ھيم
را ارج می نھي
العيه جمعی ::ياد بھزاد ککاظمی را گرامی می داريمم زندگی و ممبارزه اش ا
اطال

بيست و ددوم آوريل  ٢٠١ ١در بيماارستانی در تتبعيد ،شعله ی جانی خمووشيد که حراررت بی دريغغش
انتقال رفيق کاظممی به
روز از ل
کارگری ايران بود .پس از  ١٢ر
ی
سوسياليستی و
ی
ش
سالھا گرممابخش جنبش
الم شده بود ،با انفصال مااشين
آن ،مرگ مغززی او توسط پزشکان اعال
ديروز ،
بيمارستان و در حاليککه
ن
ِ
شد .آرام و سااکن ،پس از ييک
تنفسی از پيکر گگرم او ،قلب ااو نيز از تپيددن باز ايستادد و او آرام ش
ی
ھای
ی بی وقفه
.عمر پوياايی و تکاپوی
مولوی تھران بر بااليد و
ی
ی خود برگزيدد ،در
سياسی و مبارزاتی
ی
ظمی ،نامی ککه او برای زندگی
بھزاد کاظ
مرز و وسيعی ککه در
خود را تا پاياان عمر در دنيای بی ز
حله کودکی خ
گرما ،ساددگی و صميمميت مردم مح
لحن خود حفظ ککرد
ت ،در جان و صدا و ن
.آن زيست
گلستان رفت و در آنجا به فعاليت ھای سازمان
حصيل به انگل
طنتی برای تح
ان رژيم سلط
بھزاد در سالھای خفقان
شت و پس ازز سقوط
ھای تھران بازگش
ت .در روزھھای انقالب مرردم ايران بهه خيابان ی
سياسی پيوست
يافته تر س
ستبداد
ی انقالبی آن دوران ،به ممبارزه عليه اس
سياليست ھای
استبداد سللطنتی او نيزز ھمچون بسيياری از سوس
مبارز توسط رژيمم ،او نيز ماننند ديگر
ز
البی و
سرکوب سازممان ھای انقال
تازه به قدرت رسيده پپرداخت .با س
شد
ج از کشور ش
ھای رژيم ،مجبوور به خروج
.جان به ددربردگان از قتل عام ی
اما اين بار او ھھمچون يک ففعال سياسی تبعيدی با ناممی جديد به يياد
گاه او شد ،ا
لندن بار ددگر اقامت گا
ب ،به فعاليت پرداخت
سياليسم انقالب
شکست خوردده بود و بھزااد .رفيقی جاان باخته از گگرايش سوس
انقالب ،ش
ری را در براابر خود می ديد
سازمان يافته و ھدفممند در .فعاليليت دشوارتر
ن
روت فعاليت ھای
او به ضر
در دو عرصه نظری
نگسلد ،اگاه بود .ر
،
مختلف اجتماعی ا ز ھم
ف
دوران رککود برای آنککه تجربه مبارزات
شيد و ھمزماان برای تحققق آنچه که بباور
ژوھش می ککرد ،می انديش
و عملی ابا تمام نيرو ممی کوشيد؛ پژ
در مبارزه و ککمپين
سياليستی ھمککاری داشت و ھمزمان ر
نشريات متعدد سوس
ت
داشت عممل می کرد .ااو با
شی مھم
ن ،سھم و نقش
سياليستی و کاارگری ايران
جنبش سوسياليستتی و انقالبی بين المللی و جنبش سوس
ھای ش
شايسته داشت
ه
.و
فعال او در " اتحاد
ھمکاری و حضور فع
ی
سالھای واپسين عممر،
ی
ھای برجسته زنددگی سياسی او در
فراز ی
سياليستی
پژوھش ھای سوس
ش
صلنامه
المللی در حمايت از گارگران در ايران" ،ببنيان گذاری و انتشار فص
بين ی
ی طرح
ھای ايرانی و ببين المللی و ايجاد فضای عمومی برای
"سامان نوو" به ھمراه طيفی از سووسياليست ی
اتاق اينترنتی " اتحاد سوسيالليست ھا" بوود
.مباحث و نظريه ھا ازز طريق ق
ن ما رفت
توانمند .او بسيار زود از ميان
ند
باخاموشی او جنبش سسوسياليستی و کارگری ايرران يکی از ياران
ی
مه اين ھا
رح ھای نو بررای روزھا و سال ھای آآينده داشت و در کنار ھمه
از دست داد .ااو ھنوز طر
خود را ز
استوار پيمود و با ببرامد
ر
عزمی
ش بر جای ماانده است .او دھه ھای تارريک را با ع
پژوھش ھھای ناتمام اش
ھايش ديد
شد در چشم ھا و لبخند ھا
.نسلی جووان از سوسياياليست ھای انقالبی ،اميد به فردای رووشن را می ش
شکست و پيوند اين سنت ھا با ممبارزات
ت
سياليستی در ددوره
ظ سنت ھای انقالبی سوس
تالش برای حفظ
او در ش

انقالبی جديد و به اين گونه پيشروی به سوی آينده سوسياليستی ،نقش برجسته ای داشت .او در اين
.تالش تنھا نبود اما ويژه و متمايز بود
از خاموشی ناگھانی او سخت در اندوھيم .اين چھره يگانه را بزرگ می داريم و در يادمانش پرچم
.ھای سرخ بر می افرازيم
امضا
بھرنگ آبکناری ،باقر ابراھيم زاده ،عسل اخوان ،سعيد آرمان ،حسن آزاد ،مجتبی آزاد ،جواد
اسکوئی ،صديق اسماعيلی ،علی اشرافی ،مرجان افتخاری ،سعيد افشار ،امير اميری ،صادق
اندواری ،گردانا اندواری ،ابرايم آوخ ،جمشيد باروتی ،سوسن بديعی ،سيروس بينا ،يونس پارسا بناب،
امير پيام ،ھژير پالسچی ،حميد پورقاسمی ،علی پيشگاه ،اميد پيوندی ،مجيد تمجيدی ،صادق تھرانی،
پيمان جعفری ،نظام جاللی ،بھروز جليليان ، ،امير جواھری ،ناصر جوھری ،حميد جھانبخش ،حسن
حسام ،علی حسينی ،تراب حق شناس ،فرزانه حيدری ،فری حيدری ،ايرج حيدری ،بھروز خباز ،نادر
خليلی ،گلنار خواجه نوری ،اسماعيل خويی ،سيروس دست داران ،علی دماوندی ،فيروزه راد ،ايوب
رحمانی ،تھمينه رستاخيز ،عليرضا رضايی ،فضل اله روحانی ،تقی روزبه  ،رضا رئيس دانا ،صفورا
رئيسی ،پيروز زورچنگ ،گل کو سعادت ،بيژن سعيد پور ،ھدايت سلطان زاده ،ميالد سين ،عباس شاد
لو ،پيام شاکر ،مسی شريفی ،فتحی شمس ،آذر شيبانی ،سارا صالحی راد ،سودابه فراز ،بھروز
فراھانی ،فرھاد فردا ،الماس فرضی ،برزو فوالد وند ،فرھنگ قاسمی ،سيامک قبادی ،بھرام قديمی،
پری قديمی ،بھروز عارفی  ،ستاره عباسی ،ھما عليزاده ،رضا غفاری ،مھدی کيا ،علی مبارکی،
حشمت محسنی ،امير محسن محمدی ،اکبر محمدی فر ،جليل محمودی ،ميترا محمودی ،سلماز مرادی،
ميالد مرادی ،فريبا مرزبان ،احمد مزارعی ،آوا مقدسی ،بھروز مقدم ،منصور موسوی ،اردشير
مھرداد ،مينو ميرانی ،کورش ناظری ،ناھيد ناظمی ،نادر ناظمی  ،نوشين ناظمی ،زھره ناظمی ،جميله
حسين نقی پور ،سياوش نيکی ،جمال واعظی ،ندايی ،پريسا نصر آبادی ،حامد نظری ،شيوا نظری،
وحيد ولی زاده،
اعضا و ھمکاران ھيئت تحريريه سامان نو
تحريريه نشريه خيابان
تحريريه نشريه دانشجويی بذر
گروه پروسه
کميته جوانان بلژيک
کمونيستھای انقالبی www.K- en.com
سازمان زنان ھشت مارس )ايران -افغانستان( -انگلستان

