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ژانويه، بدنبال سه سال کار  ٢٨روز سه شنبه 
جرد کوشنر مشاور ارشد ترامپ همراه با تيم 

آمريکا و اسرائيل در باره دولتهای مشترک 
طرح موسوم به صلح، دونالد ترامپ در 
همدستی و همراه با بنيامين نتانياهو با حضور 
سفيران امارات و بحرين و عمان، در يک 
نمايش شنيع که بيشتر به تبليغات تجاری سبک 

" طرح معامله قرن"شباهت داشت، از 
" معامله قرن"کليات اعالم شده .  رونمائی کرد

نه طرحی برای حل مسئله فلسطين و رسيدن 
به يک صلح عادالنه بلکه خط زدن صورت 

ای برای الحاق کامل  مسئله فلسطين، پروژه
سرزمينهای فلسطينی، چهارچوبی برای به 
محاق بردن مسئله فلسطين بطور کلی و مردود 
اعالم کردن قرارداد اسلو و طرح دو دولت 

الساعه نبود،  اعالم اين طرح خلق.  مستقل بود
مقدمات آن طی دوسال گذشته با تقديم بلنديهای 
جوالن به اسرائيل و برسميت شناسی اورشليم 
بعنوان پايتخت اسرائيل توسط ترامپ فراهم 

"شده بود در متن بهم "  طرح معامله قرن. 
خوردن چهارچوب کشمکش قديمی اعراب و 
اسرائيل، تغيير بلوک بنديهای منطقه ای و 
آغاز سطحی از روابط عربستان و امارات و 

بحرين و عمان با اسرائيل و 

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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!مرگ بر جمهوری اسالمى  

بدرجه ای حمايت غير مستقيم اردن و مراکش، در چهارچوب سياست 
اين طرح فاشيستی تالشی برای .  بازسازی خاورميانه ممکن شده است

تحميل يک عقب نشينی استراتژيک به مردم سرکوب شده فلسطين بعد 
از يکدوره بمباران و موشک باران ارتش اسرائيل و کشتار جوانان و 

 .کودکان فلسطينی در همين هفته های اخير رونمائی ميشود
 
راه حل مسئله فلسطين نيست، طرحی برای "  طرح معامله قرن"
نيست، بلکه سناريو و "  دو دولت"نيست، طرحی برای ايجاد "  صلح"

پروژه دو دولت آمريکا و اسرائيل و حمايت مستقيم و غير مستقيم 
دولتهای عربی برای تقسيم مجدد مناطق نفوذ در منطقه و الحاق هرچه 
بيشتر سرزمينهای فلسطين و تحميل هرچه بيشتر ستمگری و استبداد 

هدف کليدی اين  .عريان و استثمار خشن بر ميليونها فلسطينی است
طرح فاشيستی اينست که رسماً و قانوناً موقعيت درجه دوم شهروندان 
فلسطين در قياس با شهروندان اسرائيل و اردن و کشورهای مجاور را 

اين طرح نژادپرستانه که بدون شرکت مردم فلسطين و  .تثبيت کند
نمايندگان آنها اعالم شد، ادامه سياست يکجانبه حمايت دولت آمريکا از 
سياستهای دولت اسرائيل است که با مخالفت مشروع مردم فلسطين 

دولت آمريکا بار ديگر با وقاحت نشان داد نه .  روبرو شده است
صلح برای حل مسئله فلسطين بلکه موئتلف و حامی دولت "  ميانجی"

اين طرح برخالف عنوان آن .  اسرائيل و سياستهای جنايتکارانه آنست
هم نيست، طرف مقابل نه در تنظيم آن شرکت داشته و "  معامله"حتی 

 . دارد و نه در اجرايش شرکت خواهد داشت
 

معامله "حکمتيست، طرح فاشيستی   -حزب کمونيست کارگری ايران 
را سياست برسميت شناسی و تحميل و تثبيت يک دولت آپارتايد "  قرن

به مردم فلسطين، يک طرح اولترا راست عليه "  دولت يهود"با عنوان 
روند انقالبی کنونی در خاورميانه و تمايالت پيشرو مردم منطقه ميداند 

اگر پيشرفت و تحقق پروسه صلح در .  و آنرا بشدت محکوم ميکند
دوره های قبل از جمله قرارداد اسلو و تشکيل دو دولت مستقل و 
متساوی الحقوق و حل مسائل اساسی مانند بازگشت آوارگان و 

ها در گرو منزوی کردن و تسويه  پناهندگان و توقف شهرک سازی
حساب با راست افراطی و مذهبی در هر دو سوی اين کشمکش بود، 

مهر تائيدی بر سياستهای ميليتاريستی، "  طرح معامله قرن"
نژادپرستانه و تقويت نيروها و جريانات راست و مذهبی است که 
بحران در خاورميانه را تشديد و به نيروهای جنبش اسالمی که زير 

اند، هرچند موقت، جان تازه  ضرب مبارزه انقالبی در حال عقب نشينی
 .  ای ميدهد

 
، بلکه طرح اردوگاهی "طرحی برای صلح و ايجاد دو دولت"اين نه 

کردن ابدی زندگی مردم فلسطين، سلب اختيار حقوقی و قانونی 
چهارچوبهای يک دولت به هر معنای رايج آن، خلع سالح و تسليم بی 

سرمايه چون و چرای فلسطينيان به دولت اسرائيل با وعده اقتصادی 

حتی اگر اين ادعای موهوم اقتصادی .  ميليارد دالری است ٥٠گذاری 
در اين شرايط چيزی جز تبديل توده ميليونی فقرزده عملی شود، نتيجه آن 

و بيکار کرانه غربی و غزه به بردگان مزدی با دستمزد نازل در شرايط 
اين طرح فاشيستی بروشنی  .استبداد و سرکوب و بيحقوقی نخواهد بود

حقوق توده مردم فلسطين را نفی، مشقات آنها را ابدی و با خميره 
نژادپرستانه آن بر تحقير مردم عرب زبان و فلسطينيان، که رکن اصلى 

 . کل ايدئولوژى رسمى در اسرائيل است، مهر تائيد ميزند
 

حکمتيست خاتمه دادن به مشقات فوری مردم   -حزب کمونيست کارگری
فلسطين و مسئله ای که هفتاد سال همراه با رنج و خون و آوارگی و 
جنايت تداوم داشته است را پايان دادن به حمايت يکجانبه آمريکا از دولت 
اسرائيل و بازگشت به قرارداد اسلو و تشکيل دو دولت مستقل و متساوی 

استقالل فلسطين و تشکيل دو دولت مستقل و متساوی .  الحقوق ميداند
الحقوق با همه خصلت بورژوايی و محدوديتهای آن، اجازه ميداد که 

تر، تضادهای طبقاتی، جدال چپ و راست و  معضالت اجتماعی اساسی
ترقی خواهی و ارتجاع در هر دو جامعه، بيش از پيش از زير سايه مساله 

اين روند قيچی شد، دولت اسرائيل .  ملی خارج گردد و به پيش رانده شود
بر جنايت و شهرک سازی و سلب حقوق فلسطينيان ادامه داد و اکنون با 

فضای جديدی برای تشبثات راست يهودی و " معامله قرن"طرح فاشيستی 
اسالمی و نيروهای مرتجع قومپرست عليه صلح طلبی مردم منطقه ايجاد 

اين طرح محکوم به شکست است، نه مردم محروم فلسطين .  کرده است
و "  راه حل"آنرا می پذيرند و نه ترامپ و نتانياهو ميتوانند آنرا بعنوان 

 . بنام خود ثبت کنند" طرح صلح"
 

از نظر ما يک صلح واقعی و پايدار فقط ميتواند صلحی به رهبری 
صلحی که انترناسيوناليسم کارگر و .  آزاديخواهان در منطقه باشند

چنين .  انساندوستی و برابری طلبی عميق مردم منطقه ضامن آن باشد
دو کمپ، بدون تفوق   صلحی بدون يک مقابله کارساز طبقاتی در هر

سياسی جدی افق چپ، در اسرائيل و در فلسطين و کشورهای عربی، 
 . حاصل نميشود

 

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٣٠

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٢٨شماره    

 "معامله قرن"

 ...پروژه الحاق سرزمينهای فلسطين و تثبيت حاكميت آپارتايد نژادی 



تنها با برافکندن اين .  بيکاری محصول بيواسطه سرمايه داری است
برافکندن نظام سرمايه با انقالب .  شود نظام ريشه بيکاری خشک می

اجتماعی طبقه کارگر در دستور فوری جنبش کمونيستی طبقه کارگر 
بيکاری يک مصيبت سنگين و يکی از موانع سر راه انقالب .  است

های آن کنار  اجتماعی طبقه ما است که بايد تا آنجا که ممکن باشد زيان
مادام که اين نظام دوام دارد نبرد با بيکاری برای انسان .  زده شود

بيکار شده محروم شده از معيشت، يک عرصه مهم جنگ مرگ و 
يک عرصه حياتی نبرد عليه محروميت از معيشت، نبرد .  زندگی است

 .عليه بی آيندگی است
 

لشکر بيکاران بخش وسيعی از طبقه کارگر است که حضور دائم آن 
در پشت ديوار بازار کار، اهرم فشاری است در دست بورژوازی 
برای پائين نگاه داشتن دستمزد کارگر، برای اجبار کارگر به کار 
اضافه، برای واداشتن کارگر به گرفتن چند شغل که خود اين چندشغلی 

نسل جوان، .  ناچاری، خواه ناخواه در خدمت گسترش بيکاری است
: دانش آموزان و دانشجويانی که رو به کارگران نسل قبل فرياد ميزنند

در واقعيت سخت و زمخت  »کنارتان ميمانيم  -فرزند کارگرانيم «
زندگی زير سلطه سرمايه، اکثرا در داالن انتظار ورود به کوره 

امروز دانش آموز يا دانشجو هستند، فردا .  آدمسوزی بيکاری هستند
اين چه !  دانش آموختگان بيکار معيشت سوخته آينده سوخته هستند

 زندگی است؟
 

هايی که داغ بيکاری بر زندگی روز  اين فراخوان قبل از همه آن انسان
و پردانش جامعه است  و شبشان زده اند، خطاب به نسل جوان شجاع 

فراخوان به .  که حال حاضر درگير عرصه های گوناگون نبرد است
فراخوان .  درگير شدن ابن نسل در عرصه حياتی نبرد با بيکاری است

به گرد آمدن در يک جنبش کارگری نبرد با بيکاری در يک 
 .سازمانيابی شورايی است

 
و محل، در هر زيستگاه و مجتمعی که   از همين امروز در هر شهر 

سازمان  »شورای همياری نبرد با بيکاری«هستيد دست به کار شويد، 
به اين اسم يا به هر اسم مناسب ديگر که ذهن خالق و نيروی .  دهيد

ابتکار جوشانتان در اختيارتان ميگذارد، مهم اين است که دست به کار 
به هر شکلی که تناسب قوای ضدپليسی در !  شويد، هرچه زودتر بهتر

محل ياری ميدهد، شورای نبرد با بيکاری شهر و محله خودتان را برپا 
 .کنيد

 
تا زمانی که قوام قابل دوام بگيرد، ممکن است اين اقدام به ناگزير 

کاراکتر توده ای آن . مخفی باشد، اما اين يک مبارزه طبقاتی علنی است
باالنس چگونگی کاربست اين ابتکار و . با کارکرد مخفی خوانايی ندارد

پيشبرد آن را فعالين پيشرو در هر محل با شناخت از ميزان توان و 
برای .  دهند و به کار ميبندند تناسب نيروی در دسترس، تشخيص می

مثال ابراز وجود علنی اول آن ميتواند با يک تحصن دهها نفره در يک 
يا هر جای در دسترس /  يک فرمانداری/  يک انجمن شهر/  اداره کار

. »نميشه «لطفا نگوئيد .  اين شدنی است.  مشابهی، آغاز و عملی گردد

   

 فراخوان به نسل جوان

 برای نبرد با بيكاری

 برخيز ای نسلى كه داغ بيكاری بر زندگيت زده اند

 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

هم نگوئيد که گاهی بدتر از  »...ميشه ولی «لطفا 
ايذائی تر جلو اقدام .  اراده را فلج ميکند »نميشه«

با دقت و هشياری تمام .  مستقيم سنگ مياندازد
تدارک ببينيد، سازمان بدهيد، کاری که بايد کرد 
را به نتيجه برسانيد و با فرياد شادی 

 .»آری، کرديم و شد«:بگوئيد
 

اين فراخوان من .  اين فراخوان اقدام مستقيم توده ای به نسل جوان است
است همچون يک فعال کمونيست باتجربه، که معتقدم تجربه نسل ما در 

تواند نيروی  کنار انرژی خروشان و دانش فراگير نسل شما جوانان، می
 .ورد انفجاری عظيم و پيروزمند به بار آ

 
گسترش و .  نبرد با بيکاری يک عرصه مبارزه کارگری توده ای است

پيشروی جنبش راديکال کارگری است که در دو سال گذشته توجه جامعه 
ايران و چشم اميدعاشقان رهايی و تشنگان آزادی را به سوی خود گردانده 

اين جنبش نه کار حزب معينی است و نه در انحصار هيچ حزبی .  است
اگر ابتکار حزب معينی هم در استارت زدن آن دخالت داشته باشد، .  است

که اگر بماند همانجا فوت .  در ادامه محبوس دايره هيچ حزبی نخواهد ماند
روشن است در چنين نبردهايی که با سازمانيابی کارگری شورايی . کند می

يابد، هر حزب و جريان و گرايش کارگری که فعالتر،  جريان می
دخالتگرتر، با ابتکارتر و با پراتيک جنبشی غيرسکتی و فراحزبی دست 

تواند اعتبار و نفوذ شايسته و بايسته بيشتری کسب کند،  اندر کار باشد، می
 !که نوش جانش باد

 
خطاب اين فراخوان عالوه بر نسل جوان و مسن بيکار يا در پرتگاه 
بيکاری، خطابی است مستقيم به همه کارگران امروز شاغل، به معلمان و 
پرستاران شاغل و بيکار، به بازنشستگانی که پس از عمری جان کندن به 
جای استراحت و آرامش و رفاه، در اين دنيای بيرحم سرمايه، از تنگی 

خطابی .  معيشت، اسارت فقر و استرس حاصل از ناکامی رنج ميبرند
است به همه فعاالن کارگری، به کمونيستهای انقالبی و ميليتانت و نترس 

گويد اين نبرد  خطابی است که صميمانه می. چه متحزب و چه غيرمتحزب
بر ترديدها و !  و اين ميدان نبرد پيش رويتان است، دست به کار شويد

نگوييد اراده گرايانه .  موکول به فردا کردنها و نميشه گفتن ها غلبه کنيد
همنسلهای من هنوز .  برعکس الزم است اراده کنيد و اقدام کنيد.  است

آسته برو «هنوز در بند کليشه فلج کننده .  غالبا اسير نگرانی و واهمه اند
تواند  تکان و بپاخاستن نسل جوان می.  سرگردان مانده اند »آسته بيا

بايد ندا .  همنسلهای باتجربه ما را هم به تحرک اندازد و با خود همراه کند
در داد که بس است، کار امروز را به فردا نيندازيد، فردا صد کار فردايی 

به عالوه نبرد با بيکاری در فردا و فرداها هم .  جلومان سبز خواهد شد
ادامه خواهد داشت تا برسيم به روزی که بتوانيم معيشت شايسته انسان را 

تا آنجا .  در جامعه آزاد و برابر و مرفه سوسياليستی برای همه تامين کنيم
اين نبرد پايه پای عرصه های ديگر نبرد بی امان طبقاتی دست همه ما را 

 .ميبوسد
 

دراز ميکنم بياييد با هم نبرد با بيکاری را با   پس دستم را به سويتان
 .پايداری و شور و عشق تشنگان رهايی پيش ببريم

 
 همرزمتان
 فاتح شيخ

 ٢٠٢٠ژانويه  ٢٧/  ١٣٩٨هفتم بهمن 

 



   

ژانويه  ٢٨بعد از مدتها فضا سازی سه شنبه : نتانياهو -نمايش ترامپ 
ترامپ و نتانياهو، .  طرح معامله قرن در کاخ سفيد رونمايی شد ٢٠٢٠

دو عنصر منفور در راس دو دولت دست راستی آمريکا و اسرائيل 
همگام و همدست پشت تريبون ظاهر شدند و به قول خودشان 

رهبری و يا نمايندگان .  را اعالم کردند"  معامله قرن"چهارچوب 
تشکيالت خودگردان فلسطين به عنوان طرف اصلی اين کشمکش 
ديرينه نه تنها در اين مناسبت غايب بودند، بلکه از قبل به اين طرح 

همين  فاکت کافی . گفته و آن را مردود اعالم کرده بودند" نه"اسارتبار 
 -ترامپ "  صلح طلبی"است، بی پايگی طرح قرن و ادعای کذايی 

بدوا و قبل از ورود به مضمون .  نتانياهو را به وضوح افشا کند
بايد گفت، آنچه در کاخ سفيد اجراشد، نمايشی مشمئز "  معامله  قرن"

کننده، مملو از ارائه نقشه يکجانبه و زورگويانه و قلدرانه عليه حقوق 
اوليه مردم رنج کشيده فلسطين، گستاخی و دهن کجی بيشرمانه در 
مقابل بشريت حق طلب بود، که در چند دهه اخير و مشخصا بعد از 

در اوايل دهه نود ميالدی به حل و سازش قابل قبول و "  اسلو"قرارداد 
همانطور که . مورد توافق دو طرف اين نزاع در خاورميانه اميد داشتند

حتی بسياری از مفسران بورژوايی هم اذعان کردند، مضحکه روز سه 
نتانياهو برای   -شنبه گذشته عمدتا حرکت هماهنگ شده ترامپ 

خالصی از مشکالت داخلی گريبانگيرشان و کمپين انتخاباتی آنها برای 
تملق متقابل زننده دو طرف به هم و .  ماندن در راس قدرت دولتی است

تعريف و تمجيدهای پوچ و مکرر از همديگر در خدمت نجات هرکدام 
طنزتلخ مساله آنجا .  از منجالبی است که اکنون در آن بسر ميبرند

است، هزينه اين شعبده بازی و نمايش مسخره آنها را مردم مبارز و 
 . سختی کشيده فلسطين بايد بپردازند

 
،  طرحی "معامله قرن"  :آپارتايد نژادی و کولونياليسم:  معامله قرن

درست بر عکس برای دفن .  اسرائيل نيست  -برای حل نزاع فلسطين
ميالدی در  ٩٣در سال "  اسلو"هر طرح و نقشه ای و از جمله طرح 

در واقع اين .  جهت حل موثر اين مشکل ديرينه در خاورميانه است
طرح يکجانبه مورد نظر دست راستيهای افراطی هيات حاکمه اسرائيل 
. است که از آستين ترامپ و دولت دست راستی او بيرون زده است

مطلقا اگر کسی و يا جريانی خود فريبی و يا عوامفريبی نکند، الزم 
صفحه ای را مطالعه کند، تا عمق ضديت  ٨٠نيست جزئيات اين طرح 

اين سند سوپرارتجاعی را با ابتدايی ترين حقوق مردم فلسطين که 
محورهای .  چندين دهه است برای آن جانفشانی ميکنند، متوجه شود

در اين .  اصلی اعالم شده در همين چند روزه به اندازه کافی گويا است
به اصطالح طرح نه تنها از دولت مستقل فلسطين با حقوق و موقعيت 
برابر در کنار دولت اسرائيل خبری نيست، بلکه حاکميت و سيطره 

اسرائيل بر کل مناطق اشغال شده تثبيت و "  يهودی"بالمنازع دولت 
تحکيم ميشود، حتی چهارچوب مورد نظر قرارداد اسلو برای تشکيل 
دولت فلسطين با همه محدوديتهای درنظرگرفته شده برای آن هم از 

در مقابل از .  نتانياهو منسوخ اعالم شده است  -جانب طرح ترامپ 
در جغرافيای محدود و تکه تکه شده ای تحت "   دولت خودگردان"

 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٤صفحه 

قيموميت دولت اسرائيل صحبت شده که حق داشتن ارتش و پليس محلی و 
. فرودگاه و تردد هوايی و قدرت کامل و الزم اقتصادی و اداری را ندارد

سئوال هر وجدان آگاه و هر ناظر منصف اينست آيا اين دولت است؟ يا 
يک منطقه و اداره کولونيال و مستعمره که ساکنين آن در شهر و شهرکها 
و روستاهای محصور شده زير دست دولت ستمگر و اشغالگر اسرائيل 

آيا اين کولونياليسم در عصر جديد نيست؟ از .  شب و روز را بايد بگذرانند
دولت اسرائيل "  يهودی"اين پديده تلختر و بدتر در اين طرح بر ماهيت 

تاکيد شده که معنای عملی اش سيطره حکومت و دولت براساس تفرقه 
. نژادی و مذهبی و بر اساس تبعه درجه يک و درجه دو شهروندان است

جاری شدن .  پديده ای که جناح چپ جامعه اسرائيل هم توافقی با آن ندارد
اين طرح احيا و تثبيت حاکميت مبتنی بر آپارتايد نژادی در آغاز قرن 

در دهه پايانی قرن بيستم "در يادداشت ديگری نوشتم، .  بيست و يکم است
با جارو شدن آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی تحت رهبری نلسون 
ماندال، دنيا و بشريت اميد به بهبود مثبتی را تجربه کرد، اکنون و در دهه 
دوم قرن بيست و يکم با دست باال پيدا کردن راست افراطی، آپارتايد 

ميرود بر مردم مبارز و محنت کشيده " کولونياليسم"نژادی و به اعتقاد من 
ترامپ راسيست در نظر دارد، اين کولونياليسم . فلسطين مجددا تحميل شود

در اين طرح سراپا ضد انسانی تعلق ".  را به ضرب پول تحميل کند
يکپارچه اورشليم به مثابه پايتخت حکومت اسرائيل که از اصلی ترين 
محورهای مورد منازعه  دوطرف است، به نحو سبعانه و لجوجانه تاکيد 

مساله .  شده که مجرای شعله ور نگه داشتن دايمی اين کشمکش خواهد بود
همين .  محوری ديگر سرنوشت پناهندگان فلسطينی بی پاسخ مانده است

چند مولفه افشاگر ماهيت ستمگرانه و کولونياليستی اين طرح و تالش ضد 
انسانی برای تثبيت موقعيت حکومت آپارتايد نژادی باالی مردم فلسطينی 
و عرب زبان در جغرافيای تحت سيطره  دولت مذهبی نژادی يهود در 

 . مناطق اشغالی است
 

 -طرح ضد انسانی نتانياهو :ترامپ  -پيش زمينه های طرح نتانياهو
ترامپ در بطن تغيير و تحوالت و عقب گردهای مهم جهانی و منطقه ای 
و تغيير منفی در معادله بين دولت اسرائيل و فلسطين عمدتا در دو دهه 

در اين ميان بر دو مولفه محوری بايد .  اخير به جلو صحنه رانده شده است
اولی، به بن بست رسيدن قرارداد اسلو و دومی عروج .  انگشت گذاشت

در مورد .  راست افراطی در سطح جهان و خاورميانه و در خود اسرائيل
 . هر کدام توضيحاتی الزم است

 
در معادله جهانی، منطقه ای بعد از  :قرارداد اسلو چرا ناکام ماند  -الف

فروپاشی بلوک شرق و در آغاز دهه نود ميالدی با تشکيل کنفرانس 
، مرحله ديگری برای دستيابی به نقشه ای برای ١٩٩١مادريد در سال 

پايان دادن به نزاع و کشمکش پر از خون و رنج بين جنبش آزاديبخش 
خود .  فلسطين به رهبری ياسرعرفات و دولت اشغالگر اسرائيل شروع شد

کنفرانس مادريد به نتيجه فوری نرسيد، اما سرآغاز اقدامات و مذاکراتی 
اين قرارداد با .  بود که منجر به تدوين قراردادی در اسلو پايتخت نروژ شد

توافق دو طرف کشمکش و قدرتهای جهانی ومنطقه ای و 

 

 !آپارتايد نژادی عليه مردم فلسطين: معامله قرن
 

 رحمان حسين زاده

  ٥صفحه   



ميالدی در همايش بزرگی در زمين چمن  ١٩٩٣سازمان ملل، در سال 
کاخ سفيد زير نظر بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا و با حضور 
ياسر عرفات و محمود عباس از جانب جنبش فلسطين و اسحاق رابين 

رونمايی شد و ) وزير خارجه(و شيمون پرز ) نخست وزير وقت اسرائيل(
قرار داد اسلو چهارچوب قابل قبول مصالحه بين دو طرف . به امضا رسيد

اساس مسئله اين بود، آن قرار داد، .  اصلی کشمکش را تامين کرده بود
تشکيل دولت مستقل فلسطين در کنار دولت اسرائيل را به رسميت شناخته 
بود، هر چد پاشنه آشيل آن قرارداد هم اين بود، که محدوديتهايی را برای 
دولت مستقل فلسطين در نظر ميگرفت که به آسانی مورد تاييد فلسطينی ها 

با اينحال در چهارچوب آن .  نبود و روند توافق نهايی را کند و پيچيده کرد
قرارداد راه حل دو دولت مستقل و رسيدن به توافق نهايی در چشم انداز 

قرارداد اسلو از همان ابتدا با مخالف شديد دست راستيهای دو طرف .  بود
در اسرائيل حزب دست راستی ليکود و دست راستيهای .  روبرو بود

افراطی تر مذهبی نژادی و در ميان فلسطينی ها جريانات تروريست 
اسالمی مثل حماس و جهاد با حمايت جمهوری اسالمی و ديگر جريانات 
مرتجع و افراطی کارشکنی عليه به سرانجام رسيدن قرارداد اسلو را 

اتفاقا در متينگ بزرگ صلح در  ١٩٩۵عاقبت در سال .  تشديد کردند
ميدان مرکزی تل آويو اسحاق رابين نخست وزير و از معماران قرارداد 

با ترور رابين .  اسلو توسط يک عنصر راست افراطی يهود ترور شد
روند تحوالت در داخل اسرائيل و در مناسبات بين اسرائيل و فلسطين 
بسيار تغيير کرد و اين موثرترين ضربه به روند پيشبرد و اجرای قرارداد 

به دنبال اين واقعه و به فاصله کوتاهی بعد از آن در .  اسلو بين طرفين بود
انتخابات اسرائيل حزب دست راستی ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو 
سرکار آمد و عمال قرارداد اسلو را حتی در اندک مواردی که با فلسطينی 

اين وضعيت به جريانات تروريست اسالمی .  ها مذاکره کرد، کنارگذاشت
و جمهوری اسالمی هم فرصت داد تا بيشترين موانع و کارشکنی ها در 

از آن دوره به بعد .  مقابل روند سازش و توافق با اسرائيل را پيش بکشند
منهای دوره های محدودی قدرت دولتی در اسرائيل در اختيار دست 
راستی ها و حزب ليکود بوده که خود مانع پروسه سازش و صلح با 

اين روند راست گرايانه با رئيس جمهور شدن جرج .  فلسطينی ها هستند
با به ميدان کشيدن نقشه راه توسط دولت .  بوش پسر درآمريکا تشديد شد

بوش قرارداد اسلو ضربه بيشتری خورد و بن بست جدی به روند 
 ١١مهمتر واقعه .  مذاکرات صلح بين فلسطين و اسرائيل تحميل شد

سپتامبر و آوار پيامدهای آن که در لشکرکشی و جنگ اميرياليستی آمريکا 
در افغانستان و عراق بروز برجسته پيدا کرد، به طور اساسی حل مساله 

درعين حال دخالتهای جمهوری اسالمی در .  فلسطين را حاشيه ای کرد
منطقه و از جمله حمايت از حماس و جهاد و جريانات تروريست اسالمی 
در قضيه فلسطين آشکارا به مانعی در مقابل راه حل مناسبی برای 
.  دستيابی به صلح و سازش بين اسرائيل و فلسطين تبديل شده است

کشمکش آمريکا و بيشتر کشورهای عربی در خاورميانه با رژيم اسالمی 
و بهره برداری آگاهانه نتانياهوی فاشيست از آن بيش از پيش حل مساله 

در نتيجه بن بست و ناکامی .  فلسطين را از دستور خارج و حاشيه ای کرد
توسط "  معامله قرن"قرارداد اسلو، فاکتور مهم زمينه ساز طرح راسيستی 

 .  ترامپ است -نتانياهو

 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

فاکتور دومی که  :عروج راست افراطی در جهان و در آمريکا  -ب
شده "  معامله قرن"زمينه ساز ارائه طرح يکجانبه و دست راستی  

است، عروج روند راستگرايی افراطی در سياست جهانی و منطقه ای 
. و در بطن آن به قدرت رسيدن ترامپ راسيست در آمريکا است

ترامپ با پالتفرم و کمپين راسيستی به طور کلی و در قبال مساله 
با وجود موانع سد راهش او .  فلسطين به طور مشخص سرکار آمد

تالش کرده است وعده های دست راستی را و از جمله در قبال  قضيه 
"اسرائيل به اجرا درآورد  -فلسطين  چکيده سياست "  معامله قرن. 

آپارتايد نژادی، فاشيستی و کولونياليستی دولت کنونی آمريکا و ترامپ 
از دولت ترامپ و .  با همدستی نتانياهو در دنيای وارونه کنونی است

اين .  نتانياهو و راست جهانی همين سياستهای ضد انسانی بيرون ميزند
بايد .  ماحصل نظم گنديده کاپيتاليستی در آغاز قرن بيست و يکم است

گفت شرم بر اين نظم سياسی و بشريت و دنيای وارونه ای که چنين 
روندها، اتفاقات و پديده ها و طرحهای به غايت ضد انسانی را از خود 

 .بيرون ميدهد و تحمل ميکند
   

آينده مردم فلسطين و به ويژه اميد به  آينده مردم فلسطين چه ميشود؟
. تامين امنيت و آرامش و سعادت آنها در ابهام بزرگی قرار گرفته است

مردم فلسطين بيش از هر دوره ای در تنگنای سياسی، اقتصادی و در 
در مقابل آنها فقط دولت فاشيست .  شرايط بن بست به سر ميبرند

اکنون با وضوح بيشتر و بيش از هر .  اسرائيل قرار نگرفته است
. های کاپيتاليسم جهانی هستند دوران ديگری زير فشار دست راستی

دولت کنونی آمريکا و اسرائيل با حمايت ضمنی متحدان اروپايی و 
ديگر قدرتهای جهانی و تعداد قابل توجهی از دولتهای فاسد در 

زير اين .  کشورهای عربی در مقابل مردم فلسطين صف کشيده اند
فشار سهمگين در نظر دارند سند بردگی و اسارت دايمی و قبول تبعه 

اراده نه گفتن و ايستادگی اين مردم .  درجه دوم را بر آنها تحميل کنند
مبارز در مقابل اين قلدری و زورگويی که حتی تشکيالت فاسد 
خودگردان فلسطين به رهبری محمود عباس را در موقعيت مقابله و نه 
گفتن قرارداده است، فاکتور مهم تقابل و به شکست کشاندن طرح ضد 

تناسب قوا و نبرد تحميل .  است، اما کافی نيست"  معامله قرن"انسانی 
اينجا سئوال . شده به اين مردم مبارز و جان سخت وقيحانه نابرابر است

اينست آيا جبهه بشريت مترقی و آزاديخواه و نيروهای راديکال و چپ 
و ما کمونيستها در سطح جهان و منطقه تکانی ميخورد و به نحو موثر 

اين يک شرط .  مبارزه و ايستادگی مردم فلسطين را حمايت ميکند
اساسی تغيير معادله به نفع مردم فلسطين و ناکام کردن نقشه دولتهای 
آمريکا و اسرائيل عليه اين مردم و دفن کردن طرح ضد انسانی 

 . است" معامله قرن"
 

به عالوه دستيابی به امنيت و آسايش اين مردم و سازش و صلح قابل 
قبول و کارساز در گرو عقب راندن دست راستيهای دو طرف اين 

مادام جريانات دست راستی دو طرف دستشان از قدرت . کشمکش است
و امکانات کوتاه نشود، سازش و توافق مناسب به حال مردم فلسطين و 

در اسرائيل حزب ليکود و نتانياهوی .  اسرائيل به سختی به دست ميايد
جنايتکار و فاشيستهای متحدش ضروری است از اريکه قدرت پايين 

اين رسالت مردم آزاديخواه و نيروهای مترقی در اسرائيل . کشيده شوند
در فلسطين وقت آن رسيده است، صف آزاديخواه و مترقی و .  است

چپ و سکوالر جريانات تروريست اسالمی حماس و جهاد و ديگر 
با انزوای آنها راه .  جريانات راست افراطی را منزوی و کنار بزنند

دخالت رژيم تروريست جمهوری اسالمی و فاشيستهايی 

آپارتايد نژادی عليه : معامله قرن

 ...مردم فلسطين 

  ٦صفحه   



چون اردوغان و دولتش در قضيه فلسطين بسته 
 .ميشود

  
نهايتا به نظرم تا اين مقطع به عنوان اقدام فوری 
هنوز طرح تشکيل دولت مستقل فلسطين با موقعيت 
برابر و متساوی الحقوق در کنار دولت اسرائيل راه 
حل مناسب و کار ساز اين کشمکش خونين بيش از 

اجرا و تامين چنين راه حلی قبل از .  هفت دهه است
هر چيز اراده و به ميدان آمدن جنبشها و نيروها و 
احزاب و جريانات آگاه و مترقی و چپ در دو سوی 
اين کشمکش و مسئوليت پذير در قبال سرنوست 
مردم فلسطين و اسرائيل و همکاری و همگامی آنها 

در اين ميان همبستگی و همگامی .  را ميطلبد
نيروهای چپ و مترقی و طبقه کارگر و سوسياليستها 
در فلسطين و اسرائيل و در خاورميانه در جهت 
پايان دادن به کشمکش و ناامنی و رنج و مصائب 

کارگران، .  کنونی نقش تعيين کننده ای دارد
آزاديخواهان و ما کمونيستها در ايران بسيار 
ضروری است نبرد و مبارزه آزاديخواهانه مردم 
فلسطين و راه حل موثر و مناسب برای پايان دادن به 

مهمتر .  اين کشمکش ديرينه را حمايت و تقويت کنيم
با سرنگون کردن جمهوری اسالمی، نه تنها مردم 
ايران از اين نکبت سياه چهل  و يکساله خالصی می 
يابند، مضافا خاورميانه و مردم فلسطين و اسرائيل 
هم از دست يک مانع مهم صلح و امنيت و همزيستی 

 .شان نجات ميابند
  

*** 

 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٦صفحه    

 اطالعيه كميته كردستان حزب حكمتيست
 

 در رابطه با مضحكه انتخابات مجلس اسالمى در كردستان
 

اينبار  .يکبار ديگر جمهوری اسالمی در تدارک نمايش انتخاباتی برای مجلس يازدهم است
هم گرچه مثل هميشه، اين مضحکه ابزاری برای عوامفريبی و کسب مشروعيت حاکميت 
ننگين رژيم است، اما اوضاع اجتماعی و سياسی کنونی جامعه، جمهوری اسالمی را برای 

   .اجرای اين خيمه شب بازی در شرايط دشوارتری قرار داده است
 

های اخير و در دل  انتخاب دهها ميليون انسان به فقر رانده شده و سرکوب شده در سال
سرنگونی  .اعتراضات همگانی روشن و آشکار سرنگونی جمهوری اسالمی بوده و هست

ببعد خواست و انتخاب توده های وسيع مردم  ٩٦جمهوری اسالمی بخصوص از ديماه سال 
بهمين دليل استفاده سياسی از مضحکه انتخابات در شرايط حاضر . ايران در صدها شهر بود

آنچه امروز برای اکثريت جامعه .  برای جمهوری اسالمی به مراتب دشوارتر شده است
ايران در مقابل جمهوری اسالمی مطرح است سرنگون کردن آن است نه انتخابات و 

با اينحال جمهوری اسالمی تالش خواهد کرد با کمک دستگاههای  .مشروعيت بخشيدن به آن
سال گذشته  ۴٠بخصوص طی ، تبليغاتی و وابستگان خود اين مناسک را از سر بگذراند

خوارهای رنگارنگ خود را تحت نام نخبگان و شاعران و  همواره در اين مناسبتها جيره
بايد اين مضحکه را به ميدان رسوا کردن اين جماعت و . اصالح طلبان به کمک طلبيده است

در کردستان وابستگان جمهوری .  گسترش مبارزات جاری مردم عليه رژيم تبديل کرد
سال گذشته، روش و فريب کاريهای شناخته شده ای را به کار می برند که  ۴٠اسالمی طی 

کانديداهای جمهوری اسالمی با  مزدوران و .  بايد با تمام قوا برای خنثی کردن آنها کوشيد
وعيد پوچ و دروغين و بهم بافتن دسته بنديهای  حضور در تجمعهای مردم و دادن وعده و 

قومی و طايفه ای و تکيه بر افکار عقب مانده تالش می کنند مردم را به بردن پای 
 .صنندوقهای رای تشويق کنند

 
 !مردم آزاديخواه کردستان

های قدر قدرتی جمهوری اسالمی، ترفندهای رژيم  همه شما واقف هستيد که حتی در سال
همچنين شما شاهد .  برای کشاندن مردم به مضحکه انتخابات با ناکامی روبرو شده است

دوم اسفند برای مجلس يازدهم رژيم در حالی برگزار ميشود که "  انتخابات"هستيد که امسال 
اين بار تنها .  جامعه در تب مبارزه و اعتراض برای سرنگونی جمهوری اسالمی می سوزد

بايد همگام با مردم در سرتاسر ايران مضحکه .  تحريم کردن و در خانه نشستن کافی نيست
 .انتخابات را به فرصتی برای تعرض و گسترش مبارزاتمان تبديل کنيم

 
در بطن .  شما هميشه با افشای چهره مزدوران در اين مناسبتها آنها را رسوا کرده ايد

مبارزات گرم کنونی جامعه و در حاليکه جمهوری اسالمی تحت فشار مبارزات برحق توده 
ای قرار دارد، کانديد های مجلس رژيم سرکوبگر اسالمی بايد با تعرض قاطعانه شما روبرو 

اينها مزدورانی هستند که در واپسين دوران حيات جمهوری اسالمی هنوز چنين بی .  شوند
بايد آنها را گوشمالی داد و از .  محابا در مقابل اراده و خواست مردم معترض ايستاده اند

هرگونه مشارکت در مضحکه انتخابات کمک به سرپا ماندن رژيم .  کرده خود پشيمان کرد
 .جنايتکار جمهوری اسالمی است و بايد از طرف مردم آزاديخواه رسوا شود

 
کميته کردستان حزب حکمتيست از مردم آزاديخواه کردستان می خواهد از هم اکنون با 
افشای مزدوران محلی رژيم در کردستان و تبديل روز نمايش انتخابات به اعتراض، مشت 

رأی مردم سرنگونی جمهوری اسالمی !  محکم ديگری بر پوزه رژيم هار اسالمی بکوبند
 !است

 

 حکمتيست –کميته کردستان حزب کمونيست کارگری 
 

 ١٣٩٨دی  ٢١

آپارتايد نژادی عليه : معامله قرن 

 ...مردم فلسطين 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده 

در ! ای را همه جا برپا كنيد

كارخانه ها و محالت شوراها را برپا 

امروز شورا ارگان مبارزه و ! كنيد

!قيام و فردا ارگان حاكميت  



 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٧صفحه    

زمينه .  راسيسم و فاشيسم در جامعه سرمايه داری پديده جديدی نيست
بازتوليد اجتماعی جريانات نژادپرست و نگرش راسيستی، از يکسو 
تبعيض و نابرابری نهادينه شده ای است که در سيستم سرمايه داری 
وجود دارد و از سوی ديگر، تمايالت ناسيوناليستی و ايدئولوژی 

ناسيوناليسم را کمی .  ناسيوناليسم است که يک پايه و بنياد فاشيسم است
در شرايط بحران اقتصادی و گسترش .  غليط کنيد به فاشيسم ميرسيد

ً برای توجيه مصائب  بيکاری و ناامنی اقتصادی، طبقات حاکم عموما
جامعه سرمايه داری در دوره بحران، تالش ميکنند از جمله 

را بانی معضل بيکاری و اوضاع وخيم اقتصادی و يا تشديد " خارجيان"
در قلمرو تبليغات دوز باالئی از .  جرم و جنايت در جامعه معرفی کنند

ناسيوناليزه کردن سياست و اقتصاد پمپاژ ميشود تا امکان بسيج 
 -راسيسم نهادی در نظام سياسی .  ناسيوناليستی از قربانيان ممکن شود

اداری سرمايه داری منشا قوانين تبعيض آميز از جمله در قبال طبقه 
 -اروپا .  کارگر، مهاجرين و زنان و بخش های محروم تر جامعه است

سنتريسم رسمی و قانونی مبنائی برای رشد اجتماعی  -محوری يا يورو 
بويژه در دوره .  راست افراطی و گروهها و دستجات نژادپرست است

بحران که راه حلهای خاکستری و ميانی طبقه حاکم رنگ ميبازند، 
ورود .  راست افراطی بدرجات مختلف عصای دست بورژوازی ميشود

جريانات نژادپرست به پارلمان اروپا و گرفتن بخشی از قدرت سياسی 
در کشورهای مختلف، خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، و پيروزی 
ترامپ در آمريکا، عليرغم جايگاه متفاوت آنها، از محصوالت بحران 
اقتصادی و تشديد تناقضات و کشمکشهای سرمايه در سطوح کشوری و 

 .  منطقه ای و جهانی است
 

موضوع اين يادداشت شيوه برخورد کمونيست ها و آزاديخواهان به دو 
جريان فاشيستی و اسالمی است که ظاهرا در حال جنگ باهم قرار 
دارند و در اين ميان هر دو قربانيانشان را از محرومترين اقشار طبقه 

يک وجه مشخصه اين راستگرائی و .  کارگر و مهاجرين ميگيرند
فاشيسم که در انواع جريانات و گروههای دولتی و بويژه غير دولتی 
منعکس ميشود، اينست که اين جريانات يک تفاوت صوری با جريانات 

آن .  ستيز هستند، دارند"  خارجی"فاشيست کالسيک که بطور کلی 
عليه اسالميزه کردن "تفاوت اينست که در عين خارجی ستيزی پرچم 

را در دست گرفته اند يا بعبارت دقيقتر، سياست فاشيستی و ضد "  اروپا
خويش را روی شهروندان منتسب به مسلمان در کشورهای "  خارجی"

سياستی که پيش تر نيز کمابيش ميان .  اروپائی متمرکز کرده اند
جريانات راست سکوالر و راست افراطی وجود داشته اما در شرايط 
کشمکش های جهانی و منطقه ای امروز و گسترش لجام گسيخته 

چنين .  تروريسم، ابعاد گسترده تر و روزمره تری پيدا کرده است
ديدگاهی با ديدگاههای دول غربی و روشنفکران دمکرات و چپ طبقه 

کمتر سياستمدار و حزب غربی پيدا ميشود که .  حاکم تقريبا يکسان است
. رسما از فاشيسم دفاع کند و يا علنا جانب تروريسم اسالمی را بگيرد

" اسالموفوبی"يا "  اسالم هراسی"اما همين سياستمداران مرتبا عليه 
نتيجه اينست که با تز .  روضه ميخوانند"  شکلی از راسيسم"بعنوان 

 عليه فاشيسم، عليه اسالم سياسى، 
 !برای برابری و رفع تبعيض

 سياوش دانشور

راسيستی اسالموفوبی اسالم و جنبش اسالمی را از زير نقد راديکال 
اين نژادپرستی در قالب جديدی است که ميتواند با سياست . مصون ميکنند

احزاب راست پارلمانی فی الحال موجود به هم منطبق شوند، از 
 . راستگرائی نيرو ميگيرد و به احزاب راست نيرو ميدهد

 
. واقعيت اينست که راست افراطی مخالف اسالميزه کردن جامعه نيست

اگر بود بايد بدوا عليه نسبيت فرهنگی و قوانين و سياستهای جاری 
آمد و نه  دولتهای اروپائی در دفاع از اسالم و نهادهای اسالمی بميدان می

عليه شهروندان منتسب به مسلمان و يا مهاجرينی که بنا به تصادف 
بر پيشانی "  اسالم"تولدشان در يک کشور اسالم زده دستجمعی داغ لعنت 

حتی سکوالر راست هم نيست اين راست افراطی .  آنها کوبيده شده است
خواستار حمايت از ميراث های مسيحی و يهودی جهان غرب "چون 
آيا ميراث ارتجاعی و ضد انسانی مسيحی و يهودی با ميراث  ."است

ای که در متن بحران سرمايه  ارتجاعی اسالمی تفاوتی دارد؟ نژادپرستی
عليه اسالميزه کردن "داری و توحش تروريسم اسالمی با پرچم کاذب 

، مردم منتسب به مسلمان را هدف گرفته و قطب اجتماعی راست "اروپا
و گرايش ناسيوناليست و ضد خارجی در جوامع اروپائی را تقويت 

 . ميکند
 

اسالميسم و فاشيسم از محصوالت و نيازهای سرمايه داری معاصرند و 
برای يک .  در جدال قدرت قطبهای بورژوائی دوران ما ريشه دارند

پراتيسين کمونيست که تحقق امر آزادی و برابری و خوشبختی انسانها 
فلسفه تالش روزمره اش را تشکيل ميدهد، در اين جدال درون طبقاتی 
فاشيسم و اسالميسم از نقطه نظر منافع اکثريت عظيمی که هيچ سنخيتی با 
فاشيسم و اسالميسم ندارند، عليه هر دو مبارزه ميکند و تالش دارد 

 . آلترناتيو پيشرو و انقالبی خود را طرح و بميدان بياورد
 

 سياست کمونيستی کارگری
" فاندمنتاليست"و "  اسالم افراطی"دعوای راست افراطی و فاشيست با 

صورت مسئله ای جعلی و در بهترين حالت مسئله ای فرعی و گمراه 
اين ادعا را صبح تا شب مقامات دول غربی و رسانه ها و .  کننده است

مسئله برسر سياست دولتهای .  روشنفکران پست مدرنيست جار ميزنند
حاکم برای منزوی کردن و گتويزه کردن زندگی اجتماعی مهاجرين در 

، برسميت شناسی "جامعه مسلمان"جوامع اروپا، معرفی آنها بعنوان 
و سخنگوی اين جمعيت "  نماينده"امامان و آخوندهای مفتخور بعنوان 

اين سياست از نظر اقتصادی برای بورژوازی ارزانتر .  است"  مسلمان"
. از سياست انتگره کردن کل مهاجرين در جوامع اروپا تمام ميشود

پالتفرم راست افراطی فاشيست همين را هم نميخواهد و خواهان انقباض 
در واقع سياست فاشيستها چيزی جز اعمال فشار .  بيشتر اين سياست است

به سياست رسمی دولتی بويژه در قبال مهاجرين برای صرفه جوئی 
از طرف ديگر سياست انزوای مهاجرين در گتوها و حاشيه .  بيشتر نيست

های اسالمی، بالفاصله نياز به مسجد  شهرها و ايجاد جوامع و کاميونيتی
و آخوند و قوانين شريعه و مدارس مذهبی و حجاب و 

 

  ٨صفحه   



اسالميون در اين مدارس و .  مجازاتهای اسالمی را الزامی ميکند
اين .  مساجد نفرت ميپراکنند و برای جنبش اسالمی سربازگيری ميکنند

سياست دولتی و عملکرد اسالميون به نيروهای دست راستی پالتفرم 
برخالف ابن جدال .  ستيزی را جلو ميراند"  خارجی"ميدهد و 

ظاهری، اسالميسم و فاشيسم به هم نيرو ميدهند و سياست تبعيض آميز 
 . و نابرابری موجود را عميق تر ميکنند

 
يک پالتفرم آزاديخواهانه و سوسياليستی از اصل برابری انسانها، رفع 
تبعيض در قوانين و جامعه، دفاع از حقوق و ارزشهای يونيورسال و 

مخالفت سوسياليستها با اسالميزه کردن .  جهانشمول شروع ميکند
جامعه از دفاع قاطع و قديمی شان از حق برابر شهروندان برای 
دسترسی به آموزش و پرورش سکوالر، حقوق برابر فردی و 
اجتماعی، برابری زن و مرد، دفاع از حقوق کودک، دفاع از آزادی 
بيان و انتقاد، حق برابر شهروندی، مخالفت با هرگونه تبعيض و 
راسيسم و بسته بندی بخشهای مختلف مردم بر اساس هويتهای جعلی 

ما پيشگامان مخالفت با سياست .  ريشه دارد"  اکثريت"و "  اقليت"
مماشات با جنبش اسالمی در اروپا، مدافعين قديمی دفاع از حقوق 
زنان و کودکان در جوامع اسالمی، مدافعين برچيدن مدارس مذهبی، 
ممنوعيت حجاب کودک و حمل سمبلهای مذهبی در مراکز اداری و 

و "  اقليت"مسلمان و هر "  اقليت"ما نه برای هويت .  آموزشی هستيم

 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

ديگری ارزشی قائليم و نه از نقد اسالم و جنبش اسالمی به بهانه " اکثريت"
ما ميگوئيم شهروندان را نبايد .  آئيم کوتاه می"  اسالموفوبی"تز راسيستی 

براساس عقايد سياسی و يا تعلق ملی و مذهبی و قومی و محل تولد دسته 
ما اين آپارتايد .  بندی کرد و برايشان چهارچوبهای متفاوت تعريف کرد

ما ميگوئيم منزوی کردن راست .  اجتماعی و سياسی را قبول نداريم
افراطی و تروريسم اسالمی در گرو تامين حقوق برابر شهروندان و رفع 

شهروندی که خود را بيرون سوخت و ساز .  تبعيض در تمام سطوح است
اقتصادی و اجتماعی و سياسی نمی بيند، هيچ توجيه واقع بينانه و اجتماعی 
برای گرويدن به گروههای تروريست اسالمی و يا نژادپرستان فاشيست 

 . ندارد
 

کشمکش کنونی افت و خيزهای مختلفی دارد و تاهم اکنون صفبنديها معلوم 
کمونيسم کارگری از موضع برابری طلبی سوسياليستی و .  و روشن است

مخالفت با هر نوع تبعيض، عليه اسالميزه کردن جامعه، عليه قوانين و 
. سياستهای نژادپرستانه و عليه مماشات دولتها با جنبش اسالم سياسی است

ما .  ما به يک اندازه عليه جريانات نژادپرست و جريانات اسالمی هستيم
سياست دولتها را زمينه رشد اين نيروهای دست راستی و جدال فاشيستها و 
جريانات اسالمی را بنفع براست چرخيدن بيشتر دولتها و رسانه ها و 

راه حل ما يک راه حل انسانی و .  توجيه بيحقوقی بيشتر شهروندان ميدانيم
آزاديخواهانه است که با تمايالت اکثريت مردم کارگر و پيشرو اين جوامع 

سياست ما تنها راسيستها، فاشيستها، جريانات اسالمی و .  خوانائی دارد
. مدافعين دولتی و غير دولتی آنها را که خواهان وضع موجودند ميرنجاند

ما از موضع برابری و رفع تبعيض در تقابل با فاشيسم و اسالميسم هستيم 
و مردم آزاديخواه و پيشرو را در اين جوامع را به اين صف و برافراشتن 

 . اين سياستها دعوت ميکنيم
*** 

 عليه فاشيسم، عليه اسالم سياسى، 
 ...برای برابری و رفع تبعيض 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  

 !هستيد" سايه خدا"پاسخ به روحانى، شما همان شاه و 
 

های انتخاباتی و جنگ بر سهم  در ادامه لفاظی"  همايش استانداران و فرمانداران"بهمن در  ٧روحانی رئيس جمهور حکومت جنايتکاران اسالمی امروز دوشنبه 
"های مجلس لفت و ليس از جمله گفت کرسی به مردم بگوييم که نظام ما، نظام تک حزبی نيست، ما نظام کمونيستی نيستيم، ما نظام شاه نيستيم و ما فقط حزب : 

 "!تک حزبی نيستيم و نظام چند حزبی هستيم و احزاب در اين کشور آزاد هستند. رستاخير و کمونيسم نداريم
 
ً بايد به اين شياد دروغگو نوبل وقاحت داد"!احزاب در اين کشور آزاد هستند" در آن مملکت همه .  وضعيت مفلوک نظامتان ديگر نياز به افشاگری ندارد!  ؟ واقعا

هر کس چيزی ديگر .  ای پهن کرده است همه تان سر سفره نظامی نشستيد که بيت خامنه.  هستيد"  واليت امر"شماها دستبوس و تدارکاتچی و پيرو اوامر خامنه ای و 
نشان "و شما "  سايه خدا بود"شاه .  شماها فرزندان خلف شاه، ادامه رژيم شاه، ادامه حزب رستاخير هستيد.  ايد ايد، يا در زندان است و يا بيرون کرده گفته يا کشته

تک ست يک حزب و چند حزب درون يک خانواده و يک رژيم فرق ماهوی ندارد، در آن مملکت بجز دوره های کوتاه دوفاکتو که زورتان نرسيده، صد سال ا"! خدا
لگدپراکنی روحانی به کمونيسم و چسپاندن کمونيسم به نظام تک حزبی و ديکتاتوری آنهم در دوره جدالهای !  های پهلوی و چه اسالمی حزبی است؛ چه در رژيم

 .، ظاهراً رو به ُرقباست اما در واقع تقابل با سير رو به تعميق چپگرائی و تمايالت سوسياليستی در جامعه است"انتخابات"خانوادگی مضحکه 
 

جامعه شاه و رهبر، رستاخير و حزب هللا، رژيم سلطنتی و اسالمی را يکی .  را ميدهد"  مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"روحانی جالد دارد پاسخ شعار؛ 
تقابل جمهوريت "های آنرا سير  ايست که جامعه و کشمکش چرندگوئی و دروغگوئی شايد بدرد چهارتا خشکه مقدس پيرامونی و طايفه توده.  ميداند و دارد پس ميزند

. کمونيسم نه حاکميت تک حزبی است و نه حاکميت احزاب.  اند بخورد، اما برای دهها ميليون کارگر و زحمتکش پشيزی ارزش ندارد تعريف کرده"  و واليت
يد سياسی و اقتصادی از طبقه سرمايه دار و الغای نظام مبتنی بر  کمونيسم برسر خلع.  کمونيسم حاکميت شوراها و دخالت مستقيم و مستمر شهروندان آزاد است

بساطتان را جمع کنيد، .  داری اعم از سلطنتی و اسالمی و جمهوری و غيره پاسدار آنند بردگی مزدی و مالکيت خصوصی بر ابزار توليد است که نظامهای سرمايه
 !   دوره تان بسر آمده است

 

 سياوش دانشور 



مورد طالق در سال گذشته در ايران گزارش شده  ١٧۵۶١۴ميگويند 
هر بيست ساعت يک طالق صورت ميگيرد و در ازاء هر هزار . است

توجه داشته باشيد که اين .  طالق صورت ميگيرد ٣١٨مورد ازدواج 
که در دهه اخير رشد "  ازدواج سفيد"ازدواجهای ثبت نشده موسوم به 

نرمهايی از زندگی مشترک که از دولت، .  کرده را شامل نميشود
های دو نفره ای که گاها  وصلت.  خانواده و انظار عمومی مخفی ست

از سر آگاهی اجتماعی و با حمايت بخشی از خانواده ها بطور علنی 
اعالم ميشوند، اما در بيشتر مواقع با مجازات و اذيت و آذار دست و 

هزاران جوان به داليل متعددی ديگر حاضر به تن .  پنجه نرم ميکنند
دادن به شرع و ورد اسالمی و ثبت قانونی اشتراک زندگی خود نيستند 
و ميخواهند دست همه اين مزاحمين را از دخالت در زندگی شان قيچی 

ازدواج هايی که با شکستن قيد و بندهای دست و پاگير، در دهن .  کنند
کجی به بيش از چهل سال خفقان جمهوری اسالمی و به معضل فقر و 

حتی قشری از مردم جدايی .  بيکاری به نياز ميليونها جوان پاسخ ميدهد
در زندگی مشترکشان را جشن ميگيرند و با ديدی باز و آزادانه پا روی 

شروع و پايان .  رسوم اذلی و ابدی بودن رابطه دو انسان ميگذارند
ازدواجهای سفيد در هيچکدام از اين آمارهای دولتی نبوده و مدام رو به 

  .ازدياد است
 

جمهوری اسالمی با بيش از چهار دهه موعظه در باب تقدس خانواده و 
" شکوه همسرداری"تدريس کتاب .  به خانه راندن زنان به جايی نرسيد

در دانشگاهها، تشويق جوانان به ازداواج زودرس با وعده پرداخت 
 ٢٧هزينه رايگان عروسی و ممنوع کردن ثبت طالق قانونی در روز 

مرداد برابر با سالروز ازدواج يکی از امامان، علی با همسرش 
حتی قرار بود .  فاطمه، پايين آوردن سن ازدواج هيچکدام کارساز نبود

که سن تحصيالت دانشگاهی دختران را به سقف بيست سالگی برساند 
خانه "که بالفاصله با گرفتن اولين مدرک دانشگاهی دختران روانه 

هيچ کجای دنيا .  انتظار بيخودی بود.  اين هم نگرفت.  شوند"  شوهر
اخيرا هم اليحه ای به .  چنين فشاری بر جوانان را تجربه نکرده بودند

مثال .  مجلس آمده که برای ثبت طالق در هر شهری سهميه بندی شود
مورد طالق را  ١٨٢تهران با جمعيت نه ميليونی ساالنه فقط حق دارد 

اين هم اساسا در راستای کنترل افزايش طالق است اما با .  ثبت کند
مشکل ديگری هم گويا روبرويند؛ اينکه بعضی از دفاتر ثبت طالق از 

سود حاصله از "  عادالنه"درآمد بااليی برخوردارند و دولت برای حل 
حال که رشد طالق قابل کنترل نيست .  اين بازار سهميه بندی ميکند

داستان و قانون .  بهتر است که درآمد حاصل از آن را کنترل کنند
وقتی زنان طی سالها .  تحميل حجاب اجباری نيز از همين جنس است

جنگ با رژيم و مقاومت در مقابل اسيدپاسی و زندان از پای ننشستند و 
 .جريمه نقدی گرفت" بدحجابی"تن به حجاب ندادند، 

 
طالق امريست طبيعی، بخشی از مکانيسم رفتاری در زندگی 

همانطور که .  قابل گرفتن از هيچکس نيست.  بزرگسالی انسان است
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انسانها به هم نزديک و شيفته هم 
ميشوند به داليلی متفاوت از هم 
فاصله ميگيرند و دچار اختالف و 

پيوستن و گسستن، .  جدايی می شوند
عشق ورزی و دوری گزيدن، تفاهم و 

. اختالف امری روانی و طبيعيست
آنچه که طبيعی نيست کنترل فيزيکی 
و فکری انسانها، تحقير، اجبار و 

. تهديد و مجازات دراين پروسه ست
انسانها با تجربه از رفتارها و 

در .  ای که در پروسه زندگی بدست مياورند بلوغ فکری پيدا ميکنند آگاهی
کنار آن هميشه تالش برای آموزش جهت يادگيری، نه دستور و زور، در 
رشد انسان توصيه شده و هرجا اين آموزشها و تجربه های درست بطور 
وسيع در جامعه به مردم آموزش داده شده، بازده آن يک جامعه سالمتر با 

انتخاب .  مردمی هارمونيک تر در رابطه فردی و اجتماعی شان بوده است
آزادانه شريک زندگی و يا هر امر ديگری در زندگی يک بخش مهم برای 

دخالت و زورگويی، معلم اخالق شدن، تنبيه .  سالمت انسان و جامعه است
روانی انسانها را   -و تحقير مردم در زندگی خصوصی، سيستم اخالقی 

بهم ميزند، جامعه را به بيماری ميکشاند و نتايج خطرناک اين دخالتها چه 
دولتی و چه عرفی و خانوادگی زيانهای ناهنجاری در زندگی مردم ببار 

  .مياورد
 

در جامعه ای که دختران حق انتخاب ندارند، با اجبار و قبل از بلوغ کامل 
فيزيکی و روانی شوهر داده ميشوند، در محيطی که جوانان با تجربه 
کردن رابطه جنسی قبل از ازدواج مجازات ميشوند، چه انتظاريست که 
زندگيهای با تفاهم و بدون دغدغه پيشارو داشته باشند؟ در مملکتی که به 
حکم قانون و با دستور دولت فقط يک راه برای باهم زيستن هست، آنهم 
خانواده با تقدسی پر از تزوير و ريا، آلوده به عرف و پوسيدگی، متکی بر 
معامله اقتصادی، و هر آنکس که خالف آن کرد به اشکال مختلف سرکوب 
ميشود، آيا دريچه ای برای عشق ورزی ميماند؟ در جايی که فقر اقتصادی 
به ناچار انسانها را در کنار هم نگه ميدارد تا زندگی بخور و نمير خود و 
فرزندانشان را تضمين کنند، در کشوری که زن و مرد نه انسانهای مستقل 
بلکه بردگان خدايند، يکی را ساالر و ديگری را برده، چه اميدی به تعالی 
و رشد فرديست؟ حتی اگر تفاهمی و شروع مناسبی هم باشد چه کسی گفته 
که زندگی مشترک دو انسان جدايی ناپذيراست؟ اين احکام  کور و کاذب 
کتابهای دينی است که هر روز از رسانه های دولتی، از منبر مساجد و 

 .کليساها، مال و کشيش به خورد مردم ميدهند
 

رژيم اسالمی در سراشيبی تنديست و شمارش معکوس آن مدتيست شروع 
در اين روزهای گرماگرم انقالبی کسی برای خزعبالت و .  شده است

در حالی که مردم عزم خراب .  دستورات اين رژيم ديگر تره خرد نميکند
کردن کل ساختمان اين رژيم را دارند روی هم چيدن خشتهای طالق و 

آيا فريادهای خشم، مشتهای گره کرده، شعار .  جريمه بيهوده است
را در خيابانها نميشنوند؟ در آستانه روز "  جمهوری اسالمی نميخواهيم"

زن و در ادامه اعتراضات هر روزه، جنبش زنان در ايران در پيشاپيش 
اين اعتراضات همدم و همراه با جنبش کارگری و اعتراضات راديکال 
دانشجويی بزودی جواب مضحکه سهميه بندی طالق را با برچيدن کليت 

  .قانون اساسی و نظام حافظ آن خواهند داد
*** 

 معضل ازدياد يا كنترل بازار آن؟: طالق
 

 هالله طاهری 

 



شمسی، هفتاد و پنجمين  ١٣٩٨بهمن  ٨برابر است با  ٢٠٢٠ژانويه  ٢٧
آشويتز سمبل .  سالروز آزادسازی آشويتس بدست ارتش سرخ روسيه

سوزی  های آدم ميليون انسانی است که در کوره ٦جنايت بر بيش از 
، مونوويتز و ديگر اسارتخانه "بيرکه ناو"، "اشتام الگر"فاشيسم در کنار 

بطور حتم با سرنگونی جمهوری .  های ناسيونال سوسياليستها قربانی شدند
فاشيستی اسالمی، پرده از جنايات مخوف جمهوری اسالمی هم برداشته 
خواهد شد و جامعه بر حقيقت اسالم سياسی و ابعاد جنايات اين دستگاه 

 .فاشيستی دست خواهد يافت
 

برای اينکه اين اطالعات نيز همراه اسيران فاشيستی (بر اساس حدسيات 
ميليون يهودی،  ١،١تنها در بازداشتگاه آشويتش، حداقل )  نابود شده اند

") کوليان"متعلق به اقليت (لهستانی، بيست هزار سينتيا و روما  ١٤٠٠٠٠
بر اين تعداد .  و بيشتر از ده هزار سرباز اسير روسی بقتل رسيده اند

دويست هزار نفر ديگر را اضافه کرد که بر اثر آزمايشات  اً  بايستی حدود
پزشکی بر روی آنان، بيماريهای عفونتی و ديگر امراض، گرسنگی، 

 .  در آشويتس بقتل رسيده اند. . . سرما و 
 

موضوع اين نوشته اما، آشويتز بعنوان يکی از قتلگاههای فاشيسم هيتلری 
با اسالم  (fascio) بلکه تاکيد برهمخوانی دستگاه فکری فاشيسم.  نيست

سياسی بعنوان يک دستگاه مشابه فکری است که نتيجتا عواقب آن برای 
جوامع انسانی، فجايع بس مصيبت بارتری است که تا نابودی و تخريب 

 .کامل جامعه پيش خواهد رفت
  

تاريخ عصر گذشته حاکی از همکاری تنگاتنگ مروجين و مفتيان اسالم با 
برخی از مروجان اسالمی پس .  دولتهای فاشيستی موسولينی و هيتلر است

از فروپاشی دو حکومت فاشيستی در آلمان و ايتاليا به کشورهای خود مثل 
مصر و اردن بازگشته و احزاب اسالمی جديدی را تاسيس کردند، که 

(اسالم هيئتی"قصدشان در درجه اول خروج از  اسالم گريه و نوحه " 
به اسالم خواهان خليفه و دست بردن بقدرت سياسی برای ايجاد !)  خوانی

اين احزاب و .  حکومتهای فاشيستی اسالمی در کشورهای خود بودند
گروهها صرف نظر از اينکه در دست يابی بقدرت سياسی تا چه درجه ای 

ای از شقاوت و دشمنی مانند نظامهای  موفق بودند، در نشان دادن درجه
جنبش .  فاشيستی آلمان و ايتاليا با مخالفين و دشمنان خود همرديف بودند

اسالمی نو اما نه تنها متدهای سرکوب و قتل عام جمعی را از فاشيسم 
اروپا کپی برداری کرد، بلکه از نظر فکری نيز تا حدود زيادی از فاشيسم 

برای مثال نگاهی بيندازيم .  اروپائی برای نفوذ در جوامع خود بهره جست
به برادران اسالمی؛ داعش، حماس، بوکو حرام، حزب هللا لبنان، حشد 

 .الشعبی و دست آخر به جمهوری اسالمی
 

نظريه پردازان اروپائی معتقدند تنها تفاوتی که شايد بشود بين فاشيستها و 
فاشيستهای اسالمی قائل شد، اينست که فاشيستها خواسته ها و مقاصدشان 

ها و  سراسری و اين جهانی است ولی فاشيستهای اسالمی خواسته
البته .  مقاصدشان آن جهانی و به دنيای پس از مرگ و شهادت ربط دارد
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اين نظريه پردازان بنظر می آيد نگاه جدی به جمهوری اسالمی و يا 
. داعش در مدت زمان کوتاه حکومت او در سوريه و عراق نداشته اند

" شهادت"خليفه، "چرا که بروشنی روشن ميشود که سه محور اصلی 
احزاب فاشيستی اسالمی پس از بقدرت رسيدن، تنها ابزاری "  جهاد"و 

برای پرکردن جيب خود و "  مسلمانان"جهانی برای چپاول و غارت 
 .آقازادگان بوده است

 
قصد اين نوشته بيشتر، بررسی اجمالی به ويژه گيهای فاشيسم در قرن 
بيست و عروج جريانات و نيروهای ارتجاعی در فرم اسالم سياسی در 

در انتها تاکيد به اينکه .  نيمه دوم قرن گذشته و آغاز قرن حاضر است
برای شکست قطعی اسالم سياسی و حکومت اسالمی الزم و ضروری 
است که دستگاه فکری فاشيستی اسالم سياسی که همان مذهب است را 

بغير از اين، ماشين .  بايد با اسلحه علم و تعقل و منطق شکست داد
تحميق بشری اسالم سياسی همانند جفت اروپائی خود، هميشه خطری 

 .برای جوامع بشری باقی خواهند ماند
 

 فاشيسم چيست؟
فاشيسم شايد يک مذهب سياسی است که در نوک آن رهبری قرار دارد 

در جامعه "  قانون جاری"و باالتر از هر "  فرامين مقدس"که مجهز به 
آنان تبلور حقيقت "  مذهب سياسی"است و هواداران آن معتقدند که 

با اين اعتقاد، جهان و انسانهای درون آن را ميتوان به دو  .مطلق است
! جهان اسالم و جهان کفار!  دوستان و دشمنان:  دسته تقسيم کرد

بنابراين دشمنان فاشيسم و يا کفار، آن کسانی اند که در مقابل مذهب 
سياسی قرار ميگيرند، مستقل از اينکه اعالن جنگی کرده باشند و يا 

مذهب سياسی با تمامی مخالفين اعالن جنگ يکطرفه ميدهد و در !  نه
بنابراين، دشمنان مذهب .  پی نابودی کامل دشمنان خود برمی آيد

سياسی، بايد نابود و دوستان به مذهب سياسی رهبر و يا ولی فقيه 
روشن است که هواداران و مذهبيون سياسی بايستی همواره .  پيوندند

آماده باشند که به فرمان رهبر لبيک گفته و جان خود را برای نابودی 
 .دشمنان جهان اسالم و رهبر فدا کنند

 
خواننده آگاه و هوشيار تا همينجا متوجه می شود که تقريبا تمامی ويژه 
گيهای يک جهان بينی فاشيستی با ويژه گيهای جنبشهای موجود در 

اينها بيشتر .  اسالم سياسی همخوانی و حتی قرينگی عجيبی دارند
يک طرف اين ويژگيهای .  فکری دارند"  برادران دو قلوی"شباهت به 

اعتقادی برميگردند به اينکه در واقع تئوريسين های واقعی احزاب، 
سازمانهای و حکومتهای اسالم سياسی نه آيت هللا ها و مفتيون و 

امثال گنجی و شريعتی اند، بلکه گوبلز و هيتلر و "  نوانديشان مذهبی"
ايده اسالم سياسی در دوران عروج فاشيسم در .  موسولينی ها بودند

اروپا توسط دستگاههای تبليغاتی دو حکومت فاشيستی ايتاليا و آلمان 
طراحی شد و حتی برخی از مراجع اسالمی آن زمان در اين نظامها 
تعليم داده شدند و بعد از شکست نظامی فاشيسم در اروپا، اين مبلغان به 

کشورهای خود مراجعت کرده و دست اندرکار ساخت 

 از فاشيسم موسولينى تا حكومت اسالمى خامنه ای

 از آشويتس تا هولوكاست اسالمى
 

 نادر شريفى

  ١١صفحه   
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در هند )  استعماری انگليس(برخواستن و جنگ مسلمانان بر عليه کافران 
و بعدا در پاکستان و افغانستان ميشود که جنبش ارتجاعی امروز طالبان 

در واليت )  ١٩٢٨(چهار سال بعد .  از اين دستگاه فکری الهام ميگيرد
. اسالميه در کنار کانال سوئز حزب برادران اسالمی تاسيس ميشود

البنا ساله بنام حسن  ٢٢موسس حزب برادران اسالمی يک معلم 
(Hassan Al-Banna)  او دو هدف اصلی برای حزب تعيين .  است

جوامع اسالمی بايد از تعليمات و سنن غير اسالمی پاک   -يک :ميکند
  .خليفه اسالمی برقرار شود: بشود، دو

 
اين جنبش بسرعت در مصر و سوريه رشد کرده و امروز آگاهان معتقدند 

در بيش از هفتاد کشور از جمله در اروپا و "  برادران اسالمی"که حزب 
. آمريکا در زمينه های مختلف سياسی و اقتصادی بسيار فعال می باشند

او در نطقی .  به مفتی فلسطين برگزيده ميشود ١٩٤٦اما البنا در سال 
مفتی ارزشش به اندازه کل ملت و کل ملت ارزشش : معروف اعالم ميکند

حسن البنا نزديکترين دوست و نفر دوم حزب .  به اندازه مفتی است
برادران اسالمی، امين آل حسينی است که بخاطر جنايت جنگی در پايان 
جنگ جهانی دوم مدتی در فرانسه زندانی بوده و دست آخر موفق ميشود 
که در مصر تقاضای پناهندگی داده و سپس در کنار حسن البنا برای رشد 

 -همکاريهای آمين آل.  و گسترش حزب برادران اسالمی فعاليت کند
حسينی در مدارک باقيمانده از حکومت فاشيستی هيتلر بسادگی قابل 

(مستقيم با آدولف آيشمن "  مسئله يهود"او در مورد .  بررسی ميباشند
Eichmann  ( همکاری می کرده است و با تمامی تاريک و روشنی ها

حسينی با دستگاه سرکوب و کشتار -در مورد همکاريهای نزديک آمين آل
يهوديان حکومت هيتلر اما روشن است که او عاشق هيتلر و موسولينی 

برای  (Duce) او در تمامی نوشته های خود از لغت رهبر.  بوده است
البنا در مطلبی سخنرانی .  موسولينی و هيتلر انتخاب ميکرده است

موسولينی را که در آن معتقد است يک دولت  فاشيستی بايد نظامی باشد و 
معرفی ميکند، می )  فاشيستی(ايتاليا را بعنوان سرچشمه حکومت نظامی 

قبل توسط پيامبر مسلمان  ١٣٠٠اولين دولتی که تماما نظامی بود، :  نويسد
چرا که اسالم در روحش نظامی پديد آمده و همچنان باقی .  ساخته شده

چرا که در قرآن، بنابر نظرات البنا، سوره ای پيدا نميکنيد .  خواهند ماند
که در آن خدا مسلمانان را دعوت به شهامت، تحمل و بردباری و جنگ 

 .طلبی نکرده باشد
 

سيد .  شمسی جنبش اسالمی بيکار ننشسته بود ١٠در ايران هم از دهه 
زد "  حزب برادران"دست به تاسيس ) شيرازی(نورالدين حسينی الهاشمی 

  که هدف از تأسيس آن تبديل اسالم هيئتی و سنتی به اسالم سياسی بوده
همچنين مهرايزد به .  ، نشريه رسمی اين حزب بود"آيين برادری. "است

صاحب امتيازی سيد دمحمرضا حسينی الهاشمی، از نشريات 

احزاب و جنبشهای اسالمی در ممالک خود شدند و از آنجا که 
حکومتهای مطلقه سلطنتی و يا جمهوريهای ابدوالدهری برای ادامه 
حکومت خود احتياج به مذهب اسالم داشتند، بصورت جدی با نيروهای 
ارتجاعی اسالمی خواهان قدرت وارد يک جنگ عظيم فکری و 

نمونه اش حکومت پهلوی و شاهزاده بی تاج است که تا . اجتماعی نشدند
همين امروز و پس از چهل سال و اندی حکومت اسالمی حاضر نيست 

 . يک کالم جدی در نقد مذهب و اسالم بکار ببرد
  

 اما مشخصات مشابه اين دو دستگاه فکری کدامند؟ 
و رفتار "  مظلوميت"بعنوان مثال هر دو دستگاه، با احساساتی مثل 

در دهه بيست صده قبل، .  دشمنان با آنان بخوبی بازی ميکنند"  ناروای"
فاشيستهای آلمانی معتقد بودند که دولتهای پيروز در جنگ جهانی اول و 

، باعث )بخاطر خيانت به آلمان و منفعت و سودآوری بيشتر(يهوديان 
شده اند و بدين ترتيب سزاوار خشم بی "  آلمانيها"سرافکندگی و شکست 

تقريبا تمامی هواداران اسالم سياسی و .  می باشند"  آلمان برتر"گذشت 
" مسلمانان"و "  جوامع اسالمی"نيروهای مرتجع به آنها هم معتقدند که 

در سراسر دنيا زير ظلم و خشونت اسرائيل و آمريکای خونخوار و 
مسلمانان، "  دشمنان"حکومتهای مدافع آنان قرار دارند و بدين ترتيب 

 .چه کودک، چه پير و چه جوان اليق مرگ و قتل عام می باشند
 

روشن است اين دستگاههای فکری فاشيستی برای حفظ خود دائما 
سناريوهای وحشت و هراس در جامعه نيز بوجود می آورده و جامعه 

قرار ميدهد تا مبادا جامعه لحظه ای ) نامرئی(را مداوما در مقابل دشمن 
بفکر معظالت عظيم اجتماعی که حاصل دست يابی بقدرت همين 

ازای قدرت يابی نيروهای فاشيستی هم  مابه.  نيروها شده اند، بيفتد
همانطور که از آلمان و ايتاليا سراغ داريم، چيزی بجز ويرانی و 

متاسفانه ما .  نابودی مدنيت يک جامعه بمعنای واقعی کلمه نخواهد بود
حکومت اسالمی تا .  امروز با همين سناريو در ايران نيز روبروئيم

 .آخرين گلوله و نابودی کامل جامعه دست از قدرت برنخواهد داشت
 

فاشيسم مذهبی امروز در لباس اسالم سياسی سه دست دشمن برای خود 
اسرائيل در خاور :  غرب به سرکردگی آمريکا، دو:  يک:  عرضه ميکند

همه آزاديخواهان، :  خطرناک ترين آنان، دشمنان داخلی:  ميانه و سه
کمونيستها، سکوالرها، استقالل طلبان، بی خدايان، آگنوستيک گرايان، 

 . فرقه ها و ديگر مذهب اند
 

 : تشکيل احزاب اسالمی
موسولينی رسيدن ، که مدتی پس از بقدرت )١٩٤٩-١٩٠٦(حسن البنا 

که در آرزوی امپراطوری روم بسر ميبرد، حزب برادران اسالمی در 
قاهره را تاسيس کرد، همانند موسولينی قسم ميخورد که امپراطوری 

 ١٩٢٤سيد ابول اال مادودی .  مصر را باری ديگر زنده خواهد کرد
در اين جنبش خواهان .  را تاسيس ميکند (Umma) جنبش اوما

!برابری بيقيد و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعى  

 از فاشيسم موسولينى تا حكومت اسالمى خامنه ای

 ...از آشويتس تا هولوكاست اسالمى 

  ١٢صفحه   
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!آزادی، برابری، رفاه  

سردار حکمت و قوام شيرازی نمايندگان .  اصلی اين جريان اسالمی بود
های  مورد حمايت اين حزب در انتخابات مجلس شورای ملی در دوره

 ).به نقل از ويکی پديای فارسی. (مختلف بودند
 

، مشکل اسالميون )٢٠١٤-١٩٤٦(بنابر نظرات عبدالوهاب مددب 
قدرت طلب، در اين است که حاضر به قبول واقعيت امروز و قبول عقب 

نسبت به غرب نبوده و بنابر اين با تکيه به گذشته "  جهان اسالم"ماندگی 
من اما معتقدم .  حاضر به قبول پيروزی تمدن غرب بر تمدن اسالم نيستند

که ويژگی مهمتر ديگری نيز در اسالم سياسی در جنگ با غرب و 
ارزشهای "مدرنيته نقش جدی بازی ميکند و آن بر باد رفتن تمامی 

نتيجتا با .  و کتاب قرآن ذکر شده اند"  روايات"است که در "  اسالمی
قبول پيروزی غرب و دستآوردهای بشری در طول قرن گذشته، اسالم، 

چطور می شود مسلمان بود .  فرامين مذهبی و وليان فقيه بی معنا ميشوند
و تابع ولی فقيه ماند؟ اگر زنان حق تملک بر روی جسم خود را داشته 
باشند؟ اگر انسانها خمس و زکات شان را پرداخت نکنند و در مراسم 
تحميق مختلف مذهبی شرکت نجويند، خود را برای تفکر آزاد و خالق و 

بنابراين چطور ميشود انتظار داشت که .  بيان آزادنه تر آن آماده کنند
فرامين خداگونه رهبر اسالم گله وار اطاعت شوند؟ وقتی تاريخ شفاهی 
و کتبی خود اسالم پر از تناقضات و حاصل تراوشات مغز بيمارگونه 

: پيامبرش باشد؟ و انسانها شروع کنند به خواندن و فکر کردن و پرسيدن
برای سعود به هفت آسمان االغ "  پيامبر"بعنوان مثال چرا بايد حضرت 

پرنده الزم داشته باشد؟ و هزاران نمونه آن، خالفت اسالمی که هيچ حتی 
 .اثری از کتاب منصوب به دمحم هم باقی نمی ماند

 
روشن است در دستگاه عقيدتی اسالم سياسی، اطاعت مطلق از واليت 

، جان نثاری در راه "جهان اسالم"فقيه بعنوان نوک هرم رهبری 
غيرمسلمانان "و آمادگی در کشتار و قتل عام )  شهادت(حکومت اسالمی 

(و کفار اين .  ارجعيت به هر قوانين طبيعی و علمی دارند)  جهاد" 
فرامين، دقيقا تعاريف کپی برداری شده از دستگاه فکری فاشيسم 
بخصوص از فاشيسم جنس موسولينی اما مطابقت داده شده با قوانين 

 . شريعت اسالمی اند
  

فاشيسم و تطابق )  ايده(برخی از صاحب نظران، برای شناسائی دقيق تر 
هدف من در اينجا .  آن با مذهب اسالمی از چهارده مشخصه اسم ميبرند

. اما اين نيست که تمامی اين چهارده مشخصه را به ترتيب توضيح بدهم
خواننده در صورت عالقه ميتواند بعنوان مثال به کارهای اومبرتو اکو 

(Umberto Eco)  هدف من اين است که چند مشخصه .  مراجعه کند
مهم که دقيقن هم خوانی فاشيسم و اسالم سياسی در دستگاه فکری شان 

 .را به خواننده نشان دهم
 
بنابراين .  به روشنی خورشيد نمايان است"  عقيده"حقيقت مطلق در   -١

نه تنها ضرورتی ندارد که برای يافتن حقيقت و آگاهی از فکر و تعقل 

کمک گرفت، بلکه تحليل و تحقيق انتقادی در حقيقت مطلق ممنوع است 
بعنوان .  و بايد پيام حقيقت که فرمانبری مطلق است، را نهادينه کرد

هرگونه انتقاد و گرفتن ايراد از آيات قرآن و دستورات ولی فقيه :  مثال
ناهمخوانی با دين و .  برابر است با محاربه با خدا و بنابراين قتل فرد

رض مثل دشمنی عاعقيده مطلق برابر است با سرکوب عقايد مت
 .کورکورانه با بهائيت و ديگر مذاهب و فرقه های مذهبی

 
 ).احتياجی به توضيح نيست. (رد مدرنيسم و تشريح گرائی -٢
بنابراين و نتيجه .  واقع شدن"  تحت ستم"احساس دائمی مظلوميت و   -٣

و دشمنان اسالم " کفار"بالفصل آن انتقام و آنهم در فرم بيرحمانه از همه 
و حکومت اسالمی و يا حکومتهای فاشيستی مثل حکومت وقت ايتاليا و 

نمونه آن جايز بودن تجاوز و قتل و حتی آدم سوزی انسانها در .  آلمان
 .آشويتش و يا کهريزک های جمهوری اسالمی

 
عروج فاشيسم و اسالم سياسی حاصل وجود بحرانهای عميق   -٤

اين دو دستگاه هر .  اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سرمايه داری اند
خود نگاه ميکنند و خواهان بازگشت به آن "  افتخار آميز"دو به گذشته 

بعنوان مثال در اسالم سياسی، فتح کشورها آسيائی، .  دوران می باشند
معموال .  تا مرزهای ايتاليا و چين وغيره"  حکومت اسالم"رساندن مرز 

يا در اين جوامع احزاب قدرتمندی موجود نيستند و يا بخاطر سرکوب 
اين جوامع از .  ديکتاتوريها سنت حزبيت، در جامعه کامال ضعيف است

فقر .  نظر اقتصادی وضعيت بسيار بدی دارند، تفاوت طبقاتی عظيم است
و بی عدالتی زمينه خوبی برای رشد افکار راديکال و ارتجاعی بدست 

بخش اعظم .  ميدهند، بيکاری بخصوص در ميان جوانان بيداد ميکند
جامعه، امکان حداقل تامين معاش زندگی خود و خانواده خود را نيز 

  . . . ندارند و
 
از .  اين جوامع بين ناتوانی و اعتقاد به قدرت مطلق سرگردان هستند  -٥

طرفی در بحرانهای عميق اقتصادی فرو رفته اند و از طرف ديگر و 
پس از انقالبات ضد استعماری در کشورهای افريقائی و آسيائی نه تنها 
چيزی به سفره خالی اکثريت زحمتکش جامعه اضافه نگرديده، بلکه 
برعکس شاهد عروج طبقات جديدی بنام خانواده های سلطنت و يا 
متمولين صاحب کارخانه جات هستند که اکيدا اهميتی به وضعيت 

در يک کالم با .  اقتصادی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نمی دهند
منابع "  ملی شدن"بيرون ريختن کشورهای استعماری از کشورشان و 

" نوکرانشان"زمينی، کماکان کشورهای استعماری به اضافه آمريکا و 
 .در منطقه در چپاول جامعه دست اندرکارند

 
آلمان نيز با وجود دست يابی نسبتا بااليش به صنعت تا 
  ١٣صفحه   حدودی وضعيت اقتصادی و اجتماعی اش شبيه 

 از فاشيسم موسولينى تا حكومت اسالمى خامنه ای

 ...از آشويتس تا هولوكاست اسالمى 

 حسن البنا                                                   آيشمن



 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٣صفحه    

 

!يا كار يا بيمه بيكاری  

. کشورهای افريقائی و آسيائی پس از انقالبات ضد استعماری بود
شکست در جنگ جهانی اول با خود پيمان نامه های ناعادالنه ای مثل 

احزاب حاکم، توانائی ايجاد دولتی قدرتمند .  ورسای را بهمراه آورده بود
و کارآمد را نداشتند و دائما سرگرم زد و بند و دشمنی های درونی 

بنابراين فاشيستها با .  وضعيت اقتصادی مردم بشدت نابسامان بود.  بودند
قول به کار، بازسازی کشور، لغو قراردادهای ناعادالنه، باالبردن شور 

کمونيستها، آزاديخواهان، :  نژادپرستی، اعالم کردند که هم عاملين داخلی
فرانسه و انگليس  و بعدن روسيه را :  يهوديان و هم عاملين خارجی آن

بشدت مجازات کنند و بدين ترتيب در خالء آلترناتيو واقعی برای 
تغييرات بنيادين در جوامع سرمايه داری بسرعت رشد کردند و کمتر از 

 .اندی سال شيرازه جامعه را تا ورطه نابودی کامل رساندند
 
: عدم قبول دست آوردهای علمی و دست آوردهای بشری همانند  -٦

مردوديت آزاديهای اجتماعی، ممنوعيت احزاب، ممنوعيت آزادی بيان و 
حق تصميم گيری، ممنوعيت مراجعه به تعقل و علوم اثباتی، ممنوعيت 
آزادی جنسی و حتی حق انتخاب روی جسم خود، ممنوعيت مطبوعات و 

 . . . نشر چاپ، ممنوعيت حق اعتراض به تصميمات رهبر و
 
دمحم فرستاده ماست، قرآن کتاب مقدس ماست، جهاد راه ماست و   -٧

اين چهار اصل سرلوحه .  شهادت در راه خدا بزرگترين هدف ماست
تمامی احزاب فاشيستی اسالمی است، خارج از اينکه اعتقادتشان از 

". اثنی عشری"سرچشمه بگيرند و يا از سنی "  شيعه دوازده امامی"
حزب برادران مسلمانان مصر، حزب هللا لبنان، داعش در سوريه و 

اين چهار اصل نمايانگر .  عراق، القاعده و يا جمهوری اسالمی در ايران
اين چهار اصل در مورد .  کامل فاشيستی بودن احزاب اسالمی است
 . دستگاههای فاشيستی هم کاملن رويت ميکند

 
 وجود اليه های قدرتی در نظامهای فاشيستی

 بعنوان مثال حکومت اسالمی در ايران  
خامنه ای بعنوان ولی فقيه، پسران و خانواده وی، بعنوان اولين و  -

 ).اليه اول(بزرگترين دزدان و سارقين جامعه  
سردمداران سپاه پاسداران بعنوان بازوی دستگاه فاشيستی حکومت  -

اسالمی که نقش بزرگترين راهزنان جامعه را بعد از خانواده خامنه ای 
 ).اليه دوم. (عهده دارند

کل دستگاه حکومتی اسالم سياسی، از فيضيه قم و مشهد تا آيت هللا ها  -
. و تمامی نمايندگان حکومت فاشيستی در مجلس و دستگاههای دولتی

 ).اليه سوم(
فاشيستی دستگاههای اجتماعی و   -آخرين بخش اين دستگاه ديکتاتوری -

اين بخش برای حفظ نظام فاشيستی و تحميق .  تعليم و تربيتی آنان هستند
از برنامه های .  عقايد بنده وار نقش بسيار مهمی را دارا می باشند

تلويزيونی جمهموری اسالمی گرفته تا آموزش دروس دينی در مدارس، 
از مساجد تا دستگاههای سرکوب جمهوری اسالمی که عقيده واليت و 

اسالم را شبانه روز به جامعه با چماق و اسلحه تحميل "  مقدس"دين 
 ).اليه چهارم. (ميکنند

 
تمامی اين اليه های حکومتی همانند جبهه های جنگی می مانند که بايد 

بنابر اين جوانانی که امروز در . هر يک و يکی پس از ديگری فتح شوند
صدها شهر و خيابان و کوچه در ايران و عراق و لبنان برعليه نظام 
فاشيستی اسالمی می جنگند، رديف به رديف ديوارهای حفاظتی نظام 
فاشيستی را بايستی فرو ريزند و جنگ طبقاتی و ضد اسالم سياسی را تا 

. آخرين هسته اين نظام فاشيستی که خرافات مذهب است، به پيش ببرند
 !می ماند آن آخرين حمله به دستگاه فاشيستی اسالم سياسی يعنی مذهب

  
بنابر اين بدون نقد بی امان مذهب در جوامع اسالم زده سرمايه داری، 

اين کار .  پيروزی قطعی بر اين دستگاه فاشيستی اسالمی ممکن نيست
همين امروز بايستی در دستور تمامی آزاديخواهان، کمونيستهای 

بدون شکست .  کارگری و بخصوص زنان و جوانان جامعه قرار بگيرد
فکری اسالم سياسی در قالب عقايد مذهبی، پيروزی قطعی بر اسالم 

آخرين سنگر و هسته .  سياسی در ادامه اين مبارزات بدست نخواهد آمد
بايد دروغين و تخيلی .  اصلی اسالم سياسی در جامعه را بايد منهدم کرد

بودن و از همه مهمتر خطرناک بودن اين خرافات و عقايد مذهبی برای 
بايد .  جامعه و نسلهای آينده را به تک تک اعضای جامعه نشان داد

ويژگيهای ضد تمدن، ضد زن و ضد انسانی بودن مذهب اسالم بعنوان 
سرچشمه اسالم سياسی را جلوی چشم کل جامعه گذاشت که فراموش 

 . نشوند
 

روشن است بدون رسيدن به آينده ای شرافتمندانه، بدون رسيدن به يک 
دنيای بهتر، بدون تامين و رفاه وسيع نسلهای اجتماعی امروز و آينده، 
بدون سوسياليسم خطر بروز بربريت و انفجار يکبار ديگر فاشيسم 

آن، همواره هم در ايران و هم در "  ديگر"اسالمی، منتهی با ورژن 
 . ديگر جای جهان امکان پذير خواهد بود

 
 پايان

 از فاشيسم موسولينى تا حكومت اسالمى خامنه ای

 ...از آشويتس تا هولوكاست اسالمى 



 ٥٢٨شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٤صفحه    

 ايران در آستانه يک انقالب كارگری و نه جنگ
 

 جاويد حكيمى

!اتحاد كارگران شاغل و بيكار عليه بيكاری  

دولت اسالمی، جنگ طلب است اما توان .  حرف آخر را همان اول بزنيم
اگر اينطور بود جام زهر را به هنگام ستيز با عراق سر .  جنگيدن ندارد

وضعيت اقتصاد ايران چنان ورشکسته و رو به ويرانی است .  نمی کشيد
که آمريکا سهل است اگر مالديو يا بورکينافسو نيز به ايران اعالن جنگ 

جنگ، .  کنند ستون های پوسيده نظام اسالمی در دم فرو می ريزند
تظاهرات يک روزه نيست که حکومت بتواند با انواع تطميع و تهديد 

. به خيابان بکشاند"  جانم فدای ميهن"جماعتی فرصت طلب را با شعار 
جنگ پول می خواهد، مشروعيت می خواهد و مهمتر از هر چيز اميد به 

کيست که نداند بورژوازی جز برای کسب سود و ثروت پای .  پيروزی
و صلحی نمی رود خواه به بهانه گسترش دين و مذهب باشد   هيچ جنگ

در قآموس .  اينها همه تبليغات است".  وطن"خواه به نام دفاع از خاک و 
بورژواهای متکبر، شکست معنا ندارد حتی آنجا که به دريوزگی می 

اين يعنی ضعيف ترين و حقيرترين دولت .  افتند و جام زهر می نوشند
بورژوايی دمی از الف و گزاف مقابل عظيم ترين قدرت جهانی باز نمی 

اين .  صدام، آمريکا را تهديد می کرد و خمينی شرق و غرب را   .ايستد
رجز خوانی و ياوه گويی تروريست ها برای يکديگر شايد ميان خودشان 
محلی از اعراب داشته باشد ليکن مبنای ارزيابی و تحليل سياسی هيچ 

ما می گوييم تحت شرايط کنونی و به حکم موقعيت .  مارکسيستی نيست
اقتصادی، اجتماعی و به ويژه سياسی ايران، جنگ برای بورژوازی 

برای حکومت اسالمی ناقوس مرگ . داخلی و جهانی، هر دو مضر است
ما می گوييم هر .  است و برای بورژوازی جهانی کابوس اکتبری ديگر

کشوری به ايران اعالن جنگ کند توده های به جان آمده از فقر و فالکت 
و بی حقوقی، تنها به يُمن پشتوانه معنوی قوای خارجی، حکومت 

اين تصور که مردم را می توان برای .  اسالمی را سرنگون می کنند
دفاع از آخوند و اسالم عليه دشمن خارجی بسيج کرد توهمی در حد 

 .جنون است
 

بقای رژيم   .اما جنگ يک چيز است و القای فضای جنگی يک چيز ديگر
حکومت توان .  که شده در گروی اين دومی است  برای چند صباحی هم

می شود با احزاب و سازمان ها درافتاد و همه را قلع و .  سرکوب ندارد
می شود پيشروان را .  قمع کرد ليکن جنگ با آحاد جامعه خودکشی است

. شکست داد ليکن کل جامعه را به تمکين واداشتن ديوانگی است
حکومت امروز در برابر تمام جامعه ايستاده است و اين يعنی انقضای 

اما هيچ حکومتی به زبان خوش قدرت را وا نمی    .تاريخ مصرف آن
گذارد و با هر ترفندی که شده تا واپسين روزهای ممکن مقاومت می 

راهکار حکومت اسالمی برای ماندن بر اريکه قدرت همانا القای    .کند
اينطور وانمود می کند که عنقريب جنگی بزرگ در .  فضای جنگی است

 .خواهد گرفت و به اين بهانه هيئت جنگی به خود می گيرد
 

اکنون به برکت حاکميت فضای جنگی، رجزخوانی های توخالی و 
موشک پرانی های نمايشی، تمام قوای سرکوبگر از ارتش و سپاه و 

بسيجی های بی ترمز گرفته تا پليس راهنمايی و رانندگی، ماموران 
شهرداری و سد معبر همگی به حالت آماده باش درآمده اند اما به منظور 

حکومتی چنين .  مقابله با هجوم مردم و نه جنگ در فراسوی مرزها
مضمحل و متشتت که از مواجهه مستقيم با مردم بی سالح می گريزد و 
با تک تيراندازهای پنهان شده در سوراخ های موش به شکار جوانان 

به اپوزيسيون .  می پردازد را چکار به جدال جدی با امريکا و ناتو
راست و پروغرب که همواره خواب خزيدن به قدرت در سايه جنگ می 
بيند را حرجی نيست ليکن هيهات بر چپی که فريب اين الطالئالت را 

اينها هيج چيز از سياست .  را بلند می کند"  نه به جنگ"ميخورد و پرچم 
نه به کدام جنگ؟ .  دانند های مزورانه و چرچيل وار بورژوازی نمی

امريکا هزار بار اذعان کرده مقصودش از تهديد و تحريم ها، مذاکره 
هزار بار ترامپ اليعقل گفته است که ايران با .  است و نه رژيم چنج

. همين رهبران چون خودش مجنون ميتواند دروازه های تمدن را فتح کند
. اينها خوب می دانند ايران، نه عراق است، نه سوريه و نه افغانستان

خوب می دانند اينجا با پرولتاريايی بيزار از سلطه سرمايه اعم از 
خصوصی و دولتی روبرو هستند و نيز با کمونيزمی برآمده از قيام پنجاه 

ايران .  و هفت و آبديده در کوران چهل ساله مبارزه با تروريسم اسالمی
هم از اينروست .  در آستانه يک انقالب کا گری و يک اکتبر ديگر است

. که ترامپ لمپن هم لنين شناس شده و در وصف تزار سرخ ياوه می بافد
رژيم اسالمی و حاميان روس و امريکايی اش هزار و يک اختالف که با 
هم داشته باشند ليکن در يک چيز متفق القول اند و آن همانا سرکوب 

اصالً فلسفه وجودی اسالم سياسی و حکمت    .کارگر و کمونيزم است
 .عروج آن چيزی جز اين نبوده است

 
وضعيت کنونی جامعه به اختصار چنين است؛ دولت قدرت سرکوب 

اين وضعيت قابل بازگشت به گذشته يعنی    .ندارد و مردم توان سرنگونی
ها به  دوران تثبيت حکومت نيست ليکن هر آينه محتمل است خشم توده

. غليان درآيد و در يک انفجار ناگهانی تار و پود رژيم را از هم بگسلد
راه برون رفت حکومت، برقرلری حکومت نظامی اعالم نشده برای 
ايجاد هراس در مردم از يکسو و اميد به سازش با غرب برای بقا از 

القای فضای جنگی و نمايش مضحک موشک پرانی    .سوی ديگر است
قرار بود در خدمت اعالم وضعيت جنگی و اعمال حکومت نظامی باشد 
که با تراژدی سرنگونی هواپيمای مسافربری مصادف و  به ضد خود 

و "  نه به جنگ"در چنين اوضاع و احوالی سر دادن شعار .  بدل شد
تبديل آن به دغدغه اصلی مردم، خواسته يا ناخواسته در خدمت 

ضد "بگذريم از آن چپ وطن پرست، .  استراتژی حکومت برای بقاست
و بی ربط به طبقه که تا مرز دفاع مستقيم از جمهوری "  امپرياليست

 . اعدام اسالمی سقوط کرده است
 

ما می گوييم اقشار مختلف مردم به ويژه کارگران و زحمتکشان به جای 
  ١٣صفحه   نگرانی از بروز جنگی نامحتمل، بهتر است روی 
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ايران در آستانه يک انقالب كارگری 

 ...و نه جنگ 

!زنده باد جمهوری سوسياليستى  

مسلحانه   گسترش اعتراضات و تالش برای ارتقای آن به يک قيام
پوشالی بودن قدرت رژيم در سرکوب اعتراضات داخلی و . تمرکز کنند

حکومت ميوه گنديده ای است    .ايم جنگ با دول خارجی را به چشم ديده
که غرب به مدد رسانه ها و عناصر خودفروخته و با هدف مقابله با 

سوسياليسم مانع از افتادن و له شدنش زير پای مردم مسلح شده " خطر"
االمکان دولت اسالمی را تا جايگزينی يک  می خواهد حتی.  است

گذار مسالمت "ميخواهند با . آلترناتيو قدرتمند و حافظ سرمايه نگه دارند
، قوای سرکوبگر به ويژه سپاه و نيروهای "آميز و بدون خشونت

اطالعاتی را برای قتل عام کارگران و کمونيست ها دست نخورده 
عجالتا مهره هايی چون رضا پهلوی و مسيح علينژاد .  تحويل بگيرند

 .پخمه تر از آنند که بتوانند فاجعه سی خرداد شصت را تکرار کنند
 

جنگی اگر باشد آن جدال طبقاتی ميان کارگران و زحمتکشان ايران از 
بورژوازی از سوی ديگر کل طبقه يکسو و استثمارگران اسالمی و 

ايران در آستانه يک انقالب کارگری است و آنچه اسالم سياسی .  است
و بورژوازی جهانی را از گذشته تا حال را متحد و موئتلف يکديگر 

می توان و بايد حکومت را به اراده توده .  ساخته است همين خطر است
  .های ناراضی و با رهبری طبقه کارگر سرنگون ساخت

 

*** 

 

 !ارگران شهرداری سنندج حقوق دريافت نمى كنندك
 

کارگران شهرداری سنندج از جمله رفتگران و کارگران فضای سبز در 
شهر سنندج اعالم کرده اند که سه ماه است حقوقی دريافت نکرده اند و 

  .با دشواری زندگی می کنند
 

اين کارگران شاغل در چهار منطقه شهرداری مشغول به کار و درازای 
گفته اند که اکثرا مستاجر و به بانک .  اين کار حقوقی دريافت نميکنند

بدهکارند و تعدادی از آنها به دليل عدم پرداخت اجاره منزل به مدت سه 
 .ماه، توسط صاحب خانه تهديد به اخراج ازمحل زندگی خود شده اند

 
کارگران از اين بی حقوقی و فقر به تنگ آمده اند و می گويند کلی هزينه 

. صرف تبليغات انتخاباتی می کنند، اما پولی برای کارگران ندارند
کارگران تهديد کرده اند در صورت عدم پرداخت سه ماه حقوق عقب 

 .افتاده، دست به اعتصاب خواهند زد
 

اين سر نوشت اکثر کارگران در ايران از جمله کارگران شهرداری است 
که ماهها حقوق آنان پرداخت نميشود و با فقر و نداری دست و پنجه نرم 

چندی پيش صدها نفر از کارگران شهرداری شهر مريوان نيز .  می کنند
به دليل عدم پرداخت چندين ماه حقوق  دست به اعتراض و اعتصاب 

 .زدند و خواهان رسيدگی به مطالبات خود شدند
 

کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن حمايت از خواست و مطالبات اين 
کارگران، تمامی کارگران شهرداری سنندج و مريوان را به مبارزه متحد 

 .و اعتراض و اعتصاب برای تحقق مطالبات خود فرا می خواند
 

 مرکز خبری کميته کردستان حزب حکمتيست
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٣٠ -١٣٩٨بهمن  ١٠

 كتاب خاطراتم با لنين
 اثر نيكالی والنتتينف

 ترجمه سيف خداياری
_1_khaterat/docs/seywankarimi/com.issuu://https 
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تنها انقالب، انقالب كارگران و 

 !محرومان
 پردل زارع

!كارگران جهان متحد شويد  

هدف تودهای زحمتکش و طبقه کارگر ايران از اعتراضات و قيام های 
: صورت گرفته يک تغيير بنيادی در اوضاع مشقتبار کنونی است

انقالب راهی برای عبور از شرايط بشدت بحرانی، فقر، استبداد !  انقالب
. و ديکتاتوری، برای رسيدن به آزادی و رفاه، امنيت و آرامش است

مردم زحمتکش و طبقه کارگر از رژيمی که تنها متکی به استثمار، 
جنايت، خرافه و ترور است، جانشان به لب آمده است و قصد دارند که 

 . کار اين رژيم جنايتکار را يکسره و سرنگونش کنند
 

تنها يک .  وضعيت کنونی را با هيچ تغييراتی در باال نميتوان عوض کرد
انقالب کارگری و سوسياليستی است که ميتواند ديکتاتوری يعنی روبنای 
سياسی سرمايه داری را سرنگون و راه را برای کنار زدن طبقه حاکم 

اعتراضات و قيام های مردمی به دليل .  در سياست و اقتصاد آماده کند
فقر، بيکاری، نبود آزاديهای فردی و اجتماعی و هزاران معضل ديگر 

 ٩٨و آبان  ٩۶در دی ماه .  از دوسال  گذشته تاکنون شدت گرفته است
اعتراضات توده ای در بيشتر شهرها و دانشگاه های ايران به اوج 
رسيد، چيزی که حکومت همواره از آن وحشت داشت اما فکر ميکرد که 

اتحاد و همبستگی مردم .  کنترل اوضاع را با اتکا به سرکوب دارد
آزاديخواه، بخشهای مختلف طبقه کارگر و دانشجويان در بيشتر 
دانشگاههای ايران  در اين دوره حکومت را به چنان وحشتی انداخت که 

تمامی شعارها فقط به انقالب و .  تاکنون آن را تجربه نکرده بود
سرنگونی رژيم اسالمی ختم ميشد چيزی که هر دو طيف اصالح طلب و 
اصول گرا  آنرا شنيدند و دستجمعی برای نجات نظام به صف شدند تا 
بار ديگر به اقشار متوهم و دارای منفعت نشان دهند که چاقو دسته 

 . خودش را نمی برد و همه شان از جنس خامنه ای و خمينی هستند
 

حکومتی ها ديگر پنهان نميکنند که شبح کمونيسم در آسمان ايران در 
با وجود تمامی سانسور و پروپاگاندای رژيم و .  گشت و گذار است

سرمايه داری جهانی برای بدنام کردن و دروغ بافی عليه کمونيسم، 
حرکت واقعی کارگران و اعتراض راديکال در ايران نويد يک آينده 

اين آينده تنها ميتواند با انقالب کارگران و محرومان و .  روشن را ميدهد
 . ايجاد يک حکومت سوسياليستی متحقق شود

 
آمار باالی هزاران جانباخته، زخمی و دستگيری در اين دوره نشان از 
عزم راسخ مردم متنفر از اسالم و نابرابری و تبعيض و دروغ و اين 

حکومت فاشيستی جمهوری اسالمی به خوبی .  حکومت فاسد دارد
را  شنيده است و خوب ميداند که ديگر مردم هيچ "  صدای انقالب"

توهمی به اين حکومت ندارند و برای سرنگونی انقالبی آن روزشماری 

رژيم اسالمی و اعوان و .  ميکنند
انصارش هر روز اعتراف ميکنند که 
ديگر نمی توانند مردم را برای 
مشروعيت بخشيدن به حکومتشان، با 
وعده و دروغ بپای صندوقهای نمايشی 

از هر طريقی که .  رای گيری بکشانند
برايشان امکان دارد، از اعالم نوکری 
مردم تا تهديد به قتل و جنايت هر روزه، 

اما مردم .  که ستونهای ويران حکومت را سرپا نگاه دارند ندقصد دار
گرسنه و جان به لب آمده ديگر فريب آخوند و اسالم و سرمايه داران و 

برای جامعه دست اينها روز شده و .  اختالسگران را نخواهند خورد
خوب ميدانند که با چه حکومت خون آشامی و با چه تاريخ و سابقه کثيفی 

حکومت اسالمی در داخل هر روز بيشتر از ديروز .  روبرو هستند
مشروعيتش را ميان طرفداران خودش هم از دست ميدهد و تنها راه 

جمهوری اسالمی با .  برای بقا را سرکوب و ايجاد حکومت نظامی ميداند
وجود تمام دخالتهای منطقه ای، سازماندهی گروههای تروريستی با 
هزينه های فراوان و به قيمت تحميل فقر به مردم ايران، شکست خورده  

از لبنان تا عراق مردم معترض با حمله به پايگاهها و سفارتهای .  است
رژيم اسالمی، خواستار بيرون رفتن و کوتاه کردن دست حکومت ايران 

 . از زندگی شان هستند
 

با گذشت چهل سال حاکميت رژيم اسالمی در ايران و ويرانی يک 
جامعه، راهی برای نجات از اين وضعيت باقی نمانده و زير پوست 

اين وضعيتی جديد است، رژيم .  جامعه آتشی تند برای تغيير زبانه ميکشد
اسالمی رفتنی است و سوال اينست که آينده چه ميشود، کدام طبقه و کدام 
جنبش و کدام برنامه ميتواند پاسخ اين همه بدبختی و تالش و مبارزه 
باشد؟ بدون شک تنها يک جواب واقعی وجود دارد،  اين انقالب 

انقالب  خشونت نيست، "به قول لنين؛ .  سوسياليستی طبقه کارگر است
 ".بلکه در هم شکستن توحش و خشونت سازمان يافته است
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نهادهای جمهوری اسالمی در خارج کشور با حمايت تعدادی از البی ها 
و جريانات دولتی و غير دولتی مانند حزب سبز و گروههای 

، که بطور موسمی از "ضد امپرياليست"ناسيوناليست و باصطالح 
اند، اينروزها به جست و خيز  سياستهای جمهوری اسالمی دفاع کرده

جنبش ضد "ُمسمای  از يکسو تحت عنوان بی.  جديدی روآورده اند
اندازند و در  در دفاع از جمهوری اسالمی تظاهرات راه می"  جنگ

يکمورد در پاريس به فعالين اپوزيسيون حمله کرده اند، و از سوی 
و در "  حجاب در غرب"ديگر، در کشور سوئد، در استکهلم سمينار 

اومئو تظاهرات خيابانی در دفاع از حجاب اسالمی برای روز شنبه اول 
 . فوريه سازمان داده اند

 
همانطور که فاشيستها حق دارند در دفاع از عقايد نژادپرستانه اجتماع و 
تظاهرات راه بياندازند، اسالميها و موئتلفين شان نيز حق دارند که در 
. دفاع از آپارتايد و زن ستيزی و حجاب جلسه و اجتماع برگزار کنند

همانطور که جنبش ضد نژادپرستی در مقابل تحرک فاشيستی ضد 
تظاهرات برگزار ميکند، مخالفين سياسی و اپوزيسيون جمهوری 
اسالمی در مقابل تحرک جمهوری اسالمی اجتماع و تظاهرات سازمان 

همه ميدانند، و دولت سوئد بهتر از هر کسی ميداند، که مسجد .  ميدهد
جائی که .  علی در استکهلم از پايگاههای مهم جمهوری اسالمی است

" کالسهای آموزشی"آخوندها و عناصر امنيتی حکومت تحت پوشش 
مشغول سربازگيری برای جنبش اسالمی و سازماندهی جاسوسی ميان 

ما همواره خواهان بسته شدن مراکز و مدارس .  مخالفين سياسی هستند
ايم و دير يا زود دولت سوئد ناچار ميشود اين مراکز را  مذهبی بوده

در همين سوئد، ما پرچمداران ممنوعيت حجاب کودک، ممنوعيت . ببندد
برقع، ممنوعيت حمل َسمبلهای مذهبی در مراکز اداری و آموزشی 

مذهب امر خصوصی افراد بزرگسال است، تعلق مذهبی .  ايم بوده
ما مخالف شديد تظاهر مذهبی .  بزرگساالن نبايد به کودکان تحميل شود
 .    در محيطهای اداری و اجتماعی هستيم

 
نيست، حجاب َسميُل "  پوشش"حجاب يک تکه پارچه نيست، حجاب 

فرودستی زن و پرچم آپارتايد جنسی، لوگوی جنبش تروريستی اسالم 
اگر دولت موسوم به فمينيست سوئد زير بغل جنبش .  سياسی است

اسالمی را ميگيرد، اگر با تز راسيستی نسبيت فرهنگی و اسالموفوبی 
حقوق شهروندان را براساس تعلق مذهبی و محل تولد و فرهنگ آنها 
تعريف ميکنند، اينها قرار است از يکسو به مناسبات سياسی و تجاری 
شرکتهای سوئدی با جمهوری اسالمی کمک کند و از سوی ديگر سوئد 

سياستی که مدتهاست .  را از گزند تروريسم اسالمی مصون دارد
ای جز بيحقوقی زنان و کودکان منتسب به  شکست خورده و نتيجه

مسلمان و رها کردنشان زير دست و پای جنبش اسالمی و آخوندهای 
. های اسالمی نداشته است مرتجع در مساجد و مدارس مذهبی و محيط

در شرايطی که جامعه ايران برای سرنگونی جمهوری اسالمی 
ها و مراکز جمهوری اسالمی  بپاخاسته است و در خارج بايد سفارتخانه
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برچيده شوند، اين نوع تالشهای جمهوری اسالمی و کمک عناصر و 
احزاب دولتی و غير دولتی به آن، سياستی در دفاع از کشتار و قتل عام 

اين سياست شنيع را هيچ .  مردم ايران توسط اين حکومت است
عليه شان اعتراض کنيم . آزاديخواهی نمی پذيرد و عليه آن اعتراض ميکند

 .و سنگر به سنگر عقب شان برانيم
 

حکمتيست همراه با   -تشکيالت استکهلم حزب کمونيست کارگری 
جريانات و فعالين آزاديخواه و پيشرو، روز شنبه در اجتماعی که عليه 
دفاع از آپارتايد و گتويزه کردن جامعه سوئد و حجاب اسالمی توسط 
جمهوری اسالمی برگزار ميشود، شرکت ميکند و از ايرانيان آزاديخواه و 
مدافعين برابری زن و مرد دعوت ميکند که در اين اجتماع بيرون مسجد 

در اينروز بايد خواهان بستن سفارتخانه و مدارس .  علی شرکت کنند
در اينروز بايد خواهان ممنوعيت .  مذهبی و اماکن جمهوری اسالمی شويم

حجاب کودکان، ممنوعيت حمل سمبلهای مذهبی در محيطهای اداری و 
در اينروز بايد حمايت دولتها و جريانات غير .  آموزشی و کاری شويم

در اينروز بايد از حقوق برابر . دولتی از جمهوری اسالمی را محکوم کنيم
 . زنان و کودکان در محيطهای اسالمی دفاع کنيم

 

بعدازظهر مقابل  ٣وعده ما روز شنبه ساعت 

 مسجد على در استكهلم
 

 حکمتيست، -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران
 واحد استکهلم

 
 ٢٠٢٠ژانويه  ٢٨

 اطالعيه كميته استكهلم حزب حكمتيست 

 !حجاب َسمُبل فرودستى زن، لوگوی اسالم سياسى است

 !نه به حجاب اسالمى



!بيمه بيكاری مكفى برای تمام افراد آماده به كار  

يکی قلمرو :  بحث حجاب اسالمی برای ما دو سطح کامالً متمايز دارد
در قلمرو قانونی و .  قانونی و حقوقی و ديگری قلمرو سياسی و فرهنگی

داريم که بايد لغو شود و پوشش اختياری يا " قانون حجاب اجباری"حقوقی 
در اينجا آزادی پوشش برای بزرگساالن .  آزادی پوشش جای آنرا بگيرد

حجاب کودک بايد قانوناً .  است و نه کودکان و دختران زير سن قانونی
ممنوع باشد و دين و تعلقات مذهبی والدين مجوزی برای تحميل حجاب به 

قلمرو ديگر مفهوم حجاب در حکومت اسالمی و جنبش .  کودک نيست
حجاب اسالمی نه يک تکه پارچه، نه يک نوع .  اسالم سياسی است

پوشش، بلکه يک پرچم سياسی و يک رکن هويت ايدئولوژيک جنبش 
حجاب برای جنبش اسالمی پديده ای مانند صليب شکسته و .  اسالمی است

هرجا اسالميون ميتوانند قدرتی اعمال .  ها است عالمت اس اس برای نازی
کنند، از يک محله در اروپای غربی و آمريکای شمالی تا يک آبادی و 
شهر و يا جائی که ميتوانند حکمرانی کنند، اولين تغييری که صورت 

سيمای اسالمی دادن به .  ميگيرد محجبه کردن زنان به زور و تهديد است
محيط زندگی و کار و جامعه و تعيين جايگاه فرودست زن اولين نقطه 

 .عزيمت حرکت جنبش اسالمی است
 

در ايران نيز با همين روش و با زور قدرت فائقه و ارگانهای سرکوب و 
گروه های اوباش پونز زن مانند اکبر گنجی و دستجات کرايه ای مانند 

تحميل حجاب .  ماشا قصاب ها و لمپنها حجاب را به زنان تحميل کردند
اسالمی به زنان يک تاريخ مملو از مقاومت و کشمکش زنان با حکومت 
از يکسو و سرکوب خشن و تيغ زنی و پونز کوبيدن به پيشانی و اسيد 

اسالمی "  شرع انور"پاشی و تجاوز و بيحرمتی به زنان توسط دستگاه 
خمينی و شرکأ مانند اسالفشان آرزوی برگرداندن جامعه ايران به .  است

عهد عتيق را در سر می پروراندند، آرزوهائی که توسط جامعه ايران و 
اسالف خمينی نيز .  مقاومت انقالبی زنان همراه با خمينی به گور رفت

همين سياست را در سطوح ديگری دنبال کردند اما هر بار شکست 
آزادی زن و .  ای از عقب نشينی را قبول کردند خوردند و هر بار درجه

مسئله حجاب به بارومتری سياسی بدل شد و هر زمان حمله به زنان اوج 
ميگيرد، قبل از آن موقعيت حکومت در قلمروهای مختلف دچار تهديد شده 

 .است
 

حکمتيست به زنان و مردان آزاديخواه و   -حزب کمونيست کارگری 
برابری طلب درود ميفرستد و از مبارزه برحق آنان عليه حجاب اسالمی 

دولت انقالبی کارگری در فردای .  و آپارتايد جنسی قاطعانه حمايت ميکند
سرنگونی جمهوری اسالمی قوانين اسالمی و حجاب بعنوان پرچم و 
لوگوی اين جنبش و نظام آپارتايد جنسی را لغو و هرگونه تعرض به 

هر کسی آزاد است هر عقيده .  کودکان و زنان را جرم قانونی قلمداد ميکند
آزادی مذهب و آزادی .  ای داشته باشد و يا هرچه دوست دارد بپوشد
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پوشش و آزادی بيقيد و شرط بيان جزو قوانين و حقوق پايه ای 
اما دولت .  برسميت شناخته شده در يک حکومت انقالبی کارگری است

و حزب کمونيستی کارگری در قبال اسالم و خرافات مذهبی بی موضع 
اسالم روبنای ايدئولوژيک سرمايه داری در ايران است . و خنثی نيست

و بايد هم در اين ظرفيت و هم در ظرفيت يک ايدئولوژی مخرب و 
برچيدن و الغای هر قانون منعبث .  ارتجاعی قاطعانه با آن مبارزه شود
ايسم و ماترياليسم و نقد اجتماعی و  از اسالم و مذهب، حمايت از اته

اقتصادی مذهب، روشنگری در باره کارکرد ضد انسانی مذهب و 
تقابل با فعال مايشائی دستگاه دين بعنوان يک شاخه صنعتی از کل 
توليدات مادی و غير مادی بورژوازی، فراتر رفتن از سکوالريسم و 
پروژه اسالم زدائی در جامعه از رئوس برنامه و اقدامات يک دولت 

مهمترين پايگاه اسالم سياسی در ايران است و .  انقالبی کارگری است
اين جنبش در ايران توسط طبقه کارگر و جنبش آزادی زن سرنگون 

پايان دادن به حکومت اسالمی سرمايه داری در ايران در .  خواهد شد
عين حال آغاز يک رنسانس فکری و فرهنگی در خاورميانه خواهد 

شروعی خواهد بود برای يک شکست و عقب نشينی استراتژيک .  بود
به اسالم سياسی و عروج جنبشهای برابری طلب و سوسياليست که 

 .آگاهانه ضد دين و مذهب است
 

حکومت آپارتايد اسالمی برای تحميل حجاب با توحشی که ويژه دين 
اسالم است شروع کرد و امروز زير هجوم زنان و مردان آزاديخواه و 

داستان اسالم .  جنبش وسيع ازادی زن دارد نفسهای آخرش را می کشد
در ايران تمام شده است و جست و خيز اسالميون در کشورهای غربی 

زنان و .  و نهادهای جمهوری اسالمی نيز محکوم به شکست است
برای کسب آزادی .  مردان برابری طلب اين شکست را تضمين ميکنند

و برابری و رهائی از ارتجاع و فقر و فاقه اسالمی، بايد نظام اسالمی 
. سرمايه داران را بقدرت حرکت انقالبی کارگران سرنگون کرد

روزی که حجاب .  حکومت ارتجاع و سرمايه در پايان راه است
 !اسالمی، بيرق حکومت آپارتايد بزير کشيده شود دور نيست

 
*** 

 در پاسخ به تبليغات جمهوری اسالمى در باره حجاب در سوئد؛

 !به حجاب اسالمى" نه"
 

 سياوش دانشور



 

 حكمتيست  –كمپين كمک مالى به حزب كمونيست كارگری 
 

 !به حزب كمک مالى كنيد
 

 !کمونيست ها، کارگران، مردم آزاديخواه
 

حکمتيست، برای پروژ های سياسی   -حزب کمونيست کارگری 
مشخص و تعيين کننده ای در ايندوران پرتالطم نيازمند کمک مالی 

حزب حکمتيست بعد از کنگره موفق نهم تالش دارد به .  فوری است
نيازهای مبارزه کمونيستی امروز و صف مبارزه راديکال با 
جمهوری اسالمی پاسخ درخور دهد و اين مبارزه را همراه با طبقه 

حزب پروژه .  کارگر و کمونيست های ايران به پيروزی برساند
های مختلفی را در دستور دارد و برای راه انداختن جدی آن نيازمند 

 . کمک مالی است
 

حزب از هيچ دولتی کمک مالی دريافت نميکند و متکی به همت 
ما اعضا و کادرها و .  اعضا و کادرها و دوستداران خويش است

تشکيالتهای حزب را فراميخوانيم در دوره فشرده دو ماهه اول سال 
يک اولويت اساسی خود را روی سازماندهی جمع آوری  ٢٠٢٠

همينطور کليه اعضای حزب بويژه کادرها و .  کمک مالی بگذارند
اعضای رهبری حزب آغاز اين کميپن را با پرداخت سهميه فردی 

فراخوان ما اينست که سهم تان .  يورو آغاز کنند ٥٠٠خود، حداقل 
توقع حزب اينست .  را به هر ميزانی که برايتان مقدور است ادا کنيد

که در کمپين و تالش مالی ما برای تحکيم و گسترش فعاليت حزب 
در ايندوره خطير شرکت کنيد و خود بعنوان فعال جمع آوری کمک 

نشريه هفتگی حزب، ليست کمک های دريافتی را .  مالی پيش بيافتيد
کمکهای مالی را از طريق شماره حساب مرکزی .  اعالم ميکند

حزب و يا از کانال تشکيالتهای محلی حزب ميتوانيد به حزب 
 .حکمتيست برسانيد

 

 شماره حساب مركزی حزب،
 

Norway 
Account number: 0532 1432 400 
Account holder: IKIR 
IBAN: NO57 0532 1432 400 
BIC: DNBANOKKXXX 
Bank: DNB 
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 كمكهای مالى دريافتى
 

 يورو ٥٠٠جالل محمود زاده                           
 يورو ٢٠٠همايون گدازگر                              

 يورو ٦٩١آوری از تشکيالتهای حزب         جمع 
 يورو ٢٠٠ملکه عزتی                                   
 يورو ٢٠٠ابراهيم باتمانی                               
 پوند ٥٠٠هالله طاهری                                 
 پوند ٢٥٠جمال کمانگر                                 
 پوند ٢٠٠کمک از لندن                                 
 کرون  ٥٠٠نسرين رخزاد                                 
 کرون  ٧٠٠٠سياوش دانشور                               

 ويروس كرونا، روش پيشگيری
 

 :از بولتن وزارت بهداشت كانادا
 

 لطفاً به خانواده ها ، اقوام و دوستان خود اطالع دهيد
 

عفونت تنفسی کرونا که در حال حاضر در چين شايع می باشد بسيار جدی 
ويروس ايجاد کننده آن بسيار قدرتمند بوده و در برابر آنتی بيوتيک .  است

ويروس عفونت باکتريايی نيست بنابراين نمی  .های موجود مقاوم است
 .توان آن را با آنتی بيوتيک ها درمان کرد

 
روش پيشگيری اکنون مرطوب نگه داشتن گلو است ، اجازه ندهيد گلوی 

بنابراين خود را تشنه نگه نداريد زيرا وقتی غشای گلوی .  شما خشک شود
. دقيقه می تواند به بدن شما حمله کند ١٠شما خشک شد ، ويروس در طی 

سی سی برای  ٨٠-٥٠با توجه به سن در هر بار خوردن آب، آب گرم 
هر وقت احساس .  سی سی برای بچه ها بنوشيد ٥٠-٣٠بزرگسال ها، 

مقدار .  کرديد گلو شما خشک است، صبر نکنيد، آب را در دست بگيريد
زيادی نوشيدن آب مطرح نيست و کمکی نمی کند، بلکه مرطوب نگه 

بنابراين همچنان به مرطوب نگه داشتن گلو ادامه .  داشتن گلو مد نظر است
تا پايان ماه مارس، به مکانهای شلوغ نرويد، ماسک الزم را .  دهيد

 .مخصوصاً در قطار يا حمل و نقل عمومی بپوشيد
 

را زياد  C از خوردن غذاهای سرخ شده يا تند خودداری کنيد و ويتامين
 .مصرف کنيد

 

 :توضيحات عبارتند از/ عالئم 
 
 تب باال تکرار شونده - ١
 سرفه طوالنی پس از تب -٢
 .کودکان بيشتر مستعد هستند -٣
بزرگساالن معموالً احساس ناراحتی، سر درد و عمدتا بيماريهای مرتبط   -٤

 .با تنفس می کنند
 

 .اين بيماری بسيار مسری است
 



جمهوری اسالمی ميخواهد مضحکه انتخابات مجلس يازدهم را در دوم 
قرار است روی "  انتخابات"اين باصطالح .  اسفند برگزار کند

های خونين آبانماه، روی دوش هشت هزار بازداشتی تحت  سنگفرش
شکنجه، روی تلی از اجساد ترورهای سياه و داغ سنگين بازماندگان 

کمترين انتظار .  جانباختگان و مردم آزاديخواه ايران برگزار شود
اينست که نگذاريم اين نمايش فريب، اين مناسک اسالمی که هدفش 

نبايد اجازه دهيم .  هاست، برگزار شود ها و سرکوب تائيد نظام و شليک
حتی بصورت "  رای"خامنه ای و روحانی و شرکا از مردم قربانی با 

کنند و آنرا وثيقه سرکوب جامعه از "  مشروعيت حقوقی"فرمال کسب 
در ديماه گفتيم؛ .  يکسو و لفت و ليس حکومتی از سوی ديگر کنند

در آبانماه آمديم که "!  اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا"
شرکت "  انتخابات"کسی که انتظار دارد مردم در .  ماجرا را تمام کنيم

ها نباشد، بدون ترديد با آنها منفعت  کنند، اگر همدست خامنه ای
ميدهد، خواسته يا ناخواسته، به "  رای"کسی که ميرود .  مشترکی دارد

 !  ميدهد" رای"حکومت قاتلين فرزندان مردم 
 

اگر طی دو دهه اخير مضحکه انتخاباتی فرصتی بود برای رژيم 
ها  اسالمی تا با زور و فريب و دروغ بخشی از مردم را به پای صندوق

توجه ها را از ريشه مصائب و فالکتی " انتخاباتی"بکشاند و طی کمپين 
که جامعه را فراگرفته تا حدودی منحرف کند؛ اکنون اين مضحکه بد 

بخش قابل توجهی از اصالح طلبان .  شان را گرفته است جوری گريبان
حکومتی تحت فشار خيزش توده ای و مبارزات طبقۀ کارگر چرخش 

در ميان .  موضع داده و به جريان راست رژيم چنجی پيوسته اند
خالصين و مخلصين نظام، کسانی که در تمام جنايات اين رژيم شريک 
و سهيم بوده اند، و با هدف نجات نظام به جناح اصالح طلبان حکومتی 
پيوستند، از جمله خاتمی، کروبی و موسوی از سوراخ بيرون آمده و 

شان را از سرنوشت رژيم بيان  نگرانی"  انتخابات"ضمن دفاع از 

   

 اعالميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى

 ! رژيم را با اعتراض گسترده درهم بكوبيم" انتخابات" 
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دو سال پس از خيزش توده ای ديماه و اکنون پس از قيام آبانماه و . کنند می
حمام خونی که اين رژيم جنايتکار براه انداخت، هر ذره اميد را به اينکه 

 . بتوان مردم را پای صندوق ها کشاند به نااميدی بدل شده است
 

حکمتيست کارگران و مردم آزاديخواه ايران   -حزب کمونيست کارگری 
مجلس جنايتکاران را به اعتراضی "  انتخابات"را فراميخواند که نمايش 

نه فقط به .  گسترده و ميليتانت عليه بنيادهای حکومت اسالمی بدل کنيم
رژيم قاتلين فرزندانمان آگاهانه رای نميدهيم و آنرا برسميت نمی شناسيم، 

در "  انتخاباتی"بلکه هدفمان را بايد اعتراض تند و جمع کردن هر کمپين 
اوال، بايد به .  های انتخابی در هر شهر و روستا بگذاريم محالت و حوزه

کسانی که برای اين سفره خون ثبت نام کرده اند هشدار داد و معنی 
ثانيا، اجازه نبايد داد که .  کارشان را بعد از کشتار آبانماه به آنها فهماند

کارنوال انتخاباتی راه بياندازند، تريبون بگيرند و چرند بگويند و به زخم 
. را به تعرضی قاطع تبديل کنيم"  انتخاباتی"هر تحرک .  مردم نمک بپاشند

اين ابواب جمعی رژيم اسالمی هستند که روی خونهای ريخته شده راه 
ميروند و برای نمايندگی حکومت سرکوبگران و شکنجه گران و مجلس 

. ما اين وقاحت را نبايد تحمل کنيم و تحمل نميکنيم.  قاتلين کانديدا ميشوند
ما طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به اعتراض سراسری با شعار 

اينها در موضع .  در اين روز فراميخوانيم"  مرگ بر جمهوری اسالمی"
انتخاب شدن نيستند بلکه بايد بعنوان متهمين به جنايت و کشتار جمعی 

 ! مردم ايران پشت ميز محاکمه نشانده شوند
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 ٢٠١٩دسامبر  ١٩ – ١٣٩٨آذر  ٢٨

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

كمونيست تنها مقاالتى را منتشر ميكند كـه    .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
 .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند. برای اين نشريه تهيه شدند

 ! به حزب كمک مالى كنيد

حكمتيست به كمک های مالى شما          -حزب كمونيست كارگری  
لطفا كمک های مالى خود را از طريق اين شماره            .  نيازمند است 

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


