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د و د  ھان  ان  !کار  

 سر ستون

تعداد قربانيانی که جان خود را در دريای مديترانه از دست داده اند دائما رو به افزايش داشته 
است، بطوريکه درصد کسانی که امسال غرق و يا مفقود شده اند، دو برابر سال ميالدی گذشته 

مردمی که .  قربانيانی که آرزو و تالشی جز فرار از جنگ و نابودی ندارند.  اعالم شده است
باندهای کالش قاچاقچی انسان و عبور از پرخطرترين راه ها آخرين اميدشان برای يافتن زندگی 

 . است" بهشت اروپای متمدن"امن در 
 

آمار قربانيان مردم بيگناه در گورستانهای تاريک اعماق دريای مديترانه در طی اين چند سال 
اروپايی و نه ميديای آن، قادر به مخفی کردن " متمدن"اخير، آنچنان زياد است که نه  دولت های 

در عين حال، نقش دولت ها و اتحاديه اروپا و تالش آنها در محدود . و زير فرش کردن آن نيستند
کردن راه فرار اين مردم، بار ديگر انزجار عمومی را عليه سياستهای راست و ضد انسانی شان 

 طبق معاهده دولت آلمان با ترکيه در سال گذشته، به دولت ترکيه  از يکطرف،.  برافراشته است
اجازه داده شد تا مانع فرار اين مردم به اروپا شده و به اين ترتيب بخشی از اين راه، خصوصا به 

از طرف ديگر اتحاديه اروپا بيشرمانه تصميم گرفت تا تعداد کشتی های .  يونان، بسته شد
محافظتی و نجات مردمی که در آبهای دريای مديترانه در معرض مرگ قرار گرفته بودند را 

. کاهش داده و به اين ترتيب راه ورود به اروپا از طريق دريای مديترانه نيز عمال بسته شد
. سياستی که رسما به معنی فرستادن فراريان از جهنم جنگ به کام مرگ در دريای مديترانه بود

فراتر از اين خواست تعيين سقف تعداد پناهندگان از طرف دولت اطريش، که از سردمداران 
 .پروسه جلوگيری و مانع تراشی در مقابل اين فراريان، است، مجددا طرح شده است

 
همزمان سازمان های دست راستی و ناسيوناليست های فاشيست در يک کمپين همه گير، سعی 

ها که به کمک "  ان جی او"کردند مانع دخالت و کمک نيروهای سازمان های خيريه غير دولتی 
پرونده سازی عليه اين سازمانها و متهم کردن آنها به همکاری با .  اين مردم آمده بودند، شوند

 . باندهای قاچاق انسان اوج بيشرمی و کثافت جريانات راست و فاشيست را به نمايش گذاشت
 

عالوه بر اين سياستمداران بورژوازی از هيچ تالشی برای سرپوش گذاشتن بر داليل و ريشه 
 . های فرار ميليونی قربانيان جنگ و کشتار دريغ نکرده اند

 

  !در كشتارگاهها بمانيد

 امان كفا

 

دونالد "  ردنکی"لمپن "  جينگويسم "تراوشات
ترامپ در مورد  ايران، و تالش او در نمايش 

 "رژيم چينج های بوش ـ بلر" کارتونی از پروژه
ای  و تراشيدن محورهای شر ديگری از ايران و 
قطر و کره شمالی، از طرف هيچ کس جز طيف 
معينی در اپوزيسيون جمهوری اسالمی ايران، تا 

خانم مريم .  اين اندازه جدی گرفته نشده است
رجوی و رقيب شان آقای رضا پهلوی مهمترين 

ظاهرا قرار است .  شخصيت های اين طيف هستند
اين دو شخصيت در کنار جريانات محلی مانند 

رژيم " احزاب ناسيوناليست کرد، که برای پروژه
کفش و کاله کرده اند، رهبری سراسری  "چينج

 .اين پروژه را تامين کنند

سراسيمگی اين دو صف در اپوزيسيون حکومت 
ايران، و سرمايه گذاری شان بر شلنگ تخته 
انداختن های ترامپ، برای مقبوليت دادن به خود 

های  فردای بعد از "چلبی"ها و "  کرازی"بعنوان
 .رژيم چينج ترامپ در ايران، تماشايی است

کنفرانس پرهياهوی اخير مجاهدين در پاريس، 
ديدار اخير رضا پهلوی با تعدادی از نمايندگان سنا 
و کنگره آمريکا،  و چراغ سبز های چندش آور 
سناتور مک کين، بيش از آنکه چيزی در مورد 
آينده ايران بگويد، در مورد بن بست و 
سرخوردگی سکت رجوی و شخصت ملی آقای 

 .پهلوی است

يکی مجاهد، سکت مافيای سياسی ـ اسالمی که 
بيش از دو دهه در انتظار به قدرت رسيدن به مدل 
چلبی است و  ديگری آقای پهلوی،  شاهزاده ای 
بدون کشور و ارتش و سازمان و بازمانده 

هردو، بروی  بن بست و  !حکومتی سرنگون شده
بحران های منطقه ای و جهانی شرط بندی کرده 

شرط بندی اين دور اما تماما  شرط بندی روی .  اند
 مدير قمارخانه اين دور از م .اسب بازنده است

 

 ترامپ و چلبي هاي ايران

 ثريا شهابي

٤صفحه   

در ميان تدابير شديد امنيتی با حضور بيش )  تير١٧و١٦( جوالی ٨و٧شهر هامبورگ در روزهای 
.  بود٢٠ هليکوپتر ميزبان دوازدهمين نشست اجالس جی١٩ هزار پليس و حفاظت هوايی ٢١از 

موضوع تغييرات آب و هوايی، تجارت جهانی، آزمايشهای موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در 
 مورد بحث و بررسی ٢٠سوريه و بحران مهاجران از مواردی بود که در نشست سران گروه جی 

 . قرار گرفت
 

، بزرگترين عمليات پليس در تاريخ اين ٢٠پليس آلمان حدود دو هفته قبل از برگزاری نشست جی 
پليس در اين دو روز تالش کرد  که مسير های حرکت اين تظاهرات را طوری .  شهر را آغاز کرد

 )ساختمان مسه هالن(تغيير دهد که از محل برگزاری نشست 

 ”!به جهنم خوش آمديد“

 

گزارش اعتراض به اجالس جي 

   در هامبورگ٢٠

٣صفحه   
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 امنيت؛
 ”رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران“بخشي از  منشور  

 
ن اوضاع، به هر سرنوشتي که      رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، که در آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بدتر شد                                  

 . سرمايه براي آنها رقم ميزند تسليم نشوند، ممکن نيست
اين حکم .  البات برحق مردم ممکن نيست      بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، که در دل آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه کنند، تحقق مط 

حزب کمونيست کارگري ـ حکمتيست مدافع .  امروز بخصوص، در شرايطي که جهان سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بيش از پيش صدق ميکند       
 .  ستبرچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز کليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي ا

گـانـي در امـور             ـ حزب حکمتيست دفاع و امنيت را وظيفه نيروي مسلح مردم، متشکل در کميته هاي محل کار و زيست، مبتي بر آموزش نظامي عمومي و شرکت هم  
 .   انتظامي و دفاعي، و جايگزين آن با ارتش حرفه اي و مافوق مردم ميداند

 و غير مسلح، فعـالـيـت         ـ حزب حکمتيست براي فراهم کردن شرايط دفاع، مسلح و غيرمسلح، عالوه بر کميته هاي محل کار و زيست، براي شکل گيري گارد آزادي، مسلح               
 .  ميکند

 :      ـ با اين وجود مادام که نيرويهاي مسلح وجود دارند موازين زير بايد برقرار گردند
هر فرد نظامي حق دارد از اجراي دستوراتي که به نظر او با قوانين کشور در تناقض باشد يا با اصول انساني .  ـ اطاعت بي چون و چراي پايين از باال در نيروهاي مسلح لغو شود۱ 

 .  و وجداني وي مغايرت داشته باشد امتناع کند
 .  ـ هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي که با اصول اعتقادات وي مغاير است، امتناع کند۲
 .   ديده شود ـ نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه، اونيفورم نظامي خود را به تن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حمل کنند که۳
 .  ـ  تشکيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسلح در لباس سيويل ممنوع است۴
  ـ لغو ديپلماسي سري ٥
 ـ ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاي ضد مردمي، نظامي،  سلطه طلبانه و سرکوبگرانه ٦
 .ـ ممنوعيت گسترش ميليتاريسم، دخالت نظامي ميليتاريستي در کشورهاي منطقه، ممنوعيت مسلح کردن دسته هاي قومي و مذهبي ٧
  

 

منجالب سازی در جغرافيای 
خاورميانه، ترامپ، خود 
امروز سردسته بازنده های 

 !جهان است

شلنگ تخته انداختن های 
ترامپ، دنيای سياست در 
آمريکا، و استراتژی هئيت 
حاکمه آمريکا را نمايندگی 

رقص با شمشير و  .نمی کند
با پرنس های عربستان 
سعودی و تالش برای ايجاد 
شکاف بين کشورهای عربی 
عليه قطر و تالش برای 
بازی با کارت روسيه و 
پوتين، ديوار کشيدن دور 
مکزيک و خروج از 
توافقات محيط زيست 
پاريس، هنوز قدمی عملی 

 .نشده، پوچ شد و هوا رفت

و عر و "  تاکتيکها"اين 
رهبری جهان "تيزها و پز

گرفتن ها، فقط و فقط "  آزاد
برای سرپوش گذاشتن بر 
معضالت و بن بست های 
بنيادين سياسی و اقتصادی 

در خود آمريکا، برای 
سرپوش گذاشتن بر بی 
آلترناتيوی بورژوازی 
امريکا در دوره افول 
قدرقدرتی خود، و برای 
سرپوش گذاشتن بر رقابت 
های اقتصادی بنيادين با 

اين را .  اروپا و چين است
بورژوازی آمريکا، کمپانی 
های مالتی ميلياردری در 
آمريکا و رقبای اروپايی و 
چينی و روسی، خود به 

 .خوبی ميدانند

اينکه آقای پهلوی و خانم 
رجوی، اين تحرکات را 
جدی گرفته اند، روی آن 
سرمايه گذاری ميکنند و به 
آن اميد بسته اند و برای آن 
دست و پای هم را لگد 
ميکنند، فقط و فقط نشان 
ورشکستگی سياسی فرقه 
مجاهد و جنبش مشروطه 

 !خواهی ايران است

فرقه رجوی تنها و تنها به 
اين قرعه کشی ها زنده 

اين جريان به پروژه !  است
سوريه ای  و عراقيزه شدن 

ايران زنده است، مدتها است 
برای آن البی ميکند و برای 
متحقق شدن آن لحظه 

آقای پهلوی .  شماری ميکند
هم ، که همه تالشهايش 
برای مقبوليت دادن به خود 
بعنوان تنها آلترناتيو مطلوب 
غرب به بن بست رسيده 
است، در اين شرايط چه 
فعاليت بيشتری ميتواند 

جز اينکه به !  داشته باشد
مردم ايران اطمينان دهد  

از آنجا که مردم ايران :  که
و ايشان !  از تبار گوهر اند

بعنوان نماينده تماميت 
ارضی ايران مهره اصلی 

در پروژه !  اين سناريواند
رژيم چينج ترامت، ايران 
دچار سرنوشت سوريه و 

فراموش !  عراق نخواهد شد
کرده اند که همين مردم 
حاکميت خاندان ايشان را از 
فرط نفرت از عملکرد 
حاکميت به زير کشيدند 
بدون اينکه خطر فاجعه بدتر 

 .را احساس کرده باشند

خانم رجوی و آقای پهلوی، 
با دخيل بستن به بالماسکه 

ترامپ، تنها و تنها خود را 
بی اعتبار تر و نزد مردم 

با .  ايران منزوی تر ميکنند
اين وجود، نفس تحرکات 
آنها، تنها تاثيری که در 
ايران دارد، همچون شلنگ 
تخته های ترامپ و محور 
شر تراشی های بی پشتوانه 
او، ترساندن مردم، طبقه 
کارگر و جوانان معترض 
برای دست زدن به هر 

 .تغييری است

تنها خاصيت اين دور از 
نمايشات رژيم چينچی های 
خانم رجوی و آقای پهلوی، 
ترساندن مردم از هر تغيير 
بنيادين و غيرممکن جلوه 
دادن پيروزی و بهبود و 
آزادی و برابری و خالصی 
از جمهوری اسالمی ايران 

های  "چلبی" رسالت.  است
ايران به استيصال کشاندن 
مردم ايران، و اهرم فشاری 
برای به رضايت کشاندن 
آنها برای تن دادن به وضع 
موجود، در هراس از 
سوريه ای شدن ايران، 

 .است

از اين رو، بايد با اين 
مردم .  تحرکات مقابله کرد

محروم ايران، جوانان بی 
افق کار و آينده روشن، زنان 
آزاديخواه و برابری طلب، 
طبقه کارگر و صف 
آزاديخواهی در ايران، بی 
ترديد از تالش های اين 
طيف، بيش از همه صدمه 

 .می بيند

جامعه ايران، صف 
اعتراض به فقر و بيکاری و 
سرکوب و تبعيض وبی 
حقوقی و آپارتايد جنسی، 

اپوزيسيون .  ميليونی است
طبقاتی و سفيد جمهوری 
اسالمی ايران، که فردای 
بهتری پس از فروپاشی يا 
سرنگونی جمهوری اسالمی 
ايران را در افق دارد، در 
مقابل تحرکات اپوزيسيون 
سياه  و ارتجاعی ايستاده 

 .است

 

 ٢٠١٧ ژوئيه ١٠ 
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 سايت آرشيو
  مجموعه آثار 

 منصور حكمت
 
 

http://hekmat.public-
archive.net/ 

که به عنوان مناطق امن 
. تعيين شده بود، دور کند

عالوه براين رسانه های 
آلمان همسو و هم جهت با 
سياست های پليس سعی 
کردند با خشونت گرا 
خواندن معترضان فضا و 
جو عمومی را عليه اين 
اعتراضات سازمان دهند و 
فضا را برای سرکوب آماده 

سرکوب پليس  چند .  سازند
روز قبل از شروع  اين 
اجالس با برچيدن کمپ 
معترضان شروع شد و در 
طول اين دو روز سعی کرد 
با گاز اشک آور، ماشين آب 

اين ....پاش ، باتوم و 
اعتراض ها را سرکوب کند 
و درگيری های شب جمعه و 
شنبه در محله های سنت 
پاوولی، شانزن فرتل، آلتونا 
و کارولينين فرتل هامبورگ 
که مجروح و دستگيری 
داشت، نقطه اوج اين 

 .سرکوب بود
 

در برابر اين اجالس، بيش 
از صدهزار نفر از 
معترضان ضد نظام 
کاپيتاليستی و چپگرا، 
احزاب کمونيستی، 
طرفداران محيط زيست، 
مدافعين جنبش برابری ، 
مدافعين پناهندگان و 

انسانهای آزاديخواه از اروپا 
و ديگر نقاط جهان، از جمله 

خود ....  فرانسه و سوئيس و
را به کشور آلمان و شهر 
هامبورگ رساندند و عليه 
اين اجالس و سياست های 

. آنها دست به تظاهرات زدند
تظاهرات از خيابان پشت 
ايستگاه مرکزی 
قطارهامبورگ شروع شد و 
نهايتا در محله سن پاوولی با 
ميتينگ و سخنرانی هايی به 

 .پايان رسيد
 

تظاهرکنندگان، سيستم حاکم 
و سران و رهبران گردآمدە 

 را عامل ٢٠در گروە جی 
اصلی کل نابرابری و بی 

عدالتی در سطح جهان 
خطاب نمودند و عليه آنان و 
سياست هايشان  و وضع 
موجود شعار سر می دادند، 

نه به اجالس جی "شعارهای 
به جهنم خوش "، "٢٠

، "نه به کاپيتاليسم"، "آمديد
" اتحاد و همبستگی جهانی"

به زبانهای انگليسی، آلمانی 
توسط مردم سر داده و 

در طول .  تکرار می شدند
مسير اين تظاهرات، پليس 
مجهز به سالح گرم مسير 
مشخص و ويژه ای را تعيين 
کرده و هليکوپترهای پليس، 
باالی سر معترضان به 
پرواز در آمده بودند و سعی 
داشتند فضای رعب و 

وحشت را ايجاد کنند و با 
خشونت گرا خواندن بخشی 

بلوک سياه (از معترضان 
اتحاد و همبستگی )  ها

. معترضان را در هم بشکنند
در مقابل معترضان با ايجاد 
زنجير انسانی تا پايان مسير 
تظاهرات مانع اين شدند که 
پليس بتواند بخشی از 
معترضان  را از جمعيت 

 . جدا کند
 

در اين چند روز هامبورگ 
در صدر اخبار دنيا بود اما 
نه فقط بدليل تجمع سران 

 و ٢٠دول ارتجاعی جی 
کشمکشهای آنها با هم که 
بدليل اعتراضی وسيع به کل 

بورژوازی جهانی، به 
سياستهای ارتجاعی و 

 !ضدانسانی آنها
 

خط ( فعالين حزب حکمتيست 
همراه با معترضين )  رسمی

و ساير سازمانهای چپ در 
اين اعتراض حضور فعال 

 . داشتند
 

واحد هامبورگ حزب 
 )خط رسمی(حکمتيست 

 ٢٠١٧ ژوئيه ٩
 
 

  به جهنم خوش آمديد
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فضاحت سياستهای ارتجاعی 
دول اروپايی و کمپين احزاب 
دست راستی عليه اين 
فراريان و سازمانهای خيريه 
و کمک رسانی به حدی 
رسيده است که بسياری از 
سازمان های رسمی و جا 
افتاده ای چون سازمان عفو 
بين الملل را، به محکوميت 
اين سياست ها کشانده و 
اعتراض به پرونده های 
قضايی عليه سازمان های 

" ان جی او"خيريه ای و 
يکی از .  شروع شد
پزشکان بدون "سخنگويان 

در اعتراض به پرونده "  مرز
سازی عليه سازمانهای کمک 

 رسانی غير دولتی، 
 

نه فقط ادعاهای ارتباط و 
همکاری اين سازمانها با 
قاچاقچيان انسان در اين 
منطقه را بی اعتبار دانسته 
است، که حضور سازمان 
های ان جی او را، در خال 
کمکهای دولتهای اروپايی، 
نيازی حياتی در دفاع و 

 .نجات اين مردم دانسته است
شکی نيست تا زمانيکه 
شرايطی که منجر به اين 
آوارگی ميليونی شده است، تا 
زمانيکه خاورميانه و شمال 
آفريقا صحنه جدال و 
کشمکش نيروهای ارتجاع 
بين المللی و متحدين محلی 
شان است، فرار از جهنم 
موجود در اين مناطق، فرار 
مردمی که زندگی و کاشانه 
شان نابود شده و اميدی به 
آينده ای بهتر و انسانی و 
حتی اميد به زنده ماندن در 

خود ندارند، نه فقط "  زادگاه"
متوقف نخواهد شد که سير 
رو به ازديادی را خواهد 

بورژوازی و .  داشت
سخنگويان، سياستمداران، 
ژورناليستها و دولتمداران 
شان تالش زيادی در 
سرپوش گذاشتن بر داليل و 
. ريشه های اين فرار دارند

تالش در مخفی کردن نقش 

خود در نا امن کردن جهان، 
محفی کردن نقش خود و 
متحدين مرتجع محلی شان 
در سارمان دادن انواع 
باندهای سياه و ترور در 
منطقه، انگشت اتهام به سوی 
کمپ رقيب دراز کردن و 
سلب مسئوليت از خود 
سياست فعال بورژوازی 

 .  جهانی است
  

تبديل ليبی به يکی از دروازه 
های اصلی فرار مردم از 
افريقا بدون جنگی که دول 
غربی در ليبی به راه 
انداختند، بدون جنگی که به 
مردم اين کشور تحميل شد و 
شيرازه جامعه را از هم پاشيد 
و انواع و اقسام قدرت های 
محلی و قبيله ای را در اين 
کشور به قدرت رساند، 

تالش امروز .  ممکن نبود
اتحاديه اروپا مبنی بر 
سختگيری و حضور 
نيروهای نظامی در مرزهای 
دريايی ليبی و بستن اين راه 
فرار نيز قطعا نميتواند مانع 
فرار ميليونها مردم آواره 

بستن هر مرزی، تنها .  باشد
به تغيير راه  و تراکم در 
راههای فرار ديگر می 

راههايی پر خطرتر .  انجامد
اروپا رسما !  و مرگ آور تر

سياست بستن درها به روی 
قربانيان جنگهای خود را 

پاسخ اروپا به .  ادامه ميدهد
معضل فرار از کشتارگاه 

مرگ .  فقط و فقط مرگ است
خود يا در "  زادگاه"در 

 !دريای مديترانه
 

پاسخ اين معضل اما نه در 
دست دول مرتجع اروپايی، 
بلکه در حل بحرانی است که 
خود بورژوازی آنرا ساخته 

اتحاديه .  و پرداخته است
اروپا، در طی اين چند سال 
نشان داده است که نه فقط 
قادر به حل اين بحران نيست 
که خود يکی از مسببين آن 

بشريت  در عين حال، .  است
آگاه و موج عظيم انسان 
دوستی، همدردی و احترام به 

انسانهايی که چاره ای جز 
فرار نداشتند، در اروپا، 
نشان داده است که حاضر به 
کوتاه آمدن در مقابل سرکوب 
و فشار بيشتر به اين مردم 
نيست و در مقابل انواع 
جريانات دست راستی در 
اروپا قد علم کرده و 

 . ايستادگی می کند
 

ابتدايی ترين وحداقل ترين 
خواستی که در مقابل دول 
اروپايی قرار گرفته است، 
برسميت شناختن حق فرار و 
فراهم کردن امکانات کافی 
برای پناه دادن اين مردم 
است، امری که حی و 
حاضر، با درنظر داشتن 
امکانات مالی و اقتصادی و 
اجتماعی، برای کشورهای 
اروپايی به راحتی قابل اجرا 

تحت فشار .  و تضمين است
قراردادن و وادار کردن دول 
اروپايی برای اجرای همين 
خواسته، امری است که 
. جامعه اروپا قادر به آن است

شکلگيری سازمانهای کمک 
رسانی از مردم داوطلب، 
سازمانهای غيردولتی که 
کمک به فراريان جنگ و 
کشتار را هدف اول و آخر 
خود تعريف کرده اند و عمال 
دول اروپايی را در مقابل 
يک تالش عظيم انسانی خلع 
سالح کرده اند گوشه ای از 
قدرت مردم در مقابل 
بورژوازی حاکم در اروپا و 

 . جريانات دست راستی است
هر درجه پيروزی در اين 
راه، هر درجه تحميل 
خواست حق فرار برای مردم 
و وظيفه کمک رسانی و 
تامين راههای امن فرار از 
جهنم جنگ، به همان اندازه 
مشقات اين مردم و کوتاه 
کردن دست قاچاقچيان و 
دزدان ميانه راه را نيز کوتاه 

اين حداقلی است که .  می کند
بشريت آگاه امروز می تواند 
به بورژوازی و دولت های 

 .اروپايی آن تحميل کند

 !در كشتارگاهها بمانيد


