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حـزب :  حکمتـيـسـت     
حکمتيست به روال هـر 
ســالــه در بــزرگــداشــت 
زندگی منصور حـکـمـت، 

را بـرگـزار "  هفته حکمت" 
هدف تان از ايـن .  ميکند

پروژه چيست؟ اهـمـيـت 
بــازخــوانــی و تــبــلــيــغ 

در ايـن دوران "  حکمت" 
 چيست؟ 

 
هـفـتـه :  آذر مدرسـی     

حکمت هفتـه ای اسـت 
برای مـعـرفـی مـنـصـور 
حکمت، بازخوانی آثار اين 
مارکسيسـت و نـظـريـه 
پــرداز عصــر حــاضــر و 
بزرگداشت زندگی بسيـار 
پربار يـک کـمـونـيـسـت 

مـعـرفـی .  انقالبـی اسـت
ــا  ــه ب کســی اســت ک
تــالــشــهــای تــئــوريــک، 
سياسی و عـمـلـی خـود 
کمونيسم را از زير بار آوار 
جنبشهای ديگـر بـيـرون 
آورد، آنرا دوباره بـعـنـوان 
کمونيسم کارگر، بعـنـوان 
تئوری اعتـراض طـبـقـه 
کارگـر بـه بـنـيـادهـای 
سرمـايـه داری و بـرای 
ســازمــان دادن انــقــالب 
کارگـری، در دسـتـرس 

آن .  طبقه کارگر قرار داد
را نه فقط در تئوری کـه 
در دوره حيات خـود در 
سيـاسـت و جـدالـهـای 
طبـقـاتـی بـه نـيـرويـی 

 .  اجتماعی تبديل کرد
منصور حکمت، مانند      

مارکس و لـنـيـن جـواب 
کــمــونــيــســم امــروز بــه 

تناقضات بنيادی جـهـان 
معاصر، به تعرض سياسی

ايدئولوژيک بـورژوازی   -
به طبقه کـارگـر، جـواب 
کــمــونــيــســم امــروز بــه 
مختصات امروز جدالهـای 
طبقاتی است و مـاتـريـال 
آماده برای سازمان دادن 

 .انقالب کارگری است
شايد نگاهی کوتاه بـه      

دو دوره از تاريخ تحـوالت 
سياسی، چـه در سـطـح 
ايران و چـه در سـطـح 
جهانی، و مروری بر نقش 
ــصــور حــکــمــت و  ــن م
کمونيسم او بتواند دريچه 
ای به تاثيرات عـظـيـم و 
تعيـيـن کـنـنـده او در 
جنبش کمـونـيـسـتـی و 
مبارزه طبقه کارگر بـرای 

 . انقالب کارگری باشد
در دوره ای که چـپ نـه 
فقط در ايران که در تمام 
دنيا به همه چيز مـربـوط 
بود جز کـارگـر، صـدای 
اعتراض روشنفکر ناراضـی 
ــرده  ــان و خ ــق و ده
بورژوازی ضد امپرياليست 
بود، تعرض حکـمـت بـه 
اين چپ انقالبی در تفکـر 
رايجـی بـود کـه بـنـام 
. کمونيسم شناخته ميشد

دوره ای که چپ ايران و 
جهان، به نام کمونيسم و 
ــد  ــان رش ــر آرم ــارگ ک
بــورژوازی صــنــعــتــی و 
خودی برای استـقـالل را 

دوره ای .  دنبال مـيـکـرد
اين چپ به نام کمونيسـم 
و کارگر، نه فقط در ايران 

 ٢ص...             که در 

 در گراميداشت  
 منصور حكمت

 امان کفا
 
هفته گذشـتـه   

پس از اعالم رای مـجـازات 
اعــدام مــرســی در مصــر، 
مــوجــي از اعــتــراض در 
محکوم کردن رای دادگـاه، 
از جانب آمـريـکـا، اروپـا و 
سازمان ملل، تا عفـو بـيـن 

در ايـن .  الملل براه افـتـاد
ميان، سخنرانی اردوغـان و 

از بــی “  افشــا گــری اش” 
تفـاوتـی دول غـربـی بـه 
اتفاقات در مصر، بيشتـريـن 
جلب توجه رسانه ها را بـه 

 ٣ص. ... همراه داشته است

اعدام يا تبرئه 
سي، صورت مر

مسئله را تغيير 
 نمي دهد

 فواد عبداللهي
   

روحانی در جمـع 
مديران دانشـگـاه 

: آزاد اسـالمـی چـيـزهـايـي گـفـت
... دانشگاه بدون آزادي مرده اسـت ” 

هيچکس خارج  از چارچوب قـانـون 
 .“...حق برخورد با شهروندان را ندارد

اوال چه کسي اين حق را بـه ايشـان !  بسيار خب     
“ آزادي” داده که بنام کل جامعه وارد شود و من باب 

“ قانون” از “  برخورد با شهروندان” سخنوري کند و در 
از کي تا حاال همه شهروندان اين جامعـه !  دم بر آرد؟

آينده و آتيه خودشان را به قوانيـن تـوحـش دولـت 
آيا اين بحـث هـاي کشـاف و !  ايشان گره زده اند؟

شان را، ميليونها جواني که هـر سـال فـارغ “ جذاب” 
التحصيل ميشوند و براي تاميـن مـعـاش بـه صـف 
بيکاران در جامعه اضافه مي شـونـد، بـاور کـنـنـد؟ 
اکثريت عظيمي که زير خط فقر زندگي مي کـنـنـد 
چطور؟ نيمي از جمعيتي که در بدو تولدشان بخاطـر 

 جنسيت شان مجرم شناخته شده اند چه؟ 
ثانيا، ايشان آمده است ظاهرا گام بگام حزب اللـه      

چرخاني و کشتارهاي مافيايي را با دستگيري و اعدام 
، مـمـنـوعـيـت “ دادگاه هاي قانوني و مدنـي” توسط 

آزادي احزاب وفادار به ” تحزب، تشکل و اعتصاب را با 
“ آزادي” و به همين مسخرگي از .  آشتي دهد“  قانون

ايشـان کـامـال “  اعتدال” ارکان جمهوري .  حرف بزند
روشن است؛ قانون اينها، زبان کارگر را بجرم دفاع از 

صورت زنان !  تشکل و معيشت اش با تيغ بريده است
اين جامعه را با اسيد و تيزاب گريم ميکند؛ کـودکـان 

پرچم آزاديخواهي، برابـري !  را با احشام طاق مي زند
طلبي و سوسياليسم در دانشگاه ها را با شکـنـجـه و 

در همکاري با پليس !  ارعاب و زندان پاسخ داده است
و وظيفه شناس انترپل، صفي از کمونيسـت “  بي آزار” 

هاي اپوزيسيون در خارج کشور را  مورد تعقيب قـرار 
بند بند قانون شان، تاريخا با قوانين اعدام، .  داده است

با گورهاي جمعي، با قدغن کردن تمام نشريـات آزاد 
و سوسياليستي، با در هم کـوبـيـدن تشـکـل هـاي 
مستقل کارگري و با غيرقانوني کردن تـمـام احـزاب 

 ٣ص. ...  کمونيست، به طبع رسيده و اجرا مي شود

آزادي، مرگ 
 !جمهوري شماست

اطالعيه حزب حكمتيست، 
 ٤صدفتر كردستان  

 
حمله جنايتكارانه 

به “ پ ك ك”
نيروهاي حزب 

دمكرات كردستان 
ايران محكوم 

 !است

به كميته ها، اعضا و 
 كادرهاي حزب حكمتيست 

 پيرامون 
     هفته حكمت

 
 ! رفقای عزيز

      
امسال سـيـزدهـمـيـن      

سالگـرد هـفـتـه مـنـصـور 
لذا الزم بـود .  حکمت است

از همين حاال جهت خود را 
به نسبت هفته حکمـت در 

 ٢١تـا  ١٤کـه  ٩٤سال 
) ژوئـن ١١تـا  ٤( خرداد 

 ٤ص. ...   است اعالم کنيم



ی     ت ت  ٦٤ماره    ٢ حک  
 ...در گراميداشت 

سطح جهانی، در ضديتش با      
امپرياليسم حتی بـا ارتـجـاعـی 
ترين جريان ماننـد جـمـهـوری 

 . اسالمی متحد می شد
برچنين بستری، منصور حکمـت 
بدون هيچ تخفيفـی در سـطـح 
تئوريک، سياسی، پـراتـيـکـی و 
تشکيالتی در مقابل ايـن چـپ 

بی ربـطـی طـبـقـاتـی، .  ايستاد
جنبشی، سياسی، تـئـوريـک و 
عملی اين چپ را بـه کـارگـر و 
رهايی او نشان  داد، در مـقـابـل 
زوال اين چپ، جنبش و حـزبـی 
کمونيستی برای سـازمـان دادن 
انقالب کارگری را در ايـران، در 

 . تئوری و عمل رهبری کرد
زمانيکه با فروپاشـی بـلـوک      

شرق تعـرض بـورژوازی اولـتـرا 
راست به هر ايده عدالتخواهانه و 
آزاديخواهی ميدانداری مـيـکـرد، 
دوره ای که ظاهرا کمونيسـم از 

" کمونـيـسـتـهـای" مد افتاده بود 
سابق دمکرات و دمکراسی طلـب 
شده بودند، کمونيسـم مـنـصـور 
حکمت در مقابل اين تعرض بـه 
کمونيسم و به هر تالش انسـانـی 
برای يک زندگی بهتر، درمقـابـل 
دمکراسی طلبی بورژوايی، و در 
مقابل احيا راست ترين ارزشهای 
سياسی، فرهـنـگـی و انسـانـی 

: دمکـراسـی" آثاری چون .  ايستاد
مارکسيسم و " ، " تعابير يا واقعيات

ملت، ناسيوناليسم " ، " جهان امروز
طـلـوع " ، " و کمونيسم کـارگـری

از "  خونين نظم نـويـن جـهـانـی
مهمترين تـالـشـهـا و ادبـيـات 
کمونيستی ايـنـدوره از حـيـات 
کمونيسم و مهمترين ابزار بـرای 
آماده کردن طبقه کارگر و نسلی 
از کمونيستها برای ورود به ايـن 
دوران سياه پسا جنگ سردی و 
برای تقابل با تعرض در جريـانـی 
بــود کــه  بــورژوازی عــلــيــه 
کمونيسم، عليه کارگر و عليه هر 
صدای عدالتخواهی براه انداختـه 

امروز در دنـيـای پـس از .  بود
انقالب اکتبر و شکسـت آن، در 
دنيای يکـه تـازی بـورژوازی و 
گسترش ميليتاريسم و تروريسم، 

در دنيای حاکميـت تـوحـش و 
بربريت، در جهان انحطاط مطلق 
سياسی ايدئولوژيـک بـورژوازی، 
طبقه کارگر و کمونيستها بـيـش 
از هر زمانی به منصور حکمت و 

در .   تئوری های او نـيـاز دارد
ايندوره که فقط با يک خصيصـه 
آنهم بـربـريـت تـمـام کـمـال 
بــورژوازی در ســراســر جــهــان 
ميتوان توصيـف کـرد، طـبـقـه 
کارگر چه در ابعاد جهانی و چـه 
در جامعه ايران راهی و جوابی به 
اوضاع اين دنيا را نـدارد مـگـر 

در .  متکی شدن به کـمـونـيـسـم
دنيايی که همه خطوط فکری و 
سياسی، از راسـت افـراطـی تـا 
جريانات دمکرات و سـوسـيـال 
دمکرات و جرياناتی که به اسـم 
چپ فعاليت ميکنند، امـتـحـان 
خود را پس داده اند، هـيـچ راه 
ميانی، هيچ انقالبيگـری واقـعـی 
جز انقالبيگری کمونيستی وجود 

احـزاب و جـنـبـشـهـای .  ندارد
سياسی بيش از همه دوره هـای 
تاريخی،  نامـربـوطـی و حـتـی 
ضديت خود را با آزادی واقـعـی 
بشريت، رهايی واقعی انسـان و 
برابری و رفاه و سعادت آن نشان 

امروز جز کمونيستها و .  داده اند
جز انقالب کارگری راهـی بـرای 
نجات و سعادت انسان مـوجـود 

و امروز هر کمونيستی در .  نيست
هر جای دنيا،  و خصـوصـا در 
ايران که مورد بحث مـن اسـت، 

اگر بخواهد بـرای ايـده آلـهـای 
انسانی و کمونيـسـتـی و بـرای 
رهايی واقعی طبـقـه کـارگـر و 
بشريت تالش کند، بايد متکی به 
کمونيسم چه از نظر تـئـوری و 
سياسی و چه سنتهای مبارزاتـی 

بر اين اساس است که مـا .  باشد
تالش ميکنيم منصور حکمـت و 
اين رگه فکری معين در تـاريـخ 
سياسی ايران، که او نمايـنـدگـی 
ميکند، را معرفی کـنـيـم و در 

ــم ــي ــرار ده ــرس ق ــت ــا .  دس م
کمونيستها و نسل امروز طـبـقـه 
کارگر برای پـيـشـروی و بـرای 
جواب به معضالت دنيای معاصر، 
به کمونيسم حکمت نياز حياتـی 

به همين اعـتـبـار بـايـد .   داريم
حکمت را شناخت، بايد آثـارش 
را خواند و بايد او را به کـارگـران 
کمونيست و به هر زن و جـوان 
برابری طلب، و به هر کسی کـه 
زير بار مشقات سرمايه زنـدگـی 
مادی و حرمت انسانی اش لـگـد 

 .مال ميشود، معرفی کرد
حزب حکمتيسـت خـود را      

متعلق به اين سنت و جـنـبـش 
ميداند و طبيعتـا ايـن رگـه از 
کمونيسـم را در سـيـاسـت و 
پراتيک خود پياده و نماينـدگـی 

هفته حکمت تاجائيکه به .  ميکند
حزب ما بـرمـيـگـردد تـالـشـی 
متمرکز برای معـرفـی مـنـصـور 
حکمت و بزرگـداشـت زنـدگـی 

اما هفته حـکـمـت .  پربار او است

متعلق به حزب حکمتيـسـت يـا 
هيچ حزب و جريان و شـخـص 

هفتـه حـکـمـت .  خاصی نيست
متـعـلـق بـه تـمـام کـارگـران 
کمونيست و کمونيستهايی اسـت 
که برای رهايی طبقه کـارگـر و 
انقالب کارگری، بـرای آزادی و 
رفاه و سعـادت بشـری مـبـارزه 

در هفته منصور حکمت .  ميکنند
بايد منصور حکمت را در ابعـادی 

بايد آثار او .  اجتماعی معرفی کرد
، که خوشبختانه امروز از طريـق 

قـابـل *  سايت آرشيو آثار حکمت
دسترس است، را خواند، تکثير و 

دنيا امروز بـيـش از .  معرفی کرد
هر زمان ديگری به کمـونـيـسـم 

منصور حکمت .  مارکس نياز دارد
تئوريسين، پراتيسين و سازمانده 
اين کمونيسم بـود و بـايـد بـه 
همين اعتبار هفته حـکـمـت را 

همينجـا از هـمـه .  گراميداشت
دوستدران حکمت، مسـتـقـل از 
تعلق حزبی و تشکيـالتـی شـان 
ميخواهيم که در اين هـفـتـه بـا 
تمام توان خود برای معرفی ايـن 
. مارکسيست بزرگ تالش کنـنـد

ما خود را در اين تالش در کنـار 
هر کمونيستی ميدانيـم کـه در 
اين هفته زنـدگـی پـردسـتـاورد 
منصور حکمت را با مـعـرفـی او 

 .گرامی ميدارد
: سايت آرشيو آثار حکمت * 
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ی    ت ت    ٦٤ماره    ٣ حک

 ...آزادي، مرگ 
گرفـتـه انـد؟   چرا امروز گُر     

مشام شان ! مشکل شان چيست؟
به قدر کافي تيز نيـسـت؟ حـق 
شهروند در قاموس نظام ايـنـهـا 

کرکره دفاتـر !  همين است و بس
هر سه قواي جمهوري عزيزشـان 
سالهاست که زخم خون گرفـتـه 

اينها بر تل خاکستر صدها .  است
هزار اعدامـي تـوسـط قـوانـيـن 
اسالمي در دهه اول حـاکـمـيـت 
شان قدرت را قبضه کرده انـد و 
کماکان امروز هم در ادامه همان 
قــوانــيــن، تــحــت نــام دولــت 

آمار اعدامها .  ، ميکُشند“ اعتدال” 
در دولت روحـانـي روي دولـت 
. هاي پيشين را سفيد کرده است

پُز قانون و تخم دو زرده دولـت 
ايــن .  هـمـيـن اسـت“  اعـتـدال” 

قـانـون ” شامـورتـي بـازيـهـا و 

کردنها، اين ناز و کرشـمـه “ قانون
هاي نچسب، قطعا قند را در دل 
اپوزيسيون قانوني و نـاراضـيـان 
حاشيه رژيم، زيباکالم هـا، فـرخ 
نگهدارها، بني صدرهـا، جـبـهـه 
ــا،  ــوده اي ه ــا و ت ــي ه ــل م
ناسيوناليست هاي کرد، قهرمانان 

حـقـوق ” ملي، کارچاق کن هاي 
و کارمندان تبـلـيـغـاتـي “  بشري

رسانه هـاي دسـت راسـتـي و 
کـه “  اعتـدال” پرسنل زبل دولت 

ياد گرفته اند روي صحنه شق و 
اگـر .  رق راه بروند، آب مـيـکـنـد

اسم رمز امنيت "  حاکميت قانون" 
سرمايه و سرمايه دار اسـت امـا 
براي طبقه کارگـر و اکـثـريـت 
جامعه ايران، براي آنان که تشنه 
آزادي، عدالت و مسـاوات انـد، 
شوهاي نخ نما، خـوشـخـيـم و 
قسطي سران اين رژيم بيـش از 

حد فکاهي است، معرفـه اسـت، 
مبارزه براي آزادي و !  رسواست

برابري اينبار به تاراج نـخـواهـد 
بـراي !  آري جناب روحاني.  رفت

شما دانشگاه بدون استبداد مرده 
 -است، جمهوري شما با عمامه 
. بي عمامه به اختناق زنده اسـت

آزادي براي دهها ميليون کـارگـر 
و زن و جوان اين مـمـلـکـت در 
گرو بزير کشيدن حاکميت شمـا 
و لغو همه قوانين قرون وسطايي 
شماست که فيگورش را گـرفـتـه 

آزادي، مــرگ جــمــهــوري .  ايــد
 ! به همين سادگي. اسالمي است

تاريخ مـبـارزه بـراي آزادي      
عليه استبداد و اختناق در ايران، 
همزمان تاريخ ارعاب، سـانسـور، 
. ضرب و شتم و کشـتـار اسـت

تاريخي که منافـع سـرمـايـه و 
دولت هاي رنگارنگش يکي پـس 

از ديگري بيش از نيم قرن اسـت 
آزادي در هـمـه .  ديکته کرده اند

جا و به طور اخص در جـوامـعـي 
شبيه ايران، تنها در گرو رهـايـي 
طبقه اي اسـت کـه گـورکـن 

اين تـجـربـه .  سرمايه داري است
مبارزات اجتماعي عليه استبـداد 
. در صد ساله اخير در ايران است

آزادي اگر بخواهد سـهـمـي در 
برپايي و رشد جامعه ايفا کـنـد، 
تنها در عجين شدن بـا مـبـارزه 
براي برابري اقتصادي و رهـايـي 
اکثريت عظيم جامـعـه از قـيـد 
استثمار و بردگي مزدي ممـکـن 

در مسيـر مـبـارزه بـراي .  است
برپايي جامعه اي آزاد، بـرابـر و 
مدرن و مـرفـه، جـارو کـردن 
مذهب و ساقط کردن بـورژوازي 
از حاکميت در ايـران اجـتـنـاب 

 . ناپذير است

 ...اعدام يا 
 
اردوغان ضمن انتقاد از دورويی   

غرب، به خصوص کشورهايی کـه 
در آنها حکم اعدام وجود نـدارد، 
خواهان رسيدگی به دستگـيـری 
ها و دادگـاه هـای مصـر شـده 

در عيـن حـال، آمـريـکـا .  است
بررسی پرونده چند صد نفـر در 
. عرض دو روز را معقول ندانسـت

انگليس طی نامـه ای چـنـيـن 
حکمی را، و اصوال حکم اعدام را 
نادرست خوانده است و آلـمـان 

را بـاعـث “  مجازاتـي” نيز چنين 
 ...نگرانی تلقی کرده است و 

قدر مسلم اين پايان پـرونـده    
مرسی و ديگر محکوم شدگان در 
داداگاه هـای فـرمـايشـی مصـر 

پروسه قانونی و باز شدن .   نيست
دوباره پرونده ها، حـتـمـا ادامـه 

اما، آنچه کـه در .  خواهد داشت
پشت اين بيانات حضرات وجـود 
دارد، معامالت ديگـری اسـت و 
اين حکم دادگاه بهانه ای اسـت 
برای به کرسی نشانـدن اهـداف 

در .  استراتژيک تر مـنـطـقـه ای
عين حال و مهم تر، بـهـانـه ای 
است برای  مسکوت گـذاشـتـن 
باليی که در طی کـل پـروسـه 

انقالب در مصر، بر سـر انـقـالب 
مـردمـی کـه در .  کنندگان آمد

اعتراض به حـکـومـت مـبـارک، 
دست به اعتراض زدند، اعتصابات  
و اعتراضاتی که بوقوع پيوست و 
فرياد اميد به بهـبـود و امـکـان 
پايين کشاندن دولتهای مرتـجـع 
را نه تنها در مصر بلکه در گوشه 

فـريـادي .  کنار دنيا، زنده کردنـد
که مرسی و دولتـش قـرار بـود 
تحت نام انقالب مردم، سرکوبش 

ديری نـپـايـيـد کـه بـی .  کنند
اعـتــبــاری جــنـاح اپــوزســيــون 
ــورژوايــی مــرســی و اخــوان  ب
مسلمين در مصـر، حـتـی بـا 
سرازير کردن کمک های چندين 
ميليارد دالری نزديکاني نـظـيـر 
قطر، و همکاری های دوجـانـبـه 
شان با دولت برادر اردوغـان، و 
ديگر مرتجعين منطقه ای و بين 

 . المللی به همه ثابت شد
همان زمان برخالف پايکـوبـي    

، “ ضد مسلمـان” اپوزسيون ايرانی 
ما کمونيست ها اعالم داشـتـيـم 
که بايستی در مـقـابـل ارتـش 
ايستاد و از اعتراض بر حق مردم 
انقالب کرده مصر علـيـه دولـت 
مرسی، در مقابل ارتش حفاظـت 

نا آمـادگـی، و .  کرد و سد بست

عدم تشکل و سازمانيابـی هـمـه 
جانبه کارگران و مردم انـقـالبـی 
مصر، اينبار به ارتش امکـان داد 
تا  با پرچم ناجی  وارد مـيـدان 
شود، و بـا کـنـار زدن مـردم 

بـاز گـردانـدن ” معترض، شعـار 
را بر سر در ميدان  “امنيت و نظم

آنـچـه کـه .  تحرير تثبيت کـنـد
همان موقع مجله اکونومـيـسـت 

ناميـد، “  برومر ميدان تحرير ۱۸” 
از .  به خلع دولت مرسی انجاميـد

هــمــان روز اول، تــحــت نــام 
رسيدگی به بی نظمی، به بهـانـه 
های جاسوسی و تروريستی، بـه 
قلع و قم انقالبيون مصر مشغـول 
شدند تا نظم قابل قبـول بـورژوا 

 .امپرياليستی را حاکم کنند
امروز نـيـز، چـه بـه اصـطـالح 

“ دمکـرات” اعتراضات دولت های 
امپرياليستی و چه داد و بـيـداد 
های اردوغان و چه سکوت دولت 
روحانی از اظهار نظر رسـمـی، و 

جـهـت “  ديپلماتيـک” بهانه های 
دستيابی به امتياز و جا پـاهـای 
نفوذ منطقـه ای، هـمـگـی در 
چهارچوب کمپی اسـت کـه در 
سرکوب و بزيـرکشـيـدن امـيـد 
مردم انقالبی مصـر دسـتـشـان 

حکم دادگاه .  آلوده به خون است

فرمايشی  عليه مرسی، تنها بهانه 
ای برای اين کمپ های متـعـدد 
برای تثبيـت اسـتـراتـژی هـای 
خودشان است و هيچ ربطی بـه 
. کارگر و مردم انقالبی مصر ندارد

کل سيستم قضايی و تـمـامـی 
احکام اين دادگاه های بورژوايی، 
از نظر  مردم انقالبی و بشـريـت، 

اين ها همان دادگاه .  بی اعتبارند
هايی هسـتـنـد کـه در زمـان 
حکومت مرسی، حمله به مـردم 
مصر را قـانـونـی دانسـتـنـد، و 
جنايات ارتش مصر را قـانـونـی 
اعالم کردند، همانـطـور کـه در 
ترکيه بـه جـنـايـات اردوغـان 
رسميت داده اند و اعـزام بـمـب 
افکن ها و نابودی زندگی مـردم 
در عراق، سوريه و ليبی را معتبر 

نمايندگان دولـت .  اعالم داشتند
مصر امروز، و قاضی هـای ايـن 
دادگاه های فرمايشی، جمـلـگـی 
درکنار مرسی و هم دسـتـانـش، 
بايستی در دادگاه های مـردمـی 

 . محاکمه شوند
       
اعدام يا تبرئه مرسي تغييري      

در مختصات و اشتـراکـات ضـد 
انقالبـي کـل ايـن کـمـپ، در 

 . سرکوب انقالب مصر نميدهد



ی    ت ت  ٦٤ماره    ٤ حک  
 ...پيرامون هفته حکمت 

 
الزم است همه کميته هـای      

حزبی، اعضا و کادرهای حزب بـر 
اين اسـاس اقـدامـات خـود را 

 .روشن و به اطالع ما برسانند
امروز و عليرغم گذشت !  رفقا     
سال از درگذشـت مـنـصـور  ١٣

حکمت، با همه تحوالتی که دنيا 
به خود ديده اسـت، بـا هـمـه 
تحوالتی که بر جـامـعـه ايـران 
گذشته است، امروز بيش از هـر 
زمان کمونيستهای طبقه کـارگـر 
ايران به منصـور حـکـمـت، بـه 
تبيين های مارکسيستـی و بـه 
سنت سياسی که او در دنيای مـا 

بـی .  نمايندگی کرد، نيـاز دارنـد
خود نيست که يک بـار ديـگـر 
منصور حکمت و تئوريهای او در 
ميان کمونيستـهـا در جـامـعـه 
ايران، در مـيـان نسـل جـوان 

لـذا .  کمونيست مورد توجه است
معرفی حکمت و شناسانـدن آن 
بيش از هميشه بر دوش حـزب 
ما است، حزبی که متاسفانه تنها 
جريان متحزب در جامعه ايـران 
است که بدون هيچ چشم داشت 
حزبی هدفش معرفی مستقيم و 

از ايـن .  سر راست حکمت است
نظر الزم است هـر عضـو ايـن 
تشکيالت در هر کجای دنيا و هر 
واحد حزبی حزب حکمتـيـسـت 
چه در خارج و چـه در داخـل 
ايران، از همه امکانات و ابتکارات 
خود برای معرفی منصور حکمت 

در اين زمينه توجه .  استفاده کند
همه شما را به چند نکته جـلـب 

 :ميکنم
 
هفته حکـمـت هـفـتـه  •

معرفی منصور حـکـمـت اسـت، 
هفته حکمت به همين مناسبـت 

نــوشــتــه .  بــنــيــان نــهــاده شــد
" دستاوردهای يک زندگی  پربار" 

از کورش مدرسی فلسفه هـفـتـه 
حکمت را به روشنی بيان کـرده 

 . است
بايد توجه جدی داشـت  •

که هفته حکمت را نـبـايـد بـه 
مراسم و نـمـايـش و آکسـيـون 

نبايد گذاشت هفتـه .  تبديل کرد
حکمت قربانی مقايسه و مسابقـه 
ما با احزاب و جرياناتی باشد کـه 
خود را با حکمت تداعی ميکنند؛ 
هفته حکمت هفته معرفی حزب 
حکمتيست و تالش برای اثـبـات 
حقانيت ما مطلقا نيست و به اين 

 .  مربوط نيست
اين هفته فرصتی اسـت  •

که منصور حکمـت و افـکـار و 
تــئــوريــهــا و ســيــاســتــهــا و 
دستاورهايش به طبقه کارگر، بـه 
جامعه و محيطی که در آنجا هـر 
دوستدار حکمـت حضـور دارد، 

هـر فـعـال حـزب .  معرفی شود
حکمتيست و بويژه کميته هـای 
حزبی بايد با ابتکارات و اقدامـات 
خود تالش کنند به شنـاسـانـدن 
هرچه بيشتر منـصـور حـکـمـت 

 .کمک کنند
به اين منظور بازخوانـی  •

حکمت، مراجعه به آثار و ادبيات 
او، معرفی و ترويـج و تـوضـيـح 
آثارش و توزيع و پخش و تکثيـر 
ادبيات وي  بايد بر اقدامـات مـا 

 . ناظر باشد
پوستر هفتـه حـکـمـت  •

تهيه و روی سايت حـزب قـابـل 
دسترس است و همـه واحـدهـا 

 . ميتوانند از آن استفاده کنند
با توجه به ايـن جـهـت  •

همه کميته ها و واحدهای حزب 
اقدامات خـود را روشـن و بـه 

 .اطالع ما برسانيد
 

 با احترام فراوان
از طرف کميته رهبری حزب 

 خط رسمي –حکمتيست 
 

 خالد حاج محمدی
 ٢٠١٥مه  ٢٠

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 

بنا به اطالعـيـه خـبـری حـزب 
ــران،  دمــکــرات کــردســتــان اي
نيروهای پ ک ک به واحدی از 
پيشمرگان اين حزب  در منطقـه 

در مرز کـردسـتـان "  کيله شين" 
اشنويه، حمله کـرده انـد   -عراق

که در نتـيـجـه آن دو نـفـر از 
نيروهای حزب دمـکـرات جـان 
باخته و تعدادی هم زخمی شـده 

 .اند
سخنگويان پ ک ک مدعی انـد 
که پيشمرگان حـزب دمـکـرات 
عليرغم مخالفت پ ک ک در 
منطقه تحت نفوذ آنـهـا حضـور 

نتيجتا از نظـر پ .  پيدا کرده اند
ک ک، پيشمرگان دمـکـرات بـه 
اتهام فعاليت آن هم در منـطـقـه 
ای که تاريخا محل عبور و مـرور 
پيشمرگان ايرانـی بـوده اسـت، 

 .شايسته کشتار و قتل عام اند
می شد از پ ک ک قبول کـرد،  

اگر اين تعرض اولين اقـدام ايـن 
سازمان عليه نيروهای اپوزيسيون 

همه به ياد دارند که .  و مردم بود
پ ک ک تــظــاهــرات مــردم 
کــردســتــان در اعــتــراض بــه 
دستگيری عبدالله اوجالن رهـبـر 
هميـن سـازمـان را دسـيـسـه 
صهيونيسم و اسرائيل خـوانـد و 
علنا به اقدام آزاديخواهانه مردم و 
هزاران انسان معترض، به زشـت 
ترين شيوه توهـيـن و آنـهـا را 
عوامل يکی از جنـايـتـکـارتـريـن 

جـرم .  دولت های منطقه خـوانـد
مردم کردستان در آن تظـاهـرات 
اقدام به عملی بود که جمـهـوری 

 .اسالمی با آن توافق نداشت
می شد از پ ک ک پذيرفت اگـر 

هم يک دسـتـه نـه  ١٩٨٨سال 
نفری از پيـشـمـرگـان سـازمـان 

يه کيتـی " ( اتحاد انقالبيون کرد" 
را در مـنـطـقـه )  شورشگـيـران

. پيرانشهر قتل عام نـکـرده بـود
جرم اين دسته هم مثل هـمـيـن 
دمکراتی هـا تـعـلـق آنـهـا بـه 
 . اپوزيسيون جمهوری اسالمی بود

امروز يکبار ديگر پ ک ک در 
شرايطی کـه در مـنـطـقـه، از 
هميشه به جـمـهـوری اسـالمـی 
ــدام  ــت، اق ــر اس ــک ت ــزدي ن
جنايتکارانه خود را بـه شـيـوه 

 .ديگری توجيه ميکند
در مقابل جـنـايـت پ ک ک، 
بخشی از ناسيوناليست های کـرد 
که اساسـا مـتـحـد پ ک ک 
هستند، فراخوان داده انـد کـه 
نبايد قضيه را عـمـده کـرده و 

از نـظـر ايـن .  مسئله را کش داد
مرتجعين، نه حمله و اتـهـام بـه 
مردم کردستان عمده اسـت، نـه 
کشتار پيشمرگـان يـه کـيـتـی 
شورگيران و نه پيشمرگان حـزب 

نزد چنين مرتجعيـنـی، .  دمکرات
آنچه مهم است، اهداف سيـاسـی 
پشت اين تعرضات سـيـاسـی و 
نظامی پ ک ک است، که اصـال 

 !نبايد افشا شود
اقدام جـدی تـمـام نـيـروهـای  

اپوزيسيون جمـهـوری اسـالمـی 
عليه جنايت پ ک ک، بايد ايـن 
حزب را از پيگيری نوکری بـرای 
جمهوری اسالمی به مـنـاسـبـت 

بايـد .  های مختلف، پشيمان کند
مرتجعين مشابه را حالی کرد که 
اجازه فعاليت سـيـاسـی در هـر 
جايی و نقطه ای حق هر نيـروی 

 . سياسی اپوزيسيون است
دفتر کردستان حزب حکمتيست 
ضمن محکوميت حمله و جنايت 
گريالهای پ ک ک، همه احزاب 
اپوزيسيون و مـردم ازاديـخـواه 
کردستان را به محکومـيـت ايـن 

 .اقدام جنايتکارانه فراميخواند
 

دفتر کردستان حزب کمونيست 
خط  -کارگری حکمتيست 
 رسمی
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 حمله جنايتكارانه 

به نيروهاي “ پ ك ك”
حزب دمكرات 

كردستان ايران 
 !محكوم است


