
1 
 

 نقش و جایگاه طبقۀ کارگر در خیزش انقالبی کنونی:

 اصول، اهداف، خواست ها، روش ها و ابزارهای مبارزه

 ۱٤٠۱آبان ۱٦ -کارگران انقالبی متحد ایران 

که ما   -  در آســتانۀ هشــتمین هفتۀ خیزش انقالبی و ســراســری توده های مردم ایران یک رشــته نکات مهم و کلیدی

خود را به روشــنی تمام نشــان می دهند. این نکات از این  - این جنبش به آنها اشــاره کرده ایماز نخســتین روزهای  

 قرارند:

 خصلت کامال سیاسی این خیزش که کل نظام سیاسی حاکم را به مصاف طلبیده است. -۱

ه نبر خام  این واقعیت که نه توده های جان به لب رســیده و مصــمم که با شــعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ -۲

، «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر سـتمگر چه شـاه باشـه چه رهبر»، «امسـال سـال  ای»، «مرگ بر جمهوری اسـالمی»

شـب در  و غیره، روز و ، «جمهوری اسـالمی نمی خوایم، نمی خوایم»، «آزادی، آزادی...»خونه  سـید علی سـرنگونه»

ــگـاه هـا، مـدارس، بـازارهـا و   بـه تظـاهرات، راه پیمـائی و   و گردهمـائی  کـار  دیگر محـل هـایخیـابـان هـا، محالت، دانشـــــ

ــراـپا ارتجـاعی و  ــلح رژیم روی آورده اـند، حرف آخر خود را زده اـند و ـنه رژیم ســـــ درگیری ـبا مزدوران ـتا ـبه دـندان مســـــ

ر که صـدها تن و از جمله ده ها کودک را کشـته، هزاران تن را  مذهبی سـرمایه داری فاسـد و تبهکا –خونخوار نظامی  

، به عکس هنوز باید منتظر سرکوب های  است  پایان دادهو کشتار  زخمی و هزاران دیگر را دستگیر کرده، به سرکوب  

 بود. برای مهار جنبش بیشتر و جنایات گسترده تر و ننگین تر این رژیم سفاک 

اساسا به شعارها و خواست های سلبی که در باال به برخی از آنها اشاره شد اکتفا  خیزش انقالبی جاری تاکنون   -۳

 کرده و شعارها و خواست های ایجابی و مثبت خود را هنوز نپرورانده و فریاد نکرده است.

ــور  که اکثریت مطلق جمعیت ایران طبقۀ کارگر، بزرگترین طبقۀ اجتماعی  -٤ را تشــــــکیل می دهد و بزرگترین کشــــ

، طبقه ای که شــرایط زندگی اش با وســیع ترین و عمیق ترین دموکراســی و محو هرگونه ولد ثروت اجتماعی اســتم

ر ندارد، هنوز وارد م بر کشــوســتم و اســتثمار عجین اســت و هیچ نفعی در ادامۀ شــرایط اقتصــادی و ســیاســی حاک

ــده اســــت. منظور ما   ــکر و ورودجنبش جاری نشــ ــیاهی لشــ بقاتی  یا پیاده نظام نیروهای ط طبقۀ کارگر به عنوان ســ

منظور ما همچنین ورود    ۀ این طبقه با خواسـت های خود این طبقه اسـت.آگاهان دیگر نیسـت بلکه ورود مسـتقل و

ــت ــر منفرد و یا گروه های پراکندۀ کارگران در حرکت عمومی نیســ بی تردید کارگران منفرد زیادی در جنبش  .عناصــ

کشــاورزی بویژه از واحد  بزرگ کارگران مزدی صــنعتی، خدماتی و  یز گروه هایصــف متمامنظور  بلکه    حضــور دارند،

 های بزرگ است.

ــخن می گوئیم،   ــت ـهای طبـقۀ ـکارگر ســـــ ــور ـعامـیاـنۀ بورژوائی و خرده منظور ـما،  هنـگامی ـکه از خواســـــ برخالف تصـــــ

لبات صنفی» نامیده  صرفا خواست های اقتصادی این طبقه که به غلط «خواست ها و مطا ،مفهومبورژوائی از این 

ــادی چه خواســـت هائی که مربوط به کل کارگران    –اجتماعی کارگران  -شـــده نیســـت. بی تردید خواســـت های اقتصـ

بسـیار مهم اند و  –مزدی هسـتند و چه خواسـت های حرفه ای یا اجتماعی مربوط به بخش های معینی از کارگران  

 ِ ــت های ط  همواره تا کار ــی از خواســـ ــکیل می دهند.  مزدی وجود دارد بخشـــ منظور ما در اینجا اما بقۀ کارگر را تشـــ
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طبقه اسـت یعنی آن خواسـت های سـیاسـی که از وضـعیت این طبقه به عنوان   ناسـاسـا خواسـت های سـیاسـی ای

طبقه ای تحت ســتم و اســتثمار ناشــی می شــوند و راهگشــای مبارزۀ این طبقه برای رهائی از اســتبداد ســیاســی و 

اجتماعی و   -. خواســــــت های اقتصــــــادیندســــــتمزدی و نظام طبقاتی به طور کلی ه  ار کاراســــــتثم  طبقاتی حاکم،

، بویژه خواســت های ســیاســی کارگری، در برگیرنده و کامل کنندۀ خواســت ها و های ســیاســی طبقۀ کارگرخواســت  

سـی و اقتصـادی طبقۀ کارگر با منافع متحدان این طبقه  اخواسـت های سـی منافع سـیاسـی کل زحمتکشـان هسـتند.

 د.نهماهنگی دار   درصد یا بیشتر جمعیت کشور  ٩٥یعنی زحمتکشان غیر پرولتری و به طور کلی با منافع  

عمیق ترین دموکراســی، بیانگر  وســیع ترین و  و مبتکر  طی دو ســدۀ گذشــته مدافعکشــورهای پیشــرفته  طبقۀ کارگر 

اصلی آزادی و حقوق زنان و برابری زن و مرد در همۀ عرصه ها، دشمن سرسخت استبداد و هرگونه امتیاز رسته ای 

ســـــــتم ملی،   و پرچمدار مبارزه با امپریالیســـــــم، کوالر، الئیک)حکومت عرفی (ســـــــ و طبقاتی، مدافع و برقرار کنندۀ  

 شووینیسم و نژاد پرستی بوده است.

اسـتبداد، ارتجاع، اشـرافیت عرفی و دینی، امپریالیسـم  با هموارهطبقۀ کارگر ایران که طی بیش از صـد سـال گذشـته  

مبارزه کرده اســت اینک وظیفۀ تاریخی بزرگی بر دوش دارد و آن شــرکت در صــفوف نخســت و ســرمایه داری بومی  

و تمام جامعه از رژیم  مبارزۀ جاری با اهداف، خواســت ها، روش ها و ابزارهای خاص خود برای آزاد ســازی پرولتاریا

این کار به معنی مصــادرۀ جنبش نیســت    هوری اســالمی و از نظام ننگین اســتثمار ســرمایه داری اســت.ننگین جم

 زیرا خواست های اساسی این جنبش جزئی از خواست های طبقۀ کارگر هستند.

ن راســـتین طبقۀ کارگر روشـــن اســـت که چنین وظیفه ای در درجۀ نخســـت بر عهدۀ کارگران آگاه و پیشـــرو و مدافعا

اصـول، اهداف، خواسـت ها و وظایفی را که بحران ها و بن بسـت های کنونی اجتماعی و   نخسـت  در اینجااسـت. ما 

به روش ها و  ســـــپسســـــیاســـــی و چشـــــم انداز تاریخی رهائی در مقابل کارگران پیشـــــرو قرار داده بیان می کنیم و 

روهـا بـه وجود آورد و راه را برای ابزارهـائی کـه طبقـۀ کـارگر می توانـد بـا کـاربســــــــت آنهـا تغییری واقعی در توازن نی

 می پردازیم.پیشروی بیشتر هموار سازد 

 و وظایف خواست ها اصول، اهداف،

 الف) اصول و اهداف عام

نیروی محرک مســــتقیم تغییرات بزرگ اجتماعی اســــت و مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه ســــرمایه    ،مبارزۀ طبقاتی -۱

 داران مضمون اصلی مبارزۀ طبقاتی جامعۀ معاصر و دوران معاصر را تشکیل می دهد. 

نظامی    ،مبارزۀ طبقۀ کارگر علیه طبقۀ ســــــرمایه دار مبارزه ای بین المللی و جهانی اســــــت. نظام ســــــرمایه داری -۲

هسـتند، طبقاتی جهانی سـرمایه داری شـیوۀ تولید داران، که طبقات اصـلی  هانی اسـت و کارگران مزدی و سـرمایه  ج

اند. مضـمون و محتوا و نیز هدف اصـلی مبارزۀ طبقاتی کارگران علیه سـرمایه داران عبارت اسـت از نفی اسـتثمارِ کار  

 طبقات و نظام طبقاتی در کل جهان.  مزدی و هرنوع بهره کشی انسان از انسان در سطح جامعه و محو

منافع بنیادی طبقات کارگرِ کشـورها و ملت های گوناگون یکسـان اسـت و اتحاد و همبسـتگی کارگران در سـراسـر   -۳

 جهان محصول این وحدت منافع بنیادی است.
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ـــ  -٤ ــتم ملی، سـ ــی، ســ ــتم جنســ ــتم، بویژه ســ ــتثمار و ســ تم دینی، منافع حیاتی و بنیادی طبقۀ کارگر با هرگونه اســ

نژادپرســتی، برتری طلبی ملی، اســتعمار و اســتعمار نو و به اســارت ســیاســی یا اقتصــادی در آوردن یک ملت توســط  

ــتی ناپذیر دارد. از این رو منافع بنیادی طبقۀ کارگر ایجاب می کند که این طبقه از مبارزات   ــاد آشــــ ملت دیگر تضــــ

ات آزادیخواهانه ملت های زیر ســـــــتم علیه قدرت های  همۀ توده های زحمتکش به ضـــــــد اســـــــتثمارگران و از مبارز 

 امپریالیستی و سلطه طلب در سراسر جهان پشتیبانی کند و به این مبارزات یاری رساند.

جنگ های غارتگرانه، سـلطه جویانه و الحاق طلبانه در دنیای معاصـر اسـاسـا محصـول نظام سـرمایه داری و بویژه    -٥

که از آغاز سـدۀ بیسـتم تاکنون به صـورت جنگ    ندسـتئی ذاتی در این نظام هوسـرکردگی طلبی و برتری جناشـی از 

های امپریالیسـتی ابعاد بسـیار وسـیع و جهانی پیدا کرده اند. این سـلطه طلبی و برتری جوئی امپریالیسـتی همراه با 

نظامی مسـتقیم   تقسـیم جهان به مناطق نفوذ این یا آن قدرت یا بلوک امپریالیسـتی و مبارزۀ اقتصـادی، سـیاسـی و

در این رقابت مرگبار  و الحاق طلبی یا غیر مســتقیم برای تجدید تقســیم جهان بین قدرت های بزرگ امپریالیســتی 

اســت. تضــادهای میان قدرت های بزرگ که به شــکل های گوناگون پدیدار می شــوند و گســترش ســالح های کشــتار  

های بســیار وســیعی از آن را دارند و درک این خطر از  جمعی و ســالح هائی که توانائی انهدام کل جهان و یا بخش

سـوی کارگران و توده های وسـیع مردم باعث شـده اسـت که مبارزه علیه جنگ های غارتگرانه، سـلطه جویانه و الحاق 

 طلبانه و تالش برای دســت یابی و گســترش ســالح های کشــتار جمعی، مبارزه علیه نظامیگری و برتری طلبی ملی و

ــلح مبارزه برا ــت که عادالنه ی صـ ــن اسـ ــی از مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر و توده های مردم تبدیل گردد. روشـ به بخشـ

ــتیبانی از مبارزات و جنگ   ــتی و ارتجاعی و جنگ های الحاق طلبانه منافاتی با پشـــ مبارزه با جنگ های امپریالیســـ

ــتثما ــلح دائم تنها با از میان رفتن اســــ ر و نظام طبقاتی در جهان امکان پذیر های عادالنه و آزادی بخش ندارد. صــــ

 است.

ا   -٦ اهـداف عـالی و دراز مـدت طبقـۀ کـارگر تنهـا از طریق انقالب اجتمـاعی این طبقـه قـاـبل تحقق اـند: انقالبی کـه ـب

برانداختن ســـرمایه داران و دیگر اســـتثمارگران از قدرت ســـیاســـی، با اســـتقرار فرمانروائی انقالبی طبقۀ کارگر (دولت  

گران و زحمتکشـان) و درهم شـکسـتن ماشـین نظامی و اداری بورژوائی، زمینۀ تغییرات اسـاسـی اقتصـادی  شـورائی کار 

   اجتماعی و فرهنگی را برای محو استثمار و نظام طبقاتی فراهم می سازد. –

 ب) اهداف و خواست های ویژۀ طبقۀ کارگر هر کشور

یاســی آن ســرزمین، آرایش و صــف بندی طبقاتی،  طبقۀ کارگر هر کشــور با توجه به مجموع اوضــاع اقتصــادی و ســ 

ســطح تکامل تاریخی و فرهنگی و درجۀ رشــد و توســعۀ مبارزات طبقاتی در آن کشــور و اوضــاع جهانی، اهداف ویژه 

ای را دنیال می کند که نه تنها با اهداف عام و جهانی طبقۀ کارگر منافاتی ندارند بلکه شـــــکل ویژه و مشـــــخص آن  

 ی به آنها را در شرایط مشخص و ویژۀ هر کشور تعیین می کنند.اهداف و شیوۀ دسترس

 پ) سرشت انقالب آتی ایران

ــتقرار کـامـل  انقالب اجتمـاعی طبقـۀ کـارگر در ایران مـاننـد همـۀ انقالبـات کـارگری انقالبی مـداوم اســــــــت کـه تـا اســـــ

روند انقالب مداوم و پیشـرونده  سـوسـیالیسـم و گذار به کمونیسـم ادامه خواهد داشـت و انقالب آتی ایران آغاز این  
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اســـت. تداوم و پیشـــروندگی این انقالب بیش از هرچیز به تشـــکل انقالبی و از پایین کارگران و توده های زحمتکش 

انقالبی   سـیاسـی  مردم و تبلور آگاهی و تشـکل پرولتاریا در سـازمان های مسـتقل این طبقه و باالتر از همه در حزب

رهبری کند بسـتگی دارد. تداوم انقالب به معنی روند حل وظایف انقالبی مبارزۀ طبقاتی و  پرولتاریا که این تداوم را

از میان برداشتن موانعی است که در هر مرحله از تکامل این روند در مقابل طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش قرار 

 می گیرند.

ــمن مقدم طبقۀ کارگر و توده های مردم ایران ــالمی دشـ ــرنگون کردن انقالبی این رژیم  رژیم جمهوری اسـ ــت و سـ اسـ

نظام ســـیاســـی ای که باید جانشـــین نظام ســـیاســـی کنونی شـــود، از دید ما    ظیفۀ مقدم انقالب آتی ایران اســـت.و

جمهوری شـورائی کارگران و زحمتکشـان اسـت که بیانگر اتحاد انقالبی طبقۀ کارگر و متحدان طبیعی او در این برهه 

دولت شـورائی کارگران و زحمتکشـان بیانگر اتحاد داوطلبانۀ ملت های سـاکن  ی اسـت.  یعنی زحمتکشـان غیر پرولتر 

. از نظر گیردصــادی زحمتکشــان این ملت ها شــکل ببرپایۀ منافع مشــترک ســیاســی و اقتباید  ه ایران نیز هســت ک

المی و هر در مبارزۀ مشـترک برای برانداختن رژیم ارتجاعی و خونخوار جمهوری اسـ سـیاسـی چنین اتحادی اسـاسـا  

 رژیم استثمارگر و ستمگری که بخواهد جایگزین آن گردد، پی ریزی می شود.  

 ت) اهداف اقتصادی انقالب آتی ایران

ــادی ــی در   -نظام اقتصــ ــاســ ــود و تغییری اســ ــرمایه داری کنونی شــ ــعیت ســ اجتماعی ای که می تواند جایگزین وضــ

اســـت که در آن دســـت کم مالکیت و کنترل وســـایل وضـــعیت کنونی کارگران و زحمتکشـــان ایران پدید آورد نظامی  

اصـلی تولید (زمین و دیگر منابع طبیعی، معادن، کارخانه های بزرگ، شـرکت های بزرگ سـاختمانی) و نیز بانک ها، 

دیگر مؤسـسـات مالی و پولی، شـرکت های بزرگ حمل و نقل زمینی، دریائی و هوائی، مؤسـسـات   شـرکت های بیمه و

ــات تولید ــاالران، نظامیان و  بندری، مؤســــســ ــوصــــی، دیوانســ و توزیع انرژی، مخابرات و غیره از دســــت مالکان خصــ

اجتماعی تبدیل شـــــود. در همان حال اقتصـــــاد برنامه ریزی شـــــده  و کنترل روحانیان حاکم بیرون آید و به مالکیت

ه های منتخب  بگیرد و کمیتار در این بخش ها را کارگران و زحمتکشـــان جای اقتصـــاد باز از توســـط ارگانی منتخب  

بنیادی اقتصـــادی و های ان هر بنگاه یا مؤســـســـه ادارۀ آن مؤســـســـه را عهده دار شـــوند. بدین ســـان خواســـت  کارکن

 تحوالت سوسیالیستی بعدی اقتصاد اجتماعی فراهم سازند: برای اجتماعی زیر می توانند زمینه را 

 .راگاه های طبیعی کشورچ جنگل ها و آب، منابع طبیعی زمین ها، همۀ  کردن ملی

ومخابرات، راه آهن، راه  تلفن پسـت،  بیمه، شـرکت های بانک ها و دیگر مؤسـسـات مالی،  همۀ  کردن ملی و  مصـادره

 های شوسه و تأسیسات و وسایل هواپیمائی و دریائی.

اجتماعی یا ســیاســی    اقتصــادی، لحاظ از که  مؤســســاتی  نیز بزرگ و  اقتصــادی  مؤســســات همۀ  کردن  ملی و  مصــادره

 .اند ویژه اهمیت دارای

  بر  تصـاعدی  شـیوۀ  به  مسـتقیم مالیات های  وضـع .توده ها  ضـروری  خدمات و کاالها بر  مصـرف مالیات های لغوهمۀ

 .ارث و دارائی  درآمد،
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  تعاونی های   طریق از نیاز شــهروندان  مورد  اســاســی  کاالهای  برتوزیع  دموکراتیک خارجی. نظارت  بازرگانی  کردن ملی

 .توده ای  دموکراتیک  دیگرنهادهای و زحمتکشان و  کارگران  مصرف

 .کشور  معادن و زیرزمینی منابع همۀ  کردن ملی

 کشور. داخل  موقوفات  کردن ملی

سیاست   اجرا، کنترل و ارزیابی  تنظیم،  اجتماعی برای  –ارگان سراسری برنامه ریزی اقتصادی    ایجاد سازمانی توسط

سندیکاها، کمیته های    با شوراها،  همکاری و جلوگیری از تخریب آن در زیست  محیط  بهبود  و حفظ  به مربوط  های

ــرف، ــازـمان ـهای  تحقیـقاتی،  و  مراکزعلمی  ـکارخـاـنه و محـل ـکار، تـعاونی ـهای تولـید و مصـــــ ــتی  ســـــ   درـمانی،   و  بـهداشـــــ

ــهرداری ـها ــت، بهره برداری مبتنی بر    در  فـعال  غیردولتی  ـهای  انجمن  و  شـــــ این زمیـنه. حفظ و بهبود محیط زیســـــ

ــرفـتۀ اکولوژـیک از درـیاـها، درـیاچـه ـها، رودخـاـنه ـها، چـاه ـها و دیگر مـنابع آب، زمین ـها، جنـگل ـها،  معـیارـهای پیشـــــ

ــیلی  ــعه انرژی های غیر فســـ ــتمر با آلودگی هوا، آب، خاک و دیگر منابع، توســـ  ومراتع، معادن و غیره و مبارزۀ مســـ

و منع ســــاخت و به کارگیری مواد مضــــردر تولید مواد غذائی و داروئی و غیره یک رکن هر نوع فعالیت  تجدید پذیر 

 صنعتی، کشاورزی، خدماتی و عمرانی در جامعۀ آینده است.  

 .اجتماعی  خدمات و  کار  واحدهای درهمۀ کارگری  بازرسی  برقراری

غیر اســـــــت و حق بهره برداری   ـبه  انتقـال  ـقاـبل  غیر  و  عمومی  برقراری ـمالکـیتـبه معنی    کردن  در بـندهـای ـباال، ملی

 بویژه در مورد زمین و دیگر منابع طبیعی از آنِ تولید کنندگان و کارکنان مستقیم است.

 ث) اهداف سیاسی انقالب آتی ایران

باید موارد   ،زحمتکشــان جمهوری شــورائی کارگران ودولت انقالبی آینده پس از ســرنگونی جمهوری اســالمی، یعنی 

 زیر را تضمین کند:

آزادی عقیده، بیان، اطالع رســــانی و تحقیق، آزادی مطبوعات و دیگر رســــانه های توده ای، آزادی ترک یا پذیرش هر 

 دین و مذهب، منع سانسور،

 برابری کامل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زن و مرد،  

 دولتی به مؤسسات دینی،و اقتصادی  ضائی و آموزش عمومی، قطع کمک های مالی  جدائی دین از دولت، امور ق

 استقالل قوۀ قضائی و انتخابی بودن قضات، حق شکایت هر شهروند از هر فرد یا نهاد دولتی به دادگاه،

ــکنجـه و مجـازات ـهای ـبدنی و موهن،علنی بودن محـاکـمات و فراهم   بودن  لغو مجـازات اـعدام و ممنوعـیت هرنوع شـــــ

 شرایط دفاع  متهمان از خود از طریق انتخاب وکیل و به صورت فردی، منع تفتیش عقاید،

ــرانه، منع تفتیش نامه ها و  ــتگیری های خودســــ ــانه ای، رایانه و تلفن و پایمال کردن  کنترل منع دســــ ارتباطات رســــ

 مصونیت مسکن،

 حق تشکیل و فعالیت آزاد انجمن ها، سندیکاها و احزاب، 

ــهروندان  انتخاب  و  کردن  انتخاب  کامل  حق ــدن همۀ شـ ــاله و باالتر۱٨شـ ــور در تمام   ادارۀ د برایر زن و م  سـ امور کشـ

 سطوح،
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 کنندگان، انتخاب اکثریت  خواست به  آنان  بودن عزل قابل و  مسئوالن همۀ بودن انتخابی 

  ،متوسط یک کارگر ماهرلغو هرگونه امتیاز برای مسئوالن دولتی و اداری و محدودیت حقوق آنها در حد مزد  

 تصـمیمات سـر بر  مشـورت، هم در سـطح عمومی و هم در درون ارگان های مسـئول، بررسـی و نقد، بحث،  کامل  حق 

 وظایف،و 

 حق اعتراض، گردهمائی، تظاهرات، راه پیمائی، تحصن و اعتصاب برای همۀ شهروندان،

شـناختن حق آنها در تعیین سـرنوشـت خود    تضـمین برابری حقوقی و سـیاسـی ملت های سـاکن ایران و به رسـمیت

 جمله تشکیل دولت مستقل، از

تالش از طریق اقدام ها و تصـــمیمات مشـــخص دولتی و اولویت های بودجه ای برای رفع نابرابری های اقتصـــادی و 

 فرهنگی بین مناطق مختلف، شهر و روستا و غیره،

 آموزش رایگان در تمام سطوح،

ان و تأمین اجتماعی برای کارگران و دیگر زحمتکشــان شــهر و روســتا، دانشــجویان،  بهداشــت و درمان عمومی رایگ 

 بازنشستگان و بیکاران؛ کمک دولتی به بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی دیگر الیه های اجتماعی. 

جلوگیری از ،  های باالبرای حفاظت از حقوق و تدابیر ذکر شــده در بندان و زحمتکشــان کارگر شــورائی دولت انقالبی 

قدرت یابی مجدد ســــرمایه داران و دیگر اســــتثمارگرانی که در اثر انقالب ســــرنگون شــــده اند و ســــرکوب تالش های  

مخاصــــمت آمیزی که اســــتثمارگران داخلی و بین المللی در جهت تخریب دســــتاوردهای انقالب پرولتری و ســــلطۀ 

حفظ امنیت شـهروندان باید وسـایل الزم را در اختیار مجدد بر کارگران و زحمتکشـان به عمل می آورند، و نیز برای 

 داشته باشد.

ارتش انقالبی توده ای متکی بر تســـلیح عمومی همۀ شـــهروندانِ قادر به جنگ و فعالیت های   ،یکی از این وســـایل 

ــت. ـبه ــالح ـها  ـمدرن،  جـنگ ـهای  ـماهـیت  لـیلد دـفاعی اســـــ نـظامی   دانش  اهمـیت  و  ـجدـید  نـظامی  و فـناوری ـهای  ســـــ

 نمی تواند به آن، حیاتی و پایه ای اهمیت رغم به ،مردم تودۀ  کردن مســـــــلح  نظامی،  فنون و  تاکتیک) و  (اســـــــتراتژی

ــروی آن از  دفاع  تنهائی ــمین را انقالب و پیشــ  ب) نظامی توده ها،  آموزش الف) :برای  حرفه ای بخش یک .کند  تضــ

  و پیشـبرد آن ضـروری  انقالب دفاع از برای تاکتیکی و اسـتراتژیکی  پ) مطالعات  نظامی،  تکنولوژی و  صـنایع پیشـبرد

  یکدیگر  با تنگاتنگ پیوند  در باید که شــــوراها،  وســــیلۀ  به یافته  ســــازمانمســــلح    تودۀ  و حرفه ای بخش این .اســــت

ــند، ــکیل  انقالبی را ای ارتش توده مجموعا باشـ فرماندهی  کل ارتش انقالبی توده ای بر عهدۀ کنگرۀ   .دهند  می  تشـ

ندهی نظامی را تعیین می کند. ساختار درونی ارتش اسراسری نمایندگان شوراهای کشور است که شورای عالی فرم

 توده ای شورائی است.  نقالبیا

ارتش توده ای انقالبی نمی تواند قدرت سرکوب و قهر خود را به ضد کارگران و زحمتکشان و دیگر شهروندان به کار  

دان خودی یا مردم بندد. ارتش انقالبی توده ای نمی تواند ســیاســت شــووینیســتی و ســلطه طلبانه به ضــد شــهرون

ــرزمین هـای دیگر اعمـال کنـد. ارتش انقالبی توده ای، مـاننـد دیگر ارگـان هـای دوـلت انقالبی، ابزاری در خـدمـت   ســـــ
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پاسخگو به آنهاست و نمی تواند سرور و حاکم بر جامعه باشد. نهادهای انتظامی    متحدان طبقۀ کارگر و  پرولتاریا و

 انقالبی خواهند داشت. جامعۀ آینده نیز وضعیت مشابهی با ارتش

مبتنی بر انترناســیونالیســم پرولتری، مبارزه با امپریالیســم و  انقالبی کارگران و زحمتکشــانســیاســت خارجی دولت  

جنگ های امپریالیستی و اشغالگرانه، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، پشتیبانی از مبارزات مترقی توده 

ت های ارتجاعی محلی و حمایت از صـلح عادالنه در سـراسـر جهان اسـت. یک های مردم به ضـد امپریالیسـم و قدر 

 ، لغو دیپلوماسی سری است.این دولتویژگی دیگر سیاست خارجی  

 خواست ها و وظایف فوری و مبرم ما

به منظور ارتقا و تقویت این مبارزات از   ســراســر کشــوروظیفۀ اصــلی ما شــرکت در اشــکال مختلف مبارزات کارگران  

 اهداف انقالبی ذکر شده در باال است. عملی طریق ترویج، تبلیغ و پیشبرد

طبقه می تواند   نو مبارزات سـیاسـی طبقۀ کارگر و نقشـی که ای اجتماعی –ما اسـاسـا در عرصـۀ مبارزات اقتصـادی 

ــی خود و در ارتقا و تقویت مبارزات دموکراتیک مردم، بویژه زنان، معلمان، ــیاســــ ــم انداز ســــ جوانان و  در ارائۀ چشــــ

 دانشجویان و دانش آموزان، بازنشستگان، دهقانان زحمتکش و غیره داشته باشد مبارزه می کنیم.

 الف) خواست های ما در عرصۀ مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران

ــتمزد به میزانی که از هزینۀ زندگی ی ک مبارزه برای افزایش مزدها: ما در این زمینه از خواســـت افزایش حداقل دسـ

خانوار متوسـط شـهری در سـطح کشـور کمتر نباشـد و در سـال های اخیر شـماری از تشـکل های کارگری آن را مطرح  

مهارت، سـابقۀ کار، سـختی شـرایط کار و غیره باید از این به  کرده اند پشـتیبانی می کنیم. سـایر مزد ها نیز با توجه 

مبنای فوق تعیین شـده اند باید هر شـش ماه یک بار حداقل بیشـتر باشـند. حداقل دسـتمزد و دیگر مزدهائی که بر 

بر اسـاس افزایش نرخ تورم و افزایش بارآوری کار ترمیم شـوند. نمایندگان مسـتقل کارگران و نه مأموران شـورای عالی 

 کار که نام نمایندۀ کارگر بر خود نهاده اند تنها مرجع صالح برای مذاکرات مربوط به مزد هستند.

ـــ  ی و دولتی در موارد بســـــیاری پرداخت حقوق و مزایای کارگران را ماه ها به عقب می اندازند.  کارفرمایان خصـــــوصــ

مبارزه برای پرداخت فوری مطالبات کارگران یک عرصـۀ مهم مبارزات دفاعی کارگران را تشـکیل می دهد و ما شـرکت  

 در این مبارزات را وظیفۀ خود می دانیم.

 ن بیکار و جویندگان کار و پرداخت مستمری مکفی به آنها تا هنگام اشتغال.مبارزه برای بیمۀ بیکاری همۀ کارگرا

مبارزه برای برابری مزد کارگران زن و مرد برای کار یکســان. لغو موانع اشــتغال و اســتخدام زنان و تصــدی مســئولیت  

 توسط آنها.

 ٤ســـاله به حداکثر  ۱٨تا  ۱٦ان ســـال تمام. محدود کردن ســـاعات کار نو جوان ۱٦منع کار کودکان و نوجوانان تا ســـن  

 ساعت در روز.

ــاندن روز اول ماه مه به عنوان تعطیل رســـمی کارگری در تمام مؤســـســـات کار مزدی   ــناسـ مبارزه برای به رســـمیت شـ

 خصوصی و دولتی. پرداخت کامل حقوق و مزایای روز اول ماه مه به کارگران شاغل و بیکار.
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ــی، مذهبی،   ــتغال در مبارزه با هر گونه تبعیض جنســـ ــتخدام و اشـــ ملی، نژادی و اعتقادی در محیط کار و برای اســـ

 مؤسسات دولتی و خصوصی.

 ساعت در هفته. ۳٥مبارزه برای کاهش ساعات کار به حد اکثر 

 بیمۀ اجتماعی همگانی کارگران شاغل و بیکار.  برقراری

ــت و درمـ  ـــطه و ـعالی؛  بـهداشـــــ ــطوح ابـتدائی، متوســـــ ان همـگانی و رایـگان. ـتأمین آموزش عمومی رایـگان در تـمام ســـــ

ــخیص مراجع  مراقبـت و مـداوای زـنان کـارگر ـباردار در تمـام مـدت پیش از زایمـان و زمـان الزم پس از زایمـان ـبه تشـــــ

 پزشکی به هزینۀ کارفرما و دولت.  

 مبارزه برای تأمین مسکن کارگران.

ــتگان: تعیی ــسـ ــادی، اجتماعی و فرهنگی بازنشـ ــاع اقتصـ ــتگان  مبارزه برای بهبود اوضـ ــسـ ــتمری بازنشـ ن حداقل مسـ

معادل حداقل دســتمزد کارگران شــاغل، تأمین بیمۀ کامل اجتماعی و مســکن بازنشــســتگان، حق نظارت نمایندگان  

 منتخب بازنشستگان بر صندوق های باز نشستگی و در مؤسسات اقتصادی متعلق به این صندوق ها.

در همۀ مؤســســات    کارگران بر روابط کار، بهداشــت و شــرایط کاربرقراری نظارت کارگری از طریق نمایندگان منتخب  

 کار مزدی.  

 ب) خواست های ما در عرصۀ مبارزات سیاسی طبقۀ کارگر  

ــت   ــتقل این طبقه اسـ ــی مسـ ــیاسـ ــیار مهم و تعیین کننده در مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، مبارزۀ سـ ــۀ بسـ یک عرصـ

تضــــمن منافع حیاتی کارگران و دیگر زحمتکشــــان جامعه و یعنی مبارزه برای اهداف ســــیاســــی ویژۀ این طبقه که م

 تالش آنها برای رهائی از استثمار و کار مزدی و محو طبقات و نظام طبقاتی در جامعه است.

کارگران و  ،روشـن اسـت که اهداف عالی و درازمدت سـیاسـی طبقۀ کارگر فورا قابل دسـت یابی نیسـتند. برای این کار

اه و پیشــرو باید حزب ســیاســی انقالبی خود را به وجود آورند، به مبارزات ســیاســی در در درجۀ نخســت کارگران آگ

ــیع ـکارگران مزدی و نیز   ـــند توده وســـــ ــه ـهای مختلف اداـمه دهـند و تواـنائی ـهای خود را ـباال برـند و ـقادر ـباشـــــ عرصـــــ

، انتظامی و امنیتی نظامی  ،بتوانند بر نیروهای سـیاسـی زحمتکشـان غیر پرولتری را به  سـیاسـت خود جلب کنند تا

 طبقات استثمارگر غلبه یابند و آنها را از مسند قدرت کنار بزنند. و دستگاه اداری

خطوط اصـــــلی و محورهای مبارزات ســـــیاســـــی که کارگران باید در مبارزۀ آزادی بخش خود و برای تدارک انقالب به 

ــی انقالب آتی ایران) خ  مربوط به عمل آورند در باال (بند ــیاســـ ــده اند و باید در مبارزات جاری  اهداف ســـ ــه شـــ الصـــ

 سیاسی آنها را مد نظر قرار داد.

 بدین سان مهم ترین عرصه های مبارزات سیاسی کارگران و خواست های ما در این زمینه  چنین اند:

 مبارزه برای آزادی عقیده، بیان، اطالع رسانی، آموزش، پژوهش و نقد

 اهرات و اعتراضمبارزه برای حق تشکل و تحزب، اعتصاب، تظ

 مبارزه برای برابری کامل زن و مرد در همۀ زمینه های حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

 مبارزه با تمام قوانین ضد زن و انواع تبعیضات و ستم های دولتی، مذهبی و سنتی وارد بر زنان 
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مبارزه برای توضـیح حق حاکمیت توده های مردم (حکومت شـورائی کارگران و زحمتکشـان) که به معنی وسـیع ترین 

 ی استجامعۀ بورژوائ ران امتیاز و ثروت ددموکراسی و نفی کامل حکومت دینی و انواع حکومت های صاحب

ــائی ـجامـعه، قطع کـمک ـهای ـمالی دوـلت به   مـبارزه برای ـجدائی دین از دوـلت، آموزش عمومی و امور حقوقی و قضـــــ

 نهادهای مذهبی

 کن ایران و به رسمیت شناختن حق آنها در تعیین سرنوشت خودامبارزه برای تأمین برابری حقوق ملت های س

تفتیش عقاید و هرگونه مانع برای نشــر آزاد دیدگاه ها و فعالیت آزاد علمی، فلســفی،  مبارزه برای حذف ســانســور،  

 ادبی و هنری

دانشـگاه و مدرسـه توسـط نیروهای نظامی و انتظامی و  ، محل کار،مبارزه علیه هتک و پایمال کردن مصـونیت منزل

 بسیجی و مأموران لباس شخصی پوش

 مبارزه برای استقالل قوۀ قضائیه

 با نظامیگری و شووینیسم (عطمت طلبی و برتری جوئی ملی)  مبارزه  

 افشای تمام سیاست های ضد کارگری و ارتجاعی داخلی و خارجی رژیم

 افشای سیاست های امپریالیست های رنگارنگ در منطقه و جهان

 مبارزه با اعدام و شکنجه

ی، دانشجویان، فعاالن حقوق زنان، مدافعان  مبارزۀ مستمر برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعاالن سندیکائ

 حقوق بشر و همۀ فعاالن مدنی و طرفداران محیط زیست که در زندان های رژیم هستند.

 روش ها و ابزارهای مبارزه

 :  روش های مبارزه

 اعتصابات سیاسی و تظاهرات و راه پیمائی

 شیوه های عالی تر مبارزه

دســــت یافته و در صــــورت لزوم  معینیه ها و اشــــکال مبارزاتی  چند ســــده مبارزه به روش ها، شــــیو  طبقۀ کارگر طی

بارزه نیسـتیم. سـنت های  شـیوه های جدیدی ابداع کرده اسـت. از این رو ما مدعی ارائۀ شـیوه و روش جدیدی در م

آن شیوه  برای بهره گیری از  شمه های خوبی روش های مبارزاتی کارگران کشورهای دیگر سرچ  مبارزاتی گذشته و نیز

 .به شمار می رونددر عمل   اها و کاربست آنه

اعتصاب و تظاهرات دو روش مهم مبارزاتی طبقۀ کارگرند که کارگران ایران ده ها سال است از این دو روش استفاده  

 ها هستند. ثمربخشی در این زمینهدارای تجارب ارزنده و  ،می کنند و کارگران برخی مراکز تولید و خدمات

ــیاســـی تأکید داریم، مبارزه ای که کارگران   ــیاســـی و یا اعتصـــاب برای خواســـت های سـ ما در اینجا روی اعتصـــاب سـ

دارای تجربه نیز هسـتند. اعتصـاب سـیاسـی از دید ما    آنبخش های مختلف، بویژه کارگران نفت، معلمان و غیره در 

 ای اهمیت بسیار باالی تاکتیکی و استراتژیکی است. یکی از ابزار های مهم مبارزۀ طبقۀ کارگر است که دار 
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همان گونه که تجربیات کارگران در ســراســر جهان و نیز در ایران نشــان داده اســت ترکیب هوشــمندانۀ اعتصــاب با 

تظاهرات باعث تقویت هردو می شــود. نکتۀ اصــلی، چه در مورد تظاهرات و چه اعتصــابات، انتخاب خواســت ها و 

مین دلیل اسـت که ما روی خواسـت های سـیاسـی و خواسـت های اقتصـادی  ه. به درسـت و مسـتقل اسـتشـعارهای  

اجتماعی، چه خواست های درازمدت و چه خواست های فوری و مبرم، مکث کردیم و بر یک رشته خواست های    –

می توان  مهم در هر دو زمینه انگشـــــت گذاشـــــتیم. بی گمان با رشـــــد جنبش خواســـــت دیگری در همین زمینه ها

 مطرح کرد.

ال عالی تر  ، اشـکبه سـمت وضـعیت انقالبی )احتمالی(با رشـد جنبش، با تغییر وضـعیت سـیاسـی جامعه و حرکت  

مطرح خواهند شــد. در هر حال اعتصــابات و تظاهرات ســیاســی اهمیت خود  (مبارزۀ مســلحانه، قیام و غیره) مبارزه  

 االتر و عالی تر شوند.را حفظ می کنند و حتی می توانند راهگشای اشکال ب

ــت و ـبه روز  همچنین ــتراتژی و ـتاکتـیک درســـــ ــتراتژی و مـبارزۀ طبـقاتی پرولـتارـیا  ـتدوین و ـبه عـمل درآوردن اســـــ ، اســـــ

تحوالت تاریخی و اجتماعی و تغییراتی را که در مضـمون و شـکل مبارزات طبقاتی در طول زمان رخ می  تاکتیکی که 

ــد به امری دهد و نیز پیچیدگی ها و جوانب مختلف ا ــته باشـــ ــتراتژی و تاکتیک و پویائی آنها را در مد نظر داشـــ ســـ

 ضروری و اجتناب ناپذیر مبدل می گردد.

 ابزارهای مبارزۀ طبقاتی

اصـول و اهداف مبارزه و خواسـت های درازمدت و فوری و تعیین نقشـه و روش دسـت یابی   و تعیین  از شـناخت پس

به آنها (اســتراتژی و تاکتیک)، مســألۀ بســیار مهمی که مطرح می شــود تعیین ابزارهای مبارزه اســت. این ابزارها در 

خی خود به وجود آورده درجۀ اول تشــکل ها و ســازمان های طبقۀ کارگر هســتند که این طبقه در طول مبارزات تاری

اـست: ـسندیکا یا اتحادیه، حزب ـسیاـسی طبقۀ کارگر، ـشوراهای کارگری و کمیته های کارخانه و محل کار. دو تشـکل  

رشـد سـریع و اعتالی جنبش و هم در شـرایط رکود و یا افت جنبش، هم در شـرایط انقالبی و نخسـت هم در شـرایط  

 د وجود داشته باشند و وظایف خود را به پیش ببرند.هم در شرایط غیر انقالبی می توانند و بای

شــوراهای کارگری که وظیفۀ مبارزۀ ســیاســی برای برانداختن قدرت طبقه یا طبقات حاکم، درهم شــکســتن ماشــین   

ــان) را برعـهده دارـند و کمیـته   اداری و نـظامی بورژوائی و پی ریزی ـقدرت پرولتری (دوـلت انقالبی ـکارگران و زحمتکشـــــ

یران منصـوب او را برعهده می  دنه و محل کار که وظیفۀ اداره و سـازماندهی کار با خلع ید از بورژوازی و مهای کارخا

البته خلق الســــــاعه   گیرند در شــــــرایط انقالبی می توانند به وجود آیند و نقش خود را ایفا نمایند. این تشــــــکل ها

 می گیرد. نیستند و تدارک و زمینه سازی آنها در شرایط غیر انقالبی صورت

 ایجاد هسته های انقالبی در کارخانه ها و دیگر محیط های کار مزدی

 در کارخانه ها و دیگر مراکز تولید  مزدی  مرکب از پیشــروترین و آگاه ترین کارگران (کمونیســتی)  هســته های انقالبی

ی پرولتری آینده  صــــنعتی، خدماتی و کشــــاورزی واحد ســــازمانی حزب آیندۀ طبقۀ کارگر و دیگر تشــــکل های انقالب

بی گمان حزب در کلیت خود شـــامل عناصـــر  یعنی شـــورا و کمیتۀ کارخانه و محل کار و غیره را تشـــکیل می دهند.

دیگری مانند تئوری و برنامه، اسـتراتژی و تاکتیک و سـازمان های انتشـاراتی، تدارکاتی، ارتباطی و غیره نیز باید باشـد  
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استخوان بندی اصلی حزب و بدنۀ آن را هسته های انقالبی در درون کارگران  که از هسته های میدانی متمایزند اما 

امروز ایجاد این هســـته ها جزء مبرم ترین و ضـــروری ترین وظایف کارگران آگاه و  و زحمتکشـــان تشـــکیل می دهد. 

  - تصادیموظفند با ترکیب درست کار مخفی و نیمه علنی و علنی مبارزات سیاسی و اق  این هسته ها  پیشرو است.

ـــکل ـهای   ـــندیـکا و دیگر تشـــــ اجتـماعی ـکارگران در محیط فـعالـیت خود را ـبه پیش ببرـند، ـبه ـکارگران در راه ایجـاد ســـــ

به کارگران آموزش دهند و با تکتیر هســته ها در محیط کار و مســتقل کارگری یاری رســانند، ســوســیالیســم علمی را 

کارگران را ارتقا بخشـند. یک وظیفۀ دائمی این هسـته ها کار سـیاسـی  انتشـار ادبیات سـوسـالیسـتی آگاهی پرولتری 

 در میان کارگران، توضیح و افشای سیاست های بورژوازی و تبیین آلترناتیو های طبقۀ کارگر در هر زمینه است.

 میان زنان، دانشجویان، دهقانان و دیگر زحمتکشان  در کمونیستیایجاد هسته های 

ــرکت فعال در این جنبش و  حمایت همه جانبه از جنبش زنان برای آزادی و برابری با مردان در همۀ زمینه ها و شــــ

بویژه مبارزه برای تشـکل زنان کارگر یک وظیفۀ محوری اسـتراتژیک طبقۀ کارگر اسـت. یکی از مهم ترین ویژگی های  

ۀ زنان ســراســر ایران خیزش انقالبی کنونی و یکی از ســرچشــمه های انرژی آن رها شــدن خواســت های ســرکوب شــد

به پا  جامعه که در مقابل کلیت رژیم ارتجاعی اســـــالمی و ســـــنت های اســـــارت بار و خفقان آور  برای آزادی اســـــت

دو یاری می   خاســـته اســـت. آموزش ســـوســـیالیســـتی و پیوند مبارزات زنان با مبارزۀ رهائی بخش طبقۀ کارگر به هر

 دو را تقویت می کند. رساند و هر

بویژه جنبش دانشـجوئی، یک محور مبارزاتی دیگر اسـت که با مبارزات طبقۀ کارگر و مبارزات توده جنبش جوانان، 

ــتی در میان جنبش دانشـــ  ــته های کمونیسـ ــی پیوند عمیق و دیرینه دارد. ایجاد هسـ وئی جهای مردم برای دموکراسـ

 شود.باعث رشد کیفی این جنبش و گسترش فرهنگ و آگاهی کمونیستی در سطح جامعه می  

ــته اند.  ــالمی به پا خاســ ــت های خود در مقابل رژیم اســ ــال های اخیر بارها برای خواســ دهقانان زحمتکش طی ســ

شــروی متحد طبیعی طبقۀ کارگر در مبارزه برای برانداختن قدرت ســرمایه داران و زمینداران و پیمی توانند دهقانان  

به کار مسـتمر و طوالنی سـیاسـی و آموزشـی در میان  ند. اما تحقق این امر ممکن تاریخی به سـوی سـوسـیالیسـم باشـ 

ایجاد هسـته های کمونیسـتی در روسـتاها به این ضـرورت مباراتی پاسـخ می دهد. همین امر  دهقانان بسـتگی دارد.

 در مورد دیگر زحمتکشان غیر پرولتری صادق است.

 هسته های کمونیستی در میان سربازان ایجاد

افراد پرسـنل پائین نیروهای سـرکوب نظامی و انتظامی اسـاسـا طبقۀ کارگر و دیگر  خاسـتگاه طبقاتی سـربازان و دیگر

زحمتکشـــان اســـت که به خاطر خدمت وظیفۀ اجباری و یا برای به دســـت آوردن لقمه ای نان به این کار روی آورده 

سـربازخانه و نیز در رژیم در سـطح جامعه   کارگزاراناند. اینان زیر تهدیدهای مقامات باال و در اثر شـسـتشـوی مغزی  

ها و غیره برای سـرکوب مردم در تظاهرات و اعتصـابات و غیره بسـیج می شـوند. کار افشـاگری، آگاه سـازی و آموزشـی  

ـــته ـهای   ــرفـته تر جـلب مطمئن ترین، محکم ترین و ـکارآترین آنـها برای ایجـاد هســـــ در مـیان آـنان و در مراحـل پیشـــــ

ــربازان یک وظیفۀ ضـــــروری اســـــت ــبرد مبارزۀ انقالبی و   مخفی در میان ســـ که می تواند از جهات گوناگون به پیشـــ

 کاهش خطر سرکوب یاری رساند.


