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وحشت خامنه ای از 

 رشد ماركسيسم
 

خامنه ای با علی ارديبهشت،  ٢٨روز 
نمايندگان دانشجويان سرکوبگر بسيجی جلسه 

ای در اين روضه  خامنه.  ويدئوئی داشت
خوانی ساليانه، که هر سال از سال پيش بيمايه 
تر و کسل کننده تر است، توصيه هائی کرد از 
جمله به مارکسيستها حمله کرد و راجع به 

حاال .  تحرک آنها در دانشگاهها هشدار داد
کسی جواب سالم دانشجوی بسيجی در 
دانشگاه را نميدهد، او انتظار دارد اين 

مطالبه گری و "حضرات پرچمدار 
باشند تا دانشجويان به سمت "  آرمانخواهی

. عقايد سوسياليستی و مارکسيسم نروند
اسم رمز قانونگرائی و "  مطالبه گری"
تمدن "مد نظر خامنه ای اتوپی "  آرمانخواهی"

 . است" اسالمی
 

جوانان حزب اللهی؛ دولت حزب اللهی، 
. کلمه کليدی برای خامنه ای است"  حزب هللا"

اين حزب هللا نماد توحش اسالمی و اسالم 
سياسی در منطقه است که در انقالب ايران با 

و قمه زدن و "  حزب فقط حزب هللا"شعار 
اين حزب هللا .  ترور و کشتار رونمائی شد

بيشتر از ترامپ و نتانياهو و فاشيستهای 
متفرقه ضد کمونيست است و اساساً خمينی از 
جمله روی همين کارت ضد کمونيسم توانست 

وقتی خامنه ای عليه .  در ايران به قدرت برسد
مارکسيسم و کمونيسم مزخرف 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 ١٩سرمايه داری قبل و بعد از پاندمى كوويد 
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 اعتراضات كارگری

 تندپيچهای اساسى پيش رو - ٢٠٢٠بحران اقتصادی 
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 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری و منصور حكمت
 )گفتگو با رحمان حسين زاده  -بخش اول  -به مناسبت روز حكمت (



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

ميگويد، نه فقط در اين زمينه با کليه تريبونهای دولتی و غير دولتی 
ضد کمونيست در دنيا همصدا است بلکه در اين دوره مشخص 

ميگويد دست از سر کچل ما برداريد و گرنه با "  دژمنان"بحرانی، به 
دارد ميگويد هيچ دولت بورژوائی !  کمونيسم روبرو ميشويد"  خطر"

مانند جمهوری اسالمی نميتواند و نتوانسته با سبعيت ويژه کمونيسم و 
خامنه ای دارد برای .  جنبش سوسياليستی کارگران را درهم بکوبد

 ! حکومتش بازار گرمی ميکند
 

اما واقعا يک آخوند مرتجع را چه به سواالت و تاريخ و مباحث 
مارکسيستی آنهم در دوره ای که در دنيا مارکس و نقد ضد کاپيتاليستی 
در اوج محبوبيت هستند؟ جمهوری اسالمی و مراکز فکری و فرهنگی 
اش که يارای تقابل فکری با مارکسيست ها را ندارند، بزرگترهاشون 
جالاللدين فارسی و سروش و بهشتی بودند که مسخره خاص و عام 
شدند، روزنامه های اصالح طلب و بولتن های امنيتی هم که فقط 
سناريو سرهم ميکنند و گرای امنيتی ميدهند و حرفی برای گفتن 

و "  محور مقاومتی"چپهای حکومتی هم شبيه خود خامنه ای .  ندارند
خود جناب خامنه ای از ترس ترامپ .  شبه توده ايست و پرو پوتين اند

به روسيه و چين پناه آورده که يکی سابقه سرمايه داری دولتی دارد و 
را بر سردر کشور کارگر "  حزب کمونيست"ديگری هنوز تابلوی 

اين ديدارها مثل شرفيابی .  ارزان و کار خاموش آويزان کرده است
رعايا در دربار ملوکانه و شاهانه و تحمل شنيدن مشتی ترهات با هدف 

دانشگاه تحت سلطه دانشجويان حزب اللهی و .  دريافت روزی است
. اند، جديد نيست ضد کمونيست که عليه مارکسيست ها سنگربندی کرده

بجز در دوره های کوتاهی، تاريخ دهه های متمادی در آن مملکت 
 . همين بوده است

 
البته جريان چپ مارکسيستی که هميشه دنبال اين "خامنه ای ميگويد 

ورزی، فقر  مسائل بوده، امروز در دنيا آبرويی ندارد و از فقر انديشه 
   تمامی روسا و.  سياسی و فقر نيروی ميدانی کارآمد در رنج است

بزرگانشان رفتند تسليم آمريکا شدند، تسليم رژيم صهيونيستی شدند، 
بنابراين هم فقر سياسی دارند، هم فقر ميدانی دارند، بنابراين اينها 

هرحال هميشه کسانی هستند که از شعارهای  لکن به.  ای نيستند کاره
خوب و شعارهای درست بخواهند سواستفاده کنند، شما چنانچه اين 

 "! شعارها را رها کنيد، ممکن است آنها بگيرند
 

وراجی "  هيچ"خب آدمی که مشاعرش را از دست نداده باشد در باره 
ای البته نميگويد کرور کرور از کادرهای چپ کشتيم،  خامنه.  نميکند

زير شکنجه و بدون محاکمه کشتيم، اصال هوالکاست اسالمی ضد چپ 
را امام جان دستور داد و ما اجرا کرديم، نميگويد جنبش اسالمی بدون 

نميتوانست در "  امپرياليسم و صهيونيسم"حضور و همکاری همان 
ايران سرپا بماند، نميگويد اولين تعهد همين حکومت و خمينی به 

امپرياليسم کوبيدن کمونيسم در ايران بود، 
" منحله"نميگويد سازمانهای کمونيستی را 

اعالم کرديم و تا "  ملحد"و اعضايشان را 
توانستيم خون ريختيم، خيلی چيزها 

حاال بعد از چهار دهه آمده و تازه !  نميگويد
از خطر رشد مارکسيسم و سوسياليست ها 
در دانشگاه به ريچ کيدزهای بسيجی و 
حزب اللهی توصيه مطالبه گری ميکند و 

 !حواسش نيست که همين دانشجويان هم به ريش آغا ميخندند
 

خامنه ای را مردم ايران و منطقه با ترور و "  تمدن اسالمی"آرمانشهر 
او بسان کسی ميماند که از فرط گيجی طرف اشتباه . تحجر تجربه کرده اند

اگر .  تاريخ ايستاده است اما در حقيقت از منافع طبقه بورژوا دفاع ميکند
مارکسيسم و انتقاد سوسياليستی کارگر به نظم موجود با چهار حرف مفت 
بی بی سی و خامنه ای و چند فاشيست چماقدار حاشيه ای ميشد، تا حاال 
دستگاه عريض و طويل و کهنه کار آنتی کمونيسم دول غربی از 

خامنه ای عليرغم تظاهر به تجاهل به .  کمونيسم خالص شده بود" دردسر"
زبان آخوندی اعالم خطر ميکند تا هم به دوستان جهانی پيام داده باشد و 
هم باندهای حاکميت را حول پروژه ضديت با مبارزه رو به رشد کارگر و 

 . بسيج کند" دولت جوان حزب اللهی"افق سوسياليستی تحت عنوان 
 

در ايران جدال سوسياليسم با سرمايه داری در قدم اول بايد حکومت خامنه 
خامنه ای دارد راجع به گورکنان طبقه اش .  ای ها را به گور بسپارد

 . هشدار ميدهد
 

 . سردبير
 

  ٢٠٢٠مه  ٢٢
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 وحشت خامنه ای 

 ...از رشد ماركسيسم 

 



پنهانکاری و به حاشيه سپاری بحران جاری اقتصاد   و يا  کار از انکار
 .گذشته است جهان

 
اشاره ديويد مالپس رئيس بانک جهانی به افت اقتصاد : در همين روزها

، تخمين )مه ١٩(  جهان و افزايش شصت ميليونی جمعيت زير فقر
جروم پاول رئيس فدرال رزرو آمريکا درباره ادامه بحران اقتصاد 

"در کنارعوامفريبی غريب او که ٢٠٢١آمريکا تا اواخر  نظير : 
، برآورد پائولو )مه ١٧"! (طول نخواهد کشيد سالها ١٩٣٠بحران دهه 

جنتيلونی کميسر اقتصادی اتحاديه اروپا از بحران اقتصادی اتحاديه 
"اروپاهمچون  ،)مه ٦(اتحاديه "  شديدترين رکود اقتصادی تاريخ: 

ترميم   آلمان و فرانسه بر اختصاص پانصد بيليون يورو به توافق
، اجندای اقتصادی )مه ١٨(  پيامدهای بحران اقتصادی اتحاديه اروپا

شواهد ديگری از   و)  مه ٢١از (در حال برگزاری دولت چين   کنگره
حال و روز خراب اقتصادهای ديگر جهان ازجمله اقتصاد رو به سقوط 
ايران، گواهی ميدهند که سردمداران سرمايه جهان به وجود بحران 

در مورد   همزمان  اقتصادی توام با پاندمی کورونا اذعان دارند و
 .هشدار ميدهند" تندپيچهای پيش رو"آمادگی مقابله با 

 
بحران هر روز بخشی از پيکره جهانی   امواج اقيانوس پيمای اين

امواج قاره پيمای پاندمی کورونا هم .  لرزه در ميآوردسرمايه را به 
صدها ميليون روان را به تباهی   و هزار جان را قربانی ميگيرد  صدها

 پابپای دو بحران همزمان، امواج پانيک پراکنی.  و پريشانی ميکشاند
. بورژوازی، هرجا به شيوه ای، فاجعه را فاجعه بارتر کرده است

 آنها را  بارند، بورژوازی با سلطه و سودجوئی  بحرانها مصيبت
 راه اندازی  آنها برای  بر آنها مهار نميزند، از  .بارتر ميکند  مصيبت

مجدد چرخ سودآوری سرمايه بهره برداری ميکند، پيامدها را هم بر 
ضربه سنگين .  گرده کارگران و محرومان و شهروندان جامعه ميشکند

درون بحران انداخت   بحران به  از لب پرتگاه  کورونا اقتصاد جهان را
بحران اقتصادی هم به سرايت جهانی .  و به همه جهان سرايت داد

بحران   بر پشت اژدهای ١٩-کروکوديل کوويد.  کورونا ميدان داد
هم با امواج پی درپی   زمين را دور زد و اکنون پابپای اقتصادی کره

 . بشريت را ميکوبند
 

ميتازد و بشريت را به موقعيت قربانی مياندازد، به موجی بر موجی 
 .دستاويز ميدهد که نقش ناجی بازی کنند  جانيان حاکم و دشمنان بشر

. با وقاحتی بيسابقه برايمان تکليف تعيين ميکنند  !جانی در نقش ناجی
در تندپيچهای اساسی   .اين ميزهای وقاحت را بايد به رويشان برگردانيم

بشريت تشنه رهايی ميتواند از قربانی بحران به قهرمان   اين دوران،
پرچم رهايی سوسياليستی کارگری را برافرازيم و با .  دوران بدل گردد

بکار انداختن اراده کارگران در پيشاپيش صف محرومان جامعه و 
سلطه سياسی و اقتصادی بورژوازی و   انسانهای بپاخاسته تشنه رهايی

طرحی نو برای جامعه انسانی و فرد .  نظام بردگی مزدی را براندازيم
فرد انسانها دراندازيم، در اين مسير گامهای بلند و استوار برداريم و 

 .پی در پی پيش برويم

 ٥٤٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 دو رشته پاسخ طبقاتی 
بحران توامان جاری تندپيچهای خطيری پيش روی بشريت گذاشته که 

با دو مجموعه   -بورژوازی و پرولتاريا  -بيگمان دو طبقه اصلی جامعه 
تشديد رقابت بخشهای مختلف   .پاسخ طبقاتی متضاد به مقابله آنها ميروند

بورژوازی جهانی يکی از پيامدهای اين بحران است که يک مورد بارز 
آن رشد بيسابقه رقابت و تشديد بيسابقه خصومت ميان بورژوازی و 

هم اکنون جلو چشم جهانيان   دولتهای حاکم در آمريکا و چين است که
واضح است که برنده يا بازنده شدن هيچيک از بخشهای .  جريان دارد

جهانی کوچکترين سودی به جامعه بشری   بورژوازی  رقيب يا متخاصم
 .نميرساند و دود آن نه دير بلکه زود به چشم جهانيان خواهد رفت

 
هدف مشترک بورژوازی از تشديد رقابت صفوف طبقه سرمايه دار جان 

چگونه از   اما هدف مشترک.  به در بردن سرمايه داری از بحران است
تضاد واضح سرمايه داری در اين است که  مسير رقابت پيش برده ميشود؟

سرمايه دائما خودگستر است و يک راه خودگستری سرمايه در دوره 
اين است که سرمايه بزرگتر يا مقتدرتر برود امکانات سرمايه   بحران

(کوچکتر يا متکی به قدرت ضعيفتر را باال بکشد ماهيهای بزرگ . 
در جهان امروز اين   تضاد بنيادی سرمايه).  ميبلعند  ماهيهای کوچک را

آنکه رقابت و تخاصم   است که دريای شناوری آن اقتصاد جهان است حال
بخشهای مختلف ناگزير از تونل اقتصادهای کشوری ميگذرد و ناگزير 

چنين است .  بر قلمروهای کشوری پيش برده ميشود  توسط دولتهای حاکم
که رقابتها و تخاصمات ميان بخشهای مختلف بورژوازی، بويژه ميان 
قدرتهای بزرگ و جهانی سرمايه ميتواند در دوره بحران به جنگهايی در 
قالبهای گوناگون از محدود و منطقه ای و نيابتی تا بزرگ و جهانی کشانده 

چنين تندپيچهايی را در پرتو تئوری و ديدگاه مارکسی و در همان .  شود
 . حال با نگاه لحظه به لحظه کنکرت بايد ديد و سنجيد

 
تشديد رقابت ميان بخشهای مختلف بورژوازی در اين دوران بحران به 

اصليترين پيامد بحران جاری، تشديد تضاد طبقاتی ميان دو   بيگمان  کنار،
از همان آغاز تا پايان .  طبقه اصلی جامعه بورژوازی و پرولتارياست

 اين جنبه از پيامدهای بحران بيشتر از هر تحول ديگری  دوران بحران،
دخالت فعاالنه کمونيستها و فعاالن و   جای توجه مسئوالنه و شايان

 .پيشروان کارگری است
 

اگر همه تالش بورژوازی در دوره بحران حفظ سلطه سرمايه داری و 
مناسبات استثمارگرانه سرمايه به هر قيمت، حتی هر جا الزم شود به 
 قيمت جنگ افروزيهای محدود و منطقه ای يا فراگير و جهانی است،

پيشروان   برافراشتن پرچم آلترناتيو سوسياليستی اصلی ترين عرصه مقابله
راديکال طبقه کارگر و کمونيست با بحران سرمايه، برای به زير کشيدن 
سلطه سرمايه و پايان دادن به مناسبات استثمارگرانه بنا شده بر مالکيت 

 . بورژوايی بر وسائل توليد و کار مزدی است
 

تنها راه ريشه ای مقابله با بحران سرمايه از ميان برداشتن همان مناسبات 
سرمايه دارانه است که بحران دوره ای و متناوب هر چند 

 تندپيچهای اساسى پيش رو - ٢٠٢٠بحران اقتصادی 
 

 فاتح شيخ

  ٦صفحه   



اگر دو صفت بتوان يافت که به بهترين شکلی رژيم اسالمی را توضيح 
آيا دزد و جنايتکار ناميدن جمهوری .  می دهد، دزد و جنايتکار است

اسالمی توسل به صفات پوپوليستی برای سرمايه داری نخواندن اين 
سرمايه داری در بهترين شکل و با حساب کتاب .  نظام است؟ بهيچوجه

طبقه کارگر، )  لفظ علمی چاپيدن(ترين فرم نظامی است که با استثمار 
در يک سو ثروت های کالن و در سويی ديگر فقر و بدبختی انباشت 

اما در کشورهای مختلف، با . اين قانونمندی سرمايه داری است. می کند
توجه به نوع دولت، گرايش سياسی و ايدئولوژيک معين تر و سابقه 
. قدرت يابی آن ميزان فساد، دزدی، سرکوب و جنايت تفاوت می کند

بطور نمونه ميزان فساد و اختالس در کشورهای تحت حاکميت 
دموکراسی در اروپا با دولت ديکتاتوری در چين يا دولت های 
ديکتاتوری با سياست و ايدئولوژی دست راستی فاشيستی مانند برزيل، 

 .فيليپين يا ايران متفاوت است
 

در ايران يک مشت دزد سر گردنه و چاقوکش و شکنجه گر بر کشور 
ميزان دزدی و فساد در جامعه غيرقابل محاسبه و .  حکم می رانند

فرار کالن دزدها به خارج، به کانادا، مالزی، اندونزی، .  نجومی است
طی دو سال گذشته بدنبال .  استراليا و غيره يک رويداد معمولی است

خيزش توده ای و اوجگيری مبارزات طبقه کارگر فرارها پر سر و 
بعضا اين فراريان در مرزها يا در کشورهای .  صداتر و علنی شد

چه باليی سر دالرها و شمش های .  مرزی شناسايی و دستگير شدند
اخبار از چندين .  طاليی که به تاراج برده بودند، آمده، کس نمی داند

نمونه بازداشت و مصادره کاميونهای پر از مواد مخدر که توسط سپاه 
 .به خارج کشور قاچاق شده اند، حکايت می کند

 
اما مدتيست که اخباری مبنی بر محاکمه تعدادی دزد و خاطی فساد 

طی همين هفته گذشته خبر حکم اعدام برای .  اقتصادی شايع شده است
اخالل "يک زن و شوهر بنام های نجوا الشيدايی و وحيد بهزادی بجرم 

 ٧٠٠هزار و  ٢٤خودرو،  ٦٧٠٠کالن در بازار ارز و پيش خريد 
در رابطه با همين پرونده دو .  صادر شده است"  کيلو طال ١٠٠سکه و 

تن از مديريت سابق و رئيس کل حراست سايپا و همچنين دو تن از 
اسماعيلی سخنگوی .  نمايندگان مجلس به چند سال حبس محکوم شده اند

در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هيچ عنوان "قوۀ قضاييه اعالم کرده 
 !" کوتاهی نمی کنيم

 
در پرونده فساد اقتصادی ديگری اميد اسد بيگی، مهرزاد رستمی و 
مجتبی کمال زاده بجرم قاچاق ارز و معامله غير قانونی ارز تحت 

ميليون دالر ارز دولتی  ٦٠٠فقط يک جرم آنها فروش .  محاکمه هستند
اينها همچنين متهم اند که با پرداخت .  در بازار آزاد و به نرخ آزاد است

اسد بيگی .  رشوه و سند سازی قصد فرار از اتهامات وارده را داشته اند
به يمن مبارزات وسيع و قهرمانانه کارگران نيشکر هفت تپه شخص 

در يکی دو سال اخير، هفت تپه بويژه صاحب دو .  مشهوری شده است
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شخصيت مشهور، يکی بشدت محبوب و 
خوشنام، اسماعيل بخشی و ديگری بشدت 

اين دزد و .  منفور و بدنام اسد بيگی شده است
شياد ماه ها از پرداخت حقوق کارگران طفره 
می رفت و در همان حال مشغول دزدی و 
دريافت ارز دولتی برای نيشکر هفت تپه و 

البته نبايد .  فروش آن در بازار آزاد بود
فراموش شود که اسد بيگی از نور چشمی 

 .های حکومتی و از جمله آقا زاده هاست
 

پرونده ديگری که در همين هفته رسانه ای شد دستگيری شهروز 
سخنوری معروف به آلکس سر دسته باند قاچاق دختران ايرانی به 

اين جنايتکار هر .  کشوهای همجوار و فروش آنها در بازار سکس است
در .  ميليون تومان از اين شغل شريف درآمد داشته است ٤٠٠ماه نزديک 

 .بازجويی وی اسامی چندين مقام باالی نظام و سپاه را افشاء نموده است
 

ارقام نجومی آن را در .  اينها فقط سه پرونده در سه چهار روز اخير است
تمام اين پرونده ها مربوط به مقامات رژيم است و اينها تازه .  نظر بگيريد

با نگاه به همين سه پرونده ظرف سه روز می .  مشتی از خروار است
توان به يک تخمين از ابعاد نجومی و غيرقابل تصور دزدی و جنايت 

اين دزدان سرگردنه ظرف چهل و يک .  ارازل و اوباش نظام دست يافت
 ٨٠چگونه .  سال اخير چه ميزان از ثروت مردم را به جيب زده اند

ميليونی را به خاک سياه نشانده اند و روزگارشان  ٨٠درصد يک جامعه 
 .را با فقر و فالکت، سرکوب و جنايت، اعتياد و فحشاء سياه کرده اند

 
افتاده "  مفاسد اقتصادی"اما چه شده است که به يکباره حکومت بفکر 

نه اين دزدی "  هيچگونه کوتاهی نخواهد کرد؟"است و قسم می خورد که 
. ها پديده جديدی است و نه دست داشتن مقامات باالی حکومتی در آنها

پاسخ به اين سوال را نه در حکومت، بلکه در جبهه مقابل، در جامعه بايد 
خيزش عظيم مردم، اعتراضات وسيع کارگری و توده ای، .  جستجو کرد

کوتاه نيامدن فعالين کارگری و اجتماعی عليرغم دستگيری های گسترده و 
شکنجه و احکام زندان و ادامه اعتراضات عليرغم کشتار وسيع و 

جمهوری اسالمی مجبور . وحشيانه آبانماه دليل اين عقب نشينی رژيم است
هنوز .  شده است تا عناصر دست چندم دزدان را دستگير و محاکمه کند

سر دسته دزدان، خامنه ای و خانواده اش، و ساير گردن کلفت های سپاه 
عين دستگيری و محاکمه باندهای مافيايی .  و دولت در قدرت لم داده اند

دست چندمی ها را می گيرند و محاکمه و زندانی می .  در آمريکا است
کنند و رئيس روسا با مشارکت مقامات باالی حکومتی راست راست راه 

 .به اين معنا آسمان همه جا يک رنگ است. می روند
 

اما جالب اينجاست که اين پرونده های فساد اقتصادی نتوانسته تکانی در 
يکی از اين نوع محاکمات ده سال پيش سر و صدای .  جامعه ايجاد کند

بسياری براه می انداخت اما در شرايط حاضر آب از آب تکان نخورده 
!" زيادی کم و زيادی دير است"بقول ضرب المثل انگليسی اين .  است

زيرا هيچيک از اين .  مردم به کمتر از سرنگونی رژيم رضايت نمی دهند
ذره ای فقر و .  محاکمات ذره ای تغيير در وضعيت واقعی ايجاد نمی کند

فالکت را کاهش نمی دهد؛ ذره ای سرکوب را کم نمی کند؛ ذره ای 
هزار .  کار از اين کارها گذشته است.  زندگی را آسوده تر نمی سازد

پرونده دزدی ديگر هم تشکيل دهند مردم از کنارش عبور می کنند و آنرا 
صرفا سند ديگری برای ضرورت سرنگونی رژيم در 

 !وقتى چاقو دستۀ خود را مى برد
 محاكمه چند دزد دسته چندم

 

 آذر ماجدی  
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بر " پيروزی"پس از فروپاشی بلوک شرق، سرمايه داری سرمستانه از 
سوسياليسم و "  فراغ"در .  و پايان حق طلبی سخن ميگفت"  سوسياليسم"

پايان حق زندگی، حمله به سطح معيشت مزدبگيران جهان و از جمله 
تاريخ نوعی .  هم سرعت بخشيده شد"  جهان اول"کشورهای باصطالح 

منفعت طلبی ابدی خوانده شد و قوانين کاری حتی در جوامع پيشرفته 
صنعتی يکی پس از ديگری بنفع سرمايه داران تغيير کردند، حداقل 
. دستمزدها عمالً ملغی، حقوق بيکاری يا منهدم و يا بی تاثير شدند

دولت .  دفن شدند"  پايان سوسياليسم"مزايای شغلی به همراه سرود 
و بخششهای  ٤سوسيال دموکرات شرودر از جمله با طرح هارتس 

مالياتی سخاوتمندانه به طبقه سرمايه دار از طرفی و با حمله همه جانبه 
به دستآوردهای طبقه کارگر، به دولتمردان و طرفداران سرمايه عنان 

دولتهای اوپائی خود را .  گسيخته اروپائی و روسی راه نشان داد
بازتعريف کردند، رفاه و بيمه های بيکاری و بيماری را يکی بعد از 
ديگری نابود کردند، در ادامه سياست رياضت کشی مزدبگيران و بی 
بندوباری سرمايه، بيمارستانها، خطوط راه آهن، وزارتخانه های پست 

اينها .  و حتی اتوبانهای جامعه را به بخش خصوصی واگذار کردند
نمونه هائی از حمالت بورژوازی به مزدبگيران در کشورهای اروپای 

 . غربی و سراسر جهان است
 
عادالنه "  حافظان و تقسيم کنندگان"نه در نقش دروغين "  دولتهای رفاه"

ثروت اجتماعی بين شهروندان جامعه، بلکه نقش واقعی خود در حفظ 
دولتهای سوسيال دموکرات در .  سرمايه و سرمايه داری را ايفا کردند

مثل "  فرامليتی"ادامه و تحت فشار بورژوازی جهانی، شرکتهای 
، انستيتوهای مالی جهانی، بورسهای جهانی و صندوق "بالک راک"

عنان گسيخته سرمايه، "  رقابت"شدند، برای حفظ "  مجبور"جهانی پول 
يکی پس از ديگری به اردوی بازار آزاد پيوسته و با سوسيال 

بنابراين .  دموکراسی از جنس کالسيک اش برای هميشه خداحافظی کنند
وقتی به تحوالت جوامع اروپائی بخصوص پس از فروپاشی بلوک 
شرق نگاهی ميکنيم، متوجه تغييرات منفی عظيمی در مبارزات 
سنديکاليستی و اتحاديه ای طی يکصد و پنجاه سال گذشته در اروپا و 

ساعت کار درهفته تبديل  ٣٦بعنوان مثال مبارزه برای .  جهان می شويم
. ساعت کار اجباری بازای حتی مزد کمتر شد ٥٠-٤٠به مقاومت برای 

به اتحاديه اروپا، عمال حمله به "  بلوک شرق"با ملحق کردن کشورهای 
سطح معيشت در کل اروپا تشديد شد و بويژه با تغييرات در قوانين کار 
. و قراردادها، حداقل دستمزد مزدبگيران در اروپا عموما سقوط کرد

برای خواننده هوشمند ما پيدا کردن دهها بل صدها نمونه از اين دست، 
 . کار چندان دشواری نيست

 
با برچيده شدن ديوار برلين، حکومتهای سرمايه داری دولتی يکی پس 
از ديگری منهدم و جای آنان را اغلب دولتهای راست ناسيوناليست و 

ميليونها کارگر، کارشان را از دست داده .  نيمه فاشيستی افراطی گرفتند
نتيجتا بورژوازی آگاهانه مزدبگيران .  و ملحق به صف کارجويان شدند

جهان را در غياب حداقل اتحاديه های کارگری در دفاع از حقوق اوليه 
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هرکه بيشتر !  خود وارد بازار رقابت کردند
کار کند، به کمتر و کمتر رضايت دهد، 

در اروپای غربی رقابت در .  انتخاب ميشود
شاخه های صنعتی که احتياج کمتری به 
ارتباطات و تخصص داشت، به رقابتهای 

مزدبگيرانی .  غيرکارگری دامن زده شد
در ازای مزد "  رقابت"بخاطر اينکه امکان 

يورو در ساعت را نداشتند،  ٣تا  ٢ساعتی 
شغل خود را يکی پس از ديگری از دست دادند و جای آنان را کارگران 

اين بخش از .  خاموش و بی حقوق اغلب از اروپای شرقی گرفتند
حتی نمی "  حق اقامت"کارگران روزمزد بخاطر موانع زبانی و عدم 

. توانستند به اتحاديه کارگری محل برای احقاق حقوق اوليه خود بپيوندند
از جمله ميتوان به اين دسته از مزدبگيران در صنايع ساختمان سازی، 
کشاورزی، راه و ترابری و به صنعت دامداری و تهيه گوشت اشاره 

وضعيت اين مزدبگيران در کنار عدم دريافت هرگونه مزايا و .  کرد
 ٥٠تا  ٤٠امکانات رفاهی، از جمله زندگی چند ده نفره در خانه های 

کارگران خاموش بنابراين مجبور شدند با .  متری بشدت وخيم گرديد
حقوقی روزانه سی تا پنجاه يورو دهها ساعت کار کنند و برای تامين 
مالی خانواده های خود حتی از اوليه ترين مايحتاج خود برای خورد و 

دور مسلسل وار نزول سطح .  خوراک و بهداشت نيز صرف نظر کنند
دستمزد با خود در کنار فاصله گرفتن هرچه بيشتر بين دو طبقه 
اجتماعی، فقر، بی حقوقی و از دست دادن هرگونه امکانات از جمله 

 .بهداشتی و پزشکی را نيز تشديد کرد
 

سرمايه داری همواره بر بردگی استوار بوده است، اما دوره گذشته در 
وضعيت در کشورهای . بود" بردگی مدرن"، براستی "سوسياليسم"غياب 

آنوقت بسادگی .  افريقائی، آسيائی و آمريکای التين بمراتب وخيم تر بود
واقعا چه کابوسى است "  پايان سوسياليسم"ميتوان متوجه شد که براستی 

“ خطر”دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و بدون "و 
 "!سوسياليسم، به چه منجالبى بدل شده است

 
اما شيوع پاندمی کرونا ادامه اين وضعيت را برای سرمايه داری هم 

اقتصاد "  راه اندازی"هفته از آغاز  ٣در آلمان تنها .  غيرممکن کرده است
نميگذرد که حکومت فدرال ديروز مجبور شد قوانين جديدی برای 
باالبردن سطح دستمزد کارگران در صنعت گوشت در دستور کار خود 

(قرار دهد ناگفته نماند که همين با مقاومت بورژوازی روبرو شده . 
اغلب کارگران اين صنعت در آلمان کارگران روزمزد از !)  است

کشورهای اروپای شرقی می باشند که امکان داشتن حتی يک اتاق 
 ١٥تا  ١٠.  کوچک چند متری برای استراحت پس از کار را ندارند

متری  ٤٠تا  ٣٠کارگر روزمزد در اين صنعت مجبورند در يک محيط 
نتيجتا بالفاصله روشن شد که تعداد بسيار .  بدون بهداشت زندگی کنند

زيادی از اين مزدبگيران مبتال به ويروس کرونا می باشند و با بازگشت 
به کار، بالفاصله محيط پيرامونی، همکاران، ابزار کاری و با آن گوشت 
حيواناتی که برای فروش در کل جامعه در نظر گرفته شده بودند را هم 

برای همين دولت آلمان مجبور شد .  کرده اند ١٩آغشته به ويروس کوويد 
آگاهان همگی متفق النظرند که .  که سريعا به وضعيت موجود پايان دهد

اين آغاز آن دست از اقداماتی است که تنها در اين شاخه از صنعت نمی 
تواند باقی بماند، کارگران روزمزد در صنعت کشاورزی، ساختمان 

سازی تا خدماتی و پزشکی و بهداشتی و ترابری و  همه و 

 ١٩سرمايه داری قبل و بعد از پاندمى كوويد 
 

 نادر شريفى 
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همه   اين تالش اصلی، بيگمان قطبنمای  .نتيجه محتوم و ذاتی آن است  سال،
تالشهای ديگر طبقه کارگر برای مصون داشتن معيشت و شرايط مبارزات 
. روزانه خود از تعرضات بورژوازی اعم از دولتها و بخش خصوصی است

مبارزه برای رفرم و اصالحات رو به پيش و بهبود دهنده و يا مبارزه برای حفظ 
دستاوردهای کسب شده قبلی، عالوه بر هدف معين خود آن مبارزه، در همان حال 
تالشی برای گردآوری نيروی طبقه و سازماندهی آن در راه تحقق انقالب 

در قلمرو جغرافيای سياسی ايران سرنگونی رژيم اسالمی از .  سوسياليستی است
سلطه سرمايه در ايران يکی از ضعيف .  ملزومات اوليه تحقق اين هدف است

نبرد بازو به بازوی کمونيستها و جنبش . ترين حلقه های سرمايه داری جهان است
راديکال کارگری در ايران برای برچيدن نظام سرمايه داری در اين ضعيف ترين 
حلقه کاپيتاليسم گلوبال، بيگمان در شمار حساسترين و اساسی ترين تندپيچهای 

 . پيش روی اردوی کارگری و کمونيستی ايران و جهان است
 
جوانب و زوايای بيشتر اين مبحث را در بخش ديگر اين نوشته پی خواهم (

 )گرفت
 

 ١٣٩٩اول خرداد /  ٢٠٢٠مه  ٢١
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رژيمی که اين چنين تا گردن در دزدی و فساد .  نظر می گيرند
اين آن نتيجه .  دست و پا می زند قابل اصالح نيست، بايد برود

 .ای است که جامعه از اين محاکمات می گيرد
 

محاکمه اسد بيگی بويژه تالشی برای آرام کردن طبقه کارگر 
مبارزه .  علی العموم و کارگران هفت تپه علی الخصوص است

کارگران هفت تپه برای بيرون کردن اسدبيگی به سرکوب شان 
منجر شد؛ و حاال که نمايندگان و رهبران کارگری يا در زندان 
اند و يا در اسارت خانگی قرار دارند، اسدبيگی را بجرم دزدی 

اميدشان اينست که اين محاکمه کارگران هفت .  محاکمه می کنند
تپه را آرام کند و به شوراهای اسالمی رضايت دهند و 
کارگران هپکو و آذر آب هم اميدوار شوند که اوضاع تغيير 

مردم اين رژيم را بهتر از اين .  اما کور خوانده اند.  خواهد کرد
 . می شناسند که چنين ترفندهايی به نجاتش کمک کند

 
ضرب المثل ديگری هست که وصف حال اين رژيم در   

اسب ها در سربااليی همديگر را  گاز می :  شرايط کنونی است
مردم حمله ور .  و اين دقيقا وضعيت اين حکومت است.  گيرند

شده اند و رژيم برای دفاع از موجوديتش تعدادی را قربانی می 
وضعيت مشابهی را در روزهای آخرين رژيم سابق .  کند

در آن زمان هم بجان يکديگر افتادند؛ همديگر .  مشاهده کرديم
را افشاء کردند؛ بجرم فساد مالی تعدادی از کار بدستان را به 

حکومت های .  اين داستان تازگی ندارد.  زندان انداختند
استبدادی در مواجهه با حمالت مردم و در مقابل تالش مردم 
برای به زير کشيدنشان تعدادی از خودی های ناقابل را قربانی 

تاريخ تکرار می .  می کنند و کله گنده ها را فراری می دهند
 .شود

 
در اين شرايط که رژيم اسالمی در حال ترميم تصوير خويش 
است بايد ضربات محکمتری را بر سر آن فرود آورد؛ بايد 

ما نياز به .  سازمانيافته تر و متحد تر به رژيم يورش آوريم
با سازماندهی شورايی .  تشکالت پايه ای خويش، شوراها داريم

خويش اوضاع را بدست خود بگيريم و اين رژيم دزد و 
تنها راه مقابله با دزدی و فساد و .  جنايتکار را به زير کشيم

جنايت حکومتی، سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری يک 
 . *جامعه آزاد، برابر و مرفه است

  ٢٠٢٠بحران اقتصادی 

 ...تندپيچهای اساسى پيش رو 

منصور حكمت را بخوانيد و به 
 !ديگران معرفى كنيد

http://hekmat.public-archive.net  
  www.hekmat.com 

 !وقتى چاقو دستۀ خود را مى برد
 ...محاكمه چند دزد دسته چندم 

همه درگير جوهر اصلی سرمايه يعنی باالبردن دائمی سود و صرف نظر از 
ثابت  ١٩حداقل هرگونه امکانات بهداشتی و پزشکی می باشند و پاندمی کوويد 

کرد که حتی بفرض غلبه بر اين ويروس نمی توان به قبل از شيوع ويروس 
 . کرونا بازگشت

 
، بازگشت به قبل از شيوع کرونا، پس از کرونا برای "حفظ وضع موجود"نتيجتا 

ميليارد انسان را از داشتن  ٣نميتوان حداقل .  هيچ نظام حافظ سرمايه ممکن نيست
حق صابون و بهداشت محروم کرد، پشت عمارتهای سربه فلک کشيده مخفی شد، 
داروغه و پاسدار و پليس خصوصی پشت درها به حفاظت خود گمارد، استراق 
سمع و کنترل جوامع بشری را جهانی کرد، هر نامه الکترونيکی و هر توليد 
فکری را سانسور کرد به اين خيال که سرمايه و سرمايه داری و سرمايه دار، در 

اين دروغی !  بسر ميبرد و سرمايه امن است"  پايان سوسياليسم"و "  پايان تاريخ"
خودشان در تک تک !  است که ديگر خود اينها هم به يکديگر نمی توانند بفروشند

، حفظ منفعت طلبی "وضع موجود"سلولهايشان به اين نتيجه رسيده اند که حفظ 
خودشان فهميده اند !  اقليتی عنان گسيخته با روپوش دموکراسی ديگر ممکن نيست

که اين جهان با روشهای کنونی و زير سايه سياه سرمايه داری قابل حکومت 
جهان و جوامع بشری امروز بيش از هر زمانی ميدانند که راه ديگری بايد . نيست

بايد به حاکميت و نظام خشن اقليتی ناچيز بر اکثريتی عظيم پايان .  انتخاب کنند
. جهان پس از پاندمی کرونا، به قبل از شيوع پاندمی کرونا باز نخواهد گشت.  داد

لذا بشريت .  اگر سوسياليسم نتواند افقی باز کند، ما بازهم به عقب خواهيم رفت
 . *نيازمند سوسياليسم، فراخوان و اميد سوسياليسم و سازماندهی سوسياليسم است

 ...١٩سرمايه داری قبل و بعد از پاندمى كوويد 



 در دفاع از كارگران زغال سنگ كرمان
فراخوانی در حمايت از مبارزه و خواستهای کارگران معدنچی کرمان 
برای لغو خصوصی سازی شرکت و تحقق ديگر خواستهای کارگران 

 در اين فراخوان از جمله آمده است؛. منتشر شده است
 
کارگران معدن زغال سنگ کرمان بيش از ده روز است که برای "

کارگران خواستار اجرای .  مطالبات خود دست به اعتراض زده اند
بندی مشاغل با اعمال دقيق ضرائب سختی کار، افزايش  طرح طبقه

دستمزد متناسب با عنوان شغلی و سابقه کار و پرداخت ديگر مزايای 
اما آنچه کاسه صبر اين کارگران را لبريز کرده و در اين .  شغلی هستند

شرايط کرونايی به همراه خانواده هايشان به راهپيمايی و تجمعات 
اعتراضی در سطح شهرهای زرند، کوهبنان و راور کشانده برنامه 

سنگ کرمان به شرکت داالهو   خصوصی سازی و واگذاری زغال
تجربه زيسته کارگران در واحدهای بزرگ توليدی نشان می دهد .  است

که خصوصی سازی، با تشديد بحران توليد، اخراج و تعديل نيروی 
کار، کاهش دستمزدها و مزايای شغلی همراه بوده و امنيت شغلی 

از هپکو تا نيشکر هفت تپه، کارگران .  کارگران را از ميان می برد
هزينه های زيادی برای مخالفت با خصوصی سازی پرداخته اند و 
اکنون همين هزينه ها را قصد دارند به کارگران معادن زغال سنگ 

ما امضا کنندگان اين فراخوان عام، حمايت خود را  .کرمان تحميل کنند
از مطالبه کارگران در لغو برنامه خصوصی سازی شرکت زغال 
سنگ کرمان در شهرهای زرند، کوهبنان و راور اعالم می داريم و در 
اين شرايط دشوار همه همکاران و حاميان حقوق کارگران را به 

 ."همبستگی با کارگران شرکت زغال سنگ کرمان فرا می خوانيم
 

 هپكو
روز دوشنبه هفته جاری بخشهائی از کارگران هپکو در اعتراض به 
نامشخص بودن وضعيت شرکت و توليد در اين واحد صنعتی، در 

 . محوطه کارخانه اعتراض و اجتماع کردند
 

 اجتماع و اعتراض پرستاران
ارديبهشت بخشی از پرستاران گيالنی  ٣١روز چهارشنبه  :تهران

روزه اعتراض دارند  ٨٩که به انعقاد قراردادهای "  شرکتی"موسوم به 
و خواهان استخدام رسمی اند، به نمايندگی از همکارانشان مقابل 

 . وزارت بهداشت و درمان در تهران اجتماع و اعتراض کردند
دهها پرستار در اصفهان در اعتراض به تبعيض در نظام  :اصفهان

پرستاران خواهان اجرای قانون .  پرداختی مقابل دادستانی اجتماع کردند
العاده ويژه  آور، دريافت فوق گذاری و قانون مشاغل سخت و زيان تعرفه

 . و استخدام کافی نيروی انسانی هستند
 

 !استخدام نمى كنيم: شورای شهر
. نايب رئيس شورای شهر رشت آب پاکی روی دست پرستاران ريخت
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وی اعالم کرده که با کاهش شيوع کرونا در گيالن، ديگر با پرستاران 
اين در حالی است که کادر درمان گيالن عمدتا .  شود قراردادی منعقد نمی

با يکسال تا دو سال حقوقهای معوقه روبرو است و در ماههای کرونائی 
مفت و مجانی کار کرده است و خواهان پرداخت حقوقها و قراردادهای 

فشار کار در بيمارستانها بحدی زياد است که هر روز با .  ايمن بودند
اعتراض پرستاران و پرسنل مواجه ميشود و حتی کارهائی را از 

پرستاران .  پرستاران ميخواهند که در چهارچوب وظايف شغلی شان نيست
 .بايد اعتراضشان را قدرتمندتر کنند

 

 تلفات كادر درمان
خبرگزاری رويترز روز پنجشنبه اول خرداد از زبان معاون وزير 
بهداشت جمهوری اسالمی از ابتالی حدود ده هزار نفر از کادر درمان به 

 . بيماری کرونا خبر داده است
 

 اعتراض كارگران شهرداری
کارگران خدمات شهرداری شاهين شهر اصفهان دو روز متوالی  :اصفهان

در اعتراض به کم بودن ميزان حقوق دريافتی خود بدنبال تعويض 
 . پيمانکار، مقابل شهرداری شاهين شهر دست به اجتماع و اعتراض زدند

بيش از پنجاه کارگر شهرداری اروند کنار آبادان در اعتراض به  :آبادان
عدم پرداخت پنج ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند و طی سه روز 

 .متوالی مقابل شهرداری تجمع کردند
 

 كارگران كاشى گيالنا 
کارگران کارخانه کاشی گيالنا منجيل در استان گيالن از سال نود و پنج 

در اين سالها اين .  بيکار شدند و محل کارشان را حراج و بفروش رساندند
کارگران برای سرپا نگهداشتن کارخانه، وضعيت شغلی و مشکالت متعدد 

 ٣١روز چهارشنبه .  ريز و درشتی که دارند بارها اعتراض کردند
ارديبهشت، در اعتراض به فروش زمين و سوله های خالی اين شرکت 

اعتراضات قديمتر کارگران برای جلوگيری از  .اجتماع و اعتراض کردند
اسقاط و فروش ماشين آالت کارخانه به جايی نرسيد و هم اکنون به فروش 

سرازيری در اين شرکت وقتی شروع .  زمينها و سوله ها اعتراض دارند
 . شد که کارفرماها با حمايت قانون همه چيز را مجددا در اختيار گرفتند

 

 بازداشت ها و ارعاب ادامه دارد
با توديع قرار وثيقه تا   ارديبهشت ٣٠شنبه  امير چمنی را در تبريز روز سه
تقريبا هر روز فعالی دانشجوئی، زنان، .  پايان مراحل دادرسی آزاد کردند

 . محيط زيستی، کارگری و انسان معترضی دستگير يا احضار ميشود
 

 سال حبس ٢۵معلمان خراسان، 
سال حبس صادر   ٢۵برای فعالين انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی 

سال زندان تعزيری، حسين رمضان پور به  ٨دمحم رضا رمضان به . کردند
پرست و علی فروتن و حسن جوهری و  سال زندان تعزيری، سعيد حق ۴

ماه زندان تعزيری   ٣٢مصطفی رباطی و حميد رضا رجايی هرکدام به 
 .  محکوم شدند

*** 

!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار! يا كار يا بيمه بيكاری  

 اعتراضات كارگری



در مناسبت روز حکمت هر سال، به معرفی افکار و  :تلويزيون پرتو
سياست و پراتيک و کاراکتر منصورحکمت اين رهبربرجسته کمونيسم 

مصاحبه کنونی با رحمان حسين زاده با همين هدف .  معاصرميپردازيم
شما ضمن خوشامد به اين برنامه، گفتگو را از اينجا شروع کنيم .  است

از چه مقطعی منصور حکمت را شناختيد و اگر خاطره ای از او داريد 
 بيان کنيد؟  

                                                                                        
     

اولين آشنايی با منصور حکمت از طريق ادبيات و : رحمان حسين زاده
نشريه .  آثار و نوشته های او بود که در اوايل به اسم او چاپ نمی شد

بسوی سوسياليسم اتحاد مبارزان کمونيست و ديگر نشريات اين 
به دست ما که در سازمان کومه له بوديم  ١٣۵٩سازمان در زمستان 

ادبيات مارکسيستی روشن و بسيار غنی بود و توجه چپ .  می رسيد
ايران چه مخالف و چه موافق را به خود جلب کرده بود و در سازمان 

آنوقت در رهبری کومه له دو ديدگاه .  کومه له به آن سمپاتی پيدا کرديم
يکی ديدگاه قديمی و سنتی و شبه مائوئيستی .  سياسی شکل گرفته بود

کومه له که ديدگاه يک ناميده ميشد و ديگری ديدگاه جديد و پيشرو و 
مارکسيستی بود که ديدگاه دوناميده می شد و عميقا ازادبيات سازمان 

از ادبيات آن دوره مثال دو .  اتحاد مبارزان کمونيست تأثير گرفته بود
جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستی، سه منبع و سه جزء 
سوسياليسم خلقی ايران، اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، بحران 
رزمندگان و پوپوليسم در بن بست، فدائيان خلق چه می گويند؟ که در 
. نشريه بسوی سوسياليسم اتحاد مبارزان کمونيست منتشر ميشدند

نشريه ای که بر فضای فکری و سياسی چپ ايران و چپ در کردستان 
. تأثير گذاشت و پيش زمينه ای برای ايجاد حزب کمونيست ايران شد

خوشبختانه همه آثار آن دوره در منتخب آثار منصور حکمت منتشر 
اين ادبيات بر کومه له تأثير عميق .  شده که ضميمه يک و دو هم دارد

برگزار شد از آن  ١٣۶٠گذاشت و کنگره دوم کومه له که در فروردين 
در آن کنگره خط چپ و مارکسيسم انقالبی با هم .  عميقا تاثير گرفت

انطباق پيدا کرده و بر اساس آن قطعنامه هايی در کنگره دوم کومه له 
کنگره دوم خط مشی مارکسيسم انقالبی را انتخاب کرد .  تصويب شدند

و توجه اين سازمان چپ بزرگ و توده ای و مسلح را به خود جلب 
کرد و قوت قلبی برای مارکسيسم انقالبی و اتحاد مبارزان کمونيست و 

اين تصميم کومه له مارکسيسم انقالبی در ايران را . منصور حکمت شد
به شدت تقويت کرد و مسير تالش برای ايجاد حزب کمونيست ايران 

اثرات ادبيات اتحاد مبارزان کمونيست در کومه .  را بسيار هموار کرد
له به گونه ای بود که در مقدمه سند قطعنامه های کنگره دوم از اتحاد 

"مبارزان کمونيست قدردانی شد و نوشتند  در پايان الزم ميدانيم : 
کوششهای ارزنده ای را که از جانب رفقای اتحاد مبارزان کمونيست 
در راه مبارزه با پوپوليسم و اکونوميسم و تثبيت تئوريک بينش 
پرولتری در جنبش کمونيستی ايران بعمل آمده و ما را نيز در طرد 

به نقل از ".   بينش های انحرافی مساعدت کرده است، خاطرنشان کنيم
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

           ١٣۶٠فروردين  -سند قطعنامه های کنگره دوم کومه له
 

خاطرات شيرين و درس آموز زيادی از منصور حکمت دارم، به ويژه از 
کل دوره ای که در رهبری حزب کمونيست کارگری با هم کار ميکرديم، 

اولين .  اينجا شايد به يکی دو مورد از همان دوران اوليه آشنايی اکتفا کنم
خاطره بياد ماندنی ام از او به نواری از صحبتها و ديالوگ سياسی او با 

. نمايندگان رهبری کومه له که در تهران صورت گرفته بود، برميگردد
مسئله به اين صورت بود، بعد از کنگره دوم کومه له که خط مشی اتحاد 
مبارزان را تاييد کرده  بود، رهبری کومه له هيئت نمايندگی دو نفره  خود 
را برای ديدار با رهبری اتحاد مبارزان ميفرستد تا به نزديکی سياسی و 

جلسه ای در  ۶٠در بهار سال .  فکری به وجود آمده جنبه عملی ببخشند
تهران برگزار شده بود که يکی از رفقای رهبری اتحاد مبارزان صحبت 
می کرد که آن وقت نمی دانستيم منصور حکمت است، بعدا معلوم شد که 

نواری پر شده بود که رهبری کومه له برای ما جمعی از .  او بوده است
 ۶٠کادرهای و اعضای کومه له در ناحيه بوکان در ارديبهشت و يا خرداد 

منصور حکمت در اين بحث تيزبينانه مسائل اساسی .  فرستاد تا گوش کنيم
به اين شکل بود که قطعنامه های کنگره دوم  .  ای را مطرح کرده بود

بحث آنها با نمايندگان .   کومه له به دست اتحا مبارزان کمونيست ميرسد
رهبری کومه له اين بود که کنگره شما کنگره چپ بوده است و به چپ 
چرخيده و نقطه قوت بزرگی است، اما قطعنامه های شما ايرادهايی هم 

از جمله قطعنامه ای درباره جنبش .  دارد و با صراحت آنرا بيان کرده بود
مقاومت در کردستان هست که کومه له از سر خط مشی چپی که در پيش 
گرفته بود، به قول معروف به نوعی دچار چپ روی غير دخالتگر شده 
بود تحت اين عنوان که جنبش سياسی در کردستان تمام موجوديت آنها 
نيست و صحنه مرگ و زندگی آنها نيست و گوشه ای از مبارزه است و به 
اين دليل سياستی را می خواست در پيش بگيرد که عدم دخالت در جنبش 
سياسی کردستان بود و اين را فرموله کرده بود و ما اين استنتاج غير 

را در دو سه ماهه بعد از کنگره دوم به "  پاسيفيستی"دخالتگر و به نوعی 
بيرون از کومه له هم اين حالت را ميديدند و زير .  لحاظ عملی می ديديم

منصور حکمت در آن نوار گفت اين فرمولبندی و جهت .  نقد هم بوديم
گيری برای کومه حاضر در جنبش سياسی کردستان زيانباراست و کومه 

کومه له کماکان بايد .  له را حاشيه ای ميکند و تير به نقطه قوت آن ميزند 
بايد در جنبش رفع ستم ملی در کردستان .  در اين جنبش دخالتگر باشد

بسيار دخالتگر باشد و نقش رهبری کننده داشته باشد و در عين حال کومه 
له بايد در مبارزه سياسی در جامعه نقش رهبری را ايفا کند وگرنه صحنه 

درست يادم است . را برای حزب دمکرات و بورژوازی کرد خالی می کند
وقتی اين صحبتها را شنيديم، جمع فکر کنم هشت نفره ای که داشتيم، 
گوش ميداديم، به همديگر نگاه کرديم، مثل اينکه يک حلقه گمشده را 

چون زير فشار اين نقد هم بوديم که کومه له ميخواهد .  دوباره بازيابيم
جنبش مقاومت کردستان را ول کند، يکهو احساس کرديم نقد درست و 

  ٩صفحه   بسيار راه گشايی است دوباره اين تکه بحث را با دقت 
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گوش داديم و توجه جدی ما را به خود جلب کرد و احساس کرديم راه 
بعدها از .  حل هوشمندانه ای را برای دخالتگری بيشتر نشان می دهد

دبير اول کومه له هم شنيدم، که در سطح رهبری کومه له هم با عالقه 
اين يک خاطره خوب از منصور .  از اين صحبت استقبال ميشود

از آن زمان زمينی و واقعی بودن و .  حکمت و تاثيرگذاری او بود
پراتيکی بودن خط مشی مارکسيستی منصور حکمت جای خود را در 

جالب است بدانيد که به دنبال اين نقدهای صريح و .  کومه له باز کرد
روشن منصور حکمت، رهبری کومه له چند ماه بعد از کنگره دوم، 
فراخوان يک کنفرانس به اسم کنفرانس ششم کومه له را داد و برگزار 
شد که در آنجا قطعنامه های کنگره دوم را تصحيح کردند و اسناد دقيق 

خود منصورحکمت به اين کنفرانس دعوت شده .  تری تصويب کردند
بود، که به دليل محدوديتها تا از تهران رسيد، فکر کنم چند روزی از 

. کنفرانس گذشته بود و متأسفانه نتوانسته بود در کنفرانس شرکت کند
به کردستان آمد و  ۶٠اما مدتی ماند و اين اولين باربود که در شهريور 

رهبری کومه له را مالقات کرد و بحث و ديالوگ مفصل صورت 
يک .  همانوقت فرصت پيش آمد حضوری هم او را ببينم.گرفته بود

که شخصأ حضور داشتم و  خاطره ديگر از نقش سياسی او بياد دارم
 ١٣۶١شاهد آن بودم که در کنگره سوم کومه له در ارديبشهت سال 

در آن کنگره مهمانانی چون شيخ عزالدين حسينی، جالل طالبانی .  بود
رئيس جمهور قبلی عراق و دبير کل اتحاد ميهنی کردستان حضور 

از جمله طالبانی نظرش اين بود که کومه له به سمت ايجاد .  داشتند
با .  حزب کمونيست ايران نرود و در اين رابطه بحث و استدالل ميکرد

توجه به رابطه و نفوذ کالمی هم که بر رهبری کومه له داشت، 
. ميخواست فشار بگذارد که کومه له اين جهت گيری را نداشته باشد

حضور داشت و از جانب اتحاد مبارزان  منصور حکمت هم  آنجا
کمونيست در آن کنگره سخنرانی کرد و با بحثها و مهمتر راه حل و 
جهت گيری روشنی که بيان کرد، عمال فشار سياسی طالبانی را 

درست يادم است حکمت در سخنرانيش به اين اشاره کرد . کمرنگ کرد
يک :  که اين کنگره کومه له بايد دو جهت گيری اساسی داشته باشد

جهت گيری سراسری در سطح ايران و دومی جهت گيری در سطح 
جهت گيری اول که به تصويب برنامه حزب کمونيست ايران . کردستان

جهت گيری دوم تاکيد بر نقش .   و بعدا ايجاد حزب کمونيست منجر شد
دخالتگرانه و رهبری کننده کومه له در جامعه کردستان و از جمله به 
دست گرفتن راه حل موثررفع ستم ملی و به رسميت شناختن حق تعيين 

واضح بود با اين بحثها هم بخشا .  سرنوشت مردم کردستان تا حد جدايی
فشار طالبانی کمرنگ شد و هم کمکی بود که رهبری کومه له مستدل 

آنجا ميديدی منصور حکمت جوان .  اين  فشارهای سياسی را پس بزند
در قامت يک سياستمدار )  آنوقت فکر کنم حدود سی سال سن داشت(

هوشيارکمونيست، چگونه مشکل را ميشناسد و به آن جواب پراتيکی 
 . ميدهد

 
در مورد سابقه روز .  به مسئله روز حکمت برگرديم :تلويزيون پرتو

حکمت صحبت کنيد؟  آيا اين روز يک روز حزبی است يا عمومی تر 
 و جنبشی تر است؟  
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. ميالدی بر ميگردد٢٠٠٣سابقه روز حکمت به سال : رحمان حسين زاده 
ال  ی س راغ  ٢٠٠٢متأسفانه يک سال قبلترش يعن ه س ام ب گ ن ه اب رگ ن م
ر .  منصور حکمت آمد و از ميان ما رفت ت ت، دف م ک رگ ح در سالگرد م

ت را  م ک ه ح ت ف ت ه ب اس ن سياسی وقت حزب کمونيست کارگری ايران م
ر  راب رداد ب تصويب کرديم که با روز تولد منصور حکمت در چهاردهم خ

هدف اين بود که در هفته حکمت با .  با چهارم ژوئن هر سال شروع ميشود
ر او را  ابتکارات مختلف افکار و سياست و پراتيک و شخصيت و کاراکت

م.  بشناسانيم ردي د از .  بعد از آن هر سال ما هفته حکمت را برگزار ميک ع ب
ده  ن راک ور پ ظ ن ه م ه ب ده سال در حزب حکمتيست به اين نتيجه رسيديم ک
ت  ب اس ن زاری م رگ رای ب ه ب ت ف نشدن انرژی و ابتکاراتها در طول يک ه
گراميداشت حکمت، تمرکز ويژه ای بر روی روز  تولد او يعنی چهاردهم 

ال  ه  ٢٠١٣خرداد هر سال  داشته باشيم، در نتيجه از س ت ف ا ه الدی م ي م
ت از . حکمت را به روز حکمت تغيير داديم م ک ور ح ص ن ت م داش ي گرام

ری  ٢٠٠٣ به بعد در جنبش کمونيسم کارگری و جنبش آزاديخواهی و براب
ت  م ک ت ح داش ي رام طلبی وجود داشته و ما تالش ويژه ای در معرفی و گ

ه . داريم ه ب ک ما بارها نوشتيم و گفتيم، روز حکمت مناسبت حزبی نيست،بل
ه  ت ک همه انسانها و فعالين و تحرک سياسی و حزبی و جنبشی مربوط اس
د  ن دان در افکار و سياستهای حکمت و حتی بخشی از آن خود را شريک مي

 . و برای منصور حکمت و سياست و پراتيک و شخصيت آن ارزش قائلند
 

چرا روز تولد حکمت را برای اين مناسبت انتخاب  :تلويزيون پرتو
 کرديد؟         

           
برای اين مناسبت روز تولد و روز مرگ حکمت هر :  رحمان حسين زاده

دو وجود داشتند که انتخاب کنيم، از نظر ما روز تولد حکمت انطباق 
روزی .  بيشتر با هدف اين گراميداشت داشت و روز خوشايندتری است

 . است که شخصيتی بزرگ و يک مارکسيست بزرگ به دنيا آمده است
 

آيا گراميداشت روز حکمت نوعی شخصيت پرستی نيست : تلويزيون پرتو
 تا به قول بعضی ها او را بزرگ جلوه دهيد؟                

                                                                
واقعيت اين است که منصور حکمت شخصيت :  رحمان حسين زاده

او مارکسيست بزرگی .  الزم نيست ما بزرگ جلوه اش دهيم.  بزرگی است
بود که متأسفانه عمرش کوتاه بود تا کل نبوغ و مهارت و تاثيرات خود را 
در جدال طبقاتی که روزمره به حضور انسانها و رهبرانی چون او محتاج 

سال عمر مفيد سياسی او بود  ٢۵سال عمر کرد و  ۵١او . است، نشان دهد
که متشکل و متحزب، نبوغ و افکار و تئوری و نظريات و سياست و 
پراتيک خود را به جنبش طبقه کارگر و به جنبش آزاديخواهی و برابری 

ساله انبوهی از کار نظری، سياسی  ٢۵در همين دوره .  طلبی عرضه کرد
و عملی و ابتکارات و ايجاد تحزب کمونيستی را در صحنه سياست ايران 

منصور حکمت انسان بزرگی بود که نه تنها ما .  و عراق  عرضه کرد
بد شانسی .  دوستداران او بلکه دوست و دشمن به بزرگی او اذعان دارند

بود که جنبش کمونيستی و طبقه کارگر با آن روبرو شد و نابهنگامی 
سال عمر مفيد  ٢۵او در .  مارکسيستی اينچنين بزرگ از ميان ما رفت

سياسی خود تالش زيادی برای دگرگونی و تغيير، برای سازماندهی 
انقالب کارگری از جمله در صحنه سياست ايران انجام داد که اگر تحول 
انقالبی و انقالب در صحنه سياست ايران اتفاق می افتاد و اين دگرگونی 
زير پرچم کمونيسم کارگری و منصور حکمت سازمان می يافت، آنگاه 
عظمت منصور حکمت نه تنها در ايران بلکه در تمام دنيا خود را نشان 

. می داد و اين قامت بزرگ، دنيا را متوجه خود می کرد

 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری 

 و منصور حكمت
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همانگونه که لنين در رأس انقالب کارگری، انقالب بلشويکی را 
منصور حکمت .  سازمان داد و دنيا را متوجه ابتکار و نبوغ خود کرد

آثار مهم و حزب قدرتمندی از خود بجا گذاشت و در عراق حزب 
مسأله ديگر اين بود که    منصور .  کمونيست کارگری بوجود آمد

حکمت مارکسيست برجسته ای بود که در جغرافيای ايران فعاليت می 
اگر او زاده .  کرد و به زبان فارسی ادبيات خود را منتشر می کرد

کشور بزرگ غربی مانند آلمان، انگليس و فرانسه و يا آمريکا بود و به 
زبان انگليسی که جهانشمول است می نوشت و مارکسيسم او به زبان 

ما .  انگليسی منتشر می شد آنگاه قامت بزرگتر او را می ديديم
بلکه او خود شخصيت بزرگی .  دلبخواهی اورا بزرگ نشان نميدهيم

آيا درباره اين موضوع کيش شخصيتی وجود دارد؟ ما از او کيش .  بود
درست نکرديم و نمی کنيم، خط قرمز هم دور آن نکشيديم، اما تالش 

برای .    ميکنيم اين رهبر مارکسيست را آنطور که بود، بشناسانيم
انسانهای بزرگ از چپ و راست، روز گراميداشت و معرفی و 

واقعيت اين است که جنبشهای اجتماعی بزرگ و .  شناساندن هست
شخصيتهای بزرگ آن دوستان و مخالفان و دشمنانی هم دارند مخالفان 
و دشمنانش نميخواهند از لحظات مهم آن جنبش و دستاوردهای مهم آن 
و از رهبران و شخصيتهايش به نيکی ياد شود، شناسانده شود، گرامی 

به ويژه اين حساسيت در مورد کمونيسم و جنبش کارگری .  داشته شود
و آزاديخواهی بيشتر است، چون بورژوازی ابزار و امکانات بسياری 
. در اختياردارد تا عليه جنبش کمونيستی و کارگری فضا سازی کنند

بخواهند يا نخواهند روز تولد مارکس و روز انتشار کاپيتال و روز 
بسياری دوستداران او .  انتشار مانيفست مهمند و گرامی داشته می شوند

هستند و برايش احترام قايلند و آثار او را بازخوانی می کنند و در عين 
درباره موضوع حکمت هم همينگونه .  حال دشمنان زيادی هم دارد

مخالفان و دشمنان منصور حکمت اين ادعا را دارند که ما .  است
اما در مورد شخصيتهای بورژواها مناسبتها .  شخصيت پرستی می کنيم

در صحنه سياست ايران ملی گراها همه .  به خاطرآنها را عادی ميدانند
مسئله ملی شدن صنعت .  سالها روزی برای گراميداشت مصدق دارند

نفت ايران را بهانه کردند، ميپرسم اين اتفاق چه چيزی بر ای 
مطلقأ به .  هيچ .  مزدبگيران و شهروندان عادی جامعه ايران داشت؟

اتفاقی مفيد برای طبقه کارگر ايران و طبقه مزدبگير و زحمتکش ايران 
يا !.  ببينيد اسالميها در مورد خمينی جنايتکار چکار ميکنند.  تبديل نشد

در مورد رضاخان و دمحم رضا پهلوی که بيش از نيم قرن خون مردم 
، ميخواهم بگويم جنبش های مختلف ديگر هم !ايران را درشيشه کردند

انواع مناسبتها و انواع گراميداشت برای چهره ها و شخصيتهای خود 
دارند که بسياری از آنها مرتجع بوده و عليه اهداف کارگری و انسانی 

. کسی به آنها نمی گويد که شما شخصيت پرستی می کنيد.  بوده اند
برای ما کمونيستها که از منصور حکمت و عظمت اهداف و تالش او 

ما .  صحبت می کنيم، فورا کارت زرد کيش شخصيت را جلو ميکشند
از معمار و بنيانگذارکمونيسم معاصر ايران ياد ميکنيم، از 
دستاوردهايش صحبت ميکنيم و مهمتر به آن مراجعه ميکنيم که همين 
امروز بايد مبنای سياست و پراتيک ما باشد و به نسل جوان منتقل شود 
که متاسفانه در موارد متعدد به آنها رجوع نميشود و مورد اتکا قرار 

 .  نميگيرند
 

هدف حزب حکمتيست از گراميداشت روز حکمت  :تلويزيون پرتو
 چيست؟ 

 
حتی ابتکار آن .  گفتم روز حکمت روز حزبی نيست:  رحمان حسين زاده

در حزب کمونيست کارگری ايران آنرا .  از حزب حکمتيست شروع نشد
تصويب کرديم و حزب حکمتيست گراميداشت حکمت را پيگيرانه ادامه 

حقيقت اين است که منصور حکمت فقط مربوط و متعلق به .  داده است
او يک رهبر و .  حزب حکمتيست و يک سازمان و يک حزب معين نيست

يک شخصيت بزرگ بود که تصوير عمومی تری از خود به جا گذاشته 
منصور حکمت رهبر يک جنبش و رهبر جنبش کمونيسم کارگری .  است
جنبش کمونيسم کارگری به عنوان جنبش اعتراضی طبقه کارگر .  است

دامنه اين تعريف بسيار وسيع تر .  عليه سرمايه و عليه سرمايه داری است
از حزب حکمتيست و حتی احزابی است که خود را کمونيسم کارگری در 

به عنوان نمونه هم اکنون در .  ايران و عراق و کردستان عراق می دانند
فرانسه و ايتاليا و در آمريکا فعالين و نهادها و سازمانهايی هستند که 

به اين دليل منصور حکمت چهره .  منصور حکمت را از آن خود می دانند
ای عمومی تر و متعلق به جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی و متعلق به 

متعلق به هر جای .  جنبش اعتراضی طبقه کارگر عليه سرمايه داری است
اين دنياست که صف مستقل طبقه کارگر برای دگرگون کردن جامعه و 

به اين دليل هيچگاه ما .  نابودی بورژوازی و ساقط کردن آن به ميدان بيايد
به روز حکمت بعنوان روز حزبی نگاه نکرديم و متعلق به همه 
آزاديخواهان و برابری طلبان و همه کسانی است که از سرمايه داری و از 
اين نظم بيزارند و سرنگونی سرمايه داری و انقالب کارگری را می 

در کشوری مثل ايران کسانی که سرنگونی رژيم ارتجاعی .  خواهند
بورژوااسالمی را می خواهند، منصور حکمت با افکار و سياستها و 
نظرات و ما به ازای سازمانی به جا مانده از او متعلق به آنها و جوابگوی 
تمام جنبش ها از جمله جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی، جنبش  
کارگری، جنبش زنان، جنبش نسل جوان و جنبش انسان معترض به همه 
اين عقب ماندگی که بورژوازی اسالمی به مردم تحميل کرده است و آنها 

روز حکمت .  به خط مشی و داده های منصور حکمت وصل می شوند
پديده ای عمومی تر است و به اين دليل انتظار اين است که همه 

روز حکمت .  آزاديخواهان و برابری طلبان به روز حکمت رجوع کنند
هدف از برگزاری روز حکمت در وهله .  فقط مراسم و گراميداشت نيست

اول و اساسأ معرفی تئوری ها، نظريات و افکار سياست و نوشته ها و 
به آدرس سايت منصور .  گفته ها و مکتوبات و آثار منصور حکمت است

درصد آثار و ادبيات منصور حکمت هم  ٩٠تا  ٨٠حکمت رجوع کنيد و 
نوشته ها و مکتوبات و هم فايلهای تصويری و صوتی در آنجا جمع آوری 
شده است که نه تنها ابعاد گسترده ای دارد بلکه عمق تئوری و نظريات 
او، عمق سياست و پيش بينی و ابتکارات و اقدامات او در ايران که منجر 
به ايجاد حزب کمونيست ايران در وهله اول و بعد ايجاد حزب کمونيست 
کارگری ايران و در عراق منجر به ايجاد حزب کمونيست کارگری عراق 
و در ادامه بر اساس خط مشی او حزب حکمتيست و احزاب ديگر به نام 

.                                                                   کمونيست کارگری در منطقه خاورميانه وجود دارند و فعاليت می کنند
                                                               

در راستای اهداف اين روز به طور مشخص در داخل  :تلويزيون پرتو
 کشور می توان چه اقداماتی انجام داد ؟                                                        

                             
در داخل کشور هم نبايد رجوع به :    رحمان حسين زاده

 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری 

 و منصور حكمت
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -بخش اول  -به مناسبت روز حكمت (

  ١١صفحه   



. روز حکمت را صرفا به مراسم يادبود از منصور حکمت محدود کرد
کل آثار و ادبياتی که منصور حکمت از خود به جا گذاشته ابزار 

اگر کارگر .  ضروری امروز مبارزه و برای پيشبرد جدال طبقاتی است
و طبقه کارگر در ايران می خواهد از مبارزه روز مره شان برای 
بهبود زندگی مثال برای افزايش دستمزد ديد روشنی داشته باشد و يا 
اساسی تر اينکه چگونه نيرو جمع کنند و طبقه کارگر و مردم 
آزاديخواه، يک انقالب کارگری را سازمان دهيم و بورژوازی را ساقط 
کنند به تئوريها، نظريات، سياست، برنامه ها، نوشته ها و مکتوبات و 

اگر مبارزه در راه آزادی زن .  گفته های منصور حکمت احتياج دارند
است جنبش آزادی زن به خط مشی و سياست به جا مانده از حکمت 

نسل جوان ايران در ابعاد مختلف اگر می خواهد ديد روشنی .  نياز دارد
برای آينده خود، آينده شاد و عاری از ستم داشته باشد به منصور 

کأل مبارزه آزاديخواهانه برای رفع .  حکمت و ادبيات او احتياج دارد
نابرابری و ستم و استثمار و برای بنياد گذاشتن جامعه آزاد و برابر به 

پس هر کس که به اين نوع .  کمونيسم حکمت در اين دوران نياز دارند
کمونيسم احتياج دارد صرف نظر از اينکه به چه حزبی نزديک است، 
بايد سعی کنند در مناسبت روز حکمت به سهم خود در محل کارو  

.... زيست و در ميان کارگران ، در محيط اجتماعی و در دانشگاهها و 
آثار حکمت را معرفی کند و تالش کند اثری از منصور حکمت قابل 

معلوم است در داخل کشور بواسطه جمهوری اسالمی .  دسترس باشد
تناسب قوای نامناسب وجود دارد و جلو بسياری از ابتکارات را گرفته 

اما دوستداران حکمت در محافل کمونيستی در ميان کارگران، .  است
در دانشگاه و ميان نسل جوان و در ميان زنان سعی کنند انسانهای 
آزاديخواه را جمع کنند و اثری از منصور حکمت را معرفی کنند، 
نوشته ای از او را در اين جمعها مطالعه کنند، گفته ای از منصور 

کسانی اگر در .  حکمت را گوش دهند و يا ويديويی از او را نگاه کنند
اين جمع شناخت بيشتری از افکار و سياست و پراتيک حکمت دارند 

يعنی قابل دسترس کردن آثار و ماتريالی که .  برای جمع سخنرانی کنند
منصور حکمت از خود به جای گذاشته بسيار مهم است و مسأله بسيار 

آثار حکمت از اولين آثار او که خطوط عمده بوده، از سه . اساسی است
منبع و سه جزء سوسياليزم خلقی ايران و اسطوره بورژوازی ملی 
مترقی و تفاوتهای ما و مبانی کمونيسم کارگری تا آخرين نوشته های او 

سپتامبر، ادبياتی غنی و افکار  ١١سپتامبر و جهان بعد از  ١١بعد از 
. غنی است که می توان دوباره بدست گرفت و مطالعه و بازخوانی کرد

خطاب ما به تمام فعالين کمونيست و محافل کمونيست و کارگران 
مبارز اين است که در روز حکمت به منصور حکمت و ادبيات او 

 .                                                                                     رجوع کنند و آن را قابل دسترس کنند و آن را اشاعه دهند
                                                                          

منصور حکمت چگونه با مارکسيسم آشنا ميشود و  :تلويزيون پرتو
مارکسيسمی که او به جامعه معرفی کرد و منجر به ايجاد حزب 
کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگری ايران شد چه تفاوتی با 

 مارکسيسم چپ سنتی داشت ؟                 
                                            

برای جواب اين سئوال مخاطبين و انسانهای   :رحمان حسين زاده

 ٥٤٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

عالقمند بهتر است به سخنرانی منصور حکمت در انجمن مارکس در 
مبحث تاريخ شفاهی اتحاد مبارزان کمونيست گوش دهند و مکتوب آن هم 

آنجا حکمت می گويد تا در ايران و .  در منتخب آثار منصور حکمت هست
او .  حتی در دانشگاه بود هنوز به معنای واقعی فعاليت سياسی نداشته است

شمسی وارد دانشگاه شيراز می شود و در رشته اقتصاد  ١٣۴٨در سال 
در اين پروسه با مارکسيسم و کمونيسم آشنا ميشود، چون .  درس ميخواند

منصور .  در درس اقتصاد به خود اقتصاد مارکسيستی هم پرداخته ميشود
حکمت با ديد مثبت درباره استادشان  همايون کاتوزيان صحبت می کند که 
به شکل هوشمندانه در البالی تدريس اقتصاد، تاريخ انقالب کمونيستی و 
تاريخ انقالب بلشويکی در روسيه و تزهای مارکس در اقتصاد را توضيح 
می دهد و از آن دوره با مارکسيسم و کمونيسم آشنا و به آن سمپاتی پيدا 

او در سال .  درايران با گروههای چپ آن دوره رابطه نداشته است.   ميکند
شمسی برای ادامه تحصيل به انگلستان ميرود و در دانشگاه کنت  ١٣۵٢

انگليس دوره دکترای اقتصاد را ادامه می دهد و آنجا مارکسيسم را عميقأ 
درک می کند و آنجا با گروههای چپ و مارکسيست از جمله تروتسکيست 
ها و حزب کمونيست قديم انگلستان آشنا ميشود و به نظرم شانسی که 
داشت با شاخه های سنتی و پوپوليست و ناسيوناليست چپ ايران و روايت 

به قول خودش مستقيمأ با .  های دست دوم از مارکسيسم آشنا نميشود
مانيفست و کاپيتال و ايدئولوژی آلمانی  آشنا می شود و اين کمک می کند 
که درک و دانش او از مارکسيسم از کتاب کاپيتال و مانيفست و 
ايدئولوژی آلمانی شروع شود نه مانند چپ های ديگر ايران که شناخت 
آنها از مائو و انواع روايت های دست دوم وسوم از مارکسيسم و 

اين دوره ای است که به طرف تحوالت .  مارکسيسم خلقی و پوپوليسم بود
نزديک ميشويم و بعدها  به همراه  ١٣۵٧مهم سياسی ايران در سال 

. خسروداور و حميد تقوايی اتحاد مبارزان کمونيست را پايه گذاری ميکنند
مارکسيسمی که منصور حکمت نمايندگی می کرد همان مارکسيسمی بود 
که از کاپيتال و مانيفست مايه گرفته بود و در آنجا از پوپوليسم و 
ناسيوناليسم و خلقی گری و شرق زدگی و حتی اسالم زدگی موجود در 

ما از همان دوره با اتحاد مبارزان .  چپ آنوقت ايران هيچ اثری نبود
کمونيست آشنا شديم و مارکسيسم انقالبی را معرفی کردند و تفاوت اين 
چپ مارکسيستی با چپ پروروسی و پروچينی و چپ آلبانيايی و با چپ 

که آنوقت سازمانهای معتبر ...  نوع چريک فدايی و پيکار و رزمندگان و 
واضح بود که خمير مايه .  چپ راديکال ايران بودند، تفاوت جدی داشت

چپ آن دوره ايران بخشا به تاثير از قطب های چپ جهانی پوپوليسم و 
سرمايه داری "ناسيوناليسم، اساسا اعتراض روشنفکران ناراضی عليه 

مسأله اصلی که استثمار .  و در  راستای صنعتی کردن کشور بود"  وابسته
بر اساس کار مزدی و تقابل بين اردوی کار و اردوی سرمايه در آن چپ 

مارکسيسم انقالبی اتحاد مبارزان کمونيست  .  و در آن مارکسيسم غايب بود
با پرچمداری منصور حکمت خط مشی کمونيستی عليه کار مزدی و 

هيچ رگه ای از .  ارتدوکسی مارکسيسم را احيا کرد.  سرمايه را آورد
ناسيوناليسم، پوپوليسم، شرقی گری و عقب ماندگی در چنين مارکسيسم و 

 .    کمونيسمی وجود نداشت
            

اولين حاصل مهم تالش مارکسيسم انقالبی که منصور  :تلويزيون پرتو
نقش منصور .  حکمت نمايندگی ميکرد، تشکيل حزب کمونيست ايران بود

 حکمت در پروسه ايجاد حزب کمونيست ايران چه بود؟  
    

منصور حکمت نقش بسيار مهمی داشت و هر کسی  :رحمان حسين زاده 
اگر کسی تاريخ را .  را می بيند به آثار و ادبيات آن موقع مراجعه کند آن

وارونه نکند و منصف باشد، تاييد ميکند که او نقش معمار و بنيانگذار و 
  ١٢صفحه   به جرأت .  سازنده اصلی حزب کمونيست ايران را داشت

 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری 

 و منصور حكمت
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -بخش اول  -به مناسبت روز حكمت (



ادعا می کنم اگر منصور حکمت نبود، مارکسيسم انقالبی به شکلی که 
اگر منصور حکمت نبود، حزب .  در ايران ديديم پا نمی گرفت

کمونيست ايران به عنوان بستر اصلی چپ کمونيستی و راديکال در آن 
به نظرم سپس کمونيسم کارگری .  دوره در جامعه ايران شکل نميگرفت

حتمأ چپ ايران .  و حزب کمونيست کارگری ايران هم شکل نمی گرفت
تغيير ميکرد و ترندها و روندهايی  پيش می آمدند، اما به نظر من نقش 
منصور حکمت در ايجاد يک تحول مارکسيستی در چپ ايران و پايه 
گذاری مارکسيسم انقالبی و حزب کمونيست ايران شبيه نقش لنين در 
مارکسيسم در روسيه اوايل قرن بيستم و شبيه نقش او در حزب 

تفاوت اين بود که متاسفانه حکمت و حزب او در بطن .  بلشويک بود
تحول انقالبی، مشابه تحولی که لنين و حزب بلشويک در روسيه با آن 
روبرو شدند، قرار نگرفت تا رهبری انقالب کارگری را به عهده 

.  بگيرد و جايگاه تعيين کننده خود در جنبش کمونيستی را نشان دهد
نقش مهم او هم در سطح فکر و سياست و هم در سطح پراتيک و 

بخش عمده کتاب منتخب آثار، ادبيات سياسی و .  سازماندهی عملی بود
نظری و حتی پراتيکی است که الزمه   بنيادگذاشتن مارکسيسم انقالبی 

يک حلقه اصلی در ايجاد حزب .  بود به قلم منصور حکمت است
چپ های راديکال آن .  کمونيست ايران تدوين برنامه کمونيستی بود

برنامه اتحاد مبارزان کمونيست را منصور .  دوره برنامه نداشتند
حکمت نوشته بود که بعدها با اندکی اصالحاتی برنامه حزب کمونيست 

عالوه بر برنامه، مباحث .  شد و در کنگره سوم کومه له تصويب شد
متعدد تئوريک و سياسی فراهم کننده شرايط ايجاد حزب و به عالوه 
مباحث پراتيک کمونيستی و نقد پراتيک پوپوليستی که مانع ايجاد حزب 
کمونيست می شد در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست اساسأ توسط 

اين .  منصور حکمت فرموله و تدوين و به طرح و نقشه تبديل شد
پروسه از کنگره دوم کومه له که چرخش آن به طرف اتحاد مبارزان 
کمونيست و مارکسيسم انقالبی شروع شد تا کنگره سوم کومه له که 

که  ١٣۶٢برنامه حزب کمونيست تصويب ميشود، و بعدا تا شهريور 
حزب کمونيست ايران ايجاد ميشود، پروسه دو ساله ای است  که با کار 
فکری و سياسی و نظری و آمادگی عملی و پراتيکی گسترده روبرو 
است که که محور اين تحرک در اين پروسه منصور حکمت و نقش 

بر خالف برخی تاريخ نگاری های دلبخواهی .  رهبری کننده او است
مثل تاريخ نگاری اخير ابراهيم عليزاده دبير اول کومه له که به ناحق 
زمينه ايجاد حزب کمونيست ايران را به چپ سنتی ايران و کنفرانس 
وحدت سازمانهای پوپوليست و ادبيات مرتضی راوندی ربط ميدهد، 

و زمينه  ۵٧زمينه واقعی ايجاد حزب کمونيست ايران در دل انقالب 
های اجتماعی که به وجود آمد و بر اساس نياز سوسياليسم کارگری که 
در جنبش کارگری خود را نشان داد، و پا به صحنه گذاشتن مارکسيسم 
انقالبی و اتحاد مبارزان کمونيست و در رأس آن منصور حکمت و 
گردش به چپ و انتخاب مارکسيسم انقالبی توسط سازمان بزرگ و 

 .   معتبری مثل کومه له در آن مقطع بود
 

مهمترين ادبيات منصور حکمت در آن دوره و تا ايجاد :  تلويزيون پرتو

 ٥٤٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

 حزب کمونيست ايران کدامها است و چگونه قابل دسترس هستند ؟                      
                           
از ميان انبوه ادبيات غنی مارکسيستی آن دوره من  :رحمان حسين زاده

اسطوره :  فقط می توانم به تيتر آنها اشاره کنم که شامل آثار زير است
بورژوازی ملی مترقی که دو بخش است،  دو جناح در ضد انقالب 
بورژوا امپرياليستی ، نظری به تئوری مارکسيستی بحران اقتصادی، 
کمونيست ها و جنبش مسأله ارضی، تهاجم رژيم عراق و وظايف ما، سه 

جدال بر ( منبع و سه جزء سوسياليسم خلقی ايران، رزمندگان و راه کارگر
، برنامه اتحاد مبارزان کمونيست، پوپوليسم )سر تحقق سوسياليسم خلقی

در برنامه حداقل و نقد فدائيان خلق، گامهای عملی در ايجاد حزب 
کمونيست ايران، مباحثات کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست،نقطه قوت 
جنبش ما، کمونيست ها و پراتيک پوپوليستی، حقوق پايه ای مردم 
زحمتکش در کردستان، اصول و شيوه های رهبری کمونيستی، آناتومی 
ليبراليسم چپ ايران، سند استراتژيک، آزادی و برابری حکومت 

اين مجموعه ای است که باعث شد سيستم فکری و سياسی و .  کارگری
ساختاری ايجاد حزب کمونيست ايران را بوجود آورد و همه آنها در 

آسانترين راه برای مخاطبين عالقمند جهت  .  منتخب آثار چاپ شده است
دسترسی به آثار منصور حکمت مراجعه به سايت منصور حکمت است و 
بخش عظيم اين ادبيات از آن دوره تا دوره های بعد در اين سايت موجود 

بسيار از اين ادبيات درکتايها  و مجلدهای مختلف به چاپ رسيده و .  است
. در خارج کشور و نزد تشکيالتهای حزب حکمتيست در دسترسند
 .  اميدوارم شرايطی به وجود بيايد و وسيعا در داخل کشور هم منتشر شوند

                                                
شما اثرات سياسی و اجتماعی ايجاد حزب کمونيست  :تلويزيون پرتو

ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟ با توجه به اين مسئله که مخالفين 
 حکمت مشخصا ناسيوناليستهای کرد اين پروسه را منفی ارزيابی ميکنند؟  

      
طبيعی است که مخالفين کمونيسم و مخالفين خط  :رحمان حسين زاده

مشی منصور حکمت بويژه ناسيوناليستهای کرد، اين پروسه را منفی 
ارزيابی کنند، چون عروج کمونيسم و حزب کمونيستی در جامعه 
کردستان به ضرر جنبش ناسيوناليستی کرد بود، همانطور که در سطح 

. سراسر ايران هم به ضرر ناسيوناليستها و جنبش های بورژوايی بود
ايجاد حزب کمونيست ايران را بايد در بطن شرايط تاريخی آن زمان 

جمهوری  ١٣۶٠خرداد  ٣٠در آن زمان در سرکوبهای .  بررسی کرد
اسالمی همه اپوزيسيون را از مجاهدين خلق و چپ ها و بخشهای ديگری 

تناسب .  از اپوزيسيون را مورد حمله قرار داد با قتل عام سرکوب کرد
قوای به شدت نابرابری را عليه کارگر و کمونيسم و آزاديخواهی در آن 

در آن دوره پروسه ايجاد حزب کمونيست شروع شد و .  جامعه ايجاد کرد
ايجاد حزب کمونيست ايران به يک سنگر .  به نتيجه رسيد ۶٢در سال 

بزرگ گروهها و جمع آوری نيروهای چپ راديکال در آن دوره تبديل 
تقريبا در همه سازمانهای چپ، فراکسيونهای مارکسيسم انقالبی .  شد

سمپات اتحاد مبارزان کمونيست شکل گرفته بودند که بخشی از آنها در 
چپ زير ضرب رفته . پروسه تشکيل حزب کمونيست ايران شرکت کردند

اما به واسطه ايجاد حزب کمونيست ايران هم به لحاظ فکری و سياسی و 
هم به لحاظ سازمانی خود را احيا کرد و قوت قلب بزرگی را در چپ و 

اثر اميد بخش ايجاد حزب کمونيست فوری .  کمونيسم آن دوره ايجاد کرد
اگر از فعالين چپ زندانی .  در زندانهای جمهوری اسالمی بازتاب داشت

در آن دوره بپرسيد، وقتی خبر ايجاد حزب کمونيست ايران در سلولهای 
زندان جمهوری اسالمی منتشر شد و قوت قلبی گرفتند و روند مقاومت را 

بعالوه در سطح سراسری ايران يک حزب کمونيستی معتبر . تقويت ميکند

ماركسيسم انقالبى، 

كمونيسم كارگری و 

 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری 

 و منصور حكمت
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -بخش اول  -به مناسبت روز حكمت (

  ١٣صفحه   



 ٥٤٤شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

 
 
 
  
 
 

                          
                              

 
 
 

                                                      

ايجاد شد که قدرت اجتماعی و قدرت عملی داشت و توجه بخش 
مهمی از فعالين کارگری و جنبش کارگری را در آن دوره ها به 

به ويژه در کردستان سازمان کردستان آن هم .  خود جلب کرد
قدرت اجتماعی و هم قدرت توده ای و مسلح داشت و عالوه 
براينکه در برابر جمهوری اسالمی مقاومت می کرد و يک 
جنبش مقاومت را سازمان می داد همزمان هم در برابر تعدی 
بورژوازی کرد و حزب دمکرات کردستان عليه کارگر و مردم 

در جامعه .  و صف آزاديخواه آن جامعه ايستادگی می کرد
کردستان که ناسيوناليسم کرد ايجاد حزب کمونيست را ضربه ای 
به خود ميداند، ايجاد حزب کمونيست ايران و آن خط مشی قدم به 
قدم به حزب کمونيست ايران و هم به سازمان کردستان آن نيرو 

هم بخش مسلح آن تقويت و بزرگتر شد و هم بخش .  اضافه ميکند
داخل شهری و تشکيالت و سازمان محل کار و زندگی گسترش 

 ۶۶در درون جنبش کارگری کردستان سالهای .  بيشتری پيدا کرد
در سنندج سرخ ماه مه چند هزار نفره داشتيم که  ۶٨و  ۶٧و 

قطعنامه های راديکال سوسياليستی تصويب کردند و الگوی 
جنبش کارگری در سراسر ايران شد و اينها متأثر از خط مشی 

بورژوازی کرد و .  حزب کمونيست ايران و منصور حکمت بود
حزب دمکرات کردستان فکر می کرد،  کومه له با چرخيدن به 

جامعه عقب "طرف کمونيسم در جامعه کردستان که به نظر آنها 
، منزوی می شود و بعد ديدند که کومه له به عنوان "مانده بود

سازمان کمونيستی اعتبار و نفوذش بيشتر شد و سازمان قويتر و 
سازمان مسلح آن قدرتمندتر است و به اين دليل و در مقابل 
گسترش قدرت و نفوذ کومه له بنای جنگ با کومه له را گذاشت 
و جنگ را به حزب کمونيست و به کومه له تحميل کرد تا جلو 

بعد از دو تا سه سال نهايتأ حزب .  پيشروی کمونيسم را بگيرد
دمکرات به عقب نشينی وادار شد، در اعمال جنگ طلبی شکست 
خورد و ناکام ماند و به اهداف خود نرسيد و به اين ترتيب يک 
قطب کمونيستی برای اولين بار هم عليه بورژوازی سراسری و 

من فکر .  هم عليه بورژوازی محلی موقعيت خود را محکم کرد
می کنم ايجاد حزب کمونيست هم در بعد سياسی و هم در بعد 
داخل کشور و هم در بعد اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت و 
سنگری مهم برای چپ ايران ايجاد کرد و پيشرويهای بعدی مانند 

 . ادامه پيدا کرد.... پيدايش کمونيسم کارگری و 
 

 ...ادامه دارد 
*** 
 

با تشکر فراوان از رفقا ليال و شيدا ارغوانی که  اين مصاحبه *  
اين .  تلويزيون پرتو به مناسبت روزحکمت را مکتوب کردند

گفتگو ها را از جانب تلويزيون پرتو رفيق سيوان کريمی انجام 
 . متن کتبی در بازخوانی و اديت تکميل شده است. داده است

 
*** 

 !تامين حق سالمتى وظيفه دولت است
 

بهداشت جسمى و روانى، طب رايگان و برخورداری از تست مرتب پزشكى يک              

دسترسى به اطالعات   .  امتياز طبقات دارا نيست، جزو حقوق پايه شهروندان است        

دادن اطالعات مرتب به     .  معتبر و علمى در باره سالمت حق شهروندان است          

هر .  جامعه توسط كادر پزشكى يک تعهد شغلى و يک وظيفه انسانى و علمى است             

نوع امنيتى كردن اين مسئله توسط دولت يعنى ممانعت از حق دانستن و اطالع               

كور .  از خطر جانى، يعنى ارتكاب عامدانه دولتى برای تهديد سالمت شهروندان          

كردن ارائه اطالعات علمى و مال اندوزی از طريق احتكار نيازهای اوليه                

دولت در قبال سالمت و بهداشت مردم       .  بهداشتى مردم يک عمل جنايتكارانه است     

وظيفه فوری دولت است كه در وضعيت ويژه و بحرانى كنونى،             .  مسئول است 

سالمت و جان   .  بيدرنگ هرگونه خدمات پزشكى و داروئى را تمامًا رايگان كند          

 !مردم نبايد تجاری شود، جان قابل معامله نيست
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری  
 

 ١٣٩٨اسفند 

 ماركسيسم انقالبى، كمونيسم كارگری 

 و منصور حكمت
 ) ...گفتگو با رحمان حسين زاده  -بخش اول  -به مناسبت روز حكمت (



!اتحاد كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاری  
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 !كار را متوقف مى كنيم 
 !آينده از آن ماست، دستجمعى خودكشى نمى كنيم

 

وضعيت .  ما كارگران و كاركنان اسير فقر و فالكت ايم، اما دستجمعى خودكشى نمى كنيم             .  خانه بمانيم و سر كار نرويم     .  كار را تعطيل كنيم   

ما .  در اوضاع كنونى، سازمان كار جامعه بايد حداقلى، اورژانسى و پاسخ به نيازهای ضروری باشد                .  ويژه نيازمند اقدامات ويژه است    

كارگران مراكز توليدی و كاركنان مراكز اداری و خدماتى، بدون تست مرتب و بدون برخورداری از نيازهای پزشكى حاضر نيستيم در                       

دولت و كارفرمايان متعهد و موظف به تامين نيازهای ضروری، پرداخت حقوق ها، تامين سالمت و بهداشت                  .  محلهای كار حضور پيدا كنيم    

 !  كار را متوقف مى كنيم. محيطهای كار هستند

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 
 ١٣٩٨اسفند 

 !نبايد گذاشت كسى گرسنه بماند
بايد رژيم را موظف به     .  در دوره بحرانى كنونى اين وظيفه بى اما و اگر است          .  تامين معيشت و حقوق پايه مردم وظيفه مستقيم دولت است         

نهادهای همياری، كه اينروزها نماد نوعدوستى و همبستگى انسانى اند، نبايد بگذارند كسى بدون غذا و نيازهای                 .  كردمردم  تامين معيشت 

نيازهای غذائى و بهداشتى را به طرق مختلف تامين و توزيع           .  در هر كوی و برزن بداد همسايه و سالمندان و محرومان برسيم           .  اوليه بماند 

 ! مبتكرانه راه های كمک رسانى را پيدا كنيم و به همديگر اطالع دهيم. كنيم
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری 

 ١٣٩٨اسفند 

  !عليه مذهب و خرافات

های تجارت و     شيوع كرونا برای هزارمين بار نشان داد كه خرافات مذهبى، امامان و بيوت دايناسورهای اسالمى، همه حجره

آيت الله ها و آخوندها به بيمارستانهای مجلل و محيطهای خوش آب و هوا ميروند اما مردم را بـه      .  تخدير و جنايت هستند

ويروس كرونا در كنار وحشتى كه آفريد در عين حال مذهب را در زمين خودش شكسـت  !  زيارت و خواندن دعا دعوت ميكنند

سرائى پيرامون آن پشيزی ارزش ندارد و فقط دستگاه شيادی و كالهبـرداری   معلوم شد اين  همه بارگاه مذهبى و افسانه .  داد

عليه خرافات مذهبـى و    !  به سخنان جنايتكاران صنعت دين وقعى نگذاريد!  به مساجد، زيارتگاه ها و نماز جمعه نرويد.  است

دستگاه ديـن و      !  آخوندها و تجار دين را از محيط زندگى تان بيرون كنيد!  توصيه های غير علمى و غير كارشناسانه بايستيد

.                                                                             خرافات اسالمى بيشتر از كرونا برای سالمت و  بهداشت جسمى و روانى شهروندان خطرناک است

   

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری  

 ١٣٩٨اسفند 
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!زنده باد سوسياليسم  

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 !دولت را موظف كنيم
 

        بيدرنگ شهرها و مناطق بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای درمانى، بهداشتى، معيشتى، تداركاتى و

 ! خدماتى ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

                تداوم فعاليت مراكز   .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 ! ضروری و اورژانس، بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار تضمين شود

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

                     كودكان كار و خيابان، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و

 !تامين نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 لغو پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران! 

 لغو پرداخت بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی! 
 

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 
 ١٣٩٨اسفند 

 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا .  حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است         -حزب كمونيست كارگری  
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 


