
نفر از معدنچيـان   300به دنبال كشتار بيش از 
شهر سوما بدست دولت تركيه و صـاحـبـان      
معدن، ابعاد جنايت آنقدر عـظـيـم بـود كـه          
وجدان بشريت در سراسر جهـان را بـه درد         

عمق فاجعه، فشار افكـار عـمـومـي و         .  آورد
اعتراضات و اعتصابـات در خـود تـركـيـه،            
بقدري زياد بود كه كـالـشـان سـيـاسـت و           
حافظين نظم سرمايه در سرتاسر دنيا، مجـبـور   
شدند سر را فرود آورند تا شايد اين باد نـيـز     

 . بگذرد
 ركـاب بروبياي صف جهاني سـرمـايـه در          

از كـاخ    .  دولت تركيه، براستي ديدني اسـت 
سفيد، بان كي مون، مقامات اتحاديه اروپا تـا    
انگال مركل، ديـويـد كـامـرون و مسـعـود             
بارزاني، به اردوغان مسئول مسـتـقـيـم ايـن          

فـرانسـه،   .  كشتار، پيام تسليت ارسال كـردنـد  
هلند، روسيه، استراليا، ايران، يونان، اوكراين، 
بلژيك، بوسنيا هزرگوينا، اسـپـانـيـا، قـطـر،           
كويت، بحرين، قرغيزستان، آلبانيا، كوسووا و 

مـاتـم   “  مـلـت  ” پاكستان تا اين لحظه، بـراي      
تركيه صبـر  “  محترم” گرفته اند و براي دولت 

 . جميل و اجر جزيل مسئلت نموده اند
بود و ما هـمـه   “  حادثه” اين :  پيام روشن است
طبيعي است كه ما هـم از      !  در غم آن شريكيم

داريم؛ اصال مـحـل كـار        “  حوادث” اينگونه 

 ! است“ حادثه”محل 
اينها ضرب اول و مثل هميـشـه، سـنـاريـوي        
آشتي كار و سرمايه را جار زدنـد و نـهـايـتـا            
حكميت را به دولت تركيه، اين حافظ منافـع  

در كمال بيشـرمـي، نـه بـه         .  سرمايه سپردند
خانواده معدنچياني كه زنده بگور شدند كـه    
به عاملين اين كشتار، يعني برادران طبـقـاتـي    

 . خود، تسليت ميگويند
روز روشن و در اوج كـالـشـي، دولـت را             
ماوراي جامعه و سياست و طبقه قرار داده انـد  
و دارند صف دوست و دشمن را در جـنـگ     

جز اين اگر بـود جـاي     .  طبقاتي يكي ميكنند
 . تعجب ميبود

در اين ميان نـيـز، وزيـر كـار ايـران بـراي                 
اشـك  “  حـادثـه  ” بازماندگان قربانـيـان ايـن        

 . تمساح ريخته است
وي صد البته عضو كلوپ متحدين سگ هاي 
هار جهان است كه دستانشان به خون ميليونها 
كارگر و زحمتكش در سراسر دنـيـا آغشـتـه         

 . است
ايشان وزير كار دولتي است كه تاريخـا و در      
عمل، بيش از سه دهـه اسـت آزادي بـيـان             
كارگران و كمونيسـت هـا را خـفـه كـرده،              
اجتمـاعـات را بـر هـم زده و احـزاب و                    
سازمانهاى سياسى اى را كه در جهت مـنـافـع    

، “ توطـئـه گـر     ” طبقه كارگر فعاليت كرده اند 
ميخوانـد؛  “  كاسه داغتر از آش”و “ اخالل گر”

چگونه است كه امروز بحال معدنچيان سومـا  
 دل مي سوزاند؟ 

حكومتى كه تاريخا بر پيشاني اش گشـودن      
آتش بر راهپيمائى حق طلبانه كارگران بيكـار  
اصفهانى و به گلوله بستن تجمع و اعـتـراض   
كارگران مس خاتون آباد خـالـكـوبـي شـده،        
خود را به كوچه على چپ ميزند و در قـبـال     
بازماندگان جنايت سوما دايه مهـربـان تـر از        

 . مادر ميشود
آيا جناب وزير نميداند كـه در زنـدانـهـاي           
دولت ايشان زبان كارگر ميبرند؟ جناب وزير 
بدون شك شامه خوبي دارد و ميداند جنبـش  
كارگرى و مبارزات آزاديخواهانه و بـرابـري       

 35هاى مردم در ايران چـگـونـه       طلبانه توده
سال است آماج ضربات دائمى اين جنـاح و    

 . آن جناح حكومت ايشان اند
ايشان خوب مي داند كه پاسخ بـه مـطـالـبـه        
آزادي تشكل و اعتصاب كارگران در ايـران،      

 2صفحه . ...      سالهاست سرب داغ است
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جمهوري فدرال  سوسيال 
-دمكراتيك اسالمي 
 !هخامنشي ايران

 
 مصطفي اسدپور

 
در اين حكومت زن و مرد برابرند، تشكلهاي ” 

مستقل كارگري آزاد است، سياست خـارجـي   
آن تابع مراودات بين المللي اسـت، در ايـن       
حكومت زبان اقليتهاي ملي رسمي اسـت و    
مقامات محلي اداره امور را عـهـده دارنـد،          
اقليتهاي مذهبي در ايران آزاد و تـعـطـيـالت     
مذهبي آنها در مدارس رعـايـت مـيـگـردد،          
تحميل با زور مقررات اسالمي ممنوع است، 
نماد مذهبي از پرچـم كشـور حـذف شـده           

نقل به معني از ادعاهاي روحاني و ( “  ...است 
 ) دولت اش

 
در همين دو سه سال قبل تر در رسـانـه هـا و          
مجامع اپوزسيون بورژوايي و سلطنت طـلـب     
پرچمهاي ايران مزين به شيروخورشيد در ازاي  

. قيمتهاي گزاف به عالقمندان تقديم مـيـشـد     
اين پرچم بعنوان سمبل آلترناتيو اپـوزسـيـون      
پروغرب در مقابل رژيم اسالمـي و ارتـجـاع        

 . مذهبي عمل ميكرد
كسان زيادي پيدا ميشدند كه بقول خودشان به 
عشق وطن، براي حفظ عزت تاريخي آن، در     
راه آزادي آن از دست آخوندهـاي مـرتـجـع و         

دو .  براي ايراني مدرن آتش به مال خود بزننـد 
هفته قبلتر كل اين بازار با مانورهاي يك آخوند 

ارزش .  بورژوا يكشبه دود شـد و هـوا رفـت         
عـلـي   .  پرچم ايران به چندرغاز سـقـوط كـرد     

يونسي معاون ارشد رئيس جمهور در شلـنـگ   
تخته جديد خويش خواهان بازگشت شـيـر و     

ايشـان  .  خورشيد بر پرچم رسمي ايـران شـد      
تعصب نابجا را مالمت كرد، مسيـر قـبلـه از        
كعبه به سوي پاسارگاد را قابل تغيير دانسـت،    
شجره علي ابن ابوطالب را هم به ايران رسانـد،  

آخـونـدهـايـي كـه        ” و بدون ابا از حملـه بـه       
از طرف حكومت سنگ دفـاع از       “ نميگذارند

 .ساله را   به سينه زد 2544تمدن 
 

اگر كل اردوگاه  اين اپـوزسـيـون در دفـاع از           
خود الكن ماند نه بخاطـر كـمـبـود       “  ناموس” 

رسانه و كانال تلوزيوني؛ بلكه به ايـن دلـيـل        
ساده بود كه اين اپوزسيون قبل از پرچـم، كـل     
پالتفرم سياسي خود را به جمهوري اسـالمـي   

 3صفحه . ...                 باخته است
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آخر كيست كه نداند بغل گوش جناب وزير، 
 1507در كشتارگاه مربوطه ايشان در سال نود 

كارگـر و از       1796كارگر، در سال نود و يك 
كـارگـر طـعـمـه           1800سال گذشته تا االن     

لــطمات و تلــفات ناشى از كار و بـه زعـم       
 ! شده اند؟“ حوادث”ايشان 

 
اما با وصف تمام اينها، در كمال وقاحـت بـا     
بازماندگان جنايت سوما عكس يادگاري مـي  

 . گيرد
حقيقت اينست كه ته ايـن الس زدنـهـا بـا           

، “ مـلـت  ” دولت اردوغان و دلسوزي بحـال    
حضـرات  :  يك حقيقت اساسي نهفته اسـت   

“ جامعـه جـهـانـي      ” همه با هم تحت زعامت 
پرچمي برافراشته اند و از طبقه كارگر تركـيـه   
مي خواهند زير اين پرچم عكس بـگـيـرد و      

تصـويـر   !  پرچم آشتي:  دست از پا خطا نكنند
يك حق السكوت از توده عظيم و به جان آمده 

و اين امر ممكن نيست جز با !  ميليونها انسان
باال بردن ديوار رياكاري، سركوب و تقديـس  
دولت بورژوايـي در پـاسـداري از قـانـون              
انباشت سرمايه و به در بردن آن از زيـر تـيـغ        

 . آماج كارگران
 

پوشاندن چهره كريه ماشين دولت و سيمـاي  
بازار و سود از گرده كارگر، شروط اساسي در   

اينها با حمايتشـان از    .  حفظ وضع موجود اند
دولت اردوغان جملگي ميخـواهـنـد سـنـد        
جنايات هر روزه شان عليـه طـبـقـه كـارگـر           

حوادث طبيعي در محل ” را به اسم “  خودي” 
بايد مطمئن شونـد كـه     .  زير فرش كنند“  كار

طبقه كارگر به مبارزه طبقاتي و قدرت سياسي 
كاري نخواهد داشت و خـيـالشـان قـدري           
راحت شود كه همه چيز به روال عادي خـود    

 ! برميگردد و روز از نو روزي از نو
سوما يك مورد ويژه و خاص تركـيـه نـبـود؛       
قبلتر از آن صدها كارگر نساجي بـنـگـالدش    
در آتش سرمايه و سود سرمايه دار سوختـنـد؛   

به استناد آمارهاي جهاني، ساالنه يك ميليـون  
كارگر بر اثر تماس با مواد شيميايي در جهـان  

كنگره جهاني ايمني و بهداشت به .  مي ميرند
ميليون نفر در جهان به  2مرگ ساالنه بيش از 

علت حوادث و بيماري هاي نـاشـي از كـار        
 . اشاره مي كند

حقيقت اينست كه سالخي كـارگـران بـنـام       
حوادث ناشي از كار، سناريـويـي اسـت كـه         

لذا توجيه و   .  دولت و سرمايه، خالق آن است
به بايگاني سـپـردن سـريـع و فـي الـفـور                

هميشه يك امر مهم بـورژوازي و      “  حوادث” 

تـمـام خشـونـت و         .  دول فخيمه بوده است
توحش و عقب ماندگى جامعه سرمايه دارى   

و دولت تـركـيـه    “  ملت” در پيام هاي اخير به 
تركيب شده اند تا تعرض علــيه طبقه كارگـر  

“ طبيـعـي  ” را توجيه كنند و صورت “  خودي” 
تعرضي همه جانبه نه فـقـط   .  آن را حفظ كنند

در سياست و با سركوب رهبران كـارگـران و     
كوبيدن تشكل هاى واقعى كارگرى، بلكه بـا  
ادامه فشار اقتصادى و انباشت سرمايه بيشتـر  
بر گرده طبقه كارگر و تزريق بيشترين تفرقه و 

هـدف  .  خرافه به صفوف آن هـمـراه اسـت         
اينست كه ماحصـل تـعـرض و جـنـايـات             
امروزشان همچنان صورت قانوني و ثـبـات       

 .حفظ كند“ نورم طبيعي”خود را بعنوان يك 
 

سوما، بندي را آب داد كه از شمال تا جـنـوب   
و از غرب تا شرق جهان امروز ما بر آن استـوار  

، بـر    “ متمدن” اس و اساس اين جهان .  است
مرگ هر روزه و جاري كارگـران، بـر بسـتـر         

. سودآوري سرمايه پـي ريـزي شـده اسـت          

جنايتي پنهان كه از فرط وفور چـنـان عـادي        
جلوه مي كند كه مسببين و عامـلـيـن آن بـا         
خونسردي تمام و در كمال آرامش در كـنـار       
قربانيان اش راه مي رونـد و بـه هـم پـيـام              

طـبـقـه كـارگـر تـركـيـه بـه ايـن                   .  ميدهند
شارالتانيسم آشكار جهاني، نه گفت و اعـالم  

 . كرد، آشتي در كار نيست
 

حقيقت اينست كه طبقه كارگـر و جـنـبـش         
كمونيستي آن، قدرت خود را نه در آشتي بـا    
جنبشهاي بورژوايي، نه از پارلمانـتـاريسـم و      

متفكرين غير سياسي  بلكه از فرياد ميليونهـا  
بيكار و ميليونها كارگر خسته و خشمگـيـنـي    
كه طنين اعتراضشان از كارخانه ها و محـالت  
آتن تا سن پائلو و پكن و قاهره و بنگالدش و 
بوشهر و ماهشهر و معادن تـركـيـه، خـواب         
راحت را از سرمايه داران سلب كـرده اسـت       

اين جنبش قدرت خود را از بـي        .  مي گيرد
اعتبار شدن ايدولوژي اقتصاد بـازار، از بـي         

ايـن  .  آبرو شدن دموكراسي پارلماني ميگيـرد 
جنبش قدرت خود را از اين مـي گـيـرد كـه         
ديگر مردم به معجزه آسا بودن سرمايـه داري    

اين جنبش قـدرت خـود را از         .  باور ندارند
تحرك اجتماعي آنهم در مقياس جهاني مـي    

اين جنبش قدرت خـود را از آنـچـه            .  گيرد
ميگيرد كه ماركس در دوره خود از آن بعنـوان  

كمونيسمي كه .  شبح كمونيسم نام برده است
در تعرض خود به نظام سرمايـه داري و در        
ابراز انزجارش به آن، هيچ تامل و مالحظه اي 

اين جنبش نيروي خود را از شـرايـط     .  ندارد
امروز سرمايه داري و نظـام تـا خـرخـره در           

بحران فرو رفته و از دنياي آبستن تـحـوالت     
 .بزرگ مي گيرد

آنها كه براى كارگران دل ميسوزانند و در عين 
حال دستيابى كارگران را به آرمان كمونيـسـم   
غير ممكن جلوه ميدهند، حاميان بـورژوازي  

آنها كه مي قبوالنند حاكميت يك اقليت .  اند
مفتخور شـدنـى اسـت و در عـيـن حـال                 
حاكميت اكثريت را بر سرنوشـت خـويـش      
تخيلى ميخوانند، از كارگران تسليم شـدن را    

امروز ميتوان لشگر مـيـلـيـاردهـا      .  مي طلبند
امروز مـيـتـوان      .  كارگر مزدى را نشانشان داد

اراده كرد، متشكل شد و مشت ها را گره كـرد  
 !و بر دهان ياوه گويشان كوبيد

بنابراين، نبايد در مقابل اين تهاجم همه جانبه 
. بورژوازي عليه كارگران تركيه، سپر انداخت

شكي نيست كه سرمايه داري ترديدي بـراي    
چوب حراج زدن به حرمت و انسـانـيـت در      

مـائـي وجـود      .  جامعه به خرج نخواهـد داد   
كارگران كمونيست و پيـشـرو كـاري      !  ندارد

طبقه كارگر تنها بـه نـيـروى        !  دارند كارستان
خود و تحت پرچم مستقل خود رها ميشود و 
همراه با خود، رهايي بشريـت را تضـمـيـن         

اين رسالت بايد تا اعماق طبقه كارگر .  ميكند
هر كشوري رسوخ كند و تـوده مـيـلـيـونـى         
كارگران را بعنوان رهبر و مجرى آگاه عـلـيـه      

امروز، تـنـهـا بـا         .  بورژوازي به ميدان بكشد
تحكيم هرچه بيشتر تحزب كمونيـسـتـي در      
درون طبقه كارگر ميتوان داستان تبديل تـوده  
هاى كارگر و زحمتكش به عـامـل انـتـقـال          
قدرت ميان احزاب و جناح هاي مـخـتـلـف     
بورژوايى در هر كشور را به رويايـى پـوچ و       

 . تحقق نيافتنى تبديل نمود
 

هيچ دولت بورژوايى از نقطـه نـظـر طـبـقـه           
كارگر، صالحيت پرداختـن بـه وضـعـيـت          

كارگران تنها در اتحاد با هم .  كارگران را ندارد
و تحت پرچم تحزب كمونيستي خـود، هـر     
آينده بورژوايى را مصممانه در هم خـواهـنـد    

 . كوبيد

 ...آشتي در  

شكي نيست كه سرمايه داري ترديدي براي چوب حراج زدن بـه  .  نبايد در مقابل اين تهاجم همه جانبه بورژوازي عليه كارگران تركيه، سپر انداخت
طبقه كارگر تنها به نيـروى  !  كارگران كمونيست و پيشرو كاري دارند كارستان! مائي وجود ندارد. حرمت و انسانيت در جامعه به خرج نخواهد داد

اين رسالت بايد تا اعماق طبقه كارگر هـر كشـوري     .  خود و تحت پرچم مستقل خود رها ميشود و همراه با خود، رهايي بشريت را تضمين ميكند
امروز، تنها با تحكيم هرچه بيشتر تحزب كمونيستي . رسوخ كند و توده ميليونى كارگران را بعنوان رهبر و مجرى آگاه عليه بورژوازي به ميدان بكشد

 در درون طبقه كارگر ميتوان داستان تبديل توده هاى كارگر و زحمتكش به عامل انتقال قدرت ميان احزاب و جناح هاي مختلف بورژوايى در هـر   
 . كشور را به رويايى پوچ و تحقق نيافتنى تبديل نمود

وید د  ھان  ان   !کار

. سوما، بندي را آب داد كه از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق جهان امروز ما بر آن استوار است
، بر مرگ هر روزه و جاري كارگران، بر بستر سودآوري سرمايه پي “متمدن”اس و اساس اين جهان 

 . ريزي شده است
 

جنايتي پنهان كه از فرط وفور چنان عادي جلوه مي كند كه مسببين و عاملين آن با خـونسـردي   
طبقه كارگر تركيه به . تمام و در كمال آرامش در كنار قربانيان اش راه مي روند و به هم پيام ميدهند
 . اين شارالتانيسم آشكار جهاني، نه گفت و اعالم كرد، آشتي در كار نيست
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جمعبندي از سه سال پرتحرك سياسـي ايـن     
اردوگاه و در سايه  توجه سخاوتمندانـه بـيـن      
المللي  را بخاطر بياوريد، مگر نه اينـسـتـكـه     

يونسي كل آنچه كـه ايـن       -پالتفرم روحاني 
اپوزسيون برايش در خيابانها رژه رفتند، وعده 
دادند و با ان فخر دفاع از حق كارگر و زنان و 
اقليتها را فروختند؛ را در دستـور اجـرا قـرار        
داده است؟ مگر نه اينستكه همه آنچه كه ايـن  
اپوزسيون ميخواست از راه جنـك و حـملـه        
نظامي امريكا و محاصره اقتصادي به كـرسـي   

در ” بنشاند، هم اكنون از كانال مـذاكـرات و       
 مشغول حل و فصل است؟“ فضاي دوستانه

در دنياي واقعي و براي مردم زحمتكش  امـا  
كوچكترين كورسويي به سمت بهبود بچشم 

در يكي از داغـتـريـن دوره هـاي         .  نميخورد
كشمكهاي سياسي در آن جامعه دهها ميليـون  
كارگر و مردم زحمتكش در تـب تـغـيـيـر            
ميسوزند، و در مقابل، حـكـومـت حـاكـم،          
مشتي از رسواترين الـيـت حـكـومـتـي بـا              

. پوچترين وعده ها براي خود وقت ميخـرنـد  
جمهوري اسالمي يكبار ديگـر ظـرفـيـت و         
آمادگي خود براي هر تغـيـيـري در جـهـت          

يـكـبـار    .  انطباق با منافع سرمايه را جار ميزند
ديگر شاهد هستيم كه هيج مرز مقـدسـي در     

در .  انطباق با كاركرد سرمايه در كار نـيـسـت     
مقابل تا آنجا كه به  كارگر مربوط بـاشـد هـر      
روز و از هزار مـجـرا طـبـقـاتـي بـودن ايـن               
حكومت خود را به در و ديوار مغز هر نادان و 
ناباوري ميكوبد؛ روز نيست كـه كـارگـر و          
زحمتكش آن جامعه تاوان فرودستي طبقاتـي  
خود را پس ندهد؛ اما در عيـن حـال هـنـوز         

 .انتظار در ميان كارگران دست باال دارد
پالتفرم روحاني و شركايش يـك پـالتـفـرم       

ذره اي آزادي و       .  قالبي و فريبكارانه اسـت 
اما يك پالتفرم واقعي و   .  بهبود در آن نيست

عملي است و طبقه سرمايه دار را پشـت سـر     
از منظر بورژوازي عجالتا نيازي به .  خود دارد

ايـن جـريـانـات       .  جريانات اپوزسيون نيست
خدمت خود را با شايستگـي و در پـروسـه          

. تحركات سبز با يكپارچگي بجـا آورده انـد      
همين اپوزسيون بودند كه ناسيوناليسم ايراني 

همين .  را در مقابل اسالميت بقربانگاه بردند
اپوزسيون بودند كه جنبش برابري زن و مـرد  
و جنبش سكوالريسم و آزاديخـواهـي را بـه        
ناسيوناليسم ايراني فروختند و همگي را بـه      

اسالم خوش خيم رفسنجاني و موسـوي بـه     
در محضر اينهـا كـارگـر و        .  تسليم كشاندند

سبز با رژيم “  جنگ” اعتراضش به پشت جبهه 
تقليل يافت تا چند مدتي بعدتر منتظر حمله 
نظامي امريكا و يا دستكم محاصره اقتصـادي  

امـروز ديـگـر و تـا           .  هوشمند غرب گردند
اطالع ثانوي ديگر به مجاهدت و سـرويـس     

فضاي مسـمـوم   .  اين اپوزسيون نيازي نيست
ناسيوناليستي، انتظارات و توقعات تـقـلـيـل     
يافته، صفوف پراكنده، طبقه كارگر ضعيف و   
در سايه يك دستگاه سركوب قدرتمند ميدان 
بازي مطلوبي را براي خود حكومت فـراهـم     

 . آورده است
اما نوك تيز پالتفرم روحاني رو بـه طـبـقـه           

اينها شـكـسـت اپـوزسـيـون و           .  كارگر دارد
طبقات ديگر را دارند به پاي طـبـقـه كـارگـر        

بي افقي و ورشكستگي اپوزسيون .  مينويسند
امريكا نقطـه امـيـد      .   را به رخ كارگر ميكشند

اپوزسيون بورژوايي براي آزادي ايران بود، در 
عوض براي مذاكره امريكا منت بر سر طبـقـه   
كارگر ميگذارند و طلبكار انـتـظـار و چشـم         

امريكا و غـرب در    .   پوشي از توقعاتش دارند
يكقدمي زندان اوين و خاوران به وعده هـاي    

حقوق بشري اپوزسيون بورژوايي دهن كجي 
ميكنند، دولت از آن براي تطهـيـر سـركـوب       

با وعده كالـسـهـاي زبـان       .  كارگر بهره ميبرد
مادري دهان ناسيوناليستهـاي مـجـيـزگـوي        
امريكا را ميـبـنـدنـد، مـنـتـش را بـر سـر                  

 . زحمتكشان كردستان ميگذارند
طبقه كارگر از كشمكش جمهوري و جـبـهـه      
اپوزسيون سبز  خود را كنار كشيـد چـرا كـه        
بردگي مزدي كارگر در مـخـرج مشـتـرك            

اما تا تبديل شـدن    .  طرفين كامال مشهود بود
اين به خودآگاهي طبقه كارگر كـار آگـاهـانـه       

ناسيـونـالـيـسـم و        .  بسيار بيشتري نياز است
ملت هنوز ميتـوانـد در دسـت بـورژوازي           
سرچشمه پر بركت تحميق و توهم و انتـظـار   

فداكردن اسـالم در      .  در صفوف كارگر شود
بيرق رسمي نه ناشي بازيگوشي يك آخـونـد   
از تبار هخامنش بلكه از سر نياز حكومت بـه    

 .وقت خريدن نزد كارگران است
ميشود خواهش كرد كارگر را از خير بركـات   

، “  اســالم ايــرانــي  ” ،      “  ايــران اســالمــي  ” 
و شـتـر گـاو        “   دمكرات و فدرال اسالمـي ” 

پلنگ روي پرچمتان معاف داريد  و بجايـش  
 كارگران زنداني را آزاد كنيد؟  

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...جمهوري فدرال 

 
 برنامه هاي هفته حكمت
 در دفاع از يك زندگي پربار
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اين هفته قرار .  هفته منصور حكمت اعالم شد
است هفته بـزرگـداشـت دسـت آوردهـاى            
زندگى كوتاه اما بسيار پربار منصور حكـمـت   

منصور حكمت را بايد معـرفـى كـرد،      .  باشد
منصور حكمت را بايـد خـوانـد، مـنـصـور           
حكمت را بايد فهميد و منصور حكـمـت را     
بايد شناخت و شناساند هـمـانـطـور كـه بـا           

روشن اسـت كـه ايـن        .  ماركس رفتار ميكنيم
. كارى نيست كه در يك هفته قابل انجام باشد

براى ما، كسانى كه خود را متعلق بـه سـنـت      
تئوريك، سياسى و اجتماعى او ميدانيم تعلـق  
به اين سنت چيزى جز تالش دائم براى تغيير 

دنيا براى آزادى و برابرى قطعى بشريـت، يـا     
آنطور كه او گفت، براى بازگرداندن اختيار بـه  

اين يك تالش و يـك جـدال         .  انسان نيست
دائم است و شناساندن منصور حكمت بخش 

اما هفته مـنـصـور    .  اليتجزاى اين تالش است
حكمت اين امكان را بوجود مى آورد كه يـك  
ــعــرفــى            ــراى م ــمــركــز ب ــت ــيــت م ــعــال ف

 . حكمت را دامن بزنيم.منصور 
 

هفته منصـور حـكـمـت تـنـهـا جـلـسـات                 
هفته منصور حكمت يك .  بزرگداشت نيست

آكسيون سياسى، به معناى متـعـارف آن هـم        
هفته اى است كه طى آن مجموعه اى   .  نيست

وسيع از فعاليت و ابتكار بـراى شـنـاسـانـدن        
منصور حكمت و ارج نـهـادن بـه دسـت               
آوردهاى زندگى او در همه عرصه ها را شامـل  

منصور حكمـت در سـالـروز        . هفته .  ميشود
تولد او تالشى است براى بحركت در آودن     
جامعه در ابعاد كـالن بـراى بـزرگـداشـت            

 . زندگى اين انسان ترين متفكر عصر ما
 

اگر جمهورى اسالمى نبود هفـتـه مـنـصـور        
حكمت، هفته سمينارهاى تئوريـك، هـفـتـه       
جلسات سياسى، نمايشگاههاى كتاب، هفتـه  
انواع مختلف فعاليت هاى فكرى و فرهنگـى  

فعاليت هائى كه نـه  .  در ابعاد جامعه ايران بود
تنها جايگاه منصور حكمت را در تفكر معاصر 
باز ميكرد و امكان ميداد تا در ابـعـاد وسـيـع       
انسانهاى ديگر بتوانند ايـن رگـه فـكـرى را           
بشناسند و به آن بپيوندد بلكه هفته متمركزى 
از فعاليت فكرى، هنرى و فـرهـنـگـى حـول        
مسائل جديد و قديم جامعه را بـوجـود مـى        

امــكــانــى را فــراهــم مــى آورد كــه             .  آورد
ماركسيست هاى ما بتوانند حول اين خـط و      
سنت فكرى به مسائل جديدى كه در مقـابـل   

جمهورى اسالمى امـروز  .  آنهاست به پردازند
اما جـمـهـورى    .  اين كار را ناممكن كرده است

اسالمى به همت انقالب مردم ايران و به يمن 
نقشى كه تا هم اكنون منصـور حـكـمـت در         
سياسى ايران و در دادن هويت انسانى به ايـن  

در هـمـان     .  انقالب داشته است رفتنى اسـت 
حال فلسفه ما، فلسفه ماركس، كمونيـسـم و     
منصور حكمت، تن ندادن به دنياى مـوجـود   

هفـتـه مـنـصـور        .  زير هر توجيهى بوده است
حكمت هفته اى است كه بيش از هر موقعيت 
ديگرى بايد رنگ اين عدم تمكين بـه وضـع       

وجـود جـمـهـورى       .  موجود را منعكس كنـد 
اسالمى در ايران دست ما را بسته اسـت امـا       
بلند پروازى ما و ابتكار مابجاى خـود بـاقـى      
است و با اتكا به همين بلند پروازى و ابتـكـار   

منصور حكـمـت را     . بايد از امروز سنت هفته 
 . پايه ريزى كنيم

 
هفته منصور حكمت تنها متعلـق بـه حـزب        

و مـحـدود   .  كمونيست كارگرى ايران نيست 

منصور حكمت متعلق بـه  .  به ايران هم نيست
جنبش كمونيسم كارگرى و از آن وسـيـعـتـر       
متعلق به انسانيت آزاديخواه و برابرى طـلـب   

هفته منصور حكمت متعـلـق بـه هـر         .  است
انسان، هر جريان، هر سازمان و هـر نـهـادى        

آرمان منصور حـكـمـت،    . است كه خود را در 
 .در دنياى بهتر او، شريك ميداند

 
هيچ چيز مانع از آن نيست كه در اين هفته در   
ايران و در خارج كشور اعضا و دوسـتـداران       
حزب و دوستداران منصور حكمت، هر نهاد، 
سازمان و جريانى هر كسى كه خود را متعلـق  
به سنت او ميدانند و دست آوردهاى او را ارج 

كـارى را در      .  مينهد به اين حركت بپيـونـدد  
ميشود جـلـسـات يـا         .  دستور خود بگذارند

سمينارهاى ويژه گرفـت، مـيـشـود اعضـاى          
حزب هر جا كه هستند در ايران يا در خـارج،    
در خانه هاى حزب يا اجتماعات ممكن ديگر 
در ايران يكى از نوشته هاى او را بـه بـحـث          

حتى اگر يك نفر هم هستيد ميشود .  بگذارند
عده اى ديگر را جمع كنيد منصور حكمت را 
معرفى كنيد، نوشته اى از او را بـه بـحـث              

ميشود در رابطه با انـتـشـار آثـار او         .  بگذاريد
كمك ويژه اى كرد، ميشود ميز كـتـاب هـاى      
ويژه گذاشت، ميشود به انتشار نوشته هاى او   
كمك كرد، ميشود جزوه كتاب يا نوشته اى از 

. او را بازتكثير كرد و به دست ديگران رسـانـد  
ميشود در مورد ايده هاى او در مورد مسـئلـه     
پناهندگان، در مورد رهائى زنـان، در مـورد         
انسان، در مورد كودك، در مورد سـيـاسـت،      
فلسفه، اقتصاد، در مورد سوسـيـالـيـسـم، در        
مورد هر چيز ديگرى را معرفى كرد، خواند و   
به بحث گذاشت و كسان ديـگـرى را بـه او          

ميشود در سطح بين المللى او را   .  جلب كرد
ميشود پوستر او را پخـش كـرد،     .  معرفى كرد

. ميشود نوارهاى او را تكثير و تـوزيـع كـرد         
 . ميشود هزار كار كرد

هر برنامه اى كه داريد، هر كارى كه ميكنيد را   
مهم اين است كه ما ايـن  .  به اطالع ما برسانيد

دنيا بايـد  .  هفته منصور حكمت كنيم. هفته را 
بايد از امروز سنت اين هفتـه را    .  او را بشناسد

 .بگذاريم

 )خط رسمي(نشريه هفتگي حزب حكمتيست 
www.hekma st.com 

 فواد عبداللهي: سردبير
fuaduk@gmail.com 

 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
 

حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

17حكمتيست    4 

ی قالب کار ده باد ا  ز

 هفته منصور حكمت
 در بزرگداشت دست آوردهاى يك زندگى پربار

 كورش مدرسى 

هفته حكـمـت    :   توضيحي بر انتشار مجدد 
نزديـك  )  خرداد 21تا  14ژوئن،  11تا   4( 

براي بيان هدف ما از هفته حكمت .   ميشود
و اقداماتي كه همه دوستداران او و از جملـه  

خـط    -اعضا و فعالين حزب حكمتيسـت    
رسمي جهت معرفي هرچه بيشتر مـنـصـور    
حكمت و سياستها و افكار او ميتوانند پيش 
ببرند، نوشته كورش مدرسي را كه بـه ايـن       
مناسبت و در معرفي اين هفته نوشته شـده    
است، در حكمتيست هفتگي درج ميكنيم و 

 .توجه خوانندگان را به آن جلب ميكنيم


