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ه انسان  د ک ي ن کر ک ن ف درک آمال و اھداف حزب کمونيست کارگری کار ساده ای است. کافی است به اي
موجودی اجتماعی است و اساسا و بطور تاريخی انسانھا دور ھم جمع شده اند تا در امنيت و رفاه و منزلت زندگی 
ظر  سازد. از ن کنند و نه اينکه برده و بنده باشند و رنج بکشند. ھمين منطق انسانی پايه سياستھای اين حزب را مي
ل  ما کمونيستھا سلطه يک اقليت بر جامعه و محکوم کردن اکثريت به فقر و نداری و بی اختياری از ھيچ منطق قاب
ا  د. م ن ن قبولی برخوردار نيست. انسانھا يعنی ھمه مردم بايد آزاد و برابر و بدون تبعيض و رنج و مذلت زندگی ک
ردم  ر م د ب اي ی ب آنھايی ھستيم که اين استدالل را که دنيا ھمين است که ھست و کاری نميشود کرد و بناچار کسان
ردم را  حکومت کنند قبول نداريم. ما آنھايی ھستيم که سلطه اقليت بی خاصيت سرمايه دار و مفتخور بر اکثريت م
شکل  ت م و م قبول نداريم و مطلقا فکر نميکنيم بشر بايد ھميشه به اين وضعيت تمکين کند. برعکس ما جمع شده اي
ه  رف ر و م راب شده ايم و ميخواھيم ھمگان را قانع کنيم و در اين جھت سازمان دھيم که بشر ميتواند و بايد آزاد و ب
م  ا دست در دست ھ د ت زندگی کند و وبويژه در شرايط دنيای امروز کامال امکانش را دارد. به اين حزب بپيوندي
ده ای  کاری را که عده ای  به کمک پليس و قوانين و نھادھای سرکوب شغلشان اينست که نگذارند انجام شود و ع
حد کردن بخش ھای ھرچه  ت اع و م ن کارشان اينست که مردم را قانع کنند که نميشود انجام داد را با ھم و با اق
وسيعتری از مردم به انجام برسانيم. و آن برپا کردن يک جامعه شاد و انسانی و بدون رنج و تبعيض و فقر و بھره 

 کشی انسان از انسان است.   

يست  ون م ا حزب ک يت ب ال ع ھدف از اين جزوه پاسخ دادن به سواالتی اوليه برای روشن شدن چگونگی ف
ه  ت وش ن ن ه است. اي م ي کارگری ايران است. مبانی سياست سازماندھی حزب قبال اعالم شده و در اين جزوه ضم

گی عضويت در حزب  یتالش دارد، جنبه ھای عملی مبانی سياست سازمانده حزب و سواالتی در زمينه چگون
ح  کمونيست کارگری ايران،  چگونگی فعاليت با اين حزب، مبانی سبک کاری، و نقش و  وظايف اعضا را توضي

 دھد.

 عضويت در حزب کمونيست کارگری ايران 

ھمه کسانيکه خود را در اھداف اين حزب شريک ميدانند، ميتوانند عضو حزب شوند. عضويت در حزب 
دارد.  ارى ن کمونيست کارگری شرط ايدئولوژيک ندارد و اين حزب به سابقه سياسى و تعلق سازمانى قبلى افراد ک
د، ھر کس  ھر کس برابری ميخواھد، آزادی و رفاه برای ھمه ميخواھد و نابرابری و تبعيض و بيعدالتی نميخواھ
ه  ه زن معترض است، ھر کس ک ي ل م ع ت که استثمار و زور و سرکوب نميخواھد، ھر کس که به تبعيض و س
ر و  وث يت م ال ع رای ف حکومت مذھبی و خرافه نميخواھد، در جھت اھداف حزب مبارزه ميکند،  توصيه ميکنيم ب
د،  ن خواھ ي ری م راب متشکل عضو حزب شود. اين حزب ھمه کارگران است، حزب ھمه زنانی است که رھائی و ب
رود و  ھوری اسالمی ب د جم ن جوانانی که آزادی و يک زندگی مدرن و شاد ميخواھند، و ھمه مردمی که ميخواھ

 بجای آن حکومتی جايگزين شود که حافظ آزادی، برابری، رفاه و موازين سکوالر در جامعه باشد.

ان  ه خواھ ا ک دام از شم ما بسياريم اما بايد نيرويمان را سازمان بدھيم. بايد خودمان را متشکل کنيم. ھرک
د در  ي وان ت ي د و م ادی داري عضويت در حزب کمونيست کارگری ايران ميشويد، طبعا ظرفيتھا و توانائی ھای زي
ا حزب  رای عضويت ب د. ب ي دھ ام ب گسترش نفوذ حزب نقش مھمی بعھده بگيريد حتی اگر فقط چند کار ساده انج

 برنامه حزب را بخوانيد و دوستانتان را ھم تشويق کنيد تا ” يک دنيای بھتر“بعنوان اولين قدم با ما تماس بگيريد، 
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 برخی از سایتھا، صفحات و آدرس ھای تماس با حزب: 

www.wpiran.org سایت ھای حزب 

www.rowzane.com سایت خبری، تحليلی روزنه 

www.facebook.com/wpiran حزب در فيس بوک 

www.facebook.com/komite.kurdstan.wpi کميته کردستان در فيس بوک 

www.newchannel.tv سایت کانال جدید 

www.sazmandeh-wpi.com سایت کميته سازمانده 

www.communismemrooz.wordpress.com سایت کمونيسم امروز 

@WpiTamas صفحه حزب در تویتر 

 کميته سازمانده حزب در داخل کشور 

 committee.sazmandeh.wpi@gmail.com پست الکترونيکی 

 شماره تماس 00447779898968

 00447435562462شماره تلگرام، ایستاگرام، واتس آپ، وایبر، ایمو و...                       

 barnamefaalin@gmail.com ايميل کميته کردستان حزب 

 komitexarej@gmail.com ايميل کميته خارج کشور حزب 

 markazi.wpi@gmail.com ايميل دفتر مرکزی حزب 

 سازمان جوانان کمونيست

www.facebook.com/cyo.sjk  فيسبوک 

http://cyoiran.com/ سایت 

javanan.tamas@gmail.com  ایميل 

javanan.tamas اسکایپ 

javanan.komonist اینستاگرام 

javanankomonist@ توئيتر 

 برای آشنايی بيشتر با مبانی کمونيسم کارگری و حزب کمونيست کارگری
 ميتوانيد ھمچنين به سايت آرشيو آثار منصور حکمت مراجعه کنيد: 

www.hekmat.public-archive.net 



 فعالی سياسی ديگری دارند اعتراضشان را ميکنند. 

*** 

رای  اميدواريم اين توضيحات موجز سرنخھايی برای فعاليت با حزب کمونيست کارگری بدست داده باشد. ب
 اطالعات بيشتر به ساير اسناد و انتشارات حزب مراجعه کنيد.
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 حزب شوند.

حزب کمونيست کارگری ايران سازمانی باز است و ھمه کسانی که جواب و راه حل مساله و امر مبارزاتی 
 معين خود را در مقابل نظام ظالمانه حاکم، در برنامه و فعاليت اين حزب می بينند، جايشان در اين حزب است. 

 نحوه تماس با حزب

از نظر ما ھر کس خود را عضوحزب بداند عضو حزب محسوب ميشود. اما عضو سازمانيافته کسی است 
 که با حزب تماس ميگيرد و فعاليت معينی را به پيش ميبرد. 

رای   ی ب ن عضويت سازمانيافته در حزب، با تماس منظم و ارتباط بوجود می آيد. تعيين کانال مطمئن و ام
ه)  ا دوطرف ح ي رج مر (و ت ماس مست تماس مستمر دوستداران و اعضای تازه با مسئول و رابط حزبی و  حفظ ت

 مھمترين شرط سازماندھی شدن در حزب است.

اشد و يک  ب برای اينکار ھر عضو حزب الزمست يک شماره تلفن مطمئن که به نام و نشان وی وصل ن
 آدرس اينترنت غير علنی که  اسم واقعی او نباشد، را تھيه و در اختيار حزب قرار دھد. 

را اگ ت س ن گرام، اي ل و، مھمچنين تماس از طريق تلفن ھوشمند و شبکه ھای تلفنی از جمله واتس آپ، ت م ، اي
 وايبر و..، يک شکل اجتماعی و متداول ارتباط اعضا با حزب ميتواند باشد.

انتظار ميرود که ھر عضو حزبی در زمانھای مشخصی مثال در ھفته يکبار،  تماس بگيرد و حزب را از 
مات مشخص  ي وضعت خود و فعاليتھايش و نظرات و پيشنھاداتش مطلع کند و ھمچنين در جريان مباحث و تصم

 حزب قرار گيرد.

 فعاليت ھای روتين و عمومی يک عضو حزب کدامند؟

ظار  ت د، ان ن ک ي ادگی م از ھر کس که خود را عضو اين حزب ميداند و برای عضويت در حزب اعالم آم
ميرود که در حد توان خود فعاليت ھايی روتين و عمومی را به پيش برد. پيشبرد اين فعاليت ھا جزيی از زندگی و 

 تفکر ھر عضو حزب و انسان کمونيستی است. رئوس اين فعاليت ھا به قرار زير است:

 تاثير گذاری بر محيط پيرامونی  -١

ه  ی ک اولين نقش و وظيفه يک عضو حزب  تاثير گذاری بر محيط زندگی و اجتماعی اش است. به اين معن
ر  ت ھ ای ب ي او در خانواده و در محيط کار، در محله و در ميان دوستان و در ھمه جا مبلغ آرمانھای انسانی يک دن
ات  عصب ذھب و ت ل م است. او کسی است که عليه ھر نوع تبعيض و نابرابری و بيحقوقی مبارزه ميکند، در مقاب
ط خود  ملی و نژادی و جنسيتی و ھر نوع عقايد خرافی و عقب مانده می ايستد و با کار آگاھگرانه دائمی اش محي
را تغيير ميدھد، افراد ھر چه بيشتری را آگاه ميکند و به مبارزه برای پيشبرد اھداف آزاديخواھانه و برابری طلبانه 

 کمونيستی ميکشاند.  
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 برقراری ارتباط با افراد دیگر و جذب آنھا به حزب  -٢

ع بسياری از فعاليتھای حزبی اساسا به شکل جمعی ميتواند انجام شود و ارتقای از  ه جم يش شرط فرد ب پ
ای  دي ق م ا از طري ا و ي م ي ق ت انجام بسياری از فعاليتھاست. ازينرو جذب افراد تازه در روابط پيرامونی خود (مس

 ب ميشود. واجتماعی) و تبديل شدن از اعضای منفرد به يک جمع حزبی يک وظيفه پايه ای ھر عضو حزب محس

 ی حزبی تبليغ  اھداف و سياستھا -٣

تبليغ اھداف و سياستھا حزبی در محل کار و زيست، در تجمعات عمومی، و در مديای اجتماعی (فيسبوک، 
رام اپلی کيشن ھايی چون واتس آپ، تويتر، شبکه ھا و گروه ھای اجتماعی که در  اگ ت س ن ن، اي گرام، الي ل وايبر، ت

 و...) از ديگر فعاليت ھای روتين اعضا حزب است.

معرفی کانال جدید و مدیای اجتماعی حزب در روابط پيرامونی و در محيط  -٤
 اجتماعی خود

ع  تلويزيون کانال جديد، يک ابزار مھم دسترسی اجتماعی حزب کمونيست کارگری ايران به توده ھای وسي
ا آن است.   ال ب ع اط ف ب مردم است. كانال جديد امكان مناسبي براي شناخت بيشتر حزب كمونيست كارگري و ارت
ه و  ت رف کانال جديد تريبونی است که ھر روزه مردم بسياری خصوصا از طريق برنامه ھای مستقيم با آن تماس گ
صدای اعتراض خود را بلند کرده و آزادی و برابری را فرياد ميزنند. اين کانال ھمچون شبکه ای ارتباطی بخش 
رد  وان گ ت ي ھای مختلف جامعه را به ھم مرتبط کرده و آنھا را حول خواستھای واحدی متحد ميکند. اين نيرو را م

 کانال جديد جمع کرد و سازمان داد. 

 آموزش و سازماندھی جمع ھای آموزشی  -٥

يک کار مھم ديگر اعضا سازماندھی جمعھای آموزشی و مطالعه منظم ادبيات مارکسيستی و حزبی است.   
ن حزب  ه ای اي اي احث پ ب ارگری و م در اين جمع ھا ميتوان مطالعه يک دنيای بھتر، برنامه حزب کمونيست ک
ره را در  ي ی و غ ھمچون جزواتی درمورد مذھب، در معرفی حزب، بر سر کمونيسم و ادبيات پايه ای مارکسيست
دستور گذاشت و درباره آن ھا بحث و گفتگو کرد و سواالتی که در جريان بحثھا در جمع طرح ميشود را با حزب 

 در ميان گذاشت. 

م دانشگاھی و  در بسياری اوقات جمع ھای مطالعه و آموزش از جمع ھای خانوادگی، دوستان ھمکار و ھ
ه  غيره شکل گرفته و بحث بر سر اوضاع سياسی روز و مشکالت کار آنھا را دور ھم گرد آورده است و در ادام
خود  به جمع ھای مطالعه تبديل شده اند و آنوقت در اين جمع ھا افرادی که به ھم نزديکتر و ھمفکر تر ھستند خود 
ار  ور ک جمع ھای کوچکتری را تشکيل داده اند که مشخصا مطالعه ادبيات مارکسيستی و مباحث حزبی را در دست

 خود گذاشته و به جمعی حزبی تبديل شده اند. 

 جمع آوری کمک مالی  -۶

 اعضايی که توان مالی دارند و يا در پيرامون خود دوستان و آشنايانی دارند که ميشود از آنھا برای حزب 
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 سيم کارت تماس با حزب با سيم کارت فعاليتھای علنی و عادی در ايران بايد جدا باشد. -

ا  - ماس شم در تلفن ھای ھوشمند خود گزينه ای که محل و مکان شما را معلوم ميکند را ببنديد. تا محل ت
 قابل شناسايی نباشد.

 در تلفن ھای تماس  نبايد ردی از ارتباط حزبی داده شود. -

 پخش و تبليغات  -٢

استفاده از اينترنت يک شکل وسيع و گسترده دسترسی به نشريات و مباحث حزب است. راھھای مقابله با  -
ا  ات و سايت ھ ه نشري ه صورت امن ب فيلتر کردن سايت ھا وجود دارد و با آموزش آنھا ميتوان به راحتی و ب

 دسترسی يافت. 

د،  - بدليل کندی اينترنت در ايران و بدليل اينکه ممکن است کسانی به ھيچ کدام از اين امکانات مجھز نباشن
راکز  ط و م ری از محي شت ي کميته سازمانده مستقيم نشريات را به داخل ارسال ميکند. ارسال آدرسھای ھر چه ب
دن  ان رای رس اسب ب ن کارگری، از محالت شھری، از  اکتيويست، فعالين و دوستان و آشنايان و غيره يک راه م
ده  ان ه سازم ت ي نشريات به داخل است. يک کار مھم اعضای حزبی در داخل ايران ارسال چنين آدرسھايی برای کم

 برای ارسال نشريات است. 

ه ھای حزب در جدا از پخش اطالعيه ھای حزبی از طريق مديای اجتماعی،  - ي راکت و اطالع پخش ت
 محالت و شھرھای مختلف راه ديگری برای اطالع رسانی و بردن گفتمان ھای حزب به درون جامعه است.  

ی در  ن حزب ي ال ع ه ف حزب در دادن رھنمود امنيتی وارد موازين ريز و روزمره نميشود و روشن است ک
ا  د. حزب ب رن ي گ داخل خود بھتر از موقعيت اجتماعی و توازن قوای موجود در محل باخبرند و ميتوانند تصميم ب
 رفقا ھم نظری ميکند و جھت حفظ امنيت اعضا ھر جا که الزم شد کمک ھا و راھنمايی ھای الزم را انجام ميدھد.

 چند نکته امنيتی در رابطه با فعالين و رھبران مبارزات علنی مرتبط با حزب  

قش و  - عضوی که در عرصه فعاليت ھای اجتماعی، شناخته شده است، به اعتبار مبارزات علنی خود و ن
رخی  ر ب طه ب ن راب اتوريته ای که در اين اعتراضات به دست آورده است، ھميشه مقابل چشم پليس است. در اي

 نکات امنيتی عاجل ضروری است:

ماس  - ا حزب ت ق ب کامپيوتری که در منزل استفاده ميکنيد از نوشته ھای حزبی پاک باشد و از آن طري
 برقرار نشود. 

رار  - تلفن ھای تماس اعضايی که به لحاظ اجتماعی شناخته شده و سرشناس ھستند، بيشتر در خطر شنود ق
ن  ذاشت دا از گ ي د اک اي ی ب دارد و بايد فرض گرفته شود که مکالمات آن تحت کنترل پليس قرار دارد. چنين اعضاي
ا حزب  اط خود ب ب قرار تماس با دوستانی که با ھم کار حزبی مشترکی انجام ميدھند خودداری کنند و ردی از ارت

 بدست ندھند. در تلفن ھای تماس اين اعضا تمام تصوير بايد اين باشد که آنھا نيز مثل ھر کارگر معترض و ھر 
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 تماس از طریق اینترنت -

ه  ون اينترنت و ای ميل را بايد علنی و قابل رويت برای پليس فرض کرد. بنابراين از رد و بدل کردن ھر گ
 اطالعاتی که ھويت تشکيالتی شما را بر مال کند و ردی به پليس دھد اکيدا بايد خودداری کرد.

 آدرس ھای تماس را بايد مرتب تعويض کرد. و از آدرسھای امن تر استفاده کرد. 

ی  فايل ھای دريافتی و ارسالی را بعد از استفاده از کامپيوتر و آدرس ای ميل پاک کرد و ھيچگونه اطالعات
يس داده  را نگاه نداريم. چون اگر رفيقی احيانا دستگير شود و آدرس او دست پليس افتاده باشد. اطالعاتی بدست پل

 نشود. 

 کامپيوتر شما بايد از اسناد حزبی تماما پاک باشد.  -

د و  - ي ن ه ک ع طال ا را م ھ ل دسترس است. آن اب ده ق بسته ھای آموزشی ای که تھيه شده در سايت سازمان
 رھنمودھايش را بکار گيريد. 

 و مطمئن تر تر مدیای اجتماعی راه ارتباطی اجتماعی -

ه   - ل ه است. از جم ت ذاش ه گ مديای اجتماعی امکان ارتباط گيری وسيع و امن تری را در اختيار کل جامع
ر  ت ع ي ج و وس وه راي ي برنامه ھای نصب شده در تلفن ھای ھوشمند مثل تلگرام، ايمو، ردفون، و واتس آپ االن ش
اطات و  ب ن ارت ري رده ت رای گست ارتباط گيری بين اکتيويست ھای سياسی در ايران است. بايد از ھمين امکانات ب
ع ھای  د جم وان ت ي گسترش روابط اجتماعی استفاده کرد. با وجود اين امکانات امروز کسی تنھا نيست. ھر کس م

 مبارزاتی بزرگی را پيرامون خود شکل دھد. 

استفاده از اين امکان تماس گيری ھمچنين راه سريع و مطمئن تری برای تماس با حزب و پخش تراکت ھا، 
 اطالعيه ھا، گفتمان ھا و سياست ھای حزبی در جامعه است.  

راخوان  رد، ف با استفاده از مديای اجتماعی و ارسال پيامک ھای کوتاه ميتوان بيشترين خبر رسانی ھا را ک
ا  ع ي ھای اعتراضی را پخش کرد، از طريق پست ھای کوتاه چند خطی گفتمان ايجاد کرد و سياستھای حزب را وس

 به درون جامعه برد. 

توجه داشته باشيد که به ھيچ وجه در اين خطوط اطالعات مربوط به فعاليت حزبی خود و جمعتان را رد  -
 و بدل نکنيد. 

 تماس از طریق تلفن

ق  - از تلفن ھايی که به اسم و نشان خود شما وصل است، نبايد تماس با حزب بر قرار شود. تماس از طري
ه  م ک ي ن ک ي د م ي اک دا ت ي تلفن بايد از طريق تلفن ھای اعتباری که به نام و نشان رفقا وصل نيست صورت گيرد. اک

 مستقيم از منزل خود با حزب تماس نگيريد.

 مناسبی عوض کنيد. سيم کارت تلفن خود را در فرصت ھای  -
٩ 

که  ن د. ضمن اي ن ان ه حزب کمک رس د ب وان و کانال جديد کمک مالی جمع کرد ، در زمينه مالی نيز ميت
ا در محل  اعضای حزب در ايران طبعا برای فعاليت ھای خود در داخل ھزينه ھايی دارند. ھزينه ھايی که اساس
ه  ی شان ب تامين ميشود و از نظر ما اين ھزينه ھا بطور واقعی به عنوان حق عضويت ھای آنان و کمک ھای مال

 حزب منظور ميشود. 

ا  ـ و  ساير فعاليت ھايی که اعضا و جمع ھای حزبی به ابتکار خود و در ارتباط با حزب آغاز می کنند و ي
 فعاليتھای ويژه ای که از طرف حزب به اعضا و يا جمع ھا توصيه ميشود.

 سازماندھی حزبی

 سازماندھی حزبی بر متن اعتراضات اجتماعی و با دخالتگری در اين اعتراضات، صورت ميگيرد.

راضی  بش اعت د. جن ن آي جامعه از اعتراض ميجوشد. جنبش ھای اجتماعی ھر روز سازمانيافته تر جلو مي
راض  گری ھای حکومت، اعت کارگری، جنبش اعتراضی عليه تبعيض عليه زن، اعتراض عليه اعدام و سرکوب
بش خالصی  عليه آلودگی محيط زيست، اعتراض عليه قوانين ارتجاعی اسالمی، در دفاع از حقوق کودکان و جن
راض  فرھنگی نمونه ھايی از اعتراضاتی ھستند که در ايران ھر روزه شاھد آن ھستيم. ھمه اينھا بطور واقعی اعت
عليه سرمايه داری حاکم است.  وظيفه ما کمونيستھا و اعضای حزب، شرکت فعال در اين اعتراضات اجتماعی و 
بش  ن جن دخالتگری در آنھا، بردن گفتمان ھا و اھداف و سياستھای حزب به درون آنھا و در نتيجه جذب فعالين اي

 ھا و افراد معترض و چپ آن به حزب و کمونيست کردن آنھاست. 

بطور مثال با نگاھی به جنبش اعتراضی کارگری می بينيم که نه تنھا طبقه کارگر مدام در حال اعتراض و 
ه  که ب ل ل ب حاف مبارزه است بلکه روابط وسيعی در بين فعالين کارگری وجود دارد. اين روابط نه تنھا بصورت م
رای  عی ب صورت شبکه ھای فعالين کارگری شکل گرفته است. ھر کدام از اين محافل و شبکه ھا نقطه شروع واق
ا  ه ب ل اب ق ا،  م ھ فعاليت حزبی است. حضور فعال در اين شبکه ھا، بردن گفتمان ھا و سياستھای حزب به درون آن
د، و  ن ار ک ھ کشد و م سياستھای راست که تالش ميکند مبارزات جاری را بدنبال اين جناح و آن جناح حکومتی ب
راد  جلب اعتماد فعالين اين شبکه ھا، زمينه را برای گسترش نفوذ ايده ھا و سياستھای حزب و نزديک تر کردن اف
ا  ن ي جر شود. ع ن ه حزب م ھر چه بيشتری به حزب را فراھم ميکند و ميتواند به جذب اعضای ھر چه بيشتری ب

 ھمين وضعيت در جنبش ھای اعتراضی ديگر در جامعه وجود دارد. 

ھنگاميکه ما به عنوان يک جمع حزبی در شبکه ھای اجتماعی مبارزاتی فعاليت ميکنيم، دايره فعاليت ما به 
ر  رده ت ا گست وسعت اين شبکه ھا خواھد بود و ھر چه اعضای بيشتری جذب کنيم شبکه حزبی ما در اين شبکه ھ
ر، در يک عرصه  ميشود. در بستر چنين فعاليت اجتماعی است که در يک محل، در يک کارخانه، در يک شھ
ن شکل  ه اي ر شود. ب معين مبارزاتی شبکه ای از روابط حزبی ميتواند شکل بگيرد و دامنه نفوذ حزب گسترده ت
يت اعضای  ال ع ن ف ت ر رف رات شبکه اعضای حزب در متن شبکه ھای اجتماعی مبارزاتی بوجود می آيد. طبعا با ف
ه  ن ه و دام حزب از سطح محلی و سراسری تر شدن آن، ارتباطاتی ھم که برقرار ميشود، از سطح محل فراتر رفت

 اش به شھرھای ديگر کشيده ميشود.  

 به عبارت روشنتر دامنه شبکه ھای اجتماعی که در عرصه ھای مختلف مبارزاتی شکل ميگيرند،   الزاما 
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ادی  ع ده و اب ده ش ي گر کش ه شھرھای دي محدود به يک محل يا يک شھر معين نيست و در مواردی دامنه آنھا ب
دج و  ن ن ا س ران ت ھ گر از ت راضی دي ای اعت شھ ب ن سراسری پيدا ميکند. به اين معنی که فعالين کارگری و يا ج
ن  کرمانشاه، اھواز و اصفھان و شيراز و غيره در متن يک فعاليت مبارزاتی سراسری با ھم مرتبط ميشوند. در اي
ا  ی ب ن حزب ي ال ع ال است، ف ع شبکه ھا که يکسرش شمال است و سر ديگرش در جنوب و در چھارگوشه کشور ف
ار  کارگران و فعالين راديکال و معترض آشنا ميشوند و تالش برای جذب و کمونيست کردن آنھا يک محور مھم ک

 کمونيستی و بردن حزب به درون جامعه است.  

ر  اعضايی که درگير چنين سطحی از فعاليت ميشوند، در تماس منظم با حزب، خود نيز ھر روز مجرب ت
ا و  ھ ع و حرف وق شده و به کادرھای اجتماعی ورزيده ای تبديل ميشوند. به اين معنی که به اعتبار دخالتگری به م
درت  وذ کالم و ق ف راھکارھای درست خود  نفوذ اجتماعی شان در شبکه ھای اجتماعی بيشتر ميشود. در نتيجه ن
اری  رده و بسي بسيجشان نيز بيشتر ميشود. و در رھبری و متحد کردن صف اعتراضات جاری نقش کليدی پيدا ک

 از آنان به چھره ھای شناخته شده و محبوب اجتماعی تبديل ميشوند. 

ر  يک وظيفه مھم حزب در برابر اعضا آموزش و ارتقای سياسی آنھاست. به اين معنی که آنھا ھر چه بيشت
ن حزب  ه ای اي اي احث پ حزب را بشناسند، از جمله يک دنيای بھتر، برنامه حزب کمونيست کارگری ايران و مب
ھمچون جزواتی  در مورد مذھب،  معرفی حزب،  کمونيسم و غيره را خوانده باشند، درک روشنی از تفاوت ھای 
ا حزب  کمونيسم کارگری با جنبش ھای ديگر پيدا می کنند. ھر عضو می تواند سواالت و نقطه نظرات خود را ب
که ھای  ر شب د در بست وان ت طرح کرده و ھم جھتی بيشتری با اھداف و سياست ھای حزب پيدا کند و در نتيجه ب
ا  ف ری اي اجتماعی مبارزاتی و در ميان مردم معترض، به عنوان يک کادر کمونيست، يک کادر حزب نقش موثر ت

 کند. 

 کادرھای کمونيست و حزبی ستون فقرات شبکه ھای حزبی

کادر به عضوی از حزب اطالق ميشود که مسئوليت سازماندھی و ھدايت فعاليت حزب در حيطه معينی را 
ه  ب ان ه ج م عھده دار ميشود. کادر حزب قبل از ھر چيز تعھد بااليی نسبت به حزب دارد و تماميت حزب و ابعاد ھ
د  ن م يت حزب عالق فعاليت حزب مشغله ھر روزه آن است. يک عضو ممکن است فقط نسبت به يک جنبه از فعال
باشد ولی کادر حزب کسی است که خود را در ھمه فعاليتھای حزبی ذينفع و سھيم می داند. بعالوه ھر کادر حزب 
يست  ون م خ حزب ک اري ى، ت ست ي موظف است خود را ھرچه بيشتر با مبانى نظرى مارکسيسم، تاريخ جنبش کمون
ادر  وان ک ن ع کارگرى ايران و اسناد برنامه اى و سياسى و سازمانى اصلى آن آشنا کند و برآن تسلط يابد. فعاليت ب
ن و  وازي ن م رد. اي ي گ ي ده م مستلزم پذيرش موازين و ديسيپلين متناظر با مسئوليت حزبی ای است که فرد بر عھ
ديسيپلين ممکن است تعھدات بيشتر و تبعيت از انضباط محکم تری را، در قياس با موازين عمومی ناظر بر حقوق 
ژه  و وظايف اعضاء بطور کلی، بر عھده افراد بگذارد. موازين ناظر بر فعاليت بعنوان کادر حزب در مقررات وي
فعاليت ھر ارگان و نيز در اسنادی که انتظارات عمومی حزب از کادرھا را بيان ميکنند قيد ميشود. حزب بر يک 

 شالوده کادرى محکم و مارکسيست بنا شده است.

حزب کمونيست کارگری، حزب عليه استثمار و نابرابری، عليه مذھب و قوانين مذھبی و دخالت مذھب در 
 زندگی مردم، عليه بيحقوقی زن، عليه اعدام و مجازات اسالمی، مدافع حقوق کودک، مدافع آزادی بيان و عقيده و 
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 :امنيت

ارزارھای  ن ک داخت ه راه ان ه اعتصاب، ب ع، دست زدن ب در جمھوری اسالمی داشتن تشکل، برپايی تجم
ه  ع مبارزاتی و بيان عقيده ھمه و ھمه ممنوع است. اما ھر روز در محيط ھای کارگری و در بخش ھای مختلف جام
ه حکومت  راضات را ب ن اعت ردم اي مثل معلمان، پرستاران، بازنشستگان و ... اعتراض و مبارزه است و عمال م
تحميل کرده اند. کارگران به ھمت خود تشکلھايشان را شکل داده  و برای آن جنگيده اند. و امروز حرکت بطرف 
ه  سازمانيابی در شبکه ھای اعتراضی در خطوط مديای اجتماعی چون تلگرام و واتس آپ و غيره ابعاد گسترده تر ب

 امر سازمانيابی مبارزاتی مردم داده است.  

ن  ه داری است. در اي اي ه سرم ع ار و مصائب جام اينھا ھمه اعتراضات ھر روزه مردم عليه فقر و استثم
د.  تشکلھایمبارزات  رن گي ي ره شکل م ره و غي ان و غي ودک ان، ک معينی از جمله در دفاع از حقوق کارگران، زن

ا  ف اعضای حزب نيز يا خود مبتکر ايجاد اين تشکلھا ھستند و يا در تشکلھايی که ايجاد ميشود عضو ميشوند و نقش اي
ه  اخت ميکنند. اين فعاليتھا تماما علنی ھستند. از جمله جلسات آن علنی است، فراخوانھايش علنی است، رھبرانشان شن

 .  شده است، فعالين آن علنی سخنرانی می کنند و به اسم خود بيانيه ميدھند و ..

ان  ي دان رای آزادی زن ھمچنين کارزارھای مبارزاتی معينی در زمينه ھای مختلف چون مبارزه عليه اعدام، ب
 سياسی، دفاع از حقوق زن و غيره به راه می افتد که اجتماعی بودن آنھا شرط مھمی برای رشد و موفقيت آنھاست. 

ردم در آن  ری از م شت ي وده ب اشد و ت ر ب نکته قابل تاکيد اينجاست که ھر چقدر اين اعتراضات اجتماعی ت
د و  اورن ي گر حکومت دوام ب وب درگير شوند، امنيتش باالتر است و بھتر ميتواند در مقابل تعرضات نيروھای سرک

 تداوم داشته باشند.  

ن نيز کمونيستھا و اعضای حزب   د و در اي ن ن ک ي فعالين اين اعتراض ھا و جنبش ھا ھستند و علنی فعاليت م
ن  ان اي دگ ن دھ ان ات خود سازم جنبش ھا خواستھای چپ، راديکال و انسانی را نمايندگی ميکنند. آنھا در بسياری اوق

 جنبش ھا و کارزارھای مبارزاتی ھستند . 

ز  ي لش ن ي يت حزبی امری مخفی است. دل ال ع ا ف اين فعاليت ھا تماما علنی و جلوی چشم جامعه است. ام
ممنوعيت تحزب در ايران است. بنابراين اکيدا تاکيد ميکنيم که ھويت حزبی ھر فرد يا جمعی در حزب بايد مخفی و 
ده  ان ه سازم ت ي م رد و ک ن خود آن ف ي از چشم پليس دور بماند. و اطالعات مربوط به عضويت افراد با حزب تنھا ب

 محفوظ می ماند و ھيچکس ديگر نبايد از آن با خبر باشد. 

ه  يت اعضا و جمع حزبی ب ن اما سوال اينجاست که چه کنيم که ھويت حزبی اعضا بدست پليس نيفتند و ام
 خطر بيفتد. در اين رابطه به نکات مھم زير تاکيد ميکنيم:

 ارتباط با حزب و امنيت: -١

و،  م گرام، اي ل ر ت راھھای ارتباط با حزب اينترنت، تلفن، و برنامه ھای ارتباطی در تلفن ھای ھوشمند نظي
 واتس آپ و ... است.

٨ 



که  رات شب ق يک وظيفه مھم ما ارتقای اعضای حزب به سطح کادرھای کمونيست حزبی به عنوان ستون ف
م  ھ ه م ف ا يک وظي ت ن راس ي م ھای حزب در راس اعتراضات جاری و جنبش ھای اجتماعی موجود است. در ھ

 کادرھای حزب در ايران ارتقای سياسی اعضای پيرامون خود تا سطح يک کادر کمونيست مثل خودشان است.

وجود اين سطح از کادرھای حزب که با خط و استراتژی و سياست حزب در شبکه ھای مبارزاتی و جنبش 
ا و اھداف حزب  ھ ت اس ي ھای اجتماعی موجود فعالند، باعث ميشود که بيشترين عضوگيری ھا صورت گيرد و س

 وسيعا به ميان مردم برود و حزب بتواند بيشترين رشد را داشته باشد. 

 مديای اجتماعی يک ابزار مھم سازماندھی 

ری  ي اعی است. شکل گ م ای اجت دي ه م ع در دنيای امروز يک ابزار مھم رشد جنبش ھای اجتماعی در جام
اعی  م گروھھا در شبکه ھای اجتماعی فيس بوک، تلگرام، واتس آپ، وايبر، اينستاگرام و... بر سر مسائل مختلف اجت
و می  ر جل ه ت و مبارزاتی بسرعت جلو ميرود. از اين طريق جنبش ھای اعتراضی دارند ھر روز قويتر و سازمانيافت
وه ھای  ان در اشکال و شي آيند. از نمونه ھايش جنبش مقابله با حجاب و جنبش خالصی فرھنگی و اعتراضات جوان
ری  ي کارگ ا ب ه ب مدرن در اعتراض به قوانين ارتجاعی اسالمی است. نمونه ديگرش جنبش اعتراضی معلمان است ک
اين شکل از ارتباط گيری ظرفيت به راه انداختن اعتراضات سراسری و تجمعات اعتراضی بزرگ را پيدا کرده است. 
شود  ي ه م ن طريق است ک اين گروھھا و شبکه ھای اجتماعی بستر مھمی برای فعالين کمونيست و حزبی است. از اي
ز  ي گفتمان ھای چپ و راديکال را وسيعا به درون اين جنبش ھا برد. به خواستھای آنھا تعين و شفافيت بخشيد و خود ن
دھی حزب  ان است سازم به چھره ھايی شناخته شده در اين اعتراضات تبديل شد. از ھمين رو مديای اجتماعی در سي

 جايگاه مھمی دارد. 

طبعا بحث فقط صرف مديای اجتماعی نيست. بلکه بحث بر سر مديای اجتماعی و بردن برنامه حزب و خط و 
ر سر جذب اعضای  استراتژی کمونيستی به درون شبکه ھايی مبارزاتی ايست که در اين مديا شکل ميگيرند. بحث ب
ی  ن اصل ي ال ھر چه بيشتری به حزب از طريق حضور و فعاليت در اين شبکه ھا و ايجاد شبکه ھای حزبی است که فع
اين جنبش ھا ھستند و به آنھا سمت و سو ميدھند. نگاھی به نمونه ھايی چون مصر و تونس و جنبش تمرد، نمونه ھای 
ا  ه ب ود ک بارزی برای روشن شدن اين بحث ھستند. بويژه جنبش تمرد نمونه ای خصلت نماست. جنبش تمرد، جنبشی ب
اتش را  ان ک يک رفراندوم اينترنتی ميليونی اخوان المسلمين را ساقط کرد. ولی از پشت دست، ارتشی که سازمان و ام
ا  م ت اج داري ي ت ر اح ت ھ ای ب ي داشت جلو آمد و قدرت را گرفت. بنابراين ما به فعالين جنبش تمرد بعالوه برنامه يک دن
ه از آن  اعی ای ک م شھای اجت ب بتوانيم با افق و چشم انداز روشنی آينده جامعه مان را بسازيم. در غير اينصورت جن

 صحبت ميکنيم ميتوانند به ھر نتيجه ای برسند، اما قدرت سياسی ھمچنان در دست طبقه سرمايه دار باقی بماند. 

ه خط و  بنابراين سازمان دادن تشکيالت حزب در دل جنبشھای اعتراضی امری کامال سياسی است که اساسا ب
  .استراتژی دخالتگری کمونيستی در اين جنبشھا مربوط ميشود

ان در   م مديای اجتماعی ابزار سازمانيابی مھمی برای ما کمونيست ھا در جھان امروز است که با حضور فعال
شبکه ھای اجتماعی که در اين مديا شکل ميگيرند، خط و استراتژی خود را به درون آنھا ببريم و از اين طريق نفوذ و 

 موقعيت حزب و چپ را در جامعه قويتر کنيم. 

٧ 

ه  ع ه مصائب جام ي ل ه ک ي ل تشکل و آزادی ھای سياسی، عليه فجايعی که در حق محيط زيست ميشود و ع
روشی و  سرمايه داری است. حزبی که ميخواھد بطور بنيادی ھمه مصائب از جمله فقر،  بيکاری،  اعتياد و تن ف

 خشونت را ريشه کن کند.

ا  جای فعالين اين جنبشھای اعتراضی مترقی در حزب است و به حضورشان در حزب خوشامد ميگوئيم. ام
ا  ه زن، ي ي ل بسياری اوقات عالقه مندی فعالين و اکتيويست ھايی که از اين جنبش ھا مثال ازجنبش عليه تبعيض ع
جنبش عليه اعدام و غيره به حزب جذب ميشوند، صرفا بخاطر امر ويژه ھمان جنبش است. يعنی از زاويه جنبشی 
ا از  ھ که خود فعالش ھستند به حزب نزديک شده و عالقه مند به فعاليت با آن ميشوند. و اين بسيار طبيعی است. آن
سر ارزش استفاده و مطلوبيت حزب برای جنبش و امر خود به صفوف ما پيوسته اند. چنين فعالينی اعضای حزب 
شروی و  محسوب ميشوند. (و اين وظيفه ما کمونيست ھا و کادرھای حزب است که  به آنھا نشان دھيم که شرط پي
پيروزی نھائی ھمين جنبشھا در جاری شدن سياستھای راديکال و راه حلھای ريشه ای کمونيستی در آنھاست). ولی 
ظر  ادر حزب از ن م. ک ي ت ه دار ھس اي ه سرم ما حزب جنبش لغو کار مزدی و خلع يد سياسی و اقتصادی از طبق

ی  -اجتماعی ست مبارزاتی کسی است که خود را فعال جنبش کمونيستی ميداند و برای جاری کردن سياستھای کموني
 در جنبشھای اعتراضی ديگر شرکت ميکند. 

بش  ا جن دام و ي ه اع ي برای روشن تر شدن موضوع فرض کنيد يک فعال جنبش آزادی زن و يا جنبش عل
ل  ي آزادی زندانيان سياسی، نظرش به حزب جلب ميشود چون حزب در ھمه اين عرصه ھا فعال است. و به اين دل
سم  ي ون عضو حزب ميشود. اين گام اول است. او  از نظر حقوقی عضو حزب است، اما ھنوز درک روشنی از کم
نداشته و تمام تصوير و افق را در مقابل خود ندارد. او اکتيويست جنبش معينی است که خاصيت حزب را در آن 
بش ھای  جنبش معين ديده و به حزب پيوسته است. بنابراين درک روشنی از تفاوت ھای  کمونيسم کارگری با جن
ا آن  اح ي ديگر نداشته و ممکن است جذب جنبش ھای ديگر شود و به طور مثال اعتراضش وجه المصالحه اين جن
وان يک عضو در  ن ه ع اعی ب م جناح حکومتی شده و به بيراھه برده شود. بنابراين جذب فعالين جنبش ھای اجت
ی  ه ھدف اصل حزب ھنوز به معنی سازماندھی کمونيستی نيست. او وقتی به يک مبارز کمونيست تبديل ميشود ک
ه  ی حزب ب ست ي ون م اش از شرکت و دخالتگری در اين جنبش ھا، بردن اھداف و سياست ھای راديکال، چپ و ک

 درون آنھا باشد. 

به عبارت روشنتر کمونيست کسی است که امرش تحقق سوسياليسم است ولی در جنبش دفاع از حقوق زن، 
در دفاع از حقوق کودکان و يا عليه اعدام و غيره فعال شده است و ممکن است ھمه وقت و انرژيش را نيز صرف 

 مبارزه در آن جنبش معين بکند. 

ه  راضی را ب بش اعت يک نقطه عطف مھم کار سازماندھی ما اينست که عضو را به کادر و فعال يک جن
 فعال جنبش کمونيستی ارتقا ميدھيم.

ه اشاره شد  اين نقطه عطف به معنی تغيير درک و بينش و تلقی عضو حزب از مبارزه است. ھمانطور ک
ا  ق ا ارت ھ ش اعضای حزب از جنبش ھای مختلفی به حزب می پيوندند ولی بايد به سطح فعالين کمونيست در آن جنب
ن  ي ي پيدا کنند. ارتقای فعالينی که از جنبشھای ديگر بما جذب ميشوند به فعالين جنبش کمونيستی يک نقطه عطف تع

 .کننده در امر سازماندھی حزبی و يکی از مھمترين وظايف ھر کادر سازمانده حزب است

۶ 


