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فاجعه فروپاشی برج دوقلوی متروپل آبادان نه 
اولين و نه آخرين مورد فساد و جنايت 

مردم ايران بيش از چهار دهه .  حکومت است
است که حکومت منحوس اسالمی را در زمان 
زلزله، سيل، پاندمی کرونا، فجايع مسکن مهر 

اين مردم هر روز .  و امثالهم تجربه کرده اند
شاهد ويران کردن منازل زحمتکشان توسط 
قلدرهای شهرداری برای زمينخواران 

اين .  حکومتی و بساز و بفروش ها هستند
مردم کرور کرور هر روز در جاده های 
ناامن، بدليل هوای آلوده و يا فقر و تنگدستی 

اين مردم هر روز و هر دقيقه .  تلف می شوند
مورد تحقير و بيحرمتی و سرکوب قرار 

اين آگاهی عمومی که از حکومت نبايد .  دارند
طلب حق و عدالت کرد بلکه بايد ريشه 
بيحقوقی و بيعدالتی را زد، در شعارهای 

 . کارگران و مردم خوزستان امروز هويداست
 

نکته اينست که حکومتهائی مانند جمهوری 
اسالمی مکانيزمی برای بقای خويش دارد و 
تالش ميکند اين رويه را به روانشناسی 

ماشين سرکوب حاضر به .  عمومی بدل کند
يراق و آماده باش است اما تنها سرکوب 

بايد راه های ديگری باشد که .  جوابگو نيست
از اين که هست بدتر نشود "مردم فکر کنند 

اين آن شاه کليد است که قرار "!  بهتر است
است مردم را به کم راضی کند، توقع شان را 

پائين بياورد، خواست شان را 

 ٢ -اعالميه حزب حكمتيست 
 

 همبستگى با مردم آبادان گسترش مى يابد

و مبارزات كارگری ستون اخبار 

  اعتراضات اجتماعى
  سپيده امير عسگری، آرش كلهر : تنظيم

 سقوط متروپل، نتيجه ناگزير حاكميت سرمايه
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 در باره سقوط 

  برج دوقلوی متروپل

 سياوش دانشور

 مراسم گراميداشت منصور حكمت

بوقت اروپای مركزی از تلويزيون پرتو ١٩.٠٠ژوئن، ساعت  ٤  
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 تظاهراتهای اين هفته در دفاع از كارگران و مبارزات مردم خوزستان



محدود و بدوی کند، در غم و گيرودار تامين نيازها و حقوق اوليه 
باشند تا نتوانند آرزو کنند، تا نتوانند به آرمانهای بزرگ، به طرحی نو 
و ويژن جديدی از زندگی و مناسبات اجتماعی، به دنيائی بهتر فکر 

 ". به مرگ می گيرند تا به تب راضی شويم"بقولی . کنند
 

عادی سازی جنايت براين رکن استوار است که رويدادهای مختلفی 
پشت سرهم روی ميدهند تا ما را بطور مستمر در موقعيت دفاعی 

از سياست سرکوب مستمر رهبران عملی کارگران و .  قرار دهند
فعالين سرشناس حرکتهای اعتراضی و اسارت و گروکشی تا احکام 

از ايجاد شوک اقتصادی در جامعه با .  زندان و پرونده سازی و ترور
تعرض به سطح معيشت و زندگی کارگران تا شانه باال انداختن در 
مقابل وقايعی مانند انفجار تاسيسات نظامی نزديک محل زندگی مردم 

در سيستم .  و فروپاشی پروژه های در حال اجرا مانند متروپل
عاديسازی جنايت، وقايع پشت سر هم رخ ميدهند و نقش هر واقعه 
اينست که فشار اجتماعی در مورد يا موارد قبلی را دشارژ و يا 

بنابراين با هر واقعه و به لطف .  دستکم از مرکز توجه دور کند
صنعت خبرتراشی ما وارد مبحث و مسئله ای جديد می شويم که گوئی 

در حقيقت اما !  بشدت بديع و تازه است و تاکنون با آن روبرو نشده ايم
اينطور نيست، اين تکرار کسل کننده توحش و سودجوئی و مال 
اندوزی است که در سير خود و بنا به طبيعت وحشی خود منجر به 

يک هدف اينست که تعرض و سرکوب مستمر هر بار .  جنايت ميشود
ما را در جائی عقب تر از قبل بنشاند و هر بار تعرض حکومت به 

 . مردم تکه ديگری از زندگی را نابود کند
 

بحث جراحی اقتصادی و گرانی کاالها و تصميمات سخت دولت 
رئيسی سياست .  رئيسی، مهمترين اقدام پيش روی حکومت است

. دولتهای رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی را ادامه ميدهد
قرار است صدها مرکز توليدی و خدماتی که دولت خود را بيخود و 

آن ميداند، در اختيار بخش خصوصی يعنی پسر "  مالک"بيجا 
. عموهايشان و خيل سرمايه داران طفيلی و نکبت زاده ها قرار گيرد

تاثيرات فوری اين سياست بر معاش و امنيت شغلی و شرايط کار و 
حقوق کارگران به لطف تجارب تاکنونی و مبارزات جاری عليه 

حذف .  خصوصی سازی و شرکتهای پيمانی از روز روشن تر است
ارز ترجيحی روحانی و بعبارت دقيق تر آزاد سازی کامل نرخ 
برابری دالر با لایر، همانطور که قبالً اشاره کرده بوديم، موجب يک 

معنی عملی اين اقدام .  سونامی گرانی و بيکاری ُمشدّد خواهد شد
بيکارسازی های وسيع و ناتوان شدن هرچه بيشتر مردم از تامين 

اين سياست ايران . نيازهايشان بدليل قدرت خريد فوق العاده پائين است
 . را به ورطه فالکت عمومی می اندازد

 
يک وجه ديگر چند نرخی در بازار و هدايت آن توسط دولت و 
نهادهای قدرت است که پائی در بازار آزاد و اقتصاد قاچاق دارند و 

 ٦٤٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٢صفحه    

 از روزنه متروپل

 " ...عادی سازی جنايت"عليه 
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قرار است با حذف يارانه ها يا .  پائی در مجلس و دولت و بيت رهبر
جبران درصد کمی از تورم به اسم يارانه، به لایر و چند برابر زير خط 
فقر دستمزد بدهند و به نرخ دالر و بازار منطقه ای و جهانی کاالهای 

مصوبه دستمزد شورای کارفرمائی کار دو .  مورد نياز مردم را ارائه کنند
درصدی حداقل  ٥٧برابر زير خط فقر رسمی است که تازه ادعای افزايش 

اما عدم اجرای همين مصوبه ظاهرا با توپ و تشر .  دستمزد را داشت
کارفرمايان، آنها را مجاز کرده که در دستمزد بسياری از کارگران از 

درصد  ١٠جمله کارگران پيمانی و قراردادی نفت و شرکت واحد تنها 
اين در شرايطی است که همزمان با افزايش گاه پنج و شش .  لحاظ کنند

 . برابری قيمت کاالها و چند برابر شدن نرخ نان مواجه هستيم
 

کنيم؟ چقدر تحمل عقب رفتن "  عادت"سوال اينست که چقدر ميتوانيم 
داريم؟ چقدر هزينه جانی و جسمی و روانی برای اين مشکالت می 
پردازيم و باالخره آيا در انتهای اين تونل تاريک فقر و سرکوب نوری 

نبايد فراموش کنيم، هنوز زندانيان و .  ديده ميشود؟ نه، نبايد عادت کنيم
و اعتراضات بلوچستان فقر زده و خوزستان  ٩٨و ابان  ٩٦اسرای ديماه 

هنوز هر روز عليه ما دسيسه می چينند، هر .  و اصفهان تشنه را می کشند
روز برايمان پرونده سازی و سناريو نويسی می کنند، هر روز جنايت می 

 . کنند و بعهده نمی گيرند
 

جنايت متروپل استثنا نبود اما از روزنه آن ميتوان اين تصوير وسيعتر را 
متروپل ها در ايران فراوانند، مسئله اينست که هر جنايتی بايد .  نگاه کرد

مسئله اينست عادت کنيم که ميشود هر روز .  جنايت قبلی را کمرنگ کند
ميخواهند عادت کنيم که !  فرزند تازه متولد شده ای را در سطل زباله يافت

هر روز انسانهائی را ببينيم که تا کمر در سطل زباله دنبال لقمه ای غذا 
عده زيادی بی خانمان و گور خواب و تن فروش و دچار !  می گردند

ميخواهند بی حس شويم، ميخواهند حس همبستگی انسانی و .  اعتيادند
همدردی طبقاتی مان را بکشند، از ما روبات هائی بسازند که فقط هاج و 
واج نگاه ميکند و در مقابل آدمکشی و جنايت مستمر حکومت سرمايه 

 . داری کاری از دستش برنمی آيد
 

مردمی که در شهرهای خوزستان از جمله آبادان، خرمشهر، بهبهان، 
شاهين شهر، ايذه و ديگر شهرها مانند بندرعباس و اصفهان دست به 
اعتراض زده اند، تنها واکنش بالفصل و برحق به جنايت متروپل نشان 
نمی دهند، آنها از دريچه جنايت متروپل حکومت بانی جنايت را هدف 

آنها نميخواهند عادت کنند، ديگر تحمل ندارند و حق دارند .  قرار داده اند
. که ديگر قبول نکنند و ما هم برای هزارمين بار ميگوئيم نبايد تحمل کنند

سياست عاديسازی جنايت، بی مسئوليتی در قبال جان و حيات و حقوق 
ما بايد به .  بدوی مردم، جزو مهندسی سرکوب و فلسفه بقای حکومت است

هر بهانه حکومت را نشانه رويم و از هر فرصت برای عقب راندن و 
جمهوری اسالمی اين افعی هفت سر .  شکست دادن حکومت استفاده کنيم

با اسالم و قوانين و .  خونخوار و جنايت پيشه را تنها بايد درهم کوبيد
درود بر .  نهادهايش، با ارکانهای قدرت سياسی و اقتصادی و نظامی اش

زنان و مردان آزاديخواه، .  مردم همبسته و مبارز شهرهای خوزستان
 .اينروزها همه بايد در حمايت از آبادان عليه حکومت اسالمی بميدان بيايند

 
 .سردبير

   ١٤٠١خرداد  ٥
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اعتراض شبانه مردم آبادان بدنبال 

 جنايت برج متروپل

. امشب چهارشنبه چهارم خرداد ماه، مردم آبادان وسيعا به خيابانها آمدند
ابتدا سوگ جمعی بود اما بسرعت فريادها درهم پيچيد و برعليه دولت و 

مردم آبادان يکصدا فرياد .  مسئولين و عاملين جنايت متروپل شعار دادند
دولت بی کفايت نميخوايم، دولت حامی جنايت نميخوايم، آخوند "ميزنند 

، "عبدالباقی نمرده، دروغه دروغه"مردم فهيم با شعار "!  برو گمشو
نقشه و توطئه حکومتی ها برای الپوشانی جنايت متروپل را خنثی 

اعالم مرگ عبدالباقی يعنی مالک مرده است و کسی نميتواند از .  کردند
. يعنی پرونده بسته شد.  مرده شکايت کند و اعاده مال يا خسارت کند

مردم آبادان گفتند نخير، پرونده باز است، عبدالباقی نمرده، مسببين بايد 
جواب دهند، دهها نفر کشته و زخمی شدند و تعداد زيادی هنوز زير 

 .      آوارند
 

فرو ريختن برج های دوقلوی متروپل در آبادان در روز دوشنبه دوم 
در اين واقعه .  خرداد، از همان ابتدا با اخبار ضد و نقيض روبرو شد

دلخراش دهها نفر و به روايت شاهدان بيش از دويست نفر، زير آوار 
اخبار دقيق تر کارگران از جمعيت بيشتری که در رستوران و .  ماندند

حکومت .  بوتيک ها و درون ساختمان زير آوار ماندند سخن ميگويد
کمترين کمک و امداد رسانی را انجام نداد و بجای آن يگان ويژه و 

از دوشنبه و زمان فروپاشی .  نيروی سرکوب را در منطقه مستقر کرد

برج ها تا شامگاه سه شنبه مردم و بستگان قربانيان در محوطه و 
عصر سه . خيابانهای اطراف ساختمان، چشم براه نجات عزيزانشان بودند

شنبه ناگهان پيمانکار و مالک برج ها، عبدالباقی را مرده اعالم کردند و 
اين در حالی بود که چند ساعت قبل نظری دادستان از بازداشت وی خبر 

همينطور خبر دادند که ديگر خاک برداری نميکنند و کسی را .  داده بود
بسرعت .  از اين اخبار بشدت بوی توطئه می آمد.  نميتوانند نجات دهند

همه فهميدند که عبدالباقی از ابواب جمعی و از نزديکان علی شمخانی و 
اعالم مرگ عبدالباقی تصميمی برای مختومه اعالم .  محسن رضائی است

مسئله ای که مردم نپذيرفتند و با .  کردن پرونده برجهای متروپل بود
 .اعتراض شبانه در چهارشبه نشان دادند

 
حکمتيست ضمن ابراز همدردی با مردم   -حزب کمونيست کارگری

داغديده آبادان، به واکنش سروقت و برحق آنها عليه حکومت و مسببين 
اين جنايت درود ميفرستد و از مردم شهرهای خوزستان و سراسر کشور 

عاملين جنايت متروپل حکومتی .  ميخواهد که از مردم آبادان حمايت کنند
ما از جنايتکاران طلب .  ها و سرمايه داران حريص و آدمکش هستند

عدالت نميکنيم، اجرای هر نوع عدالتی درگرو سرنگونی حکومت جنايت 
فرصت را نبايد از دست داد، از !  مردم آبادان.  کار و فاسد اسالمی است

آنها .  حکومت نبايد قبول کرد که زير آوار ماندگان را نميتوان نجات داد
بيش .  موظفند همه امکانات را برای نجات زيرآوار ماندگان بکار گيرند

از اين اجازه ندهيم جنايت کنند و انکار کنند و ادامه دهند، ديگر بس 
 ! است
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 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ١۴٠١خرداد  ٥ -٢٠٢٢مه  ٢٥
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 همبستگى با مردم آبادان گسترش مى يابد
 

مردم آبادان عليه حکومت مردم فريب و .  امروز پنجشنبه مردم در شهرهای آبادان، خرمشهر، شاهين شهر، بهبهان و بندرعباس به خيابانها آمدند
معترضين با شعار مرگ بر خامنه ای و رئيسی خيابانها را به تسخير خود .  خامنه ای و مسئولين شعار ميدهند و خواستار محاکمه همه آنها هستند

زنان نقش بسيار . سيل جمعيت در آبادان و خرمشهر حکومت را به وحشت انداخته است. درآوردند و حکومت تاکنون از هر واکنشی عاجز مانده است
مردم يکپارچه به خيابانها آمدند و از بقيه مردم در شهرهای ديگر ميخواهند .  موثری در تظاهرات شبانه دارند و جمعيت بزرگی را تشکيل ميدهند

ديگر مردم خوب ميدانند از دستگاه قضا و .  خامنه ای و رئيسی و دولت اسالمی کور خوانده که ميتوانند بدزدد و بکشند و ماستمالی کنند.  همراه شوند
نظری دادستان فاسد و ضد کارگر و رشوه خوار تا رئيسی و خامنه ای قاتل و دولت و مجلس، همه دست شان در يک کاسه است و همه دشمن خونی 

 .مردم ايران و حقوق ابتدائی آنها هستند
 

به .  متحد و يکصدا با مشت های گره کرده نقشه های حکومت و امنيتی ها را نقشه برآب کنيد.  درود بر مردم فهيم و وقت شناس شهرهای خوزستان
شرط پيشروی اينست که بخش وسيعتری از مردم . هيچ ادعای دادستان فاسد و رئيسی فاسدتر و جنايتکارتر و استاندار و قاتلين فرزندانمان گوش ندهيد

اينروزها وقت همبستگی و حمايت و پيوستن به امواج .  مردم تهران و شهرهای بزرگ مانند شيراز و اصفهان و تبريز بايد بجنبند.  را همراه کنيم
حکمتيست -حزب کمونيست کارگری.  بدرجه ای که سيل جمعيت وسيع و بنيان کن باشد، ماشين سرکوب فلج و فلج تر ميشود.  صفوف اعتراضی است

ر ديگبه مردم مبارزه خوزستان درود ميفرستد و مردم ديگر استانها و شهرهای ايران را به حمايت قاطع و فوری و همراهی با آبادان و خرمشهر و 
 . شهرهای خوزستان فراميخواند

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 ١۴٠١خرداد  ٥ -٢٠٢٢مه  ٢٥



 
درست يک روز مانده . دوشنبه دوم خرداد حوالی ظهر قلب آبادان لرزيد

مردم .  ی خرمشهر، آبادان سقوط کرد"آزاد"به سوم خرداد سالگرد 
فقرزده در اين شهر زرخيز پس از پيروزی بر دشمن خارجی، زير 

ارمغان هشت سال دفاع از .  آوار سرمايه داران داخلی مدفون شدند
برای زحمتکشان خوزستان چيزی نبود جز فقر، "  تماميت ارضی"

اين حق .  بيکاری، گرانی و گرسنگی و دست آخر زنده به گور شدن
جهان اما بر مدار سود و استثمار می چرخد نه مبتنی .  مردم آبادان نبود

 .بر حقيقت و عدالت
 

هيچ چيز به اندازه زنده به گور شدن انسان در جامعه متمدن، وسط شهر 
و زير آوار آسمان خراش ها گواه ضدانسانی بودن مناسبات سرمايه 

در يک روز کامال عادی، حين انجام کار روزمره، ميان .  ساالر نيست
هزارها .  ازدحام جمعيت ناگهان زمين دهان باز می کند و تو را می بلعد

تُن گچ و خاک و آهن و آجر و سيمان روی سرت خراب می شود فقط 
برای اينکه سرمايه همه اينها را کاال کرده و تو بی ارزش ترين کاال 

 .  هستی
 

سياستمداران تمام مصائب اجتماعی و حتی جنگهای خانمان برانداز را 
می توانند با شيادی و عوامفريبی توجيه کنند اما اينجا ديگر راه بر هر 

اينجا ديگر مسئولين و مسببين .  سفسطه گويی و مشاطه گری بسته است
آشکار و پنهان جنايت، يگانه کاری که صبح و ظهر و شام انجام می 

صبح از دستگيری مالک متروپل .  دهند اين است؛ دروغ پشت دروغ
خبر می دهند تا آبی باشد بر آتش طغيان خشم و انزجار مردم، 
بعدازظهر در کمال وقاحت و بی شرمی کشته شدن همان شخص را 

". ِکش ندهند"جار می زنند تا قاتل را جای قربانی بنشانند و پرونده را 
دولت از تجهيز ابتدايی ترين وسايل برای امدادگران .  دروغ پشت دروغ

امتناع می کند طوری که مردم با سطل آواربرداری می کنند، و بعد 
به عنوان "  خودشان"مصاحبه ای پخش می شود که يکی از   ناگهان

 .نجات يافته دارد از خدمات برادران قاچاقچی دولتی تشکر می کند
 

شهروندان آبادان از کارشناس گرفته تا کارگران ساده می دانستند و 
گفته بودند ساختمان متروپل به مرحله افتتاح نمی رسد؛ گفته بودند که 
اين بنا ظرفيت ساخت ده طبقه را ندارد و فرو می ريزد؛ که ساخت اين 
. مجتمع تجاری غيراستاندارد است و مطلقا توجيه علمی و عقالنی ندارد

اما تجار و دالالن مسکن مگر پشيزی برای جان انسان ارزش قائل 
يگانه .  هستند تا به توجهيات علمی و عقالنی و اخالقی وقعی بگذارند
الجرم .  محرک سرمايه دار برای توليد، منفعت اقتصادی است و الغير

ساختمان ساز، هشت طبقه بيش از شش طبقه " کارآفرينِ "از ديدگاه يک 
پس آسمان خراش می سازند و . سود دارد و ده طبقه بيش از هشت طبقه

نجومی سود می برند، گور پدر مردمی که بعدها زير همين آسمان 
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 سقوط متروپل، 

 نتيجه ناگزير حاكميت سرمايه
 

 جاويد حكيمى 
آن زير هنوز ".  اونيکه اون زيره اگه صدامو می شنوه بزنه به ستون"

 . بيش از صد نفر انسان گرفتار شده اند اما هيچ صدايی از ستون نمی آيد

اين است .  خراش ها مدفون می شوند
اما روبنای اين مناسبات .  منطق سرمايه

اقتصادی با چنين منطقی بايد ان ساختار 
سياسی باشد که اجازه کمترين دخالت را 

و .  به آحاد مردم برای تصميم گيری ندهد
اين يعنی نظام سياسی هر چه می خواهد 

 .باشد اال سوسياليستی و شورايی
 

او .  حسين عبدالباقی هيوال نبود، هيوال شد
منطق ضدانسانی سرمايه را برای 

فراتر از اين، عبدالباقی نيز همچون اسدبيگی .  ثروتمند شدن پذيرفته است
و بابک زنجانی ها اين ظرفيت را داشت که از برکت مکيدن خون 

توده های زحمتکش اما اينگونه نيستند .  ديگران، سيراب و ثروتمند گردد
آن کارگری .  حتی اگر منتقد منطق سرمايه يعنی توليد برای سود نباشند

که به عنوان آخرين وداع از مردم حالليت می طلبد و برای نجات 
. دوستانش به قعر زمين می رود از جنس عبدالباقی های متواری نيست

برخالف استثمارگران که حتی يکديگر را به بازی می گيرند و در وقت 
خطر قربانی می کنند، متعلقان به اردوی کار هر لحظه آماده اند زندگی 

آرمان گرايی نزد طبقه کارگر و .  خود را فدای حيات ديگران کنند
 . کمونيست ها اتوپی نيست بلکه کامال پايه مادی و زمينی دارد

 
کالم آخر اينکه حسين عبدالباقی و ديگر افراد مرتبط با اين جنايت بايد 

اما اين .  فورا دستگير و در دادگاههای مردمی و علنی محاکمه گردند
بايد کل بساط جنايتکارانه و ضد انسانی سرمايه داری .  کافی نيست
انسان اگر به دنبال مناسبات انسانی است بايد مبارز راه .  برچيده شود

 . سوسياليسم باشد
 

  ٢٠٢٢مه  ٢٦
کمونيسم کارگری عنوان و صفت مشخصه جنبش، تئوری و سياست و 
تحزب و پراتيکی است که حکمت به آن تعلق دارد و در سالهای آخر 

منصور حکمت در .  قرن بيستم رهبری اين ترند را به عهده گرفت

 

 را " جراحى اقتصادی"

 ...به جراحى رژيم تبديل كنيم 

رد ا ک ه .  تعيين کننده ای در سرنگونی رژيم سلطنتی پهلوی ايف روز طبق ام
کارگر و رهبران و فعالين کارگری به مراتب آگاهتر و هوشيارتراز دوره 

ل .  اند ٥٧انقالب  ار عم رفتن ابتک ت سياسی و گ اده دخال کارگران بايد آم
ست  زب کموني ه ح ا ب وند و ترجيح شکل ش زب و مت ند، متح ی باش سياس

د  –کارگری  ت گيرن دوره .  حکمتيست بپيويندند يا سياستهای حزب را بدس
ه  ذاريم ک ار نگ وانيم اينب کنونی فرصتی است که اگر درست عمل کنيم ميت
حاصل مبارزات و قهرمانی توده های طبقه کارگر عليه ارتجاع و استبداد 

ود ر از سرمايه داران ش ار .  سرمايه وسيله بقدرت رسيدن بخشی ديگ اينب
 . بايد خالصی از جمهوری اسالمی با يک پيروزی کارگری گره بخورد

 
 ٢٠٢٢مه  ٢٥
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ت ان در .  اس تراض معلم صاب و اع اعت
ماههای گذشته، اعتصابات و اعتراض در 
صاب و  ارگری، اعت ف ک شهای مختل بخ
ت،  ارگران نف شی از ک تراض در بخ اع
کارگران و رانندگان شرکت واحد  به عدم 
ورای  صوبه ش داقل دستمزد م ت ح پرداخ
ته  ای گذش ات روزه ار و اعتراض عالی ک
ی  ای اساس ان و کااله ی ن د از گران بع

ه و غيره،  مردم، حمله به مراکز قدرت رژيم از جمله بسيج و حوزه جهلي
ود  د از وضع موج نشانه عميقتر شدن نفرت مردم و نارضايتی بيش از ح

 . است
 

ه  ت ک ت و مدتهاس ن اس ه اي ن نکت در مقابل اين اوضاع چه بايد کرد؟ اولي
ودی در  وع بهب جامعه از جمهوری اسالمی قطع اميد کرده و انتظار هر ن

ت يده اس فر رس ه ص ا ب المی تقريب وری اس ام جمه ردم در نظ دگی م . زن
ت  ر و فالک ا فق ت ب ساوی اس ترديدی نيست که بقای رژيم به هر ترتيب م
ارگر و  ردم ک ت م دگی اکثري ال زن ام و کم ابودی تم شتر و ن بي

ع .زحمتکش ود مان المی خ وری اس ه جمه د ک عالوه براين بايد روشن باش
دگی و  س زن ا نف م ب ن رژي ت و اي ردم اس ع م اصلی هر نوع تغييری به نف

دارد ايی ن ردم خوان ت م ه اکثري ای اولي تراض و .  نيازه ابراين اع بن
سته و  م و بازنش ارگر و معل نارضايتی و اعتصاب همه اقشار جامعه از ک
ن  ق اي رت عمي ايتی و نف ق نارض ر عم شتی دال ب سائل معي غيره برسر م
شهای  مردم از کليت نظام سرمايه داری و اسالمی ايران است که در واکن
ر  ا کوتاهت ه مرتب انی ک اعتراضی از خود نشان می دهند و در فواصل زم
ميشود، در انفجارهای اجتماعی همچون ديماه و آبانماه و اعتراضات توده 

 .ای متعدد از جمله در هفته و روزهای گذشته خود را نشان می دهد
 

شتی  سائل معي و باز در اين ترديدی نيست اگرچه اعتراض مردم بر سر م
ان  صورت می گيرد، اما اساسا بر سر بود و نبود جمهوری اسالمی و پاي

ت تبداد اس اق و اس ت و اختن ر و فالک ه فق سترش و .  دادن ب ه گ در نتيج
ک  ی، از ي والت کنون ی در تح اکتور مهم ات ف دن اعتراض ری ش سراس
ه  ال روحي ن ح د و در عي ی ده اهش م م را ک درت سرکوب رژي طرف ق

د اهش ميده اری را ک ه ک ت و محافظ وری .  مبارزاتی را تقوي گ جمه جن
آنچه اکنون .  اسالمی با مردم برای بقا است و مقابله مردم برای نابودی آن

رنگونی  رای س شمکش ب ائی از ک رده ه ستيم پ اهد آن ه ران ش ا در اي م
ت ام .  جمهوری اسالمی و ورود به يک دوران تحول عميق انقالبی اس نظ

صابی  ی و اعت واج اعتراض ه ام ستمر ب رکوب م ا س ف ب حاکم طبق تعري
ر و  ر فق وی ديگ واکنش نشان می دهد، از يکسو سرکوب می کند و از س

 . فالکت را تشديد می کند تا مردم ديگر فرصتی برای اعتراض نيابند
 

وده ای  واقعيت اين است که راهی جز گسترش اعتراضات و اعتصابات ت
ست ه ني ش روی جامع ای سرکوب پي ردن نيروه ير ک ن .  و زمين گ در اي

اری  صابات ک ش اعت وده ای نق ات ت سترش اعتراض ا گ ان ب ان همزم مي
وری  شينی جمه ب ن د درعق ی توان ارگری م م ک ز مه صوص درمراک بخ

به ياد بياوريم که .  اسالمی و پيشروی مردم نقش تعيين کننده ای بازی  کند
ش   ۵٧در انقالب  ه نق ت چ رکت نف ارگران ش صاب ک اعت

به  ک ش ان ي ون ن ی همچ ای اساس سيد کااله ی و سوب حذف ارز ترجيح
ه  ت ک ال داش ه دنب ردم را ب روری م انفجار قيمت کاالهای اساسی و ض
رازير  ا س جامعه تاب نياورد و مردم کارگر و بيکار و گرسنه به خيابانه
ردم  شمگين م ات خ ا اعتراض شدند و سياست اقتصادی ويرانگر دولت ب

د .  جواب گرفت ق خواه دولت رئيسی که ابتدا مدعی بود اقتصاد را رون
رد،  د ب ن خواه ق را از بي داد، تورم را تک رقمی خواهد کرد و فقرمطل
ت  ا سياس يراً ب ته و اخ نری نداش رکوب ه ی و س ت و گران ز نکب اما بج

ت "  جراحی اقتصادی" ارگر و اکثري ه ک ق طبق رين رم د آخ الش دارن ت
د سيد .  مردم محروم را بگيرند تا سرپا بمانن ذف سوب ا ح سی ب ت رئي دول

ی  ب ب د از جي ی خواهن ا، م ت کااله کاالهای اساسی و آزاد گذاشتن قيم
کم  رونق کارگر و مردم فقير کمبود بودجه خود را تامين کنند تا با آن ش

 .نيروهای سرکوب را بيشتر سير کنند و به جان مردم ناراضی بيندازند
 

م  از ابتدای سر کار آمدن دولت جنايتکاررئيسی ما به روشنی تاکيد کردي
ه  تی ب ادر ح المی ق وری اس تی در جمه چ دول که نه دولت رئيسی نه هي
کاهش بحرانهای تو در توی جمهوری اسالمی نيست و در دولت رئيسی 
رد د ک از خواهن ر ب ه زودی س ضات ب شين تناق ای پي يزهمچون دولته . ن

اق  ن اتف د و اي د ش شديد خواه صادی ت ران اقت تورم و گرانی بيشتر و بح
ت .  افتاد صادی اکثري دگی اقت ه زن م ک آنچه امروز شاهد هستيم و می بيني

مردم کارگر و زحمتکش پيش از بيش سخت تر و دشوارتر شده است و 
ن .  فاصله طبقاتی عميق وعميقتر شده است و سرکوب و اختناق بيشتر اي

د  اوضاع  باز به روشنی نشان ميدهد که هيچ جراحی اقتصادی نمی توان
رب  ب سياستهای مخ اين غده سرطانی يعنی جمهوری اسالمی که عواق

د ات ده ت نج ه اس ه را در برگرفت در .  و کشنده آن تمام تار و پود جامع
المی از  م اس ی رژي ران جراح ردم اي رای م واقع فوری ترين جراحی ب

ت ت اس حنه سياس ت .  ص ن حکوم ه در اي م ک تی گفتي ه درس از ب و ب
المی را از " يکدست" م اس ه رژي د ک که همه نيروی خود را بسيج کردن

ا  ار در درون آنه ه ناچ د، ب ات دهن اين بن بست و بحرانهای العالج نج
رد د ک از خواهن ر ب ود س ع موج ايتی از وض ضات و نارض يز تناق . ن

ی "ارديبهشت نوشته است که  ٢۴روزنامه جمهوری اسالمی در شنبه  م
ه  ۴گويند  ی ب ا گران ده، ام ران ش اال و خدمات  ۴قلم کاال گ م ک زار قل ه

 ".خواهد رسيد
 

ش  ود واکن دام از خ وده و م اما در مقابل اين اوضاع جامعه هم ساکت نب
تگيری و  تی، دس ضای امني شديد ف اق و ت نشان داده است و عليرغم اختن
رو  احضار و زندان، مردم با جسارت بيشتری با نيروهای سرکوب روب

د دن .  می شوند واعتراض می کنن ر ش م ت وازات وخي ه م ه ب م ک ی بيني م
ايتی  تراض و نارض ه، اع ردن جامع ر ک ق ت صادی و مختن اع اقت اوض
ده  تر ش گسترش يافته و نفرت از کليت رژيم سرمايه داری اسالمی عميق

!آموزش رايگان برای همگان  

 را " جراحى اقتصادی"

 به جراحى رژيم تبديل كنيم
 سعيد يگانه
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معرفی و در بسط کمونيسم کارگری عالوه بر انبوهی ازنوشته های 
سمينار . متعدد، به طور مشخص سه سمينار مفصل برگزار کرده است

و سمينار  ٢٠٠٠و سمينار بعدی در ژانويه سال  ١٩٨٩اول در مارس 
اين مباحث مفصلند و در .  برگزار شده اند ٢٠٠١سوم در ژانويه 

فرصت کوتاه  امروز نميتوانم حتی به معرفی همه تزهای اين مباحث 
من اساسا سمينار اول را مبنای سخنرانی امروز قرار داده ام .  بپرازم

و در اين فرصت هدف اينست که مرور کوتاهی داشته باشيم و اميدم 
اينست که بارديگر اين عطف توجه را جلب کنم، که مجددا اين مباحث 

. را مطالعه و تعقيب کنيم و راهنمای سياست و پراتيک خود قرار دهيم
برای معرفی اين مبحث به نقل قولهای متعددی از خود حکمت 

 .مراجعه ميکنم که به نظرم به طرز گويايی معرف ديدگاه وی هستند

 

اجازه بدهيد ابتدا اشاره کنم که من چگونه با مبحث کمونيسم کارگری 
آشنا شدم و به لحاظ تقويمی سير معرفی اين مبحث و پيدايش اين 

 . جريان چگونه بود

 

و در کنگره دوم حزب کمونيست ايران با   ١٩٨٦اولين بار در سال 
. مبحث و عنوان  کمونيسم کارگری از جانب منصور حکمت آشنا شدم

موقعيت "در بخش گزارش آن کنگره و در مبحث جامعی تحت عنوان 
منصور حکمت موانع پيش پای انقالب کارگری را " و دورنمای حزب

در آن مبحث و آنزمان به   .در سطح جهانی و در ايران برميشمرد
عنوان يکی از اساسی ترين موانع انقالب کارگری اين تز برجسته شد 

طبقه کارگر يک راه ميرود و جنبش به اصطالح کمونيستی هم "که 
کارگر و "منصور حکمت از شکاف موجود بين "  يک راه ديگر

صحبت ميکرد و ميگفت که در دوره مارکس و در اوايل "  کمونيسم
قرن در دوره لنين اينجوری نبود، برعکس کمونيسم آن دوره ها 
کارگری و جنبش کارگری آن دوره ها به ويژه بخش پيشرو آن 

جنبش کارگری و کمونيستی در هم تنيده .  کمونيستی و مارکسيستی بود
. همين يک عامل تعيين کننده وقوع انقالب کارگری اکتبر بود.  بودند

نتيجه گيری اصلی حکمت اين بود که به شکاف بين کارگر و کمونيسم 
از .  بايد پايان داد و کمونيسم کارگری را بايد احياء و مجددا شکل داد

آن وقت کمونيسم کارگری مبنای تحرکی مهم در حزب کمونيست 
ايران و سپس در حزب کمونيست کارگری تحت هدايت مستقيم 

 .حکمت به پديده ای آشنا در کمونيسم ايران تبديل شد

آن دوره اين گرايش به عنوان بحثی اثباتی و در تداوم و تکامل خط 
حزبی مطرح شد، به اندازه کافی تمايزات خود را با راديکالترين چپ 

با شفافيت و .  موجود غير کارگری و غير کمونيستی طرح نکرد

انتقادی و تعرضی به کل کمونيسم  موجود 
خود را عرضه نکرد، در نتيجه نارسا و 

و آن تحول اساسی .  ناکافی مطرح شد
به همين .  مورد نظر را به همراه نداشت

دليل سه سال بعدتر منصور حکمت به 
موضوع برميگردد و اين بار در 
چارچوبی متفاوت ديدگاه خود را در دو 

. محور اصلی عرضه و فرموله کرد
به عنوان انتقاد و تعرضی :  محور اول 

مارکسيستی به کل کمونيسم موجود در دنيا و چپ ترين روايت از آن که 
و .  ناظر بر سياست و پراتيک حزبی بود که خود در رأس آن قرار داشت

اثباتی به عنوان ارائه چارچوب يک جنبش متمايز و به عنوان : محور دوم 
. چارچوب فکری، سياسی، پراتيکی و حزبی همان جنبش متمايز طرح شد

بنابراين بحث من دو ".  منصور حکمت خود اين روند را چنين بيان ميکند
بخش عمومى دارد بخش اول راجع به اين است که مبحث کمونيسم 
کارگرى به چه چيزى پاسخ ميدهد و تحت چه شرايط معينى و در رابطه با 
چه مشاهدات و تجربيات معينى خودش را مطرح ميکند و بخش دوم 
صحبتم راجع به کمونيسم کارگرى بعنوان يک موضوع اثباتى 

اميدوارم که در آخر اين جلسه توانسته باشم کارى بکنم که رفقا اين .است
را تشخيص بدهند که بحث کمونيسم کارگرى فقـط شکوه اى درباره 

کم بودن کارگران در حزب "و يا " کارگرى نبودن حزب کمونيست ايران"
بيشتر توسط حزب "  کارگر گرائى"فشارى نيست براى .  نيست"  کمونيست

بلکه معرفى و مقدمه اى است به يک ديدگاه سياسى و .  کمونيست ايران
ديدگاهى که عواقب و استنتاجات سياسى و عملى بسيار .  اجتماعى متمايز

ديدگاهى که هدف خودش را پيشبرد پراتيکى قرار .  فراگير و وسيعى دارد
ميدهد که با آن چيزى که امروز بعنوان کمونيسم چه در بيرون حزب 
کمونيست و چه توسط حزب کمونيست ايران انجام ميشود، تفاوت بسيار 

 -١٩٨٩مارس   -سمينار اول کمونيسم کارگری–منصور حکمت " ( .دارد
 )تمامی نقل قولهايی که از اين ببعد در اين متن ميآيد از همين منبع است

   

منصور حکمت ارائه اين ديدگاه تماما متمايز و دگرگون کننده را حاصل 
در اين رابطه حکمت .  سه سال تعمق در زندگی سياسی خودش نيز ميداند

مبحث کمونيسم کارگرى بطور مشخص براى من چگونه طرح  ."ميگويد
شد؟ ما براى اين پا به فعاليت سياسى گذاشته ايم که آدمهايى هستيم با افکار 
معين و تبيين معينى نسبت به دنياى پيرامون خودمان و تغييرى که بايد در 

انتخاب کمونيسم بعنوان يک روش زندگى و يک روش .  آن بوجود بياوريم
در اين .  مبارزه و يک تئورى و يک ايدئولوژى نيز از همينجا مايه ميگيرد

هريک از ما ميتواند به .  مبارزه، دستاوردهاى معينى بدست آورده ايم
تاريخ زندگى سياسى خودش فکر بکند و بفهمد که به کجا رسيده است و 
چقدر در جهت آن اهداف و آرمانهائى که او را به اين سمت کشانده است، 

بحث کمونيسم کارگرى حاصل بيش از سه سال تعمق .  پيش رفته است
خود من است راجع به اين جنبه از زندگى سياسى خودم و فعاليت سياسى 

  ".اى که خود را بخشى از آن ميدانم

در ادامه  منصور حکمت پرتوقع و بلند پرواز سئواالت اساسی  و 
محوری پيش روی کمونيسم کارگری و ضرورت 

 معرفى مبانى كمونيسم كارگری 
 

 رحمان حسين زاده 

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   

  ٧صفحه   
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!كارگران جهان متحد شويد  

 :در اين باره ميگويد. پاسخگويی آنها را طرح ميکند

 

راستش اولين چيزى اى که من را متقاعد کرد که هنوز بايد سئواالت "
مهم و جديدى را پاسخ داد اين بود که من کمونيسم را بعنوان يک 
آرمان کارگرى پذيرفته بودم و شش هفت سال از پراتيک فعال خودم 
بعنوان يک کادر جنبش کمونيستى ايران ميگذشت و عينا ميديدم که 
پراتيک روزمره من تاثيرى در سرنوشت آن نسل کارگرى که دارد با 

خوب .  من زندگى ميکند، هم دوره من است، معاصر من است، ندارد
مثال گفت .  تئورى مراحل داد.  ميشود براى اين بى تاثيرى تئورى داد

مرحله اول مرحله پاشيدن بذر آگاهى سوسياليستى است بعد نوبت 
تشکيل احزاب کمونيست است بعد اين احزاب ميروند کار ميکنند و آن 

من شخصا يک همچون تبيينى از زندگى .  کارگران را ميآورند و غيره
سناريوى . خودم ندارم و يک همچون تبيينى را هم از کسى قبول نميکنم

شش سال کمونيست متشکل بوده ام و پس از .  اينچنينى را قبول نميکنم
 .شش سال، بچه دهساله آن روز کارگر شانزده ساله امروز شده است

در اين شش سال با آمار دولتى ميشود نشان داد چند کارگر مرده اند، 
در اين شش سال ميشود با آمار دولتى نشان داد دست چند نفر قطع 
شده، در اين شش سال ميشود نشان داد چه تعداد متولد شدند و زبان باز 

در اين .  کرده اند و خرافه هاى اجتماعى را پذيرفته و تکرار ميکنند
شش سال ميشود نشان داد ميليونها انسان چطور صبح را به شب و 

در اين شش سال ميشود ديد که پسر .  امروز را به فردا رسانده اند
حاجى سر کوچه چگونه حزب اللهى شد و زندگى ميليونها نفر را سياه 
کرد، کشت و به کشتنشان داد، نانشان را بريد، مغزشان را پر از 

و تو، توئى که معتقدى پرچمدار تحول انقالبى جامعه زمان . خرافه کرد
خودت هستى، پيشتاز جامعه اى، کسى که تکه اى از آينده است که 
امروز زندگى ميکند، تو حتى نتوانسته اى سرسوزنى در وضع همين 

 . لحظه تاثير بگذارى

 

کمونيسم نادخيل در مبارزه اجتماعى قاعدتا بايد آدمى را که فلسفه 
براى خود من .  فعاليتش را تغيير اجتماع قرار داده باشد بفکر بياندازد

اما از نظر تحليلى، واقعا احتياجى به طى کردن اين روند  .اينطور بود
با کمى تعمق ميتوان درک کرد که يک .  براى رسيدن به نقطه نيست

تشکيل حزب .  سئواالتى هست که بايد پاسخ بگيرد.  جايى نقصى هست
کمونيست نه فقط پاسخ اين سواالت نيست، بلکه خود اين سواالت را 

 . بطور برجسته ترى تاکيد ميکند

 

من يک سلسله مشاهدات را براى شما مطرح ميکنم که فکر ميکنم بايد 
بيرون .  به آن فکر کنيد و فکر ميکنم بايد براى آنها جواب داشته باشيد

از ما ميگويند صد و چند ده سال از مانيفست کمونيست ميگذرد، کو 
انقالبتان؟ شوخى ميکنيد، خودتان را فريب ميدهيد، کجاست اين انقالب 

. شما؟ بيرون ما ميگويند پيش بينى هاى مارکس غلط از آب درآمده است
مگر قرار نبود اول در انگلستان انقالب سوسياليستى بشود و بعد آلمان و 

نه در اروپا، بلکه در يک جاهاى دور افتاده اى در .  غيره؟ اما چنين نشد
کره ارض اتفاقاتى افتاد که چهار سال بعد خود شما هم حاضر نبوده ايد 

ميگويند کمونيسم و .  زير آن را بعنوان انقالب سوسياليستى امضا کنيد
اينها را از بيرون به  .انقالب کمونيستى تخيل است، مقوالتى قديمى است

باقى چيزها را بايد خودمان به خودمان .  ما ميگويند و بلند هم ميگويند
نگاه که ميکنيد .  حزب انقالب کارگران، کارگر در آن کيمياست.  بگوئيم

چرا اينطور .  مى بينيد اساسا روشنفکران جامعه را سازمان داده است
است؟ حزب انقالب کارگرى است، چرا سازمانده کارگر نيست؟ ميگوييم 
که جنبشى است که حقايق اساسى راجع به جامعه و جهان موجود را بيان 

ميگوئيم حقايق قابل درک و شفافى را راجع .  ميکند، حقايق را بيان ميکند
به جهان سرمايه دارى بيان ميکنيم که بورژوازى در هزار و يک رمز و 

پس چرا حرفمان در رو ندارد؟ چرا .  راز آنرا پيچيده و پنهان کرده است
آخوند سر محل داستان خر دجال را ميتواند به کرسى بنشاند من کمونيست 
اين حقايق را نميتوانم به کرسى بنشانم؟ چرا هزار و يک جور خرافه 
بعنوان عقل سليم پذيرفته ميشود، اما حرفهاى حقيقى من و شما بعنوان عقل 
سليم پذيرفته نميشود؟ و بعد به پژواک حرفهاى خودمان که از در و ديوار 
جامعه برميگردد، گوش ميدهيم ميبينيم که چندان حقايق قابل فهمى بنظر 

فهميدن اينها به متخصص احتياج دارد، بيشتر از هر چيزى به يک . نميايند
جنبش بيان حقايق چرا به اين روز درآمده، جنبشى که .  مومن احتياج دارد

پايه اش روى افشاى حقيقت جامعه سرمايه دارى قرار دارد؟ انگار حرف 
و چرا نميتواند به کسى بقبوالند؟ ميگوئيم !!  خودش را خودش نميفهمد

جهانى .  جنبش انقالب و تحول و دگرگونى اساسى کل جهان موجود هستيم
که چند ميليارد آدم در آن زندگى ميکنند و همين لحظه که شما اينجا نشسته 
ايد، صدها تانکر چند هزار تنى دارند در درياها فقط سوخت گوشه هائى 

اين جهان به اين عظمت را که به طريق الکترونيکى . از آنرا جابجا ميکنند
چهار گوشه اش بهم وصل است، و سازمان کار ميلياردها انسان را تعيين 

اينطور راجع !  کرده است، اين جهان را ما ميخواهيم از بنياد دگرگون کنيم
به خودمان ميگوئيم وگرنه دور هم جمع نميشديم، آنوقت نگاه ميکنيد به اين 
جنبش تغيير بنيادى جهان، از ايجاد کوچکترين تفاوتى در زندگى نسل 

آيا اين جنبشى است براى تغيير جهان؟ ........  معاصر خودش عاجز است
راستش مدتهاست کسى حتى ديگر راجع به آن تغيير جهان هم حرف 

يک کمونيست، اينروزها معموال آدم خوشقلب و دموکراتى است .  نميزند
آن انقالبيون .  به ضعفا زور نگوئيد.  که ميگويد بابا مردم را اذيت نکنيد

پرشورى که ميخواستند دنيا را از قاعده اش بر زمين بگذارند ديگر رفته 
کمونيسم قرار بوده است جنبشى براى يک تعرض اساسى به جامعه .  اند

که قرار .  نقدى بنيادى و تعرضى عظيم به سرمايه دارى .موجود باشد
جنبش تعرضى يک .  است براى هميشه بشريت را از شر آن خالص کند 

پس چرا   -اين ظاهرا آن چيزى است که ما بخودمان ميگوئيم   -طبقه نوين 
اين کمونيسم در موضع دفاعى است؟ چرا مدتهاست کمونيسم واقعا موجود 
دارد سعى ميکند بدهيهاى خود را کاهش بدهد؟ به او ميگويند دمکرات 

به او ميگويند وطن پرست .  نيستى، دارد سعى ميکند که نشان بدهد هست
به او ميگويند تو ميخواهى در .  نيستى، دارد سعى ميکند نشان بدهد هست

جامعه نهاد مذهب را از بين ببرى، دارد سعى ميکند نشان بدهد چنين 
به او ميگويند انسان را دوست ندارى، دارد .  قصدى ندارد

 ...معرفى مبانى كمونيسم كارگری 

  ٨صفحه   



  ٨صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦٤٩شماره    

! نه به جنگ دولتهای سرمايه داری! توقف جنگ بيدرنگ  

اين تعرض است يا کيسه بکس جهان . سعى ميکند نشان بدهد دوست دارد
سرمايه دارى بودن؟ ميگويد من آنتى تز جهان سرمايه دارى هستم، 

اين جنبش را بازتوليد .  ميگويد سرمايه دارى خود ذاتا مرا بازتوليد ميکند
پس .  سرمايه هرجا ميرود، معادل خودش من را بوجود ميآورد.  ميکند

چرا درست در مقطعى که سرمايه دارى همه منافذ اين کره را پر کرده، 
و هيچوقت مناسبات توليد سرمايه دارى اينقدر اشاعه يافته و گسترش 
يافته نبوده است، چرا اين جنبش در بحران است؟ مگر قرار نبود اين 
سرمايه دارى عظيم، سوسياليسمى به همان عظمت را در برابر خودش 

اين  .اين تناقضها جواب ميخواهد.  اينها تناقض است!  به ميدان فرا بخواند
 .نميشود صبر کرد.  اين جوابها را بايد داشت.  جواب را از شما ميخواهد

يا در مسير .  نميشود سر را گذاشت بغل کسى و گفت انشاهللا پاسخ ميدهد
اين سئواالت شانتاژ کسى .  ظفرنمون مبارزه اين مسائل حل ميشود

اينها تناقضهاى جهان واقعى بيرون ماست در رابطه با کمونيسم .  نيست
اگر پاسخ نداريم، راستش حداقل بايد اين ظرفيت را داشته .  واقعا موجود

باشيم که اگر جوابى که کسى ميدهد غلط است بلند شويم و بگوئيم که اين 
بايد دنبال جوابش .  جواب غلط است، مساله سر جاى خودش مانده است

 .را بگيريد

 

آخرين تناقضى که به آن .  و اين من را به يک تناقض ديگر ميرساند
اشاره ميکنم، و آن طيف کمونيستهائى هستند که نه اين سئوال را دارند و 

يک روش .  کمونيسم يک حرفه شده است.  نه دنبال جوابش ميگردند
ارتش ذخيره .  يک سيستم کسب نيک نامى شده است.  زندگى شده است
جنبشى است که روشنفکران افراطى جامعه را در .  روشنفکران است

خودش نگاه ميدارد، سازمان ميدهد تا وقتى که سنشان آنقدر باال برود و 
. درد معاش آنقدر معتدلشان کند که بتوانند در توليد يک جائى پيدا بکنند

حرف من اينست که بحث کمونيسم .  بهرحال شروع مساله اينجاست
يا سرنخ هاى مهمى به اين پاسخ را . کارگرى پاسخ اين تناقضات را دارد

جواب مادى اش .  بحث کمونيسم کارگرى جواب اين مسائل است.  دارد
است، جواب نظرى اش است، جواب تحليلى اش است، جواب سياسى 

و به همين دليل است که ميگويم اين .  اش است، جواب پراتيکى اش است
 ".  بحث بنظر من از اين جلسه بسيار فراتر ميرود

 

به اين ترتيب طرح اين سئواالت اساسی در واقع مدخلی است برای 
ورود  به مبحث اصلی کمونيسم کارگری و پرداختن به تزهای محوری 

قبل از هر چيز اولين تز پايه ای اينست .  آن از جانب منصور حکمت 
 : که

منصور حکمت در پاسخ با تفصيل و در  کمونيسم کارگری چيست؟ 
. مناسبتهای مختلف توضيح داده که به نظرم چکيده آن چنين است

کمونيسم کارگری در درجه اول يک واقعيت اجتماعی است، درست 
همانند ليبراليسم بورژوايی که يک واقعيت اجتماعی است و من اضافه 

ميکنم همانطور که سنديکاليسم، يونيونيسم، ناسيوناليسم و کنسرواتيسم 
کمونيسم کارگری انعکاس اعتراض کارگر .  واقعيتهای اجتماعی هستند

اين واقعيت موجود اجتماعی قبل از مارکسيسم .  به نظم سرمايه است
گرايشی با نام کمونيست در .  وجود داشته و اختراع مارکسيسم نيست

ميان پرولتاريای کشورهای تازه صنعتی شده هم عصر مارکس و انگلس 
اگر چه کمونيسمشان نتراشيده و نخراشيده بود، اما با آنچه .  وجود داشت

که مارکس و انگلس در مانيفستی که نوشتند، انطباق فراوانی داشت و به 
. را بر آن سند تاريخی نهادند"  مانيفست کمونيست"همين دليل اسم 

مانيفست طبقه کارگر .  کمونيسم کارگری حکمت هم از اين جنس است
قبل از .  اواخر قرن بيستم و اکنون بايد گفت اوايل قرن بيست و يکم است

هر چيز انعکاس يک واقعيت اجتماعی، عينی و جاری بيرون از احزاب 
پيشينه تاريخی دارد به قول .و سازمانها و گاها در ارتباط با آنها است

حکمت انترناسيونال کارگری اول و انقالب اکتبر از لحظات مهم اين 
تاريخ است و حکمت اضافه ميکند که اعتصاب يکساله معدنچيان 

و اين با تصوير کتابی و شعاری چپ .  انگلستان را جزو اين تاريخ ميداند
ظاهرا اعتصاب معدنچيان تحت .  سنتی از کمونيسم بسيار متفاوت است

رهبری سنديکا و اسکارگيل سنديکاليست نبايد سنخيتی زيادی با کمونيسم 
اما در نگرش اجتماعی کمونيسم کارگری و حکمت اين .  داشته باشد

حکمت اشاره .  تحرک کارگری جزوی از حيات کمونيسم  کارگری است
ميکند آن کارگر معدنچی در حال جمع آوری ذغال زمانی که در مقابل 

من پول اين ذغالها را جد اندر جد با "  زور پليس برميگردد و ميگويد 
حرف مانيفست "  خون خودم و پدرم پرداخته ام و اينها مال من است

کمونيست را تکرار ميکند و اعالم ميکند که مالکيت بورژواها را قبول 
کمونيسم کارگری قبل از هر چيز بيان شفاف و روشن اعتراض .   ندارد

اجتماعی کارگر به سرمايه داری و به اين ترتيب يک واقعيت  اجتماعی 
اضافه بر اين مشخصه پايه ای، منصور حکمت ديگر مشخصه .  است

 :های کمونيسم کارگری را بر ميشمرد و مينويسد

 

يک سيستم .  است سيستم فکرىکمونيسم کارگری بعالوه بعالوه يک "   
که در اين سطح هم به آن ميپردازم، به مبانى (فکرى جامع و فراگير 

تئوريک آن و به ديدگاههايش نسبت به آن موضوعاتى که يک سيستم 
 .فکرى اجتماعى فراگير بايد به آن بپرازد

 

و يک  انتقاد به سوسياليسم عمال موجودکمونيسم کارگرى همچنين يک 
بنابراين يک جنبش و .  بررسى تاريخى از سوسياليسم معاصر است

 .انتقادى است -حرکت تئوريک

 

ارزيابيهاى کمونيسم کارگرى همچنين مجموعه اى از يک سلسله 
 .و مبارزه طبقاتى است مشخص از مسائل گرهى سوسياليسم

همانطور .  عمل سياسى رهنمودى است براى عمل،کمونيسم کارگرى  
که هر ديدگاه فکرى اجتماعى و سياسى رهنمودى براى يک سلسله عمل 
سياسى است، کمونيسم کارگرى همين ميتواند در اين ظرفيت تعريف 

 .شود

 ...معرفى مبانى كمونيسم كارگری 

  ٩صفحه   
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! زنده باد جمهوری سوسياليستى  

است که به يک آينده حزبى  يک جنبش حزبىکمونيسم کارگرى بعالوه  
کمونيسم کارگرى کمپينى است براى .  متفاوت براى کمونيسم نظر دارد

و   ايجاد احزاب کمونيستى بر  مبناى اين ديدگاهها و برنامه ها و سياستها
فراخوان مشخص خطاب به حزب باالخره کمونيسم کارگرى يک 

فراخوانى براى اتخاذ يک نگرش معين و اتخاذ .  است کمونيست ايران
 . روشهاى فعاليت معين

 

بهرحال وقتى من از کمونيسم کارگرى حرف ميزنم، مجموعه اينها مد 
نظرم است و نه يک ديدگاه نظرى صرف و يا سلسله روشهاى عملى که 
بايد اتخاذ بشود و غيره، کمونيسم مجموعه اى از يک واقعيت اجتماعى، 

همانطور که مقوله کمونيسم را، بدون پسوند .  ديدگاه نظرى و غيره است
کمونيسم .  کمونيسم همه اينها هست.  کارگرى، همينطور مى فهميم

کارگرى هم همه اين ابعادى که گفتم را دارد و من در ادامه بحثم توضيح 
خواهم داد که خيلى ساده مقوله کمونيسم کارگرى را دارم بجاى مقوله 

در بحث امروز به همه ابعادى که در تعريف .  کمونيسم بکار ميبرم
 ."کمونيسم کارگرى شمردم ميپردازم

 

و در ادامه در توضيح اينکه چرا کمونيسم کارگری را به جای کمونيسم 
 " . بکار ميبرد و چنين ميگويد

 

اکنون صد و سى و چند سال از .  کمونيستها در آن زمان کارگران بودند
مانيفست کمونيست گذشته است و کمونيسم عمال موجود ديگر مشخصه 
کارگران نيست بلکه حالت همان سوسياليسمى را پيدا کرده که مارکس 

بنابراين ما .  زمان خودش از آن حرف ميزد، متعلق به بورژواهاست
" کمونيسم کارگرى"کلمه کارگرى را به آن اضافه ميکنيم و ميگوئيم 

براى اينکه ما را برگرداند درست بر سر اين موقعيت اجتماعى که 
به اين ترتيب اگر بخواهم مانيفست کمونيست .  انگلس از آن سخن ميگفت

. را دوباره چاپ کنم، نامش را ميگذارم مانيـفـست کمونيست کارگرى
منتهى بعدا توضيح ميدهم که اين مانيفست صد و سى سال قبل کمونيسم 
کارگرى است و کمونيسم کارگرى امروز به يک تبيين جديدى از جهان 

 "و بايد براى جهان امروز خط مشى تعيين کند. امروز احتياج دارد

 

منصور حکمت به اين تعهد اعالم شده باال عمل کرد و يک تنه و چه 
درخشان با نوشتن برنامه يک دنيای بهتر، خط مشی کمونيستی در قبال 

برنامه دنيای بهتر به اعتقاد من مانيفست .  جهان امروز را مدون کرد
کمونيست کارگری بعد از صد و هفتاد سال از انتشار مانيفست کمونيست 

از همان جنس و با تبيين مولفه های اساسی .  مارکس و انگلس است
 . مبارزه طبقاتی جهان معاصر است

 

تز پايه ای ديگر کمونيسم کارگری ، جايگاه پراتيک و نقش :  پراتيک
شناخت درست پراتيک طبقاتی .  نيروی فعاله انسان برای تغيير است

وقتی از پراتيک .  برای پيشبرد انقالب کمونيستی بسيار ضروری است
صحبت ميشود در تصوير اوليه، عمل ساده انسانها به ذهن متبادر 

در کمونيسم مارکس و کمونيسم کارگری حکمت پراتيک پديده .  ميشود
ای اجتماعی طبقاتی انسان برای تغيير و به اين ترتيب پديده ای همه 

عبارات، پراتيک،اجتماعی، طبقاتی، انسان، تغيير، که .  جانبه تر است
خيلی وقتها و همين جا در جمله ای در کنار هم ترکيب ميشوند، هر کدام 
اليه های مختلفی از روند اجتماعی مربوط به هم و سطوح مختلفی از 
تحليل سياسی را شکل ميدهند که مارکس آن را به روشنی تبيين کرده و 

در همين سمينار اين سطوح توضيح . حکمت خالقانه به آن بازگشته است
داده شده و من فرصت ندارم به توضيح مجدد آنها بپردازم، به عنوان 

مارکسيسم در توضيح پراتيک و جامعه :  نتيجه ای مختصر ميتوانم بگويم
به مسئله شناخت طبقه به عنوان بخش اليتجزای پروسه توليدی جامعه 
در هر مقطع ميرسد و لذا جايگاه پراتيک طبقه در قبول نکردن شرايط و 

جامعه طبقاتی کليد شناخت .  مناسبات توليدی موجود تشخيص داده ميشود
واقعيت طبقه و طبقاتی بودن جامعه مقدم بر .  قانونمندی جامعه است
. طبقه و الجرم پراتيک طبقه جايگاه کليدی دارد.  ادراک مارکسيسم است

در تلقی مارکس از انسان طبقه وارد ميشود، "منصور حکمت مينويسد 
در تلقی مارکس از پراتيک طبقه وارد ميشود، در تلقی مارکس از 

در نتيجه پراتيک آگاهانه طبقه معين به  "ماترياليسم طبقه وارد ميشود
بدون چنين پراتيکی .تغيير منجر ميشود و بدون آن تغييری ايجاد نميشود

تغيير نظم موجود و سوسياليسم و کمونيسم اتفاق نمی افتد و بر خالف تز 
در ميان کمونيسمهای غير "  اجتناب ناپذيری کمونيسم"جاافتاده و پاسيو 

. پراتيک و غير کارگری ، سوسياليسم و کمونيسم  خودبخودی نمی آيد
در اين ديگاه پراتيک طبقاتی و مبارزه طبقاتی موتور محرکه تاريخ است 
و نه هيچ چيز ديگر و اين را مقايسه کنيد با تبيين کمونيستهای بورژوايی 
بنا به منفعت طبقاتيشان هر بار موضوع ديگری از جمله مسئله ملی، 
نژادی، فرهنگی، جنسی را به عنوان موتور محرکه تحوالت و جامعه 

در صورتی که پشت همه اين کشمکشها مبارزه طبقاتی .  برجسته ميکنند
 . خوابيده است

 

تز اساسی ديگر اينست که نقد :   نقد کارگری و مارکسی به نظم سرمايه
طبقه کارگر به نظم سرمايه چه نوع نقدی است؟ بگذاريد اينجا هم 

نقد مارکس به اقتصاد سياسى ."  مستقيما به سمينار حکمت برگرديم
سرمايه دارى چيست؟ باز نگاه ميکنيم و مقوله طبقه را محور اين نقد 

اساس نقد مارکس به سرمايه دارى، تئورى ارزش اضافه و .  ميبينيم
. مارکس ميگويد سرمايه ارزش خودگستر است.  انباشت سرمايه اوست

انباشت چگونه .  اما چرا ارزش رشد پيدا ميکند.  ارزش رشد يابنده است
از کجا ميآيد؟ در تجزيه و "  اضافه شده"اين ارزش .  صورت ميگيرد

ميرسد .  تحليل اين امر مارکس فورا ميرسد به خريد و فروش نيروى کار
به کااليى به نام نيروى کار، به وجود پديده اى به اسم کارگر در جامعه 

بنابراين کارگر همراه نقد .  سرمايه دارى که نيروى کارش را ميفروشد
تئورى ارزش اضافه بدون  .اقتصاد سياسى مارکس وارد صحنه ميشود

 ". وجود مقوله کارگر بى معناست

 ...معرفى مبانى كمونيسم كارگری 
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!عليه جنگ ارتجاعى، عليه رياضت اقتصادی  

سوسياليستی که شاخه حال اين نوع نقد را مقايسه کنيد با نقدهای شبه 
های مختلف کمونيسم بورژوايی به سرمايه داری دارند، يکی به 

سرمايه، بعضی به "  بحران"سرمايه نقد دارد، بخشی به "  وابستگی"
زياده روی و غير "سرمايه و شاخه هايی به "هرج و مرج و آنارشی"

از نظر همه اينها اساس سرمايه .  سرمايه نقد دارند"  اخالقی بودن
اين يک .  مورد نقد نيست و غايب است"  ارزش اضافه و کار مزدی "

 . تمايزبنيادی کمونيسم پرولتری با کمونيسم بورژوايی است

 

يک حکم ديگر و در رابطه با پديده ارزش اضافه و تصاحب آن :   دولت
دولت .  مسئله دولت به عنوان ارکان و ابزار طبقاتی نتيجه گيری ميشود

آنجا ضروری است که بخواهند يک چيزی را از دست کس ديگری در 
دولت بورژوايی تضمين ميکند  ارزش اضافه و اضافه توليد در . بياورند

مارکس .  تصاحب سرمايه داران بماند و از طبقه کارگر گرفته شود
لذا برای .  ميگويد که دولت بورژوايی کميته اجرايی سرمايه داران است

طبقه کارگر هم اگر بخواهد ارزش اضافه را از تصاحب سرمايه خارج 
کند و اضافه توليد را از سرمايه بگيرد و به استثمار پايان دهد، دولت 

ديکتاتوری طبقه کارگر به عنوان مقدمات .  طبقه کارگر الزم خواهد بود
گذار به جامعه ای که در آن  دولت و طبقات نيست، پرولتاريا و 
بورژوازی نيست و رسيدن به جامعه آزاد و برابر کمونيستی ضرورت 
پيدا ميکند و اين يکی از مشخصه های کمونيسم کارگری و سوسياليسم 

 .   مارکسی است

 

يک تز پايه ای ديگر برای رسيدن به دولت کارگری ، :  انقالب کارگری
انقالب کارگری الزم است و اين چيزی نيست جز نابودی مالکيت 

بنابر اين انقالبی که مارکس از آن حرف .  بورژوايی و لغو کار مزدی
ميزند، يک انقالب سياسی ساده نيست، بلکه انقالبی است که به زير بنای 
اقتصادی جامعه دست ميبرد و مالکيت خصوصی بر توليد و همراه آن 

هيچ جا مارکس از . نفس بورژوا بودن و پرولتاريا بودن را بر می اندازد
هيچ جا وظيفه ای کمتر از اين برای انقالب .  اين تخفيف نداده است

 . کمونيستی تعريف نکرده است

 

حال اين را مقايسه کنيد با انواع انقالباتی که در چين، کوبا، آلبانی،  
اين را .  که تحت نام سوسياليسم و کمونيسم راه افتاد...  نيکاراگوئه و 
که در سالهای اخير و به ويژه در بطن "  انقالب انقالبی"مقايسه کنيد با 

و صد افسوس حتی به نام "  کمونيستها"جنبش سبز توسط بعضی از 
 .    باد زده شد"  کمونيسم کارگری"

 

.  با توجه به اشاره رئيس جلسه مثل اينکه فرصتم رو به پايان است
تزهای ديگری در همين سمينار توسط منصور حکمت مطرح شده است، 

من فقط تيترهای آن را .  ديگر فرصت نيست به معرفی آنها بپردازم
نقد کمونيسم کارگری از سوسياليسم واقعا :  يادآوری ميکنم که عبارتند از

: موجود، مبارزه طبقاتی، پرولتاريا، کمونيسم و اصالحات، کمونيسم
دمکراسی و اومانيسم، ديکتاتوری پرولتاريا، رابطه حزب و طبقه، 
وضعيت کنونی جنبش سوسياليستی و موقعيت کمونيسم کارگری، اينها 
هم جزو مشخصه های کمونيسم کارگری است، اميدوارم به آنها رجوع 

 . کنيد

 

 ١٩٨٩سالها بعد از سمينار اول کمونيسم کارگری در مارس :  در خاتمه
و    ٢٠٠٠و بعد از سمينارهای دوم و سوم کمونيسم کارگری در سالهای  

فکر ميکنم همه آن سئواالت و مشاهدات مورد نظر منصور   ٢٠٠١
حکمت ، هنوز هم در مقابل کمونيستها و کمونيسم کارگری از جنس  

. ضرورت پاسخگويی با همان شدت در مقابل ما است. حکمت قرار دارد
به همين دليل اين مبحث را انتخاب کردم ، به معرفی آن پرداختم تا به 
سهم خود اين توجه را جلب کنم که به اين مباحث برگرديم و درصدد 

 .پاسخگويی همان سئوالهای  تعيين کننده پيش رو باشيم

*** 

متن کتبی  "  معرفی مبانی کمونيسم کارگری منصورحکمت"نوشته 
سخنرانی رحمان حسين زاده در مناسبت گراميداشت منصور حکمت به 

شهر گوتنبرگ سوئد است که همان وقت منتشر  ٢٠١٠تاريخ ژوئن سال 
 . اکنون و در مناسبت روز حکمت  مجددا منتشر ميشود. شده است

 

*** 

 ...معرفى مبانى كمونيسم كارگری 

 كمک مالى دريافتى
 سوئد 

کرون   ٣٠٠رسول پاچيايی    
کرون   ۵٠٠هاشم ترکمن      
کرون   ٦٠٠هاشم ترکمن      

 
 آلمان 

يورو  ١٠٠شلبی            
يورو ۵٠گلنار و يدهللا     
يورو  ٢٠فرهاد باتمانی    

يورو ٣٠  ژيال نگهدار   
يورو   ۵٠  ساکاراحمدی  

يورو ۵٠           ديويد  
يورو ١٠٠ محمود زاده  جالل  

 
*** 
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! زنده باد همبستگى مبارزاتى كارگران  

 !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 

 .تفسير گر 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 از مارکس است

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

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

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

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

انقالبات،  خيزشها، اعتراضات، .  عرضه کنند"  مارکسيسم"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 

 تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت
 

 سياوش دانشور

 

  ١٢صفحه   
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!آزادی، برابری، رفاه  

ولى از لنين به بعد آن رگه .  که بخشا با نام مارکسيسم حرف زده اند
پراتيکى، آن مارکسيسمى   –ماترياليسم پراتيک، آن متدولوژى انتقادى 

که 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

 ...تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت 

  ١٣صفحه   
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!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 
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 دست بکار سر و .  را به صحنه آورد
. سامان دادن به کمونيسم بعنوان جنبش سوسياليستى طبقه کارگر شد

کمونيسم منصور حکمت حاصل نقد و جمعبندى يک تاريخ طوالنى غير 
مائويسم بدون انقالب چين .  کارگرى و غير کمونيستى بعد لنين است

اهميتى پيدا نميکرد، لنينيسم بدون انقالب روسيه جايگاهى نمى يافت، اما 
کمونيسم منصور حکمت بدون جوش خوردن با واقعه اى تحت اين 

ديدگاه هايش از .  پرچم، چپ را در ايران و منطقه زير و رو کرده است
چنان انسجام و پيوستگى و استحکامى برخوردار 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 .  و هويت هاى کاذب ملى است

 ...تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت 

  ١٤صفحه   
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!سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است  

سياسى است و 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 

مواليش "شاخه منشعب از حزب ملل اسالمى و نهضت آزادى است، يا 
مذهب "، و يا نسبت به اسالم و مذهب غير انتقادى است و به "على است

. کمونيسم منصور حکمت آگاهانه ضد دين است.  تکريم ميکند"  توده ها
نه فقط ضد اسالم بعنوان يک جنبش سياسى دوران معاصر، بلکه ضد 

برای او اسالم بخشی از لمپنيزم در جامعه است و پالتفرم .  اسالم است
منصور حکمت حاکميت دستگاه دين را در رديف .  اسالم زدائى دارد

حاکميت مافيا و مواد مخدر ميداند و آگاهانه براى جمع کردن بساط آن 
زمانى تمايز .  منصور حکمت به سکوالريسم اکتفا نميکند.  تالش ميکند

مارکسيستها و ليبرالها برسر سکوالر بودن جامعه نبود، برسر اين بود 
اما .  که کمونيست ها عليه مناسبات ملکى جامعه بورژوائى بودند

کمونيسم منصور حکمت بدليل نقش 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 پالتفرمش جارو کردن جنبش اسالمى 

اهميت اين تفاوت منصور حکمت وقتى بيشتر روشن مي شود که .  است
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 .  پراتيک تحول بخش و انقالبى به هم پيوند مي خورند

 ...تفاوتهاى كمونيسم منصور حكمت 

  ١٥صفحه   



!زنده باد شوراها  
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

در ! ای را همه جا ايجاد كنيد
كارخانه ها و محالت شوراها را برپا 

امروز شورا ارگان مبارزه و ! كنيد
!قيام و فردا ارگان حاكميت  

 

 

 -به حزب كمونيست كارگری 

!حكمتيست كمک مالى كنيد  
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!به حزب حكمتيست كمک مالى كنيد  

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

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

اين شرايط دامنه تاريخى قدرت تغيير .  زمينه اختيار و اقتدار اوست
انسان را تعريف می کند، اما خود اين دامنه، خود اين شرايط با پراتيک 

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

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

عميقى است که بين مارکس و فالسفه پيشين، بين لنين و منشويسم، بين 
 .  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

 
سخنرانى در مراسم گراميداشت منصور حکمت در فشرده ای از * 

  ٢٠١۴لندن، ژوئن 
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!اتحاد كارگری مرز نمى شناسد  

 آبادان، فروپاشى برج دوقلوی متروپل 
 

اين مردم زير فشار و .  در جمهوری اسالمی از هر سو نکبت می بارد
امروز .  در منگنه فقر و فساد و سرکوب يک روز بدون دغدغه ندارند

دوقلوی متروپل، که از آن بعنوان وسيع ترين و   دوشنبه دوم خرداد برج
مجهزترين مجموعه اداری، تجاری، پزشکی و تفريحی آبادان ياد ميشد 
و در حال اتمام بود، ناگهان شروع به ريزش کرد و بسرعت فرو 

 . ريخت
 

نفر در ساختمان حضور داشتند که  ١٥٠الی  ١٠٠زمان حادثه بيش از 
نفر نجات يافته  ١٦زخمی و  ٢١فوتی و  ٣تاکنون .  زير آوار ماندند

 .وضع مابقی زير آوار ماندگان هنوز معلوم نيست. گزارش شده است
  

مجوزهای اين ساخت و سازها در دست انگل های حکومتی و سپاه 
شهرداری و وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه با رشوه و روميزی . است

حاال بعنوان صدا خفه کن .  و زيرميزی دستور مجوز صادر می کنند
مردم، حميد مروانی دادستان ويژه آبادان، حکم بازداشت مالک ساختمان 

قرارداد ساخت اين برج ها را هلدينگ .  متروپل را صادر کرده است
عبدالباقی دارد، اينکه خودشان مالک هستند يا برای مقامات حکومت 

 .کار ميکنند هنوز روشن نيست
  

اين برج ها ميتوانست بعد از افتتاح و کلی مسخره بازی تبليغاتی روی 
سر ساکنين و کارکنان در آن فرو بريزد و فاجعه بمراتب وحشتناک تری 

مسئول کيست؟ پاسخگو کيست؟ سوالهای تا انتها بی جواب .  را رقم زند
مگر کسی فجايع مسکن .  هستند تا با مسئله بزرگتری مردم يادشان برود

مهر يادش هست؟ برج ناتمام متروپل آبادان به ما ميگويد؛ واقعا ما مردم 
 !ايران در محل و کار زيست مان چقدر احساس امنيت می کنيم

 
سرمايه داری وامانده ايران .  اينها نان و جانمان را با هم ربوده اند

تنها بايد از .  مدتهاست که بر توسن کسب سود در کمترين زمان می تازد
ريشه براندازيم اين عمارت فساد و القيدی و خونخواری و سودپرستی 

 .را
 
 ١٤٠١خرداد  ٢
 

 آبادان_متروپل#تراژدی برج 
 

تعداد زيادی از قربانيان امروز فروپاشی برج متروپل در آبادان زير 

 . آوار مانده اند و کم کم همان سوسوی اميد به نجات آنها کور ميشود
  

جمهوری اسالمی اين الشه فرتوت برای نيروی سرکوب و دستگاه توليد 
خرافات دين بی حساب خرج ميکند اما برای وسائل و تجهيزات ايمنی و 

نه برای آتش سوزی از حداقل امکان برخورداريم . نجات شهروندان هيچ
محيطهای ناامن کار به .  و نه آمادگی مقابله با زلزله و سيل را داريم

در طول  »حوادث کار«های موسوم به  قتلگاه تبديل شده است، ميزان قتل
های وسيع با ماشين ها و جاده های ناامن را اضافه  سال را بشماريد، قتل

کنيد، مرگ و مير ناشی از بيماری و آلودگی هوا همينطور، آمار زن 
کشی مزمن شده، قربانيان کولبری و سوخت بری و کودکان معصوم 
البالی ماشينها را اضافه کنيد، به آمار قربانيان افسردگی و اعتياد و تن 

گرسنگان و بی سرپناهان و .  فروشی نظری بياندازيد، اين ليست ته ندارد
 .حاشيه نشينان شهری که ديگر رسماً در اتاق انتظار مرگ هستند

  
يک حساب سرانگشتی از قربانيان عملکرد جمهوری اسالمی در طول 

و فقط همين .  سال، تنه به يک هوالکاست و يک نسل کشی وسيع ميزند
نيست، آنها هر روز با خلق فاجعه ای بمراتب بزرگتر، موارد قبلی را 

بعبارت ديگر، ما را در .  ميکنند »عادی سازی«در روان و ذهن ما 
اين قانون تداوم جنايت و فلسفه بقای .  مقابل جنايت بی حس ميکنند
 .حکومت بر اساس جنايت است

  
سينما رکس و برج متروپل دو واقعه در دو زمان متفاوت است اما يک 
چيز در آنها مشترک است؛ تعداد زيادی بيخبر از آنچه در کمين است به 

وقتی دقيق ميشويد، می بينيد بانيان از .  سبعانه ترين شکل به قتل ميرسند
يک سالله اند، از يک قماشند، از يک طبقه اند، اين بورژوازی است که 

 .حاضر است با پول هرچه را معاوضه کند
  

تراژدی برج متروپل را بايد به ليست جنايات حکومت اسالمی اضافه 
عبدالباقی های مورد تشويق سپاه که مسبب مستقيم اين جنايت اند، .  کرد

قانون اساسی و انجيل طبقه سرمايه دار . تنها از عناصر نوکر اين نظامند
و با  »دمکرات«و  »عادل«دنبال سرمايه دار .  و نظم کنونی سود است

اتيکت نگرديد، سرمايه دار جماعت بنا به منطق و کارکرد سرمايه و 
اما .  هدف بالفصل تحقق سود  بناگزير وحشی و بی تمدن و رذل است

ترديد نکنيم که نوع ايرانی و اسالمی آن رذل تر، بی حياتر، قصی القب 
 .تر و جنايتکارتر است

 
 ١٤٠١خرداد  ٢
 

 متروپل _برج#پاک كردن صورت مسئله 

 !عبدالباقى را مردار كردند تا دست مسببين رو نشود
 

اين عکسها . براستی جمهوری اسالمی دست گوبلز را از پشت بسته است
را نگاه کنيد؛ اولی ديروز دوشنبه بعدازظهر است که خروج عبدالباقی 

دومی خبر مربوط به عصر  است که ايلنا .  را از ساختمان نشان ميدهد
سومی امروز سه شنبه .  از قول دادستان از دستگيری وی خبر ميدهد

 !است که او را مرده بحساب آوردند و هويتش را نيز تائيد کردند
 

 يادداشتها، 

 در باره سقوط برج دوقلوی متروپل
 

 سياوش دانشور

  ١٧صفحه   
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!زنده باد همبستگى انترناسيوناليستى كارگران  

در فاصله ديروز عصر تا شب 
تصميم گرفته شده که با اعالم مرگ 
عبدالباقی کل داستان را مختومه 

شايد هم شبانه وی را .  اعالم کنند
کشتند و جنازه اش را در همان 

سيستم تروريستی .  ساختمان گذاشتند
و مافيائی حکومت در پاکسازی رد 

 .پا و اسناد استاد است
  

همينطور تصميم به عدم نجات بازماندگان زير آوار، عليرغم اينکه 
شواهد متعددی مبنی بر زنده بودن تعدادی وجود دارد و امروز 

شهرداری و .  صدايشان شنيده شده، ادامه همين سياست پنهان کاری است
و اعالم کردند که "  ديگر فايده ندارد"باصطالح مسئولين دولتی ميگويند 

 .بقيه ساختمان را خراب می کنند
 
 ١٤٠١خرداد  ٣
 

 !امشب آبادان بپاخاست

 !درود بر مردم فهيم و داغديده آبادان
 

مردم آبادان امشب برای دهها نفر از عزيزانشان که زير آوار برج 
متروپل مدفون شدند، به خيابان آمدند تا دستجمعی غم و اندوه شأن را 

دولت بی لياقت «بسرعت موج جمعيت به شعار .  شريک شوند
و شعارهای ضد  »دروغ بودن مرگ عبدالباقی«و اعالم  »خوايم نمی

 .حکومتی تبديل شد
  

مردم آگاه و فهيم خوب حکومتی ها را ميشناسند و فريب صحنه سازی 
 .خورند های سپاه و شمخانی و رضايی و شرکا را نمی

 
همراهی با مردم آبادان در ديگر شهرهای خوزستان و ايران بر عليه 

 .حکومت فقر و فالکت و جنايت وظيفه همه ماست
 
 ١٤٠١خرداد  ٣
 

 به مردم داغديده آبادان

 شعارها و واقعيت
 

ترديدی نيست جنايت متروپل مورد انزجار و خشم مردم از بانيان 
اوضاع کنونی است و قلب ميليونها نفر با مردم داغديده و تحت ستم 

 . آبادان است
 

شعاری قديمی  »می کشم می کشم آنکه برادرم کشت«ميدانم که شعار 
است و منظور از آن در بهترين حالت بيان خشم و عزم برای تداوم 

 .مبارزه بوده است
 
اما اين شعار مردانه است و حتی در غم و اندوه جمعی زن را حذف  

جنايت سرمايه جنسيت ندارد، زن و . ميکند و به اين اعتبار ضد زن است
مرد نميشناسد، پس اعتراض و شعارها را نيز جنسيت زده و مردانه و 

بويژه وقتی حکومت اسالمی سمبل زن ستيزی و جنايت .  اسالمی نکنيم
 !درود بر مردم معترض آبادان. است

 
 ١٤٠١خرداد  ٤
 

 زنده باد همبستگى و همياری 

 متروپل#
 

دولتی ها عمال هيچ کاری برای نجات قربانيان جنايت متروپل انجام 
امروز پنجشنبه .  ندادند و سعی کردند پرونده اين جنايت را بسرعت ببندند

يک کارمند عبدالباقی برای جمع کردن هاردديسک دوربينهای اطراف 
متروپل مراجعه ميکند تا هر سندی دال بر زنده بودن عبدالباقی و شواهد 

اين .  مردم سريعا متوجه شدند و از وی پذيرايی کردند.  ديگر پاک شود
 .کارمند حتی با دخالت پليس نتوانست از چنگ مردم فرار کند

  
همزمان مردم داوطلب و عمدتا کارگران کارخانه ها با دست خالی و 
سطل و چنگ و دندان خاکبرداری ميکنند تا زندگان را نجات دهند و 

کارگرانی که دسته دسته .  جانباختگان را از زير آوار بيرون بياورند
اين .  مرخصی گرفتند تا به همسايه کمک کنند و بداد همنوعانشان برسند

نيرو منشأ اميد است، التيام دهنده زخمها است، اخالقيات بااليی را در 
مقابل انحطاط اخالقی و القيدی حکومتی ها و سرمايه داران نمايندگی 

 .ميکند
  

درود بر شما کارگران و زنان و مردان آزاده، شما مايه افتخاريد و در 
قلب همه کسانی جای داريد که اينروزها با مردم داغديده 

 يادداشتها، 

 ...در باره سقوط برج دوقلوی متروپل 

  ١٩صفحه   
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!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

در وضعيتی قرار داريم که جامعه از يک سو نيم خيز شده تا از 
کوچکترين روزنه ای استفاده کرده تا جمهوری اسالمی را که چيزی جز 
دندان پوسيده بورژوازی اسالمی نيست به شديدترين شکل ممکن بزير 

اين خيزش های توده ای که اساسا ماهيت کارگری دارند .  بکشد
 . مدتهاست که آغاز شده است و اکنون در اشکال جديدی ادامه دارد

 
اما قبل از پرداختن به اعتراضات توده ای خوب است که به روند 
سرکوب و سناريوسازيهای نخ نمای جمهوری اسالمی عليه معلمان به 

معلمان توانستند از .  عنوان بخشی مهم از جنبش طبقه کارگر بپردازيم
ظرفهای موجود در قالب شورای هماهنگی فرهنگيان استفاده کرده و 

جنبش معلمان .  خواستهای برحق طبقاتی و کالن خود را فرياد زنند
تا شهريور ماه به دنبال يافتن ظرفی متفاوت از  ١۴٠٠تابستان سال 

کانون صنفی و تشکلی پويا و سراسری برای اينکه بتواند خواستهای مهم 
طبقاتی و کالن خود را در آن مطرح کند تصميم گرفت تا بعد از اتحاد 

 . معلمان، تشکل شورای هماهنگی فرهنگيان ايران را برپا کند
 

با اعالم فراخوان سراسری تجمع  ١۴٠١ارديبهشت  ١١معلمان در 
سراسری در روز جهانی کارگر و اعالم همبستگی جنبش کارگری با 

ارديبهشت بعنوان روز معلم  ١٢معلمان و بعالوه کنار زدن روز 
حکومتی توسط معلمان، يک گام مثبت و جديد برداشتند هرچند 
اجتماعات اينروز کمتر رنگ و بوی اول مه داشت اما خود اين اقدام از 

ارديبهشت روز جهانی  ١١از روزهای منتهی به .  نظر سياسی مهم بود
کارگر حکومت اسالمی فعالين و نمايندگان معلمان از جمله؛ رسول 
بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نيکخواه و شعبان دمحمی، اصغر 
اميرزادگان، جعفر ابراهيمی، محسن عمرانی و دمحم حبيبی را بازداشت 

ها از سر استيصال سياسی جمهوری اسالمی در  تمام اين بازداشت.  کرد
برابر مبارزات پيوسته و مقتدرانه معلمان به عنوان جنبشی پيشرو و 
سراسری بوده و تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که چنين اقدامات 
سرکوبگرانه عليه فعالين و پيشروان عرصه های مختلف مبارزاتی راه 

 . بجايی نبرده و موجب ارعاب و سکوت اين جنبشها نشده است
 

در همين برهه اعتراضی طبقه کارگر و در دل آن اعتراضات معلمان 
شاهد خيزش جديد توده ای  ١۴٠١بالفاصله پس از روز جهانی کارگر  

و خيزش مردم خوزستان  ٩٨، آبان ٩۶بوديم که ادامه اعتراضات ديماه 
مردم به تنگ آمده ابتدا در شهرهای .  سال گذشته به بی آبی بود

خوزستان از جمله؛ سوسنگرد وارد مقابله با گلوله های جنگی گله های 
مرگ بر جمهوری "بسيج و سپاه شدند و در ادامه ساير شهرها با شعار 

و اعتراضات  ٩٨جواب قاطع خود را بار ديگر بعد از آبان "  اسالمی

سال گذشته خوزستان به بی آبی اين بار با 
خواست نان و زندگی را به جمهوری 

اين اعتراضات در جريان .  اسالمی دادند
بود که جمهوری اسالمی به سناريوی 

سناريوی ابلهانه .  قالبی جديدی متوسل شد
ای توسط وزارت اطالعات و صدا و 
سيما برای فعالين جنبش معلمان نوشته 

 .شود می
 

ديدار طبيعی و دوستانه دو فعال اتحاديه ای فرانسوی با رسول بداقی، 
اسکندر لطفی، مسعود نيکخواه و شعبان دمحمی از ليدرهای جنبش معلمان 
در دورهمی خانگی و همچنين در ديداری کامال غير رسمی در 
رستوران با رضا شهابی هيئت مديره سنديکای شرکت واحد و آنيشا 

شبکه ايجاد "اسداللهی فعال دانشجويی و کارگری را بعنوان معرفی 
در دل جامعه معرفی کرده و پرونده را برای "  اغتشاشات و نا آرامی

اين اتهامات ابلهانه و .  کند وارد کردن انواع اتهامات ساختگی باز می
سناريوسازيهای جديد صداوسيما و وزارت اطالعات هدفمندانه به قصد 

جرم اصلی معلمان اما .  سرکوب و انزوای جنبش قدرتمند معلمان بود
چيست؟ معلمان فقط متشکل شدند و خواستهائی را طرح کردند که عمدتا 

اما حکومت از ظرفيت اين جنبش و تاثيرش در جامعه می .  قانونی اند
حکومت اسالمی . سرکوبها هدفش اينست که جنبش را خاموش کند. ترسد

ها در آرزوی سرکوب و حتی به گلوله بستن معلمان راديکال  که ماه
همچون ساير معترضين سالهای گذشته بود اينبار فرصتی پيدا کرد تا 
فعالين جنبش معلمان را با اتهامات ساختگی روبرو کند تا بلکه اين تشکل 

 .پويا را از خواستهای برحق اش دور کند
 

آنچه مسلم است استيصال سياسی حکومت اسالمی از هراس پيوند توده 
های به تنگ آمده از کليت سيستم سياسی حاکم و بدل شدن آن به قيام 
مردمی و انقالب طبقه کارگر عليه بورژوازی پوسيده اسالمی حاکم است 
که موجب چنين پروژه سناريوسازهای مضحک و نخ نمايی جهت 

ها در حالی جريان  تمامی اين پرونده سازی.  سرکوب معلمان شده است
دارد که جامعه ملتهب است و کوچکترين فالکت زاييده حکومت اسالمی 

 . شود موجب برافراشته شدن آتش زير خاکستر توده ها می
 

در چنين شرايط اعتراضی است که برج متروپل بعنوان پروژه رانت 
بازی دولتی حسين عبدالباقی به همراه سران سپاه پاسداران و باند 

ريزد و حدود  شمخانی بدليل مشکالت عديده در سازه سازمانی فرو می
حکومت اسالمی که ميداند در بروز چنين .  مانند نفر زير آوار می ٢٠٠

فاجعه ای با خروش جامعه روبرو خواهد شد، نيروهای نظامی و ضد 
 .  نفر را در اطراف پروژه متروپل آبادان سازمان ميدهد

 
عدم سازماندهی درست امدادرسانی به سانحه ديدگان برج متروپل قضيه 
ای است که خشم تمامی انسانهای باخبر از اين فاجعه عظيم را 

عدم امداد رسانی واقعيتی است که جمهوری اسالمی .  استانگيخته برا
زلزله بم، زلزله سرپل زهاب، فاجعه پالسکو، .  در آن يد طواليی دارد

زلزله آذربايجان و سيل خوزستان فقط چند نمونه از 
  ١٩صفحه   

سناريو سازی عليه جنبش معلمان و دوام 

 !اعتراضات توده ها
 امير عسگری
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!اساس سوسياليسم انسان است  

 .آبادان هم دردند
 

 !پرتوان باد همبستگی انسانی و اتحاد کارگری
 
 ١٤٠١خرداد  ٥
 

 خرمشهر هم بميدان آمد

 خوزستان مى ميرد ذلت نمى پذيرد
 

زنان و مردان آزاديخواه در خرمشهر با صدای رسا برای همدردی و 
مردم عليه بی کفايتی .  حمايت از مردم داغديده آبادان به خيابانها آمدند

فرمانده فرمانده : "در يکی از شعارها زنان ميگويند.  دولت شعار ميدهند
اين پاسخی به مسخره بازی تمجيد و تملق از ".  شهر زير آوار مانده
جمعيت وسيع مردم خرمشهر بر  .است"  فرمانده"خامنه ای با سرود 

آنها .  خرمشهر تماشاجی نميخاد-همبستگی تاکيد دارند و ميگويند آبادان
 . بدرست مردم را دعوت به اعتراض می کنند

 
 شاهين شهر 

درود بر زنان .  شاهين شهر هم برای حمايت از آبادان قهرمان بپاخاست
 . و مردان آزاده شاهين شهر

. آبادان، شاهين شهر، خرمشهر، بهبهان در اعتراض و اجتماع هستند
اهواز و ديگر شهرهای خوزستان و ايران به اعتراض مردم حق طلب 

اين آتش خشم عميق است که از ويرانه های متروپل زبانه می .  بپيونديد
 !بپاخيز عليه حکومت فقر و فساد و استبداد. کشد

 
 ١٤٠١خرداد  ٥
  

 !عزاداری نکنيد، مشتها را گره و فرياد زنيد
همه ما .  بهبهان مردم در همبستگی با آبادان عزاداری می کنند#در 

مردم خرمشهر يکصدا فرياد ميزنند رئيسی استعفا .  غمگين و دردمنديم
 ! استعفا

 
سينه زنی و علم چرخانی تنها مکانيسم خالی کردن موقت درد است، 
دشمن ما در حکومت نشسته است و استاد عزداری و اعالم عزای 

عزاداری نکنيد، سينه نزيند، يزله بخوايند، شعار دهيد، .  عمومی است
 !مرگ بر حکومت جنايت! فرياد زنيد مرگ بر حکومت فقر و فالکت

 
 ١٤٠١خرداد  ٥

 
*** 

عدم رسيدگی به سانحه ديدگان .  سياست دامن زدن به هر بحرانی است
اما اينبار موجب خشم توده ها شد و مردم آبادان به همراه تعدادی 

مردم ايران .  ها سرازير کرد شهرهای ديگر مانند اصفهان را به خيابان
بخوبی ميدانند که چنين فاجعه هايی يک عامل دارد و آن جمهوری 

های  مردم خشمگين به درستی در خيابان.  اسالمی و بورژوازی است
مجاور متروپل آبادان شعار مرگ بر خامنه ای سر داده و خواهان 

 .سرنگونی حکومت جنايت و کشتار شدند
 

در کنار لزوم سازماندهی اعتراضات توده ای در جهت خالصی از 
حکومت فقر و فالکت، کمکهای داوطلبانه کارگران و مردم زحمتکش 
آبادان به آسيب ديدگان قابل توجه است که با دست خالی قربانيان را 

مردم تجربه دارند، حکومت فاسد را می شناسند و خود .  نجات می دهند
در رابطه با اعالم همبستگی و امدادرسانی .  راسا دست بکار شدند

توانند از يکسو به  کارگران و مخصوصا کارگران مناطق نفتی می
حکومت اسالمی با اعتصابات خود فشار آورده و از سوی ديگر 
کارگران و فعالين طبقه کارگر ميتواند در دل تشکالت خود شوراهای 

رسانی را برای کمک به سانحه ديدگان به محل اعزام  همياری و کمک
 .کنند

 
در شرايط کنونی آنچه مسلم است تداوم اعتراضات به حکومت اسالمی 
از هر چيزی برای جامعه مهم تر است و اولويت دارد و بايد به خاطر 
چهل سال چپاول و جنايت به حکومت اسالمی نه محکم را گفت و اين 

بورژوازی را يک بار برای هميشه از ريشه -دندان پوسيده سياه اسالمی
 !پيش بسوی دوام اعتراضات توده ای عليه جمهوری اسالمی. کشيد

 
 ٢٠٢٢مه  ٢۶

 يادداشتها، 

 ...در باره سقوط برج دوقلوی متروپل 

سناريو سازی عليه جنبش معلمان و دوام 

 ...اعتراضات توده ها 
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!نابود باد سرمايه داری عامل و مسبب مشقات مردم  

 تجمع در همبستگی با مبارزات مردمی در ايران
 

 درب پشتی ايستگاه مرکزی قطار: کلن
Köln, Breslauer Platz 

 

 ٢٠٢٢مه  ٢٨شنبه 
 ١٥الی  ١٣ساعت 

 
 015770995763امير عسگری : هماهنگی

 01738575271دمحم عذيری 
 

 .حضور برای تمامی آزادی خواهان و برابری طلبان آزاد است
 

در راستای همبستگی با توده های به تنگ آمده از جمهوری 
اسالمی و همچنين سرکوب وحشيانه و پرونده سازی های نخ نمای 
رژيم اسالمی عليه جنبش معلمان به عنوان بخشی فعال و مهم از 

طبقه کارگر در ايران، بعالوه در همبستگی با کشته شدگان برج 
متروپل آبادان بعنوان قتلگاه حکومت اسالمی به خيابان خواهيم آمد 
و ضمن حمايت از عرصه های مبارزاتی در ايران عليه جمهوری 

 .اسالمی اعالم جرم خواهيم کرد
 

 حکمتيست، واحد کلن-حزب کمونيست کارگری
 

 لندن، انگلستان
 

در حمايت از مبارزات مردم ايران و        

عليه سناريوی سوخته رژيم عليه        

 معلمان و كارگران مبارز، 

 مه  ٢٨روز شنبه 

ساعت  .در لندن ١.در مقابل سفارت ج

 .بعدازظهر ٣تا  ١
 

حکمتيست، -حزب کمونيست کارگری
واحد لندن همراه با ساير سازمانها و 
شورای همبستگی با مبارزات مردم 

 ايران

 اجتماعات اعتراضى در حمايت از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسى
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 ساختمان برج متروپل آبادان فروريخت
روز دوشنبه دوم خرداد ماه، بخشی از ساختمان برج متروپل آبادان 

زمانی که شهردار آبادان در محل وقوع رويداد .  فروريخته است
مردم .  حاضر شده، مورد اعتراض مردم معترض قرار گرفته است

خشمگين آبادان، شهردار و مديران شهری را مسئول صدور مجوز 
ساخت و ساز برج متروپل عليرغم تمام ايرادات فنی آن و مسبب 

دانند که تعداد بيشماری  اصلی فاجعه فروريختن اين ساختمان می
سران .  جانباخته و تعداد بيشتری همچنان زير آوار گرفتار ماندەاند

رژيم اسالمی برای جلوگيری از گسترش اعتراضات بجای بکار گيری 
گروهای امداد رسانی و آوار برداری برای نجات گير افتادگان متوسل 
به گسيل گارد ويژە برای سرکوب مردم معترض و بستگان داغديدە 

 .قربانيان و زير آوار ماندگان کردە است
 

 تجمع کارگران قرارداد موقت مقابل مجلس
تجمع  کارکنان قرارداد مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت مقابل 
ساختمان اين وزارتخانه در اعتراض به مصوبه غيرقانونی هيات 
وزيران در افزايش ده درصدی حقوق، در حالی که اين نيروها تابع 

 .قانون کار هستند و بايد افزايش های شورای عالی کار شامل شان شود
 

تجمع کارگران قراردادی وزارت نفت در اعتراض به سطح پايين 
 حقوق

شماری از کارگران وزارت نفت که با قراردادهای موقت مشغول به 
ارديبهشت ماه، مقابل ساختمان اين  ٣١کار هستند، روز شنبه 

معترضان نسبت به افزايش .  وزارتخانه تجمع اعتراضی برپا کردند
درصدی حقوق ها و اجرای ناقص طرح ساماندهی حقوق کارگران  ١٠

هايی ضمن اعتراض  آنها با حمل کاغذ نوشته. قراردادی اعتراض دارند
به وضعيت شغلی و معيشتی، خواستار رسيدگی مسئوالن به مطالبات 

 .خود شدند
 

 اعتصاب کارگران شهرداری اهر
، شماری از کارگران شهرداری اهر ١۴٠١ارديبهشت  ٣١روز شنبه 

های مختلف اين مجموعه از جمله کارگران بخش موتوری،  از بخش
های عمرانی و خدمات، در اعتراض به عدم  پاکبانان و رانندگان واحد

رسيدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت خود 
 .امتناع کردند

 
 اجتماع کارگران شهرداری ياسوج 

کارگران روز يکشنبه اول خرداد به دليل معوق شدن پنج ماهه حقوق 
شهردار .  خود، جلوی استانداری کهگيلويه و بويراحمد تجمع کردند

ياسوج در بين معترضان حاضر و بطور ضمنی کارگران را تهديد به 
پايان دادن به تجمع اعتراضی کرده و گفته است تجمع شما آرامش 

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر :  تهيه و تنظيم

يکی . جامعه را بر هم زده و موجب سوء استفاده بيگانه و دشمن خواهد شد
ما حقوقمان را می خواهيم و :  از کارگران در پاسخ به شهردار گفته است

کاری با اين حرف ها نداريم، در طول تمام سال زباله ها را از دشت روم 
درآمد ما فقط .  تا مادوان جمع می کنيم، تمام اين شهر را تميز می کنيم

: يکی ديگر از کارگران گفت.  همين کارگری است و درآمد ديگری نداريم
. ساعت کار می کنيم، پول کرايه نداريم، مجبوريم مسير را پياده برويم ١٢

به گفته کارگران .  مجبوريم، اگر اعتراض کنيم تهديد به اخراج می کنند
شهردار خواستار تعيين پنج نفر نماينده از بين کارگران برای مذاکره شده 

 .است اما کارگران خواسته شهردار را نپذيرفته اند
 

 آزادی تعدادی از کارگران بی آر تی با وثيقه
روز چهارم خرداد ده تن از رانندگان خطوط بی آرتی که در اعتصاب 

ارديبهشت ماه دراعتراض به عدم اجرای مصوبه  ٢٧و ٢۶روزهای 
(شورايعالی کار برای رانندگان وکارگران شرکت واحد، افزايش دستمزد 

دستگير شده بودند با قرار کفالت دويست ميليون تومانی از زندان )  ١۴٠١
 . اوين آزاد شدند

 
رضا شهابی و حسن سعيدی دوعضو سنديکای کارگران شرکت واحد هم 

روز يکم خرداد آقای .  زندان اوين محبوس ميباشند ٢٠٩همچنان در بند 
شهابی بعد از يک هفته با خانواده اش تماس گرفت و اعالم کرده دربند 

ميباشد و بخشی از صورتش گز گز  ١۶ميباشد و فشار خونش بروی  ٢٠٩
 .ميکند که مسئول بهداری زندان دارو برای ايشان تجويز کرده اند

 
 عتراض کارگران پيمانی معدن زغال سنگ يورت به عدم امنيت شغلی

، واقع در »زمستان يورت غربی«کارگران پيمانی معدن زغال سنگ 
های پيمانکاری، با  واسطه شرکت هاست به استان گلستان که سال

کنند خواستار حذف پيمانکاران  قراردادهای موقت و دستمزد پايين کار می
بر اساس گزارشات منتشر .  و قرارداد مستقيم با کارفرمای اصلی هستند

کارگران پيمانی معدن زغال سنگ زمستان يورت غربی همچنين «:  شدە
هاست مجموعه  سال:  درباره پيگيری تبديل وضعيت استخدامی خود گفتند

کارگران معادن زغال سنگ زمستان يورت برای دريافت مطالبات صنفی 
های مديران در رابطه با  خود و همچنين در اعتراض به سياستگذاری

های پيمانکاری،  اياز تأمين نيروی انسانی به شرکت واگذاری بخش عمده
 ».اند که تاکنون به نتيجه قابل قبولی نرسيده است هايی را انجام داده پيگيری

 
 تجمع پزشکان در اعتراض به ناکارآمدی وزارت بهداشت

شماری از پزشکان، روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه، مقابل ساختمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجمع اعتراضی برگزار 

پزشکان معترض، نسبت به ناکارآمدی وزارت بهداشت در .  کردند
ساماندهی وضعيت پزشکان و رسيدگی به مطالبات شغلی و معيشتی اين 

آنها همچنين با در دست داشتن کاغذ .  قشر اعتراض کردند
  ٢٢صفحه   

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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درصد کارکرد پزشک در جيب دولت و  ٧٠"هايی با مضمون  نوشته
، "های بيمه، دست در جيب مردم و پا بر گلوی پزشکان سازمان"و " بيمه

 .های بيمه در قبال پزشکان نشان دادند اعتراض خود را به سياست
 

 تجمع اعتراضی مرغداران در برابر وزارت جهاد کشاورزی
، گروهی از مرغداران در اعتراض به ١۴٠١ارديبهشت  ٣١شنبه 

های  گذاری و پخش نهاده های جهاد کشاورزی در راستای قيمت سياست
. مرغداری، تجمعی مقابل ساختمان اين ورزات برگزار کردند

درصد  ۶٠٠گويند که اين سازمان، نهاده را  کنندگان معترض می تجمع
 .گران کرده و سرمايه مرغداران از نصف هم کمتر شده است

 
 تجمع سراسری بازنشستگان تامين اجتماعی

، بازنشستگان تامين اجتماعی در تمامی ١۴٠١خردادماه  ١روز يکشنبه 
مقابل سازمان تامين “  های اعتراضی يکشنبه”ها، بنابر سنت  استان

بازنشستگان و مستمری بگيران .  اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند
ها، مشکالت بيمه  تأمين اجتماعی نسبت به سطح پايين حقوق و مستمری

های  از جمله خواسته.  تکميلی و شرايط بد معيشتی معترض هستند
سازی و  بازنشستگان تأمين اجتماعی، اجرای کامل قانون همسان

قانون تأمين  ۵۴برخورداری از بيمه جامع و کارآمد مطابق ماده 
 .اجتماعی است

 
 خودسوزی کارگر شرکت دخانيات گلستان

خرداد، يک کارگر فصلی شاغل در شرکت دخانيات  ١روزيکشنبه 
گلستان، در پی اطالع از احضار به کميته انضباطی اين شرکت، با 

اکنون در  وی هم.  ريختن بنزين بر روی خود دست به خودسوزی زد
. درصد سوختگی است ۴٠بيمارستانی در گرگان بستری بوده و دارای 

ساله، متاهل، دارای دو فرزند، با  ۵٢هويت اين کارگر حميد شاهينی، 
سال سابقه کار به صورت فصلی و به عنوان راننده يک خودروی  ٢٠

در اين گزارش به نقل . خاور در شرکت دخانيات گلستان عنوان شده است
از يکی از کارگران شرکت دخانيات گلستان آمده است؛ آقای شاهينی 

ای که در روزهای گذشته برای وی در محل ورودی  اخيرا بر اثر حادثه
شرکت اتفاق افتاد و خودرويش به ستون بيرونی پارکينگ برخورد کرد، 

آذر  ۵اکنون در بيمارستان  وی هم.  توبيخ و به کميته انضباطی معرفی شد
 .درصد سوختگی است ۴٠گرگان بستری بوده و دارای 

 
 جانباختن يک کارگر  آبداری بر اثر خودسوزی کهگيلويه

کارگر آبدار اداره آب و فاضالب بخش چاروسا شهرستان کهگيلويه به نام 
در جلوی ساختمان اين اداره به دليل عدم دريافت "  سعيد فرهادی"

دستمزد اقدام به خودسوزی کرده بود، به دليل شدت جراحات وارده در 
اين کارگر آبدار جهت .  بيمارستان شيراز جان خود را از دست داد

مداوای تکميلی به بيمارستان سوختگی شيراز اعزام شده بود که ظهر 
علت .  متاسفانه جانباخت ١۴٠١روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه 

خودسوزی اين کارگر آبدار تاخير در پرداخت حقوق و همچنين بالتکليفی 
 .در وضعيت قرارداد کاری عنوان شده بود

 ستون اخبار كارگری 
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 بازداشتها و زندان
 حسن سعيدی بازداشت شد

ارديبهشت مأوران وزارت اطالعات از  ٢٨چهارشنبه شب  ١٠ساعت 
بام به محل اقامت حسن سعيدی و همسر و فرزندش در  طريق پشت 

خارج از تهران يورش برده و پس از تفتيش منزل وی را بازداشت 
های تلفن او و همسر و فرزندش  مأموران گوشی.  کرده و با خود ميبرند
بر اساس آخرين اطالع حسن سعيدی در .  ميبرند  را نيز ضبط کرده و

 .زندان اوين تحت بازداشت است ٢٠٩بند 
 

 شده در مقابل اداره اطالعات سنندج  تجمع خانواده کارگر بازداشت
خانواده علی صالحی، کارگری که توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده 

اطالعی از وضعيت او مقابل ساختمان اداره  است، در اعتراض به بی
اطالعات شهرستان سنندج تجمع برپا کرده و خواهان پاسخگويی 

آقای صالحی در حالی که با .  مسئوالن درباره سرنوشت وی شدند
ارديبهشت  ٢۴بيکاری و معضالت اقتصادی مواجه بوده، روز شنبه 

وی از مشکالت .  ماه، توسط ماموران امنيتی بازداشت شده است
برد و همين امر موجب افزايش  جسمانی مانند بيماری قلبی رنج می

خانواده و نزديکان اين شهروند درباره وضعيت سالمتی او شده   نگرانی
 .است

 
 احضار دمحم داوری به دادسرای عمومی و انقالب شيراز

دمحم داوری فعال کارگری، در خصوص پرونده جديدی که برای او 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شيراز  ١۴گشوده شده به شعبه 

 ٣١در اين احضاريه از او خواسته شده که روز شنبه .  احضار شد
دمحم داوری، . ارديبهشت جهت اخذ آخرين دفاع در اين شعبه حاضر شود

توسط ماموران وزارت  ٩٨مهر  ١٠فعال حامی کارگران در تاريخ 
اطالعات در شيراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات شيراز 

دمحم داوری پس از چند مرحله بازجويی در .  منتقل شد)  ١٠٠پالک (
به زندان عادل آباد  ٩٨دی  ٢١بازداشتگاه اين نهاد امنيتی در تاريخ 

با توديع قرار  ٩٩فروردين  ٣١او نهايتا در تاريخ .  شيراز منتقل شد
ميليون تومانی به صورت موقت و تا پايان  ۵٠٠وثيقه يک ميليارد و 

 .مراحل دادرسی از زندان آزاد شد
 

 حال اصغر اميرزادگان مساعد نيست
اميرزادگان _اصغر#بنا بر گزارش های دريافتی شرايط جسمی آقای 

ارديبهشت ماه شيراز مساعد  ٢٢از معلمان بازداشت شده در تاريخ 
نمی باشد، ايشان دچار خون ريزی معده شده و نياز به پزشک 

همکاران و خانواده ايشان نگران .  متخصص برای معالجه دارند
 .وضعيت اين همکار می باشند

 
 پرونده سازی عليه تيمور باقری، تهماسب سهرابی، انوش عادلی

بر طبق ابالغيه ای که  فرهنگیدر ادامه پرونده سازی ها عليه فعالين 
گيالن #برای سه نفر از اعضای هيئت مديره کانون صنفی فرهنگيان 

آقايان تيمور باقری کودکانی، تهماسب سهرابی، انوش عادلی و دو نفر 
از فعاالن صنفی معلمان گيالن آقايان بهارستانی و غالمرضا اکبر زاده 
باغبان صادر شده است، آنها بايد ظرف پنج روز آينده در شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب رشت جهت دفاع از اتهام تبليغ 

 .عليه نظام جمهوری اسالمی حاضر گردند
 

 محاکمه احسان و سعيد رضايی
٢٣صفحه   بر اساس ابالغيه های صادر شده برای آقايان احسان و   



 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 
  !مستقيم و مستمر كارگران است

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 
!نيازی برپا كنيد  
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!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

سعيد رضايی دو تن از فعاالن مدنی و کارگری، قرار است برادران 
دادگاه کيفری  ١٠١رضايی در روزهای هفتم و دهم خرداد در شعبه 

شهرستان رشت و شعبه اول دادگاه انقالب رشت با عناوين اتهامی  ٢
تبليغ عليه نظام، تبليغ به نفع گروه های معاند جمهوری اسالمی، نشر 

 .اکاذيب و توهين به رهبری محاکمه شوند
 

فرهنگيان حامی کارگران قبل از رجوع به زندان _پيمان#صحبتهای 
 الهيجان 

سال حبس تعزيری بود که در تاريخ  ٣حکم اين فعال حام کارگران 
روز غيبتی که خود زندان گويا مرخصی  ١٣٨پس از  ١۴٠١/٢/٢۶

 .ايشان را ثبت نکردە بود، به زندان بازگشت
 

 ابراهيمی معلم زندانی_جعفر#روزشماِر سمانه عابدينی همسر 
هايند که فشاری  ها و ثانيه اين روزها نيستند که ميگذرند، گذشت دقيقه

وقتی که دستی که دور گلويمان را گرفته، هر روز .  بر گلويمان است
کنم که  به اين فکر می.  کند کند و فشار را مضاعف می ترمان می خفه

شويم و  ست؟ خفه می شود؟ اصال، نهايت چه زمانی در نهايت چه می
شک  شود؟ بی شويم؟ صدايمان آيا گم می بُريم، ولی آيا تمام می نفس می

مان اينگونه به وحشت می اندازدشان  های آرام وقتی حتی زمزمه!  خير
ها و  ها و عکس که برای هزارمين بار دست به دامن چسباندن فيلم

نما شده را تکرار  شوند و سناريوهای نخ سر و ته بهم می های بی متن
های مسخره و پوشالی فقط خودشان  وقتی مخاطب اين نمايش.  کنند می

به دو دليل برای جعفر روز شمار نوشتم، اول اينکه در .  هستند و بس
ها و خبرهای موثق هستم و دوم آنکه هستند پرشمار  خط اول پيگيری

دانم که پيگير وضعيت  شان ولی خوب می دوستانی که حتی نميشناسم
جعفر هستند و شايد ثبت اين روزشمارها کمکی باشد که از ياد نبريم 

اين که جای معلمان شريف اين کشور .  جعفر و باقی معلمان دربند را
 .زودتر آزادشان کنيد! در زندان نيست، يک شعار نيست

 
*** 
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! زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتشر .  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
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حكمتيست -كمونيست كارگری   
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رسانه حزب كمونيست تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور زنده از طريق كانال -كارگری

آلترناتيو شورايى دنبال كنيد و به كارگران و 

: آدرس خط زنده. دوستانتان معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  
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