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 ٥رحمان حسين زاده                                                                                                       صفحه 

 اعالميه حزب حكمتيست
 

 !رای مردم سرنگونى جمهوری اسالمى است
 !را به شكست ديگری برای رژيم اسالمى تبديل كنيم" انتخابات" مضحكه 

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
 

 ١٥صفحه                                                                                                             سياوش دانشور

 خلع يد بازگشت به نقطه صفر نيست
 به ياد محمد سرخى

 ٦صفحه جاويد حكيمى                                                                                                              

د   و د    ھان    ان    !کار  

 

 !نفتگران برگشته اند

 !جامعه به شما چشم دوخته است
 

دور جديد اعتراضات کارگران و کارکنان 
صنعت نفت و گاز در هفته جاری، ادامه 

ای نفت،  اعتصابهای گسترده کارگران پروژه
 ١٣٩٩گاز و پتروشيمی در مرداد ماه سال 

است که طی آن دهها شرکت و پااليشگاه و 
های برق در آن شرکت  اسکله و نيروگاه

آن اعتصابات نسبتا خاموش و در .  داشتند
بيشتر پااليشگاه ها بيرون محيط کار، نهايتا به 
عقب نشينی هائی از جانب پيمانکاران در 
افزايش دستمزدها و وعده های وزارت نفت و 

در اين اعتصابات کارگران .  زنگنه منجر شد
خواهان بهبود شرايط کار و امکانات رفاهی، 
پرداخت بموقع دستمزدها و افزايش 
دستمزدها، رفع تبعيض ميان کارگران پيمانی 
با کارگران رسمی، برچيدن قراردادهای سفيد 
و شرکتهای پيمانی و استخدام توسط وزارت 

 . نفت شدند
 

درصد باالئی، تقريبا هفتاد پنج درصد 
کارگران و کارکنان شرکت نفت و گاز پيمانی 

اين کارگران پيمانی سابقه کار و تجربه . هستند
پنج تا ده سال و مواردی باالتر دارند اما هنوز 
بصورت پيمانی کار می کنند، فاقد امنيت 
شغلی اند و مزايای حقوقی و رفاهی کارگر 

شرکتهای .  رسمی به آنها تعلق نمی گيرد
پيمانی و قراردادهای سفيد و ناايمن با 
دستمزدهای پائين، بعنوان دوقلوی سياست 

  ٢صفحه   خصوصی سازی، توسط همين 

 سمينارهای روز گراميداشت منصور حكمت 

 منصورحكمت از نگاه من

 در گراميداشت روز منصورحكمت
 

  ٨صفحه  سعيد يگانه                                                                                                                   

 كردستان جای  تروريسم اسالمى نيست
 

 ١٤صفحه پردل زارع                                                                                                                   

 يادداشتها

 نمايش انتخابات

 سياوش دانشور

اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست عليه حضور 

 داعشى ها در كردستان -سلفى
 

 در دفاع از آزادی و امنيت مردم



 ٥٩٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

کارفرمايان سرهم ميشود تا تعهد و هزينه کارفرما را حداالمکان کاهش 
پيوستن کارگران رسمی و حمايت آنها از خواست کارگران پيمانی .  دهد

و پروژه ای و برافراشتن پرچم رفع تبعيض، اتحاد قويتری ميان 
کارگران شرکت نفت ايجاد کرد که انعکاس آن در اجتماعات تهران 

اما هم .  مقابل وزارت نفت و قطعنامه اول مه قابل مشاهده است
کارفرمايان افزايش دستمزدها را عملی نکردند يا روال افزايش را 
دستکاری و ناچيز کردند، و هم وعده های وزارت نفت و اجرای 

برای کارگران . بخشنامه هائی که زنگنه ادعا ميکرد، هنوز محقق نشدند
پيمانی با سابقه کار و تجارب طوالنی آزمون گذاشتند و وقت خريدند و 

 . باز دروغ گفتند
 

اعتراضات دور اخير از اواسط ارديبهشت اينبار توسط کارگران رسمی 
روز بيستم ارديبهشت کارگران رسمی نفت در تهران .  نفت آغاز شد

مقابل مجلس تجمع کردند و همزمان و همراه با آنها بخشی از 
. همکارانشان در اهواز در مقابل شرکت ملی نفت دست به اجتماع زدند

روزهای آخر ارديبهشت کارگران اخطار دادند که اگر خواستهايشان 
 . بيش از اين به تعويق بيافتد دست به اعتصاب ميزنند

 
 اعتصاب و اعتراض زنجيره ای

نحوه افزايش ناچيز دستمزدها و مزايا که با توافقات قبلی فاصله بسيار 
دارد، با اعتراض برحق کارگران مواجه شده و روز شنبه اول خرداد، 
ابتدا متخصصان عملياتی رسمی صنعت نفت در شرکت نفت و گاز 

يکروز بعد، .  پارس در سکوهای نفتی دست به اعتصاب و اجتماع زدند
مهندسين نفت و گاز و کارکنان سکوهای گازی پارس جنوبی، نيز در 
مورد عدم افزايش حقوق پرسنل شرکت نفت در مناطق عملياتی جنوب 
ايران هشدار دادند که اگر حقوق ها افزايش پيدا نکند دست به اعتصاب 

اعتراض به عدم افزايش حقوق ها و در مواردی افزايش بسيار .  ميزنند
روز سه شنبه چهارم خرداد کارکنان رسمی .  ناچيز آن گسترش يافت

هلدينگ نفتی خليج فارس با تاکيد بر غير قابل قبول بودن اين حقوق ها، 
درصدی مورد توافق  ٢۵در اعتراض به اجرايی نشدن افزايش دستمزد 

قرار گرفته در اعتصابات مرداد ماه، دست از کار کشيدند و در منطقه 
 .ويژه اقتصادی پتروشيمی بندر خمينی دست به تجمع و اعتراض زدند

روز چهارشنبه پنجم خرداد، کارکنان رسمی شرکت نفت فالت قاره 
 ٢٥واقع در منطقه عملياتی الوان، با همين اعتراض عدم افزايش 

درصدی دستمزدها، با فراخوان قبلی در محل کار وارد اعتصاب و 
 . اعتراض شدند

 
 اجتماع در تهران، راهپيمائی در اهواز و عسلويه 

در ادامه و همزمان با اعتراضات و اعتصابات در مناطق مختلف، طی 
فراخوانی جمعهائی از کارکنان رسمی شرکت نفت از شهرهای مختلف 

همزمان با اجتماع نفتگران .  در تهران مقابل مجلس اسالمی تجمع کردند
در تهران، کارگران رسمی شرکت نفت در شهرهای آبادان، اهواز، 

 !نفتگران برگشته اند

 ...جامعه به شما چشم دوخته است 

گچساران و پااليشگاههای پارس جنوبی 
 . دست به تجمع و اعتراض زدند

 
در اهواز کارگران رسمی شرکت نفت در 
مقابل يکی از ورودی های مجموعه 
مناطق نفت خيز جنوب اجتماع و 

کارگران در پاسخ وعده .  راهپيمايی کردند
های عملی نشده زنگنه و وزارت نفت از 

"جمله شعار ميدادند مرگت باد زنگنه : 
در عسلويه کارگران !  ً"زنگنه، زنگنه، ننگت باد، ننگت باد"، "دروغگو

و کارکنان رسمی شرکت نفت نيز در اجتماع خود و در اعتراض به عدم 
"افزايش حقوق ها، عليه وزير نفت و مجلس شعار دادند وزير خيانت : 

اين شعار در پاسخ به نامه مجلس به "!  می کند، مجلس حمايت می کند
وزارت نفت است که در آن عنوان شده بدليل کسری بودجه در سال 

از شعارهای ديگر از .  جاری، وزارت نفت دستمزدها را افزايش ندهد
زنگنه حيا کن، وزارت "و "  بترسيد، بترسيد، ما همه با هم هستيم"جمله 

اين اعتصابات و اعتراضات هنوز جنبه اخطاری .  بودند"  رو رها کن
اما طی چند روز .  دارد و همه کارگران و کارکنان در آن شرکت نکردند

اول خرداد ماه در شرکتها و مناطق مختلف اعتصاب و اعتراض و 
 . راهپيمائی با فراخوان قبلی و خواست يکسان و متحدانه شکل گرفت

 
اين وضعيت در پتروشيمی ها هم کمابيش برقرار است و چند تجمع و 
اعتراض کارگران پتروشيمی ها با خواستهای کمابيش مشابه از درد 

اعتراض کارگران معادن آسمينون کرمان، .  مشترکی سخن ميگويد
اعتراضات کارگران هفت تپه، زمزمه های نارضايتی و تحرک در 
ماشين سازی ها، اعتراضات و اجتماعات معلمان و پرستاران پيمانی و 

ايمنی شغلی، تقابل با :  همه روی چند محور تمرکز دارد...  شرکتی و 
خصوصی سازی و حذف شرکتهای پيمانی و قراردادهای سفيد و موقت، 
استخدام رسمی و مستقيم توسط شرکتها و وزارتخانه های مربوطه، 
افزايش دستمزدها تا سطح دوازده ميليون از خواستهای اساسی طبقه 

 . کارگر ايران است
 

کارگران نفت و گاز و صنايع بزرگ ايران نقش تعيين کننده در پس 
اهرمی که نفتگران در دست دارند قوی .  راندن کارفرمايان و دولت دارند

اهرمی که ميشود با آن گلوی بورژوازی اسالمی را .  و کارساز است
جامعه اسير .  فشار داد و معادله سياست در ايران را زير و رو کرد

جمهوری اسالمی با ِجرم وسيع انفجاری عليه فقر و فالکت و گرانی، از 
کارگران .  پرچمی که کارگران نفت برافراشته اند وسيعا حمايت ميکند

نفت ميتوانند بار ديگر به محبوب ميليونها انسان زحمتکش و به رهبر 
کارگر نفت ما رهبر "ميتوانند بار ديگر شبح .  آزادی جامعه بدل شوند

اتحاد تاکنونی .  را در فضای ايران به پرواز دربياورند"  سرسخت ما
در شرکت نفت، تکيه بر .  کارگران نفت يک نقطه قدرت بسيار مهم است

کارگران .  سنت مبارزاتی عمل مستقيم کارگری و شورائی قديمی است
. پرچمدار سازمانهای شورائی طبقه کارگر بودند ٥٧نفت در انقالب 

به لطف مبارزات درخشان کارگران "  اداره شورائی"امروز که شورا و 
هفت تپه به پرچمی در جامعه و در اعتراض به وضع موجود بدل شده 
است، کارگران نفت می توانند در تحکيم اين سنت و هژمونيک کردن اين 

 . افق نقش مهمی ايفا کنند
  ٣صفحه   

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 



تمايالتی ميان بخشی از کارگران و فعالين هست که مسائل را مرتباً به 
داالنهای تو در تو و بی خاصيت اداری احاله ميدهد، از اتکا به قدرت 
توده ای کارگران طفره ميرود، وقت ميخرد و کارگران را در انتظار 

وضعيت امروز بخشاً حاصل غيرکارساز بودن اين سياست . نگاه ميدارد
در اين چند سال باندازه کافی تومار امضا شده، نامه به هر جائی .  است

ارسال شده، بحث آزمون و بخشنامه های وزارت نفت و غيره آمده و 
رفته، وعده و توافق بعد از اعتصابات مرداد ماه صورت گرفته؛ اما باز 

نظر به وضعيت .  زيرش زدند و باز از انجماد دستمزدها حرف ميزنند
وخيم و متحول جامعه، هيچ سياست انتظاری قابل توجيه نيست، هيچ 
وعده و مسير نهادهای قانونگذار مثل مجلس جوابگو نيست و تجربه 

 . امروز کارگران نفت همين را ميگويد و اثبات می کند
 

رئيسی سرجالد اعظم که قرار است جنايتهای روحانی را ادامه دهد، 
اولين نشست انتخاباتی اش را با اتاق بازرگانی و سرمايه داران می 
گيرد، از بخش خصوصی و بازاری کردن همه چيز ميگويد، به سرمايه 

از پيش معلوم است .  داران و کارفرمايان وعده و اطمينان خاطر ميدهد
اينبار بايد .  که چه خوابی برای کارگران و آخرين رمق ما ديده اند

ضمن درک شرايط کرونائی مرداد .  روشن تر و قويتر حضور پيدا کنيم
ماه سال گذشته، اشتباه دوره قبل را نبايد تکرار کرد، اعتصاب و 
اعتراض نبايد در خاموشی و بيرون سوخت و ساز جامعه و فضای 

اعتصاب کارگران نفت و گاز در شهرهای مختلف بايد . سياسی ُرخ دهد
. به مهمترين خبر جامعه تبديل و با امواج حمايت گسترده روبرو شود

 . اين يک شرط مهم پيشروی و پيروزی های سنگر به سنگر است
 

بنحو احسن استفاده کنيم، برای "  انتخاباتی"از فضای موقت پيشا 
سالروز اعتصابات گسترده سال قبل آماده شويم، اعتصابات اخطاری و 
زنجيره ای و اجتماع و راهپيمائی را ادامه دهيم و همزمان برای يک 

آنچه نفتگران می گويند .  ابراز وجود و اعتصاب قدرتمند آماده شويم
جامعه به .  حرف دل دهها ميليون کارگر و زحمتکش و آزاديخواه است

 ! درود بر رزم و اتحاد کارگران نفت. شما چشم دوخته است
 

 .سردبير
    ١٤٠٠خرداد  ٧

 ٥٩٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

 !نفتگران برگشته اند 

 ...جامعه به شما چشم دوخته است 

 اعالميه دفتر مرکزی حزب حکمتيست 
 

 در گذشت نابهنگام رفيق ساالر آسنگر را تسليت ميگوييم

 
رفيق  ٢٠٢١مه  ٢٣با اندوه و تاسف عميق اطالع يافتيم، روز يکشنبه 

کمونيست شناخته شده و محبوب، عضو )  ساالر آسنگر(ساالر جبار 
کميته سليمانيه حزب کمونيست کارگری کردستان بر اثر سکته قلبی 

رفيق ساالر آسنگر کارگر آگاه، کمونيستی شناخته شده و پيگير .  جانباخت
و هميشه حاضر در صحنه های پرشور مبارزات کارگران و مردم 

او در سه دهه اخير، فعاليت هدفمند و کمونيستی .  کردستان عراق بود
خود را در صفوف  حزب کمونيست کارگری عراق و حزب کمونيست 

بی ترديد مرگ نابهنگام رفيق ساالر آسنگر .  کارگری کردستان پيش برد
لطمه جدی برای جنبش کارگری و کمونيستی کردستان  و حزب 

 . کمونيست کارگری کردستان محسوب ميشود
 

حکمتيست درگذشت رفيق ساالرآسنگر را به   -حزب کمونيست کارگری 
همسر و فرزندان و بستگانش، به رهبری و اعضای حزب کمونيست 

ما در اين اندوه و ضايعه خود را .  کارگری کردستان تسليت ميگويد
ياد او را با پافشاری بر اهداف کمونيستی و کارگری اش .  شريک ميدانيم
 .گرامی ميداريم

 
 زنده باد ياد کمونيست محبوب ساالر آسنگر

 
 حکمتيست -دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران 

٢۴- ۵- ٢٠٢١ 

 اعتراض کارگران سکوهای دريائی پارس جنوبی 



 ٥٩٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه    

 اعالميه حزب حكمتيست 

 !رای مردم سرنگونى جمهوری اسالمى است

 !را به شكست ديگری برای رژيم اسالمى تبديل كنيم" انتخابات"مضحكه 

 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  

جامعه ايران روندهائی برگشت ناپذير را از سر گذرانده و سنگرهائی را 
خيزشهای انقالبی برای سرنگونی حکومت مجالی برای .  فتح کرده است

عنتربازی مشتی جنايتکار حرفه ای، تروريست و قاچاقچی بين المللی 
هيچ ترفند و تحريک ذائقه سياسی جامعه .  مواد مخدر باقی نمی گذارد

برعکس، هر عقب .  نمی تواند بن بست کنونی را برای حکومت بشکند
نشينی صوری و تاکتيکی، هر اخذ سر و دم بريده شعارهای به عاريت 
گرفته از مبارزات کارگران و مردم، تنها در تنور آتش فروزان تعرض 

صورت مسئله رژيم اسالمی اينست که از .  جامعه و کارگران می دمد
مهندسی انتخابات حکومتی يکدست تر برای مقابله با اعتراض سرنگونی 

صورت مسئله کارگران اينست که حکومت .  طلبانه بيرون بياورد
شکست خورده را گام جدی تری به عقب برانند و برای زدن ضربه 

صورت مسئله ما و طبقه کارگر و اردوی آزاديخواهی . نهائی آماده شوند
اينست که آگاهانه شکست حکومت در اين نمايش را همه جانبه تر و کمر 

 . شکن کنيم
 

فراخون ما اينست که در مناسبت و فضای نمايش انتخابات حکومت 
صريح هرجا و همه جا بگوئيم شرکت .  جنايتکاران، فعاالنه دخالت کنيم

در اين نمايش با هر توجيهی نادرست، ضد منافع مردم و در خدمت بقای 
تائيد گلوله هائی است که بر سر و تن عزيزان ما .  حکومت اسالمی است

و سرکوب، تائيد فقر و فالکت اعدام در آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و 
"در ديماه گفتيم.  و استبداد و آپارتايد است اصالح طلب، اصولگرا، : 

کسی که .  در آبانماه آمديم که ماجرا را تمام کنيم"!  ديگه تمومه ماجرا
شرکت کنند، اگر همدست رژيم خامنه "  انتخابات"انتظار دارد مردم در 

کسی که ميرود .  ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت مشترکی دارد ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، حکومت قاتلين فرزندان مردم را "  رای"

 . تائيد می کند
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران   -حزب کمونيست کارگری 
رياست جمهوری و مياندوره ای "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

مجلس و شورای های شهر و روستا را به اعتراضی گسترده و ميليتانت 
انتخابات بازی تقسيم قدرت و .  عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم

ما اين .  کسب مشروعيت فرمال حکومتی ها و طبقه سرمايه دار است
همه جا .  بازی را برهم ميزنيم و سنگرهای خود را محکم می کنيم

هر تجمع و .  پوسترها و بيلبوردهای انتخاباتی را پاره کنيد و آتش بزنيد
در . عوامفريبی کانديداها را به صحنه اعتراض عليه حکومت تبديل کنيد

شهر و روستا به افراد سودجو و فرصت طلبی که برای نشستن دور 
سفره خون برای عضويت در شورای اسالمی ثبت نام کرده اند هشدار 

هرجا که ميتوانيم گوشمالی شان دهيم و اعالم کنيم اقدام آنها .  دهيد
هر کسی که .  همکاری با جمهوری اسالمی است و بايد پاسخگو باشند
اجازه ندهيم .  برای حکومت تبليغ ميکند را از ميان خود طرد کنيد

هر .  کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند
در فضای انتخابات .  را به تعرضی قاطع تبديل کنيم"  انتخاباتی"تحرک 

به اعتراض و اعتصاب کارگری دامن زنيم و بر تهيه لوازم زندگی و 
معيشت مکفی، برای دسترسی به دارو و درمان و بهداشت، بر حق 

 .واکسيناسيون فوری و رايگان همگانی تاکيد کنيم
 

همه جا اعالم کنيد که آزادی هيچوقت از صندوق رای درنيامده است، 
انتخابات تنها زمانی .  اين دروغ بزرگ را برسر گويندگانش بکوبيد

واقعی و براستی آزاد است که اختناق و استبداد، حکومت جنايت و 
انتخاب کارگران و مردم آزاديخواه ايران روشن .  فالکت برانداخته شود

نابود باد حکومت فقر و !  و معرفه است؛ نابود باد جمهوری اسالمی
مردم !  زنده باد آزادی و برابری و رفاه!  فالکت و بيکاری و بيماری

ايران خواهان محاکمه کليه سران و عاملين چهار دهه هوالکاست 
نمايش انتخابات را .  اسالمی در دادگاههای علنی و منتخب مردم هستند
 . به شکستی همه جانبه برای رژيم اسالمی بدل کنيم

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست -گری حزب کمونيست کار

 ٢٠٢١مه  ٢٠ - ١۴٠٠ارديبهشت  ٣٠



در حکومت "  رئيس جمهور"صندوق چرخانی و رای گيری برای تعيين 
اسالمی هميشه مضحکه و امسال از هميشه مضحکه تر، نمايشی پوچ تر 

بر روی آن بيش از هر زمان توهين به شعور "  انتخابات"و اسم گذاری 
انسانها در يک جامعه هشتاد ميليونی متنفر از گانگستريسم اسالمی 

از هم .  بساط امسالشان بيش از هر دوره ای سوت و کور است.  است
اکنون آمارهای جعلی و قالبی منابع حکومتی، عدم شرکت اکثريت عظيم 

خامنه ای و سپاه پاسداران .  مردم را پيش بينی و حتی تبليغ ميکنند
و کسب "  حضور مردم"گرداننده اين معرکه گيری برخالف گذشته قيد 

قضيه .  حتی فرمال هيچ وقت نداشته نظامشان را زده اند"  مشروعيت "
يک دست کردن حاکميت و فشرده و محکم کردن صف گانگستريسم 
برای مقابله با کابوس به ميدان آمدنهای بسيار گسترده تر و کوبنده تر از 

توده مردم جان به لب رسيده از دست اين  ٩٨و آبانماه  ٩۶دی ماه 
آنها خوب ميدانند، کارگر و توده مردم، در فکر .  حاکميت سياه است

گردآوری نيرو و سازمانيافته کردن صفوف خود برای تعرض نهايی و 
با کوته بينی و به زعمشان برای مقابله .  درهم پيچيدن کليت اين نظام اند

با موج درهم کوبنده اعتراض توده ای به ساختار گانگستری چنان فشرده 
. اما کورخوانده اند.  آن نرود"  موی الی درز"و ارتجاعی نياز دارند که 

 . با چنين ترفندهايی هم نميتوانند نظامشان را از سقوط نجات دهند
 

 کنند " رئيس جمهور"قرار است يک قاتل را 
نتيجه برگماری مهره های تعيين شده شورای نگهبان تحت نام کانديدا و 
تاييد بی چون و چرای سردسته جنايتکاران خامنه ای بر آنها يعنی 
شاخص ترين قاتل از ميان همه قاتلين جمهوری اسالمی را اين بار با 

ترديدی نيست .  در مقابل مردم قرار ميدهند"  رئيس جمهور"اسم و لباس 
همه مقامات رده باال و سران جمهوری اسالمی و همه کانديد شده های 
رياست جمهوری از دوره بنی صدر تا دوره کنونی روحانی و هفت نفر 
اخير از قاتلين و جنايتکاران رژيم فاشيستی مذهبی بوده و هستند و آنها 
که زنده ميمانند، با همين عنوان در فردای پيروزی مردم بايد محاکمه و 

 !در اين تفاوتی نيست. به سزای اعمالشان برسند
  

صندوق "اما اين بار برجسته کردن رئيسی، يک معنای فراتر از نمايش 
برای مردم ايران، برای افکار عمومی جهان، "  چرخانی و رای گيری

برای همه نيروهای آزاديخواه و دادخواه، برای همه مبارزين ضد اعدام 
در ايران و دنيا و برای شاهدان قتل عامهای دهه شصت و بويژه برای 

اين رژيم و .  را دارد ۶٧شاهدان و زجرديدگان هالوکاست اسالمی سال 
سردسته جنايتکاران و سپاه پاسداران و شورای نگهبان و کل اين 

قاتل "حکومت مخوف با قلدری و گستاخی وقيحانه اين پيام را ميدهند که 
فرزندانتان، کسی که تبحرش   ۶٧شاخص نظام، عضو گروه مرگ 

است، دقيقا به دليل همين تجربه و تبحر "  سازماندهی اعدامهای جمعی
اين ديگر صحنه .  می نشانيم"  رئيس جمهوری"جنايتکاريش برکرسی 

اين دهن کجی به کل مبارزات .  نيست"  انتخابات"گردانی نمايش 
آزاديخواهانه و دادخواهانه عليه نسل کشی و قتل عامهای جمعی دهه 
شصت، اين دهن کجی به همه مبارزات جانانه عليه اعدامها و در يک 
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کالم شاخ و شانه کشيدن به مردمی است که 
قصد گسترش مبارزه تا سرنگونی 

. جمهوری اسالمی را در دستور دارند
مساله اينست اين اعالم قلدری و 
گانگستريسم آيا پاسخ شايسته را از مردم 

 مبارز و جنبش آزاديخواهانه ميگيرد؟ 
 

 !  جنبش آزاديخواهی در بوته آزمايش
جنبش آزاديخواهانه برای کوتاه کردن دست جمهوری اسالمی از سر 

جمهوری .  مردم در اين مقطع خاص با مصافی شاخص روبرو است
اسالمی گستاخانه وانمود ميکند، اين همه اعتراض و مبارزه عليه 

! اعدامهای دسته جمعی و نظام سراپا جنايتش را به حساب نمی آورد
گويا در بر همان پاشنه ميچرخد و قتل عام و اعدامها توسط ماهرترين 

اين گستاخی و قلدری از جانب .  آدمکش اش اين بار سازماندهی ميشود
مردم و همه جنبشهای اعتراضی راديکال و در يک کالم توسط جنبش 

اين کارهای ويژه از همه نيروها، .  آزاديخواهانه الزمست پاسخ بگيرد
کمپينها و نهادهای آزاديخواه و به ويژه از ما نيروهای چپ و کمونيست 

مسئله اين است آيا اين کارهای ويژه را در دستور ميگذاريم؟ .  ميخواهد
اعالم قلدری و برجسته کردن شخص رئيسی در عين حال پاشنه آشيل 

به شرطی که جنبش .  اين رژيم هست و ميتواند به زانويش درآورد
. آزاديخواهانه آن کارهای ويژه را در همين رابطه در دستور بگذارد

خوش خيال نيستم و قطعا منظور اين نيست، در سه هفته باقی مانده، 
بر قاتل "  رئيس جمهور"ميشود، جمهوری اسالمی را از اسم گذاری 

صورت مسئله اين .  اصالً صورت مسئله اين نيست.  رئيسی پشيمان کرد
است با تشديد ابتکارات مبارزاتی در داخل و در خارج کاری کرد که 

بسيار تضعيف .  جمهوری اسالمی هزينه سنگين گستاخی خود را بپردازد
اما مهمتر بعد .  شده تر و ضربه خورده تر اين بساط را پشت سر بگذارد

و تعيين رئيسی جالد، حق به جانبی باالتر "  انتخابات"از پايان مضحکه 
مبارزاتی در جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه به وجود می آيد و فرصت 

در .  برای تعرض همه جانبه تر عليه جمهوری اسالمی فراهم ميشود
نتيجه سازماندهی بيشتر و گسترده تر بخشهای مختلف و معترض جامعه 

. را در صف جنبش سرنگونی و جنبش آزاديخواهانه را بايد ممکن کرد
با چنين پتانسيل مبارزاتی جهش به طرف سرنگونی را ميتوان سرعت 

 . بخشيد
 

يک جنبه مهم، افکار عمومی جهانی و بخش پيشرو و مترقی بشريت را 
کاری .  به اعتراض عليه حاکميت قاتالن اسالمی و رئيسی ها فراخواند

کرد، پايتخت کشورهای اروپايی به عرصه دائمی به تنگ در آوردن 
کاری کرد رئيسی جالد از ترس .  سران جمهوری اسالمی تبديل شود

دولتهای مختلف .  اعتراضات گسترده نتواند پای به اين کشورها بگذارد
به ويژه در اروپا و غرب را به خاطر بند و بست و معامله و زير بغل 

در اروپا و .  گرفتن حکومت قاتالن اسالمی زير فشار اعتراضی گرفت
هر جا که ممکن است وکالی مترقی و باتجريه پرونده جنايات رئيسی را 

 .  آماده و امکان دستگيری وی را فراهم کنند
 

اکنون وقت آن است جنبشهای اعتراضی راديکال، نيروهای چپ و 
کمونيست و همه کمپينها و نهادهای آزاديخواه و ضد اعدام، وکالی 
مترقی با ابتکارات مختلف گستاخی جمهوری اسالمی را به عرصه 

همه ما و .  تعيين تکليف جدی با اين رژيم و سرنگونی آن تبديل کنيم
 .*جنبش آزاديخواهی در بوته آزمايش هستيم

 "رئيس جمهور ميكنند"را  ۶٧قاتل كشتار جمعى  
 جنبش آزاديخواهى در بوته آزمايش

 

 رحمان حسين زاده

 



هفت تپه روزهای سختی را از سر می گذراند؛ دوره گذار، دوره 
به رغم خلع يد، عوامل زالو با امنيت کامل در شرکت پرسه می .  برزخ

آب را به روی مزارع نيشکر بسته  .زنند و مشغول غارت وسايل هستند
. اند و عامدانه قصد دارند هفت تپه را به زمينی لم يزرع تبديل کنند

قوای سرکوبگر وارد شرکت شده است تا با ايجاد فضای رعب و 
حاميان .  وحشت تاثير پيروزی بر روحيه کارگران را زايل نمايند

کارگران را بازداشت و پروانه وکالت وکيل مدافع شان را به حالت 
حکومت در حالی فشار فيزيکی و جنگ روانی عليه . تعليق درآورده اند

کارگران را از درون و بيرون به حداکثر ممکن رسانده که سالها 
مبارزه طوالنی، اعتصابات طاقت فرسا، دستگيری، زندان، شکنجه و 

چپ خرده .  صدها پرونده مفتوح قضايی، رمق کارگران را کشيده است
، تيغ تيز نقد متافيزکش را يک لحظه از "معلم آگاه"بورژوا نيز در مقام 

گلوی رهبران کارگری برنمی دارد؛ تو گويی هفت تپه نه مايه مباهات 
اينها هفت تپه را يا .  جنبش کارگری بلکه بدهکار اين چپ فرقه ای است

اما تلخ ترين واقعه، مرگ و به عبارت .  شورايی می خواهند يا هيچ
صحيح تر قتل دلخراش دمحم سرخی، کارگر دفع آفات حين کار بود۔ 
نوشته زير به دمحم سرخی کارگر رزمنده پايتخت اعتصاب جهان تقديم 

 .می شود
 

ها و روزها بيهوده در يادها نمی مانند۔ اين طبقات اجتماعی هستند   نام
که در کشاکش نبرد خونين، نام ها و نقاط عطف مبارزه خويش را در 

يک طرف ظهور و سقوط زالوهای خويش . تاريخ ثبت و ضبط می کنند
را جشن و عزا می گيرد؛ جبهه ديگر روزهای شکست و پيروزی خود 

 .را جاودانه می کند
 

هشتم می مصادف با هجدهم ارديبهشت، روز رسميت دادن به خلع يد، 
روز تسليم شدن قوای سه گانه حکومت اسالمی مقابل اراده کارگران 

دقيق تر بگوييم، ما .  هفت تپه، در حافظه توده ها باقی خواهد ماند
کمونيست ها تضمين می کنيم اين روز به مثابه نقطه عطفی در تاريخ 

در همان ساعات اوليه اعالم .  مبارزات جنبش کارگری جاودانه گردد
خلع يد، ما کمونيست ها ضمن تبريک صميمانه به کارگراِن هفت تپه، 
نوشتيم اين پيروزی شيرين نه فقط از آِن شما که دستاوردی بزرگ و با 

خاطر نشان کرديم اين موفقيت  .ارزش برای کل جنبش کارگری است
عظيم، روحيه رزمندگی کل طبقه را افزايش، عزت نفس آنان را تقويت 

کم  .و هفت تپه را به الگوی مبارزاتی ساير بخش ها مبدل خواهد نمود
نبودند کسانی که می گفتند خلع يد مگر نانی به سفره کارگران اضافه 

می گفتند خواست خلع يد خطاست  !می کند که شايسته جشن گرفتن باشد
و ما جواب داديم آنچه خطاست بينش  !و بازی در زمين حکومت

خطا، راديکاليسم کاذب و کم بها .  متاقيزيکی، ايستا و محدود شماست
 .دادن به پيروزی های ولو کوچک کارگران است

 
کمتر از ده روز بعد، نخستين تاثير پيروزی شکوهمند هفت تپه ای ها 
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 خلع يد بازگشت به نقطه صفر نيست
 به ياد محمد سرخى

 

 جاويد حكيمى

در ارتقاء روحيه تهاجمی طبقه، هزار 
کيلومتر آنسوتر و در ميان کارگران معادن 

دوشنبه بيست و  .استان کرمان مشاهده شد
هفتم ارديبهشت کارگران معادن آسيمنون 

واقعه از .  کرمان دست از کار کشيدند
اينقرار بود که عليمحمدی مالک معدن، 
تمديد قرارداد با کارگران را به شرکت 

بدينسان معدن  .های پيمانی محول می کند
عمال به اردوی کار اجباری بدل شده و 

عالوه بر آن عذر بسياری از کارگران را تحت عنوان تعديل نيرو می 
هنوج را مسدود و   -سه شنبه، کارگران جاده تراتزيتی بندرعباس.  خواهند

با دخالت پليس و يگان ويژه، به سمت محور هرمزگان کوچ کرده و در 
چهارشنبه مالک معدن درست شبيه .  جاده و درون تونل تحصن می کنند

زالوی هفت تپه با مشتی وعده و وعيد از جمله عقد قرارداد دو ماهه با 
پاسخ کارگران اما به تاسی از هم .  کليه کارگران وارد ميدان می شود

داد يکساله را هم رطبقه هايشان در هفت تپه کوتاه و کوبنده است؛ قرا
پنج شنبه حکومت از ترس تکثير هفت تپه تسليم می !  قبول نداريم؛ خلع يد

استثمارگران در پايان جلسه به بخش وسيعی .  شود و پای مذاکره می آيد
معلوم شد خواست خلع يد نه فقط .  از خواسته های کارگران گردن می نهد

متحد کننده کارگران است، نه فقط صفوف به ظاهر يکپارچه دشمن 
طبقاتی را هزار شقه می سازد بلکه نانی به سفره کارگران می آورد و 

زالوهای معدن ظرف کمتر از .  قراردادهای دو ماهه را يکساله می کند
دادند چرا که می دانستند اگر اين جدال پنج سال "  توافق"پنج روز تن به 

می دانستند اکنون هفت تپه به الگوی .  هم طول بکشد کارگران ايستاده اند
کارگران معدن هيچ توهمی به زالوها ندارند .  همه کارگران بدل شده است

و تهديد کرده اند با مشاهده کمترين نشانه های خلف وعده دوباره به 
بی گمان پيروزی کارگران معدن آسيمنون متاثر از .  خيابان می آيند

موفقيت کارگران هفت تپه است و خود می تواند مشوق کارگراِن ساير 
 .چنين است ديالکتيک مبارزه طبقاتی. بخش های جنبش کارگری گردد

 
 به هفت تپه بازگرديم؛ 

پيچيدگی و در واقع خودويژگی اَشکال مبارزه طبقه کارگر و در اينجا 
هفت تپه از نامتعارف بودن سرمايه داری ايران و داعشی بودن رژيم 

حکومت اسالمی بسياری از واحدهای .  سياسی حاکم نشئت می گيرد
زالوها در .  توليدی را تعطيل و کارگران آنها را به خاک سياه نشانده است

با غارت ماشين آالت شرکت و غرق   -و دارند  -هفت تپه نيز قصد داشتند
کردن آن زير بار ميلياردها بدهی، از هفت تپه مخروبه ای بسازند و 

يک عرصه .  کارگرانش را برای امرار معاش رهسپار زباله گردی کنند
مهم کشمکش کارگران با زالوها همين جدال بر سر بقای کارخانه است، 

در .  امری که دخلی به کارگران نداشت اگر حکومت ايران داعشی نبود
کشوری که بر سر زنانش حجاب می کنند و به صورتشان اسيد می 

ايران .  پاشند، عجيب نيست اگر بقای کارخانه نيز دغدغه کارگر گردد
شايد تنها کشوری در جهان باشد که طبقه کارگرش هم اعتصاب می کند 

تنها کشوری است که .  و هم دلشوره تعطيلی ممر امرار معاش را دارد
سازماندهندگاِن اعتراضات مجبورند برای مثال بخش خدمات و تجهيزات 

اين .  را تشويق به اعتصاب کنند و بخش آبياری را دعوت به ادامه کار
معضل را کارگران اکثر واحدهای توليدی از جمله فوالد خوزستان هم 

آنجا نيز کارگران روزها برای مطالبه دستمزدهای معوقه .  داشتند
اعتصاب می کردند و شب ها برای جلوگيری از سرقت ماشين االت، 

 .نگهبانی می دادند
  ٧صفحه   

 



اين اظهار ".  هفت تپه آزاد شد و کارگران تازه به نقطه صفر رسيدند" 
نظر به ظاهر متناقِض اسماعيل بخشی را بايد بر متن چنين شرايط 

همانا تاکيد بر خالصی کارگران و "  آزاد شد"اسفباری معنا کرد۔ 
کارخانه از چنگ زالو و ابراختالسگر است۔ کارفرمای انگلی که از 
همان ابتدا جز برای تاراج شرکت نيامده بود و رويای سفر به سوی 

گواه " به نقطه صفر رسيديم. "بهشت اختالسگران را در سر می پروراند
آگاهی کارگران از انبوه مشکالتی است که در دوره گذار با آن مواجه 

مشکالتی که حل و فصل آنها صرفا با تهييج و تبليغ و .  خواهند شد
سازماندهی طبقه چيزی بيش از داد و قال .  ، ميسر نمی شود"بپاخيزيد"

آگاهی بر داعشی بودن حکومت . و خرده گيری های فضل فروشانه است
يک چيز است و تحت يک حکومت داعشی سازماندهی کردن 

نکته ای که خرده بورژوای خودشيفته و آماده .  اعتراضات چيز ديگر
اما اين گفته اسماعيل در .  شورش يک نفره، محال است آن را دريابد

عين حال شخصيت فروتن، عاری از خودشيفتگی و باور عميق وی به 
اسماعيل پيشتر در باره خود گفته .  زيست شورايی را هم نمايان می کند

بود من هنوز هيچ تغييری در زندگی خود و دنيای پيرامونم ايجاد نکرده 
گفته بود حاِل سرباز خسته ای را دارم بازگشته از جنگ که نمی داند .  ام

اينها همه نشان از بزرگِی توام با تواضع .  پيروز گشته يا بازنده
شخصيتی دارد که هدفش نه صرفا انجام کار به حکم وظيفه بلکه ايجاد 

 .تغيير واقعی در زندگی آدمهای واقعی است
 

حقيقت اين است هيچکس به اندازه کمونيست ها، کارگراِن هفت تپه و 
يک شب، جشن و سرور و .  شخِص اسماعيل نگران آينده شرکت نيست

شادمانی هيچکدام از کارگران و ما را مست و اليعقل نکرده است۔ 
متاسفانه اين تصويری است که مخالفان خلع يد، از کارگران و مدافعان 
پرشور آنان ترسيم ميکنند تا خصومت خود را اين بار پشت دلواپسی 

يافتن نشانه هايی از ميزانی از توهم و نااگاهی در .  هايشان پنهان کنند
البته کار چندان دشواری "  پيام همکار"هنگامه يک جشن يا از ميان خيل 

وانگهی اين صحيح که اعتصاب مدرسه انقالب است اما مگر .  نيست
 ! شرکت گسترده در اعتصاب، کل کارگران را جوهيل می کند

 
اکثريت قريب به اتفاق . آينده هفت تپه سخت در پرده ابهام است  قدر مسلم

کارگران به هيچ جناحی از حکومت توهم ندارند گيرم اين نکته را هر 
کارگران می دانند جنگ برای دستمزد، .  بار به بانگ رسا جار نزنند

ايجاد مجدد تشکل مستقل، بازگشت به کار اخراجی ها و حتی بود و نبود 
می .  هفت تپه به ادامه اين جدال و پيروزی بر دشمن طبقاتی وابسته است

دانند مهمترين نکته اکنون و هميشه حفظ اتحاد، همبستگی و تصميم 
، فی "خرده بورژوای آگاه"متاسفانه .  گيری به اتکای خرد جمعی است

. الحال برای انتقال آگاهی سوسياليستی به کارگران چيزی در چنته ندارد
ماست؛ نکته "  معلم آگاه"دولت خودش سرمايه دار است تمام حرف اين 

ای که دهقان ساکن پرت افتاده ترين ده کوره که نمازش را اول وقت 
ميخواند هم می داند چه رسد به کارگر صنعتی با کارنامه شش هزار 

 .بگذريم. اعتصاب در سال
 

. پايتخت اعتصاب جهان اکنون در حساس ترين شرايط خود بسر می برد
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به همان سان که توجه طبقه کارگر و کل جامعه به هفت تپه معطوف شده 
است دشمن طبقاتی نيز مرکز فعاليتش را به قصد شکستن اراده کارگران 

هفت تپه قهرمانی را می ماند که شکست .  به اين نقطه منتقل کرده است
شاهکار هفت تپه ای ها .  او آرزوی تمام رقيبان و دشمنانش شده است

دميدن خون تازه به جنبش مجامع عمومی و برافراشتن پرچم شوراهای 
و بعد خلع يد از بزگترين زالوی ايران که در هر .  مستقل کارگری بود

هفت تپه هنوز قلب تپنده جنبش .   سه قوه فاسد جای پای محکم داشت
کارگری ايران است؛ قلبی که فشارهای زيادی را تحمل کرده، زخم های 

تازه .  بيشماری خورده، قلبی که آشکارا خسته است اما همچنان می تپد
ترين و عميق ترين زخم، مرگ و در حقيقت قتل دلخراش دمحم سرخی 

نمی دانم دمحم سرخه از جمله کسانی بود .  کارگر دفع آفات حين کار بود
اين پيروزی خجسته "که روز جشن، سرود انترناسيونال می خواند يا 

برای ما، برای رهبران و نمايندگان هفت تپه، برای همه کسانی که ".  باد
دغدغه ساختن يک دنيای بهتر دارند، نه خلوص عقيده که حفظ اتحاد و 
انسجام کارگران حول مطالبات راديکال و زمينی مهمتر از هر چيزی 

در جدال طبقاتی، مهم ايستادن جای صحيح و کنار کارگران است .  است
و دمحم سرخی در سخت ترين روزهای اعتراض و اعتصاب کنار هم 

افسوس شادی بعد از پيروزی برای اين کارگر رزمنده .  طبقه هايش بود
انگار تقدير ما چنين است که خوشی هايمان کوتاه .  چندان دوامی نداشت

 .باشد و اندوه مان طوالنی
 
آينده هفت تپه هر چه باشد تا همين جا هر کارگر زحمتکش و هر انسان  

در .  آزاده ای بايد کالهش را به احترام هفت تپه ای ها از سر بردارد
غياب دمحم سرخه و به ياد او، قول می دهيم تا پيروزی نهايی و تامين يک 

تضمين می کنيم نام دمحم .  دنيای بهتر برای همگان به نبرد خود ادامه دهيم
سرخی را کنار ديگر کارگران رزمنده و شريف، در رديف آزاديخواهان 

مصاف های سخت تری پيش .  و برابری طلبان جهان جاودانه کنيم
 .به گفته اسماعيل اين تازه آغاز راه است. روست

 
  ٢٠٢١مه  ٢٧

 خلع يد بازگشت به نقطه صفر نيست
 ...به ياد محمد سرخى 

 

 جهان 

 بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود
 

 منصور حكمت



خرداد روز تولد منصور حکمت و روز گراميداشت ١۴ژوئن برابر با  ۴
و قدردانی از تالش و زحمات و مبارزه بيوقفه او، روز يادآوری نقش و 
جايگاه او به عنوان رهبر، تئوريسين و سياستگذار جنبش کمونيسم 

بدون ترديد .  کارگری برای امر آزادی و برابری و سوسياليسم است
منصور حکمت به عنوان يکی از رهبران جنبش کمونيستی و کارگری و 
تاثيرگذار در دوره حيات سياسی خود، ميتوان از زوايای مختلفی مورد 
قضاوت قرار داد، اما برای دوستداران و هم نسلهای او که او را به 
عنوان رهبر اليق و توانای جنبش کمونيستی کارگری ميشناسند و 
نظرات، سياستها و پراتيک انقالبی منصور حکمت را از نزديک تجربه 

سال از مرگ گرانبهای اين رفيق ١٩و به کار گرفته اند، با وجود اينکه 
عزيز می گذرد و تغييرات زيادی در جهان پيرامون صورت گرفته 
است، اما نگرش کمونيستی، داده ها، تئوری ها و تحليلهای بنيادی او از 
سير وقايع سياسی و تحوالت در ايران و منطقه و جهان و بعد از پايان 
جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، قابل اتکا و رهنمون امروز 
تالشگران مبارزات کارگری و کمونيستی بخصوص در ايران و منطقه 

بدون شک نقش شخصيتهای موثر در جنبشهای اجتماعی .  می باشد
مختلف در دوره های تاريخی مبارزاتی جوامع بشری غيرقابل چشم 
. پوشی و در ذهنيت جامعه هميشه ماندگار و سرمشق مبارزه خواهند بود

اغراق نيست که بگويم، منصور حکمت در دوره ای که زندگی کرد، در 
حيات سياسی و فعاليت خود، يکی از شخصيتهای بسيار موثر در بيداری 
و خودآگاهی انسانها و جنبشی بود که به آن تعلق داشت و انسانهای 

اگر دويست سال .  زيادی از او  آموختند و ياد گرفتند و همفکر او شدند
بعد از مرگ مارکس امروز حقانيت تئوريهای مارکسيستی و ضد 
سرمايه داری و انقالبی او در مقابل مصائب و مشقات جامعه سرمايه 
داری، بيش از پيش برهمگان عيان شده و حتی مفسرين بورژوازی نيز 
نمی توانند آن را ناديده بگيرند، تئوری ها و نظرات مارکسيستی و ضد 
سرمايه داری و انقالبی منصور حکمت نيز به عنوان يکی از رهبران 
جنبش کمونيسم کارگری در دوره تاريخی که به سر می برد، بعد از 

سال از مرگ او، درست بودن و حقانيت نظرات و نقش  ٢٠نزديک به 
و جايگاهش در جنبش کمونيستی کارگری در ايران و منطقه بخصوص 

 .قابل اغماض نيست
 

منصور حکمت نه تنها در جنبش کارگری و سوسياليستی ايران رهبری 
موثر و توانا و شناخته شده است، بلکه تعداد زيادی از آثار او نيز به 
زبانهای عربی، کردی، انگليسی، سوئدی و آلمانی ترجمه و سرمشق 
. مبارزه دوستداران و همفکران و همرزمان او قرار گرفته است

کمونيسم کارگری و احزاب متعلق به اين جنبش در عراق در سالهای 
گذشته، حاصل تالش چندين ساله او در يک دوره تاريخی معين در اين 

سال پيش در مکانی با يک جوان عرب زبان فلسطينی مقيم  ۵. کشور بود
در .  اسرائيل برخورد کردم که برای ادامه تحصيل به آلمان آمده بود

لحظه اول متوجه يکی از آثار منصور حکمت در کنار من شد، گفت آه 
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گفتم می شناسی؟ گفت !  منصورحکمت
آره، پدر من دکتر است و ترجمه آثار او 
را به زبان عربی دارد و خيلی عالقه مند 
به آثار اوست و نظرات او را دنبال می 

 .کند
 

منصور حکمت از جمله رهبرانی است 
که در عرصه های مختلف مبارزاتی از 
فلسفه تا تئوری، از سياست تا فرهنگ، 

ادبيات و مسائل حزبی و سازمانی، صاحب نظر و ديدگاه انسانی، 
آزاديخواهانه و کمونيستی، او را به يکی از رهبران اليق و برجسته 

او نه تنها درميان دوستداران .  مبارزه کارگری و کمونيستی تبديل کرد
" مخالفين سياسی"وهم حزبيهايش، محبوب و مورد اعتماد بود، بلکه 

نه تنها در تفسير و تحليل و توضيح .  نيز با احترام به اونگاه می کردند
تحوالت در جهان پيرامون، روشن بين، واقع بين، سخنور و در بيان 
مسائل مهارت خاصی داشت، در عين حال به عنوان رهبر کمونيستی و 
قاطع، راههای عملی برای تغييرانقالبی وضع موجود را ارائه ميداد و 
در رهبری يک حزب بزرگ خود، قدم به قدم، راههای عملی تغيير در 

اگر .  عرصه های مختلف مبارزاتی را روزمره دنبال و رهبری ميکرد
يکی از خصلت های بارز تئوری مارکس، خصلت انقالبی و عنصر 
تغيير بود، در تئوری ها و نظرات سياسی منصور حکمت نيز از اين 
خصلت انقالبی و ابزار و عنصر تغيير و طبقه کارگر به عنوان عنصر 
اصلی اين دگرگونی انقالبی برای آزادی جامعه برجستگی خاصی 

در واقع، تئوری و سياست و مبارزه حزبی برای او .  برخوردار است
معنايی جز تغيير و دگرگونی اوضاع کنونی در روند مبارزه نداشت و 

جمله معروف مارکس .  بيشتر اوقات زندگی خود را به آن اختصاص داد
فالسفه تنها جهان را به شيوه های گوناگون تفسير کرده "که می گويد 

مصداق نظرات و تالش "  اند، مسئله اما برسر تغيير آنست
 .منصورحکمت در عرصه تئوری، سياست و پراتيک انقالبی بود

 
منصور حکمت در ساختن سه حزب بزرگ و موثر در دوره حيات 
سياسی خود در تئوری، سياست، سازمان و سبک کار نقش اول را ايفا 
کرد و در تشکيل حزب کمونيست کارگری و رهبری اين حزب تا پايان 
عمرش تالش همه جانبه ای برای پيروزی اين حزب و طبقه کارگر در 

"جدال طبقاتی و سياسی در ايران انجام داد آيا کمونيسم در ايران . 
آخرين تالش او برای امکان پذيری پيروزی کمونيسم "  پيروز می شود

مراجعه به آثار منصورحکمت، کتابها و دست نوشته های . در ايران بود
او که شامل هزاران برگ می باشد، ضمن تائيد بر موانع و مشکالت 
پيش روی مبارزه و ناماليمات دنيای موجود، خوشبينی و اميد به تغيير 

"دنيای نابرابر موجود در البالی نظرات او موج می زند يک دنيای . 
برنامه حزبی که خود رهبری آن را به عهده داشت و مبنای "  بهتر

فعاليت امروز حزب حکمتيست می باشد، يکی از آثار بسيار مهم و با 
. اهميت و مانيفست دوره زندگی سياسی و مبارزاتی منصور حکمت بود

او در مقدمه برنامه يک دنيای بهتر، خوشبينی و اميد به تغيير دنيای 
کنونی عليرغم موانع، مصائب و مشقات بسيار و ايده های انحرافی و 
تقليل گرايانه، به نفع اکثريت مردم کارگر و زحمتکش را اين چنين بيان 

 :می کند
 
تغيير جهان و ايجاد دنيايی بهتر يک اميد و آرمان "

 منصورحكمت از نگاه من

 در گراميداشت روز منصورحكمت
 

 سعيد يگانه

 

  ٩صفحه   



!زنده باد شوراها  
 

ارگانهای اعمال اراده مستقيم 
! توده ای را همه جا برپا كنيد  

 

در كارخانه ها و محالت شوراها 
!  را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام 

!و فردا ارگان حاكميت  

عليرغم رواج .هميشگی انسانها در طول تاريخ جامعه بشری بوده است
ايده هايی که هر يک به نحوی عالج ناپذيری و مقدر بودن وضع 
موجود را تبليغ ميکنند، زندگی واقعی و عمل روزمره توده های وسيع 
مردم همواره حاکی از يک اميد و باورعميق به امکانپذيری و حتی 

اين اميد که دنيای فردا می تواند از .  اجتناب ناپذيری يک آينده بهتراست
محروميتها و مشقات و کمبودها و زشتی های دنيای امروز رها باشد، 
اين اعتقاد که عمل امروزانسانها، چه جمعی و چه فردی، در تعيين چند 
و چون دنيای فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در 
. جامعه است که زندگی و حرکت توده های وسيع مردم را جهت ميدهد

کمونيسم کارگری قبل از هرچيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد 
انسانهای بيشمار و نسلهای پی درپی به اينکه ساختن يک آينده بهتر، 

 ."يک جهان بهتر، به دست خود انسان، ضروری و ميسراست
 

دنيای امروز و مبارزه کمونيستی و کارگری ما و همه آزاديخواهان 
برای تغيير دنيای کنونی و ساختن دنيايی بهتر بسيار بيشتر از گذشته به 
وجود منصورحکمت نياز داشت و جای خالی او در هر قدم از اين 

او در ميان ما نيست اما آثار و .  مبارزه بسيار خالی و احساس می شود
نظرات او، هميشه چراغ راهنمای ما در هر قدم از مبارزه برای آزادی 
و رهايی از قيد و بند نظام استثمارگر سرمايه داری و ساختن دنيايی 

 .بدون ظلم و ستم و تبعيض و نابرابری و برقراری سوسياليسم است
 

در گراميداشت روز منصورحکمت ياد اين رهبر بزرگ جنبش 
کمونيسم کارگری را گرامی ميدارم و با يکی از جمالت پر معنا و 

مارکسيسم و جهان "انقالبی، در يکی از آثار معروف او به نام 
 .، اين ياد نامه کوتاه را به پايان می رسانم"امروز

 
. اساس سوسياليسم انسان است، چه در ظرفيت جمعی و چه فردی "

جنبشی است برای .  سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است
خالص کردن انسانها از اجبار اقتصادی و از اسارت در قالبهای از 

جنبشی است برای از بين بردن طبقات و طبقه .  پيش تعيين شده توليدی
 ."اين شرط حياتی شکوفايی فردی است. بندی انسانها

 
 ٢٠٢١مه  ٢۵
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 مرکز خبری کميته کردستان حزب حکمتيست 
 

 حكم زندان محمود صالحى و عثمان اسماعيلى
 

ماه  ٣و  ۶بيدادگاه شهر سقز عثمان اسماعيلی ومحمود صالحی را به 
دادگاه رژيم ضد کارگر جمهوری اسالمی قبال .  کرده است زندان محکوم 

و تبليغ در ارتباط با بزرگداشت اول  اتهام اين فعالين کارگری را شرکت 
مه، روز جهانی کارگر اعالم کرده بود که از طرف اين فعالين غيرقابل 

 . قبول، و آنرا رد کرده بودند
 

اند که اين حکم می تواند به  مسئولين فاسد و دزد رژيم همچنين اعالم کرده
رژيم ضد کارگری ای که بزرگداشت روزجهانی .  جزای نقدی تبديل شود

طبقه کارگر امنيت آن را بخاطر می اندازد، ربطی به جامعه و بطريق  
 . اولی به مردم زحمتکش ندارد و خود مانع بهبود و رفاه جامعه است

  
کردن اين احکام بزدالنه  کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن محکوم 

دادگاه شهر سقز، از مردم مبارز و تشکلهای آزاديخواه و عدالت طلب می 
خواهد با اعتراض خود در آزادی اين کارگران و لغو اين احکام ضد 

 . کارگری بکوشند
 
 ١۴٠٠خرداد  ۶

 منصورحكمت از نگاه من

 ...در گراميداشت روز منصورحكمت 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، 

درمانى، بهداشتى و واكسيناسيون  رايگان 

ساكنين ايران در شرايط گسترش پاندمى 

 ! كرونا است
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 "!پناه بردن به خدا" تور انتخاباتى 
اگر دقت کنيد، در مناسبت نمايش انتخابات، تور ويژه ای هست که طی 

تا ذهن ياری "!  به خدا پناه می برند"آن، کانديداهای رد صالحيت شده 
می کند اين داستان از رفسنجانی شروع شد که نميتوانست و نميخواست 

در ادامه به الريجانی و "! به خدا پناه برد"رودرروی خامنه ای بايستد و 
، "به خدا پناه می برم"عبارت اسالمی .  جهانگيری و ديگران هم رسيد

اسم رمز بی عرضگی است که تمکين سياسی به اراده و امر خامنه ای 
. و شورای نگهبان را با لحن عاشورائی و مظلوم نمائی استتار می کند

از احمدی نژاد تا الريجانی ها و اصالح طلبان، حرف مفت زياد ميزنند 
هدف گرم کردن تنور نمايش حکومتی است که .  و شعار زياد ميدهند

وقتی هم کنارشان می گذارند، نه عرضه .  خود پرسوناژهای آن هستند
جيک زدن دارند، نه چنين قصدی دارند و نه اساسا می خواهند حکومت 

هيچکدامشان بدون حکومت اسالمی معنی .  شان را با چالشی روبرو کنند
 . ندارند

 
سياست اعمال فشار و شعار دادن برای معکوس کردن روند تصميم 

نهايت هدف نق و نوق .  گيری و تغيير ترکيب کانديداها شکست خورد
بدهد و يکی دو "  حکم حکومتی"های اصالح طلبانه اينبود که خامنه ای 

خامنه ای اما اينکار را نکرد، .  نفر ديگر را وسط اين مضحکه برقصاند
از رای گماشته هايش در شورای نگهبان کامالً حمايت کرد و به 
دلواپسان انتخابات و نظام در عين حال گفت که شماها هنوز خودی 

 ! هستيد و صالحيت داريد، نگران نباشيد
 

در جدال سينه چاکان متفرقه نظام اسالمی که هر يک ديگری را به 
پرچم بی "  پناه بردن به خدا"متهم ميکند، " ساختارشکنی"نابودی نظام و 

عرضه ها است که ميدانند نبايد کاری کنند که پای مردم منزجر از نظام 
چنين حماقتی نخواهند کرد، همه شان ميدانند به هر .  شان را وسط بکشند

دليلی پای جامعه را وسط بکشند، مردم آنجا که آنها می خواهند سوت 
پايان بزنند نخواهند ايستاد، بلکه بسرعت از روی الشه نظام رد خواهند 

 . با علم به اينست که جملگی زير عبای خامنه ای پنهان ميشوند. شد
 

*** 
 

 !رئيسى، قاتل اعظم آمد
رژيم اسالمی حکومت قاتلين و تير خالص زن ها و چاقوکشان حزب 

عنصری در اين حکومت پيدا نمی شود که راسا در دوره ای . اللهی است
از حيات منحوس رژيم اسالمی مرتکب جنايت نشده باشد و يا جنايت 

اما ميان قاتلين، کهنه کار و آماتور وجود .  حکومتی را تائيد نکرده باشد
يکی از آدمکشان حرفه ای ابراهيم رئيسی سرجالد قوه قصابيه .  دارد
 . است

 يادداشتها، 
 

 سياوش دانشور

ابراهيم رئيسی همراه با مصطفی پوردمحمی، مرتضی اشراقی و 
منسوب خمينی بودند که تنها "  گروه مرگ"علی نيری، اعضای  حسين

زندانی سياسی را در محاکمات دو  ٤٠٠٠بيش از  ٦٧در تابستان سال 
دقيقه ای اعدام و اجساد نيمه جان آنها را دستجمعی در خاوران ها شبانه 

ابراهيم رئيسی فقط قاتل معمولی نيست، او در ليگ آدمکشان . دفن کردند
حال رئيسی قاتل اعظم قرار است بدستور رهبر طويله .  حرفه ای است

 . اسالمی رئيس جمهور شود
 

بعنوان کسی که رفقای عزيز و همرزمان انقالبی و کمونيستم را امثال 
رئيسی و شرکای جنايتکارش در دهه شصت کشته اند، نفس آمدن نام اين 

نام .  فکر ميکنم در اين حس بسياری شريک من باشند.  افراد آزارم ميدهد
ننگين رئيسی ها هر بار ما را به آن دهه خونين و فراموش نشدنی پرت 

تصور کنيم حال و روز مادران و پدران و بستگان عزيزانی که .  می کند
توسط اين جانيان کرور کرور بقتل رسيدند و هنوز از قبر جگرگوشه 

اينروزها برای اين عزيزان تلخ و بسيار تلخ .  هايشان هم خبر ندارند
 .است

 
نام رئيسی در گوش ما يادآور يک هوالکاست اسالمی است که دو پرده 
بزرگ آن در دهه شصت روی صحنه آمد و حکومت اسالمی را مستقر 

رئيسی تنها يک نام نيست، او نماد قساوت و بيرحمی بورژوازی .  کرد
 . اسالمی در کشوری است که يک انقالب را بخون کشيدند

 
در مناسبت مضحکه انتخابات، ورق زدن پرونده های قطور جنايت، نور 
انداختن روی آمران و عامالن و مسببين آن به تقويت حافظه تاريخی 

فرصت مناسبی است که مادران و پدران داغدار .  جامعه کمک می کند
 .عليه رئيسی و حکومت رئيسی ها صدای اعتراض را بلندتر کنيم

 
*** 

 

 رد صالحيت ها و عاشورای اصالح طلبان
در نمايش مضحک خامنه ای و منصوبانش که در جمهوری اسالمی نام 

گرفته است، بار ديگر جانفدايان و قسم خوردگان "  انتخابات"بی مثمای 
. کهنه کار و کسانی که برای نظام جنايت کرده اند، رد صالحيت شدند
. اين بازی باالئی ها است و دخلی به داشتن کلمه صالحيت ندارد

نداشته کل نظام در خيابان و کارخانه رد و "  صالحيت"سالهاست که 
اينجا جنگ کرکس ها است، جنگ برسر سهم .  حکمش صادر شده است

خط حاکم اينست که .  و لفت و ليس و رانت و استراتژی بقای نظام است
خروجی نمايش انتخابات، رژيمی فشرده تر برای تقابل با جامعه و پايان 

 . دادن به بازی دو جناح است
تاج زاده مفلوک چطور بايد داد بزند که از خامنه ای دلش بيشتر برای 

" ساختارشکنانه شورای نگهبان"نظام می سوزد؟ ميگويد عليه سياستهای 
معترض است اما اگر له هم شوند عليه نظام اقدام غير مسالمت آميز 

اينکه تاج زاده و !  به اين ميگويند اولترا سرسپردگی!  نخواهد کرد
اصالح طلبان را به بازی راه ندادند و هنوز از خامنه ای دوآتشه تر 
سنگ نظام را بر سينه ميزنند؛ نشان ميدهد اصالح طلبان چه ظرفيت 
کثيف و خطرناکی در تقابل با عمل انقالبی و سرنگونی خواهی کارگران 

  ١١صفحه    !و مردم زحمتکش دارند
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تاج زاده کهنه حزب اللهی تازه دگرانديش طرفدار 
رهبری اصالحات توسط خامنه ای، بايد نان بخورد 

اما کسانی که .  و از رانت حکومت برخوردار باشد
حتی اجازه ندارند مثل تاج زاده علم نوکری خامنه 

شرکت در "ای را بر دوش بگيرند ولی هنوز از 
سخن ميگويند، بايد مورد مطالعه قرار "  انتخابات

برای اينکار عاشورای تاج زاده و اصالح .  بگيرند
اين فضاحت .  طلبان ماتريال مناسبی بدست نمی دهد

حاصل بن بست کل رژيم اسالمی است که در سير 
آن و در هر مرحله ابواب جمعی خود را از مدار 

 . بيرون می اندازد
 

نکته جالب داستان برای ما که بيرون کل اين ماجرا 
کار می کنيم، اينست که هيچ ادا و اطوار و ترفندی 
موجب گرم کردن بازار اين مضحکه نخ نما و 

شکست جمهوری .  تکراری ميان مردم نشده است
ما تنها بايد با .  اسالمی در اين نمايش مسجل است

دخالت در اوضاع اين شکست را سنگين تر و همه 
جانبه تر کنيم تا در موقعيت بهتری برای هجوم 

 .قرار بگيريم
 

  ٢٠٢١مه  ٢٧

 
 

 ...يادداشتها 
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داعشی در شهرهای کردستان در   -در يک ماه گذشته جريانات سلفی
سايه امن حاکميت سياه جمهوری اسالمی دست به ارعاب و قمه چرخانی 
و اذيت و آزار شهروندان به بهانه ماه رمضان و مشروب خواری زده 

در ادامه اين تحرکات، روز يکشنبه دوم خرداد جمعی ازاين آدمهای .  اند
منفور و مرتجع به سبک داعشی های موصل و رقه، سوار بر موتور با 
قمه و خنجر و با شعار هللا اکبر در يکی از محالت معروف شهر سنندج 

حضور پيدا کرده و به بهانه بی حجابی يک زن، دست به "  حاجی آباد"
حضوراين مرتجعين، با تعرض متقابل، جواب .  عربده کشی می زنند

مردم در .  قاطع و درخوری از مردم گرفته و آنان را فراری داده اند
سنندج همچون مردم مبارز محله دارسيران در شهر مريوان مرتجعين و 

 .اوباشان اسالمی را به عقب رانده اند
 

سال گذشته عالوه بر تحمل مصائب  ۴٢مردم در شهرهای کردستان در 
و مشقات ناشی از حاکميت سياه جمهوری اسالمی، جنايات مکتب قرآنی 

سلفی ها، داعشی ها و طالبانها را در کردستان، "  مفتی زاده"وابسته به
اينها جريانات .  سوريه و عراق و افغانستان را ديده و تجربه کرده اند

تروريستی، ضد جامعه، ضد مدنيت و ضد آزادی هستند که به تجربه 
ثابت شده هر جا که حضور پيدا کرده و قدرت گرفته اند با قمه و شمشير 

در .  و اسلحه بر مردم حاکميت کرده و زندگی را برآنان سياه کرده اند
واقع سلفی ها، کپی جريان ارتجاع اسالمی شيعه اند، که در اشکال 
گوناگون از جمله اسيد پاشی به زنان، تعرض به زنان تحت عنوان بی 
حجابی و تعرض به همه مظاهر آزادی و سبک زندگی مردم عمل می 

داعش، نماينده سياسی و حکومتی اين   -دولت جمهوری اسالمی.  کنند
 .اسالمی اند -فرهنگ و کنش ارتجاعی

 
در شرايطی که مردم در سراسر ايران در مقابل تحميل فقر و فالکت و 
زورگويی و استبداد اسالمی دست به اعتراض و مبارزه زده اند و اين 
اعتراض و نارضايتی و نفرت از رژيم اسالمی هر روز بيش از پيش 
گسترش می يابد، در کردستان جمهوری اسالمی با آزاد گذاشتن دست هم 

داعشی، اين موقعيت را برای آنان به   -سلفی"  آتش به اختيار"کيشان 
وجود آورده تا ضديتشان را با نمودهای آزادی و انسانيت، و مقابله با 
اعتراض و نارضايتی مردم و تهديد فعالين و نيروهای آزاديخواه و 

 . سوسياليست به نمايش بگذارند
 

ترديدی نيست که با اوجگيری اعتراض و نارضايتی و گسترش مبارزه 
کارگران و زحمتکشان، رژيم جمهوری اسالمی، برای مقابله با مردم نه 
تنها در کردستان، که در سراسر ايران از نيروها و جريانات مرتجع و 
ضد انسانی همچون سلفی های داعشی برای سرکوب نارضايتی مردم 

به همين منظور است که امروز در شهرهای .  استفاده خواهد کرد
کردستان جريانات سلفی و مرتجع با قمه و شمشير بدون مزاحمت و 
دخالت دستگاههای امنيتی رژيم، زندگی و آسايش مردم را تهديد می 

 .کنند
 

 -شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست حضور نيروهای سلفی 
داعشی را خطر جدی برای زندگی امروز و فردای مردم در شهرهای 

کردستان و ساير شهرهای ايران می داند و براين باور است که بايد با 
تمام توان سد محکمی در مقابل تحرکات و تعرضات مرتجعين اسالمی 

در کردستان نيروهای کمونيست و انقالبی و مردم مبارز و .  ايجاد کرد
آزاديخواه سابقه درخشانی در مقابله با ارتجاع اسالمی از هر نوع آن 
داشته و الزم است که دست در دست هم، ضمن افشای چهره و ماهيت و 
عملکرد ضد انسانی و ضد آزادی شاخه های مختلف اين جريانات 

داعشی در دفاع  -مرتجع، صف محکم مبارزاتی در مقابل تهديدات سلفی 
شورای همکاری نيروهای چپ و .  از آزادی و امنيت مردم ايجاد کرد

کمونيست در کنار مردم کردستان وعليه ارتجاع سلفی خواهد بود و 
ضروری می داند که برای مقابله با حضورآنان در محالت و محيط 
زندگی مردم، جوانان مبارز و انقالبی با کمک مردم دست به خود 
سازماندهی و ايجاد شبکه های مبارزاتی عليه سلفی های مرتجع بزنند و 

 .هر نوع تحرک و تهديدی را از آنان سلب کنند
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢١مه  ٢٨-١۴٠٠خرداد ٧
 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست  :امضاها
 .حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان اقليت، هسته اقليت-کارگری

 داعشى ها در كردستان -اعالميه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست عليه حضور سلفى
 

 در دفاع از آزادی و امنيت مردم



 

مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده         "

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است، كه در          

آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى، عربستان         

سعودى و اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى، نژادى        

و مذهبى؛ آشكارا چنين است، امر سوسياليسم به        

امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى          

 ". انسانها گره ميخورد

 منصور حكمت

 ٥٩٧شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ١٣صفحه    

روز يکشنبه دوم خرداد گروهی از افراد سلفی با ورود به محله حاجی 
آباد در شهر سنندج  و به قصد ايجاد مزاحمت و سلب امنيت و آسايش از 

با دخالت ساکنين .  مردم و با شعار هللا اکبر دست به عربده کشی ميزنند
اين افراد محل را ترک ميکنند و چند ساعت بعد اين افراد مجددا و به 
قصد ارعاب ساکنين محله حاجی آباد با صورتهای نقاب زده، قمه بدست 
و سوار بر موتور به حاجی آباد برگشته و با ويراژ دادن و عربده هللا 

غافل از اينکه زنان و .  اکبر مخل آسايش مردم و ساکنين محله ميشوند
سال در مقابل هارترين رژيم منطقه مقاومت کرده اند در  ۴٢مردانی که 

مقابل مشتی لمپن و چاقوکش سلفی کوتاه نميايند و اجازه ابراز وجود به 
جوانان محله بسرعت از اين اتفاق مطلع ميشوند و .  آنها را نخواهند داد

خود را به محل تجمع اوباش سلفی رسانده و برای مقابله با اين شرارت، 
نهايتا چاقوکشان سلفی .  با آنها درگيرشده و درس خوبی به آنها ميدهند

کتک خورده، سوار بر موتورهايشان از محله حاجی آباد بيرون رانده 
چند نفر از آنها هم به دليل جراحات ناشی از درگيری راهی .  ميشوند

 .بيمارستان کوثر ميشوند
 

اتفاقات اخير در محله حاجی آباد سنندج، داسيران مريوان و شهر سقز 
درسی است برای صف چاقوکشان سلفی که ديگر در هيچ شهری در 
کردستان به قصد قدرت نمايی و سلب امنيت از شهروندان دست به 

مردم سنندج سابقه و تاريخ ننگين سلفی ها و .  مانور و قمه گردانی نزنند
 .برادران مکتب قرانی آنها را خوب بخاطر دارند

 
سلفی بايد حالی کرد هر نيرو و ارگانی که از آنها   -به اين اوباش داعش

حمايت ميکند، اين را نفهميده که مردم متحد و مصمم در مقابل اين 
بايد به قمه کش های اين جريان .  شرارتها ساکت نخواهند نشست

ارتجاعی فهماند زندگی شخصی و نوع پوشش انسانها به شما ربطی 
دخالت در زندگی شخصی انسانها با تعرض شهروندان و مردم .  ندارد

جمهوری اسالمی به اندازه کافی .  آزاديخواه جامعه روبرو خواهد شد
ارگان های سرکوب و سلب آسايش از مردم را در اختيار دارد، مردم 
آزاديخواه تهديدات و شرارت های بيشتری را از جانب شما قبول 

اوباش و چاقوکشان سلفی بدانند گارد محکمی از زنان، مردان و . نميکنند
جوانان شهر سنندج را در مقابل خود دارند که قصد ندارند اختيار شهر و 

سلفی های مرتجع و مزدور که با پول -محل زندگيشان را به شما داعش
شهرهای کردستان محل .  کشورهای مرتجع منطقه تامين ميشويد بسپارند

هدف از شل کردن افسار اعضای اين .  تاخت و تاز مغول وار شما نيست
جريان تا مغز استخوان ارتجاعی از طرف جمهوری اسالمی به قصد 
ناامن کردن جامعه در شرايطی است که کل حاکميت در بحرانی عميق 

چگونه است کوچکترين تجمع کارگران و مردم محروم . دست و پا ميزند
برای خواسته هايی برحق به شديدترين وجه جواب داده ميشود و 
کارگران را با احکام سنگين به دادگاه و زندان ميفرستند اما حمله مشتی 
چاقوکش سلفی به مردم يک محله با سالح سرد و گرم با هيچ واکنشی 
روبرو نميشود؟ گويی اساسا اين اتفاق رخ نداده و کسی امنيت و آسايش 

 !مردم را با قلدری به گروگان نگرفته
 

 !مردم آزاديخواه سنندج
عسس و گزمه های قمه کش سلفی را بايد چنان ادب کرد که ديگر جرات 
چنين حرکاتی را بخود ندهند و مخل امنيت و آسايش شما شهروندان به 

اين سومين تعرض در يک ماه گذشته .  بهانه های واهی و بی پايه نشوند
افسار .  از طرف اوباشان سلفی به محالتی در شهرهای کردستان است

گسيختگی اينان را بايد با اتحاد و همبستگی در يک صف منسجم پاسخ 
شهرهای کردستان محل رشد اين ويروس ضد بشری که در منطقه .  داد

اجازه ندهيد محل کار و زندگی خود .  خون به زندگی مردم پاشيدند نيست
 . و خانواده هايتان به ميدان قدرت نمايی مشتی قمه کش لمپن تبديل شود

 
با ايجاد گروههای .  اجازه ندهيد شنگال و موصل ديگری را خلق کنند

سلفی ها که قصد ايجاد اخالل   -حفاظت از محالت مانع حضور داعش
بايد به اعضای باند تبهکار .  در شهر و محل زندگی شما را دارند بشويد

سلفی حالی کرد که دخالت در زندگی مردم، مزاحمت برای شهروندان و 
ساکنينن اين محالت جرم است و مردم برای دفاع از حريم شخصی 

شادی و آسايش و . زندگی و محيط اطرافشان در مقابل آنها خواهند ايستاد
اختيار نوع پوشش از حقوق ابتدايی هر شهروندی است، اوباش سلفی 

عزم راسخ و حضور متحدانه شما .  حق دخالت در اين مسايل را ندارند
برای ادب کردن اين باند تبهکار هشداری جدی به اين لمپن های قمه 

 .بدست و مزدور است
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !مرگ بر مرتجعين سلفی

 !زنده باد آزادی، رفاه و برابری
 

 حکمتيست -کميته کردستان حزب کمونيست کارگری
 ١۴٠٠خرداد  ٣

 حكمتيست -اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگری

 

 در رابطه با ايجاد مزاحمت مجدد 

 داعشى ها  در سنندج –سلفى 
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در چند هفته اخير مردم شهرهای کردستان شاهد وحشيگری، قلدری و 
. شمشير کشی گروهی از نيروهای لمپن اسالمی به نام سلفی ها بودند

سلفی ها يک گروه اسالمی تندرو هستند که سالها پيش توسط رژيم 
اسالمی در کردستان بعنوان وسيله ای برای تهديد جامعه و به منظور 

بارها با چراغ سبز رژيم .  رواج و ترويج  ارتجاع اسالمی ساخته شدند
تروريست پرور اسالمی به مردم بيدفاع در شهرهای کردستان حمله 
کردند و جنايات فراوانی از قبيل گروگانگيری تا به قتل رساندن مردم 

اين نيروی تروريستی در شهرسنندج و .  بيگناه در کارنامه خود دارند
شهرستانهای مريوان و سقز به بهانه مشروب خوری و پيروی نکردن 

اند و با  مردم از دين متحجر و قرون وسطايی اسالم به مردم حمله کرده
شعار هللا و اکبر و شمشير کشی در خيابانها دست به تهديد مردم زده اند، 

زاديخواه و آکه در همگی اين شهرها با شکست سنگينی از طرف مردم 
متاسفانه در حمله اين وحشی های اسالمی .  برابری طلب روبرو بوده اند

اند و  چند نفر از جوانان شهرستانهای مريوان و سقز و سنندج زخمی شده
 . يک نفر نيز کشته شده است

 
گروه تروريستی سلفی ها روز پنج شنبه شانزده ارديبهشت با استفاده از 
ميديای اجتماعی و يک کانال تلگرامی با انتشار فراخوانی از تمامی 
رواج دهندگان خرافه و مذهب خواسته بودند که در خطبه های نماز 

در .  جمعه فتوای کشتن کسانی را که اسالم و دمحم را قبول ندارند بدهند
حالی که سلفی ها در پی برنامه ريزی برای حمله مجدد به منظور 
جبران شکست سنگينشان در محله دارسيران مريوان بودند، زنان و 
مردان اين محله همراه با مردم متنفر از اسالم و اسالم سياسی دست به 
سازماندهی و دفاع از محله خود زدند و همراه با آنها احزاب و 

مخالف رژيم اسالمی و کارگران و کمونيست و چپ سازمانهای سياسی 
آزاديخواهان در شهرهای کردستان و برخی از شهرهای ايران با 
فرستادن پيامهای حمايتی خود و محکوم کردن اين حرکت تروريستی 
احساس همدردی و ابراز کمک خود را به مردم مريوان نشان دادند و به 
سلفی ها ثابت کردند که نه تنها جائی در کردستان بلکه در هيچ کجا 
ندارند و در صورت تکرار دوباره اين حرکت تروريستی با مقاومت 

از اين رو سلفی ها با فرستادن امام جمعه مرتجع . مردمی روبرو ميشوند
مريوان برای معذرت خواهی از مردم محله دارسيران جرات روبرو 
شدن با مردم خشمگين را نداشتند و غافلگيرانه در شهرستان سقز و شهر 
سنندج با شمشير و قمه به مردم بيدفاع حمله کردند، که در هر دو شهر با 

 . اند مقاومت مردم محله و شکست و زخمی شدن نيروهايشان روبرو شده
 

مردم شهرهای کردستان قبال هم شاهد وجود چنين باندهای سرکوبگر و 
گروه اسالمی و تروريستی مکتب قرآن در اوايل انقالب .  لمپنی بوده اند

به رهبری احمد مفتی زاده و با حمايت لجستيکی رژيم اسالمی به صف 
آزاديخواهی و کارگران و نيروهای چپ و مترقی در شهرهای کردستان 
حمله ميکرد و نيروهای چپ و کمونيست را شناسائی و دستگير و برای 

اين .  تيرباران در جوخه های مرگ تحويل پاسداران رژيم اسالمی ميداد

جريان همکار جمهوری اسالمی با 
مقاومت و تعرض نيروهای کمونيست و 
آزاديخواه در آن دوران روبرو شدند و با 
وجود حمايت همه جانبه رژيم اسالمی 

اکنون .  مجبور به فرار از کردستان شد
اين  نيروهای لمپن به منظور مقابله با 
رشد چپ و کمونيسم و سکوالريسم در 
کردستان توسط رژيم اسالمی طراحی، 

اند و هر وقت که رژيم  حمايت و آماده شده
اسالمی به آنها نياز داشته باشد اين جک و جانورها را به جان مردم 

اما به دليل وجود و فعاليت نيروهای کمونيست و چپ و .  مياندازد
سکوالر در کردستان، در هر دو رژيم سلطنتی و اسالمی، مردم 
کردستان تاريخ و سنت مبارزاتی قوی عليه ستم و نابرابری دارند و 
هيچوقت به اين لمپنهای قمه کش اجازه نميدهند که کردستان را مانند 

حمايت رژيم اسالمی از .  سوريه و عراق تبديل به جوالنگاه خود کنند
رژيم خوب .  فرقه های مختلف تروريستی تنها برای بقای عمر خود است

ميداند که نه حکومت اسالمی و نه اين تروريست ها در کردستان و در 
بقيه ايران جائی ندارند و تنها با زور اسلحه و سرکوب است که حاکميت 

تمامی جنايت اين وحشی های اسالمی در .  خود را برقرار کرده است
 .  تاريخ ثبت شده و ماندگار خواهد ماند

 
امروز بيشتر از هر زمانی مردم نياز به برپا کردن شوراهای محالت و 

تنها در . سازمانهای دفاع از خود برای مقابله با چنين تروريستهائی دارند
يک جامعه سکوالر و سوسياليستی است که همه شهروندان مستقل از هر 

مرگ بر اسالم و .  عقيده ای ميتوانند آزادانه و در امنيت زندگی کنند
 !درود بر سوسياليسم! رژيم اسالمی ايران

 
 ٢٠٢١مه  ٢٥

 كردستان جای  تروريسم اسالمى نيست
 

 پردل زارع   
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 !حضار محترم، رفقاى گرامى
. حضورتان را در مراسم گراميداشت منصور حکمت خير مقدم ميگويم

در اين فرصت ترجيح ميدهم بجاى متمرکز شدن روى جنبه اى از ديدگاه 
و نظرات منصور حکمت در باره تفاوتهاى کمونيسم منصور حکمت و 

 .ريشه هاى آن در يک مقياس تاريخى اشاراتى داشته باشم
 

 ماترياليسم پراتيک
کمونيسم کارگری و کمونيسم مارکس در تفاوت با انواع کمونيسم ها و 

و نگرش ماترياليسم " کمونيسم پراتيک"سوسياليسم های زمانه خود را با 
اين جمله را احتماال زياد شنيده ايد و روى مقبره .  پراتيک توضيح ميدهد

مارکس هم نوشته شده است که به نظر من تمام داستان زندگى کمونيسم 
"مارکس و لنين و منصور حکمت را توضيح ميدهد تمام فالسفه به : 

طرق مختلف جهان را تفسير کرده اند، حال آنکه مسئله برسر تغيير 
اين جمله همانطور که مطلع هستيد از کتاب ايدئولوژى آلمانى و ."  آنست

مارکس قبل از .  تزهائى در نقد ماترياليسم فويرباخ گرفته شده است
تدوين سرمايه و مانيفست کمونيست، قبل از کمون پاريس اولين حکومت 
کارگرى جهان، قبل از ايجاد انترناسيونال اول کمونيستى، و قبل از 
بسيارى جدل ها در جنبش سوسياليسم بين المللی و دربدرى ها از دست 
پليس و دولتهاى وقت، به نقد ماترياليسم مکانيکى و اسکوالستيک و 

 .تفسيرگر نشست
 

با نقد  ١٨۴۵مارکس که زمانى خود جزء هگلى هاى جوان بود در سال 
ماترياليسم فويرباخ به تدوين جهان بينى، وجود شناسى، تئورى شناخت 
و متدولوژى اى مبادرت کرد که در اساس با ماترياليسم پيشين متفاوت 

تز کوتاه در باره فوير باخ،  ١١مارکس با کتاب ايدئولوژى آلمانى و . بود
علمى و انقالبى و پيگير   - يک ماترياليسم خود ويژه، يک نگرش انتقادى 

را نسبت به جهان پيرامون و در مرکز آن جامعه و پراتيک انسان 
آنچه که ماترياليسم مارکس را ويژه ميکند، جايگاه تعيين کننده .  گذاشت

اى است که پراتيک بطور عام و پراتيک انقالبى بطور خاص در نگرش 
پراتيک انقالبى در مارکسيسم يک رکن .  و جهان بينى انتقادى اش دارد

مارکس ماترياليسم خود را در تمايز با ماترياليسم .  اساسى نقد فلسفه است
ً لفظ  نام مى"  ماترياليسم پراتيک"کهنه،  و "  کمونيست"گذارد و مشخصا

بنا براين از نظر .  را بطور مترادف بکار مى برد"  ماترياليست پراتيک"
مارکس، امر تغيير جهان و تالش بيوقفه براى ايجاد اين تغيير در جامعه 

 .توسط آکتور فعاله، تعريف کمونيسم يا ماترياليسم پراتيک است
 

اما وقتى دقيق ميشويد ميبينيد بعد از مارکس، بجز استثنا يار ديرين او 
انگلس، اين نگرش پس ميرود و در قلمرو سياسى به اصطالح 
مارکسيستها و سوسياليستها به همان نگرش تفسيرگر، فلسفی، غير 

احزاب انترناسيونال دوم نگرش .  انقالبى و غير انتقادى برميگردند
پراتيکى و تالش براى تغيير انقالبى جهان و جامعه را پس   -انتقادى

ميزنند و با يک نگرش دترمينيستی راجع به تاريخ و سير تکاملى آن به 

اين دوره اى .  بورژوازى تسليم ميشوند
است که براى سالهاى طوالنى مارکس و 
آثارش اينجا و آنجا هست اما جنبش 
کمونيستى طبقه کارگر يا حاشيه اى شده و 

. يا مقهور جنبشهاى طبقات ديگر است
ديگر نه مانيفست کمونيست و نه انقالب 
کمونيستى براى تغيير جهان در دستور 

 .   احزاب انترناسيونال دوم است
 

لنين کسى است که . اين وضعيت تا دوره لنين و انقالب روسيه ادامه دارد
پراتيکى مارکس و نقش اراده انسان براى تغيير -بار ديگر نگرش انتقادى

متدولوژى لنين، چيزى .  را به مرکز تالش سوسياليستى برميگرداند
بيشتر از وفادارى عملى به ماترياليسم ويژه مارکس، يعنى ماترياليسم 

ماترياليسمى که ديالکتيک رابطه متقابل پراتيک انسانى .  پراتيک نيست
همين ديدگاه و جدل هاى او با منشويکها، .  با جهان عينى را دريافته است

و الزم به تاکيد است اگر اين .  لنين و رگه لنينيسم را خود ويژه ميکند
 .ديدگاه نبود به احتمال قوى انقالب اکتبرى هم در کار نبود

 
ما در قرن .  با شکست انقالب اکتبر مجددا اين نگرش حاشيه اى ميشود

بيستم با انواع سوسياليسم و مدعيان مارکسيسم روبرو هستيم که ادعائى 
شما حتما در فروم هاى مارکسيستها که .  براى تغيير انقالبى جهان ندارند

مرتبا در کشورهاى اروپا برگزار ميشود شرکت کرده ايد و يا راجع به 
صدها نفر روشنفکر بورژوا و اساتيد و به اصطالح .  آن خوانده ايد

اما حرفهائى که بنام مارکس ميزنند .  فيلسوف مارکسيست جمع ميشوند
يک ذره اميد، يک ذره تالش براى تغيير، اينکه وضع .  حيرت آور است

موجود را قبول نکنى، و مهمتر اينکه اين به اصطالح مارکسيستها 
خودشان فعال و رهبر و تريبون جنبش سوسياليستى کارگران باشند ديده 

حتى آنجا که کسانى پيدا ميشوند و از يک تز مارکس و صحت .  نميشود
آن دفاع ميکنند، صرفا دفاعى از تئورى مارکس ميکنند به اين معنى که 

اما چيزى در باب چه بايد کرد در اين نگرش .  مارکس درست گفته است
و سازماندهى جنبشى بر اساس اين ديدگاه ها ديده نميشود و حتى ادعايش 

 .هم وجود ندارد
 

شکست انقالب اکتبر موجب شيفتى در کمونيسم قرن بيستم شد که 
مشخصه اش جدائى کمونيسم از کارگر و جدائى کمونيسم از مارکس 

ناسيوناليسم، دمکراسى و رفرميسم گرايشات اصلى اى هستند که .  است
سر منشاء انواع کمونيسم هائى اند که به همه چيز مربوط اند بجز به 

ترديدى نيست .  مارکس و به انقالب کمونيستى کارگرى و به تغيير جهان
که کمونيسم بعنوان جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه دارى وجود دارد اما 
يا منکوب شده و يا بحدى ضعيف است که نميتواند بعنوان بسترى متمايز 

ترديدى نيست .  و جهانى و حتى منطقه اى و کشورى خود را مطرح کند
در طول اين سالها کم کمونيست و مارکسيست و معترض و منزجر از 

اما بازيگر صحنه جنبش هاى طبقات ديگر .  اين اوضاع وجود نداشتند
هستند که عمدتا بنا به اعتبار مارکسيسم و جنبش بين المللى سوسياليستى 
ناچار شدند که اهداف ناسيوناليستى و رفرميستى و دمکراتيک خود را 

انقالبات،  خيزشها، اعتراضات، .  عرضه کنند"  مارکسيسم"در زرورق 
. مبارزات، جنگ ها و قيام هاى متعددى را هم در طول قرن داشته ايم

انواع مکاتب، نشريات و گرايشات متعدد را هم داشته ايم که بخشا با نام 
ولى از لنين به بعد آن رگه ماترياليسم پراتيک، . مارکسيسم حرف زده اند
پراتيکى، آن مارکسيسمى که   -آن متدولوژى انتقادى 

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
 

  ٢٠١٤لندن، ژوئن سخنرانى در 

 

 سياوش دانشور

 

  ١٦صفحه   
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پراتيک انقالبى را محور قرار ميدهد و براى پيروزى و قدرت گيرى 
 .کمونيسم تالش ميکند را نداشته ايم

 
منصور حکمت کسى است که بعد از لنين اين پرچم را دوباره بدست می 

ويژگى منصور حکمت اينست که جزء اين حکيم باشی هاى .  گيرد
ايران جوانى  ۵٧در متن انقالب .  سوسياليست و مفسرين تاريخ نيست

. ساله بعنوان يک مارکسيست از انگلستان به ايران برمی گردد ٢٨-٢٧
کسى که هيچ رگ و ريشه اى در تاريخ چپ آن جامعه ندارد، از فعالين 
کنفدراسيون دانشجويان در خارج کشور نيست، از محصوالت چپ 
راديکال ايران نيست، مشتق چندم استحاله سنت ناسيوناليستى و 

اما با همين ديدگاه مارکسى که .  رفرميستى جبهه ملى و حزب توده نيست
قريب هفتاد سال است خاک ميخورد وارد انقالب ايران می شود و در 
کمتر از سه سال کل دستگاه فکرى چپ راديکال ايران را که اساسا 
ناسيوناليست و رفرميست است منهدم ميکند و بار ديگر سوسياليسم و 
مارکسيسمى را روى نقشه سياسى ايران ميگذارد که منشاء آن همين 

 .پراتيکى مارکس است -جهان بينى و نگرش انتقادى
 

بحث من اين نيست که گويا بجز خود مارکس و بعدتر لنين و منصور 
حکمت، کسى نبوده است که تمايز و تفاوت ماترياليسم تفسيرگر و غير 
. انقالبى و مکانيکى را با ماترياليسم انقالبى و پراتيک مارکس درک کند

البد کم استاد فلسفه و تاريخ نبودند که اين تمايزها را در جزئيات از بر 
بحث برسر اينست که بعد لنين رهبر سياسى مارکسيست و .  بوده اند

پراتيسين انقالبى اى به صحنه نيامد که سنت فکرى و پراتيکى اورژينال 
منصور .  مارکسی را بعنوان کمونيسم و مارکسيسم به کرسى بنشاند

حکمت بطور عينى، و نه بخاطر اينکه رفيق ماست، چنين جايگاهى 
او تنها کسى است که با دست خالى و از صفر شروع کرد و .  دارد

کمونيسم خود ويژه مارکس را به کرسى نشاند و به مارکسيسم رايج 
او تنها کسى است که بعنوان جنجالى ترين چهره و شخصيت .  تبديل کرد

سياسى و رهبر چپ حتى توسط اردوی راست برسميت شناخته شد و 
امروز .  همه در موارد مهم منتظر بودند که منصور حکمت چه ميگويد

بسيارى موضوعات و مواضع سياسى در باره مسائل جامعه وجود دارند 
زمانى بود که . که هر ليبرال و راستى هم براحتى ظاهرا آن را می پذيرد

حتى چپ ها و به اصطالح کمونيست هاى آن مملکت هم چنين ادعاهائى 
منصور حکمت جامعه و زمين سياست و سيستم ارزشى را زير .  نداشتند

و رو کرد و به اپوزيسيون ايران و عراق و جنبش موسوم به کمونيستى 
اين اولين تفاوت .  در قلمروهاى مختلف معيارهاى جديدى تحميل کرد

مهم کمونيسم منصور حکمت است که او را در شرايط و چهارچوب 
تاريخى تماما متفاوت و نامساعدى، در رديف مارکس و لنين و در سنت 
سياسى و فکرى واحدى با مارکس و لنين در قياس با ديگر مارکسيستها 

 .و کمونيستها و رهبران سوسياليست در سطح ايران و جهان ميگذارد
 

 تاريخ يا جامعه
يک ويژگى و تفاوت مهم ديگر کمونيسم منصور حکمت تقابل با 

برخالف بسيارى از ماترياليست هاى .  دترمينيسم و جبر گرائى است
مفسر که از تاريخ، اهميت طبقات تاريخى، دوران، ضرورت تکامل 

طبقات و نيروها و عناصر تاريخى سخن ميگويند و از آن نتيجه ميگيرند 
که حاال وقت چه کارى رسيده يا نرسيده، منصور حکمت قدوسيتى براى 

براى او تاريخ چه ميگويد مهم نيست، ما چه ميخواهيم .  تاريخ قائل نيست
و اين يکى از مهمترين گوشه هاى ماترياليسم پراتيک بعنوان .  مهم است

براى منصور .  کمونيسم دخالتگر و سياسی برای تغيير جهان است
حکمت وجود سرمايه دارى و وجود جنبش طبقه کارگر براى دست 

در نتيجه منصور حکمت نه به .  بردن به انقالب کمونيستى کافى است
فرهنگ مردم، نه به سطح آگاهى آنها، نه به زنجيرها و قيود تاريخ توجه 

طبقاتى   –دارد بلکه با تالش براى تغيير جامعه توسط پراتيک اجتماعى 
يک تاکيد و تز مهم کمونيسم و متدولوژى .  تاريخ را شکل ميدهد

کمونيستى منصور حکمت اينست که هيچ چيزى بيرون بشر اتفاق نمى 
قرار نيست تاريخ بخودی خود به چيزی منجر شود، قرار نيست .  افتاد

بشر اگر بخواهد ميشود و !  بخورد و ما رستگار شويم"  تقی به توقی"
در نتيجه نقش تصميم، نقش انتخاب انسانها، دست .  اگر نخواهد نميشود

بردن به عمل انقالبى و دخالتگرى در سياست براى تغيير اصل است و 
او عالقه ويژه اى دارد که کمونيسمش با عباراتى مانند .  نه تاريخ

 .پراتيک، دخالتگر، انقالبى و سازش ناپذير معرفه و شناخته شود
 

 بعنوان نظريه پرداز مارکسيست
منصور حکمت بعنوان يک تئوريسين و نظريه پرداز مارکسيست و دقيقا 

انقالبى اش به جهان و جامعه و   –پراتيکى   –به اعتبار نگرش انتقادى 
آثارى که از او .  سنتهاى موجود، کارنامه درخشان و خود ويژه اى دارد

بجا مانده است براى کارگر کمونيست قرن بيست و يکم يک گنجينه غنى 
آثار منصور .  آموزش و يک اسلحه مهم براى انقالب کمونيستى است

حکمت اساسا ويژگى ايرانى و کشورى ندارند و عميقا ملهم از يک 
نگرش انترناسيوناليستى است که کارگر کمونيست در ايتاليا، انگلستان، 
آلمان و هر گوشه جهان ميتواند پالتفرم و مبناى فعاليت کمونيستى خود 

 .بکند
 

ويستى و از ته يمعموال کسانى پيدا ميشوند که با يک نگرش پوزيت
تاريخى به جوانبى از ديدگاه ها و سياست هاى آدمهاى مشهور ايراد 

اما اهميت شخصيت هاى تاريخى را نميتوان اينگونه تبيين و .  ميگيرند
امروز کاپيتال و مانيفست مارکس هنوز جزو پرو فروش .  بررسى کرد

کسى اهميت مارکس را با بحث هائى که ممکن است .  ترين کتابهاست
امروز براى مبارزه سوسياليستى موضوعيت خود را از دست داده  

اهميت مارکس در بستن پرونده غول هاى فکرى و .  باشد، نمی سنجد
فلسفى پيش از خود و بدست دادن نقدى جامع و محکم از سرمايه دارى و 

يا .  راه حل برون رفت از آن از طريق يک انقالب کمونيستى است
بخشی از آثار لنين امروز موضوعيت خاصى براى کارگر کمونيست و 

اما .  جنبش سوسياليستى قرن بيست و يکمى ندارد و يا ناکافى است
اهميت لنين که داد دنيا و بورژوازى را در آورده و هنوز عليه اش 

اهميت لنين در اينست که نشان داد .  تبليغات شنيع ميکنند اينها نيست
سوسياليسم امکان پذير است و با تالش و نگرش انقالبى اش کوه يخ 
انترناسيونال دومى ها را درهم شکست و کمونيسم و بلشويسم را به اميد 

 .رهائى بشر در جهان تبديل کرد
 

اهميت منصور حکمت از زاويه تاريخى و کارى که انجام داد اينست که 
در تقابل با اردوگاه هاى قوى به اصطالح سوسياليستى و در تقابل با 
سنت گسترده چپ راديکال ناسيوناليست و رفرميست، کمونيسم متمايزى 

ترند سياسى معتبرى را شکل داد و .  را به صحنه آورد
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دست بکار سر و سامان دادن به کمونيسم بعنوان جنبش سوسياليستى 
کمونيسم منصور حکمت حاصل نقد و جمعبندى يک .  طبقه کارگر شد

مائويسم .  تاريخ طوالنى غير کارگرى و غير کمونيستى بعد لنين است
بدون انقالب چين اهميتى پيدا نميکرد، لنينيسم بدون انقالب روسيه 
جايگاهى نمى يافت، اما کمونيسم منصور حکمت بدون جوش خوردن با 
واقعه اى تحت اين پرچم، چپ را در ايران و منطقه زير و رو کرده 

ديدگاه هايش از چنان انسجام و پيوستگى و استحکامى برخوردار .  است
است که ظرفيت اين را دارد که با يک پيروزى کارگرى مثال در ايران 

 .منشاء انفجار مجدد جهانى کمونيسم شود
 

 نگرش انتقادى
از ديگر ويژگی هاى مهم کمونيسم منصور حکمت نگرش انتقادى و 

يک .  تقابل با درک غير زنده از سياست و جامعه و مبارزه طبقاتی است
مطالعه ساده آثار او، يا تجربه فردى کسانى که همرزم منصور حکمت 
بودند، نشان ميدهد که او در عين حال که خود پرچمدار و تدوين کننده 
سياست ها و تئوری های اين جنبش است، مرتبا برای پيشروی بازبينى 

او شخصيتى .  می کند و بقولى اسلحه اش را تيز می کند و جال می دهد
است که هميشه ناراضى است و در هيچ دستاورد تئوريک يا پيروزى 

هميشه می .  هميشه پيشقراول بجلو رفتن است.  سياسى جا خوش نميکند
هميشه چهارچوب محکمترى به نگرش .  خواهد سنگر جديدى را فتح کند

تا ميخواهى روى .  هميشه تر و تازه و زنده است.  انتقادى اش می دهد
مسئله اى متمرکز شوى و دوره اى کار کنى، طرح جديدى و ايده جديدى 

نقد همواره عميق و عميق تر .  براى پيشرفت همان کار طرح می شود
براى او هدف روشن است؛ نابودى نظام سرمايه دارى از طريق .  ميشود

در اين مسير با اينکه انسان بشدت پا رو زمين و .  يک انقالب کارگرى
براى او روشن .  ابژکتيوى است اما تسليم شرايط و محدوديت ها نميشود

است که شرايط و چهارچوب هاى تاريخى دامنه عمل فعاليت کمونيستى 
را مشروط می کند اما در عين حال برايش روشن است که اين شرايط و 
چهارچوب ها را با پراتيک انقالبى می توان تغيير داد و براى تغييرش 

اينهم از همان درک عميق و متدولوژى ماترياليسم .  تالش می کند
 .پراتيکش ناشى می شود

 
يک مثال، احياى مارکسيسم در کشورى است که در آن سنت هاى 
کمونيسم موجود روسى و چينى و انواع گرايشات چپ راديکال و 

منصور حکمت .  اينکار شبيه کوه کندن است.  ناسيوناليسم چپ حاکم اند
اما بمجرد اينکه .  به جنگ اين پديده وسيع می رود و موفق می شود

موفق می شود با افتادگى خاصى می گويد اينکارها الزم بود و دفاع از 
مارکس و احياى آن ضرورى بود اما اين اگر به کارگرى شدن بيشتر 
مارکسيسم و مارکسيست شدن بيشتر کارگر منجر نشود، چه فايده دارد؟ 
بالفاصله به نقد محدوديت هاى سنت ضد رويزيونيستى می نشيند و بحث 
را از چهارچوب قرائت از تئوری ها و انحرافات فکرى به تقابل جنبش 

از مارکسيسم انقالبى به کمونيسم کارگرى . هاى متمايز اجتماعى می برد
 -هويتى به تمايز اجتماعى   -شيفت ميکند و بحث را از تمايز عقيدتى

 . طبقاتى می برد
 

 کمونيسم خالف جريانی
. يک تفاوت ديگر منصور حکمت ويژگى خالف جريان بودن آنست

شرايط .  منصور حکمت در ايران دو بار حزب کمونيستى تشکيل داد
اجتماعى تشکيل اين دو حزب در دنيا نامساعدترين و بدترين و سخت 

يکى تشکيل حزب کمونيست ايران در دوره اى .  ترين وضعيت است
است که اساسا دوره قتل عام انقالبيون و کمونيست ها بعد از شکست 

اصال "دوره اى که همه متوارى می شدند و به بازبينى . است ۵٧انقالب 
دوره ديگر زمان فروپاشى ديوار برلين و . نشسته بودند" انقالب غلط بود

دوره اى که کرور .  اعالم پايان کمونيسم توسط بورژوازی در دنيا است
کرور کمونيست ها و مارکسيست هاى سابق خودشان به تريبون نقد 
مارکس و کمونيسم و پرچمدار دمکراسى تاچريستی و ريگانيستی تبديل 

منصور حکمت در اين دوره حزب کمونيست کارگرى را .  شده بودند
خالف جريان بودن، تسليم نشدن، سازش ناپذيرى، .  بنيان گذاشت

انقالبيگرى، اميد بردن به دنياى ياس و نااميدى و سنگربندى عليه 
 .بورژوازی از مشخصات کمونيسم منصور حکمت است

 
 کارگری بودن کمونيسم 

او براى .  کمونيسم قبل از منصور حکمت اساسا غير کارگرى است
کارگرى شدن کمونيسم، کل تاريخ و رگ و ريشه و فرمول ها و 
متدولوژى کمونيسم بورژوائى و چپ راديکال را زير و رو ميکند تا 
تمايز سنت مارکسى و کارگرى را تحکيم کند و اين امر را در 
چهارچوب برنامه، تاکتيک، سياست، فرهنگ، سبک کار، تئورى حزب، 

. نوع سازماندهى، پايه اجتماعى و گوشه گوشه جنبش اش بسط می دهد
بخش وسيعى از آثار منصور حکمت، نقش کليدى و منحصر بفردش در 
تشکيل سازمان ها و احزب مهم کمونيستى در ايران تا آخرين سخنرانی 

. هايش در پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى بر اين امر تاکيد دارد
براى منصور حکمت حزب کمونيستى تنها بعنوان حزبى کارگرى معنى 
دارد که هدف بالفصلش سازماندهى انقالب اين طبقه براى برپائى جامعه 

اين يک تفاوت مهم و اساسى کمونيسم منصور .  اى کمونيستى است
 .حکمت است

 
 کمونيسم انترناسيوناليستی  

کمونيسم قبل از منصور حکمت ناسيوناليست است و افقى محدود و 
کمونيسم او برعکس، دشمن .  محلى و در مواردى قسمتى دارد

منصور حکمت بويژه در دوره سقوط بلوک شرق و .  ناسيوناليسم است
عروج ارتجاع قوم پرست و فاشيست، ناسيوناليسم را در بستر اصلى اش 
مورد تهاجم فکرى و سياسى قرار ميدهد و همراه با آن جايگاه جناح چپ 

منصور حکمت براى دوره اى ناسيوناليسم را .  اش را هم روشن ميکند
آنچنان در موضع دفاع می گذارد که ناسيوناليست بودن را حتى براى 

کمونيسم منصور حکمت عميقا .  ناسيوناليست ها به فحش تبديل ميکند
انترناسيوناليست است و عليه قصابى ملى طبقه کارگر به ملت ها، قوم ها 

او در عين حال عميقا سياسى است و .  و هويت هاى کاذب ملى است
موانع و مسائل پيشاروى مبارزه و اتحاد کارگران را می شناسد و براى 
سواالت سياسى مانند مسئله ملى راه حل می گذارد تا هم ناسيوناليسم را 
خلع سالح و منزوى کند و هم شرايط بسط مبارزه طبقاتى و اتحاد 

 .کارگران را تسهيل کند
 

 کمونيسم ضد اسالمی 
است و "  سوسياليسم اسالمى"کمونيسم قبل از منصور حکمت يا خودش 

شاخه منشعب از حزب ملل اسالمى و نهضت آزادى 
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، و يا نسبت به اسالم و مذهب غير انتقادى "مواليش على است"است، يا 
کمونيسم منصور حکمت .  تکريم ميکند"  مذهب توده ها"است و به 

نه فقط عليه جنبش اسالمی بعنوان يک جنبش .  آگاهانه ضد دين است
برای او اسالم .  سياسى بورژوائی دوران معاصر، بلکه ضد اسالم است

منصور .  بخشی از لمپنيزم در جامعه است و پالتفرم اسالم زدائى دارد
حکمت حاکميت دستگاه دين را در رديف حاکميت مافيا و مواد مخدر 

منصور حکمت .  ميداند و آگاهانه براى جمع کردن بساط آن تالش ميکند
زمانى تمايز مارکسيستها و ليبرالها برسر .  به سکوالريسم اکتفا نميکند

سکوالر بودن جامعه نبود، برسر اين بود که کمونيست ها عليه مناسبات 
اما کمونيسم منصور حکمت بدليل نقش .  ملکى جامعه بورژوائى بودند

جديد مذهب در سياست و خفقان و بردگى و توحشى که سرمايه بکمک 
آن ساخته است، آگاهانه عليه اين سالح سرمايه دارى می جنگد و 

اهميت اين تفاوت منصور .  پالتفرمش جارو کردن جنبش اسالمى است
حکمت وقتى بيشتر روشن مي شود که دمکرات ترين و ليبرال ترين 
دولتهاى غربى تا عمده چپ هاى غربى و جهان سومى تالش دارند با 

 .جناحى از مذهب بسازند
 

 کمونيسم منتقد دمکراسی
يک تفاوت ديگر کمونيسم منصور حکمت برخوردش به مقوله دمکراسى 

منصور حکمت دمکراسى را به ديکتاتورى ترجيح ميدهد اما .  است
او .  چهارچوب دمکراسى را بعنوان تبيين بورژوا از آزادى نمی پذيرد

می گويد طبقات اجتماعى و جنبش هاى سياسى تفسير خودشان را از 
. اسم اين آزاديخواهى عميق براى ما سوسياليسم است.  آزادى دارند

منصور حکمت روايت بورژوازی از آزادی را نمی پذيرد و بويژه در 
جائى که دنيا زير پرچم دمکراسى رژه می رود و دمکراسی پرچم حمله 
به کمونيسم است، دمکراسى را به ريشخند می گيرد و با نقد بنيادهاى آن 
تفاوت عميق آزاديخواهی سوسياليستی و دمکراسی خواهی بورژوائی را 

 .  ترسيم می کند
 

 انقالب و اصالحات
يک تفاوت ديگر کمونيسم منصور حکمت برخورد به اصالحات و رفرم 

براى او اصالحات با انقالب .  و تبيين رابطه انقالب و اصالحات است
تناقضى ندارد و انقالب بدون حاضر بودن در صف اول مبارزه براى 
بهبود و اصالح وضع موجود به نفع کارگران و توده مردم غير ممکن 

اين جنبه که يکى از مهمترين ويژگی هاى کمونيسم منصور .  است
نکته مهم .  حکمت است موضوع بحت گسترده و بررسى تاريخى است

اينست که منصور حکمت نه انقالبيگرى اى را قبول دارد که پرچم 
اصالحات را دست بورژوازى داده است و نه تالش براى ايجاد رفرم و 

منطق و نگرش او در اين زمينه .  اصالح را با رفرميسم يکى ميداند
بزعم .  زندگى و مبارزه واقعى و روزمره طبقه کارگر براى بهبود است

منصور حکمت کمونيسم نميتواند عنصر فعاله و هميشه درگير مبارزه 
اقتصادى طبقه کارگر نباشد، چون اين تعريف طبقه در جدال روزمره 

براى منصور حکمت مهم است که انسانهاى معاصرش چگونه . اش است
او رابطه بسيار عميقى بين بهبود و رفرم و تالش براى .  زندگى می کنند

 .تغيير ريشه اى و برگشت ناپذير ايجاد ميکند

 کمونيسم مدرن
اين مدرنيسم صرفا در برخوردش .  کمونيسم منصور حکمت مدرن است

منصور حکمت .  به آزادى زن و يا مخالفتش با مذهب تبيين نميشود
مخالف عقايد و سنت هاى کهنه است و به پيشرفت، علم و تکنولوژى، 
فرهنگ آوانگارد، و هر تحولى که راه بشر را براى بهتر زيستن و 

نقدى که منصور حکمت به .  آزادتر زيستن باز ميکند بشدت عالقه دارد
شرق زدگى و عقب ماندگى فکرى و فرهنگى دارد و فجايعى که اين 
عقب ماندگى به زندگى واقعى انسانهاى امروز تحميل می کند، در قلمرو 

براى .  سياست و برنامه و مطالباتى که پرچم مبارزه اند تجلى مى يابد
منصور حکمت تبيين حق در چهارچوب هاى فرهنگى و ملى و پست 
مدرنيستى سر سوزنى اعتبار ندارد و از آن بعنوان آپارتايد فکرى و 

اين يک مدرنيسم سوسياليستى است که کمونيسم او را . فرهنگى نام ميبرد
براى جناح چپ جامعه غربى و کارگر کمونيست و مردم آزاديخواه 

 .بشدت جذاب می کند
 

 کمونيسم انسانگرا
انسانگرائى .  و باالخره کمونيسم منصور حکمت بشدت انسانگرا است

عميق او ريشه در انسانگرائی کمونيسم مارکس دارد و با اومانيسم سانتى 
کم نبودند کسانی که .  مانتال ليبراليسم و ليبراليسم چپ تفاوت ماهوى دارد

مارکسيسم را به ادويه اى براى تند و تيز کردن ليبراليسم و انقالبيگرى 
اما براى کمونيسم منصور حکمت .  غير کارگرى شان تبديل ميکنند

ذات "، در جامعه طبقاتى، "  ذات انسانى. "انسان مقوله اى مجرد نيست
. و تعلق انسانهاى کنکرت به طبقات اجتماعى متخاصم است"  طبقاتى

پراتيک انقالبى انسان بعنوان جزئى از طبقه اجتماعى معين در روابط 
منصور حکمت و خود مارکس .  اجتماعى معين در نظر گرفته می شود

عليه ابتذال ليبراليسمى که با پرچم انسان منافع طبقه اش را پيش می برد 
می شورند و انسانيتى را تجسم می کنند که تحقق آن تنها در پايان دادن 

اين شرط آزادی جامعه و ايجاد .  به طبقات و تضادهاى طبقاتى است
 .شرايط و اجتماعى است که آزادى فرد شرط آزادى همگان باشد

 
 بعنوان جمعبندی

تمام فالسفه به طرق مختلف جهان را تفسير کرده "آن جمله معروف، 
، جوهر ماترياليسم پراتيکى "اند، حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست

است که دو قطبى مکانيکى ماترياليسم تفسيرگر، يعنى جهان بيرونى 
بعنوان واقعيت از يکسو و ذهن بعنوان آئينه اى که اين واقعيت را 

 .منعکس و تفسير ميکند، را نميپذيرد
 

براى مارکس و لنين و منصور حکمت، جامعه و تفکر انسانى در حلقه 
به اين ترتيب .  پراتيک تحول بخش و انقالبى به هم پيوند مي خورند

ماترياليسم پراتيک انسان را در جاى واقعى اش در تاريخ خويش قرار 
انسان ديگر نه متفکر و مفسر منفعل جهان عينى، بلکه نيروى .  می دهد

اوضاع عينى نه قيود اسارت، نه مقرراتى براى .  تغيير دهنده جهان است
وار، بلکه شرايطى براى فعاليت انسان و لذا زمينه اختيار و   تبعيت برده

اين شرايط دامنه تاريخى قدرت تغيير انسان را تعريف می .  اقتدار اوست
کند، اما خود اين دامنه، خود اين شرايط با پراتيک انسانى دگرگون می 

انسان تحت شرايطى که خود تعيين نکرده است به سازنده تاريخ .  شود
"خويش تبديل می شود دقيق ترين نامى است که "  ماترياليسم پراتيک. 

و در .  می توان به نگرش انتقادى ويژه مارکس و منصور حکمت داد
مقياسى تاريخى اين يک اختالف متدولوژيک و دره عميقى است که بين 

مارکس و فالسفه پيشين، بين لنين و منشويسم، بين 

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت 
 ... ٢٠١٤لندن، ژوئن سخنرانى در 

  ١٩صفحه   
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 .  منصور حکمت و کمونيسم بورژوائى و چپ راديکال وجود دارد
 

 –بهترين گراميداشت منصور حکمت برافراشتن اين پرچم انتقادى 
پراتيکى، دخالتگرى وسيع و انقالبى در سياست و جامعه، تالش براى 
کسب قدرت سياسى و تغيير جامعه و تبديل انسان به سازنده تاريخ 

ياد منصور حکمت، ژوبين عزيز را با برافراشتن قدرتمند .  خويش است
  .پرچم اش و تالش براى پيروزى کمونيسم گرامى ميداريم

 
 !متشکرم

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت 
 ... ٢٠١٤لندن، ژوئن سخنرانى در 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

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

 .باشند

 ”انتخابات“
 

ت  وم ک ات ح اب فراخون ما اينست که در مناسبت و فضای نمايش انتخ
م . جنايتکاران، فعاالنه دخالت کنيم ي وئ گ ا ب ه ج م ا و ه رج ح ه ري ص

ردم و در  ع م شرکت در اين نمايش با هر توجيهی نادرست، ضد مناف
تائيد گلوله هائی است که بر سر و .  خدمت بقای حکومت اسالمی است

وب، اعدام تن عزيزان ما در آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و  رک و س
م.  تائيد فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد است ي اصالح : " در ديماه گفت

را را "!  طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا اج ه م م ک در آبانماه آمدي
ر "  انتخابات" کسی که انتظار دارد مردم در .  تمام کنيم شرکت کنند، اگ

ی  همدست رژيم خامنه ای رک ت ت مش ع ها نباشد، بدون ترديد با آنها منف
ت "  رای"کسی که ميرود . دارد وم ک ه، ح ت واس اخ ميدهد، خواسته يا ن

 . قاتلين فرزندان مردم را تائيد می کند
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه  -حزب کمونيست کارگری 
رياست جمهوری و " انتخابات"ايران را فراميخواند که نمايش 

مياندوره ای مجلس و شورای های شهر و روستا را به اعتراضی 
انتخابات . گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم

بازی تقسيم قدرت و کسب مشروعيت فرمال حکومتی ها و طبقه 
ما اين بازی را برهم ميزنيم و سنگرهای خود را . سرمايه دار است

همه جا پوسترها و بيلبوردهای انتخاباتی را پاره کنيد . محکم می کنيم
هر تجمع و عوامفريبی کانديداها را به صحنه اعتراض . و آتش بزنيد

در شهر و روستا به افراد سودجو و فرصت . عليه حکومت تبديل کنيد
طلبی که برای نشستن دور سفره خون برای عضويت در شورای 

هرجا که ميتوانيم گوشمالی شان . اسالمی ثبت نام کرده اند هشدار دهيد
دهيم و اعالم کنيم اقدام آنها همکاری با جمهوری اسالمی است و بايد 

هر کسی که برای حکومت تبليغ ميکند را از ميان خود . پاسخگو باشند
اجازه ندهيم کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند . طرد کنيد

را به تعرضی قاطع تبديل " انتخاباتی"هر تحرک . و چرند بگويند
در فضای انتخابات به اعتراض و اعتصاب کارگری دامن زنيم . کنيم

و بر تهيه لوازم زندگی و معيشت مکفی، برای دسترسی به دارو و 
درمان و بهداشت، بر حق واکسيناسيون فوری و رايگان همگانی تاکيد 

.                                                                                 کنيم  
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