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 خالد حاج محمدي
    

گره زدن اول مـاه مـه بـه :  سوال     
مبارزات ساير بخشهای جامعـه مـانـنـد 

چـقـدر ...  دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، زنان و 
ميتواند اين روز  و صف اعتراض کارگری در اول مه را 
تقويت کند؟ آيا تبديل کردن اول مه به مـنـاسـبـتـی 
برای يکی کردن اين مبارزات گامی در جهت تقـويـت 
مبارزات آزاديخواهان در جامعه نيست؟  مـهـمـتـريـن 
مسائلی که فعالين و رهبران کارگری به اين مناسبـت 

 امسال بايد در نظر داشته باشند چه است؟
 

بنظرم آرزوی هر کمونيست و :  خالد حاج محمدي     
کارگری بايد باشد که بخشهای مختلف  جامـعـه کـه 
خود را با طبقه کارگر به هر دليل هم سرنوشت حـس 
ميکنند روز اول مه در صف های ميليونی در سـراسـر 
ايران يا هر کجای ديگر جهان، در حمايت از مـبـارزه 
طبقه کارگر و خواست های اين طبـقـه بـه مـيـدان 

روزی که ما خواهان اين هستيم آنقدر جامعـه .  بيايند
حول خواست طبقه کارگر حلقه زده باشد که   بتـوان 

 . اين روز را به يک روز تعطيلی عمومی تبديل کرد
پشت سوال اما جلب چنين حمايتی نيست،  بلکه      

تغيير روز کارگر به يک روز همگانـی اسـت کـه بـه 
مناسبت آن همه متحد برای خواست های خـودشـان 

 . به ميدان بيايند
مثال از حاجی بازاری ناراضی، از باج بگير محل و      

صاحب خانه معترض به زورگويی مامـور مـالـيـات و 
مخالف اين زورگويی ها تا مغازه داری کـه خـواهـان 
حمايت از سرمايه های داخلي از جانب دولت است و 
تا همه کسانی که نقدشان به حـاکـمـيـت سـرمـايـه، 

بنام کـارگـر ...  اعتراض به دزی و مديريت بد است و 
 ! برای اعتراض به اين زورگويی با کارگر اتحاد کنند

ابتدا چند نکته را در  مورد خود اول مه بيان کنم و   
 ٣صفحه ...   بعد در ادامه به سوال شما هم ميپردازم

 از حكمتيست ميپرسند
 پيرامون اول ماه مه 

!کارگران جهان متحد شويد 	

ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

پنـج بـه " توافقات کشورهای :  مقدمه     
با جمهوری اسالمی ايران در "  اضافه يک

لوزان و پايان جدال غرب و جـمـهـوری 
منع دستيابی ايران بـه " اسالمی به بهانه 

، معادالت مـنـطـقـه ای و "  سالح اتمی
همچنين رابطه سيـاسـی و اقـتـصـادی 
جمهوری اسالمی ايران بـا دولـت هـای 
. غربی را وارد دور جديدی کـرده اسـت

اين توافقات بعالوه بر فضای سيـاسـی و 
مبارزاتی و همچنين بر صف بندی هـای 
طبقاتی در ايران، تاثيرات جدی و مهمی 

 .ميگذارد
تاثير اين توافقات بر تغـيـيـر تـوازن      

نيروی ارتجاع محلی منطقه، انکار ناپذيـر 
نزديکی غـرب بـا ايـران تـاثـيـر .  است

بالواسطه ای بر رابطه غرب با متـحـديـن 
مهمتريـن .  خود در منطقه خواهد داشت

رکن اين تغيير تالش غرب برای کنـتـرل 
دامنه عمـل بـورژوازی عـرب و دولـت 
اسرائيل، حل مسئله فلسطين، تـغـيـيـر 
باالنس قدرت در خاورميـانـه، و شـکـل 
دادن به آرايش ديگری از صـف بـنـدی 

 .ارتجاع محلی در خاورميانه است
 

خطـر " کشمکش واقعی پشت سناريو      
، چيـزی جـز مـعـضـل " ايران هسته ای

امريکا در مورد حفظ موقعيت برتر خـود 
در رقابتهای بين المللی و همچين آينـده 
. موقعيت ايران در خاورميـانـه، نـيـسـت

توافقات امروز حلقه ای در تقابـل هـا و 
تخاصمات ديروز و بـرای حـل هـمـان 

ديروز ميـلـيـتـاريسـم و .   معضالت است
تروريسم کور ابزار حل اين معضالت بـود 

 !و ميز مذاکره" ديپلماسی"و امروز 
 
 معضالت و منافع مشترک -١
  

توافقات لـوزان بـدنـبـال شـکـسـت      
سياستهای غرب در منطقه و معضالت و 
بن بستهای جمهوری اسالمی،  و بـرای 
پاسخ به نيازهای امروز دو طرف صـورت 

از نقطه نظر منافع مـذاکـره .  گرفته است
کنندگان، به رسميت شناسی موقـعـيـت 
دو طرف در منطقه و پيدا کردن نـقـطـه 
تعادلی در رابطه دو طرف، مضون اصـلـی 

 .اين توافقات است
  

نـظـامـی   -شکسـت سـيـاسـی:  الف     
ميليتاريسم امريکا در خاورميانه  و  نـيـاز 
به حفظ موقعيت بـرتـر خـود در ايـن 
منطقه، دولت امريکا را بـه پـای مـيـز 

 . مذاکره کشاند
محتوای اين سياست همچنان  تثـبـيـت 

حـفـظ ثـبـات " موقعيت برتر آمريکا در 
، اين بار نه از طريق بمباران و " خاورميانه

اشغال نظامی که از طـريـق رام کـردن 
" ضد امريـکـايـی تـريـن" و "  ياغی ترين" 

 ٢صفحه . ...      دولت در منطقه، است

 توافقات ايران و آمريكا؛ ريشه ها و دورنما
 خط رسمي -قطعنامه حزب حكمتيست 
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ــاســی :  ب      ــن بســت ســي ب

ايدئولوژيک جمهوری اسالمی، نه 
تنها در مقابل فشار سکوالريسـم 
عميق جامعه که در مقابل فشـار 
تناقضات درونی خـود، عـامـلـی 
جــدی در روی آوری بــه 

از طرف جـمـهـوری "  ديپلماسی" 
اسالم و اسالميـت .  اسالمی است

ــی  ــن ــم ــو آن دش ــرت و در پ
ايدئولوژيک با غرب، بعنوان ابـزار 
سنتی حفظ ارکـان حـکـومـت 
جمهوری اسالمی ايران، نه تنـهـا 
ارزش مصرف خود را از دسـت 
داده است که عمال به مانعی در 
مقابل تامين نيازهای حيـاتـی و 
فوری سرمايه در ايران تـبـديـل 

اين مهمتريـن رکـن .  شده است
تغيير ريل جمهوری اسالمـی از 
دشمنی با آمريکا، به سـازش بـا 

 . آن است
معامله با غـرب بـر سـر :  پ     

برسميت شـنـاسـی مـوقـعـيـت 
جمهوری اسالمی در منطقه بـه 
ازا از دست دادن کـنـتـرل بـر 
بخشی از فعاليت های هسته ای، 
قبول کردن ايران از حـکـومـت 

به يکی "  منشا و حامی تروريسم" 
از دوستان غرب و مـحـورهـای 

، تمام مضمـون " ثبات در منطقه" 
اين تـوافـق بـرای جـمـهـوری 

رام " برای امريـکـا .  اسالمی است
ايران، تثبيت مـوقـعـيـت "  کردن

خود، اينبار نه بعنوان منـشـا نـا 
امنی و ميليتاريسم که در قامـت 
نماينده ديپلـمـاسـی و نـاجـی 
آرامش و امنيت دسـتـاورد ايـن 

 .توافقات است
  
بازتاب ايـن تـوافـقـات در   -٢

 جنبش های سياسی و طبقاتی
  

توافقات ايران و غرب و پايان      
، بار " ايران و آمريکا" دوره تخاصم 

ديگر رابطه نيروهـای سـيـاسـی 
ايران، درون و برون حاکـمـيـت،  
طبقات اجـتـمـاعـی و احـزاب 
سياسی مختلف را بـاز تـعـريـف 

 .ميکند

جمهوری اسـالمـی در :  الف     
راس کل بورژوازی ايران، اعم از 
پوزيسيون يا اپوزيسيون، تـالش 
ميکند با قرار دادن افق بـهـبـود 
اقتصادی و توسعه اقتصـادی در 

وضـع " آينده ای نه چندان دور، 
را حفظ کند و جامعه را "  موجود

بـه .  در سکوت و تسليم نگاه دارد
تمکين کشاندن جامعه از طريـق 
دامن زدن به عرق ناسيوناليستی 

در مـنـطـقـه، "  ايران قدرتمنـد" 
تحميل فشار و خفقان بيشتر بـه 
طبقه کارگر، به انـزوا کشـانـدن 
طبقه کارگر در فضای سـيـاسـی 
جامعه و بـه حـاشـيـه رانـدن 
اعتراض اين طبقه برای بـهـبـود 
وضعيت معيشت، تالش اينـدوره 

امروز شعار .  بورژوازی ايران است
تـوسـعـه " و "  ايران قـدرتـمـنـد" 

قـرار اسـت هـمـان "  اقتـصـادی
خدمتـی را انـجـام دهـد کـه 

جنگ جنگ تـا " فريادهای ديروز 
 .کرد" پيروزی

در غياب يک جـنـبـش :  ب     
قوی کمونيستی و طبقه کـارگـر 
آگاه به منافـع خـود، بـورژوازی 
ايران ميتواند برای مدتی هرچند 
کوتاه طبقـه کـارگـر و بـخـش 
محروم جامعه را در انتظار بهبود 
اقتصادی و گشايش سيـاسـی و 

 .فرهنگی، نگاه دارد
از طرف ديگر، تـوافـقـات :  پ     

اخير امريکا با جمهوری اسالمـی 
رژيـم " و کنار رفتن سـيـاسـت 

آمريکا در ايران، بـعـالوه "  چينج
تغيير موقعيت امروز جـمـهـوری 
اسالمی در مقابل ساير قدرتهـای 
منطقه بـخـشـهـای مـخـتـلـف 
ــرون  ــاراضــی و ب ــورژوازی ن ب
حکومتی را در مقابل بـورژوازی 
حاکم بطور کامل خـلـع سـالح 

از ايـنـرو و از ايـن .  کرده است
پس، اعتراضات درونی و شـکـوه 

اسـالمـی و   -های جنبش ملـی
ناسيوناليستهـای پـرو غـرب و 

جربانات قوم پـرسـت، کـه بـه  
فضای سياسی و تحرکات متکـی 
به شکاف ايران و امـريـکـا زنـده 
بودند، بيش از بيش حاشيـه ای 

 . خواهند شد

بـهـبـود " افق آينده يک :  ت     
، " توسعه اقتـصـادی" و "  اقتصادی

شکل دادن به نوعی دمـکـراسـی 
غربی در ايران، توهمی "  نيم بند" 

است که  بورژوازی امروز بـه آن 
دورنمـای تـوسـعـه .  دامن ميزند

اقتصادی و گشايـش سـيـاسـی، 
حتی برای بورژوازی ايران عـمـال 

 .تماما کور شده است
مستقل از اين واقعيـت کـه      

هيچ درجه ای از رشد و توسـعـه 
اقتصادی در ايران بدون تشـديـد 
مضاعف استثمار و اعمال شـديـد 
ترين اختناق ممکن نيسـت، در 
شرايط مشخص امروز و بر مـتـن 
نا امنی سيـاسـی ايـران و کـل 
خاورميانه، ايران کمترين شانسی 
نــه بــرای تــبــديــل شــدن بــه 
کشورهايی چون ترکيه دارد و نه 
شانسی برای تـبـدل شـدن بـه 

 .تايلند و اندونزی
امروز  بـيـش از پـيـش :  ث     

تناقـض پـايـه ای حـاکـمـيـت 
بورژوازی، با رفاه و سـعـادت و 
آزادی جامـعـه خـود را نشـان 

بـن بسـت اقـتـصـادی .  ميدهد
جمهوری اسالمی، کماکان ريشه 

ــی دارد ــاس ــي ــت .   س ــه دول ن
سازندگی و نه دولت اعتدال، نـه 
نزديکی با روسيه و چيـن و نـه 
رفع تحريمها، و نه نـزديـکـی بـا 
غرب، نتوانست و نميتواند موانـع 
توسعه اقتصادی سرمايه داری در 

جـمـهـوری .  ايران را رفع کـنـد
اسالمی راه برون رفتی از اين بن 

تنها پاسـخ .  بست اقتصادی ندارد
و راه برون رفـت از بـن بسـت 
اقتصادی و تامين رفاه جـامـعـه 

 .ايران، سوسياليسم است
جمهوری اسالمی و کـل :  ج     

صف جريـانـات و مـتـفـکـريـن 
بورژوازی، موقتا و تا مدتی قـادر 
خواهند بود جامـعـه و طـبـقـه 

گشـايـش " کارگر را در انـتـطـار 
مــوج .  نــگــاه دارنــد"  اقــتــصــادی

. برگشت بسرعت آغاز خواهد شد
موج برگشتی که اين بار، طبـقـه 
کارگر ميتواند در آن نـقـش و 
رسالتی تعيين کـنـنـده داشـتـه 

جامعه ايران، در دور آتـی، .  باشد

شاهد تقابل جنبش های سياسی 
و طبقاتی مختلف و با مطالـبـات 

پـرده .  روشن و شفاف خواهد بود
های دود و توهم به ايـن و آن 
بخش از بورژوازی و نماينـدگـان 

آنها در قدرت و يا در اپوزيسيون،  
 .کنار خواهد رفت
                    

جدال سرنوشت ساز دو افق و  -٣
 دو جنبش سياسی

  
جنبش بورژوا ناسيوناليستی : الف

 ايران
 
افق  بهبود و توسعه اقتصـادی   -

تحت حاکميت بـورژوازی، افـق 
، " ايران قدرتمند در مـنـطـقـه" 
... و "  ايران صنعتی و قدرتمنـد" 

کعبه مشـتـرک کـل بـورژوازی 
اين يـک جـنـبـش .  ايران است

سياسی است، که از جناح هـای 
درون حکومتی تا جنبش مـلـی 
ــوزيســيــون و  اســالمــی در اپ
ناسيوناليسم پرو غرب را در بـر 

جمهوری اسالمی امـروز .  ميگيرد
نماينده بالمنازع اين افق و ايـن 

 .جبنش است
 
جريانات سلطـنـت طـلـب و   -
، جريـانـات " مدافعان رژيم سابق" 
مشـروطـه " ، " ملى گرا" ، " ليبرال" 

و جــمــهــورى خــواهــان "  خــواه
رنگارنگ، طيف توده و اکثريتـی، 
امروز تماما محسور جـمـهـوری 
اسالمی هسـتـنـد کـه پـرچـم 

عظـمـت طـلـبـی " و "  استقالل" 
 !  را برافراشته است" ايرانی

 
اختالفات درونی اين جنبش بـر 
سر راه های توسعه اقـتـصـادی، 
درجه دوری و نزديکی با غرب و 
امريکا، رابطه با دولت اسـرائـيـل 

حاشيه ای تر از آن است که ...  و 
هم افقی اليه هـای مـخـتـلـف 
بورژوازی ايران را خـدشـه دار 

 . کند
آينده اين جريانات در تـحـوالت 
آتی سياسی، بيش از بـيـش بـه 
سرنوشت جمهوری اسالمی گـره 

 ٤صفحه . ...        خورده است

٦٠ماره     



ی    ت ت    ٦٠ماره    ٣ حک
 ...از حکمتيست ميپرسند 

 
اول مه روزی است که طبقه      

کــارگــر در ســراســر جــهــان 
همبستگی و هـم سـرنـوشـتـی 
انترناسيوناليستـی خـود را بـه 
عنوان يک طبقـه جـهـانـی، در 
مقابل طبقه سـرمـايـه دار، در 
مقابل اقليتی مـفـت خـور کـه 
دسترنج حاصل از کار کارگر را با 
زور تصاحب کرده است، جشـن 

روزی که به عنوان يـک .  ميگيرد
طبقه ظاهر ميشود و به دنيا و به 
صفوف خود اعالم ميکند که مـا 
تقسيمات ملی، نـژادی، قـومـی، 

را بــرســمــيــت ...  مــذهــبــی و 
نميشناسيم و مستقل از ايـنـهـا 
يک طبقه جهانی هستيـم، يـک 
منفعت مشترک در تناقض بـا و 
حتی در تضاد با منافع اقشـار و 

در ايـن .  طبقات ديگر را داريـم
روز طبقه کارگر در سراسر جهان 
در مقابل بورژوازی جهـانـی کـه 
تالش دارد کارگران را به عنـوان 
سياه پوست و سـفـيـد پـوسـت، 
آمريکايی، ايـرانـی، فـرانسـوی، 
ژاپنی، مسلـمـان و مسـيـحـی، 

... فارس و عرب و کرد و ترک و 
تقسيم کند و حتی آنـهـا را در 

“ نـه” مقابـل هـم قـرار دهـد، 
در اين روز شعار اصـلـی .  ميگويد

اعالم اتحاد جهانی اين طـبـقـه، 
“ کارگران جهان متحـد شـويـد” 

ــه روز .  اســت ــه ن ــذا اول م ل
جهان اسـت، “  مردم” همبستگی 

نه روز يکی بودن و يـک کـردن 
مبارزات آنان و نه روز مـلـی و 
. مربوط به يک جغرافيای معـيـن

همانطور که روز معلم و پرستار و 
کودک و زن، روزهای معينی در 
مورد بخش هـای مـعـيـنـی از 
جامعه است و طبعا بايـد تـالش 
کرد بيشترين حمايت را از بخش 
های ديگر گرفت اما نمـی تـوان 

 ! آن را بقول معروف ملی کرد
مهمترين فاکـتـور اول مـه      

خصلت انترناسيونالـيـسـتـی آن 

است و مهمترين مسئله تبـديـل 
اين ويژگي جهانی، اين احسـاس 
يکی بودن و همسرنوشت بـودن 
. در مقابل طبقه سرمايه دار است

اينکه کارگران از ايران تا افريقای 
جنوبی تا کرده و مصر و ترکـيـه 

احساس کنند به يک طبـقـه ...  و
جـهــانـی مـربــوط هســتـنــد و 
همسرنوشت و هـم مـنـفـعـت 

لذا اين روز تنها مربـوط .  هستند
بــه مــثــال کــارگــران در يــک 

کـارگـر .  جغرافيای معين نيسـت
مصری و فـرانسـوی، ژاپـنـی و 
چينی، ايرانی و انگليسی به نفس 
حاکميت سرمايه و بـه نـفـس 
استثمار طبقه کارگر بـر اسـاس 
کار مزدی و به نفس منـاسـبـات 
سرمايه دارانه از هر نوع آن نـقـد 
دارند و خواهان برچيدن کـامـل 
آن و سـاخـتـن يـک جـامـعـه 

به اين اعتبار .  کمونيستی هستند
اعتراض کارگر به نظام سـرمـايـه 
داری بسيار عميق و همه جانبـه 
است و بخـشـی از مـطـالـبـات 
دمکراتيـک اقشـاری ديـگـر از 
جامعه از جمله زناني که خواهان 
برابری هستنـد تـا دانشـجـو و 
روشنفکرانی کـه بـه اسـتـبـداد 
سياسی اعتراض دارند تا روزنامـه 
نگار شرافتمندی کـه خـواهـان 
آزادی بـيـان اسـت را شـامـل 
ميشود، اما کل اقشار معترض در 
جامعه، نقد ريشه ای و کـارگـری 
 .  به نفس حاکميت سرمايه ندارند

هرگاه اول مه همگانی شـود      
و قرار باشد هر معترضی از ايـن 
روز برای بيان نقد خود به گوشه 
ای از قوانين و کارکرد حاکميـت 
اعتراضي بکند عمال آنـچـه فـدا 
خواهد شد چيزي جز خـود اول 
مه و نقد کـارگـری بـه نـفـس 
سرمايه در سراسر جهان از جانب 
طبقه کارگر به عنوان يک طبقـه 

 .جهانی نيست
توجه داشتـه بـاشـيـد کـه      

خمينی هم گفت کارگر و غـيـر 
کارگر نداريم، هاشمی رفسنجانی 

هم ميگويد کارگر زحمتکشـانـی 
هستند که در انـقـالب نـقـش 
داشته اند، محجوب و همکارانش 
از همه بيشتر سنگ کارگر و روز 
اول مه را به سينه ميزنند تا بـه 
قول خودشان اعتمـاد از دسـت 
رفته طبقه کارگر به حاکميت و 
 . دولتشان را به کارگر باز گردانند

اينها همه دشـمـنـان قسـم      
خورده طبقه کارگرند که تـالش 
ميکنند نفس اول مه و ضـرورت 
درک کارگر از وجـود مسـتـقـل 
خود از سايرين بعنوان يک طبقه 
براي خود را در ذهن کارگر پاک 

بورژوازی عمری است کـه .  کنند
شرايطي را بر اين جامعه حـاکـم 
کرده است که صدای خرد شدن 
استخوان نسلهای مـتـمـادی از 
طبقه کارگر زير دستگاه توليد و 
ماشين بورژوازی شنيده ميـشـود 

روز کـار را " و به کارگر ميگويد 
ميخواهی چه ما که همه برادريم 

ملی کردن اول ".  و همه کارگريم
مه و تبديل آن بـه روز هـمـه 
مخالفان جمهوری اسالمی بعالوه 
ــت و  ــرس ــوم پ ــر ق ــای ه پ
ناسيوناليست و مرتجع مـذهـبـی 

را به اول مه باز ميکند تا آنها ...  و
هم يکی تـحـت نـام سـنـی و 
ديگری به نام عرب و ترک و کرد 

و به نام اعتراض بـه سـهـم ...  و
خود در حاکميـت، ايـن روز را 
وثيقه پيشبرد امر خود که سرتاپا 
نه تنها ضد کارگری که ضد هـر 
نوع تمدن بشـري هـم هسـت 

همه و همه حتی ضـد .  بکشانند
کــارگــری تــريــن بــورژواهــا و 
مرتجعين جوامع و از جمله ايران 
برای کـارگـر اشـک تـمـسـاح 
ميريزند تا نفس هويت مستقل و 
نفس منافع طبقاتي و متضاد بـا 
طبقه بورژوا را در ذهن خود اين 

 .طبقه کور کنند
سنتا طبقه کارگر از مبارزات      

آزاديخواهانه بخشهای مخـتـلـف 
جامعه، دفـاع کـرده اسـت يـا 
حداقل کمونيسـتـهـای طـبـقـه 

کارگر تالش کرده اند پـيـونـد و 
همبستگی مبارزاتی از جـمـلـه 
ميان طبقه کارگـر و مـبـارزات 
آزاديخواهانه بخـشـهـای ديـگـر 
جامعه از زنان تا دانشجـويـان و 
کودکان و اعتراض به تـبـعـيـض 

را تقويت کـنـنـد و ...  نژادی و 
اما تامين اين نـيـاز بـا .  بلعکس

ملی کردن اول مه و تبديـل آن 
به روز همه  ناراضيـان جـامـعـه 

چنين کاری تـهـي .  پيش نميرود
کردن اول مه از کل مـفـهـوم و 
هدف آن و بي وزن کردن آن از 
مضمون طبقاتـی و اسـتـقـالل 
طبقه کارگر در مقـابـل طـبـقـه 
حاکم، يعني طبقه سرمـايـه دار 

اين کـار بـه زيـان کـل .  است
کارگران و در حقيقت تبديل اول 
. مه به روز کارهای ديـگـر اسـت

برای دفـاع از مـثـال زنـان يـا 
دانشجويان و يا بازنشستـگـان و 
معلمان احتياجی نيست که خود 
اول مه را فدا کرد و به روز امـر 

 .ديگری تبديل کرد
توجه داشته باشيد کـه اول      

مه يک روز اسـت و ايـن روز 
همچنانکه گفتم روز جشن طبقه 
. کارگر در تـمـام جـهـان اسـت

خصلت انترناسيـونـالـيـسـتـی و 
طبقاتی و يکی بودن کل طبـقـه 
کارگر مضمون و محتوای اصـلـی 
اين روز است و بستن اين روز به 

عمال ...  اتحاد بخشهای مختلف و
گرفتن اين خصـلـت و هـويـت 
جهانی و طبقاتی از اين روز و از 
طبقه کارگر به نفع اقشار ديـگـر 

 . در جامعه است
ما در يک جامعه طـبـقـاتـی      

زندگی ميکنيم که اقليتی بـورژوا 
با اتکا به ابزارهای مـخـتـلـف از 
استبداد و اختناق سـيـاسـی تـا 
وضع و اعمال قوانين ظالمانـه و 
استثماراگرانه  بر عليـه طـبـقـه 
کارگر و در خـدمـت بـورژوازی، 
جامعه و طبقه کارگر را در انقياد 
نگه ميدارند و بر کـل جـامـعـه 

 . ...            حاکمند

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  
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 جنبش کمونيستی طبقه کارگر: ب
کمونيسم متحزب در ايران   -    

عليرغم لطماتی که خورده است، 
همچنان يکی از جنبشهای قـوی 
. و مطرح در طبقه کارگـر اسـت

جــنــبــشــی کــه بــا  تــحــزب 
کمونيستی قدرتمند طبقه کارگر 
و کمونيسم آن ميتواند مهر خود 
را بر موج برگشت عليه جمهوری 

 . اسالمی بزند
امروز بيش از هر زمـانـی   -     

طبقه کارگر رسالـت تـامـيـن و 
تضمين آينده سعادتمند جامعـه 

امـروز .  ايران را بـه عـهـده دارد
بيش از هـر زمـانـی هـر نـوع 
گشايـش سـيـاسـی، هـر نـوع 

گشايش و خالصی فرهنگـی در 
جامعه و هر نوع بـهـبـود جـدی 
اقتصادی و معيشتی طبقه کارگر 
و بخش های محـروم جـامـعـه، 
تماما بر عهده طبقـه کـارگـر و 

 .کمونيسم اين طبقه است
آينده بهتر جامعـه ايـران   -     

بی ترديد در گرو روشن بينـی و 
قدرت طـبـقـه کـارگـر، قـدرت 
متشکل و متحد اين طبقه حـول 
. سياست های کمونيستی اسـت

امری که بـيـش از پـيـش بـه 
پيشروی جنبش کمونيستی گره 

حزب حکمتيسـت .  خورده  است
همه فعالين کمونيسـت طـبـقـه 
کارگر، همه کـمـونـيـسـتـهـا و 
انقالبيون جامـعـه ايـران را بـه 

دخالت فعال در اين جدال، فـرا 
 .ميخواند

حزب حکمتيست با وقوف   -     
به دشواری هـای  ايـنـدوره از 
مبارزه طبقاتی، با تمام تـوان و 
انرژی تالش ميکند طبقه کارگـر 
را در هــمــه ســطــوح  بــرای 
جدالهای آتـی، بـرای پـيـروزی 
. انقالب سوسياليستی آماده کنـد

در ايــن راســتــا بــرای حــزب 
حکمتيست، از تقابل با افق هـای 

آينده " ارتجاعی در مورد توهم به 
تا متحد و "  رو به بهبود اقتصادی

متحزب کردن طبقه کارگر حول 
سياستهای کمونيستی خـود، از 
سازماندهی کردن و شـرکـت در 
جدال های اصلی جـامـعـه، تـا 

مسلح کردن طبقـه کـارگـر بـه 
حزب سياسی خود برای رهبـری 
انقالب بعدی ايران و تضـمـيـن 
سوسياليستی بودن آن، هـمـه و 

 !همه تازه آغاز کار است
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 تماس با حزب 

 ... از حکمتيست ميپرسند 
      
تالش ميکنند هر نوع امـيـد      

به بهبود شرايط زندگی در ذهـن 
خود طبقه کارگر را کور کـنـنـد، 
تالش ميکنند افق رهايی را در 
ذهن طبقه کارگر، دنيای بهتر و 
. ممکن بودن آنرا پـاک کـنـنـد

سياست شان در خدمت اين امـر 
است و تالش ميکنند منافع خود 
را به نام منافع کل جامعه و بـه 

تـالش . خورد طبقه کارگر بدهند
ميکنند به نام طبقـه کـارگـر و 
منفعت او، مصـالـح و مـنـافـع 

تا جايی .  بورژوازی را تامين کنند
که به اول مه برگردد، ملی کردن 
اين روز و تالش برای تهي کردن 
آن از مضمون انترناسيوناليستـی 

سـخـنـگـويـان .  را دنبال ميکنند
اصلی خود را جلو می اندازند، به 

يکی هسـتـيـم و " زبان کارگر و 
، چشـم " برادريم و همه کارگريم

کارگر بر حقايق جامعه طبقـاتـی 
همه کارگر ميشوند .  را مي بندند

تا کارگر احساس تناقض و تضـاد 
منافع خود را با آنـهـا احسـاس 
نکند و به بردگی که از طـريـق 
طبقه بورژوا و دولـتـش اعـمـال 

ملی کردن .  ميشود گردن بگذارد
و همگانی کردن اول ماه مـه در 
طول تاريخ يکی از تـالـشـهـای 
طبقه بورژوا و دولتهای مختـلـف 

 .  آنها در همين راستا بوده است
در مورد بخش دوم سوالتان و     

مسائلی که فعاليـن و رهـبـران 
کارگری الزم است در نظر داشته 
باشند، فکر ميکنم در آستانه اول 
مه اصلی ترين و اساسی تـريـن 
مسئله تقويت همـيـن حـس و 
روشن بينی  انترناسيوناليـسـتـي 

 . در صفوف طبقه کارگر است
 

اول مه يک روز است و مهـم      
اين است در جامعـه ايـران، در 
مراکز کارگری، در کـارخـانـه و 
شهر و محله، کارگران و خانـواده 
های کارگری به هر مـيـزان کـه 
ميتوانند، دور هم جمع شونـد و 
اين روز را جشن بگيرند، با هـم 
باشند و يکی بودن خود و تعلـق 
خود به يک طبقه جهانی را بـه 
کل جامعه و بـه صـفـوف خـود 

اگـر اول مـه يـک .  اعالم کنند
مناسبت مهم کارگری است، بايد 
تالش کرد در ايران با تجمـعـات 
کارگری گامی عليه انشـقـاق در 

در .  صفوف اين طبقـه بـرداشـت
اين مناسبتها، در هر ميتينـگ و 
تجمع کارگری و حتی در محافل 
و جشنهای کوچک اول مه نـيـز 
تالش کرد اين امر به خودآگاهی 
تعداد هر چه بيشتري از کارگران 
تبديل شود، که ما يک طـبـقـه 
هستيم و قدرت مـا در درک و 

بينش طبقاتي و رفاقت و اتـحـاد 
کارگری ما در مقابل طبقه بورژوا 

در سال گذشته در جامعـه .  است
ايران شايد اغـراق نـبـاشـد کـه 
هزاران اعتراض کارگری بزرگ و 
کوچک شکل گرفته است، اما هر 
کسي بـرای خـودش و بـدون 
همراهی کردن ديـگـری، بـدون 
دفاع کردن و حمايت عمـلـی از 
همديگر، بدون قرار گرفـتـن در 
کنار همديگر؛ و ايـن يـکـی از 
بزرگترين دردهای امروز طبقه ما 

انگار کارگر چـادرمـلـو يـا .  است
عسلويه، با نورد اهواز و مـعـدن 
بافق و خودرو سازيها و مخابـرات 

اصال به هم نامربوط هستند ...  و 
ايـن .  و از يک طبقه نـيـسـتـنـد

شرايط قدرت کارگر را ميگيرد و 
پراکندگی صفوفـش را ازلـی و 
ابدی ميکند و تا هم اکنون تـوان 
و قدرت مبارزاتی و اهرم زورش 
عليه بورژوازی و دولتش را تماما 

روزانـه در .  ضعيف کـرده اسـت
مقابل مجلـس و دفـتـر بـيـت 
رهــبــری و اســتــانــداريــهــا و 

تـا ...  فرمانداريها و اداره کـار و 
مراکز کار از تهران تا شهرستانهـا 
شاهد اعتراضـات کـارگـری بـه 
حقوق معوقه، به اخراج و تهديـد 
و دستمزد پايين و دهها معـضـل 

 . ديگر هستيم
متاسفانه هيچ جايی شـاهـد      

در "  نوبـتـی" نيستيم که اعتراض 
مقابل مجلس و يا فـالن مـحـل 
ديگر، يکی شوند و با هم باشنـد، 
انگار اصال اين مـبـارزات و ايـن 
جمعهای کارگری هـر کـدام از 
يک سياره نـاشـنـاس بـه روی 
زمين می آيند و در آن روز و 
.  ساعت نوبت تجمع آنـهـا اسـت

تجمعات اول مه بـه هـر درجـه 
حاوی حس همبستگي طبقـاتـي 
و يکی بودن مبارزات ايـن دوره 
طبقه کارگر را بر خـود داشـتـه 
باشد، به هر ميزان شاهد با هـم 
بودن و بـا هـم جـمـع شـدن 
کارگران و خانواده های کارگـری 
باشيم، به همان مـيـزان مـوفـق 

وظايـف سـنـگـيـن و .  بوده ايم
بزرگی در مقابل ما و در مـقـابـل 
همه کمونيستهای طبقه کارگر و 

 . رهبران روشن بين آنها است
     
اما فکر ميکنم مـهـمـتـريـن     

مسئله در اين روز و مـنـاسـبـت 
معين، تقويـت احسـاس يـکـی 
بودن است، با هم جـمـع شـدن 
است و منزوی کردن و حـاشـيـه 
ــت  ــادوهــای دول ــردن پ ای ک
روحانی، حاشيه ای کردن خـانـه 

... کارگر و شوراهای اسالمـی و 
است که در تالشند بـه شـيـوه 
های مختلف مانع تحقق اين امـر 

 .مهم شوند


