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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

تيتر باال، از فيشر ريس جمهـور       
اتريش است كه در سفرش اخيـرش  

به تهران و بعد از توافقات هسته اي در ديدار با هـĤشـمـي    
ايشان با مطالعه زندگي نـامـه   .  رفسنجاني بيان كرده است

مايـلـم   ” :  رفسنجاني كه دست كمي از پينوشه ندارد، افزود
ارزيابي جناب عالي را در خصوص نتايج گفتگوهاي ايـران  

، فرصتهاي ايجاد شده پس از توافق بـا    5+ 1با كشورهاي 
اين كشورها، و همچنين همكاري عليه خطـر گسـتـرش      
تروريسم در منطقه كه براي كل جهان خطرنـاك اسـت،     

 “...جويا شوم
ناز و كرشمه هاي اين دو عاليجناب براي اكـثـريـت           

مردم محروم ايران كه بيش از سه دهه است طعم اختناق، 
سركوب، بيكاري، و قلع و قمع ابتدايي ترين آزادي هـاي    

فيشـر  .   سياسي را چشيده اند، از قبل معلوم و معرفه است
آمده است تا بر روي كيفر خواست طبقه كـارگـر عـلـيـه        
رفسنجاني ها، خامنه اي ها و روحاني ها و كل بـورژوازي  

اين قاعده همه تالشهـاي  .  ملي و بين المللي، خاك بپاشد
بورژوازي است كه براي دست يازيدن به هر هدفي بـايـد   
. آن را در محدوده هايي وراي آن هدف ادعا و دنبال كنـد 

همه ميدانند كه از جنس همين فيشرها بودند كه اتفاقا از    
ترس خطر كمونيسم، كمربند سبز كشيدند و به پـيـشـواز      

اسالمي وقت شتافتـنـد و جـلـو           -خميني و جريان ملي 
دوربين ها و نورافكن هاي بي بي سي، مظهـر چـرك و       
كثافات جامعه بورژوايي را به ماه فرستادند تا شـبـيـخـون     

يك حـكـومـت    .  را تدارك ببينند 57اسالمي عليه انقالب 
اسالمي آشكارا ارتجاعي و ضد بشر را بعنوان دولـت بـر       
مردم ايران حاكم كردند و متعاقب آن، جنبشهاي ارتجاعي 

از طرف ديگـر  .  اسالمي را در چهارگوشه جهان رشد دادند
ما شاهد تكه پاره كردن يوگوسالوي سابق بوديم و ديديم 
كه همين كشورهاي عضو ناتو زير پوشش مبارزه با دولـت  

چه نيروهاي ارتجاعي و قومپرستي را از قـعـر       “  توتاليتر” 
ويرانه هاي تاريخ بيرون كشيدند و شيرازه مدنيت جامعه را 

عواقب گوشمالي دادن صدام را براي مردم .  از هم پاشاندند
هاي نـاتـو و غـرب در              “ آزادسازي” نتيجه .  عراق ديديم

 3صفحه...                 سوريه و ليبي را همگان شاهدند 

!كارگران جهان متحد شويد 	

زندگينامه جناب عالي را ”
 “!مطالعه كرده ام

 فواد عبداللهي

با كمال تاسف شاهرخ زمانـي       
كارگر آگاه و كمونيست، يكـي از    
جسورترين مبارزين طبقه كـارگـر   
ايران، عضو هيئـت بـازگشـايـي       
سنديكاي كـارگـران نـقـاش و         
تزئينات ساختمان و هيئت مديـره  

 22كميته پيگيري  روز يكشنبـه    
سپتامبـر  13برابر با 1394شهريور 

بعد از تحمل بيش از چهار  2015
سال زندان و شكنجه، در زنـدان    

طـبـق   .  رجايي شهر جان بـاخـت  
اطالعيه كميته دفاع از شـاهـرخ     
زماني و بر اساس اخباري كه در   
مورد مرگ او از زبان مسئـولـيـن    
پزشكي زندان منتشره شده است، 

شاهرخ زماني بر اثر سكته مغـزي  
بر اسـاس ايـن     .  جان باخته است

اخبار هيچ منبع مستقل پزشـكـي   
قابل صالحيتي در مـورد مـرگ       
شاهرخ زماني نه تـنـهـا اعـالم         
نظري نكرده است، بعالوه هـيـچ   
 . تحقيقي هم صورت نگرفته است

در اينكه مسئول مستقيـم مـرگ     
شاهرخ زماني جمهوري اسـالمـي   
است ترديدي نيست، حتـي اگـر     
واقعا شاهرخ زماني به دليل سكته 

دولتي كه .  مغزي جان باخته باشد
به جرائم واهي و پرونـده سـازي     
هاي رايج، شاهرخ زماني را بـه      
يازده سال زندان محكـوم كـرده     

است و در كل اين مدت او را از     
ابتدايي ترين حقوق يك زنداني از 
جمله در اختيار قرار دادن امكانات 
پزشكي و مداواي او محروم كرده 

 2صفحه ...                  است،  

 !شاهرخ زماني از ميان ما رفت
 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

 فعاليتهاي تشكيالت خارج كشور 
 خط رسمي  -حزب حكمتيست

 در دفاع از آوارگان خاورميانه 

 راز قوچاني
 “                      حزب كارگزاران”در حاشيه كشفيات محمد قوچاني در نشست 

 3فواد عبداللهي  صفحه

 4صفحه
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طبيعتا مسئول جان او نيـز       
دولتي كه در دورانهاي .  هست

مختلف زنداني بودن شـاهـرخ   
زماني و از جـملـه از زمـان          
آخرين دستگيري او در ژوئـن    

تا كنون از هـر نـوع          2011
شكنجه و ازيت و آزاري در       
, مورد او دريغ نـكـرده اسـت     

قطعا مسئول مـرگ او نـيـز        
كساني كه در كـمـال     .  هست

آرامش و خونسردي و با اتـكـا   
به مراكز وسيع پـلـيـسـي و         
اطالعاتي خود شريف تـريـن     
انسانها را به جرم حق طلبي و 

زنداني و ,  عدالتخواهي دستگير
شكنجه ميكنند و از برسميـت  
شناختن ابتدايي ترين حـقـوق   
آنها به عنوان زنداني سـربـاز     
ميزنند، نميتـوانـنـد مسـئـول        
عواقب اعمال ضد انساني خود 

 .نباشند
شاهرخ زماني كارگر آگـاه       

كمونيست، يكي از چهره هاي 
درخشان جنبش سوسياليستـي  
طبقه كارگر ايـران و صـف         
. آزاديخواهي در آن جامعه بـود 

او سمبل مقاومت و مـنـشـاء      
اتحاد كارگران و آزاديخواهـان  
عليه بردگي و بي عدالتـي در    
. محيط كار و زندگي خود بـود 

شاهرخ زماني چه دوره اي كه 
در بيرون زندان بـود و چـه         
زماني كه در سياه چـالـهـاي      
جمهوري اسالمي در اسـارت    
بود، يك دم از تـالش بـراي     
متحد كردن هم طـبـقـه اي      

او .  هاي خود از پاي ننشـسـت  
يكي از چهر هاي درخشان و   
بي توهم جنبش سوسياليستـي  
بود كه با همه تـهـديـدهـا و       
پرونده سازيها، بـر ضـرورت       
تحزب كمونيستي طبقه كارگر، 
بر لزوم حزب كمونيستي ايـن    
طبقه، بر لزوم اتحاد حزبـي و    

كمونيستي رهبران و فعـالـيـن    
راستين آن در كميتـه هـا و       
محافل كمونيستي و بر لـزوم    
سازمان دادن تشكالت تـوده    
اي كارگري بي توهم تـاكـيـد    

او بدرست تاكيد داشت .  ميكرد
كه مبارزه با سرمايه داري و     
پايان دادن به بردگي مـزدي    
بدون سازمان دادن طـبـقـه        
كارگر در اشكال فوق ممـكـن   

همين حقايق شـاهـرخ   .  نيست
زماني را در ميـان كـارگـران      
ايران، در ميان جنبش برابـري  
طلبانه و در ميان صف وسـيـع   
آزاديخواهان آن جـامـعـه بـه       
چهره اي محبـوب و قـابـل        

بـدون  .  اعتماد تبديل كرده بود
ترديد با مرگ شاهرخ زمـانـي   
طبقه كارگر ايران و جـنـبـش    
سوسياليستي اين طبقه يكي از 
فعالين استوار و قابل اتـكـاي     

 .خود را از دست داد
 

 !رفقاي كارگر
 

شاهرخ زماني اولـيـن و            
آخرين فعال و رهبر كـارگـري   
قرباني جمـهـوري اسـالمـي       

روند دستگـيـري،   .  نخواهد بود
شكنجه، تبعيد و ترور فعالين و 
رهبران كارگري و كمونيسـت  

آنهـائـي   .  اتفاق جديدي نيست
كه امروز شاهرخ زماني هـاي    
را زندان كرده اند، يك نسـل    
. كامل از ما را قتل عام كردنـد 

در اين نظام كرور كرور شريف 
ترين انسانهـا در اخـتـفـاي         
تبهكارانه بـه دسـت مـرگ          
سپرده شده اند تا مشتي جانـي  
و رذل، تا يك طبقه سرمـايـه   
دار انگل حافظ بهره كشـي و    
نابرابري چند صباحي بيشتر بر 

ايـن  .  اركان قدرت دوام آورنـد 
حقيقت نه از شاهرخ زماني نـه  
از هيچ فعال آگاه طبقه كارگر، 
نــه از هــيــچ زن و مــرد            

 . عدالتخواهي پوشيده نيست
مرگ شاهرخ زماني به هـر      

دليلي اتفاق افتاده باشد، مبارزه 
ما براي رفاه و آزادي، بـراي      
كوچكترين بهبودي در زندگـي  
بدون خواست آزادي رفقايمان 
از زندان، بدون حمايت بيدريغ 
و حفاظت رهبران و پيشـروان  
خود در مقابل دشـمـنـانـمـان      

آنهـا چشـم و       .  ممكن نيست
گوش ما در مبارزه عـريـانـي      
هستند كه براي رهايي كامـل  
از بردگي در مقـابـل طـبـقـه        
. سرمايه دار و دولتشان داريـم   

اين نظامي است كه توحش و   
جنايت عليه انسان را بـه حـد     

در .  اعالي خود رسانده اسـت   
ايران بويژه بـا بـه خـدمـت         
گرفتن همه ظـرفـيـت هـاي       
ارتجاعي اسالمي، بربريـت را    
به يك نسل كشـي كـامـل        

 . رسانده است
از دست دادن شـاهـرخ            

زماني براي ما و همه كسانـي  
كه او را ميشناخـتـنـد، بـراي       
طبقه كارگر ايران و جـنـبـش    
. سوسياليستي يك ضايعه است

ولــي هــيــچ چــيــز صــداي       
كيفرخواست ما و طبقه مـا را    

 . نميتواند خاموش كند
 

حزب حكمتيـسـت مـرگ          
شاهرخ زماني عـزيـز را بـه          
دخــتــرش، بــه خــانــواده و       
بستگانش، به همه رفقايش و   
به طبقه كارگر و كل رهـروان  
جنبش عدالتخواهي در جامعـه  

 .ايران تسليت ميگويد
دولت اعتدال روحاني شاهـرخ  
زماني را از ما گرفت تا صف ما 
. را به تمكين و سكوت وادارد  

ما ياد عزيز او را با عزم جـزم    
در كارخـانـه و مـحلـه، در           
دانشگاه و مدرسه و هر كـجـا   
كه هستيم، در صف مـتـحـد      
خود، با بلنـد كـردن پـرچـم         

عدالتخواهي طبقه كـارگـر در     
راه انقالب سوسـيـالـيـسـتـي       

 .  گرامي ميداريم
 

 
ياد شاهرخ زماني، كارگر 

 !كمونيست گرامي باد
 

حزب كمونيست كارگري 
خط (حكمتيست  –ايران 

 )رسمي
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 رفاه ...شاهرخ زماني  
 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(
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رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصـونـيـت          - 
جسمي و روحي فرد از هر نوع تعرض ابتدايـي تـريـن حـق و از             

براي تامين رفـاه    .  ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي است
در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تاميـن اسـت،     

 .  بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

روز شـش       5( ساعت كار در هـفـتـه       30ـ برقراري فوري حداكثر 
 ) ساعته

 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  
ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افـراد فـاقـد      

 سال  16شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به هـمـه     
 سالي كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند  55افراد باالي 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امـروزي بـراي مصـون          
داشتن فرد از صدمات و بيماري ها، حق برخورداري از امـكـانـات        

ارايه خدمات رايـگـان پـزشـكـي و          .   بهداشتي و درماني در جامعه
 آموزشي و فرهنگي

ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفـاه   
 .  و سعادت هر كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است

نمانيدگان مجـلـس،   ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  
برابر با مـزد  .....)  شهرداران، استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و

 .  متوسط كارگر
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، 

از اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و   .  عملي نيست
 .سالم، حق بي چون چراي همگان است

ی وری اسال سم!                                                                      گ   یا و ده باد   !ز
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همان طور كه دنيـا احـزاب     ”  
لـيـبـرال          دموكرات مسيحي،

مسيحي و سوسيال مسيـحـي   
وجود دارد و حتي در كشور مـا  
از دموكراسـي اسـالمـي يـا         

ساالري ديـنـي سـخـن        مردم
توانيم ليبـرال   رود ما نيز مي مي

دموكرات مسلمان يا به تعبيـر  
خواه مـتـديـن     تر آزادي صحيح
 “.باشيم

محمد قوچانـي در نشـسـت        
 حزب كارگزاران

فرستادن مكرر مفلوكـيـن        
حاشيه رژيم مانند قوچاني بـه    
جلوي صحـنـه بـه عـنـوان          
آبدارچي مقام معظم و چـرخ      
زاپاس اسالم و جـمـهـوري        

اسالمي در هفته هاي اخـيـر،      
قرار است بعـد  .  تصادفي نيست

منـبـر   ” از توافقات هسته اي و 
هاي كسالتبار اصالح “  درماني

طلبان زبان بسته، قوچاني كـه  
ــراي اســالم و         ــبــش ب قــل

دموكراسي تاالپ تاالپ ميكند 
راز ” و   “   رسانـه درمـانـي     ” با 

. وارد صحـنـه شـود     “  درماني
ميتوان تصور كـرد  !  بسيار خب

كه شاخه هاي خوش خيمي از 
اسالم كشف شود كه در آن     
حقوق دگرباشان، زنان و اقليت 

رعايت شود و همچون ...  ها و 
مسيحيت كه  احزاب پارلمانـي  

دارد مـا    “  دمكرات مسيحـي ” 
ليبـرال دمـكـرات      ” هم شاهد 
همچون قـوچـانـي      “  مسلمان
اما اين اگر ها و شـدن  .  باشيم

 . است پيش شرطيها نيازمند 
همان پيش شرط تاريخي      

كه نيش و زهر مسيحـيـت را     
كشيد و به آنچه كه امـروز در    
غرب مي بينيم، تقليل داد؛ آن 
را از حاكميت قوانين و اسلوب 
قرون وسطي كه در آن زنـان    
نافرمان را تحت عنوان ساحره 
جزغاله مي كردند و منكـريـن   
آفرينش و شكاكين به خدا را   

به صليب مي كشـيـدنـد، بـه       
مسيحيتي دگرگون كرد كه در 
آن بي خدايي و زن كشيش و   
ازدواج دگرباشان هـم قـابـل      

آن پيش شـرط،    .  تحمل شود
اما نه محصول اراده، بازنگـري  

ايـن و آن      “  مهـم ” و گردش 
كشيش و كليساي حـاكـم در     

اصالح ” قدرت ديروز و يا نيت 
چون قوچاني و گنجي “  طلباني

و شيرين عبادي، بلكه نتيـجـه   
تاريـخـي   “  ناقابل” يك رويداد 

است كه ايـن گسـسـت در          
عقيده و تغيير مبـانـي را بـه        
مسيحيت تحميل كرد؛ و آن     

شـورش     انقالب كبير فرانسه،
قربانيان حاكميت كليسا و  بـه  
زيركشيدن بساط نظم و نظـام  
قرون وسطي در آن انـقـالب     

انقالبي كه در آن كشيش .  بود
. بودن جرم و مايه شـرم شـد    

انقالبي كه روح مسيحيـت را    
نشانه گرفت، ايدولوژي آن را   

 . تماما ويران و در هم كوبيد
در تاريخ اروپا، زير فشـار         

روشنگرى و ضديت با مذهـب  
و زير فشار انقالب فرانسه بـود  

كه لوترها در تـالش ابـقـاى      
مسيحـيـت بـه اصـالح آن           

در ايران امروز امـا    .  برخاستند
شبه لوترهـاى مسـخـره اى        
مانند قوچاني در برابر اوضـاع    
وخيم اقتصادى، سـيـاسـى و      
فرهنگى جمهورى اسالم الكن 
شده اند و ناتوان از كمك بـه    
بقاى اسالم بعنوان يك ابـزار    
ايدئولوژيك كنترل مردم، عليه 

 .مذهب زدايى زوزه ميكشند
امروز رضايت دادن ارتجاع      

مسيحيت به اين حد از ابـراز      
وجود در آلمان و انگلـيـس و     

انعطاف خود ” فرانسه، نه از سر 
آن بلكه به دلـيـل     “  به خودي

عقب نشيني و شكستي اسـت  
كه در انقالب ضدمذهـبـي و     
ضدكليسايي فرانسه در قـرن    

حـال تصـور     .  متحمل شد 18
اينكه اسالم و حكومت هـاي    
اسالمي منهـزم از انـقـالب        
ضداسالمي و ضدمذهبي، سـه  
قرن بعد از آن بتوانند تـا حـد     
مسيحيت عقب نشيني كنـنـد،   
. زيادي خوش خيـالـي اسـت     

اقــاي قــوچــانــي و حــزب        

مطبوعش تا ليبرال شـدن و      
دموكرات شدن فاصله نجومي 

تقالهاي امثـال ايشـان،     . دارند
براي گشودن باب دپـارتـمـان    

كردن اسالم “  دمكراتيزه” هاي 
در حاكميت ايران، بيشـتـر از     

شـيـنـدر    ” جنس تـقـالهـاي      
، و گشايش دپارتـمـان   “ ليست

هاي اصالحات در دسـتـگـاه      
فاشيسم هيتلري است تا حتـي  
عقب نشيني مسـيـحـيـت در       

 ! انقالب كبير فرانسه
جارو كردن و پايان !  آقايان     

دادن به فاندامانتاليسم مذهبي 
و اسالم زدايي، كار شماهايـي  
كه به  حاكيمت فاشيسم تكيه 

كار  جنبـشـي   .  زده ايد، نيست
است كه اين رنسانس و ايـن    
عقب نشيني را به حكامـان و    

 . سران شما تحميل ميكند
آن روز حتما جامـعـه بـه           

شما اجازه خواهد داد، كه اگـر    
روينان شد از  سه دهه جنايت 
و توحش اسالمي عليه بشريت 
سربلند كنيد، دفتر و دستـكـي   
پهن كرده و بـيـزنسـي راه          

 .بياندازيد

امروز كه  آمريكا با دسته گلي 
كه در خاورميانه بـه آب داده      
پاسخي به اوضاع ندارد و در     
مقابل ساير رقباي غربي خـود  
در موقعيت تضعيف شده تـري  
به نسبت گذشته قرار گرفـتـه،   
راه مذاكره و ديپلماسي را در     

مـحـور   ” .  پيش گرفتـه اسـت    
هاي ديروز به دوستان “ شرارت

گرمابه گلستان امروز عموسـام  
 . گردش پيدا ميكنند

از طرف ديگر، در ايران و        
بعد از سه دهه بر افـراشـتـن      
بيرق اسـالم و جـمـهـوري         
وحشت و غرق كردن زنـدگـي   
مردم زحمتكش در فـالكـت     
رسمي، با وصف آشكـارتـريـن    
شكل ستمگري نسبت به زن   

جمهوري اسالمي هم اين ...  و 
حقيقت را دريافت كه تـالش    

براي بقا با قرار گرفتـنـش در     
مقابل غرب و آمريكا، با شعـار  

و “  مبارزه با استكبار جهـانـي  ” 
در تـنـاقـض    “  شيطان بزرگ” 

است و در مقابل نسلي كه بـه  
ارمانها و ايدولوژي بنيادين اين 

رژيم هـرگـز تـن نـداده و            
مقاومت كرده، راهي ندارند جز 
اينكه چهره معتدل و شكالتي 

 . بخود گيرند
معلوم شد كه هم آمريكا و      

هم جمهوري اسالمي فراتر از   
. اين توافقات به هم نياز دارنـد 

اينها امروز قالبي فراخ تـر از      
محدودهاي پان اسالمـيـسـم    

قالب ناسيونالـيـسـم    .  يافته اند
ايراني؛ قالبي كه هم دل آقاي 
فيشر و سرمايه دار مـلـي را       
نشكند، هم ابرومند بـاشـد و       
قابليت ديپلماسي و رابطـه بـا     

را داشته باشد “  جهان متمدن” 
و هم در عين حال رژيم ايران 

سر جايش بماند و در جـرگـه     
عربستان و قطـر و كـويـت،        

 .                            سري ميان سرها باشد
اكنون انگار  تاريخ ميـرود       

كه به شكلي ديگر و در قالبـي  
مضحك تكرار شود؛ هـمـان     
عصايي كه زير بغل بـورژوازي  

را    57ايران در برابر انـقـالب    
گرفت، دوباره ميـرود كـه در       
شرايط متحول مـنـطـقـه در       
ديپلماسي و مذاكره با دولت و   
طبقه حاكمه ايران كه ازقضـا    

هـم  “  جهان متمدن” به كلوپ 
بازگشته، عليه خشم و نـفـرت   
ميليونها انسان از نظم حاكم را 
بگيرد؛ بر اين اساس تبليـغـات   
رژيم و پادوهاي آن همـچـون   
جريانات توده و اكـثـريـت و      
حزب بي بي سي بر سر گريـم  
چهره كثيف جمهوري اسالمي 
با ناسيوناليسم و ملي گـرايـي     
ايراني براي مدتي ادامه خواهد 

اما طبقه كارگر، اكثريت .  يافت
ــران و          ــحــروم اي ــردم م م
كمونيست ها ناچاراند بر ايـن    
سيكل تكـرار پـرچـم هـاي         
مذهبي و ناسـيـونـالـيـسـتـي        
. بورژوازي نقطه پاياني بگذارند

خاتمه توافقات، آغاز يك نبـرد  
طبقاتي گسترده بر سر رفاه و   

و ايـن    .  آزادي و امنيت اسـت 
پاشنه آشيل جمهوري اسالمي 
و بورژوازي ملي و بين المللـي  

 . است
تصور كنيد طبقه ما پرچـم       

مطالبات رفاهي خـود را بـه       
اهتزاز درآورد، تصور كنيد ايـن  

پرداخت بيـمـه   ” طبقه خواست 
بيكاري معادل حداقل دستمزد 
به همه افراد فاقد شغل بـاالي  

را اعـالم كـنـد؛        “  سـال  16
فكرش را بـكـنـيـد حـول            

 30برقراري فوري حداكـثـر     ” 
در سطـح  “  ساعت كار در هفته

وسيع متحد شـود؛ در نـظـر        
تامين فوري بـرابـري   ” بگيريد 

كامل زن و مرد در شركت در   
سيـاسـي و       -حيات اجتماعي

اقتصادي جامعه در سـطـوح       
را بدست گيرد؛ آنگاه “  مختلف

 !  چه ميشود؟
در اين مسير، بايد به فيشر      

همچون تمام همپالگي هايش 
در كنار جمهوري اسـتـبـداد،      
بعنوان سكويي براي ممانـعـت   
از شكلگيري و خـفـه كـردن      
آزادي و دعاوي طبقه كـارگـر   

 .  نگريست
اينبار در ايران، ما عـروج         

كمونيسم طبقه كارگر، اتحاد و 
آگاهي و تشكل در صفوف اين 
طبقه براي نبرد نـهـايـي را        
. تامين و تضمين خواهيم كـرد 

خطر كمونيسمي كه تاكـنـون   
خواب راحت را از چشـمـان       

 . بورژوازي گرفته است

 ...زندگينامه جناب عالي ”

 راز قوچاني
 فواد عبداللهي  



ی    ت ت  ٨٠ماره    ٤ حک  

امروز گوتنبرگ سوئد شاهد     
تجمع دهها هزار نفر در دفـاع  
. از پناهجويان جنگ زده بـود   

فراخوان دهندگان اصلي ايـن    
تظاهرات احزاب و نـهـادهـاي    
چپ و اومانيست سـوئـدي و     
گروهها و انجمن هاي مختلف 

موج حمايتهاي مردمـي  .  بودند
و استقبال وصف نشدني از اين 
آوارگان و پناهجويان در ديگـر  
كشورهاي اروپايي باالخره بـه  
استكهلم و سپس گـوتـبـرگ      

مـيـدان يـوتـا       .  سوئد رسـيـد  
پالتسن گوتبرگ مملو بـود از    
دسته ها و گروه هاي مختلـف  
تا خط بطالني عليه هرگـونـه   
سياست پناهـجـو سـتـيـزي        
دولتهاي اروپايي بكشند و بـا    
صداي بلند به اين پناهجـوهـا   

 . خوش آمد گفتند
ــاي               ــادره ــا و ك اعض

تشكيالت خارج كشور حـزب    

حكمتيست واحد گوتنبرگ نيـز  
سهم خود دانسته تا در اين امر 
ضمن همصدا شدن بـا مـوج     
بشريت آزاديخواه، در عـيـن       
حال بانيان و عـامـالن ايـن        
چنين آوارگي هاي ميليوني را   

 .در افكار عمومي افشا كنند
تظاهرات راس ساعت پنج      

. و نيم بعد ظهر شـروع شـد      
نمايندگان مختلفي از طـرف      
احزاب و انجمنهاي سوئدي در 
خصوص وضعيت پناهجويان و 
همبستگـي مـردمـي بـراي         
حمايت هر چه بيشتر از آنـان    
سخنراني كردند و در خـالل      
تظاهرات نـيـز گـروهـهـاي          
موسيقي متعددي برنامه هـاي  

 .خود را به اجرا گذاشتند
تشكيالت واحد گوتنبـرگ       

حزب نيز با حمل پالكاردهايي 
آنـهـا مـهـاجـر        ” :  با مضمون

نيستند، آنها قربانيان جنايتهاي 
شـمـا   ” ،   “ جنگي شما هستنـد 

براي ساختن نظم نوين جهاني 
و همچنين “  آنها را نابود كرديد

پالكاردي كه بـا اسـتـقـبـال        
اكثريت حاضرين در تظاهـرات  
روبرو شد، عكس رهبران دول 
اروپايي و آمريكا بود كـه بـه     
عنوان جنايتكـاران جـنـگـي       

خبرنگـاران  .  معرفي شده بودند
و عكاسان و همچنيـن مـردم     
عادي آن را به عنوان پالكـارد  
برتر تظاهرات ميدانستند و در   
خالل عكس گرفتن سواالت و 
بحث هاي گرمي در اين زمينه 

 .رد و بدل گرديد
در نهايت مراسم با روشن      

كردن تعداد زيادي شـمـع در     
يادبود  پناهجويانـي كـه در       
مسير اروپا براي رسيـدن بـه     
امنيت و فرار از بمب و جنگ و 
تجاوز و خونريزي جانشـان را    
از دست داده بودند به پـايـان     

 .رسيد
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سپـتـامـبـر بـه         12روز شنبه 
فراخوان احزاب و نـهـادهـاي      

مختلف در لندن و در دفاع از   
پناهجويان قرباني جـنـگ در     
خاورميانه تظاهرات وسـيـعـي    
بالغ بر صدها هزار نفر عـلـيـه    
سياست هاي دولت كـامـرون   

اعضـا و    .  سازمان داده شـد     
كاردهاي واحد لـنـدن حـزب      

نيز بر )  خط رسمي( حكمتيست 
حسب توان خـود بـه ايـن          

بنا .  فراخوان و حركت پيوستند
همبستگـي  ” به گزارش شبكه 

، در تاريخ بريتانيا “ با پناهندگان
اين حركت بزرگترين رويـداد    
در حمايت و اعالم همبستگـي  
. با پناهجـويـان بـوده اسـت        

ايـن  .  دالليش هم روشن است
انسانها قبل از آنكه پنـاهـنـده    
باشند، قربانيان و فـراريـان از     
جنگ و نظمي هسـتـنـد كـه       
توسط حمله نظامي غـرب و      

در خدمـت  .  آمريكا طراحي شد
، خـاك  “ نظم نوين جهاني” به 

خاورميانه را به توبره كشيدنـد،  
داعش را به مردم فروختنـد و    
افسار حكومت هاي محلـي و    
منطقه اي را شل كردند و بـه    

امـروز  .  جان جامعه انداخـتـنـد   
اكثريت مردم اروپا ميدانند كـه  
تخليه خاورميانه نتيجه جنـگ  
سران دول غربي و سـيـاسـت    

ــه و          ــران ــاوزگ ــج ــاي ت ه
. ميليـتـاريسـتـي آنـهـاسـت         

ــالم        ــي و اع ــت ــدوس ــان انس
همبستگي عميق مردم اروپا با 
قربانيان اين جنگ را بايد بـر    

 .متن اين حقيقت نگاه كرد
راهپيمايي از مركز شهر شروع 
شد و تظاهـرات بـه سـمـت         

. هدايت شـد   “  وست مينستر” 
شعارها و پالكاردهايي كـه در    
ميان جمعيت موج ميزد ممـلـو   
بود از اعالم همبستگي وسيـع  
مردم اروپا با گريخـتـگـان از      
اوضاع خاورميانـه و افشـاي       

مـا  ” :  سياستهاي دول غـربـي    
سران دول غـربـي را بـراي        
محاكمه ميخواهيـم؛ ايـنـهـا       
جنايتـكـاران جـنـگـي انـد؛           
پناهندگان خوش آمدند، آنـهـا   
پناهنده نيستند قربانيان جنـگ  
شما هستند، شما براي ساختن 
نظم نوين تان آنها را نـابـود       
كرديد، كامرون بـرو بـيـرون،      

 ...و “ مهاجرين خوش امدند
موج خوشبيني و اميد بـه         

دوراني نو در چهره هاي همـه  
. شركت كنندگان نمايان بـود   

در پايان راهپيمايي سخنرانـان  
متعددي در مورد اوضاع خطير 
خاورميانه و فراريان از جنگ و 
محكوم كردن سياستهاي دول 

وجـه  .  غربي سخنراني كـردنـد  
مشترك همه آنـهـا نشـانـه         
گرفتن دولت كامرون و حـزب  
محافظه كار بعنوان يـكـي از     
بانـيـان نـظـم مـوجـود در             

تظـاهـرات در     .  خاورميانه بود
ميان شور و شـوق شـركـت        

عمال به  4كنندگان در ساعت 
 .پايان رسيد
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حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
ت ل او ب  و  ه کار    !درت 

گزارش تشكيالت خارج 
 –كشور حزب حكمتيست 

 خط رسمي 
 )واحد گوتنبرگ(

در حمايت از پناهجويان 
 !خاورميانه

گزارش تشكيالت خارج 
 –كشور حزب حكمتيست 

 خط رسمي 
 )واحد لندن(

  
صدها هزار نفر در لندن در 
دفاع از گريختگان جنگ 
 !خاورمانه راهپيمايي كردند


