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:سرمقاله   

با توجه به اینکه موانع بسيار زیادی 
ســر راه انجــام وظــایف انقالبيــون و 
کمونيــستھا وجــود دارد و انقالبيــون 
ــدن و  ــار آم ــدی و کن ــا امي ــدون ن ب
سازش با دشمنان رنگـا رنـگ بـرای 
انجام وظایف خویش خود را به آب و 
آتش می زنند امـا در غالـب مواقـع 
ھزینـه مـی دھيـم ولـی نتيجـه ای 

بــرای یافتــن .  بدســت نمــی آوریــم 
عيب کار و راه کارھای که مـا را بـه 
نتيجه مطلـوب برسـاند بایـد اعمـال 
خــود ، شــرایط موجــود و نيــاز ھــا و 
توانائئھای خود را بارھـا و بارھـا بـه 
زیر تيغ نقد بکشيم و از خود سـوال 

 :کنيم 
چرا نمی توانيم جوانان را که   -١

در سالھای اخير ثابت کردند 
ـــه از  ـــرس و واھمي ھيـــچ ت
دشــمن ندارنــد و جانانــه در 
مقابل نيروھای فاشيـستی 

ــــا   – ــــالمی در خيابانھ اس
جنگيدند به مبارزه مستمر و 
سازمان یافتـه بـرای کـسب 

 مطالبات ھدایت کنيم؟
ــوانيم آکــسيون   -٢ چــرا نمــی ت

ھای در روز ھـا و مناسـبت 
ھــای مختلــف از جملــه روز 

 کارگر بر گزار کنيم ؟
چرا نمـی تـوانيم حـتی یـک   -٣

ـــــشمند راه  ـــــصاب نق اعت
 باندازیم؟

چرا نمی توانيم از اعتـصابات   -۴
زیادی که خـود بـه خـود راه 
می افتند حمایـت عملـی و 
ــل  ــرده حــد اق سراســری ک
یکــی از آنھــا را بــه پــيروزی 

 نسبی برسانيم ؟

 ...و چرا ھای دیگر 
ھر گاه بتوانيم برای سـوالھای خـود 
جــواب دقيــق و اصــولی پيــدا کنيــم 
ــای  ــل ھ ــوانيم راه ح ــی ت ــاه م آنگ
درست را یافته بـه مـشکالت فایـق 

اولين و بھـترین جـواب مـا بـه . آیيم 
سواالت باال و از این دسـت در یـک 

 . جمله خالصه می شود
چون حزب واقعی طبقه کار گـر 

 .وجود ندارد
در مقابل این جواب افـرادی کـه بـه 
دنبال جواب چرا ھـا مـی گردنـد بـه 

 : سه قسمت تقسيم می شوند 
افرادی که این جواب را قبـول   -١

ندارند حزب رابه عنوان یکی 
از ضــروریات انقــالب نمــی 

انحالل طلـب "  دانند  یا اصال
 .ھستند

افرادی که قبول دارنـد وجـود   -٢
حــزب از ضــروریات انقــالب 
است و اعتقاد دارنـد کـه در 
حال حاضر حزب طبقه کارگر 
موجود است کـه بـا اندکـی 
تغييرات می توان آن را بـروز 

 .کرد
افرادی که اعتقاد دارند حزب   -٣

طبقـــه کـــارگر از ضـــروریات 
اصلی پيروزی انقالب اسـت 
و اکنـون وجـود نـدارد و بایـد 

 .ساخته شود " حتما
افراد متعقـد بـه بنـد سـه  درحـال  

 :حاضر به سه صورت حضور دارند 
 .به صورت منفرد  –الف 
بــه صــورت عــضویت در محافــل   -ب

 .کمونيستی 
به صـورت عـضویت یـا ھـواداری   -ج

 .یکی از احزاب موجود

روی صحبت ما بـا افـراد متعلـق بـه 
بنا براین مھمترین و .  بند سه است 

اوليـــن وظيفـــه کمونيـــست ھـــا ، 
فعالين و کـارگران انقالبـی در حـال 
حاضر قدم برداشتن در راه سـاختن 

 . حزب واقعی طبقه کارگر است 
در مقابل جواب چراھـا یعـنی اینکـه 
عدم وجود حزب طبقه کـارگر باعـث 
مــی شــود بــه بــسياری از اھــداف 
نرسيم ، یک سوال پایه ای دیگـری 

 . طرح می شود
آیــا تــا ســاخته شــدن حــزب طبقــه 
ــر  کــارگر وظــایف انقالبــی خــود را ب
زمين گذاشته و منتظر اتمام پروسه 

 ساخته شدم حزب بمانيم؟
. جواب این سـوال نـيز روش اسـت 

خير، نبایـد منتظـر مانـد بلکـه چـون 
ساخته شـدن حـزب خـود بخـشی 
ازضرورت تـاریخی  مبـارزه طبقاتـی 
است که طی روند و پروسه مبـارزه 
بــه صــورت نيــاز ضــروری ومھمتریــن 
ابزار مبارزه مطرح می گـردد و پـس 
از ساخته شدن، اسـتمرار مبـارزه و 
عبور از سرمایه داری را ممکن مـی 
ــراین نقــشه منــد کــردن  ــا ب کنــد بن
مبــارزات خــود بــه خــودی و روزمــره 
بدون حزب امکان پـذیر نخواھـد بـود 
پس بایـد قبـل از و درحيـن سـاخته 
شــــدن حزب،کــــارگران پيــــشرو ، 
ــون حرفــه ای و کمونيــستھا  انقالبي
وظایف خود را که آماده کردن طبقـه 
کارگر برای تسخير قدرت اسـت بـه 
ــزب  ــاختن ح ــانند و س ــام برس انج
طبقــه کــارگر خــود بخــشی از ایــن 

فرامـوش نکنيـم .  وظيفه می باشـد
که حزب امداد غيـبی نـدارد ، جـادو 
گری نمی کند و طلسم ھـم نـدارد 
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حزب خالق کارھا ی بی پایه و بـی 
اساس نيست ، کارھای غير ممکن 
، ناگھــانی ، غــير منتظــره و خلــق 

وظـایف حــزب .  الـساعه نمـی کنــد 
این گونه است که تمـامی مبـارزات 
جاری در جامعه را کـه دارای پایـه و 
اســاس و عينيــت ھــستند ، بـــه 
سمت و سوی یکپارچه وسراسـری 

حــزب بــا .  شــدن ھــدایت مــی کنــد
خــورده کــاری و مبــارزات پراکنــده 
مبارزه نمـوده و آنھـا را بـه کارھـای 
سازمان یافته و نقـشه منـد تبدیـل 

ھم چنان که حزب اقدام .  می نماید
به سراسری کردن کارھا و فعاليـت 
موجــود مــی کنــد وجــود آن باعــث 
ایجاد بستر و فضای مـی شـود کـه 
استعدادھاو ابتکارات مبارزاتی تـوده 
ھا و انقالبيون کـه قبـل ازبـه وجـود 
آمـــدن حـــزب وجـــود داشـــتند و 
خودشان بخشی از سازندگان حزب 

ساخته شدن .  ھستند شکوفا شود
حزب که خود ارتقاع مبارزه اسـت و 
بـــه وســـيله ی کمونيـــست ھـــا ، 
انقالبيــون و کــارگران ســاخته مــی 
" شود پس از ساخته شدن متقـابال

ــای  ــاع توانائئھ ــد و ارتق ــث رش باع
و راه کارھـا .  سازندگانش می گردد

بـه ذھـن "  و راه حل ھـای کـه قبـال
ســـازندگان نمـــی رســـيد پـــس از 
ســاخته شــدن حــزب پيــدا شــده و 
کارھای خارق العاده  نـيز بـه انجـام 

حزب تاثير مـی پـذیرد بـا . می رسند
اعمال انقالبـی وابتکـارات و نـوآوری 
سازمانھایش ھرچه بيـشتر پيـشرو 
می شود و تاثير مـی گـذارد یعنـی 
باعث رشـد و شـکوفایی اعـضایش 

ارتقاع یافته و ارتقاع می (  می گردد
در مجموع پایه تشکيل شدن .) دھد

حزب ھمين کارھای است که امروز 
ما به صورت خورده کـاری و پراکنـده 
انجامــشان مــی دھيــم و در حيــن 
انجام آنھا درک می کنيم که کجـای 
کارما ایراد دارد و برای برطرف کـردن 
ایراد چه ابزاری باید داشـته باشـيم 
.و آن ابزار را چگونه بدست بيـاوریم 

در حال حاضر ھيچ کـدام از احـزاب ( 
موجود چنيـن توانـایی را ندارنـد بـه 
ــر  ــه کارگ ــزب طبق ــل ح ــن دلي ھمي

خود ھميـن احـزاب "  نيستندو دقيقا
ــوزه  ــاری در ح ــمن گرفت ــود ض موج
خـورده کـاری بـه خـورده کـاری نيــز 

حـال از خـود مـی .)  دامن می زننـد

پرسيم قبل از ساخته شدن حزب و 
در حين ساخته شدن آن ما چگونـه 
باید فعاليـت خـود را پيـش بـبریم و 
نقــشه راه و روش کارمــا بایــد چــه 
باشد تا به ساخته شدن و یا ارتقاع 

 حزب دست پيدا کنيم؟
ھمان گونه که گفته شد حزب برای 
ارتقاع و انجام بھـتر ھميـن مبـارزات 
و .جاری در جامعه ساخته می شود

ــرای ســازماندھی و  ــزب ب ــون ح چ
سازمان یابی است بنا براین اوليـن 
قدم برای شروع روند ساخته شدن 
حزب انجام ھمين کارھا و وظایف به 
صورت منظـم بـا دقـت ، مـستمر و 
ــــه ســــمت و ســــوی  حرکــــت ب
ســازمانيافتگی و ســازماندھی ھــر 

حرکت بـه سـمت .  چه بيشتر است
ساخته شدن حـزب دوری از خـرده 
کاری و درھمين حين بر قراری اصل 
برنامــه ریــزی حــتی بــرای کارھــای 
کوچــک امــا بــا افــق و چــشم انــداز 

بر نامه ریزی و اجرایـی . بزرگ است
کارھـای کوچکــی کــه خــود خــشت 

حـزب .  ھای اوليه حزب خواھند بـود
ـــد دادن کارھـــای کوچـــک  ـــا پيون ب
کارھای بزرگ و حرکتھای سراسری 

بنـا، بـراین دالیـل .  ایجاد خواھد کرد
اســت کــه مــی گــویيم ســلولھا یــا 
ــه  ــستی نطف ــای کموني ــسته ھ ھ

 . ھای یک حزب انقالبی ھستند 
حــال از خــود مــی پرســيم ســلولھا 
وھـــسته ھـــای کمونيـــستی چـــه 
وظایفی را باید دنبال کنند بخـصوص 
ــی  ــای م ــه کارھ ــرای روز کارگرچ ب

 توانند انجام بدھند؟
ما می توانيم تا به وجود آمدن حزب 

 سـاله طبقـه کارگـر ٢٠٠از تجربيات 
و .  در مبارزات خـود اسـتفاده کنيـم 

ــای  ــژه گيھ ــا وی ــا را متناســب ب آنھ
شرایط امروزی تغيير داده به عنـوان 
و .  روش و سبک کار خود بکار گيریم

در ھميــن حــال بــا بــه کــارگيری 
ابتکارات توده ای روش ھـای جدیـد 

اینجا نـيز یـک .  مبارزه را کشف کنيم
 :سوال جدید طرح می شود 

بـــه طـــور واضـــح از کـــدام تجربـــه 
مـــشخص بـــرای کـــدام وظيفـــه 

 مشخص می توان استفاده کرد؟
با توجه به پيش رو بودن روز جھانی 
کارگر مـی تـوان سـوال بـاال را ایـن 

 :چنين طرح کرد
برای امکان پذیر کـردن برگـزاری روز 

ــدام  ــه و از ک ــارگر چگون ــانی ک جھ
تجربيات تـاریخی طبقـه کـارگر مـی 

 توانيم استفاده کنيم؟
حال مـی تـوانيم ایـن سـوال را  در 
مورد دیگر فعاليت ھای خود نـيز بـه 

بـه "  صورت تخصصی طرح کنيم مثال
 :پرسيم 

برای امکان پذیر کردن ساخت حـزب 
از کدام تجربيات تـاریخی طبقـه کـار 

 گرمی توانيم استفاده کنيم ؟
یا برای امکان پذیر کـردن اعتـصابات 
ــا ایجــاد یــک اعتــصاب  سراســری ی
موفق از کدام تجربيات تاریخی مـی 
توانيم استفاده کنيم؟ به یاد داشته 
باشيم که اگـر بـا ھـر پدیـده ای یـا 
مــشکلی علمــی برخــورد کنيــم بــه 
ــا جــواب اصــولی خواھيــم  نتيجــه ی

در بررسی مسائل به شکل . رسيد 
علمی اولين قدم این اسـت کـه در 
مورد آن مشکل یا موضوع سواالتی 

 .از خود بپرسيم
سواالت کلی که اصـول و پایـه ای  

مشترک داشته باشـند  بـه صـورت 
 :زیر خواھند بود

 کجا می خواھيم برویم؟ -١
 چرا می خواھيم برویم؟ -٢
 چگونه باید برویم؟ -٣
 کی باید برویم؟ -۴
چه موانعی سر راه ما وجـود   -۵

 دارند؟
این چند سوال را می توان با توجـه 
به موضوع تخصصی تـر طـرح کـرد و 
چــون موضــوع فعلــی مــا روز کارگــر 
ــوانيم ســواالت را بــه  اســت مــی ت

 :صورت زیر طرح کنيم
 روز کارگر چيست؟ -١
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و ھمچنين به .  آموخت و آموزش داد
یاد داشته باشيم که درسـت طـرح 
کردن سوال نصف جـواب را در خـود 
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 .دارد
دشمن با توجه بـه اینکـه ناچـار بـه 
قبــول و پــذیرش روز جھــانی کارگــر 
شــده اســت تــالش مــی کنــد روز 
کارگر فقط به صورت یک روز و آنھـم 
به عنوان جشن دیده شود و یا ایـن 

اما .  روز را  تحریف و تصرف می کند 
طبقه کارگر آن را باید به عنوان ابـزار 
مبارزه برای ھميشه و به عنوان روز 
اعتراض نـه جـشن مـورد اسـتفاده 

پس مشخص می شـود .  قرار بدھد
که این روز یک ھـدف نيـست بلکـه 
ابزاری برای گـسترش و سراسـری 
کردن اعتراضات به جھت رسيدن به 

ھمچنيـــن .  ھـــدف واالیـــی اســـت
مشخص شد که روز جـشن و بـزم 
نيست بلکه روز مبارزه ، نـبرد و رزم 

ــدف .  اســت ــویيم ھ ــی گ ــتی م وق
ـــد  نيـــست یعـــنی اینکـــه مـــا نبای
کارھاووظایف خود را طـوری تنظيـم 
کنيم که نتایج آنھا به روز کارگر ختم 
شود بلکه باید بر گزاری روز کارگر را 
طوری تنظيم کنيم کـه موجودیـت و 
برگزاری آن ما را به ھـدف اصـلی و 
واالتری نزدیک تر کند یعنی به ما در 
عبــو ر از ســرمایه داری کمــک کنــد 
واضـح تــر بگـویيم وظيفــه انقالبيــون 
بخصوص کمونيست ھا آماده کـردن 
طبقــه کــارگر بــرای تــسخير قــدرت 
است یکی از پارامتر ھـای آمادگـی 
طبقــه کــارگر بــرای تــسخير قــدرت 
داشتن آگاھی طبقاتی اسـت پـس 
باید روز کارگر را طوری برگـزار کنيـم 
که ما را در انجام این رسالت یعنـی 
آمــاده کــردن طبقــه کــارگر بــرای 
تــسخير قــدرت کمــک نمایــد کــه 
حداقلش دادن آگـاھی بـه کـارگران 

پــس روز کــارگر را طــوری .  اســت
برگزار کنيم که امکان انتقـال ھرچـه 
بيشتر اگاھی  به کارگران را داشته 

به وجود آورنـدگان و تـصویب . باشيم
بـا ایـن "  کنندگان روز کارگر نيز دقيقا

در . ھدف آن را ایجاد و تصویب کردنـد
نھایت جواب کوتاه ایـن اسـت ، روز 
ــزاری  کــارگر ھــدف نيــست بلکــه اب
بـرای اعـتراض ، انتقـال آگـاھی بـه 
جھــت نزدیکــتر شــدن بــه ھــدف 

بر این مبنا یکـی از مھمتریـن . است
بخش تبليغ و ترویج و سـازماندھی  
بــه مناســبت روز کــارگر بایــد تبليــغ 
متـــــشکل شـــــدن کـــــارگران در 
ــوده ای  ســازمانھای سياســی و ت
خود  باشد در صورت پيشبرد چنيـن 

تبليغی طی روز ھای قبـل و بعـد از 
اول مــاه مــه مــی تــوان قــدم ھــای 
بسيار مثبتی جھت سـاخته شـدن 
حزب برداشت باید در ميان کـارگران 
بــه ایــن بحــث دامــن زد کــه طبقــه 
کــارگر فقــط از طریــق حــزب واقعــی 
خود مـی توانـد رھـبری خـود را بـر 
تمامی مبارزات گسترش داده ضمن 

 –بدست آوردن مطالبـات اقتـصادی 
ـــدون  سياســـی کـــسب آنھـــا را ب

در صورت نبود حـزب . بازگشت نماید
ــاچيزی را  ــات ن ــوان مطالب شــاید بت
بدســت آورد ولــی دشــمن آنھــا را 

ھسته ھـا . خيلی زود پس می گيرد
، کارگران انقالبی و کمونيستھا باید 
بدانند با وجـود اینکـه اوليـن وظيفـه 
آنھا آماده کـردن طبقـه کـارگر بـرای 
تسخير قدرت است در ھميـن حـال 
اولين قـدم آنھـا بـرای انجـام چنيـن 
رسالتی متقاعـد و متـشکل کـردن 
ــارگران در ســازمان سياسيــشان  ک

اگـر .  یعنی حزب طبقه کـارگر اسـت
ــا  ــشود ت ــشکيل ن ــی ت ــن حزب چني
کارگران را درخود و سازمانھای توده 
ای کــارگران متــشکل نکنــد ھــر گــز 
طبقــه کــارگر بــرای تــسخير قــدرت 

بنـا بـراین ضـمن .  آماده نخواھد شد
اینکــه کمونيــست ھــا و کــارگران 
ــی  ــر شــرایط و زمان ــی در ھ انقالب
وظيفه تبليغ و ترویج و سـازمانيابی 
در حزب طبقه کارگر را دارنـد امـا در 
جو و فـضای آمـاده شـدن بـرای بـر 
گزاری روز جھانی کارگر فرصتی صد 
چندان بدست می آورند تـا ضـرورت 

 .حياتی حزب را تفھيم کنند
نمی توان برای بر گـزاری روز کارگـر 
یــک یــا حــتی صــدھا طــرح و روش 

اینجاســـت کـــه .ثابـــت بيـــان کـــرد
ابتکــارات ، شــکوفای اســتعدادھا و 
ھمچنين بررسـی شـرایط عيـنی و 
ــا شــرایط و ھــدف  انطبــاق اصــول ب

برگـزاری روز "  مثـال( استفاده از ابزار 
خـود را نمایـان مـی )  جھانی کـارگر

ـــد ـــا و .  کن ـــسته ھ ـــراین ھ ـــا ب بن
سلولھای کمونيستی که با شرکت 
کـــــارگران وجوانـــــان انقالبـــــی و 
کمونيــستھا تــشکيل شــده و مــی 
ـــشخيص  ـــا بررســـی و ت شـــوند ب
موقعيت ھا و امکانات باید راه ھـا و 
در .روش ھای مختلـف را پيـدا کننـد

این رابطه سـخن بـسيار اسـت مـا 
فقـــط برخـــی از تجربيـــات موفـــق 
تاریخی طبقه کـارگر را مـی توانيـم 

مثال بزنيم و رفقـا بایـد خودشـان از 
درون خــاطرات ، کتابھــا ی تاریخــی 
،مقـــاالت ،گزارشـــات ، رمانھـــا  و 

مثـال ھـای ...  شنيده ھـای خـود و
بسياری را بدست آورند و آنھـای را 
که امکان پياده شدن با تغييراتی در 
شرایط فعلی را دارند اجرایی نمایند 

 .به چند مثال در زیر توجه کنيد
بلشویک  ھا برای بر گزاری اول ماه 
مه چندین روز یا حتی چندین ھفته 
قبل به باغھا، مـزارع و کوھھـا مـی 
رفتند و کارگرانی که مـستعد بودنـد 
و نياز به آگاھی داشتند با خـود بـه 
گــردش بــرده در جلــسات واقعــی و 
جدی اقدام به ترویج و تبليغ و حتی 

اگـر مـی (  سازماندھی می کردنـد 
گویيم جلـسات واقعـی و جـدی بـه 
این دليل اسـت کـه طـی سـالھای 
گذشته در ایران نيز به گـردش مـی 
روند ولی بنـا بـه مالحظـات غلـط و 
حتی سـازمان دھـی گـردش غلـط 
است بنا براین نـه جلـسات واقعـی 
تــشکيل مــی شــود و نــه حرفھــای 
جدی گفته می شود بلکـه در واقـع 
رفــع تکليــف کــرده و بــه بــازی و 
حرفھای پوچ مـی گذراننـد نبایـد در 
حرکت ھای ھسته ھا و سـلولھای 
ــف و  ــع تکلي ــن رف ــستی چني کموني
وقت کشيھا جا بافتدبلکه باید چنان 
دقيق سازماندھی شود که بـازی و 
ــسات  ــود و جل ــای خ ــه ج ــریح ب تف
واقعی و جدی نيز به جـای خـود بـر 
گزار شود و نباید ھر کسی به دليل 
داشتن افراد زیاد باعث دور شدن از 
ھدف گردد سياھی لـشگر مـشکل 
ما را در چنين موقعيـتی حـل نمـی 
کند و البته می توان دو نوع گـردش 
یا جلسه سازماندھی کـرد کـه ھـر 
کدام فراخور امکانات خـود کـار کـرد 
مخــصوص بــه خــود بایــد داشــته 

ھمچنيـن بلـشویک ھـا در . )  باشـد
خانه ھا با تعداد کم جمع شـده بـه 
بررسی و گزارش برگزاری روز کارگر 

ــد  ــی کردن ــدام م ــتی در روز .  اق ح
کارگر با تعداد کمتری به محل کار و 
تجمع کارگران رفته اقدام به تبليغ و 
تــرویج در حــد پــذیرش آن جمــع ھــا 
می کردنـد کـه ھمـه اینھـا را مـی 

در ایران نيـز .  توان در ایران انجام داد
حزب توده در دوران پھلوی با ترتيـب 

... ,دادن عروســـيھای ســـاختگی 
اقدام به برگزاری مراسـم روز کارگـر 

 ...و .می کرد
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کارھا و نقشه ھای زیر را ضمن اینکه 
تمــامی رفقــا مــی تواننــد در ســطوح 
مختلف انجام بدھند اما برای دقيقتر و 
ھرچه بھتر انجام شـدن آنھـا نيـاز بـه 
ھسته ھا و سلول ھای کمونيـستی 
است ما قبل از ارایـه پيـشنھاد ھـای 
خود از رفقای که ھنـوز ھـسته ھـای 
خود را تشکيل ندادند می خواھيم در 
طی رونـد بـر گـزاری مراسـمھای روز 
جھانی کارگر اقدام به تشکيل ھسته 

بـا سـازماندھی . ھای خود نـيز بکننـد
ھسته ھا بھـتر مـی تـوانيم از عھـده 

 .کارھا بر آیيم
راه ھای مختلفی برای بـر گـزاری روز 
جھانی کارگر در حـد تـوان و توازونـی 

وجود دارد ھمچنين با توجـه "  که فعال
به امکاناتی جھت ارتقاع آن می تـوان 

چند راه را ما پيـشنھاد مـی .  پيدا کرد
البته با توجه به اینکه بر گـزاری .  کنيم

ــزار مــی  مراســم روز کــارگر را یــک اب
دانيم و ھدف فعلـی از برگـزاری آن را 
ــاھی رســاندن و  ــرویج و آگ ــغ ، ت تبلي
دعوت کارگران بـه متـشکل شـدن در 

بـه .  اشکال توده ای و انقالبـی اسـت
طور کلی می توانيم با استفاده از راه 
و روش ھای گوناگون قدم اوليـه را بـا 

سياسی   –تکيه بر مطالبات اقتصادی 
روز کــارگران  بــا معرفــی روز کــارگر و 
تـــرویج اھـــداف و اندیـــشه ھـــای 
سوسياليـــستی ھمچنيـــن تبليغـــات 

البته بـا .  سياسی برنامه ریزی نمایيم
ایـــن توضـــيح کـــه انجـــام وظـــایف و 
روشھای پيشنھادی نباید فقط بـه روز 
کارگرمحدود شوند بلکـه مـی تـوان از 
ھمين فـردا شـروع کـرده تـا چنـد روز 

ھمچنين .پس از روز کارگرنيز ادامه داد
به برنامه ریزی دقيق که ھسته ھـا و 
ــد  ــی توانن ــستی م ســلولھای کموني

بـا توجـه بـه .  پيش ببرند اقـدام کنيـم
اینکه ممکـن اسـت ھنـوز ھـسته یـا 
ــلول کمونيــستی شــکل نگرفتــه  س
باشد در این صورت می توانيم با چنـد 
ــود  ــاد خ ــورد اعتم ــر از دوســتان م نف
صحبت کرده تا تشکيل شدن ھـسته 

به طور موقـت اقـدامات الزم "  ھا فعال
را بــرای انجــام برنامــه ھــا در حــول و 
. حوش روز کـارگر بـه انجـام برسـانيم

پيشنھاد ھای ما در این رابطه عبارتند 
 :از 

دعـــوت از کـــارگران ، زنـــان و   -١
جوانــان بــا توجــه بــه روحيــه و 
ــم  ــا داری ــه از آنھ شــناختی ک
ـــردش  ـــرکت در گ ـــت ش جھ

ومعرفی روز کـارگرا بـه آنھـا و 
بھتر اسـت کـه بـه عنـوان روز 

بھتــر . (کــارگر دعــوت شــوند
است برنامه ریزی و اجرای آن 
را بين ھمه دعوت شده ھـا و 
شرکت کنندگان تقسيم کنيـم 
ــه  ــا تھي ــزاری ی ــن برگ و در حي
مقــــدمات آن ضــــمن ارایــــه 
ـــای  ـــا در کارھ ـــایی ھ راھنم

در . عملی نـيز شـریک باشـيم
واقع طرح کلی را ما یا ھـسته 
ای که وجود دارد ولی مخفـی 
است وفقط از طریـق اعـضای 
خود که کـسی نمـی دانـد در 
ھسته ای عضویت دارند ارایـه 

بقيه کارھا از جملـه . می گردد
ــزی و ســازماندھی  برنامــه ری
افراد و بر گـزاری گـردش بایـد 
. توسط ھمـه بـه اجـرا در آیـد

توجه داشـته باشـيم کـه ایـن 
روش در تمامی موارد اجرایـی 

 .الزم است
تشکيل جلسات در خانه ھـای   -٢

ـــدگان  ـــن .  شـــرکت کنن در ای
جلــسات کــه مــی توانــد از دو 

با توجـه ( نفر تادھھا نفر باشد 
جمع شـده )  به موارد امنيتی 

اقــدام بــه بررســی مــشکالت 
کــارگران ، معرفــی روز کارگــر 
واعــالم نظــر و تــصميم گــيری 
بــرای رســيدن بــه مقــصد و 

 . مطالبات انجام داد
ھسته وسلول کمونيـستی بـا   -٣

رفقای دیگر که در رابطه با روز 
ـــشتری  ـــارگر اشـــتراکات بي ک
دارنــدو البتــه رفقــای دیگــر یــا 
فعالين دیگر نباید ازعضویت مـا 
ـــــلول  ـــــا س ـــــسته ی در ھ

می .  کمونيستی با خبر شوند
ــه  ــوان برنامــه ریــزی کــرده ب ت
محلــه ھــای کــارگری رفتــه بــا 
پخش گل و شيرنی روز کارگـر 
را به آنھا معرفـی و در صـورت 
امکــان چنــد دقيقــه ای بــدون 
جلب توجه کسی بـا آنھـا بـه 
صــحبت پرداخــت و در صــورت 
امکان نوشـته ھـای بيـن آنھـا 
. ولو بسيار محدود توضيح کـرد

رفقا توجه داشـته باشـيد کـه 
این برنامه ھا می تواند و بایـد 
چندین روز قبل از اول مـاه مـه 
و ھمچنيــن ھــر روز در محلــه 
ای دیگر تکـرار شـوند بـه یـک 

روز و یــک دفعــه و یــک محلــه 
نباید غناعت کرد بلکه ھر چـه 
ـــشتر و دفعـــات  ـــای بي روزھ
بيشتر و ھمچنين محله ھـای 
بيشتری را در بـر بگـيرد ثمـره 
ــد  ــار خواھ ــه ب ــشتری ب ی بي

ھر چند کـه ھزینـه ھـای . آورد
بيشتری نيز خواھد داشت اما 
وظيفه ھر انقالبی اسـت کـه 
ــشترین  ــن فرصــت ھــا بي از ای

 .استفاده را بکند
ـــان ،   -۴ کـــارگران ، معلمـــان ،زن

ــوزان  ــشجویان و دانــش آم دان
با برنامه ریزی دقيـق مـی ...  و

توانند و البته باید در محل کـار 
خود در حين کار در صورتی که 
ممکن نيست قبل از شروع یـا 
بعد از اتمام کار خـود دور ھـم 
جمع شده بـدون جلـب توجـه 
نيروھای دشمن به صـحبت و 
بررسی مـشکالت و مطالبـات 
خود ھمچنين بـه معرفـی روز 

بھـتر اسـت از . کارگر بپردازنـد 
کسانی که تازه به محيـط کـار 
ـــه آنھـــا  ـــد و ب وارد شـــده ان
اطمينـــان داریـــم دعـــوت بـــه 
شـــــرکت در جمـــــع خـــــود 

دانــش آمــوزان "  مثــال.نمــایيم 
ــار در  ــن ب ــد ی ــد چن مــی توانن
روزھای قبل و بعداز روز کارگـر 
دوستان و ھم کالسـی ھـای 
خود را جمـع کـرده در کـالس 
ھای خالی به بھانـه برگـزاری 
کالس ھای تقویتی اقـدام بـه 
ــا  ــه ب ــو در رابط بحــث و گفتگ
روزکـــارگر و دیگــــر مــــسائل 
کـــــارگری نماینـــــد و در آن 
ــزی ھــای  جلــسات برنامــه ری
دیگر را پيش ببرند یـا در حيـن 
بــازی ھــای گروھــی از جملــه 
فوتبال و حتی با تـشکيل تيـم 
ھـــای جدیـــد یـــا برگـــزاری 
مــسابقات بــه مناســبت روز 
ــراری  ــر ق ــه ب ــدام ب ــارگر اق ک
جلـــــــــسات بيـــــــــشتری 

ھمچنيــــن زنــــان و .نماینــــد 
دختران می توانند در محل کار 
و زندگی خـود بـا جمـع کـردن 
زنان و دخـتران محـل در خانـه 
یکدیگر به موضوع مـشکالت و 

معلمــان ، .  روز کــارگر بپردازنــد
ــز  ــشجویان ني پرســتاران و دان
ضمن رفتن به محله ھای کـه 
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کــارگران جمــع مــی شــوند در 
بين خود ودر محل کار خود نيـز 
ـــد جمـــع ھـــای را  مـــی توانن
تـــشکيل داده بـــه بررســـی و 
مــشکالت خــود و کــارگران و 

 .یافتن راه حلھای اقدام کنند
رفقا یکارگر آگـاه و پيـشرو بایـد   -۵

چند روز قبل از اول ماه مـه بـه 
ــارگران  ــاتوق ک ــه پ ــادینی ک مي
ساختمانی یـا نقاشـان اسـت 
برونــد و بــا آنھابــه بھانــه ھــای 
مختلــــف از جملــــه اینکــــه 
خودشان می خواھند کارکننـد 
یا برای کارشان به دنبال کارگـر 
ــه صــحبت  ــد شــروع ب آمــده ان
نمایند و با دقت و متناسـب بـا 
جو موجـود آنجـا بـه معرفـی و 
بيــان اھــداف روز کــارگرولو بــه 
مدت کوتـاه بپردازنـد در ھميـن 
حــال مــی تواننــد از مــشکالت 
کارگران حاضر در ميادین سوال 
کننـــد و ســـواالتی بـــرای بـــه 
چالش کشيدن فکـر آنھـا طـرح 

باید دقـت شـود کـه در .  نمایند
دو زمان متفاوت مـی تـوان بـه 
ميان کـارگران سـاختمان رفـت 
یکــی از ســاعت شــش ونيــم 
صبح تا ھشت و نيـم صـبح در 
ایــن زمــان بيــشترین کــارگر در 
پــاتوق حــضور دارنــدولی چــون 
رقابت برای پيدا کردن کار دارند 
وقت صحبت کردن بسيار کم و 
ـــر  ـــان پذی ـــع امک برخـــی مواق

دوم بعــد از ســاعت .  نيــست
ھشت و نيم تا یازده یا بيـشتر 
ھرچند تعداد کارگران کـم مـی 
شـــود ولـــی فرصـــت صـــحبت 
بسيار بيشتر مـی گـردد چـون 
کـــارگرانی کـــه آن روز کـــاری 
گيرشان نيامده درپاتوق چندین 

 .ساعت می مانند
ھمچنيــن مــی تــوان درميادیــن   -۶

ميوه و تره بار حضور یافت و بـا 
کــارگران حاضــر در آنجــا نيــز 
صحبت کرد اقـدام بـه معرفـی 
ــود  ــداف آن نم ــارگر و اھ روز ک
ــه در  ــه اســت ک ــه توج الزم ب
ميادین ميوه وتره بـار نـيز بھتـر 

 صبح به بعد ٩است از ساعت 
ھمچنين می تـوان .  حاضر شد

با بررسی و برنامه ریزی ھـای 
دقيـق در نقـاطی کـه کــارگران 
ـــانوا و ـــاط ، ن ... کفـــاش ، خي

پاوتوق دارند از جمله در تھـران 
ميـــدان قـــزوین محـــل پـــاتوق 
کـــارگران نـــانوایی ، ســـه راه 
جمھوری محل پـاتوق کـارگران 

ــــاط و حــــضور داشــــت ...  خي
ووظایف خـود را تـا حـد امکـان 
انجام داد ھمچنين طی چندین 
روز قبل از اول ماه مـه و حتـی 
در ھمان روز و چندین روز پـس 
از آن به کوره پز خانه ھا رفته و 
پــای صــحبت ھــای کــارگران 
نشسته و صحبت ھاوکارھـای 

بــا توجــه بــه (الزم را انجــام داد
اینکه تمامی کارگران صـنفی و 
خد ماتی مانند ھمـه آنھایيکـه 
نــام بــردیم ھرکــدام در چندیــن 
نقطـه از شــھرھا دارای پــاتوق 
ھای ھستند بنا براین اعـضای 
ھسته ھا ویا رفقای کـه ھنـوز 
موفق به تشکيل ھـسته خـود 
نشده اند می تواننـد بـا کمـک 
گــرفتن از دوســتان خــود بــدون 
اینکــه آنھــا بداننــد شــما عــضو 
ھـسته ای ھــستيد بــا برنامــه 
ریــــزی دقيــــق بيــــن خــــودو 
دوستانتان تقسيم کـارکرده دو 

قھوه خانه ھـا ( به دو به پاتوقھا
ــارراه ھــاو ــه ...)  و ســر چھ رفت

اقدام به انجام کارھای تبليغی 
 .و ترویجی نمایيد

رفقای که دارای تجربه ، دقت و   -٧
ـــس  ـــا پلي ـــارزه ب ـــایی مب توان

مـی تواننـد .  سياسی ھستند
ـــق در  ـــزی دقي ـــه ری ـــا برنام ب
ــــویض شــــيفت  ســــاعات تع
ـــزرگ و حتـــی  ـــات ب کارخانج
کوچک به محـل سـوار و پيـاده 
کــردن سرویــسھای کــارگران 
رفته اقدام به کارھـای تبليغـی 

نباید فرامـوش کـرد کـه .  نمایند
ــارگران  ــزرگ ک در کارخانجــات ب
پيشرو و انقالبـی بـا شـناخت 
دقيــق از موقعيــت آنجــا حــضور 
دارنــد کــه بھــتر اســت آنھــا 
خودشان برنامـه ریـزی الزم را 
انجام بدھنـد امـا حـضور دیگـر 
رفقا که بـا دقـت برنامـه ریـزی 
کرده اند بی ثمـر نخواھـد بـود 
ــوارد الزم اســت  ــامی م در تم
ــی  ــا و حت ــسته ھ ــضای ھ اع
رفقای که ھنوز ھـسته ندارنـد 
دارای بھانه خوبـی بـرای ارایـه 
به پليـس در صـورت مـشکوک 

شدن به حـضور رفقـا در محـل 
کار کارگران یا در پـاتوق آنھـا از 
قبــل تھيــه و بررســی کــرده 

 .باشند
بــر قــراری پيونــد ميــان کــارگران   -٨

کارخانجــات مختلــف بخــصوص 
کارخانه ھای ھم رشته وظيفه 
ــدام از  ــشرو ھــر ک ــارگران پي ک
کارخانه ھا اسـت و ایـن عمـل 
مــی توانــد توســط ھــسته ھــا 
برنامه ریزی شده و بدون اینکه 
خود کارگران از ھویـت ھـسته 
ھا خبر داشته باشند از طریـق 
آنھا با کارگران دیگرکارخانه ھـا 

در روز ھـای . رابطه بر قرار کنند
قبل از اول ماه مـه ایـن امکـان 

 .بيشتر است
کارگران پيشرو و جوانان و زنـان   -٩

و مــردان انقالبــی مــی تواننــد 
مھمانيھای بـا شـرکت چندیـن 
خانواده کـارگری تـشکيل داده 
ضمن بر گزاری جشن به بھانه 
ــحبت و  ــه ص ــف ب ــای مختل ھ
. موضوع روز کارگر نـيز بپردازنـد

اگــر ســالگرد ازدواج یــک "  مثــال
دوست چند روز قبل یا چند روز 
بعد از اول ماه مـه اسـت مـی 
توان با ایـن بھانـه جـشنی بـر 
گزار کرد و افرادی کـه مـستعد 
. شناخته می شوند دعوت کرد

یــا اگــر ســالگرد فــوت یکــی از 
ــک  ــا دوســتی نزدی ــستگان ی ب
اســت مــی تــوان مراســمی 
ترتيب داده و دوستان را دعوت 

یـا . کرده به کارھای الزم رسـيد
روز تولد یکی از دوسـتان یـا از 
کودکـــان مـــورد خوبـــی بـــرای 
ــــب دادن جــــشن و آواز  ترتي
خواندو رقـصيدن اسـت کـه بـا 
برنامه ریزی دقيق می توان بـه 
کارھــای تبليــغ و تــرویج نيــز 

ھمه ایـن جمـع شـدن .( رسيد
ھا می توانند زمينه و بـستری 
برای جمـع شـدنھای بعـدی و 
برنامــه ریزیھــای زنجــيره ای و 
مــستمر در آینــده باشــند و در 
ھمه ای این جلسات می توان 
بــرای ادامــه کارھــای بعــدی 
برنامه ریزی کـرد و حـتی مـی 
توان برنامه ریزی ھای مـستمر 
برای ادامه گـردش ھـا و جمـع 
ــد  ــه بای شــدنھا انجــام داد البت
توجه کرد تا نھایت امکـان بھتـر 
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است ھزینه ھا ھرچـه کمتـر 
ـــم دوســـتان  ـــا ھ باشـــد ت
ـــان شـــرکت  ـــشتری امک بي
داشته باشـند و ھـم امکـان 
ــشتر  ــات بي ــزاری در دفع برگ
ممکــن شــود الزم اســت از 
تجربيات رفقای خود در طـی 
چند سال گذشته دو مورد را 
بيان کنيم باید صـحبت ھـا و 
ــات  ــا امکان ــسات ب ــان جل زم
ـــری  ـــایی فک ـــی و توان روح
ـــدی  ـــدگان مبت شـــرکت کنن
ھماھنگ شود و ھمچنين در 
شروع جلسه بر نامه و زمان 
و مکــان جلــسه بعــدی کــه 
ھمه ھنوز سـرحال ھـستند 
ــشارکت در  ــه م ــه ب ــا توج ب
تعييـــن وقـــت و مکـــان کـــه 
متناسب با ھمه باشد تعيين 
شــود یــا بــرای اینکــه مــوارد 
امنيــتی حفــظ گــردد بھتــر 
است در اول جلـسه افـرادی 
برای اطالع رسـانی جلـسه 
بعدی به شرکت کنندگان بـه 
صورتی کـه مـشکل امنيتـی 

) ایجــاد نکنــد اعــالم شــوند 
قبولـــی یکـــی از کودکـــان 
دوســتی یــا قبولــی یکــی از 
ـــا  ـــی ی ـــشجویان در ترم دان
ــا  ــرخص شــدن دوســت ی م
آشــنایی کــه در بيمارســتان 
بستری بوده است یـا اینکـه 
ــده و در  ــار ش دوســتی بيم
خانه بستری شـده اسـت و 
حتی مـی تـوان ترتيـبی داد 
کــه برخــی از دوســتان چنــد 
روزی خود را به بيمار بزننـد و 
عيادت از او بھانه جمع شدن 
باشــد و حــتی مــی تــوان 
خواستگاری مصلحتی ترتيب 

ارتقـــاع شـــغلی یـــک .  داد

دوست یا فاميل ، پيدا کـردن 
کار و مشغول شـدن کـسی 
که بيکار بوده است عيادت از 
بيماران درخانه ھا، دیدن پـدر 
و مــادر پــير یــک دوســت ویــا 
دیدار از کسی که از زیارت بر 
گشته است یا در آینده قصد 
ــارت را دارد و ــه زی ــت ب ... رف

ھمه ای این ھـا بـا بـر نامـه 
ریزی دقيق می توانند دالیـل 
خوبــی بــرای جمــع شــدن و 

 . برگزاری جلسات باشند
ھسته ھا و رفقای انقالبـی   -١٠

کــه ھنــوز ھــسته خــود را 
تشکيل نداده اند می تواننـد 
ــا و  ــه ھ ــا و اعالمي ــه ھ بيان
تراکـــت ھـــای روز کـــارگر را 
تکثير کـرده بـا رعایـت مـوارد 
امنيـــتی در کوچـــه ھـــا ، 

توزیـع ...  مدارس ، محل کار و
ھمچنين مـی توانيـد .  نمایند

برچسب ھای کـه روی آنھـا 
ــــی  شــــعار ھــــای مطالبات
ـــددر  ـــارگران را نوشـــته ای ک
محله ھای که دارای عبـور و 
مـــرور زیـــادی ھـــستند بـــه 

و ھمينطور پارچـه .  چسبانيد
نوشته ھای را از محل ھـای 
ــشاھده مــی  ــشتر م ــه بي ک
شوند آویزان کنيد و در دیـوار 
نوشــته ھــای خــود ضــمن 
معرفی روز کارگر و مطالبـات 
کارگری و ھمچنيـن نوشـتن 
مطالبات روز ھمه مـردم آنھـا 
ــارگر و  ــزاری روز ک ــه برگ را ب
حـضور در خيابانھـا و ميادیــن 

 .دعوت نمایيد
ترتيب دادن گلگـشت ھـا و   -١١

کوھنــــوردی بــــه صــــورت 
خانوادگی یا حتی مجردی با 
توجه به موارد امنيتی بسيار 

مفيد خواھد بود و با توجه به 
اینکــه طــی ســالھای زیــادی 
این روش به توسـط کـارگران 
پيـــشرو بخـــصوص کـــارگران 
ــه یــک  ــزرگ ب ــات ب کارخانج
ــدیل شــده  ــوب تب ســنت خ

برگزاری و تکرار چنيـن . است 
حرکــتی بــسيار ثمــر بخــش 

 . است
ھمــه نــوع دليــل و بھانــه مــی تــوان 
برای دور ھم جمـع شـدن پيـدا کـرد 

 مورد را در نظر گرفـت یـک ٧اما باید 
دقيق برنامـه ریـزی کنيـم و بھانـه   –

خوبــی بــرای دور ھــم جمــع شــدن 
تا نھایـت ممکـن   –داشته باشيم دو 

ھزینه ھـا را کـم کنيـم و بيـن افـراد 
 –مایل به کمک تقسيم نمایيم سـه 

جمــع شــدن و جلــسات را اجــازه 
ندھيم از کنترل ما خارج شده و فقط 

روز کارگـر   –چھـار .  به تفـریح بگـذرد
روز جــشن نيــست بلکــه روز مبــارزه 
است و اگر با بھانـه جـشن جلـسه 
ترتيب می دھيم آن بھانه اسـت نـه 

ــج  ــه   –ھــدف پن ــم ھرچ ــالش کني ت
ممکن است جلـسات بيـشتر ادامـه 

با دقت موارد   –داشته باشند شش 
امنيتی را رعایت کـرده و رفقـا را بـه 

و مھمتر از ھمـه   –  ٧خطر نياندازیم  
بــا دقــت و ھــشياری توجــه داشــته 
باشــيم اگــر امکــان رشــد جلــسات 
وجود داشـت ، جلـسات دیگـری بـا 
ــم  ــشکيل بدھي ــاالتری را ت ســطح ب
ھمچنين از ميان افراد شرکت کننده 
افراد مـستعد را بيـشتر ارتقـاع داده 
در ھسته از آنھا اسـتفاده نمـایيم و 
در تمامی لحظات بایـد دارای افـق و 

 –چـــشم انـــداز باشـــيم  ھـــشت 
ھميشه بـا دسـت پـر و آگاھانـه در 

 .جلسات شرکت کنيم

 زندانی سياسی ، کارگر زندانی آزادباید گردد
 

 ما خواھان حذف  قانون حذف یارانه ھا ھستيم
 

 اول ماه مه رابه روز تبليع ، ترویچ و سازمانگری تبدیل کنيم
 

 روز جھانی کارگر را در اشکال متنوع، گسترده و آگاه سازی بر گزار کنيم
 

 در روز جھانی کارگر ھر چه گسترده تر پيش بسوی تشکل یابی
 

 زنده باد اعتصاب عمومی سياسی  زنده باد انقالب کارگری
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انقالب را توده ھا ميکنند و فـقـط 
با نيروی الیزال آنھا ميشود اقدام 

 تـوده . به تغيير بنيادی جامعه کرد
در پروسهء ایـن  جـابـجـائـی   ھا

طبقاتی قدرت، در ھر مرحـلـه از 
روند مبارزات خـود بـا شـتـاب و 
فشردگی انقالب آمـوخـتـه و بـا 

 از موانع عملی و ذھنی کـه ارگذ

سد راھشان ميشوند، آبدیده تـر 
شده  و در پلهء عالی تری از این 

 قـرار تغييرپروسه کمی و کيفی 
این خود مرحـلـه ای از .  ميگيرند

انقالب اجتماعی بـزرگـی اسـت 
که خود را در مـرحـلـهء کسـب 
قدرت سياسی در جامعه نمـودار 

 ایـن در مـورد تـمـام .ميـسـازد

جنبشھای مردمی صدق کرده و 
طبقهء کارگر و نيرو ھای انقالبـی 

 . نيز از آن مستثنئ نيستند
امــا جــابــجــائــی پــيــروزمــنــدانــهء 
طبقاتی  بدون یک نيروی رھبری 
منسجم و درعيـن حـال سـيـال 
انقالبی و کمونيـسـت کـه قـادر 
باشد مھر انقالب و تغيـيـر را بـر 

 :توضيح از طرف نشریه

رفيق راوی با توجه به در خواست نشریه مطلب زیر را تھيه و برای ما ارسال کرده اند مـا صـمـيـمـانـه 
تشکر کرده و رفيقانه دست ایشان و تمامی رفقای که در راه اعتالیی جنبش کمونيستی مبـارزه مـی 

ھمچنين برای اینکه مبارزه در قالب ھسته ھا ی مخفی کمونيستی  در این نشریـه .  کنند می فشاریم 
به وفور مورد بحث قرار می گيرند الزم است بيان شود که این ھسته ھا جيز عجيب و غریبی نيستـنـد 

 : زیرا 

نيروھای انقالبی که در حرکتھای اجتماعی شرکت می کنند و توده ھای کارگری یـا مـردم را در یـک 
کارخانه یا در یک محله مشخص برای کسب یک یا چند مطالبه مشخص دعوت به مبـارزه مـی کـنـنـد 
ھرگز بطور علنی و شفاف نمی گویند کمونيست یا چپ ھستند اما عمل و کارھای اجتماعيشان مـورد 

این سبک کار در واقع ھمـان سـبـک کـار .  توجه توده ھا قرار گرفته به صورت یک رھبر جلوه می کنند 
ھسته ھا است  او افکار و اندیشه انقالبی خود را از طریق بيان زبانی مخفی می کـنـد ولـی حـاصـل 

داخل کرده  توده ھـا را ھـدایـت ”  انقالبی اندیشه خود را در کارھا و روشھای مبارزاتی توده ھا  عمال
اما چون این رفقا انفرادی . در محله ھا و کارخانجات مختلف از این رفقا بسيار می توان یافت .  می کند 

و غير متشکل کار می کنند در نھایت کارشان شکل خورده کاری پيدا کرده  حاصل کارشـان بـه جـيـب 
حال این رفقا که کارشان ھمان عمل ھسته ای است تک به تک یا حـتـی .  طبقه سرمایه دار می ریزد 

در کنار ھم اما غير متشکل  فعاليت می کنند  اگر با جند رفيق دیگر در ھسـتـه ای مـتـشـکـل شـده  
وفعاليت سازمان یافته با چشم انداز و افق سوسياليستی  مبارزه کنند پيـروزی آنـھـا و در مـجـمـوع 
پيروزی نيروھای انقالبی صد چندان شده  و حاصل مبارزاتشان به حساب طبقه کـارگـر واریـز خـواھـد 

در مبارزه  به شکل ھسته ھای سرخ کمونيستی نيازی نيست که اندیشه خود را پـنـھـان کـنـيـم .  شد
 .بلکه باید سازماندھی و افراد سازمان ده را از دید دشمن مخفی نمایيم

ھمچنين نياز به توضيحی نيز در رابطه با  توجيه تقليل مطالبات از جانب احزاب و سازمانھـای مـوجـود 
سوالی که ھميشه در تحليل ھای انقالبی و علمی وجود دارد این است که چرا اکثریت حـتـی :  است

کارگران بيشتر خواسته ھا یشان و مبارزاتشان در حد اصالحات قرار داردیا  به آنھا تقليل راه می یابد و 
حتی ھمين باعث می شود بيشتر نيروھای که وانمود می کنند انقالبی ھستند اما در عـمـل تـقـلـيـل 

این به دلـيـل تسـلـط یافته ھر روز بيشتر به سمت اصالح طلبی و سازش طبقاتی کشيده می شوند 
ایده لوژی سرمایه داری است که بدون رھبری عملی بورژوازی نيز خود به خود عمل می کند در واقـع 
ذھنيت ضد انقالبی است که در عدم حضور ذھنيت انقالبی تسلط کامل دارد وتا زمـانـی کـه رھـبـری 
انقالبی برای شکست این تسلط و بر قراری ذھنيت انقالبی وجود نداشته باشد امکان پيروزی انقـالب 

و آن گروھا و جریاناتی که ھر روز بيشتر به سمت سازش طـبـقـاتـی و .  کارگری وجود نخواھد داشت
اصالح طلبی مایل می شوند به دليل این است که فقط دارای تبليغات انقالبـی ھسـتـنـد نـه تـئـوری 

احزاب و سـازمـانـھـای ( که تکميل کننده عمل انقالبی باشد  و ھمين باعث انحراف بيشتر آنھا .  انقالبی
 .می گردد)موجود

 سی مرغ و معمای سيمرغ رھبری 
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این حرکتھا زده و خـود نـيـز بـه 
بعنوان یکی از اسـاسـی تـریـن 
عوامل این حرکت پيروزمندانه در 
پراتيک انقالبی به کيفتی تازه از 
مقولهء رھبری برسد، امکان پذیر 
نيست و این اصل تا زمـانـی کـه 
بشریت از شر تمـام آثـار بـاقـی 
ماندهء از روابط کاالئی و قـانـون 
ارزش گذاری و پسـمـانـده ھـای 
جوامع طبقاتی رھائـی نـيـافـتـه 
است، اعتبار خود را حفظ خواھد 

امــا ایــن نــيــروی رھــبــری .  کــرد
چيست و مـا چـه بـرداشـت و 
تجسمـی از رونـد بـلـنـد مـدت 
انقالب و تجسم فوری و امـکـان 
پذیـر آن داریـم؟ کسـب قـدرت 
سياسی برای برقراری دولـت و 
دیکتاتوری پرولتاریا  نـه بـعـنـوان 
ھدف نـھـائـی بـلـکـه سـرآغـاز 
انقالبات جھانی سوسياليستـی 
را در شرایط کنونی چگونـه مـی 
بينيم و آیا این بستر فراھم شده 
انگيزه ای برای تدارک جدی ایـن 
امر ھست؟ آیا واقعأ حساسـيـت 
و اھميت شرایط مـوجـودی کـه 
چند سالی است شکل گرفـتـه، 
درک شـده و مـا بـا قـرار دادن 
مقولهء انقـالب در دسـتـور کـار 
خود، فعاليتھا و برنامه ھایمان را 
تنظيم ميکنيـم؟ آیـا مـا تـوان و 
قدرت رھبری خود را باور داریم و 
انقالب در ذھن مـا مـقـولـه ای 
دست یافتنی تجسم مـيـشـود؟ 

   
اگر ما جنبش چپ و کـارگـری را 
در این مرحله برمبنای پاسخگوی 
 به سواالت باال بررسـی کـنـيـم،

 بتوان تصویر کلی تری را از شاید
دریچهء دیگری بدست آورد و قادر 
به تشخيص نيروھا و پـتـانسـيـل 
ھای نھفته جـدیـدی در سـر و 

قـادربشـویـم .  بدنه جنبش شویم
تا خود و پرولتاریا را بـه مـثـابـهء 
ابزاری برای نجات و رھائـی کـل 
ستمـدیـدگـان و زحـمـتـکـشـان 
جامعه در مرکز این انـقـالب قـرار 
داده و وسعت دیدی فـرای یـک 
طبقه یا جنبش بریده از جـامـعـه 

اینـگـونـه و از ایـن .  کسب کنيم
دریچه شاید جایگاه مـا در رونـد 
متغيير انقالب انـعـطـاف پـذیـری 
بيشتری را طلب کند ولی بخـش 
بزرگتری از نيروھائی را که واقعـأ 
دغدغهء انقالب و تغيير دارند، در 

صد البته که این انعطاف .  بر گيرد
به معنای دسـت بـرداشـتـن از 
باورھایمان و زیر پاگذاشتن آنھا و 

" کرنش در برابر سـيـاسـتـھـای 
. نيسـت"  اپوزیسيون اعليحضرتی

باید ھمينجا تاکيد کرد کـه مـا از 
ھمهء جنبشھای حـق طـلـبـانـه 
حمایت ميکـنـيـم ولـی ایـن بـه 
معنی نزول خواستھا و اھدافمان 
تا حد جنبشھای خـودانـگـيـخـتـه 
ستمدیدگان و عـاصـيـان تـاریـخ 

بسياری ھستند کـه در .  نيست
حال حاضر به ضرورت سرنگـونـی 
رژیم پی برده و تا این مرحلـه بـا 
ما ھم نظر ھستند ولی آنچه که 
ما را از یک سلـطـنـت طـلـب یـا 
جمھوری خواه یا جبھهء مـلـی و 
امثال شھرام ھمـایـون مـتـمـایـز 
ميسازد، دقيقأ آلترناتيوی اسـت 
کــه در بــرابــر ایــن رژیــم قــرار 

دست کشيـدن از ایـن . ميدھيم
آلترناتيو جایگزینی به عقيدهء من 
یعنی گسست از اھداف و افـق 
ھای بلند مدتی که برنامه و گـام 
ھای کوتاه مدت باید در آن راستا 

 .برداشته شوند

روند متغيير انقالب و سياليت آن  
ھمانطور که شاھدیم مـدامـأ در 
حال تغيير بوده و ھر باره جـبـھـه 
ھا و درھای نوینی را باز و بسته 

جامعه ھمگون نيسـت و .  ميکند
سياليت آن خـيـل عـظـيـمـی از 
مردم را مدامأ در چار چوبه ھـای 

 -اجـتـمـاعـی  -مختلف طـبـقـاتـی
. سياسی باال و پائين مـيـکـشـد

کارگری که تا دیروز در مـجـتـمـع 
صنعتی عسلویه کار ميکرد فـردا 
دھقانی است که دوباره در یـک 
روستای جنوبی کشـور بـر سـر 

 ١٢.  زمين کـار زراعـی مـيـکـنـد
کـه "  حـاشـيـه نشـيـن" ميليون 

عمدتا به شکل نيمه پرولتر جذب 
بازار کار ميـشـونـد جـلـوه ھـای 
دیگری از ایـن رفـت و شـودھـا 
است که بعضأ و بخشـأ در الیـه 
ھای مختلف طبقاتی جامعه نيـز 

فـقـر .  خود را نمـودار مـيـسـازنـد
فــزایــنــده در شــھــرھــا طــبــقــهء 
متوسطی را شکل داده که الیـه 
ھای پائين آن وضعيت بھـتـری از 

. نـدارد"  حاشيه نشيـن" جمعيت 
جمعيت بزرگی از مردم بـيـکـار و 
بی سرنوشت در سر ھر گـذاری 
خــود را در جــامــعــه رقــت بــار 
سرمایه داری ایران بـه نـمـایـش 
عمومی گذاشته که بـرای امـرار 
معاش خـود و خـانـواده از کـار 
مزدوری موقتی گرفته تا شرکـت 
درخــریــد فــروش ھــای کــوچــک 
کاالئی فوری در بازار سياه و غير 
رسمی ووو برای بـقـاء، مـابـيـن 

ف طـبـقـاتـی و الیـه ھـای یتعار
. متـنـوع آنـھـا پـرسـه مـيـزنـنـد

مسئلهء زنان جامعه و انـعـکـاس 
ستم جنسيتی در روابط طبقاتی 
خود پيچيدگی دیگری را بـه کـل 
روابــط مــوجــود بــخــشــيــده کــه 
درادغام با روبنای دینی کـھـنـهء 
ماقبل سرمایه داری حـاکـم بـر 
روابط مردم، نميشود فقط با خـط 
ــقــات  ــمــتــری طــب ــي ــل کــش مــي
بطورمکانيکی به بررسی جامعه، 
جنبش عمومی مردم و کـارگـری 
پرداخت و منافع تاریخی پرولتاریـا 
. و رھائی جامعه را نتيجه گـرفـت

این مناقع تاریخی است و بـيـان 
ــه و  ــران ــطــه گ ــط ســل رواب
ستـمـگـرانـه ایسـت کـه در 
چارچوبه ھای ایـن شـيـوهء 

 خود را به مردم و پرولتـاریـا توليد
خالـصـه کـه .  تحميل کرده است

مجمـوعـه و بـخـش بـزرگـی از 
جامعه که در این مرحلهء انقـالب 
جبھهء واحدی را تشکيل ميدھند 
که خواسته ھای فراوانی آنھا را 
به ھم پيوسته و خـواسـتـه یـا 
ناخـواسـتـه در کـنـار ھـم قـرار 

توده ھا به تنھائـی قـادر .  ميدھد
به تحليل درست از این مراحل و 
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اشکال مختلـف بـافـت جـامـعـه 
نيستند و حتـی بـدون در نـظـر 
گرفتن تاثيرات رھبری بـورژوائـی 
باز ھم گرایش خودبخودی حرکت 
مردم و حـتـی طـبـقـهء کـارگـر 

تـا .  اساسأ رو به اصالحات اسـت
جائی که به تودھا ميـرسـد ایـن 
واقعيياتـی اسـت کـه خـارج از 
ارادهء آنھا، بصورت زندگی جـاری 
و ورابط حاکمـی کـه روزمـره در 
حال جاری شـدن اسـت ظـاھـر 
ميشوند و درکھای مختلف غلط و 
درست  جنبش چپ از این بافتھا 
و روابط واقعی ھم تاکنون تاثيری 
بر این واقعييات موجود نداشته و 

 .ھنوز ندارد
اما این در مورد نـيـروی رھـبـری 
بعنوان لوکوموتيو قطار انـقـالب و 
نه جـنـبـشـی بـریـده شـده از 
جامعه، اندکی تفاوت دارد و ما با 
تناسبی معکوس از بدنه مـواجـه 

درارتباط با نيروی رھـبـری و .  ایم
 داریم که ھنوز کيفتیپيشرو ما 

 متناسب با خـود را کمیشکل 
پيدا نکرده و تا زمانی ھم که این 
سر و بدنه بـه یـک مـجـمـوعـهء 
ھارمونيکـی تـبـدیـل نشـود بـه 
تنھائی با ھر افق و دیـد عـالـی 
ھم که داشته بـاشـد کـاری از 
پيش نميبرد، ھمانطور که مـردم 
ــری اســاســأ  ــن رھــب ــدون ای ب

بھـتـریـن و عـالـی .  نخواھند برد
ترین ایده ھـا و تـئـوری ھـا تـا 
زمانـی کـه در رونـد  پـراتـيـک 
انــقــالبــی خــود را بــه چــالــش 
نکشيده و اعتبار علمی خـود را 
به آزمون نـگـذارنـد در بـھـتـریـن 
شکل خود نمودار رمانتـيـسـمـی 
خواھند بود که در ادغام بـا ایـده 
آليسم ذھنی برای التـيـام زخـم 
ھای کھـنـهء حـقـارت تـاریـخـی 
انســانــی، در پــس تــوی انــزوا 
ذھنيت خود به ویـرایـش فـکـری 

آنچه که ما . قضا و قدر می پردازد
تاکنون بعنوان تئوری ھای معتـبـر 
انــقــالبــی در دســت داریــم در 
حداقل خود، ثمرهء بـيـش از دو 
قـــرن مـــبـــارزات بـــی امـــان 

ستمدیدگـان و زحـمـت کشـان 
تاریخ بوده که اعتـبـار خـود را از 
چــنــدیــن انــقــالب بــزرگ تــاریــخ 
گذشته کسـب کـرده اسـت و 
بدون این کنش ھای اجتمـاعـی، 
شکل نمی گرفت و در حـداکـثـر 
خود به پاورقی از کـتـاب تـاریـخ 
. مدارس بورژوازی تبدیل مـيـشـد

رھـبـری مدعی رھبری بودن با 
 تفاوت دارد و تا زمانی کـه کردن

این ادعای بالـقـوه بـه نـيـروئـی 
بالفعل تبدیل نشـود در ھـمـان 
سطح نظری باقی مـانـده و تـا 
جائی که ميدانم تاریـخ بـا ادعـا 
تغيير نکرده بلـکـه بـرای تـغـيـيـر 
آگاھانه و ھدفمند آن ھميشه به 
نيروی مادی نـيـاز بـوده تـا ایـن 
مطالبه را به شکل روابط جدیدی 

حتی اگـر .  در جامعه حاکم سازد
پشتوانه و ضمانـت ایـن دعـوت، 
علم و دانش و تاریخ  و فلـسـفـه 

رھبری باید آگاه و پيـشـرو .  باشد
باشد، ولی این الزمأ به مـعـنـی 
این نيست کـه ھـر پـيـشـرو یـا 
. پيـشـاھـنـگـی رھـبـری اسـت

رھبـری رابـطـه ایسـت کـه 
شاخص آن را انـدازه ھـای 
قدرت تاثير گـذاری مـادی و 
ذھنی اجتماعی ھر نيـرو یـا 
مدعی این رھبریت در جامعه 
 .تعيين و مشـخـص مـيـکـنـد

رابطه ای که در مورد مشخص ما 
بين مردم یا طبقه با قطـبـی کـه 
داعيهء رھبری آنان را دارد، برقرار 

 .می شود
 
چـه بـایـد " و نـه "  چه باید کرد"  

تفسير و فقط وظيفهء ما "!  گفت
تعریف جھان نيست بلکـه آنـچـه 
کــه مــا را بــعــنــوان نــيــروھــای 
کمونيست از دیـگـران مـتـمـایـز 
ميسازد ھمان وظيفهء تغيير ایـن 
جھان ستمزده است و نه تئـوری 
بافی ھای ایـده آلـيـسـتـی کـه 
بـدون در نــظــر گــرفــتــن کــنــش 
انقالبی برای امر تغيير و رھـائـی 
جھان از فالکت جوامع طبـقـاتـی 

ایـده .  صورت گرفته و مـی گـيـرد

عالی و الزم و باید آن را داشته و 
مدامأ توليـد کـنـيـم، ولـی ایـده 

با ایده ھا می تـوان .  آليسم خير
معجزه آفرین بود ولـی مـعـجـزه 
 -ھــای ســوســيــالــيــســتــی

کمونيـسـتـی بسـتـر مـادی در 
جامعه و در نھـایـت حـکـومـت و 
دولت ميخواھند تا ما تبـدیـل بـه 
نيروھای امداد صليب سرخ تاریخ 

 !  نشویم
با این مقدمه بد نيست تا نـگـاه  

دوبــاره ای را بــه وضــعــيــت و 
موقعيت نيروھای مدعی رھبـری 
و نيروھای رھبری شونده جامعه 
انداخته تا شاید با ارزیابی از آنھا 
در شرایط کنونـی، درک روشـن 
تری از وظایف خود در این رابـطـه 

یعنی یکبار رابطهء مـا .  پيدا کنيم
با طبقه و مردم و دیگری رابـطـه 
ایست که نـيـروھـای انـقـالبـی 
پراکندهء جنبش کمونـيـسـتـی و 
کارگری باید به مثابهء یک کلـيـت 

اجـازه .  با یکدیگر داشته بـاشـنـد
دھيد که این بار نقش رھـبـریـت 
طبقهء کارگر در جـامـعـه را، در 
ارتباط با رھبریت کمونيستـی در 
یک مجموعه خالصه کرده و برای 
طوالنی تـر نشـدن نـوشـتـه از 
پرداختن به جزئيات تفاوت این دو 
 . جایگاه در عمل، صرف نظر کنيم

 
 -طـبـقـه( نيروی رھـبـری و 

 )مردم
 

ما تا حدود زیادی پيکرهء اصـلـی 
جــبــھــهء مــردم و بــخــشــھــای 
ستمدیده و زحمتکـش آن را در 
جامعه ميشناسيم و با متحـدیـن 
طبقاتی و سياسی و اجتمـاعـی 
پرولتاریا در این مرحله آشـنـائـی 

بسياری خوشبختانه امروز . داریم
به پتانسيلھای جامعهء زنـان بـر 
اثر ستمی ھای ھمه جانبـه ای 
که بر آنھا وارد ميشود پی برده و 
اھــمــيــت ایــن نــيــروی عــظــيــم 
اجتماعی را در رونـد انـقـالب و 

بــا .  دوران گــذار درک کــرده انــد
وجود کم و کاستی ھای موجـود 
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در ارتباط با تعریف طبقهء کـارگـر 
برای تشخيص این نيروی عظـيـم 
اجتماعی در جـامـعـه، جـنـبـش 
کمونيستی و سوسياليستی در 
مجموع گام ھای خـوبـی را بـه 
جلو نھاده است که تصویر غـلـط 
مردانهء پرولتاریا را ھـر چـه کـم 
رنگتر کرده و می رود تا مفھوم و 
درک کامل تری را از ایـن نـيـروی 

بـه .  اجتماعی جمعـبـنـدی کـنـد
لطف تـحـقـيـقـات و پـژوشـھـای 
بسياری از روشنفکران انقالبی و 
آلترناتيو، امپریاليسم دیگر ھمـان 
معادل برابر و یک بـه یـک عـمـو 

 سال پيش نيست و مـا ٦٠سام 
شــنــاخــت وســيــعــتــری از ایــن 
ماشين عظيم جھـانـی غـارت و 
چپاول و تقسيم کار امـروزی آن 

تقسيم کـاری کـه .  پيدا کرده ایم
حکومتھای و دولتھای ارتـجـاعـی 
بومی را در این ماشين غـارت و 
چپاول ادغـام کـرده و بـعـنـوان 
ــد  ــاســداران رون ــزاران و پ ــارگ ک
انباشت سـرمـایـه بـه اشـکـال 
مختلف سيـاسـی و اقـتـصـادی 
تحت سـيـادت سـرمـایـه داری 

 . جھانی، بکار ميگيرد
بر این بستر، سوال ایـنـجـاسـت 
که جنبش کمونيستی و کارگری 
وظایف خود را چگونه تعریف کرده 
و از چه  مـنـظـری بـه جـامـعـه 
مينگرد؟ نيروئی کـه مـيـخـواھـد 
تــمــام جــنــبــش عــمــومــی 
ستمـدیـدگـان و زحـمـتـکـشـان 
جامعه را مخاطب خود قرارداده تا 

مـنـافـع تـاریـخـی آنھا را حول 
 متحـد سـازد، یـا یـک پرولتاریا

مجموعهء که وظایفش را فقط در 
رابطه با طبقهء کارگر بـه مـثـابـه 
تافتهء جدا بافته ای از جـامـعـه 
تعریف کرده و اگرنيم نگاھی ھـم 
به بقيه جنـبـشـھـای عـمـومـی 
ستمدیـدگـان جـامـعـه  دارد از 
موضع منافع فوری و روزمرهء آنان 
برقرار ميشود؟ خالصه اینکه تا ما 
جایگاه و نقش تاریخی خود را در 
این مـيـان روشـن نسـاخـتـه و 

" کـجـای کـاریـم" ندانيـم ھـنـوز 

مسلم است که نميشود ارتـبـاط 
یعنی مـيـشـود ولـی .  برقرار کرد

نادرست و به قيـمـت ھـرز دادن 
نــيــرو و دامــن زدن بــه خــرده 
کاریھای نافرجامی که اکـثـرأ در 
نطفه خشکيده یا مانند حـبـابـی 

نقطهء عزیمت .  در ھوا می ترکند
مـنـافـع نيروھای کـمـونـيـسـت 

 و از تاریخی پـرولـتـاریـاسـت
منظر این طبقه ومنافع و نـقـش 
تاریخی او باید وظایف خود را بـا 
کــل جــامــعــه زحــمــتــکــشــان و 

قصـد .  ستمدیدگان تعـریـف کـنـد
کندن طبقه را از بـقـيـه جـامـعـه 
ندارم و نه ميتوانم و نه مـيـشـود 
این طبقه و جنبش کارگری را از 
جنبشھای عمومـی دیـگـر جـدا 

این امر شدنی نيست و در .  کرد
زندگی واقعی در ھم گره خـورده 
و مدامأ در جامعه تـقـاطـع پـيـدا 

ھمهء ایـنـھـا درسـت و .  ميکنند
سخن ھم این نبود، بـلـکـه ایـن 
است که با وجود تمام تغـيـيـرات 
سرمـایـه داری تـاکـنـون ھـنـوز 
پرولتاریا به مثابـهء یـک طـبـقـه، 
ــقــالبــی در جــوامــع  ســوژهء ان
سرمایه داری بـوده و دولـت و 
دیکتاتوری او باید جـامـعـه را در 
دوران گذار و سوسيـالـيـسـم تـا 
رھائی کل جامعه بشری رھبری 

ھنوز سوژهء انقالبی دیگری .  کند
ــه داری  ــای ــهء ســرم ــع در جــام
نتواسته این نقش تاریخی را بی 

در ایـن .  اعتبار یا سـاقـط سـازد
زنــان زحــمــتــکــش و مــيــان 

ستمدیده از انقالبی تـریـن و 
پيگير تـریـن الیـه ھـای ایـن 

و ایـن سوژه انقالبی ھستند 
باید بطور عمـلـی نـيـز در نـظـر 
گرفته شـده و در جسـتـجـوی 
پرولتر گاھی نياز نيـسـت کـه از 

بـا .  پاشنهء در خانه ھم دور شـد
این وصف در شرایط کنونی جھان 
و ایران وظایف ما چيست و چـه 

 باید کرد؟
به عقيدهء من وظيـفـهء اصـلـی  

ــی و  ــســت ــي ــون ــم ــش ک ــب ــن ج
سـوسـيـالـيــسـتـی و فـعـالـيــن 

پيشروی آن چه در داخـل و چـه 
در خـارج  بـا در نـظـر گـرفـتـن 
مصيبتھای فراونی کـه بـه جـان 
خریده اند، در وحلهء اول تـالش 
ھر چه سریعتر برای بوجود آوردن 
ھسته ھای مخفـی و غـيـر 

 در علنی سرخ کمونيـسـتـی
با در نظـر گـرفـتـن .  جامعه است

شرایط جھانی و دو سالهء اخـيـر 
ایران این امری امکان پذیر به نظر 
آمده و کشيده شدن بخش قابـل 
توجه ای از نيروھای شـورشـگـر 
جامعه در مبارزات خودبـخـودی و 
خود انگيختـه اخـيـر بـه مـيـدان 

نيمـه عـلـنـی و   -مبارزات علنی
مخفی در پناه فضـای مـلـتـھـب 
عمومی جامعه و سراشيبی کـه 
برای حکومت پـاگـرفـتـه اسـت، 
مقدمات این کار را فـراھـم کـرده 

بســتــر و پــالتــفــرم ایــن .  اســت
ھسته ھا علـم کـمـونـيـسـم و 
منافع تاریخی پـرولـتـاریـاسـت و 
پایگاه ھای طبقاتی کسانی کـه 
جذب این ھسته ھـا مـيـشـونـد 
. نقشی را در اینجا بازی نميکـنـد

در اصل تفاوتـی نـدارد کـه ایـن 
عنصر آگاه کارگر است یا بقـال و 

دکــتــر و مــھــنــدس یــا   -چــقــال
دانشجوی کمونيسـتـی !  ارتشی

که از یک خانوادهء مرفه متوسـط 
ــع  ــم ــن ج ــه، در ای ــاســت ــرخ ب
کمونيستی طبقـه نـدارد و ایـن 
علم رھـائـی بـخـش و مـنـافـع 
تاریخی پرولتاریاست که او را بـه 
فعاليت برای امر تغيير بـه پـيـش 

او روشـــنـــفـــکـــر .  مـــيـــبـــرد
کمونيستی است که خود در 
حين فعاليت برای این اھداف 
به عالی ترین تـجـسـم ایـن 

ھسـتـه   . منافع تبدیل ميشـود
ھائی ھر چند در گام اول کوچک 
و محدود، ولی باور داشته باشيد 
که ھمين ھسته ھـا در بسـتـر 
روزھائی که مردم در خـيـابـانـھـا 
بدنبال راھکار مـی جـویـنـد ھـر 

نـھـای قـھـر اکدام بنيان گذار گرد
آميزی خواھند شد که مقـرھـا و 
سنگرھای مقاومـت دشـمـن را 
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ــم  ــری درھ ــگ ــس دی ــی پ ــک ی
 ٥٧روزھای بھمن ماه .  ميشکنند

را به یاد آورده و فراموش نکـنـيـم 
که در کنار ضعف نيروھای چـپ، 
وجــود ھــمــيــن ھســتــه ھــای 
نيروھـای ارتـجـاعـی اسـالمـی 
عاملی بزرگی شـد تـا عـرصـهء 
عملی انـقـالب را اسـيـر و بـه 
انحصار ذھنيت باند رھبـری آنـان 
کشانده و زميـنـه را بـرای ورود 
نکبت و فالکت به ایران، فـراھـم 

یا تصور کنيـد کـه اگـر مـا .  کنند
ــه ھــای  ــيــن ھســت دارای چــن
متعددی در شروع حوادث خونين 

 بودیم اینـک در کـجـای کـار ٨٨
بودیم؟ تصور کنيد کـه در خـالل 
این طغيـانـھـای فـعـلـی جـھـان 
ستمدیدگان این ھسته ھـا چـه 
نــقــش ســرنــوشــت ســازی را 
ميتوانستند بازی کنند و چـگـونـه 
روند اعتـراضـات و شـورشـھـای 
مردم را به مسير انقالب و تغيـيـر 
بکشانند و بدینسان آلتـرنـاتـيـوی 
انقالبـی در بـرابـر تـرفـنـدھـا و 
مانورھای سرمایه داری جھـانـی 

 .به مردم ارائه دھند
اوضاع جھـان و ایـران بـحـرانـی 
است و جدیت بيـشـتـری را بـه 
.  موازات خود از ما طلب مـيـکـنـد

تحت ھر شرایطـی مـا بـه ایـن 
پایگاه ھائی که شکل گرفتـه یـا 
ميگيرند احتياج داریم و باید قـادر 
. باشيم روی پای خودمان بمانيـم

ھسته ھائی که قـادر خـواھـنـد 
بود سازماندھی ھای عمـلـی و 
رھبری  طبقه و مردم را بر بستـر 
شرایط ملتھب و آشـفـتـه بـازار 
جھانی و حکومـتـھـای مـطـلـقـه 
ارتجاعـی بـر عـھـده گـرفـتـه و 
ــای  ــه ارزش ھ ــاســت ک ــج آن
کادرھای تعليم و آمـوزش دیـدهء 
کمونيست در تماميت خود بـکـار 

حتی یـک نـيـروی کـه .  می آیند
ایــنــک جــذب ایــن ھســتــه ھــا 
ميشود و با کادر ھای مـجـرب و 
آگاه در مدرسهء عملی و ذھنـی 
با سرعتی بيش از سرعت خـود 

تحوالت امروز آزموده ميشـود، در 
روزھای سرنوشت ساز ميتـوانـد 
ھزاران نفر را سـازمـانـدھـی و 

ایـجـاد و گسـتـرش .  رھبری کند
این ھسته ھای سرخ در داخـل 
کشور یـکـی از مـرکـزی تـریـن 
وظایـف ھـمـهء مـاسـت و ایـن 
ستونھائی اسـت کـه جـنـبـش 
کمونيستی بایـد بـرای خـود در 

این راھـکـردی   . نظر داشته باشد
است که ما در ارتباط با طبقـه و 
ھمچنين در ارتـبـاط بـا عـمـوم 
ستمدیدگان جـامـعـه بـایسـتـی 
. برای خودمان در نـظـر بـگـيـریـم

اینگونه ھر نيروی مسـتـعـدی در 
ھر طيـف و الیـهء اجـتـمـاعـی، 
پتانسيلی است بـرای ایـجـاد و 
گســتــرش ایــن ھســتــه ھــای 

نــبــایــد حــتــمــأ ایــنــھــا .  مــخــفــی
شناسنـامـهء کـارگـری داشـتـه 

اینگونه تصور کـنـيـم کـه  .  باشند
این ھسته ھا پاره ای از جنبـش 

بـطـور مشـخـص (  کمونيستـی 
ھستند کـه در )  حزب کمونيست

آنجا سنتز ميشوند و  دوبـاره در 
کيفت عالـی تـری در صـحـنـهء 
عملی مبارزات طبقاتی تـبـيـيـن 

شـکـل .  یافته و بازتاب می یابـنـد
کمی و فيزیکی و موجـودی ایـن 
ھسته ھا امری نيست که بتوان 
با تجویز یک نسخهء کلی بـه آن 
پاسخ گفت و بستگی به شرایط 
مشخص و مسائـل امـنـيـتـی و 
مـوضــوعــی ایــن ھســتــه ھــای 

ایـنـکـه در رونـد .  غيرعلنی دارد
فعاليت، ھستهء اوليـه خـود بـه 
سه یا چھار ھستهء دیگر تبـدیـل 

ھمـه و ھـمـه .... ميشود یا مثأل
تصميمات در صحنه بوده و باید با 
در نظر گرفتن شرایـط مشـخـص 

طـبـيـعـی .  موضوع گرفته شـونـد
است که با گسترش این ھستـه 
ھا ھر بار نيازھا و ضـرورت ھـای 
جدیدی بوجود ميایند که از حـاال 

ولی .  نميتوان به آنھا پاسخ گفت
فاکت این است که این ھسـتـه 
ھا ھر بار با شکستن سدھائـی 

که در برابر انقالب قرار دارنـد یـا 
ساخته ميشوند، خود نيز ارتـقـاء 
یافته تا زمانی که روابط و شـکـل 
سازماندھی و سـازمـان یـابـی 
موجود نيز منطبق با شرایط نوین 
این ھسته ھا نياز به تـغـيـيـرات 

 .جدیدی داشته باشند
این امر بطور مشخص در ارتبـاط  

با خود طبقه کـارگـر ھـم صـدق 
اینجا ھم باز ما با ھـمـان .  ميکند

وظيـفـه سـرو کـار داریـم ولـی 
بـيـنـش .  مخاطب پرولـتـاریـاسـت

علمی ما به این طبقه و تـعـریـف 
آن باز اینجا کمک بـزرگـی بـرای 

زیرا که دیـگـر گـردن مـا .  ماست
مانند دین زده ھای مـتـوھـم بـه 
زریح ھيچ امامـزادهء کـارگـری و 

کــارخــانــه ای بســتــه نشــده و  
پرولتاریا را ما ھمه جا ميـتـوانـيـم 

در حاشيه شھر و در .  پيدا کنيم
کوچه و خيابان و مکانھائی که به 
جای بوی نفت و بـنـزیـن، بـوی 
لجنزار محلهء مخروبه نشـيـنـيـان 
زحمتکش و ستمدیده به مشـام 

مــا مــجــبــور .  انســان مــيــرســد
نيستيم پشت کارگـر عسـلـویـه  
صف کشيده تا اجـازهء ورود بـه  

مـا .  کارخانه را داشـتـه بـاشـيـم
برای ارتباط با پرولتاریا نباید حتمـأ 
کارت ورد به کارخانه بزنيـم و بـا 
کاله ھای ایمنی زرد و سـبـيـل 
ــا صــورت  ھــای پــر پشــت و ب
گازوئيلی ریشـه ھـای کـارگـری 
کمونيستـی خـودمـان را ثـابـت 

نميگم این بد است و بایـد .  کنيم
خير، منظور ایـن . از آن حذر کنيم

است که ایـن تـمـام واقـعـيـيـت 
موجودی پرولتاریا نيست و طبقـه 
ھم در منافع و ھـم در تـعـریـف 
سوژه ای  ای خود وسـيـعـتـر از 
دید کارخانه ای و مردانهء برخـی 
از درکھای محدود از این طـبـقـهء 
گستردهء اجتماعـی اسـت کـه 
دھھا ميليون نفر را بـا اشـکـال 
مختلف در مدار و روابـط خـود در 

 . جامعهء ما جای داده است
تا جائـی کـه مـن مـيـدانـم مـا 
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نميتوانيم بطور مستقيم به دالیـل 
منطقی بسـيـاری وھـمـچـنـيـن 
محدودیتھای که برای نـيـروھـای 
انقالبی کمونيست موجود است، 
اثر مستقيمی بر اشکال عـلـنـی 
مبارزات بگذرایم و به ھمين دليـل 
اغلب النـه ای بـرای جـریـانـات 

ولـی .  راست و ليبرالی ميشـونـد
وجود ھسته ی غيرعلنی فعالـی 
که در محدوده یا در بيـن صـفـوف 
بدنهء این طيف وسيع موجـودنـد، 
اھرمی است که ميتواند مـوازنـه 
را از درون این جریانات با فشار از 
پائين با تمام امکانات مـوجـود تـا 
. حدی به نفع انقالب تغييـر دھـد

مضاف بر ایـنـکـه در حـيـن رونـد 
ھمين فشار از پـائـيـن خـود ایـن 
ھسته ارتقاء کيـفـی و احـتـمـاأل 

 پيدا ميکـنـنـد و کمی و عرضی
ميتوانند متقابأل دوباره  در سطـح 
عالی تری بر این مبـارزات تـاثـيـر 

نحوهء این فـعـالـيـتـھـا و .  بگذارند
فشارھای از پائين جزئياتی است 
که باز به اطالعات در صحنه نـيـاز 
دارد و نميشود کـپـی بـرداری و 

عـمـلـکـرد و .  کلـی گـوئـی کـرد
سياستھای نيروھای انقالبی نيـز 
از بيرون این مـعـادالت یـعـنـی از 
طرف جنـبـش کـمـونـيـسـتـی و 
سوسياليسـتـی، فشـار افـزوده 
ایست کـه در ھـمـاھـنـگـی بـا 
سياستھای ھسته ھـای سـرخ 
اعمال ميشـود و بـایـد بـا آنـھـا 

 .ھمسو باشد
البته که وجـود چـنـيـن ھسـتـه 
ھائی در روند توليد بخـصـوص در 
صنفھای مختلف و صنایع پایه ای 
که تعداد زیادی از کارگـران در آن 

کـمـک   -شاغل ھستنـد، امـتـيـاز
بزرگی است که ميتوانـد گـاھـی 
نقش سـرنـوشـت سـازی را در 
اجرای برنامه ھـای ھـدفـمـنـدی 
مانند اعتصاب بازی کند یا بـتـوانـد 
روند مبارزات تشکـيـالت عـلـنـی 
کارگـران را در خـدمـت انـقـالب 
رادیکالتر کـرده و بـه وظـایـفـی 
بپردازد که معموأل این تشکـيـالت 
نمی توانند به سبب شکل علنی 

کاری خود بر عھده گرفته و انجام 
این دو سـطـح مـتـفـاوت .  دھند

ــفــی  ــي ــارزاتــی کــمــی و ک ــب م
پرولتاریاست که نه تنھا ھمدیـگـر 
را نفی نمی کنند بـلـکـه الزم و 
ملزوم یکدیگرند وعدم این رابطـه، 
جدائی است کـه فـقـط بـرنـدهء 

دولت سـرمـایـه   -اصلی آن طبقه
اميـدورام .  داری بوده و خواھد بود

که نيـروھـای پـيـشـروی کـه در 
چھـارچـوبـھـای ایـن تشـکـيـالت 
مستقل فعال ھستند به اھميـت 

 حياتی وجود این نيروھا
و ارتــبــاط بــرای ســازمــانــدھــی  

مبـارزات ھـدفـمـنـد و انـقـالبـی 
پرولتاریا که بر گرفـتـه از مـنـافـع 
تاریخی این طبقه است، پی برده 
و به جای مقاومت در بـرابـر ایـن 
پروسه، قدمھای جدی و رفيقـانـه 
ای را در این راستا و برای خدمت 

 .به امر مشترک انقالب بردارند
برای تشکيل این ھسته ھـا در  

چنين مجموعه ھای کارگـری مـا 
ميتوانيم از بيرون کارخانه ھـم بـا 

یعنـی .  کارگران ارتباط برقرار کنيم
در صف نان و گوشت، تو اتوبـوس 

یا تو محله و ھمسایه و سر بـازار  
خــالــصــه ایــن کــارگــر کــه .  ووو

ھميشه سر کار نيست و بـخـش 
عمدهء وقتش را بيرون از کارخانـه 
بدنبال بازتوليد نـيـروی از دسـت 
رفته و حل معضالت رنگارنگ دیگر 
. زندگی فالکت بار خود ميگـذرانـد

حتی یافتن یکـی یـا دو نـيـروی 
اینچنينی در بـيـن کـارگـران یـک 

صنعت ووو   -حرفه  -صنف  -کارخانه
باز خود ھستهء کوچـکـی اسـت 
که رشـد و گسـتـرش و قـدرت 
تاثيرگذاری آنھا بستگـی بـه کـار 
وزحمت و شرایط مشخص موجود 
این مجموعه ھا دارد کـه اگـر در 
حداکثـر خـود بـا حـمـایـت و در 
حداقل خود عدم مشکل سازی و 
کار شکنی نمایندگان عـلـنـی و 
تشکيالت و نھـادھـای مسـتـقـل 
کارگری صورت گيرد، بـا بـازدھـی 
بسيار باالتری برای ھر دو ظـرف 
فعاليتی و در نـتـيـجـه طـبـقـهء 

 .    کارگرھمراه خواھد بود
من مایلم بطور مشخص در کنـار  

تمام فاکتھای باال باز جامعهء زنان 
را بطور مستقلی نـام بـبـرم کـه 
بسيار رادیکالتر و مستعدتر بـرای 
جذب این عـلـم رھـائـی بـخـش 
ھستند و تفکـرات و ایـده ھـای 
ســنــتــز شــدهء مــا نســبــت بــه 
مسئلهء زنان این امکان را فراھـم 
کرده تا بخش رادیکال و پيشـروی 
آنان مصممتر جذب ایـن ھسـتـه 
ھای انقالبی شده تا بـا مـنـافـع 
واقعی خود در پـرتـو افـق ھـای 
سوسياليستی و کـمـونـيـسـتـی 

 . آشنا بشوند
 

 جنبش چپ و کارگری
 

اینجا بخشی اسـت کـه کـمـی 
پيچده تر بوده و اکثر ابـھـامـات و 
ناروشنی ھا ھم در این محدوده، 
ما و جنبش را دچار نا رسـائـی و 

یـعـنـی مـا .  ناکارائی کرده اسـت
اینجـا بـا طـيـفـی از گـرایشـات 
مختلفی به نـام کـمـونـيـسـم و 
سوسياليسم سر و کار داریم که 

از شيفـتـگـان قـانـون اسـاسـی  
سازمان کار جھانی و نـھـادھـای 
امپریاليستی گرفته تا تشکـيـالت 
مستقل و علنی کارگری و احزاب 
و نــيــروھــای کــمــونــيــســتــی و 
سوسياليستی، تشکـيـل شـده 

 .اند
با یـک طـيـف نـاھـمـگـون روبـرو 
ھســتــيــم کــه بــرای شــنــاخــت 
راھکردمان باید اول مرزبـنـدیـھـای 
کنونـی خـود را بـا آنـھـا بـھـتـر 

یک چشم انداز کـلـی .  بشناسيم
که محدودهء رابطه یا عدم رابـطـه 
ھا را که در ھر صورت با در نـظـر 
گرفـتـن مـواضـع خـطـی صـورت 
ميگيرد بـرای مـا روشـن شـده 

اینکه مـا بـدانـيـم در چـه .  باشد
مــحــدوده و چــارچــوبــه ھــائــی 
ميتوانـيـم بـدنـبـال ھـمـکـاری و 
ھمياری و برنامه ھای مشـتـرک 

یک مرزبندی کـلـی .  جستجو کرد
از نيروھای موجود بر اساس ایـن 
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نميشود کـار را بـه رونـد .  ھدف
حوادث سپرد و ما فقـط واکـنـش 

باید نيرو ھای را کـه .  نشان دھيم
بعنوان پتـانسـيـل ھـای واقـعـی 
ھمکاری و برنامه ریزی ھدفـمـنـد 
کوتاه مدت ھسـتـنـد از دل ایـن 
جنبش نتيجه گرفـتـه و بـه پـای 
عمل و فعاليت سازمان یـافـتـه و 
. آگاھانه برای تدارک انقالب رفـت

منظور این نيست که بایـد تـمـام 
برنامه و بندھای این ھمکاریھا از 
قبل روشن شود، این اصأل امکـان 
پذیر نيست ولی پتانسيلھائی در 
جنبش موجودند که بسـيـاری از 

خطی و   -فاکتورھای ایدئولوژیکی
دیدگاھی و حتی تاریخ مبـارزاتـی 
مشترکی دارند و ميتوانند با قـرار 
دادن مقولهء انقالب در دستور کار 
فوری مشترک سرآغاز جانـانـه و 

 . نوید بخشی را دامن زنند
با وجود تمام توضيحات باال راجـع  

ھسته ھای کـمـونـيـسـتـی " به 
باز ما ميدانـيـم کـه ھـيـج "  سرخ

نيروی به تنھائی و با این کـمـيـت 
فعلی نميتواند سکان انـقـالب را 
به تنھائی در دسـت گـرفـتـه و 
اینگونه تصور رھبری انقـالب ھـم 
. کمی خيال بافی به نظر ميرسـد

حتی تصور ظروف فعلی احزاب و 
سازمان ھای موجود را ھـم بـه 
نظر من با در نظـر گـرفـتـن افـق 
ھای کمی بلندتر وشرایط آیـنـده، 
نميشود مطلق کـرد و شـکـل و 
. فرم ھم باید تغيير کرده و ميکـنـد

این دست ما نيسـت و قـوانـيـن 
دیالکتيکی حرکت، این تغييرات را 
خواسته یا ناخواسته بر تمام ایـن 
اشکال موجود فـعـلـی تـحـمـيـل 

پس چرا ما باید درھر .  خواھد کرد
دوره و مرحله با وجود آگاھی بـه 
اینھا خودمان را بـطـور مـطـلـقـی 
مقـيـد اشـکـال خشـک و غـيـر 
انعطاف پذیری کنيم که بسـيـاری 
از آنھا یا تغيير شکل داده یا ادغام 
ميشوند یا فردا به ضرب قـوانـيـن 

محو و نـاپـدیـد   -انقالب بی اعتبار
ميشوند؟ این انعطاف با تغيـيـرات 

 ٢٤تاکتيک تـبـلـيـغـاتـی کـه در 

 بار تغيير ميکند تفـاوت ٢٤ساعت 
داشته و افق بلندتری را در نـظـر 
دارد که تمام تجربيـات انـقـالبـات 
گذشته مھر درستی واعتبـار بـه 

 .  آن زده اند
رفقـا، ایـن جـنـبـش کـارگـری و 

به اصـطـالح .  کمونيستی ماست
خـوب !  بخش پيشرو و آگاه انقالب

یا بد این بضاعت فعلی ماست و 
جھان پيرامون بـنـا بـه مـيـل مـا 

اگر در آینده امام دیـگـری .  نيست
ظھور کرد در ھمان آینده ھـم بـه 

ولی تا آنزمان فـعـأل .  آن ميرسيم
ما با ھمين نيروھا سر وکار داریم 
و نه می توانيم و نه اجازه داریـم 
که منتظر ظھور سـيـمـرغ رھـبـر 

این رھبری باید ساخته و .  شویم
پرداخته شـود و ھـدیـهء غـيـب 
نيست و ھيچ کس و نيروی رھبـر 

پس در ایـن .  زائيده نشده است
راستا چه باید کرد؟ یک مھر باطل 
کلی به ھمهء نيروی غـيـر خـود 
زده و خيال خود را راحت کرده تـا 
بدانيم که اميدی به دیگر مـرغـان 
نيست و باید ھر مرغی جداگـانـه 
با امکانات و آنچه که خود در تـوان 
دارد، تک و تنھـا در جسـتـجـوی 
سيمرغ رھبری در نوک کوه قـاف، 
در جھات مخالف و مـتـضـادی بـه 
پرواز درآید؟ دست روی زانو ھـای 
خود گذاشته یا سکتاریسم گفتـه 
و فقط خود را جـلـوهء سـيـمـرغ 
کنيم؟ تا کـی و اگـر ایـن دور و 
شرایط مساعد جھانی و داخلـی 

 نه پس کی دیگر؟
یا باید بنا به شناختی که ھر یـک 
از این مرغان انـقـالب از خـود و 
بقيهء نيروھای تشکيـل دھـنـدهء 
ایــن جــنــبــش داشــتــه، بــخــش 
انقالبی و قابل اتکا آنھـا را بـرای 
چنين راھکردی بيرون کشيده و با 
ارادهء واقعی برای دامن زدن بـه 
روند ھمکاری و اتحادھای موقتی 
و برنامه ای، زمينـه ھـا را بـرای 
ارتقاء دیالکتيکی و گسـتـرده تـر 
این فعاليتھای نه چـنـدان اولـيـه 
فراھم کنند؟ طبيعـی اسـت کـه 
بعد برميگيردیم سر این مسـئـلـه 

که این نيـروھـا کـدامـنـد؟  ایـن 
مسئله ایست که ربط مستـقـيـم 
ــھــای  ــاســت ــه راھــکــار و ســي ب
تشکيالتی و نيروی رھبـری آنـان 

ــن .  دارد ــد ای ــای ــری ب ــب ــن رھ ای
مرزبندیھا را مشـخـص کـرده  و 
محدودهء این ارتباطات را بـنـا بـه 
شناخت از خود و دیگران حـداقـل 

ایـن .  در خطوط کلی روشن سازد
انقالب است که در مرکز فعالـيـت 
ھای ما نشسته و بایـد در نـظـر 
گرفته شود و منافع آن در دستـور 

 .کار ما قرار دارد
ما به عينه شاھدیم که حـرکـت  

تاریخ منتـظـر مـا نـمـانـده و مـا 
نميتوانيم به بھانه ایـنـکـه آمـاده 
نيستيم عقب بکشـيـم و پشـت 
. افق ھای بلند مدت پنھان شویم

نميشود با این پندار رایج که چون 
من حقيقت را ميدانم و از آنجاکـه 
شرایط با مـيـل مـن نـيـسـت و 
نميتوان بر مبنای ایـن حـقـيـقـت 
مطلق من انـقـالب را بـه پـيـش 
ببرد، کنار کشيده تا شریک جـرم 

در غيـاب .  شکست انقالب نشوم
مــا و خــالء رھــبــری انــقــالبــی، 
امپریاليسم آن ميکند کـه مـا در 
مصر و تونس و ليـبـی حـتـی بـا 
وجود مسلح شدن مردم در حـال 

این موقعيت ھا را . انجام ان است
باید جدی گرفت و نيروھا را بنا به 
نيـازھـا و ضـروریـتـھـای انـقـالب 
سازماندھی داد تا شـورشـھـای 
حق طلبانهء مردم و طبقه عاملی 
بــرای پــيــشــبــرد ســيــاســتــھــای 
سرمایه داری نشده و ھر بار بـه 
 .توپ بازی بورژوازی تبدیل نشوند

بيش از سه دھه است که ما بـا  
چنين روندی روبـرو ھسـتـيـم و 
نتيجه این وضعيـت و مـوقـعـيـت 
حاشيه ای ما در مقطع کـنـونـی 

وضعيت و موقعييتی که در .  است
خوش بينانه ترین شـکـلـش ھـم 
نميتواند در این شرایط حساس و 
سرنوشت ساز از کوچکترین تاثير 
گذاری بر رونـد حـرکـت جـامـعـه 

فــراھــم ســازی .  ســخــن گــویــد
شرایطی که ایـن ھـمـکـاریـھـای 
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بدان نياز دارند کاری است که در 
سطح رھبری و به شـکـل کـالن 
باید بدان پـرداخـت تـا بـه خـرده 

ــم ــده نشــوی ــاری کشــي ــن .  ک ای
مسئله ایست که باید در مـيـان 
رھبری این نيرو ھا مشترکا نتيجه 
گيری شده تا بـتـوان حـداقـل در 
چنين شرایطی یک مراسم تاثـيـر 
گذار روزجھانی کـارگـر را نـه در 
سطح یک بيانـيـهء مشـتـرک در 
دنيای مجازی، بلکه عـمـلـکـردی 
ھدفمند و آگاھانه سـرو سـامـان 

باید بی حسـی را کـنـار .  دھيم
گذاشت و به پای این ھـمـکـاری 

نترسيد، با ایزوله کـردن .  ھا رفت
خود، رشد نميکنيم و نـمـيـتـوان 

باید . تداوم و تکامل داشته باشيم
خود پيشگام شد و منتظـر کـارت 

باید نيروھا انقـالبـی .  دعوت نماند
را بـه پـای ایـن مـيـز مشـتـرک 

باید برای شروع، برنـامـه .  کشاند
ھای حداقلی را، حـداقـل بـرای 
کمترین ھمکاریھا در این شـرایـط 

ــوشــت ســاز و   -حســاس ســرن

بعد خـواھـيـد .  بحرانی تنظيم کرد
دید که حتی زمينهء کار و فعاليت 
در دل ھمان مجموعه ھای علنی 
نيز مساعدتر شده و بسيـاری از 
ــروز  ــدهء دی ــل ش ــف ــای ق درھ
ــود گشــوده شــده و  ــخ ــودب خ
محدودیتھای دست سازی که بـه 
لطف برخی از دوستـان طـبـقـهء 
ــروز و امــروز از ایــن  کــارگــر دی
ارتــبــاطــات حــيــاتــی جــلــوگــيــری 
ميکنند، بر طرف شده یا به عقـب 

ایـن رویـکـردی .   رانده ميـشـونـد
است که باید خطوط کالن و کلی 

ــروھــا   ــي ــن ن ــری ای آن را، رھــب
 .  مشخص کنند

رفقا سرمایه داری جھانی امـروز 
مانند مار بوائی است که طعمـهء 
بزرگتر از مـعـدهء خـود بـلـعـيـده 

در این شرایط مار سرمایـه .  است
داری آسيب پذیر ترین و خطرنـاک 
ترین ایام این گوارش را گذرانده و 
قــابــلــيــت ھــای ھــمــيــشــگــی 
مــانــورھــای خــود را نــدارد و بــا 
محدودیـتـھـائـی روبـروسـت کـه 

حاصل بلـعـش دیـوانـه وار خـود 
اوست، به طوری که حتی طعمه 
ھای ھميشگی و بی دفـاع ھـم 
قادرند ضربات کشنده ای بـه او 

جامعه سرمـایـه داری .  وارد کنند
جھانی در حال حاضرھم ھـمـيـن 
وضعيت و موقعيت را دارد و ھضم 
بيش از سه دھه انباشتـی  کـه 
نئوليبراليسم و قـانـون وحشـی 
بازار سفرهء خونبار آن را بـرای او 
پھن کرده است، می بينـيـد چـه 
آشوبی و دغدغه ھـا و آشـفـتـه 
بازاری را بـرای او فـراھـم کـرده 

نباید منتظر شد تا این مـار .  است
زخمی طعمهء خود را ھضم کرده 
و با حرص و ولـع بـيـشـتـری بـه 
شکارطعمه ھای دیگر و طـعـمـه 

 .ھای انسانی بپردازد
 

 تا فرصتی دیگر
 راوی...

 برابر با ١٣٩٠شانزدھم فروردين 
٢٠١١پنجم آوريل    

 !زنده باد اول ماه مه روز نبرد و ھمبستگي طبقه كارگر جھاني
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 سالم رفيق عزیز
 

نمــی تــوان بــه صــورت پراکنــده و 
خــرده کــاری در مقابــل انــسجام 
جھانی سرمایه که به مدرن ترین 
ــا و روش و  ــزار ھ ــوژی و اب تکنول
سبک ھای علمـی مجھـز اسـت 
مبارزه کرد که در این صورت حتی 
صدا را بـه نزدیـک تـرین رفقـا نيـز 

فکرش را بکنيد . نمی توان رساند 
محفلھای مختلـف و پراکنـده ھـر 
کدام بطور متوسـط روزی حداقـل 
دو مطلــب نوشــته منتــشر مــی 

 ٢٠٠کنند و حال اگر روی ھمرفته 
محفل وجود داشته باشـد روزانـه 

 مطلب و ھيچ کس ۴٠٠می شود
نمـــی توانـــد چنيـــن حجمـــی از 
مطالب را بخوانـد و از ميـان آنھـا 
مطالب بدرد بخـور را جـذب کـرده 
یــاد بگــيرد بنــابراین مطالــب بــدرد 
بخور نيز در ميـان چنيـن حجمـی 
بدون تاثير گذاری الزم ناپدید مـی 
شوند در حالی کـه اگـر بتـوان در 
مــورد مــسائل کليــدی از خــورده 
کاری گسست و بـه جـای توليـد 
ــع یکدســت و  ــه توزی ــسترده ب گ
گــسترده ھمــت کــرد آنگــاه پيــام 
ھای خوب فرصت تاثير گـذاری بـر 
گـــستره بيــــشتری را بدســــت 

ــد آورد  ــال .  خواھن ــوان مث ــه عن ب
ــد پــس از  شــما خــوب مــی داني

جدایی بسياری از رفقا از یکدیگـر 
، ھمه فعال بودیم ولی از فعاليت 

ــال ــر اص ــک دیگ ــت ی ــالع "  مثب اط
نداشته و نداریم شاید برخی فکر 
می کردند مـا یـا دیگـری فعاليـت 
نمی کنيم یا مسير را عوض کرده 

چنيــن "  اســت مــا نــيز متقــابال
ــودیم  ــا .ب ــه م ــه ھم در حــالی ک

بــــشدت دویــــدیم امــــا نتيجــــه 
چيست؟ ھمچنـان در بـر، ھمـان 

ــه .  پاشــنه مــی چرخــد ــن ھم ای
اعتراضـات صــورت گرفــت و مـا در 
خيابان بودیم فریاد ھـم زدیـم امـا 
فقــط خــود شــنيدیم و شــما ھــم 
نوشـتيد برنامـه ریـزی کردیـد امــا 

ــدود  ــط مع ــه ...  فق ــالينی ک و فع
بيشتر پای اینترنت بودند و خيابان 
آمدنشان نيز بـه حـساب و حتـی 
بيشتر مواقع با رھبری جناح ھای 
. سرمایه داری بر قرار شده است

از ھمــه ایــن مــواردی کــه مــا در 
ــه  ــردیم نتيج ــد ک ــود نق ــان خ مب
بدست آمده این است کـه علـت 
گرفتــاری در خــورده کــاری اســت 
البته نه فقط ما بلکه حتی احزاب 

کــه ليدرھایــشان بــاد در "  بــزرگ"
غعــب غعــب مــی اندازنــد و ادای 
والیــت فقيــه ســکوالر را در مــی 
ــار ھميــن خــورده  ــيز گرفت آورنــد ن
کارینــد منتھــا خــورده کــاری آنھــا 
آنقدر بيشتر و گـردو خـاک زیـادی 

دارد کــه خودشــان را کورکــرده و 
نمی بينند که در ميان گرد و خاک 
 . خود فقط خودشان گم شده اند

ــه شــما  ــاد دارم ک ــا اعتم ــا م ام
ــــسانيکه( ــــار )ک ــــه ســــبک ک ب

کمونيستی اعتقاد دارید و ایمـان 
داریــد کــه اگــر مبــارزه را علمــی 
تحليل کنيم ، علمی سازمانيابی 
شویم به صـورت علمـی تقـسيم 
کار بکنيم و بـه صـورت علمـی در 
اشتراکات خـود کـارکنيم خواھيـم 
ــه تنھــا خودمــان را از  توانــست ن
خــورده کــاری ھــدایت کننــده بــه 
ســالخ خانــه فــردا نجــات بدھيــم 
ــد و  بلکــه باعــث شــروع راه جدی
ھــدایت بــسياری بــه آن خواھيــم 

این ھا را مـی گـویيم بـرای .  شد
اینکــه انــدکی از دونــدگی خــورده 
ـــامگی ، و  ـــی برن ـــه ، از ب کاران
ــج  ــه نتای آنارشــی بياســایيم و ب
ــدگی ھــای  ــده از دون بدســت آم

ساله در قالب خورده کـاری ھـا ٨
ــا را در  ــم و حاصــل آنھ ــاه کني نگ
مقابل ھزینه ھای داده شـده بـه 
دیده خریدار و کاسـبکارانه سـبک 
و سنگين کنيم و از خود بپرسـيم 
چھار سال یا ھشت سـال پيـش 
کجا بودیم و اکنون کجـا ایـستاده 
ایم؟ ما چه کردیم و دشـمن چـه 
کرده است؟ از خود وکـل جنبـش 
کمونيـــستی بپرســـيم در قبـــال 

این نامه برای یک رفيق انقالبی .  نامه ای به یک رفيق
در جھت تقاضای برنامه ریزی ھـای الزم بـرای پـيـشـبـرد 

با توجه به این کـه ایـن .  اھداف انقالبی نوشته شده است
نامه روی صحبتش عمومی است و تمامی رفقای انقـالبـی 
می توانند مخاطب این نامه باشند آن را با حذف بـرخـی از 
نقاط خصوصی به انتشار عمومی می گذاریم باشد کـه در 
روشن شدن و رھيافت رفقا ثمر بخش شود به اميد چـنـان 

 روزی 
 

 کميته آموزش جبھه واحد کاگری

 نامه ای به یک رفيق
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 چه کردیم؟ و ٨٨خيزش توده ای 
ما و کل جنبش کمونيستی کجـا 
ایستاده بودیم؟ مـا نمـی گویيـم 
فقط ما در جا زده ایـم بلکـه کـل 
چپ در جا زده است سند اثبـات 
ادعای من ھمين بس اسـت کـه 
نتوانستيم در اعتراضات گـسترده 

ــوری ٨٩ و ٨٨ ــدرد بخ ــت ب  دخال
داشته باشـيم در حـالی کـه بـا 
توجه به اصول و مطالبـات پایـه و 
قدمت تاریخی مبارزاتی، ما بایـد 
رھبری این اعتراضات را دردسـت 

پـس کجـای کـار ایـراد .  داشتيم 
 دارد ؟

ھرگــز ھيــچ کــس ھيــچ حــزب و 
سازمان نمی تواند چنيـن ميـدان 
محکی را انکار کند که حتی ھيچ 
کدام از ما یا احزاب و سازمانھای 

مضر "  پر مدعا که وجودشان فعال
حــال طبقــه کــارگر اســت حتــی 
نتوانستيم به صورت سازمانی در 
حد یـک ھـسته وارد ایـن ميـدان 
شویم تـا بتـوانيم حـداقل برنامـه 
ھای خـود را محـک بـزنيم ، ایـن 
بيشتر از پراکندگی و گرفتاری ما 
در حوزه خورده کاری سرچـشمه 

علــی رغــم .  گرفتــه و مــی گــيرد
اینکه بسياری از ما از ھمـان اول 
ھــر روز در تظــاھرات و بــزن بــزن 
حضور داشتيم ولی بيـشتر تاثيـر 

و در .  پــذیر بــودیم تــا تــاثير گــذار 
خارج نـيز بـسياری از رفقـا تمـام 
افتخاراتشان این بود کـه ھـر روز 
اخبار تازه ای را بـا انـدکی بـزرگ 
نمایی و کنکـاش بـا ذره بيـن در 
درون آن اخبار و پيـدا کـردن رگـه 
ھـای چـپ در اعتراضـات خـود را 
دل خوش کنند کـه ریـشه ھـای 
اعتراض چپ است یا بـه سـمت 
چپ ميل دارد و در رویاھای خـود 
می دیدند کـه بـه زودی از درون 
اعتراضات شعار ھای چپ بـيرون 
خواھد ریخت و سـپس در پيـشا 
پيش صفوف آن پـرچم سـرخ بـه 
احتزاز در خواھد آمد اما ھر گز به 
این فکر نمی شود که حـتی اگـر 
این رویا شدنی باشد کدام چـپ 
چنان سـازمانيافتگی الزم را دارد 

که بتواند چنين روندی را ھدایـت 
ــا ســازماندھی و  ــا رھــبری و ی ی
برنامه ریزی کند مگـر اینکـه ایـن 
قسمت را نـيز در رویاھـای خـود 

 .ببافيم
شاید شـانس تـا اینجـا بـا "  فعال

مایار بوده توفان انـدکی فروکـش 
کرده و امواج خروشان کمی آرام 
گرفته است وما کـه تـالش مـی 
کردیم سکان کـشتی توفـان زده 
را در دست بگيریم و ھر لحظه با 
ــاره کــشتی  ــه کن ورود موجــی ب
پرتاب مـی شـدیم ، اکنـون مـی 
تــوانيم انــدکی روی پــا ایــستاده 
دست به کمر زده به افق نزدیـک 
توفانی نگاه کرده و در دل از خود 
بپرسيم وقـتی دوبـاره واردامـواج 
توفانی شویم که ورودش محتوم 
است یا در مقابل گردابی که ھـر 
لحظه داریـم بـه آن نزدیـک مـی 
شویم باید با ایـن بـضاعت کـم و 
نير وھای پراکنده و خـورده کـاری 
چه کار کنيم؟ آیا نباید بدون فـوت 

 وقت سازمانيافته شویم؟
رفيق عزیز ما مانند سرمایه داری 
رادیو ،تلویزیون ، مـاھواره ، چـاپ 
ــابرات  ــز و مخ ــای مجھ ــه ھ خان
نداریم ، خبر گزاری ھـای عریـض 
ــل ، ســازمان و نھادھــای  و طوی
توليد فکر و اندیشه و تحميل آنھا 

پليـس ، .  به تـوده ھـا را نـداریم 
ســازمانھای نظــامی ، نيروھــای 
موھوم و ترسـاننده و وادارکننـده 
به اطاعت نـداریم ، چـاه نفـت ، 
ــات و خمــس و  ــع آوری مالي جم
ذکــات و مــال امــام و موســسات 
اقتصادی و کارخانجات نـداریم مـا 
دانشگاه و مدرسـه، موسـسات 
آموزشی و خـدماتی نـداریم امـا 
ـــــراری  ـــــيروزی و برق ـــــرای پ ب
ــاثيرات  ــا ت ــد ب ــسم بای سوسيالي
ھمه اینھا کـه دشـمن در اختيـار 

 .دارد مقابله کنيم 
 :اما آنچه ما داریم 

تـــوده ھـــای انقالبـــی در   -١
صورتی که بتوانيم بـا آنھـا 

 .پيوند بر قرار کنيم
ــــه   -٢ ــــاد ب ــــان و اعتق ایم

سوسياليـــــــــــــسم و 
کمونيسم که مـی دانيـم 
تنھا راه نجات طبقه کارگـر 
 .و تمامی بشریت است

فداکاری وازجان گذشتگی   -٣
، اراده و اســـــــتقامت 
،صــــداقت ، جــــسارت و 
شجاعت و مجھز به علـم 

 رھایی
ــای   -۴ ــر مبن ــاریخی ب ــبر ت ج

 تضاد کار و سرمایه 
تجربــــه ھــــزاران ســــاله   -۵

مبارزات تـاریخی طبقاتـی 
ھمه انـسانھا و ھمچنيـن 

 ساله طبقـه ٢٠٠تجربيات 
جھــانی کــارگر و تجربــه 

ساله مبـارزات طبقـه ١٠٠
ــن  ــران و ھمچني ــارگر ای ک

ــه  ــده و ٣٢تجرب  ســاله زن
بی وقفه در جریان و تاثيـر 

 سـاله ٨گذار و باز تجربـه 
تالش و کوشـش مـستمر 
و رشد یابنده سـال ھـای 

 .اخير 
 ایمان و اعتماد به یکدیگر  -۶
ھمچنين نيروھـای بـسيار   -٧

 زیاد ولی پراکنده 
 

رفيق گرامی حاصل جمـع بنـدی 
ــده تمــامی ایــن تجربيــات ،  ش
داشته ھا و نداشـته ھـا دارایـی 
ـــای  ـــاز ھ ـــمن و ني ـــای دش ھ
مبارزاتی ما به ما می گویـد بایـد 
از خــورده کــاری جــدا شــده و بــا 
برنامه ریزی دقيق و متمرکـز ھـر 
کــسی را در جــای خــاص خــود 
گذاشــته و تمــامی بخــش ھــای 
ـــــوک  ـــــک بل موجـــــود را در ی
سوسياليستی تا بـر قـراری یـک 

کارگری با دقت پيش "  حزب واقعا
و از ھر قسمت یـا افـراد بـه .  برد

فقط در .حد توانشان کار خواست
این صورت می توانيم اميدوار بـه 
افقی باشيم کـه بـرای عبـور بـه 
ســالمت و پيروزمندانــه از امــواج 
توفانی است که کشتی مـا ھـر 

 . لحظه به آن نزدیکتر می گردد
ــد ســازماندھی کنيــم  ــون بای اکن
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تــسلط داشــتن بــر ســکان ایــن 
کشتی توفان زده فقط با تشکيالت 
پــوالدین ممکــن اســت نــه بــا ایــن 
ــزاب  ــن اح ــا ای ــزاب پاســيو ، م اح
ــود را حجــم  وســازمان ھــای موج
ھــای پــر از پتانــسيل ميــدانيم کــه 
چند نفر انگشت شـمار اگـر دارای 
برنامه دقيق و کمونيـستی باشـند 
می توانند تمامی آن پتانـسيل ھـا 

در جھت انقالبی به کار ...  را حتی 
و حال اینکه از نظـر مـا ھيـچ . گيرند

کدام از این احزاب و سازمانھا ایـن 
ــستند ــاره ني ــاد .  ک ــت اعتق در نھای

ـــه  ـــوالدین ب ـــشکيالت پ ـــم ت داری
سياھی لشگر ربطـی نـدارد بلکـه 
به ارتباطش با پایه ھای توده ای و 
برنامه ھای انقالبـی ھمچنيـن بـه 
اصول اعتقادی و پراتيک انقالبيـش 
بستگی دارد و چنين تشکيالتی با 
دست روی دست گذاشتن امکـان 
پــذیر نمــی گــردد بلکــه بایــد آن را 
ساخت حتی نباید منتظر شـد اول 
آن ســاخته شــود بعــد شــروع بــه 
فعاليت نمود بلکـه در ھميـن حـال 
کـه وظــایف انقالبيــون حرفـه ای را 
شروع و انجام می دھيم بایـد کـار 
ھــای ســاخته شــدن حــزب را کــه 
خود آن کارھا نيز بخشی از وظایف 
انقالبيون حرفه ای است به انجـام 

 .برسانيم
شاید از خود بپرسيد که این ھمـه 

؟ مـی " صغرا و کبری برای چيـست
گویيم ھمه ای این ھا را می بافيم 

 :تا به شما بگویيم 
تا زمانی کـه حـزب درسـت   -١

نشده و به سـمت درسـت 
شــدن آن حرکــت نکردیــم 
حتی اگرکران تا کران شعله 
ی سوزنده باشيم و تمامی 
ــام  ــا تم ــسوزانيم ب ــا راب دني
فعاليــت ودونــدگی ھایمــان 
ـــالی و  ـــز حم ـــشيد ج ببخ
 خورده کاری ھيچ نکرده ایم 

باید امروز ھر کدام از ما ولـو   -٢
یک کار کوچک امـا منظـم ، 
جھت دار، با ثمرات مشترک 
کــه تحــت نظــر یــک برنامــه 
متمرکــز طراحــی و تقــسيم 

کـــار شـــده اســـت انجـــام 
 .وظيفه نمایيم

نبایــد اجــازه بــدھيم ابــزار و   -٣
تکنولوژی ھای جدید کـه در 
متن خود تحت تـسلط رونـد 
ســرمایه داری حامــل ذات 
آنارشـــی ســـرمایه دارانـــه 
ھستند باعث گسـست مـا 
از اتحاد مان باشد بلکه باید 
ــارزه  ــه خــدمت مب ــا را ب آنھ

 .متحدانه خود در بياوریم
بایــد بــا تقــسيم دقيــق کــار    -۴

ـــای آواره و  ـــامی نيروھ تم
" پاسيو را چه آنھایيکه مثـال

دارای تــشکيالت ھــستند و 
چه آنھایيکه منفرد ھـستند 
را در جھت الزم مبارزه برای 
ســـاختن حـــزب و فعاليـــت 
ھای مختلف مبارزاتی البتـه 
با دقت که در رونـد فعاليـت 
ھرگز افق را نادیده نگرفته و 
در نيروھـــای آواره ھـــضم 
نــشویم بلکــه آنھــا را بــه 
مقصد درست ھدایت کنيـم 
و ھمچنين بدون اینکه تنش 
ایجاد کرده باشيم آنھا رابـه 

" این عمل دقيقـا. کار بگيریم
بخشی از اعمـالی خواھـد 
بــود کــه یــک حــزب واقعــی 
پيش می برد منتھا در حوزه 
بسيار گسترده تـر ولـی مـا 
می توانيم چند نفری که در 

مانند ھـم ( کنارھم ھستيم 
) می خـواھيم مبـارزه کنيـم

در گــستره ای کمــتر عمــل 
کنيم تـا پایـه گـذاری عمـل 
اصلی حزب را شـروع کـرده 

البته ما نام کارھای ( باشيم 
کــه  مــی خــواھيم قبــل از 
ساخته شدن حزب به پيش 
ببریم را ھنوز تاکتيـک نمـی 
ــردن  ــش ب ــون پي ــذاریم چ گ
تاکتيک کار تشکيالت اسـت 
ــد  ــوانيم چن ــا بت ــر م ــا اگ ام
ھسته باشيم در آن صـورت 
دارای تـــشکيالت خواھيـــم 
شد پس می توانيم فراخـور 
تــوان ھــسته ھــای خــود 

تاکتيـــک پيـــاده کنيـــم و از 
احزاب و سازمانھای موجـود 
در جھـــت برنامـــه ھایمـــان 

 .)استفاده نمایيم
 

بطـور مثــال مــا ایــن پيــشنھادھا را 
 : داریم 
بررسی کنيم کـه ھـر کـدام   -١

در کــدام و بــه طـــور ...  از 
مشخص تا چـه حـدی مـی 
تواننــد در مــسيری کــه مــا 
اعتقاد داریم حرکـت کننـد و 

و بـا ...  بر مبنای برنامه ای 
استفاده از روابط حسنه ای 
که با برخی ازافراد داریم در 
ـــــــــسير  ـــــــــت و م جھ
ـــــی  ـــــسم علم سوسيالي
اســـتفاده کنيـــم و ھرچـــه 
بيشتر برایشان برنامه ریزی 

تــا بتــوانيم از ایــن .  نمــایيم 
طریق صدای خود را ھرچـه 
ــــراد الزم  ــــه اف ــــشتر ب بي

ھمچنيــن باعــث .برســانيم 
جـــذب و کمـــک احـــزاب و 
ــوک  ســازمانھا در جھــت بل

آنھـا بيـشتر .  شدن شـویم 
شــان ایــن موضــوع را بيــان 
مـــی کننـــد ولـــی برنامـــه 
ــد و حتــی  مشخــصی ندارن
ایــــن کــــاره نيــــستند،باید 
کسانی باشند که به عنوان 
دوســـت شـــناخته شـــده 
باشند تـا آنھـا نترسـند و از 
گفتــه ھــای آنھــا اســتفاده 
کرده دستشان را گرفتـه پـا 
ــد راه  ــا یادشــان بدھن ــه پ ب
رفتن را، تا بتواننـد از الک و 
دخمه ای بـه نـام حـزب یـا 
سازمان برای خـود سـاخته 
انــد پــا را بــيرون گذاشــته و 
گـــستره مبـــارزه واقعـــی و 
اشــعه ھــای خورشــيدی را 

رفيق گرامی این کار .  ببينند
ھا را ما باید انجام بـدھيم و 
ــوب و  ــه خ ــر دارای برنام اگ
چنــد ھــسته زنــده و فعــال 
باشــيم نــه تنھــا در اجــرای 
 چنين تاکتيک ھای در درون 
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الک بــی خــبری آنھــا حــل و 
ھضم نمـی شـویم بلکـه 
آنھا را نيز نجات داده و از 
تسھيالت بسيار گسترده 
ای که در اختيار دارنـد در 
جھت انقالب مـی توانيـم 

 .استفاده نمایيم
... 
ـــی   -٢ ـــا محافل ـــن ب ھمچني

ــھای  ــيز تماس ــتر ن کوچک
حاصل کردیم کـه بحـث و 
گفتگو را برای پيوسـتن و 
برنامــه ریــزی و ھمچنيــن 
نوشــتن پالتفــرم انجــام 

 ... که متاسفانه .بدھيم 
شما الزم اسـت نظریـات   -٣

خود را ھرچـه گـسترده و 
ــا  مفيــد در ایــن رابطــه وی
ــی  ــود م ــه خ ــواردی ک م

جمـع ...  دانيد و ھمچنين 
کرده بيان کنيد تا بتوانيـم 
از یـــک نقطـــه دقيـــق و 
حـــساب شـــده حرکـــت 
کنيم ھيچ نيـازی نيـست 
ــره و  ــای روزم ــار ھ ــا ک ب
ــــان را  ــــستی زم ژورنالي

بکشيم این انرژیھـا حيـف 
 .است

 
اگر اول از شما سوال نکردم کـه 
آیا ھنوز مایل ھستيد که با ھـم 
کار کنيم یا خـير ، بـه ایـن دليـل 
است کـه شـما را یـک انقالبـی 
واقعی می دانم و یـک انقالبـی 
نمــی توانــد کــار اصــولی انجــام 

فقـط نبایـد اجـازه بدھـد .  ندھد 
محيط او را در خود ھضم کـرده و 

فکــر مــی کنيــم اطــراف .  ببلعــد 
شما را ليبرال ھای چـپ گرفتـه 
اند که این می تواند بسيار خطر 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاک باشــد ام ن
تعریفھــای کــه از افــراد دیگــر در 
رابطه با شما شنيده ایم مـا بـه 
شما ایمان داریم که در محاصره 
ــان  ــد ھمچن ــيز مــی تواني ــا ن آنھ

 .انقالبی باشيد
 در کنــار کارھــا و اســتفاده ایــن 
چنينی الزم است ھرچـه زودتـر 
محافل کوچـک و افـراد منفـرد را 
نــيز بــه وســط گــود مباحثــات 

البته می دانم بسيار .  بکشانيم 
سخت اسـت چـون خودمـان در 

ميان چنين گودی ھستيم ولـی 
ــار  ــست ک ــرار ني ــویم ق ــد بگ بای
سخت را کسانی که بـرای ایـن 
کــار ســاخته نــشده انــد انجــام 
بدھنــد ایــن کــار ســخت کــار مــا 
است اگر سخت نبود تا حاال صد 

 .ھا نفر آن را انجام داده بودند 
الزم به بيان است که دامن زدن 
به چنين بحـث و اعمـالی بـرای 
. شما بيشتر از ما ممکن اسـت 

دقت کنيد ، اعتماد بنفس "  لطفا
ــزی  داشــته باشــيد ، برنامــه ری
شده ، محکم و مستمر موضـوع 
را بررسی و پيگيری کنيـد و اگـر 
از ما نـيز کـاری ممکـن اسـت و 
اینجا بر مـی آیـد بـرای مـا ھـم 
برنامه داشته و مارانيز در برنامه 
ھای اجرایی یا بحث و گفتگو ھا 

 " ... ضمنا. قرار بدھيد 
 

ما منتظـر جـواب و برنامـه ھـای 
 . شما ھستيم

صــــميمانه دســــتتان را مــــی 
 فشاریم 

... 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
 

 

 پيش بسوی ایجاد ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انقالبی در محل کار و زندگی
 

 پيش بسوی ساختن حزب طبقه کارگر
 
 

 سرنگون باد جمھوری اسالمی سرمایه داری
 
 

  بر قرار باد جمھوری سوسياليستی شورایی کارگری
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ی  داری ايران در ادامه سالی که رھبرِ حاکميت سرمايه. قرار داريم١٣٩٠در آستانه ی روز جھانی کارگر، اول ماه مه در سال 
ی سرمايه داری، آن را سال  ی کارگر و برای تکميل برنامه ھا و اقدامات ھر چه بيشتر برای سرکوب مطالبات و منافع طبقه طرح

ی کارگر در اين سال بايد بيش از پيش در مقابل اين حاکميت سرمايه داری ايستاده و سال  اما طبقه.  اعالم کرده است"  جھاد اقتصادی"
 .تبديل کند" نبرد کارگری" و " ستيز طبقاتی"  را به سال تقويت و گسترش ١٣٩٠

سازی،  کارگران در ايران در بدترين وضعيت معيشتی، اقتصادی و سرکوب سياسی قرار گرفته اند؛ قراردادھای موقت، بيکار
شود؛ با  ی کارگر تحميل می کاری و قراردادھای اسارت آورشان به طبقه ھای پيمان ھای تا چند مرتبه زير خط فقر و شرکت دستمزد

چون صندوق بين  ھای جھانی سرمايه داری ھم ھای نھاد گام و مطابق با نسخه داری در ايران ھم ھا حاکميت سرمايه طرح حذف يارانه
تری را به زندگی و ھستی کارگران آغاز کرده است و ھم اکنون قيمت ھای  المللی پول و بانک جھانی، ھجوم گسترده و وحشيانه

برخی اقالم اساسی تا ده برابر افزايش يافته در حالی که دستمزد ھا کماکان برده وارانه است و پرداخت مبالغ اندک و مضحک يارانه 
ھای مستقل در جنبش  ی نقدی حتا چاره ی يک دھم ھزينه ی زندگی کارگران را نميکند؛ کارگران و فعاالن کارگری و فعالين تشکل

شوند؛ ھر گونه اعالم نظر، بيان انديشه، اعتراض، تظاھرات و ھر  کارگری به حبس، اخراج، تھديد، ارعاب و بيکاری محکوم می
 .شود سياسی سرکوب می-نوع فعاليت اجتماعی

" جھاد اقتصادی"داران، کارگران را به  برای دعوت کارگران به تحمل استثمار و بردگی و از طرفی برای حفظ سودآوری سرمايه
ناسيوناليستی قصد تخدير و فريب کارگران را دارند تا شايد کسی فکر کند تحمل   -کنند و با استفاده از اين واژگان مذھبی دعوت می
 !خورند ھا را نمی کارگران فريب اين بازی! نه! است و الزم" جھاد" اين فالکت 

در ساير نقاط جھان نيز کم و بيش و با ھمين محتوا، وضعيت به ھمين صورت است و کارگران به صورت روز افزون به مبارزه 
 .اند مشغول

دست به ...  ھا و  در بسياری کشورھا کارگران عليه افزايش سن بازنشستگی، افزايش ساعت کار، اخراج کارگران، کاھش دستمزد
داران در ديگر نقاط جھان نيز  ھای سرمايه داری اسالمی ايران، سرمايه اند؛ درست شبيه به ھمپالکی اعتراض و اعتصاب زده

 .کنند و در واقع به تحمل فالکت و نکبت موجود دعوت می" رياضت اقتصادی"کارگران را به 
ھای صوری و ننگين آن که عامل فقر و بدبختی، فالکت، حبس، ديکتاتوری، سرکوب، جنگ افروزی  داری و دموکراسی نظام سرمايه

 اش، امروزه در سرتاسر دنيا  شرايطی بی نھايت  ست و به خاطر سود محوری و پاسبانی از نظام استثمار گرانه  پروری ا و خرافه
 ايجاد کرده و موج اعتراض مردمی به مشکالت و مصائب در نقاط مختلف دنيا از جمله آمريکا، انگليس، ساير نقاط  غير انسانی

مان ھشدار بدھيم که آنان بايد اصل نظام سرمايه  ھای ای الزم است به کارگران و ھم طبقه.  بر انگيخته شده است...  اروپا، مصر و 
ھای اکنون حاکم را؛ بايد به ھوش باشيم که ما کارگران نبايد نيروی اعتراضی و  داری را آماج حمالت خود قرار دھند و نه فقط جناح

خوش رنگ و "  داری و به قدرت رسيدن جناحی ديگر و احتماال طبقاتی خود را تبديل به ابزاری برای سرنگونی يک جناح سرمايه
داری،  کارگران بايد با اتکا بر نيروی طبقاتی خود و با حمالت سازماندھی شده و متشکل عليه نظام سرمايه.  داری کنيم لعاب سرمايه

ھای موجود و ديکتاتوری ھای حاکم بپردازند و ھم بتوانند نيروی طبقاتی و سياسی خود را به جای آن حاکم  ھم به سرنگونی حاکميت
يافته باشد در کمترين حالت ممکن، آنان  در صورتی که اعتراضات و نبرد و ستيز کارگران به صورت متشکل و سازمان.  کنند

 .ھای سرمايه داری تحميل کنند ھا و مطالبات خود را به حاکميت خواھند توانست بسياری از خواسته
اقتصادی در ايران، به ھر جنگ خارجی عليه خود نه ميگوييم، ما ھرگز تسليم -ما کارگران برای دگرگون کردن وضعيت سياسی

داری اعم  ما به کمک و ياری ھيچ دولت سرمايه.  شويم داری نمی ھای داخلی و خارجی سرمايه فريب و توھم پراکنی ھيچ کدام از جناح
سپاه با جناح ديگر که   -خامنه ای  -داری احمدی نژاد برای ما سرمايه.  باور نداريم...  از آمريکا، چين، روسيه، انگليس، فرانسه و

داری از نوع  خاتمی و يا ھرگونه سرمايه  -موسوی  -ھا از جمله کروبی طلبان و ليبراال اندکی از قدرت رانده شده يعنی اصالح"  فعال
ما تنھا و تنھا بايد با !  کند دارن فرقی نمی کراواتی، ليبرال، نوليبرال، ناسيوناليست، مذھبی، سلطنتی و يا ھر شکل ديگری از سرمايه

ھای خودساخته و مستقل از دولت، کارفرما و سرمايه داران و با  اتکا بر نيروی طبقاتی خودمان و با ايجاد و تقويت و گسترش تشکل
 .داری ستيز کنيم ھای سياسی و کارگری خود، با نبردی فراگير عليه کليت نظام سرمايه ھا و نھاد ايجاد و يا تقويت سازمان

اکنون .  يافته و متشکل خود را بر اساس شرايط و بر اساس توازن قوا انتخاب کنيم  سازمان ما کارگران بايد به دقت اَشکال مبارزه
عالوه بر مبارزات علنی، متشکل، متحد، گسترده، توده ای و اجتماعی و فراگير و به موازات آن، بعضی از ما کارگران بايد بتوانيم 

ما نبايد تمام نيرو و امکانات خود را در معرض .  ھا و محافل مخفی را در محل کار و زندگی خود ايجاد کنيم ھای مخفی، کميته ھسته
 .داری قرار دھيم ی نظام سرمايه ديد و حمله

ھای خود ساخته و مستقل نداريم  ای جز ايجاد تشکل کنيم که برای مقابله با معضالت پيش رو، ما کارگران ھيچ چاره بار ديگر تاکيد می
زنی و اميد و توھم  ھای ما با چانه جويانه با نظام سرمايه داری بپردازيم زيرا خواسته و الزم است به افشا و مبارزه با باورھای آشتی

 !آيد داری و با مذاکره و خواھش به دست نمی به سرمايه

 سال ستيز طبقاتی به جای جھاد اقتصادی
 

 ١٣٩٠ شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال ١ی شماره  بيانيه
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که روز جشن و خروش جھانی کارگران و اعالم و تجديد   –يازده ارديبھشت   –ی روز جھانی کارگر  در اين راستا و در آستانه
ی متشکل و سازماندھی شده عليه نظام  ی جھانی کارگر است، ضمن اين که تمامی کارگران را به مبارزه المللی طبقه ھمبستگی بين

توسط رھبر حاکميت سرمايه داری "  سال جھاد اقتصادی"خوانيم، در تقابل با نام گذاری اين سال به  داری در ايران فرا می سرمايه
داريم و مطالبات ھشت گانه ی ذيل را به  اعالم می"  نبرد کارگری"  و "  ستيز طبقاتی" را سال تقويت و گسترش ١٣٩٠اسالمی، ما سال 

 .داريم عنوان اھم مطالبات کارگران ايران اعالم می
ی طبقاتی باوردارند  ھايی که به امر تقويت مبارزه ھا، نھاد ھا و سازمان ھا، رسانه ما از تمامی کارگران، فعاالن کارگری، تشکل

 .مان را ياری رسانند ی مشترک ی اعالم شده، ما و مبارزه ھای اين شورا و مطالبات ھشت گانه خواھيم که با انتشار و گسترش بيانيه می
 ارديبھشت ١١ی برگزاری مراسم در روز  ھا، مطالبات ھشت گانه و يا ھر پيشنھاد درباره به عالوه ھرگونه نظر و يا پيشنھاد درباره ی مفاد بيانيه

 . قابل دريافت، بررسی و اقدام استcom.gmail@1390may ١)   (از طريق ايميل رسمی ما 
 

 ١٣٩٠سال  –ی کارگران ايران  مطالبات ھشت گانه
کاری با اتحاد و آگاھی و با ايجاد تشکل ھای خود  ھای پيمان ما کارگران برای مقابله با قراردادھای موقت، سفيد امضا و قراردادھای شرکت -١

 .دست به مبارزه خواھيم زد
ھای آب، برق، تلفن و گاز از ھر طريق  ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض ھا ھجوم به سفره حذف يارانه -٢

 . ممکن ديگر و به صورت متحد و متشکل با اين اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواھيم کرد
عالی کار تعيين شده و  داری شواری  ھزار تومان که چندين برابر زير خط فقر است و توسط نھاد سرمايه٣٣٠ما اعالم و تعيين حداقل دستمزد  -٣

کنيم؛ در روش سه جانبه گرايی، مذاکره و توافق بين نمايندگان کارفرمايان و  ی سه جانبه گرايی را محکوم می نيز روش ضد کارگری و خائنانه
گيرد و کارگران در مقابل دو رای  ی کارگران انجام می از يک سو و ازسوی ديگر نماينده) دار ھستند ی سرمايه که ھمگی از طبقه(نماينده دولت 

کارگران بايد با اعتراض و . شود داريم که افزايش دستمزد با خواھش و توافق و مذاکره حاصل نمی ما اعالم می. سرمايه داری بازنده خواھند بود
 .داری تحميل کنند ی متشکل و متحد دستمزدھايی متناسب با استاندارھای زندگی را به سرمايه نمايش قدرت و اعتصاب و با مبارزه

کارگران و فعاالن کارگری زندانی بايد آزاد شوند و ما ھر گونه دستگيری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به  -۴
 .صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواھيم کرد

يابی به آزادی بيان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانيان سياسی و پايان يافتن احکام ضد  ما کارگران برای دست -۵
 .مان مبارزه خواھيم کرد انسانی اعدام ،ھمزمان با ديگر مطالبات

ی کارگر اعم از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش  ی تمامی اقشار طبقه يافته پيروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان -۶
ما ضمن اتحاد با تمام کارگران ايران و منطقه و حمايت از مطالبات کارگران مھاجر در . ممکن نيست... خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و 

 .دانيم ايران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتيبان مبارزات کارگران در سراسر جھان می
گرا و  داری اعم از اصول ھای داخلی و خارجی سرمايه ھا و حاکميت سياسی خود بر عليه تمامی جناح-يابی به مطالبات اقتصادی ما برای دست -٧

تنھا و تنھا با اتکا بر نيروی طبقاتی کارگری خود، ... داری آمريکا،چين، روسيه، اروپايی و  ھای سرمايه طلب در ايران و اعم از دولت اصالح
 .مبارزه خواھيم کرد

ھای سرشار  برد، ھمچنين کار کودکان منبع سود اجتماعی عليه زنان بھره و سود می -سياسی -اقتصادی-داری از تبعيض جنسيتی نظام سرمايه -٨
 يابی زنان به مطالبات طبقاتی خود و نيز برای تقويت جنبش ست؛ ما برای متشکل کردن ھر گونه مبارزه برای دست برای نظام انگلی سرمايه داری
 .ای فروگذار نخواھيم کرد لغو کار کودک از ھيچ مبارزه

 ١٣٩٠شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر سال 
 سال ستيز طبقاتی به جای جھاد اقتصادی - ١بيانيه شماره

 ١٣٩٠ماه   فروردین١٨
 com.gmail@1390may١ 

کمونيسم  علم رھایی انسانھاست  سوسياليـسـم  
دوران گذار به کمونيسم است  دیکتاتوری پرولـتـاریـا 
تنھا شکل ممکن برای حاکـمـيـت طـبـقـه کـارگـر و 
برقراری سوسياليسم است  و لنينيسم با تکيـه بـه 
اثبات تاریخ تنھا و تنھا گرایش مارکسيتی است  کـه 
می تواند انقالب کارگری را به ثمر رسانده حاکمـيـت 

 .طبقه کارگر و سوسياليسم را بر قرار کند
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 روز جھانی کارگر را چگونه بر گزار کنيم؟
 

جمھوری اسالمی می داند،کارگران پيشرو ، انقالبی و کمونيست ھا و تشکلھای موجـود 
بنـابراین او نـيز از ھـم اکنـون بـه دنبـال مانـع .  در فکر بر گزاری روز جھانی کارگر ھـستند

پس،ازھمين امروز مـا بایـد ضـمن آمـاده کـردن خـود و .  تراشی و اقدامات الزم خود است
سازمان دادن برای برگزاری روز کارگر به فکر خنـثی کـردن مـانع تراشـيھا و عمليـات ضـد 

 . اسالمی نيز باشيم –کارگری نظام فاشيستی 
الزم به ذکر است، ما روز کارگر را به عنوان یک ابزار قـوی بـرای دسـت یـابی بـه بخـشی 

از ھر شکل برگزاری به حد توان می شود، "  بنابراین اوال.  ازمطالبات طبقه کارگر می دانيم
روز .  این ابزار وسيله مبارزه و نبرد طبقاتی است، نـه جـشن و سـرور"  دوما.  استفاده کرد

درنتيجـه نـوع سـازماندھی آن در ھـر شـکلی بایـد متناسـب بـا .  رزم است، نـه روز بـزم
 .رزمندگی طبقاتی با توجه به موارد حفظ امنيت رزمندگان سازماندھی شود

سرمایه داران کشورھای مختلف به ھمدیگر کمـک .  سرمایه داری یک طبقه جھانی است
طبقه کارگر نيز یک طبقه جھانی است، که ضمن مبارزه در داخل کـشور "  دقيقا.  می کنند

در .  خودی باید به فکر اتحاد و کمک به کارگران دیگر کشورھا، از آنھا کمک نيز دریافت کنـد
حالی که کارگران در تمامی جھان به عنوان یـک طبقـه در مقابـل سـرمایه داری جھانـی 
صف آرایی کرده و ميکنند،ما نيز به عنوان بخشی از طبقه جھانی کارگر در مقابل دشـمن 

در ميـدان رزم، ) جمھـوری اسـالمی( دم دستی یعـنی سـرمایه داری داخلـی وعوامـل آن
مقابل سرمایه داری صف آرایی کردیم، ما مـی خـواھيم بـا اسـتفاده از ابـزار روز جھانـی 
کارگر دست به یک حمله جدید بزنيم و سرمایه داری می خواھـد ضـمن ادامـه حمـالت و 

ضمن اینکـه .  تجاوزات قبلی خود بر عليه ما دست به مقابله و ھمچنين حمله متقابل بزند
در نھایت اگر ھر وقت طبقه کارگر توانست متحد وسراسری مبارزه کند، پيروزی نھـایی را 

اما در نبرد ھای مقطعی، بخـصوص درنبردامـروزی ميـان ایـن دو صـف . بدست خواھد آورد
آرایی آن طبقه ای دست آورد مثبت خواھـد داشـت، کـه بـا دقـت و دیـدن کامـل تمامـی 

ما بایددرتمامی مبـارزات خـود .  وسعت ميدان نبرد، برنامه ریزی و سازماندھی کرده باشد
به خصوص درنبرد روز کارگراز مبارزه متحدانه وجھانی روز کـارگر ھـر چـه بيـشتر اسـتفاده 

 .کنيم
در ھميـن حـال .  ما پيشنھادمی کنيم، روزجھانی کارگررابه دو روش که مکمل یکدیگرھستند

 .دو روش مستقل از یکدیگر نيزمی توانند،اجرایی شوند، برگزارکنيم
کـه البتـه .  یک یا چندآکسيونی را طـی یـک یاچنـد روز برگـزار نمـایيم( برگزاری تبليغی  -١

 )بایدازھمين امروزاقدام به سازماندھی تھيه ملزومات ومقدمات آن بکنيم
طی یک دوره ای زمانی اقـدام بـه برگـزاری مراسـم ھـای کوچـک و ( بر گزاری ترویجی  -٢

بازالبتـه ایـن روش نيـز .  پراکنده با شکلھا و روش ھای مختلف ولـی پـر تعـدادنمایم
ضمن اینکه بایدازھمين امروزاقـدام بـه سـازماندھی وتھيـه ملزمـات و مقـدمات آن 
بکنيم، این نوع برگزاری خود ضمن داشتن شکل اجرایی مستقل مـی توانـد کمـک 

 .)نيز باشد)آکسيونی(شایانی برای سازماندھی برگزاری به روش تبليعی
اما روش اول بيشتر تبليغی است، تـا .  ھر چند که ھر دو روش تبليغی و ھم ترویجی ھستند

به این دليل یکی را تبليغی و دیگری را ترویجی نام گزاری .ترویجی و روش دوم بلعکس است
 .کردیم

 بـه زودی ارایـه خـواھيم کـردواز ٢٣ و ٢٢ما ھردو پيشنھاد خود رادر بيانيه ھای جداگانـه 
کليه تشکلھاو رفقا برای گسترش و پردازش پيشنھاد ھای فوق و یادریافت پيشنھاد ھای 
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جدید استقبال کرده آماده ھماھنگی ھای الزم بـه جھـت سـازماندھی و برگـزاری بھـتر روز 
 . جھانی کارگر ھستيم

دربرنامه ھای روز کارگر ضمن بيان مطالبات خود باید بر عليـه سـرمایه جھـانی کـه بـا حملـه 
وتجاوزبه کشورھای دیگر با سد راه یا منحرف کردن جنبـش ھـای انقالبـی از رشـد و ارتقـاع 

 . قيام ھا وتبدیل شدن آنھا به انقالبات کارگری جلوگيری ميکند، مبارزه کنيم
 

 پيش بسوی تشکيل ھسته ھای کمونيستی در محل کارو زندگی
 

 از انقالبات مردم کشورھای جھان حمایت کنيم

 تجاوز به ليبی باید ھرچه زودتر متوقف شود

 ما خواھان خروج نيروھای متجاوز از افغانستان و عراق ھستيم

 پيش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر

 اسالمی -سرنگون باد نظام فاشيستی 

 سرنگون  باد نظام سرمایه داری

 بر قرار باد جمھوری سوسياليستی شورایی کارگری

 
 جبھه واحد کارگری 
 کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
۶/١/١٣٩٠ 

 
 
 

 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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 ٢٢اطالعيه 
 

 ))روز جھانی کارگر را ھرچه با شکوه تر برگزار کنيم((
 

در شرایطی به پيشواز روز جھانی کارگر می رویم که نظام جھانی سـرمایه داری بـا تـشدید 
 ميلياردی را در گرسنگی و بی حقوقی کامل نگـاه ٧بحران ساختاری خود ، دو سوم بشریت 

داشته و با تشدید فاصله وتضاد طبقاتی رشد مبارزه را به اوج خود رسـانده اسـت ، کمـتر از 
 ميليـارد ۵/٢چھارصد شرکت بزرگ سرمایه داری فرا مليتی ھمراه با ھزاران شرکت اقمـاری 

رشد سریع تکنولوژی تحت مالکيت .   ميليارد کشاورز را به خاک سياه نشانده است٣کارگر و 
خصوصی و افزایش انباشـت سـرمایه باعـث بيکـاری بيـش از یـک ميلياردوششـصد ميليـون 
انسانھا شده است چرا که ھدف سرمایه داری بھره کشی ازانسان وافزایش ھرچـه بيـشتر 
ــامی کــشورھای  ــارگران تم ــه آنھاک ــتم دیــدگان ودرراس ھم ــل س ــت، در مقاب ــود اس س
امپریاليستی یعـنی اروپـا و آمریکـا بـه ھمـراه آنھـا آفریقـا و خاورميانـه و آمریکـای التيـن بـا 
اعتصابات و مبارزات قھرمانانه خود زمزمـه انقـالب جھـانی کـارگری را بـه صـدا در آورده انـد، 
! طوفانھای سھمگين انقالبی عليه استبداد و بھـره کـشی سـرمایه داری مـژده مـی دھنـد

  !!جھان آبستن حکومت کارگری است
 ميلياردی کارگران جھان در نـبرد ۵/٢ ميليونی کارگران ایران بعنوان گردانی از ارتش ۴۶طبقه 

طبقاتی خود عليه استثمار ودیکتاتوری حکومت اسالمی با اعتراض و اعتصابات روز مـره خـود 
اما نبود آگاھی کمونيستی بعنوان علـم .  نشان داده که پتانسيل و انرژی باالیی انقالبی دارد

طبقاتی   –رھایی و نبود حزب سياسی سراسری این طبقه بعنوان تنھا ابزارتشکل سياسی 
سراسری خود براساس منافع مستقل طبقاتی اش در سـرنگونی انقالبـی سـرمایه داری و 
برقراری حکومت شورائی خود ، باعث شده است، نبرداین طبقـه بـصورت پراکنـده ، جنـگ و 

در مسير آگاھانه جریان نيابـد، و . . .گریز خودبخودی و جدا افتاده، در سطح پائين اقتصادی و 
 .از تاثير قاطع بر حوادث جاری سياسی دور مانده، در جا بزند

 -در حالی که اعتالی انقالبی دور دوم موج تظاھرات مردمی امان رژیم جمھـوری فاشيـستی
اسالمی رابریده وباعث تشدید تضاد ھای درونی العالج این نظام شده است وآنرا در معـرض 

در چنيــن اوضــاع مــساعدی و در راســتای اجــرای وظایــف .فروپاشــی کامــل قــرارداده اســت
کمونيستی تشدید تبليغ ، ترویج و پيوند آگاھی کمونيـستی بـا جنبـش مبـارزاتی کـارگران و 
تشکيل حزب سياسی این طبقـه بـرای ھـدایت جنبـش تـوده ای در مـسير قـدرتيابی آن از 

 .وظایف اساسی و مبرم کمونيست ھا و کارگران پيشرو است
نزدیکی روز جھانی کارگر و مصادف شدن آن بـا اوج گـيری جنبـش ھـای مردمـی در ایـران و 
منطقه و ھمچنين تشدید مبارزات کارگری ایران خودرو ، کيان طایر ، پتروشيمی تبریز ، ھفـت 

که مـژده اعتـصاب سياسـی ...  تپه،کارخانجات اھواز ، ذوب آھن اصفھان و پاالیشگاه آبادان و
عمومی را می دھند ، ضرورت ھمگامی و پيوند ھرچه آگاھانه تر پيشروان کارگری با جنبـش 

 که بایدضمن برطرف کردن ضـعفھا، بـرای ٨٨ و ٨۶را طلب می کند ، مانند روز کارگر سالھای 
مـا بـر ایـن باوریـم .متحد کردن و سراسری نمودن مبارزه طبقاتی کارگران تالش گسترده کرد

 :که نيروھا و تشکل ھای مبارز کارگری باید تمام تالش خود رادر چند محور متمرکز نمایند 
موفق در این روز یا حتی چند روز قبـل )  برگزاری تبليغی(برای سازماندھی آکسيونھای   -الف

و چند روز بعد تشکيل کميتـه مـشترک از نيروھـای پيـشرو کـارگری بـرای ھـدایت ، تبليـغ و 
سازمانگری حول خواسته ھای پایه ای و عاجل کارگران و پيوند این خواست ھـا بـا خواسـت 
ھای عمومی مثل امنيت  شغلی ، نابودی سيستم پيمانکاری و قراردادھای موقت ، ضرورت 
آزادی تشکل و اعتصاب ، آزادی کارگران  زندانی و زندانيان  سياسی ، مبارزه عليـه گرانـی و 
طرح غارتگرانه حذف یارانه ھا ،افزایش دستمزدھا متناسب بـا تـورم ، تعييـن سـقف حداکثـر 

 . . .دستمزدھا برای مدیران و 
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این درخواست ھا بصورت شعارھای تبليغی مثـل برچـسب ، تراکـت ، اعالميـه ، در مکـان   -ب 
 )ما بعنوان پيشنھاد یکسری از شعارھا را ضميمه می کنيم (ھای عمومی کارگری پخش گردد 

بازوی اجرایی این آکسيون و تبليغات براساس رھبری و ھماھنگی کميته مـشترک رھـبری   -پ 
براساس مناطق نفوذ نيروھا بصورت منفرد و یا دسـته جمعـی در ھمکـاری بـا ھـم و بـا رعایـت 
مسائل امنيتی صورت گيرد بطور مثال گروه یا محفلی که به تنھایی در محله یا کارخانه ای نفوذ 
دارد می تواند تصميمات مشترک را براساس توان اجرایـی خـود بطـور فـردی جلـو بـبرد و یـا در 

 .جاھایی که نيروھا از ھم شناخت دارند می توانند بصورت ھماھنگ عمل نمایند 
وقتی ھمه ضرورت رھبری جمعی و انتخاب کميته ای برای انجام کار را قبـول کردنـد بـرای    -ت 

جلوگيری از ھرج و مرج باید دستورات این کميته بی تردید بصورت امر حتمـی اجـرا بـرای نـيروی 
عمل کننده درآید تا ازمحفل گرایی و باند بازی و گریز و شانه خـالی کـردن از فعاليـت جلوگـيری 

 .شود 
بھتر است حداقل بيست روز مانده به روز کارگر عملی شود )  تشکيل کميته (  این مسئله    -ث 

 .تا نيروھا بتوانند با تمام توان  و فرصت کافی عمل نمایند 
 

 پيش به سوی پيوند آگاھی سوسياليستی با جنبش مبارزاتی کارگران
 

 پيش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگری
 جبھه واحد کارگری 
 کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
۶/١/١٣٩٠ 
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 جھت حفظ و افزايش سود سرمايه و پياده کردن اسالمی -احمدی نژاد در فضای مشمئز کننده نظام فاشيستی  –خامنه ای 
رده ...  دستورات برادران بزرگتر خود در قالب حذف يارانه ھا و دانھا پيش ب با اعدام و کشتار معترضين در خيابانھا و زن

و فريبکارانه جنايات خود را خدمت به مردم و پياده کردن عدل و عدالت تبليغ می کند، وبرادران بزرگتر اين نظام جنايت 
ان  د ھم غ می کنن شر را تبلي وق ب کار با باران بمب و موشک و راکت بر سر مردم ليبی ادعای بر قراری دمکراسی و حق

 .گونه که سالھاست عليه مردم افغانستان و عراق تجاوز را پيش می برند
وم می  ار می رود و معل شر دوستی و دمکراسی خواھی کن ان است،نقاب ب وقتی پای حفظ و افزايش سود سرمايه در مي

 . ذره ای تفاوت وجود ندارد... گردد که ميان احمدی نژاد و قذافی با اوباما ، سارکوزی ، مرکل ، برلسکونی و
اقو،  ا چ ا ب ان در خيابانھ خامنه ای برای حفظ و بر قرار ماندن نظام سرمايه داری وافزايش سود سرمايه فتوای کشتن جوان

د... دسته کلنگ  دام را صادر می کن تر او در جھت حفظ .  و گلوله و در زندانھا با شکنجه ، تجاوز و اع رادران بزرگ ب
وضعيت موجود و افزايش سود سرمايه دستور سرکوب مستقيم و غير مستقيم ھر گونه مخالفت با سرمايه داری را به بھانه 

 .دمکراسی و حقوق بشر با بارانی از راکت و موشک صادر می کنند
 

 !کارگران ، جوانان و مردم انقالبی 
 

ی رغم اينکه ...  قذافی ،خامنه ای واحمدی نژادی و کروبی و موسوی ھمچنين اوباما، سارکوزی ،برلسکونی ، مرکل و عل
ه ای .  اختالفات فاحشی با ھم دارند ولی ھمه ای آنھا سربازان و خدمتگذاران اردوی جنايتکارانه سرمايه داری ھستند و ھم

آنھا يک ھدف را با روش ھای متفاوت دنبال می کنند ھر کدام از انھا با روش متفاوتی می خواھند ضمن حفظ کليت نظام 
ه از .  سرمايه داری سود سرمايه را ھر چه بيشتر افزايش بدھند فراموش نکنيم که سود سرمايه ھمان ثروت و نانی است ک

ه جيب سرمايه داران  ده شده ب ا دزدي ه ھ ه حذف ياران ا و روش ھای مختلف از جمل ه ھ ه بھان ارگران ب جيب و سفره ک
 .سرازير می گردد

ا حد  علی رغم اينکه قذافی ، احمدی نژاد و ديگر جناح ھای جمھوری اسالمی با برخی ازديگر دولت ھای سرمايه داری ت
ذار بی چون و چرای  جنگ و مخالفت با يکديگر گالويز می شوند، اما ھمگی در اصول اصلی سرمايه داری خدمت گ

ه .  سرمايه ھستند ای سرمايه داران ه اجرای طرحھ دام ب ا روش ھای مختلف اق شه ای ب اوتی ري و بدون ھيچ مخالفت و تف
انی و  انی و سازمان تجارت جھ ول ، بانک جھ ا ، خصوصی سازی و ...  صندوق بين المللی پ ه ھ ه حذف ياران از جمل

 . می کنند و از اين طريق ھمگی کمر به غارت و چپاول طبقه کارگر بسته اند... آزادسازی قيمت ھا 
وق  راری دمکراسی و حق ر ق ردم و ب اع از م امروز جنايتکاران بزرگ يعنی برادران قويتر خامنه ای و قذافی به بھانه دف
د و تحول  د رش ادا طی رون ا مب انند، ت ل می رس ه قت ا راکت و موشک ب بی را ب واه لي ته و آزاديخ ا خواس ردم بپ شر م ب

 .اعتراضات، منطقه به سمت و سوی تحوالت انقالبی و ضد سرمايه داری حرکت کند
 

 !!کارگران ، جوانان و کمونيستھا 
 

شارھای روز  زمان تنگ است ، و ھر لحظه به نقطه عطف نبرد ھای تاريخی نزديکتر می شويم ، سرمايه داری تحت ف
شار و  ايی از ف رای رھ د، ب ا می زن ان دست و پ افزون بحران ساختاری و اعتراضات گسترده توده ای در اقصا نقاط جھ

اگر امروز .  اگر امروز خود را آماده نکنيم جھان را به آتش خواھد کشيد.  انقالبات کارگری به ھر جنايتی متوسل می گردد
ده  وانيم در آين ا نمی ت ه تنھ م ، ن برای تعيين سرنوشت خود و ابتکارعمل در نقطه عطف تاريخی، خود را سازماندھی نکني

 .انقالب کارگری را به ثمر برسانيم، بلکه به شدت سرکوب و قتل عام خواھيم شد
يروی می  امروز ما بايد در مقابل دو جناح متخاصم سليقه ای سرمايه داری که از اصول مشترک در چپاول طبقه کارگر پ

م ارزه کني اح مب ه ھر دو جن ر علي ه ب ه و متحدان ان و .  کنند، دراردوی يکپارچه طبقه کارگر قرار گرفت ترين زم امروز بھ
ه جمھوری اسالمی و کل سرمايه داری است ا علي وده ھ شکيل ھسته .  فرصت برای سازمانيابی و سازماندھی ت ا ت د ب باي

شکل کردن وسازماندھی  رای مت ھاوکميته ھا درکارخانجات، ادارات ، دانشگاه ھا و مدارس و محالت قدم ھای بلندی را ب
ق آن ضمن .  توده ھای انقالبی بر داريم  شکيل داده از طري ھر رفيقی وظيفه دارد با رفيق کنار دستی خود ھسته ای را ت

 .آموزش و تبليغات سياسی توده ھای اطراف خود را برای اعتراضات و عمل انقالبی آماده کند

 ھدف از تجاوز به ليبی منحرف کردن انقالب مردم است
 

 پيروز باد انقالب مردم ليبی
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اع   –امروز ھمچنين وظيفه داريم ضمن سازماندھی اعتراضات در جھت سرنگونی جمھوری فاشيستی  رای دف اسالمی ب
ه تجاوز  از مردم ليبی بر عليه جنگ تجاوزگرانه سرمايه داری جھانی دست به اقدامات عملی بزنيم ، در اعتراضات علي

اح .  شرکت کرده و در گسترش اين اعتراضات ھرچه بيشتر فعال باشيم ه ھر دو جن ر علي درھمين حال خواھان مبارزه ب
 .سرمايه داری شده، پرچم مستقل طبقه کارگر را به احتزاز در آوريم

 

 جنگ و تجاوز عليه ليبی باید ھرچه زود تر متوقف گردد
 

 از انقالبات مردم کشورھای جھان حمایت کنيم
 

 ما خواھان خروج نيروھای متجاوز از افغانستان و عراق ھستيم
 

 مرگ بر متجاوزین
 

 پيش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر
 

 اسالمی -سرنگون باد نظام فاشيستی 
 

 سرنگون  باد نظام سرمایه داری
 

 بر قرار باد جمھوری سوسياليستی شورایی کارگری
 

 جبھه واحد کارگری 
 کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
٢/١/١٣٩٠ 
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 ما زن و مرد جنگيم ، به جنگ تا به جنگيم

 
 اول مه  روز رزم است، دل به دريا می زنيم                                         چھار سنگ در دست، آستين را باال می زنيم

 دست زجان شسته، قدم بر خيابان می گذاريم                                         با اتحاد به ريشه ی سرمايه، شبيخون می زنيم  
 

 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 امروز خيابان مال ماست، طرحی بر تسخير جھان می زنيم

 
 کارگريم، گردش چرخ صنعت مديون دستان ماست                 حيات و ممات ھستی، از ھمت و کارما، پابرجاست
 به وقت رزم، بازو در بازو چرخ را وارون می کنيم               آتش در انبان و تاروپود دزدان و ستمگران می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 شب را تارو مار کرده، روز را، با شفق رنگ می زنيم

 
 رفيقان در رزم با سرمايه داری، قھرمانيھا می کنند                    اول مه دسته جمعی بر قلب پليس، خونخوارش می زنيم

 صف به صف پرچمھا در احتزاز، پا بر زمين می زنيم               سرود جھانی بر لب و افق در ديده، محکم بر زمينش می زنيم
 

 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 با ستاره ھاوخورشيد خويش، طلوع روز را رقم می زنيم

 
 خالق ھستی مائيم، به نيروی خويش روح بر تنش می زنيم           با دست و مغز پرتوان ما، چرخ گردون بی وقفه می گردد
 مھرابتکار و نوآوری، برھرآنچه ھست و خواھد بود می زنيم       خود گرسنه در زنجير، عليه اين ھمه ستم فريادھا می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم

 شھر به شھر ، کشور به کشور، دست به اعتصاب سياسی می زنيم
 

 آنکه با غرش رعد آسا، ھوارا شکافته درآسمان می پرد           يا روی ريل و آسفالت، پيچ در پيچ به سرعت می دود
 آنکه سينه ی امواج را شکافته، سرتاسر گيتی می رود            عمرو جان و خون ماست، که در خط توليد نقش می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم

 ترويج علم رھايی می کنيم ، دست به تسخير قدرت می زنيم
 

 آنچه امروز پشت ويترين، تاللوی برقش چشم را می زند           يا در شھرھا، زيبائيش خيره می کند ھر بيننده ای را
 يا آنچه رنگين می کند،ميز و سفره ھای ھر خانه ای را           حاصل رنج ماست،خود با سفره و جيب خالی زول می زنيم     

 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 کوچه وخيابان وشھر و کشوررا، در پناه کارخانه سکه می زنيم

 

 روز جھانی کارگر تقدیم ١٣٩٠بمناسبت یازده اردیبھشت 
 :ميکنم 

 
به طبقه کارگر، به  کارگران انقالبی، به جوانان انقـالبـی، 
به کمونيستھا که می روند با انقالب سـوسـيـالـيـسـتـی 
ضــمــن نــجــات خــود تــمــامــی بشــریــت را از چــنــگــال 
خونریزواستثمارگرنظام سرمایه داری و بطـور کـل نـظـام 

رفقا بی وقفه بازو در بازو ، شـانـه . طبقاتی نجات بدھند 
  به شانه می رزميم برای بر قراری چنان روزی
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 نخواھيم آسود، تا که کودکان جھان گرسنه و مريض اند          دختران و پسران رزمنده در زندان، زير شکنجه و زنجيرند
 ما زن و مرد جنگيم ، دژخيم ، به جنگ تا به جنگيم             سوگند به خون رفيقان ، ھمچو طوفان بر زمينت می زنيم 

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 با نثارجان خويش  پرچم سرخ بر پيشانی خدايان می زنيم

 
 می رويم جھان را تسخير کرده، سکه ی دولت خود می زنيم       نويد نان و آزادی می دھيم، افق بر کف اقبال می زنيم
 تخت و منبر می شکنيم ،شاه و مالوارباب، بر زمين می زنيم      پی می افکنيم سوسياليسم را، آتش در جان دشمن می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم

 دست از سوسياليسم نخواھيم شست، طعنه بر مرغ آتش می زنيم
 

 چرخ صنعت گر نگردد، دلخواه ما، اعتصاب کرده                 پتک محکم برسرش، مشت بر دھان دشمن می زنيم
 پرچم سرخ انقالب را، بر تارک گنبد مينا می زنيم                بر گردش سرمايه و چرخش فلک، طرح ديگر می زنيم

 
 

 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 در ره انقالب ھسته ھا می سازيم، دست به ايجاد حزب می زنيم

 
 دروادی آزادی گرد و غبار، زتن خواھيم شست                   بزم ھا آراسته، بوسه بر رخ ياران، سالسل می زنيم
 از چشمه ی جوشان سوسياليسم، نوش خواھيم کرد                بھر آن روز، اکنون دمادم، دست به قيام می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم

 با حزب و شوراھای کارگری، تن به دريای انقالب می زنيم
 

 اکنون طنين رعدآسای پای انقالب می شنويم             گرامروز، صف به صف، بازو به  بازو، به رزميم
 در ميدان نبرد، بی مھابا بر قلب دشمن می زنيم           چو فردا شود، نان خود آسوده در، قاتوق می زنيم

 
 بھر نان و آزادی و سوسياليسم، بر صف دشمن ميزنيم
 پايکوبان و سرودخوان، دست به انقالب، ديگر می زنيم

 
 

 اخگر. م                                                                
                                                               ١٠/١/١٣٩٠ 
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 ما زن و مرد، برابريم     خواھان حکومت، کارگريم ٢ حکومت کارگری ادامه ی حياته ،  اتحاد ، اتحاد تنھا راه نجاته ١

 برابری ، برادری  حکومت کارگری:  فرياد می زنيم  ۴ کارگر می جنگد ، می رزمد ، سازش نمی پذيرد ٣

 :اول ماه مه روز جھانی کارگر ، روزفرياداست  ۶ برای نجات از گرانی      مرگ بر جمھوری اسالمی ۵
 سرنگون باد سرمايه داری      برقرار باد سوسياليسم

 .اشتغال دائم ، حق اعتصاب ، تشکل واقعی ايجاد بايد گردد ٨ قرارداد موقت ، رژيم پيمانکاری نابود بايد گردد:  فرياد می زنيم  ٧

 زنان و مردان ما برابرند        خواھان حکومت کارگرند ١٠ .کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد:  فرياد می زنيم  ٩

 کارگران اتحاد اتحاد عيله سرمايه ١٢ فرياد می زنيم  کارگر کارگر اتحاد اتحاد  تا مرگ استبداد ١١

  ارديبھشت روز ھمبستگی کارگران برای نابودی حکومت اسالمی١١ ١۴ ما خواھان امنيت شغلی ھستيم ١٣

 ما خواھان اشتغال دائم ھستيم ١۶ زندانی سياسی آزاد بايد گردد ١۵

 ميليونی کارگران برای ۴۶روز جھانی کارگر، روز مبارزه طبقه    ١٧
 .برقراری جمھوری سوسياليستی  شورائی کارگران است 

روزجھانی کارگر، روز مبارزه آگاھانه کارگران برای ايجاد حزب  ١٨
 .است ميليونی کارگران ۴۶سياسی طبقه 

 ارديبھشت روز جھانی کارگر، روز مبارزه متحدانه کارگران ١١ ١٩
 . استوآزاديخواھان برای نجات زندانيان سياسی

 ميليونی کارگران برای ٤٦ ارديبھشت روزجھانی کارگر، روز اتحاد طبقه ١١ ٢٠
  استکسب نان ، کار ، مسکن و آزادی

 فرياد می زنيم  نابود باد حکومت اسالمی،بر قرارباد حکومت شورائی ٢٢ فرياد می زنيم  نه سازش ، نه تسليم  نبرد تا پيروزی ٢١

فرياد ميزنيم  تحصيل، بھداشت ودرمان، مسکن و آموزش درحکومت  ٢٣
 . استشورائی کارگران رايگان

فرياد می زنيم  حکومت اسالمی نابود بايد گردد ، حکومت شورائی  ٢۴
 .ايجاد بايد گردد

ما خواھان مصادره اموال سران حکومت اسالمی ، محاکمه عامرين  ٢۵
 . ھستيموقاتلين حکومتی

ما خواھان  لغوحذف يارانه ھا ، لغوگرانی ، لغوبھره کشی ، لغو  ٢۶
 استبداد ھستيم

روزجھانی کارگر، روز نبرد برای تحقق حق اعتصاب ، اول ماه مه   ٢٧
 .تشکل واشتغال دائم است

 .روزجھانی کارگرنبردعليه اخراج،قراردادموقت و پيمانکاری است ٢٨

روز کارگر روز اتحاد و مبارزه زنان ، دانشجويان و ملل ستم ديده  ٢٩
 . استتحت رھبری طبقه کارگر برای تحقق آزادی و برابری

اسالمی   -روزکارگر،روزمرگ واليت،سرنگونی جمھوری فاشيستی   ٣٠
 .و روز بر قراری حاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان است

 استروز جھانی کارگران روز مبارزه ھمگانی عليه گرانی وعليه فقر ٣٢ -ما باھم متحد می شويم، تا بر کنيم ريشه استبداد  ٣١

 کار دائم الزمه      نان کافی الزمه:    ما فرياد خواھيم زد ٣۴ .روز جھانی کارگر ، روز مبارزه عليه استبداد و بھره کشی است ٣٣

اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز حمايت از قيام وانقالبات کارگران  ٣۵
 .تمامی کشورھا ست

اول ماه مه روز جھانی کارگر ، روزحمايت ازستمديدگان و مبارزه  ٣۶
 -.  عليه ستمگران است

اول ماه مه روزجھانی کارگر، روز اتحاد جھانی کارگران و روز مبارزه عليه  ٣٧
 . و داخلی استديکتاتوری سرمايه داری جھان

دراول ماه مه، روز جھانی کارگر پيش بسوی بر قراری جمھوری  ٣٨
 سوسياليستی شورايی کارگری

اول ماه مه روز جھانی کارگر، روزھمبستگی جھانی طبقه  ٣٩
 -.کارگراست

    

  ، انقالب تنھا راه نجاتهنقالبسوسياليسم ادامه ی حياته ،  ا

  

 برای نجات از گرانی      مرگ بر جمھوری اسالمی

 شعارھای پيشنھادی جبھه واحد کارگری برای روز جھانی کارگر
 

ه  تی ب وارد امني الزم به توضيح است که رفقا از اين شعار ھا برای چاپ و تکثير و توزيع در محل کارو زندگی با رعايت م
د .  استفاده نمايند ...  صورت تراکت و برچسب و  د م ردی را باي تذکر مھم اين است که قبل از ھر موردی امنيت گروھی و ف

ه دارای ويژگی خاص ھستند، بھتراست  ار ک دگی و ک رای محلھای خاص زن ه ب ن شعارھای ک نظر داشته باشيد و ھمچني
 .تا تاثير عينی و عميق الزم را بگذارد.خودتان شعار ويژه آن محل را درست کرده توزيع نماييد
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