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 خالد حاج محمدی
 

محمود صـالـحـی 
که بـه نـاراحـتـی 
شــديــد کــلــيــوی 

روز و  ٣٢دچار است، بعد 
دوبار دياليز بدليل ممانعـت 
از دسترسی به داروهـايـش، 

 ٣٠شنبه نهم خرداد برابر با 
 . از زندان آزاد شد ٢٠١٥مه 

وي همراه با دهـهـا فـعـال 
کارگری از تهران و سننـدج 

قبل از اول مه ...  تا مهاباد و 
ــی  ــدام ــوان اق ــن ــه ع و ب
پيشگيرانه جهت ممانعت از 
هر تجمع کارگری دستگيـر 
شدند و هنوز هم تعدادی از 

 . آنها در زندان اند
اين در شرايطی است که     

جناب محجوب و همپالگـی 
هايش در خانه کارگـر، بـه 

 ٢ص...        نام روز کارگر 

محمود صالحي 
 !آزاد شد

 مصطفي اسدپور
 

پروسه توافقات هسته ای بـا امـريـکـا از 
همان آغاز مذاکرات به دو مرحله تقسيـم 

دور اول برای کسب توافقات کـه .  گرديد
در لوزان با موفقيت همراه بـود و  دور 

دوم جهت رسميت بخشيدن به تـوافـقـات و امضـا 
پيش بينی اين فاصله بخصوص بخاطر طـرف .  قرارداد

قرارداد و .  حساب ايرانی مذاکرات الزم بنظر ميرسيد
امضای پای آن کدام بخش از آپارات قدرت را پشـت 
خود دارد و بعالوه آيا  از پشـتـوانـه اجـرايـی الزم 
برخوردار هست؟ از هفته آينده دور دوم تـوافـقـات 

جنـاحـهـای مـخـتـلـف و .  بطور جدی آغاز ميگردد
ارگانهای رنگارنگ حکومتی و کل فضـای سـيـاسـی 

" ايران سه ماه فرصت يافتند بدون چـوب دسـتـی 
در سی سـال .  روی پای خود بايستند"  اهريمن امريکا

اخير نظم و قانونمندی و توليد آن جامعه در تقابل بـا 
شايـد بـاورش .  امريکا شکل داده و توجيه شده است

سخت باشد، اما اين دو ماه در حکم جام جهان نمايی 
عمل کرد که در تقاطع سريع رويدادها تصوير تقريبـا 

را " مرگ بر امريکا"خوانايی از جمهوری اسالمی بعداز 
تشخيص مولفه های اين آينده چنـدان .  بدست بدهد

 .دشوار بنظر نميرسد
ترس از مردم 

کابوس جناحهای رژيم از نارضايتی مـردم تـمـامـی 
همانقدر که عمق اين کـابـوس مـتـحـدشـان .  ندارد

ميسازد به همان اندازه آنها را در مـقـابـل هـم قـرار 
اختالفات ميان احـمـدی نـژاد و روحـانـی، .  ميدهد

اختالفات ميان مجلس و دولت، اصـالح طـلـبـان و 
تندروها و امثال در زمينه سياستهای افتصادی و يـا  
حقوق اجتماعی شهروندان را بايد از نـوع مسـخـره 

در  بازيهای رقـت آور پـارلـمـانـی "  اختالفات" ترين 
در اين سه ماهه نشان دادنـد کـه .  دنيای امروز ناميد

تغييرات فضای سياسی و اقتصادی در ايران هـر چـه 
که باشد، فارغ از دوستی و يا دشمنی با امريکا ربطـی 
به آزاديهای سياسی و يا آزادی تشکلهای کارگـری و 

 ٢ص. ...               يا حجاب اجباری نخواهد داشت

 !كابوس در راه است

 مظفر محمدی
 

 ١١-٤( اين هفته را      
حکمتيستها، هفتـه )  ژوئن

. منصور حکمت می نامند
حکمت در تاريخ جنبـش 
کمونيسم کارگری چـنـد 
. دهه اخير عجيـن اسـت

تشکيل حزب کمونيسـت 
ايران در شرايطی که چپ 

به  ٥٧ايران بعد از انقالب 
يک سردرگمی مرگبار در 
توضيح انقالب و نتايج آن 
دچار بود، نقطه عطفی در 

زمانـی .  تاريخ آندوره است
که حکمت به ايجاد حزب 
کمونيسـت ايـران اقـدام 
کــرد کــه قــبــل از آن 
موقعيت  انقالب، نيروهای 
شرکت کننـده در آن و 
جــايــگــاه پــرولــتــاريــا و 
بورژوازی را توضيح داده و 

طبقه کارگر و چپ ايـران 
را از توهم بـه بـورژوازی 
ملی و مـتـرقـی بـرحـذر 

او بــطــور .  داشــتــه بــود
مشروحی روشن ساخـتـه 
بود که بورژوازی مـلـی و 
مترقی ديگر وجود نـدارد 
و تنها نـيـروی مـحـرکـه 
انقالبات ايـن دوره اگـر 
بخواهد مـنـافـع طـبـقـه 
کارگر و زحمتـکـشـان را 
نمايندگی کند، بالواسطـه 

 .انقالب کارگری است
تشکيل حزب کمونيست  

ايران با برنامه کمونيستی 
روشن و نيروهای شرکـت 
کننده اش مـی بـايسـت 
منافع تام وکمال طـبـقـه 
کارگررا نمايندگـی و بـه 
امر افق انقالب کـارگـری 
کمک کرده و در خدمـت 

 ٣ص. ...     آن قرار گيرد

 !بدون حكمت نميشود
 به مناسبت هفته منصور حكمت



ی     ت ت  ٦٥ماره    ٢ حک  
 ...محمود صالحي 

 
به کمک همان کسانی که چنين 
باليی را سر محـمـود صـالـحـی 
آورده اند، با امـکـانـات فـراوان، 
جمعيتی کرايه ای را به تـهـران 
گسيل دادند و بانرهای از پـيـش 
آمده را در دفاع از دولت روحانی 

 .به گردنشان آويزان کردند
بدون شـک ايـن اولـيـن و      

آخرين باري نيست کـه شـاهـد 
اقدامات شنيع و ضد انسانـی در 
حق محمود صالـحـی و سـايـر 
فعالين کارگري هستيم که زبـان 
به اعتراض عليه بـی حـقـوقـی 

ايـن .  طبقه کارگر گشـوده انـد
اقدام شنيع تکرار اعمالـی اسـت 
که عليه اسانلو، رضا شـهـابـی و 
هزاران زن و مرد حق طـلـب و 
انسان دوست مداوما تکرار شـده 

 . است
کسانی که ديروز به فـرمـان      

خمينی، خالخـالـی، الجـوردی، 
رفسنجانی، خامنه ای و خـيـل 
جنايتکاران ديگر، دهـهـا هـزار 
انسان حق طلب و مـعـتـرض را 
اعدام کردند، کسانی کـه گـلـه 
حزب الله را افسار گسيخـتـه در 
خيابانها برای قمه زنی و اسـيـد 
پاشی رها کرده بودند، امـروز و 
زمانی که جامعه چنين اعمالی را 
تحمل نميکند، در شکل ديگر و 
به شيوه ای ديگر جناياتشـان را 

توقع اينکـه ايـن .  دنبال ميکنند
جانيان در حق کارگر مبارز و هر 
انسان شرافتمندي که منشا دفاع 
از شان و حرمت انسـان بـاشـد، 
کسانی که منشا دوستی و اتحـاد 
در ميان کارگران اند، کاری جـز 
بازداشت، زندان و پرونده سـازی 
و جنايت از دستشان برآيـد، در 
بهترين حالت توهمی احمـقـانـه 

اگر جمهوری اسالمـی بـا .  است
بيش از سه دهه حاکـمـيـت بـر 

ميليونـی بـخـش  ٧٠جامعه ای 
اعظم انسانها را از ابتدايی تـريـن 
حق و حقوقشان مـحـروم کـرده 
است، تا عده ای قليـل کـيـسـه 
هايشان پرتر شود، اين امر با اتکا 
ــوکشــي،  ــاق ــت، چ ــاي ــن ــه ج ب

اسيدپاشی، زندان و ترور در کنار 
شبکه مساجد و امامان و دهـهـا 
هزار مبلغ مرتجع مـقـدور شـده 

 . است
ممانعت از چنين اعمالی در      

جمهوری اسالمی، ممـانـعـت از 
انسان ربايی، از شکنجه و زنـدان 
و دستگيری فعالين کـارگـری و 
آزاديخـواهـان، تـنـهـا در گـرو 
اعتراض وسيع و هـمـه جـانـبـه 
طبقه کارگر و کل محرومـان آن 
جامـعـه، کـل زنـان و مـردان 
شرافتمندی است که برای شـان 
. و کرامت انسانها حرمتی قائلـنـد

اگر در شهر سـقـز، وقـتـي کـه 
ماموران رژيم محمود صالحی را 
با زور ميبردند و بازداشت کردند، 
مردم محل در اعتراض بـه ايـن 
ناحقي، در مقابل مزدوران مرکـز 
اطالعات صف می کشيدند، اگـر 
صدهها نفر از مـردم مـحـل بـه 
جای بغض کردن و بد و بـيـراه 
گفتن به جمهوری اسـالمـی در 
انزواي خود، جمع مـيـشـدنـد و 
همراه محمود به دادگاه و زنـدان 
و اطالعات ميرفتند، اگـر ورودی 
زندان سقز و سنندج بـه مـحـل 
تجمع هزارن انسان شرافتـمـنـد 
تبديل ميشد، قطعـا نـه تـنـهـا 
محمود صالحی را در چـنـيـن 
شرايطی قرار نـمـيـدادنـد، کـه 
جسارت دستگری و احضار يـک 

راه .  نفر را هـم نـمـيـداشـتـنـد
ممانعت از چنين اعـمـالـی، راه 
نجات صالحی، شهابی، ابـراهـيـم 
زاده، نصراللهی، زمانی، احسانـی، 
عظيم زاده،  بداغی و دهها انسان 
شرافتمند و حق طـلـب ديـگـر، 
صف متحد ما در شهر و محله و 
کارخانه، در مدرسه و دانشـگـاه 

 . است... و 
اگر در شهر سقز و بـعـد از      

اطالع از وضعيت محمود صالحی 
در محله ای، در مرکز شهـر، در 
مقابل فرمانداری و هر مرکز مهم 
دولتی ديگر، هزاران نفر تـجـمـع 
ميکردند، و عليه اجـحـافـات بـه 
محمود صالحی، عليه دستگيـری 
و پرونده سازيهای رايج در حـق 
او و هر کارگر معترضی، اعتـراض 

ميکردند، و خواهان آزادی فوری 
او ميشدند، چنين اتـفـاقـی بـه 

تصور کنيد .  راحتی تکرار نميشد
دهها مرکـز کـارگـری در يـک 
ساعـت مـعـيـن، در يـک روز 
تعطيلی، در يک بعد از ظهر يقـه 
مقامات دولتی را ميگرفـتـنـد و 
اعالم ميکردند که اين توحش را 

آنوقت پليس و .  نخواهند پذيرفت
اطالعات و مسئـولـيـن دولـتـی 
مجبور ميشدند که دست و پـای 

برای چنـيـن .  خود را جمع کنند
کاری الزم نبود نه بانکی را آتش 
. زد و نه مرگ بر کسـی گـفـت

کافی بود جمعيتی وسيع حـتـی 

بدون يک مرگ بر و زنـده بـاد 
جمع ميشدنـد و مـيـگـفـتـنـد 
دستگری محمو صالی يا هر کس 
. ديگری را تحمل نخواهند کـرد

اين تنها راهی است که ميتـوانـد 
دست سـران و مسـئـولـيـن و 
ارگانهـای دولـت ايـران را بـر 
زندگي و مبارزه فعالين کارگـري 

 . کوتاه کند
زور ما در صف اعتراض متحد     

ما است و تا زمانی کـه بـه ايـن 
اهرم متکی نشويم شاهد چندين 
و چند بـاره ايـنـگـونـه اعـمـال 
ضدانسانی و شنيـع جـمـهـوری 

 .اسالمی خواهيم بود

 ...کابوس 
 

اينها، درست مثل همـيـشـه،      
آزادی را برای جلسات و روزنـامـه 
های خودشان  ميخواهنـد؛ و در 

تحريک مردم برای " جايی که به  
مـنـجـر شـده "  اعتراض به نظـام

باشد، ابايی از چماقداری عـلـنـی 
حتی  نسبت بهم  ندارند تـا چـه 
 .  رسد به مردم عاصی و آزاديخواه

جنگ بقا 
رابطه با امريکا نه يـک انـتـخـاب 
بلکه يک اجبار اقتصادی نزد همه 
جناحهای جمهوری اسالمی  قابل 

اخــتــالفــات آنــهــا .  هضــم اســت
بروشنی بر سر پروسه و چگونگـی 
پيامدهای آن منطبق بر منافـع و 
. موقعـيـت جـنـاح خـود اسـت

سياست و تحوالت سياسی بـرای 
جناحهای رژيم يک کشمکش بـر 
سر منافع مستقيم مـادی خـود 

امـروز .  آنها و يک جنگ بقا اسـت
به سختی مـيـتـوان مـرزبـنـدی 
جناحی را در قالبهای فـکـری تـا 
الگوهای سياسی از هم تفـکـيـک 

اما در دنيـای مـادی گـروه .  کرد
بندی هايـی کـه هـر يـک بـه 
فونکسيونها و عرصه های معيـنـی 
چنگ انداخته و از منافـع مـالـی 
مشترکی ارتزاق ميکننـد روشـن 

سپاه پاسداران، تـنـدروهـا، .  است
اصول گرايان و کـل آن الـيـت 
سياسی شکل دهنده دولـتـهـای 

روحـانـی   -احمدی نژاد   -خاتمی

هر کدام بر نوعـی از رابـطـه بـا 
امريکا تاکيد دارند که از جـمـلـه 
منافع مادی خود را نيـز بـرآورده 

اينکه اين منافع چگونه در .  سازد
دنيای سياسی فرمولـه مـيـشـود 

به همين دليل .  امری ثانوی است
اين کشمکشها مملـو از دعـوا و  

 . افشاگری از آب درميايد
  واقعيت  گـريـزنـاپـذيـر

 سرمايه
اينکه حتی روابط با غرب تغييری 
در واقعيت فقر و بيکاری مـوجـود 
نخواهد داد، خبری از اشـتـغـال 
گسترده در مـيـان نـيـسـت و 
دستمزد نازل و شکاف طبـقـاتـی 
عميق تداوم خواهد يافت؛ نگرانـی 
و سخت گيری در ميان جناحـهـا 

نيـاز بـه يـک .  را افزايش ميدهد
ايدئولوژی قابل اعتماد محسوستر 

يک ايدئولوژی کـه قـدرت .  است
بسيج داشته باشد، با ان بـتـوان 

کشمـش مـيـان .  مرعوب ساخت
ناسيوناليسم ايرانی از يک طرف و 
هويت اسالمی از طرف ديگـر بـه 

اما هر دو در .  قوت خود باقيست
تقابل با تهديد انفجار نارضـايـتـی 
عمومی زير بغل آن ديـگـری را 

 . ميگيرد
ناسيوناليسم ايرانی که در منتهـی 
عليه دمکراسی خواهی بر احتـرام 
به عقايد اسالمی تاکيد دارد و در 
مقـابـل اسـالم از نـوع ايـرانـی 
پافشاری بخرج ميدهد؛ بـه ايـن 

 ٤ص. ...           دوره تعلق دارند



ی    ت ت    ٦٥ماره    ٣ حک
 ...بدون حکمت 

 
اين در شرايطی است که بـخـش 
بزرگی از چپ ايـران از قـبـيـل 
حــزب تــوده و چــريــک هــای 
اکثريت به خـدمـت جـمـهـوری 
اسالمی در آمده و اين رژيـم را 
برآمده از انقالب مردم و متـرقـی 

و بـخـش .  و انقالبی دانسته بـود
ديگر ناتوان از توضيح آنچـه کـه 
اتفاق افتاده بود دچار تشـتـت و 

حزب کمونيـسـت .  استيصال بود
ايران می رفت تا به يک قـطـب 
کمونيستی در ميان طبقه کارگر 
و زحمتکشـان و ازاديـخـواهـان 

ــبــديــل شــود ــران ت حــزب .  اي
کمونيست ايران همچـنـان مـی 
ــران  ــارگ ــزب ک ــا ح ــت ت رف
سوسياليست و رهبران عـمـلـی 

رهبرانی کـه  .  کارگری ايران باشد
سياست و افق کمـونـيـسـتـی و 
کارگری حزب را به سيـاسـت و 

 . افق خود تبديل می کنند
بعالوه اين تحرک تـاريـخـی      

زمانی اتفاق می افتد که بـلـوک 
شرق فروپـاشـيـده و بـورژوازی 
غرب شيپور پايان کمونيـسـم و 
ازلی و ابدی بودن دمکـراسـی و 

 .بازار آزاد را نواخته بود
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت      

ايران و متعـاقـبـا کـمـونـيـسـم 
کارگری در مقابل آوار فروپاشـی 
بلوک شرق و ادعـای شـکـسـت 
کمونيسم و پـيـروزی بـازار بـر 
سرمايه داری دولتی، در کـمـپ 
بورژوازی پيروز، پـوچـی ادعـای 
شکست کمونيسم را بـه اثـبـات 
رساند و مدعی شد که کمونيسم 
در يک کشور و از جمله در ايران 

 . می تواند پيروز شود
حدود سه  دهه از آن تاريـخ      

می گذرد و اين ادعـا و بـويـژه 
شبح منصور حکمت بر فراز سـر 

بورژوازی بويژه در ايران و منطقه  
 . در گشت و گذاراست

 
 !بدون  حکمت نمی شود

    
تاريخ سه دهه اخير کمونيسم     

و جنبش کمونيسـتـی ايـران را 

هيچ انسان منصفی نمـی تـوانـد  
بدون درج نـقـش و جـايـگـاه 
تعييين کننده ی منصور حکمت 

اين را دوست و دشمـن .  بنويسد
حکـمـت در بـعـد .  اذعان دارند

کشوری، کمونيسم را از زير آوار 
سنت های غيرکارگری و غـيـر 
کمونيستی احزاب و جـريـانـات 
وطنی از حزب توده و مائوئيست 
ــا و  ــســت ه ــي ــول ــوپ ــا و پ ه
ناسيوناليستهای طرفدار رشـد و 
توسعه سرمايه داری و بـورژوازی 
ملی و مترقی،  کمونيسم ملی و 

در ابعـاد .  در آورد...  ليبرال ها و 
بين المللی هم در حـالـی کـه 
کمونيسـم زيـر آوار شـکـسـت 
سرمايه داری دولتی بلوک شـرق 
و شوروی کمرش خم مـی شـد 
پرچم کمونيسم را بر افـراشـتـه 

 .نگه داشت
از انوقت تا حاال خيلی چيزها     

قطار زمان جلو .  تغيير کرده است
می رود و منظـره هـا بسـرعـت 

منصور حکمـت .  عوض می شوند
بحران خليج و نظم نوين جهانـی 
بورژوازی پس از فروپاشی بلـوک 
و .  شرق را طلوع خونين نـامـيـد

بشــريــت اکــنــون در چــنــبــره 
سناريوهای امپرياليستـی پشـت 
سرهم و خونين گـرفـتـار آمـده 

بــورژوازی جــهــانــی بــه .  اســت
سرکردگی امريکـا، طـبـق يـک 
نقشه آگاهانـه بـا دخـالـتـهـای 
سـيـاسـی و نـظـامـی خـود و 
سازماندهی باندهای سياه قومـی 
و مذهبی انقالبات بهار عربـی را 
به جنگهای داخـلـی قـومـی و 

در نـتـيـجـه  .  مذهبی تبديل کرد
تصويری که مردم جهان امروز از 
انقالب دارند، نـه اجـتـمـاعـات 
شورانگيز زنان  و مردان کارگر و 
جوانان ميدان تحرير مصر و موج 
شور و شوق ازاديخواهانـه مـردم 
خاورميانه، بلکه تصوير حاکميـت 
نظامی ژنرال سيسی در مصـر و 
سناريوهای سياه و خـونـيـن در 

... ليبی، سوريه، يمن، عـراق و 
 . است
هنوز هم کم نيستند مردمانی     

که سناريوی سيـاه و خـونـيـن 

خاورميانه را نه نتيجه  دخالتهای 
" شوم" امپرياليستی بلکه از نتايج 

به اين ترتيـب .  انقالب می بينند
می بينيم که  امپرياليسم امريکـا 
و متحدين اروپايی و حـامـيـان 
منطقه ای اش به اهداف پـلـيـد 
خود که ترساندن و پشـيـمـان 
کردن کارگران و زحمتکشـان و 
مردم ازاديخواه از انقالب اسـت، 

 .رسيده اند
اتفاق ديگری که افتاده است،     

برسميت شناخـتـن جـمـهـوری 
اسالمی از جانب دشمنان سابـق 
خود، از جمله امريـکـا بـعـنـوان 
شريک منطقه ای و دارای منافع 

به ايـن تـرتـيـب .  مشترک است
جمهـوری اسـالمـی از مـحـور 
شرارت بـه شـريـک و حـامـی 
دشمنان سابق خود دربرگرداندن 
آرامش و امنيت به منطقه تبديل 

 !شده است
اين شـرايـط هـمـزمـان بـا      

تعرض وحشيانه بورژوازی جهانی 
به طبقه کارگر و عقب نشـانـدن 
کارگران از دستاوردهای مـبـارزه 

بـار بـحـران .  طبقاتی شان است
های اقتصادی بورژوازی تـمـامـا 
. بدوش طبقه کارگر افتاده اسـت

طبقه کارگر ايران بيـش از هـر 
بخش ديگر کارگران جـهـان در 
فقر و بيکاری و بيحقوقي کـامـل 

 . غوطه ور است
در برابر اين شرايط و رابطـه      

کار و سرمايه در ايران و منطـقـه 
وجهان، دنيا بيشتر از هـر زمـان 

بـدون .  به حـکـمـت نـيـاز دارد
در .  منصور حکمت نـمـی شـود

غياب او جنبش کـمـونـيـسـتـي 
کارگران در ايران و مـنـطـقـه و 
جهان دچار تفرقه و پراکندگی و 
. بــی افــقــی و تشــتــت اســت

کمونيسم به هر ميزان از حکمت 
فاصله گرفته و کمونـيـسـتـهـای 
ايران به هر درجه بـه حـکـمـت 
پشت کرده اند، هر کدام و يـکـی 
پس از ديگری به زايـيـده هـای 
ــورژوزای و جــنــبــش هــای  ب
بورژوايی تبديل و در حـاشـيـه 

 .جامعه قرار گرفته اند
اين بهترين نمونه و شاخـص      

واقعی و دال بر حقانيت حکمـت 
در پافشـاری بـر کـمـونـيـسـم 
کارگران و حزب کـمـونـيـسـتـی 
طبـقـه کـارگـر، حـزب قـدرت 
سياسـی کـارگـران و انـقـالب 

 . کارگری است
ايران، بهار  ٥٧تجربه انقالب      

عربی و تحوالت منطقه و جهـان 
بيش از پيش ايـن واقـعـيـت را 
اثبات کرده است که طبقه کارگر 
بدون کمونيسم و بدون تـحـزب 
کمونيستی اش به جايـی نـمـی 

و مبارزات و اعـتـراضـات .  رسد
انسان امروز عليه تبعيض و ستـم 
و بی حقوقی و فقر و فساد بدون 
حضور قدرتمند طبقه کـارگـر و 
حزب کمونيست اش يکی پس از 

 . ديگری شکست می خورند
تجارب مبارزه طبقاتی يک قـرن 
اخير و عروج مارکسيسم، لنين و 
تجربه انقالب اکتبر، حکـمـت و 

ايران و عـروج  ٥٧تجربه انقالب 
مجدد کمونيسم کارگری حکمت 
در شرايط تاريخی جهان امـروز، 
همگی  به عينه نشان داده انـد 
که تغيير جهان به تعبير مارکس 

که کمونيسم در .  امکانپذير است
 .ايران می تواند پيروز شود

      
شکست خوردگان و تـاريـخ      

شان در هر دوره  تالش کرده اند 
مارکسيسم را بی اعتبار و يا دور 
از دسترس، انقالب اکتبر را اراده 
گرايی و خشونت و کمـونـيـسـم 
کارگری حکمت را اتوپی و غـيـر 

بخصوص و در .  عملی جلوه دهند
اين دوره، طيف واپسگرايی و نـا 
انقالبيون از مارکسيـسـت هـای 
علنی طيف ريـيـس دانـهـا تـا 
جرياناتی که عمال بـه حـکـمـت 
پشت کرده انـد و مـنـتـظـران 
استحاله جمهوری اسـالمـی تـا 
گروه ها و محافل و مـنـفـرديـن 
چپ تالش می کنند تا شـانـس 
خود را بدون حکمت و در کنار و 
آغوش جنبش هـای بـورژوايـی 
اصالحات و سبز و ملی گرايی و 
با تکيه بر آلترناتيـوسـازی هـای 
، ... بورژوازی غـرب و آمـريـکـا

 . ...امتحان کنند
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جای تاسف است که اين کار      
را بخشی از چپ در ابعاد جهانـی 
زير پرچم و سـايـه مـارکـس و 
بخصوص در ايران به نام منصـور 

ايـن .  حکمت انجام مـی دهـنـد
ــر مضــرات و خــاک  عــالوه ب
پاشيدنش به چشم طبقه کارگـر 
و کارگران کمونيست ، اما خـود 
نشانه اهميت و اعتبار و اتوريـتـه 
مارکسيسم و کمونيسم کارگـری 

 .حکمت است
صميمانه و قاطعانه بايد گفت     

که هر گونه پيروزوی و پيشـروی 
کارگران کمونيست در ايـران و 
رهبران عملی و شبکه مـحـافـل 
کــارگــران ســوســيــالــيــســت و 

آژيتاتورهای کـارگـری و هـمـه  
مارکسيست های واقعی در گـرو 
اين است که به افق و سياستهای 
حکمت و کمونيسم کارگری اش 

مـارکسـيـسـم و .  دست يـابـنـد
کمونيسم و انقالبيگـری و افـق 
کارگری و کمونيستـی در ايـن 
دوره بدون تئوری، سياست ها و 

پراتـيـک انـقـالبـی و ادبـيـات 
کمونيسم کارگری حـکـمـت در 
اين دوره هيـچ گـونـه شـانـس 

 . پيروزی ندارد
اين وظيفه بر دوش حکمتيست  

های اين دوره است که طـبـقـه 
کارگر را به کمونيسم کـارگـری 
حکمـت مسـلـح کـنـنـد، ايـن 
کمونيسم را ابزار مبارزه طـبـقـه 
کارگر کنند و در دل اعتراضات و 
مبارزات و اعتصـابـات گسـتـرده 
کارگری در ايران، اتحاد توده ای 
و تحزب کمونيستی طبقه کارگر 

 . را بنيان گذارند
منصور حکمـت پـيـشـروی      

کمونيسم و مارکسيسم در ايـن 
دوره را در گرو اين دانسـت کـه 
موانع متعدد پيش پای مـبـارزه 
طبقاتی کارگران را يکی پـس از 

از جملـه زدن و .  ديگری بردارد
حاشيه ای کردن  موانعی چـون 
کمونيسـم روسـی، مـائـويسـم، 
پوپوليسم و خلق گرايی و تـوهـم 
به بورژوازی ملی و متـرقـی کـه 
نمونه هايش را در شيفتگی چپ 
اين دوره به جنبـش اصـالحـات 

وسبز و اسـتـحـالـه جـمـهـوری 
اسالمی و يا سرنگونی آن با اتکـا 

حکمت  .  به اين جنبش ها ديديم
قاطعانه عليه شعبات گـونـاگـون 
کمونيسم غيرکـارگـری و غـيـر 
دخالتگر و گـروه فشـار و در 

 .حاشيه جامعه ايستاد
حکمت بـرپـايـی جـنـبـش      

مجامع عمومی کـارگـری را راه 
حل و عملی ترين شکل ممـکـن 
اتحاد کارگری و عـروج طـبـقـه 
کارگر به مثابه طبـقـه واحـد و 
کميته های کمونيستی کارخانـه 
را برای اتحاد کارگران کمونيست 
و رهبران عملی کارگران و ايجاد 
پايه های تحزب کـمـونـيـسـتـی 
طبقه کارگر حياتی و ضـروری و 

 . غير قابل صرفنظر دانست
امروز، تحقق اين امر حيـاتـی     

بر عهده حکمتيست هـای درون 
و بيرون طبقـه کـارگـر افـتـاده 

و اين کار بدون حـکـمـت .  است
بدون دستيابی بـه .  شدنی نيست

برنامه دنيای بهتر، به سياستها و 
افق کمونيستی کارگری حکمـت 
در همه سطوح فکری، سيـاسـی، 

روش های عملی و پراتـيـکـی و 
بويژه متدولوژی حکمت ممـکـن 

 .نيست
شبح مارکس بـر فـراز سـر      

جوامع بشری امروز در گشـت و 
مارکسـيـسـت هـای .  گذار است

واقعی اين دوره اگر بـخـواهـنـد 
بدانند که  کجای کارزار فکری و 
سياسی و عملی برای تغيير مورد 
نظر مارکس ايستاده اند، بی نياز 

اگـر .  از حکمت نخـواهـنـد بـود
مارکسيسم و مبارزه طبقاتی اش 
را کوهی مـرتـفـع در مـقـابـل 
ــدرت  ــام ق ــم ــا ت ــورژوازی ب ب
اقتصادی، سياسـی، نـظـامـی و 
تبليغات ارتجاعی و فريبکارانه و 
سرکوبگريهای بيـرحـمـانـه اش 
بناميم، در جهان امروز حکـمـت 

 . بر قله آن ايستاده است

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
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 اگر کنترل دسـت امـام

 !است
ديدنی است که چـگـونـه هـمـه 
جناحها در انتظار دخـالـت يـک 
دست قدرتمند در صحنه له لـه 

حتی تندروترين جناحها .  ميزنند
از سياست نرمش مادامکه منجـر 
به سکوت مردم شود شـکـايـتـی 

همزمان دوز معـيـنـی از .  ندارند
دخالت کنترل حجاب، بهم زدن 
جلسات توسط حزب الله و اعدام 
در مالء عام رضايت خاطر آنـهـا 
حتی در زمينه مذاکره با امريـکـا 

 . را فراهم مياورد
 
 وقت خريدن، جنـاحـهـا

 مختلف 
کل آن جامعه از سـران رژيـم، 
دولت، جناحهای مخـتـلـف آن، 
طبقه بورژوا و طبقه کارگر با يک 

ديـريـنـه "  خـط قـرمـز" حرکت 

. حکومت را پشت سر گذاشتـنـد
در اين ميان دو مـورد را بـايـد 

مورد اول؛ تو گويی .  بخاطر سپرد
جامعـه " آگاهانه و نقشه مند ارث 

بـه احـمـق "  بی طبقه توحيـدی
ترين فرزند طبقه حاکم سـپـرده 

اين داستان در همان زمـان .  شد
خمينی  با بـه گـلـولـه بسـتـن 
کارگران اعتصابی و با قانون کـار 
. اسالمی در جنين خفه شده بود

اما حمل اين پرچم تـوسـط آقـا 
سيد احمد برای انبساط خـاطـر 

 . تاريخی ضرری ندارد
مورد دوم، در احسـاسـات      

سرخوردگی در رابطه بـا فـکـت 
شيت مـذاکـرات لـوزان اصـرار 

را  بجز بـا "  شير دل" نمايندگان 
ايـن .  يک پوزخند همراهی کـرد

نمايندگان مسـتـقـيـم و غـيـر 
مستقيم به نـود درصـد مـفـاد 
منتشر شده مذاکره بعد از دو ماه 
يک کلمه اعتراض نداشتـه انـد، 
مابقی مفاد مـذاکـرات بـه چـه 

دردشان مـيـخـورد؟ ايـا واقـعـا 
ــات  ــخــاطــر مصــوب حضــرات ب
گهربـارشـان در  شـکـوفـايـی 
اقتصادی کارگران مورد حمايـت 
قرار بگيرند؟ آيا واقـعـا خـود را 
حاصل حق دمکراتيک ملی مردم 

؟ گاليه داريد ! زحمتکش ميدانند
چرا امام به شما محل نميگذارد، 
تشريف ببريد، کاری کـه خـوب 
 !بلديد، از  ايشان دلجويی نماييد

اما در کشـمـکـشـهـای جـدی 
اجتماعی خيلی سريعتر از آنجـه 
که فکرش را ميشد کرد، تقـابـل 
ميان دولت و کارگـران بـر سـر 
معاش به صدر و مرکز تقابلـهـای 

مــردم .  اجـتـمـاعـی رانـده شـد
زحمتکش در تجربه خود لـمـس 

کرده انـد کـه چـگـونـه هـمـه  
بيرقهای رژيم از حمله به سفارت 
امريکا، مـحـاصـره اقـتـصـادی، 
ــا  ــه ای ت کشــمــکــش هســت
سياستهای منطقه ای؛ يکی پس 
از ديگری برای کارگـر جـامـعـه 

محروميت و بـرای بـااليـی هـا 
گـويـی .  ثروت بجا گذاشته اسـت

همان مردم تصميم دارند اينـبـار 
مهر خواستهای خود را به رونـد 

 . مذاکرات امريکا بکوبند
هيئت مذاکرات شايد بتوانـد      

در دور دوم مذاکرات هستـه ای 
از جانب قدرت باالی جناحـهـای 
. رژيم زير قراردادها را امضا کنـد

اين هيئت شايد بتواند خيابانهای 
را "  مرگ بر اسـرائـيـل" خالی از 

بمثابه قدرت کنترل بر نيروهـای 
اما سيـاسـت .  خود را  برخ بکشد

مدارا، کج دار و مريـز، وعـده و 
تملق نسبت به صف کارگران در 
همين مدت را نميتواند پـنـهـان 

 . کند
راستی، تصميم مـذاکـره و      

قرارداد صلح برای دولت دشوارتر 
بود و يا تصميم اجازه راهپيمايی 
اول مه؟ انهم اجازه بـه شـورای 
اسالمی و نه به  سنديکای هفـت 

 ! تپه


