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چ راغها روشن مىشوند!
در ع راق چه خبر است؟
فواد عبداللهى
---چ راغها روشن مىشوند!
بــا پیــﴩوی مبــارزات گســﱰده مــردم آزادیخــواه ایــران در ســنگرهای
متعــدد در مقابــل جمهــوری اســﻼمی ،کار بــه جایــی رســیده اســت کــه
تاریــخ جمهــوری اســﻼمی از روز شــکلگیری و پایهگــذاری آن تــا بــه
امــروز ،از بیــخ و بــن توســط افــکار عمومــی جامعــه ایـران و بازمانــدگان
صدهــا ه ـزار قربانــی ایــن تاریــخ ،مــیرود کــه زیــر و رو شــود و جهــان
را متوجــه خــود کنــد .دیگــر ســکوت و انــکار ﴎان و ﴎدمــداران تبهــکار
ایــن نظــام در قبــال ایــن تاریــخ خونیــن و در مقابــل اعدامهــای فلــهای
دهــه  ۶۰و کودتــای خشــنی کــه بــا تکیــه بــر کشــتار دســتهجمعی صدهــا
ه ـزار انســان کمونیســت و آزادیخــواه ســازمان داده شــد تــا آرمانهــای
انقــﻼب بهمــن  ۵۷را بــه شکســت بکشــانند ،کارایــی نــدارد .بیــش از ایــن
حســاب بازکــردن جنایتــکاران اســﻼمی روی سانســور و خاموشکــردن
حافظــه تاریخــی جامعــه راه بــه جایــی یبــرد .جنبشــی کــه بــرای
ادامــهی انقــﻼب شکســت خــوردهی ســال  ۵۷و ب ـرای خﻼصــی از نکبــت
حاکمیــت اســﻼمی و ب ـرای برپایــی جامعــهای مرفــه ،آزاد و برابــر روز بــه
روز آبدیدهتــر و جریتــر میشــود ،اکنــون تــک بــه تــک ﴎان آدمکــش
ایــن نظــام را مجبــور بــه »پاســخگویی« در مــورد ﴎکــوب اهــداف انقــﻼب
 ۵۷کــه بــا توســل بــه کودتــای خونیــن جریــان مرتجــع اســﻼمی در خــرداد
 ۶۰در جهــت پایهگــذاری جمهــوری اســﻼمی انجــام گرفــت ،کــرده اســت.
بعــد از حســینعلی نیــری یکــی از اعضــای موســوم بــه »گروه مــرگ« ،نوبت
بــه جنــاب حســین موســوی تﱪیــزی رســیده اســت کــه در مــورد اعدامهــای
دهــه  ۶۰اظهــار نظــر بکننــد .ایشــان در مصاحبــهای بــا »انصــاف نیــوز«
خــود را بــه جــاده خاکــی میزنــد و میگویــد کــه »اطﻼعاتــم از اخبــار
و شنیدههاســت« و نقــش عمــده را »آقــای« ریشــهری ،وزیــر اطﻼعــات،
داشــته و انزمــان هــم »آقــای« ﻻجــوری »دادســتان« تهـران بــود و جز یــات
را »آقایــان« ر یســی و اژهای میداننــد چــون آنهــا هــر دو »قاضــی«
بودنــد و گویــا جنــاب تﱪیــزی خــودش در زمــان اعدامهــای ســال  ۶۷فقــط
» اینــده مجلــس« بــوده و  ...صفحــه۳

جمهورى اسﻼمى
»جمهورى انتقام«

مظفر محمدى

نزدی ــک ب ــه نی ــم ق ــرن ج ــدال ارتج ــاع جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا زن ــان و
آزادی زن ،کابوســی اس ــت ک ــه در ت ــارو پــود نظــام از ب ــاﻻ ت ــا پاییــن
طنیــده اســت .جنب ــش آزادی زن یــک رک ــن ایدئولــوژی نظــام را بــه
ل ــرزه در آورده اس ــت .فش ــار و خط ــر جنب ــش ب راب ــری زن و م ــرد ب ــه
ح ــدی اس ــت ک ــه خامن ــه ای خ ــدای ده ــه ی ش ــصت »خ ــدای کش ــتار
جمع ــی« را ب ــه کم ــک طلبی ــده اس ــت .ب ــا عل ــم ب ــه ای ــن ک ــه خدای ــان
ده ــه ی ش ــصت از خمین ــی ت ــا ﻻج ــوردی ه ــا و خلخال ــی های ــش م ــرده
ان ــد .بع ــﻼوه ای ــن ج ــﻼدان تاری ــخ ،ــی فهمن ــد ک ــه ن ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ،نظ ــام س ــالهای ده ــه
ش ــصت اس ــت و ن ــه ت ــوده ه ــای طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان و زن ــان ام ــروز  ،مردم ــان آن دوران
هس ــتند.
در دل تاریــخ چهاردهــه ســتم و ﴎکــوب ،مبــارزه طبقاتــی کارگــران ،جنبــش هــای اجت عــی
و اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای ﴎ ب ــرآورده ان ــد .جنب ــش زن ــان ب ـرای آزادی و ب راب ــری ،ب ــه
تنهای ــی خ ــواب را از چش ــم اهال ــی بی ــت ره ــﱪی و عمل ــه و اک ــره اش در دول ــت و مجل ــس و ق ــوه
قضایی ــه و در مس ــاجد و زن ــدان ه ــا  ...رب ــوده اس ــت.
اکن ــون دیگ ــر پش ــم و پیل ــه ی آغ ــا و آی ــت الل ــه ه ــا و ام ــام جمع ــه ه ــا ریخت ــه اس ــت .زمان ــی ک ــه
مذه ــب و مس ــجد و خ راف ــات دین ــی ش ــهره ی خ ــاص و ع ــام ش ــده ،نظ ــام اس ــﻼمی در اوج فﻼک ــت و
اس ــتیصال ب ــار دیگ ــر ع ــﻼوه ب ــر قم ــه ک ــش ه ــای ام ــر ب ــه مع ــروف ونه ــی از منک ـر ،ــام نیروه ــای
امنیت ــی و نظام ــی و دولت ــی و تبلیغات ــی ص ــدا وس ــی و مجل ــس و ام ــام جمع ــه ه ــا و گش ــت ه ــای
ارش ــاد انگش ــت ب ــه ماش ــه را علی ــه آزادی زن بس ــیج ک ــرده اس ــت .ب ــا ای ــن توه ــم ک ــه زن ــان ازادیخواه
و ب راب ــری طل ــب را زی ــر چ ــادر و حج ــاب اجب ــاری بکش ــاند .کاری ک ــه در م ــدت چه ــار ده ــه نظ ــام
اس ــﻼمی را ذل ــه و ن ــاکام ک ــرده اس ــت .ام ــا تاری ــخ ب ــه عق ــب ب ــر ــی گ ــردد ... .صفح ــه۲

به مردم آزاديخواه ايران!
)در مورد سيل زدگان(

اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(
ه نط ــور ک ــه مش ــاهده م ــی کنی ــد ،مناط ــق وس ــیعی از ای ـران درگی ــر س ــیل و فاجع ــه ی ناش ــی
از آن اس ــت.
در ای ــن واقع ــه ت ــا کن ــون ده ه ــا کش ــته و صده ــا مص ــدوم و ناپدی ــد ش ــده ان ــد .تخری ــب پ ــل
ه ــا و زیرس ــاخت ه ــا و مس ــدود ش ــدن ج ــاده ه ــای ارتباط ــی در مناطق ــی موج ــب ش ــده اس ــت
ک ــه م ــردم در مح ــاﴏه س ــیل ق ـرار گیرن ــد .س ــاخت ن ه ــای مس ــکونی م ــردم در مس ــیر س ــیل
ف ــرو ریخت ــه و م ــردم زی ــادی ج ــان و م ــال ش ــان را از دس ــت داده ان ــد .بقی ــه ی م ــردم س ــیل زده
ب ــا ع ــوارض و مصائ ــب آن گرفتارن ــد ... .صفح ــه۲
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به مردم آزادیخواه ای ران

ت ــوازن ق ــوای اجت ع ــی بی ــن رژی ــم و م ــردم تغیی ــر ک ــرده اس ــت .فرمان بس ــیج و لش ــکر
کش ــی سیاس ــی و تبلیغات ــی و نظام ــی علی ــه ازادی زن و ب ـرای انتق ــام از نافرمان ــی زن ــان
و زی ــر پ ــا نه ــادن قوانی ــن ﴍع ــی ض ــد زن ،حت ــی دخ ـﱰان تنه ــا در خیاب ــان ه ــای ته ـران
را ــی ترس ــاند .دخ ﱰان ــی ک ــه حج ــاب را در مقاب ــل چش ــم هم ــگان ب ــر دار آویختن ــد.
جنب ــش زن ــان علی ــه تبعی ــض و س ــتم و حج ــاب آت ــش زی ــر خاکس ــﱰی اس ــت ک ــه ه ــر
آن م ــی توان ــد ش ــعله بکش ــد و حج ــاب و عف ــاف اس ــﻼمی را ب ــه آت ــش بکش ــد .جنب ــش
عظی ــم ه ـزاران و ده ه ــا ه ــزار و میلیون ــی زن ــان ب ـرای آزادی و رهای ــی در راه اس ــت.
س ــازماندهی جنب ــش ت ــوده ای زن ــان علی ــه تبعی ــض جنس ــی ب ــر عه ــده زن ــان و م ــردان
سوسیالیس ــت و ازادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب اس ــت.
خامن ــه ای م ــی گوی ــد زن در غ ــرب کاﻻ اس ــت .او خ ــود را ب ــه نفهم ــی م ــی زن ــد و ی ــا
عوامفریب ــی م ــی کن ــد ک ــه یک ــی از دس ــتاوردهای طبق ــه کارگ ــر و م ــردم متم ــدن غ ــرب،
ب راب ــری زن و م ــرد در هم ــه عرص ــه ه ــا اس ــت.
خامن ــه ای ی ــک حقیق ــت تل ــخ و ﴍای ــط ض ــد زن و ض ــد انس ــانی آش ــکار در نظام ــش
را زی ــر عب ــا مخف ــی م ــی کن ــد .او ﴍم ــی کن ــد و ــی گوی ــد چ ـرا خیل ــی وس ــیعی از
زن ــان ب ــی پن ــاه و ﴎپرس ــت خان ــواده وصاح ــب بچ ــه ه ــای گرس ــنه ،در ت ــن ف ــروش خانه
ه ــای ام ــام هش ــتم در مش ــهد و معصوم ــه در ق ــم و ،...تح ــت عن ــوان صیغ ــه ب ــه ف ــروش
م ــی رس ــاند و پول ــش را »مدافع ــان ح ــرم مق ــدس« ب ــه جی ــب م ــی زنن ــد .همزم ــان ب ــا
ای ــن تج ــارت س ــخیف و رذی ــل ف ــروش زن ــان و دخ ـﱰان ج ــوان ،در خیاب ــان ه ــا و تفری ــح
گاه ه ــا ه ــم دس ــتجات ﳌپ ــن و چاقوک ــش نه ــی از منک ــر و گش ــت ارش ــاد را ﴎاغ زن ــان
م ــی فرس ــتند.
ب ــا وج ــود هم ــه ی پس ــتی و رذالت ــی ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی نس ــبت ب ــه زن ــان انج ــام
داده اس ــت ،ام ــا نتوانس ــته زن را خان ــه نش ــین کن ــد .نتوانس ــت درب دانش ــگاه ه ــارا ب ــه
روی دخ ـﱰان ببن ــدد .نتوانس ــت جل ــو اش ــتغال زن ــان در بخ ــش ه ــای مه ــم آم ــوزش و
بهداش ــت و درم ــان بگی ــرد .نتوانس ــت دخ ـﱰان وزن ــان را زی ــر چ ــادر و مقنع ــه ی ن ــوع
داعــش و طالبــان بکشــاند .نتوانســت زنــان را در انتخــاب ســبک زندگــی مــدرن و
متم ــدن جه ــان ام ــروز ،مان ــع ش ــود .نتوانس ــت ای ـران را افغانس ــتان داع ــش و طالب ــان
کن ــد...
امــروز و بــار دیگــر جمهــوری اســﻼمی بــا بســیج گســﱰده نیروهــای ﴎکوبــش
مــی خواهــد از زنــان انتقــام بگیــرد .زن ســتیزی و ضدیــت بــا زنــان یکــی از ارکان
ایدئولوژی ــک نظ ــام اس ــت .رکن ــی ک ــه ب ــا اع ـﱰاض و نافرمان ــی و انتخ ــاب زندگ ــی آزاد
زن ــان و دخ ـﱰان ب ــه ل ــرزه در آم ــده اس ــت .بط ــوری ک ــه نظامی ــان رژی ــم مقابل ــه ب ــا زن ــان
را خاکری ــز اول خ ــود تعری ــف ک ــرده و مخاط ــره ی فروریخ ـ ای ــن خاکری ــز را هش ــدار
داده ک ــه دیگ ــر س ــنگرها را ب ــه دنب ــال خ ــود ف ــرو خواه ــد ریخ ــت.
جمه ــوری اس ــﻼمی چ ــه تاریخ ــا و چ ــه ام ــروز هنگام ــی ک ــه تحت فش ــار جنب ــش طبقه
کارگ ــر و جنب ــش ه ــا و خی ــزش ه ــای اجت ع ــی دیگ ــر ق ـرار م ــی گی ــرد ،بﻼفاصل ــه ﴎاغ
زن ــان رفت ــه ت ــا انتق ــام اس ــتیصالش را از زن ــان بگی ــرد .ام ــا دی ــوار اع ـﱰاض و مب ــارزه و
جنب ــش زن ــان دی ــوار کوتاه ــی ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی نیس ــت .مب ــارزه زن ــان ب ـرای
ب راب ــری ب ــه وس ــعت جامع ــه و نص ــف جامع ــه اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز نظ ــام ﴍیع ــت
و ای ــت الل ــه ه ــا و ام ــام جمع ــه های ــش را ب ــه چالش ــی مرگب ــار کش ــانده و تع ــرض ه ــای
ض ــد زن را پ ــس زده اس ــت .خواس ــت ب راب ــری زن و م ــرد در هم ــه ی عرص ــه ه ــا ،خواس ــت
طبق ــه کارگ ــر و دیگ ــر جنب ــش ه ــای اجت ع ــی معل ـ ن ،بازنشس ــتگان ،پرس ــتاران و
جوان ــان م ــدارس و دانش ــگاه ه ــا اس ــت .طبق ــه کارگ ــر و م ــردم آزادیخ ــواه ،زن ــان را در
مب ــارزه ی م ــداوم خ ــود علی ــه تبعی ــض جنس ــی و حج ــاب اجب ــاری تنه ــا ــی گذارن ــد.
مس ــاله زن مس ــاله طبق ــه کارگ ــر اس ــت .رهای ــی کام ــل زن در هم ــه ی عرص ــه ه ــای کار
و زندگ ــی و آزادی ب راب ــری ،در گ ــرو پی ــروزی طبق ــه کارگ ــر اس ــت .ب ــه عق ــب نش ــاندن و
رس ــوا ک ــردن فرم ــان بس ــیج علی ــه زن ــان ،در خیاب ــان و مح ــل کار و م ــکان ه ــای تفریح،...
پی ــروزی انس ــانیت ،پی ــروزی ب راب ــری طلب ــی و آزادیخواه ــی و حف ــظ حرم ــت انس ــان
ب ــر توح ــش اس ــﻼمی نظ ــام اس ــت .زن ــان و م ــردان کارگ ــر و زحمتک ــش از پی ــر و ج ــوان
ب ـرای ف ــرو ریخ ـ خاکری ــزی کــه جمه ــوری اس ــﻼمی بــا هم ــه ی توانــش و بســیج
هم ــه نیروهای ــش علی ــه زن ــان برپ ــا س ــاخته اس ــت ،از هی ــچ تﻼش ــی فروگ ــذار نخواهن ــد
ک ــرد! جامع ــه م ــا خاکری ــز سس ــت نظ ــام علی ــه زن را ب ــر ﴎش ــان خ ـراب خواه ــد ک ــرد.
ش ــک نکنی ــد!

طبــق اطــﻼع کارشناســان مســتقل ،وقــوع ســیل قابــل پیشــبینی بــوده و میشــد
اماکــن مســکونی مــردم در مســیر ســیل را تخلیــه کــرد .مــی شــد در مســیرهای
مش ــخص و در مع ــرض خط ــر س ــیل ب ــا س ــیل بنده ــا و اقدام ــات پیش ــگی رانه دیگ ــر
میــزان تلفــات انســانی و تخریــب مســاکن و امــوال مــردم را بســیار تقلیــل داد.
ام ــا تج ــارب ت ــا ام ــروز ب ــه م ــا م ــی گوین ــد ک ــه دول ــت ه ــای یک ــی پ ــس از دیگ ــری
جمه ــوری اس ــﻼمی ﴎ در آخ ــور فس ــاد و اخت ــﻼس و بچ ــاپ بچ ــاپ داراییه ــای جامع ــه
دارن ــد ،ای ــن دولته ــا ن ــه ب ـرای تامی ــن امنی ــت و س ــﻼمت و رف ــاه جامع ــه بلک ــه اساس ــا
ب ـرای تخری ــب ج ــان و م ــال و آزادی م ــردم در خدم ــت اقلیت ــی مولت ــی میلی ــاردر و
روس ــای حاكمی ــت تش ــکیل ش ــده ان ــد .دول ــت ﴎمای ــه داران و مفتخ ــوران در تخری ــب
محی ــط زیس ــت ،تخری ــب جامع ــه و تنه ــا گذاش ـ م ــردم ب ــا س ــفره ه ــای خال ــی و
آس ــیب پذی ــر در مقاب ــل زلزل ــه ،کرون ــا ،س ــیل و مصیب ــت ه ــای دیگ ــر ،اس ــتاد اس ــت.
دولتم ــردان جمه ــوری اس ــﻼمی در اوج بیﴩم ــی حت ــی از مصیب ــت ه ــای م ــردم ب ـرای
مان ــور و ای ــش ه ــای تبلیغات ــی س ــخیف و ته ــوع آور خ ــود ،اس ــتفاده م ــی کنن ــد.
ف رام ــوش نک ــرده ای ــم ک ــه در جری ــان زلزل ــه در کرمانش ــاه و اط ـراف مام ــوران س ــپاه
جمهــوری اســﻼمی از رســیدن کمــک هــای مردمــی بــه زلزلــه زده هــا م نعــت
میکردن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ت ــا ام ــروز ه ــم بخ ــش زی ــادی از م ــردم اس ــکان
واقع ــی نش ــده ان ــد و یاخس ــارت هایش ــان ج ـﱪان نگش ــته اس ــت.
کارگ ران ،زحمتکشان ،مردم آزادیخواه !
ش ـ در هم ــه ی ای ــن س ــال ه ــا ،تج ــارب کم ــک ه ــای مردم ــی  ،گ ــروه ه ــای ام ــداد
و کم ــک رس ــانی ب ــه زلزل ــه زدگان و س ــیل زدگان تاکن ــون را در کارنام ــه ی همدل ــی و
همبس ــتگی ت ــان داری ــد .مصیب ــت و خس ــارات س ــیل اخی ــر ،بس ــیار گس ــﱰده اس ــت.
ام ــروز م ــردم آس ــیب دی ــده و مصیب ــت زده چ ــه در ش ــهر و مناط ــق همج ــوار و چ ــه
دیگــر بخــش هــای جامعــه تــا دورتریــن شــهر و منطقــه ،بــه شــ همنوعــان و
همﴪنوش ــتان خ ــود چش ــم دوخت ــه ان ــد.
در اوض ــاع کنون ــی زندگ ــی تخری ــب ش ــده ی بخش ــی از م ــردم دو وظیف ــه ی اساس ــی
پی ــش پ ــای ش ـ م ــردم ق ـرار دارد.
یکــی ایــن اســت کــه بایــد بــه دولتمــردان و کاخ نشــینان پاســتور و مجلــس و
مام ــوران و نهاده ــای محل ــی ش ــان ب ـرای ج ـﱪان خس ــارتهای جان ــی و مال ــی وارده و
جلوگی ــری از تک ـرار فجای ــع اینچنین ــی ک ــه اجتن ــاب پذی ــر ب ــود ،فش ــار ج ــدی وارد
ک ــرد .نبای ــد اج ــازه داد ای ــن مفس ــدین مفتخ ــور و دزد ،از زی ــر ب ــار مس ــوولیت تامی ــن
امنی ــت م ــردم و ج ـﱪان خس ــارتهای س ــیل زدگان ش ــانه خال ــی کنن ــد.
دوم -ش ـ م ــردم ب ــا ق ـرار گرف ـ در کن ــار خان ــواده ه ــای س ــیل زده و ب ــی خا ــان
و کمــک هــای مردمــی و ح یــت هــای انســانی ،بــرگ دیگــری از همدلــی و
همبس ــتگی اجت ع ــی م ــردم ﴎاﴎ ای ـران را ب ــه تاری ــخ آزادیخواه ــی و انساندوس ــتی
خ ــود اضاف ــه کنی ــد .حض ــور ش ـ و کم ــک هایتان و نش ــان دادن احس ــاس همبس ــتگی
و هم ــدردی ،ب ــر لب ــان س ــوخته ی ک ــودکان و زن ــان و م ــردان مصیب ــت دی ــده از س ــیل،
لبخن ــد م ــی آورد .ب ــار دیگ ــر و ای ــن ب ــار ه ــم ،جامع ــه و بوی ــژه م ــردم آس ــیب دی ــده
از س ــیل ،در انتظ ــار اس ــتقبال از گ ــروه ه ــای ام ــداد و کم ــک رس ــانی ش ـ اس ــت ک ــه
در مح ــﻼت و در س ــطح ش ــهر و ش ــهرک هایت ــان تش ــکیل داده و م ــی دهی ــد .کاری
ک ــه ش ـ بلدی ــد و ت ــا کن ــون باره ــا انج ــام داده ای ــد.
ب ـرای انج ــام ای ــن وظای ــف خطی ــر ،کمونیس ــت ه ــا و فعالی ــن کارگ ــری و مح ــﻼت
و درمی ــان اقش ــار مختل ــف جامع ــه از معل ـ ن و بازنشس ــتگان و پرس ــتاران ،نق ــش
و ســهم بســیار بزرگــی دارنــد .تحقــق ایــن همبســتگی و همــدردی و همدلــی
اساس ــا ب ــر دوش بخ ــش آگاه جامع ــه و پی ــﴩوان و فعالی ــن کارگ ــری و اجت ع ــی و در
پیش ــاپیش آن ه ــا کمونیس ــت ه ــا و سوسیالیس ــت ه ــا اس ــت.
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۹مرداد  ۳۱ ۱۴۰۱ژوئیه ۲۰۲۲

زندهبادسوسياليسم!

ح

ت ۴۱۹

رویدادهای سیاسی
امــروز از در«بیگناهــی« نســبت بــه ایــن قتلعــام بــزرگ کــه قابــل مقایســه بــا آﳌــان نــازی
و نسلکشــی در روانــدا اســت و ایشــان بــه آن »اتفاقــات« میگویــد ،وارد شــده اســت.
ایشــان کــه طبــق گفتههــای خــود بــا »رفیــق نزدیکشــان آقــای ریشــهری« همســایه بــوده و
همــه اطﻼعــات را از ایشــان دریافــت کــرده اســت در نهایــت »از امــام اجــازه میگیرنــد کــه
زندانیانــی کــه توبــه نکردهانــد را محاکمــه کننــد چــون بنــا داشــتند کــه در هــر شــهری ﴍوع
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 ق ـرار گرفتهانــد .فضــای غالــب بــر مصاحبــه بــه طــور فاحشــی رنــگ و بــوی
شکســت ارتجــاع اســﻼمی در ایــران امــروز را میدهــد .لحــن و رفتــار شــیک »آیتاللــه«
تﱪیــزی از ایــن نظــر قابــل مکــث اســت و بــه هیــچ وجــه در ســخنان ایشــان خــﱪی از
چهرههــای وحشــی فاﻻنژهــای حزباللهــی دهــه شــصت ،دهانهــای کــف کــرده حــاج آقاهــا،
حجتاﻻســﻼمها و آیتاللههــا نیســت .هیــچ خــﱪی از تظاهراتهــا و اعتصابــات مردمــی
و همزمــان بــه رگبــار بســ های بــرادران کمیتــه و ســپاه نیســت .ایــران دهــه شــصت و
تهــران گویــا جامعــهای اســت آرام کــه توســط عــدهای بــه »آشــوب« کشــیده میشــود و در
نهایــت »از امــام اجــازه میگیرنــد کــه زندانیانــی کــه توبــه نکردهانــد را محاکمــه کننــد چــون
بنــا داشــتند کــه در هــر شــهری ﴍوع بــه آشــوب کننــد« .ســخنی از گورهــای دســتهجمعی،
لعنتآبادهــا ،اوینهــا و قــزل حصارهــا» ،جهــاد علیــه کمونیســتها ،کفــار ،مــردم کردســتان
و ترکمــن صحــرا«» ،مفســد فــیاﻻرض«» ،حــزب فقــط حزباللــه ،رهــﱪ فقــط روحاللــه«،
»میکشــم میکشــم آنکــه بـرادرم کشــت«» ،امــت مســل ن همیشــه در صحنــه« و  ...نیســت.
گویــا ایـران دهــه شــصت جامعــهای اســت آرام و تهـران ،شــهری اســت کــه در آن آدمهــا زیــر
ســیطره حاکمیــت دلربــای اســﻼمی ،بــا وزارتخانههــا و مجلــس و بیــت امامــش مشــغول کار
و زندگیانــد و ناگهــان شــاهد گروهــی »آشــوبگر« در زندانهــا و خیابانهــا هســتیم!
گویــا آقایــان در دهــه شــصت » اینــدگان« خــدا و ولیفقیــه علیــه هــر چکــه آزادیخواهــی
و بویــژه کمونیســتها نبودنــد و فتــوای شــکار کمونیســتها را در خیابانهــا بــه اتهــام
بیخدایــی صــادر یکردنــد!
واقعیــت اینســت کــه در ایـران امــروز حتــی خطــاب کــردن اعضــا و ﴎان حاکمیــت در میــان
خودشــان بــه »آیتاللــه« و »ب ـرادر حزباللهــی« فحــش محســوب میشــود .بایــد آن گذشــته
چرکیــن ،متعفــن و مخــوف بــه زبــان شــهری ،بــه زبــان نســل مــدرن کــه هیــچ بدهــکاری بــه
نظــام اســﻼمی نــدارد و ــام مقدســات ،فرهنــگ و مبانــی ضــد انســانی ایــن حاکمیــت را
زیرپــا لــه کــرده ،بازخوانــی شــود .آن خشــونت کثیــف دهــه شــصتی ،آن فضــای ســیاه فرهنــگ
اســﻼمی ،آن بــرادران پاســدار حزباللهــی دهــه شــصت ،آن صداهــای گوشخــراش »اللــه و
اکــﱪ« در راهــرو کمیتههــا و گشــت ارشــادها ،آن صــدای تیــر خــﻼص زدنهــا در زندانهــا
و میادیــن تیربــاران ،آن داعشهــای دهــه شــصت ای ـران ،امــروز در حالیکــه هنــوز توســط
مــردم ﴎنگــون نشــدهاند امــا از تــرس آتیــه خــود و محاکمــه در دادگاههــای مردمــی زیــر نــام
»منتقــد« ،مس ـ ول ،مهنــدس ،دکــﱰ و کارشــناس و تاریخنــگار قایــم شــدهاند و لــرز کردهانــد.
از بــاﻻ تــا پاییــن ایــن نظــام ،رونــد »کــی بــود کــی بــود مــن نبــودم« در میــان ﴎان ریــز و
درشــت آن آغــاز شــده اســت .حرفهــای موســوی حــال و روز امروزشــان و اینکــه خــدای
دهــه شــصت اینهــا سالهاســت کــه زیــر فشــار یــک جنبــش عظیــم بـرای خﻼصــی از نکبــت
اســﻼمی خفــه شــده اســت ،را نشــان میدهــد .عــر و تیزهــای »آقــا« در مــورد دهــه شــصت،
صورتشــان را بــا ســیلی ﴎخ نگــه داشــته اســت.
تاریــخ نــگاری دهــه  ۶۰از زبــان کفتارهــای اویــن ،آنهــم در ایــن وانفسهــای نظــام اســﻼمی،
تنهــا ارزشــی کــه دارد اینســت کــه دروازه جدیــدی از بررســی وقایــع دهــه  ۶۰و چگونگــی
تولــد و پایهگــذاری جمهــوری اســﻼمی را در زمانــی گشــوده اســت کــه آقایــان در برابــر توفــان
اعﱰاضــات و اعتصابــات کارگــری و مردمــی ،پشــت بــه دیوارنــد .از ایــن زاویــه بایــد قــدم
گذاشــ جنــاب موســوی تﱪیــزی بــه ایــن میــدان را بــه فــال نیــک گرفــت؛ کــم کــم بقیــه
دوســتان ایشــان از بیــت رهــﱪی تــا مجلــس و وزارتخانههــا و تــا شــورای نگهبــان و ﴎان هــر
ســه قــوه هــم مجبــور بــه ورود بــه ایــن میــدان خواهنــد شــد.
طبقــه کارگــر و مــا کمونیســتها مشــتاقانه بــه اســتقبال ایــن رونــد میرویــم و مقدمــات
محاکمــه تــک تــک ﴎان و ﴎدمــداران ایــن حاکمیــت شــوم را مهیــا کردهایــم .تاریــخ
پایهگــذاری جمهــوری اســﻼمی و جنایاتــش را روی قاعــده اصلــی آن مینشــانیم .بــه جهانیــان
ثابــت میکنیــم کــه جمهــوری اســﻼمی نــه محصــول انقــﻼب  ،۵۷آنگونــه کــه خــود ادعــا
میکنــد ،بلکــه محصــول کودتــای خشــن خــرداد  ۶۰بــود .تــا قبــل از ایــن تاریــخ ،قــدرت
دوگانــه حاکــم بــود .کــرور کــرور مــردم در شــوراهای محــل کار و زندگــی خــود ،متشــکل
و مســلح بودنــد .در کردســتان انقﻼبــی ،کمونیســتها بــرای دفــاع از دســتاوردهای انقــﻼب
 ۵۷و علیــه نیــروی ضد-انقــﻼب بــورژوا امپریالیســتی بــه رهــﱪی جریــان مرتجــع خمینــی
ســنگر بســته بودنــد .در کارخانــه و مراکــز کار ،شــوراهای کارگــری و مردمــی خــاری در
چشــم »کمیتههــای امــام« بودنــد .دانشــگاهها دســت دانشــجویان کمونیســت و تشــکلهای
دانشــجویی چــپ بــود .تــا قبــل از خــرداد شــصت ،جامعــه نــه در دســت جریــان اســﻼمی بلکــه
آزادیهــای سیاســی در جامعــه ،آزادی تحــزب ،تشــکل و اعتصــاب توســط قــدرت مــردم در
شــوراها بــه دســت آمــده بــود .در ایــن مقطــع جامعــه ای ـران ،خیابانهــای ته ـران و اصفهــان
و ســنندج نــه شــباهتی بــه »مدینــه اســﻼمی« و«آرمانهــای مســلمین« داشــت) ،یعنــی آنچــه
تاریخنــگاری جعلــی بــورژوازی ایــران چــه در حاکمیــت و چــه در اپوزیســیون راســت در
طــول ایــن چهــل ســال علیــه انقــﻼب و انقﻼبیــون  ۵۷گفتهانــد( ،بلکــه بــه میادیــن پاریــس
در انقــﻼب کبیــر فرانســه شــباهت داشــت؛ مقاومــت مــردم کردســتان علیــه ارتجــاع اســﻼمی
بویــژه در ســنندج بــه مقاومــت مــردم پاریــس علیــه اشــغال نیروهــای آﳌــان نــازی شــباهت
داشــت؛ تــا قبــل از خــرداد شــصت خــﱪی از ا ــام انقــﻼب  ۵۷و خلــع ســﻼح مــردم نبــود .ــام
داســتان ،کشــمکش و جدالــی زنــده و طبقاتــی بــر ﴎ تعییــن تکلیــف قــدرت سیاســی بــود؛
جدالــی ســهمگین بیــن دو نیــرو بــر ﴎ قــدرت سیاســی در جریــان بــود؛ یکــی جریــان ضــد
انقــﻼب بورژوا-امپریالیســتی بــه رهــﱪی ارتجــاع خمینــی در بــاﻻ و دیگــری مــردم آزادیخــواه
و طبقــه کارگــر در پاییــن!
بــورژوازی و نیروهــای ضــد انقــﻼب آن بــا دو جنــاح لیﱪالهــا بــه رهــﱪی بنیصــدر و حــزب
جمهــوری اســﻼمی بــه رهــﱪی خمینــی تــا قبــل از خــرداد شــصت قــادر بــه یککاســه کــردن
قــدرت بــه نفــع خــود نبودنــد و عاجــز از فرســتادن مــردم بــه خانــه و خلــع ســﻼح مــردم بودند.

بــا کودتــای بنیصــدر کــه پشــتیبانی ســازمان مجاهدیــن را بــا خــود داشــت عمــﻼ تــوازن در
بیــن دو جنــاح در بــاﻻ بــه هــم ریخــت و بــه فرمــان خمینــی ،بنیصــدر خلــع مســ ولیت
میشــود و قتلعــام ســازمان مجاهدیــن و یککاســه کــردن قــدرت در بــاﻻ را دســت یه یــک
حملــه خشــن و وســیع بــه کل جامعــه ،بــه ــام ســازمانهای سیاســی و بــه دســتاوردهای
انقــﻼب  ۵۷میکننــد .جنــگ قــدرت در بــاﻻ بیــن دو جنــاح ضــد انقــﻼب توســط جنــاح خمینــی
در خــرداد شــصت توانســت جامعــه را بــه خــون بکشــد و مانــع از پیــﴩوی و رادیکالیــزه شــدن
اهــداف انقــﻼب  ۵۷شــود .اپیزودهــا و لحظــات قبــل از خــرداد شــصت و مقاومــت و مبــارزه
تودههــای وســیع مــردم در شــوراهای محــل کار و زیســت خــود علیــه دخالــت جریــان مرتجــع
اســﻼمی در ســیر تحــوﻻت آندوره و همچنیــن تقــﻼی دو جنــاح لیﱪالهــا و حــزب جمهــوری
اســﻼمی ب ـرای م نعــت از رادیکالیــزه شــدن اهــداف انقــﻼب  ۵۷توســط جنبــش کارگــری و
سوسیالیســتی ،در تاریخنــگاری بــورژوازی ایــران چــه در حاکمیــت و چــه در اپوزیســیون،
آگاهانــه فیلــﱰ شــده اســت .اینهــا یگوینــد کــه در آن مقطــع ،جریــان اســﻼمی گروههــای
ســاواک را دوبــاره بــه کار گ شــت .کمیتــه مشــﱰک بــا ســاواک تاســیس کــرد و بــا عبــای اســﻼمی
تز ینشــان کــرد .اینهــا حتــی بــرادر تنــی خودشــان ،قطــبزاده را اعــدام کردنــد؛ جهــاد
علیــه »کفــار« راه انداختنــد و بــه کردســتان انقﻼبــی لشکرکشــی کردنــد؛ اینهــا هیــچگاه در
تاریخنگاریشــان اق ـرار یکننــد کــه در کردســتان بــا مقاومــت و ســنگربندی کمونیســتها
و مــردم آزادیخــواه ،مجبــور بــه نشسـ پشــت میــز مذاکــره بــا احـزاب سیاســی چــپ شــدند.
هیــچگاه بــه اعــدام و تیــر خــﻼص زدن بــه مجروحیــن روی برانــکارد ،بــه خمپارهبــاران ســنندج
ﴎخ و مقاومــت  ۲۴روزه مــردم انقﻼبــی آن علیــه اشــغال کردســتان توســط جریــان اســﻼمی،
بــه اعدامهــای ترکمنصحــرا تنهــا بــه جــرم برپایــی شــوراهای دهقانــی ،بــه تابوتهــا و
»قیامتگاه«هــای اویــن ،بــه اعﱰافــات ﴍیعتمــداری و خلخالــی و صدهــا تــن از عنــاﴏ
جنایتــکار خــود ،اشــارهای یکننــد.
امــا تاریــخ را همیشــه حاکــ ن ینویســند؛ امــروز ورق برگشــته اســت .بــا عــروج دوبــاره
طبقــه کارگــر ایـران ،بــا برافراشتهشــدن پرچــم »شــوراها« و حاکمیــت شــورایی بعــد از گذشــت
چهــل ســال از ﴎکــوب انقــﻼب  ۵۷توســط جریــان اســﻼمی ،بــا برآمــدن جنبــش رهایــی زن و
مبــارزات وســیع زنــان علیــه قوانیــن زنســتیز حاکمیــت اســﻼمی و بــا بهمصــاف طلبیــدن ــام
وجــوه کریــه ایــن نظــام توســط مــردم ،پرونــده تــک بــه تــک عوامــل ایــن حاکمیــت منحــوس
نــزد مــردم ایــران و جهــان قــدم بــه قــدم گشــوده میشــود .مفــری بــرای اینهــا قابــل
تصــور نیســت .چراغهــا را مــا و میلیونهــا انســان همﴪنوشــت و تشــنه رهایــی و حقیقــت
روشــن کردهایــم؛ پروندههــای قطــور جنایاتشــان از دور پیداســت و زیــر بغلشــان اســت.
اظهــارات جعلــی جنــاب موســوی تﱪیــزی بیــش از اینکــه چیــزی در مــورد دهــه شــصت
بگویــد ،بازتــاب هـراس و وحشــت نظــام اســﻼمی از انقﻼبــی اســت کــه در راه اســت و مــیرود
کــه ب ـرای همیشــه بــه گــور ســپرده شــود .اینبــار تاریــخ واقعــی را »شکســتنخوردگان« و
فاتحــان فــردا مینویســند!
********

در عراق چه خبر است؟
بیثباتــی سیاســی در عـراق بــه اوج خــود رســیده اســت .ده مــاه از آخریــن مناســک انتخاباتــی
در ایــن کشــور میگــذرد و هنــوز هیــچ بنــد و بســتی در پارﳌــان و در بــاﻻی حاکمیــت
نتوانســته اســت کــه بــه ایجــاد یــک نیمچــه دولــت ختــم شــود؛ هــر کاری میکننــد ،بــه هــر
حربــهای کــه متوســل میشــوند ،هــر انتقــاد و عقبنشــینی و »اصﻼحــی« کــه بــه خــرج
میدهنــد بــه کــت مــردم جــان بهلــب رســیده عــراق ــیرود .مــردم آزادیخــواه ع ـراق از
اکتــﱪ ســال  ۲۰۱۹بــا اعﱰاضــات و اعتصابــات گســﱰده خــود کــه بــه »انقــﻼب تﴩیــن« معــروف
گشــت ،حکــم بــه رفـ حاکمیــت مبتنــی بــر تقســی ت قومــی  -مذهبــی دادنــد و ایــن نظــام
ﴎتاپــا گندیــده را از مﴩوعیــت انداختهانــد .مــردم بـرای رفــاه و ســعادت علیــه کل نیروهــای
ارتجاعــی ،از مالکــی و عبــادی ،صــدر و حکیــم تــا حشدشــعبی و طالبانــی و بارزانــی بــه میــدان
آمدنــد .اعــﱰاض بــه فســاد ،بیــکاری ،فقــر و بیآیندگــی بــه فراخــوان بـرای ﴎنگونــی حاکمیــت
قومــی -مذهبــی کــه از زمــان حملــه نظامــی آمریــکا و متحدانــش بــه ع ـراق در ســال ۲۰۰۳
ایجــاد شــده اســت و همزمــان بــه نفــرت و انزجــار مــردم از مداخلــه جمهــوری اســﻼمی ایـران
در تحــوﻻت عـراق انجامیــد .ایــن حکمــی اســت کــه از اکتــﱪ ســال  ۲۰۱۹تاکنــون ،در هــر دم و
بــازدم تحــوﻻت در عـراق خــود را نشــان میدهــد و اســتخوانی اســت کــه در گلــوی تــک تــک
نیروهــای قومــی -مذهبــی حاکــم در هی ــت حاکمــه عـراق گیــر کــرده اســت .تــا ســایه چنیــن
گانگســﱰهای مذهبــی  -قومــی در ســاحه سیاســی ع ـراق وجــود دارد و تــا مردمــی کــه در
مقابــل ایــن اوبــاش حکــم بــه برچیــدن ایــن منجــﻼب طوا ــف و عشــایر دادهانــد ،بیدولتــی و
بیثباتــی در عــراق خا ــه ییابــد.
موجســواری مقتــدی صــدر روی نفــرت و انزجــار مــردم از مداخلــه جمهــوری اســﻼمی ای ـران
در عـراق و حاکمیــت قومــی – مذهبــی کــه از زمــان حملــه نظامــی آمریــکا و متحدانــش بــه
عـراق ایجــاد شــده اســت ،نــه محصــول »همــدردی« و »همﴪنوشــتی« ایــن حقهبــاز شــارﻻتان
کــه حاصــل عــدم حضــور اجت عــی آلﱰناتیــو کمونیســتی طبقــه کارگــر و رهـﱪان سوسیالیســت
در صحنــه سیاســت ع ـراق اســت .مقتــدی صــدر ه ـ ن نیــروی اســﻼمی مرتجعــی اســت کــه
مــردم بهپاخاســته ع ـراق در اکتــﱪ ســال  ۲۰۱۹را در خیابانهــا بــه گلولــه بســت ،چادرهــای
اعتصابیــون میــدان تحریــر در بغــداد را بــه آتــش میکشــید و جوانــان معــﱰض را در کافههــا بــا
قمــه لــت و پــار میکــرد .مــردم عـراق بــه هـ ن انــدازه کــه خواهــان عــدم دخالــت ایـران در
ســیر تحــوﻻت در عراقانــد بــه ه ـ ن میــزان از صــدر و نیروهــای شــبهه اســﻼمی و گانگســﱰ
آن کینــه دارنــد و بــرای برچیــدن آنهــا لحظــه شــ ری میکننــد .از آرزوهــا و آرمانهــای
مــردم آزادیخــواه ع ـراق یتــوان ــد »صــدری« درســت کــرد .ایــن کار رســانههای مــزدور
و بیﴍافــت دنیــای معــاﴏ اســت؛ صــدر همچــون جمهــوری اســﻼمی خــود یکــی از مســببین
ایــن نابســامانی و کشــیدن عـراق بــه منجــﻼب بیثباتــی اســت .از ایـران تــا بغــداد ،همــه ایــن
اوبــاش مدتهاســت کــه صــدای فریــاد مــردم محــروم و آزادیخــواه عــراق را شــنیدهاند!
مدتهاســت کــه خطــر طغیــان گرســنگان و محرومــان جامعــه را بــه یکدیگــر گوشــزد
میکننــد و تــﻼش میکننــد بــه شــیوههای مختلــف و بــا طرحهــای گوناگــون از عــروج آن
جلوگیــری کننــد! امــا دیگــر دیــر شــده اســت .هــر »احســاس خطــر« و زمیــن لــرزهای در عـراق
میتوانــد تبدیــل بــه تــکان بزرگــﱰی از »انقــﻼب تﴩیــن« در اکتــﱪ  ۲۰۱۹شــود .کمونیســتها
و طبقــه کارگــر در عـراق بایــد ایــن فرصــت را دریابنــد و مانــع موجســواری نیروهــای مرتجــع
اســﻼمی و قومــی روی اعﱰاضــات مــردم آزادیخــواه شــوند.
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
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نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

