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ی ت کار و ی                                    ح ا  آزادی                                  

	كارگران جهان متحد شويد!

 

كمتر از يكماه بـه مـعـركـه            
انتخابات مجلس شوراي اسالمـي  
مانده، نهاد بسيج اقدام به مانـوري  

برخورد بـا كـارگـران        ” با عنوان 
در استان گلستان از “  اغتشاش گر

نواحي گرگان كرده است. تـوجـه    
 “!كارگران اغتشاش گر”فرمائيد: 

 
چرا نهادهاي امنيتي چنين  -1    

اعتدال و ” دولتي كه مثال با ظاهر 
سر كار آمـده، ايـنـگـونـه          “ اميد

فيوزشان پريده و چـمـاق مـي          
كشَند؟! چه خطـري را در ايـن          
دوران بو كرده اند كـه از حـاال         
براي كـارگـران خـط و نشـان           

را “  مانور گـارد ويـژه    ” ميكشَند و 
علم ميكنند؟! امروز كـه ظـاهـرا       

شده، دارايـي  “  گشايش اقتصادي” 
ها و سرمايه هاي عـظـيـم آزاد        
گشته، تحريم ها رفع شده، خطـر  

جنگ عليه ايران برطـرف شـده،     
سـرمـايـه    ” چپ و راست دم از       

ميزنند، اما تـا  “  گذاري و شكوفايي
نوبت به دستمزد كارگر و مطالبات 
رفاهي طبقه ما ميرسد شاخكهـاي  
امنيتي بورژوازي و دولتـش تـيـز      
ميشوند و ارگانهاي سـركـوب را     
جلو مي انـدازنـد! امـروز هـمـه           
ميدانيم كه دولت اعتدال، دولـت    

امنيت ” بورژوازي ايران در پوشش 
به قصد پاسداري از منـافـع   “  ملي

سرمايه و سرمايه دار اسـت. ايـن      
، سكاندار مـنـافـع    “ فخيمه” دولت 

سياسي و طبقاتي بورژوازي ايران، 
عليرغم هر تفاوت تاكتـيـكـي و      

سليقه اي در جناح بـنـدي هـاي      
راست و چپ سرمايه است. در اين  
دو سال بورژوازي ايران در ركـاب  
دولت خويش هرچه در چـنـتـه        
داشت متحدانه و آگـاهـانـه سـر       
كارگر خالي كرد تا در پناه لفاظـي  

گشايش سيـاسـي و     ” هايي چون 
و “  شكوفايي و رونـق ” ، “ اقتصادي

، طبقه مـا را    “... اقتصاد مقاومتي” 
به زندگي در جهنم موجود قـانـع     
كند. اما نگرفت! معلوم شـد كـه         
رفع خطر جنگ و لغو تحريم هـا    
عليه ايران، الزاما به معني تامـيـن   
رفاه و بهبود و امنيت و خوشبختي 

 3طبقه كارگر نيست. ...  ص

دامنه اعتراضات برحق مردم محروم كردستان عـراق      
به همه شهر و شهرك ها، به مراكز تحصيلي و آموزشي، 
مراكز كاري و اداري و بيمارستانها و... كشيده شده است.    
ابعاد اعتراضات و اعتصابات و تجمعات اقشـار مـحـروم      
كردستان عراق عليه حاكمان بورژواي كرد، عليه دزدي و 
چپاول بي حد و حصر آنها از ثروت آن جامعه و از نـان      
شب و جيب خالي مردم محروم، عليه فقر و بي حقـوقـي   
مطلق طبقه كارگر، معلمين و كارمندان و اكثريت عظيـم  
نيروي كاركن آن جامـعـه، پـايـه هـاي حـاكـمـيـت                

 ناسيوناليستهاي كرد را به لرزه در آورده است.
امروز و درست در شرايطي كه اقليتي بورژوا سرمايـه       

هاي هنگفتي به جيب زده اند، درست در شرايطـي كـه     
دارائيهاي رهبران احزاب ناسيوناليسـت كـرد سـر بـه           
ميلياردها دالر زده است، اكثريت بزرگي از مـردم ايـن       
جامعه از كارگر و معلم و كارمند و ... ماهها است حـتـي        
حقوق ماهانه خود را نگرفته اند و به نان شب محتاج اند. 
امروز گرسنگي و فقر جان كودكان در كردستان را تهديد 
ميكند و ميليونها انسان آن جامعه، همان نـيـرويـي كـه       
توليد ثروت و كل امكانات جامعه بر دوش آنها و با جـان  
كندن آنها تامين شده است، خود براي لقمه ناني بـانـگ   

 اعتراض سر مي دهند.
دامنه دزدي و فساد و چپاول از جانب حاكمان بورژوا      

و همدستان مختلف آنها به جايي رسيده است كه ديـگـر   
پرده شرمي را باقي نگذاشته است و خود به آن اذعـان      
دارند. امروز ديگر هر كارگر و معلم و زن و جـوان آزاده     
اي پوچي ادعاهاي مسخره برادري مردم كرد زبـان بـا       
منافع مشترك را، به عنوان عوام فريبي محض با گوشت 

 2و پوست خود درك كرده است. ...  ص

 خط رسمي -دفتر كردستان حزب حكمتيست 
در دفاع از اعتراضات مردم در 

 كردستان عراق!

در چهارچوب تـبـلـيـغـات و             
پروپاگاند سياسي توافقنامه برجـام  

بـا  “  معـجـزه  ” چيزي كمتر از يك 
بركاتي بيشتر از ظهور موعود امام 
زمان نيست. برجام بشارت عقل و  
درايت و صلح و همزيسـتـي بـه      
فضاي سياسي ايران نام گـرفـتـه    

است. با برجام ليست مشـاهـيـر        
تاريخ ايران در حال بـازنـويسـي      
است و امير كبير و مصدق بايد به 
مدال برنز رضايت بـدهـنـد. در         
رهگذر هياهوي معيارها و سليقـه  
ها، اما هر چه كه ميگذرد بيشـتـر   
عريان ميگردد كه  هسته اصـلـي   
برجام هنوز در جاي ديـگـر، در       
نقش عملي آن در دنياي تـولـيـد    
است. در اين ميان هيچ چيـز بـه      
اندازه مژدگاني آينده درخشان در   

انتظار صنعت فرش ايـران گـواه     
گوياي واقعيت برجام نمـيـتـوانـد     
باشد.  فرش در ايران، آنچه به آن  

فرش در ايران اطـالق    “  صنعت” 
ميشود، بخش مهمي از سـاخـتـار    

توليد در ايران را شكل داده است. 
كافي است به خاطر آورد كه ايـن  
رشته يك ميليون كارگر در ايـران  
را در اختيار دارد. پس از نـفـت و      
فرآورده هاي نفتي بـزرگـتـريـن       
كاالي صادراتي ايران بـحـسـاب    
ميايد. نيازها و ملزومات توليـد و     
فروش و سـودآوري فـرش در         
خانواده طبقه حاكم در ايران ريشه 
 4هاي تاريخي و قوي دارد...  ص

مژده؛ ميليونها كارگر 
 داريد!“ اغتشاشگر”

 فواد عبداللهي

 حزب 8صفحات ويژه كنگره 
يادداشتي به كمونيست هاي حاضر و 

 غايب در كنگره حكمتيست ها
 5مظفر محمدي    صفحه 

————————— 
 5حزب     صفحه 8قرار پيشنهادي كميته رهبري به كنگره 

 قرار در مورد مقررات تغيير در
 اسناد پايه اي حزب 

 بورژوازي ايران در آينه 
 روياهاي برجام!

 مصطفي اسدپور
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امروز و در شرايطـي كـه دامـنـه              
اعتراضات محرومان آن جامـعـه كـل      
كردستان عراق را فرا گرفتـه اسـت و       
ادامه حاكميت احزاب بورژوازي كرد بـا  
مخاطرات جدي روبرو شده اسـت، بـار     
ديگر دو شاخه از هـمـان سـيـسـتـم           

(تغيير) “  گوران” بورژوايي حاكم، جريان 
(اتـحـاد    “  يك گرتوي اسالمي” و حزب 

اسالمي) به تكاپو افتاده اند تا دوباره و    
به نام منتقد حاكميتي كه خود بخـشـي   
از آن اند، تحركات برحق مـردم بـراي     
آزادي و رفاه و يك زندگي انسـانـي را     
دستمايه معامله خود با بقيه احـزاب در    
حاكميت قرار دهند. تالش ميكنند نوك  
تيز اعتراض مردم به فقر و فالكت را از 
كل حاكميت به سوي يكي از احـزاب    
حاكم، يعني بارزاني، متوجه كنند و خود 
از زير تيغ تعرض طبقه كارگر و مـردم    

 محروم جامعه جان سالم بدر برند.
موفقيت مردم زحمتكش كردستـان       

عراق و تامين حداقلي از مطالبـات بـر     
حق آنها  و ممانعت از به كجراهه بردن 
دوباره اين اعتراضات تـوسـط احـزاب      
بورژوايي، در گـرو ايـن اسـت كـه             
كمونيستها، كارگران و رهبـران آنـهـا،      
آزاديخواهان و برابري طلبان آن جامعه، 
تجارب تاكنونـي خـود در جـدال و            
كشمكش با بورژوازي كرد حاكم را بـه  
خودآگاهي صفوف خود تبديل و تثبيـت  
كنند، در راس اين تحركات قرار بگيرند 
و با هوشياري نه تنها موفـقـيـت آنـرا       
تضمين كنند بلكه و بعالوه مـوقـعـيـت     
طبقه كارگر و اقشار زحمتكش جامـعـه   
در مقابل بورژوازي حاكم را بـهـبـود        
بخشند. بي ترديد موفـقـيـت در ايـن          
اعتراضات در گرو ميزان هـوشـيـاري،      
سازمانيافتگي آن، اسـتـقـالل صـف           
اعتراض مردم زحمتكش و اتكاي آن به 
رهبران واقعي و نمايندگان منتخـب و    
مستقل خود، تعيين افق پـيـروزي آن       
حول آزاديهاي سياسي، پرداخت فـوري  
حقوقهاي مردم، تامين فوري امكـانـات   

رفاهي و تحميل آن به بورژوازي كرد و 
تغيير توازن قوا به نفع طبقه كـارگـر و     
محـرومـان جـامـعـه بـراي كسـب              

 موفقيتهاي بيشتر است.  
 

 مردم زحمتكش كردستان ايران!
 كارگران، آزاديخواهان!

 
گرسنگي، بخش وسيعي از مـردم           

زحمتكش كردستان عراق را تـهـديـد      
ميكند. در كردستاني كه ثروت عظيمـي   
در دستان اقليتي بورژوا جمع شده است، 
كودكان خانواده هاي كارگري و اقشـار  
زحمتكش به شير خشك محتـاج انـد.     
مردم كردستان عراق عـلـيـه فـقـر و          
محروميت گسترده اي كـه تـوسـط          

دولـت  ” ناسيوناليستهاي حاكم، توسـط    
به آنها تحميـل شـده     “  اقليم كردستان

است، در سرتاسر كردستان عراق دست 
به اعتصابات و تجمعات و تظاهرات زده 
اند. دفاع از اين مردم، دفاع از زنـدگـي    
قابل تحمل و انساني براي آنها وظيفـه  
ما است. شما در دوره هاي مختلـف از     
مردم آواره اين منطقه دفاع كرده ايد، از 
مردم آواره كوباني، شـنـگـال و... در             
همين دوره اخير دفاع كرده ايد. امـروز     
گرسنگي، زندگي مردم كردستان عـراق  
را تهديد ميكند و از شما توقع اين است 
به هر صورت كه مناسب ميـدانـيـد از      
اعتراضات انساني و شرافتمندانه آنـهـا     
دفاع كنيد. شما ديروز عليه داعـش و       
تركيه و... از مردم كوباني و شنگال و..       
دفاع كرديد و اما امـروز ايـن حـزب          
بارزاني و طالباني و گوران و اسـالمـي     
ها، اين احزاب ناسيوناليست و بـورژواي  
كرد اند كه جان و هستي مـردم ايـن       
منطقه را با مخاطرات جدي طرف كرده 

 اند. 
توقع اين است عليه اين احـزاب و         

در دفاع از زن و جوان و كودك و مردم 
كارگر و زحمتكش اين منطـقـه بـراي      
تامين حداقلي از زندگي دفاع كرد. ايـن   
توقعي است كه از شما ميرود و نبايد از   

 آنها دريغ كرد.

 كارگران، مردم آزاديخواه!
 

طي بيست و پنج سال گذشته تجربه    
در كردستان عراق، آخرين “  دولت كرد” 

منفـعـت مشـتـرك       ” بارقه هاي پوچي 
، پوچي برادري كارگر و بورژواي “ كردها

كرد، پوچي همسرنـوشـتـي طـبـقـات         
را در مقابل “  كرد” مختلف جامعه به نام 

چشمان ما نشان ميدهد. اين حقـيـقـت     
يك بار ديگر ايـن حـكـم پـايـه اي            
كمونيستها را به همه نشان ميدهد كـه    
بورژواي خوب و بد نداريـم. تـجـربـه        
حاكميت احزاب مسلح ناسيونـالـيـسـت     
كرد و نقشي كه آنها در استثمار بي حـد  
و حصر طبقه كارگر و مردم زحمتكـش  
كردستان عراق داشته اند، نقشـي كـه     
آنها در ترور و كشتار زنان، در تحمـيـل   
فقر مطلق و بي حقوقي كامل اكثـريـت   
مردم داشته اند، بايد حقايـق جـامـعـه       
طبقاتي را كه بارها ما كمونيستها بر آن 
تاكيد داشته ايم را به همه نشـان داده    
باشد. حقايقي كه به روشني ميگويند ما  
كارگران و محرومان جامعه تـنـهـا در      
اتحاد خود مستقل از هر دين و مذهبـي  
كه داشته يا نداشته باشيم و مستقل از   
هر زباني كه با آن تكلم ميـكـنـيـم و       
مستقل از هر رنگ و نژادي كه داريـم    
در مقابل بورژوازي يك منفعت مشترك 
داريم و يك طبقه واحد هستيم. امـروز     
همه احزاب ناسيوناليست كرد ايران كـه  
در كردستان عراق مستقراند، عـمـال و     
رسما در كنار احزاب ناسيوناليست كـرد  
عراق قرار گرفته اند. آنهادر برابر تـمـام    
بي حقوقي مردم كردستان عـراق، در      
برابر دزي و چپاول ثروت و سامان آن   
جامعه توسط احزاب ناسيوناليست هـم    
جنبشي خود، سكوت اختيار كرده انـد.    
حتي زماني كه كارگران و مـعـلـمـان،       
كارمندان و مردم زحمتكش و حـتـي       
پليس حافظ احزاب ناسيوناليست كرد از 
عمق بي حقوقي و فقر، عليه بـورژوازي  
كرد حاكم دست به اعـتـراض زده و         
خواهان زندگي انساني هستند، سكـوت  
كرده اند. آنها نگران طـبـقـه كـارگـر         

كردستان عراق و مردم زحمتكـش آن    
جامعه نيستند، آنها نگران رشـد حـق       
طلبي و حق خواهي طـبـقـه كـارگـر          
كردستان عراق و متحد شدن و آگـاه      
شدن آنها به منافع مشترك خود و قـد    
علم كردن آنها براي احقاق حقوق خـود  

 هستند.  
ما كارگران و زحمتكشان كردستان      

ايران عالوه بر اينكه از دل اين حقايـق  
بايد صف خود را خودآگاه كنيم، سمـوم  
ناسيوناليستي و قومي و مذهبي را بـه      
عنوان عوامل تفرقه در مـيـان خـود          
بزدائيم، بايد از هم طبقه اي هاي خـود  
در آن منطقه دفاع كنيم. شما كارگـران   
و مردم محروم در كردستان ايران و هر 
جاي دنيا در مقابل طبـقـه بـورژوا در        

كـرد، فـارس، تـرك، عـرب،           ” لباس 
يـك  “  انگليسي و عراقي و فـرانسـوي    

منفعت مشـتـرك داريـد. درك ايـن            
حقيقت و تبديل آن بـه خـودآگـاهـي         
كارگران يكي از ملزومات پـاره شـدن     
زنجيرهاي استثمار است. الزم است بـه   
هر شيوه اي كه مناسب ميدانيد صـداي  
همبستگي خود را به گوش طبقه كارگر 
در كردستان عراق، بـه گـوش مـردم        
ستمديده و معترضي برسانيد كه امـروز  
براي ابتدايي ترين مطالبات انساني خود 
دست به اعتراض و اعتصابات گستـرده  

 در مقابل بورژوازي كُرد زده اند.
 

حزب حكمتيست با تمام نـيـرو و            
توان خود در منعكس كـردن صـداي       
اعتراض مردم معترض كردستان عراق، 
در جلب حمايت از اين اعتـراض و در      
كمك به كمونيستها در كردستان عراق 
براي سازمان دادن گسترده تـريـن و       

 قدرتمند ترين اعتراض تالش ميكند. 
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 در دفاع از اعتراضات مردم كردستان...

ت! ل او ب و  ه کار    درت 



ی     ت ت  ١٠٢ماره    ٣ حک  

ید! سا ان  ت کار د ت را   حک
 

برجام نه تنها ناني به سفره معيشت      
كارگر اضافه نكرده، بلكه با كش دادن   
شرايط بحراني موجود، عمال تعرض بـه  
كارگران را سازمان داده است. مـعـاون      
اول ريس جمهور عيدي بازنشسته ها را 

خـوانـد، وزيـر مسـكـن          “  بچه بازي” 
تــفــكــر ” اعـتــراض بــه گــرانــي را          

ميداند و از مـجـلـس          “  سوسياليستي
ميخواهد اين بساط را جـمـع كـنـد.           

نـيـز خـود      “  آقـا ” يادشان مي افتد كه 
زماني بر سر رفاه و سـعـادت و آزادي       
جامعه، بر سر دفاع از زندگي بهتر كارگر 

داشـتـه! و      “  پـلـمـيـك    ” با كمونيستها 
باالخره فرمايشات وزير كار كه فرمـوده  

براي سال آينده بايـد مـزدي را       ” اند:  
تعيين كنيم كه به كارفرما فشـار وارد      

اكنون با افتادن پرده رتـوريـك   “  نشود. 
دولـت،  “  گشايش اقتصادي و سياسـي ” 

جهت مقابلـه  “ گارد ضد اغتشاش”طرح 
با خطر عروج مطالبات رفاهي طـبـقـه      
كارگر و دخالتش در صحن جامـعـه را     
هم روي ميز كار نهادهاي اطالعاتي و   

بگذاريد تا “  اميد” امنيتي دولت اعتدل و 
 ليست مربوطه تكميل شود.  
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جرم ما اين است كه مـي خـواهـيـم         
حداقل دستمزهايمان توسط نمايندگـان  
رم مـا        واقعي خودمان تعيين شوند، جـ
اينست كه خواهان پـرداخـت بـيـمـه          
بيكاري معادل حداقل دستمزد هستيـم،  

 30جرم ما اينست كه مي خـواهـيـم        
ساعت كار در هفته  فورا برقـرار شـود،     
جرم ما اينست كه آزادي اعتـصـاب و     
رم مـا      تشكل و تحزب مي خواهيم، جـ
اينست كه از برابري بي قيد و شرط زن 
و مرد دفاع ميكنيم، جرم ما اينست كـه  
اعالم ميكنيم كه مجازات اعدام بـايـد     
فورا لغو شود، و در يك كالم، گناه مـا    
اين است كه رفاه و آزادي ميخواهـيـم.   

كارگران اغتـشـاش   ” اگر اينها مطالبات 
است، و امنيت نظام را به خطر مي “  گر

اندازد، بسيار خوب در اينصـورت مـژده     
“ كارگر اغتشاشگـر ” كه ميليونها ميليون 

در جامعه ايـران  “  تفكر سوسياليستي” با 
داريد! اين آن پتانسيل عظيمي است كه  
جنبش كارگري ايران در خود دارد. ايـن  

آن قدرت متراكمي است كه اگـر روي    
هر تك بند مطالباتش متحـزب شـود،     
كمر بورژوازي و دولت آن را مي شكند. 
اين آن نيروي عظيم و بالقوه اي اسـت  
كه اگر به انتخاب خويش آگـاه شـود،       
رهايي خود و ساير بخشهاي جامعـه را    

 تضمين و تامين ميكند. 
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اينكه برجام و كش دادن اوضاع تـنـهـا    
براي حراست از سرمايه بكار ميـرود، و    
كماكان آن مسائلي كه اكثريت مردم را 
به صالبه كشيده و بـه سـتـوه آورده        
مسائل و مطالبات بالواسطه اقتـصـادي   
اند، عيان تر از هـر زمـانـي اسـت.             
مطالباتي كه بخش اعـظـم بـورژوازي      
ايران در مقابلش آگاهانه در كـمـيـتـه       
مشتركي بنام دولت اعتدال، متـحـدانـه    
جمع شده اند و تا آخرين قطره خونشان 
در برابر آزادي و رفاهيات به طبقـه مـا     
مقاومت ميكنند. كله گـنـده هـايشـان        
متوجه شده اند كه تحمـيـل فـقـر و         
استبداد بيش از اين با وعده هاي پـوچ    

و ... بيش از    “  فرصت بدهيد” گشايش و 
اين كارا نيست، و از ايـنـكـه در ايـن         
مملكت كارگر در مبارزه اش براي رفـاه  
و آزادي و امنيت سراغ راديكـالـتـريـن     
جواب، سراغ جنبش طبقاتـي خـودش،     
كمونيسم ميرود، لرزه بـر انـدامشـان        
انداخته و گرنه اينـهـمـه هشـدار بـه          
همديگر در مورد خطر كمونـيـسـم در      
ميان كارگران، اين اعالم جـنـگ بـا        
كارگر و سوسياليسم و باالخره عر و تيز 

گارد ويژه برخورد با كارگر اعـتـشـاش    ” 
الزم نبود. حقيقتا، اينروزها ترس و    “  گر

وحشت اردوي سرمايـه از سـراسـري        
شدن و سازمانيابي اين مطـالـبـات در      
بخش هاي كليدي طبـقـه مـا، يـك         

 واقعيت انكار ناپذير است.  
مانورهاي امنيتي اين اوبـاشـان، از          

همين االن با نيـت ايـجـاد آمـادگـي          
سيستماتيك در سركوب خطر كمونيسم 
و تحزب كارگران در سـيـر تـحـوالت       
سياسي آتي است. اين گونه تحـركـات،    
اگر نشان از خطر اعتراض طبقه كارگـر  
است، اگر پتانسيل عظيم طبقه ما عليـه  
بورژوازي و دولتش را گوشزد ميكند اما 
همزمان درجه آمادگـي دولـت بـراي        
تعرض مستقيم به مبارزه مـتـحـزب و      

سازمانيافته طبقه كارگر، را نشـان مـي     
كارگر نفت را   “  روي” دهد. مي خواهند  

كم كنند و حسابشان را بـا كـارگـران        
صنايع كليدي كه اگر عزم كنند نَـفَـسِ   
جمهوري اسالمي را مي برنـد، روشـن     

 كنند. 
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تمام تالش ما حكمتيستـهـا در ايـن        
مقطع دو ساله از عمر دولت اعـتـدال،     
اعالم حقايقي بود كه امروز ثابت شـده    
است. ما گفتيم كه سر هم آمدن شكاف  
اين رژيم با غرب و با لغو تحـريـمـهـا،     

فـقـر و     ” و “  فضاي جنگي” مستمسك 
هـم  “  گراني و تورم ناشي از تحريمـهـا  

پوچ ميشود؛ گفتيم كـه رقصـيـدن و          
پايكوبي اينها گذرا است، ورق برخواهـد  
گشت، و بهترين شرايط جهت گسترش 
اعتراض و مبارزه براي رفـاه، آزادي و      
امنيت مهيا ميشود. ما گفتـيـم، تـمـام        
جرياناتي كه به زندگي و سبك مـبـارزه   
در اين شكاف خو كـرده بـودنـد، دود        
ميشوند و به هوا ميروند. امروز صـحـت    
تمام اين گفته ها از روز روشن تر است. 
در تمام اين دوره تنها ما و طبقه ما در   
كنار هم عليـه كـل اردوي ارتـجـاع           
سرمايه، مانديم و به مبارزه طبقاتي خود 
ادامه داده ايم. معلوم شد كـه مسـلـه         
معيشت و رفاه طبقه ما و لگام زدن بـه  
ارعاب، استبداد، استثمار، آپارتايد جنسي 
و ارتجاع مذهبي و ناسيوناليستـي امـر     
هيچكدام از بخشهاي بورژوازي ايـران    
نيست. از قضا، ظـرفـيـت ارتـجـاعـي          
اپوزيسيون بورژوايي ايـران در حـراج       
كردن حتي هر ذره اي از آزادي هـاي    
سياسي و اجتماعي در پيشگاه جمهوري 

 اسالمي، افشا شد.
به اين اعتبار، مصاف آتـي، جـدال          

مستقيم طبقه كارگر ايران و كمونيسـم  
اين طبقه با كل بـورژوازي ايـران در       
قامت جمهوري اسالمي است. منـطـق    
حاكميت سرمايه در ايران چيـزي جـز     
اين نيست كه بند ناف هـر مـطـالـبـه        
اقتصادي را نهايتا به سياست گره ميزند 
و با دولت و نهادهاي سـركـوبـگـر آن       
روبرو ميشود.  ايـن صـحـنـه جـدال           
مستقيم طبقاتي بـا دولـت را بـايـد             
تشخيص داد و آماده رودرويي اجتماعي 
متحدانه و متحزب با آن شد. پاسخ اين  

دوران ما غلبه بر ضعف پراكنـدگـي در     
مبارزات طبقه كارگـر و بـه مـيـدان           
كشاندن نيروي متحزب و تعيين كننـده  
طبقه ما است. امروز بـورژوازي ايـران      
هدف و استراتژي خـود را در دولـت         
اعتدال سازمان داده و به اين اعـتـبـار      
پاسدار عدم تغيير وضع موجود به نـفـع   
طبقه كارگر و حفظ امنيت سيـاسـي و     
اقتصادي سرمايه است. بر همين اساس  
هم به سمت انتخاباتشان ميروند. بـراي   
طبقه ما هم دفاع از معيشـت و رفـاه،       
حفظ امنيت فعالين و رهـبـران خـود،        

 -بدون پس زدن تعـرض سـيـاسـي         
ايدئولوژيك دولت بورژوازي و مبلغـيـن   
آن امكان پذير نيست.  طبـقـه مـا در        
جنگ با بورژوازي بايد جامعه را در ابعاد 
وسيع پشت سر سياست خـود بـيـاورد.      
بدون هدايت و رهبري كردن مبارزه اي 
گسترده و متحد، نه فقط بر سر معيشت 
و رفاه، كه بـر سـر آزادي، عـدالـت           
اجتماعي، برابري زن، حق كودك، عليه 
اعدام و ... نميتوان پوزه دولـت را بـه          
خاك ماليد. بايد در عرصه عملي ثابـت   
كرد كه بورژوازي آنقدر گنديـده اسـت     
كه حتي عاجز از عطاي كوچكتريـن و    
كم ترين رفرمهايي است كه زماني بـر    
عهده اش بود. راه حل ديگـري وجـود      
ندارد.  هر درجه تالش در اين زمـيـنـه     
مستقيما در مبارزه بالواسطه اقتصـادي  

 طبقه كارگر هم منعكس ميشود.  
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انتخاب است و طبقه كارگـر نـيـز بـا         
انتخاب سياسي خود روبـه رو اسـت.         
الزمه پيشبرد و هدايت منسجم مبارزات 
طبقه كارگر، وجود سازمان منضـبـط و     
سراسريِ حرفه اي ترين رهبران عملـي  
كارگري و كمونيست ها اسـت. حـزب      

خط رسمي همه كارگران  -حكمتيست 
آگاه و مبارز را به عضويت در صـفـوف   
خويش فرا ميخواند. اين حزبي است كه  
مصمم است تا در پيشاپيـش صـفـوف      

آزادي، برابري، حكـومـت   ” طبقه كارگر 
را به پرچم مبارزه توده هـاي  “  كارگري

ميليوني عليه سرمايه داري و بـنـاي         
 جامعه نوين تبديل كند.

 مژده؛ ميليونها كارگر ...
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سم! یا و ده باد  ی!                                       ز وری اسال  گ  

منت جمهوري اسالمي بر توليـدات       
فرش در ايران مرزي نميشناسد. اين نه  
فقط به خاطر اصالحيه هاي قانون كـار  
كه رسما كارگاههاي قالي بافـي را از      
همان محدوده ناچيز حمايت قـانـونـي      
كارگران معاف ساخته است، نه فقط بـه  
خاطر تسهيالت گـمـركـي و انـواع           
سوبسيدهاي دولتي؛ بلكه اساسا بخاطـر  
فراهم آوردن زمينه هاي اجتماعي الزم 
براي اين رشته توليدي و كسب وجهـه  

 براي چرخانندگان آن است.  
با همه زخم هاي عميق تولـيـدات        

صنعتي  بر تن طبقه كارگر جهاني، امـا  
بـه  “  صـنـعـت   ” هنوز اطالق عـبـارت     

توليدات فرش بخاطر طنين مثبت  ايـن  
عبارت در رهايي انسانها از كار يدي و   
بكارگيري ابزار توليد، يك دروغ شنـيـع   
است. در سه دهه گذشته، بيغوله هـاي     
قالي بافي با همـان كـراهـت قـرون         
وسطايي از روستاها به شهرها منـتـقـل    
شده است. دستمزدهاي ناچيز و بيكاري  
و عدم حمايتهاي اجتماعي به يـكـبـاره    
صد ها هزار دار قـالـي بـافـي را بـه            
اسارتگاه زنان و كودكان طبقه كارگر در 
ايران تبديل ساخت كه در بـدتـريـن        
شرايط ممكن با دست خالي و با خون و 
اشك و شيره جانشان سود بيافرينند. در  
دل مجادالت امروز در حاشيه بـرجـام     
نمايندگان تشكلهاي كارفرمايي فـرش    
بافي در جلوي صحنه سيـاسـي صـف      
بسته اند؛ افتخارات ملي تاكنوني خود را 
به رخ ميكشند و تصوير مطلوب خود از 

 برجام را ترسيم ميكنند.
“ آبرومـنـد  ” پشت ميكروفون بخش      

بورژواي ايراني ايستاده است. اينها نـه     
رانتخوار بلكه اهل توليد هستند. اينـهـا    
در دوران بحران و تحريمها هنوز چهـل  
ميليون دالر سـود را در مـبـادالت            
بازرگاني در بيالن ساالنه خـود دارنـد.     
اينها راه و چاه روابط بين الملل را خوب 
ميدانند. از قبل تـحـوالت جـديـد و            
تعهدات دولت معتدل به روابـط بـيـن      
المللي و با ثبت رسمي مـراكـز مـهـم       

فرش ايران حق انحصاري نقشه هـاي    
ويژه فرش ايراني ديگر توسط رقـبـاي     
چيني و پاكستاني محفوظ خواهند بـود.  
اينها برنامه عملي تصرف مجدد امريكـا  
بعنوان بزرگترين بازار فرش ايـرانـي را     
مهيا دارند.  ... امـا زبـانشـان بـراي               
كوچكترين وعده بهبود بـه كـارگـران      
خالق اين ثروتها الل اسـت. لـوالي          
گذشته بحران زده و آينده رونق موعـود  
چيزي جز كارگر ارزان وطني را تشكيل 

 نميدهد. 
دوره وعده هاي بورژوايي هر چنـد       

كاذب، دوره تحميق كارگر بـه امـيـد        
واهي وطن مشترك خيلي وقت اسـت    
به پايان رسيده است. دنياي سياست تـا   
مغز استخوان ضد كارگر در ايران هيـچ  
وقت و در بهترين حالت از هـمـدردي     
لمپنانه نسبت به طبقه كارگر فرا نرفتـه  
است. اما هنوز سوال اينستكه اينـهـمـه     
منت بر سر طبقه كارگر بر چه چـيـزي   
استوار است؟  همه هنر طبقه بـورژوا و    
حكومت آنها به تحويل طبقـه كـارگـر      
خودي به   بهره كشي برده وار خالصه 

ميگردد. درس اول مبارزه طبقاتـي بـه       
هر كارگر جواني حكم ميكند كه انصاف 
و انسانيت پديده طبقاتي است. امـا در     
اين ميان خونسردي طبقـه حـاكـم و        
دولت و حتي افكار عمومي نسبـت بـه     
شرايط كار و اسـتـثـمـار حـاكـم بـر            
كارگاههاي قالي بافي واقعا نوبر اسـت.    
آيا ساده ترين پرنسيپهاي انسـانـي و       
دفاع از حقوق همنوعان تا چه رسد بـه    
اولين پايه هاي اتحاديه كارگري بر مهر 
و موم تمامي كارگاههاي قالـي بـافـي      

 كفايت نميداشت؟
اما مراكز توليدي اسفنـاك تـنـهـا            

مربوط به قالي بافيها نيست. بحران سه  
دهه اخير را بـايـد دوران عـقـبـگـرد           

توليدي نام نهاد كه در آن     –اقتصادي 
نيروي كار ارزان و بي پناه راه را بـر        
سخيف ترين بهره كشي ها بـاز كـرده     
است. در دل يك جامعـه مـدرن كـه         
انتظار ميرود ماشين بسياري از وظايـف  
كمر شكن سنتي را بگيرد، رايج شـدن    
دباغي و حفر چاهها با كلنگ، كلـفـتـي    

تنها نمونه هايي از يك پديده خفت آور 
در آن جامعه است. در ايران تعداد بسيار  
زيادي از معادن از دور خـارج شـده از       
قبل كار ارزان كارگراني كه در تشابه بـا  
موش كور با چنگ و دندان اسـتـخـراج    
سودآور معادن را تضمين ميسازند تنهـا  
با اردوگاههاي كار اجباري نـازيسـتـي      
قابل مقايسه است. به اين ليست هنـوز   
بايد كار كودكان و قربانيان تن فروشـي  

 را اضافه كرد.
تاريخ سه دهه اخيـر ايـران گـواه             

گوياي ظرفيتهاي طبقه بـورژوا بـراي       
تبديل  يك سرزمين بزرگ صنعتي بـه  
جوالنگاه فقر و فالكت و تباهي  بـراي  
طبقه كارگر آنهم در دل يـك شـتـاب      
توليدي خيره كننده است. ايران بيشـتـر    
از آنكه گواه قوانين كور منطق سـود و    
سرمايه باشد؛ گواه ظرفيـتـهـاي ضـد       
كارگري و ضد انساني بورژواي حاكم بر 

آنست. ايران در قرق يك حكومت هـار   
ضد كارگري است. اما بيشتر از هر وقت  
ديگر خيزش و چاره جويي را بـه امـر       

 عاجل اين طبقه تبديل ساخته است.   
بزودي و با پايان تشريفات و هـيـاهـو      
بالخره و خواه ناخواه نوبت بـه پـرده       
اقتصادي خواهد رسيد.  برنجام در هـر     
گام كه بتواند جلو بردارد، بـه هـمـان        
اندازه كارگر را در مراكز بزرگ كارگري 
مجتمع ميسازد. برجام در هر گام كه در  
هسته اصلي اقتصادي خود پـيـش رود     
كارگران را به تقابل ميطلبد. بـورژوازي   
ايران هر رويايي در سر داشتـه بـاشـد،      
طبقه كارگر نميتواند از تسـريـع ايـن        

 پروسه خشنود نباشد. 
 

كارگران در مصافهاي پيـش روي         
خود جز زنجيرهاي خود چيزي براي از   

 دست دادن ندارند. 

 رفاه؛ بورژوازي ايران در آينه ...
 “)منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”(بخشي از 

رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فرد از  - 
هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جـامـعـه امـروزي       
است. براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تـامـيـن       

 است، بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد.  
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران  
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 روز شش ساعته)  5ساعت كار در هفته ( 30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته   

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال   16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

سالي  55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افراد باالي 
 كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند  

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و 
بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه.  ارايـه خـدمـات        

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر           

 كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است.   
ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور (نمانيـدگـان مـجـلـس، شـهـرداران،              

 استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و.....) برابر با مزد متوسط كارگر.  
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيسـت. از     
اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  

 است.
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در آستانه هر تجمع و از جـملـه              
كنگره ما، معموال با اين سوال مـواجـه   
مي شويم كه كنگره چكار مي كـنـد و     
توقع از آن چيست؟ اين بخـودي خـود     
سوال معتبري است. امـا ايـن سـوال         
زماني جواب واقعي مي گيرد كه حـول    
هر تحولي در حزب از مباني فكري تـا    
سياست ها و تاكتيكهايش، طـيـفـي و      
صفي از كارگران و كمونيسـت هـا و       

 رهبران جامعه، جمع و متحد شوند. 
در سنت چـپ ايـران، احـزاب و               

جريانات و حتي شخصيت هاي سياسي 
خود را به جاي جامعه مي نشانند و خود 
را نيرو محركه و موتور كوچك بحركت 

در آوردن جامعه بزرگ مي پـنـدارنـد.       
نقطه شروع وعزيمت ايـن چـپ نـه          
جامعه، بلكه خود و سازمان خود اسـت.  
وقتي صحبت از وظايف كمونيست هـا    
هم هست مخاطب خـودشـان و نـه          
كمونيست ها و رهبران جامعه در محـل  
كار و زيست كارگران است. جـلـسـات     
گروهي و يا پلنوم ها و كنگره هاي اين 
چپ، بخودي خود نـقـطـه عـطـف و          
شروعي براي تحوالت اجتمـاعـي بـه      
حساب مي آيد. در حالي كه در دنـيـاي    
واقعي اين تجمعات به نام كمونيسـم و    
كارگر و جامعه، اگر انعكاسي از وضـع      
طبقه كارگر و جامعه نباشد و رنـگ آن    
را نگرفته باشد، انعكـاس مـبـاحـث و         
مسايلش با هر تزيين و تهييج و تعريف 
از خودي،  فراتر از ديوار سالـن هـا و       

 اطاق هاي اين تجمعات نمي رود. 
منظور اين نيست كه احزاب و گروه      

هاي كـوچـك و بـزرگ و حـتـي                
شخصيتهاي كمونيست هيچ وظيفه اي   
براي خود در قبال جامعه قـرار نـمـي        
دهند. اما اين وظايف هر چه بـاشـد و      
ابعادش هر اندازه وسيع يا كوچك باشد، 
جز با چفت شدن با جامعه و جنبش هـا  
و انسان ها و كارگران و كمـونـيـسـت     

 هايش راه به جايي نمي برد. 
حزب ما حكمتيست هـا چـه در              

كنگره و چه قبل و بعد از آن در عرصـه  
سياست طبقه كارگر را نمايندگـي مـي     
كند و افق سياسي روشن را پيش پـاي  
طبقه كارگر مي گذارد. ما معتقديم كـه    
اين كار را چه تاريخا و در دوره حكمت 
و چه تا كنون بدرجه زيادي انجام داده   
ايم. اما قاضي در اينجا فقط ما نيستيـم.   
اين قضاوت را كمونيستهاي جامعه هـم  
بايد داشته باشند. اگر نه حتما كـار در       
جايي مي لنگد. و اين كمونيست هـاي   
جامعه است كه به ما مي گويند كجـاي  
كار مي لنگد و يا كدام سياست و افـق    
در جامعه پراتيك مي شود و نيرو جمـع  
مي كند و اين نيرو خودبخود جمع نمي 

 شود. 
ما كساني نيستيم كـه درجـامـعـه            

نورافشاني مي كنيـم و در نـتـيـجـه            
خودبخود همه جا روشن مي شود. اگـر    
كارگران و كمونيست هاي جامعه ايـن    
سياست ها را نپذيرند و به سياست خود 
و پراتيك اجتماعي و جـذب نـيـروي        
عظيم اجتماعي تبديـل نـكـنـنـد، از          
روشنايي خبري نيست. شكي نـيـسـت     
موانع زياد است از جـملـه اغـتـشـاش        
فكري و سياسي در صفوف چپ  بدليل 
سياستهاي غير كمونيسـتـي و غـيـر         
كارگري و بورژوايي تحت نام كمونيسم 
در ايران. اما شم سياسي و طـبـقـاتـي        
بااليي نمي خواهد تا تشـخـيـص داده      
شود چه درست و چه نادرست اسـت و    
تفاوت ها كجا است. البته ما موظـفـيـم     
اين تفاوت ها را به روشني و صـراحـت   
به جامعه اعالم كنيم و اين كار را مـي    

 كنيم. 
طبقه كارگر امروز به كمونيـسـم و          

حزب سياسي اي نياز دارد كـه لـنـگـر       
عظيم تمايز منفعت طبقـه كـارگـر و        
انقالب سوسيالـيـسـتـي در مـقـابـل            
اپوزيسيون چپ و راست باشد. طـبـقـه     
كارگر بايد به كمونيسـم بـورژوايـي و        
خرده بورژوايي كه  خود عامل اغتشاش 
و  تفرقه است تا اتحاد كـارگـر، پشـت      

كند. كمونيسمي كه اتحاد كارگر نه تنها  
امرش نيست بلكه مدام تـالش كـرده     
است كه بخشهايي از  كارگـران را از      
طبقه خود كنده و پشت  بورژوازي ببرد 
و يا طبقه كارگر را با سـيـاسـت ضـد         
رژيمي صرف و حتي ضد جـنـاحـي از      

 رژيم، به انحراف بكشاند. 
در نتيجه مي خواهم بگويم كه مخاطب 
ما كمونيست ها و رهبران جامعه اسـت.  
اميد به آن ها و آنجا است. اگر نبض ما  
با نبض جامعه و كمونيست هاي جامعه 
نزند، توقع زيادي از پيشرفت نميـتـوان   

 داشت.  
در تجربه شخصي من و زماني كـه       

تنه ام به تنه كمونيست هاي جامعه مي 
خورد، هر بار آشنايي و هـمـفـكـري و       
مشورت و تـوافـق و هـمـكـاري و              
تعهدهايي كه بهمديگر ميدهيـم شـور     
انگيز است. اما هميشه و در خـلـوت          
خودم  فكر مي كنم كه اين دوستان چه 
شانسي دارند در جامعه اي زندگي مـي    
كنند كه به جاي يك نفر اينجا و دونفر 
آنجا، توده عظيمي از انسانهاي تشـنـه     
آگاهي جلو دست شان قرار گرفته است، 
به آنها غبطه مي خورم و پيش خـودم    
مي گويم، بايد رفت و بجـاي ايـنـكـه       
امروز دو نفر را چهار نفر كنيم...، تعـداد     
بيشتري و توده وسيع تري را مخاطـب  
قرار داد و بسيج كرد و سازمان داد. اين  
كار را همه ما بايد بكنيم. آنـهـم  در          

طول حيات ما كمونيست هاي اين دوره 
 بايد اين اتفاق بيفتد نه  بعد از آن. 

حزب قدرتمنـد ايـن دوره، تصـويـر           
قدرتمندي از خود به جامعه مي دهـد.    
سياستهايش، كادرها  و شـخـصـيـت         
هايش، تـوانـايـي و تـخـصـص در             
سازماندهي و حفظ امنيتش، پتـانسـيـل    
نظامي اش، گارد آزادي و كـنـتـرل          
محالتش ...، همه و همه بايد تصـويـر      
اين قدرت باشند. اين تصوير را تنها مـا   
بخش خارج كشوري حكمتيـسـت هـا      
نمي تواند به جامعه بدهد. مگر اين كـه   
با تصويري كه كمونيست ها و رهبـران  
كارگري و اجتماعي در ايران از خود مي 

 دهند، يكي شده باشد. 
اگر بپذيريم كه در دوره و شـرايـط        

متفاوتي قرار داريم. پس بايد جوابگـوي   
نيازهاي اين دوره بود. حزب و كـادر و     
شخصيت چه در اينجا و چه در داخـل،    
در اين دوراني كه ما زندگي مي كنـيـم   

تعريف كالسيك ندارد. تبليغ، تـرويـج،       
سازماندهي  در ايـن دوره بـا دوران           
احزاب كمونيست قديم در ايران و حتي 

 حزب بلشويك فرق مي كند. 
 

تبليغ، ترويج، سـازمـانـدهـي كـار             
سوزني و بروم يكي يكي ادم ها را ساغ 
كنم نيست. اين را قاعدتا هر كمونيستي  
در هر شرايطي و در روابـط خـود بـا          

 ديگران مي كند يا بايد بكند ... 

يادداشتي به كمونيست هاي 
حاضر و غايب در كنگره 

 حكمتيست ها
 مظفر محمدي    

 قرار پيشنهادي كميته رهبري به گنگره هشتم حزب حكمتيست (خط رسمي)
 

 قرار در مورد مقررات تغيير در
 اسناد پايه اي حزب 

 
مقدمه: حزب حكمتيست در استراتژي و تاكتيك، اساسا متكي بـه بـرنـامـه و                 

 اساسنامه حزب است. برنامه و اساسنامه حزب، اسناد هويتي حزب اند. 
عالوه بر اين وجوه، نام حزب،  بيانگر و انعكاس تاريخ شكل گيري و پيوستـگـي        

 گذشته حزب با آينده آن است و آن را منعكس ميكند. 
از اين رو اين مشخصات، هويت پايدار حزب است و تغيير آنها نمي تواند با راي        

 گيري حاصل هر اقليت اكثريت نسبي در هيچ نشست حزبي، تغيير كند. 
تغيير موازين استراتژيكي حزب و هويت هاي پايدار حزب، تنها در شرايط خاصي      

 كه قرار زير معلوم كرده است، ممكن است.  
 

اسناد پايه اي و هويتي حزب ( برنامه، اساسنامه، نام حزب) فقط  به تقاضـاي     -1     
 نيمي از نمايندگان هر كنگره در  دستور كنگره هاي حزب قرار خواهد گرفت.  

 تصويب اين اسناد به دو سوم آرا حاضر در گنگره  نياز دارد. -2     
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اين ها جزو بديهيات و نياز اولـيـه          
است و ربطي به شرايـط و اوضـاع و         
احوال معيني ندارد در همه شرايط الزم 
است. بايد به حزب جامعه تبديل شد. و   
كمونيست هاي ايران اند كه مي تواننـد  

 و كاري مي كنند كه اين اتفاق بيفتد.  
اين دوران از نظر من دوره عروج طبقه  

كارگر و كمونيسـم اش اسـت. دوره          
عروچ چپ در جامعه است. گروه هـاي     
چپ و ماركسيست از حـلـقـه هـاي           
مطالعاتي آكادميك و محفل گـرا بـه       
سياست و پراتيك اجتماعي روي آورده   
اند. كمونيست ها دارند تـلـفـيـق كـار         
مخفي و علني را تجربه مي كـنـنـد و      
پيشرفت خود را در حـوزه عـلـنـي و           
اجتماعي مي دانـنـد. روشـنـفـكـران            
كمونيست درمحافل و شبكه هاي خـود  
متحد مي شوند و خود را بـخـشـي و        
متعلق به صف كمونيسم كارگران مـي    
دانند. كتاب و جزوات كمونـيـسـتـي و        
ماركسيستي مخفي و علـنـي وسـيـعـا        
منتشر و پخش مي شـونـد. مـبـاحـث         
ماركسيستي به  روزنامه هاي پر تـيـراژ   
دست يافته است.  پرفروش ترين كتاب  
در دوره اخـيـر كـتـابـهـاي چـپ و              

ماركسيستي اسـت. هـزاران نسـخـه           
مانيفست و كاپيتال چاپ و به فـروش    
رسيده و باز ناياب شـده و جـامـعـه           
بيشترش را مي طلبد. حـزب گـريـزي       
سابق كه محصول چپ غيركارگـري و    
غيركمونيستي است، كم تر شده و چپ 
ها درمورد احزاب چپ و كمونيسـت در    
اپوزيسيون حرف مي زنند و قضاوت مي 
كنند. حزب كمونيـسـت كـارگـري و          
رهبري اش را بخشي از و متعـلـق بـه      
يك جنبش دمكراتيك مي نامنـد كـه     
جناح راست  دمكرات ها و سكوالرها را 
تغذيه مي كند. كـومـه لـه و حـزب            
كمونيـسـت ايـران را جـنـاح چـپ               
ناسيوناليسم كرد مي نامند. ادبيات چـپ   
غير متحزب را خوراك مـحـافـلـي از         
روشنفكران مي دانند كه به درد كارگـر  

 نمي خورد... 
با وجود همه اين هـا ايـن نـوع               

كمونيسم و چپ بدون متحزب شدن در 
حزب سياسي كمونيستي، بدون بسـيـج   
عمومي، بدون بحركت در آوردن مردم، 
بدون قرار گرفتن در رهـبـري و راس       
جنبش هاي از قبيل جنبش نارضايـتـي   
عمومي و عليه فقر و گرسنگي و گراني 

و نان و آزاي تا جنبـش كـارگـران و        
روشنفكران و زنان و جـوانـان بـطـور       
مشخص و حول خواست معين، بـدون    
مخاطب قرار دادن توده هـاي هـرچـه      
وسيع تري از كارگر و زحمتكش و زن   
و جوان  و غيره... نمي تواند نـقـش و        
وظايف اين دوره را ايفا كند. تنـهـا بـا       
رفتن به متن جامعه ي چند ده ميليوني 
كارگر وزحمتكش مـي تـوان حـزب          
سياسي طبقه كارگر را  بـا  افـق و           

سياست هاي كمونيستي و حكمتيستـي   
 در ايران ساخت.

اجازه بدهيد در اين رابطه و بعنـوان       
حسن ختام، گوشه اي از يك مـبـحـث    
كورش مدرسي در مطلبي بـا عـنـوان      

“ انقالب ايران و وظايف كمونيست هـا ” 
را اضافه كنم: مخاطب اين بحث از نظر  
من كل حكمتيست هاي داخل و خـارج  
است. مخاطب كمونيست هاي متحزبي  
است كه هر كجا قرار دارند  به عـنـوان   
حزب سياسي طبقه كارگر نقش ايفا مي 

 كنند.
 

بجث بـر سـر     ”...  كورش مدرسي:       
وظايف طبقه كارگر نيسـت. وظـايـف       
كمونيست ها است. طبقه كارگر بـدون     
كمونيستهايش به جايي نـمـي رسـد.        
كمونيست ها وجدان آگاه طبقه كـارگـر   
اند. دخالت طبقه كارگر در سياست مثل  
طبقات ديگر از كانال حزب سـيـاسـي      
انجام مي شود و وقتـي صـحـبـت از         
وظايف كمونيست ها اسـت مـنـظـور         
كمونيستهـاي مـتـحـزب اسـت نـه             
كمونيستهاي پراكنده و سازمان نيافته و 

 غير حزبي...
اولين و مهمترين مسـالـه بـراي             

كمونيست ها و براي طبقه كارگر تامين 
رهبري كمونيستي براي جامعه اسـت.    
رهبري كه جامعه ان را قبـول داشـتـه      
باشد. كمونيستي كه رهبر مردم نباشـد،   
كمونيست نيست. كمونيسم و رهـبـر        
كمونيستي نقطه رجوعش جامعه اسـت  

 نه تشكيالت.
كمونيست ها محتاج صف وسيعـي       

از اكتويست ها و فعالين سـيـاسـي و        
اجتماعي و مسوولين و سازماندهندگـان  
تشكيالتي اند.  اينها ماشين حـزب را       
مي سازند. اما بدون بك رهبر اجتماعي،  
رهبري كه جامعه او را رهبر خود بدانـد،  

 اين ماشين جاني نخواهد داشت...

سوالي كه ما بايد جواب بدهـيـم ايـن      
است كه ايا مي توانيم جامعه را صاحب 
صفي از رهبران طراز اول كمونـيـسـت    

 كنيم؟
رهبر نيمه وقت و نـيـمـه دل بـا              

اولويتهاي متفاوت و چندگانه به جـايـي   
نمي رسد. صف رهبران در هر دوره از      
ميان كساني كه قدم جلو مي گذارند و   
فلسفه زندگيشان را ايفاي نقـش قـرار     

 مي دهند بدست مي ايد.
آيا كساني هستند كـه فـلـسـفـه               

زندگيشان را ايفاي نقش در زنـدگـي       
ميليون ها انسان بدانند؟ كساني هستند 
كه ملزومات ايفاي چنين نـقـشـي را        
فراهم كنند؟ خطرات، محدوديـت هـا،     
فشارها، و محروميت هـاي نـاشـي از        
ايفاي اين نقش را با آغوش باز تحمـل  

 كنند و به استقبال آن بروند...
كمونيسم بدون رهبران شـنـاخـتـه          

شده اجتماعي توده اي و جسـور بـه         
جايي نمي رسد. كمونيست هايي كه در  
صف اول نبرد حضور دارند و جسـارت    
دارند تصميم ميگيرند مردم را به كـاري  
فرار مي خوانند از كاري منع مي كنند و 
سرنوشت شان را به سرنوششت ميليون 
ها انساني كه مي خواهند در زندگي انها 

 نقش بازي كنند گره بزنند..
هدف ما بايد اين باشد كه انـقـالب        

را در طول حيات خود سازمان دهيم تـا  
هم نسل ما و هم نسل هـاي بـعـدي      
نجات پيدا كنند. افق رشد انقالب تا در    
يك روز موعود افق رستاخيز مـذهـبـي    
است و كسي را به دنبال خود نخـواهـد   

 كشيد.

 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.   



ی    ت ت  ١٠٢ماره    ٧ حک  

 اهم وظايف كمونيست ها عبارتند از:
 

دخالت كردن در سـيـاسـتـهـاي       -     
جاري جامعه. چفت شدن به اعـتـراض    
مردم. تعريف پيروزي و تامين رهـبـري    
توده اي و اجتماعي كمونيـسـتـي. بـه        
تحرك در آوردن جامعه و متشـكـل و     
 متحد كردن پرچم پيروزي طبقه كارگر.

سازماندهي مقاومت در مقابل هر  -     
تحول غير منتظره، كنترل محله، گـارد    

 ازادي...
تصرف سياسـي و سـازمـانـي          -     

كردستان. كردستان پايگاه ناسيوناليسـم   
و بورژوازي نيست. منطقه اي است كـه   
كمونيست ها در ان تاريخ دارند، نـفـوذ   
دارند، قدرت دارند و مي توانند بعـنـوان   
يك اهرم قدرت در انقالب اتي ايـران    
ان را بكار برند. .  كمونيسم قدرتـمـنـد      
دركردستان مستقيما به تهـران وصـل     

 است.  
كمونيست ها بـايـد از هـمـه            -     

امكاناتي كه كردستان دارد اسـتـفـاده        
كنند. بعنوان رهبر مردم عروج كـنـنـد.     
يك حزب توده اي بوجود اورند و گـارد  
ازادي در ابعاد وسيع سازمان دهد. حزب  

قدرتمند با پتانسيل نظامـي و حضـور       
 نظامي دركردستان.

دفاع از ماركسيسم، متمايز كردن  -     
مجدد كمونيسم در مقابل ناسيوناليـسـم   
چپ. وقتي از كمونيست ها صحبت مي  
كنيم ، ناچاريم به موقعيت كمونيسم بـه  
عنوان يك خط فكري هم دفاع كنيم .   
تا وقتي منصور حكمت بود و تا وقـتـي   
كه حزب كمونيست كاگري زير فشـار    
ناسيوناليسم چپ چند شقه نشده بـود،    
جامعه كمابيش تصوير روشن و تثبـيـت   
شده اي از ماركسيسم و كـمـونـيـسـم      
داشت ووقتي صحبت از كمونيسم مـي  
شد كمابيش كمونيسم كارگري مد نظر 

 بود. 
اين تصوير و اين تمايز امروز بـهـم        

ريخته است. اگر قبال براي جدا كـردن     
خود از كمونيسم رايج، حـزب تـوده و       
چپ سنتي، ناچار شـديـم از عـبـارت         
كمونيسم كارگري استفاده كنيم، امـروز  
خود كمونيسم كارگري همـيـن عـدم      
تعين را يافته اسـت. هـمـه پـرت و            
پالهائي كه رهـبـري جـديـد حـزب          
كمونيست كارگري منتشر ميكند هـم،    
متاسفانه به اسم كمونيسـم مـنـتـشـر        

ميشود. اين موقعيت نه تنهـا اعـتـبـار        
كمونيسم را كـاهـش داده بـلـكـه              
سردرگمي وسيـعـتـري را در مـيـان            
كمونيستها و فعالين كمونيست بـوجـود   
آورده اسـت. بـدون افشـاي كـامـل             
بنيادهاي فكري و نتايج سـيـاسـي و        
عملي اين جريان، منسجم كردن مجدد 
نيروي كمونيستها بسيار دشوار خـواهـد   

 بود.
در نتيجه يك حلقه مهم در كوبيدن     

ميخ كمونيسم ماركـس و لـنـيـن و           
حكمت، تعرض به بنيادهاي فكـري و    
سياسي كل اپوزيسيـون بـورژوائـي از        
راست تا چپ، و از جمله سياست و خط 
فكري رهبري جديد حزب كمونيـسـت   

 كارگري، است. ...
 

     
كمونيسم ما ناچار است مجددا در بطن  

يك دوران بشدت متحول سياسي كـه    
اقدامات عاجل سيـاسـي را ضـروري        
ميكند از شفافيت و تـيـزي نـظـري           
ماركسيسم دفاع كند و مانع اغتـشـاش   
فكري در جنبش كمونيستي شـود. مـا      
سنت اين كار را داريم، سابقـه اش را      

داريم، خطش را داريم و تـوانـش را         
داريم. ما بايد تضمين كنيم كه هر كس  
در ايران ميخـواهـد نـقـش رهـبـري           
كمونيستي را ايفا كند خود را مجددا بـا  
كمونيسم ما، كمونيسم ماركس تداعـي  
كند و خودش را نيازمند پيوستن به ما و 

 به اين حزب ببيند.
يك نقطه قدرت خط ما دست بـاال       

داشتن خط ما در كانونـهـاي فـكـري       
كمونيستي در شهرهاي اصـلـي ايـران      
است. اين دست باال داشتن بايد مبنـاي   
پيدا كردن هژموني كامـل فـكـري و        
سياسي اين خط بر فضاي فكري چـپ  
جامعه بشـود. پـيـشـروي انـقـالب               
سوسياليستي در گرو تضـمـيـن ايـن         

 “هژموني فكري است...
 

اين افق و سياست ها و وظـايـف،          
حزب حكمتيست هـا     8ناظر بر كنگره 

است. حزبي كه نقطه رجوعش جامـعـه     
و نقطه اتكايش كارگران كمونيسـت و    
كمونيست هاي انقالبي جامعـه اسـت.     
اگر چه كنگره ما علني نيست، اما جـاي  
هيچ كمونيست و حكمتيستي در ايـن      
كنگره خالي نيست. آينده از آن ما است  
اگر همه با هم و دست در دست هم به 
انجام و پراتيك اين افـق و وظـايـف        

 بپردازيم.  

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، تـحـقـق         
مطالبات برحق مردم ممكن نيست. اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتـي   
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 

   
h p://hekma st.com/2015/Hekma st Manshour.html 

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
 سردبير: فواد عبداللهي

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

  

وز و پش  ید،  وا ت را  حک
ت را   ید! حک

ید! سا ان  ت کار  د


