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رويدادهاى سياسى

چراغ ها روشن مى شوند!  
در عراق چه خبر است؟  

فواد عبداللهى
----

چراغ ها روشن مى شوند!

ــنگرهای  ــران در س ــواه ای ــردم آزادی خ ــرتده م ــارزات گس ــرشوی مب ــا پی ب
ــه  ــی رســیده اســت ک ــه جای ــوری اســالمی، کار ب ــل جمه متعــدد در مقاب
تاریــخ جمهــوری اســالمی از روز شــکل گیری و پایه گــذاری آن تــا بــه 
امــروز، از بیــخ و بــن توســط افــکار عمومــی جامعــه ایــران و بازمانــدگان 
صدهــا هــزار قربانــی ایــن تاریــخ، مــی رود کــه زیــر و رو شــود و جهــان 
را متوجــه خــود کنــد. دیگــر ســکوت و انــکار رسان و رسدمــداران تبهــکار 
ــه ای  ــن تاریــخ خونیــن و در مقابــل اعدام هــای فل ــال ای ایــن نظــام در قب
دهــه ۶۰ و کودتــای خشــنی کــه بــا تکیــه بــر کشــتار دســته جمعی صدهــا 
هــزار انســان کمونیســت و آزادی خــواه ســازمان داده شــد تــا آرمان هــای 
انقــالب بهمــن ۵۷ را بــه شکســت بکشــانند، کارایــی نــدارد. بیــش از ایــن 
حســاب بازکــردن جنایتــکاران اســالمی روی سانســور و خاموش کــردن 
ی بــرد. جنبشــی کــه بــرای  حافظــه تاریخــی جامعــه راه بــه جایــی 
ادامــه ی انقــالب شکســت خــورده ی ســال ۵۷  و بــرای خالصــی از نکبــت 
حاکمیــت اســالمی و بــرای برپایــی جامعــه ای مرفــه، آزاد و برابــر روز بــه 
ــک رسان آدمکــش  ــه ت ــک ب ــون ت ــود، اکن ــر می ش ــر و جری ت روز آبدیده ت
ایــن نظــام را مجبــور بــه «پاســخگویی» در مــورد رسکــوب اهــداف انقــالب 
۵۷ کــه بــا توســل بــه کودتــای خونیــن جریــان مرتجــع اســالمی در خــرداد 
ــرده اســت.  ــت، ک ــوری اســالمی انجــام گرف ــذاری جمه ۶۰ در جهــت پایه گ
بعــد از حســینعلی نیــری یکــی از اعضــای موســوم بــه «گروه مــرگ»، نوبت 
بــه جنــاب حســین موســوی تربیــزی رســیده اســت کــه در مــورد اعدام هــای 
دهــه ۶۰ اظهــار نظــر بکننــد. ایشــان در مصاحبــه ای بــا «انصــاف نیــوز» 
ــار  ــم از اخب ــه «اطالعات ــد ک ــد و می گوی ــی می زن ــاده خاک ــه ج ــود را ب خ
و شنیده هاســت» و نقــش عمــده را «آقــای» ری شــهری، وزیــر اطالعــات، 
یــات  داشــته و انزمــان هــم «آقــای» الجــوری «دادســتان» تهــران بــود و جز
ــی»  ــر دو «قاض ــا ه ــون آن ه ــد چ ــی و اژه ای می دانن یس ــان» ر را «آقای
بودنــد و گویــا جنــاب تربیــزی خــودش در زمــان اعدام هــای ســال ۶۷ فقــط 

اینــده مجلــس» بــوده و ...  صفحــه۳ »

جمهورى اسالمى
«جمهورى انتقام»

مظفر محمدى

ــان و  ــا زن ــالمی ب ــوری اس ــاع جمه ــدال ارتج ــرن ج ــم ق ی ــه ن ــک ب نزدی
ــن  ــا پایی ــاال ت ــام از ب ــود نظ ــارو پ ــه در ت ــت ک ــی اس آزادی زن، کابوس
ــه  ــام را ب ــوژی نظ ــن ایدئول ــک رک ــش آزادی زن ی ــت. جنب ــده اس طنی
ــه  ــرد ب ــری زن و م ــش براب ــر جنب ــار و خط ــت. فش ــرزه در آورده اس ل
ار  ــت ــدای کش ــصت «خ ــه ی ش ــدای ده ــه ای خ ــه خامن ــت ک ــدی اس ح
ــان  ــه خدای ــن ک ــه ای ــم ب ــا عل ــده اســت. ب ــه کمــک طلبی جمعــی» را ب
دهــه ی شــصت از خمینــی تــا الجــوردی هــا و  خلخالــی هایــش مــرده 

ــالهای دهــه  ــوری اســالمی، نظــام س ــه جمه ــه ن ــد ک ــی فهمن ــخ،  ــن جــالدان تاری ــد. بعــالوه ای ان
ــان آن دوران  ــروز ، مردم ــان ام ــان و زن ــر و زحمتکش ــه کارگ ــای طبق ــوده ه ــه ت ــت و ن ــصت اس ش

ــتند.  هس
ــی  ع ــای اجت ــش ه ــران،  جنب ــی کارگ ــارزه طبقات ــوب، مب ــتم و رسک ــه س ــخ چهارده در دل تاری
ــه  ــری، ب ــرای آزادی و براب ــان ب ــش زن ــد. جنب ــرآورده ان ــوده ای رس ب ــای ت ــزش ه ــات و خی و اعرتاض
ــوه  ــس و ق ــت و مجل ــه و اکــره اش در دول ــی بیــت رهــربی و عمل ــی خــواب را از چشــم اهال تنهای

ــت.  ــوده اس ــا ... رب ــدان ه ــاجد و زن ــه و در مس قضایی
لــه هــا و امــام جمعــه هــا ریختــه اســت. زمانــی کــه  اکنــون دیگــر پشــم و پیلــه ی آغــا و آیــت ال
مذهــب و مســجد و خرافــات دینــی شــهره ی خــاص و عــام شــده، نظــام اســالمی  در اوج فالکــت و 
ــام نیروهــای  کــر،  اســتیصال بــار دیگــر عــالوه بــر قمــه کــش هــای  امــر بــه معــروف ونهــی از من
امنیتــی و نظامــی و دولتــی و تبلیغاتــی صــدا وســی و مجلــس و امــام جمعــه هــا و گشــت هــای 
ــا ایــن توهــم کــه زنــان ازادیخواه  ارشــاد انگشــت بــه ماشــه را علیــه آزادی زن بســیج کــرده اســت. ب
ــر چــادر و حجــاب اجبــاری بکشــاند. کاری کــه در مــدت چهــار دهــه نظــام  و برابــری طلــب را زی

ــی گــردد.  ...  صفحــه۲ اریــخ بــه عقــب بــر  اســالمی را ذلــه و نــاکام کــرده اســت. امــا ت

به مردم آزاديخواه ايران! 
(در مورد سيل زدگان)

اطالعيه حزب حكمتيست (خط رسمى)
نطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد، مناطــق وســیعی از ایــران درگیــر ســیل و فاجعــه ی ناشــی  ه

از آن اســت. 
ــل  ــب پ ــد. تخری ــد شــده ان ــا مصــدوم و ناپدی ــته و صده ــا کش ــون ده ه ــا کن ــه ت ــن واقع در ای
هــا و زیرســاخت هــا و مســدود شــدن جــاده هــای ارتباطــی در مناطقــی موجــب شــده اســت 
ــیل  ــردم در مســیر س ــای مســکونی م ن ه ــاخت ــد. س ــرار گیرن ــیل ق ــردم در محــارصه س ــه م ک
فــرو ریختــه و مــردم زیــادی جــان و مــال شــان را از دســت داده انــد. بقیــه ی مــردم ســیل زده 

ــد. ... صفحــه۲ ــب آن گرفتارن ــوارض و مصائ ــا ع ب
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زنده باد سوسياليسم!

به مردم آزادیخواه ایران 

ــد  ــوده و میش ــبینی ب ــل پیش ــیل قاب ــوع س ــتقل، وق ــان مس ــالع کارشناس ــق اط طب
ــیرهای  ــد در مس ــی ش ــرد. م ــه ک ــیل را تخلی ــیر س ــردم در مس ــکونی م ــن مس اماک
ــر  ــگیرانه دیگ ــات پیش ــا و اقدام ــیل بنده ــا س ــیل ب ــر س ــرض خط ــخص و در مع مش
ــل داد. ار تقلی ــی ــردم را بس ــوال م ــاکن و ام ــب مس ــانی و تخری ــات انس ــزان تلف می

ــری  ــس از دیگ ــی پ ــای یک ــت ه ــه دول ــد ک ــی گوین ــا م ــه م ــروز ب ــا ام ــارب ت ــا تج ام
جمهــوری اســالمی رس در آخــور فســاد و اختــالس و بچــاپ بچــاپ داراییهــای جامعــه 
دارنــد، ایــن دولتهــا نــه بــرای تامیــن  امنیــت و ســالمت و رفــاه جامعــه  بلکــه اساســا 
ــاردر و  ــی میلی ــی مولت ــت اقلیت ــردم در خدم ــال و آزادی م ــان و م ــب ج ــرای تخری ب
روســای حاكمیــت تشــکیل شــده انــد. دولــت رسمایــه داران و مفتخــوران در تخریــب 
ــی و  ــای خال ــفره ه ــا س ــردم ب ــ م ــا گذاش ــه و تنه ــب جامع ــت، تخری ــط زیس محی
ــت هــای دیگــر، اســتاد اســت. ــا، ســیل و مصیب ــه، کرون ــل زلزل ــر در مقاب آســیب پذی

ــرای   دولتمــردان جمهــوری اســالمی در اوج بیرشمــی حتــی از مصیبــت هــای مــردم ب
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــود، اس ــوع آور خ ــخیف و ته ــی س بلیغات ــای ت ــش ه ای ــور و  مان
ــپاه  ــوران س ــه در کرمانشــاه و اطــراف مام ــان زلزل ــه در جری ــم ک ــرده ای ــوش نک فرام
ــت  نع ــا م ــه زده ه ــه زلزل ــی ب ــای مردم ــک ه ــیدن کم ــالمی از رس ــوری اس جمه
ــردم اســکان  ــادی از م ــش زی ــم بخ ــروز ه ــا ام ــه ت ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای میکردن

ــت. ــته اس ــربان نگش ــان ج ــارت هایش ــد و یاخس ــده ان ــی نش واقع

کارگران، زحمتکشان، مردم آزادیخواه !

ــداد  ــای ام ــروه ه ــی ، گ ــای مردم ــک ه ــارب کم ــا، تج ــال ه ــن س ــه ی ای ــ در هم ش
ــی و  ــه زدگان و ســیل زدگان تاکنــون را در کارنامــه ی همدل و کمــک رســانی بــه زلزل
ــت.  ــرتده اس ــیار گس ــر، بس ــیل اخی ــارات س ــت و خس ــد. مصیب ــان داری ــتگی ت همبس
امــروز مــردم آســیب دیــده و مصیبــت زده چــه در  شــهر و مناطــق همجــوار و چــه 
ــان و  ــ همنوع ــه ش ــه، ب ــهر و منطق ــن ش ــا دورتری ــه ت ــای جامع ــش ه ــر بخ دیگ

ــد. ــه ان ــود چشــم دوخت ــتان خ همرسنوش

ــب شــده ی بخشــی از مــردم دو وظیفــه ی اساســی  در اوضــاع کنونــی زندگــی تخری
پیــش پــای شــ مــردم قــرار دارد.

ــس و  ــتور و مجل ــینان پاس ــردان و کاخ نش ــه دولتم ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــی ای  یک
ــی وارده و  ــی و مال ــارتهای جان ــربان خس ــرای ج ــان ب ــی ش ــای محل ــوران و نهاده مام
ــدی وارد  ــار ج ــود، فش ــر ب ــاب پذی ــه اجتن ــی ک ــع اینچنین ــرار فجای ــری از تک جلوگی
کــرد. نبایــد اجــازه داد ایــن مفســدین مفتخــور و دزد، از زیــر بــار مســوولیت تامیــن 

ــد. ن ــی کن ــانه خال ــیل زدگان ش ــارتهای س ــربان خس ــردم و ج ــت م امنی

ــان  ــی خا ــیل زده و ب ــای س ــواده ه ــار خان ــ در کن ــرار گرف ــا ق ــردم ب ــ م دوم- ش
یــت هــای انســانی، بــرگ دیگــری از همدلــی و  و کمــک هــای مردمــی و ح
عــی مــردم رسارس ایــران را بــه تاریــخ آزادیخواهــی و انساندوســتی  همبســتگی اجت
خــود اضافــه کنیــد. حضــور شــ و کمــک هایتان و نشــان دادن احســاس همبســتگی 
ــده از ســیل،  بــان ســوخته ی کــودکان و زنــان و مــردان مصیبــت دی و همــدردی،  بــر ل
ــده  ــن بــار هــم، جامعــه و بویــژه مــردم آســیب دی ــار دیگــر و ای ــد مــی آورد. ب لبخن
ــداد و کمــک رســانی شــ اســت کــه  از ســیل، در انتظــار اســتقبال از گــروه هــای ام
ــد. کاری  ــی دهی ــکیل داده و م ــان تش ــهرک هایت ــهر و ش ــطح ش ــالت و  در س در مح

ــد. ــون بارهــا انجــام داده ای ــا کن ــد و ت ــه شــ بلدی ک

ــالت  ــری و مح ــن کارگ ــا و فعالی ــت ه ــر، کمونیس ــف خطی ــن وظای ــام  ای ــرای انج ب
ــش  ــتاران، نق ــتگان و پرس ن و بازنشس ــ ــه از معل ــف جامع ل ــار مخت ــان اقش و درمی
ــی  ــدردی و همدل ــتگی و هم ــن همبس ــق ای ــد. تحق ــی دارن ــیار بزرگ ــهم بس و س
عــی و در  اساســا بــر دوش بخــش آگاه جامعــه و پیــرشوان و فعالیــن کارگــری و اجت

ــت. ــا اس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت ه ــا کمونیس ــاپیش آن ه پیش

خط رسمی حزب حکمتیست 
۹ مرداد ۱۴۰۱ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲

جمهوری انتقام  جمهوری اسالمی 

عــی بیــن رژیــم و مــردم تغییــر کــرده اســت. فرمان بســیج و لشــکر  تــوازن قــوای اجت
کشــی سیاســی و تبلیغاتــی و نظامــی علیــه ازادی زن و بــرای انتقــام از نافرمانــی زنــان 
و زیــر پــا نهــادن قوانیــن رشعــی ضــد زن، حتــی دخــرتان تنهــا در خیابــان هــای تهــران 

ــی ترســاند. دخرتانــی کــه حجــاب را در مقابــل چشــم همــگان بــر دار آویختنــد.  را 
ــر خاکســرتی اســت کــه هــر  ــش زی ــه تبعیــض و ســتم و حجــاب آت ــان علی جنبــش  زن
آن مــی توانــد شــعله بکشــد و حجــاب و عفــاف اســالمی را بــه آتــش بکشــد. جنبــش 
ــت.  ــی در راه  اس ــرای آزادی و رهای ــان ب ــی زن ــزار و میلیون ــا ه ــزاران و ده ه ــم ه عظی
ــان و مــردان  ــر عهــده زن ــه تبعیــض جنســی ب ــان علی ــوده ای زن ســازماندهی جنبــش ت

ــب اســت. ــری طل راب ــواه و ب سوسیالیســت و ازادیخ
ــا  ــد و ی ــی زن ــی م ــه نفهم ــرب کاال اســت. او خــود را ب ــد زن در غ ــی گوی ــه ای م خامن
ــد کــه یکــی از دســتاوردهای طبقــه کارگــر و مــردم متمــدن غــرب،  عوامفریبــی مــی کن

رابــری زن و مــرد در همــه  عرصــه هــا اســت.  ب
ــط ضــد زن و ضــد انســانی آشــکار در نظامــش  ــخ و رشای ــت تل ــک حقیق ــه ای ی خامن
ــی وســیعی از  ــد چــرا خیل ــی گوی ــد و  ــی کن ــد. او رشم  ــا مخفــی مــی کن ــر عب را زی
ــواده وصاحــب بچــه هــای گرســنه، در تــن فــروش خانه  نــاه و رسپرســت خان زنــان بــی پ
ــوان صیغــه بــه فــروش  هــای امــام هشــتم در مشــهد و معصومــه در قــم و...، تحــت عن
ــا  ــان ب ــد. همزم ــی زنن ــب م ــه جی ــدس» ب ــان حــرم مق ــش را «مدافع ــاند و پول ــی رس م
ایــن تجــارت ســخیف و رذیــل فــروش زنــان و دخــرتان جــوان، در خیابــان هــا و تفریــح 
گاه هــا هــم دســتجات ملپــن و چاقوکــش نهــی از منکــر و گشــت ارشــاد را رساغ زنــان 

مــی فرســتند. 
ــام  ــان انج ــه زن ــبت ب ــوری اســالمی نس ــه جمه ــی ک ت ــا وجــود همــه ی پســتی و رذال ب
داده اســت، امــا نتوانســته زن را خانــه نشــین کنــد. نتوانســت درب دانشــگاه هــارا بــه 
ــوزش و  ــم آم ــای مه ــش ه ــان در بخ ــتغال زن ــو اش ــت جل ــدد. نتوانس ــرتان ببن روی دخ
ــوع  ــر چــادر و مقنعــه ی ن ــان را زی بهداشــت و درمــان بگیــرد. نتوانســت دخــرتان  وزن
ــدرن و  ــی م ــبک زندگ ــاب س ــان را در انتخ ــت زن ــاند. نتوانس ــان بکش ب ــش و طال داع
ــان  ــش و طالب ــتان داع ــران را افغانس ــت ای ــود. نتوانس ــع ش ــروز، مان ــان ام ــدن جه متم

ــد...  کن
امــروز و بــار دیگــر جمهــوری اســالمی بــا بســیج گســرتده نیروهــای رسکوبــش 
ــی از ارکان  ــان یک ــا زن ــت ب ــتیزی و ضدی ــرد. زن س ــام بگی ــان انتق ــد از زن ــی خواه م
ــی آزاد  ــی و انتخــاب زندگ ــرتاض و نافرمان ــا اع ــه ب ــی ک ــت. رکن ــام اس ــک نظ ایدئولوژی
ــا زنــان  لــه ب زنــان و دخــرتان بــه لــرزه در آمــده اســت. بطــوری کــه نظامیــان رژیــم مقاب
را خاکریــز اول خــود تعریــف کــرده و مخاطــره ی فروریخــ ایــن خاکریــز را هشــدار 

ــت. ــد ریخ ــرو خواه ــود ف ــال خ ــه دنب ــنگرها را ب ــر س ــه دیگ داده ک
جمهــوری اســالمی چــه تاریخــا و چــه امــروز هنگامــی کــه تحت فشــار جنبــش طبقه 
عــی دیگــر قــرار مــی گیــرد، بالفاصلــه رساغ  کارگــر و جنبــش هــا و خیــزش هــای اجت
ــارزه و  ــرتاض و مب ــوار اع ــا دی ــرد. ام ــان بگی ــتیصالش را از زن ــام اس ــا انتق ــه ت ــان رفت زن
ــرای  ــان ب ــارزه زن ــت. مب ــالمی نیس ــوری اس ــرای جمه ــی ب ــوار کوتاه ــان دی ــش زن جنب
ــا بــه امــروز نظــام رشیعــت  برابــری بــه وســعت جامعــه و نصــف جامعــه اســت کــه ت
و ایــت اللــه هــا و امــام جمعــه هایــش را بــه چالشــی مرگبــار کشــانده و تعــرض هــای 
ضــد زن را پــس زده اســت. خواســت برابــری زن و مــرد در همــه ی عرصــه هــا، خواســت 
ــتاران و  ن، بازنشســتگان، پرس ــ ــی  معل ع ــش هــای  اجت ــه کارگــر و دیگــر جنب طبق
ــان را در  ــواه، زن ــردم آزادیخ ــر و م ــه کارگ ــت. طبق ــا اس ــگاه ه ــدارس و دانش ــان م جوان
ــد.  ــی گذارن ــا  ــاری تنه ــه تبعیــض جنســی و حجــاب اجب ــارزه ی مــداوم خــود علی مب
ــی کامــل زن در همــه ی عرصــه هــای کار  مســاله زن مســاله طبقــه کارگــر اســت. رهای
رابــری، در گــرو پیــروزی طبقــه کارگــر اســت. بــه عقــب نشــاندن و  و زندگــی و آزادی ب
رســوا کــردن فرمــان بســیج علیــه زنــان، در خیابــان و محــل کار و مــکان هــای تفریح...، 
ــت انســان  ــظ حرم ــی و حف ــی و  آزادیخواه ــری طلب ــروزی براب ــروزی انســانیت، پی پی
ــر و جــوان  ی ــردان کارگــر و زحمتکــش از پ ــان و م ــر توحــش اســالمی نظــام اســت. زن ب
ــیج  ــش و بس ــه ی توان ــا هم ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــزی ک ــ خاکری ــرو ریخ ــرای ف ب
همــه نیروهایــش علیــه زنــان برپــا ســاخته اســت، از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهنــد 
کــرد! جامعــه مــا خاکریــز سســت نظــام علیــه زن را بــر رسشــان خــراب خواهــد کــرد. 

شــک نکنیــد!
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امــروز از در»بی گناهــی» نســبت بــه ایــن قتل عــام بــزرگ کــه قابــل مقایســه بــا آملــان نــازی 
و نسل کشــی در روانــدا اســت و ایشــان بــه آن «اتفاقــات» می گویــد، وارد شــده اســت. 
ایشــان کــه طبــق گفته هــای خــود بــا «رفیــق نزدیک شــان آقــای ری شــهری» همســایه بــوده و 
همــه اطالعــات را از ایشــان دریافــت کــرده اســت در نهایــت «از امــام اجــازه می گیرنــد کــه 
زندانیانــی کــه توبــه نکرده انــد را محاکمــه کننــد چــون بنــا داشــتند کــه در هــر شــهری رشوع 

بــه آشــوب کننــد و در نهایــت امــام اجــازه دادنــد». 

ابتــدا نگاهــی بندازیــم بــه فضــای مصاحبــه و فرهنــگ لغــات و صفاتــی کــه در ایــن گفتگــو 
مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. فضــای غالــب بــر مصاحبــه بــه طــور فاحشــی رنــگ و بــوی 
ــه»  ــروز را می دهــد. لحــن و رفتــار شــیک «آیت الل ــران ام ــالمی در ای ــاع اس ــت ارتج شکس
ــربی از  ــه هیــچ وجــه در ســخنان ایشــان خ ــر قابــل مکــث اســت و ب تربیــزی از ایــن نظ
چهره هــای وحشــی فاالنژهــای حزب اللهــی دهــه شــصت، دهان هــای کــف کــرده حــاج آقاهــا، 
ــی  ــات مردم ــت. هیــچ خــربی از تظاهرات هــا و اعتصاب ــا نیس حجت االســالم ها و آیت الله ه
ــصت و  ــه ش ــران ده ــت. ای ــپاه نیس ــه و س ــرادران کمیت ــ های ب ــار بس ــه رگب ــان ب و همزم
ــه «آشــوب» کشــیده می شــود و در  ــه توســط عــده ای ب ــا جامعــه ای اســت آرام ک ــران گوی ته
نهایــت «از امــام اجــازه می گیرنــد کــه زندانیانــی کــه توبــه نکرده انــد را محاکمــه کننــد چــون 
ــد». ســخنی از گورهــای دســته جمعی،  ــه آشــوب کنن ــا داشــتند کــه در هــر شــهری رشوع ب بن
ــه کمونیســت ها، کفــار، مــردم کردســتان  لعنت آبادهــا، اوین هــا و قــزل حصارهــا، «جهــاد علی
ــه»،  ــط روح الل ــرب فق ــه، ره ــط حزب الل ــزب فق ــی االرض»، «ح ــد ف ــرا»، «مفس ــن صح و ترکم
ن همیشــه در صحنــه» و ... نیســت.  «می کشــم می کشــم آن کــه بــرادرم کشــت»، «امــت مســل
گویــا ایــران دهــه شــصت جامعــه ای اســت آرام و تهــران، شــهری اســت کــه در آن آدم هــا زیــر 
ــا وزارتخانه هــا و مجلــس و بیــت امامــش مشــغول کار  ــای اســالمی، ب ســیطره حاکمیــت دلرب
و زندگی انــد و ناگهــان شــاهد گروهــی «آشــوب گر» در زندان هــا و خیابان هــا هســتیم! 
اینــدگان» خــدا و ولی فقیــه علیــه هــر چکــه آزادی خواهــی  گویــا آقایــان در دهــه شــصت «
ــام  ــت ها را در خیابان هــا بــه اته ــت ها نبودنــد و فتــوای شــکار کمونیس و بویــژه کمونیس

ی کردنــد!  بی خدایــی صــادر 
واقعیــت اینســت کــه در ایــران امــروز حتــی خطــاب کــردن اعضــا و رسان حاکمیــت در میــان 
خودشــان بــه «آیت اللــه» و «بــرادر حزب اللهــی» فحــش محســوب می شــود. بایــد آن گذشــته 
چرکیــن، متعفــن و مخــوف بــه زبــان شــهری، بــه زبــان نســل مــدرن کــه هیــچ بدهــکاری بــه 
ــت را  ــن حاکمی ــانی ای ــد انس ــی ض ــگ و مبان ــات، فرهن ــام مقدس ــدارد و  ــالمی ن ــام اس نظ
زیرپــا لــه کــرده، بازخوانــی شــود. آن خشــونت کثیــف دهــه شــصتی، آن فضــای ســیاه فرهنــگ 
ــه و  ــراش «الل ــای گوش خ ــصت، آن صداه ــه ش ــی ده ــدار حزب الله ــرادران پاس ــالمی، آن ب اس
ــا  ــا در زندان ه ــالص زدن ه ــر خ ــدای تی ــادها، آن ص ــت ارش ــا و گش ــرو کمیته ه ــرب» در راه اک
ــوز توســط  ــه هن ــران، امــروز در حالی ک ــاران، آن داعش هــای دهــه شــصت ای ــن تیرب و میادی
مــردم رسنگــون نشــده اند امــا از تــرس آتیــه خــود و محاکمــه در دادگاه هــای مردمــی زیــر نــام 
ــرز کرده انــد.  ول، مهنــدس، دکــرت و کارشــناس و تاریخ نــگار قایــم شــده اند و ل «منتقــد»، مســ
ــز و  ــان رسان ری ــودم» در می ــود مــن نب ــود کــی ب ــد «کــی ب ــن ایــن نظــام، رون ــا پایی ــاال ت از ب
ــدای  ــه خ ــان و این ک ــال و روز امروزش ــای موســوی ح ــت. حرف ه ــده اس ــاز ش ــت آن آغ درش
دهــه شــصت این هــا سال هاســت کــه زیــر فشــار یــک جنبــش عظیــم بــرای خالصــی از نکبــت 
اســالمی خفــه شــده اســت، را نشــان می دهــد. عــر و تیزهــای «آقــا» در مــورد دهــه شــصت، 

ــا ســیلی رسخ نگــه داشــته اســت. صورت شــان را ب
تاریــخ نــگاری دهــه ۶۰ از زبــان کفتارهــای اویــن، آن هــم در ایــن وانفس هــای نظــام اســالمی، 
ــی  ــع دهــه ۶۰ و چگونگ ــی وقای ــدی از بررس ــه دروازه جدی ــت ک ــه دارد اینس ــا ارزشــی ک تنه
تولــد و پایه گــذاری جمهــوری اســالمی را در زمانــی گشــوده اســت کــه آقایــان در برابــر توفــان 
ــدم  ــد ق ــه بای ــن زاوی ــد. از ای ــه دیوارن ــت ب ــی، پش ــری و مردم ــات کارگ ــات و اعتصاب اعرتاض
ــه  ــم بقی ــم ک ــت؛ ک ــک گرف ــال نی ــه ف ــدان را ب ــن می ــه ای ــزی ب ــوی تربی ــاب موس ــ جن گذاش
دوســتان ایشــان از بیــت رهــربی تــا مجلــس و وزارتخانه هــا و تــا شــورای نگهبــان و رسان هــر 

ســه قــوه هــم مجبــور بــه ورود بــه ایــن میــدان خواهنــد شــد.
ــات  ــم و مقدم ــد می روی ــن رون ــتقبال ای ــه اس ــتاقانه ب ــت ها مش ــا کمونیس ــر و م ــه کارگ طبق
محاکمــه تــک تــک رسان و رسدمــداران ایــن حاکمیــت شــوم را مهیــا کرده ایــم. تاریــخ 
پایه گــذاری جمهــوری اســالمی و جنایاتــش را روی قاعــده اصلــی آن می نشــانیم. بــه جهانیــان 
ــا  ــود ادع ــه خ ــه ک ــالب ۵۷، آن گون ــول انق ــه محص ــالمی ن ــوری اس ــه جمه ــم ک ــت می کنی ثاب
ــدرت  ــخ، ق ــن تاری ــل از ای ــا قب ــود. ت ــرداد ۶۰ ب ــن خ ــای خش ــول کودت ــه محص ــد، بلک می کن
ــکل  ــود، متش ــی خ ــل کار و زندگ ــوراهای مح ــردم در ش ــرور م ــرور ک ــود. ک ــم ب ــه حاک دوگان
ــالب  ــتاوردهای انق ــاع از دس ــرای دف ــت ها ب ــی، کمونیس ــتان انقالب ــد. در کردس ــلح بودن و مس
ــی  ــع خمین ــان مرتج ــربی جری ــه ره ــتی ب ــورژوا امپریالیس ــالب ب ــروی ضد-انق ــه نی ۵۷ و علی
ســنگر بســته بودنــد. در کارخانــه و مراکــز کار، شــوراهای کارگــری و مردمــی خــاری در 
چشــم «کمیته هــای امــام» بودنــد. دانشــگاه ها دســت دانشــجویان کمونیســت و تشــکل های 
دانشــجویی چــپ بــود. تــا قبــل از خــرداد شــصت، جامعــه نــه در دســت جریــان اســالمی بلکــه 
ــردم در  ــدرت م ــکل و اعتصــاب توســط ق ــه، آزادی تحــزب، تش ــی در جامع آزادی هــای سیاس
شــوراها بــه دســت آمــده بــود. در ایــن مقطــع جامعــه ایــران، خیابان هــای تهــران و اصفهــان 
و ســنندج نــه شــباهتی بــه «مدینــه اســالمی» و»آرمان هــای مســلمین» داشــت، (یعنــی آنچــه 
ــت در  ــیون راس ــه در اپوزیس ــت و چ ــه در حاکمی ــران چ ــورژوازی ای ــی ب ــگاری جعل تاریخ ن
ــس  ــن پاری ــه میادی ــه ب ــد)، بلک ــون ۵۷ گفته ان ــه انقــالب و انقالبی ــال علی ــل س ــن چه طــول ای
در انقــالب کبیــر فرانســه شــباهت داشــت؛ مقاومــت مــردم کردســتان علیــه ارتجــاع اســالمی 
بویــژه در ســنندج بــه مقاومــت مــردم پاریــس علیــه اشــغال نیروهــای آملــان نــازی شــباهت 
ــام  ــام انقــالب ۵۷ و خلــع ســالح مــردم نبــود.  داشــت؛ تــا قبــل از خــرداد شــصت خــربی از ا
ــود؛  ــی بــر رس تعییــن تکلیــف قــدرت سیاســی ب ــده و طبقات داســتان، کشــمکش و جدالــی زن
ــان ضــد  ــان بــود؛ یکــی جری ــی ســهمگین بیــن دو نیــرو بــر رس قــدرت سیاســی در جری جدال
انقــالب بورژوا-امپریالیســتی بــه رهــربی ارتجــاع خمینــی در بــاال و دیگــری مــردم آزادی خــواه 

و طبقــه کارگــر در پاییــن! 
ــا دو جنــاح لیربال هــا بــه رهــربی بنی صــدر و حــزب  ــورژوازی و نیروهــای ضــد انقــالب آن ب ب
جمهــوری اســالمی بــه رهــربی خمینــی تــا قبــل از خــرداد شــصت قــادر بــه یک کاســه کــردن 
قــدرت بــه نفــع خــود نبودنــد و عاجــز از فرســتادن مــردم بــه خانــه و خلــع ســالح مــردم بودند. 

ــا کودتــای بنی صــدر کــه پشــتیبانی ســازمان مجاهدیــن را بــا خــود داشــت عمــال تــوازن در  ب
ولیت  ــ ــع مس ــدر خل ــی، بنی ص ــان خمین ــه فرم ــت و ب ــم ریخ ــه ه ــاال ب ــاح در ب ــن دو جن بی
ــک  یه ی ــاال را دســت ــدرت در ب ــن و یک کاســه کــردن ق می شــود و قتل عــام ســازمان مجاهدی
ــتاوردهای  ــه دس ــی و ب ــازمان های سیاس ــام س ــه  ــه، ب ــه کل جامع ــیع ب ــن و وس ــه خش حمل
انقــالب ۵۷ می کننــد. جنــگ قــدرت در بــاال بیــن دو جنــاح ضــد انقــالب توســط جنــاح خمینــی 
در خــرداد شــصت توانســت جامعــه را بــه خــون بکشــد و مانــع از پیــرشوی و رادیکالیــزه شــدن 
اهــداف انقــالب ۵۷ شــود. اپیزودهــا و لحظــات قبــل از خــرداد شــصت و مقاومــت و مبــارزه 
توده هــای وســیع مــردم در شــوراهای محــل کار و زیســت خــود علیــه دخالــت جریــان مرتجــع 
اســالمی در ســیر تحــوالت آن دوره و همچنیــن تقــالی دو جنــاح لیربال هــا و حــزب جمهــوری 
ــش کارگــری و  ــزه شــدن اهــداف انقــالب ۵۷ توســط جنب نعــت از رادیکالی ــرای م اســالمی ب
ــه در اپوزیســیون،  ــت و چ ــه در حاکمی ــورژوازی ایــران چ ــگاری ب ــتی، در تاریخ ن سوسیالیس
ی گوینــد کــه در آن مقطــع، جریــان اســالمی گروه هــای  آگاهانــه فیلــرت شــده اســت. این هــا 
شــت. کمیتــه مشــرتک بــا ســاواک تاســیس کــرد و بــا عبــای اســالمی  ســاواک را دوبــاره بــه کار گ
ــاد  ــد؛ جه ــدام کردن ــب زاده را اع ــان، قط ــی خودش ــرادر تن ــی ب ــا حت ــرد. این ه ــان ک ین ش تز
ــد؛ این هــا هیــچ گاه در  ــه «کفــار» راه انداختنــد و بــه کردســتان انقالبــی لشکرکشــی کردن علی
ــا مقاومــت و ســنگربندی کمونیســت ها  ــه در کردســتان ب ــد ک ی کنن ــرار  تاریخ نگاری شــان اق
و مــردم آزادی خــواه، مجبــور بــه نشســ پشــت میــز مذاکــره بــا احــزاب سیاســی چــپ شــدند. 
هیــچ گاه بــه اعــدام و تیــر خــالص زدن بــه مجروحیــن روی برانــکارد، بــه خمپاره بــاران ســنندج 
رسخ و مقاومــت ۲۴ روزه مــردم انقالبــی آن علیــه اشــغال کردســتان توســط جریــان اســالمی، 
ــا و  ــی، بــه تابوت ه ــی شــوراهای دهقان ــه جــرم برپای ــا ب ــرا تنه بــه اعدام هــای ترکمن صح
ــارص  ــن از عن ــا ت ــی و صده ــات رشیعتمــداری و خلخال ــای اویــن، بــه اعرتاف «قیامت گاه»ه

ــد.  ی کنن ــکار خــود، اشــاره ای  جنایت
ــاره  ــروج دوب ــا ع ی نویســند؛ امــروز ورق برگشــته اســت. ب ن  ــ ــخ را همیشــه حاک ــا تاری ام
طبقــه کارگــر ایــران، بــا برافراشته شــدن پرچــم «شــوراها» و حاکمیــت شــورایی بعــد از گذشــت 
چهــل ســال از رسکــوب انقــالب ۵۷ توســط جریــان اســالمی، بــا برآمــدن جنبــش رهایــی زن و 
ــام  مبــارزات وســیع زنــان علیــه قوانیــن زن ســتیز حاکمیــت اســالمی و بــا به مصــاف طلبیــدن 
وجــوه کریــه ایــن نظــام توســط مــردم، پرونــده تــک بــه تــک عوامــل ایــن حاکمیــت منحــوس 
ــدم گشــوده می شــود. مفــری بــرای این هــا قابــل  نــزد مــردم ایــران و جهــان قــدم بــه ق
تصــور نیســت. چراغ هــا را مــا و میلیون هــا انســان همرسنوشــت و تشــنه رهایــی و حقیقــت 
ــان اســت.  ــر بغل ش ــت و زی ــان از دور پیداس ــور جنایات ش ــای قط ــم؛ پرونده ه ــن کرده ای روش
ــصت  ــه ش ــورد ده ــزی در م ــه چی ــش از این ک ــزی بی ــوی تربی ــاب موس ــی جن ــارات جعل اظه
بگویــد، بازتــاب هــراس و وحشــت نظــام اســالمی از انقالبــی اســت کــه در راه اســت و مــی رود 
ــی را «شکســت نخوردگان» و  ــخ واقع ــار تاری ــپرده شــود. این ب ــه گــور س ــرای همیشــه ب ــه ب ک

ــند! ــردا می نویس ــان ف فاتح
********

در عراق چه خبر است؟
بی ثباتــی سیاســی در عــراق بــه اوج خــود رســیده اســت. ده مــاه از آخریــن مناســک انتخاباتــی 
در ایــن کشــور می گــذرد و هنــوز هیــچ بنــد و بســتی در پارملــان و در بــاالی حاکمیــت 
نتوانســته اســت کــه بــه ایجــاد یــک نیمچــه دولــت ختــم شــود؛ هــر کاری می کننــد، بــه هــر 
ــرج  ــه خ ــه ب ــی» ک ــینی و «اصالح ــاد و عقب نش ــر انتق ــوند، ه ــل می ش ــه متوس ــه ای ک حرب
ــردم آزادی خــواه عــراق از  ــی رود. م ــراق  ــب رســیده ع ــردم جــان به ل ــت م ــه ک ــد ب می دهن
اکتــرب ســال ۲۰۱۹ بــا اعرتاضــات و اعتصابــات گســرتده خــود کــه بــه «انقــالب ترشیــن» معــروف 
ت قومــی - مذهبــی دادنــد و ایــن نظــام  گشــت، حکــم بــه رفــ حاکمیــت مبتنــی بــر تقســی
رستاپــا گندیــده را از مرشوعیــت انداخته انــد. مــردم بــرای رفــاه و ســعادت علیــه کل نیروهــای 
ارتجاعــی، از مالکــی و عبــادی، صــدر و حکیــم تــا حشدشــعبی و طالبانــی و بارزانــی بــه میــدان 
آمدنــد. اعــرتاض بــه فســاد، بیــکاری، فقــر و بی آیندگــی بــه فراخــوان بــرای رسنگونــی حاکمیــت 
قومــی- مذهبــی کــه از زمــان حملــه نظامــی آمریــکا و متحدانــش بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ 
ایجــاد شــده اســت و همزمــان بــه نفــرت و انزجــار مــردم از مداخلــه جمهــوری اســالمی ایــران 
در تحــوالت عــراق انجامیــد. ایــن حکمــی اســت کــه از اکتــرب ســال ۲۰۱۹ تاکنــون، در هــر دم و 
بــازدم تحــوالت در عــراق خــود را نشــان می دهــد و اســتخوانی اســت کــه در گلــوی تــک تــک 
ــت حاکمــه عــراق گیــر کــرده اســت. تــا ســایه چنیــن  نیروهــای قومــی- مذهبــی حاکــم در هی
ــه در  ــی ک ــا مردم ــود دارد و ت ــراق وج ــی ع ــاحه سیاس ــی در س ــی - قوم ــرتهای مذهب گانگس
ــف و عشــایر داده انــد، بی دولتــی و  مقابــل ایــن اوبــاش حکــم بــه برچیــدن ایــن منجــالب طوا

ــد.  ی یاب ــه  ــراق خا ــی در ع بی ثبات
ــه جمهــوری اســالمی ایــران  موج ســواری مقتــدی صــدر روی نفــرت و انزجــار مــردم از مداخل
در عــراق و حاکمیــت قومــی – مذهبــی کــه از زمــان حملــه نظامــی آمریــکا و متحدانــش بــه 
عــراق ایجــاد شــده اســت، نــه محصــول «همــدردی» و «همرسنوشــتی» ایــن حقه بــاز شــارالتان 
عــی آلرتناتیــو کمونیســتی طبقــه کارگــر و رهــربان سوسیالیســت  کــه حاصــل عــدم حضــور اجت
ن نیــروی اســالمی مرتجعــی اســت کــه  در صحنــه سیاســت عــراق اســت. مقتــدی صــدر هــ
ــه بســت، چادرهــای  ــه گلول ــرب ســال ۲۰۱۹ را در خیابان هــا ب مــردم به پاخاســته عــراق در اکت
اعتصابیــون میــدان تحریــر در بغــداد را بــه آتــش می کشــید و جوانــان معــرتض را در کافه هــا بــا 
ن انــدازه کــه خواهــان عــدم دخالــت ایــران در  قمــه لــت و پــار می کــرد. مــردم عــراق بــه هــ
ن میــزان از صــدر و نیروهــای شــبهه اســالمی و گانگســرت  ســیر تحــوالت در عراق انــد بــه هــ
ــای  ــا و آرمان ه ــد. از آرزوه ری می کنن ــ ــه ش ــا لحظ ــدن آن ه ــرای برچی ــد و ب ــه دارن آن کین
ــد «صــدری» درســت کــرد. ایــن کار رســانه های مــزدور  ــوان  ی ت مــردم آزادی خــواه عــراق 
و بی رشافــت دنیــای معــارص اســت؛ صــدر همچــون جمهــوری اســالمی خــود یکــی از مســببین 
ایــن نابســامانی و کشــیدن عــراق بــه منجــالب بی ثباتــی اســت. از ایــران تــا بغــداد، همــه ایــن 
ــنیده اند!  ــراق را ش ــواه ع ــروم و آزادی خ ــردم مح ــاد م ــدای فری ــه ص ــت ک ــاش مدت هاس اوب
مدت هاســت کــه خطــر طغیــان گرســنگان و محرومــان جامعــه را بــه یکدیگــر گوشــزد 
ــروج آن  ــون از ع ــای گوناگ ــا طرح ه ــف و ب ــیوه های مختل ــه ش ــد ب ــالش می کنن ــد و ت می کنن
جلوگیــری کننــد! امــا دیگــر دیــر شــده اســت. هــر «احســاس خطــر» و زمیــن لــرزه ای در عــراق 
می توانــد تبدیــل بــه تــکان بزرگــرتی از «انقــالب ترشیــن» در اکتــرب ۲۰۱۹ شــود. کمونیســت ها 
و طبقــه کارگــر در عــراق بایــد ایــن فرصــت را دریابنــد و مانــع موج ســواری نیروهــای مرتجــع 

اســالمی و قومــی روی اعرتاضــات مــردم آزادی خــواه شــوند.
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