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چند كلمه به ياد انقﻼب ٥٧
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چهار ميليون و دويست هزار تودهنى به فتوای خامنه ای

 ١٧بهمن  ٥ - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

عليه واكسن كرونا!

 ٢٦بهمن،
اعتراض سراسری بازنشستگان
بازنشستگان در هفتم بهمن اعﻼم کردند؛
"شعارمان اين زمان ،معيشت است و درمان"!
بازنشستگان اعﻼم کرده اند که در روز ٢٦
بهمن اجتماعات سراسری در تهران و
شهرستانها برگزار می کنند.
بازنشستگان همراه با بخشهای مختلف طبقه
کارگر خواهان واکسيناسيون رايگان و
همگانی با استانداردهای معتبر جهانی هستند.
بازنشستگان به طرح "بيمه تکميلی" و وعده
"بازسازی حقوق ها" اعتراض دارند و
خواهان بيمه درمانی و خدمات پزشکی و
داروئی رايگان و معيشت مکفی هستند.
بازنشستگان به تاراج صندوق های بيمه
بازنشستگی و دست درازی سازمان تامين
اجتماعی و سرمايه داران بورس باز اعتراض
دارند و برآنند که هيچ مسئول و ارگانی حق
ندارند به اندوخته اين صندوقها که توسط خود
آنان در دوران اشتغال تامين شده ،دست
درازی کنند و يا خود را صاحب اختيار آن
ت
بدانند .بازنشستگان خواهان اِعمال نظار ِ
مستقيم نمايندگان منتخب خود و انتخاب هيئت
مديره و بازرسان توسط خود آنان برای اداره
صندوقها هستند .بازنشستگان به سياست ايجاد
تفرقه دولت و نهادهای حکومتی براساس فرق
بين بازنشستگان بخشهای مختلف از لشکری و
کشوری تا مستخدمين دولتی و
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جمال كمانگر
در باره محكوميت چهار مامور اطﻼعاتى جمهوری اسﻼمى در بلژيک

سفارتخانه های جمهوری اسﻼمى بايد بسته شود!

نمايش ابتذال هنرمندان درباری در "دهه زجر" !
صفحه ٨

ملكه عزتى

لغو اعدام در گرو سرنگونى حكومت اعدام است
صفحه ٩

نادر شريفى

مردم در كمين نشسته اند!
سناريوهای امنيتى ،اطﻼعاتى چيزی جز ناكامى و كابوس سران رژيم نيست!
اطﻼعيه شورای همكاری در باره،

دريغ از يک جو شرافت سياسى

مستندهای امنيتى و ضد انقﻼبى جمهوری اسﻼمى
عليه چپ ها و كمونيست ها!

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

سيوان كريمى
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که سرمايه داری برای انسان کارکن پيچيده
است .به صف اعتراض بازنشستگان بپيونديم
و صدايشان را رساتر کنيم.

 ٢٦بهمن،
اعتراض سراسری بازنشستگان ...
بازنشستگان تامين اجتماعی و مستمری بگيران اعتراض دارند.
بازنشستگان خواهان تامين معيشت مکفی و برخورداری از سﻼمتی و
واکسيناسيون برای همه مردم ايران هستند.
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست از خواستهای برحق بازنشستگان
حمايت ميکند و از کارگران و مردم آزاديخواه ميخواهد که روز ٢٦
بهمن در تهران و شهرستانها کنار بازنشستگان عزيز باشند و از
خواستهای برحق آنها حمايت کنند .بازنشستگان نسل قبلی طبقه کارگرند
که در ساختن جامعه سهم خود را گذاشته اند و بايد امروز بدون دغدغه
معيشت و درمان و سرپناه با حرمت زندگی کنند .وضعيت امروز
بازنشستگان عکسی از آينده نسل کنونی طبقه کارگر و نسخه ای است

روز  ٢٦بهمن ساعت ده و نيم صبح در تهران
مقابل مجلس و در شهرستانها مقابل شعبه
تامين اجتماعی يا هرجائی که عزيزان بازنشسته اعﻼم ميکنند ،ملحق
شويم.
#گرسنگی_بيماری_بيکاری_درد_ما
#تامين_معيشت_واکسن_همگانی_خواست_بيدرنگ_ما
#شعارمان_اين_زمان_معيشت_است_و_درمان
سردبير.
 ٥فوريه ٢٠٢١

واكسن بخريد!
واكسيناسيون همگان وظيفه دولت است!
تامين واكسن كرونا وظيفه فوری دولت است .اين اولويت اورژانس هر دولتى است .هيچ مانعى برسر راهتان نيست .تعلل و
بهانه جوئى برای تهيه واكسن سازماندهى كشتار جمعى است .حكومتى كه عرضه تامين اين بديهى ترين و ساده ترين نياز
همگانى را نداشته باشد بايد فورا گورش را گم كند .مقامات آن بايد استعفا دهند و محاكمه شوند .برای دستگاه خرافه و ماشين
سركوب و تروريسم پول داريد اما برای ميليونها بيمار و دهها ميليون انسان در معرض خطر پول نداريد! دروغ مى گوئيد .با
جان مردم بازی مى كنيد .اين اقدام يک جنايت آشكار دولتى عليه ساكنين ايران است.
تامين و ارائه سريع واكسن رايگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانى حق فوری كليه ساكنين ايران است .واكسيناسيون
همگان وظيفه فوری دولت است! اين خواست طبقه كارگر است!
حزب كمونيست كارگری – حكمتيست
 ٢٥دسامبر ٢٠٢٠

جهان بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم ،به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!
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اعﻼميه كميته كردستان حزب حكمتيست

فراخوان به اعتراض عمومى مردم
در كردستان
کارگران ،مردم آزاديخواه کردستان!
موج بازداشتهای وسيع دو هفته اخير و دستگيری بيش از صد نفر از
فرزندان شما به دست سرکوبگران جمهوری اسﻼمی و همزمان نمايش
مﻀحﮏ "سناريو های تلويزيونی" عليه نيروهای اپوزيسيون و بويژه بر
ضد جنبش چپ و کمونيستی در کردستان و احزاب و شخصيتهای آن با
هدف انتقام از  ۴٢سال مبارزه انقﻼبی و حق طلبانه شما و مهمتر به
منظور مقابله با روند رو به رشد خيزش اعتراضی و انقﻼبی مردم از
جانب سردمداران جمهوری اسﻼمی طراحی شده است .اين اقدامات در
شرايطی است که گرسنگی ،بيماری و بيکاری ،عدم تامين معيشت و
سﻼمت و نبودن واکسن کرونا گريبان اکثريت دهها ميليونی شهروندان
جامعه را گرفته است ،اين اقدامات در شرايطی است که بی مسئوليتی و
ناتوانی و ناکارايی رژيم فاسد جمهوری اسﻼمی در مقابله با فاجعه کرونا
زبانزد خاص و عام است .در همان حال سردسته جنايتکارن اسﻼمی،
خامنه ای جﻼد ،تامين واکسن مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی را منع
و خريد آن را به قيمت مرگ مردم به تاخير انداخت .سران جمهوری
اسﻼمی به خوبی ميدانند ،اين شرايط موجب تلنبار شدن نفرت و بيزاری
عميق و گسترده اکثريت قاطع و عظيم جامعه عليه سراپای نظامشان
است .آنها از به ميدان آمدن غول بيدار شده مردم معترض برای برچيدن
نظام اسﻼمی وحشت دارند .آنها گوشه های محدودی از جنبش سرنگونی
طلبانه را در ديماه  ٩۶و آبانماه  ٩٨تجربه کرده اند .چشم انداز همه گير
شدن جنبش انقﻼبی برای برچيدن جمهوری اسﻼمی خواب از چشم آنها
ربوده است .مثل تمام عمر جنايتکارانه شان ،به عبث بار ديگر
سرکوبگريها ،زندان و شکنجه و اعدامها را ضامن بقای نظامشان
ميدانند .اما سرشان به سنگ ميخورد و دوره عوض شده و اين ترفندها
ديگر نه عامل بقا ،بلکه اعتراض سازمانيافته و آگاهانه برای پايان دادن
به عمرشان را موجب ميشود .در اين بستر و در اين شرايط آنها پتانسيل
مبارزاتی باﻻی جامعه حزبيت يافته در کردستان را خطر جدی در مسير
برچيده شدن نظامشان ميدانند .بازداشت و دستگيريهای وسيع و "سناريو
سازيهای تلويزيونی مﻀحﮏ اخير" عکس العملی از سر ضعف و
زبونی در مقابل روند رو به گسترش اعتراضات موثر در شهرهای
کردستان است.

مردم آزاديخواه کردستان!
ميتوانيم و بايد با نيروی اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانيافته
سرکوبگری و موج دستگيريهای وسيع را در شهرهای کردستان سد
کنيم .ميتوانيم با اقدام و صدای اعتراضی محکم "سناريو سازی پوچ و
بی مايه" جمهوری اسﻼمی عليه چهاردهه مبارزه انقﻼبی در کردستان
را رسوا کنيم .ميتوانيم و ﻻزمست عليه شرايط سخت زندگی ،عليه
گرسنگی و بيماری و بيکاری و عدم تامين معيشت و سﻼمت و نبودن
واکسن همگانی رايگان برای مردم قدرت مبارزاتی خود را به ميدان
بکشيم.
بر اين اساس کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران -
حکمتيست مردم مبارز در کردستان را به اعتراض عمومی حول؛
 -١عليه دستگيرهای اخير در کردستان و خواست آزادی فوری
بازداشت شدگان و زندانيان سياسی
 -٢انزجار از "سريالهای مﻀحﮏ" عليه مبارزه مردم کردستان و
نيروهای سياسی
 -٣خواست فوری تامين معيشت و درمان و واکسن رايگان و همگانی،
فراميخواند.
جامعه و مردم کردستان در  ۴٢سال گذشته تجارب غنی از اشکل متنوع
مبارزه موثر توده ای را اعم از اجتماعات اعتراضی ،اعتصاب ،تحصن
و راهپيمايی و  ...تجربه کرده و ميتوانند با اتکا به اين تجارب اين بار
نيز اعتراض عمومی و گسترده را در همه شهر و روستاهای کردستان
سازمان دهند .ما از فعالين و پيشروان مبارزات کارگری و توده ای و
اجتماعی ميخواهيم ،مثل هميشه ابتکار را به دست بگيرند ،بنا به
تشخيص خود اعتراض عمومی گسترده و موثر را در همين روزهايی
که توقع حرکت مبارزاتی موثر مطرح است ،سازمان دهند.
ما از کارگران و مردم آزاديخواه در سراسر ايران ،از همه نيروهای
سياسی ،چپ و کمونيست و آزاديخواه ميخواهيم از اعتراض عمومی
مردم در کردستان عليه جمهوری اسﻼمی حمايت کنند.
زنده باد اعتراض عمومی مردم در کردستان
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
زنده باد جمهوری سوسياليستی
کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ١٧بهمن  ۵ - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى ،درمانى و بهداشتى
شهروندان در شرايط گسترش پاندمى كرونا است!
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تاريخ شكست نخوردگان
چند كلمه به ياد انقﻼب ٥٧
منصور حكمت
ميگويند در سالهاى اخير يﮏ روند "بازبينى" و "بازنگرى" در بين
انقﻼبيون و چپگرايان اپوزيسيون ايران در جريان بوده است .نگاهى به
نشريات متعددى که اين طيف بويژه در خارج کشور منتشر ميکند به
وجود چيزى از اين دست صحه ميگذارد ،هرچند در اينکه "بازبينى"
کلمه مناسبى براى توصيف اين روند باشد جاى ترديد جدى هست .در
خلوت ،وقتى بيان حقيقت کسى را نميرنجاند ،ميتوان اين روند را يﮏ
روند ندامت توصيف کرد .اما در انظار عموم ،جايى که ،بويژه اين
روزها ،نزاکت سياسى )(Political Correctnessحکم ميراند ،شايد
کلمه "نو انديشى" معادل بهترى باشد .يکى از اولين قربانيان اين روند
نو انديشى مقوله انقﻼب و انقﻼبيگرى بطور کلى و انقﻼب  ٥٧بطور
اخص بوده است.
هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و محافل و جريانات متشکل از
بازماندگان و انقﻼبيون پا به سن گذاشته انقﻼب  ٥٧منتشر ميشود .
خواندن و تعقيب کردن همه اينها و شريﮏ شدن در مشغله ها و دنياهاى
ذهنى نويسندگان آنها هم عبث و هم بسيار دشوار است .اما ديدن روند
"نو انديشى" که ذکرش رفت سخت نيست .ميتوان از شيوه "تداعى
معانى" که يﮏ ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس العمل اين
ادبيات را به کلمات کليدى اى ،مثﻼ خود مقوله انقﻼب ،چﮏ کرد.
تصويرى که بدست مى آيد جاى ابهام باقى نميگذارد .انقﻼب :افراط،
انقﻼب :خشونت ،انقﻼب :استبداد ،انقﻼب :انهدام.
و چرا که نه؟ آخر چه کسى از اين بازماندگان انقﻼب  ٥٧هست که
بتواند يﮏ لحظه چشمانش را ببندد و به  ١٧سال گذشته فکر کند و
خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى
ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند ،جامعه اى مبتنى بر
ترس ،فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است ،زن بودن جرم
است ،زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است .يﮏ نسل کامل،
شايد نيم بيشتر مردم ،اصﻼ به اين جهنم چشم گشوده اند و جز اين
خاطره اى ندارند .و براى بسيارى ديگر ،زنده ترين خاطره ،ياد چهره
هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند .مگر نه
اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال  ٥٧بود ،سال انقﻼب؟
شايد براى بعﻀى عاقبت نافرجام انقﻼب  ٥٧در اين روند "نو انديشى"
نقش داشته است .اما نه وسعت اين ندامت و نه تلخى لحن و هيسترى
نوانديشان امروز ،هيچيﮏ را نميتوان با ناکامى انقﻼب  ٥٧توضيح داد.
انگار کنار پلى نشسته ايد و بازگشت لشگر شکست خورده اى را ميبينيد.
غير قابل انتظار نيست که اين شکست خوردگان را محزون ،مبهوت،
ساکت و افسرده بيابيد .اما اين جماعت مشت گره کرده اند .وقتى دقيق تر
گوش ميکنيد ،ميبينيد انگار دارند سرودى را زمزمه ميکنند ،آرى ،اشتباه
نميکنيد ،اينها دارند به جنگ ميآيند ،به جنگ "سرزمين" و "اردوگاه" و

شماره ٥٨١

"قلعه " خود ،يا بهرحال آنچه
خود روزگارى چنين پنداشته و
ناميده بودند .اينها دارند براى
انتقام از "خود" و "خودى"
هاى ديروز برميگردند .براى
کسى که از داخل قلعه به
بيرون نگاه ميکند ،اين حتما
منظره هولناکى است.
کمتر انقﻼب ناکام و جنبش شکست خورده اى چنين تلخ توسط مشتاقان
ديروزش بدرقه شده است .انقﻼب مشروطيت ،جنبش ملى شدن صنعت
نفت ،دوران حکومت آلنده ،انقﻼب پرتقال ،اعتصاب معدنچيان انگلستان،
براى مثال ،همواره احترام زيادى نزد پيش کسوتان و شرکت کنندگان
خود داشته اند .علت نو انديشى امروز انقﻼبيون ديروز ايران را بايد
جاى ديگرى جستجو کرد  .واقعيت اينست که همين سالها ،سالهاى پس
از انقﻼب  ،٥٧در سطح جهانى مصادف با رويداد به مراتب مهمترى
بود .سقوط بلوک شرق ،که اين اواخر ديگر فقط در تبليغات عوام فريب
ترين سخنگويان پيمانهاى ورشو و ناتو و هالوترين طرفدارانشان به آن
"اردوگاه سوسياليسم" اطﻼق ميشد ،يﮏ زلزله سياسى و اجتماعى بود
که کل دنيا را تکان داد .نفس حذف يﮏ قطب از جهانى دو قطبى ،جهانى
که همه چيزش ،از اقتصاد و توليد تا علم و هنر ،براى دهها سال بر
محور تقابل اين دو قطب شکل گرفته بود ،به اندازه کافى زير و رو کننده
بود .اما آنچه در قلمرو افکار و انديشه تعيين کننده بود ،اين واقعيت بود
که حاکمان جهان و گله وسيع سخنگويان و مبلغين جيره خوارشان در
دانشگاه ها و رسانه ها ،توانستند سقوط شرق را سقوط کمونيسم و پايان
سوسياليسم و مارکسيسم تصوير کنند .کل اين شعبده بازى البته بيش از
شش سال بطول نيانجاميد و تمام شواهد امروز حاکى از اينست که اين
دوران فريب ديگر به سر رسيده است .اما اين شش سال دنيا را تکان
داد  .اين پايان سوسياليسم نبود ،اما سرنخى بود به اينکه پايان سوسياليسم
واقعا چه کابوسى ميتواند باشد و دنيا بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون
اميد سوسياليسم و بدون "خطر " سوسياليسم ،به چه منجﻼبى بدل ميشود.
معلوم شد جهان ،از حاکم و محکوم ،سوسياليسم را با تغيير تداعى ميکند.
پايان سوسياليسم را پايان تاريخ خواندند .معلوم شد پايان سوسياليسم پايان
توقع برابرى است ،پايان آزاد انديشى و ترقى خواهى است ،پايان توقع
رفاه است ،پايان اميد به زندگى بهتر براى بشريت است .پايان
سوسياليسم را حاکميت بﻼمنازع قانون جنگل و اصالت زور در اقتصاد
و سياست و فرهنگ معنى کردند .و بﻼفاصله فاشيسم ،راسيسم ،مرد
ساﻻرى ،قوم پرستى ،مذهب ،جامعه ستيزى و زورگويى از هر منفذ
جامعه بيرون زد.
موج "نو انديشى" اى که بدنبال اين ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد
ديدنى بود .در يﮏ مسابقه بين المللى ندامت و خودشيرينى ،فﻀايل
ديروز عار شمرده شدند ،اصول ديروز نفرين شدند و آرمانهاى ديروز
به ريشخند گرفته شدند .حقارت و تسليم بعنوان معنى زندگى به کرسى
نشست .در فرهنگ توابيت روشنفکران نظم نوين ،هرکس که زندگى
بهترى براى همنوعانش ميخواست و معتقد بود که وضع موجود ميتواند
و بايد تغيير کند ،هرکس که به برابرى انسانها قائل بود و به يﮏ آينده
بهتر دعوتشان ميکرد ،هرکس که از لزوم تﻼش جمعى آدمها براى
تاثيرگذارى بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن ميگفت ،هرکس که
دولت و جامعه را در قبال فرد و آسايش و آزادى او
صفحه ٥

كمونيست هفتگى

صفحه ٥

تاريخ شكست نخوردگان
چند كلمه به ياد انقﻼب ... ٥٧
مسئول ميدانست ،از هزار و يﮏ تريبون ،خوشخيال ،قديمى ،کم عقل و
پا در هوا لقب گرفت  .ياس نشان خرد شد ،رها کردن آرمان هاى واﻻى
بشرى واقع بينى و درايت خوانده شد  .ناگهان معلوم شد که هر
ژورناليست تازه استخدام و هر استاديار تازه به کرسى رسيده و هر
سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاى فکرى جهان مدرن ،از ولتر و روسو
تا مارکس و لنين ،را دارد و کل معﻀل آزاديخواهى و برابرى طلبى و
تﻼشهاى صدها ميليون انسان در چند قرن اخير ،جز اتﻼف وقت
بيحاصلى در مسير رسيدن به عمارت با شکوه "پايان تاريخ" نبوده
است و بايد هرچه زودتر به فراموشى سپرده شود.
در متن اين فﻀاى بين المللى است که انقﻼبيون ديروز به "باز انديشى"
پيرامون انقﻼب  ٥٧و انقﻼبيگرى بطور کلى نشسته اند؛ و نتايجى که
گرفته اند بيش از آنکه از ناکامى انقﻼب  ٥٧ناشى بشود ،مديون روند
تمسخر ايده آلها و اصول در مقياس بين المللى است که چند سالى به مد
روز بدل شد.
گفته اند که تاريخ را همواره فاتحين مى نويسند  .اما بايد افزود که
تاريخى که شکست خوردگان مى نويسند به مراتب دروغين تر و
مسموم تر است .چرا که اين دومى جز همان اولى در لباس تعزيه و
نوحه و تسليم و خودفريبى نيست  .اگر تاريخ داستان تغيير است ،آنگاه
تاريخ واقعى تاريخ شکست نخوردگان است .تاريخ جنبش و مردمى
است که همچنان تغيير ميخواهند و براى تغيير تﻼش ميکنند .تاريخ
کسانى است که حاضر نيستند ايده آلها و اميدهاى خود براى جامعه
بشرى را دفن کنند .تاريخ مردم و جنبشهايى است که در انتخاب اصول
و اهداف خويش مخير نيستند و ناگزيرند براى بهبود آنچه هست تﻼش
کنند .انقﻼب  ٥٧در تاريخ فاتحين و شکست خوردگان هر دو ،پله اى
در عروج اسﻼم و اسﻼميت و مسبب شرايطى است که امروز در ايران
حاکم است .در تاريخ واقعى ،اما ،انقﻼب  ٥٧جنبشى براى آزادى و
رفاه بود که در هم کوبيده شد.
مصائب دوران پس از انقﻼب در ايران را بايد بپاى مسببين آن نوشت.
مردم حق داشتند رژيم سلطنت و تبعيض و نابرابرى و سرکوب و
تحقيرى را که شالوده آن را تشکيل ميداد نخواهند و به اعتراض
برخيزند .مردم حق داشتند که آخر قرن بيستم شاه نخواهند ،ساواک
نخواهند ،شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند .مردم حق داشتند در برابر
ارتشى که با اولين جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه
ببرند .انقﻼب  ٥٧حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود.
جنبش اسﻼمى و دولت اسﻼمى نه فقط محصول اين انقﻼب نبود ،بلکه
سﻼحى بود که آگاهانه براى سرکوب اين انقﻼب ،هنگامى که ناتوانى و
زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود ،به ميدان آورده شد .برخﻼف
نظرات رايج ،جمهورى اسﻼمى وجود خود را در درجه اول مديون
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شبکه مساجد و خيل آخوندهاى جزء نبود .منشاء اين رژيم قدرت مذهب
در ميان مردم نبود ،قدرت تشيع ،بيعﻼقگى مردم به مدرنيسم و
انزجارشان از فرهنگ غربى ،سرعت بيش از حد شهرنشينى و کمبود
"تمرين دموکراسى" ،و غيره نبود  .اين خزعبﻼت ممکن است بدرد
کارير شغلى "شرق شناسان" نيم بند و مفسرين رسانه ها بخورد ،اما
سرسوزنى به حقيقت ربط ندارد .جريان اسﻼمى را همان نيروهايى به
جلوى صحنه انقﻼب  ٥٧کشيدند که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته
بودند و ساواکش را تعليم ميدادند .آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون و دست
چپى از آب در آمدن انقﻼب ايران را ميشناختند و از اعتصاب کارگران
صنعت نفت درس خود را گرفته بودند .آنها که به يﮏ کمربند سبز در
کش و قوسهاى جنگ سرد نياز داشتند .براى "اسﻼمى" شدن انقﻼب
ايران پول خرج شد ،طرح ريخته شد ،جلسه گرفته شد .هزاران نفر ،از
ديپلوماتها و مستشاران نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه باشرف
دنياى دموکراسى ماهها عرق ريختند تا از يﮏ سنت عقب مانده ،حاشيه
اى ،کپﮏ زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران ،يﮏ
"رهبرى انقﻼب" و يﮏ آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه -
صنعتى ايران سال  ٥٧بسازند .آقاى خمينى نه از نجف و قم و در راس
خيل مﻼهاى خر سوار دهات سر راه ،بلکه از پاريس آمد و با پرواز
انقﻼب .انقﻼب  ٥٧تجسم اعتراض اصيل مردم محروم ايران بود ،اما
"انقﻼب اسﻼمى" و رژيم اسﻼمى محصول جنگ سرد بود ،محصول
مدرن ترين معادله سياسى جهان آن روز .معماران اين رژيم،
استراتژيستها و سياست گذاران قدرتهاى غربى بودند .همانها که امروز
از درون لجنزار نسبى گرايى فرهنگى ،هيوﻻى مخلوق خودشان را به
عنوان محصول طبيعى "جامعه شرقى و اسﻼمى" و درخور مردم "جهان
اسﻼم" يکبار ديگر مشروعيت ميبخشند .کل امکانات اقتصادى و سياسى
و تبليغاتى غرب براى ماهها قبل و بعد از بهمن  ٥٧براى به کرسى
نشاندن اين رژيم و سر پا نگاهداشتن آن بسيج شد.
اما اينکه نفس اجراى اين مهندسى اجتماعى در ايران مقدور شد ،مديون
اوضاع و احوال و نيروهاى سياسى و اجتماعى داخل ايران بود  .ماتريال
کافى براى اين کار فراهم بود .حرکت اسﻼمى در همه کشورهاى منطقه
وجود داشته است .اما تا رويدادهاى ايران در هيچ مقطعى اين جنبش به
يﮏ جريان سياسى قابل اعتنا و يﮏ بازيگر اصلى در صحنه سياسى اين
کشورها بدل نشده بود) .ضد( انقﻼب اسﻼمى را نه به نيروى ناچيز
حرکت اسﻼمى ،بلکه روى دوش سنتهاى سياسى اصلى اپوزيسيون ايران
ساختند .ضد انقﻼب اسﻼمى را روى دوش سنت ملى و باصطﻼح ليبرالى
جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونيست بيش از هر چيز هراس داشت
و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب به جويدن ناخنهايش
گذرانده بود .سنتى که در تمام طول تاريخش قادر نشد حتى يﮏ تعرض
نيم بند سکوﻻر به مذهب در سياست و فرهنگ در ايران بکند .سنتى که
رهبران و شخصيتهايش جزو اولين بيعت کنندگان با جريان اسﻼمى
بودند .ضد انقﻼب اسﻼمى را روى دوش سنت حزب توده ساختند که ضد
 آمريکايى گرى بهر قيمت و تقويت اردوگاه بين المللى اش فلسفهوجودى اش را تشکيل ميداد و رژيم اسﻼمى را ،مستقل از اينکه چه به
روز مردم و آزادى مياورد ،زمين بارورى براى مانور و مانيپوﻻسيون
ميديد .رژيم اسﻼم را روى دوش سنت منحط ضد  -مدرنيست ،ضد
"غرب زدگى" ،بيگانه گريز ،گذشته پرست و اسﻼم زده
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حاکم بر بخش اعظم جامعه هنرى و روشنفکرى ايران ساختند که محيط
اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل ميداد .خمينى پيروز شد ،نه
به اين خاطر که مردمانى خرافاتى عکس او را در ماه ديده بودند ،بلکه
به اين خاطر که اپوزيسيون سنتى و اين فرهنگ منحط ملى و عقبگرا،
او را ،که در واقع وارداتى ترين و دست سازترين شخصيت سياسى
تاريخ معاصر ايران بود" ،ساخت ايران" ،خودى و ضد غربى تشخيص
داد و به تمجيدش برخاست .ضد انقﻼب اسﻼمى محصول اين بود که
ابتکار عمل در صحنه اعتراضى از دست حرکت مدرنيستى -
سوسياليستى کارگران صنعت نفت و صنايع بزرگ ،به دست اپوزيسيون
سنتى ايران افتاد  .اينها بودند که پرسوناژ خمينى و سناريوى انقﻼب
اسﻼمى را از غرب تحويل گرفتند و عمﻼ به توده مردم معترض
فروختند.
عليرغم همه اينها ،معرکه گيرى اسﻼمى تنها توانست وقفه اى در روند
انقﻼب  ٥٧ايجاد کند .رويدادهاى دوره بﻼفاصله پس از قيام بهمن نشان
داد که ديناميسم انقﻼب هنوز برجاست .نشان داد که مردم ،هرچه بر
زبانشان انداخته شده بود ،بهرحال نه براى اسﻼم بلکه براى آزادى و
رفاه اجتماعى به ميدان آمده بودند و هنوز در ميدان مانده بودند .باﻻخره،
انقﻼب  ٥٧مثل اکثر انقﻼبات ،نهايتا نه با فريب و صحنه سازى ،بلکه با
سرکوبى بسيار خونين به شکست کشيده شد .فاصله  ٢٢بهمن  ٥٧تا ٣٠
خرداد  ٦٠تمام آن فرصتى بود که اسﻼم و حرکت اسﻼمى با همه اين
سرمايه گذارى ها و تﻼشها توانست براى موکلين مستاصل رژيم شاه
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بخرد .و البته از اين بيشتر نياز نداشتند .در تاريخ واقعى ايران٣٠ ،
خرداد به  ١٧شهريور ميچسبد و حلقه بعدى آن است .خمينى ،بازرگان،
سنجابى ،مدنى ،فروهر ،يزدى ،بنى صدر ،رجايى و بهشتى ،نامهايى
هستند که بايد بدنبال ﷴرضا پهلوى ،آموزگار ،شريف امامى ،بختيار،
اويسى ،ازهارى و رحيمى آورده شوند ،بعنوان مهره هايى که يکى پس
از ديگرى جلوى صحنه ميآيند تا شايد راه انقﻼب و اعتراض مردم را
سد کنند .رژيم سلطنت و مهره هاى رنگارنگش در مقابل ضربات پى در
پى جنبش اعتراضى شکست خوردند .حکومت اسﻼمى ،در عوض ،قادر
شد فرصت بخرد ،نيروى ارتجاع را بازسازى کند و انقﻼب مردم را به
خونين ترين شکل در هم بکوبد .دستور کار هر دو رژيم يﮏ چيز بود.
نيم بيشتر مردم ايران جوان تر از آنند که حتى خاطره گنگى از انقﻼب
 ٥٧داشته باشند .رابطه اينها با رويدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه
نسل انقﻼبيون  ٥٧با وقايع دوران مصدق و ماجراى  ٢٨مرداد نيست.
دورانى سپرى شده و غير قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل معاصر
خودش زنده و مهم تلقى ميشود .روايتها از آن دوران زياد و مختلفند ،اما
بيش از آنکه چيزى راجع به حقيقت تاريخى بگويند ،راجع به خود راوى
و مکانش در دنياى امروز حکم ميدهند .انسان هميشه از دريچه امروز
به گذشته مينگرد و در آن در جستجوى يافتن تائيدى بر اراده و عمل
امروز خويش است .نوانديشان ما نيز در نگاه به انقﻼب  ،٥٧در پى
برافراشتن پرچمى در ايران  ٧٥هستند .اما اين پرچم هميشه وجود داشته
است .اينکه هر بار چه کسى ،با چه تشريفاتى و با زمزمه چه اوراد و
آياتى ،زير اين پرچم حﻀور به هم ميرساند مساله اى ثانوى است.
انتشار اول :فصلنامه نقطه ،شماره  ٤و  ،٥زمستان  ٧٤و بهار ١٣٧٥
اين مقاله مجددا در خرداد  ،١٣٧٥ژوئن  ،١٩٩٦در نشريه انترناسيونال
شماره  ٢٩منتشر شد.

در باره محكوميت چهار مامور اطﻼعاتى جمهوری اسﻼمى در بلژيک

سفارتخانه های جمهوری اسﻼمى بايد بسته شود!
روز  ۴فوريه  ٢٠٢١دادگاهی در بلژيﮏ اسداله اسدی ديپلمات جمهوری اسﻼمی را بجرم عمليات تروريستی و سازماندهی بمبگذاری در نشست
سازمان مجاهدين خلق در سال  ،٢٠١٨به  ٢٠سال زندان محکوم کرد .اين دادگاه همچنين تﻼش وکﻼی اسداله اسدی برای عدم صﻼحيت دادگاه بر
مبنای "ماموريت ديپلماتيﮏ" وی را رد نمود .اسداله اسدی و تيم همکارش همه دارای تابعيت ايرانی  -بلژيکی هستند و از قرار اين تابعيت سلب
خواهد شد .سه نفر همکار اسداله اسدی يعنی امير سعدونی ،نسيمه نعامی و مهرداد عارفانی به ترتيب به  ١۵سال ١٨ ،سال و  ١٧سال زندان محکوم
شدند.
اين اولين پرونده ترور جمهوری اسﻼمی در خارج کشور نيست .در جريان ميکونوس و بمبگذاری های آرژانتين ،سران اصلی حکومت تا سفارتخانه
های رژيم درگير بودند .پرونده ترورهای رژيم در خارج عليه عناصر و فعالين نيروهای اپوزيسيون قطور است و در موارد زيادی با سکوت و
معامله و معاوضه دول غربی با جمهوری اسﻼمی خاتمه يافته است .اما اين اولين بار است که يﮏ دپيلمات جمهوری اسﻼمی به جرم تﻼش برای اقدام
تروريستی در دادگاههای اروپا محکوم می شود.
اين دادگاه می تواند يﮏ آغاز باشد ،آغاز همه گير شدن اين شعار قديمی کمونيست ها که سفارتخانه های جمهوری اسﻼمی مرکز تدارک و لجستيﮏ
ترور و سازماندهی جاسوسی است .اما ما کارگران و مردم آزاديخواه ايران هستيم که کار را تمام خواهيم کرد ،چه در داخل و چه در خارج کشور .با
سرنگونی جمهوری اسﻼمی کليه مزدوران و جاسوسان جمهوری اسﻼمی ،کسانی که در ترور و جنايت شريﮏ بوده اند ،بايد در مقابل
صفحه ٧

جنبش مجمع عمومى را دامن بزنيم و تقويت كنيم!

صفحه ٧

شماره ٥٨١

كمونيست هفتگى

چهار ميليون و دويست هزار تودهنى به فتوای خامنه ای عليه واكسن كرونا!
جمال كمانگر
ما در مناسبتهای مختلف اعﻼم کرده ايم که فتوای خامنه ای عليه
واکسنهای موثر در بازار مانند "فايزر"" ،مدرنا" و "آسترازنکا" در
زمره فرمان قتل عام عمومی است و بايد بشدت محکوم و جلوی آن
گرفته شود .مردم را فراخوانده ايم که جمهوری اسﻼمی موظف است از
هر جائی واکسن بخرد اما واکسنی معتبر و بصورت رايگان در اختيار
کليه ساکنين ايران قرار گيرد .نفرت و اعتراض وسيع مردم عليه فتوای
خامنه ای به وسعت جامعه ايران است .مرگ يﮏ نفر تراژدی بزرگی
است و خامنه ای از زمانی که فتوايش را عليه واکسنهای ساخت آمريکا
و انگليس و آلمان و فرانسه صادر کرده است باعث و بانی مرگ صدها
نفر در ايران شده است .همين يﮏ قلم کافی است تا به جرم جنايت عليه
بشريت ،خامنه ای و رژيم اسﻼمی را به محاکمه کشاند .ما اعﻼم کرده
ايم که فتوای خامنه ای عليه واکسنهای موجود در بازار از جنس "شاش
شتر" و "روغن بنفشه" و "عطر پيامبر" است که باعث تعميق نفرت و
تمسخر مردم عليه شخص خامنه ای و دين اسﻼمش شده است!
سمبه اعتراضات مردم ،به دليل شرايط و محدوديتهای کرونايی هرچند
امکان بروز بيرونی و ميليونی پيدا نکرد ،اما به حدی پر زور بود که
رژيم را نيم کﻼج وادار به عقب نشينی کرده است! سعيد نمکی وزير
بهداشت رژيم اسﻼمی روز پنجشنبه  ١٦بهمن  ١٣٩٩برابر با چهارم
فوريه  ٢٠٢١اعﻼم کرده است که چهار ميليون و دويست هزار دوز
واکسن انگليسی "آسترازنکا" از طريق سازمان بهداشت جهانی وارد
ايران ميشود .تائيد و اعﻼم اين خبر از سوی وزير بهداشت رژيم يﮏ
پيروزی برای اعتراض برحق مردم و چهار ميليون و دويست هزار
تودهنی محکم به فتوای خامنه ای عليه واکسن کرونا است! فتوای خامنه
ای يﮏ رسوايی داخلی و بين المللی برای رژيم اسﻼمی محسوب ميشود
و لکه ننگ ديگری است بر پيشانی رژيم جنايتکار اسﻼمی که جان مردم
برايش ارزشی ندارد .اما ورود اولين محموله واکسن هنوز پايان کار
نيست و مبارزه برای بهداشت و درمان و واکسيناسيون رايگان ادامه
دارد .واکسيناسيون همگانی و رايگان حق بی قيد و شرط مردم است و
تمام واجدين شرايط دريافت کننده واکسن بايد از آن بهره مند شوند.
مردم بايد اعﻼم کنند به رژيمی که رهبر آن عليه واکسن کرونا فتوا
صادر ميکند اعتماد ندارند و خواهان نظارت سازمان بهداشت جهانی بر
نحوه توزيع و واکسيناسيون در ايران باشند .بسيار محتمل است
واکسنهای دريافتی را به منبع درآمدی ديگر در بازار سياه تبديل کنند و
يا آنرا اساسا در اختيار عوامل رژيم قرار دهند .بنابراين تنها مرجعی که
ميتواند نظارت مستقلی بر نحوه واکسيناسيون در ايران داشته باشد
سازمان بهداشت جهانی است .مردم بايد خواهان شفافيت و نحوه عملکرد
دولت و وزارت بهداشت و پروسه واکسيناسيون شوند .بايد معلوم باشد و
مردم مطلع باشند چه بخشهائی از جامعه واکسن دريافت کرده اند ،نوبت
ها و اولويت ها روشن باشد .نبايد اجازه داد که واکسنهای "آسترازنکا"
مﻼخور شوند! درخواست شفافيت در پروسه واکسيناسيون بخشی از

مبارزه با هيئت حاکمه فاسد رژيم اسﻼمی است .حتما در وزارت
بهداشت و درمان هزاران نفر کادر پزشکی و درمانی وجود دارند که
ميتوانند به نيابت از مردم نقش نظارت کننده داشته باشند و از کانالهای
مختلف مردم را در جريان پروسه واکسيناسيون قرار دهند.
 ٤فوريه ٢٠٢١
در باره محكوميت چهار مامور اطﻼعاتى جمهوری اسﻼمى در بلژيک

سفارتخانه های جمهوری اسﻼمى بايد بسته شود ...
دادگاههای منتخب مردم در مقابل چشم جهانيان پاسخگو باشند.
تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
ايرانيان آزاديخواه در خارج کشور را فراميخواند که اعتراض متحد
برای بستن سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسﻼمی را بعنوان
مراکز سازماندهی ترور و جاسوسی گسترش دهند .سياست ما جمع
کردن بساط جمهوری اسﻼمی در خارج کشور است .سفارتخانه های
جمهوری اسﻼمی بايد بسته شوند.
مرگ بر جمهوری اسﻼمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسياليستی!
تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ٤فوريه ٢٠٢١

كارگران در اعتراضات به مجمع
عمومى متكى شويد!

جنبش مجمع عمومى كارگری را
گسترش دهيد!

كمونيست هفتگى

صفحه ٨

نمايش ابتذال هنرمندان درباری
در "دهه زجر" !
ملكه عزتى
روايت جمهوری اسﻼمی از انقﻼب ايران و مناسبت موسوم به دهه فجر
را مردم ايران مدتهاست که "دهه زجر" ناميده اند .در اين ده روز
حکومت مردم را بيش از حد زجر ميدهد ،دروغ ميگويد ،داستانسرائی
ميکند ،به مخالفين حمله ميکند و به جانباختگان بی حرمتی ميکند .و اين
شوهای حکومتی همواره با مشتی هنرمند مجيزگوی حاکميت و ارتجاع
سياسی مشايعت شده است .وقتی اختناق و سانسور همه چيز از جمله
توليدات معنوی و هنر و هنرمند را محروم و از ميدان بدر ميکند ،آنوقت
ميدان برای نان به نرخ روز خورها که هنرشان در خدمت جمهوری
اسﻼمی است باز می شود .اين حﻀرات با شرکت در اين نمايش
مﻀحﮏ قصد دارند در تکميل خوش خدمتی های گذشته ،سالگرد روی
کارآمدن جمهوری جنايت و کشتار را در "دهه فجر "جشن بگيرند.
جمهوری اسﻼمی که برای سرکوب انقﻼب  ۵٧و جلوگيری از تداوم آن
به قدرت رسيد ،عليرغم تحجر فکری نهادينه اش خيلی زود اين واقعيت
را دريافت که بايد گوش و چشم مردم را در اختيار بگيرد ،لذا از هنر
صوتی و تصويری و خصوصا سينما بعنوان يکی از قلمروهای مهم
پروپاگاند ايدئولوژيﮏ برای هدايت فکری جامعه بهره جسته است .اين
امر در زمان جنگ ارتجاعی و ويرانگر ايران و عراق برای آنها نقش
بسيار مهمی ايفا کرد .بعدها موسسه فارابی و مرکز تبليغات اسﻼمی را
در جوابگويی به اين نياز و توسعه دايره اين تبليغات ايجاد ميکنند و با
هزينه های سرسام آور ساختن فيلم های سفارشی را در دستور
ميگذارند.
اين "هنرمندان "که در سايه حکومت اسﻼمی به نان و نوايی رسيده اند،
شال و کﻼه کرده اند که برای تثبيت و حفظ حاکميت و تداوم سرکوب و
استثمار با برگزاری جشنواره دهه زجر و به نمايش گذاشتن آثار مبتذل
سينمائی و محصوﻻت سفارشی سپاه و وزارت اطﻼعات ،خاک در چشم
شهروندانی بپاشند که اين حکومت ۴٢سال است آنها را سرکوب و تحقير
ميکند .تعدادی ازاين بی هنران بزرگترين افتخارشان شرکت در مراسم
افطار روحانی و همراهی با خاتمی و حمل شال سبز است .جمعی از
آنها با بازی در فيلمهايی چون )چه ،آژانس شيشه ايی ،ماجرای نيمروز،
تنگه ابوقريب ،سيانور ،بايکوت و سريال روزهای ابدی( در مقام
وقاحت ،هنر گشتاپويی و پروپاگاند گوبلزی را روسفيد تاريخ کرده اند.
اين هنرمندان درباری زمانی که در مجامع بين المللی بعنوان سفير
هنری حکومت ترور و اعدام ظاهر ميشوند به کمتر از پاپيون و
اسموکينگ رضايت نميدهند ،در برگشت به "وطن اسﻼمی" ريش
"ارزشی" ميگذارند ،پاپيون جای خود را به پيراهن يقه بسته ميدهد و
آنگاه جايزه ها تقديم "امام حسين" و "رهبر" ميشود .اين سفيران هنری
بی هنر و تملق گوی حکومت اسﻼمی در حاليکه در مجالس هنری در
فرانسه و ايتاليا با عکس گرفتن با ستارگان سينمای امريکا و اروپا ژست
می گيرند ،در ايران افتخارشان گرفتن عکس در کنار مجسمه قاسم
سليمانی تروريست در سالن های نمايش فيلم فجر  ٣٩است .سيرک دهه

شماره ٥٨١

زجر با حﻀور امثال باران کوثری که در
مﻀحکه انتخابات رييس جمهوری با
انگشتهای بنفش و سحر قريشی همان که با
رفتار شنيع اش با کارگر پارکبان و
افاضاتش در رابطه با حﻀور زنان در
استاديوم مدتها در صدر اخبار فﻀای
مجازی قرار داشت ،برگزار ميشود .اين دو
امسال جهت تفرج مردمی که زير بار
گرانی و بيکاری و فقر کمرشان خم شده ،با
دو فيلم کمدی در جشنواره  ٣٩ظاهر ميشوند .اينها ابدا شرم نمی کنند که
مزد هنر مجيزگوئی و تطهير حکومت جنايت با خون جوانان معترض
در آبان و ديماه  ٩٧و  ٩٨آغشته شده است.
در اين بازار مکاره هنر سفارشی مهدی طباطبايی نژاد شارﻻتانی از
دايره حکومتيان در نشست خبری مجازی! اعﻼم ميکند خوشبختانه با
حرکت کاهشی ابتﻼ به کرونا در کشور ،به گزينه نمايش مردمی
جشنواره رسيديم و جشنواره در هفتاد سالن سينمای تهران و شهرستانها
برای مردم نمايش داده خواهد شد ضمن آن که امسال همه عﻼقهمندان به
سينما در تمام استانها میتوانند همه آثار جشنواره را ببينند و در آرای
مردمی شرکت کنند!! و اين در حالی است که استاندار تهران از
افزايش ۴٠درصدی بيماران کرونايی بخصوص در بخش درمان خبر
ميدهد .آش آنقدر شور است که وزارت بهداشت به تعداد و حجم اين
نمايشات حکومتی اعتراض کرده و اعﻼم کرده اند در صورت افزايش
دامنه اين وضعيت تجمعات را ممنوع اعﻼم ميکنند .طی يکسالی که از
شيوع پاندمی کرونا ميگذرد جدال بين مرگ و زندگی در جامعه ميدانی
بود كه انسانها با دست خالی به مصاف اين ويروس مرگبار رفتند.
شهروندان محرومی كه روزی با فتوای خامنه ای و تحريم خريد واكسن
خارجی تهديد ميشوند و چند صباحی با تجويز روغن بنفشه مورد تحقير
قرار ميگيرند ،اينبار در سالنهای سينما در خطر ابتﻼ به کرونا هستند.
درمراسم مجازی معرفی برنامه های "دهه فجر "ليست بلند باﻻيی از
هنرمندانی چون شهاب حسينی ،پرويز پرستويی ،رضا عطاران و
تعدادی ديگر که نام هنرمند و هنرپيشه را با خود يدک ميکشند در جيب
طباطبايی موجود است که کاروان حمايت و جلب پشتيبانی از حکومتی
را تشکيل داده اند که  ۴٢سال است برای سرکوب طبقه کارگر و زن و
مرد و پير و جوان آن جامعه به هر ابزاری متوسل شده است .اين صف
حقير نان به نرخ روز خور برای نمايش فيلمهای مبتذل شان در نمايش
حکومتی "دهه فجر" دست به سينه در صف ايستاده و چپ و راست
مشغول عكس گرفتن با پز هنری در کنار مجسمه سليمانی تروريست
هستند و آماده دريافت جايزه .براستی اين درجه از حقارت و فرومايگی
مايه شگفتی هر انسان با وجدانی است.
اينها بخش هنری همين حکومت اند ،از جنس همين حکومت اند و از آن
ارتزاق می کنند .اين به اصطﻼح هنرمندان روزانه مشغول کاسه ليسی
ارگانهای قدرت هستند .آنها در جدال مردم با حکومت در جبهه هنری
حکومت شمشير می زنند .اين جماعت کاسه ليس ارتجاع و استبداد را
حتی اگر فاقد شعور و حافظه تاريخی بدانيم ،با اينحال بعيد ميدانم اينها
خشم آبان و ديماه را بخاطر نداشته باشند و از اخبار اعتراضات بيوقفه
کارگران ،پرستاران و بازنشستگان چيزی بگوش شان
صفحه ١١

صفحه ٩

كمونيست هفتگى

لغو اعدام در گرو سرنگونى حكومت اعدام است
نادر شريفى
وقتی کمی به گذشته مان نگاه ميکنيم ،ليستی طوﻻنی از افرادی را می
بينيم که در زندانهای رژيم های پهلوی و جمهوری اسﻼمی اعدام شدند.
اعدام های سياسی ،اعدام بدليل ارتکاب جرم و سرقت ،اعدام زنان برای
مقاومت در مقابل تجاوز ،اعدام خيابانی در تظاهرات با شليﮏ گلوله،
اعدام های صحرائی و قتل عام ها .در جمهوری اسﻼمی حکومت اعدام
که بعد از چين در مقام دوم آدمکشی دولتی در جهان قرار دارد اين
ليست بيشمار و نامعلوم است .در چهل و دومين سال حاکميت خونبار
ارتجاع اسﻼمی با پرونده بيش از صد هزار اعدام ،همچنان هزاران
انسان در زندانهای حکومت اسﻼمی زير حکم اعدام قرار دارند.
اعدامهای سياسی با تشديد بحران حکومت بيشتر شده است و زندانيان
سياسی همواره مورد تهديد جانی قرار دارند.
اعدام ميراث وحشيانه قرون وسطی و ابزار دولتهای سرمايه داری برای
اعمال قدرت و ايجاد رعب و وحشت در جامعه است .اعدام حاصل
اختناق و استبداد و سرکوب است و هدف بﻼفصل آن عقب راندن
مبارزات طبقه کارگر و مردم آزاديخواه است .بويژه در جوامعی که
مبارزات طبقاتی اوج ميگيرند و حکومتها مورد تهديد سقوط و
سرنگونی قرار دارند ،ابزار اعدام و ترور و قتل بيش از پيش مورد
استفاده قرار ميگيرد چون حکومتها جز اين روشها راهی برای بقای
خويش نمی بينند .محکومين به اعدام از جمله معترضين ديماه و آبانماه،
درست مانند معترضين دهه شصت ،واکنش حکومت به تﻼش برای
سرنگونی است .ترديدی نيست که حکومت اسﻼمی در موقعيت دهه
شصت نيست و مردم و جامعه نيز همينطور .کشتار آبان و اعتراضات
بﻼفصل بعدی نشان داد که اين ابزار قتل خيابانی و اعدام و کشتن زير
شکنجه ،با تمام توحش حکومتی ها و وحشتی که ايجاد ميکند ،ديگر
همان تاثير سابق را روی جامعه ندارد .بعبارت ديگر عزم جامعه
بدرست بر اين است که برای متوقف کردن ماشين اعدام و سرکوب بايد
حکومت اعدام و مبتنی بر سرکوب را سرنگون کرد.
جمهوری اسﻼمی بطور حتم آگاه است که مبارزات امروز طبقه کارگر
از جمله کارگران هفت تپه ،هپکو ،کارگران نفت و گاز ،پتروشيمی ها،
پرستاران ،معلمان ،فوادی ها و بازنشستگان ،از جنس ديگری است .اين
جنبش کسانی نيست که ميخواهند دستهای خونين نظام شان را در لجنزار
اصﻼح طلبی حکومتی و استحاله جمهوری اسﻼمی پنهان کنند .اين
جنبش کسانی نيست که واگذاری قدرت از باﻻ به اپوزيسيون طرفدار
بانﮏ جهانی و بازار را دنبال ميکنند .طبقه کارگر ايران با فرزندان و
پدران و مادران خود که در فقر مطلق و سرکوب بی امان بسر ميبرند،
خواهان تغييرات اساسی اند و مبارزه آنها با خلع يد کامل از نظام
سرمايه داری پيروز ميشود .حکومت اسﻼمی بيش از هر زمان با يﮏ
اعتراض گسترده طبقه کارگر روبرو است که اعتصابات و اعتراضات
متوالی و خيزش توده ای ديماه نود و شش و در ادامه آن آبان نود و
هشت عليه فقر و گرانی مقاطع اوجگيرنده آن هستند .اينها آمده اند بساط
نظام سرمايه را سرنگون کنند و نظام ارجحيت سود را در جامعه
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ﻻيروبی و بدور بريزند .اين جدال امروز در
سرنگونی کانونی شده و اينکه پروسه
سرنگونی چگونه باشد و کدام نيروها در آن
دست باﻻ را داشته باشند ،آينده نيز رقم
ميخورد و شکل ميگيرد .امروز رهبران
کارگری و جوانان انقﻼبی در خط اول
مبارزات جاری در جامعه فرياد ميزنند؛
راستها ،فاشيستها خودتان را به ما نچسبانيد!
رهبران طبقه کارگر راه به جامعه نشان ميدهند .نه فقط جمهوری
اسﻼمی بلکه اپوزيسيون بورژوائی تا رسانه ها "خطر چپ" را جدی
ميدانند و در رفتار و سياست و گفتارشان بروز ميدهند .جواب جمهوری
اسﻼمی هم تاکنون زندان و شکنجه ،قتل عام خيابانی مخالفين سياسی و
توده معترض انقﻼبی بوده است .ماشين اعدام نيز مرتبا از زندانيان
قربانی ميگيرد .بی جهت هم نيست که بر اساس آمار سازمانهای جهانی،
جمهوری اسﻼمی پس از حکومت چين ،بيشترين ميزان اعدام در جهان
را بخود اختصاص داده است .بی دليل نيست که جمهوری اسﻼمی با
داعش و طالبان و القاعده و اين جانوران وحشی همخونی دارد و
برايشان فرش قرمز پهن ميکند.
بنابر اين می توان ادعا که استفاده از ابزار سرکوب و اعدام برای
حکومتهائی که تصرف قدرت سياسی توسط طبقه کارگر آن جامعه در
دستور روز اوست ،بمراتب باﻻتر است .فراموش نکنيم که جمهوری
اسﻼمی در ادامه حکومت سلطنتی وقتی به قدرت گماشته شد که نظام
شاهنشاهی موفق نشد چپ و کمونيسم در جامعه را به عقب براند .پس از
آنان جمهوری اسﻼمی و خمينی بعنوان نماينده لجنزار اسﻼمی ماموريت
گرفت که از کردستان تا تهران ،از خوزستان تا مازندران با برپائی
اعدامهای دستجمعی کمونيستها و آزاديخواهان ،نظام سرمايه را از خطر
کارگر و چپ و کمونيسم در متن يﮏ انقﻼب نجات دهد .جمهوی اسﻼمی
با تشديد مبارزات اجتماعی برای سرنگونی نظام اسﻼمی ،شرط بقای
نظام را در گسترش اعدام و سرکوب می بيند .در تقابل با مبارزات
سرنگونی طلبانه انقﻼبی برای ايجاد رعب و وحشت به دنبال گردن
برای طنابهای دارش ميگردد.
مبارزاتمان برای آزادی زندانيان سياسی و لغو اعدام را گسترش دهيم!
کارگران که برای نان و معيشت و حق سﻼمتی و رفاه عمومی مبارزه
ميکنند ،همزمان خواهان لغو فوری اعدام ،آزادی بﻼفاصله همه زندانيان
سياسی ،برابری حقوق زن و مرد ،رفع تبعيض ها و نابرابری ها هستند.
مبارزه برعليه اعدام در ايران ،جبهه ای از مبارزه بر عليه جمهوری
اسﻼمی است .نمی شود اينها را از يکديگر تفکيﮏ کرد .مبارزه برای
توقف ماشين سرکوب و جلوگيری از اجرای احکام صادر شده اعدام نيز
ادامه اين جدال است.
بايد با تمامی قوايمان به جنگ اين حکومت جنايتکار برويم ،مبارزه مان
را برای آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و لغو فوری احکام
اعدام و مجازات اعدام تشديد کنيم# .اعدام_قتل_عمد_دولتی_است
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اعﻼميه حزب حکمتيست

مردم در كمين نشسته اند!
سناريوهای امنيتى ،اطﻼعاتى چيزی جز ناكامى و كابوس سران رژيم نيست!
در جريان انقﻼب  ٥٧و حاکم شدن ضد انقﻼب اسﻼمی ،جامعه کردستان
به رهبری کمونيست ها تمام قد در مقابل رژيم تازه بقدرت پرتاب شده
ايستاد ،رژيم اسﻼمی را برسميت نشناخت و اولين "نه" بزرگ را به
حکومت اسﻼمی خمينی و بنی صدر گفت .آن "نه" به حکومت اسﻼمی
بعد از چهار دهه سراسری شده و يﮏ جامعه با اعتراض و اعتصاب و
خيزش ،با تمايﻼت برابری طلبانه و چپ خواب از چشم سران جمهوری
اسﻼمی ربوده است .اين واقعيت علت سريالهای تلويزيونی مذبوحانه
اخير رژيم عليه چهار دهه مقاومت و مبارزه در جامعه کردستان است.
آنروزها کردستان "سنگر انقﻼب" بود ،يعنی جائی که "حاکميت رژيم
اسﻼمی را نپذيرفته بود" ،محل رويدادهای دورانساز است .يﮏ
"افتخار" مهم کليه سران نظام ،شرکت در سرکوب و جنايت در
کردستان بوده است .در کردستان از همان روز اول و سرنگونی رژيم
سلطنتی ،مردم کارگر و زحمتکش با شوراها ،ارگانهای اعمال حاکميت،
سازمانهای برآمده از انقﻼب بميدان آمدند و خﻸ قدرت را پر کردند.
آزادی و امنيت در کردستان زبانزد بود .اما جمهوری اسﻼمی حمله
نظامی کرد ،مردم بيدفاع را به توپ و گلوله بست ،خانه و مدرسه و
بيمارستان را بمباران کرد ،اعدامهای صحرائی راه انداخت ،خلخالی
جانی را با دادگاههای يﮏ دقيقه ای به جان آزديخواهان انداخت .جنگ
قومی و مذهبی و کشتار در قارنا و قﻼتان و ايندرقاش سازمان داد .رژيم
جديد آمده بود تا با سرکوب نظامی حاکميتش را مستقر کند و کمونيست
ها فرماندهان سازماندهی مقاومت توده ای و مسلحانه در مقابل ضد
انقﻼب اسﻼمی شدند .خلع سﻼح سپاه پاسداران در  ٢٣تير ١٣۵٨
مريوان ،کوچ تاريخی مريوان ،تحصن بزرگ شهر سنندج و بنکه ها و
شوراهای محﻼت و جنگ  ٢٤روزه خونين سنندج ،سالها جنگ و
مقاومت انقﻼبی در مقابل يورش نظامی رژيم به کردستان ،مستند و
غيرقابل تحريف است .صديق کمانگرها ،کمونيست ها و شخصيت های
سياسی امروز حزب حکمتيست که از رهبران جامعه و عناصر کليدی
ايندوران هستند ،در سناريوی امنيتی رژيم اسﻼمی مورد هجمه و هجوم
قرار گرفته اند.
مخوف ترين حکومت سرکوب انقﻼب ،کسانی که حتی نزديکترين
عناصر جنايتکار رژيم شان را سر به نيست کردند ،حکومتی که خالق
هوﻻکاست اسﻼمی دهه شصت است؛ عليه کمونيست ها و انقﻼبيونی که
رژيم اسﻼمی را برسميت نشناختند ،نسبت قتل و جنايت و سرکوب
ميدهد!؟ در کارخانه توليد جعل تاريخ و روايت بزبان سرکوبگران،
کمتر چهره سياسی و جريان اپوزيسيون از راست و چپ پيدا ميکنيد که
در اين کمپين نازل و نخ نما در امان مانده باشند .به نظر ما هر جريان
سياسی که در نبرد برسر سرنگونی جمهوری اسﻼمی است ،موظف
است در مقابل جمهوری اسﻼمی از تاريخ مقاومت و حقانيت مبارزه
انقﻼبی دفاع کند .جواب ما اينست؛ جمهوری اسﻼمی ساکت شو! شماها
همه تان در انتظار محاکمه بجرم جنايت عليه بشريت از جمله در
کردستان هستيد .شما مطلقا صﻼحيت قﻀاوت و زير سوال بردن هيچ

نيروی مخالف و اپوزيسيون را نداريد .ما و طبقه کارگر ،ما و مردم
ايران در يﮏ جنگ ناتمام با رژيم اسﻼمی هستيم و اين جست و خيزهای
امنيتی و تروريزه کردن فﻀای سياسی و به ويژه شخصيت های خوشنام
کمونيست را گوشه ای از اين جنگ ميدانيم .در اين جنگ اما شما بازنده
هستيد!
اين نوع تبليغات جمهوری اسﻼمی و نهادهای امنيتی اش جديد نيست اما
در وضعيت مشخص کنونی دﻻيل مشخصی دارد :اوﻻ ،رژيم از ترس
قيام و خيزش و انفجار توده ای شب و روز ندارد .اين ترفندها از سر
ضعف و جبونی است .ثانيا ،چپگرائی و تمايل به کمونيسم و نه گفتن به
حکومت عميق و قدرتمند است .ثالثا ،فساد سرتاپای حکومت را
درنورديده و حتی به نيروهای درون حکومت نيز اعتماد ندارند.
جمهوری اسﻼمی روی بخش معدودی از جوانان که چيزی از آن تاريخ
نميدانند و دست شان به دهنشان ميرسد کار ميکند .اما احمق ها متوجه
نيستند که آن روزهای مقاومت و اعمال حاکميت توده ای ،آن دوران
شوراها و اداره کارخانه ها و محﻼت توسط کارگران و مردم انقﻼبی،
آن روزهای اجتماعات وسيع و مبارزه توده ای نظامی ،آنچنان ميخ شان
را در جامعه کوبيده اند که "ابدی" شده اند! اينکه هنوز جمهوری
اسﻼمی ناچار شده بعد از چهار دهه کشتار و سرکوب مخالفان ،با همان
ادبيات دهه شصت و صدا و سيمای نکبت سراغ آنروزها بيايد ،تنها
نشان استيصال است .اين يعنی اعﻼم شکست ،يعنی هرچه اين سالها
رشته بودند پنبه شده است!
اقدامات رژيم اسﻼمی در ميان مردم و بويژه در کردستان تاثيری ندارد.
نفرت جامعه از حکومت بحدی است که اين اقدامات حتی به ايجاد ترديد
در ميان مردم نسبت به احزاب سياسی منجر نميشود .مﻀافا اينکه جامعه
کردستان يﮏ جامعه حزبی است ،بيشتر مردم اين منطقه در يﮏ رابطه
نفرت با حکومت قرار دارند ،هيچوقت روايت رژيم مورد قبول مردم
کردستان نبوده و کمترين اعتمادی به رژيم در کردستان وجود ندارد.
توجه بيشتر مردم به نيروهای بيرون حکومت ،همينطور ريشه دار بودن
نگرش و انتقاد کمونيستی و تعلق خاطر به جريانهای کمونيستی در
کردستان ،رژيم را نگران کرده است .کدام حکومت که بخودش اعتماد
دارد می آيد برای مخالفين سياسی اش فيلم و مستند می سازد تا به مردم
نشان دهد اينها چه هيوﻻهائی هستند؟ اين مستند حتی نميتواند صفوف
نيروی سرکوب حکومت را برای مدتی قابل پيش بينی متحد نگاه دارد.
ما کمونيست های متشکل در حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست و از
عناصر کليدی مبارزه انقﻼبی در شهرهای کردستان بعد از انقﻼب ،٥٧
از حقانيت مبارزه انقﻼبی مردم در ايران و کردستان قاطعانه دفاع
ميکنيم .مبارزه ای که امروز کل ايران را درنورديده است .مردم حق
دارند و حق داشتند سلطه حکومت سرمايه و تحجر اسﻼمی را نپذيرند.
مردم حق داشتند که در مقابل حمله هوائی و زمينی از خود دفاع کنند و
سنگرهای مقاومت انقﻼبی سازمان دهد .مردم حق دارند
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مردم در كمين نشسته اند!
سناريوهای امنيتى ،اطﻼعاتى چيزی جز ناكامى و
كابوس سران رژيم نيست ...
دگرباره برخيزند ،مقاومت و قهر ضد انقﻼبی ماشين سرکوب را با قهر
انقﻼبی درهم بکوبند .اين جنگ تمام نشده است و ما خوشوقتيم که در اين
سنگرها بعنوان رهبران و فرماندهان اين جنگ عليه جمهوری اسﻼمی و
سرمايه داری حﻀور داريم.
درد رژيم امواج خروشان عليه فقر و فﻼکت و نداری و بيماری است که
هر روز در هر گوشه ايران سر بلند ميکند و ماهيتا چپ است .جنبشی
که معيشت و درمان و آموزش و آزادی و رفاه را برای همه ميخواهد،
بدون ترديد از سوسياليسم نيرو می گيرد و به احزاب سوسياليستی و
کمونيستی نزديﮏ است يا نزديﮏ خواهد شد .ما کمونيست ها جواب
جمهوری اسﻼمی را در شهرهای ايران و کردستان در صف اول
سنگرهای انقﻼبی و اعتراضات و اعتصابات خواهيم داد .آنروز که
دگرباره پرچمهای سرخ کران تا کران در دستان کارگران و مردم
انقﻼبی برقص درآيند ،دور نيست .روزهای محاکمه جنايتکاران و
تروريستها در قتل عام های فجيع در کردستان و هر گوشه ايران نزديﮏ
است.
حزب کمونيست کارگری ايران -حکمتيست
 ١٢بهمن  ٣١ - ١٣٩٩ژانويه ٢٠٢١

نمايش ابتذال هنرمندان درباری در "دهه زجر" ...
نخورده باشد .خوب است به آنها گوشزد کنيم که شريﮏ شدن در
روزهای آخر حکومتی که با جنايت تا امروز دوام آورده بازی باخت -
باخت است .شايد برای برخی از شماها هنوز فرصتی باشد ،بهتر است
شغل آبرومندانه ای برای خودتان دست و پا کنيد ،اين نانی که ميخوريد
آغشته به خون جوانان و کارگران است.
 ٤فوريه ٢٠٢١

ما مى گوئيم؛
مرگ بر طالبان چه در كابل چه تهران!
سياوش دانشور
توجيهات سفر هئيت طالبان به تهران و ديدار با سران نظام ،کم کم دارد
از خود سفر بامزه تر ميشود .شمخانی دبير "شورای عالی امنيت ملی"
فرموده؛ »در مﻼقات امروز با هيات سياسی طالبان ،رهبران اين گروه
را در مبارزه با آمريکا مصمم ديدم .کسی که سيزده سال در گوانتانامو
زير شکنجههای آنها بوده ،مبارزه با آمريکا در منطقه را کنار نگذاشته
است«.
يعنی چون طالبان و جمهوری اسﻼمی هر دو خيلی ضد آمريکا هستند،
آب از لب و لوچه شمخانی آويزان کرده است! مسخره بازی و
عوامفريبی هم حدی دارد .جالب است هر دو حکومت اسﻼمی چه در
ايران و چه در افغانستان ،محصول و ساخت آمريکاست .جزو دست
سازترين ها توسط آمريکاست .هر دو در متن کش و قوس های جنگ
سرد و تقابل آمريکا با گسترش "نفوذ کمونيسم" در منطقه با حمايت
آمريکا بقدرت رسيدند .نکته ديگر اينست که هم جمهوری اسﻼمی و هم
دولت آمريکا اتفاقا در مورد مسائل افغانستان سابقه همکاری دارند .در
مذاکرات با طالبان نيز هر دو مواضع عمدتا يکسانی دارند .اين حقه
بازها قورباغه را رنگ ميکنند و بجای فولوکس واگن ميفروشند .هر دو
طرف که از رگ و ريشه شان تا نشست و برخاست امروزشون با
آمريکاست ،ژست ارتجاعی ضد آمريکائی ميگيرند.
کارگران و مردم آزاديخواه ايران دشمن آمريکا و هيچ مردمی در جهان
نيستند ،دشمن حکومتها و دولتهای سرمايه داری اند .ما به شما
قاچاقچيان بين المللی موارد مخدر ،به شما تروريست ها و جنايتکاران
حرفه ای ،به شما حکومت های ضد زن و ضد کارگر و ضد انسان می
گوئيم؛ مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران!
 ٣٠ژانويه ٢٠٢١

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را همه
جا برپا كنيد! در كارخانه ها و محﻼت شوراها
را برپا كنيد! امروز شورا ارگان مبارزه و قيام
و فردا ارگان حاكميت!

صفحه ١٢

كمونيست هفتگى

دريغ از يک جو شرافت سياسى
سيوان كريمى
تصوير و تصور اينکه رژيم اسﻼمی با تهيه مستندات و فيلمهای خود
برای تحريف تاريخ تﻼش ميکند ،برای عده ای سخت است .شرمساری
زمانی است که اين عده تاريخی سياسی در پشت سر دارند و سالهای
زيادی را به قول خودشان با رژيم اسﻼمی در مبارزه بودند .شنيده و ديده
ايم که عمر انسان ضرورتا ً دليلی برای منطقی بودن و تفکر عقﻼيی
نيست .اين روايت رژيم اسﻼمی ،بار ديگر بر اين موضوع صحه
گذاشت.
تﻼش "ﷴ مهتدی ها" و "جمشيد عبدی ها" برای فاکتورگيری از اين
مستندات و برجسته کردن تﻼش کمونيستها برای نشان دادن چهره واقعی
عبدﷲ مهتدی و سازمان متبوعش در دوره ای برای ترور مخالفين
سياسی ،و استفاده رژيم از آن برای ضربه زدن به "جنبش کردستان" از
اين دست است .اينها تازه به دوران قاسملو در سالهای  ۵٧و ۵٨
بازگشته اند .تازه فهميده اند که حق با قاسملو بود که کردستان را يﮏ
جنبش و آنهم با پايه های ناسيوناليستی ميديد .اراجيف يکساعته صدا و
سيمای رژيم اسﻼمی در مورد يﮏ تاريخ اصﻼ برايشان مهم نيست ،اما
دفاع کمونيستها از خود و تقبيح توطئه ترور توسط رهبری وقت سازمان
زحمتکشان را "همسويی با رژيم اسﻼمی" ميداند!
دفاع از ترور مخالفين سياسی دفاع از عمل ترور است .ﻻزم نيست که
در يﮏ ترور حﻀور فيزيکی داشته باشيد .همان که شما ميدانيد که چنين
طرحی وجود داشته ،کسانی که ماموريت پيدا کرده اند به آن اذعان کرده
اند ،و شماها ،بدون هيچ نقدی ،بدون هيچ تقبيحی و بدون محکوم کردن
آن ،از کنارش ميگذريد ،هم آوايی با ترور نيست؟ اين مگر تاييد
صحبتهای خالد عزيزی نيست که گفت آرزو دارد "کرد"" ،کرد" را
اعدام کند؟ جمهوری اسﻼمی با بريدن و سرهم کردن صحبتهای علنی و
منتشر شده عليه اين طرح ترورها ،تا آنجا پيش ميرود که خود را دلسوز
جامعه کردستان نشان دهد و شماها به راحتی در دام اين سناريو قرارمی
گيريد .چه سياسيونی دارد اين جامعه!
کﻼه خود را قاضی کنيد و در خلوت خود دوباره اين مستند را ببينيد.
خارج از نقدهای کمونيسم کارگری به طرح ترور شکست خورده
رهبری وقت سازمان زحمتکشان ،آنچه از زبان ديگران در اين برنامه
منتشر ميشود ،ادعاهايی عليه اين احزاب است .همين اعﻀای آنها نيستند
که از دزدی ،خيانت و  ...صحبت ميکنند و در ﻻيوهای فيسبوکی ماهيت
اين احزاب را افشا ميکنند .چرا در مقابل آنها ﻻل ميشويد؟ اگر ما
واقعيتهايی را ميگوييم که خود شما به آن آگاهيد ،چرا نسبت به
ادعاهای دوستان سابق خودتان ﻻم تا کام صحبت نمی کنيد؟
جنبش يا جنبش ها
شما به دوران قاسملو بازگشته ايد .شما جامعه کردستان را يﮏ جنبش
ميبينيد و دوباره تاريخ تکرار ميشود .اگر در آندوران رهبران احزاب
کنونی تان ،شمشير زنان صف اول در اثبات وجود "جنبشهای اجتماعی"

شماره ٥٨١

به جای "جنبش کردستان" به حزب دموکرات
بود ،اما امروز به شمشير دست اين احزاب
تبديل شدند .شما حق داريد که جنبش سياسی
خود را تعيين کنيد .شما مختاريد .اما ديگر
نميتوانيد آنرا به جامعه آگاه امروز بفروشيد.
 ۴٠سال قبل حزب دموکرات شکست خورد،
چهل سال است که رژيم اسﻼمی هرچه ميزند
به سنگ ميخورد و شما تازه در اول راه اين مسير هستيد .کردستان يﮏ
جامعه طبقاتی است .اين بديهيت را بايد بپذيريد .اگر ميخواهيد باورهای
گذشته خود را دفن کنيد ،بهترين راه اين است که مانند عبدﷲ مهتدی از
گذشته خود ابراز شرم کنيد .قﻀاوت را به جامعه بسپاريد.
ادامه نقد ما
اما تﻼش شما مبارزان سياسی برای پاک کردن صورت مساله يﮏ
بيراهه ديگر است .ما کماکان و برخﻼف شما ،رژيم اسﻼمی را دشمن
اصلی و قسم خورده خود ميدانيم .مبارزه ما با رژيم اسﻼمی ،مبارزه
برای سرنگونی اين رژيم است و نقد ما به احزاب ناسيوناليست ،گذاشتن
انتخاب و راهی جلو جامعه در اين مسير است .شما متاسفانه از جدا
کردن ايندو موضوع عاجزيد .شما منتقد را دشمن ميدانيد .اما مستند
رژيم ،برداشت شما از اين مستند ،و کورشدن در مقابل بخش عظيمی از
اتهام و بيحرمتی اعﻀای سابق و کنونی تان به احزابتان ،نميتواند يﮏ
ذره از نقد ما به شما را کم کند .رژيم اسﻼمی حتی نتوانسته است يﮏ
کلمه ،يﮏ ثانيه از صدها مقاله و برنامه تلويزيونی در نقد اين احزاب را
در مستند خود بگنجاند .هر سياست و تحرک اين احزاب که به ضرر
جامعه کردستان ،به ضرر کارگران و زحمتکشان اين جامعه باشد ،بدون
شﮏ و ترديد از طرف ما با نقد جدی و مستدل روبرو ميشود .از اين
مساله مطمئن باشيد.
سخنی با نسل جوان کردستان
در کردستان به رهبری کمونيست ها از همان ابتدا رژيم اسﻼمی يﮏ
"نه" دريافت کرد .ساخت فيلم و مستند ،ترس از ريشه اين "نه" است.
تاريخ مبارزات طبقاتی در کردستان اهميت ويژه ای دارد .اگر اين تاريخ
را دسته بندی کنيم ،يﮏ طرف آن رژيم اسﻼمی است که تﻼش می کند با
تحريف و وارونه کردن اين تاريخ ،با حمله به شخصيتهای محبوب اين
مبارزات و با هدف گرفتن جوانان در اين جامعه که در اين تاريخ
حﻀور نداشتند ،روايت کند .جمهوری اسﻼمی متهم رديف اول در ترور
و خفقان است .هر شخصی که بخواهد در مقابل اين رژيم صدايی بلند
کند ،بايد در سياه چاله های رژيم به دنبال او بگرديم .کافی است نگاهی
به دور و بر خود ،به خانواده خود و حلقه نزديکانتان بياندازيد .نمونه
هايی را حتما پيدا می کنيد .رژيم که خود خالق کشتارهای دهه  ۶٠بود،
خاوران و "لعنت آباد" را به ارث گذاشت ،حق دفاع از انسان و انسانيت
را ندارد .حق ندارد حتی در تقبيح ترور سخن بگويد.
همين نسل جوان ،اين هم نسلهای من ،در اعتراض به وضعيت موجود و
فقر و گرانی به خيابان آمدند .چه شد؟ مگر جز اين بود که با زبان گلوله
به پيشوازشان رفتند .اين رژيم هار آخرين نفسهايش را ميکشد .اما باز
هم به دنبال تحريف تاريخ و تحميل آن به جامعه است .اگر از نسلی که
در دوران قيام  ۵٧حﻀور داشت در مورد اين دوران
صفحه ١٣
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دريغ از يک جو شرافت سياسى ...
بپرسيد ،تمام تحريف و دروغهای رژيم برايتان عيان می شود .برای
فهم حقيقت بايد به تاريخ زنده اين دوران مراجعه کرد .بايد به
همسنگران "فواد مصطفی سلطانی ها" و "صديق کمانگرها" مراجعه
کرد .اين تاريخ را از زبان کسانی بايد شنيد که هر لحظه با رژيم
اسﻼمی در جنگ بودند ،برای دفاع از انسانهای آن جامعه خود را در
مقابل گلوله های اين رژيم قرار دادند و خالق حماسه های بزرگی
شدند .اين تاريخ را بايد از زبان کسانی شنيد که به خاطر دفاع از
مردم يﮏ شهر ،کوچ تاريخی مريوان را سازمان دادند تا نقشه رژيم
برای به خاک و خون کشيده شدن يﮏ شهر را ،نقش بر آب کنند .اين
تاريخ هنوز خالقين زنده خود را دارد .جنگ  ٢۴روزه سنندج را ،که
به سنندج خونين مشهور شد ،رژيم اسﻼمی به مردم تحميل کرد .پايه
گذاران اين تاريخ زنده اند و نيازی نيست به صدا و سيمای رژيم
اسﻼمی که بنگاه دروغگويی است ،مراجعه کرد .فرمان خمينی و بنی
صدر برای حمله به کردستان و دستور آنها که "تا گرفتن کردستان
چکمه هايتان را از پا در نياوريد" هنوز در گوش ها زنگ ميزند .اگر
صحبت از ترور و وحشت است ،رژيم اسﻼمی اولين متهم اين
وضعيت است.
جايی که جای قاضی و متهم عوض می شود!
اين وارونه نگاری و تحريف تاريخ ،تﻼش رژيم برای جابجايی خالقان
داستان واقعی تاريخ است .تﻼشی است که می خواهد انقﻼبيون آن
جامعه را بر صندلی متهم بنشاند .اگر مردم قرار باشد قﻀاوت کنند،
رژيم اسﻼمی با تمام آمرين و مامورينش بايد در اين صندلی بنشينند و
به تاريخ پاسخ بدهند .صديق کمانگر بود که قﻀاوت کرد و رای بر
برحق بودن مردم داد و در کنارشان ايستاد .از حقشان دفاع کرد و
فرستادگان خمينی را دست از پا درازتر به آغوش "رهبرشان" پس
فرستاد .اين سيرکهای تلويزيونی نمی تواند ذره ای تزلزل در دل
مردم آن جامعه ايجاد کند.
اين تﻼشهای رژيم از سر ضعف است .چهار دهه تﻼش "فرهنگی"
در جامعه ،به سنگ خورده است .اگر نسل قبل از ما با تمام کوچه و
خيابانهای کردستان خاطره مبارزه و دفاع از مردم را دارند ،ما نسل
جوان امروز نه تنها بايد اين تاريخ واقعی را زنده نگه داريم ،بلکه
برای تکرار آن و اينبار برای پيروزی و گرفتن قدرت توسط خود ما،
اقدام کنيم.
فوريه ٢٠٢١
نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

به حزب كمک مالى كنيد!
حزب كمونيست كارگری -حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است .لطفا كمک

های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد:

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

سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشر ميكند
كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شده باشند.
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مستندهای امنيتى و ضد انقﻼبى جمهوری اسﻼمى

جعلی از تاريخ آن جامعه با هزاران
شاهد زنده و دخيل در لحظات مهم
آن ،واضح است تاثير جدی ندارد.
بويژه در کردستان که هيچوقت سلطه
جمهوری اسﻼمی را نپذيرفته و همواره در يﮏ تنش مداوم با حکومت
اسﻼمی بوده است ،تاثيری ندارد .اين اقدام جمهوری اسﻼمی نشان ميدهد
سياست سرکوب تاکنون به اهداف مورد نظر نرسيده است.

يﮏ جبهه جنگ جمهوری اسﻼمی با راديکاليسم و تﻼش برای تغيير،
"کار فرهنگی" و جدال برسر جا انداختن روايت جعلی از تاريخ بطور
عام و انقﻼب  ۵٧بطور خاص بوده است .بخش هائی از سريال
"روزهای ابدی" و مستند امنيتی "لبه دوم تيغ" که از صدا و سيمای
رژيم در مورد رويدادهای بعد از انقﻼب در کردستان تهيه و پخش
شدند ،ادامه برنامه های امنيتی و شوهای "هويت"" ،چه مثل چگوارا"،
انتشار کتاب ها و اسناد عليه چهره های جنبش چپ از قبل از انقﻼب
تاکنون است .قرار است عليه انقﻼبيگری و عمل انقﻼبی ،عليه
سازماندهی مقاومت توده ای و مسلحانه در مقابل يورش نظامی ،عليه
نفس انقﻼب و تحول انقﻼبی ،عليه سازندگان و رهبران مشهور چپ و
کمونيست در مقاطع و رويدادهای مهم بعد از انقﻼب و در کردستان
روايت ديگری بدهند .قطعا ً از آن تاريخ روايت های مختلفی وجود دارد،
ت هر روايتی حرفی در ميان باشد ،صحبت
اما قبل از اينکه از ص ّح ِ
برسر جايگاه راوی است.

ما سازمان ها و احزاب چپ و کمونيست ،بعنوان کادرهائی که در اين
تاريخ درگير و شريﮏ بوديم ،اعﻼم ميکنيم که انقﻼب ايران برای اسﻼم
و خمينی و آوردن جمهوری اسﻼمی نبود ،برای آزادی و برابری و نفی
سلطه استبداد و اختناق بود .اين انقﻼب بدليل محدوديتهای تاريخی اش،
عليرغم جنگ ها و مقاومت ها و اعتصابات و تظاهراتها ،به پيروزی
نرسيد و نهايتا ً توسط ضد انقﻼب اسﻼمی به خونين ترين شکل درهم
کوبيده شد" .انقﻼب اسﻼمی" خمينی اتفاقا ً دست سازترين رژيم مورد
حمايت آمريکا و دول غربی برای سرکوب انقﻼب چپگرايانه  ۵٧بود .ما
اعﻼم ميکنيم مقاومت و مبارزه با رژيم ضد انقﻼبی و بورژوازی
اسﻼمی ،مقابله با سرکوب شوراها و سازمانها و احزاب سياسی و قلع و
قمع انقﻼبيون ،مقابله با تبعيض و سرکوب و کشتار ،يﮏ عمل تاريخی و
انقﻼبی بود .ما به مقاومت و مبارزه چهاردهه نسلهای مختلف کارگران
و مردم آزاديخواه درود ميفرستيم و از آن قاطعانه حمايت می کنيم.

اطﻼعيه شورای همكاری در باره،

عليه چپ ها و كمونيست ها!

تصور اينکه رژيمی مرتجع ،ضد انقﻼبی ،خشن ،که با کشتار سر کار
آمده و با اعدام و نسل کشی در مقاطع مختلف سرپا مانده است ،رژيمی
که حتی نزديکترين عناصر کليدی خود را با توطئه و ترور از سر راه
برداشته است ،به اپوزيسيون انقﻼبی و کمونيست ها اتهام سرکوب و قتل
و اذيت و آزار مردم و جنگ قدرت بزند ،مﻀحﮏ است .واقعيت اينست
که بيش از چهل سال گذشته است ،نه جامعه ايران همان جامعه سال ۵٧
است ،نه مردم همانند ،نه وضعيت سياسی و اپوزيسيون همان موقعيت
دوره انقﻼب  ۵٧را دارد .چه کسی نميداند که حکومت اسﻼمی در
محاصره نفرت و نارضايتی و يورش کارگران و مردم زحمتکش برای
سرنگونی کليت اين نظام است؟ چه کسی از رويدادهای سالهای اخير و
خيزش های توده ای عظيم عليه حکومت فقر و فﻼکت و گرانی و
بيکاری خبر ندارد؟ چه کسی از موقعيت زبون و وخيم رژيم اسﻼمی
اطﻼع ندارد؟ و باﻻخره چه کسی نمی داند که سياست امروز در ايران،
بيش از هر زمان در صد سال گذشته و دهها برابر دوره انقﻼب  ،۵٧از
کارگر و اعتصاب کارگری و تمايﻼت چپگرايانه و سوسياليستی الهام
ميگيرد؟
اما جمهوری اسﻼمی با اين تﻼشهای نخ نما به کدام درد بی درمانش
پاسخ می دهد؟ حقيقت اينست که جمهوری اسﻼمی از تکرار تاريخ می
ترسد ،از عمل انقﻼبی و خيزش توده ای و سنگربندی انقﻼبی وحشت
دارد ،از انقﻼب کارگران و مردم محروم برای آزادی و رفاه و اعمال
اراده توده ای و شورائی می ترسد .رژيم سخت نگران تکرار تاريخ و به
زباله دان رفتن است .دليل حمله به احزاب و سازمانهای کمونيست و
شخصيت های سازنده و دخيل در رويدادهای مهم سياسی ايران از جمله
انقﻼب ٥٧و جنگ در کردستان ريشه در اين واقعيات دارد .اين روايت

ما بويژه از تﻼش و مبارزه اکثريت عظيم مردم در کردستان برای نه
گفتن به جمهوری اسﻼمی و دفاع از آزاديها و دستاوردهای انقﻼب دفاع
ميکنيم .اين حق کارگران و مردم زحمتکش است که در مقابل تهاجم
نظامی و سرکوب و بمباران و کشتار از خود دفاع کنند .اين حق مردم
اين کره خاکی است که برای درهم شکستن استبداد و حکومت سرمايه
دست به عمل انقﻼبی بزنند .کردستان "سنگر انقﻼب" بود و سنتهای
انقﻼبی هنوز در آن قويا ْ ريشه دارد .ما سناريوها و مستند سازی امنيتی
حکومت عليه نيروهای اپوزيسيون و شخصيت های خوشنام تاريخ
مبارزه انقﻼبی و کمونيستی را محکوم ميکنيم.
و باﻻخره تاکيد ميکنيم که نظر به اوضاع متحول و ملتهب ايران ،ما به
سمتی ميرويم که بدون مبارزه انقﻼبی ،بدون فداکاری فردی و جمعی،
بدون بکارگيری قهر انقﻼبی در مقابل ماشين سرکوب و قوه قهريه ضد
انقﻼبی نمی توانيم پيروز شويم .بار ديگر بايد همه جا آماده شويم ،در اين
نبرد بايد پيروز شد.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم!
 ١٥بهمن  ٣ - ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

امﻀاها :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فداِئيان
)اقليت( و هسته اقليت.

زنده باد سوسياليسم!

