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ی ت کار و ی                                    ح ا  آزادی                                  

	كارگران جهان متحد شويد!

 

 رفقاي عزيز
 با گرمترين درودها  

 
جلسات كنگره هشتم اسـاسـا        

حول قطعنامه هـا و اسـنـادي          
پيشنهادي از پيش معلوم سازمـان  
مي يابد. هر بحث و پيشنـهـاد و      
دستور و اسناد آن كتبا بايد از قبل 
در اختيار كنگره  و نمايندگان قرار 
گرفته باشـد. بـراي تسـريـع و            
تسهيل كارهاي كنگره لطفـا بـه     

 نكات زير دقت كنيد.
كنگره از ميان مجموعه قرارها     

و قطعنامه هاي كتبي كه از قـبـل   
بدست نمايندگان رسيـده اسـت،     
تعدادي را، با راي كـنـگـره، در        

 دستور خود ميگذارد.
موازين اسنادي كه از قبل در        

اختيار كنگره قرار خواهند گـرفـت   
 به ترتيب زير است:

قطعنامه هاي پيشنهادي: بايد به    
امضاي يكي از كميته هاي اصلي 
تشكيالت و  يا يك پـيـشـنـهـاد      

تن ديگر از نمايندگـان   5كننده و 
 رسيده باشد.

قرار هاي پيشنهادي: بايد بـه         
امضاي يك كميته حزبي و يا دو   
نفر (يك پيشنهاد كننده و يـك       

 حمايت كننده) رسيده باشد.
يادآوري ميكنم كه تصميم در       

دستور گذاشتن يـا نـگـذاشـتـن        
قطعنامه ها با كنـگـره اسـت و        

صرف گذاشتـن آن در اسـنـاد           
كنگره به معني پرداختن كنگره به 

 آن نيست.
معرفين هر قطعنامه و يا قـرار       

بايد از قبل به هيئت رئيسه كنگره 
 معرفي شده باشد. 

براي قطعنامه ها: يك ارائـه          
دهنده، دو مخالف و دو مـوافـق       
صحبت ميكنند.  بـعـالوه ارائـه         
كننده قطعنامه، در انتهاي بـحـث   
نوبتي براي جمعنـبـدي خـواهـد       

 داشت.  
براي قرارها: يك ارائه دهنده،        

يك مخالف و يك موافق صحبت 
ميكنند.  بعالوه ارائه كننده قـرار،      
در انتهاي بحث نـوبـتـي بـراي         

 جمعنبدي خواهد داشت.  
رفقاي تشكيالت حزب در داخل   

كشور، با توجه بـه مـحـدوديـت       
ارتباطات و مسائل امنيتي از ايـن    

 مقررات مستثني هستند.  
قرار ها و قطعنامه هاي پيشنهادي 
آنها ميتواند با امضاي فردي، بـه    
 تاييد جمع و يا كميته آنها باشد.   

اكيدا از همه اين رفقا ميخواهيم   
كه از اسامي مستعار تشكـيـالتـي    
خود استفاده نكنند، اكيدا از ايميل 
هاي تشكيالتي و يا آلوده استفاده 
نكنند و مطلقاً هيچ سرنخ مستقيم 
يا غير مستقيمي از محل زندگي و 

 كار خود را بدهند. 
لطفا دقت كنيد كه آخـريـن          

مهلت جهت ارسال قرار، قطعنامـه  
و اسناد پيشنهادي بـه كـنـگـره         

فوريه است و هـيـچ        20هشتم، 
دستور، قرار و قطعنامه اي كه بعد 
از اين تاريخ بدست ما بـرسـد در     

 دستور قرار نميگيرد.
 

 با تشكر
 آذر مدرسي
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جمهوري اسالمي عليرغم تغيير موقعيت امـروز     -1     

خود در معادالت منطقه اي و همچنين چـرخـش هـاي      
اساسي در پرچم سياسي  ايدئولوژيك آن، كمـاكـان بـا      

اقتصادي پايه اي روبـرو اسـت.          ¬¬معضالت سياسي
معضالتي كه اساسا ريشه در اوضاع بحراني خاورميانه و   

 موقعيت جمهوري اسالمي در منطقه، دارد.  
الف: پايان جدال جمهوري اسالمي با غرب، قـبـول           

و يكي از   “  جامعه جهاني”آن بعنوان يكي از اعضا كلوپ 
ايران در بـرابـر   “  رام شدن” در منطقه، “  ثبات”محورهاي 

قدرتهاي غربي، با تمام افت و خيزهاي آن، عـلـيـرغـم       
وعده هاي جمهوري اسالمي، نتوانست معضالت پايه اي 

 اقتصاد بورژوايي در ايران را برطرف كند. 
، “ توسعـه اقـتـصـادي      ”امروز بيش از هر زماني افق      

غربي در ايران، “  نيم بند” شكل دادن به نوعي دمكراسي 
براي بورژوازي ايران بسته شده است. بورژوازي ايران به  
اين امر واقف است كه بر متن اوضاع بحراني خاورميانـه  
حتي با تحميل استثمار مضاعف بر طبقه كارگر، با تشديد 
خفقان و استبداد، ايران شانسي براي توسعـه اقـتـصـاد       
كاپيتاليستي را ندارد. نابساماني سياسـي و اقـتـصـادي          

تر چون تـركـيـه،      “  پرو غربي” تر و “  باثبات” كشورهاي 
مصر و ... ، اين واقعيت را در مقابل بورژوازي ايـران و         

 2جمهوري اسالمي قرار داده است. ...              صفحه

 پيشنهادي كميته رهبري به كنگره هشتم حزب
 2016فوريه 

 قطعنامه
درباره اوضاع سياسي و 

وظايف اين دوره 
 حكمتيستها

 

 پيش نويس آئين نامه كنگره هشم حزب
 

 2پيشنهاد دهنده: كميته رهبري       صفحه 

 در دو سوي تقابلي خونين
 بشريت انتخاب ديگري دارد

 5ثريا شهابي      صفحه 

به نمايندگان منتخب كنگره هشتم حزب كمونيست 
 حكمتيست (خط رسمي)  -كارگري 

 سند پيشنهادي كميته رهبري به كنگره هشتم حزب
 4صفحه           2016فوريه 

مباني فعاليت حزبي و 
 سازماني ما در ايران
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اين واقعيت كه نه دولت سازندگـي،       
نه دولت اصالحات و نه دولت اعتـدال،  
نه نزديكي با چين و روسيه، و نه حتـي  

و نزديكي با غرب و رفـع    “  تغيير ريل” 
تحريمها، نميتوانند مـوانـع تـوسـعـه          
اقتصادي سرمايه داري در ايـران را          
برطرف كنند، امروز بـيـش از پـيـش         
روشن شده است. جمهوري اسـالمـي      
ناتوان از حل معضالت اقتصادي جامعه 
است و راه برون رفتي از اين بن بسـت  
اقتصادي ندارد. بدون حل مـعـضـالت       
بورژوازي جـهـانـي و در راس آن              
بورژوازي غرب و بر اين مـتـن حـل        
مسئله فلسطين و پايان بي ثـبـاتـي و      
ناامني خاورميانه، چشم انـدازي بـراي     

 خروج از اين بن بست وجود ندارد.   
ب: پرچم ايدئولوژيك جـمـهـوري          

اسالمي زير فشار سكوالريسم عمـيـقـا    
ريشه دار در جامعه، و تـحـت تـاثـيـر        
نيازهاي بورژوازي ايران بـراي بـرون       
رفت از بحران سياسي ـ  اقـتـصـادي      

مزمن جـمـهـوري اسـالمـي ايـران،            
شكست خورد و به بن بسـت رسـيـد.      

و “  غرب ستيزي” برزمين انداختن پرچم 
،  اين اصلـي  “ شيطان بزرگ” دشمني با 

ترين ركـن ابـزار حـفـظ سـيـادت               
ايدئولوژيك خود بر جامعه، بـر زمـيـن      
گذاشتن اصلي ترين  سپر دفـاعـي در     
مقابل تعرض از پـايـيـن، جـمـهـوري         
اسالمي ايران را در موقعيـتـي بشـدت      
ضعيف از نظر سياسي و ايدئولوژيك در 
مقابل مردم قرار داده است. پـس زدن     

اتوريته هاي اسالمي از جانـب مـردم،      
عدم تمكين به مقررات و موازين رفتـار  
اسالمي، تحميل آزاديهاي فرهنگي، بـه  
سخره گرفتن قوانين اسالمي وناتـوانـي   
جمهوري اسالمي از تحميل آن، گوشـه  
هايي از موقعيت ضعيف  جـمـهـوري        

 اسالمي در جامعه را نشان ميدهد.
پ: بيش از يكسـال تـالش كـل              

بورژوازي ايران و در راس آن جمهوري 
اسالمي براي دامـن زدن بـه افـق            

، به منظـور  “ گشايش سياسي اقتصادي” 
به تمكين و تسليم كشاندن مردم بـراي  
رضايت به وضع موجود، و همـچـنـيـن     

بـه جـمـهـوري       “  فرصت دادن  ” براي 
اسالمي، با هدف حاشـيـه اي كـردن        
اعتراض و تحرك طبقه كارگر و مـردم  
محروم براي بهبود معيشت، شـكـسـت    
خورد. وعده هاي موقت و زودگذر رشـد   
اقتصادي نتوانسته است كمترين بـارقـه   
اي از اميد به جـمـهـوري اسـالمـي          

را در ميان طبقه كارگـر  “  دوست غرب” 
و محرومين جامعه دامن بزند. امروز اين  
واقعيت كه تحت حاكميت جـمـهـوري    
اسالمي از گشايش سياسي و اقتصـادي  
خبري نيست به باوري بنيادي در ذهـن  
طبقه كارگر و اكثريت محروم تـبـديـل    
شده است. مردمي كه يكبار بـه امـيـد       
تغيير و بهبود در چارچوب جـمـهـوري      
اسالمي چشمي به باال دوختـه بـودنـد      
امروز بيش از بيش از باال قطـع امـيـد      
كرده اند. ديوار توهم بـه بـخـشـهـاي         
مختلف بورژوازي و نمايندگان آنهـا در    
قدرت و در اپوزيسيون، مدتها است فرو 

 ريخته است.  
ث: امروز مانع اصلي بـه مـيـدان              

آمدن مردم و طبقه كارگر نه تـوهـم و     
اميد به بخشي از بـورژوازي كـه اوال       
ضعف كمونيسم متشكل و مـتـحـزب،      
بعنوان آلترناتيوي قدرتمند و قابل اتـكـا   
براي تحقق آينده اي بـهـتـر و دومـا         
هراس از نا امني، بي ثباتـي، تـبـديـل       
ايران به سوريه، عراق و ليـبـي اسـت.      
حلقه اي كه جمهـوري اسـالمـي بـا         
استفاده از خطر داعش، خطر كشمكـش  
با دول ارتجاعي منطقه مانند تركيـه و    
عربستان روي آن سـرمـايـه گـذاري         
سياسي ميكند. از آن بعـنـوان ابـزاري       
براي به سكوت كشانـدن جـامـعـه و         
تمكين به استبداد سياسي و تـحـمـل      
فشار اقتصادي، استفاده ميكند. تمكيـن   

امنيت در سـايـه     ” به حاكميت و قبول 
، پرچـم ايـن دوره       “ جمهوري اسالمي

تعرض كل بورژازي ايران و نماينده در   
 قدرت اش، جمهوري اسالمي، است. 

امروز بيش از هر زماني جدال و  -2     
مبارزه مستقيم دو طبقه اصلي، طـبـقـه    
كارگر و جمهوري اسالمي به نمايندگي 
بورژوازي ايران آينده جامـعـه را رقـم        
ميزند. امروز رسالت هر نوع گشـايـش      

سياسي، هر نوع گشايش فرهنگـي در    
جامعه، رسالت شكل دادن به جنبـشـي   
سكوالريستي، تضمين كمترين درجـه    
پيشروي جدي در زمينه احقاق حـقـوق   

 زنان، رسالت هر نوع بهبود ...

 قطعنامه اوضاع سياسي...

ت! ل او ب و  ه کار    درت 

هيات رئيسه كنگره از طرف كميته رهبري به كنگره معرفي خواهند شد. در هـر      -1 
 اجالس يك نفر از هيات رئيسه، رياست كنگره را برعهده خواهد داشت.

 تمام تصميمات با اكثريت نسبي آراء نمايندگان تصويب ميشود. -2
راي گيري در كنگره، بجز در انتخابات كميته مركزي، علني است. شمارش دقيـق    -3

آراء در راي گيري هاي علني در مواقعي كه تفاوت راي هاي موافق و مخالف عـيـان   
است ضروري نيست. در صورت نزديك بودن راي هاي مخالف و موافق، به تصمـيـم    

 نفر از نمايندگان آراء شمرده ميشود. 2رئيس و يا با پيشنهاد 
در طرح هر قطعنامه و قرار و پيشنهاد موافق و مخالف به تعداد مساوي صحـبـت    -4

ميكنند. ارائه دهنده هر قطعنامه مركب (مبحث اصلي) يك نوبت در پايان بحث بـراي   
جمعبندي مبحث خواهد داشت. ارائه دهندگان قطعنامه هاي ساده و قـرارهـا نـوبـت        

 جمعبندي نخواهند داشت.
از ميان كساني كه نوبت گرفته اند، در صورتي كه به  �براي اظهار نظر در كنگره  -5

دقيقه وقت برسد، سخنرانان به تعداد الزم به قيد قرعـه تـعـيـيـن         5هركس كمتر از 
 ميشوند.

كفايت مذاكرات به پيشنهاد هيات رئيسه و يا دو نفر از نمايندگان به راي گذاشتـه   -6
 ميشود.

كنگره تنها به مباحث و پيشنهاداتي ميپردازد كه از قبل بطور كتبي در اخـتـيـار         -7
كنگره قرار داده شده باشند و كنگره ورود آنها را به دستور تصويب كرده باشد. هـيـچ    
قرار و طرح قطعنامه جديدي در كنگره دريافت نميشود و به راي گذاشته نـمـيـشـود.     

 (تصويب استثناء بر اين قاعده تنها با راي نصف بعالوه يك نمايندگان مجاز است)
گزارشات به راي گذاشته نميشود. وقت موجود ميان سخنرانان تقسيم ميشود. پس    -8

از اظهار نظر سخنرانان مختلف، يك نوبت كوتاه نهايي براي توضيح بيشتر در مـورد    
 جوانب مورد بحث گزارشات به ارائه كنندگان آنها داده ميشود

دقيقه براي اظهار نظر ميهمانـان و     20در پايان هر اجالس (صبح يا عصر) جمعا    -9
 ناظرين وقت داده ميشود. (جمعا چهار نوبت)

 
 ترتيب جلسات؛

 مارش انترناسيونال، سكوت به احترام جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم -
 گزارش انتخابات و تصويب اعتبارنامه نمايندگان كنگره/ رسميت يافتن كنگره -
 سخنراني افتتاحيه  دبير كميته مركزي -
 تصويب آئين نامه و دستور   -
 انتخابات كميته مركزي -
 اختتاميه -

 پيش نويس آئين نامه كنگره هشم حزب
 پيشنهاد دهنده: كميته رهبري
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سم! یا و ده باد  ی!                                       ز وری اسال  گ  

جدي اقتصادي و معيشتي طبقه كارگـر  
و بخش هاي محروم جامعه، و باالخـره  
تامين و تضمين آينده مـرفـه، امـن و        
سعادتمند جامعه ايران بـيـش از هـر          
زماني برعهده طبقه كارگر و كمونيسـم  

 اين طبقه است.  
موقعيت امروز جمهوري اسـالمـي،        

ي آن رابطـه  “ ناكامي ها” و “  موفقيتها” 
نيروهاي سياسي ايران، درون و بيـرون  
حاكميت،  طبقات اجتماعي و احـزاب      
سياسي مختلف را يكبـار ديـگـر بـاز         
تعريف كرده و در مقابل هم قـرار داده    

 است.
 

الف: بورژوازي ايران و جنبش بـورژوا     
 ناسيوناليستي 

 
با بهبود رابطه جمهوري اسالمي و        

دولت هاي غـربـي، بـخـش اعـظـم           
بورژوازي ايران، كه برقراري اين رابطـه  
آمال و آرمان سياسي اش را تشـكـيـل    
ميداد، در مقابل جمهوري اسالمي خلـع  
سالح شد. امروز جمهـوري اسـالمـي،       
بعنوان يك حكـومـت بـورژوايـي، در         
اذهان طبقه اش نه تنها نماينـده افـق     

ايران ” بهبود و توسعه اقتصادي، نماينده 
است بلكه در عرصه سيـاسـت   “  صنعتي

هم نماينده تمام و كمال ناسيوناليـسـم   
ايراني چـه در مـقـابـل قـدرتـهـاي              
امپرياليستي و چه بخصوص در مقـابـل   
رقباي منطقه اي اسـت. جـمـهـوري          
اسالمي امروز نماينده بالمنازع بـخـش   
اعظم بورژوازي ايران از ملي اسـالمـي   

 ها تا ناسيوناليستهاي پرو غرب است.  
جناح راست ناسيوناليسم پرو غـرب       

از سلطنت طلبان و طيف متلون ليبـرال  
و جمهوريخواه و مشروطه خواه تا طيف 
توده  اكثريتي ها، كه سنتا بقا رژيـم را    
تنها راه حفظ نفوذ خود در حاكميـت و    
مقابله با جنبشهاى سـيـاسـى بـيـرون        
حكومت تلقي كرده اند، هـمـگـي در        

جمهوري اسـالمـي در     “  قدرت” مقابل 

منطقه سر تعظيم فرود آورده اند. آينـده   
اين جريانات در تحوالت آتي سيـاسـي،   
بيش از هر زمـانـي بـه سـرنـوشـت             

 جمهوري اسالمي گره خورده است.  
جناح چپ اين جنبش كه اساسا بـا       

هويت ضديت با اسالميت جـمـهـوري    
اسالمي و ضديت با واليت فقيـه افـق     
خود را به شكافها و كشمكشها مـيـان     
غرب با جمهوري اسالمي گره زده بود، 
امروز بي افق تر از هميشه پانـدول وار    
در حاشيه جدال نيروهاي اصلي راسـت  
و چپ جامعه قرار گرفته است. از اينـرو   
اعتراض و شكوه هاي ناسيوناليستهـاي  

اسـالمـي و      -پرو غرب، جريانات ملي
جــريــانــات قــوم پــرســت، و چــپ         
ناسيوناليست كه تماما بـه شـكـاف و        
كشمكش غرب با جمهوري اسـالمـي     
متكي بودند، بيش از بيش حاشيـه اي    

 شده است. 
  

 ب: طبقه كارگر و جنبش كمونيستي آن
 

“ رشد اقتصادي” كاركرد و هر نوع       
سرمايه در ايران، چه در دوره دشمـنـي   
جمهوري اسالمي با غرب يا دوره آشتي 
با آن، بدون تحميل استبداد و خفـقـان   
گسترده، بدون تحميل استثمار شديد به 
طبقه كارگر و تضمين وجود نيروي كار 
ارزان و سركوب شده ممكن نـيـسـت.      

همان “  دوست غرب” جمهوري اسالمي 
اندازه در تقابل آشتي ناپذير با طـبـقـه      
كارگر است كه جـمـهـوري اسـالمـي        

 دشمن غرب. 
آينده روشن جامعه ايران بي ترديـد       

در گرو روشن بيني و قدرت متشكل و   
متحد و متحزب طبقه كـارگـر حـول        
سياست هاي كمونيستي اسـت. امـري      
كه بيش از پيش به پيشروي جـنـبـش    
 كمونيستي اين طبقه گره خورده  است. 

كمونيسمي كه در برابر كل احـزاب       
و جنبشهاى بورژوايى، سوسياليـسـم را     
بعنوان يك آلترناتيو واقـعـى و قـابـل         
تحقق در برابر جامعه قـرار مـيـدهـد.         
كمونيسمي كه، با اتكا به طبقه كـارگـر   

قدرتمند بعنوان يك نيروى مستقـل و    
تحت پرچم سوسياليستى خود، تـنـهـا      
قطب سياسى مبشر يك جامـعـه آزاد،     
برابر و مرفه در ايران است و ميتواند و   
بايد مهر خود را بر تحوالت آتي سياسي 

 در ايران بزند. 
حزب حكمتيست، هم در تـئـوري،        

هم در سياست و هم در پراتيك نشـان  
داده است كه نيروى پيشتاز اين جنبش 
است. حزبي است كه در مقابل تـمـام      
آلترناتيوها و افقـهـاي بـورژوايـي بـر          
استقالل طبقاتي طبقه كارگر  ومتحد و 
متحزب كـردن ايـن طـبـقـه حـول             
سياستهاي كمونيستي خود، تاكيد كرده 
است. حزبي كه براي مسـلـح كـردن         
طبقه كارگر به حزب سياسي خود براي 
پيروزى سوسياليسم، بـراى تـحـقـق         
آزادى، برابرى، حكومت كارگرى مبارزه 
كرده است و با تمام توان و انرژي خـود  
طبقه كارگر را در همه سطوح  بـراي      
جدالهاي آتي، آماده و متحد مـيـكـنـد.     
حزبي كه با تالش جريـانـات درون و       
بيرون حكومتي بـراى حـفـظ اركـان         
جمهوري اسالمي، براي دامن زدن بـه    
توهم به جمهوري اسـالمـي جـرح و        
 تعديل شده، قاطعانه مقابله كرده است. 
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 وظايف ايندوره   
 

كنگره با درك حساسيت ايندوره و        
ها و موانـعـي    در عين وقوف به دشوارى

كه بر سر راه حزب و جنبش مـا قـرار     
دارد، با علم به اينكه حزب حكمتيسـت  
امروز در موقعيت مناسبي  در شـكـل       
دادن به كمونيسمي قوي و اجتماعي در 
بطن و عمق جامعه و ايفاي نـقـش در     
جدال با بورژوازي دارد. معتـقـد اسـت       
حزب بايد گامهاي جدي در اين راسـتـا   

 بردارد.
 
كنگره بار ديگر بر اهـمـيـت       •

تقابل با افق هاي ارتجاعي و بورژوايـي  
در مقابل طبقه كارگر و مردم محروم و   

بطور ويژه بر تقابل جـدي حـزب بـا          
هرنوع تفرقه قومي، ملي، مذهـبـي در     

 جامعه تاكيد ميكند.  
كنگره بر تالش حزب بـراي     •

ايفاي نقش بعنوان حزب كـارگـران در     
صحنه سياست و در جدال قدرت پا بـه  
ميدان بگذارد، تاكيد ميكنـد. تـبـديـل        
حزب به ابزار مبارزه طبقه كارگر بـراي    
رفاه و امنيت همين امروز و براي كسب 
قدرت سياسي، از وظايف مهم، پايه اي   

 و فوري حزب است.
كنگره بر اهميت  گسـتـرش      •

نفود اجتماعي حزب در جامعه تـاكـيـد      
 ميكند.  

كنگره بر گسترش و تحكـيـم    •
سازمان حزب در داخل، بويژه در مراكـز  

 توليدي و صنعتي تاكيد ميكند.
كنگره بر مـتـحـزب كـردن        •

كمونيستهاي طبقه كارگر، از متـحـد و     
متشكل شـدن در كـمـيـتـه هـاي               
كمونيستي تا حزب  حكمتيست تاكـيـد   
كرده و خواهان وسيعترين و جدي ترين 

 اقدامات حزب در اين رابطه است.  
كنگره توجه همه فـعـالـيـن        •

حزب را به حساسيت ايندوره، به ابـعـاد   
عظيم وظايفى كه در دوره كنونـى بـر     
عهده آنها است و ضرورت يك مـبـارزه   
متحدانه، پرشور، گسترده، با بـاالتـريـن    

 درجه اتحاد جلب ميكند.

 قطعنامه اوضاع سياسي ...

وز و پش  ید،  وا ت را  حک
 ید!

 
ت را   حک

ید! سا ان  ت کار  د



ه، آزادی و ا ” ور ر
ان  “ دم ا

رید! ت  د   را 

 

ی     ت ت  ١٠١ماره    ۴ حک  

مقدمه: حزب حكمتـيـسـت (خـط              
رسمي) براي سازمـان دادن انـقـالب         
كارگري ايجاد شده است. مانع اصـلـي    
اين انقالب، عدم آمادگي ذهني طبـقـه   
كارگر است. سـرنـگـونـي انـقـالبـي             
جمهوري اسالمي پيش شرط انـقـالب   
كارگري است. حزب حكمتيست تالش  
ميكند در اين پروسه بيشترين آمـادگـي   
را در خود و طبقه كارگر فراهم كنـد و    
حزب و طبقه كارگر بـا سـرنـگـونـي          
جمهوري اسالمي در موقعيت بـهـتـري    
براي انقالب كارگري قرار بگيرند. شرط  
اول براي چنين نقشي تبديل خود حزب 
حكمتيست به لوالي اتحاد رهـبـران و     

 فعالين كمونيست طبقه كارگر است.
الويت اصلي ما در اين دوره تبديـل       

حزب حكمتيست به يك حزب توده اي 
و اجتماعي با سـازمـانـي مـحـكـم و           
كمونيستي در جامعه و خصوصا در ميان 
پرولتارياي صنعتي ايران است. ساختـن   
حزب در داخل ايران، در مراكز كارگري 
و صنعتي و در ميـان انـقـالبـيـون و          
آزاديخواهان، به عنوان نيروي پيشتاز و   
روشن بين و متحد كننده در مـبـارزات   
آنها، با افق و سياست پرولـتـري، امـر      

 جدي حزب حكمتيست است.
فعاليت حزبي و سياسي ما در ايران      

بايد متكي به اهداف فوق و درخـدمـت   
تامين نيازهايي باشد كـه پـيـشـروي         

درجهت تحقق آن ها را تسهيل ميكند.  
بر اين اساس در دوره كـنـونـي و در        
توزان قواي فعلي، مباني فعاليت حزبـي  
و سازماني حزب در ايران، متـكـي بـر      

 موازين زير است:  
 

تقويت شبكه هاي رهـبـران      -الف     
عملي و آژيتاتورهاي سوسياليست طبقه 
كارگر و حاكم كردن يك افق سيـاسـي   
كمونيستي و شفاف، و تقويت و ارتـقـا     
تحزب كمونيستي آنها، امر جدي حـزب  

 حكمتيست است.  
در شرايط فعلي جامعه و با تـوجـه         

به تجارب تاكنوني جنبش كـارگـري و     
كمونيستي ايران، در شـرايـطـي كـه         

پوالريزاسيون سياسي و تجزيه خطي در 
ميان فعالين سوسياليست طبقه كـارگـر   
شكل نگرفته است، ارتقا شبكـه هـاي     
رهبران و آژيتاتورهاي سوسيـالـيـسـت     
موجود طبقه كارگر و متـحـزب شـدن      
فعالين كمونيست اين طبقه تا سـطـح     

،  “ كميته هاي كمونيستي جـنـبـشـي      ” 
سياست رسمي ما در ميان طبقه كارگـر  

 ايران است.
همزمان، حزب حكمـتـيـسـت      -ب     

سازمان دادن كمونيستها در حزب و در   
كميته هاي كمونيستي ” شكل سازماني 

را در دستور خود دارد. تشكـيـل    “  حزبي
كميته هاي كمونيستي در محيط كار و   
زندگي، در ميان كارگران، جـوانـان و       
زنان و اقشار محروم جامعـه اولـويـت      
جدي رهبري تشكيالت داخـل حـزب     

 است.  
سازمان حزب در ايران متكي به  -پ   

كميته هاي حزبي است. چهار چوب كار  
و موازين اين كميته ها مطابـق طـرح     
هاي مصوب رهبري و اساسنامه حـزب  

 ميباشند.  
كميتـه هـاي حـزبـي يـك             -ت    

فونكسيون كمونيستي و اجتمـاعـي بـا      
نفوذ اند. اين كميته ها وظيفه مـتـحـد       
كردن كارگران، زحمتكشـان و اقشـار       
محروم جامعه در محل كـار، مـحـل        
زندگي، شهر، محله، دانشگاه و ...، را          
حول سياستهاي حزب به عهده دارنـد.    
اين كميته ها سازمان دادن و رهـبـري   
كردن مبارزات اجتمـاعـي، در هـمـه         
سطوح رفاهي، سياسـي، اجـتـمـاعـي،        
فرهنگي و ... را حول  سياستها، شعارها،    
اهداف و تاكتيكـهـاي حـزب دنـبـال          

 ميكنند. 
موفقيت اين كميته ها، بيش از هرچيـز   

با ميزان توان آنها در ايـفـاي نـفـش          
رهبري متحد كننده حزبي و اجتماعـي،  
اندازه گيري ميشود. توان مـتـشـكـل        
كردن مبارزات، توان رهبري اعتراضـات  
و مبارزات حول سياست هاي حزب، و   
توان مقابله با آرا و افكار بـازدارنـده و       
مخرب در محيط فعاليت خود، مهمترين 

شاخص اندازه گيري مـوفـقـيـت ايـن        
كمتيه ها است.  شاخص موفقـيـت در      
اين عرصه واقعيت زميني و مادي خـود  

 مبارزه و نقش كميته در آن است.
حفظ امنيت و تضميـن ادامـه      -ج     

كاري سياسي و سازماني كمونيستها و   
فعالين حزبي يك ركن جدي و حياتـي  
در فعاليت حزب است. دفاع از و حـفـظ    
امنيت رهبران كمونيست و فعالـيـن و     
رهبران كارگري، رهبران و سـازمـان       
دهندگان مبارزات توده اي، از اركـان      
تضمين ادامه كاري سازماني و جنبشـي  

 حزب است.   
دخالت موثر فعالـيـن حـزبـي در              

مبارزات علني اجتماعي بدون سازمانـي  
محكم، منضبط و كامال مخفي ضـربـه   
پذير و غير قابل ادامه كاري اسـت. از       

اينرو تلفيق كار علني و مخفي، تامـيـن   
حضور سياسي اجتماعي وسيع فعالـيـن   
حزبي و كميته هاي حزب در مبـارزه و    
همزمان حفظ امنيت و سازمان حزب در 
داخل يكي از مهمترين اولويتهاي حزب 

 و تشكيالت داخل آن است. 
 
 

 سند پيشنهادي كميته رهبري به كنگره هشتم حزب
 2016فوريه 

 مباني فعاليت حزبي و سازماني ما در ايران

 آزادي؛
 “)منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”(بخشي از 

 
آزادي كامل و بي قيد و شرط انتقاد به كليه جوانب سياسـي ، فرهنگي و اخالقي و    - 

 ايدئولوژيكي جامعه. 
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب  -

 و تشكل.   
ـ آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي كامل مذهب از دولت و آمـوزش و پـرورش.         
هرنوع اجبار فيزيكي و روحي براي پذيرش مذهب ممنوع است. كودكان و نـوجـوانـان     

سال از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي مصون  16زير 
 بايد باشند. 

آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمي و يا ضمـنـي      -
بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماكن عمومي. ممنوعيت هر نوع تبعيض  

 و يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش و لباس مردم.  
ـ برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و لغو فوري كلـيـه   
قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است. برابري كامل حقوق و موقعيت قانوني زن    

 و مرد در خانواده.
سـيـاسـي و         -ـ تامين فوري برابري كامل زن و مرد در شركت در حيات اجتمـاعـي  

 اقتصادي جامعه در سطوح مختلف.
ـ  برابري كامل و بي قيد و شرط كليه شهروندان ايران، مستقل از تابعيت، در كـلـيـه      
حقوق و وظايف قانوني، اعم از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي و رفاهي.  كليه ساكنين  
كشور، مستقل از مليت يا احساس تعلق ملي خويش، يا اعتقادات مـذهـبـي، اعضـاي       

 متساوي الحقوق جامعه اند و در دسترسي به همه امكانات جامعه،  برابراند.   
ـ ممنوعيت تفتيش عقايد. حق استنكاف شخص از اداي شهادت عليه خود كه بتواند به  

 اعالم جرم عليه وي منجر گردد. آزادي سكوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي.  
مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مكاتبات و مـراسـالت و         -

مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعي. ممنوعيت استراق سمع، تعـقـيـب و       
 مراقبت.  

مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم    -
 افراد (نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره) تحت هر شرايطي ممنوع است.   
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در حاليكه جهانيان تعـداد جـنـازه           
هاي رو به افزايش هزاران هزار نفـر از    
فراريان از سوريه،  كه در مـرزهـا و         
درياها، كودك و بزرگ به كـام مـرگ     
ميروند، را مي شمارد؛ در حاليكه جهـان  
نظاره گر جمع آوري جنازه هـاي روي    
دست مانده كودكان فراري از شـمـال     
آفريقا و خاورميانه است، كودكاني كه بر 
اثر  گرسنگي و سرما و تـحـت فشـار        
فقدان ابتدايي ترين امكانات زيستي در   
مسير هاي فرار،  در كـمـپ هـاي            
پناهندگي و در مرزها تلف ميشونـد؛ در    
حاليكه با بهت و حيرت شاهد تكه پـاره  
شدن مردم سوريه، اين بار زيـر بـمـب      

روسيه است،  و در    “ بشردوستانه” هاي 
همان حال از نورافـكـن افـتـادن بـر          

، “ اسـالمـي  ”و  “ملي”، “هويت خارجي”
و  “ هـويـت قـومـي      ” برچسب خوردن   

بر پيشاني هر تـك جـانـور       “ اسالمي” 
جاني، قاتل و تجاوزگري بـه زنـان و       
كودكان در اين و آن گـوشـه جـوامـع       
غربي، به هراس مي افتد؛ در اين تنگنـا  
كه بشريت بغض و خشم خود از جهـان  
سراسر به لجن و  تباهي كشيده شـده    
موجود را فروميخورد، در همـان حـال     
پرواز شبح دورنماي آينده اي سياه تر و 
خونين تر از گذشته بر فراز سرش، او را 
به تسليم و رضايت به سياهي مـوجـود   
دعوت ميكند. دورنـمـاي آيـنـده اي          

بعض و خشم را به حاشيه  و   مخوف تر،
 التهاب و ترس را حاكم ميكند! 

دورنماي آينده اي كه در آن دو            
  صف ضدبشري و  سناريـو سـيـاهـي،      

دستجات اسالمي از يك طرف و گـروه  
هاي  فاشيست غربي از طرف ديـگـر،     
ميدان داري ميكنند و ظاهرا قرار اسـت  
آينده تصوير برآيند قدرت نـمـايـي و        

 سرانجام جدال انها باشد!  
دورنمايي كه اكثريت محروم جوامع      

بشري را ظاهرا در مقابل  يك دوراهـي  
سرسراست قرار ميدهد. يـكـي: انـزوا،        
سكوت، تسليم، و سربرگرداندن از ديدن 
تصاوير و لمس دنيايي هولناك حقيقـي  
امروز، فاصله گرفتن از رويـدادهـا، و         

خاموش كردن صدا و تصـويـر هـمـه       
رسانه هايي كه آن را منعكس ميكـنـد.    
ديگري: رفتن در صف فعال مقاومـتـي    

صـلـح   ” و     “ آشتي جـويـانـه     ” منفي، 
، كه در عمل تفاوت چنداني بـا    “ طلبانه

 سكوت و خاموشي ندارد! 
بشركره خاكي كمتر تا اين انـدازه         

احساس بي قدرتي كرده است. كمتر تـا   
اين اندازه  ناتوان از ديدن امكان شكـل  
دادن و شكل گيري آينده اي روشـن،    
بوده است.  و باالخره كمتر تا اين اندازه  
از آينده اي به مراتب هولناك تر و سياه 
تر، احساس ترس كرده است!  آينده اي  
كه ظاهرا قرار است محصول سرانجـام  
جدال در دو صف سناريو سياهي بـاشـد   
كه پيشروي هر يك تباهـي و خـون       

 پاشي بيشتري به ارمغان خواهد آورد. 
دو دسته جنايي كه امروز در جوامع      

غربي، عروج كـرده و مـيـدان داري          
ميكنند، هيچكدام  نه ربطي بـه حـق       
طلبي ميليوني مردم خاورميانه عـلـيـه      
ميليتاريسم غربي و تروريسـم دولـتـي      
غرب دارد،  و نه انعـكـاس مـقـاومـت        
برحق و آزاديخواهانه  جوامع غربي در   
مقابل تـعـرض بـه دسـتـĤوردهـاي             

ترقيخواهانه خود است. اين تـحـركـات      
اسالمي و ضداسالمي، فعاليت هاي اين 
دو دسته جنايي، از هر دو سو،  مستقيما 
عليه آن حق طلبي و عليه اين مقاومـت  

 است.  
شكاف كاذب، دست ساز و مخـرب       
 “ توحش شـرق   ” و  “ تمدن غرب” بين 

همانقدر پوچ است و ناتوان از توضـيـح   
واقعيات،  كه شكاف دوره مخرب قبلـي  

صـدور  ” در خاورميانه، تحت عـنـوان       
   “ سقوط ديكتاتـورهـا!   ” و   “ دمكراسي

 “ غـرب ” شكافي كه نه محصول تمدن 
است،  نه ريشه در تـوحـش قـرون و        

دارند، و نه اساسا بازگـو   “ شرق” سطايي 
كننده كمترين حق و حقوق انسان قرن 

 بيست و دو است ! 
جنبش ضداسالمي و ضدپناهندگـي       

راست آمريكا كه در حزب جمهوريخـواه  
عروج كرده است  و راست فاشـيـسـت    

كه از اروپا سردرآورده است از   “  پگيدا” 
يك طرف،  و  جنـبـش اسـالمـي و         
ضدانساني شريعه و داعش و شـاخـه       
هاي متنوع آن همه و همه، دو سـوي    
يك  جدال در صف نيروهاي مخرب و   
ضدبشري قرن اسـت كـه ريشـه در          
معضالت بورژوازي غرب دارد! پشـت       
اين جدال، حقايق ديگري وجـود دارد.    

ريشـه ايـن         ريشه اين ترس و تقابل،
جدال، نه در تـحـركـات سـيـاه در              
خاورميانه، كه در رقابت ها و معضـالت  
در قلب خود جوامع صنعتـي و مـدرن       

 اروپا و آمريكا نهفته است. 
اين جدال نـه بـراي بـه قـدرت                

رساندن اسالم در دانمارك و آلمـان و    
فرانسه است و نه  براي خـارج كـردن     
اسالم از ميدان با اهرم فشار فاشيـسـم   
در اروپا و نه براي به قدرت رسـانـدن     
فاشيسم!  اين جدال، مستقل از آنـچـه      
كه رهبران و فعالين آن ادعا ميكـنـنـد،    
بيش از هرچيز  براي بي قدرت كـردن،  
از صحنه خارج كردن، و بـه تسـلـيـم       
كشاندن اكثريت محرومي است كه در   
سراسر جهان از ابعاد تباهي كه قـدرت    
هاي بزرگ  و متحدين منطقه اي آنهـا  
آفريده اند، به تنگ آمده اسـت! ايـن        

جدالي براي حفظ نظام از خطر انفـجـار    
تهديد آميز اعتراضاتي اسـت، كـه از         
پايين در همه جوامع، از خاورميانـه تـا     
آفريقا و آسيا و اروپا،  بـااليـي هـا را        

 تهديد ميكند.  
به ميان كشيدن هويت هاي كاذب      

ملي، قومي و مذهبي، عراقي، سـوري،    
خاورميانه اي بودن و شرقي و خـارجـي   
بودن اين و آن جاني و قاتل و پدوفيـل  
و عنصر ضدزن، نه ميداني براي مقابلـه  
و كاهش  ابعاد زن ستيزي و مقابله بـا    

خشونت عليه زنان و كودكان اسـت و       
نه ميداني عليه تفكرات ارتجاعي قـرون  
وسطايي اسالمي و مذاهب!  كـامـال        
برعكس، امروز پرچم فاشيسم و خارجي 
ستيزي است كه رشـد و گسـتـرش          

ضدبشري ترين عقايد قرون وسطايـي،   
 كمترين خسارت پيشروي آن است.   

جدال امروز بين دستجات جـنـايـي        
اسالمي و فاشيستي، ادامه صف بـنـدي   
هاي ارتجاعي در خاورميانه است. براي  
  حل همان معضالت، به همان شيوه ها،

است كه تركش ان از خاورميانه امـروز    
به غرب رسيده است. تخريـب كـامـل       

چند كشور و مـرگ و آواره كـردن             
ميليونها نفر  در خاورميانه،  سـيـاسـت      
هايي كه به بهانه هـاي مضـحـك و        
مسخره متنوعي چـون وجـود سـالح        
كشتار جمعي صدام و بهانه قـزافـي و       

هاي ميليتاريستي و “  رژيم چينج” اسد و 
، قرار بود تنـاقضـات   “ صدور دمكراسي” 

بنياديني كه بورژوازي غـرب بـعـد از        
جنگ سرد با آن دست بگريبان  بود را   

حل يا حداقل تخفيف دهد، ناكام ماند و  
 امروز به غرب رسيده است.  

  بن بست اقـتـصـادي، سـيـاسـي،              
ايديولوژيكي بـورژوازي غـرب، خـال        
رهبري در صفوف آن، بخصوص پس از 
شكست هاي پي در پي رهـبـري آن،     
دولت آمريكا، در اجراي سياست هـاي    
ميليتاريستي در خاورميانه، همه و همـه  
سوت خطر عقب گردي عظيم را بر سر 
جوامع غربي، آمريكا و اروپا، بـه صـدا     
درآورده است. دستجـات فـاشـيـسـت         
ضداسالمي به بهانه جنايـات و ابـراز       
وجود ارتجاع اسالمي، وظيفـه مـهـيـا       
كردن شرايط اين عقب گرد را بـعـهـده    

 دارند. 
تناقضاتي چون بن بست چگونگـي       

حفظ سيادت سياسي بر جـهـان چـنـد       
قطبي، پركردن خال رهبري سياسـي و    
ايديولوژيك در صفوف خود بـورژوازي    
جهاني، معضل اجراي مدلي براي رشـد  
اقتصادي در غـرب كـه بـتـوانـد بـا             

توسعـه بـه مـدل        ” اقتصادهاي جديد 
، كه تماما متكي به كار ارزان و   “ چيني

بي حقوقي مطلق طبقه كارگـر اسـت،     
رقابت كند، محتواي واقعي جدالي است 
كه پشت تقابل امروز دستجات اسالمي 
و دستجات فاشيستي در غـرب، قـرار       

، “ پگيـدا ” دارد.  راست فاشيست اروپايي  
ورسيون اروپايي داعش خاورميانه است، 
با همان ظرفيت ها و امكانـات و بـه       

 همان داليل! 
بورژوازي غرب براي حل بن بست      

ها و تناقضات خود، افسار هارتـريـن و     
دست راستي ترين باندهاي فاشـيـسـت    

تا به بهانه امن نگـاه    خود را رها ميكند،
خطـر  ” ، “ خطر خارجي” داشتن جوامع از 

سـالح  ” ، بخوان   “ اسالميزه شدن غرب
و بـه بـهـانـه          “ كشتار جمعي صـدام   

جلوگيري از ورود همه كساني كه  بـر    
پيشاني همگي توسط دستگاه مغزشويي 

 ميدياي نوكر، ...

 در دو سوي تقابلي خونين
 بشريت انتخاب ديگري دارد

 ثريا شهابي      
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شـرقـي، خـارجـي و               مهر اسالمي،
خاورميانه اي خورد است، دستĤوردهـاي  
طبقه كارگر و جنبش هاي سوسياليستي 
و ترقيخواهانه در خود جوامع غربـي را    
بازپس بگيرد. در اين راستـا، قـربـانـي        
شدن ميليوني فراريـان از سـوريـه و          
شهروندان با پيشينه خارجي و رنگـيـن   

   پوستان و ... اولين هزينه آن است. 
و “ معضالت”به اين اميد كه با حل      

چون، طبقه كارگر متـوقـع و      “ موانعي” 
قانونا داراي حق تشكل و اعتصـاب در    
جوامع اروپايي، شهروند قـانـونـا داراي      
حق آزادي عقيده و بيان و تشـكـل و       
اجتماع، برابري حقوقي و قانوني زن و     
مرد، برابري حقوقي و قانـونـي هـمـه       
شهروندان در مقابل قانوني يكسـان، و    
سطح معيشت و استاندارد رفاهي نسبتـا  
باال تر در جوامع غربي، معضالتي كـه    

است، را حل   “ مانع رشد سرمايه غربي” 
كند! انها را باز پس بگيـرد! آپـارتـايـد         
قومي و ملي و مذهبي را جـايـگـزيـن       
دستĤوردهاي انقالب كبير فـرانسـه و       
كمون و انقالب اكتبر و جنبـش هـاي     
سوسياليستي و ترقيخواهـانـه جـوامـع       

غربي  كند. همه دستĤوردهاي دو قـرن   
گذشته طبقه كارگر اروپا و آمريـكـا را     
مورد تعرض قرار دهد تا  بتواند شرايـط  
مقابله با رابطه كار و سرمايه در چين را 
به اروپا تحميل كند. در عـيـن حـال،         
معضل خال رهبري  در صـفـوف خـود      
بورژوزاي جهاني را پس از شـكـسـت      

 آمريكا، را حل كند. 
پوشاندن حجاب اسالمي بـر تـن            

مجسمه هاي تاريخي برهنه در ايتالـيـا،   
براي تامين شرايط معاشرت سـيـاسـي    
دولتمران ايتاليا با سران حكومت ايران، 
و افسار گسيختگي راست آمريكا، امثال 

و اظهارات قيحانه كشـيـدن      “  ترامپ” 
ديوار آپارتايد در آن كشور، تنها گـوشـه   
هاي كوچكي از عفونت و گـنـديـدگـي     
بورژوازي غرب،  اشتها و آمـادگـي آن     
براي  تعرض به تمام حقوق كسب شده 
شهروندان در خود جوامع آمريكا و اروپا، 

 را نشان ميدهد.  
اسالميست ها  و ” جدال امروز بين      

، براي حل اين معضـالت  “ فاشيست ها
است و  دستجات اسالمي و فاشيستـي  
ابزار به سرانجام رسـانـدن آن!  تـا             

آمريكـا  ” با “  خاورميانه قومي و مذهبي” 
،  “ و اروپاي مرتجع، اشرافي و آپارتايـدي 

تكميل شود!  اين نهايت مـحـصـولـي      
است كه،  در جهان بدون وجود خـطـر   
سوسياليسم و بدون خطر جنبش هـاي    

سوسياليستي، كمپ پيروز جنگ سرد با  
حقـوق  ” اقتصاد بازار آزاد و دمكراسي و 

آن ميتواند بـراي بشـريـت بـه          “  بشر
ارمغان آورد. اين منجـالت امـا، تـازه         

 ميتواند آغاز كار باشد! 
راه مقابله، همان راه سنتي اسـت!         

مبارزه با بورژوازي و دولت نماينده اش،  
در همه سطوح و همه عرصه هـا،  از      
جغرافياي خود. طبقه كارگر ناچار اسـت   
در اين ميدان دست به كمونيسـم اش    

ببرد! كمونيسمي كه  نه در پـارلـمـان،        
كه در كارخانه و محيط كار و زندگي، با 
متشكل كردن و متحد كردن طـبـقـه      
كارگر، با بـه مـيـدان آوردن هـمـه            
محرومين،  دست به قدرت مـتـشـكـل     
خود و سالح اعتصاب خود، براي مقابله 
مي برد. پارلمان براي طبقه كارگـر در     
غرب، تنها تسهيل كننده امر تعرض او   

 نه نقطه سازش اين طبقه!   است،
انتخاب بين يكي از اين طـرفـيـن،         

فاشيست ها يا اسالميست ها، هـرگـز     
انتخابي در مقابل اكـثـريـت بشـريـت        
  متمدن نه در خاورميانه و نه در غـرب،   

نبوده است.  جمعيت كوچكي از دسـت     
راستي هاي هار و كف بردهان، فرقه ها 
و سكت هاي مذهبي و قومي، خصلـت  
نماي ميلياردها نفري كه اين وضيعت را 
نمي خواهند نيست. چيزي كه ميديـاي   
نوكر، خالف آن را به افكار عـمـومـي      

 تزريق ميكند.  
اين دو راهي در مقابل اكـثـريـت           

شهروندان جهان نيست.  اين اقـلـيـت       
مـهـر و     ” هاي افسار گسيخته را بـا        

نمي توان از ميـدان بـيـرون       “ عطوفت
كرد. اقليت هايي كه پشت شـان بـه        
هارترين و دست راستي ترين بـخـش     
هاي بورژوازي جهاني، هم در شـرق و    
هم در غرب است، را فقط بـا قـدرت       

اتحاد و تشكل و همبستگي كاركـنـان،   
محرومين و در راس همه آنها طـبـقـه    

 كارگر ميتوان از ميدان بدر كرد. 
اين سير و ايـن آيـنـده سـيـاه،                 

سرنوشت محتوم و از پيش نوشته شـده  
بشر نيست. بشر اگر در چنگال خـداي     

ناتوان بود!  در چنگـال    “ عهد جاهليت” 
، اين قدرت مطلق “ عهد عاقليت” خداي 

سرمايه كه خود مخلوق بشر كـار كـن     
است، موجودي ناتوان و بي ابزار و بـي    
سالحي نيست. اگر به قدرت خود پـي     

 ببرد و به سالح خود دست ببرد.  
در مقابل روندي چنين مخرب، بـا         

صلح ” و با پرچم “  مهر و عطوفت” شعار 
نمي توان به جنـگ رفـت! در        “  طلبي

ميدان جنگي به اين وسعت،  بايد رخت 
جنگي عظيم پوشيد. افشا رياكاري ها و  
فريب كاري هاي دولت هاي حاكم در   

ها! مـقـابلـه بـا           “ خطر خارجي” مورد 
تعرض به هر تك دستĤورد كسب شده، 
رفاه، آزادي، امنيت، دفاع از جهانشمولي 
حقوق انسان، زن و مرد و كـودك و        
بزرگسال،  مستقل از هر تفاوت نـژادي،  
ملي و مذهبي و جنسي و ... مقابلـه بـا     
تعرض به  حق فرار، حق پناهـنـدگـي،    
حق رفاه، حق مسكن، حق سفر و تغيير 
حغرافياي محل كار و زيسـت، بـيـمـه       
بيكاري، حق فراغت از كـار، حـقـوق        
مجرمين، حق بهداشت و تحصيل، حق 
آزادي بي قيد و شرط عقيده و بـيـان،     
ممنوعيت هرنوع تبعيض به هربهانـه و    
با هر توجيهي، دفاع از بي مذهـبـي و     
مقابله با دامن زن به هويت هاي ملي و 
مذهبي، دفاع از حق تشكل  و اعتصاب 
و اجتماع، همه و همه ميدان جنگ مـا،  
شهروندان جهان، كـاركـنـان جـهـان،        

 كارگران و سازندگان جهان امروز است.    

ی! قالب کار ده باد ا  ز

بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل آن  شهروندان      
بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحق مردم ممكن نيست. اين حكـم   
امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي 
تبديل شده است، بيش از پيش صدق ميكند. حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع  
برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليه سازمان 

 هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است. 
 

ان” دم ا ه، آزادی و ا   “ ور ر
رید! ت  د  را 
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