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!کارگران جهان متحد شويد  

 روز جهانی کارگر، روز اعالم 
 !تنفر از نظام سرمايه داری

 گفتگوی سوساليسم امروز در مورد تفاوتها  ما،  با رحمت فاتحی و
!سالم زيجی   

٢٧-١٧صفحه   

نفراز فعالين سياسی کمونيست و کارگری  68فراخوان مشترک 
 !برای تشکيل حزب کمونيستی و انقالبی در ايران

٧صفحه   

!نکاتی در ملزومات برپايی يک حزب کمونيستی و کارگری جديد   
٦صفحه  کامران پايدار  

نمايش انتخابات رياست جمهوری در ايران را به ميدان مبارزه 
!عليه اين رژيم تبديل کنيم  

عزيز آجيکند  ١٠صفحه    

 خصوصيات اين حزب جديد چه بايد باشد؟
٩صفحه   رئوف افسائی 

 ايجاد واعالم حزب کمونيستی جديد،جوابگوی کدام نيازها؟
١١صفحه  بابک باجالنی   

 ضرورت تشکيل حزبی مدرن،چپ وانقالبی
١٣صفحه  لقمان مهری  

 سوسياليزم تنها راه نجات بشر، در اين راه با ما باشيد
  عزيز آجيکند 

  ١٤صفحه 

کارگران و کودکان کوره پز خانه ها، بی حقوق ترين بخش طبقه 
١٥صفحه  سالم زيجی کارگر  

 سالم زيجی

تحوالت جهان امروز و  بخش اعظم 
افسارگسيختگی نظامهای سرمايه داری 
بيش از پيش عليه امنيت، رفاه و و آزادی 
شهروندان و طبقه کارگر و آرمانهای 

روند تحوالت .  واالی انسانی عمل ميکند
منطقه و ايران نيز به مراتب برای بشريت 
. و طبقه کارگر درد آورتر شده است

جنگ و جنايت و آدمکشی های گسترده و 
تحميل ويرانگی و جنگ و سناريو سياه 
حاکم در سوريه و عراق و يمن و غيره ، 
ميدانداری و عروج نيروی ارتجاعی 
مشابه جمهوری اسالمی ايران، داعش، 
در منطقه که به مستمسکی برای حضور 
و جنگ قدرتهای بزرگ جهانی و تخريب 
جامعه تبديل شده است، در کنار هياهوی 
تبليغاتی و بده و بستان های پسا برجام و 
کشمکش جناحهای رژيم سر اين توافق 
دشمنان بشريت و طبقه کارگر و سرآنجام 
با تحميل حداقل دستمزد بردگی مجدد به 
طبقه کارگر ايران از جانب طبقه بورژوا 

، همه در بهم ...  اسالمی حاکم بر ايران و 
زدن تعادل سياسی و طبقاتی و مبارزه 
سياسی و اجتماعی توده مردم و کارگران 
نقش مخرب ايفا می کند و توانسته تناسب 
قوائ منطقه ای و همچنين در ايران نيز به 
شدت به ضرر طبقه کارگر وجنبش 

 .آزاديخواهی تغيير پيدا بکند

اينها قطعا هر کدام به نوعی بر مبارزه 
جنبش ما در ايران و تحرک و صف 
بنديهای کارگری در تدارک اول ماه مه 

به ويژه .  نيز مستقيما تاثير گذار هستند
وقتی طبقه ما در ايران از حق تشکل يابی 

 مستقل همواره محروم بوده و  
2صفخه   

 اشعاری از رفقا پروين دنيا و عزيز آجيکند
١٦صفحه   
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!آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 روز جهانی کارگر، روز اعالم 
 ...تنفر از 

از آن منع شده است، و  
حداقل "همچنين با تحميل 

که امسال نيز "  دستمزد
چهار برابر کمتر از ميزان 
خط فقر اعالم شده است، و 
بخش وسيعی از طبقه 
کارگر را تحت فشار قرار 
داده و موج بيکاری و فقر 
را به مراتب گسترده تر 

تداوم فشار و .  کرده است
بازداشت کارگران، بطوری 
که همين امروز فعالين 
کارگری در زندانها بسر 
می برند ، حتما به عنوان 
فاکتورها وعوامل های 
بازدارنده ايی در مقابل 
فعالين کارگری و جنبش ما 
برای متحد کردن صفوف 
خود و تدارک اول مه 
باشکوه در اين مقطع نقش 

 . منفی خواهد داشت
 

زمينه های اتحاد و 
 اعتراض

 
اما به دليل وجود اعتراض 
به وضع موجود و به دليل 
يورش گسترده اقتصادی 
دولت به زندگی کارگران 
همزمان موج اعتراض به 
اين يورش به سفره بی رمق 
طبقه کارگر منجر به تحرک 
زيادی در ميان کارگران 
شده و اميدهای و زمينه 
های برای سازماندگی 
اعتراض هدفمند و موثرتر 

 .فراهم کرده است

پتانسيل عظيمی همواره در 
جنبش کارگری و بويژه 
بخش پيشرو و سوسياليست 
آن وجود دارد که ميتواند در 
اين دوره نيز عرض اندام 

اعتصابات و اعتراضات .  کند
پی درپی کارگری در مراکز و 
شهرهای مختلف از جمله برای 
افزايش دستمزدها و گرفتن 
دستمزدهای معوقه و در 
صورتی که حول مطالبات واحد 
و سراسری متحدانه به ميدان 
بيائيم و اعتراضات پراکنده 
کنونی به اعتراض و اعتصاب 
سراسری و بزرگ در چند شهر 
و مرکز بزرگ کارگری تبديل 
کنيم بنظر من ميتوانيم ورق را 

 .بر گردانيم

اين روز و پروسه اول مه را به 
روز و پروسه اعتراض به 
دولت شياد روحانی و کليت 
نظام جنايتکار و ضد کارگری 
. جمهوری اسالمی تبديل کنيم

ايفا نقش رهبری کننده فعالين 
کمونيست و پيشرو کارگری 
حلقه کليدی در تامين اين تحرک 
و اتحاد طبقاتی کارگران ايران 
در روز جهانی طبقه کارگر 

 .است

تحميل بردگی مزدی کامل و به .
گرو گرفتن قلدرانه نيروی کار، 
کار بدون مزد و ارزان دهها 
ميليون کارگر و خانواده 
کارگری است که به افزايش فقر 
و بيکاری و مرگ تدريجی و 
فروش ُکليه و تن فروشی صدها 
هزار کارگر و افزايش گسترده 
جمعيت کودکان کار و خيابانی 
منجر شده است، اين واقعيت تلخ 
و درد آوری است که اکنون 
سرمايه داران ايران به طبقه ی 

 .ما تحميل کرده اند
 

نپرداختن دستمزد 
 کارگر جنايت است

 
توجه داشته باشيد که حتی در 

" متعارف"يک نظام 
بورژوازی نيز ندادن دستمزد 
جرم محسوب شده و قابل پيگرد 

اما در جمهوری .  قانونی ميباشد
اسالمی و مناسبات وحشيانه ای 
که بورژوازی ايران چند دهه 
است به جامعه و کارگر اعمال 
ميکند، سرمايه دار پس از 
ارتکاب چنين جنايت بزرگی 
بدون مشکل جدی به فعاليت 
اقتصادی خود ادامه داده و از 

اين جنايت به .  آن عبور ميکند
يک امر روتين و نرم عادی 

اين راهزنی و !  تبديل شده است
دزدی آشکار است که هيچ 
قانون و پليس و دادگاهی هم در 
مقابل کارگران پاسخگو نيست و 

اين دزدی .  کسی ککش نمی گزد
و قُلدری اشکارا ثروت های 
افسانه ای برای يک مشت 
اوباش به ارمغان آورده و در 
مقابل زندگی ميليونها کارگر و 

 .خانواده کارگری تباه شده است

در موارد زيادی حتی ما شاهد 
دستمزدهای معوقه بيش از دو 

کارگری که هنوز .  سال هستيم
ماه  ٣٠تا  ٢دستمزد معوقه از

گذشته خود را نگرفته باشد، فاقد 
تشکل کارگری و نمايندگان 
منتخب خودنيز باشد، و تهديد و 
اخراج هم هر لحظه باالی 
سرش قرار بگيرد، فاقد بيمه 
بيکاری نيز باشد و کالً به 
موقعيت فقر شديد و فرودستی 
ً از توان  رانده شده باشد، قطعا
کافی در نبرد طبقاتی و گسترش 
اعتراض برخوردار نخواهد 

تنها با اتحاد و عمل گسترده .  بود
و رهبری موثر سوسياليستی 
است که می توان اميد و قدرت 
واقعی جنبشمان را در اين 
شرايط در جهت پس زدن اين 
اوضاع و تغيير تناسب قوای 

 .نابرابر کنونی ممکن کنيم

عدم پرداخت دستمزد کار 
انجام شده کارگر، تحميل 
فقرگسترده، بيکارسازی 
وسيع و عدم برخورداری 
از بيمه بيکاری ، همزمان 
با اخراج های هر روزه 
هدف دولت و کارفرما را 
در جهت گسترش شکاف و 
تفرقه در صفوف کارگران 
و تحميل موقعيت به مراتب 
ضعيف تربه آن طبقه را 

در چنين .  تامين ميکند
تناسب قوای نابرابری است 
که شرايط و سطح 
دستمزدهای مورد نظر 
دولت و کارفرما به شکل 
کامال غير انسانی نيز مجال 

 . تحقق پيدا خواهد کرد
 

تغيير تناسب قوای 
 !کنونی ممکن است

 
اما با وجود اين موقعيت 
بسيار دشوار، طبقه کارگر 
ايران و رهبران پيشرو و 
سوسياليست آن از پتانسل 
. باالئی برخوردار هستند

اگر متحدانه به ميدان 
بيايند،ميتوانند يورش 
گسترده سرمايه داران را 
عقب برانند و حق خود را 
از ُحلقوم دولت و سرمايه 
داران زالو صف بيرون 

به ويژه در روز .  بکشند
جهانی کارگر از کانال 
پيکت و اعتصاب و 
اعتراض در مراکز کار و 
ميادين شهرهابسيار 
ضروری است در جدال 
امروز بر سر افزايش 

 و لغو تصميم  دستمزد 
4صفحه   
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!مرگ بر جمهوری اسالمی  

نفراز فعالين سياسی کمونيست و کارگری برای  68فراخوان مشترک 
 !تشکيل حزب کمونيستی و انقالبی در ايران

جمهوری اسالمی به عنوان 
رژيمی که با جنايات بيشمار و 
سرکوب خونين بر بستر نا 
آمادگی انقالبيون و جنبش 
سوسياليستی، کارگری و نبود 
حزب کمونيستی طبقه کارگر 
شکل گرفت، توانست با توهم 

و با "  اتحاد همه باهم"پراکنی
شيطان "شعار مرگ بر 

گرد آوردن  ،...و "  بزرگ
نيروهای ارتجاعی ملی، 
اسالمی و بخشهايی از 
گروههای چپ و فرقه های 
کمونيسم خلقی و خرده 
بورژوايی به کمپ خود تحت 
لوای مبارزه با امپرياليسم آن 
انقالب را با شکست روبرو و 
با کمک و همراهی کشورهای 
غربی زمام قدرت را به دست 

 . بگيرند
حکومت سرمايه داری 

تا  1357اسالمی از سال 
کنون با سرکوب بی وقفه و با 
شالق و زندان و سنگسار و 
اعدام و با تحميل مرگ 
تدريجی به ميليونها خانواده 
کارگری، با اسيد پاشی، با 
ترور مخالفين سياسی در 
داخل و خارج کشور، با 
کشتارهای دسته جمعی در 
دهه شصت و با ارتکاب 
بزرگترين و فجيع ترين جنايت 
ضد بشری در تاريخ ايران و 
جهان، و در پی خال آلترناتيو 
انقالبی، و نبود تحزب و 
تشکل در ميان طبقه کارگر و 
توده های آزاديخواه که متکی 
به آرمان و سياستهای 
سوسياليستی و رزمنده باشد، 
توانسته عمر ننگين خود را 

 .ادامه دهد
اين چنين رژيمی نمی توانست 
تا امروز در قدرت باقی بماند، 
اگر مبارزه پيگير و مليتانت 
سازماندهی ميشد و حزبی 

کمونيستی، جدی، توده ای و 
انقالبی در جامعه و در عرصه 
سياست ايران وجود ميداشت، 
در توضيح اين تاريخ اشاره 
صرف به واقعيت سرکوب و 
استبداد اين رژيم ناکافی و تنها 
بخشی از حقايق موجود خواهد 
بود، در کنار همراهی نيروهای 
مذهبی و ملی با  رژيم اسالمی 
در آن دوره، اپوزيسيون چپ و 
کمونيست نيز در سطوح مختلف 
کم کاری کرده و يا مرتکب 
اشتباه شده و بجز در موارد 
محدود اکثر نيروها نقش پيشرو 
کمونيستی، کارگری و انقالبی 

 .خود را ايفا نکردند
ما به مثابه طبقه کارگر، جنبش  

آزادی زن، جوانان انقالبی و 
جنبش سوسياليستی و 
کمونيستی، مسئول و موظف 
هستيم نظام سرمايه داری حاکم 
و قوانين ضد بشری آن را که 
بوی تعفن مذهبی و نژاد پرستی 
دارد به زباله دان تاريخ بسپاريم 
و آحاد جامعه را به يک جامعه 
آزاد و برابر، مرفه و خوشبخت 

اين امر خطير .  نائل گردانيم
نيازمند پايان دادن به سياستها و 
سنت های مبارزاتی رايج و 
ناظر بر اپوزيسيون چپ، عبور 
از سياست انتظار و تسريع در 
روند سرنگونی انقالبی رژيم 

جنبش ما نيازمند نقد .  است
پيگير سياستهای پوپوليستی 
چپ، و فراخوان جامعه به اتحاد 
و تشکل، توسل به قهر انقالبی 
و بازگشت به کمونيسم انقالبی 
مارکس، و سازماندهی پراتيک 

به .  انقالبی و کارگری است
ميدان آمدن حزب سوسياليستی 
طبقه کارگر که در جدال 
طبقاتی، دخيل بوده و بر تقويت 
و گسترش مبارزات متشکل 
کارگران و زنان و جوانان در 
ايران و منطقه تمرکز داشته 

 .باشد، نياز واقعی جنبش ماست
پايان دادن به عمر ننگين چنين  

حزب "رژيمی و طبقه حاکمه با 
، "حزب حقوق بشری"، "تبليغ

حزب زنده باد "، "حزب معلم"
، "حزب انقالب انسانی"، "مردم

حزب دنباله رو و پوپوليست، و 
با احزاب صرفا خارج کشوری، 
و يا اميد بستن به كشمکش 
درونی رژيم و با پرچم ملی و 
. ناسيوناليستی ممکن نخواهد شد

حزب ما بايد حزبی باشد که 
عليه اين سياستها خود را 
تعريف می کند و تسليم وضع 
موجود نباشد و برای تغيير 
وضع موجود و کسب قدرت 
سياسی، ميليتانت و 

ما برای .  ماکسيماليست عمل کند
پر کردن اين خال واقعی 
فراخوان ايجاد يک حزب 
سياسی و سوسياليستی و انقالبی 
را به همه کارگران و 

ما .  آزاديخواهان اعالم می کنيم
معتقد هستيم که اين رژيم را بايد 
با قهر انقالبی به زير کشيد، 
پاسخ دادن به اين ضرورت 
تاريخی مستلزم تشکيل چنين 
حزب سياسی، سوسياليستی، 
کارگری و مليتانت است که ما 

 . در صدد ايجاد آن هستيم
جامعه ايران، طبقه کارگر و 
جنبش آزاديخواهی و برابری 
طلبی به حزب سياسی راديکال 

حزب رهبر و "و انقالبی، به 
و به حزب  دخيل در "  سازمانده

مبارزه سياسی، طبقاتی، به 
حزب آماده برای دست بردن به 
ابزارهای قدرت و تاکيتکهای 
مبارزاتی گوناگون از جمله 
اعتصاب و اعتراض توده ای و 
آکسيون و سازماندهی ميليس 

به .  نياز دارد...  توده ای و 
حزب و رهبرانی که در 
دسترس و در ارتباط تنگاتنگ با 
جامعه هستند، به حزبی 

کمونيستی، روشن و ميليتانت 
و فعال در بطن مبارزات 
کارگری و حاضر در 
جنبشهای اعتراضی جامعه که 
به جای تئوری بافيهای وارونه 

و "  آه و ناله"و "   تحليل"و 
ارجاع انقالب به پيچ  بعدی و 

، "گربه شير خواهد شد"انشاال 
عمال برای پايان دادن به اين 
وضعيت نابسامان و آشفته در 

 . ميدان نبرد حاضر باشد
اين حزب، حزبی خواهد بود 
که بدون ترديد به منظور 
کسب پيروزی و دفاع از 
دستاوردهای مبارزاتی و 
سياسی و دفاع از امنيت 
جامعه و سرنگونی کليت رژيم 
آماده ميشود و برای کوتاه 
کردن دست همه گانگسترهای 
مسلح و ضد مردمی باقی 
مانده، چه در پروسه 
سرنگونی رژيم و چه در 
صورت احتمال وقوع 
سناريوی سياه، جامعه و حزب 
را برای مقابله با اين 
مخاطرات و دفاع از مدنيت 
جامعه آماده ميکند و جوانان و 
مردم آزاديخواه را در اين 
راستا بطور سازمانيافته به 

در روند .  ميدان می آورد
مبارزه برای سرنگونی رژيم 
و مقابله با نيروهای سناريو 
سياهی سازماندهی مقاومت 
مسلحانه حق مشروع و 
ضروری جنبش و حزب طبقه 

 . کارگر است
اين حزب برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی و استقرار نظام سياسی 

توده   -متکی به شوراهای کارگری 
و سوسياليستی و لغو مالکيت  ای

خصوصی و بردگی مزدی در ايران 
اين حزب، حزب .  مبارزه ميکند

طبقه کارگر و رهبران سوسياليست 
 آن طبقه و 

٥صفحه   
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! بر قرار باد جمهوری سوسياليستی  

 روز جهانی کارگر، روز اعالم 
...!تنفر   

وبی اعتبار  جنايتکارانه 
کار و دولت  شورای عالی 

حداقل "ضد کارگری حول 
امسال را متحدانه "  دستمزد

طرح کنيم، پرچم مطالبه 
پرداخت فوری دستمزدهای 
معوقه را در کنار مطالبه حق 
اعتصاب و ايجاد تشکل های 
کارگری، بيمه بيکاری برای 
همه افراد بيکار، توقف 
اخراجها، آزادی فعالين 
کارگری زندانی و تحقق مزد 
برابر زن و مرد در ازای کار 
مشابه را در مقابل دولت و 
کارفرما به پرچم مطالبات 
متحدانه کل طبقه کارگر تبديل 

 .کرد

جمهوری اسالمی از مجرای 
سرکوب قهر آميز و به گرو 
گرفتن حق تشکل و آزادی 
عمل و نان سفره بی رونق 
طبقه کارگر و عدم حضور 
يک مبارزه سازمانيافته متقابل 
و سراسری توانسته بقای 
ننگين خود را حفظ کند و 
زمينه برای يورش خود به کل 
. جامعه را نيز فراهم نمايد

تحريم باشد يا نباشد اين 
واقعيت مناسبات سرمايه 
داری و سياست آن در قبال 

برای بقای خود .  کارگر است
و برای سود آوری و گسترش 
و تقويت مناسبات ظالمانه 
سرمايه داری در ايران هيچ 
راهی جز تداوم سرکوب و 
تحميل نيروی کار ارزان و 
دادن پائين ترين سطح دستمزد 

کودکان !  به طبقه کارگر ندارد
کار و خيابانی و تن فروشی و 
بيکاری و اعتياد و غيره همه 
از مفروضات و نيازمنديهای 
بقای حاکميت و تداوم سرمايه 
در ايران و محصول اين 
جنايت عليه کارگران و مردم 

 .تهيدست است
 

 اخراج و بيکاری

 
مسئله بيکاری پديده مهمی در 

به ويژه وقتی از .  جامعه است
بيمه بيکاری و اجتماعی و 
امنيت اقتصادی افراد خبری 

مبارزه .  نباشد فاجعه آميز است
با بيکاری يک رکن مهم مبارزه 

ادعانامه کارگران . طبقه ما است
عليه بيکاری در اول مه امسال 
در ايران و جهان بدوا عليه خود 

بيکاری .  نظام سرمايه بايد باشد
اهرمی در دست بورژوازی 
برای ايجاد تفرقه ميان کارگران 
و تنزل سطح معيشت و دستمزد 

در عين حال بيکاری .  آنهاست
حاصل تناقضات فزاينده نظام 
سرمايه داری نيز هست که در 
صورت منسجم بودن 
سازمانهای کارگری ميتواند 
سلطه بورژوازی را هم به 

منشا اجتماعی .  خطر بيندازد
اکثر اعتراضات توده ای ، در 
کنار ديگر تناقضات سرمايه 
داری، همين بيکاری وسيع از 
جمله در ميان جوانان بوده 

وقتی انسان برای سود .  است
آوری سرمايه داری فاقد حرمت 
و ارزش انسانی است، هنگام 

خوابيدن "بحران اقتصادی و 
، که خود اين نظام "کارخانه ها

طبقاتی مسبب چنين شرايطی 
است، اولين راه حل اخراج و 
بيکارسازی ها و گرفتن نان 

 .سفره بی رمق کارگران است

راه حل و جواب ما به اينها فقط 
مبارزه و انقالب کارگری و 
سرنگونی اين مناسبات ضد 

ما اتحاد کارگران .  انسانی است
شاغل و بيکار برای براه 

" عليه بيکاری"انداختن جنبش 

و طرح خواست کار يا بيمه 
بيکاری مکفی برای همه 
بيکاران و تالش برای تحميل 
اين خواست بديهی بر رژيم و 
سرمايه داران به نيروی مبارزه 
متحدانه کارگران و نسل جوان 
فراميخوانم، وبايد قاعدتا اين 
مطالبات يکی از مطالبات 
محوری و متحد کننده کارگران 

 .در اول مه باشد
 

گرايشات بازدارنده و 
 ضد کارگری

 
در کنار نقش مخرب و ضد 
کارگری و شناخته شده 
جمهوری اسالمی و تحميل 
فضای اختناق و سرکوب به 
عنوان يک مانع اصلی بر سر 
راه طبقه کارگر از جمله در 
تدارک روز جهانی خود، عامل 
مخرب ديگری هم بر اين تشتت 
و پراکندگی طبقاتی و رژه و 
قدرت نمائی طبقاتی کارگری 
نقش منفی داشته و دارد، آنهم 
نقش گرايشات غير کارگری 
درون طبقه کارگر از جمله 
گرايشات سکتاريستی و فرقه 
ايی و سنديکاليستی و راست 
 .است 

جمهوری اسالمی در کنار  
سياست سرکوب و اختناق، 
تشکلهايی را جهت کنترل و 
پايين نگاهداشتن توقعات طبقه 
. کارگر ايجاد کرده است

شوراهای اسالمی کار و خانه 
کارگر و انجمن های صنفی 

رژيم "  کارگری"بعنوان بازوی 
جهت کنترل و مقابله با 
اعتراضات و تحرکات مستقل 
طبقه کارگر ايجاد شده و تاکنون 
نقش مهمی در ايجاد فضای 
سرکوب و اختناق و همچنين 
کنترل فضای مبارزاتی و 
شناسايی فعالين کارگری جهت 

 .سرکوب و دستگيری داشته اند

نقش گرايشات بازدارنده درون 
جنبش کارگری، از نوع 

گرايشات سنديکاليستی، 
ايستی و گرايش  سنتهای توده

کارگر گرائی که بطور مدام 
مشغول تبليغ تحزب گريزی 
هستند، و کارگران را به 
مقرارت و اين و آن ماده از 
قانون ضد کارگری رژيم 

اين .  متوهم نگه ميدارند
وضعيت در کنار گرايشات 

ای دست به  سکتاريستی و فرقه
و موجبات   دست هم داده

پراکندگی طبقه کارگر در نبرد 
طبقاتی واحد خود و همچنين 
در جريان برگزاری 
مراسمهای اول ماه مه سال 

کمونيستها و رهبران .  اند بوده
پيشرو کارگری بايد طبقه را 
از اين موانع و گرايشات 
عبور دهند و آنها را رهبری، 
هدايت و متحد و آگاه به منافع 

تنها راه حل .  طبقاتی خود کنند
 !موثر و ممکن همين است

 

اول ماه مه روز 
 !جهانی کارگر است

اين روز را بايد به سمبل 
! همبستگی طبقاتی تبديل کرد

اين روز را بايد به روز اعالم 
کيفرخواست طبقه کارگر عليه 

! نظام سرمايه داری تبديل کرد
استقبال از روز جهانی کارگر 
بايد فارغ از فرقه گرايی و 
گرايشات بازدارنده و تحزب 

در اين روز .  گريز انجام گيرد
در .  بايد کار را تعطيل کرد

ميادين اصلی شهرها تجمع 
در .  طبقاتی برگزارکرد

ی  تجمعات اول ماه مه قطعنامه
حاوی مطالبات طبقه کارگر 
را تهيه و به تصويب تجمعات 

مسئله عدم .  اول مه رساند
پذيرش حداقل دستمزد تعيين 
شده توسط شوارايعالی کار 
جمهوری اسالمی، بيمه 

های اجتماعی  بيکاری، بيمه
وتعيين حداقل دستمزد تعيين 
شده توسط نمايندگان منتخب 
کارگران، پس گرفتن دستمزد 

8صفحه    



2شماره                    سوسياليسم امروز      5صفحه    

!زنده باد سوسياليسم  

 68فراخوان مشترک 
...!نفر  

و حزب رهائی زن از کليه 
نابرابريها و نابودی آپارتايد 

حزب نسل جوان .  جنسی است
و آرمانهای آزاديخواهانه و 
سوسياليستی آنان، و حزب 
پايان دادن به رفع ستم ملی و 
هر شکلی از اعمال ستم و 

 .نابرابری بر جامعه است
حزبی که ايجاد ميشود از نظر 
سازمانی و مناسبات درونی با 
چپ موجود تماما متفاوت 

ضمن اينکه بر .  خواهد بود
مصوبات و تصميمات جمعی 
و ارگانهای منتخب متکی و 
حول آن متحد است و بايد يک 
حزب کامال منضبط و 
مستحکم و جدی باشد، اما 
همزمان بايد در کليه سطوح 
حزب آزادی بی قيد و شرط 
بيان و نقد را تضمين و نهادينه 

ايجاد فشار و فضای .  کند
سرکوب به هر شکلی عليه 
منتقدين و اقليت در حزب جرم 

 . محسوب ميگردد
ما امضا کنندگان زير، 
مبارزين راه آزادی و 
برابری، كارگران، زنان و 
مردان و جوانان رزمنده و 
سوسياليست و همه کمونيستها، 
گروهها و نيروهای آزاديخواه 
و سرنگونی طلب را به 
همراهی و حمايت از اين 

 . حرکت فرا می خوانيم
مرگ بر جمهوری اسالمی 

 !ايران
 !زنده باد سوسياليسم

زنده باد آزادی، زنده باد 
!برابری   
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...ادامه دارد  

  

منصور حکمت ، اما نکته 
ديگر که آن را الزم به ياد 

مسئله سناريو .  آوری ميدانم 
سياه و سفيد و جنگ مسلحانه 

 .و قهر انقالبی است 
همه ما بخوبی ميدانيم ، 
حکومت کارگری در يک 
روز آفتابی در صلح و آرامش 
و به خوبی و خوشی هيچگاه 
به دست نخواهد 

سرتاسر دنيای وارونه   .  آمد 
کنونی در لجنزار سرمايه 
داری ، ميدان مبارزه طبقاتی 

خيل عظيم سرمايه .  است 
داران مفتخور و 
حکومتهايشان ، همه مزدوران 
ريز و درشت و تا دندان 
مسلحشان در برابر ما 
کارگران و کمونيستها که نان 
و مسکن ، که رفاه و 
خوشبختی و آزادی و برابری 
می خواهيم ، ابدا ذره ای 
کوتاه نخواهند آمد ، با توسل 
به همه آنچه دارند با سرکوب 
و جنايت و قتل و براه انداختن 
انواع جنگهای داخلی ، با 
داعش و القاعده ، با حشد 
الشعبی و طالبان با اوباش 
حزب اله با همه ساز و برگ 
و مزدوران رنگارنگ و 
جنايت پيشه اشان به سراغ ما 

ذره ای هم .  خواهند آمد 
،کوتاه هم  گذشت ندارند 

نخواهند آمد ، می کشند ، 
تا .ميزنند و ويران می کنند 

انسانهاهمچنان مستاصل ، 
تا .  باربر و مطيع باشند 

انسانها بد را به بدتر ترجيح 
همه ما ديگر شرايط ..  بدهند و

تحميل سناريو سياه به 
افغانستان ، يمن ، عراق ، 

مسئله ..  با خبريم و..سوريه و
اينجاست ، قهر را بايد با قهر 

آيا دست بردن به .  پاسخ داد 
اسلحه و اقدام نظامی برای ما 

من فکر !  ميوه ممنوعه است 
می کنم ما کمونيستها اکيدا 
نبايستی هيچگونه محدوديتی 
در بکار گيری همه ابزارهای 

مبارزاتی 

: امضا کنندگان  

نکاتی در ملزومات 
...!برپايی يک حزب  

حزب .  موسوی ها هم نداشت 
کمپينها و مجاهدت های حقوق 
بشری که البته تازگيها برخی از 
بانيان اکس مسلم و تالشهای 
حقوق بشريش خسته شده اند ، 

! لنگر انداخته و کناره گرفته اند 
استعفای مريم نمازی و (  

، حزب اعتراض )  فريبرز پويا 
عريان با ضميمه آرم خرچنگ 
نشان جمهوری اسالمی ، حزب 
ضد رژيمی که حاضر است 
برای اجتماعی شدن با هر 
بوزينه ای همراه شود ، البته به 
شرط مخالفت با جمهوری اسال 
می ، حزبی که فرصتها را 
غينمت ميداند حتی اگر در 
سوريه و موصل و تهران بر 
سر کارگران گرسنه و بيمار و 
بی دفاع انواع موشکهای کروز 
و بمبهای ناپالم حقوق بشری 

همان حقوق .  فرور بريز د 
بشری که تريبونهای قلم به مزد 
و کثيفی چون بی بی سی و وی 

شبانه روزی برايش ...يو ای و 
 ...رجز می خوانند و

رفقا متاسفانه همه اينها و 
بسياری مسايل ناگفته ديگر 
آواريست برکمونيسم مارکس و 

7صفحه   
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! نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هويت انسانی  

نکاتی در ملزومات برپايی يک حزب 
!کمونيستی و کارگری جديد  

 کامران پايدار 

قبل از هر چيز بايد تالش 
صادقانه و رفيقانه تعدادی از 
رفقا را برای برپايی يک 
حزب کمونيستی و کارگری 
جديد و شکستن فضای بسته و 
مهوع و به بن بست رسيده 
کنونی را که کارنامه سياه 
جريانات ورشکسته موجود و 
مدعی کمونيسم کارگری است 
. ،را ارج نهاد و قدر دانست 

بی گمان هر حرکت نو و 
جديد و نقد گذشته ها ارزنده و 

امروز در .  ارزشمند است 
ميان جو مسموم و غير 
صادقانه و غير رفيقانه ای 

فرقه های مدعی کمونيسم  که 
کارگری پديد آورده اند ، 
صداقت و شهامت ، شجاعت 
و مسئوليت پذيری امری 
بسيار مهجور و دور از 

فضا سازی .  دسترس است 
زور گويی و سانسور در  ، 

فضاهای بسته و خفه 
، دروغ گويی و  تشکيالتی 

باژگونه نمودن واقعيتهای 
انکار ناشدنی ،ترور 
شخصيتی مخالفان سياسی و 
تالش موذيانه برای لوث 
نمودن حقايق ،در عين حال 
بخشی از ماهيت وجودی اين 
. جريانات راست است 

جرياناتی که عليرغم تمامی 
بن بست ، بحرانها و گير و 
گرفتهای سياسی و 
تشکيالتيشان در حاليکه چشم 
و گوش خود را بر روی 
حقايق و واقعيتهای انکار 

بسته اند ، به عبث می  ناپذير 
کوشند با لنجن پراکنی ، با 
تهمت و افترا در اذهان چنين 
وانمود شود که گويا مخالفين 
و متقدين سياسی اينها که تا 
ديروز يار گرمابه و 
حمامشان بوده اند ، امروز 

ديگر گويا جن زده شده اند ، 
دچار مشکالت شخصی و 
اخالقی شده اند و خواستهای 
برحق و کمونيستيشان سياسی 

اين تنها تالش و تقالی .  نيست 
همانهايی است که از حفظ 
وضعيت موجود سود می برند ، 
اين تنها تالش و تقالی همه 
آنهايی است که در طی چندين 
سالهای گذشته ، عاملين و بانيان 
و مسببين همه انحرافات ، همه 
انشعابات و جدايی ها و شکستها 

بی گمان مسئوليت اين .بوده اند 
آوار عظيم که امروز بر روی 
کمونيسم مارکس و منصور 
حکمت فرود آمده است بخشی 
از کارنامه و ماهيت افراد ، 
بخوانيم رهبران خود خواه و 

اما .  مغرور و بی کفايت است 
آنچه را که می خواهم بعنوان 
نظرات شخصی خودم ، 
پيرامون ابعاد و چگونگی بر 
پايی يک حزب کمونيستی جديد 

اکيدا ، در جهت مخالفت .بگويم 
و کارشکنی عليه نظريات ديگر 
رفقا نيست ، رفقايی که قبال هم 
در موردشان با صراحت گفته 
ام حتی اگر با هم به توافقی هم 

تا هميجا ، تا اينجايی که .  نرسيم
پيش آمده اند ، شخصا برای 
صداقت ، شهامت و حس 
مسئوليت پذيريشان احترام قايلم 

نکته ديگری .  و درود ميفرستم 
هم که الزم به يادآوريست ، 
اجرای پروژه برپايی يک حزب 
متمايز و جديد قطعا از مسير در 
هم آميزی و جمع و تفريق و 
تضارب نظريات و آرا 
گوناگون، حتی گاها مخا لف با 

بنظرم .  يکديگر به دست می آيد 
بايد در جوی رفيقانه و صميمی 
که آکنده از احساس مسئوليت و 
احترام به کار جمعی است اين 

افتخار .  پروژه را به پيش راند 

کمونيسم ما به منطق پذيری و 
قانع نمودن مخالفان سياسيمان 

 . است 
من فکر می کنم ماداميکه ، با 
شفافيت ، با قاطعيت ، با 
اصوليت و با احساس مسئوليت 
کمونيستی ، گذشته را نقد و 
قضاوت ننماييم ، نتايج خوبی هم 

من بر .  به دست نخواهد آمد 
خالف تعدادی از رفقا می گويم 
، مشکالت ح حکمتيست عمدتا 
مربوط به فاصله زمانی فالن 
کنگره تا فالن کنگره نيست ، 
مشکالت مربوط به ادغام تحقير 
آميز حزب منحله اتحاد در ح 
حکمتيست نيست ،اگر چنانچه 
حزب اتحاد هم در اين جريان 

قطعا مشکالت و  ادغام نمی شد 
بحرانهای ح حکمتيست در 
اشکال و صور ديگری بروز 

مشکالت منشاش .  می کرد 
هيئت اجرايی و فالنی و فالنی 
نيست ، مشکالت ناشی از 
تخريب گارد آزادی نيست ، 
چرا چون پروژه گارد آزادی از 
روز اولش چيزی نبوده که حاال 

عدم هر گونه پيشروی .  چه باشد
و بالندگی اين پروژه بهترين 

ح  ...  گواه من است و
تا  2004حکمتيست از سال 

امروزش هر دو جريان رسمی 
و غير رسمی را می گويم ، 
هيچگاه حزبی سر خط و در 
مسير کمونيسم مارکس و 
منصور نبوده است ، حزب 
منشور سرنگونی ، حزب 
رفراندوم و مجلس موسسان ، 
حزب سوسياليسم مردم را رم 
ميدهد ، حزب مردم خر 

اين حزب  ...  و نشويدها 
هيچگاه و در هيچ برهه ای 
حزب و رهبر و سازمانده ، 
حزب جدی و واقعی و در 
دسترس کارگران ، زنان و 
جوانان و همه آحاد انسانهای 

اگر .  زحتکش نبوده و نيست 
چنين می بود امروزه اين 
مباحث در بين من و شما و همه 

معجون در هم  .  ما درگير نميشد

و آشفته ای از کمونيسم 
،  مذهبی و شرق زده 

چريکيسم و روحيات 
پيشمرگياتی ، ناسيوناليسم ، 
گرايشات پاسيو و راست با 
رگه هايی از کمونيسم ، 
رنگين کمانی از همه چيز و 

رفيق سالم در !  اما هيچ چيز 
من از :  جايی می گويد 

رفقايی که در حزب مانده اند 
نمی خواهم جدا شوند يا 

با همه ..  استعفا نمايند و
احترامی که برای سالم عزيز 

بايد : قايلم ، اما من می گويم 
شفافيت و صراحتمان را 

بی ترديد ، با .  بيشتر کنيم 
يقين و با اطمينان به همه 
دوستانی که در آن احزاب 

بگوييم رفقا  نشسته اند بايد 
آنجا جای کمونيستها نيست ، 
به آنها بگوييم بر مزاری 
ميگريند که مرده ای در آن 

از آنها بخواهيم تا !  نيست 
بيش از اين دير نشده فاصله 
بگيرند و به روند پر شور و 
شر مبارزه و تکامل که راه 
تعالی و بالندگيست بپيوندند 

 ...و
گذشته از دو جريان 
حکمتيست به حزب کمونيست 

جريانی .  کارگری نگاه کنيد 
تا مغز استخوان اپورتونيست 
و فرصت طلب ، پوپوليسم با 
انواع گرايشات و 

راست ، حزب  انحرافات 
اکس مسلم ،حزب انقالب 
انسانی ، جريانی بشدت در 
خود و منجمد شده در فضای 
نت و ماهواره ، جريانی که 
از فرط بی ريطی به جامعه ، 
طبقه کارگر وديگر جنبشهای 
اجتماعی تضاد و منازعات 
باندهای جنايتکار سبز و سياه 

 88حکومتی در حوادث سال 
البته در ..  را انقالب ناميد و

آن دوران مشغله های ليدر 
کذايی اين فرقه آنقدر زياد 

برای  شده بود که مجالی هم 
کشتی گرفتن با کروبی و 

5صفحه    
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! پيش بسوی تشکيل کنفرانس موسس حزب  

نکاتی در ملزومات 
...!برپايی يک حزب  

سرمايه داران و .  داشته باشيم
حکومتشان در يک روز 
آفتابی در کمال صلح و 
دوستی هيچگاه قدرت را به 

تنها .  تفويض نخواهند نمود 
به نيروی قهر انقالبی و 
انقالب کارگری بايد حکومت 
شوراها را بر پا سازيم اين از 

! اما رفقا .  بدهيات است 
استفاده از نيروی نظامی کی 
، کجا و چگونه بايد اجرايی 
شود ، اگر اين تشخيص 
درست نباشد متاسفانه نتيجه 
زحمات ما اگر برعکس نشود 

من توجه .  ، هيچ خواهد بود 
همه رفقا را به چگونگی 
تسليح توده ها در جريان 
انقالب اکتبر ، برپايی ارتش 
سرخ و کسب قدرت سياسی 
توسط کارگران و بلشويکها 
به رهبری لنين را جلب 

کتاب ده روزی که .(  ميکنم 
دنيا را لرزان اثر جان ريد 
گواهی مستند بر اين 

، حوادث انقالب )  مدعاست 
ايران و تصرف و تسخير  57

پادگانها و مراکز نظامی 
من ...  حکومت و زندانها و

فکر می کنم در شرايط 
حاضر تالش برای ادامه 
کاری خط و مسير شکست 
خورده گارد آزدی تحت هر 
عنوان جديد ديگری در دو 
فرقه حکمتيست عليرغم همه 
صداقتها و جسوريتها نتيجه 
ای در بر نخواهد داشت ، 
همانگونه که تا کنون ديده 

 . ايم 
برای شناخت و حل !  رفقا 

مشکالت بايد به ريشه ها و 
منشا آنها پرداخت ، بايد 
کمونيسم مذهبی و شرق زده 

امروز .  را رها نمود 
کمونيسم کارگری پس از 
ازدست دادن رهبرش راه 
ارتجاعی و عقب گرد را در 

در درجه اول .  پيش گرفته است 
و افتادن به دامان انواع 
گرايشات کمونيسم شرق زده و 

_ ملی مذهبی توده ايستی 
و از آنطرف ديگر ...  اکثريتی و

گرايشات انحرافی ، و تجربه 
شده و شکست خورده چريکيسم 

هما نطور ....  و پيشمرگايتی و
که قبال هم گفته ام انحالل سه 
جريان مدعی کمونيسم کارگری 
، صفر نمودن همه کيلومترهاو 
اتکا به کمونيسم مدرن مارکس 
و منصور حکمت در فضايی 
صادقانه جمعی ، بر اساس 
احترام و مسئوالنه و با تالشی 
خستگی ناپذير و جسورانه برای 
رهايی ، برای برپايی انقالب 

 !کارگری 
 کامران پايدار

12/01/96 
 

شرکت نفت و پتروشيمی و برق 
. اخبار را بشنوند و بخوانند...  و

بر بستر چنين تالش و اقدام و 
عمل مستقيم کارگری و قدرتمند 
اعتراضی طبقه کارگر است که 
ميتوانيم همزمان با قدرت به 
مراتب بيشتری مارش خيابانی 
و مراسم و جشن های همبستگی 
کارگری را در ابعاد گسترده و 

 . در شهرهای متعدد برگزار کنيم

اين تنها مسيری خواهد بود که 
ميشود نظام سرمايه داری و 
جمهوری اسالمی را حتی برای 
يک روز هم شده به استيصال 
کشاند و دست کثيف و 
سرکوبگرانه و ظالمانه اش را 
از سر طبقه کارگر و جامعه 

 .کوتاهتر کرد

 ٩٦فروردين 
٢٠١٧آوريل    

 
 

بگذار توده های مردم . دهند
با شرکت نکردن در اين 
نمايش به همه جهانيان نشان 
دهند که اين رژيم هيچ نوع 
مشروعيتی ندارد و حاکميت 
خود را به زور بر مردم اين 

.  کشور تحميل کرده است
الزم است که اينبار نيز مردم 
مبارز با شرکت نکردن در 
اين نمايش، صفحه ديگری بر 
دفتر مبارزه قاطعانه خود بر 
عليه جمهوری اسالمی 

.بيافزايند  
 
  

مرگ بر جمهوری اسالمی  
  ايران

  زنده باد انقالب  
  زنده باد سوسياليزم 

  

روز جهانی کارگر، 
 روز اعالم 

.....!تنفر   

را خاموش نگاهدارند و… نه 
تنها قدرت اجتماعی و طبقاتی 
خود را به رخ جهان خواهند 
کشيد بلکه تناسب قوا را با 
سرعت تغيير خواهند داد و 
لرزه بر پيکر فاسد دولت و 
سرمايه داران انگل خواهند 
انداخت. همه مجبور ميشوند با 
احترام بيشتری به کارگر نگاه 
کنند و ما هم مطالبات خود را با 
قدرت بيشتری ميتوانيم طلب 
کنيم و از حلقومشان بيرون 
بکشيم .ابهت، قدرت و رمز هر 
نوع پيشرفت و تجمع و 
مراسمهای اعتراضی و همچنين 
جشنهای همبستگی کارگری از 
نظر من درگرو خواباندن چرخ 
توليد، به تعطيل کشاندن کامل 
چند مراکز مهم کارگری در 
روز اول مه و پخش اين خبر 

که همه از : مهم در جهان 
شروع اعتصاب و اعتراض 
 کارگران ايران در اول مه در 

خصوصيات اين 
....! حزب جديد  

اين حزب مارکسيستی بايد کامال 
عکس آن عمل کند و قاطعانه به 
اين فرهنگ و عمل زيانبار 

اين حزب   -.  خاتمه دهد
مارکسيستی ضمن پافشاری 
جدی بر اصول و موازين و 
انضباط حزبی، در عين حال 
وسيعترين آزاديهای فردی و 
گروهی برای اعضا و منتقدين 
درون حزبی خود قائل است و 
عمال از طريق مکانيسم حزبی 
حقوق طبيعی منتقدين را همراه 
با احترام متقابل تضمين می 

اين حزب از سالح انتقاد .  کند
که يکی از اصول اساسی 
مارکسيسم است برای بازبينی و 
اپديت کردن هرروزه سياستها و 
عملکردهای ماشين حزبی خود 

 .استفاده می کند

 

نمايش انتخابات 
رياست جمهوری در 

....!ايران را   

سوسياليزم تنها راه 
...!نجات بشر   

ک  ل در ي امروزی با اين نس
رک  ت ه مش سو و در يک جبه
ارزه ای را  ب قرار گيريم و م
م  ار داري ور ک ت ه در دس ک

م  ري را .  هماهنگ به پيش ب چ
ران و  که همه ما از بين کارگ
ران  ه اي ع ام ان ج ش ک ت م زح
ش  ب ن ن ج برخاسته ايم و به اي

م  ق داري ا و .  تعل ن م س اي پ
شما هستيم که بايد در راستای 
اين حرکت قرارگيريم وهمراه 
م  نسل جوان جديد به پيش تازي
ر  ر س تا بتوانيم حکومتی را ب
ان  کار بياوريم که شايسته انس

ا .  آزاد است  ه ن زم ت ي ال سوسي
ا  است ب راه رسيدن به آرزوه

 ما باشيد 
٣٠صفحه    
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! زنان و جوانان انقالبی در تشکيل حزب خود مشارکت کنيد  

 روز جهانی کارگر، روز اعالم 
.....!تنفر   

های معوقه حق تشکل و 
اعتراض و اعتصاب و آزادی 
زندانيان سياسی و فعالين 
کارگری، برابری زن و مرد 

جزو اولويتهای مطالباتی ...  و
امروز طبقه کارگر ايران 

ضروری است که  .هستند
رهبران پيشرو و سوسياليست 
کل طبقه را حول اين 
مطالبات بسيج و متحد کنند و 
در اول مه اين مطالبات 
. مشترک را بر افراشته کنند

رهبران پيشرو و دلسوز 
کارگری قاعدتا از تجارب 
. تاکنونی درس می گيرند

برای خود وظيفه اتحاد کل 
طبقه عليه دولت و سرمايه 

تدارک .  داران قائل هستند
برگزاری مراسمهای اول مه 
با شکوه و قدرتمند طبقاتی در 
ايران بر دوش کمونيستها و 

 .رهبران عملی طبقه است

اول مه و اشکال 
 اعتراض

اما در رابطه با اشکال و 
سنتهای مختلف اعتراض 
روز جهانی کارگر، ضمن 
استقبال از هر اقدامی عليه 
سرمايه داری و کارفرما 
ودولت و هر شکلی از جشن 
و گردهمائی وهمبستگی 
کارگری ولو در ابعاد کوچک 
در روز جهانی کارگر، بايد 
از داده ها و سنتهای رايج و 
کم توقع ومحدود نگرانه 

روز .  تاکنونی عبور کرد
کارگر و اعتراض و جشن 
آنرا به چند نمايش و اکسيون 

خفقان !  کوچک نبايد تقليل داد
و سرکوب واقعی است اما 
اين عدم حضور قدرتمندطبقه 
و افق و تالش محدود ما است 
که سرکوب و خفقان کنونی 

. توانسته ما را به عقب براند
کمونيستها و فعالين پيشرو طبقه 
بايد متوجه اين مهم باشند که 
دولتها و گرايشات راست و 
جنبشهای طبقات غير کارگر 
توانسته اند به مرور زمان افقها، 
مطالبات و سنت های اعتراضی 
سوسياليستی و کمونيستی 
کارگران را نيز مانند خود 
کمونيسم و نفس ضديت طبقه 
کارگر با سرمايه و کار مزدی 
به مسيرهای منطبق و بی زيان 
برای نظام طبقاتی حاکم سرمايه 
سوق دهند و بيش از پيش مهر 
و نقد عميق طبقاتی و خصلت 
ضد کاپيتاليستی وآرمان خواهی 
کمونيستی و آزادی بشر از 
چنگ سرمايه داری را تضعيف 

اين روند .  و حاشيه ای تر کنند
بطور برجسته ای حتی در روز 
جهانی کارگر و مارش اول ماه 
مه در اقصی نقاط جهان به 
روشنی ديده ميشود و ايران هم 
بنظرم با وجود ويژه گی های 
خاصی که دارد از آن روند 

 .مستثنی نيست

اخيرا برخی جريانات چپ به 
بهانه روز کارگر شيپور راست 

اتحاد کارگر و "و پوپوليستی
. را بصدا در اورده است"  مردم

گويا روز اول مه روزی است 
که همه بايد همديگر را در 
آغوش بگيرند و متحد شوند، 
چرا و برای چه چيزی؟ برای 
کسی که هدفش مغشوش کردن 
آرمان و بنياد های طبقاتی اول 
مه است مهم نيست، هدف سپر 
کردن کارگر و سودجوئی از 
صفوف کارگران برای يک 

! است"خلقی"جنبش همگانی و 
اين بيشتر به دوستی خاله خرسه 
شبيه است، اين دشمنی با کارگر 
و حکومت کارگری و لغو 
مالکيت خصوصی و کار 

چنين !  بردگی مزدی است
سنتهای کاری به سنتهای 
طبقاتی مبارزه و اعتراض 
کارگری عليه سرمايه ندارند، 
آنرا مانع پيشروی پوپوليسم 

برای اين .  وارونه خود می داند
سنت صف مشترک بازاری و 
کارگر و معلم و کارمند و 
دمکراسی طلب و قديم مذهبی و 
جوان و زن و اصالح طلب و 

همه "مخالف اعدام و بالخره 
در خيابانهای يک شهر "  مردم

بهترين شکل و سنت مبارزه 
اين هدف و .  است"  متحد مردم"

استراتژی هم راست ها ی ضد 
کارگری و هم برخی از چپهای 
پوپوليست سرويس دهند ه به 
راستهای ضد کارگری است از 
جمله در برخورد به روز 
جهانی کارگر و مبارزه با 

 .رژيم

برای مثال حتی از زبان فالن 
فعال کارگری و کمونيستی می 
شنويم که قدرت طبقه 

است، ”  تنها در خيابانها”کارگر
واول ماه مه يعنی رژه رفتن در 

” انقالبيگری“اين .  ميادين
کارگری کاری به اين ندارد که 
با وجود همه اهميت رژه رفتن 
خيابانی، در اين سنت، اوال همه 
،کارگر و غير کارگر، ميتوانند 
رژه بروند و آيا واقعا توده 
زيادی را توانسته ايم برای رژه 
رفتن بسيج کنيم يا رژه نخبکان 

و فراتر و !و فعالين است؟
مهمتر از آن، رژه ای که همنوا 
و متصل و همزمان با خواباندن 
چرخ توليد و اعتصابات و سر 
کارنرفتن حداقل بخش موثر 
طبقه ،از جمله در روز اول مه 
نباشد، با وجود تمام اهميتی که 
در مارش های خيابانی نهفته 
است، نميتواند به تنهائی و 
بالواسطه نه قدرت عظيم 
کارگر را به نمايش بگذارد و نه 
چالش و خطر جدی برای 
. بورژوازی و طبقه حاکمه باشد

من ميگويم برعکس، بيشترين 
قدرت اجتماعی طبقه کارگر 

بدوا در کارخانه و مراکز 
کار و در اعتصاب و تعطيل 
کردن مراکز کار و چرخ 

بدون رخ .  توليد نهفته است
دادن چنين اتفاقی قدرت در 

نيزهر چند باشکوه “خيابانها “
اما هنوز جدی ومتحد کننده و 
تعيين کننده و موثر در تغيير 

 !تناسب قوا نيست و نبوده

طبقه ای که به سرمايه داری 
، منشا درد و ”نه“می گويد 

رنج او نظام کار مزدی است 
و اين درست در قلب 
کارگاهها و کارخانه ها و در 
ميان ابزارکاراست که مستقيم 
و هر روزه احساسش ميکند، 
همانجا به فرمان کارفرما و 
دولت مورد بهره کشی و 
استثمار و تحقير قرار 
ميگيرد، نان و مزدش را می 
دزدند و به گرو ميگيرند و 
درست در همين جهنم بايد 

ديگر !  بس است!  گفت نه
و کل ماشين !  قبول نميکنم

قدرت و زورگوئی و سود 
جوئی سرمايه دار و دولتش 
را همانجا بايد فلج کرد و پيام 
اول مه خود رااز همانجا به 
آنها و به کل جامعه بايد 

کارگر معترض .  صادر کرد
و متشکل در قدم اول بايد 
نفرتش را نسبت به همين 
سيستم و اساسا با خواباندن 
کار و ماشينهای توليدی که 
عليه خود او بکار گرفته 

با خواباندن .  ميشود ابراز کند
چرخ توليد به اين نظام 

روشن خود را ”  نه“وارونه 
بگوييم و سودجويی کور و 
ظالمانه اش را به چالش 
بکشيم و گلوی سرمايه و 
دولتش را با دستان متحد خود 

 .وبا خواباندن کار فشار دهيم

اگر کارگران از جمله در 
ايران در روز اول مه، چرخ 
توليد را بخوابانند، کليد برق 
را پائين بکشند، لوله نفت را 
ببندند، موتور اتوبوس و 

7صفحه    قطار و هواپيما  
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! کارگران به پروسه تشکيل حزب خودتان به پيونديد  

خصوصيات اين حزب 
!جديد چه بايد باشد  

قرار است به زودی يک 
حزب مارکسيستی جديد 

اين حزب هم .  تشکيل شود
جديد .  جديد است و هم نيست

است زيرا اعالم می کند که 
حزب جديدی با رويکردهای 
جديد و با تجديدنظرهای جدی 

های ناموفق  نسبت به تجربه
حزبی و مناسبات تشکيالتی 

سال گذشته را  ١۵الاقل 
و جديد نيست .  تشکيل می دهد

زيرا از نقطه صفر شروع 
اين حزب به لحاظ .  نمی کند

هويتی و ايدئولوژيک يک 
حزب کمونيستی و ضد 

و کامال .  سرمايه داری است
متکی است به علم و آموزش 
های مارکسيسم و متدولوژی 
انقالبی لنين و منصور 

از ماتريال کادری و .  حکمت
انسانی و تجربه انقالبی و 
مبارزاتی نزديک به چهار 
دهه اخير عليه رژيم سرمايه 
داری اسالمی در ايران 

از آنجا که .  برخوردار است
اين بحث مفصلی است و نمی 
شود در اين ظرفيت به 
جزئيات آن پرداخت، لذا به 
طور خالصه و تيتروار به 
رئوس کلی نکاتی که از نظر 

 : من مهم هستند اشاره ميکنم 

اين حزب، يک حزب  
مارکسيستی و ضد سرمايه 

هدف و فعاليت .  داری است
اصلی، هميشگی و بی وقفه 
اين حزب مبارزه و تالش 
خستگی ناپذير برای 
سازماندهی انقالب کارگری 
و سرنگونی انقالبی رژيم 
اسالمی ايران و برقراری 

اين حزب   -.  سوسياليسم است
با شناخت و آگاهی عينی و 

واقعی از شرايط و ويژه گی 
های خاص ايران، به نيازهای 
مبارزه طبقاتی در آن جامعه 

کند تا  دهد و تالش می پاسخ می
حزب را به ظرف اتحاد و 

 . رهبری اين مبارزه تبديل کند

تشکيل حزب مارکسيستی هدف  
اما .  نيست، بلکه ابزار است

ابزاری هدفمند و قدرتمند برای 
رسيدن به هدف اصلی، که از 
نظر ما سازماندهی انقالب 
کارگری و سرنگونی انقالبی 
رژيم اسالمی ايران و برقراری 

هدف و   -.  سوسياليسم است
فعاليتهای اين حزب مبارزه 
برای انقالب سوسياليستی است 

پس ما يک .  و نه اصالحات
طلب نيستيم،  حزب اصالح

بطور قاطع ما يک حزب 
سرنگونی طلبيم، ما خواهان و 
تالشگر سرنگونی انقالبی رژيم 

داری ايران با   اسالمی سرمايه
. تمام جناحهايش هستيم

اصالحات برای ما در سطح 
تاکتيک و بهبود شرايط زندگی 
مردم و جاده صاف کن برای 
رسيدن به هدف يعنی انقالب 

 . سوسياليستی است

اين حزب مارکسيستی يک 
حزب کارگری است و از زاويه 
منافع و زندگی طبقه کارگر و 
زحمتکشان که اکثريت قاطع 
جمعيت اند به کل جامعه ايران 

اين حزب يک .  نگاه می کند
فرقه نيست، از زاويه منافع 
کارگر در برابر تمام آحاد 
جامعه مسئول است و ظرف 
مبارزه برای از بين بردن هر 
نوع ستم و تبعيض و نابرابری 

آزادی و   -.  در تمام کشور است
رهايی زنان در نظام 

داری و   استثمارگرانه سرمايه
بخصوص در نظام آپارتايد 
جنسی ايران، به امر مهم 
مبارزه طبقه کارگر تبديل شده 

عرصه آزادی و رهايی .  است
زنان در ايران اسالمی يکی از 

های اصلی  مشغله ها و اولويت
 . اين حزب مارکسيستی است

مبارزه با مذهب و بويژه در  
ايران، اسالم زدايی از جامعه و 
رابطه تنگاتنگ با سرکوب و 
ستم کشی زنان و دختران و 
ابزار سم آلود تحميق مردم امر 
مهم ديگر اين حزب مارکسيستی 

رهايی از ستم ملی   -.  است
برای اقليتهای ملی از زير ستم 
و سرکوبگری دولت شوينيست 
اسالمی ايران از يک طرف، و 
از طرف ديگر برای جلوگيری 
از سوء استفاده ناسيوناليسم های 
کور محلی برای ايجاد دشمنی و 
تفرقه در بين کارگران و مردم 
جامعه، اين حزب مارکسيستی 
اين عرصه را امر فعال خود 
می داند و برای حل عادالنه آن 

مبارزه برای   -.  تالش می کند
خالصی فرهنگی و آزاديهای 
فردی در روابط سياسی و 
اجتماعی و فضای شاد برای 
جوانان امر اين حزب 

 . مارکسيستی است

سرمايه داری يک پديده  
درهمتنيده جهانی است و اين 
حزب مارکسيستی بنابر ماهيتش 
يک حزب انترناسيوناليست و 

های  بر همبستگی جنبش
کارگری و آزاديخواهانه و 
سوسياليستی جهانی تاکيد می 

اما در مرحله اول به .  ورزد
هايش و بطور  دليل محدوديت

واقعی و عملی تمام اولويتها و 
توانش را برای ساختن حزب 
. در داخل کشور بکار می برد

ماتريال و فعال انسانی چنين 
حرکتی موجود است، ما آن را 

اگر در داخل .  سازمان می دهيم
به نيروی قابل مالحظه ای تبديل 
بشويم، در خارج کشور مورد 

احترام قرار می گيريم و می 
 . توانيم تاثير گذار بشويم

دولتهای سرمايه داری و از 
  جمله رژيم اسالمی سرمايه
در ايران به اسم کمونيست و 
برای بدنام کردن کمونيسم 
حزب می سازند و انواع 
فعاليتها و تبليغات زهراگين 

اين حزب .  می کنند
مارکسيستی بايد با سياستها و 
عملکردهای بسيار اصولی، 
متين، شفاف و روشنش تمام 
اقدامات و توطئه های 
ضدکمونيستی را قاطعانه 

شرط اين موفقيت .  خنثی کند
در گرو اين است که ابتدا 
خود اين حزب به يک حزب 
نمونه سياسی و خوشنام در 
بين مردم جامعه تبديل شده 

 . باشد

از آنجا که در ايران در تمام  
ادوار تاريخی حکومت های 
ديکتاتوری و سرکوبگر حاکم 
بوده است، خلق و خوی 
تحکم و ديکتاتوری و عدم 
متانت و بردباری و عدم 

... برابری طلبی حقوقی و 
بعنوان فرهنگ عمومی مردم 

همچنين اين . نهادينه شده است
تفکر و فرهنگ مضر يکه 
تازی و خودمحوربينی بر 
بينش و عملکرد احزاب 
اپوزيسيون رژيم و منجمله 
احزاب چپ و کمونيست 

احزاب .  موجود هم حاکم است
چپ موجود ايرانی که به نام 
کمونيست فعاليت می کنند در 
رنجاندن و عدم تحمل و 
فراری دادن اعضا و 
کادرهای مبارز و انقالبی 
منتقد و ناراضی خود 
تخصص فوق العاده ای 

انشعابات متعدد بی .  دارند
پايه و اساس و غير ضروری 
که ضربات سنگينی به اعتبار 
سياسی و تحزب کمونيستی 
وارد کرده از همان فرهنگ 

 . ناشی می شود

7صفحه   

 رئوف افسائی
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! اخراج و بيکارسازی موقوف  

نمايش انتخابات رياست جمهوری در ايران را به 
!ميدان مبارزه عليه اين رژيم تبديل کنيم  

قراراست در آينده ی نزديک 
نمايشی بنام انتخاب رئيس 
جمهوری که همزمان با 
انتخابات شوراهای شهر و 
روستاست، در ايران، 

اين دوره که . برگزار گردد 
دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوری در ايران 
نيز هست ، قرار است در 

 ٩۶ارديبهشت  ٢٩روز 
دولت . برگزار گردد

جمهوری اسالمی به بهانه 
مشروعيت دادن به حاکميت 
پر از جنايت خود در واقع 
مردم ايران را فرا خوانده به 
پای صندوق های رأی بروند 
و از ميان جنايتکاران 
هميشگی خود، دزدان و 
عوامل وابسته به خود و پايبند 
به نظام واليت فقيهش عده ای 
ديگر را انتخاب کنند تا برای 
چند سال ديگر بر آنها 

چنين . حاکميت کنند
نمايشهايی در فاصله چهار 
دهه از ديکتاتوريت اين رژيم 
را در مقايسه با پايين ترين 
معيارها در يک دمکراسی 
بورژوايی هم نمی توان 

شکی در .. انتخابات نام نهاد 
آن نيست که نمايشهای 
انتخاباتی در ايران تحت 
حاکميت رژيم جمهوری 
اسالمی هرگز مجالی برای 
دخالت مردم در اداره کشور 
و در تعيين سرنوشت خود 
حتی در يک چارچوب 

امروز . محدود هم نبوده اند
رژيم جمهوری اسالمی در 
شرايطی اين نمايش انتخاباتی 
را به اجرا درمی آورد که با 
آشفتگی های سياسی و 
اقتصادی عميقی دست به 

بحران اقتصادی . گريبان است
رژيم به اکثريت مردم تحميل 
شده است، نفرت و بيزاری از 
اين رژيم، سرتاپای ايران را 
فراگرفته است و رژيم هيچ راه 
چاره ای برای برون رفت از 
اين بحران جز توسل به زور و 

اکنون . سرکوب سراغ ندارد
ديگر جمهوری اسالمی نه تنها 
فاقد هرگونه نفوذی در ميان 
مردم منطقه است، بلکه همه جا 
از وی به نفرت ياد می شود و 
هيچ صدايی موافقی به نفع اين 

. رژيم در منطقه شنيده نمی شود
رژيم تحت فشارهای شديد 
اقتصادی و سياسی دولت های 
غربی قرار دارد و آنها می 
خواهند از وی حکومتی بسازند 
که توانايی سرکشی در مقابل 
. منافع آنها را نداشته باشد

اختالفات درونی رژيم گسترش 
يافته اند و حلقه وفاداران رژيم 

. روز به روز تنگ تر می شود
در چنين شرايطی است که اين 
رژيم حتی از سايه خود نيز می 
ترسد و رويداد مهندسی شده ايی 
چون انتخابات را امنيتی می 

. داند و هراسانش کرده است
يکی از کارکردهای انتخابات 
در ايران تحت حاکميت 
جمهوری اسالمی همواره اين 
بوده است که اين نمايش بعنوان 
ابزاری برای تسويه حساب دار 
و دسته های درونی رژيم بکار 

بنابراين اگر . گرفته می شود
صحبتی بر سر غيردمکراتيک 
بودن جريان انتخابات، دخالت 
شورای نگهبان و ولی فقيه، 
سپاه پاسداران و رد صالحيت 
ها، تقلب ها و گاليه های 
ديگری از اين نوع می شود، 
همه اينها به پايمال شدن قرار و 

مدارهايی مربوط می شوند که 
جناح های مختلف قبالً در مورد 

. آنها به توافق رسيده اند
اعتراض اکثريت مردم تشنه 
آزادی در اين کشور به 
جمهوری اسالمی، از اين نوع 

چنين انتقادی در . نيست
چارچوب خرده گاليه های 
درونی سران رژيم از همديگر 

حقوق توده های . قرار دارد
مردم ايران از آن هنگام پايمال 
شد که رژيمی ضد کارگر، ضد 
زن، ضد جوان، ضد شادی، 
ضد آزادی، استثمارگر، ستمگر 
و دشمن همه بنيادهای زندگی 
انسانی با ضرب زور و 
سرکوب، شکنجه و زندان، بر 

به . مردم اين کشور تحميل شد
همين دليل است که نبايستی 
اجازه داد که دعواهای درونی 
رژيم، شديد باشند يا نه، به 
حساب توده ها مردم ايران 

از رفراندوم بهار . نوشته شوند
تاکنون، هر رای که  1358

آگانه و يا ناآگاهانه در هر 
مرحله ای برای اين رژيم به 
صندوق ريخته شده است در 
خدمت مشروعيت دادن به 
رژيمی نامشروع به کار گرفته 
شده است و در عمل عمر اين 
. رژيم را طوالنی تر کرده است

همه نمايشهای انتخاباتی در کنار 
ابزارهای ديگر فريب و 
سرکوب با هدف تحميل اقتدار 
رژيم بر مردم ايران بکار گرفته 

توده های مردم . شده اند
کردستان به خوبی می دانند که 
انتخابات در جمهوری اسالمی 
وسيله ديگری برای تحميل بی 
حقوقی و فقر و تهيدستی بر 
مردم ايران است که همزمان از 
طريق بکار بردن زور و 

شکنجه و سرکوب اعمال 
هر رای که در . نموده است

هر مرحله ای و با هر 
توجيهی و تحت هر نامی در 
اين به اصطالح انتخابات به 
صندوق ريخته می شود، در 
عمل در خدمت تداوم عمر 
رژيم و تداوم فجايعی خواهد 
بود که جمهوری اسالمی بر 
سر مردم اين کشور آورده 

يکی از افتخارات مردم . است
سال مقاومت در  40طی 

برابر رژيم جمهوری اسالمی 
اين بوده است که اجازه نداده 
اند اينگونه نمايشها را به 
سندی برای مشروعيت دادن 
.  به حاکميت خود تبديل کنند

علی رغم هر نوع فريب و 
تقلبی و يا هر نوع تهديد و 
ارعابی که بکار گرفته شده 
است، معموال اطراف بيشتر 
صندوق های رای گيری 
درگوشه و کنار ايران همواره 
خلوت بوده اند و در واقع 
تعداد بسيار کمی از مردم در 
اينگونه انتخابات شرکت کرده 

اکنون موقع آن رسيده . اند
است که توده های مردم به 
خصوص در کردستان اينبار 
نيز متحدانه و يک صدا در 
نمايشی که نام انتخابات را بر 
آن نهاده اند، شرکت نکنند و 
از اين راه پيام محکمی به 
رژيم بفرستند و نامشروع 
بودن اين رژيم را به همه 
.  مردم جهان نشان بدهند

بگذار توده های مردم در 
گوشه و کنار ايران يکبار 
ديگر تصويری از همبستگی، 
از ايستادگی و مقاومت، 
تصويری از جنبش انقالبی 
 خود را به مردم جهان نشان 

 عزيز آجيکند

7صفحه   



2شماره                    سوسياليسم امروز      11صفحه    

! عليه بيکاری متشکل شويم  

ايجاد واعالم حزب کمونيستی جديد،جوابگوی 
 کدام نيازها؟

ديرزمانيست که جامعه ايران 
ً طبقه کارگر  و خصوصا
وزحمتکش نيازمند ايجاد يک 
حزب نوين کمونيستی 
ومليتانت وراديکال بوده 
وميباشد،که جوابگو ومسئول 
وپی گير درجهت مبارزات 
سازمانيافته تاکنونی مردم 
مبارزی که سالهاست برای 
ايجادجامعه ای آزاد وبرابر 
وبدور ازهرنوع ستم جنسيتی 

تالش ...و ملّی وطبقاتی و
 .ميکنند،باشد

 
ً همه  همانگونه که گاهاًوبعضا
شاهد بوده وهستيم،مبارزات 
احزاب چپ از ماقبل قيام 

وبيش از نيم  ١٣۵٧مردمی 
قرن پيش از حزب توده 
گرفته تاسازمانهای چريکهای 
فدايی خلق،راه کارگر،قيام 
سربداران جنگل 

،رزمندگان،سازمان 
پيکارونهايتا کومله وحزب 

ودهها  کمونيست ايران 
سازمان دسته جات چپ 
مختلف ديگرکه هرکدام 
خودرا باروش ومتدهای 
سياسی مربوط به کمونيسم 
وبلوک شرق در امر 
مبارزاتی وسياسی در زمان 
حکومت پهلوی وحکومت 
اسالمی در ايران تداعی کرده 

 .ومی کنند
 

تنها جريانی که تاحد امکان 
 ٥٧در اوايل انقالب  توانست 

نقش ايفا کند ابتدا چريک 
هايی فدائ بود اگر چه در 
ادامه روند مبارزه نه تنها اين 
مشی جوابگو نشد که بيشتر 

نيزتحت عنوان  آنها 
در کنار حزب توده به  اکثريت 

امام "دام جمهوری اسالمی 
اتحاد  با آمدن .  افتادند"  خمينی

و )  سهند(مبارزان کمونيست 
کومله و  سرانجام به همراه 

برخی جريانات چپ درسال 
حزب کمونيست  توانستند     ۶٢

ايران تشکيل بدهند و مبارزه 
جدی عليه جمهوری اسالم 

که آنهم با دالوری .سازمان دهند
وجسارت انقالبی دهها وصدها 
کادر وعضو،چه درعرصه 
رهبری وتشکيالتی در بدنه 
تشکيالت وسازمان نظامی آن 
توانست تا حدودی پروسه 
وپروژه روند روبه رشد 
مبارزات راديکال وکمونيستی 
را همزمان درجنگ با حکومت 
دست نشانده سرمايه داری 
وارتجاع مذهبی وقت وکنونی 
جمهوری اسالمی وهم بصورت 
درون سازمانی وحزبی به اجرا 

اين روند هم بعداز .  در آورد
تحوالت جهانی و عروج 
ناسيوناليسم کرد در سايه ارتش 
امريکا در خليج بخشی از آن 
حزب کمونيست و کومه له به 
سياستها و مبارزه خود پشت 
کردند و انشعاب صورت گرفت 
و اكثريت آن حزب و سازمان با 
فراکسيون کمونيزم کارگری 

 .اعالم جدائی کردند
 

خط مشی مارکسيسم انقالبی  
وبعدها کمونيسم کارگری وقت 
که توسط منصور حکمت وساير 
تئورسينهای ديگر حزبی سايه 
سنگين وسهم ناکی را روی چتر 
خفقان وتوحش جمهوری 
اسالمی انداخته بود،که متاسفانه 

اين جريان پس از فوت 
تئورسين اصليش منصور 
حکمت متعاقباًدچار انشعاب 
واختالف نظری وسياسی شد که 
منجر به ايجاد حزبی راديکال 
وانقالبی برای مدت زمان 
خاصی به اسم حزب حکمتيست 
شد که متاسفانه حزب مذبور نيز 
دچار همان بيماری رايج 
محفليسم وفرقه گرايی وانحراف 
از اصول ومبانی اصلی 
وراديکال کمونيسم کارگری 
شد،که نه تنها نتيجه ای در امر 
مبارزاتی در بر نداشت بلکه تا 
حدود زيادی هم موجب 
ازفعاليت باز نشستن تعداد 
زيادی از رفقای سياسی وحزبی 
چه در داخل وچه در خارج 
شد،ودربُعد سازماندهی 
مبارزات طبقه کارگر ومردم 
زحمتکش هم تاثيرات منفی 
. وبسزايی به جا گذاشت

اماخوشبختان با عروج بخشی 
از رهبری راديکال کمونيست 
درون آن حزب و کادرهای 
دلسوز و پراکتيسين و منتقد خط 
انفعال و پوپوليستی بر حزب 
حکمتيست و کناره گيری اين 
اين کادرها همراه شدن نسل 
ديگری از کمونيستهای 

بيرون آن احزاب مسير  انقالبی 
برای ايجاد سنگر بندی انقالبی 
ديگری عليه جمهوری اسالم و 
نظام ظالم سرمايه داری ممکن 

 .گرديد
 

در ايران و منطقه نيز اوضاع 
وخيمی به ضرر جنبش آزادی 
در جريان است و مقابله جدی 

با توجه به شرايط .  نيازمند است
ومسائل گذشته وتاکنونی 

مبارزاتی طبقه کارگر 
وزحمتکش وهم چنين 
فشارهای روز افزون 
معيشتی واقتصادی 
واجتماعی بر اين طبقه وهم 
چنين جو وفضای سياسی 
منطقه خاورميانه وجنگهای 
ارتجاعی ونابرابری که دّول 
سرمايه داری وعوامل دست 
نشانده اشان با سناريوهای 
خونين و سياه رنگيشان در 
منطقه طی سالهای اخير به 
راه انداخته اند وکماکان 
وبصورت تدريجی سايه اين 
فضای جنگی رابه سوی 
ايران بصورت مستقيم 
بوسيله تحريمهای اقتصادی 
وسياسی،وغير مستقيم با 
تقويت وتوسل نيروهای 
ناسيوناليست ومرتجع مذهبی 
به خود با توجه به حوادث 
روی داده در اين يکی 
دوسال اخير سوق خواهند 

 . داد
 

با توجه به اين موارد وفاکت 
های موجود وهم چنين باز 
پس گيری منافع عامه مردم 
وطبقه کارگر وزحمتکش 
جامعه می باشد ،که تعدادی 
از انسانهای شريف 
وکمونيست وچهره های 
مشخص چپ وانقالبی ايران 
را در داخل وخارج ازچند 
ماه پيش بر آن داشت که 
بصورت جدی ايجاد حزبی 
نوين را در دستور کار 
وتالش شبانه روزی خود 

حزبی انقالبی . قرار دهند
وکمونيست،سوسياليست 
 ومدرن وراديکال ومليتانت 

 صفحه بعد

 بابک باجالنی
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! زنده باد انقالب کارگری  

ايجاد واعالم حزب 
کمونيستی 

جديد،جوابگوی 
 ؟...کدام 

که آحاد مختلف جامعه 
ً طبقه  وخصوصا
کارگرومبارز را برای 
مبارزٔه همه جانبه با حکومت 

اسالمی   -جهل وسرمايه داری
در ايران وهم چنين مقابله با 
سايه خطرات احتمالی وجدّی 
نيروهای مزدور مذهبی 
اسالمی وهم چنين احزاب 
ناسيوناليست ومجری سناريو 
سياهی،سازماندهی وبرقرار 
نمايد،واّميد ودريچه ای نوين 
ديگری در امر مبارزات 
برحق مردم وطبقه کارگر 

 .وزحمتکش بگشايد
 

نقد  اين حزب خالف جريان 
ها و تفاوتهای خود را در نقد 

بودن  و حاشيه ای  نا کارامد 
و همچنين اهدام کلی  چپ 

خود را در چندين سمينار و 
مطالب و بحث به اطالع 

نيز با  اخيرا .  عموم رسانده 
فراخوان دها فعال دلسوز 
کارگريی و سوسياليست در 
داخل و خارج کشور پا به 
عرصه جدی تری نهاده 

حزب جديد ومدرن ما .است
کارگران وزحمتکشان که در 
آينده ای نه چندان دور 
کنفرانس موسس خويش را 
تشکيل خواهد داد ورسما اسم 
وپرچم مبارزاتی ومانيفيست 
وسياست وبرنامه های خويش 
رابه جامعه ودنيای روبه 

اين  .  بيرون اعالم خواهد کرد
حزب حزب عمل و فعاليت 
انقالبی برای به زير کشيدن 
رژيم جنايتکار اسالمی پا به 

 .عرصه می گذارد
 

تفاوتهايی اساسی بامتد 
وروشهای عملکردی تاکنونی 

: احزاب موجود خواهد داشت
حزب رهبران جوان وکمونيست 
وهمراه وهمکار نسل قديم است 
که با ابتکار وعملکرد خويش 
در شورای رهبری امر 
مبارزاتی وانقالبی خويش را به 

حزبی پراتيک .  پيش خواهد برد
ومليتانت وانقالبی در جهت 
واکنش سريع به مسائل 
ومشکالت موجود در جامعه 
. ومبارزاتی وطبقاتيمان ميباشد

حزب نه گفتن به تجاوز به 
حقوق کودکان کار ،کودکان 

. ميباشد....خيابان واعتيادو
حزب زنان در عرصه های مهم 
مبارزاتی ورهبری انقالبی 
برای سرنگونی جمهوری 

حزب زنده کردن .  اسالمی است
اميد ونويد آزادی در دل هزاران 
مادر وخانواده داغديده هست که 
جوانانشان را دراه دفاع از 
آزادی وسوسياليسم يا از دست 
دادند يا هنوز در سياه چالهای 
رژيم درنده اسالمی زير شکنجه 

همه مبارزين از .  ميباشند هستش
جمله جوانان رزمنده را به 
پيوستن به اين حزب فرا می 

 .خوانم
١٣٩٦فروردين   

نفر  8تا  6طوری که    مسکن،
در يک آلونک کوچک جای 
داده ميشوند، نبود آب آشاميدنی 
سالم و فشار کار غير انسانی به 

 7کودکان که در ميان آنها زير 
هم وجود دارد شرايطی به    سال

اين بخش از طبقه ما تحميل 
کرده است که بعداز چند سال 

به بزرگترين    کار در کوره
بيماريهای جسمی و مزمن 
. روبرو و مبتال ميشوند

گرمازدگی، خشکيدن آب بدن، 
افزايش بيش از حد دمای بدن و 
جريان خون ، روماتيسم ، 

تنگی نفس، سرفه،    کرختی
بيماری های مهلک تنفسی و 
ريوی، ناراحتی 

ناراحتی های چشمی،    پوست،
ناراحتی های درد مزمن مفاصل 

و ديسک کمر    و عضالت بدن،
ريه، کليه ها و    و بيماری

آرتروز گردن و فقرات و زانو، 
از ...  بيماری های انگلی و 

جمله اين بيماريها 
کارگران در بخشهای    .است

مختلف از جمله در قسمتهای 
و "  چرخ کيش"  قرمزدار"
به کار واداشته "  کوره سوز"

ميشوند که بخش کوره سوز 
  . خطرناکترين آن می باشد

 
کوره  180تنها در تهران حدود 

آجرپزی وجود دارد که نزديک 
کوره آن در خاتون آباد  50به 

سال  60فعال ميباشد و بيش از 
است اين مراکز بی حقوقی و 
. نيروی کار ارزان سابقه دارند

به دليل نيروی انسانی زياد و 
نيروی کار بسيار ارزان 
سرمايه داران هيچ تغييری در 
دستگاههای کوره به وجود 

 60نياورده اند و به همان شکل 
سال پيش وقديمی دارند دستی 

ظاهرا در .  آجر توليد ميکنند
حاکم است "  قانون"جای که 

 300سطح دستمزد ماهانه 
تعين گرديده که    هزارتومان

اين مبلغ نيز بدرستی    هيچگاه
در .بدست کارگر نخواهد رسيد

اينجا خبری از دستمزد پايه 
در .  کار کنتراتی است.  نيست

يا سرپرست    اين حالت مرد
خانواده بعداز دولت و 

مجبور    کارفرما عمال
در ظرفيت زورگو    ميگردد

و استثمارگر همسر و 
فرزندان خود ظاهر شود و آز 
انها کار بيشتری بکشد تا 
زندگی برده وار خانواده 

خالصه از هر .  تامين گردد
سو به اين مراکز و شرايط 
کار آن نگاه ميکنيد جز 
استثمار، زور گويی، حق 
کشی محض، فريب و تن 
دادن به کار واقعا بردگی هيچ 
اثری از يک زندگی انسانی و 

 .مثبتی در آن نميتوان يافت
 

عالوه بر اين مشقات، باز  
توليد خرافات مذهبی و قومی 
و دست بردن دولت و 
کارفرما و دالالن فارس و 
کرد و ترک و عرب زبان 
آنها به چنين حربه هايی بيش 
از هر چيزی نمک بر زخم 
اين بخش از 

خود اين .  ميپاشد   کارگران
خرافات ضد کارگری 
مستقيما به پول و ثروت 
اندوزی سرمايه دار و به 
خالی شدن هر چه بيشتر 
سفره بی رونق کارگران 

به .  تبديل شده و ميشود
منظور ايجاد تفرقه و بهره 
گيری و سود جوئی و باال 
زدن بيشتر پول و ثروت 
ناشی از زحمات مشترک 
همه کارگران، که عمدتا 
مهاجر و فصلی هستند، 
بيشرمانه و آگاهانه هر از 
چند گاهی به بهانه هايی تخم 

 .نفاق را ميپاشند
 

که از جانب دولت   کارگران
مشترک سرمايه داران فارس 

... و کرد و ترک زبان و 
مورد تجاوز و استثمار قرار 

نبايد به چنين حربه   ميگيرند  

خانوادهايی تشکيل ميدهند 
در دوازده ماه سال پنج تا    که

شش ماه سال را بايد چنان کار 
تحقير آميز در کوره و فشار 

را تحمل کنند که "  کنتراتی"کار 
بتوانند با پولی که بدست 
ميآورند شش ماه بيکاری بقيه 

  . سال را نيز با آن سپری کنند
 

فشار کار طاقت فرسا ، ساعت 
ساعت در روز،    18تا  14کار 

13صفحه نبود بهداشت، مشکل جدی   

کارگران و کودکان کوره پز خانه ها، 
 !...بی حقوق ترين 
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! اتحاد کارگری عليه بيکاری  

ضرورت تشکيل حزبی 
 !مدرن،چپ وانقالبی

همه کسانی که حداقل درک 
طبقاتی داشته باشند ميدانن 
وجود حزب سياسی برای 
طبقه کارگروزحمتکش يکی 
از مهمترين اصول کمونيسم 

حزب .ومارکسيسم هست
مهمترين سازمان سياسی 
دردوران مدرن هست وپل 
ارتباطی بين جامعه ومسئولين 
ميباشد،حزب بايدازپشتيبانی 
مردم برخوردار باشد واين 
يکی ازملزومات داشتن 
اعضای حزب درداخل 
ميباشديک حزب کمونيست 
قوی ودخالتگرنميتواند بدون 
دخالت کارگران وزحمتکشان 
وزنان يک جريان 

 .ضدسرمايه داری موفق باشد
جامعه ازمايک حزب 
کمونيستی قوی ميخواهدکه 
دربرابر دشمن تاريخی خود 
استراتژی والترناتيو کارگری 

نشستن .  داشته باشد
وشعاردادن وبيانيه 

. صرف جوابگو نيست  دادن 
در خال نبود چنين حزبی 
دراين چند ساله احزاب 
ناسيوناليست وحتی اسالميها 
عرض اندام کردن 

پيداکردن عرض  وفرصت 
ولی باتشکيل يک .  اندام کنند

حزب بزرگ سياسی و مسلح 
و رزمنده همه انها مجبور به 

و .  عقب نشينی خواهند شد
البته دراين راه سنگ اندازی 
زيادی خواهند کرد که نهايتا 
تجربيات تاريخی خبر 
. ازشکست قطعی انها ميدهد

در گرو  ايجاد چنين حزبی 
پشتکاری وهمدلی وتالش 
همه انسانهای چپ 

 .وسوسياليست ميباشد

درعصر حاضر وجود چنين 
حزبی ميتواند عامل تاثيرگذار 
در روند مبارزات ومعادالت 

شرايطی که .  منطقه ای باشد
باعث شده ووجود چنين حزب 
سوسياليستی راضروری ساخته 

ازجمله .  به وجود امده است
شرايط عينی وذهنی دراين 

ضرورت  سالهای اخير ،يعنی 
کمک به تقويت و افزايش 

جنبشهای کارگری، و  قدرت 
کمک به ارتقای رشد کيفی انها، 
وهمچنين حمايت ديگر جنبشها 
ازجمله جنبش زنان ،جنبش 
دانشجويان ومعلمان وپرستاران 

و بالخر وجود .  از طبقه کارگر
خواست همگانی برای به ميدان 
آمدن يک حزب انقالبی و 

در  رزمنده و سرنگونی طلب 
منطقه و ايران که با بقيه 
نيروهای مسلح و اپوزسيون که 
هيچ نقش جدی ندارند متفاوت 

 .تر باشد
ضروری وجود چنين حزبی از 
طرف ديگر برای سازماندهی 
مبارزه انقالبی و مليتانت و 
گسترش مبارزه سرنگونی 
طلبانه اين حکومت، در اين 
دوره بسيار مبرميت پيدا کرده 

اين حزب بايد حزبی .  است
مداخله گر درتمام ابعاد جامعه 
باشد وحافظ ومدافع همه اقشار 
جامعه بدوراز تبعيضات نژادی 
،ملی ومذهبی باشد برای همين 
اين فعاالن سوسياليست ازنقاط 
مختلف دنيا جمع شده وباتمام 
انرژی درپی ايجاد اين حزب 

حزبی که ازگذشته .  هستند 
درس گرفته وازمحفل گرايی 
وسکت گرايی دوری کند 
ومبارزه ای فعال درتمام سطوح 
جامعه رابه نمايش بگذارد واميد 

 .را دوباره دردل مردم زنده کند
دوره شعار دادن وتزهای قرون 

حزبی مدرن .  وسطی بسراومده
وانقالبی ميخواهيم که درهر 
مرحله از مبارزه بتواند تحليلی 
مشخص ازشرايط مشخص 
ارايه بدهد،،سازمانها واحزاب 
چپ ديگه به جای سنگ اندازی 
بايد خوشحال باشند که جنبشهای 
جديد شکل بگيرند ،،چون همه 
دريک اصل مشترکند واون 
سرنگونی رژيم وتالش برای 
اينکه طبقه کارگر وزحمتکش 
بر سرنوشت خود حاکم 

پس بايد دراين مرحله از .شوند 
مبارزه اتحاد عمل به وجود بياد 
وبدوراز عاليق شخصی 
وحزبی ،،منافع طبقاتی رو 
مالک قرار دادتا اعتمادی که 
بسياری ازفعاالن سوسياليست 
طی اين سالها دروجودشان 
ازبين رفته دوباره بازگردد 
وشاهد اوجگيری جنبش انقالبی 

 .طبقه کارگر باشيم
بياييد بارديگر به هم اعتماد کنيم 
وبه ايجاد حزبی کمک کنيم که 
برپايه شورايی ومدرن اداره 
ميشه وعرصه رابرای فعاليت 
همه اعضا باز ميزاره 
وازمحفلگرايی دوری ميکند، 
طوری که همه خود راصاحب 
حزب ميدانند ونسبت به ان 

 .متعهد ووفادارهستند
 
پيش به سوی ايجاد حزبی چپ  

 . وانقالبی
 زنده باد ازادی وبرابری 

زنده باد انسانيت مرگ بر رژيم 
 سرمايه وحاميانش 

 ١٣٩٦فروردين 

 لقمان مهری

کارگران و کودکان 
کوره پز خانه ها، 
بی حقوق ترين 

 !...بخش 

ه  ت ب ن دول ه اي د ک ن بايد بدان
وره و  ان ک همراه همه صاحب

ه داران  اي رم ای" س ه ت ي ل " م
مخلتف يکجا دشمن کارگرانند 
ار  ج و ک ل رن ب ا از ق ه و آن
ان  ودک ون ک ران و خ ارگ ک
کارگر در کوره سفره خود را 

ن ي گ ت    رن ف د و م رده ان ک
د ورن خ ي وره . م ران ک ارگ ک

ی  ون ان ت ق اي م وع ح ازهيچ ن
د ن ت س ي وردار ن ه و .  برخ م ي ب

زد و  م ت ت و دس ي ن ام
ت و  داش ه ی و ب گ ت س ازنش ب

  .غيره ای در ميان نيست
 

ل از  ق ت ل مس ک ضرورت تش
 دولت و انجمنهای صنفی

 
کارگران اين بخش از هيچ 
تشکل مستقلی برخوردار 

در غياب يک تشکل . نيستند
راديکال حقوق و زندگی اين 
کارگران همچنان پايمال و 
بازيچه دولت و کافرماهای 
سودجو و ضد انسانی خواهند 

کارگران کوره و . شد
پيشروان کارگری آنها 
الزمست به روشنی مطالبات 
فوری کارگران را برای 
بهبود شرايط کار از جمله 
افزايش دستمزد، تامين 
امکانات رفاهی و اياب و 
ذهاب تسهيل کار را مطرح 

شبکه ای همبسته از . کنند 
پيشروان کارگری کوره های 
يک منطقه الزمست در 
ارتباط باهم اتحاد و همبستگی 

.  مبارزاتی را تامين کنند
مجمع عمومی کارگران کوره 
تشکل فوری کارگران برای 
  پيشبرد مبارزه و احقاق حقوق

  16صفحه 
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!مرگ بر سرمايه داری  

سوسياليزم تنها راه نجات بشر ، 
!در اين راه با ما باشيد  

امروز کار کردن و فعال 
بودن و به پيش تاختن برای 
تشکيل يک حزب کمونيست 
ومدرن و آينده نگرکه در 
خدمت احاد جامعه باشد 
،الزمه کار هر انقالبيونی 
است که عزم را جزم کرده  
و ميخواهند در مبارزه ای 
شرکت کنند که در آن جان 
تازه ای به مبارزه عليه 

شکل . هارترين رژم بخشند 
گيری چنين حزب کمونيست 
و مردمی از يک سو نيازمند 
حمايت نسل نوينی از جوانان 
مبارزيست که آرزوی تشکيل 
چنين حزبی را ساليانيست با 
خود کش ميکنند وافق 
آرزوهای خود را در گرو 
تشکيل آن ميبينند واز سوی 
ديگر دعوت به عمل آوردن 
آن دسته از مبارزينی چپ 
کمونيستی که ساليانيست 
مبارزه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی را در 
دستور کار خود قرار داده اند 
و اما بداليلی در بيرون اين 
دايره مبارزاتی به سر ميبرند 
و اميدشان تشکيل حزبيست 
که بدور باشد از يک حزب 
سنتی و سکتاريستی که 
بتوانند در آن دور هم گرد 
آيند و مبارزه ای را با 
مناسبات سالم سياسی و بدور 
از هر نوع کشمکش سياسی 

ما . و شخصی به پيش برند 
زاده کشوری هستيم که در آن 
انسانها حق هيچ نوع انتخابی 
ندارند و حق وحقوق انسانها 
با بدترين شيوه های ممکن 

انتخابات در . پايمال ميشود 
.  آن دمکراتيک نيست 

حکومت مشرعيت خود را با 
سرکوب و اعدام و زندان از 

نزديک به . مردمانش ميگيرد

سه دهه است که ساختار 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جامعه دگرگونی های جدی را 
بخود ديده است،که مابه ازا ان  
جنبشهای خودجوش، اعتصابات 
و حرکتی از طرف توده های 
مردم در گوشه و کنار ايران 

تمام اين حرکات و جنب . است 
و جوشها و اعتصابات کارگری 
و فعاليت روزمره فرهنگيان و 
اعاد جامعه متشکل از زنان و 
جوانان به تنگ آمده از اين 
اوضاع متفاوت است از 
اعتراض اصالح طلبان 
حکومتی و جنايت پيشگانی 
چون خاتمی و موسوی و 

اعتراض . کروبی وامثال آنها
مردم به تنگ امده، از بطن 
تجامعه برآمده است و ميخواهد 
نظام حاکم رابه زير کشد و به 

امروز اين .عمرش پايانی دهند 
تحوالت در شاخصه های اصلی 
حيات اجتماعی چنان دگرگونی 
بوجود آورده است که جامعه 
ايران را از دوره قبل و اوائل 

تحول در . انقالب متمايز ميکند
ترکيب جمعيت و شکل گيری 
جامعه ای جوان و پر جنب و 
جوش و ناراضی، ظهورو 
پيدايش يک نيروی عظيم 
وآبديده و دگرگونساز نسل 
جديد، افزايش قابل توجه 
نيروهای کارو باتجربه و تحول 
از جامعه ای نيمه با سواد به 
جامعه ای باسواد، افزايش سريع 
تحصيل کردگان و روشنفکران 
و نويسندگان که از بطن اين 
تحوالت ساختاری در جامعه 
ايران در طول نزديک به سه 
دهه گذشته زاده شد و تا به 
امروز هم درهمه اجتماعات 
وجنبشهای توده ای واعتراضات 
ضدحکومتی عليه اعدام و 
زندان و شکنجه 

وديگرمعضالت اجتماعی 
شهروندان به تنگ آمده ، نقش 

دگرگونی . آفرينی ميکنند
ساختاری در طول اين مدت 
وبر آمده ازحرکت و اقدامات 
ضدحکومتی تودههای 
زحمتکش از طبقات مختلف 
جامعه ، دمکراسی و آزادی و 
سرنوگونی حکومت ضد بشری 
جمهوری اسالمی را به مسئله 
اصلی جامعه ونسل جوان آن 
تبديل کرده است و اين امر را 
مدلل نمود که در جامعه ايران، 
امر توسعه با دمکراسی و 
آزادی وسرنگونی درآميخته 

به بيان ساده تر تحقق امر . است
توسعه و پيشرفت جامعه ايران 
در بطن اعتراضات وبرآمدهای 
توده ای و خواستهای امروز 
مردم و نسل جوانش، مشروط 
به تامين دمکراسی و آزادی 

در کشور ايران . است
سازمانهای چپ و کمونيست که 
از زنان وجوانان ومطالبات 
کارگران، زحمتکشان و اقشار 
کم درآمد جامعه دفاع ميکنند، 
قانونی نيستند و تحت پيگرد و 
سرکوب جمهوری اسالمی 

و همين امر . قراردارند
جنايتکارانه باعث شده که 
مخالفان جمهوری اسالمی از 
قشرهای مختلف جامعه 
دربيرون ازمرزها به مبارزه 
خود عليه رژيم ادامه دهند که 
چنين امری بی شک به بقای 
پجنايتکاران جمهوری اسالمی 

امروز در . بی تاثير نبوده است
جامعه ايران فقر گسترده، 
شکاف طبقاتی، تعميق فاصله 
فقر و ثروت، تمرکز دارائی 
های کشور در دست اليه 
کوچکی از جامعه ، معضالت 

اعتياد به عنوان يک " اجتماعی 
بالی خانمانسوز ، طالق ، 

، " خودکشی ، بيکاری، 
تاثيرات خود را روی نيروی 
سياسی و اجتماعی گذاشته و 
بستر مساعدی را برای شکل 
گيری نيروهای چپ و 

. کمونيست فراهم آورده است
در کنار حضور نيروهای 
چپ و کمونيست که تا 
حدودی به نسلهای گذشته هم 
تعلق دارند، از يک دهه 
گذشته باين سو ما شاهد 
پديدار شدن نسل جديدی از 
نيروهای چپ وکمونيستی از 
جوانان پر جنب و جوش 

اين نسل از درون . هستيم
کارگران، دانشجويان، 
جوانان انقالبی، روزنامه 

....  نگاران، روشنفکران 
سربرآورده است که وجود 
همين نسل اميد روشنی است 
برای شيوه ديگر از مبارزه 
که بتواند آنرا در خود 
سازمان دهد و عليه اين رژيم 

حيات و حضور . بشوراند 
اين نسل پرجنب و جوش و 
انقالبی را ميتوان در 
روزنامه ها، نشريات متعدد 
دانشجوئی، تشکلهای فرهنگی 
و دمکراتيک، تشکلهای 
مستقل کارگری و در وبالگها 
و ديگر شبکه های اجتماعی 

حضور . ديد و جستجو کرد
اين نسل آنچنان ملموس شده 
که نظر همه را از جمله خود 
جنايتکاران حکومتی را هم 
جلب نموده است و آنها را 
دچار ياس و نگرانی و ترس 
از يورش انقالبی آنها کرده 

حيات وحضوروشکل . است 
گيری و به ميدان آمدن اين 
نسل ، اميد آفرين است و 
ميتواند خون تازه ای را در 
بدن جريان چپ و کمونيست 
در ايران جاری سازد 
وباشکال مختلف با ديگر 
نيروهای چپ که هدفشان 
سرنوگونی جمهوری 
اسالميست و مبارزه صادقانه 
ای را تا به امروز عليه 
جمهوری اسالمی پيش برده 
اند پيوند بخورد و در ارتباط 

ما ميتوانيم . با هم قرار بگيرند
با تشکيل يک حزب چپ و 
 کمونيست اما مدرن و 

7صفحه   

 عزيز آجيکند
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! نه به فقر و گرانی  

کارگران و کودکان کوره پز خانه 
ها، بی حقوق ترين بخش طبقه 

 !کارگر

شروع سال :  به عنوان مقدمه
جديد و فرا رسيدن بهار 

ض  مصادف است با  تع
دولت اسالمی و  سازمانيافته 

سرمايه داران در پوشش 
تعيين حداقل دستمزد "

به طبقه کارگر  "  کارگران
کارگران با تحميل  .  ايران

دستمزد بردگی، نپرداختن 
حقوق های معوقه، گسترش 
فقر، بيکاری و سرکوب به 
مراتب بيشتری مواجه 

بر بستر تداوم اين .  ميشوند
روند ضد کارگری، اعمال 

و به    بی حقوقی باز هم بيشتر
و به گرو    انقياد کشاندن

گرفتن زندگی و معيشت 
ميلونها کارگر، فصل تازه ای 
از زندگی بردگی و مشقات 
نسلی ديگری از کارگران و 
کودکان کار تحت عنوان 

" کارگران کوره پزخانه ها"
  .نيز از نو شروع ميشود

 
دهها هزار خانواده و کارگر 
بزرگسال و خردسال گرسنه 
و فاقد حداقل امکانات در 
اقصی نقاط ايران 

" خوشحالی"و با "  داوطلبانه"
کار    در انتظار شروع فصل

کوره پزخانه، دادن سرنوشت 
بی سرنوشت خود به دالالن 
و سرمايه داران، و آماده 
برای سفر دسته جمعی به 
سوی فروش نيروی کار 
ارزان خود و کار طاقت 

" قرمزدار"فرسا به عنوان 
کوره "، "  چرخ کش

با نبود بيمه و     ...،"سوز
امنيت و ساعت کار و با 
شرايط سخت و طاقت 

و نبود حداقل امکانات    فرسا

با اين اميد .  زيستی خواهند بود
که به عنوان برده پذيرفته شوند 

شش    تا بتوانند در فاصله پنچ
ماه کار شبانه روزی پس 
اندازی برای زنده نگاهداشتن 
خود و پنچ شش ماه بقيه سال که 
اکثرا بيکار خواهند بود، بدست 

درصد بااليی از .  بياورند
کودکان کار و محروم از 
تحصيل، و دستفروشان خيابانی 
و کارتن خواب ها به اين بخش 
از طبقه کارگر ايران تعلق 

کار طاقت فرسا، نبود .  دارند
در آلونک ها،    بهداشت، اسکان

نبود آب آشاميدنی سالم، تحميل 
کار غير انسانی به کودکان خرد 
سال، مواجه شدن با بيماريهای 
جسمی و روحی و دهها معضل 
ومشقات ديگر از واقعيت های 

شده کار در کوره "  پذيرفته"
 .پزخانه ها ميباشند

دبير انجمن صنفی "اخيرا 
کارگران کوره پزخانه های 

با نزديک شدن و  "استان تهران
شروع به کار کارگران کوره 
پزخانه ها، از شرايط کاری 
کارگران فصلی کوره پزخانه ها 

گفته اند .  آه و ناله کرده اند
روزانه اين کارگران پانزده 

و در باره    ساعت کار ميکنند،
بهتر شدن شرايط کاری بخشی 
از کارگران استخدامی در کوره 
پزخانه ها نيز اطالع رسانی 

اما آنچه که !  همين.  کرده اند
روشن است همان طوری که در 
بخشهای مختلف طبقه کارگر 
چنين انجمنهايی هيچگاه 

اقدام مثبتی برای    نتوانسته اند
کارگران آنجام دهند، امثال 

انجمن صنفی کوره پز "
نقشی در کاهش    نيزهيچ   "خانه

درد و رنج اين کارگران 
   .نميتوانند داشته باشند

مقاله ی که در زير  
در رابطه با زندگی و    ميخوانيد

کار بردگی تحميل شده به 
کارگران کوره پزخانه ها نوشته 

در اين مطلب عالوه بر .  بودم
دادن تصوير واقعی از شرايط 
  زندگی پرمشقت اين بخش از

ما، به راه حلهايی در    طبقه
دفاع از حقوق اين بخش    جهت

نيز تاکيداتی شده و    از کارگران
را در جهت    فعالين کارگری

تالش بيشتر واقدام    ايفا نقش و
معينی در اين زمينه مورد    های

 .خطاب قرار داده بودم
ضمن جلب توجه مجدد شما به  

مطلب زير، يک بار ديگر 
فعالين پيشرو طبقه کارگر از 
جمله فعالين کارگری در کوره 

ها را به ايفا نقش فعالتر  پزخانه
در حمايت، سازماندهی و اتحاد 
کارگران کوره پزخانه ها فرا 

 .ميخوانم
 

بر کارگران در کوره پز خانه ها 
 چه ميگذرد

 
و کار بردگی    کوره پزخانه ها

در آن نمونه بارز ماهيت نظم 
ظالمانه و حريص سرمايه و 
شناسنامه دولت های سرمايه 

و ضد انسانی را برای    داری
از سال .  همه بر مال ميکند

کارگر اعتصابی  50   که 1338
کوره پزخانه های ايران بدست 

به    استبدادی شاه  -رژيم بورژوا
خون کشيده شدند تا امروز که 
هر ساله دهها هزار کارگر در 
سی سال حاکميت ننگين 
حکومت بورژوا اسالمی چون 
برده به استثمار کشيده ميشوند و 
هزاران کارگر کوره محکوم به 
نابودی گريده اند ما شاهد 
استثمار بی وقفه در حق اين 
بخش از طبقه کارگر ايران 

شرايط کار در کوره .  هستيم
های آجرپزی تنها با برده 
وارترين و بی حقوقترين بخش 

کارگری قابل مقايسه 
فرياد دادخواهی و    .است

اعتراض کارگران کوره در 
شبستر و قرچک و اروميه و 
بوکان و خراسان و تهران و 
دهها نقطه ديگر ايران تنها با 
يک پاسخ روبرو گرديده 

دولت و سرمايه داران    :است
ريز و درشت فارس و ترک 
و کرد و عرب زبان به جز 
حفظ سرمايه خود و ثروت 
اندوزی به هيچ پديده ای که 
ذره ای به انسانيت 

داشته باشد، نمی    نزديکی
اينها بساط سروری .  انديشند

خود را بر سفره های خون و 
کارگران و مردم تهی    رنج

قربانيان .  دست برپا ميکنند
کوره پز خانه ها سال ها و 

از کودک و    دهه هاست
جوان تا سالمندان ، زن و 
مرد و اعضای دها هزار 
خانواده در اين کوره پز خانه 
ها همراه آجرها می سوزند و 
به جای زندگی جان می 

  .دهند
 
قوانين ضد انسانی حاکم بر 
 شرايط کار کوره پز خانه ها
 

قوانين حاکم بر کوره خانه  
ها جنگلی تر و بی قانون تر 

"  قانون کار"از خود 
.  جمهوری اسالمی است

و   ساعت کارتعيين شده
حقوق بازنشستگی و خسارت 
ناشی از سوانح کار و امنيت 
شغلی و بيمه و غيره هيچ 
.  معنای در اين مراکز ندارد

کارفرما و دالالنی که عمدتا 
از کردستان و آذربايجان و 
از ميان روستائيان فاقد زمين 
اين نيروی عظيم ارزان را 
در کورها جمع ميکنند همه 
کاره و ماورا هر قانونی 

بيش از هشتاد درصد . هستند
کارگران کوره و خانواده 
های کارگری عازم کوره پز 
 خانه ها را افراد يا 

12صفحه   

 سالم زيجی
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! مرگ بر جمهوری اسالمی  

کارگران و کودکان 
کوره پز خانه ها، بی 

 ...!حقوق ترين 

کارگران .  کارگری است 
کوره الزمست مجمع عمومی 
منظم خود را سازمان 

کارگران به تماس و     .دهند
همبستگی با کليه کوره ها 
نياز مبرم دارند و همه اينها 
به ايجاد مجمع عمومی 
. کارگران گره خورده است

كارگران كوره پزخانه ها 
چاره اى جز متحد شدن در 
مقابل کار بردگی در کوره 

وکارفرماها    پزخانه که دولت
 .عامل آن ميباشند، ندارند

 
s_zijji@yahoo.se 

 ٩٥فروردين 

! خشم من   
 من يک کارگرم

 همه چيز را می سازم
 اما همه چبز بر عليه من است

 کارفرما
 قانون گذار

 قوانين
 دادگاه

حتی ابزار کارم با ان تيغه 
 بيرحمش

 همه چيز را می سازم
 اما از همه چيز محرومم

 به جز يک چيز

که کسی نمی تواند ان را از من 
 بگيرد

 و ان خشم من است
 خشم من فقط خشم من نيست

خشم تمامی کارگران و 
 زحمتکشان جهان است

خشم من خورشيدی است که 
 شب را به صبح مبدل می کند

 و اين تمام دارايی من است
و اين تمام ارمان من است    

دست در دست هم انقالبی بپا 
  ميکنيم

 به پيش ميرويم
  قانون پوسيده کهن را له ميکنيم

  فرياد آزادی سر ميدهيم
پرشور تر از ديروز ارتشی 

  ميافرينيم
رزمنده و جسور همچون 

  کموناردهای سرخ
  به پيش می تازيم

دست در دست هم طبقه هايمان 
  ، بهار ميافرينم

در خيابان ، در کارخانه و 
  کارگاه

  همچون مشتی محکم
  ميشکافم سينه سرمايه

 به پيش ميتازيم
 امروز

  در رزمم ، ميجنگم ،
پارتيزانم ، فرياد آزادی سر 

 ميدهم
 ريشه ام درختيست در جنگل

 آهم رعديست ميغرد
  همچو موج دريا طغيان ميکند

  همه مرزها را در مينوردد
  جهانی به پا ميکند

 آباد ميکند
 ...  

 در سحر گاه امروز
خورشيد رنگی ديگر به خود 

 ميگيرد
دشمنان آزادی از رزممان از 

  اتحادمان
 فنا ميگردند

قلبهای شاد دوباره پايتخت عشق 
  را صاحب ميشوند

 لبها با خنده ميشکفند
  رقص کنان  

طنين  دنيايی را با رنگ سرخ 
 ميکند و

سنگر آزادی در قلبها نقش 
  ميبندد 

در دوردستها ستاره  و اينک  
  ای سرخ رنگ 

می درخشد رو به فردای 
  سوسياليزم

و اين منم که در دستان خود 
  بهار می آفرينم و

  آنرا به تو هديه ميدهم

 
روزت مبارک کارگر ای تنها 

  همرزمم
 

ه کی" عزيز"   ئا
1/5/2016پاريس      

 

!پيام مه  
در سحرگاه امروز سپيده باز 

  دميد ، اول ماه مه از سر رسيد
مژده گل در دستان کارگر 

  شکفته شد
 شيپور کمون بازدميده شد
 خيابان به لرزه در ميايد

افق روشن در سينه کارگر به 
  صدا در ميايد

از شيگاگو تاميکزيکوسيتی   
.از لندن تا برلين   

از برلين تا تهران   
از تهران تا مسکو   
از مسکو تا کموناردهای سرخ  

  پاريس
جهانی آباد می  بپا ميخيزم ، 

  سازيم
بيائيد همصدا استثمار را فنا 

  کنيم
  قانون کهنه را به دور اندازيم

امرزوه قهقه کنان رژه ميرويم   
دست در دست هم می 

  انقالبی بپا ميکنيم نمهيم 
 به پيش ميرويم

  اعالم جنگ ميکنيم
  فرياد آزادی سر ميدهيم

  سحرگاه امروز
  خيابان را در آغوش ميکشيم

بر پا کنندگان ستم را در هم   
  ميکوبيم

 در يک صف ايستاده ايم
پرچم سرخ را به احتزاز در 

  آورده ايم
  بپا ميخيزم

زاری  رگ ان ب اطالعيه زم
زب  س ح وس کنفرانس م
ن  جديد در شماره سوم اي
وم  م الع ع ه اط نشريه ب

 .خواهد رسيد
 
 

رانس   برای برگزاری کنف
ی و  ال ه م ن زي و تامين ه
ه  از ب اقدامات حول آن ني
ن  ارزي ب ی م ال ک م م ک

 .داريم
ه   ل ب اي م ورت ت در ص

ا  ا ب ه م ی ب ال ک م م ک
ار  درک ت آن ای دس ق رف

 تماس حاصل بفرمائيد
 
 

زار  رگ ت ب ئ ي ن ه همچني
رات  ظ ت ن کننده از درياف
پيشنهادات، انتقادی  شما 
ی  ال م ب ق ت ه اس ان م صمي

 .کند
 

ت و  س ي ون م ن ک از فعالي
ی  ران م ری در اي ارگ ک
دارک  م در ت ي واه خ
س و  ران ف ن سياسی اين ک
ود  ايجاد حزب سياسی  خ
رای  د، و ب ون م ش ي ه س
م  س ي ال ي وس ه س ري نش

 .مطلب بفرستيد
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! زنده باد تحزب کمونيستی  

 

تفاوت :  سوسياليسم امروز
حزبی که شما در حال 
تشکيل آن هستيد به لحاظ 
سياسی، ساختار تشکيالتی، 
رهبری، برنامه، اساسنامه 
وعملی با احزابی که به نام 
کمونيست و يا کمونيست 
کارگری فعاليت ميکنند چه 

 .ميباشد
سمينارهای  :سالم زيجی

تصويری دو ماه پيش و 
مطالب که منتشر کرده ايم 
،به عالوه متن فراخوان من 

-و فراخوان مشترک شصت
هفتاد نفری برای تشکيل 
حزب ، ميزگرد  و مباحث 
تصويری صورت گرفته  تا 
کنونی ديگر از جمله منابعی 
هستند  که تا حدود زيادی  
حول موضوعات سوال شما 
و نقد و تفاوتهای  ما را با 
آن احزاب و جريانات 

همينجا .  منعکس کرده است
توصيه ميکنم دوستانی که 
آن منابع را نديده اند به آنها 

اميدوارم به .  مراجعه نمايند
زودی بتوانيم کليه اين اسناد 
را در سايت و ديگر رسانه 
های  در حال تاسيس را 
مجددا در دسترس عموم 

 .قرار دهيم
 

ده در  رح ش ات ط موضوع
د  ن ازم ي سوال شما در واقع ن

ا  . بحث مفصلی تری است ام
ا و در  ه ه آن خ ب اس در پ
ورت  ث ص اح ب ای م ت راس
ن  دي ن ه چ ی ب ون ن گرفته تا ک
م  واه روری خ موضوع  ض

 :پرداخت
  

 به گذشته نقد جدی داريم
نگاه . ما مسئوليت پذير هستيم

انتقاد آميزی به راهی که در اين 
چهار دهه طی کرده ايم  -سه

اين نقد مايه شرم و سر . داريم
افکندگی نه برای خود  به 

عنوان کمونيستهای مبارز آن 
تاريخ و نه  برای جنبش مان 

نمی دانيم، برعکس آنرا نشانه 
صداقت کمونيستی، نشانه اعالم 
تعهد به عدم تکرار آنها و درس 
گرفتن از نقاط قوت و ضعف  

تاکنونی آن روند تاريخی 
نقد صادقانه به . ارزيابی ميکنيم

نقد . گذشته  گامی به جلو است
ما به سياستها،عملکردها، 
سنتها، شيوهای رهبری و 

مناسباتهای کهنه و انشعاباتها، 
وهمچنين به نقش بی نقش 
اپوزيسيون چپ در روند  

مبارزه طبقاتی طبقه کارگر 
وعدم برخورداری از پتانسل 

الزم در جهت گسترش مبارزه 
جدی عليه جمهوری اسالمی و 

تحقق امر مبرم سرنگونی آن 
 . وطبقه حاکمه است

 
از اينرو به گذشته مبارزه خود  

و کل تاريخ چپ، با وجود هر 
جنبه مثبت و فداکاری و تالشی 
که صورت گرفته است، نقد 
جدی سياسی، تاکتيکی و 

برعکس .   استراتژيکی داريم
چپ موجود به همه گذشته خود 

برعکس اين !  مدال نمی دهيم
سال گذشته  ٣٨چپ،  پروسه 

حاکميت اين رژيم را صرفا با  

اعمال سرکوب و جنايتکارانه 
آن نظام توضيح و بررسی نمی 
کنيم، بلکه به نقش کمک کننده و 
مخرب و حتی جنايتکارانه 

وقت  و "  اپوزسيون"بخشی از
همچنين اشتباهات و سياستهای 
غلط و فاحش جريانهای 

 ٣٨کمونيستی که ما هم در اين 
سال  با انها کار کرده ايم  به 
عنوان يکی از عوامل مهم در 
عدم پيروزی خود بر رژيم 
فاشيست اسالمی بررسی می 

بدين ترتيب  ناتوانی ها و .  کنيم
خطاها و اشتباهات گذشته خود 
و احزابی که با آن بوده ايم 

سياست و .  تبرئه نخواهيم کرد
نقش طيف چپ ايران وبخشی 
ازسنتهای درون جنبشمان و 
همچنين فعالينی از جنبش 
کارگری و در راس همه  کليه 
رهبران کنونی و اصلی احزاب 
موجود چپ  و کمونيست را در 
اين روند عدم پيشرفت و عدم 
پيروزی بر ارتجاع  و 
جمهوری اسالمی را نيز مسئول  

 .و مقصرمی دانيم
 

حزب سياسی متفاوت  
 خواهيم ساخت

يکی ازمهمترين تفاوت  
محوری ما با چپ موجود و از 
جمله با احزاب حاشيه ی و 

-سکتی  وسيستم رهبری سنتی
محفلی که از آنها جدا شديم اين 
است که ميخواهيم  واقعا يک 
حزب سياسی مدرن و مسئول 
باشيم نه حزب فرقه ای و حزب 

و بی " ايدئولوژيک"محافل 
ربط به تحوالت و جامعه. 

تحزب محکم ومنضبط و 
حزبيت بازسياسی الزم و 
ملزومه همديگرند. اين  اصل 
تفکيک ناپذير رکن اوليه 
شالوده سياسی و سازمانی 
حزب جديد ما خواهد بود. در 
ضمن بيشتر احزاب موجود 

"  انتخابات"هر چند مکانيزم 
هم دارند، اما در حقيقت به 
جايی رهبری سياسی بيشتر 

ظرفيت و .شيخ و قائد دارند
توانائی واقعی  سياسی افراد 

محفل ! معيارتعين کننده نيست
"  شخصيت" بازی و رفاقت و

و " همشهری بازی"و 
سنتهای ديگر غيره کمونيستی 
در بيشتر موارد حرف آخر 

به چالش کشيدن !. را می زند
چنين سنتها وشخصيتها و 
قائدهای  ناتوان وبی نقش، يا 
نقد و چالش کردن سياسی و 
در مقابلش کانديد شدن، و يا 
تالش برای برکناری اش 
فورا به جنگ و دعوا  و 

بارها . بحران منجر ميگردد
اين . و بارها چنين شده است

در حالی است که تقريبا کليه 
اين مسئولين محترم 
سازمانهای موجود در خطاب 
به جامعه ادعاهای غير 
واقعی و کاذب ديگری در 
رابطه با  مناسبات خود 

يا اعالم ميکنند که هر . دارند
فرد ديگری بياييد آنها از 
صندلی و پستی  که به قدمت 

و يک " شاه"حاکميت يک 
برآن تکيه زده اند " امام"

کنار می کشند، اما همه 
 ميدانند که هيچ صداقت 

 
 
 
 

 با سالم زيجی"  سوسياليسم امروز"گفتگوی نشريه 

 تفاوتهای ما

 ادامه در صفحه بعد
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! زنده باد ميليس توده ای و انقالبی  

وحقيقتی در اداعايشان 
عبور از اين !  نيست

منجالب و سنت گامی به 
سوی ايجاد يک حزب 
سياسی و کمونيستی و 

 . اجتماعی است
نکته پايه ی تر و محوری 
تر خصوصيات يک حزب 
سياسی برای ما حضور، 
نقش و دخالت  فعال در 
تحوالت، درگير شدن در 
مسائل جاری جنبشهای 
سياسی مترقی از جمله 
جنبش  طبقه کارگر به 
عنوان يک حزب سياسی 
تاثير گذار و تاثير پذير 

يک حزب سياسی .  است
سرنگونی طلب و 
سوسياليستی نمی تواند در 
ميدان مستقيم مبارزه سياسی 
و جدی در روند سرنگونی 
انقالبی و قهر آميز 
جمهوری جنايتکار اسالمی 

در غياب چنين  .غايب باشد
نقش و حزبی همه ی آن 
عوامل منفی مورد اشاره 

وجه .  بازتوليد خواهند شد
دوم  خصوصيات حزبيت 
سياسی ما، اين هم تفاوت 
جدی ما را با بقيه نشان 
خواهد داد، بر ميگردد به 
سوخت و ساز سياسی و 

 . سازمانی صفوف حزب
 

تامين و تضمين قطعی بيان 
نظرات متفاوت سياسی و 
نقد سطوح مختلف فعاليتها و 
طرح هر شکلی از نظرات 
و ديدگاهای سياسی در 
سطح کل حزب و جنبشمان 
وظيفه پايه رهبری و کليه 

در .  ارگانهای حزب است
حزب ما جاده يکطرفه ی 

چنين  !وجود نخواهد داشت
نيست که فقط رهبر دستور 
می دهد و بقيه حق انتقاد و 
چالش و برکناريش را 

" دستور"هم جايگاه .   ندارند
و تصميم ارگان رهبری 
کننده بايد محترم و جدی 

تلقی گردد در کل حزب، و هم 
جايگاه تضمين حق بدون قيد و 
شرط وبدون ايجاد محدوديت  
بيان نقد و نظر متفاوت سياسی 

 !از جمله عليه رهبری حزب
بايد مکانيزمی تعريف گردد که 
تنها ارگان رهبری کننده آن 
مقطع خاص نيست که حق و 
ناحق را تشخيص می دهد و 
حکم در باره اش صادر می 

حق ندارد همزمان در .  کند
قوه مجريه، مقننه و "مقامهای 

تشخيص !  ظاهر شود"قضايه
رسيدگی به اعتراض و نقدهای 
پايه، وقتی که کشمکش و نقد 
رهبری و ارگان مافوق در 
حزب را نشانه می گيرد، وقتی 
خود اين اختالف در درون 
ارگان رهبری کننده است، 
کمسيونهای معتبر و مستقل  از 
آن ارگان و طرفين درگير بايد 

در صورت .  تشکيل داد
ضروری نشستهای سراسری 
تر حزب فراخوان داده شود  تا 

سر .  به موضوع رسيدگی کند
آنجام هر شکلی از رسيدگی نيز 
نبايد به ايجاد فشار و مقرر 
کردن محدوديت برای ممانعت 
از ابراز نقد سياسی  برای 
مخالفين سياسی و اقليت منجر 

هيچ يک از جريانات که !   گردد
ما می شناسيم اين مکانيزم 
کمونيستی و آزاد و مترقی را 

   !در سوخت و ساز خود ندارند
 

من طرفدار اين بوده و هستم که 
نظرات متفاوت سياسی جدی در 
يک حزب سياسی  را حتی در 
. مال عام  وعلنا صورت بگيرد

اگر آن حزب سياسی معين 
حزب معتبر است و به خود 
اعتماد داشته باشد از اين 
روشهای شفاف و بديهی هراسی 

شخصا چند بار .  نخواهد داشت
حول همين اختالفات جدی 
سياسی در حزبی که از آن جدا 

" رهبری"شدم  اعضای از 
قطب سياسی مخالف خود را 
عوت به مناظره علنی کردم اما 
به حکم  فرهنگ خاصی که 

 . داشتند از آن پرهيز نمودند
 

در حزب ما، بر عکس بيشتر 
احزاب موجود، هيچ فردی، در 
هيچ سطحی، بخاطر داشتن نظر 
متفاوت و منتقد بودنش و يا به 
دليل به چالش کشيدن فالن 
ارگان يا عنصر رهبری هرگز 
مجبور به ترک صفوف حزب  
و فعاليت مشترک کمونيستی و 

چنين اتفاقی .  سياسی نخواهد شد
بايد به عنوان يک عمل خالف 
پرنسيبهای کمونيستی و حزبی و 
به مثابه يک خطای بسيار 
بزرگ و سو استفاده از موقعيت 
حزبی مورد رسيدگی فوری 

هر فردی نيز به هر .قرار بگيرد
دليلی حزب را ترک کند بجای 
رفتار حقيرانه و عقب افتاده 
تاکنونی سنتهای ورشکسته 
جريانات شناخته شده، با آن بايد 
با کمال احترام رفتار شود، و 
سر تعظيم فرود مياوريم برای  
زحماتش و تالش سياسی و 
مبارزاتی مشترك  که با همديگر 

 . داشتيم 
 

در کنفرانس موسس حزب تالش 
ميکنيم مجموعه قوانين و 
مقرراتی در اين زمينه تصويب 
کنيم که هيچ ارگان و فردی 
نتواند فضای محدود غير 
سياسی و غير رفيقانه و بسته و 
عقب افتاده برای هيچ بخشی از 
کادر و اعضای حزب تحميل 

حضور مستمر سياسی در .  کند
جامعه و دخيل درجنبشهای 
اجتماعی، برخورداری از نظم 
و نسق روشن و محکم و تامين 
يک حزب بشاش، سياسی 
،منتقد، و فعال از جمله 
تفاوتهای ما با بقيه و رمز 

 .پيشروی حزبمان تلقی ميکنيم
 

 ؟کدام جنبش؟ کدام افق
 

نگاه ما به تحوالت سياسی و به  
برخی از اعتراضات و 
جنبشهای اعتراضی و همينطور 

، "برجام"به تحوالت بعداز 
که بيشتر نيروهای چپ از 
جمله رهبری جديد راست 

حزب کمونيست "غالب بر 
و بخشی از "  کارگری ايران

حزب "رهبری آنزمان
تصورشان اين "  حکمتيست

بود رژيم شکست خورده و به 
زودی سرنگون می شود، و 

در راه "  سرنگونی شيرين "
است، بسيار متفاوت بوده و 

ما  آن سياستها و .  هست
برخی از سياست های مشابه 

را يک "  چپ"ديگر نيروهای 
سياست و نگاه عميقا 
پوپوليستی، دنباله روانه از 
حوادث، همراه شدن با 
جنبشهای ارتجاعی، 
ناسيوناليستی ، سبز و دوم 
خردادی و اصالح طلبی، 

،  و ٥٧تکرار سناريو سال 
بالخره سرمايه گذاری کردن 
روی کشمکش و شکافهای 
درونی رژيم ارزيابی کرده و 

پديده ای که  .  می کنيم
متاسفانه حکومت اسالمی، به 
ويژه در عرصه کشمکشهای 
درونی و مضحکه های 

سال تمام   ٣٨انتخابا تی اش، 
است بخشی از مردم و اين 
اپوزيسيون را با آن شگردها 
و بحرانها و کشمکشهای خود 

 . به بازی گرفته است
ضمن واقعی دانستن 
کشمکشهای درونی رژيم، 
آنرا جدال و بحران صفوف 
يک طبقه و يک رژيم 
نامربوط به جامعه و کارگر و 

. صف آزاديخواهان می دانيم
و فکر ميکنيم عليرغم اين 
واقعيت، جنبش کمونيستی و 
کارگری به جای اتکا به نقشه 
و سياست و سازمان مستقل 
طبقاتی خود، روی چنين 
پديده های اگرسياست و 
سرمايه گذاری کند برای آن 
کمونيزم و جنبش جز سم 
چيزی توليد نمی کند و به 
ارمغان نخواهد آورد، 
 همچنانکه متاسفانه عوارض 
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! زنده باد تحزب کمونيستی  

انتظار جامعه، دست نبردن به 
عمل انقالبی و متوهم کردن 
جامعه و کارگران به خوش 
خيالی و سياستها و تحليلهای 
پوچ و سطحی و آخر سر 
پاشاندن بذر ناميدی و عدم 
. اعتماد به اپوزيسيون و چپ

را  ٨٨وقتی شما اتفاق 
تعريف کنيد و با "  انقالب"

" کشتی"رهبرش موسوی  هم 
نگيريد، و هنوز هم اين  

اکثريتی و -ديدگاه توده ای
تز "ارتجاعی را به عنوان 

بخورد ساده "   مارکسيستی
لوحان دهيد، روشن است که 

و انقالب "  انقالب"کل پديده 
. کردن را به لجن کشانده ايد

ما هر نوع انقالبی را نمی 
ما ضد اين نوع  !  خواهيم

ها هستيم "انقالب"پرچمها و
چون براستی  کل آن روند 
يک روند مذهبی، ضد 
انقالبی، ضد آزاديخواهانه، 
ضد چپی، بی ربط به کارگر 

 .و سوسياليسم بود و هست
 

به عالوه به روشنی مستدل 
کرده بوديم که خطر سناريو 

جنگ "سياه و کشانده شدن 
شبيه سوريه و عراق " داخلی

به ايران يک خطر واقعی 
نمی شود اين حقايق . است

نگران کننده  که در بيغ گوش 
جامعه قرار دارد، چند کشور 
را در خون و ويرانی فرو 
برده است و هيچ نوع آمادگی 
سازمانی و سياسی  و نظامی 
هم نداشته باشيد برای مقابله و 
خنثی کردنش ناديده بگيريد و 

"   انقالب"شب روز شيپور  
"  ٨٨انقالب "وآن هم از نوع 

را به صدا در آوری و تصور 
کنيد خيال خود و جامعه را  

واقعيت !. نيزراحت کرده ايد
فضا و تناسب قوای سياسی و 
طبقاتی در ايران و منطقه اين 
است که چه  سناريويی سياه  
رخ دهد چه سفيد و انقالبی 
تنها با قدرت مستقيم متشکل 
 کارگران و سوسياليستها و 

سناريو "، "انقالب"
 "سياه

ما تحوالت سياسی پيش رو در 
ايران را بر عکس کليه چپ 
موجود اينجوری سر راست 

مردم انقالب می "نمی بينيم که 
طبقه کار به ميدان می "، "کنند
جنبش گرسنگان به "  ، "آيد

انقالب "، "ميدان می آيند
، "گرسنگان شروع می شود

، "چشم انداز سرنگونی هست"
" انقالب در راه است

در پيچ "  سرنگونی شيرين"و
امد رژيم "  برجام"بعدی است، 

می رود،  هم مرگ  آخوند 
رفسنجانی و هم شرکت کنندگان 
در مراسم تشيع جنازه آن گويای 
تضيف يا رفتن رژيم و عليه آن 

روانشناسی "و  از نظر !  است
روشن است که اين  "  توده ای

نيز عليه رژيم "  مردم"بخش از 
هستند، شرکت در انتخابات هم 
عليه رژيم تلقی می شود و 
بالخره  هر نوع تحرکی ديگر 
در قالب جمهوری اسالمی و 
پالتفرمهای ارتجاعی و شراکت 
در تجمعات رژيم نيز سرنگونی 

ما !!  طلبانه و عليه رژيم هستند
اين ديدگاه و سناريوها را يک 

و بجز !  ارتجاع محض می دانيم
رژيم و صف مرتجعين هيچ 
نفعی برای آزادی و رهايی و 
خوشبختی جامعه در بر نداشته 

 !است
 
سالها است به اين سياستها  و  

تحليل های  مالل آور چپ 
" مردم"پوپوليست و دنباله رو 

" چوپان دروغگو"عنوان داستان
داده ايم و همواره مورد نقدمان 

انرا نه تنها غير .  بوده است
واقعبينانه و غير مارکسيستی 
دانسته ايم که به زيان روند 
مبارزه انقالبی و پيشروی طبقه  

اين چپ با .  نيزارزيابی کرده ايم
اين  نوع تحليل هايش دقيقا شبيه  
امثال مجاهد و سلطنت طلب 

نتيجه مشترک  .  عمل می کند
هر دو طيف کمک به صف 

انقالب "ارتجاعی جنبش سبز
"  ال اهواز"، جنبش "٨٨

جنبش ناسوناليستی فارس و "
، "ترک و کرد و عرب زبان

حکايتهای ناسيوناليسم ارتجاعی 
فارس کوروش کبير و تاريخ 
شاهان ايران، جنبش اسالمی 
. سنی ها و شيعه ها و غيره

را "  زبان فارسی"جنبشی که 
زبان سگ می داند، جنبشی که 

را کوهی قلمداد "  کردها"
را "عربها "ميکند، جنبشی که 

سوسمار خور معرفی می کند و 
بايد دم سياسی و آرمانی .  غيره 

همه اين حرکتهای ارتجاعی و 
را به همراه خود "  مردمی"

جمهوری اسالمی گرفت و به 
 ! سطل اشغالدان تاريخ انداختش

 
ما ديپلماسی بازی در سياست 

، و "توده ها"ودر خطاب به 
، "عقايد مردم"ادعای احترام به 

و "  يا به عقايد و فرهنگ مليتها
غيره را دو دوزه بازی 
پوپوليستی و يک سياست فاسد 
و ضد کمونيستی می دانيم، که 
متاسفانه در بخشی از چپ 
اپوزيسيون درست مانند کليه 
نيروهای ملی اسالمی  و راست 

ما .  در سياتشان موج می زند
بنياد تحليل و عملکرد و سياست 
بخش عمده اين چپ را قبول 
نداريم و فکر ميکنيم نفعی به 
حال مبارزه آزاديخوانه و 
راديکال کارگران و مردم 
مبارز برای خالصی از دست 

اگر .   نکبت اين رژيم ندارد
رژيم هم برود اين سياستها ما را 
به سوی نه ازادی و حکومت 
کارگری و جامعه آزاد که در 
جهت تکرار سناريو تلخ 
استقرار جمهوری اسالمی در 

. رهنمون خواهد کرد ٥٧سال 
ما در مقابل اين روند خود را 

ما طبقه کارگر .  تعريف ميکنيم
و همه آزاديخواهان را به دوری 
از اين سياستها و اتکا به عمل 
مستقيم و مستقل انقالبی خود 

 .فراميخوانيم

منفی همين نوع موضع 
راستروانه -گيريهای سياسی

را نزديک به چهار دهه 
است داريم تجربه ميکنيم و 
دودش قبل از هر کسی به 

بيش .  چشم کارگر رفته است
از سی سال تکرار مکرر و 
روشنفکر مابانه اين نوع 
ارزيابيهای سطحی و غير 
کمونيستی که گويا با اين 
اميدها رژيم سرنگون  و يا 
تضعيف می شود، اصالح 

" بهتر"  پذير و رامتر و
خواهد شد،  به زودی با 
فروپاشی روبرو خواهد شد، 
بجز اينکه مردم را در صف 

و تا  "  سرنگونی"انتظار 
نگاهداشتن چه "  پيچ بعدی"

دستاوردی بدست آورده يم؟ 
آيا بجز تاثير مخرب  هيچ 
اثر مثبتی در روند پيشرفت 

 .مبارزه ما داشته است؟
ما بارها اين متد و نگرش  

 ٥٧پوپوليستی و سنت چپ 
ی را نقد کرديم و گفتيم اين 
تبليغاتهای آبکی که  

و "  سرنگونی در پيچ بعدی"
چشم "هر سال چند بار 

انداز سرنگونی و عروج 
را  به مردم قول "  جنبشها

می دهيد،  سازمانتان را 
حول اين ترهات پوپوليستی 
و راست روانه  و خرد 
بورژوائی مابانه 

نگهداشته ايد، بی پايه "نشه"
است به نفع رژيم و 
جنبشهای ارتجاعی  و به 
زيان جنبش طبقه کارگر و 
تالش واقعی برای 
سرنگونی رژيم تمام شده 

تجربه سی سال اخير   .است
حقيقت ديدگاه ما را به ثبوت 

ما آشكارا .  رسانده است
" اعالم ميکنيم که هر
" اعتراض و حرکت مردمی

بخشا انرا .  را تاييد نمی کنيم
ارتجاعی دانسته و نبايد 

از جمله .  حمايتش کرد
حرکت های ضد  مهاجرين 
و کارگران افغان، حرکت  
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!کارگران جهان متحد شويد  

زنان و جوانان  و داشتن 
نيروی مسلح قدرتمند است 
که ميتوان کوچگترين 
تضمين پيروزی و دست 
يافتن به اهداف 

! آزاديخواهانه را تامين کرد
در دنيائی امروز، و در 
حالی که چپ مريخی ما جز 

مبارزه "تکرار کليشه ای 
حرف و نقشه "  طبقاتی

ديگری ندارد برای آماده 
سازی و مقابله با اين 

در نتيجه .  واقعيت زنده
تحوالت آتی ايران با يا 
بدون مخاطره سناريو سياه 
با پيچدگی بسيار زيادی رو 

مشخصا .  برو خواهد بود
پرچم  و جنبش و احزاب 
ملی گرا و فاشيست قومی 
در کنار کانگسترهای 
اسالمی در چهار گوشه 
ايران همراه با جمهوری 
اسالمی مخاطرات  تحميل 
روند غير انقالبی را در 
صورت عدم آمادگی 
سياسی، سازمانی و نظامی 
ما و جنبش طبقه کارگر به 
جامعه ايران تحميل ميکنند 
و دولتهای مرتجع هم 

ما  می  .حمايتشان می کنند
خواهيم برای اين دورههای 
سخت مبارزه طبقاتی  خود 
را آماده کنيم و در قبال 
مخاطرات که ممکن است 
کل جامعه بزرگ ايران را 
تهديد کند احساس مسئوليت 

اميدواريم !  جدی می کنيم
کل اپوزيسيون چنين 

 .مسئوليتی را بپذيرد
 

انقالب کی اتفاق خواهد افتاد 
کسی نمی داند، اما روشن 
است که ما تنها و تنها برای 

تالش "  انقالب"  يک نوع 
انقالب کارگری، :  می کنيم

انقالب سوسياليستی، انقالب 
اجتماعی عليه کليه نظام 
موجود با پرچم و رهبری 
راديکال و روشن، با حزب 
و سازمان و نيروی آماده 

کارگری و سوسياليست و 
پيشرو که به بورژوازی متوهم 
نيست، دنباله رو نيست، به 
سرباز جناحهای رژيم و 
بورژوازی و جنبشهای راست 

جز اين  .تبديل نمی گردد
هرشکل ديگری از اعتراض و 

خودبخود موردحمايت "  انقالب"
ضمن برخورد فعال .  ما نيست

به هر اتفاقی، به عنوان يک 
نيروی کارگری و مسئول به 
مردم دروغ نمی گوييم، ماهيت 
واقعی اتفاقات را به جامعه و 
. کارگران اعالم خواهيم کرد

چنانچه اوضاع و اتفاقات و 
اعترازات معينی  به نفع جامعه 
و به نفع  آزادی و برابری نبود 
می گويم مردم در آن شرکت 

ما از هياهوها و سيستم !  نکنيد
کودکانه و دنباله روانه و شعبده 

و "  انقالب سواری"بازيهای 
بيشتر نيروهای چپ و "   خلقی"

 .پوپوليستها خوشمان نمی آيد
 

 کدام سرنگونی؟
ما معتقد هستيم به شکل  

سرنگونی انقالبی جمهوری 
سرنگونی که آينده و .  اسالمی

ماحصل آن و سرمايه اش 
نصيب کارگران و زنان و 
سوسياليستها و آزاديخواهانی 

سال است سرکوب  ٣٨باشد که 
و تحقير و گرسنه  ميشوند و 
آزادی و امنيت و رفاهشان سلب 

مهمترين ابزار  تحقق  .شده است
اين امر را وجود رهبری 
انقالبی و فداکار،احزاب 

حزب رهبر و "رزمنده، 
 -، احزاب سياسی"سازمانده

کارگری و سوسياليستی و جدی 
 -در امر مبارزه انقالبی

سرنگونی، وتوصل به  قدرت 
متشکل طبقه کارگر و 
آزاديخوان، به سازماندهی قهر 

توده ای، به زورنيروی -انقالبی
مسلح  وتامين هژمونی 
سوسياليستی بر کل روند 

ما اين نوع  .  سرنگونی ميباشد
سرنگونی را می خواهيم  و از 
اين راها و مکانيزمها به دنبال  

 .تحقق ان هستيم
 

ما دنبال کشمکشهای درونی 
رژيم نبوده و روی آن سرمايه 

، فکر .گذاری نخواهيم کرد
بخودی خود نيز "  مردم"ميکنيم

به روش .  کاری نمی کنند
تدريجی مبارزه که گويا قدم به 
قدم جنبشها رشد ميکنند و آخر 
سر همه متحد می شوند وآخر 
سر انقالب می شود و ما هم 

ميکنيم "  انقالب سواری"ميرويم 
و به هدف می رسيم، اعتقادی 

ما به اين سريال .  نداريم
خيالبافی سه چهار دهه امتحان 
پس داده شده  و بی ثمر هيچ 

ما به سرنگونی .  باوری نداريم
از راه دخالت دولتهای غربی و 
يا از طريق طرح ارتجاعی 
فدراليسم ارتجاعی يا به شيوه که 
امروز در عراق و سوريه به 
مردم بدبخت آن ممالک تحميل 
کرده اند نه تنها اعتقادی نداريم 
که  چنين سناريوی را اوج 
بربريت و جنايت ضد انسانی 

 . قلمداد می کنيم
  

بر عکس بخشی از چپ موجود 
جنبش "ما معتقد نيستيم که 

در حال حاضر در "  سرنگونی
انها از جنبش سبز (  ميدان است

تا تشيع جنازه رفسنجانی و 
حضور جنبشهای ارتجاعی 
ديگر قومی و مذهبی را همه در 

جمع "  جنبش سرنگونی"کيسه 
اين سياست  )  آوری کرده اند

 -يک سياست کمونيستی 
عليه !  سرنگونی طلبانه نيست

شکل گيری روند واقعی جنبش 
آزاديخواهانه و خود آگاه طبقاتی 
و سرنگونی طلبی واقعی و 

ما بر وجود !  راديکال است
خواست سرنگونی و نارضايتی 
وسيع کارگران و زنان و توده 
های زحمتکش و جوانان  در 
همه زمينه های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و همينطور 
سرنگونی طلبانه تاکيد می کنيم 
و فکر ميکنيم اينها را نبايد و 
نمی توان در يک بسته يکدست 

 . ريخت" جنبش سرنگونی"
 

در دوره شاه همين  ٥٧سال 
. کار اشتباه آميز را کرديم

جنبش سرنگونی "همه شديم 
بدون اينکه "  طلب عليه  شاه

بدانيم يا از قبل آماده شده 
باشيم که چه چيزی 

بنا به .  جايگزينش می کنيم
همين دليل ساده لوحانه اتفاقا 
انهای که از فرانسه و 
مسجدهای ايران نظاره گر 
خون ريختن ما مبارزين و 
کارگران به دست اوباش 
رژيم شاه بودند، آمدن 

ارتش "سالحهای  همان 
و زندانهای شاه را "  مردمی

تحويل گرفتن و ما را با آن 
سرکوب کردند و خود فرمان 

جنبش سرنگونی طلبانه "
را بدست "   مرگ بر شاه

تکرار دوباره اين .  گرفتند
سناريو در اين دوره و زمانه 
يک حماقت سياسی بزرگ 

به ما گفتن متحد شويد !  است
فعال شاه برود بعد ش مهم 
نيست، ديديم که بعدش  هم 
خيلی مهم  و  خيلی پرهزينه 

 !تر شده است
  

ما به صف و پرچم مستقل 
کارگری و به   -سوسياليستی

هدف ايجاد يک جمهوری 
سوسياليستی و تحقق يک 
جامعه آزاد، برابر، مرفه و 
خوشبخت معتقد و متکی 

تنها و تنها برای به .  هستيم
پيروزی  رساندن اين جنبش 

! و هدف مبارزه خواهيم کرد
در نتيجه امر سرنگونی اين 
حکومت جانی امر خود ما در 
جامعه ايران، با حزب و 
پرچم و رهبری راديکال و 
سوسياليستی، با پرچم و 
قدرت متشکل کارگری، و 
صف مبارزه آزاديخواهانه، و 
سر آنجام با زور اجتماعی و 
قدرت  مستحکم ميليس توده 

" ارتش سرخ آزادی"ای و 
 بايد کليت اين نظام فاشيست 
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را از صحنه ايران و تاريخ 
محو نمود و به ذبيل دان 

اين ممکن .  تاريخ انداخت
است اگر طبقه کارگر و 
مخاطبين ما به اين حزب و 
سياست و اهداف  و دورنما 

 !بپيوندند
 

سياست کمونيستی در 
 جنبش کارگری

در عرصه جنبش کارگری 
ضمن اينکه خود را حزب 
کل طبقه می دانيم اما فکر 
ميکنيم رمز پيشروی مبارزه 
سياسی  اقتصادی کارگر در 
گرو نقش گرايش راديکال 
سوسياليستی و کمونيستی 
صفوف طبقه است، در گرو 
ايجاد تشکلها و سازمانهای 
است که متعلق به سنتهای 
مبارزاتی آن گرايش و 
جنبش پيشرو مطالباتی و 
سياسی جنبش کارگری 
است، از اينرو سياست پايه 
و کليدی کار ما  تقويت 
محافل پيشرو کارگری و 
گرايش سوسياليست امر اول 
. فعاليت حزب ما خواهد بود

در اين راستا نقد تشکلهای 
راست سنديکاليست، 
تشکلهای ارتجاعی دست 
ساخت دولت مانند شورای 
اسالمئ، خانه کارگر و 
انجمن صنفی ها وظيفه 
. محوری خود می دانيم

حزب ما خود محصول اين 
خط و گرايش و از طرف 
فعالين کمونيست داخل و 
خارج کشوری اين جنبش 
پيشرو دارد تشکيل می 

نفس اين اتفاق يکی از .  شود
تفاوتهای بنيادی ما با 
جريانات اپوزيسيون چپ 

 . خارج کشوری است
ما برعکس چپ غير 
کارگری و پوپوليست حاکم  
کارگران را دنبال نخود 
سياه نمی فرستيم، آنها را 
دنبال انجمن صنفی ها يا 

به .  سنديکاليستها نمی فرستيم
آنها نمی گوييم به کشمکش 
درونی رژيم اميد ببنديد، به 
قانون کار ضد کارگری و يا 
فالن ماده  در آن اميد ببنديد، به 
گرايشات قانونگرا و 
سنديکاليست و اصالح طلب 

تحليل و اميد های . اميدوار باشيد
بورژوائی و غير واقعی مبنی 
بر اينکه رژيم دارد می رود، 
بعداز برجام سرنگون می شود، 
رفتنش حتمی است و غيره 

چون .  راتحويل نمی دهيم
معتقديم تا خود کارگر و 
کمونيزم و جامعه کاری نکند 
هيچ اتفاقی به نفع آنها رخ 

حتی نمی گوييم !  نخواهد داد
اعتراضات "تمام قدرت شما در 

است، اول مه تان را "  خيابانی
ببريد در دشت و کوها برگزار 

.  و از آنها عکس بگيريد!  کنيد
چسبيدن محکم به منفعت طبقاتی 
کارگری عليه کليه وجوه سياسی 
، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی 
و ملی دولت و طبقه حاکمه و 
جامعه ، اتکا صرف به سياست 
سوسياليستی، به تحزب 
کمونيستی و باور داشتن به 
اهرم موثر خواباندن  چرخ 
توليد و اعتصاب متحد  
وسراسری به هدف  به زانو در 
آوردن دولت و سرمايه داران 

ما برای .  تاکيد خواهيم کرد
تشکل يابی محلی و سراسری با 
. تمام قدرت فعاليت می کنيم

تشکليابی و تحزب کمونيستی 
کارگر را رمز پيروزی آن 

 .جنبش می دانيم
 
حزب  سياسی جديد که تشکيل  

می گردد نه فقط برنامه  و 
اهداف سياسی و کارگری 
روشن سوسياليستی دارد، حتی 
از نظر عملی و ترکيب نيروی 
انسانی تشکيل دهندگان آن نيز 
جزو احزاب استثنائی است که 
از طرف کارگران صادق و 
راستين کمونيست و سوسياليست 
و فعالين و جوانان چپ و 
انقالبی دارد سروسامان می 

گيرد، اين حزب واقعی طبقه 
کارگر و محرومان و استثمار 
شوندگان جامعه ايران است،  
پيوستن به آن جای افتخار هر 
کارگر و کمونيست و انسان 

 !رزمنده و انقالبی است
 

 عرصه بين المللی
در عرصه فعاليت بين المللی 
نيزما تفاوت داريم با بيشتر 
احزاب کنونی از جمله جريانات 
که اکنون به اسم کمونيزم 
کارگری و حکمتيست فعاليت 

نگاه و ارزيابی کلی آنها .  دارند
متکی به همان سياست 
پوپوليستی، دنباله روانه، بزرگ 
نمائی و شعار دهی در فضای 
سياسی ايران است که در خارج 

شما .  هم انعکاس داشته است
برويد تحليل های اوضاع بين 
المللی انها را در همين يکی دو 
کنگره اخير مطالعه کنيد تا به 
عمق بی پايه بودن آنها نيز پی 

 ٩٩نگاهشان به جنبش .  ببريد
درصد، به تحوالت يکی دو سال 
اخير چپ در يونان، اسپانيا، 
بريتانيا، فرانسه و غيره مملو از 
تحليلهای  غير واقعی و کامال 
پوپوليستی و غير مارکسيستی 

البته تفاوتهای بين موضع .  است
گيری آن جريانات هست، يکی 
در اول خط راست روی و 
ديگری در انتهای آن خط قرار 

بجز موارد مانند  .  گرفته است
مبارزه عليه اعدام و انعکاس 
اعتراضات داخل و  اکسيونهای 

هيچ  کم اثر عليه رژيم ما شاهد 
فشار و اقدام جدی  و مستقيمی 
حتی عليه جمهوری اسالمی در 

در .  خارج کشور هم نيستيم
رابطه با طبقه کار و 
کمونيستهای کشورهای ديگر 

در واقع .  نيز هيچ نقشی ندارند
با دلمشغولی مديای يا با اکس 
مسلم، و جنبش برهنه گان، و 
درست کردن کمپينهای مالی 

، "شخصيت های اجتماعی"
درست کردن انجمنهای قالبی و 
اقدامات مشابه  حزبشان را از 
اين نشست به نشست بعدی 

رهنمون می کنند و هميشه هم 
موفق :  ارزيابی شان اين است

 ! شديم
 

ما در مقابل بر تالش جدی  
جهت همبستگی طبقاتی 
کارگری در سطح بين المللی 
و جلب توجه کمونيستها و 
کارگران  کشورهای ديگر به 
موقعيت طبقه کارگرايران 
تاکيد ميکنيم و برای جلب 
حمايت آنها تالش خواهيم 

همچنين ما مقتعد به .  کرد
سازماندهی مبارزه جدی عليه 
کليه وجوه فعاليتهای رژيم در 
خارج و ايجاد ممانعت از 
فعاليت و حضور عوامل 

 .مزدور آنها هستيم
 

مناسبات وسيستم  
 رهبری

بيشتر اين احزاب سيستم 
رهبريشان شبيه نظام سلطنتی 

غير رزمنده .  و پادشاهی است
، بی تحرک و ضد انتقادی و 

به .   به گذشته تعلق دارند
جای رهبری سياسی و 
کمونيستی بيشتر به سبک 
کدخدا منشانه و پدرانه 

سالها است به .  شباهت دارند
اين سنت رهبری کردنها 
اعتقادی نداشته و انتقاد داشته 

توجيهات مطرح شده شان .  ام
عقب افتاده تر از روش 

تعدادی  .  بورژواها  ميباشد
که در رهبری اين احزاب 
هستند اگر سر سوزنی 
مسئوليت پذير بودند به دليل 
بارها شکست سياسی، بارها 
تحميل مستقيم انشعابات به هم 
حزبی های خود، و تحميل 
فشار نارو ا و غير سياسی و 
گسترش فرهنگ عقب افتاده 
درون حزبی شان، می بايست 
. چندين باراستعفا ميدادند

حداقل مانند يک حزب يا 
دولت بورژوائی که مقامش 
خطا ميکند، شکست سياسی 

 می خورند، در انتخاباتی 
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حزبش می بازد، برای حفظ  
اعتبار و حرمت دولت و 
حزبش نيز بوده  کناره 

اما اين .  گيری می کردند
چپ و راست "  رهبران"

ايرانی و شرقی انچنان خود 
شيفته اند، انچنان بر اراده 

" اعضا"بی اراده طيفی از
سرمايه گذاری ميکنند، 
چنين انتظارهای از آن سنت 
انتظار بسيار بيهوده ای 

رهبری کردن بدون .  است
بازخواست و بدون حد و 
مرز و زمان جز مخاطره و 
فساد و تقويت سبک کار 
قلدرمنشانه و غير 
کمونيستی هيچ حاصلی 

 !نداشته و نخواهد داشت
 

ما می خواهيم از بيخ با اين 
سنت عقب افتاده مرزبندی 
کنيم، اولين اقدام ما  تالش 
جدی برای تصويب قوانين 
جديدی در  کنفرانس 
پيشروی موسس حزب  
است که در آن به هر فرد 
فقط اجازه داده ميشود  که 
حداکثر در فاصله دو 

در )  چهار سال(  کنگره،
پست های کليدی رهبری 
. حزب ميتواند ماندگار باشد

عالوه بر اينها، وجود 
تبعيضات، امتياز دهی  
سازمانی ويژه به برخی 

ت" ها و سنتهای "شخص
عقب افتاده مشابه را بايد 

پايان دادن به .  ريشه کن کنيم
چشم پوشی تبعيض آميز از 
خطاهای مسئوالن و 

و غيره اقداماتی "  رهبران"
است که ميخواهيم با سنت 
غالب بر چپ تماما 

حزب آتی ما .  مرزبندی کنيم
حزب باج گرفتن فرد از 
حزب و زورگوئی حزب بر 

حزب .  فرد نمی تواند باشد
قانون شکنان، حزب 
رهبران مادام العمر، حزب 
شخصيتهای با حقوق ويژه، 
حزب اعمال تبعيضات 

سازمانی، حزب ايجاد محدويت 
سياسی برای نظرات متفاوت، 
حزب  نسبيت سياسی، حزب 
محفل بازی و رفيق بازی، 
حزب پچ پچ کردن پشت سر 
افراد، حزب بی حرمت کردن و 
توهين و بدهنی و بی نزاکتی 
سياسی و غيره نه تنها نيست، 

 ! نبايد باشد و نمی گذاريم باشد
 

همينجا اکيدا از همه ميخواهم 
در اين راستا فعاليت کنند، خود 
را با اين جهت درست و انقالبی 

از هم !  و سياسی همسو نمايند
رفقای گرامی می خواهم با ديدن 
اولين  نشانه وعارضه های اين 
رفتارهای غير کمونيستی و غير 
سياسی و شکننده مطلقا  آنرا 
تحمل نکنند و به مقابله با آن 
بپردازند، هر فردی چنين رفتار 
نکند و خود را اصالح نکند  با 
کمال احترام  بايد صف ما را  

حزب ما حزب کار !  ترک نمايد
انقالبی، حزب صداقت، حزب 
آزاد انديشی، حزب با ديسيپلين 
و رزمندگی،  و حزب رفتن به 
گود مبارزه عملی، سياسی، 
اقتصادی و نظامی عليه سرمايه 
داری و جمهوری اسالمی بايد 

ما اين نسل از کارگران !  باشد
،جوانان، زنان، و مبارزين راه 
آزادی و سوسياليسم را به صف  
و ايجاد چنين حزبی خود فرا 

 !می خوانيم
 

 شفافيت مالی 
در غياب يک سياست و قوانين  

روشن و استاندارد، هيچ چيز به 
اندازه پول و ديگر اموال مرتبط 
به حسابداری در سوخت ساز 
مبارزه مشترک و متشکل، در 
جريان فعاليت سياسی و انقالبی 
در يک حزب سياسی کمونيست 

هر چند .  فساد ايجاد نمی کند
جريان ما از گذشته تا امروز 
هميشه کيسه اش تقريبا خالی 

در هر صورت وقتی .  بوده است
قانون و استاندارد و حساب و 
كنترلی نباشد، وقتی اموال  و 
مکانيزم مالی و دارائی حزب 

بی دروپيکر باشد، ميتواند ايجاد 
بارها .  مشکل و عدم اعتماد کند

و بارها در جريانات مختلف اين 
تجربه های تلخ تجربه شده 

شخصا هيچ وجهی از .  است
کنونی ناظر "  فعاليت های مالی"

بر جرياناتی که حداقل انهای را 
چهل سال -که در پروسه سی

اخير از نزديک شناخت دارم، 
نه شفاف دانسته ام و نه اصولی 
و نه در سطح حتی 
استانداردهای موجود جامعه 

دو سال پيش سند .  بورژوائی
مالی بسيار روشنی را در حزبی 
که آنرا اخيرا ترک کردم تهيه 
کرده و با اتفاق ارا پلنوم  آن 
حزب نيز تصويب گرديد، اما 
سنت ومنفعت های خاص حاکم 
برآن جريان حتی يک بند هم از 
آن قوانين و مقررات را اجرا 
نکردند، و خود اين مانند ديگر 
بی مقرارتيها متعدد موجب 
نگرانی های زيادی شد و اين 
داستان اکنون بدون مانع و با 
قدرت بيشتری همچنان ادامه 

 .دارد
 
ما بايد حزبی داشته باشيم از  

نظر سياست مالی  و سازمان و 
مناسبات مالی، سيستم حق 
عضويت و کمک مالی گرفتنها 
و غيره نيز صد درصد  شفاف، 
متکی به سند و قوانين مصوب 

 .و استاندارد باشد
 

چگونگی برخورد به 
مخالفين سياسی درون 

 حزبی
هيچ چيز از اين کمونيستی تر، 
سياسی تر و اصولی تر نيست 
که بدون قيد و شرط فضای آرام 
سياسی و امکانات سياسی و 
سازمانی برابر برای مخالفين 
سياسی صفوف حزب بايد تامين 

اما متاسفانه .  و تضمين گردد
هيچ چيز هم از اين روشنتر 
نيست که در سنت چپ موجود 
و از جمله احزابی که من با انها 
تجربه فعاليت داشته و از آن جدا 

شدم به حکم حاکميت فرهنگ 
و سنت عقب مانده در سيستم 
رهبری شان، به ويژه وقتی 
که موقعيتشان در خطر می 
افتد، سر سوزنی به چنين 
پرنسيب اوليه کمونيستی 

منشا هشتاد .  اعتقاد ندارند
درصد جدائيها و انشعاباتها 
نيز از همينجا سرچشمه 

متاسفانه حتی .  گرفته است
اين فرهنگ و سيستم حاکم بر 
بيشتر نيروهای چپ عقب تر 
از مناسبات و سوخت و ساز 
کشمکش درونی  نيروها و 

 . دولتهای بورژوائی است
 

نه فراکسيون درست کردن، 
نه دادن امکانات مشترک 
موجود حزبی به منتقد، نه 
نشريه، نه تلويزيون، نه 
پرهيز از رفتار غير محفلی 
در انتخاباتها، در آن سنت 
. معنی زمينی و واقعی ندارد

درهيچ جائی به شيوه ای 
برابر و با انصاف  و رفتار 
مسئوالنه و کمونيستی به 
منتقدين سياسی و به کسی که 
در دايره محفلی آنها خارج 
گردد برخورد نشده و نخواهد 

شما حتی صف آن .  شد
احزاب را هم ترک کنی و 
مخالفشان باشی اگرامکان و 
قدرتش را داشته باشند 
حرمتی برايت باقی نمی 

يا رهبريشان مستقيم !  گذارند
برايت پرونده سازی ميکند يا 
از طرق های زير زمينی و 
غير مستقيم و مامور کردن  
اشخاص ثالث، مثال عضو يا 
هوادارانی مقاله و تکست و 
فضای منکوب کردن شما را 

يک روش .  سازمان می دهند
 ! کامال شنيع و شرم آور

 
ما از دست اين فرهنگ فرار 
کرده ايم، آنرا غير انسانی و 
غير کمونيستی می دانيم، 
ميخواهيم حزبی ايجاد کنيم که 
همه بدون هيچ محدوديتی و با 

 استفاده از کليه امکانات 
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حزبی بتوانند نظرات 
متفاوت سياسی و نقد سياسی 
خود را در درون و بيرون 
حزب بيان کنند، در عين 
حال روشن است همه به 
امنيت، به قوانين مصوب و 
موازين مشترک و مدون 
اساسنامه ای کل حزب  

ما از اين .  پايبند خواهيم بود
زاويه نيز يک حزب کامال 
متفاوت سياسی و مدرن 
سوسياليستی ايجاد خواهيم 

 !کرد
 

اهميت جايگا زنان و 
 جوانان در حزب

ما می خواهيم به حضور 
زنان و جوانان در کل 
فعاليت های حزب اهميت 
ويژه تری بدهيم، نظر 
شخصی من اين است که 
کليه پستهای کليدی و کميته 
های حزبی  بايد دبير و 
معاون داشته باشند، يکی از 
اعضای دونفره اين پستها 
زن و يا جوان بايد باشد، 
طبعا به ظرفيت و آمادگی 
افراد هم بايد توجه داشت، 
اميدوارم اين نسل خودشان 
گام جدی در جهت تحقق اين 
هدف مهم در حزب 

همه زنان و .  بردارند
جوانان را به صفوف حزب 

در جهت !  فرا ميخوانيم
تسهيل اين سياست در اين 
مورد هم قراری به کنفراس 
موسس حزب ارائه خواهيم 

 .کرد
 

حزب صرفا خارج 
 کشوری نخواهيم بود

بايد تاکيد کنم که ما نمی 
خواهيم صرفا يک حزب 
خارج کشوری باشيم، 
متاسفانه نمی توانم درسطح 
علنی فعال بيشتر توضيح 
بدهم،  چنانچه روند پيش 
رو به درستی به سر آنجام 
برسد يک حزب سياسی و 

کارگری به معنای دقيق کلمه 
مرتبط به جامعه شکل خواهد 

دراين زمينه نيز با بقيه .  گرفت
در هر .   متفاوت تر خواهيم بود

صورت ما نمی خواهيم يک 
حزب صرفا خارج کشوری و 
صرفا متعلق به مبارزين علنی 

 .در خارج کشورايجاد کنيم 
 

 نيروی مسلح
در سوال بعدی کاملتر به اين 

در اينجا .  مهم خواهم پرداخت
: اکتفا ميکنم به اين چند نکته

تفاوت ديگر ما  با جريانات 
موجود به عرصه مسلحانه بر 
می گردد، ما وجود ميليس و 
نيروی مسلح سازمانيافته وسيع 
و قدرتمند را در تحوالت امروز 
و فردای ايران و در شرايطی 
که شاهد افسارگسيختی و 
کانگستريسم بازی دولتها و 
نيروهای ارتجاعی در منطقه 
هستيم، يک ضرورت فوری و 
مبرم تاريخی مبارزه خود می 

معتقد هستيم بدون .  دانيم
برخورداری کارگر و کمونيسم 
و صف آزاديخوان از بازوی 
مسلح سوسياليستی خود، 
بورژوازی و ارتجاع ملی و 
اسالمی هيچ امکانی برای 
حضور و نقش افرينی طبقه 
کارگر و کمونيستها و زنان و 
جوانان مترقی و سوسياليست 

در کنار قدرت .   نخواهند داد
متشکل و متحزب کارگر و 
صف آزاديخواهان، در کنار 
ضرورت اعتراض و اعتصاب  
گسترده کارگری و توده ای، در 
کنار ضرورت داشتن افق و 
برنامه و مطالبات روشن 
سوسياليستی، وجود يک نيروی 
مسلح متعلق به اين اهداف و 

در .  جنبش بسيار حياتی است
جامعه ايران و آن منطقه شواهد 
و تجربه نشان داده است که به 
دليل عدم حضور چنين نيروئی 
حتی پيشرفت سياسی و عروج 
مبارزه جنبشهای کارگری و 
راديکال و اجتماعی و روی 
اوری و اعتماد و اتکای جامعه 

به تحزب و احزاب سوسياليستی 
و کمونيستی اپوزيسيون کند تر 

 .و تضعيفترشده است
هم برای کسب پيروزی و هم  

حفظ قدرت و دستاوردهای 
پيروزی بايد نيروی مسلح 

.  !جنبش خودت را داشت
نيروهای چپ موجود هر ادعای  
هم که دارند يا به اين روند و 
سياست و ضرورتهای که 
ميگويم عقيده ای ندارند و اهل 
عمل نيستند، يا انهای هم که به 
آن توجه دارند هنوز در فاز 
چريک بازی و سنت 

فريز "  پيشمرگ"ناسيوناليستی 
فاز و سنتهای که .  شده اند

نميتواند برای حزب و جنبش 
سوسياليستی ما نقش مثبتی در 
اين برهه از مبارزه طبقاتی ايفا 

 .کنند
   

 برنامه، اساسنامه
بروز اختالف سياسی بين 
احزاب و انشعابات نه امروز و 
نه در گذشته هيچگاه حول 
برنامه يا  اساسنامه نبوده است، 
بلکه در نحوه برخورد به  
روندها وتحوالت سياسی، اتخاذ 
تاکتيکهای درست يا نادرست 
حول تحوالت پيش امده بوده 

اما مشکل اصلی تر نه .  است
وجود آن اختالفات، که  نحوه 
چگونگی برخورد به بروز 
اختالفات سياسی در يک حزب 
معين و رفتار دلبخواهانه 

باموازين "  نسبيت سياسی"و
اساسنامه ی در جريان مقابله با 
مخالفين سياسی درون حزبی 

واقعا برنامه و .  است
. بوده است"  بی گناه"اساسنامه

چنانچه اختالفات و جدائيها ی 
سه -صورت گرفته حداقل در دو

دهه اخير را از سر اختالف 
ی توضيح دهيم "برنامه"

برخورد کامال اختياری و غير 
تاريخی و غير مستند به 

 . رويدادها کرده ايم
 

برنامه  حزب جديد ما بی ترديد 

در جهت اهداف و استراتژی 
و سياستهای که تا امروز 
اعالم کرده ايم خواهد بود و 

سندهای .  چنين هم هست
سياسی و اهداف و اولويتهای 
که قرار است در کنفراس 
موسس حزب تصويب کنيم 
در راستای همين اهداف 

اين .  برنامه ای خواهد بود
اهداف و استراتژی در کليت 
خود منطبق و در راستای 

و "  مانيفيست کمونيست"
و "  يک دنيای بهتر"برنامه 

اصول سازمانی است که تا 
دوره حکمت در دستور قرار 

از اينرو برنامه .  گرفته بود
امروزی ما  همان است که تا 
ديروز حول آن پرچم 
کمونيستی برداشته بوديم و 

ديگران اتفاقا با : نقد داشتيم که
، سياست "پرچم سبز"

حقوق "انفعالی، آرمان 
، "انقالب انسانی"، "بشری

، "جنبش خلق کرد"
فدراليسم دمکراتيک "

، با عروج و "روژاوا
گسترش سنتهای فرقه ی و 
جاری کردن آشکار خط و 
سياست راست و پوپوليستی و 
بعضا ناسيوناليستی در 
تحوالت سياسی ايران و 

" برنامه"منطقه روی خود آن 
های کمونيستی خط بطالن 
کشيده اند بدون اينکه علنا 

 .  اعالمش کنند
 
 

ما به اين  تئوريها واهداف و 
پرچم سياسی و برنامه ی که 
گفتم کامال متعهد هستيم  و 
اين مبنای سياسی و فکری 

وقتی .  مبارزاتی ما خواهد بود
ميگوييم از صفر شروع نمی 
کنيم، عالوه براتکا به سرمايه 
بزرگ تجاربها و توانايهای 
فردی و جمعی مان، 
منظورمان دقيقا  وجود همين 
جنبه نظری، فکری، سياسی 
و برنامه ی است که پشتوانه 

 محکم ما برای ايجاد  يک 
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. حزب سياسی جديد است
اين مبانی مارکسيستی را که 
تعدادی آنرا در تاقچه  
بايگانی کرده اند و سرگرم 
کار ديگری هستند ميخواهيم 
از زير آن گردو غبارها 
بيرونش بکشيم و ببريمش 
تو ميدان واقعی نبرد طبقاتی 
و کمونيستی عليه 
بورژوازی و ارتجاع، اما با 
روش و رهبری و روحيه و 
سياستهای بهتر و مدرن و 

در .   امروزی و انقالبی تر
نتيجه من شخصا امروز 
هيچ مشکل برنامه ای برای 
حزبی که در صدد درست 

اساس .  کردنش هستيم ندارم
" دنيای بهتر"و محتوای 

اساس و محتوای حزب ما 
 !هم هست

 
درعين حال شخصا به 

و نگاه مجدد به "  بازبينی"
، "يک دنيای بهتر"برنامه 

، يا "مانيفست کمونيست"به 
هر برنامه ای ديگری  نه 
تنها هيچ گونه حساسيتی 
ندارم که حتی ضروری می 
. دانم مجددا به آنها فکر کنيم

دوباره آنها را بادقت بيشتر 
. مرور و مطالعه کنيم

حاضرم به هرنظر منطقی 
سياسی و علمی که خواهان 
تغيير گوشه های از آن باشد 

تا اين لحظه .  گوش فرا دهم
بحث سياسی و مستند در 
. اين زمينه نديده و نشنيده ام

با اين وجود، همچنانکه 
گفتم، نه تنها هيچ ايراد 
اصولی نمی بينم که در 
مواردی از جمله در بخش 
مطالبات ميتوان آنرا مجددا 
بررسی کرد، ابديت کرد، به 
روزتر کرد، شايد الزم باشد 
بندهايی به آن  اضافه يا کم 

با دقت و فرصت کافی .  کرد
و حتی بحث درونی و شايد 
. علنی حول آن برگزار کرد

سمينارهای  متعدد در نقد يا 
در دفاع  از تغييرات 

احتمالی مورد نظر  بسيار 
نقد يا تدوين .  ضروری است

يک برنامه کمونيستی برای يک 
حزب کمونيستی را بايد جدی 

احزابی بوده اند که .  گرفت
سالها بعداز تشکيل حزبشان  

.  حتی برنامه تدوين کرده اند
نيازی به هيچ عجله کاری و کم 

 .دقتی در اين زمينه ها نيست
 

اما اين نکته روشن است که اسم 
هيچ کدام از اين  و رسم و  آرم 

جريانات را برای خود حمل و 
يک "انتخاب نمی کنيم، برنامه 

هم با مقدمه ی "  دنيا بهتر
جديدی و حتی تصويب قراری 
در اين زمينه  ميتواند به عنوان  
مبنا تا کنگره اول در نظر 

کنفرانس تاسيس حزب  .گرفت
که در يکی دو ماه آينده بر گزار 
می گردد، با تعيين کمسيون 
منتخب و مناسبی برای اين امر 
تالش خواهد کرد تا مقطع 
کنگره اول حزب، بعداز طی 
کردن پروسه منطقی مباحثات 
مربوط به برنامه و اساسنامه،  
اين اسناد را برای کنگره آمده 

يعنی در کنگره .  تصويب نمايد
اول برنامه و اساسنامه حزب را 
آمده و به تصويب نهائی خواهيم 

 . رساند
 

کمتر حرف بزنينم بيشتر "
 "عمل کنيم

ما ميخواهيم بيشتر به عنوان  
يک حزب پراکتيکی و انقالبی 
عمل کنيم و شناخته شويم، اتخاذ 
سياست درست و تبليغات و کار 
آگاهگرانه و حرف زدن حتما 
الزم و ضروری  و تعطيل 

اما بدون حضور .  ناپذير است
فعال در ميدان عمل و دست 
بردن به اقدامات جدی عليه 
جمهوری اسالمی و نيروهای 
ضد آزاديخواه  کار تبليغی 
صرف، هر چند راديکال و 
خوب، نمی تواند مسير درست 
واقعی خود را طی کند و به ثمر 

از .  برسد و جلب توجه کند
مجرائ پراکتيک  انقالبی کردن 

است که ميتوانيم حتی گوش 
شنوای بهتری برای تئوری  و 
کار نظری  جنبشمان هم فراهم 

من طرفدار جدی اين .  کنيم
حزب   .پراکتيک انقالبی هستم

تئوريکی   -ما از لحاظ  نظری
سرمايه عظيمی برای .  کم ندارد

متاسفانه !  عملی کردنش داريم
بيشتر نيروهای که خود را 
کمونيست می دانند  در به سر 
انجام رساندن جدی نقشه ها و 
انجام فعاليتهای عملی  به شدت 

حرف زدن  .  کم آورده اند
صرف و نصيحت کردن مردم 
شده شغل  حرفه ای و 

سنتی که ماها .  مستمربيشتر  آنها
هم در آن امده ايم نيز با اين 
ضعف و خال بزرگ مواجه بود 

ما بايد به اين ضعف .   و هست
 ! نيز پايان دهيم

 
شخصا هيچ عالقه ی به  کار  

مشترک با احزب و افردی  
ندارم که در اين دوره و زمانه 
تعجيلی برای فعاليت  عملی 
جدی و انقالبی عليه وضع 
موجود و جمهوری اسالمی 

حزبی که به !   نداشته باشد
همراه رفقای زيای در تالش 
برای شکل  دادنش هستيم ، 
آرزو دارم و ميخواهم حزبی 

کمتر حرف می زند "باشد که 
". اما بيشتر پراکتيک می کند

پراکتيک انقالبی حول همين 
سياستها و اسناد و اهدافی که 
امروز داريم و فردا به مصوبه 

هم .  حزبمان تبديل می گردد
اکنون در اقص نقاط ايران  
وهمچنين در خارج 
کشورحضورهای اوليه  و نسبتا 
خوب و رو به جلوی داريم، اين 
حضور و تشکيل اين حزب بايد 
به يک تحرک گسترده 
کمونيستی و عمل انقالبی در 

 .  همه جا تبديل گردد
 

هر فعال اين حزب و اين جنبش 
خودش را  مسئول ميداند که 
شبانه روز برای اهداف و 
سياستهای مشترکمان کار کند، 

از نويسندگی تا کار در مديا، 
از مسلح شدن در فالن نقطه 
تا پول پيدا کردن برای 
حزب، از حضور در 
مبارزات کارگر و زنان و 
جوانان تا ارسال گزارش 
مستمر ومستند، از عضو 
گيری تا تالش برای گسترش 
نفوذ حزب، از حراست جدی 
از سياست و امنيت حزبش تا  
داشتن نقشه و طرح برای 
پيشروی جنبش سوسياليستی 
و کمونيستی مان تا چگونگی 
پيشروی  کل پروژه های 
حزب تا  تقبل وظيفه و 
مسئوليت  در جهت کمک به 
تسريع روند سرنگونی اين 

دنيای از کار .  رژيم  وحشی
و فعاليت سياسی وعملی و 
انقالبی  بی وقفه پيش روی 

بايد همه مان .  خود داريم
 ! فعاالنه کار کنيم

 
همه فعالين و دوستداران و 
همه هم طبقه ای هايم را به 
اين تالش مشترک  و فعاليت 
 .جدی و عملی فراميخوانم

کارگران، جوانان زنان، 
بياييد با هم در !  آزاديخواهان

اين ميدان عمل انقالبی نقش 
خود را تعريف کنيم، بيايد با 
هم يک حزب بزرگ سياسی، 
يک حزب کارگری، يک 
حزب سوسياليست انقالبی، 
يک حزب اهل عمل و جدی 
در دست بردن به کار 
ميليتانت و مصمم در تسريع 
روند  سرنگونی رژيم وحشی 
حاکم بر ايران را تشکيل 

 ! ما می توانيم! بدهيم، بياييد
 

اگر کسی می گوييد تفاوت 
شما با بقيه چيست در يک 

پراکتيک :  کلمه می گويم
اين مهمترين گذر ما !.  انقالبی

از سنتهای مرده و مشغله 
های بی فايده موجود در  
بيشتر احزاب اپوزسيون و 

اميدوارم با   .چپ نيز هست
 گرد اوری نيروی قابل توجه 
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تحرک بيشتری به اين 
پراکتيک متفاوت و انقالبی 
و سوسياليستی در جهت 
سرنگونی رژيم جنايتکار 
اسالمی و رسيدن به ازادی 
و برابری و سوسياليسم ايفا 

جز اين راه و اميد، .  کنيم
راه و اميد بهتری پيشاروی 

 !خود نداريم
 

در :  سوسياليسم امروز
حزب شما نيروی مسلح 
و مبارزه مسلحانه چه 

 جايگاهی دارد؟  
 

مساعد ترين  :سالم زيجی
شکل مبارزه طبقاتی برای 
حزب و جنبش ما عدم  
حضور و ضرورت هر 
شکلی از  نيروی مسلح 

اما ما کمونيستهای !  است
واقع بينی هستيم و کال 

به .   سرمان نمی رود
تحوالت و نيروها و 
دولتهای که با ان سر کار 
داريم،  و به رژيم وحشی 
چون جمهوری اسالمی هيچ 

بر اين .  توهمی نداريم
حقيقت ساده واقف هستيم که 
همه شان از سک وحشی 
وحشيانه تر عليه کارگر و 
کمونيزم و آزادی زن و 
فعاليت بدون قيد و شرط 
سياسی و رفاه و امنيت  
جامعه عمل کرده  و خواهند 

آنها همه شان مسلح اند .  کرد
عليه ما و جنبش برای 

، برای !آزادی و برابری
حراست از حاکميت قاتالن 

برای !  و جنايتکاران تاريخ
حراست از تداوم  سيستم 

و !  جنايتکارانه کار مزدی
برای تداوم حاکميت يک 
يت  اقليت مفت خور بر اکث

برای پيشگيری از !  جامعه
رسيدن کارگر و زحمتکش 

! به نظام حکومتی خودش
در نتيجه عليرغم ميل 
واقعی خودمان بحث کردن 

از نيروی مسلح و ضرورت 
سازمان دادن نيروی مسلح 
برای جنبش سوسياليستی و 
کارگری و صف آزاديخواهان  
به يک عرصه مهم و يک 
ضرورت سياسی و غير قابل 
انکار مبارزه طبقاتی و 
آزاديخواهانه ما در کل جامعه 

 .ايران تبديل شده است
 

در نتيجه پاسخ من به سوال شما 
بله  اين عرصه :  روشن است

جايگاه مهمی در فعاليت ما 
مانند هر عرصه .  خواهد داشت

ديگر مبارزه طبقاتی ما در 
جامعه ايران و عليه طبقه حاکمه 

اما .  و جمهوری اسالمی
سازمان مسلح مورد نظر ما در 
شکل و در چهار چوب سنتهای 
تاکنونی که تحت عنوان 

در جامعه "  مبارزه مسلحانه"
شناخته می شوند، سازمان پيدا 

قبال به روشنی آن .  نخواهد کرد
سنتها را نقد کرده ايم، آن سنتها 

ما سنتهای متکی .  را قبول ندارم
به سياست خود، سنت و اهداف 
سوسياليستی را در اين عرصه 

ترديدی .  نيز جاری خواهيم کرد
نداريم که اين رژيم با زبان 
خوش و با ادعاهای پوچ 
اصالحات و تغيير از درون  و 

به هم پيوستن "از مسير 
جنبشهای اعتراضی اجتماعی و 

گورش را گم نخواهد "  مدنی
برعکس سياست بخشی .  کرد

ازچپ، سياست ما حول سرمايه 
گذاری روی کشمکش جناحهاح 

" بندی صفوف رژيم و يا اينکه
و يا "  مردم به ميدان می آيند

دخالت غرب و غيره  نيز نيست 
 . و هرگز چنين نخواهد بود

 
ما  ضمن اتکای جدی به تعميق 
راديکال مبارزه طبقاتی و 
سياسی و رودرو با حاکميت به 
تعميق مبارزه سياسی و 
اقتصادی کارگران عليه دولت و 
سرمايه داران، به انجام  مبارزه 
قهر آميز واعمال قهر انقالبی 
عليه اين حاکمت باور جدی 

ما معتقديم خطر سرايت .  داريم
سناريو سياه به ايران  و وجود 
ظرفيت سناريو سياهی در بخش 
قابل توجه ای از نيروهای 
اپوزيسيون ملی و اسالمی 
تحوالت آتی ايران را پيچيده تر 
و پر مخاطره تر از آن 
تصورات کودکانه و پوپوليستی 

حزب ما و .  چپ خواهد کرد
ضرورت نيروی مسلح که ما بر 
آن تاکيد داريم عالوه بر وجود 
مخاطره خود رژيم و ضرورت 
مبارزه  قهر آميزبا آن، به اين 
مخاطر واقعی هم توجه جدی 
دارد و خودش را برای چنين 
اتفاق احتمالی از هم اکنون اماده 

بنظر من جنبش چپ و .  نمايد
کارگری می بايست سالها پيش 
چنين ابزارها و مکانيزمهای را 
نه در حرف که در عالم واقعيت 

اکنون از .   سازمان می دادند
نظر زمانی و تناسب قوائی 
موجود در اين زمينه نيز زمان 
به شدت به زيان جنبش ما تمام 

بايد با سرعت آنرا .  شده است
 .جبران نمود

 
حکومت سرمايه داران فاشيست 

سال تمام است با  ٣٨مذهبی که 
سرکوب و اعدام و زندان و 
کشتار و ايجاد فضای سرکوب 
و به حيات ننگين خود ادامه داده 
است، نه تنها عليه ما کارگران 
و کمونيستها و طرفداران آزادی 
و برابری با زبان اسلحه و 
سرکوب خشن رفتار کرده، که 
بعضا در قبال ياران جنايتکار 
ديروز و امروز صفوف 
خودشان نيز با زور و سرکوب 

از .  و زندان پاسخ داده است
اينرو هر نيروی که مخالف 
دست بردن مردم و ما 
اپوزيسيون کمونيست و انقالبی 
به اسلحه در مقابل چنين رژيمی 
باشد اگر مرتجع و عامل 
مواجب بگير رژيم نباشد يک 
سياستمدارساده لوح و جز 
قربانيان دست حاکميت  يا 

 .اپوزسيون بورژوائی است

وقتی طرفداران پشت  
را "مبارزه مسلحانه"مخالفين

نگاه ميکنيد، امثال حزب توده 
و اکثريت را می بينيد، بخشی 
از ناسيوناليسم کرد و شاخه 
اصالح طلب و بخشی از 
خود جمهوری اسالمی يعنی 
جناح دوم خرداد و سبز آنرا 
می بينيد، بيرون راندهای 
درون حکومت و بخشی از 
سلطنت طلبها را ميبينيد که 
دل خون دارند از واژهای 

قهر "، "انقالب"چون 
، "، آزادی"انقالبی

و "  ، سوسياليسم"برابری"
ً مثل جمهوری اسالمی  دقيقا
نگرانند از اينکه مردم دست 

آنها به اندازه .  به اسلحه ببرند
جمهوری اسالمی طرفدار 
ارگانهای سرکوب جامعه 
ماننده ارتش و سپا پاسداران 

ميدانند اگر زمانی .  هستند
کارگران واحزب سوسياليست 
و مردم آزاديخواه مسلح شده 
باشند نمی توانند به آسانی 

آنان را  ٥٧مانند دوره 
سرکوب و مرعوب و قتل 
عام کنند و قدرت سياسی و 

 .دولتی را از آنان بگيرند
در دوره اخيرهم، از جمله در 
جريان سمينارهای که 
برگزار کردم، هر گاه ما از 
ضرورت مبارزه قهر آميز، 
از عمل انقالبی و ميليتانت، 
از ضرورت و مشرع بودن 
دست بردن جامعه و حزب  
به اسلحه در مقابل چنين 
رژيمی صحبت کرده ايم 

چپ دور " مبصر"تعدادی 
شده از هر شکلی از عمل 
انقالبی پيدا ميشدند و ما را 

هنوز . نصيحت می کردند
هيچی نشده ما را می 
ترساندند نه نميشه، اين ادامه 
فالن سنت است، به زيان 

.  مبارزه سياسی است، و غيره
پاسخ سر راست من به همه 

نخير ما به اين : اينها اين است
عرصه اهميت می دهيم، 
 طبقه کارگر و سوسياليستها و 
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انقالبيون آگاه به آن اهميت 
حزب جديد بايد و .  می دهند

موظف است وارد اين ميدان 
هم بشود و برايش نقشه و 
برنامه دقيق و سنجيده داشته 

 !باشد، و داريم

جمهوری اسالمی و 
بورژوازی حاکم در ايران 
در طول حيات خود تالش 
کرده، طبقه کارگر به 

نشود، به    کمونيزمش مسلح
تشکلش دست پيدا نکند، به 
حزب کمونيستی اش ملحق 
نشود، به ارکان ارتجاعی و 
ايدئولوژيکی بورژواها 
مانند مذهب و ملت پرستی 
پشت نکنند،  به اهدف  
سياسی و اقتصاديش نائل 
نگردد، به کسب قدرت 
سياسی و دولت کارگری 
خودش فکر نکند، به 
ابزارهای  که کارگر و 

می    سوسياليسم را به قدرت
رساند دست نيابد، به 
ابزارهای حتی دفاعی خود 

، .نيز نبايد دسترسی پيدا کند
يعنی خلعيد از هر شکلی از  
مکانيزم متشکل شدن و 
ابزارهای قدرت و تحرک 

تحميل چنين .  انقالبی
موقعيتی به صف ما شرط 
بقای جمهوری اسالمی و 
هر حکومت سرمايه داری 

 .است

متاسفانه جمهوری اسالمی   
و اوباش آن موفق شده اند 
در رابطه باهمه اين عرصه 
ها به طبقه کارگر و صف 
چپ و جنبش کمونيسم 
.  کارگری ضربه وارد کنند

جامعه و ما را از طريق 
اسحله سرکوب کرده و هر 
شکلی از مبارزه سياسی و 

. را سلب کرده اند"  قانونی"
حتی ما نه حق تشکل و 
تحزب داريم نه حق دست 
بردن به اسلحه برای پس 
زدن نيروهای مزدور و 

به ما فقط حق !  سرکوب دولتی
اما ما به !  زندگی بردگی داده اند

! آنها م ميگوييم غلط می کنيد
می گوييم شما را سرنگون می 

 !کنيم، بايد اينکار را کرد

هر گاه کارگران و انقالبيون 
سوسياليست دست به مقاومت 
ميزنند ، دست به اسلحه ميبرند، 
اقدام انقالبی انجام می دهند، 
شيادانه اسم خشونت طلب بر 
پيشانی ما ها می چسبانند، در 
حالی که تمام تاريخ، تمام 
دولتها، تمام جنگ و 
خونريزيها، تمام زندانها و 
اعدامها  مال آنها و به دست آنها 

وبرخورد    .صورت می گيرد
آنها به ما و جنبش ما  به قدمت 
تاريخ ننگينشان مملو از 
خشونت و سرکوب و کشتار و 
اعدام و ترور و وحشی گری 

ما اعالم ميکنيم با .  بوده و هست
اين اوضاع مقابله می کنيم، 
قبول نخواهيم کرد، اين تفاوت 
اوليه و پايه ی ما با بقيه 
. جريانات اپوزسيون هم هست

ما حزب عمل انقالبی هستيم، 
می خواهيم چنين باشيم، سی و 
هشت سال جنايت و بربريت و 
قتل و آدمکشی و استثمار و 
تجاوز و نابود کردن صدها 
هزار انسان در جامعه ايران 
بدست کثيفت جمهوری اسالمی 
از ما می خواهد که بايد چنين 
مبارزه و ابزارهای سازمان 
دهيم و اين نظام جانی را 

اگر کمونيستم، !  سرنگون کنيم
بايد .  اگر مبارز و آزاديخواهيم

آن حساسيتی که رژيم به کل 
پروژه کمونيست ها دارند و 
برايش نگران کننده است را 

دست بردن به ابزارهای    با
قدرت طبقاتی خود، منفعتتش 

بيش از پيش به خطر به    را
اندازيم و عليه خودش به کار 

ما دقيقا بايد خالف جريان .  ببريم
عمل کنيم، خالف تمام قواعد و 
قوانين و منفعتهای جمهوری 
اسالمی و کليه نيروهای اسالمی 

هر کاری آنها به .   و قوم پرست
ما بگويند نکنيد ما برعکس بايد 

بيشتر به اجرا کردنش اصرار 
 !ورزيم

از ميليس توده ای،  وقتی ما
سازمان مسلح، ارتش سرخ 
آزادی، مقاومت مسلحانه و 
مليتانت و غيره بحث می کنيم 
مطلقاً سر سوزنی به معنای 
جايگزينی آن با تشکل کارگری 
و هيچ تالش و مبارزه  سياسی 

اين .  و اجتماعی ديگری نيست
بحث آنهای است که در پوشش 
کارگر پناهی کردنها يا انهای که 
بطور کلی سياست و مبارزه را 
ترک کرده اند و بازنده دست 
جمهوری اسالمی اند، به اين 
شکل نقش بی نقشی خود را 

با اين ترفندها .   توجيه می کنند
عمال کارگر و کمونيسم را از 
دست بردن به ابزارهای قدرت 

اينها .  و کسب قدرت منع ميکنند
خشونت "و "  دمکرات"خيلی 

اما کمونيستها و .  هستند"  گريز
کارگران مبارز درست بر 
عکس اين نظريات ضد 
کارگری و بورژوائی بايد عمل 

اينها هميشه چنين کرده اند .  کنند
با اين ترفندهای    و هميشه هم

تو خالی و ضد "  تئوريک"
کارگری به بقای دولت و 
بورژواها در ميدان عمل مبارزه 
سياسی و طبقاتی خدمت کرده 

بخشی از بقای تاکنونی   .اند
چنين رژيم فاشيستی اسالمی 
محصول اين سياست بازان منزه 
طلب بی مايه  در تحوالت 
سياسی ايران در ميدان نبرد 
واقعی برای سرنگونی اين رژيم 

 . جانی ميباشد

همچنانکه گفته شد، عرصه توده 
مبارزه "مسلحانه، و  يا -ای

تنها يکی از عرصه "  مسلحانه
ها و رکن مبارزه ما است، نه 

! کل سياست و هدف ما
آزاديخواهان  و جوانان 
سوسياليست و عالقمند به اين 
عرصه را فرا ميخوانم به اين 
مهم فکر کنند و به اين تالش 
ضروری ملحق شوند، در محل 
کار و زيست خود در فکر 

تدارک سازماندهی خود در 
اين زمينه باشند، ما را از 
نظرات و پيشنهادات خود با 
خبر کنند، از راهايی بسيار 
. مطمئن با ما تماس بگيرند

روشن است که بايد  با 
حساسيت و  اتکا به روش و 
ابزارهای مناسب امنيتی  اين 
موضوع را دنبال کنند وبايد 
به مخاطرات آن کامال واقف 

هر اقدامی بايد صد .بود
درصد مخفی، و در هماهنگی 
از پيشی با ما  صورت 

در کنفرانس موسس .   بگيرد
حزب و بعداز آن تصميمات 
روشنی حول اين عرصه 

 .گرفته خواهد شد

 
همينجا الزم به تاکيد است 
اعالم کنيم که ايجاد نيروی 
مسلح و تاکيد درست ما بر 
ضرورت داشتن نيروی مسلح 
به معنی اقدام فوری مسلحانه 
در فضای سياسی کنونی و 

ما اکنون  !  عليه رژيم  نيست
چنين تصميمی نداريم که 
بالواسطه وارد اقدام نظامی 

هر گاه بنا .  عليه رژيم شويم
به ضرورت مبارزه طبقاتی 
و سياسی به اين نتيجه برسيم  
تصميم و سياست خود را به 

پيش      .جامعه اعالم می کنيم
به سوی ايجاد يک سازمان  
توده ای مستحکم و قدرتمند 

  !نيروی مسلح سوسياليستی
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اوت   : سوسياليسم امروز ف ت
ال  ا در ح م ی که ش زب ح
حاظ  ه ل تشکيل آن هستيد ب
سياسی، ساختار تشکيالتی، 
ه  ام رهبری، برنامه، اساسن
و عملی با احزابی که به نام 
ت  س ي ون م ا ک کمونيست و ي
ه  د چ ن کارگری فعاليت ميکن

 ميباشد؟
 

ی ح ات ت ف م ی که :  رح زب ح
ود از  ل ش ي ک قراراست تش
ت که در  ن الزم اس نظر م
ه  ی که ب زاب سه سطح با اح
ت  ي ال ع ت ف س ي ون م ام ک ن

 :ميکنند، متفاوت باشد
 به لحاظ سياسی

 پراکتيکی
 ساختار تشکيالتی و رهبری

ورت  ه ص م ب ن ک ي الش م ت
دام  ر ک کوتاه در رابطه با ه
ودم را  رات خ ظ ا ن ه از آن

 .بيان کنم
 

 تفاوت سياسی
 
ه   ر ب ت اگ واقعيتش اين اس

ن  برنامه و شعارهايی که اي
د  ي ن ه ک احزاب دارند مراجع
اوت  ف ی ت وم م ح ع ط در س
ه  م د، ه دارن م ن چندانی با ه
ورت  ه ص ل ب داق ا ح ه آن
ان  واه رف خ نوشته و در ح
وری  ه م ی ج ون گ رن س
راری  رق ی، ب الم اس
زدی  ار م سوسياليسم، لغو ک

د  ن د ( و اال آخر هست ن ر چ ه
ری  ارگ ست ک ي ون حزب کم
واه  خ ه دل ت که ب ا اس ه مدت
خود و به نظرم برای تطابق 
ش  ي ت س ي ول وپ ای پ با سياسته
ه  شعار حکومت انسانی را ب
ری و  ارگ کومت ک جای ح
کال در تبليغاتش  سوسياليسم 
را قلم گرفته است و به جای 

آن شعار پوپوليستی و همه با هم 
ی"  ان وم "  انس م ع ی ال ل را ع

ت ه ) جايگزين آن کرده اس م ، ه
ه و  ام رن اين احزاب تقريبا از ب
ه  ل ي ه وس ه ای  که ب ام ن اس اس
منصور حکمت نوشته شده است 

د ن ن ک ي روی م ي ه .  پ ج ي ت در ن
فکرنمی کنم که به لحاظ شعارها 
اوت  ف ه ای، ت اي ای پ ه وري ئ و ت
رار  ی که ق زب ن ح ي اب زيادی م
زاب  ن اح است تشکيل شود با اي
ن  ه اي چ ه آن ک ل د، ب اش موجود ب
دا  زاب ج ه اح ي ق حزب را از ب
ی،  اس ي ميکند، اساسا جسارت س
ی  ک پراتيک و عمل انقالبی و مت
ردن  ک اشات ن بودن به خود، مم
ی  الت ي در عرصه سياسی و تشک

ی .  است اس برای يافتن تفاوت سي
د  اي اين حزب با احزاب موجود ب
ی و  اس ي ي ای س ه چ ي د پ ن در ت
اتفاقاتی که بطور خود بخودی و 
ف  ل ت خ ای م ه اح يا از طرف جن
ل  ک ه ش ع ام سرمايه داری در ج
و  ميگيرد، تمايزات را جست وج

رد ک .  ک اوت ي ف ت که ت اس ج آن
دون  ی و ب ت س ي ون م ع ک وض م
مماشات را با اين احزاب که در 
ت  وال راس م ع ات م اق ف ن ات اي
وان و  ت ميزنند را به واضحی مي

ل .  بايد ديد ک ن مش ر اي الوه ب ع
جدی اين احزاب فاصله حرف و 
ی از  ل ي ت که در خ اس عمل آنه

د ن ن در . ( موارد راست عمل ميک
ات  اق ف ه ات وان ب ت ي اين رابطه م

ال  ه ٨٨س ن ب ي وه ان ت ري ، ج
رب  راض ع ت ا، اع ه اري ي ت خ ب
ه  ل ئ ان، مس ت وزس ای خ ه ان زب
ورد  ا م ه رد و ده کنگره ملی ک

ه در ).  ديگر اشاره کرد ان ف متاس
ن  ع اي واض وارد م ن م بيشتر اي
ت  ط راس ای خ ه احزاب  در انت
د و  رن ي گ ي رار م ات ق اق ف ات
ی از  اح ن ا ج ان ب ش ع واض م
ه دار  اي رم حکومت و يا طبقه س

ن، .  همراهی ميکند ر اي عالوه ب

ی که  اي روژه ه موضوعات و پ
رار  در دستور کار اين احزاب ق
ه  ام رن گرفته است با تئوری و ب
های آنها فرسنگها فاصله دارد و 
ی  ده ان ازم ر و س در واقع کارگ
ن و  ري ی ت رع ر ف ارگ ه ک ق ب ط
ت را در  ي حاشيه ای ترين موقع
ا  ه ه آن پراکتيک و فعاليت روزان

ات .  دارد ان ري ری ج ي ع گ موض
ا  اری و ي م ک دان ر ن پ از س چ
ر،  ه از س ک ل ست ب ي ی ن معرفت
خواستگاه طبقاتی آنها ميباشد که 
ان  م ی ه ع ور واق ط ب
ه  د ک ن ت ی هس اي ه ت س ي ال ون ي اس ن
ای چپ و  ه ت واس ی از خ بعض
ی  ن اش ری را چ وق بش ق ح

د رده ان ود ک ای خ ه ت ن .  فعالي اي
وع  ر ن د از ه ن وان ت جريانات مي
وق  ق سازمانهای ملی گرا و يا ح
د  ن وان ت ي م بشری باشند ولی ابدا ن
ی که  ت س ي ارکس زب م ک ح ي
ه  امرش رهايی طبقه کارگر و ب
ت،  ه اس ق ب قدرت رساندن اين ط

ات .  باشند ان ري ن ج خواستگاه اي
ال  ي وس ت س اس ي ان س م ه

اهداف و .  دمکراسی غربی است
زاب  ن اح ی که اي اي ه ه ت خواس
ه  ت برای آن مبارزه ميکنند خواس
ت  هايی است که سالهای سال اس
واب  ی ج رب که در کشورهای غ

ت ه اس ری .  گرفت راب واست ب خ
ی  دان ودن زن ب رد، ن زن و م
ودک،  وق ک سياسی، دفاع از حق
م  ت آزادی تشکل و بيان و رفع س
دم ران ق رف ري ی از ط ل م

ع (  ل ط خوانندگان اين مصاحبه م
ک  هستند که چند سال قبل در کب
را  ي کاندا، باسک در اسپانيا و اخ
ا  ي ان ت ري د در ب ن ل ات ک م در اس ه
ه  ردم رای ب د و م دوم ش رفران
ن  وب اي ارچ ه دن در چ ان م

د ا دادن وره ه ).  کش ج ي ت در ن
سرمايه داری از سالها قبل برای 
رفع موانع در گردش و کار کرد 
ن داده  سرمايه به اين خواستها ت

 استداللی که اين احزاب . است
ه  بطور پوشيده دارند اين است ک
ا  د و ت اش خواست مردم اينها ميب
ی  ل ه م ل ئ ا مس ا و ي اين خواسته
رف  جواب نگيرد، نميتوان به ط

ت ی رف ت س ي ال ي در .  جامعه سوس
ت و  حالی که برای يک کمونيس
حزب کمونيست اين مسئله کامال 

وق و . وارونه است خواستهای ف
ی  ه دي زو ب ه آن ج ی ب دست ياب
ر  ت که ه ی اس اي ه ترين خواست
د از  اي جامعه مدرن و متعارفی ب
ت  آن برخوردار باشد و الزم اس
د  اي برای آن مبارزه کرد، ولی نب
ه  دن ب ي در اين شک کرد که رس
ل  ک رو ش ا در گ ه ت واس ن خ اي
د  ن م درت ب ق ط ک ق ری ي ي گ
ری در آن  ارگ ی و ک ت س ي کمون

 . جامعه است
ون  چ م دادی ه ب ت ع اس وام در ج
ر  ارگ ه ک ق ب ود ط ا وج ران ب اي
ت آن  ان ت ي ل ي زب م متشکل و ح
ه  د ن ي ميشود به اين خواستها رس
ا  ه ب م ی و ه با مبارزه پوپوليست
دان  ي ازی در م ا ب م و ي ه
ف  ل ت خ ای م ه کشمکشهای جناح
ن  ه اي ان سرمايه داری، که متاسف
ازی  ه ب احزاب در اين ميدانها ب

 . گرفته ميشوند
 

در اين رابطه به کنگره های اين 
ان  ايش ه ه ب اح زاب، مص اح
ه  ع راج ا م ه ه آن وفعاليت روزان
ن  ی را که اي داف ا اه د ت ي ن ک
جريانات برای آن مبارزه ميکنند  

ن و  .  به روشنی ببينيد ي پ دهها کم
ی  ب ان ان ج ازم ی او و س ان ج
برای رسيدن به اهدافی که به آن 
زاب  ن اح اشاره شد از طرف اي
ی  ال د، در ح سازمان داده شده ان
ود  ب ه رای ب ات ب ان ري ن ج که اي
درت  ار و ق موقعيت و شرايط ک
رای  ا ب سازمان يابی کارگر و ي
د  ن روم ي ب ن ط ه ق ل دادن ب شک

ه کمونيسی و  کارگری، متاسفان
ت را  ي ال ع الش و ق کمترين ت

 . انجام ميدهند

 

 رحمت فاتحی

 

 تفاوت اين حزب با احزاب ديگر اساسا در 
 جسارت سياسی، پراتيک و عمل انقالبی آن است 
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ن  ی که اي داف ه اه ج ي ت در ن
ارزه  ب رای آن م زاب ب اح
ل  ه ح دن ب ي د، رس ن ن ک ي م
ای  ه ت واس ا خ ی ي ل ه م مسئل
رج  خ ا م ری و ي وق بش حق

ن .  مشترکی از آنهاست آخري
ای  ه ري ي ع گ وض مورد از م
ا  ه ب ط زاب در راب ن اح اي
ر  موصل، حمله موشکی اخي
ه  و  وري ه س ا ب ک ري ام
اه  گ ران را ن انتخابات در اي
ای  ه ري ي ع گ وض کنيد و با م
ا را  ه شتر گاو پلنگيشان ، آن
ی  اح ن ار ج ن در نهايت در ک
رار  ه داری ق اي رم از س

ست که .  ميدهد ي ل ن ي ی دل ب
ران در  ت اي س ي حزب کمون
ح  ي رج ات، ت رابطه با انتخاب
خ از  ي ا ش اب ا ب د که ب ده مي
س  ک ات ع ه ب ان خ ازم س
ا،  ه ت س ي ون م ا ک ا ب رد ت ي بگ
ری  ارگ ست ک ي ون حزب کم
برای انتخابات آتی در ايران 
رار  ک وز در آرزوی ت ن ه

ا  ٨٨سال  و کشتی نگرفتن ب
ت،  ب اس ل الح ط جناح اص
ی  هنوز دارد از حمله موشک
اع  ه دف وري ه س ا ب ک ري ام
ت  س ي ت م ميکند، و حزب حک
رک  ت هم در حال مخرج مش
ع  وض ا م گرفتن در رابطه ب

 . اين احزاب است
رای  طبقه کارگر در ايران ب
و و  ش ب ل ن ب پايان دادن به اي
ی که  زاب خالص شدن از اح
ال  ب ی را دن داف به نيابتش اه
ه  ط ب ی رب د که ب ن ن ک ي م
ان  ش ت وش رن ی و س دگ زن
زب  ميباشد الزم است که ح
ای   ه ت واس ودش را که خ خ
رش  ه ام ع ام کارگر و کل ج
است و بازی دست پوپوليسم 
ه داری  اي رم ای س و جناحه
ی او  چ ي نميشود و هيچ تند پ
ش  ي ات ق ب اه ط گ را از خواست
ان  ازم رد، س دور نخواهد ک

 .دهد
 به لحاظ عملی 

اين حزب اساسا الزم است 
که در داخل شکل بگيرد و 

در کليه فعل و انفعاالت جامعه 
. نقش تعيين کننده ای داشته باشد

حزبی که قرار است تشکيل 
شود الزم است که به لحاظ 
مادی بيشترين هزينه، به لحاظ 
پراکتيک روزانه بيشترين وقت 

برای تبديل اين .  را بگذارد
حزب به حزبی که بطور شبانه 
روز قابل دسترس باشد الزم 
است که در داخل بيشترين 

الزم است .  تالشش را بکند
سنتهای جسورانه مبارزاتی دهه 

را بار ديگر  ٧٠و  ٦٠های 
اين حزب الزم است .  زنده کند

که در رابطه با زندگی روزانه 
طبقه کارگر و مبارزه اش در 
کنار آنها و حامی و پشتيبان آنها 

سنتهايی که سالهاست در .  باشد
ميان رهبری اين احزاب نقش و 
جايگاهی ندارد و سياست و 
سياست مداری به بخشی از تفنن 
و سرگرمی در حد رفتن به 
رستورانی و يا مسافرت کنار 

به همين .  دريا تبديل شده است
دليل ساده است که کارگر و 
انسانهايی که در داخل در حال 
مبارزه روزانه با نظام سرمايه 
داری هستند اعتماد خود را به 
. اين احزاب از دست داده اند

واقعيت اين است که دخالت در 
امر سازماندهی و مبارزات 
مردم بخش خيلی کمی از وقت 
رهبری اين احزاب  را به خود 

معموال در .  اختصاص ميدهد
پايان زندگی روزانه يا هفتگی 
آنها اگر وقتی باقی بماند به اين 
امر مهم اختصاص داده خواهد 

شايد اهدافی که آنها برای (شد 
آن مبارزه ميکنند همين سطح از 

در حالی ).  وقت را الزم دارد
که برای رهبری حزبی که 
ميخواهد در بطن جامعه قرار 
بگيرد و بخشی از جامعه 
سرنوشت خود را به آن گره 
بزند، الزم است که بيشترين 
وقت خود را به اين مهم و امر 
مبارزه اختصاص بدهد و 
کارهای روزانه اش در خدمت 

ولی واقعيتش اين .  اين امر باشد
است مدتهاست که رهبری 

احزاب چپ تسليم وضع موجود 
شده و منتظر است تقی به توقی 
بخورد و آنها هم موج سواری 

کار رهبری اين .  خود را بکنند
احزاب در نوشتن مقاله، 

بيانيه و پخش اخبار  اطالعيه، 
شده است و در بهترين حالت 
گاه  گداری گذاشتن اکسيونهايی 
که کمترين تاثير را دارند و 
گاها هم اطالعيه مشترک دو و 

. سه حزب خالصه شده است
همه ميدانند اين نوع کارها ابدا 
کار ساز نيست و هر انسانی به 
تنهايی هم ميتواند اين نوع 

حقيقت اين .  کارها را انجام دهد
است که افراد موثر در رهبری 
احزاب چپ نه عالقه، نه 
اشتياق، نه توان و نه برنامه ای 

 . برای تغيير اين وضع  ندارند
خالصه کنم رهبری حزبی که 
قرار است تشکيل شود الزم 
است که با شيوه کار رهبری 
اين احزاب مرزبندی جدی 
داشته باشد و به لحاظ عملی 
بايد بيشترين وقت خود را به 
امر مبارزه و سازمان دادن 
تشکيالت و مبارزه در داخل 
کشوراختصاص دهد و تالش 
کند اعتماد از دست رفته را با 
تالش و مبارزه صميمانه مجددا 

 .بدست آورد
 رهبری و ساختار تشکيالتی

ساختار تشکيالتی و رهبری اين 
حزب الزم است از احزاب 
کمونيست موجود کامال متفاوت 

سازمان تشکيالتی آن بايد .  باشد
به لحاظ عملی جوابگوی نياز 
واقعی مبارزه روزانه کارگران 
و انسانهای آزاديخواه باشد و به 
امر سازماندهی مبارزه طبقه 

رهبری و .  کارگر جوابگو باشد
ساختار تشکيالتی آن الزم است 
به لحاظ مادی و معنوی  به 
تقويت مبارزه و سازمان يابی 

بنابراين .  طبقه کارگر کمک کند
اگر اين امر رهبری حزب 
باشد، الزم است که در ساختار 
رهبری و سازمانی خود با 
حساسيت برخورد کند و از سر 
کار گذاشتن نيروی انسانيش 

 . شديدا پرهيز کند
 

کسانی که به اين حزب ملحق 
ميشوند بايد احساس کنند که 
بطور واقعی و به لحاظ 
پراکتيکی در تقويت و 
سازمان دادن مبارزه نقش 
مهمی دارند و بيشترين کار 
را با صرف کمترين انرژی 

 .جمعی به پيش ميبرند
 
اعضای اين حزب بايد نه  

تنها  کاری که انجام ميدهند 
مابه ازا کار خود را ببينند 
بلکه به انجام کارشان افتخار 

ساختار و رهبری .  کنند
احزاب موجود نه برای  
جوابگويی به امر مبارزه 
شکل پيدا نکرده اند بلکه 
بيشتر برای برای نگه داری 
نيرويشان و جلوگيری از 
ريزش صفوفشان است و در 
واقع بخش زيادی از آن شغل 

اگر اين نباشد .  تراشی است
شما با چه استانداردی 
ميتوانيد توضيح دهيد حزبی 

نفر عضو  ٧٠يا  ٦٠که 
نفرش عضو کميته  ٥٠دارد

مرکزی است، يا کنگره ايی 
نماينده دارد و شايد  ١٠٢که 

 ٥٠در بيرون از کنگره هم 
 ٦١عضو ديگر داشت باشد، 

نفرش عضو کميته مرکزی 
تازه همين اعضای .  آن ميشود

کميته مرکزيشان عضو کميته 
. های ديگر حزبی هم هستند

از اين تعداد کميته مرکزی 
نصف بيشتر آنها عضو دفتر 
سياسی و بعد نصف بيشتر 
کميته رهبری و يا هيئت 

بعد هم رئيس .  اجرايی ميشوند
دفتر سياسی، دبير کميته 
. مرکزی و دبير اجرايی دارند

واقعا اگر شغل تراشی و 
جلوگيری از ريزش نيرو 
نيست پس چيست؟ آيا واقعا 
بودن اين افراد در اين سطح 
باال برای سازماندهی مبارزه 
شکل گرفته است؟ بديهی 

 . است که نه



2شماره                    سوسياليسم امروز      29صفحه    

 

ن  ری اي ب ال ره ر ح در ه
وی  گ واب حزب الزم است ج
ه  ع مبارزه معينی در آن جام
باشد و ارگانهای پائين تر از 
ر  ن ام رهبری هم برای همي

د ون ل ش ي ک زب .  تش ن ح اي
ای  ه ت ت پس س ي الزم ن
ل  ث ده ای م دي ی ع الت ي تشک
ل و  رک ي ر و دب رئيس و دبي
ر  ت ليدر و کميته مرکزی، دف
سياسی و هيئت اجرايی باشد 
ه را  ن روي ت اي و الزم اس

 . تغيير دهد
 

ان که در  ن م چ اين حزب ه
حزبی فراخوانش آمده است، 

ی  ون گ رن رای س ت ب اس
جمهوری اسالمی و استقرار 
ه  ی ب ک ت ی م اس ي ام س ظ ن

ری  ارگ ای ک وده   -شوراه ت
و  ای غ ی و ل ت س ي ال ي و سوس

مالکيت خصوصی و بردگی 
ارزه  ب ران م زدی در اي م

وان از .  ميکند حزب نسل ج
ر و  ارگ رد ک زن و م
انسانهای آزاديخواه است که 
ی  ام م امرش پايان دادن به ت
ر  ی در ه ستمها و بی عدالت
ت ه اس ع ام . شکل آن در ج

رهبری حزب الزم است که 
برای اين امر انتخاب شود و 
رد آن  ب ش ي ال پ ب د در ق اي ب
د اش و ب گ واب ول و ج ئ . مس

ی  ت ي رهبری که نتواند مسئول
ت هرا که به ع ه اس ت رف ده گ

ورا  ت ف رد الزم اس ب پيش ب
ه  ا وادار ب د و ي ا ده ف استع

 . استعفا شود
 

اين حزبی است که در 
رهبری آن در سطح باال 
زنان و مردان نسل جوان 
. در پستهای کليدی هستند

اين حزب ضمن اينکه بر 
مصوبات و تصميمات 
جمعی و ارگانهای منتخبش 
متکی و حول آن متحد است 
و بايد يک حزب کامال 
منضبط و مستحکم و جدی 
باشد، بايد در کليه سطوح 

حزب آزادی بی قيد و شرط 
بيان و نقد را تضمين و نهادينه 
کند و رهبری اجازه نخواهد داد 
و تضمين ميکند که محفليسم در 

اين . اين حزب جايی نداشته باشد
حزب بايد دارای فضای باز 

باشد و از سياسی برای فعالين 
هر نوع انتقادی به سيستم و 
کارکرد حزب الزم است به 
گرمی استقبال کند و در هيچ 
سطحی اعضای حزب احساس 

متاسفانه  فضای .  ناامنی نکنند
باز سياسی و احساس امنيت، در  
احزاب کنونی غايب است و 
يکی از بانيان جدايی ها و 
انشعابات در اين احزاب بوده 

محفليسم در رهبری اين .  است
احزاب نهادينه و به سيستمی 
تبديل شده است که عبور از آن 

در اين رابطه الزم .  محال است
است که در جای ديگری بطور 
مشخص و با فاکت بحث کرد 

چند سال قبل در جريان (
اختالفاتی که بر سر شيوه 
رهبری در حزب حکمتيست 
بوجود آمد، جمعی از ما با اتکا 
به آرا پلنوم و دفتر سياسی موفق 
شديم که هئيت دائم سنتی دفتر 

روز بعد .  سياسی را عوض کنيم
اين جمع اين تغيير را تحمل 
نکرد و با دادن اطالعيه ای 

حزب حکمتيست "تحت عنوان 
" تنها يک دفتر سياسی دارد

تالش کردند که به زشت ترين 
شکل که در چپ نمونه ان را تا 
آن تاريخ نداشتيم و به قول 
بعضيها ميخواستند که در حزب 
کودتا کنند چون موفق نشدند از 
حزب بيرون رفتند، و ميبينيم به 

). چه سرنوشتی گرفتار شده اند
به کارکرد دبيران اين احزاب 
از کميته مرکزی، دفتر سياسی، 
هيئت اجرايی و ارگانهای 
پائينشان و بقيه رهبری اين 
احزاب دقت کنيد، عليرغم 
ناکارايی آنها و عدم موفقيتشان 
در پيشبرد سياستهايی که به آن 
متعهد بوده اند ولی هر دوره 
دوباره در همان موقعيت 
تشکيالتی قرار ميگيرند نه 

سال  ٥برای يک سال، دو سال، 
بلکه سه دهه و چهار دهه، در 
اين رابطه اگر رفيقی از 
رهبری آنها و اين سيستم انتقاد 
کند فورا بايکوت و منزويش می 
کنند و در نهايت فراريش 

اين را فقط با سيستم .  ميدهند
محفلی نهادينه شده در اين 
احزاب و فرهنگ غالب 
ديکتاتوری در شرق ميتوان 

اين حزب الزم .  توضيح داد
است که با مصوبات شفاف، و 
با برخورد قاطع با اين سيستم 

 .   در حزب مبارزه کند
  
 

در حزب  :  سوسياليسم امروز
شما نيروی مسلح و مبارزه 

 مسلحانه چه جايگاهی دارد؟ 
 
 

اين حزب قرار  :رحمت فاتحی
است که در محل کار و زندگی 
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه 
شکل بگيرد به طبع آن  اين 
حزب سازماندهی  طبقه کارگر 
در ارگانها و سازمانهای صنفی 
و سياسی خود و پيشبرد مبارزه  
طبقه کارگر عليه نظام و سيستم 
سرمايه داری را در اولويت 

 . قرار ميدهد

همه ميدانيم که طبقه سرمايه دار 
و حکومتش با داشتن ارتش، 
سپاه، پليس و دهها ارگان 
سرکوبگر  برای حفاظت از 
سرمايه و منفعت طبقاتيشان تا 
بن دندان مسلح هستند و هر نوع 
اعتراضی را به خاک و خون 

در نتيجه طبقه کارگر .  ميکشند
و حزبش  برای رسيدن  به 
قدرت سياسی و در هم شکستن 
ارگانهای سرکوبگر نظام 
سرمايه داری ناچار به قهر 
انقالبی است و آن هم بدون 

دست بردن به اسلحه امکان 
 . پذير نيست

ولی تا رسيدن به آن شرايط 
امر اين حزب و در حال 
حاضر سازماندهی طبقه 
کارگر در راس کار و فعاليت 

در .  تشکيالت خواهد بود
مورد کردستان مسئله پيچيده 

مقاومت مسلحانه .  تر است
همين امروز به سنتی جا 
افتاده تبديل شده و سابقه ای 

به غير از .  تاريخی دارد
حکومت سرکوبگر جمهوری 
اسالمی، احزاب موجود در 
کردستان هم مسلح هستند، 
تحوالتی جدی در منطقه 
روی داده و جامعه آبستن 
وقايع جديدی است، با توجه 
به شرايط موجود نميتوان از 
نقش اسلحه در تحوالت آتی 
غافل ماند، جنگ مسلحانه و 
قيام مسلحانه همين امروز از 
نظر جامعه قابل دفاع 

اين حزب اگر بخواهد .است
به نيروی جدی و مورد 
اعتماد کارگر و زحمتکش در 
جامعه تبديل شود از همين 
امروز الزم است که اسلحه 
در سياستش نقش تعيين کننده 
داشته باشد و در صورت نياز 
همين امروز دست به اسلحه 
ببرد و ملزومات آن را فراهم 

 .  کند

اد  ج پيش به سوی اي
ی  اس ي زب س ح
مليتانت و انقالبی در 

 ايران
 

وی  ه س ش ب ي پ
س  ران ف ن ل ک ي ک تش

 موسس حزب
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اف و  برخورد اصولی و شف
ه  رص ن ع ه در اي ف ی وق ب
ت و  وي ق ه ت ن ب ي ق ور ي ط ب
ی و  اداب کارآمدی حزب و ش
عالقه هرچه بيشتر اعضا به 

د ن ی ک در .  فعاليت تشويق م
ک  د ي اي اين رابطه حزب ب
ری  ب کميسيون مستقل از ره
ه  ی ب دگ حزب را برای رسي
ر  ظ الف ن ت ات و اخ اي ک ش
ه  های سياسی و تشکيالتی ک
اب  خ ت د ان ی شون مطرح م

 . کند
 
رد   ک ل م اساس سياست و ع

ات  ان ري زاب و ج ام اح م ت
ورژوازی، از  ارنگ ب رنگ
ن  ري ا چپ ت ن ت راست تري
ه  ط اف ح ش، از م اي ه اح ن ج
ا  کاران تا سوسيال دموکراته
ای دو  ه ت س ي ال ون ي اس و از ن
رات،  ک آتشه تا ليبرالهای دم
ر  ک ف ه ت ی ب ک ت ی م گ م ه

ت ور .  ماکياولی اس ه ز مش ت
د  وي ی گ ه م ی ک اول ي اک م

دف و "  ه ه دن ب ي برای رس
قدرت می توان به هر وسيله 
ل  وس ت ه م ئ وط ی ت ای و حت

ام "  شد م راهنما و مانيفست ت
ات  ج ت زاب و دس اح
ه و در  ع ام بورژوايی در ج
ود  ی خ الت ي ک ات تش ب اس ن م

ت زب .  اس ک ح ي
ت  ي اه ه م ا ب ن مارکسيستی ب
د  وان ی ت انقالبی اش اکيدا نم
رد ب . به چنين روشی دست ب

بلکه نقطه قوتش متکی است 
ع  اف ن ی و م الب بر ماهيت انق
ت  ري ث ی اک وم م ر و ع براب
ه ع ام ت ج ي ع م ع ج اط . ق

ات  ب اس ن ن در م ي ن چ م ه
ر  ی است ب ک ت ی م تشکيالت
ه و  ان صداقت و روابط رفيق

ه و  ان اه ی آگ گ ت ذش ود گ از خ
ن  داوطلبانه اعضا و دوری جست
ت  وي ق ی و ت ل ف ح ط م از رواب
ی و  ع م اری ج ک م ه ه ي روح

 . برابری طلبی
 
تمام دولتها و احزاب بورژوايی  

ی  ت اي ن ر ج حاکم و اپوزيسيون ه
وق  ق ر و ح ارگ که عليه طبقه ک
ی  پايه ای مردم ستم ديده انجام م

ی" دهند، تحت لوای  ل ع م اف ن " م
ه  ق ب ت ط ي ل ع اق اف ن ا م ان م که ه
ه  سرمايه داران است را بيشرمان

ی ه م ي وج د ت ن ن ن .  ک ال از اي ع ف
ی" بگذريم که مقوله  ل ع م اف ن " م

ن  ري ت زرگ ی ب ات ق ب در جوامع ط
اعضا .  دروغ تاريخ بشری است

ی  ت س و فعالين اين حزب مارکسي
ر و  ی ت وم م ع ع اف ن ر م اط خ ب
وده  ر و ت ارگ درازمدتتر طبقه ک
د  اي ه ب ع ام م ج ت ت س ح ای ت ه
ت و  ي ول ئ هميشه با احساس مس
ی  اس ي ری و روش س گ ده ن ن آي
ل و  ائ ه مس م شفاف و سالم به ه
ات  بويژه به اتحاد حزب و مناسب
ت  وي ق ت ت دم ی در خ الت ي ک تش
د ردازن پ ی ب ت س ي ون م حزب ک . ت

د  اي ب ش، ن برعکس دوره های پي
ر و  ی ت وم م ع ع هيچ وقت مناف
بزرگتر را فدای مسائل کوچکتر 

 . و فردی کرد
 
ا   تاکنون يکی از داليل مهم سرپ

ران  ی اي الم م اس دن رژي ان م
ون  ي وزيس ی اپ وان ات ف و ن ضع
پ و  ب چ ل ی ط ون گ رن س

ت ن .  کمونيست ايران بوده اس اي
حزب مارکسيستی ضمن قبول و 
ف،  ع به رسميت شناختن اين ض
راق و  ن از اغ ت و با دوری جس
ه  دن ب ول نش غ کلی گويی و مش
ده درون  ن ن ل ک ات کس ب اس ن م
ه و  ان ادق د ص اي ی، ب الت ي ک تش
ا  ه ف جسورانه چشم در چشم ضع
و واقعيتها بياندازد و برای تبديل 
شدن به آلترناتيو انقالبی و مورد 
ای  وده ه ران و ت ارگ اد ک م اعت

د ن ن .  تحت ستم جامعه تالش ک اي
ت  ردم روراس ا م د ب اي زب ب ح
ه  ی ب ن ل ه و ع وران د و جس باش

ود و  ات خ اه ب ت ا و اش ه ف ع ض
ی  زب ردازد و ح پ ود ب ش خ جنب
ام  م ال در ت ک ت و رادي ان ت ي ميل

د اش ارزه ب ب ن .  عرصه های م اي
گ  ن ره رش ف ت روش در گس
ردن  االب ی و ب الب ق رو و ان ش پي
دن  د ش ی و م فضای سالم سياس
ه  د ب ي ری و ام گ ي الب روحيه انق
ه و  ع ام ر را در ج ت ه زندگی ب
ت  ب ث بويژه و بين جوانان تاثير م

 .کند می گذارد و اعتماد جلب می
 
رای   ا ب و و ي اين حزب آلترناتي

پ و  زاب چ ا اح ه ب ل اب ق م
ت س ي ود ن وج ت م س ي ون م . ک

رای  ضرورت وجودی خود را ب
ی  الب ق ی ان گون رن ارزه و س ب م

الب   رژيم اسالمی سرمايه ق و ان
م  س ي ال کارگری و استقرار سوسي

ی ف م ري ع ران ت د در اي ن . ک
ا  همچنين مبارزه و روشنگری ب
ی در  ورژواي ار ب ک آرا و اف
د ی دان . جامعه را وظيفه خود م

رای  ارزه ب ب زب در م ن ح اي
ی  الم سرنگونی انقالبی رژيم اس
ری  و مبارزات و مطالبات کارگ
ف  ل ت خ و حقوق پايه ای اقشار م
ا  اری ب ک م اده ه مردم جامعه آم
ديگر احزاب چپ و کمونيست و 
ان و  ری، زن ارگ ای ک ه ل ک تش

ت ره اس ي د .  غ اي زب ب ن ح اي
ا  ی ب ک زدي ه و ن ان ت روابط دوس
ری  ارگ ت ک س ي ون م زاب ک اح
د اش ه ب ت . عراق و کردستان داش

ا  ما خواهان پرهيز از برخورده
ی و  ت اريس ت ک ای س ه و روش
ک  ت ي وي ق اد و ت ج خواستار اي
درن،  از، م ی ب اس ي گ س ن ره ف
سالم و شفاف و در عين حال بی 
ا  تعارف و انتقادی در مناسبات ب
ی در  الب ديگر احزاب چپ و انق

گ . جامعه هستيم ن ره د ف اي ا ب م
سياسی و فضای سالم سياسی را 
ی و  اع ج گ ارت ن جايگزين فره
ام  ه ام و ات ن ن، دش م خش س لمپني
زدن، و پاپوش دوزی و دروغ، 
ی  ت ن دول که روزانه توسط ماشي
ی  د م ي ول ران ت رژيم اسالمی اي

م ای .  شود جايگزين کني ن فض اي
رر  ه ض ت و ب اس سالم به نفع م

 .رژيم
 
ک   وان ي ن ع د ب اي اين حزب ب

را و  گ حزب مارکسيستی عمل
ود ر ش اه ت ظ ان ت ي ل ي ن .  م اي

ی  ادگ ه آم ش ي م د ه اي حزب ب
د . فعاليت نظامی را داشته باش

ه  ی ب اوت ف ی ت اين به معنای ب
ل  ائ ک و مس وري ئ ل ت ائ مس

ت س ا در .  نظری ني ش م ب ن ج
ت . اين عرصه بسيار غنی اس

ه ظ الح ل م اب وذ ق ف ا ن ای  م
د .  داريم اي ر ب اض ال ح در ح

د  ح ت عمال به سازماندهی و م
ی در  زب الت ح ي ک ردن تش ک

م ردازي پ الش .  داخل ايران ب ت
جدی و رسيدگی به اين وظيفه 
ی  مهم بايد اولويت اول و اصل

د اش د ب دي زب ج ن ح ن .  اي اي
ی و  راس وروک د ب اي زب ب ح
ده و دست و  ي چ شيوه های پي
ت  داي ری و ه ب ر در ره پاگي
د و  ان رس ر ب حزب را به صف
ی را  س ک ور و رل ان دان م مي
اس  م برای فعالين حزبی در ت

ه .  با جامعه بوجود بياورد ت ب ال
ی  ت ي ن توجه جدی به مسائل ام

ود ن .  بايد هميشه رعايت ش اي
ه  ه ب دان ام ه و ع حزب آگاهان
ه  دان دادن ب ي ق و م وي تش
ت در  س جوانان و زنان کموني
ه  وج رهبری و هدايت حزب ت

 .جدی مبذول می دارد

خصوصيات 
اين حزب 

....! جديد  

ت  ئ ي ا ه اس ب م رای ت ب
دارک  ده ت ن ن گ ک هماهن
زب  س ح وس کنفرانس م
اره  م با آدرس ايميل و ش
اس  م ر ت ای زي ه ن ف ل ت

 :بگيريد
 
 

Iransciaist2017@gmail.com 

 
00447740076631 

 
0046762349683  



2شماره                    سوسياليسم امروز        31صفحه  

!زنده باد اول مه روز جهانی طبقه کارگر  

 

سوسياليسم موازين انتشار نشريه  
 :امروز

سردبير در انتشار، رد و ويرايش 
 ! مقاالت آزاد است

مقاالتی در اين نشريه منتشر ميشود 
 .که تنها برای اين نشريه فرستاده شود

مسئوليت مقاالت با نويسندگان آن  
 .است

حداکثر حجم مطلب منتشره در نشريه 
 .ميباشد 12با فونت  4دو صفحه آ 

مقاالت خود را به آدرس ايميل زير 
 :بفرستيد

rahmatfatehi@yahoo.co.uk 

برای تماس با هيئت هماهنگ کننده 
تدارک کنفرانس موسس حزب با 
آدرس ايميل و شماره تلفنهای زير 

 :تماس بگيريد
  

Iransociaist2017@gmail.com 
00447740076631 
0046762349683  

 

 


