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 خرداد ٢٨ -ژوئن  ١٨

 !عليه بساط انتخابات رژيم متحدانه بميدان بيائيم

 اعالميه حزب حكمتيست
 

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

 منصور حكمت و مسئله كرد
 )بخش اول -سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(

 

   ٥رحمان حسين زاده                                                                                                      صفحه 

 پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به طبقه كارگر ايران

 ! شيشه عمر حكومت در دست شماست

د   و د    ھان    ان    !کار  

 

 عليه مضحكه انتخابات
 

حکمتيست   -حزب کمونيست کارگری 
کارگران و مردم آزاديخواه ايران را 

رياست "  انتخابات"فراميخواند که نمايش 
جمهوری و مياندوره ای مجلس و شورای های 
شهر و روستا را به اعتراضی گسترده و 
ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل 

انتخابات بازی تقسيم قدرت و کسب .  کنيم
مشروعيت فرمال حکومتی ها و طبقه سرمايه 

ما اين بازی را برهم ميزنيم و .  دار است
همه جا .  سنگرهای خود را محکم می کنيم

پوسترها و بيلبوردهای انتخاباتی را پاره کنيد 
هر تجمع و عوامفريبی کانديداها .  و آتش بزنيد

را به صحنه اعتراض عليه حکومت تبديل 
در شهر و روستا به افراد سودجو و .  کنيد

فرصت طلبی که برای نشستن دور سفره خون 
برای عضويت در شورای اسالمی ثبت نام 

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

هر کسی که برای حکومت .  پاسخگو باشند
اجازه .  تبليغ ميکند را از ميان خود طرد کنيد

ندهيم کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون 
" انتخاباتی"هر تحرک .  بگيرند و چرند بگويند

در فضای .  را به تعرضی قاطع تبديل کنيم
انتخابات 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

 نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست برگزار شد

 پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به رفيق مصطفى قادری

 ديدگاه منصور حكمت درباره

 حزب و قدرت سياسى، حزب و جامعه، حزب تمام عيار سياسى
 )١٣٩٩/ ٢٠٢٠-به مناسبت روز حکمت ( 

 ٨صفحه    فاتح شيخ                                                                                                                     

 مضحكه انتخابات
 سيوان كريمى 

 رئيسى قهرمان خلع يد نيست
 جاويد حكيمى 

 عوامفريبى و توهمات رئيسى
 سياوش دانشور

 خطر ارتجاع سلفى گری در كردستان را دست كم نگيريم

  همايون گدازگر



 ٥٩٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 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

 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



 ٥٩٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

جلسه دو  ١٤٠٠  خرداد  ٩و  ٨برابر با   ٢٠٢١مه  ٣٠و  ٢٩روزهای 
حکمتيست با   -ماهه دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران 

و جمال )  حمه سور(حضور اعضای دفتر سياسی، حسين مرادبيگی 
 . کمانگر دبير کميته مرکزی حزب برگزار شد

 

گزارش و ارزيابی از   -١:  دفتر سياسی عبارت بود ازدستور جلسه 
نگاهی به   -٣رژيم اوضاع سياسی و انتخابات  -٢فعاليت دو ماهه حزب 

کردستان و   -٤موقعيت جديد جنبش کارگری و مسائل تاکتيکی پيش رو 
در مورد   -۶حزب و عرصه های فعاليت اجتماعی   -٥مسئله سلفی ها 

 . انتخابات بود -٨قرارها و قطعنامه ها  -٧سند اوضاع جهانی 

 

در بحث گزارش سياوش دانشور به رئوس سياستها و اقدامات حزب در 
همراهی و تقويت مبارزات کارگری و مسائل جنبش طبقه کارگر، 
موانع و مسائلی که مطرحند، ارزيابی و سياست ما در برخورد به 
پيروزی کارگران هفت تپه، روز جهانی کارگر، تقابل با سلفی ها در 
کردستان، امور تشکيالتی مانند برنامه های آموزشی و فعاليت دوره 
ديگری از مدرسه حکمت، برگزاری کنفرانس تشکيالت خارج، امور 
مالی، تبليغات حزب از نشريات تا تلويزيون و سوشيال ميديا، همکاری 

رفقا .  با جريانات چپ و کمونيست از نکات گزارش بودند اشاره کرد
رحمان حسين زاده، صالح سرداری، پروين کابلی و سيوان کريمی 
مسئولين کميته های سازمانده و کردستان و خارج و تلويزيون حزب، 

جلسه دفتر . گزارشات تکميلی از فعاليتهای حزب را به جلسه ارائه دادند
سياسی در ارزيابی از اقدامات و سياستهای دنبال شده و دخالت در 
. قلمروهای مختلف، ارزيابی مثبتی داشت و بر تداوم پيگير آن تاکيد کرد

جلسه دفتر سياسی با توجه به تغيير اوضاع کرونائی و چشم انداز درجه 
ای نرمال شدن اوضاع، بر آمادگی بيشتر رهبری حزب و کادرها، بر 
تند کردن ساعت فعاليت حزب و بر تمرکز روی حوزه های مشخصی 

 . برای پاسخگوئی به مسائل پيش رو تاکيد کرد

 

بحث اوضاع سياسی و انتخابات جمهوری اسالمی را رفقا صالح 
در اين بحث ضمن بررسی .  سرداری و سعيد يگانه به جلسه ارائه دادند

سياستهای جمهوری اسالمی و اوضاع جامعه، انتخابات و سرنوشت از 
پيش تعيين شده آنرا امری مهم برای رژيم و امری بيهوده برای جامعه 

تاکيد بر دخالت فعال و مقابله ميليتانت با تبليغات و .  بررسی کرد
عوامفريبی های انتخاباتی تا روز انتخابات و عدم شرکت قاطع يک 

اين بحثی برای همفکری و رصد اوضاع بود و .  رکن مهم اين بحث بود
 . پيشنهاداتی عملی در چهارچوب سياست حزب طرح شد

 نشست دفتر سياسى 

 حزب حكمتيست برگزار شد

مبحث نگاهی به موقعيت جديد جنبش کارگری و مسائل تاکتيکی پيش رو 
در .  را رفقا رحمان حسين زاده و سياوش دانشور به جلسه معرفی کردند

اين بحث يک جمعبندی از مبارزات کارگری در ايندوره از جمله از اول 
مه تا پيروزی هفت تپه، مسائل و مشکالت پيش رو، دور جديد 
اعتراضات کارگران نفت و گاز، خواستها و سياستهائی که سراسری تر 
ميشوند، تاکتيکهای کارساز در پيشروی مبارزات کارگری در وجوه 

جلسه دفتر سياسی برآمد و .  مختلف، از جمله نکات مورد بحث بود
حضور قدرتمند بخشهای مختلف طبقه کارگر را عليرغم تمام محدوديتها 
و مشکالت، مهمترين فاکتور در سياست ايران دانست و دنبال کردن 
سياستی مسئوالنه، متحد کننده، کارساز و پيشبرنده را وظيفه مرکزی 

 . حزب دانست

 

مبحث کردستان و مسئله سلفی ها را رفقا سيوان کريمی و صالح 
نکات محوری اين بحث هماهنگی .  سرداری به جلسه معرفی کردند

حرکت سلفی ها با جمهوری اسالمی، تاکيد جلسه بر نقش موثر حزب و 
مشخصا کميته کردستان، نوع اقداماتی که بايد صورت گيرد، بسيج جامعه 
عليه سلفی داعشی ها، و کار پيگير روی اين موضوع بعنوان يکی از 

 .  اولويت های کميته کردستان حزب بود

 

بحث حزب و عرصه های فعاليت اجتماعی را رفقا ملکه عزتی و پروين 
اين بحث بر دخالت با برنامه و بيشتر حزب . کابلی به جلسه معرفی کردند

در قلمروهای اجتماعی مانند مسئله زن و دخالت در مبارزات ضد 
جلسه دفتر سياسی .  تبعيض و مباحثی بود که در اين قلمروها جاری است

ضمن تاکيد بر جهت و مضمون بحث برسر قلمروها، روش کار و رفع 
 .   موانع در اين زمينه ها نکاتی را مطرح کرد

 

حمه (سند اوضاع جهانی را رفقا رحمان حسين زاده و حسين مرادبيگی 
قبلتر در اختيار دفتر سياسی قرار داده بودند و نکات و مالحظات )  سور

نظر به برخی نکات که هنوز برسر .  رفقا را شنيده و دريافت کرده بودند
آن توافق مطلوبی وجود نداشت، رفقای ارائه کننده سند پيشنهاد کردند 

 . تصويب به بعد از بحث و تبادل نظر بيشتر موکول شود

 

در بخش قرارها جلسه انتشار دو پيام از جانب نشست دفتر سياسی را 
اول، پيام به طبقه کارگر و دوم پيام به رفيق مصطفی .  تصويب کرد

 . قادری که در بيمارستان بستری است

 

در مبحث انتخابات سياوش دانشور باتفاق آرا به رياست دفتر سياسی 
همينطور جلسه دفتر سياسی رفقا پروين کابلی، رحمان حسين . انتخاب شد

زاده، سعيد يگانه، صالح سرداری و عبداله دارابی را بعنوان اعضای 
 .  هيئت اجرائی دفتر سياسی انتخاب کرد

 

 حکمتيست –دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢١ژوئن  ٣ - ١٤٠٠خرداد  ١٣

!مرگ بر جمهوری اسالمى  



 !رفقای کارگر، رهبران عملی مبارزات کارگری

حکمتيست به مبارزات   -نشست دفتر سياسی حزب کمونيست کارگری
حضور .  شکوهمند و حق طلبانه و اميدبخش شما درود ميفرستد

اجتماعی و قدرتمند طبقه ما در صحنه سياست مايه مباهات و اميد هر 
سال گذشته در منگنه فقر و گرانی و .  انسان شريف و آزاديخواه است

محدوديت های تحميلی کرونا، حدود دو هزار اعتصاب و اعتراض 
داشتيم که اعتصاب طوالنی و مبارزات ثابت قدم کارگران هفت تپه، 
اعتصاب و اعتراضات ميليتانت در هپکو و آذرآب اراک، اجتماعات و 
اعتصابات گسترده کارگران نفت و گاز و پتروشيمی ها، اعتراضات 
کارگران معادن کرمان، اعتراضات مستمر بازنشستگان، اجتماعات 
معلمان، اعتراضات پرستاران که براستی مايه افتخار طبقه ما هستند و 
اجتماعات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف، تنها گوشه ای از 

 . دريای اعتراض طبقه کارگر به وضع موجود است

 

اين يک جنبش عظيم طبقاتی است که مستقل از اينکه برای کدام 
خواست فوری و بالفصل بميدان آمده است؛ عليه فقر و فالکت، بيکاری 

عليه سياست تشديد فقر و .  و بيماری و ناامنی شغلی اعتراض دارد
بردگی شرکتهای پيمانی و سرمايه داران در بخش خصوصی و دولتی و 
مالی و بانکی، به مشقاتی که نظام سرمايه داری برای کارگران ايجاد 

 .   کرده است، اعتراض دارد و برای تغيير اين اوضاع مبارزه می کند

 

مهمترين پيشروی جنبش طبقه ما اينست که بعنوان زنده ترين، بالنده 
ترين و پر سر و صداترين جنبش اجتماعی و طبقاتی در صحنه سياست 

امروز بورژوازی از حکومتی و اپوزيسيونی تا .  ايران حضور داريم
رسانه ها و دولتهای غربی، بر حضور يک حرکت اجتماعی گسترده 
در ايران که عليه تبعيض و نابرابری است، نه فقط صحه ميگذارند بلکه 
. جبونانه برای متوقف کردن و به شکست کشاندن آن تالش می کنند

امروز جنبشهای رفع تبعيض و حرکتهای آزاديخواهانه و پيشرو، اساساً 
. از سياستها و افق رهائيبخش سوسياليستی کارگران تاثير می پذيرند

کارگران هفت تپه از جمله نقشی تعيين کننده در جلو راندن سياست 
اينروزها .  کارگری و بسط قلمروهای کشمکش طبقاتی داشته اند

اعتراضات و اجتماعات کارگری در نفت و گاز، کارگران برق و 
صنايع مختلف کشور، با خواستهای محوری افزايش دستمزدها، نفی 
قراردادهای موقت و پيمانی و شرکتی، نفی خصوصی سازی و نفی 
واگذاری اموال کارگران به بازار بورس، به صدای قدرتمندی ميان 

امروز کارگران همه جا .  بخشهای مختلف طبقه کارگر بدل شده است
خواهان تامين لوازم زندگی و معيشت مکفی، تامين سالمت و درمان، 

 . واکسيناسيون همگانی و رايگان هستند
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 پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به طبقه كارگر ايران 

 شيشه عمر حكومت در دست شماست، 

 !جامعه به جنبش بالنده كارگری چشم دوخته است

وضعيت ويژه امروز در هفت تپه بعد از خلع يد، يعنی نپرداختن 
دستمزدها در سال نو و بستن آب به روی مزارع هفت تپه مهم است و 

اين سياست انتقامجويانه بورژوازی .  فردا هرجا ميتواند تکرار شود
اين .  ورشکسته از ضربه ای است که از کارگران هفت تپه خورده اند

يک نمونه تيپيک پاسخ بورژوازی به جامعه ای است که کنترل آن بدرجه 
کارگران هفت تپه ناچارند مبارزه را با همان .  ای از دستش خارج شود

درايت و شايستگی و اتحاد ستودنی ادامه دهند و موانع و توطئه های 
درعين حال، نحوه اعمال .  مسير راهشان را يک به يک درهم شکنند

نظارت کارگران در هفت تپه و هر صنعت ديگر بر سياست و عمل 
کارفرمايان و دولت، موضوع کشمکش زنده آتی است و دامنه آن را 

برای کارگران هفت تپه .  ميزان اتحاد و تداوم مبارزات ما تعيين می کند
حياتی است که ايندوره انتقالی را مدبرانه و هشيارانه مديريت و رهبری 

 . کنند

 

 !کارگران کمونيست! رفقای کارگر

اعتراضات امروز ما در جبهه های واقعی بر اساس واقعيت وجودی 
جنبش ما و درجه آمادگی و اتحاد و سازمانيافتگی مان در هر رشته پيش 

اما همين تحرک و جنبش واقعی خود عنصر تغيير تناسب قوا و .  ميرود
ما هرجا براساس توان واقعی حرکت می .  ايجاد شرايط مساعدتر است

جنبش طبقه ما فاکتور بسيار مهم و .  کنيم و برای ارتقای آن ميکوشيم
تعيين کننده ای در شکل دادن به سياست در ايران است اما فاکتورهای 

بحران جمهوری اسالمی و .  ديگر نيز بر شرايط مبارزه ما تاثير ميگذارند
ناتوانی اش در پاسخ به نيازهای بديهی کارگران و مردم زحمتکش، 
شرايط انفجاری و نارضايتی عميق در جامعه و ميان کارگران که ادامه 
خيزشهای توده ای طبقه ما در ديماه نود و شش و آبان نود و هفت است، 
وضعيتی را ايجاد کرده است که امکان تالقی تند و حاد شدن بحران 

 . سياسی را بسيار باال برده است

 

کارگران ميتوانند و بايد هرجا و در صنايع مهم ايران ابتکار عمل سياسی 
نبايد اجازه دهيم که بورژوازی يکبار ديگر ابتکار .  را بدست گيرند

با اتکا به .  اوضاع را بدست بگيرد و به مسير مورد نظر خود هدايت کند
شبکه محافل کارگری و سنت مبارزاتی شورائی و عمل مستقيم کارگری، 
با اتکا به تحزب کمونيستی، رهبری مبارزات کارگری و توده ای را در 

جامعه .  دست گيريم و در نبرد سرنوشت ساز جاری نقش مان را ايفا کنيم
هم اکنون به طبقه کارگر چشم دوخته است، همه ميدانند که شيشه عمر 

اين اوضاع نيازمند سازماندهی و رهبری .  اين حکومت در دست شماست
سازمانهای شورائی طبقه کارگر، تحزب کمونيستی، پرچم و .  موثر است

راه حل سوسياليستی طبقه کارگر برای آزادی جامعه، تنها راه نجات 
جامعه ايران و تنها تضمين پيشروی و پيروزی برای طبقه ما در 

 . کشمکش جاری است

 

حکمتيست در کنار   -در اين نبرد دورانساز، حزب کمونيست کارگری 
 . شماست و برای يک پيروزی کارگری و سوسياليستی تالش می کند

 

  ٢٠٢١جون  ١ – ١٤٠٠خرداد  ١١



 !  با درود به حضار و بينندگان و شنوندگان عزيز اين سمينار
 

در اين سمينار مشخص قصد ندارم، کل ديدگاه  منصور حکمت در 
سلسله .  برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی و مسئله ملی را تکرار کنم

و فشرده "  ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری"مباحث ، 
سياسی آن در برنامه دنيای بهتر، متاخرترين ديدگاههای حکمت را در 
برخورد به ناسيوناليسم و ملت و مساله ملی به لحاظ تئوريک، سياسی و 

اين مباحث در سايت منصور حکمت و .  استنتاجات عملی مطرح ميکند
در جلد هشتم مجموعه آثار او موجود است و عالقمندان را به مطالعه 

به سهم خودم سه سال قبل در کنگره سوم .  اين مباحث فراميخوانم
منصور حکمت ناسيوناليسم و ملی گرايی را از ديد حکمت بازخوانی 

لذا .  کرده و همانوقت و هفته گذشته هم متن کتبی آن را منتشر کردم
بحث زير را در اينجا به طور مشخص به نحوه برخورد منصور 
حکمت به مسئله کرد، و راه حلش برای مسئله کرد در کردستان ايران 

سابقه مساله و مسيرسياسی که .  و بعد کردستان عراق اختصاص ميدهم
 .طی شد را بازخوانی ميکنم

   
به لحاظ تاريخی اولين جايی که ديدگاه منصور حکمت در برخورد به 
جنبش رفع ستم ملی و حل مسئله ملی در کردستان بروز پيدا می کند، 
در برنامه سازمان اتحاد مبارزان کمونيست منتشر شده در فروردين 

آن برنامه به قلم منصور حکمت نوشته شده و آنجا سياست . است ١٣۶٠
شناخته شده کمونيست ها در آن دوره يعنی مبارزه عليه ستم ملی و دفاع 

ترجمه عملی .  طرح شده است"  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"از 
اش در آن زمان در رابطه با مسئله کرد يعنی به رسميت شناسی حق 
ملل در تعيين سرنوشت تا سرحد اينکه مردم کردستان حق جدائی و 

يا اينکه اگر در چهارچوب کشور ايران .  تشکيل دولت مستقل را دارند
باقی ميمانند تاکيد شده ستم ملی تماماٌ بر چيده شود و مسئله ملی حل شود 
و حق مردم در يک نظام سياسی متعهد به تامين حقوق برابر شهروندی 
. در قانون و در اجرای عملی آن بی اما و اگر تامين و تضمين شده باشد

نتيجتا هم سرنوشت و هم جهت با کل کارگر و زحمتکش و مردم در 
به اين شکل عليه .  سراسر ايران سرنوشت خود را به دست بگيرند

سياست شوونيستی و يا ناسيوناليستی سياست انقالبی و کمونيستی اتخاذ 
بعد از اينکه يک ماه و چند  ١٣۵٨مقطع مهم ديگردر مهر سال .  ميشود

روز از يورش نظامی جمهوری اسالمی به کردستان گذشته و جنبش 
مقاوت مردم کردستان شکل ميگيرد و نيروهای سياسی و نظامی از 
جمله کومه له در آن درگير است، سازمان اتحاد مبارزان کمونيست در 

، دو عرصه ی "عرصه های اصلی نبرد طبقاتی"نوشته ای به اسم 
مبارزات    -الف.  محوری و اصلی نبرد طبقاتی را چنين فرموله ميکنند

کارگران و زحمتکشان سراسر کشور برعليه فالکتی که نظام سرمايه 
مبارزات    -ب.  داری وابسته و بحران ريشه ای آن بر آنان تحميل ميکند
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 منصور حكمت و مسئله كرد

سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(

 )بخش اول -

 رحمان حسين زاده 

انقالبی زحمتکشان کردستان در دفاع و 
بسط  دستاوردهای دمکراتيک انقالب در 

. مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم کنونی
اين را زمانی مطرح ميکنند که هنوز هيچ 

 .ارتباطی با کومه له به وجود نيامده بود
 

اما مقطع مهم و تعيين کننده، که نقش 
تحول بخش و تغيير دهنده منصور حکمت 
در برخورد با مسئله کرد و جنبش سياسی 

و توده ای در جامعه کردستان خودش را نشان ميدهد برميگردد به دوره 
 ١٣۶٠کومه له در فروردين .  بعد از برگزاری کنگره دوم کومه له

برای کسانی که به موضوع آشنا هستند، .  کنگره دوم خودش برگزار کرد
آن کنگره به کنگره مارکسيسم انقالبی در تجربه کومه له و کمونيسم در 

در آستانه کنگره دوم کومه .  ايران مشهوراست و اتفاق بسيار مهمی بود
له و در خود آن کنگره دو ديدگاه سياسی در رهبری وقت کومه له که به 

ديدگاه دوکه سمت گيری .  ديدگاه يک و دو موسوم بودند، وجود داشت
مارکسيسم انقالبی را داشت، به تأ ثير از مارکسيسم انقالبی که اتحاد 
مبارزان کمونيست مطرح کرده بود با آمادگی سياسی روشن تر با اسناد 
و قطعنامه ها و پالتفرم و سياست خودش در کنگره دوم کومه له ظاهر 

تا آنجايی که من اطالع دارم .  مارکسيسم انقالبی آنجا دست پيدا کرد.  شد
نمايندگان ديدگاه يک هم در آن کنگره متقاعد می شوند، که جهت گيری 

جهت گيری و قطعنامه های کنگره دوم که .  ديدگاه دوم درست است
چکيده افق سياسی مارکسيسم انقالبی بود به تصويب عمومی کنگره می 

در آن کنگره از تالشهای اتحاد مبارزان کمونيست در تدوين و .  رسد
در مقدمه جزوه .  ارائه خط مشی مارکسيسم انقالبی قدردانی ميشود

 ١٣۶٠قطعنامه های مصوب کنگره دوم کومه له که در اول ارديبهشت 
در پايان الزم می دانيم کوشش های ارزنده . "منتشر شده چنين آمده است

در راه مبارزه با پوپوليسم " اتحاد مبارزان کمونيست"ای را که از جانب 
و اکونوميسم و تثبيت تئوريک بينش پرولتری در جنبش کمونيستی ايران 
به عمل آمده و ما را نيز در طرد بينش های انحرافی مساعدت کرده 

بعد از اين انتخاب سياسی کنگره دوم کومه له، .  است، خاطرنشان کنيم
زمينه برای ارتباط مستقيم بين رهبری کومه له و اتحاد مبارزان 

به دنبال  ديدار هيئت نمايندگی رهبری کومه له .  کمونيست فراهم ميشود
از طرف کومه له .  و اتحاد مبارزان کمونيست در تهران اتفاق ميافتد

يادش بخير سعيد يزديان عضو دفتر سياسی وقت کومه له که بعدا به 
دست جمهوری جنايتکار اسالمی اعدام شد و عمر ايلخانی زاده که فکر 

از .  ميکنم آن وقت عضو کميته مرکزی کومه له بود، شرکت داشتند
طرف اتحاد مبارزان  کمونيست هم هيئتی حضور داشته، نميدانم چند نفر 

نشست .  بودند، اما آنچه روشن است يکی از آنها منصور حکمت بود
به نظرمن و نه تنها من همه اعضای رهبری وقت کومه .  برگزار ميشود

له و کادرهايش که همانوقت در جريان نتايج اين ديدار بودند، مهم ترين 
تحول سياسی در برخورد با مسئله کرد و مارکسيسم انقالبی و کومه له 

لذا توجه تان به روايتی که اينجا و امانتدارانه .  در اين ديدار اتفاق ميافتد
شخصا مستقيماً مباحث آن جلسه را در اين رابطه . بيان ميکنم جلب ميکنم

. داستان به اين شکل بود هيئت دو سازمان ديدار ميکنند.  گوش کردم
تا آنجايی که من اطالع دارم همراه نوار بحث ها . بحث ها ضبط شده بود

يک نوشته مفصل از جانب منصور حکمت برای رهبری کومه له ارسال 
آنوقت هنوز با اين نام مشهور نبود، به کردستان آمد، ما با اسم . (شده بود

  ٦صفحه   آن نوار موقعی که به دست رهبری )  نادر او را شناختيم

 



کومه له ميرسد، فوری متقاعد ميشوند بحثهايش خيلی راهگشا و مهم 
رهبری کومه له در سطح اعضا و پيش عضوهای آن وقت کومه .  است

ما جمعی از اعضا و پيش عضوهای کومه .  له پخش کرد که گوش دهيم
در بخشی از . له در شهر و منطقه بوکان به دستمان رسيد و گوش کرديم

کنگره دوم، تحول "صحبتها منصور حکمت اين را مطرح کرد و گفت، 
سياست چپ و مارکسيسم انقالبی را در پيش گرفته و اين .  مهمی است

همانجا  گفت اما فرمول بندی های قطعنامه هايتان و .  خيلی مهم است
از جمله .  اسنادتان بعضی جا ها نادقيق، چپ روانه و اشتباه است

و در برخورد با مسئله "  قطعنامه جنبش مقاوت خلق کرد"مشخصاً در 
تير به پای خود "برای کومه له مثل .  رفع ستم ملی اشتباهات جدی دارد

ادامه داد و .  اين جمله را به دقيقی يادم است، چنين گفت.  است"  زدن
شما سياستی "  جنبش مقاومت خلق کرد و مسئله ملی"گفت در قبال 

اتخاذ کرديد و فرموله کرديد که عمال يعنی عرصه را سپردن به حزب 
بورژوازی کرد، حزب دمکرات کردستان و به اين معنی، جاخالی دادن 

آن بخش از .  به آنها و اين برای کومه له مثل تير به پای خود زدن است
 قطعنامه کنگره دوم کومه له که مورد نقد حکمت بود 

 
تا آنجا که به سازمان ما مربوط می "نوشته شده، .  من اينجا نقل می کنم

شود بايستی اهميت بزرگی را که جنبش مقاومت در امر کسب 
دموکراسی و مبارزه طبقاتی پرولتاريای ايران و در صحنه کنونی دارد 

از آن پشتيبانی نموده وفعاالنه  در آن شرکت کنيم و بکوشيم .  درک کنيم
در همان .  تا صف مستقل دمکراسی پيگير را هرچه بيشتر تقويت نماييم

پرولتاريای آگاه نميتواند .  حال بايستی بايد محدوديتهای آن را بشناسيم
سرنوشت خود را به يکی از مقاطع وعرصه های انقالب دموکراتيک 

ما نبايستی جنبش مقاومت را به مثابه عرصه نبرد مرگ و .  وابسته کند
زندگی برای خود درآوريم، بلکه بايد در هر حال ادامه کاری خود را به 

 ". مثابه سازمان پرولتاريايی در نظر داشته باشيم
 

منصور حکمت نتيجه گرفته بود، اين فرمولبنديها حاوی سياست غير 
واقعيت اينست اين نوع فرمولبندی !  دخالتگر و به پاسيفيسم منجر ميشود

های افراطی و نوعی مرزبندی سطحی با پوپوليسم عمال به پاسيفيسم 
به طور عينی برای کادرها و اعضايی مثل ما که آن .  منجر شده بود

وقت درگير بوديم، بعد از کنگره دوم کومه له با نوعی بی عملی تحت 
ما با پوپوليسم !  نام اينکه جنبش مقاومت تمام عرصه زندگی ما نيست

اعضای امانتدار و شاهدان زنده آن .  مرزبندی کرديم، اتفاق افتاده بود
زمانی که اين شنيده شد، .  وقت ميتوانند، گواهی بدهند  که چنين شده بود

آن جمعی که گوش ميداديم به حدی برايمان جالب و بحثهای مهم و تغيير 
دهنده ای بود که سراپا گوش شديم و يکی دوبار نوار را تکرار کرده و 

قطعنامه های .  اين تکه بحث را گوش کرديم و فوری با آن توافق داشتيم
در برخورد به .   کنگره دوم در يکجای ديگر هم يک ايراد اساسی داشت

در تکه پايانی اين سند يا آن قطعنامه .  رفع ستم ملی که اينجا نقل می کنم
رفع ستم ملی .  ايران کشوری است کثيرالمله. "در بند ج اين را ميگويد
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به طور نهايی به صورت حق تعيين سرنوشت برای خلقهای تحت ستم 
يک ".  ايران فقط با تحقق برنامه سوسياليستی پرولتاريا امکان پذيراست

نقد جدی تر منصور حکمت اين بود گفته بود که شما هيچ راه حلی برای 
تاکيد کرده .  و حواله اش داديد به تحقق سوسياليسم.  رفع ستم ملی نداريد

چون در چهارچوب همين .  بود اين حکم به لحاظ تئوريک غلط است
نظم سرمايه داری اتفاقا مسئله ملی به قول عبارت های آن دوره مثل 
خيلی از مسائل دموکراتيک ديگر می تواند جواب بگيرد و می تواند راه 

گفته بود شما که اين را حواله ميدهيد به .  حل برايش وجود داشته باشد
پاسيفيسم و بی عملی .  سوسياليسم، يعنی االن برنامه ای برايش نداريد

ميدان را خالی می کنيد، تا حزب بورژوازی کرد با .  پيشنهاد می کنيد
. طرح خود مختاری يا هرچيز ديگر مردم را حول طرحش بسيج کند

اين نقدها و نوار و نوشته آن وقتی به دست رهبری کومه له ميرسد، با 
با سمپاتی در ميان اعضا و پيش عضوها پخشش .  استقبال روبروشد

اين مسئله آنقدر برايشان مهم بود، فراخوان يک کنفراس ويژه را . کردند
کنفرانس  ١٣۶٠سه يا چهار ماه بعدترش به هر حال در شهريور .  دادند

ششم کومه له تحت تأثير اين نوع نقد و پيشنهادات منصور حکمت 
برگزار شد اين اسناد در آن کنفرانس اصالح شدند و حتی اسناد کاملتر 

اين مساله را هم حسين .  و جامع تری من يادم هست ارائه کردند
و هم ابراهيم عليزاده از رهبران وقت کومه له )  حمه سور(مرادبيگی 

که از هر کدام نقل قول .  در کتابهايی که منتشر کردند، اشاره کردند
 .مياورم

   
منصور "به اين شکل نوشته  )  حمه سور(رفيق حسين مراد بيگی 

حکمت نگرش ما را نسبت به جنبش دموکراتيک از موضوع پرولتاريای 
و گفت طبقه کارگر و سازمان سياسی او به عرصه . سوسياليست نقد کرد

زيرا مبارزه برای آزادی های .   مبارزه دموکراتيک بی ربط نيست
دموکراتيک بخشی جدايی ناپذير ازمبارزه پرولتاريا برای رسيدن به 

ميگفت طبقه کارگر بايد پيشتاز مبارزات .  قدرت سياسی است
دموکراتيک نيز باشد و کومه له با کم رنگ کردن آن در قطع نامه های 

نقد اصلی .  خود مرتکب اشتباه می شود و به لحاظ سياسی ضرر می کند
تر منصور حکمت در اين قطع نامه سر مساله ملی بود که  کنگره دوم 

منصور حکمت آن را .  گفته بود،  مسئله ملی در سوسياليسم حل می شود
نقد کرد و می گفت اين موضع هم به لحاظ تئوريک غلط است هم به 

دبير (ابراهيم عليزاده ".  لحاظ عملی کومه له را غير دخالت گر می کند
که به  ١۶۶در کتابش دوجلديش که نزدم هست، در صفحه ) اول کومه له

زبان کردی است و من مستقيما ترجمه اش می کنم اينجوری نوشته 
جوهر نقد منصور حکمت اين بود که کنگره دوم کومه له تا جايی . "است

که خودش را از افکار  مائوئيستی و پوپوليستی نجات داده، کنگره ای 
پيشروبوده، اما در عين حال نتوانسته راه حلی برای محکم کردن رابطه 

منصور .   بين کومه له و جنبش توده ای در کردستان را پيشنهاد کند
حکمت از ما که در کردستان بوديم بيشتر به مسئله ملی اهميت داده بود 
و از ما بيشتر حتی بازمانده های عقب ماندگيهای نظام فئودالی را برای 
حل مسئله زمين ديده بود و برای مساله ارضی هم راه حل نشان داده بود 
و او به اين شکل کميته مرکزی کومه له را از يک مخاطره ای که نوعی 

ما را مطلع کرد و هشدارد داد .  چپ روی را دامن ميزد برحذرکرده بود
ما با آن نقد ها قانع شديم و با عجله کنفرانس ششم کومه له را چند ماه بعد 

اين هم قضاوت دبير اول "  برگزار کرديم و اسنادمان را تدقيق کرديم
همينجا بگويم اما کتاب عبدهللا مهتدی را هم . کنونی کومه له در اين مورد

که مراجعه کردم، در مورد اين اتفاقات تاريخی مربوط به 

 منصور حكمت و مسئله كرد

سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال مسئله كرد(

 ) ...بخش اول -

  ٧صفحه   



کنگره دوم، نقش اتحاد مبارزان کمونيست و اين برخورد انتقادی حکمت 
به مسئله  قطعنامه های کنگره دوم، و غيره، الم تا کام چيزی نگفته 

در کتابش به ويژه تا آنجا که به جنگ حزب دمکرات عليه کومه له . است
در بعضی جاها .  برميگرده، فاکت های خيلی دروغينی گفته است

ميخواهم .  برخورد منصورحکمت به مسئله ملی را تحريف کرده است
در مباحث .  بگويم، تا چه اندازه کتاب عبدهللا مهتدی بی اعتبار است

مربوط به جنگ حزب دمکرات عليه کومه له به اين کتابها  بيشتر 
 .برميگردم

   
نتيجه گيری من اين است منصور حکمت با اين برخورد تيزبينانه، 
واقعيتش اينست هشداربزرگی را به سازمان کومه له داد و مانع شد اين 
سياستهای غلط به لحاظ تئوريک و نظری و پاسفيستی وغير دخالت گر 

برای کومه له که درگير در يک .  به لحاظ عملی در پيش گرفته شود
جنبش سياسی توده ای و درگير جنبش رفع ستم ملی بود،  اگر آن 
سياستها که در کنگره دوم کومه له فرموله شده بود، جنبه  اجرايی پيدا 
ميکرد، به نظرم ضربه سنگينی به سازمان چپ و کمونيستی و کومه له 

آن سازمان به طرف حاشيه ای رفتن می رفت و به نظرم به .  وارد ميشد
آسانی نمی توانست جای پای خود را در جنبش سياسی و اعتراضی 

شايد گفته شود، عاقبت اين سياستهای اشتباه اصالح .  کردستان محکم کند
ميشد، به نظرم در غياب نقدهای حکمت بسرعت اين اتفاق نمی افتاد و 

 . ضربه خود را ميزد
 

اين را هم اينجا تاکيد کنم، اينطوری نبود که بقيه اعضای رهبری اتحاد 
. مبارزان اين تيزبينی را داشتند و اين نوع نقد حکمت را مطرح ميکردند

تجربه آنوقت و بعدا هم نشان داد، بخش عمده سياستهای  تحول بخش که 
بنام اتحاد مبارزان کمونيست مطرح ميشد، طرح و سياست منصور 

به نظرم چنانکه نقدها و سياستهای منصور حکمت مطرح .  حکمت بود
نميشد، آن سياستهای غير دخالت گر، بی پاسخی برای مساله ملی و 
نهايتا منزوی شدن کومه له در کردستان پيش می رفت و بقول منصور 
. حکمت صحنه به تمام معنای برای حزب بورژوازی کرد خالی می شد

برخالف پروپاگاند مخالفان و دشمنان منصورحکمت حتی سر مسئله ملی 
منصور حکمت به داد کومه له رسيد و نقش نجات هنده و منحصر 

در ادامه و در بخش دوم به مقاطع ديگر طرح .  بفردی را ايفا کرد
 .سياست منصور حکمت در قبال مسئله کرد ميپردازم

  
 

 ...ادامه دارد 
 

اين سمينار سال گذشته به مناسبت روز حکمت به زبانهای فارسی و 
کردی از تلويزيون پرتو  پخش شد، که اکنون مکتوب شده اش با اندک 

 .*   تدقيقی در آن منتشر ميشود

 ٥٩٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

 منصور حكمت و مسئله كرد

 سمينار بازخوانى سياست منصور حكمت در قبال (

 ) ...بخش اول -مسئله كرد

پيام نشست دفتر سياسى حزب حكمتيست به 

 !رفيق مصطفى قادری

 !رفيق مصطفی قادری عزيز 

مه  ٣٠و  ٢٩درودهای گرم ما را پذيرا باشيد، در جلسه روزهای  
دفتر سياسی حزب حکمتيست با حضور رفقا حمه سور و جمال  ٢٠٢١

کمانگر دبير کمتيه مرکزی، اطالع يافتيم که شما اکنون در بيمارستان 
همه ی رفقای دراين جلسه به شما .  شهر وانتای فنالند بستری هستيد

 .سالم و درود دارند

   

رفيق مصطفی عزيز، حزب ما هموارە شما را بعنوان رفيقی کمونيست 
سال رزمندگی در عرصه مبارزات کارگری،  ٤٢با سابقه بيش از 

مبارزە توده ای و مسلحانه در کردستان، مبارزە پيگير عليه رژيم 
جنايتکار اسالمی و برای برپائی يک دنيای بهتر در کنار خود داشته 

 .است و در اين راه همقدم و همرزم باهم مبارزه کرده ايم

 

حضور هميشگی ات در سمينارهای سياسی، مراسمهای حزبی، 
کمپينها، آکسيونها و راهپيمائی ها که رفقای حزب حکمتيست در کشور 
فنالند سازمان دادند، چه عليه رژيم اسالمی و يا در مناسبت های روز 
جهانی زن و روز جهانی کارگر و حضور گرم و پرشور شما در 
کنگرە های حزب حکمتيست، همه خاطرە های شيرينی هستند که مايه 

ما هيچگاە کار و تالش .  افتخار و تحکيم رفاقت و همسرنوشتی ما هستند
 .و زحمات صميمانه و انقالبی شما را فراموش نخواهيم کرد

 

رفيق مصطفی عزيز، متاسفانه در اين شرايط کرونائی امکان سفر و 
ديدار حضوری برای ما امکان پذير نيست، آرزوی قلبی ما اين بود که 

 . در اين روزها در کنار شما و خانواده محترم شما می بوديم

  

 .دستت را بگرمی می فشاريم

 حکمتيست -نشست دفتر  سياسی حزب کمونيست کارگری 

 ٢٠٢١ماه مه  ٣٠

 



حزب تمام . است" حزب سياسی"در دايره سه بخشی تيتر باال کليِد مساله 
از ديد منصور حکمت کمونيسم کارگری در سه .  عيار سياسی است

وجه جنبشی طبقاتی، وجه حزبی :  ظرفيت، سه وجه نمايان ميشود
پنج  –مبانی کمونيسم کارگری (سياسی، وجه ديدگاهها و نگرش به جهان 

حزبی "در اين سه وجهی اگر دقت کنيد وجه ). ٢٤٧ص ٢٠١٩اثر چاپ 
" فراحزبی"ديدگاه و نگرش .  حلقه ميانی دو وجه ديگر است"  سياسی

برای حزب سياسی از همين موقعيت، از تعلق حزب سياسی کمونيستی 
 .به وجه جنبشی طبقاتی کمونيسم سرچشمه ميگيرد و نه برعکس

 
 چرا اين سه موضوع؟

از ميان گنجينه وسيع فکری سياسی منصور حکمت اين سه موضوع 
. امسال انتخاب کرده ام"  روز حکمت"مرتبط به هم را برای معرفی در 

چرا؟ آخر امسال روز حکمت وسط يک بحران بيسابقه اقتصاد جهانی 
افتاده که با فاجعه زيستی کورونا تواما و به شديدترين شکل بشريت را 

کروکوديل ويروس کورونا سوار بر پشت اژدهای بحران .  ميکوبند
کره زمين را دور زدە اند عالوه بر قربانی گرفتن  ٢٠٢٠اقتصادی 

صدها هزار جان و پريشان کردن صدها ميليون روان انسانها، تا همينجا 
صدها ميليون بيکار به ارتش صدها ميليونی سابق بيکاران جهان افزوده 

اين دو بحران توامان، تحوالت عظيمی در جهان به بار خواهند آورد . اند
ايران .  و تندپيچهای اساسی حساسی پيش روی بشريت خواهند گذاشت

. يکی از ضعيفترين حلقه های سرمايه داری بحرانزده جهان است
حاکميت اسالمی آن تماما فرسوده .  اقتصاد آن در پرتگاه فروپاشی است

اين جامعه در اين شرايط با تندپيچی اساسی .  و رو به سقوط است
: روبروست که دو چشم انداز و دو آلترناتيو تحول در آن محتمل است

آلترناتيو اول کمونيسم بازو به بازوی جنبش راديکال کارگری رژيم 
اسالمی سرمايه را ساقط ميکنند، نظام جهانی سرمايه را ميشکافند و 

آلترناتيو دوم راست بورژوايی با .  شيپور استقرار سوسياليسم را مينوازند
حمايت قدرتهای جهانی و منطقه ای سرمايه داری در اين فرصت به 
قدرت چنگ ميزند، نظير همان بال را سر کمونيسم و کارگر ايران 

پس در اين شرايط .  ميآورد که رژيم اسالمی جايگزين رژيم شاه آورد
. دست بردن کمونيسم به قدرت سياسی به معنی واقعی کلمه حياتی است

برای دست بردن به قدرت، کمونيسم و کارگر به حزبی سياسی نياز 
حزب سياسی هم نه .  حياتی دارد، حزبی که چشم به قدرت دوخته باشد

سر خود بلکه از کانال مکانيسمهای اجتماعی ميتواند قدرت سياسی را 
وگرنه با جست و خيز خارج از مکانيسم جامعه به معادالت . تصرف کند

اينجاست که دو .  فقط جست و خيز خواهد کرد.  سياست راه نخواهد برد
دو چراغ روشنگر "  حزب و جامعه"و "  حزب و قدرت سياسی"بحث 

 . راه مبارزه کمونيستها و فعاالن پيشرو جنبش راديکال کارگری هستند
 

با بررسی رابطه حزب و "  حزب و جامعه"منصور حکمت در بحث 
جامعه، مکانيسمهای اجتماعی خيز برداشتن و دست بردن به قدرت 

در .  سياسی را مشروح و منسجم و جهتدار و جانبدار توضيح داده است
آن اثر خواندنی شيرين، او رابطه حزب بيست سال پيش را با جامعه 

واضح است که امروز الزم است که . بيست سال پيش بررسی کرده است
با کاربست همان متد و ديدگاه، رابطه حزبيت سياسی موجود را با جامعه 

  .بررسی کنيم ٢٠٢٠سال 
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 مسير بيست ساله 
 نگاهی به متد و ديدگاه

منصور حکمت مسير بيست ساله کمونيسمی که خود در راس رهبری 
وقتی ابتدا با تئوری .  فکری و سياسی و حزبی آن بود را مرور ميکند

کمونيسم مارکس در بريتانيا آشنا ميشود به تناقض آشکار آن با کمونيسم 
رابطه . موجود و مسلط زمان در شوروی و چين و بلوک شرق پی ميبرد

با .  کمونيسم با مارکس سوال آن وقت است و پی جواب آن ميگردد
ايران سوال بعدی رابطه کمونيسم با  ١٣٥٧/  ١٩٧٩فروزش انقالب 

جدال فکری سياسی با چپ پوپوليست حاضر در آن .  انقالب ميشود
انقالب با پرچم مارکسيسم انقالبی او را به ضرورت حزب سياسی 

برای تالش در راه تشکيل حزب کمونيستی، آن وقت . کمونيستی ميرساند
تالش او برای تشکيل حزب .  سواِل کمونيسم و حزب؟ سوال روز ميشود

کمونيست ايران در راس اتحاد مبارزان کمونيست همراه با نيروی 
انقالبی کمونيست کومه له دارای نيرو و نفوذ اجتماعی سياسی آن زمان، 
راه تشکيل حزب کمونيست ايران را هموار کرد و سوال بعدی به رابطه 

نه )  رابطه کمونيسم و طبقه ديگر(اين سوال .  کمونيسم و طبقه؟ تبديل شد
در چارچوب فکری پيشين مارکسيسم انقالبی جواب ميگرفت و نه در 

آنگاه لزوم رجوع اجتماعی و .  ساختار حزب کمونيست موجود ميگنجيد
جواب آن .  پراتيکی به وجه جنبشی طبقاتی کمونيسم برجسته ميشود

ميگويد اگر به آن مسير بيست ساله نگاه کنی، .  کمونيسم کارگری است
گذار از هر سوال به سوال بعدی منطق رو به پيش و هدفمند و نتيجه 

نتيجه گيری آن شد که بايد از موقعيت گروه فشار به .  بخشی دارد
 . موقعيت حزب سياسی گذر کرد

 
 حزب تمام عيار سياسی 

منصور حکمت پروژه حزب سياسی را تا "  حزب و جامعه"در بحث 
آخرين حلقه پراتيک روشن ميکند، خود راسا پيشبرد و پراتيک کردن آن 

کنفرانس برلين در تقابل با جريان دو خرداد و .  پروژه را هدايت ميکند
عمر خريدن خاتمی برای رژيم اسالمی، تصوير يک حزب سياسی 
مرتبط به قدرت سياسی در ايران را به روشنی در برابر ديد جامعه 

رضا خاتمی برادر دمحم خاتمی و رئيس حزب مشارکت اسالمی با . گرفت
با انعکاس کنفرانس برلين در صدا و :  افسوس يک دوخردادی گفت

نام حزب کمونيست کارگری )  بر متن نزاع دو جناح رژيم(سيمای رژيم 
پس از آن ابراز وجود قدرتمند حزب در .  به همه خانه های ايران رفت

کنفرانس برلين، کنگره سوم حزب با ابتکار تام و تمام منصور حکمت با 
عظمت کامل و برای اولين بار در حيات احزاب اپوزيسيون ايران به 

آن کنگره تصوير حزب سياسی کمونيستی طبقه .  طور علنی برگزار شد
با اين همه منصور حکمت در .  کارگر را گام بلند ديگری جلو برد

ما هنوز در حرکت به :  افتتاحيه آن کنگره بزرگ و افتخارآفرين ميگويد
سلبی و "روز بعد از کنگره جدال معروف .  سوی حزب سياسی هستيم

ميان منصور حکمت و حميد تقوايی همچون نتيجه بديهی کنگره "  اثباتی
سوم نقطه برش واضحی در عيان کردن تفاوت راه و ديدگاه منصور 
حکمت و حميد تقوايی در ارتباط با حزب سياسی و رابطه حزب با 

منصور حکمت در بحثهای بعد از .  تحوالت جاری جامعه را نشان داد
حزب تمام "کنگره سوم تا زندگی مجالش داد برای تبديل حزب خود به 

 . در هر دو عرصه فکری و سياسی مايه فراوان گذاشت" عيار سياسی
 

  ٩صفحه   

 ديدگاه منصور حكمت درباره

 حزب و قدرت سياسى، حزب و جامعه، حزب تمام عيار سياسى
 )١٣٩٩/ ٢٠٢٠-به مناسبت روز حکمت ( 

 فاتح شيخ



 مسير بيست ساله دوم؟
از مرور آن مسير بيست ساله توسط منصور حکمت بيست سال گذشته 

با همان متد و ديدگاه مسير بيست .  هجده سالش در فقدان آن عزيز.  است
ساله دوم را اگر بررسی کنيم به چه نتيجه ای ميرسيم؟ در ارتباط با گذر 

و پيشبرد پروژه حرکت به سوی حزب تمام "  گروه فشار"از موقعيت 
عيار سياسی، آيا حلقه آخر پراتيک آن را به دست گرفته ايم؟ آيا آن 

شده؟ آيا حرکتی که با هدايت او به نقطه رضايت او "  فريز"پروژه 
نرسيد، به عقب برگشته؟ آيا شعبات حزب منصور حکمت پس از او به 
موقعيت گروه فشار عقبگرد کرده اند؟ چنين سواالتی اگر از ديد رهبری 
احزاب موجود ممنوع الطرح هم باشند خواه ناخواه طرح ميشوند و 
بجاست آگاهانه توسط فعاالن کمونيست متحزب و غيرمتحزب طرح 

مهم اين است بر اين نگرش و متد کمونيستی تاکيد شود که هدف .  شوند
راه انداختن جنبش سوال نيست بلکه راه انداختن جنبش جواب درست به 

جواب کمونيستی به مساله رابطه حزب و طبقه .  سوالهای واقعی است
در شرايطی که صف پيشرو و راديکال طبقه کارگر با قدرت و 
خوشبينی و پايداری بيسابقه ای به ميدان آمده است، در شرايطی که 

را همچون "  شورا"فعالين راديکال سوسياليست در سالهای اخير پرچم 
و به گفته منصور .  پرچم هويتی جنبش راديکال خود برافراشته اند

اساس هويت کمونيسم کارگری بحث شورا و عمل مستقيم عده "حکمت 
ص  ٢٠١٩پنج اثر چاپ   –مبانی کمونيسم کارگری " (زياد مردم است

٣١٩.( 
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 پرسش روز 
 هشدار و فراخوان روز

 
روز حکمت و گراميداشت او اگر تنها به وصف ديدگاه حکمت يا معرفی 

گر بريزی بحر . (آثار او محدود بماند مصداق ريختن بحر در کوزه است
متاسفانه اينجا و آنجا )  چند گنجد؟ قسمت يکروزه ای  -را در کوزه ای 

شاهد مصرف روزانه از گنجينه ميراث فکری سياسی منصور حکمت 
اگر جريانی تن به روتين و روزمرگی داده، کاربست اجتماعی .  هستيم

کمونيسم کارگری حکمت را به کاربست مصرف روزانه روشنفکران 
در روز .  ناراضی و محدودنگری خرده بورژوازی تنزل داده است

پروژه حزب تمام عيار سياسی تا کجا :  حکمت پرسش روز را بايد پرسيد
پيش رفته است؟ حزبی که در قلمرو سياست سراسری در جدال قدرت 
نيروئی باشد که جنبش راديکال فی الحال فعال طبقه کارگر را نمايندگی 
کند، هدايت کند، سازمان دهد، اتحاد سراسری آن را تامين کند، در 
عرصه نبرد با بيکاری نسل جوان کارگران بيکار را به ميدان بياورد و 
سازمان دهد که بر اثر بازتاب بحران اقتصادی جهان در اقتصاد ايران تا 

. همينجا جمعيت چند ميليونی قبلی بيکاران سر به چندين ميليون زده است
حزبی که مهمتر از همه اينها در تندپيچ اساسی پيش رو هماهنگ با 
اردوی کارگری و کمونيستی بتواند دست به قدرت سياسی ببرد، فرصت 

به طبقات استثمارگر در حاکميت و در اپوزيسيون .  را از دست ندهد
پرسش روز در عين حال .  فرصت تعرض به کمونيسم و کارگر ندهد

پرسشی حياتی .  هشدار و فراخوان به اردوی کارگری و کمونيستی است
 .در کمال شفافيت. که جواب سرراست ميطلبد، بی پرده پوشی

 
 .ياد عزيز منصور حکمت را با کاربست اجتماعی ديدگاه او گرامی بداريم

 .به گنجينه بزرگی که برای نسل امروز به جا گذاشته قدر بگذاريم
 

 ١٣٩٩خرداد  ٨/ ٢٠٢٠مه  ٢٨
 

 ديدگاه منصور حكمت درباره

حزب و قدرت سياسى، حزب و جامعه، حزب 

 ...تمام عيار سياسى 
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!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 پرده اول
 چرا مضحکه؟

انتخابات رژيم اسالمی، تالشی برای يکدست کردن قدرت و   اين دوره
های قبل،  در دوره.  خروج از جنگهای جناحی درون رژيم اسالمی است

برای حفظ ظاهر هم که بوده باشد، افراد و نيروهايی از طيفهای مختلف 
را "  اصلح"دادند تا مردم هم  را به عنوان کانديدا در مقابل مردم قرار می

پودهايی که حفظ نظام را در  و فيلتر شورای نگهبان با تار.  انتخاب کنند
ً اجازه عرض اندام را به طيفهای که به خود  اولويت قرار می داد، گاها

اين دور اما .  داد دادند به خط قرمزهای نظام نزديک شوند، می اجازه می
خريداران عمر برای رژيم اسالمی، قاتلين مردم و خالقين .  متفاوت است

اينبار نياز به يک انتخابات بدون .  خاورانها، از اين فيلتر گذر نکردند
ای است که بتواند اين يکدست بودن  استرس و ترس و واهمه برای خامنه
مجلس اسالمی، قوه قضاييه و حاال .  قدرت را بدون چالش به ثمر برساند

" آدمها"نژاد و صف طويلی از اين  جنايتکارانی مانند احمدی.  قوه مجريه
دهد که حاکميت نهايتاً  که پشت فيلتر شورای نگهبان ماندند، نشان می

گرا، ديگه تمومه ماجرا، را شنيده  طلب، اصول شعار مردم، شعار اصالح
تصميم خود را .  ديگر تمايلی به ادامه اين جنگ زرگری ندارد.  است

اينکه خروجی اين انتخابات چه کسی است، به هيچ عنوان .  گرفته است
اگر امروز چهره .  کند تاثيری در يکدست بودن رژيم پس از آن نمی

رئيسی برای جامعه ايران آشنا و رو شده است، شش نفر ديگری که از 
ً دستهايی خونينتر، شکنجه گران قهارتر و  اين فيلتر گذر کردند، حتما

شايد با نام و نشانی متفاوت، در .  جنايتکارانی سنگدلتر از رئيسی هستند
زمان و مکانی محو در زمان، با آنها روبرو شده ايم و شاهد جنايتهايشان 

 .ماند حتماً ماه پشت ابر نمی. ايم بوده
 

 ٧چنين شدن  حاال اين بساط را نبايد مضحکه ناميد؟ چرا نبايد دست
خدمتی  جنايتکار در ميان بيش از پانصد جنايتکار ديگری که برای خوش

و يکدست شدن رژيم اسالمی ثبت نام کردند، مضحکه ناميد؟ اگر امثال 
کرد؟ قطعاً  شد، تفاوتی در آينده می تاجزاده از اين فيلتر و تاروپود رد می

اگر مالک برای تغيير در جامعه، سفره مردم، کارگران و .  نه
. تر شده است زحمتکشان است، در اين چهار دهه کوچک و کوچک

های انتخاباتی رژيم و روسای دولت بجز استثمار طبقه کارگر،  مضحکه
کوچکتر کردن سفره کارگران، دستگيری و شکنجه و کشتار مردم کاری 

 انجام دادند؟
 

يکدست شدن رژيم و يا هر نام ديگری که بر آن گذاشته شود، ماحصل 
ای که در آن جنايتکارانی  مضحکه.  ای است که در پيشرو داريم مضحکه

 .زنند له می برای گرفتن اين صندلی له
 

 پرده دوم
 نظام" های خودی"سردرگمی 

 مضحكه انتخابات
 

 سيوان كريمى 

ای و تبعيّت شورای  تصميم خامنه
  نگهبان برای برگزاری مضحکه
انتخاباتی با کمترين هزينه سياسی برای 
رژيم در آينده، صدای جنايتکارانی را 
در هردو جناح رژيم درآورده است که 

سفيدی در   کنند نقطه هر چه نگاه می
نفر .  کنند پروندهی سياه خود پيدا نمی

اول اين ليست، بی اما و اگر، 
اما در کنار او .  نژاد است احمدی

اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس 
شود که به اين نوع برخوردهای شورای نگهبان  خبرگان هم ديده می

طلب که در روزهای اول اعالم کانديداها  های اصالح روزنامه. معترضند
هايی را با معترضين هر دو طيف انجام دادند  در شوک بودند، مصاحبه

ای با حکم حکومتی خود يک نفر را  که حتی گفته بودند بهتر است خامنه
 .برگزيند و تمام

 
قرمزهای رژيم   های بيرون گود قدرت، اگر خود را نزديک خط خودی

شوند و احتماالً با برخوردهای  بکنند، بدون ترديد بيشتر منزوی می
تالش .  تواند متفاوت باشد نژاد می کيس احمدی.  شوند امنيتی روبرو می

نژاد در دو سال پايانی دوران رياستش برای ايجاد ضلع سومی از  احمدی
و يک کاسه شدن  ٩٨پس از آبان .  قدرت و بازی در ميدان قدرت بود

کند خود را  رژيم اسالمی از سوی مردم، امروز احمدی نژاد تالش می
نژاد و حتی کسانی که تالش  اگرچه مردم احمدی.  نماينده اين شعار بداند

برای خود ...  داشتند با بدست گرفتن شعارهايی همچون آزادی و رفاه و 
. بينند وپا کنند، در طيف حاکميت و رژيم اسالمی می حاميانی دست

ای در سياست رژيم  ای که بعد از پايان اين مضحکه به مولفه مسئله
با خروجی اين مضحکه "  ها خودی"شود، برخورد اين  اسالمی تبديل می

ً حاکميت يکدست رژيم اسالمی است پذيرفتن اين مجموعه از .  و نهايتا
ً ميدان بازی سياست و قدرت را در درون رژيم  طرف اين افراد، نهايتا

های  خودی"اما آيا اين .  کند ای مهيا می اسالمی برای دوران بعد از خامنه
دهند، سوالی است که بايد برای  به اين مسئله تن می"  بيرون حاکميت

 .پاسخ آن منتظر ماند
 

 پرده سوم
 ها اپوزيسيون دلسوزتر از خودی

سی و  بی نگهدارهای رژيم، از فرخ نگهدار گرفته تا مفسرين بی
تا ديروز از .  اميد شدند های ديگر، از اين تصميم رژيم دلسرد و نا رسانه

کردند و تنها دلخوری که داشتند اين  تصميمات شورای نگهبان دفاع می
حاال و پس از چهار دهه تازه .  بود که اين يا آن چرا رد صالحيت شد

يادشان آمده که برای رد شدن از اين فيلتر بايد خونهايی را ريخته باشی، 
. جنايتها کرده باشی و پرونده سياهی برای خودت دست و پا کرده باشی

بينند و  اين طيف مشروعيت رژيم اسالمی را از کانال اين مضحکه می
کنند آمارهای رژيم برای شرکت مردم، هر چند تا حدودی از  فکر می

اين .  گذارد شود، اما بر مشروعيت رژيم صحه می نظر آنها دستکاری می
اين طيف اعتراضات گسترده و .  طيف نه ديماه و نه آبانماه را نديدند

اين طيف نارضايتی گسترده و .  بينند سراسری بازنشستگان را نمی
عمومی عليه فقر و فالکت، معيشت و سالمت را خط 

  ١١صفحه   
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!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  

اگر حضور حداقلی در اين مضحکه که با .  گيرند می
درصد  ٣٠اذعان سپاه و نيروهای سرکوبگر کمتر از 

تواند به رژيم مشروعيت دهد؟ پس عدم  است، آيا می
تواند به عدم  درصدی مردم نمی ٧٠حضور بيش از 

ترس و دلهره اين .  مشروعيت رژيم اسالمی تعبير شود
های داغتر از آش، عبور جامعه از رژيم اسالمی  کاسه

. دهد است که اين مضحکه مهر تاييدی دوباره بر آن می
حاال برای فرخ نگهدارها و مسعود بهنودهای خارج و 
رضا رخشانهای داخل، شرکت در اين مضحکه، تاييد 

گويند هر  اگر فرماندهان سپاه می.  جنايتهای رژيم است
. رای، يک گلوله است، بفرماييد اين گوی و اين ميدان

" رای"ها را از  رژيم اسالمی مشروعيت شليک گلوله
گيرد و به سر و سينه جوانان و مردم معترضی  شما می

زند که برای عبور از اين رژيم و سرنگونی آن  می
 .اند آستين باال زده

 
 ٢٠٢١ژوئن 

 

 عوامفريبى و توهمات رئيسى
 

 سياوش دانشور
 

انتخابات بورژوازی حتی در مهد دمکراسی نمايش 
وعده های پوچ و شعارهای خوش آهنگ و بی محتوا 

شباهت زيادی دارد به آذين بندی جشن ها که با پايان مراسم جمع ميشود و به .  است
رقابت "در دوره تبليغات و باصطالح .  انباری يا سطل آشغال ريخته می شود

، ارزانترين چيزی است که ميشود داد و فردا با پر روئی انکار "وعده"، "انتخاباتی
در کشورهائی استبدادی و اسالم زده مانند ايران و عربستان و سوريه، که شاه و .  کرد

امام و رئيس جمهور مادام العمر سناريوی انتخاباتی را می نويسند، اين شعارها و وعده 
گوئی هرچه پرت تر و چرندتر باشد بهتر .  ها به مضحکه خاص و عام ارتقا می يايد

 .است
 

تغيير وضع "و "  وضع موجود"تصور اينکه قطب بندی انتخاباتی در ايران برسر 
اما . ، آنهم توسط بانيان و مسببين وضع موجود باشد، مسخره تر از مسخره است"موجود

در اين ميان ابراهيم رئيسی سرجالد اعظم، در .  اين روايت و پروپاگاند طبقه حاکم است
دولت من ائتالفی خواهد بود، ائتالف با : "جمع کارگران شهرک عباس آباد گفته است

کنندگان و کارگران به سمت همه نيروهای مولد و ضد فساد دست استمداد   مردم، توليد
 !"کنم دراز می

 
رئيسی اولين جلسه انتخاباتی اش را در اتاق بازرگانی تهران با فاسدترين سرمايه داران 
ميلياردر گذاشت، از روند خصوصی سازی و قانون بالمنارع باغ وحش بازار دفاع 

همين قاتل نوکر سرمايه دار در شهرک صنعتی عباس آباد موئتلف کارگر می .  کرد
 ! شود

 
واقعيت اينست که نه .  آرزوی ائتالف با کارگران را به گور خواهی برد! رئيسی آدمکش

تو بعنوان سمبل و تجسم فساد نظام اسالمی ضد فسادی و نه اشتباها طرفدار کارگر 
برعکس، فشار اعتراض امواج توفنده مبارزات کارگران برای آزادی و برابری !  شدی

و رفاه، پتانسيل عظيم اعتراضی و جرم وسيع انفجاری اين جنبش، همه شما را در اين 
شماها کاسه گدائی رای .  کرده است"  حقوق کارگران"و "  حقوق مردم"مناسک طرفدار 

 . بدست گرفته ايد و جوابتان يک مشت محکم بر دهانتان است
 

در تاريخ کشمکش طبقاتی همواره بورژوازی تالش کرده که کارگران را ضميمه 
همزمان گرايشاتی و عناصری ميان کارگران .  اهداف مذهبی و ملی و طبقاتی خود کند

وجود دارند که يا منفعت طبقاتی خود را نمی شناسند و دوست و دشمن را تشخيص نمی 
دهند، يا آگاهانه منافع شان با منافع جناح هائی از بورژوازی عجين است و سرباز و 

 . عامل تحقق اهداف بورژوازی شده اند
 

کارگران بعنوان يک طبقه و يک جنبش با اهداف متمايز از کل بورژوازی، در اين 
کارگران از منافع طبقاتی خود دفاع می کنند .  نمايش انتخاباتی طرف هيچ جناحی نيستند

 . و با هر جريان حکومتی و اپوزيسيونی که عليه اين منافع باشد، روبرو خواهند شد
 

جنبش کمونيستی طبقه .  عوامفريبی و توهمات رئيسی اما دود می شود و هوا ميرود
 .کارگر اينرا تضمين می کند

 
 ٢٠٢١ ژوئن ٢

  ...مضحكه انتخابات 
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ستاد انتخاباتی رئيس قاتل ها کمپين خود را با گزافه گويی و دروغ 
چنين ادعا می شود که خلع يد در راستای .  پردازی آغاز کرده است

مبارزه با فساد و بدست رييسی انجام گرفته است؛ همان دست های 
ظاهرا آن همه .  آغشته به خون هزاران معترض و مدافع کارگر

جانفشانی های کارگران، آن همه اعتصاب های کوچک و بزرگ زير 
آفتاب داغ، گرسنگی کشيدن، گرمازدگی، کرونا گرفتن، صدها پرونده 
قضايی، دهها اخراجی، زندانی و شکنجه و تا پای اعدام رفتن، 
خودسوزی و خودکشی، گلوله باران منزل مسکونی و هزار و يک 
مصيبت ديگر هيچ بوده است و چرخش قلم جناب رييسی پای يک برگه 

تبليغات چی های اسالمی . کار را که کرد آنکه تمام کرد! کاغذ همه چيز
با کمال وقاحت خلع يد را در کارنامه رييسی گنجانده اند تا خون آشام 

می خواهند در .  بودنش را تحت الشعاع قرار دهند و تطهيرش کنند
آستانه انتخابات کسی را حامی و دوستدار کارگر نشان دهند که ننگ 

خير، عاليجناب .  صدور حکم شالق بر گرده کارگر در پرونده اش دارد
قاتل، بدن های دفن شده در گورستان خاوران و تن های شالق خورده 

شما به .  خلع يد کار شما نبود. کارگران شهادت می دهند شما شياد هستيد
حکم جايگاهی که در آن قرار داريد نه می توانيد و نه می خواهيد قدمی 

رسالت شما سرکوب .  ولو کوچک برای احقاق حق کارگران برداريد
الحق و .  معترضان، شکنجه کارگران و اعدام کمونيست هاست

االنصاف کارتان را تاکنون خوب انجام داده ايد و همواره مورد تاييد 
يحتمل برنده انتخابات هم خواهيد شد .  شورای نگهبان سرمايه بوده ايد

 .همانا چون از ميان همپالکی هايتان، رذل ترينشان هستيد
 

اما اين فقط ستاد تبليغ دروغ و خدعه و نيرنگ نيست که رئيسی را 
عوامل اسدبيگی و با کمال تاسف برخی .  قهرمان خلع يد جا می زند

خلع "تمسخرکنندگان .  نيز در اين مدعا سهيم هستند"  ناظران آگاه چپ"
امروز با لبخندی مليح اخبار هفت تپه را دنبال می " يد يک کالم والسالم

پرواضح است شواهد برای اثبات .  کنند و ديدی گفتم شان را می گويند
صحت هر ادعای واهی را می توان با دنبال کردن اخبار و حرکت در 

باالخره پرونده خلع يد . سطح واقعيت به خاليق نشان داد و تاييديه گرفت
از چند روز نخست جشن و .  با حکم قوه قضاييه به سرانجام رسيد

. پايکوبی که بگذريم، کارگران تاکنون روز خوش به چشم نديده اند
حقوق پرداخت نشده، از تشکل مستقل کارگری اثری نيست، هفت تپه 

آری اينها همگی واقعيت دارند ليکن برای رسيدن به .  هم دارد می ميرد
 .حقيقت کفايت نمی کنند

 
جدال طبقاتی در زمين واقعی پيچيده تر از ان است که بشود با اتکا به 
چند اصول انتزاعی و تکرار طوطی وار چند شعار پرولتری ادعای 

هفت تپه  .جريان شناسی کرد و خطوط مختلف را از يکديگر تميز داد
جايی است که وزارت اطالعات، نمايندگان تشکل مستقل کارگران را 
چشم بسته به سياه چالهای مخوف می برد و همزمان عامل اطالعات در 

هفت .  کارخانه از ضرورت ايجاد تشکل مستقل کارگری سخن می گويد
تپه جايی است که  مالک کارخانه به قصد اعمال فشار به دادگاه و آزاد 
کردن دارايی ها، با عدم پرداخت حقوق، خودش اعتصاب راه می 

اندازد و آنگاه يگان ويژه را برای ضرب 
و شتم و پرونده سازی برای اعتصاب 
کنندگان، به جز عوامل خودش فرامی 

هفت تپه جايی است که قوای .  خواند
سرکوبگر با شليک هوايی، اعتصاب 
کنندگان را عامدانه به سمت بيرون از 
کارخانه و شورش خيابانی جلوه دادِن 

اين وضعيت .  اعتراض هدايت می کنند
بغرنج ضرورت هشياری کارگران به ويژه رهبران و سخنگويان آنها را 

بدون ترديد هر جا ظلمی روا شود اعتراض و .  دو چندان می کند
اعتصاب حق مسلم کارگران است ولو محرک کنندکان اوليه آن عوامل 

کسی اگر اين پيچيدگی ها را نبيند بسيار محتمل است .  زالو باشند
. موضعی مخالف اعتصاب بگيرد يا در دام زالو و اغراض او بيافتد

متاسفانه مدت هاست در اين خصوص، مواضع اسف " ناظران آگاه چپ"
روی سخن ما با رفقای .  ما را با اينها کاری نيست.  انگيزی گرفته اند

 .کارگر است
 

 دوستان کارگر؛
مذاکره با هيچ مقام مسئولی از صدر تا ذيل برای پيگيری مطالبات  

اشکالی ندارد ليکن مالقات در ستاد انتخاباتی در اين مقطع حساس 
حضور هر شخصيت موجه کارگری در ستاد .  خطايی فاحش است

انتخاباتی، يعنی خرج کردن از اعتبار کارگر برای صاحب ستاد و 
اين عمل با هيچ هدف و انگيزه ای .  مشروعيت بخشيدن به کل انتخابات

می دانيم در اين مالقات، شما نه از زوايه منافع شخصی . پذيرفتنی نيست
و حتی تقاضای بازگشت به کار خود، بلکه فقط و فقط از خواسته های 

اين تفاوت .  کارگران دفاع کرده ايد و از نجات هفت تپه سخن گفته ايد
شماست با رضا رخشان ها و ديگر عوامل زالو که با کمترين پاداش و 

با علم به اين و به رغم .  دريافتی به هم طبقه ای هايشان پشت کرده اند
رفتن به ستاد انتحاباتی رييس قاتل ها با   اينها می گوييم و تاکيد می کنيم

حتی اگر .  هر انگيزه و هدفی اشتباه محض است و کاری است نابخردانه
اين تصميم حاصل مشورت و خرد جمعی بوده باشد چيزی از نادرستی 

 . آن نمی کاهد و مسئوليت آن در درجه اول متوجه شماست
 

 رفقای کارگر؛ 
عوامل زالو مترصد فرصتی هستند تا خلع يد را اقدامی خطا، اسدبيگی 
را حامی کارگران و علت مشکالت هفت تپه را کارشکنی نمايندگانی 

زالو خلع شده اما شکست نخورده .  معرفی کنند که برای خلع يد جنگيدند
او بازی کثيف گذشته را در تحريک کارگران برای اعتصاب و .  است

کاهش حقابه و عدم .   ناامن نشان دادن فضای هفت تپه شروع کرده است
عوامل .  پرداخت حقوق کارگران بخشی از همين سناريوی کثيف است

البته "  ليدر اعتراضات"زالو اکنون کاسه داغ تر از آش شده و تا مرتبه 
يک هدف آنها ترور و .  در هماهنگی کامل با زالو عروج کرده اند

تخريب شخصيت نمايندگان واقعی و کاناليزه کردن خشم کارگران به 
. می خواهند هر طور شده از خلع يد کنندگان انتقام بگيرند. سمت شماست

بی گمان اعتراض و اعتصاب حق کارگران است و نمايندگان واقعی 
کارگران بار ديگر با حفظ اتحاد و همبستگی، هم پيگير مطالبات 

. کارگران خواهند بود و هم  سناريوی کثيف زالوصفتان را عقيم می کنند
هفت تپه . الغرض بايد مراقب و هشيار باشيم و از خطاهای خود بياموزيم

 .نمی ميرد
 ٢٠٢١ژوئن  ٣

  

 رئيسى قهرمان خلع يد نيست
 

 جاويد حكيمى 

 



 

حكمتيست -به حزب كمونيست كارگری  

!كمک مالى كنيد  
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سال حاکميت رژيم اسالمی و تحميل ارتجاعی ترين قوانين برگرفته  ۴٢
عقب گردی عظيم به  از شريعت اسالم بر زندگی و تمام شئونات جامعه،

مناسبات   و بر زمينه اين قوانين .  مناسبات اجتماعی تحميل کرده است
و مردود و فراموش شده  های کهنه ارتجاعی انواع سنن و آداب و روايت

ازدياد مساجد و تکايا و .  توانسته اند مجال رشد و خودنمايی پيدا کنند
جان گرفتن دوباره دراويش و سوفيگری و دهها روايت و باند و دسته از 
اين قبيل تنها در زير سايه حکومت اسالمی و قوانين مذهبی آن می 

صدها و شايد هزاران  به.  بيرون آورده شوند توانستند دوباره از گور
ميتوان  نمونه از کارکرد و دوباره فعال شدن اين ويروسهای ضد جامعه

که مستقيما در تخريب مناسبات اجتماعی و مدنيت  اشاره کرد،
عليه مردم و بخصوص زحمتکشان، زنان، کودکان و عليه آزادی  جامعه

بيان و پيشرفت و نوآوری های بشر امروز، هر روزه از   عقيده و
و مشغول تخريب مناسبات سالم اجتماعی  قربانی می گيرند  مردم
   .هستند

 
های اخير و به  سلفيگری و جريان مرتجع سلفی در کردستان که در سال

يمن حاکميت جمهوری اسالمی در کردستان پا بميدان گذاشته است، يکی 
از همين جريانات کهنه پرست است که می تواند به خطری جدی برای 

اينها همان اندازه ای که آفتابی شده اند علنا .  جامعه کردستان تبديل شود
خدا و پيغمبر او، جهاد می کنند  اعالم کرده آند که عليه کفار و منکرين

های اخير تحرکات اين باند مرتجع تنها در حد  در سال.  سر می برند  و
تبليغ و تهديد نمانده است بلکه هرجا که فرصتی برايشان فراهم شده است 

ايجاد رعب و وحشت پرداخته   به شمشير گردانی و مانور دسته جمعی و
 . اند
 

ماه مه امسال چند شهر کردستان محل نمايش و تهديد ترس آور سلفی ها 
در روز روشن قصد سر بريدن جوانان و تهديد به کشتن کردند و .  بود

در دسته های چندين نفره و بسيج نيرو در شهرها مانور دادند و شمشير 
در .  و قمه چرخان به مردم و مخالفين دينشان چنگ و دندان نشان دادند

مورد سابقه و تاريخ شکل گيری اين جريان ضد مردم بسادگی می توان 
اما .  تحقيق کرد و از سير سر درآوردنشان در جامعه کردستان آگاه شد

هر سابقه و پيشينه ای که داشته باشند وجودشان برای جامعه کردستان 
می تواند خطرناک و در روند مبارزاتی مردم برای مقابله با جمهوری 

 . اسالمی می توانند به يک مزاحم جدی تبديل شوند
 

اگرچه آزاديخواهی و عدالت طلبی و ميل چپ و کمونيسم در کردستان 
قوی و دارای سابقه ای نسبتا طوالنی است، اما تجربه تاريخی مقطع 

و کارکرد جريانات اسالمی در کردستان در آن نشان دادند که  ۵٧سال 
اين جريانات مرتجع مذهبی هرچند کوچک و منزوی باشند اما ظرفيت 

به همين جهت دستکم .  قساوت و تخريبشان در مقابل جامعه زياد است

سلفی که  -گرفتن جريان داعشی 
بتدريج به مزاحمتهايشان افزوده می 
شود اشتباه بزرگی خواهد بود و اين 

در صد کمی از جامعه را ”ادعا که آنها 
شامل می شوند و وزن و نيرويی 

 . ادعايی گمراه کننده است” نيستند
  

عده ای ممکن است از سر  اگر چه
اطالعی و کم تجربگی اين تهديد را  بی

دست کم بگيرند، اما نبايد فراموش کرد 
که احزاب و شخصيت های ناسيوناليست وجود اينها را برای سياست و 
دورنمای آتی خود نه تنها تهديد به حساب نمی آورند، بلکه با استفاده از 
افکار عقب افتاده مذهبی در بخشی از جامعه اتفاقا از اينها برای رسيدن 

بی دليل نيست که در جريان تقابل يکماه .  به اهداف خود استفاده می کنند
مردم در مقابل سلفيها در شهر های مريوان، سقز و   گذشته

احزاب ناسيوناليست کرد، هيچ عکس العملی از خود نشان  سنندج،
نمونه ديگر را در کردستان عراق می توان مشاهده کرد که .  ندادند

عموزاده های همين سلفی ها آنجا در حکومت و شريک با احزاب 
ناسيوناليست در قدرت با بودجه دولت و پول مردم مشغول ساختن مسجد 

 .آموزش ارتجاع و قوانين ضد زنان هستند مراکز و برپاکردن
  

روشن است رژيم جمهوری اسالمی در کردستان  عالوه بر نکات فوق
هر زمان ديگر از  بيشتر از در شرايط تنفر سراسری از آن، بخصوص

برای مقابله با .  فوران خشم فرو خفته مردم درکردستان در هراس است
می  قبيل سلفی هر جنب و جوش اجتماعی باندهای جنايتکاری از

کمک کننده و ياری رسان رژيم درمقابل اعتراضات اجتماعی  توانند
  .درکردستان باشد

 
در يکماه گذشته مردم و جوانان در مقابل ايجاد رعب و وحشت سلفيها 

بخصوص در  .ايستادند و تا اندازه ای آنان را گوشمالی دادند
مريوان و در محله دارسيران شکست سلفی های شمشير بدست  شهر

اين همان راهی .  حاصل اتحاد و همبستگی زنان و مردان اين محله بود
تمام محالت  را بايد در در پيش گرفته شود و آن است که بايد همه جا

الزم است از جنب .  نبايد منتظر تعرض بعدی آنها ماند.  گسترش داد
وجوش، محل تجمع و شناسايی رهبران و فتوا دهندگان آنان همواره آگاه 

بايد کاری کرد که اين انگل های باند سياهی جرئت مانور و شمشير .  بود
اين نيروهای .  گردانی در شهر و روستاهای کردستان را نداشته باشند

سياه و بی ربط به مردم متمدن کردستان هيچ جايگاهی در جامعه 
 .کردستان بعد از جمهوری اسالمی نبايد داشته باشند

 
 ١۴٠٠خرداد  ١۴

 خطر ارتجاع سلفى گری 

 در كردستان را دست كم نگيريم
 

  همايون گدازگر
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جريانات سلفی و جهادی منفور با حمايت رسمی و غير رسمی رژيم 
جمهوری اسالمی و حمايت مادی و معنوی دولتها و جريانات ارتجاعی 
منطقه ضمن اشاعه جهل و خرافه با اقدامات تهديدآميز و ارعاب به 

اند و آنرا بايد  خطری باالقوه عليه امنيت شهروندان جامعه تبديل شده
 .جدی گرفت

 
های داعشی در زندگی خصوصی مردم در محله  در مقابل دخالت سلفی 

داسيران شهر مريوان زنان و مردان مبارز و بويژه جوانان اين شهر با 
بعد از آن واقعه در .  آنها مقابله کردند و به آنها درس عبرت دادند

شهرهای سقز و سنندج و اخيرا گويا در منطقه کرمانشاه در يک جنگ 
خارج از صحت و سقم خبر .  اند ها بسيج سلفی داده عشيرتی  عليه يزيدی

ها در مواردی به ضروب و شتم افراد جوان  اخير ما شاهد تحرکات سلفی
در اين مکانها نيز .  ايم و اخبار آن پخش گرديده است منجر شده، بوده

 .اند اما کافی نيست العمل خوب نشان داده مردم عکس
 

خواهند با اين اقدامات جبونانه در صدد اشاعه   گرا می اين جريانات واپس
ای با  تهديد و ترس در شهروندان جامعه برآيند که در يک برآمد توده

اما جامعه .  حمايت ارتجاع منطقه جايگاهی برای خود دست و پا کنند
ها دارند در  کردستان ايران با توجه به شناختی که از ماهيت اين گروه

مقابلشان خواهند ايستاد و صف آزاديخواهی و دفاع از دستاوردهای 
 .تاکنونی خود را تشکيل خواهند داد

 
سال حاکميت رژيم اسالمی ايران  ٤٠مردم کردستان در طول بيش از 

تجربه تلخ داعش شيعه و همچنين طالبانها و داعش سنی در سوريه و 
اينها جرياناتی فاقد .  عراق و افغانستان را شاهد بودند و خوب ميشناسند

های سياه و تروريستی هستند، که ميخواهند  اعتبار اجتماعی و دارودسته
با تکيه به قمه و شمشير و اسلحه و گانگستريسم و تروريسم اسالمی، 

 .آزادی و امنيت مردم را برهم زنند
  

که سد محکم اجتماعی و  ١٣٥٧الزم است به مانند مقطع انقالب سال 
های مورد حمايت جمهوری  مبارزاتی در مقابل مکتب قرآن مفتی زاده

ها را رسوا و ناکام  اسالمی شکل گرفت، اکنون نيز متحدانه اين گروه
 .گذاشت

 
براين اساس و در اين راستا ما جمعی از فعالين چپ، آزاديخواه، برابر 
طلب  و سکوالر و مدنيت خواه از نسل قديم و جديد در کردستان کمپين 

های داعشی در کردستان برای منزوی  هدفمندی را برای مقابله با سلفی
کمپين و .  و خنثی کردن اقدامات تهديدی و تخريبی آنها اعالم ميَکنيم

 :تالش مبارزاتی  ما اين اهداف را تعقيب ميکند
  

ها و  افشاگری در مورد اهداف و ماهيت و کارکرد ضد انسانی شاخه -١
های جهادی تا مردم ماهيت ضد انسانی آنها را  جريانات مختلف سلفی

اين امر با حمايت و پشتبانی فعالين در محل که فعاليتهای .  بهتر بشناسند
 .آنها را منعکس کنند مثمر ثمر خواهد شد

تالش برای خود سازمانيابی مردم مبارز و به ويژه نسل جوان به  -٢
مبارزه ای که .  های جهادی در کردستان گسترش مبارزه قاطع عليه سلفی

خواهی را در جامعه عليه ارتجاع و جهالت  يک جبهه راديکال  و ترقی
سلفی و اسالم سياسی شکل دهد و حمايت مردم را از همه اقشار 

 .  آزاديخواه خارج از باورهای فردی به دنبال داشته باشد
  

ی  از نيروها و احزاب و فعالين چپ و ازاديخواه، از نهادها وشخصيتها
خواهيم با هر ابتکاری که ميتوانند،  مترقی و متمدن در داخل و خارج می

ما همه عالقمندان را .  سهم شايسته خود را در اين مبارزه حياتی ايفا کنند
نه به سلفيت و اسالم سياسی، زندە باد ازادی و "به پيوستن به کمپين 
 .فرامی خوانيم" امنيت مردم کردستان

 
در ادامه فعاليت اقدامات و تالشهای خود را در اين زمينه در صفحات 

نه به سلفيت و اسالم سياسی، زندە باد ازادی و "اينترنتی با همين نام 
 . رسانيم را به اطالع عموم می" امنيت مردم کردستان

    
حمايت و همکاری شما با اين کمپين ما را در رسيدن به هدفمان نزديکتر 

 .خواهد کرد
 
  :ايمل آدرس تماس 
 

secular.campaign@gmail.com 
 
 

  :اعضای هيئت موسس
چيمن جوانرودی ـ صبری بهمنی ـ نسرين رمضانعلی ـ نسرين محمودی 

ئاريس زارعی ـ آزاد عبدالی ـ ابراهيم رستمی ـ پرويز   -ـ ههالله طاهری
زادە ـ جوامير مارابی ـ حسين حسينی ـ رضا دانش ـ رزگار بهاری  رحيم

 .ـ صالح سرداری ـ صباح نيکخواه ـ شوان طاهری و کاوە کريمی
 
 

در پايان جلسه اول رفقا ههالله طاهری و ابراهيم رستمی بعنوان 
 .سخنگويان کمپين بمدت يکماه انتخاب شدند
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 بپيونديد" به سلفيت و اسالم سياسى، زنده باد آزادی و امنيت مردم كردستان هن"به كمپين 
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 منتشر شد

 عزيزه اعظمى قهرمان من
 پروين كابلى  

 
سرگذشت .  عزيزه اعظمی، قهرمان من، فقط سرگذشت عزيزه نيست

هزاران انسان ديگريست که گونه ديگری انديشيدند و راه ديگر را برای 
. زيستن برگزيدند و در اين راه سرنوشتشان به گونه ای ديگر رقم خورد

اين کتاب را بخوانيد و خواندن اين نوشته را به دوستانتان توصيه کنيد و 
 . آن را در دسترس ديگران قرار دهيد

 
 از لينک زير دريافت کنيد

http://www.azadi-b.com/.../Ghahramane_man_Azize_azami.pdf... 
 

  ١٩صفحه   

 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم، 

 !سوسياليسم، به چه منجالبى تبديل ميشود» خطر«بدون 
 

 منصور حكمت
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آدمکشان، تروريست ها، ضد زن ها، دشمنان کارگران، مسببين فقر و 
فساد و فحشا، قاچاقچيان موارد مخدر حق ندارند در خارج کشور بساط 

اين سفارتخانه ها و مراکز .  معرکه گيری انتخابات راه بياندازند
جاسوسی بايد بسته شوند، اين تروريست های ديپلمات بايد دستگير و 

اين حکومت .  محاکمه شوند، اينها در موضع برگزاری انتخابات نيستند
تنها در آبانماه بيش از هشت هزار نفر از جوانان و کارگران را کشته و 

هر کسی در خارج کشور آزادانه به اين .  زخمی و زندانی کرده است
ميدهد، آگاهانه کنار رژيم اسالمی ايستاده و با اعتراض "  رای"حکومت 

جمهوری اسالمی .  قاطع ما مخالفين جمهوری اسالمی روبرو می شود
فی الحال در بساط رای گيری جالدان شکست خورده است، حتی خود به 

مسئله ما و اردوی آزاديخواهی اينست که .  اين شکست اذعان دارند
 . آگاهانه اين شکست حکومت را همه جانبه تر و کمر شکن تر کنيم

 
 !مردم آزاديخواه، ايرانيان خارج کشور

صريح و قاطع هرجا و همه جا بگوئيم شرکت در اين نمايش با هر 
توجيهی نادرست، ضد منافع مردم و مبارزه برای آزادی و برابری و در 

تائيد گلوله هائی است که بر سر و .  خدمت بقای حکومت اسالمی است
و اعدام تن عزيزان ما در ديماه و آبانماه شليک شد، تائيد شکنجه و 

کسی که .  سرکوب است، تائيد فقر و فالکت و استبداد و آپارتايد است
ميدهد، تداوم حکومت قاتلين فرزندان مردم را تائيد می "  رای"ميرود 

 . کند
 

حکمتيست ايرانيان آزاديخواه را   -تشکيالت خارج کشور حزب
فراميخواند که جلوی سفارتخانه ها، کنسولگری ها و محل صندوقهای 

رياست جمهوری را به محل تجمعهای اعتراضی "  انتخابات"مضحکه 
سياست ما برهم .  گسترده و ميليتانت عليه کل حکومت اسالمی بدل کنيم

هر کجای جهان هستيد در مقابل .  زدن اين مسخره بازی اسالمی است
حوزەهای اخذ رای تجمع کنيد و بساط اين جنايتکاران را بر سرشان 

دوستانتان را خبر کنيد، آماده بيائيد، روز نبرد سراسری در .  بکوبيد
وعده ما روز جمعه .  داخل و خارج عليه حکومت ترور و توحش است

خرداد در مقابل سفارتخانه ها و مراکز  ٢٨ژوئن مصادف با  ١٨
 ! جمهوری اسالمی" انتخاباتی"
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 
 حکمتيست –گری تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کار

 ٢٠٢١اول  ژوئن 

 اعالميه تشکيالت خارج حزب حکمتيست

 خرداد ٢٨ -ژوئن  ١٨

 !عليه بساط انتخابات رژيم متحدانه بميدان بيائيم

!زنده باد سوسياليسم  


