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 جنگ با رژيم 

 !تازه آغاز شده است
 

در دو هفته گذشته به زور دستگاههای دروغ 
خطر "پراکنی و تبليغات دستوری، فضائی از 

ايجاد شد که بخشی از چپ را هم "  جنگ
اين دو هفته با حذف قاسم .  همراه خود برد

سليمانی تروريست و طراح قتل جوانان 
انقالبی در عراق و ايران، اتفاقات مهمی روی 

مرور کوتاه اين رويدادها و ثبت آن برای .  داد
کمونيست ها و اردوی طبقه کارگر در تداوم 

 کشمکش با جمهوری اسالمی ضروری است؛
 

 حمله به سفارت آمريکا
از موشک پراکنی نيروهای وابسته به 
جمهوری اسالمی و مشخصا کتائب حزب هللا 

های حشدالشعبی تا بمباران  و زير مجموعه
مقرهای آنها در سوريه و عراق، هنوز 
کمابيش با روالی بالنسبه معمول در منطقه 

ميگويم بالنسبه معمول، چرا که .  روبرو هستيم
اين اقدامات ايذائی کم و بيش هر روز و به 
تناوب در منطقه عليه اين يا آن دولت و يا 

. توسط دولتها عليه نيروهای مخالف رخ ميدهد
اما حمله به سفارت آمريکا نقطه عطفی شد که 
کليشه های خبری و ژورناليستی بار ديگر 

کم نبودند که اين واقعه را .  ميدان پيدا کنند
تلقی "  تکرار اشغال سفارت آمريکا در تهران"

کردند و در انتظار بحران و کشمکشی در 
واضح بود .  همان مقياس بودند

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

و ما گفتيم که اين کاريکاتوری مضحک از اين واقعه است، نه دولت 
و بعد از انقالب ايران است و نه منطقه  ١٣٥٨عراق در موقعيت سال 

سبز و سفارت آمريکا در عراق در موقعيت مشابهی بعد از انقالب 
ورود نيروهای حشدالشعبی به نزديکی سفارت آمريکا با .  ايران دارد

همکاری نيروهای دولت عراق و برداشتن موانع بتونی سر راه ممکن 
به هر حال، اين ماجرا با آتش زدن يک ديوار ساختمانی در حاشيه . شد

اين اقدام ظاهراً پاسخ کتائب .  سفارت و نوشتن چند شعار پايان يافت
حزب هللا تحت مسئوليت رژيم ايران و قاسم سليمانی به بمبارانهای 

 . آمريکا بود
 

 حذف قاسم سليمانی
حضور سليمانی .  دولت آمريکا بايد پاسخی به تهاجم به سفارتش ميداد

المللی بغداد همراه با ابومهدی  در منطقه و ورود به فرودگاه بين
المهندس و نه نفر ديگر از فرماندهان سپاه قدس و حشدالشعبی، 
فرصتی شد تا دولت آمريکا نشان دهد که ساده از کنار حمله به 

حمله پهپادهای آمريکا به کاروان همراه سليمانی و .  سفارتش نميگذرد
به قتل رساندن همه آنها جوابی به زياده روی جمهوری اسالمی بعد از 

اين ديگر مقرهای کتائب حزب .  حمله به سفارت آمريکا در بغداد بود
هللا و نيروهای وابسته به رژيم در سوريه و عراق نبود، خود رژيم 
اسالمی و مهمترين فرمانده سپاه برون مرزی و همراهانش بود که 

با اين واقعه صفوف جريانات بسترهای اصلی .  هدف قرار گرفت
کشته شدن سليمانی الاقل اين .  اپوزيسيون ايران بار ديگر بهم ريخت

خاصيت را داشت که بار ديگر نقاب از چهره بسياری برکشد و ماهيت 
 . واقعی آنها را بنمايش بگذارد

 
 جنبش ضد آمريکا

که همواره طرفدار ارتجاع "  ضد امپرياليستی"جنبش باصطالح 
. کوچکتر است، در اين ماجرا وسيعا پشت جمهوری اسالمی را گرفت

قتل سليمانی غنيمتی شد تا مردگان سياسی دوباره برخيزند و بر طبل 
جمهوری اسالمی که طی ماههای گذشته و .  مبارزه با آمريکا بکوبند

تاکنون زير فشار شديد مردم بپاخاسته و انقالبی  ٢٠١٩الاقل از اکتبر 
عراق بوده است، جان تازه ای گرفت و تمام تالشش را برای بسيج 

در دولت و پارلمان عراق تالش .  احساسات ضد آمريکائی بکار گرفت
" نقض حاکميت ملی عراق"کردند عليه اين اقدام آمريکا و از موضع 

وارد شوند و با محکوم کردن حمله به سليمانی و دفاع صوری از 
در .  هويت و چهارچوب ارضی عراق ناسيوناليسم عرب را باد بزنند

شهرها اوباش اسالمی سراغ معترضين در ميدانهای بغداد و شهرهای 
و دامن زدن به "  مرگ بر آمريکا"ديگر رفتند و تالش کردند با شعار 

در برخی از .  احساسات ضد آمريکائی صورت مسئله را عوض کنند
شهرها و کشورهای منطقه تالش کردند با راه انداختن تظاهرات ضد 

روحی در کالبد جنبش از "  سردار سليمانی"آمريکائی و در دفاع از 

همين خط .  نفس افتاده ضد آمريکا بدمند
در ميان چپ های آمريکا و اروپا و 

حقوق بين "رسانه های دولتی روی جنبه 
در سفر "متمرکز شد که سليمانی "  الملل

چطور يک ژنرال "بوده و "  ديپلماتيک
بلندپايه کشوری ديگر توسط دولتی ديگر 

؟ البته هيچکدام اينها "هدف قرار ميگيرد
هيچ جا و هيچوقت نگفتند و ننوشتند که 
چطور سليمانی در عراق مسئول قتل عام 

جوانان انقالبی توسط تک تيراندازها و يا توسط حشدالشعبی با قمه و 
شمشير ميشود؟ چطور يک ژنرال دولت ديگر در کشوری ديگر عليه 
مردمی که با حکومت شان مسئله دارند بجای دولت مربوطه تصميم به 

در ايران جنبش ضد آمريکا همينطور توده !  کشتار ميگيرد و اجرا ميکند
. ها و طرفداران خجول و حتی شبه چپ رژيم اسالمی را بخط کرد ايست

 ٩٨کسانی که برای قتل عام جوانان بيکار و گرسنه و معترض در آبان 
توسط رژيم سليمانی ها جيک نزده بودند و چه بسا خوشحال بودند که چرا 
مردم با اعتراضشان اوضاع را شلوغ کرده اند، ناگهان عليه کشته شدن 
قاسم سليمانی بخط شدند، عليه آمريکا همراه با رژيم اسالمی حرف زدند، 
نامه نوشتند، توئيت کردند، طومار امضا کردند و به کارنوال عزاداری 

جنبش ضد آمريکا و .  پيوستند"  هموطنان عزيزشان"برای قاتل 
ناسيوناليسم ضد امپرياليستی که با عروج جنبش توده ای در لبنان و عراق 
و ايران ساکت شده بود، خونی تازه در رگهايش جهيد و عين خامنه ای و 

اين واقعه يکبار ديگر .  حسن نصرهللا در الفاظ مختلف ابراز وجود کرد
منافع واقعی سياسی و طبقاتی واحد نيروهای اين جنبش را در پس لفاظی 
های سياسی موسمی و بعضا شبه چپگرايانه لخت و عور در مقابل همگان 

بار ديگر روشن شد که ناسيوناليسم ضد امپرياليستی در تمام .  قرار داد
 . اشکال آن چرخ پنجم دفاع از جمهوری اسالمی است

 
 ناسيوناليسم ايرانی

اين تنها جريان و بستر جنبش ملی اسالمی و جنبش ضد آمريکا نبود که بنا 
اش در اين واقعه کنار جمهوری اسالمی قرار  به سنت و سياست ديرينه

طيفهای مختلف ناسيوناليسم ايرانی نيز بدرجات مختلف و بعضا .  گرفت
. بصورت زمخت به طرفداری از مواضع جمهوری اسالمی درغلطيدند

طيفهای مختلف ناسيوناليسم ايرانی از عظمت طلب تا باصطالح 
ناسيوناليسم ليبرال جبهه ملی و مصدقی و ناسيونال رفرميسم، در اين 

جريان سلطنت .  واقعه يکبار ديگر خود را کنار جمهوری اسالمی يافتند
تماميت "طلب و مشروطه خواه که بنا به سابقه و از موضع دفاع از 

بطور موسمی کنار رژيم اسالمی قرار گرفته است، "  ايران"و "  ارضی
. اينبار نيز همين موضع را داشت اما بصورت پوشيده و خجول و متناقض

" سردار رشيد اسالم"اردشير زاهدی برای اينکه از خامنه ای و تمجيد 
بدفاع برخاست و برايش "  سرباز ايران"عقب نيافتد از سليمانی بعنوان 

رضا پهلوی که دل در گرو برادران سپاه دارد، اگر نگران ترش . ناله کرد
روئی آمريکا و اقتصاد سياسی خانواده پهلوی نبود، حتما راسا مراسم 

او سکوت کرد تا نه کاخ .  برای سليمانی برپا ميکرد"  عزاداری ملی"
شورای مرکزی جبهه ملی .  سفيدی ها را برنجاند و نه سپاه پاسداران را

در تهران، که معلوم نيست فلسفه وجوديش در اوضاع امروز چيست، 
ترور مقام نظامی ايران، سردار قاسم سليمانی به وسيله دولت آمريکا را "

سامان ششم، نوشت؛   –جبهه ملی ".  شديدا محکوم کرد

  ٢صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٢٥شماره    
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حذف فيزيکی ماموران رسمی يک کشور در کشور ميزبان توسط "
يک نيروی خارجی ديگر، بجز در ميدان جنگ رو در رو مزموم و 

محافل و عناصر ناسيوناليست ايرانی کمابيش روی "!  محکوم است
همين موج سازشان را کوک کردند؛ از زاويه حقوق بين الملل، 
مصونيت ديپلماتيک، حضور طبيعی عناصر دولتی در يک کشور 

ناسيونال رفرميسم حزب توده نيز موضعی مثل بستر .  ديگر و غيره
ای کشتن قاسم  بيانيهحزب توده طی   .اصلی ناسيوناليسم ايرانی داشت

ضمن محکوم کردن اين عمل "سليمانی را محکوم کرد و نوشت؛ 
وکمال آن  کارانٔه تمام اعتنايی جنايت تروريستی دولت ترامپ که نشانٔه بی

منظور جلوگيری از تشديد  المللی است، معتقديم که به به قوانين بين
وجود آمده به سمت  های به بحران در منطقه و رانده شدن تنش

 ".       کار گرفت ها را به های خطرناک نظامی بايد همه تالش درگيری
 

 جنبش ضد جنگ
با واقعه حذف سليمانی و افزايش پروپاگاند جنگی فرصتی برای 

ايجاد "  جنبش ضد جنگ"طرفداری از جمهوری اسالمی تحت عنوان 
نوام چامسکی آمريکا را خطرناک ترين دولت جهان ناميد و .  شد

جريانات ضد آمريکا از چپگرا تا اسالمی پشت اين خط جمع شدند که 
، "جنبش ضد جنگ را بايد سازمان داد"، "خطر جنگ وجود دارد"
مذاکره آری جنگ "، "جنگ با ايران نه"، "دست ها از ايران کوتاه"
، راه "حزب چپ ايران"حزب توده، سازمان اکثريت با نام جديد "!  نه

صورت "  صدای سوم"کارگر، برخی از محافل چپ ديگر تحت عنوان 
حزب توده و اکثريت . مسئله خطر جنگ و جنبش ضد جنگ را پذيرفتند

آگاهانه دفاع از جمهوری اسالمی را با تقابل با گسترش تنش بين 
دولتهای آمريکا و ايران توضيح دادند و امثال راه کارگر با قبول همين 

ما ضمن مخالفت با هر نوع جنگ و دخالت "صورت مسئله نوشتند؛ 
قدرتهای امپرياليستی و ارتجاعی در منطقه، معتقديم که مردمان 
خاورميانه بايد جنبشهای اجتماعی و انقالبی خود را بر مدار صدای 

يعنی صدايی که بر آزادی، برابری، عدالت، .  سوم نگه دارند
سکوالريسم، استقالل سياسی، کرامت انسانی و صلح تاکيد ميورزد و 
توامان هم با امپرياليستهای رنگارنگ و هم با دول مرتجع سنی يا 

برخی محافل چپ ديگر نيز ".  شيعی منطقه مرزبندی روشنی دارد
خطر "عليرغم تمايزی که با توده ايسم داريند، با قبول صورت مسئله 

عمالً در همين "  جنبش ضد جنگ"و ضرورت راه اندازی "  جنگ
مسير و روی همين خط کوبيدند که االن مسئله اساسی ايجاد يک 
صفبندی در مقابل خطر جنگ است و به ترسيم موضعی عليه طرفين 

 . جنگ خود را مشغول کردند
 

. در اين ميان موضع مجاهدين منسجم تر از ناسيوناليسم ايرانی بود
مجاهدين برای ترامپ هورا ميکشيد و آرزوی بمباران تهران را علناً 
اعالم ميکرد و بساط شادی و جشن برای کشته شدن سليمانی راه 

بايد تاکيد کرد که هر کسی که درگير با حکومت اسالمی .  انداخته بود
است و برای سرنگونی آن تالش ميکند، از حذف دشمن اش خوشحال 

اين روحيه واقعی بسياری از مردم ايران که در آبانماه .  ميشود

   

 جنگ با رژيم 

 ...تازه آغاز شده است 

 ٥٢٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه 

اما واکنش .  عزيرانشان را جمهوری اسالمی به قتل رسانده بود نيز بود
بالفصل نوع ما که دنيا را بدون سليمانی ها و خامنه ای ها و ترامپ ها و 
نتانياهوها دنيای امن تری ميداند با موضعی که نفس شادی از کشته شدن 

اين .  سليمانی توسط ترامپ را سياست خود قرار داده بسيار متفاوت است
بيشتر شبيه موضع مجاهدين است که اين واکنش طبيعی را به يک 

موضع .  استراتژی سياسی و گدائی آزادی از پنتاگون تبديل ميکنند
مجاهدين بعد از بمباران کتائب حزب هللا اينبود که بايد مقرهای سپاه در 

ناسيوناليسم چپ نيز ورژن ديگری از موضع .  تهران بمباران شود
مجاهدين بود که سياست خود را روی شادی کردن از حذف قاسم سليمانی 

 . گذاشته بود
 

 جنگ با رژيم صورت مسئله اساسی است
آنچه در اين دو هفته رخ داد يک پارازيت روی امواج واقعی سياست در 

التحرير بدرست از همان روز اول حساب خود را با .  ايران و منطقه بود
عليه تبليغات .  مهاجمين به سفارت آمريکا و احزاب وابسته به آن جدا کرد

به .  جنگی ايستاد و صورت مسئله را سرنگونی دولت عراق عنوان کرد
مراسمهای عزاداری ميدان نداد و در شهری مانند ناصريه حتی اجازه 

تابوت سليمانی را آتش .  دفن تابوت منتسب به ابومهدی المهندس را ندادند
زدند و ضمن مخالفت با سياستهای آمريکا تصميم پارلمان عراق را مبنی 

التحرير روی موج و .  بر خروج نيروهای آمريکا را بی اعتبار خواندند
ريل اصلی سياسی اش برگشت و در لبنان و ايران نيز همين اقدام 

 . ضروری و فوری و حياتی است
 

حکمتيست نماينده اين نخواستن و مبارزه عليه   -حزب کمونيست کارگری 
حکومتهای فاسد و طائفی و اسالمی و سرمايه داری در کشورهای منطقه 

حکومتهائی که يا بوسيله آمريکا و موئتلفين سرکار آمدند و سرکار .  است
مانده اند و يا از حمايت آنها برای سرکوب تحرک انقالبی در منطقه 

"برخوردارند ، در "جنگ ميشود و بايد جنبش ضد جنگ سازمان داد. 
بهترين حالت بی ربط ترين سياست به اوضاع واقعی و در بدترين حالت 

نه .  پوششی برای دفاع مستقيم و غير مستقيم از جمهوری اسالمی است
فقط آغاز جنگی در مقياس دو کشور ايران و آمريکا ضروری نشده و در 
دستور هيچکدام از طرفين نيست، بلکه تغيير فضای مبارزاتی برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی در ايران و عقب راندنجنبش اسالمی در 

، آگاهانه يا ناآگاهانه در خدمت جمهوری "خطر جنگ با ايران"منطقه به 
ای است که رژيم اسالمی بعد از حذف سليمانی  اسالمی و بازی سياسی

 . تالش دارد آنرا به مشغله عمومی بدل کند
 

هر زمان و بطور واقعی جنگ به يک امکان و يک ضرورت بدل شود، 
ها در قبال جنگ بعنوان يک نقطه حاد از کشمکش  آنوقت کمونيست

. طبقاتی و تداوم سياست طبقات درگير بايد سياست روشنی داشته باشند
برای ما بعنوان يک حزب کمونيستی کارگری و پراتيسين های انقالبی، 
در چنين شرايطی سياست لنينی در قبال جنگ يعنی تداوم استراتژی 

ما .  قدرتگيری سوسياليسم و کمونيسم در دوران جنگ موضوعيت دارد
همان سياستی را در دوران جنگ و تحت شرايط جنگ دنبال ميکنيم که 

اما در حال حاضر و .  در دوره پيش از جنگ بورژواها دنبال ميکرديم
شرايط کنونی و نظر به تحليل موقعيت نيروهای درگير و نيازها و 

ها، بحث از جنگ و جنبش ضد جنگ يک خارج زدن دست  ضرورت
راستی است که تنها به اهداف دولتها و نيروهائی کمک ميکند که تالش 
دارند اوضاع کشورهايی مانند لبنان و عراق و ايران را به دوره قبل از 

خيزش های انقالبی و توده ای برای سرنگونی دولتهای 
  ٤صفحه   



صورت مسئله اساسی در ايندوره تداوم قيامها .  مستبد و فاسد برگردانند
هر سياست .  و خيزش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است

ديگری يا به تثبيت و حمايت از جمهوری اسالمی کمک ميکند که 
سياستی از جنس سوسيال شوينيسم است و يا به تعطيلی مبارزه با 

و دفاع از "  جنگ نکنيد"جمهوری اسالمی و سرها به طرف سياست 
سياست کمونيستی .  وضع موجود يعنی سوسيال پاسيفيسم خدمت ميکند

عليه هر دوی اينهاست و حزب حکمتيست آگاهانه اين سياست 
 . کمونيستی را دنبال ميکند

 
واقعه کشته شدن قاسم سليمانی اگرچه اغتشاشی در تصوير سياست 
ايران ايجاد کرد اما اين خاصيت را داشت که يکبار ديگر ماهيت 
خطوط و گرايشات سياسی و ظرفيتهای آنها را جلو چشم همگان 

فراخوان ما اينست که آگاهانه اين دوره کوتاه اغتشاش را خاتمه . گذاشت
چند روز مسخره بازی عزاداری و دست مردم را .  يافته اعالم کنيم

پيچاندن تمام شد، واقعيات بنيادی و سواالت اساسی با اين نمايش ها از 
مسئله اساسی تداوم قيام آبانماه، رفع محدوديتهای .  صحنه حذف نميشوند

سياسی و سازمانی آن و تالش برای درهم کوبيدن جمهوری اسالمی 
اين امر واقعی ای است که از لبنان تا بغداد و تهران روی ميز .  است

 . *اردوی راديکال و کمونيست قرار دارد
 

   ٢٠٢٠ژانويه  ١٠

   

 جنگ با رژيم 

 ...تازه آغاز شده است 
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 اعالميه حزب حكمتيست 
 

عليه احكام قرون وسطائى شالق برای 

 !كارگران هفت تپه اعتراض كنيم
 

کارگر هفت تپه  ١٣ديروز چهارشنبه دادگاه تجديد نظر اهواز برای 
اين .  خواهی به شالق محکوم کرد برگزار شد و کارگران را به جرم حق

" اخالل در نظم عمومی"حکم قبلتر در دادگاه کيفری شوش بجرم 
بصورت تعليقی عليه کارگران صادر شده بود و با اعتراض کارگران 

فيصل  -١. هفت تپه بررسی اين حکم به دادگاه تجديد نظر ارجاع شده بود
 -۵اميد آزادی   -۴عصمت هللا کيانی   -٣سيد اسماعيل جعادله   -٢ثعالبی

علی   -٩سجاد نبوتی   -٨دمحم عبدلخانی   -٧عادل عبدلخانی   -۶دمحم خنيفر 
رستم عبدهللا زاده   -١٢عادل سماعين   -١١صاحب ظهيری   -١٠سواحلی 

 . حسين انصاری، کارگرانی هستند که به حکم شالق محکوم شدند -١٣
 

صدور اين احکام برای کارگران معترض هفت تپه در شرايطی صورت 
گر را از زندان آزاد اما برای  ميگيرد که امثال اسد بيگی دزد و اختالس

اين اقدام گوشه ای از سياست سرکوب .  کارگران پرونده سازی ميکنند
وحشت جمهوری اسالمی از اعتراضات .  بعد از رويدادهای آبانماه است

کارگری، از پتانسيل اعتراض عليه فقر و گرسنگی و نفرت جامعه از 
جمهوری اسالمی تالش ميکند با وارد .  قتل عام جوانان و مسببين آنست

کردن فشاری مستمر در مقابل گسترش اعتراضات کارگری و 
صدور .  اعتصابات مجدد در هفت تپه و شوش و استان خوزستان بايستد

اين احکام برای هزارمين باز نشان ميدهد که قانون، دادگاه، نهادهای 
دولتی و مسئوالن قضائی و دستگاه سرکوب جملگی در کنار کارفرماها 

ها و  اين دولت اسد بيگی.  و در دفاع از منافع آنها حرکت ميکنند
گر است که بروشنی و بدون هيچ پرده  کارفرمايان استثمارگر و اختالس

پوشی دولت و قانون در کنار و همدست کارفرمايان و عليه کارگران 
 .  اند ايستاده

 
حکمتيست همراه با جنبش کارگری اين   -حزب کمونيست کارگری ايران

کارگران پاسخ اين تالشهای جمهوری .  احکام شنيع را قوياً محکوم ميکند
کارگران ترديدی . اسالمی را با گسترش اعتراض و اعتصاب خواهند داد

آيد و راهی جز  از نظام ضد کارگر بيرون نمی"  عدالتی"ندارند که 
مبارزه برای درهم کوبيدن اين ماشين جنگی سرمايه داران عليه 

ما از بخشهای مختلف جنبش کارگری و اردوی .  کارگران وجود ندارد
طلبی دعوت ميکنيم در حمايت از کارگران هفت  آزاديخواهی و برابری

 . تپه و عليه اين احکام قرون وسطائی متحدانه بايستند
 

 
 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری
 !سوسياليستیزنده باد جمهوری 
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٩ – ١٣٩٨ديماه  ١٩

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای 

! را همه جا برپا كنيد  

 در كارخانه ها و محالت 

!شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام    

!و فردا ارگان حاكميت  



اين .  بدنبال عمليات موشکی خامنه ای در شهر قم سخنرانی کرد
بايد پرسيد سيلی به کی؟ بُخود، .  عمليات را يک سيلی محکم خواند

برای سرخ نگه داشتن صورت يا به آمريکا؟ عمليات موشکی به پايگاه 
های آمريکا در عراق يک شوی تبليغاتی بود که حتی در سطح فيلم 
های جنگی و بازی های ويديويی نيز نتوانست رعب و وحشتی در قلب 

 -ده .  کسی بياندازد؛ اين عمليات سريعا به يک جوک بزرگ بدل شد
دوازده موشک بالستيک به دو پايگاه آمريکا زده شد که هيچ تلفاتی در 

بالفاصله پس از آغاز عمليات خبرگزاری سپاه اعالم کرد .  پی نداشت
که هشتاد نفر از نيروهای آمريکا کشته شده اند،؛ خبری که توسط تمام 

چند ساعت بعد علنی .  خبرگزاری های بين المللی و پنتاگون تکذيب شد
 !شد که جمهوری اسالمی آمريکا را از عمليات مطلع کرده بود

 
اين .  است که خامنه ای از آن سخن می گويد"  سيلی محکمی"اين آن 

رژيم آنچنان مفلوک و ذليل شده است که حتی قادر نيست عمليات 
تاثير اين .  سرنوشت سازش را بشکلی متقاعد کننده به انجام برساند

نمايش دو ساعت هم بطول نيانجاميد؛ جوک ها و شوخی های و به 
اما .  ريشخند گرفتن رژيم اسالمی در دنيای مجازی سرازير شد

با .  سردمداران اين رژيم و آخوندها در دروغ و ريا يد طواليی دارند
و سر جای خود نشاندن آمريکا سخن "  سيلی محکم"اهن و تُلپ از 

نيست، بلکه بايد آمريکا را از منطقه "  انتقام"گفت؛ از اينکه اين تمام 
 .بيرون راند

 
معلوم نيست اين خزعبالت تبليغاتی را برای چه کسانی به زبان می 
آورند؟ برای نيروهای مزدورشان، برای مردم يا دنيا؟ احدی به اين 

همه آگاهند که جمهوری اسالمی در سراشيب . تبليغات وقعی نمی گذارد
تمام .  سقوط است؛ همه می دانند که اين رژيم در حال سرنگونی است

اين عمليات و تبليغات کذايی حول آن ُحکم سيلی بصورت خود را دارد 
. که بايد توسط آن صورت خويش را سرخ نگاه دارند و آبروداری کنند

روز بعد ترامپ از برقرای رابطه با جمهوری اسالمی سخن گفت و به 
و . دولت های اروپايی و ناتو اعالم کرد که با رژيم اسالمی جنگ ندارد

آشکار شد که پمپئو به کابينه گفته است که با شش نيروی اپوزيسيون، 
 .از جمله مجاهدين و سازمان زحمتکشان و غيره رابطه نگيرند

 
اين .  خامنه ای در صحبت هايش به حمام خون آبانماه نيز اشاره کرد

فقط بيانگر ترس و هراسی است که از خيزش عظيم مردم به قلب 
و " مردم از حادثه بنزين اوقاتشون تلخ بود: "هايش راه يافته است؛ گفت

مغرضان، "  برای اعتراض بيرون آمدند و"  تعداد کمی"يک 
ای  خوردگان و ُعّمال دشمن که از قبل آنها را آماده کرده و به عده فريب

از آن مزدوران پول داده بودند، شروع به اجرای آن نقشه يعنی 
تخريب، آتش زدن و ويران کردن مراکز دولتی و مردمی کردند تا 

اين سخنان قرار نيست کسی را قانع کند؛ نه مردم ."  جنگ راه بيندازند

 ٥٢٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٥صفحه    

و نه دنيا يک کالم از اين حرفها را قبول نمی کند؛ اشاره به خيزش عظيم 
مردم در آبانماه و راه انداختن حمام خون، که اتفاقا گفته می شود قاسم 
سليمانی طراح آن بوده است، يک نوع ُکرُکری است؛ يک نوع تهديد 

 .توخالی است؛ هزيان های ذلت و فالکت است
 

در پس هر رويدادی، حتی آنچه قرار "  برکت"رژيم اسالمی در يافتن 
جنگ ايران و .  برای خودشان باشد يد طواليی دارد"  تراژدی"است يک 

عراق را که به مرگ بيش از يک ميليون انسان و مجروح شدن تعداد 
ناميدند؛ چرا؟ چون موجب حفظ نظام "  برکت الهی"بسياری انجاميد يک 

آنچنان بی شرم و جنايتکار اند که يک جنايت ميليونی را .  شان شد
خامنه . اما اين بار برکات الهی به ته ديگ خورده است. می نامند" برکت"

قيامتی در شهرهای "ناميد، زيرا "  برکت"قاسم سليمانی را "  شهادت"ای 
بعالوه، از ايجاد يک ."  ايران و عراق در مراسم های تشيع بپا شد

صحبت کرد و گفت که اين "  در بين مردم"در زير تابوت "  وحدت"
 ." وحدت بايد محفوظ بماند"
 

با زور و تطميع بخشی از مردم را به خيابان . اين سناريو نخ نما شده است
ها می کشانند و نيروهای مزدورشان را از همه جا بسيج می کنند؛ بزور 
کودکان دبستانی و دانش آموزان را با اتوبوس به مراسم می برند؛ بعد در 

حرف می زنند و "  زنده بودن انقالب اسالمی"و "  وحدت"تبليغاتشان از 
از چند ميليون شرکت کننده در .  برای دشمن پوشالی رجز می خوانند

حتی اگر واقعا يک ميليون نفر هم در اين .  مراسم تشيع سخن می گويند
ميليونی کشور يک ميليون نفر  ٨٠مراسم شرکت کرده باشد، از جمعيت 

رقمی نيست؛ تحت يک نظام استبدادی و خشن، نظامی که نان شب مردم 
را به گروگان گرفته است، بردن چند صد هزار نفر از مردم نه پديدۀ 
عجيبی است، نه بهت انگيز؛ بعالوه، با اتوبوس و هواپيما و غيره تعداد 

 -مزدوران توده ای .  زيادی را از جاهای مختلف کشور به کرمان بردند
اکثريتی و اصالح طلب حکومتی نيز از کشورهای مختلف عازم تشيع 

حاصل کشته .  جنازه شدند؛ تمام زورشان را برای اين تشيع جنازه زدند
شدن حداقل پنجاه نفر انسان از آن جمله تعدادی کودک در اين مراسم 

 .کثيف بود
 

اين رژيم در بحران .  روزهای پايانی جمهوری اسالمی سر رسيده است
بسيار عميق سياسی و اقتصادی دست و پا می زند و توانايی سر پا ماندن 

تمام تالش شان را .  را ندارد، چه رسد به سازماندهی يک جنگ با آمريکا
برای تشييع جنازه قاتل منطقه انجام دادند؛ اين مراسم هم به پايان رسيد؛ 
تمام رجزخوانی هايشان به آمريکا نيز به يک شوی مضحک و کمدی بدل 

ديگر چی؟ ديگر چه می توانند از آستين بدر آورند؟ تمام رويدادهای .  شد
چند روز اخير بيش از پيش ذلت و فالکت و هراس مرگ جمهوری 

 *.اسالمی را به نمايش گذاشت

 به كى؟ بخود يا به آمريكا؟" سيلى"
 در حاشيه موشک پرانى جمهوری اسالمى و رجز خوانى خامنه ای

 آذر ماجدی

 

!نه قومى، نه مذهبى، هويت انسانى  



کشتن قاسم سليمانی فرمانده جنايتکار سپاه قدس، بخش برون مرزی 
ساله بين آمريکا و  ٤٠دستگاه ترور رژيم توسط دولت ترامپ، مناقشه 

قاسم سليمانی  يکی .  رژيم اسالمی را وارد فاز نظامی جدی کرده است
از مجريان اصلی سياست توسعه طلبانه جمهوری اسالمی زير نام 

فرد مورد اعتماد خامنه ای . در خاورميانه بود" صدور انقالب اسالمی"
قاسم سليمانی به .  و در راس ماشين کشتار رژيم در خارج کشور بود

کمک ريخت و پاش ميلياردها دالر از دارايی های مردم ايران در 
منطقه، شبکه ای از ترور و آدمکشی را از افغانستان، عراق، سوريه، 
لبنان، فلسطين و يمن سازمان داده است و آنها را به جان مردم بيدفاع 

قاسم سليمانی مجری سياست آدمکشی و .  اين کشورها انداخته است
سرکوب نه تنها در ايران، بلکه در ساير کشورهای منطقه به عنوان 
عاملی بازدارنده در مقابل مردم معترض و به تنگ آمده از رژيم های 

درست است که دنيا بدون قاسم سليمانی ها، .  دست نشانده و مختنق بود
تری برای  البغدادی ها و خامنه ای و ترامپ و اردوغانها جای امن

زندگی است اما تا زمانی که سياست اصلی پشت جنگ تروريستها 
پايان دادن به !  ادامه پيدا کند حذف فيزيکی تروريستها کافی نيست

سيکل جنگ و کشتار و آوارگی را نبايد از سردمداران جنگ طلب دول 
 . متخاصم برسر هژمونی در منطقه جستجو کرد

 
کشتن قاسم سليمانی هم در سياست بين المللی و داخلی جمهوری 

هرکس از زاويه منفعت های زمينی .  اسالمی تاثير زيادی داشته است
برای .  که در پس حذف سليمانی بدست آورده يا می آورد به آن مينگرند

چرا که از بيست سال !  اداره ترامپ اين يک پيروزی محسوب ميشود
گذشته و در زمان دو رئيس جمهور سابق آمريکا، جرج بوش پسر و 
باراک اوباما طرح کشتن قاسم سليمانی را داشته اند که  بنا به مصلحت 

 . های سياسی و نظامی آن دوره از آن امتناع کرده اند
 

  ترامپ به عنوان رئيس جمهوری که سياستهای اعالم شده اش قابل پيش
امضای طرح کشتن سليمانی برای ترميم .  بينی نيست شناخته ميشود

در داخل آمريکا طرح . وجهه داخلی و خارجی تيم ترامپ ضروری بود
استيضاح اش در کنگره تصويب شده بود و قرار بود در ماه ژانويه در 
مجلس سنا پيگيری شود و مهم تر از آن انتخابات رياست جمهوری در 

دست زدن به ماجراجويی .  ماه نوامبر امسال در آمريکا برگزار ميشود
نظامی محدود و بزرگتر نشان دادن خطر رژيم اسالمی، بدرجه ای 
افکار عمومی مردم آمريکا را از طرح استيضاح دور ميکند و کشتن 

فرمانده کل نيروهای مسلح آمريکا به "  قاطعيت"سليمانی به عنوان 
 . کمپين تبليغاتی اش کمک خواهد کرد

 
مضاف بر مسائل داخلی، تحرکات چندماهه اخير جمهوری اسالمی در 
خليج فارس و مزدوران محلی اش در منطقه فشار زيادی روی ترامپ 

انفجار کشتی ها در بندر فجيره، حمله به تاسيسات .  گذاشته بودند
آرامکو در عربستان، ساقط کردن پهپاد آمريکايی در خليج فارس و 
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حمله به پايگاههايش در خاک عراق و 
آخرين مورد حمله به سفارت موارد جدی 
از به مصاف طلبيدن آمريکا از طرف 

ترامپ از .  جمهوری اسالمی بوده است
طرف بخشی از هيئت حاکمه آمريکا 

و همپيمانان "  بازها"موسوم به  جناح 
محلی اش در خليج فارس عمدتا عربستان 
و امارت متحده عربی و اسرائيل تحت 
فشار بوده است که خط قرمزی برای 

با کشتن قاسم سليمانی و تهديد به .  دخالتهای رژيم در منطقه کشيده شود
 !اقدام نظامی شديد تاکنون رضايت عمومی را برای اين کمپ بوجود آورد

 
اما اين سئوال معتبر است که چرا جمهوری اسالمی در چند ماهه اخير بر 
شدت حمالتش چه بطور مستقيم و چه از طريق نيروهای نيابتی اش در 
منطقه عليه آمريکا را افزايش داده است؟ آيا فقط با مسئله محاصره شديد 

 قابل توضيح است؟  ٢٠١٨اقتصادی يا خروج ترامپ از برجام در سال 
 

از نظر من نه تشديد محاصره اقتصادی و نه خروج ترامپ از برجام دليل 
جمهوری !  اصلی تحرکات جمهوری اسالمی عليه آمريکا در منطقه نيست

ميليارد دالر پول از قبل امضای معاهده برجام  ١٥٠اسالمی بالغ بر 
هنوز .  عمال برداشته شد ٢٠١٥محاصره اقتصادی از سال .  دريافت کرد

ژورناليست نوکر و خود .  اتحاديه اروپا، چين و روسيه پايبند برجام هستند
دستگاه عريض و طويل تبليغی رژيم، مشکالت کنونی دامنگير مردم را 

ما به شدت با تحريمهای اقتصادی در هر .  به تحريمها منتسب ميکنند
سطحی مخالفيم و تحريمهای اقتصادی را به عنوان سالح کشتار جمعی 

در نتيجه بايد پشت پرده تحريکات جمهوری اسالمی !  عليه مردم ميدانيم
رابطه بين مردم و رژيم  ١٣٩٦از ديماه !  را جای ديگری جستجو کرد

روز  ١٠شهر به مدت  ١٠٠مردم در بيش از .  تغيير بنيادی کرده است
سياست پشت شعار .  عليه کل بنيان رژيم اسالمی به ميدان آمده اند

خط بطالنی بر کل جناح "  اصالح طلب اصول گرا، ديگه تموم ماجرا"
يا با .  بندی های رژيم اسالمی کشيد و جبهه نبرد اصلی را ترسيم کرد

 ! رژيم هستيد يا خواهان سرنگونی انقالبی
 

رژيم بطور واقعی با بحران .  اما اين رعد و برق در آسمان بی ابر نبود
های مزمن اقتصادی، سياسی و فرهنگی مواجه است و راه برون رفتی با 

معموال رژيمهايی .  ايدولوژيک برايش متصور نيست-اين ساختار سياسی
که با بحران مشروعيت در داخل کشور مواجه ميشوند تالش زيادی 

رژيم برای .  ميکنند که ناکارآمدی خود را به بيرون مرزها سوق دهند
مانور بدهد و اينجاست به "  سوريه ای شدن"مدتی توانست روی خطر 

اما با شکست خالفت داعش در ! قهرمان سازی از سليمانی روی می آورد
عراق و سوريه معضالت اقتصادی و سياسی و فرهنگی مردم دوباره 

ممکن است توده وسيع مردم برای مدتی از سر .  سرباز کرده است
را از رژيم های خودکامه قبول "  امنيت"پراگماتيسم صورت مسئله کذايی 

کرده باشند اما خيزشهای انقالبی در ميدان التحرير بغداد و لبنان و قيام 
. آبان ماه نشان داد رژيم روی بستری شنی ديوارش را بنا کرده بود

جوانان عراقی و لبنانی عليه فرقه گرايی مذهبی و قومی به ميدان آمده اند 
شعله .  مذهبی در عراق هستند  -و خواهان کوتاه شدن دست ميليشای قومی

 ٣٠٠های اعتراضات جوانان انقالبی در عراق و لبنان با افزايش 

 !كشتن قاسم سليمانى و قيام آبان ماه
 

 جمال كمانگر

 

  ٧صفحه   
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. درصدی بنزنين با  قيام آبانماه مردم ايران عليه رژيم درهم آميخته شد
رژيم در عراق توسط ميليشای حشد الشعبی و به فرماندهی قاسم 
سليمانی دست به کشتار وسيعی زده اند و تاکنون هزاران نفر را 

قيام آبانماه در ايران با وحشيانه ترين .  مجروح و سر به نيست کرده اند
نفر مردم معترض و جوانان انقالبی  ١٥٠٠شيوه و کشتار بيش از 

در چنين شرايطی رژيم به مزدورانش برای دامن زدن به .  سرکوب شد
تنش بين رژيم و آمريکا دستور داده بود  برای حفظ بقای خود بايد 

آتش زدن دفاتر و مقرهای حشدالشعبی در عراق آغاز .  کاری بکنند
اين نيروها برای .  پايان حضور رژيم در عراق را تصوير ميکرد

" ١کی "منحرف کردن اذهان عمومی دست به  حمله راکتی به پايگاه 
حمله به سفارت آمريکا در بغداد اجزای ديگر اين  .  در کرکوک زدند

استراتژی بود که قاسم سليمانی به نيابت از کل رژيم در حال اجرای آن 
هيئت "فرستادن سليمانی به لبنان و سوريه و عراق نه در قالب .  بود

بلکه تماما برای هماهنگی در منحرف کردن اذهان عمومی "! ديپلماتيک
 . در اين کشورها به مقابله نظامی با آمريکا بود

 
کشتن قاسم سليمانی همراه با ابو مهدی المهندس نفر دوم حشد الشعبی 
توسط آمريکا  تا اندازه ای زيادی سناريو رژيم برای وقفه در 

تشيع .  اعتراضات برحق مردم عراق و ايران را بوجود آورده است
جنازه اين دو نفر در شهرهای عراق و ايران و تحريک احساسات عقب 
. مانده ملی و مذهبی پرده ديگری از سناريود رژيم در اين اتفاق بود

رژيم موفق شد از يک ضد قهرمان و از يک جنايتکار جنگی که دستش 
قهرمان "آغشته به خون جوانان منطقه از افغانستان تا يمن است يک 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی انگار هويت گم شده اش .  بسازد"  ملی
را در قامت فرمانده جنايتکار سپاه قدس يافته است که شغلش آدم کشی 

" سردار ملی"کسانی را از خلوتگاهشان در دفاع از .  در خاورميانه بود
بيرون آورده است که چپ پرو غرب سالهاست طرح نزديکی را با آنها 

رضا پهلوی چهره شاخص اين طيف است که الم تا کام .  گذاشته است
چيزی تاکنون نگفته است و شايد هم حرف دلش را از زبان اردشير 

" سرباز وطن"زاهدی آخرين وزير دربار و دامادش زده باشد که از 
ها و  سلبريتی.  قاسم سليمانی در بی بی سی فارسی تمجيد کرد

دربار رژيم اسالمی گوی سبقت از اين خلسه عقب مانده "  هنربندان"
همه خواهان .  مذهبی دفاع از قاسم سليمانی از همديگر ربوده اند  -ملی

همه .  ای يکی کرده اند هايشان را با خامنه همه کفچرانی.  انتقام بودند
يادشان رفت که همين رژيم قاسم سليمانی و خامنه ای و روحانی و 

نفر از جوانان همان مملکت را در يک چشم  ١٥٠٠خاتمی بالغ بر 
 . برهم زدن کشتار کرده اند

 
فرهنگ عزاداری و مرده پرستی يکی از شاخص های اصلی 
ناسيوناليسم عظمت طلب و شيعه گری در ايران است و رژيم توانست 
روی احساسات عقب مانده اين بخش از مردم سرمايه گذاری کند و قول 

. سرانجام کاری بايد انجام ميدادند.  داده شد"  آقا"از زبان "  انتقام سخت"
تا هم دل شکسته رضا پهلوی و دولت آبادی و کارکنان بی بی سی و هم 

بايد اقتدار ! دل خامنه ای و سعيد ليالز و روحانی را همزمان خوش کنند
بايد به مردم ايران نشان ميدادند که . پوشالی خود را به نمايش ميگذاشتند

خيلی سبک و سنگين کرده اند با اين .  هنوز قدرت سرکوب را دارند ...كشتن قاسم سليمانى و قيام آبان ماه
وضعيت شکننده اقتصادی و سياسی که دارند بهترين گزينه شايد پرتاپ 

از افغانستان تا "  محور مقاومت"اين استراتژی اصلی !!  چند موشک بود
 ! فلسطين است

 
سرانجام طبق صحبتهای عادل عبدل مهدی نخست وزير عراق قبل از 
موشک پرانی، به عراق و نيروهای آمريکايی اطالع داده شد که بامداد 

در "  عين االسد"چهارشنبه حمله ای محدود به پايگاه نظاميان آمريکا در 
همه ما از توان !  و ديگر تکرار نميشود.  استان االنبار انجام خواهد شد

ترامپ هم از نتيجه کار !  پوشالی نيروهای نظامی رژيم با خبر هستيم
راضی بود و خدايش را سپاس گذار شد که کسی در اين آتش بازی محدود 

به "  سيلی سخت"و "  پيروزی"خامنه ای آنرا بعنوان .  آسيب نديده است
از سخنگوی نيروهای مسلح رژيم تا رهبر و .  خورد مزدوران رژيم داد

و ما ".  انتقام گرفته شد"رئيس جمهور و وزير خارجه اعالم کرده اند که 
 ! اما اين به معنی پايان مناقشه آمريکا و رژيم نيست! خواهان جنگ نيستيم

 
و حال بعد از يک هفته  پر تنش و عر و تيزهای طرفين و پايان مناسک 

اين زد و خورد !  عزاداری همه در حال شمردن دستاوردهای خود هستند
سياست .  ساله دارد ٤٠دو دولت ارتجاعی آمريکا و رژيم اسالمی قدمت 

. است"  نه جنگ و نه مذاکره"رژيم که توسط خامنه ای اعالم شده است 
رژيم کماکان تالش ميکند فضای جنگی را با تحرکات ايذايی توسط عوامل 

ترامپ دربدر دنبال مذاکره و قرارداد جديد . مزدورش در منطقه ادامه دهد
 !معموال در سياست بين دولتها ناممکن وجود ندارد. است

 
اپوزيسيون راست و در راس آنها رضا پهلوی از هر زمان ديگری بی 

طيف هنرمندان و سلبريتی های ايرانی هم وضع مناسبی .  آبروتر شده اند
همزمان با کشتن قاسم سليمانی مايک پمپئو به وزارت .  نخواهند داشت

خارجه آمريکا دستور داده است که ديپلماتهای آمريکايی نبايد با پنج گروه 
مجاهدين خلق، شورای گذار، االحواز، سازمان :  ايرانی اپوزيسيون شامل

 .زحمتکشان مهتدی و جنبش آذربايجان جنوبی در تماس باشند
 

اما اين مناقشه نيروی سومی دارد که  مردم  آزاديخواه ايران علی العموم 
و طبقه کارگرعلی الخصوص است که منفعتی در اين کشمکش ارتجاعی 

رژيم خوب ميداند !  ندارند در همان حال جمهوری اسالمی را نميخواهند
که مناسک عزاداری و تحريک احساسات عقب مانده ملی و مذهبی مردم 

 ١٥قرار است در بودجه سال آينده !  روز دوام نخواهد آورد ٤٠بيشتر از 
درصد به حقوق کارگران و کارکنان دولت اضافه شود در همان حال قيد 

. درصد ماليات از حقوق آنها برداشت خواهد کرد ١٠شده است که دولت 
هفت درصد قيمت آب و برق و  ١٣٩٩قرار است از فروردين ماه سال 

چشم اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم وجود .  گاز اضافه شود
و  ٩٦در نتيجه صورت مسئله سرنگونی رژيم اسالمی که در ديماه .  ندارد

عروج کرد کماکان خطر اصلی و در کمين حاکميت رژيم  ٩٨آبانماه 
رژيم تمام .  اسالمی است که با قدرت بيشتری دوباره به ميدان خواهد آمد

سرنگونی انقالبی رژيم و انقالب کارگری .  کارتهايش را بازی کرده است
تنها راه ممکن برای خالصی از ماجراجويی های رژيم در ايران و منطقه 

بيش از هر .  بايد سازمان اين امر مهم را در داخل ايران ساخت.  است
کارگری در ايران   -زمانی نياز به سازمان و تشکيالت حزب کمونيستی

 .است
*** 



تنها رهبران جمهوری اسالمی، خيل   با مرگ قاسم سليمانی جنايتکار،
مفتخوران و مدافعان بيت امام عزادار نشدند، خيل ناسيوناليستها و ميهن 
پرستان و ملی اسالميهای نوکرصفت نيز به صف عزاداران پيوستند و 

يکی از چهره های "  سرباز ميهن پرست"و "  سردار ملی"در سوگ 
. نظام اسالمی عزا گرفتند و خاری بر دلشان نشست" منفور و آدم کش"

مرگ قاسم سليمانی تنها جمهوری اسالمی و مدافعان اسالمی سياسی را 
آچمز نکرد، تنها خامنه ای و خيل آخوند را به گريه نينداخت، بلکه دل 

ها و ملی گرايان پرو غرب و طرفدار سلطنت را نيز به  ناسيوناليست
احساسات ناسيوناليستی  و ميهن پرستی آنان به جوش آمد و .  درد آورد
تعلق خاطر خود را به " فرزند شايسته  ايران"و " سردار ملی"در ثنای 

 .جبهه اسالم و ارتجاع به نمايش گذاشتند
 

با مرگ سليمانی خاری بر دل دولت آبادی نشست و عزادارشد، مسعود 
سردار "بهنود از سکوت خردمندانه شاهزاده در ماجرای مرگ يک 

سپاسگزار بود و اردشير زاهدی در غم از دست دادن اين "  ايرانی
آينده نگری و .  گوی سبقت را از همه ربود"  سرباز دالور ايران زمين"

او .  عشق سودای خزيدن به قدرت رضا پهلوی را تسليم به سکوت کرد
ترجيح داد سکوت کند تا هم ترامپ را با خود داشته باشد و از موهبت 
دولت امريکا برخوردار باشد و هم ارتش و سپاه را برای روز مبادا از 

مرگ قاسم .  اسالم و ناسيوناليسم دو روی يک سکه اند.  خود نرجاند
سليمانی تالقی اسالم و ناسيوناليسم و جشن آشتی اسالم و سلطنت که 
البته پديده جديدی در تاريخ تحوالت اجتماعی ايران نيست، اما اينبار 

در سوگ و عزاداری کسی که دستش .  بسيار زمخت و تهوع آور است
به خون هزاران انسان در داخل و بيرون مرز آعشته است، چهره ای 

اما چه باک، ايرانی است و از ايران .  منفور و دست راست خامنه ای
 .دفاع کرده است" اجانب"زمين و خاک پاک وطن  در برابر 

 
شرم آور است، به ويژه اينکه بعد از خيزش انقالبی آبانماه، حمام خونی 
که برادران و همقطاران  سليمانی قاتل به دستورخامنه ای جنايتکار به 

را با نهايت قساوت و "  ايرانزمين"نفر از جوانان  ١۵٠٠راه انداختند، 
بيرحمی کشتند و حتی اجازه خاک سپاری به آنها ندادند، به سوگ اين 

نه تنها اين، آقايان به .  سردار جنايتکار بنشينند و از آن قهرمان بسازند
خوبی مطلعند که قاسم سليمانی به عنوان يکی از سرکرده تروريستها 
در منطقه عامل کشتار هزاران انسان در کشورهای سوريه و عراق 
بوده و در دو ماه گذشته با آغاز خيزش مردم در شهرهای عراق صدها 
جوان به دستور سليمانی و توسط عواملين مرتجع و جنايتکار خود در 

شرم آور است که چشم بر اين واقعيات تلخ .  عراق کشته و زخمی شدند
 .قهرمان بسازند" سردار جنايتکار"ببندند و از اين 

 
خامنه ای در انتخابات رياست جمهوری اسالمی خطاب به مردم گفت، "
عيب ندارد شما مخالف جمهوری اسالمی هستيد، بيائيد به خاطر ايران "

 ٥٢٥شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٨صفحه    

". در انتخابات شرکت کنيد و رای بدهيد
اين هم آنروی سکه ناسيوناليسم با روکش 
اسالمی و ارزش مصرف آن برای حفظ 

 .حاکميت
 

کشتن قاسم سليمانی ضربه سنگينی به 
اما در عين .  جمهوری اسالمی وارد کرد

حال فرجه ای برای جمهوری اسالمی 
ايجاد کرد که از همه توان و امکانات خود با سازمان دادن تبليغات وسيع 
حول مرگ قاسم سليمانی، با بسيج و حزب هللا و مردم فريب خورده، با 

با زوز "  سرداراسالم"راه انداختن کارنوال عزاداری و چرخاندن تابوت 
و تهديد و تحريک احساسات اسالمی نمايش قدرت از خود نشان دهد و 
وحشت ايجاد کند و هر چند موقت مرهمی بر دردهای بی درمان و بحران 
های شکننده خود بمالد و به درجه ای فشار اعتراضات و مبارزات مردم 

به عنوان اهرم فشاری جهت بده و بستان و معامله .  بر خود را کاهش دهد
 .در مناسبات منطقه ای و جهانی از آن استفاده کند

 
اما برای مردمی که از فقر و فالکت و اختناق به تنگ آمده و در خيزش 
انقالبی آبانماه لرزه بر اندام حکومت جهل و سرمايه انداخت، برای 
مردمی که در شهرهای عراق پايه های جمهوری اسالمی و اسالم سياسی 
را مورد تعرض قرار داده و پايگاههای جاسوسی و ترور آنها را به آتش 
کشيدند و حتی اجازه ورود جنازه مهدی المهندس دستيار قاسم جنايتکار به 
شهر ناصريه را ندادند، تاثير آن زود گذر خواهد بود و جمهوری اسالمی 

 .را از منگنه تعرض و مبارزات مردم نجات نخواهد داد
 

سال سرمايه گذاری و صرف هزينه های هنگفت برای سازمان دادن  ۴٠
نيروهای ترور و سرکوب و جنايت، توليد آخوند و مسجد و خرافه مذهبی 
در درون و برون مرزها توسط رژيم و قاسم سليمانيها برای چنين 

تقابل با چنين رژيمی بی ترديد هزينه سنگينی برای مردمی . روزهايی بود
که قصد سرنگونی رژيم اسالمی را دارند خواهد داشت، اما بی ترديد او 

تاريخ مصرف پروپاگاند و عزاداری  .را از مرگ حتمی نجات نخواهد داد
حول مرگ قاسم سليمانی بزودی به پايان خواهد رسيد و با خوابيدن اين 
گرد و غبار مسائل واقعی جامعه و صورت مسئله اصلی ميان مردم 

 .سرنگونی طلب و جمهوری اسالمی دوباره به صحنه خواهند آمد
 

اسالميهای نوکر صفت و   -بگذار دولت آبادی های پالستيکی و خيل ملی 
اله بی بی سی سياه بر تن کنند و در سوگ  نان به نرخ روز خور و آيت
اگربه يمن اختناق اسالمی هنوز نفسی برای .  قاسم سليمانی به عزا بنشينند

کشيدن دارند و خودی نشان دهند، با رفتن رِژيم عمر آنها نيز در اين شکل 
بگذار ناسيوناليستها و سلطنت طلبان از .  و قواره به پايان خواهد رسيد

سردار جنايتکار قهرمان و اسطوره بسازند، اما قهرمان واقعی اکثريت 
مردم کارگر و زحمتکش و جوانان و زنان عاصی هستند که نفرت عميقی 
از جمهوری اسالمی دارند و ميروند که طومار استبداد و اختناق و 

جمهوری اسالمی جان .  آبانهای ديگری در راه است.  استثمار را برچينند
 . سالم به در نميبرد

 ٢٠٢٠ژانويه  ٩

 اسالمى -االكلنگ عزاداران ايرانى 
 

 سعيد يگانه

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

 



کشته شدن قاسم سليمانی توسط آمريکا بار ديگر فضايی را برای 
جمهوری اسالمی بوجود آورد تا زير سايه آن بتواند کارناوال عزاداری 

قاسم سليمانی هر اندازه که وزنه سنگينی در سياست .  برگزار کند
اش در منطقه داشته است، مرگ  و مداخالت تروريستیرژيم خارجی 

او هم در وضعيت کنونی جامعه به عنوان يک فرصت مغتنم برای 
جمهوری اسالمی به شمار ميرود تا عليه جامعه معترض فضای 

اين فضا را بايد در تقابل اعتراضات چند ساله .  ديگری ايجاد کند
دانست که جمع بندی فشرده آن  ٩٨و آبانماه  ٩۶کارگری اخير، ديماه 

 .سرنگونی جمهوری اسالمی است
 

همه رسانه های جمهوری اسالمی اعم از دو جناح آن تا حواشی 
در "  حضور ميليونی مردم"حکومت به همراه امثال بی بی سی مدام از 

حتی تعدادی از .  مراسم تشييع قاسم سليمانی گفتند و نوشتند
اين رسانه ها، ميزان حضور مردم را با ميزان حضور "  کارشناسان"

جريانات پرو رژيم هم سنگ .  در مناسبت مرگ خمينی مقايسه کردند
تمام گذاشتند و هر جا که حضور پيدا کردند سنگ اين جنايتکار را به 

 سوال اين است که اين تصوير چه مقدار واقعی است؟. سينه زدند
 

دستگاه عريض و طويل تبليغات رژيم اسالمی همواره تالش ميکند از 
. ای به جامعه بگويد که رژيمی باثبات با پايه مردمی است هر دريچه

چهل سال سياه پوشيدن و عزاداری و ترويج اين فرهنگ در جامعه بايد 
کجا بهتر از مرگ عزيزترين .  يک جايی ماحصل خود را نشان دهد

وی "  رشادتهای"فرد خامنه ای که در طول هفت سال گذشته مدام از 
جمهوری اسالمی برای .  ها داستانها ساختند در صدا و سيما و رسانه

جامعه ايران هفته ها قبلتر .  پيشبرد اين تبليغات نياز به بسيج نيرو داشت
تنها راه .  عليه اين سيستم به ميدان آمده بودند و با گلوله جواب گرفت

پيشروی جمهوری اسالمی بسيج نيروی وابستگان خود بود که بتواند 
جمهوری اسالمی .  مراسمی آبرومند را برای قاسم سليمانی برگزار کند

) کم يا بيشتر آن تفاوتی نميکند(هميشه حدود بيست درصد از جامعه 
سنتی و مذهبی را همراه خود دارد که نيروهای سرکوبگر نظامی و 

 . انتظامی را هم شامل می شود
 

با فرض نادرست حضور ميليونی در اين مراسمات که نهايتا به پنج 
ميليون هم نمی رسد، نشان می دهد که کمتر از ده درصد بدنه جمهوری 

اين اعداد و ارقام وقتی معنی پيدا .  اسالمی با اين مراسمات همراه بود
اين يک شکست ديگر برای .  ميليونی را ببينيم ٨٠می کند که جمعيت 

در چهار شهر و با .  جمهوری اسالمی در بهترين فرصت ممکن بود
ميليون از بدنه سنتی آن، هر قدر هم بی بی سی داد بزند  ۶تا  ۵حضور 

 .بازهم صدای شکست جمهوری اسالمی به گوش ميرسد
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حتما بخشی از اين شرکت کنندگان هم 
مردمی هستند که تحت تاثير تبليغات رژيم 

بخشی .  اند اسالمی قرار گرفته
ناسيوناليستهائی هستند که سليمانی را 

می دانند و برايش به سوگ " فرزند ايران"
. اين موارد غيرقابل انکارند.  نشستند

بخشی ديگر کارمندان ادارات، دانش 
آموزان مراکز آموزشی و غيره هستند که 
بزور بخشنامه تعطيل شدند و عده ديگری 

را نيز با پرداخت هزينه دو ماهه برخی اقالم بزور به کارنوال عزاداری 
اما اگر مالک حضور مردم در اين مراسمات باشد، .  حکومتی کشاندند

چرا فقط چهار شهر، آنهم شهرهايی با جمعيت باال؟ قاسم سليمانی را بايد 
کسی .  به کردستان می آوردند تا ببينند چه اندازه مورد نفرت مردم است

که پلهای ترقی را با کشتن مردم کردستان برای خود ساخت تا به اين 
 .درجات برسد

 
قيام آبانماه امسال هرچند با سرکوب رژيم اسالمی روبرو شد، اما سنگ 

قاسم سليمانی می گويد .  محک واقعی برای ارزيابی رژيم اسالمی بود
نفر سهل است، ده ميليون انسان را  ١۵٠٠برای حفظ جمهوری اسالمی، 

استان مردم به خيابان آمدند و عليه وضع موجود،  ٢٩در .  هم می کشيم
عليه فقر و گرانی و رژيم اسالمی مبارزه کردند و در شهرهايی هم دست 

از آبان تا به امروز جمهوری اسالمی هيچ فرصتی .  به سنگربندی زدند
دی که يک دهه است رژيم بر  ٩حتی .  برای ابراز وجود پيدا نکرده بود

هنوز کبودی .  آن می کوبد، آنقدر بی رونق بود که از کنارش رد شدند
هنوز جوانان توسط .  هنوز خانواده ها داغدارند.  شکنجه ها باقی است

رژيم ربوده شده وضعيتشان مبهم است و هنوز جوانانی اين گوشه، در 
سليمانی سهل است، مرگ .  نيزاری، در سدی و خرابه ای پيدا می شوند

اين .  خامنه ای هم تغييری در ارزيابی قيام کنندگان آبان بوجود نمی آورد
نمايش و کارناوال برای سليمانی، تالشی بود که جامعه معترض ايران را 

تالشی ناموفق که نتيجه آن شکستی ديگر برای جمهوری .  به حاشيه ببرد
 .اسالمی بود

 
 بگذار گرد و خاک بخوابد

. اين فضای ايجاد شده توسط رژيم اسالمی نهايتا چند روز طول می کشد
اين ضد قهرمان هم .  آبها از آسياب رسانه های جمهوری اسالمی می افتد

سفره خالی .  با نام گذاری اين خيابان و آن ورزشگاه به تاريخ می پيوندد
را چه می کنيد؟ وضعيت برای مردم زحمتکش جامعه و طبقه کارگر آن 

. در بر همان پاشنه خواهد چرخيد.  همانند گذشته و حتی بدتر است
اعتراضاتی که عليه جمهوری اسالمی و به خاطر گرانی جرقه آن زده 

نه مرگ سليمانی و نه هيچ جنايتکار .  شد، کماکان ادامه خواهد داشت
ديگری نمی تواند در دراز مدت تغييری در مبارزات مردم بوجود آورد و 

اين رژيم رفتنی است و اين کارناوالها هم .  ورق را به نفع رژيم برگرداند
ميدان واقعی برای هر برداشتی از .  چيزی از اصل موضوع کم نمی کند

آبانماه نشان داد که رژيم .  جمهوری اسالمی، روند مبارزات مردم است
 .در لبه پرتگاه است

 
 ٢٠٢٠ژانويه 

 كارناوال قاسم سليمانى 

 پيروزی يا شكست؟
 

 سيوان كريمى

!آزادی، برابری، رفاه  

 



چپ و راست در رابطه با اين .  آذر مانند بمب در جامعه منفجر شد ١٦
نيروهای کمونيست از اين واقعه .  رويداد تحليل دادند و اظهار نظر کردند

. آذر يک نقطه عطف سياسی بود ١٦به هيجان آمدند؛ ما اعالم کرديم که 
جمهوری اسالمی بر اين توهم بود که حمام خون آبانماه جامعه را مرعوب 
کرده و مردم بپاخاسته و طبقه کارگر را عقب نشانده است؛ بر اين تصور 
بود که حجاب اختناق دگربار با سياهی کامل بر سراسر جامعه سايه افکنده 

زهی خيال .  است و جامعه برای مدتی در سکوت مرگبار فرو خواهد رفت
 !باطل

 
آذر نه تنها يک  ١٦آذر تمام اين توهمات و تصورات را فرو پاشيد؛  ١٦

دفاع تمام قد از خيزش مردم بجان آمده و طبقه کارگر، بلکه همچنين يک 
. اعالم جرم رسا عليه رژيم در قبال کشتار و سرکوب خونين آبانماه بود

جريانات دست راستی رژيم چنجی در برابر شعارهای راديکال 
دانشجويان، بويژه شعار عليه جريانات راست ضد انقالبی، رو ترش 

توده ای و برخی جريانات   -اسالمی، اکثريتی   -کردند؛ جريانات ملی 
که بر بنری در "  سرنگونی نئوليبراليسم"باصطالح چپ روی شعار 

دانشگاه تهران نوشته شده بود مدتها تمرکز کردند و به بحثهای کشاف و 
بی حاصل در مورد چرايی اين شعار، درست بودن يا انحرافی بودن آن 
پرداختند و کوشيدند جنبش انقالبی و آزاديخواه دانشجويی را بيربط، 

 . قلمداد کنند" خط امامی"انحرافی يا حتی 
 

ما مفصال اين جريانات را نقد کرده ايم و از حرکت انقالبی، آزاديخواهانه 
بدنبال برخوردهای اوليه دو اصالح .  ايم و شکوهمند دانشجويان دفاع نموده

طلب حکومتی بشکلی زشت و شنيع از سرکوب کمونيسم و کمونيست ها 
اسالمی نيز   -جا دارد به افاضات نوع رژيمی اين دو ملی .  سخن گفتند

اين دو نفر سابقۀ زندان هم در کارنامه شان دارند و با اتکاء . برخورد شود
به آن می کوشند نظرات شديدا راست خويش را موجه و مردم پسند جلوه 

ها و  اينها از دو زاويه، اما به يکسان وقيح به مساله سرنگونی چپ.  دهند
از کمونيست ها "  دلسوزی"يکی با .  کمونيست ها در دانشگاه می پردازند

می خواهد که برای اجتناب از سالخی شدن از کمونيسم دست شويند و 
آذر  ١٦ديگری اعالم می کند که عدم سرکوب دانشجويان کمونيست در 

اين مواضع آنچنان وقيح است که فقط .  همسويی آنها با رژيم اسالمی است
گرفت "  مبارز"در حاکميت رژيم جنايتکار رژيم اسالمی می توان ژست 

 .و اين چنين صريح از سرکوب کمونيست ها سخن راند
 

اسالمی که يکی از مباهاتش   -اول، احمد زيد آبادی، بچه آخوند ملی 
مبارزه با کمونيسم و کمونيست ها است، در سخنانی برای تعدادی 

صريحا خطاب به دانشجويان کمونيست "  دلسوزی"دانشجو، با ژست 
اعالم کرده که از کمونيسم دست برداريد چون در ايران کمونيست ها 
همواره مبارزه کرده اند و هميشه اولين دسته ای بوده اند که قربانی شده 

مارکسيسم کمونيست های ايرانی اعالم "  نقص"و دليل اين سالخی را !  اند
 !کرده است
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روی سخن من در حقيقت با دانشجويانی برخاسته از قشر محروم جامعه "
اند و به دليل خاستگاه طبقاتی  است که با زحمت و رنج به دانشگاه راه يافته

از اين قشر از دانشجويان درخواست  .گرايی لنينيستی هستند خود مستعد چپ
کنم که به سرنوشت جريان چپ مارکسيستی در سدۀ اخير در ايران نيک  می

های  ها با جذب دانشجويان مستعد در تمام صحنه به واقع مارکسيست.  بيانديشند
اند، اما  اند و قربانی داده مبارزه در حدود صد سال گذشته حضور فعال داشته

ها اين سرنوشت را  چپ!  اند هنگام پيروزی و تقسيم قدرت نخستين قربانی بوده
دهند، اما  رحمی و بدسگالی نيروهای مخالف خود نسبت می عمدتاً به بی

واقعيت اين است که در مارکسيسم ايرانی عناصری وجود دارد که اين 
 !کند سرنوشت را برای آنان محتوم می

 
های ايرانی رؤيايی از برابری طبقاتی در ذهن دارند که در اين  مارکسيست

دنيا و بنا به سرشت آدميزاد يا قابل تحقق نيست و يا تحقق آن در گرو سرکوب 
به همين .  و حذف و معدوم کردن جمع کثيری از اقشار و طبقات ديگر است

های تاريخی که  های چپ ايرانی درست در سر بزنگاه علت احزاب و گروه
ای از نيروهای مخالف  دارند، با ائتالف گسترده برای گرفتن قدرت خيز برمی

شوند و چون ساز و کار دمکراتيک را نيز به عنوان پديده ای  خود روبرو می
بينند، بعضاً دست به سالح  بورژوازی ابزار مناسبی برای حل اختالف نمی

 ... شوند برند و موجب نابودی خود و منابع انسانی و مالی کشور می می
 

پندارند که آيندۀ ايران متعلق به پرولتاريای مورد  های کارگری می کمونيست
نظر آنان است و با همين وعده، تعدادی از جوانان را به سوی خود جذب 

بينی را از شرايط ايران و جهان داشته باشد،  اما کسی که کمترين واقع. کنند می
داند که اصوًال چنين خبری نيست و به فرض تغيير و تحولی بنيادی در  می

کاش  !ايران، اين نيرو به همان ترتيبی که گفته شد، نخستين قربانی آن است
 !"دانشجويان مستعد ما تاريخ اين سرزمين را تکرار نکنند

 
کمونيست ها اولين :  اين آقا دکتر آخوند مسلک می گويد!  توجه کنيد

يک رويای )  ١دسته ای هستند که قربانی می شوند برای اينکه 
بخش اعظم جامعه با ايده های برابری )  ٢غيرقابل تحقق در سردارند؛ 

طلبانه کمونيست ها مخالفند و جلوی آنها می ايستند و آنگاه کمونيست 
ها که اعتقادی به دموکراسی ندارند، دست به اسلحه ميبرند و خود را 

وگرنه بقيه جريانات از جمله رژيم اسالمی با تمام !  نابود می کنند
ارازل و اوباش جنايتکارش و رژيم سابقی ها به دموکراسی احترام می 

از اين وقيح !  جل الخالق!  گذارند و قصد کشتار کمونيست ها را ندارند
اسالمی به دفاع از جمهوری   -تر می توان بود؟ چگونه اين ملی 

اسالمی و همچنين رژيم سابق بلند شده است و گناه کشتار و سالخی 
کمونيست ها در تاريخ ايران را نه برعهدۀ دولتهای سرمايه داری و 

 . استثمارگر و سرکوبگر، بلکه به گردن خود کمونيست ها می اندازد
 

اسالمی که تحت رژيم اسالمی   -دوم، پيمان عارف، يک مرتجع ملی 
که هر نوع ترقيخواهی، آزاديخواهی و انديشه آزاد را با ضرب 

روشنفکر "اسارت، شکنجه و اعدام خاموش کرده است، خود را 
می خواند؛ واپسگرا و عقب ماندۀ آخوند مسلک با وقاحت "  ليبرال

اعالم می کند که جای حيرت است که جمهوری اسالمی در قبال بنر 
نئوليبراليسم هيچ تحرکی برای سرکوب اين دانشجويان انجام نداده است 

اين عدم سرکوب می پردازد "  تحليل"و سپس با لحنی پر طمطراق به 
 .و نتيجه می گيرد که کمونيست ها همسو با رژيم هستند

 
گرای دانشگاه تهران با  واکنش به پالکارد مخالفت دانشجويان چپ"

نئوليبراليسم و اعالن جنگ به آن در حد تعجب و لبخند باقی ماند و کسی 
ای چون حجاب  ساالری که حتی در مساله نپرسيد دليل مدارای حاکميت دين

اجباری نيز حاضر به کوتاه آمدن نيست با يک جريان 

 اسالمى ها -شبح كمونيسم و هراس ملى 

 آذر ١٦در حاشيه 
 آذر ماجدی

  ١١صفحه   



 "گرای دانشگاهی چيست؟ چپ
 

 ١٦ايشان ناراحتند که جمهوری اسالمی به مراسم 
آذر يورش نبرده و اين جوانان را اسير و شکنجه 

گويی دانشجويان و کارگران و فعالين .  نکرده است
کارگری که اسير و شکنجه شده اند برای ايشان 

 .  کفايت نمی کند
 

 :و آنگاه به يک کشف تئوريک محيرالعقول می رسد
 
شناسانه،  واقعيت اين است که از منظر هستی"

خواه  های برابری ساالر با گفتمان های دين گفتمان
مشکل چندانی ندارند و چه در جهان اسالم و چه در 

های  راحتی به ترکيب جهان مسيحيت، عموما به
خواهی دست  ساالری و برابری قدرتمندی از دين

ساالر اتفاقا گفتمان  نقطه مقابل موقعيت دين...  اند يافته
ليبرال است و هر آنچه غير از اين باشد آدرس غلط 

شدت به کار روحانيون  است، آدرس غلطی که اتفاقا به
آيد و قطعا بار ديگر به آن خوشامد  حاکم بر ايران می
  ."که بيش از يک دهه پيش گفتند خواهند گفت؛ چنان

 
اين مارکسيسم کمونيست های ايران نيست که نقص 
دارد و به سالخی کمونيست ها منجر می شود؛ اين 

وحشيانه جامعه  ماهيت سرمايه داری خشن با استثمار
ايران است که بعلت نياز به داشتن طبقه کارگر 

يک بورژوازی و هيات حاکمه "  ارزان و خاموش"
از بيخ و بن جنايتکار را بر قدرت می نشاند تا هر 

اگر صدها .  گونه اعتراضی را شديدا سرکوب کند
هزار کمونيست در تاريخ شصت ساله اخير اسير، 
شکنجه و اعدام شده اند بعلت اين نياز پايه ای نظام 

" حرص و ولع سرشت انسان"سرمايه داری و نه 
فقط در چنين جامعه ای که هر نوع شعور و .  است

انديشۀ آزاد و تفکر عميق را قربانی می کند، می توان 
اين چنين بيسواد، واپسگرا، پسقراول بود و اين چنين 

 .ادعای روشنفکری و تئوريسين بودن داشت
 

اين تالش و هدف کمونيسم کارگری است که اين 
بساط را برچيند؛ پايه های استثمار و حرص و ولع 
سود را متالشی کند؛ جامعه ای بسازد که در آن نه 
سود و پول، بلکه انسان دوستی و رفاه و شکوفايی 

جامعه ای بدون طبقات .  شهروندان منبع تحرکش باشد
که آزادی، برابر و رفاه همگان را تامين و تضمين 
می کند و لذا بساط تاريک انديشی و خرافات را نيز 

 .جمع می کند
 

*** 
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 اعالميه حزب حكمتيست 

 واپسگرايان تسليت گو
 اسالمى -نمودهای جنبش كپک زدۀ ملى 

 
با کشته شدن قاسم سليمانی قاتل، که دستانش به خون صدها هزار انسان از کودک و 

 -نوجوان تا سالخورده نه فقط در ايران بلکه در کل منطقه آلوده است، جنبش مرتجع ملی 
به "  هنرمند و سلبريتی"عده ای مزدور نان به نرخ روز خور به نام .  اسالمی عزادار شد

. ربايند گويی گوی سبقت از يکديگر می های تسليت خيل عزاداران رژيمی پيوستند و در پيام
خون آبانماه   اين کاسه ليسی در هر شرايطی شنيع و تهوع آور است؛ اما بويژه پس از حمام

ها بيش از هزار و پانصد انسان را به قتل رساند و هنوز هزاران  که رژيم جنايتکار سليمانی
را هر چه بيشتر "  صنف و فرقه"نفر تحت شکنجه اند، اين عمل گنديدگی و کاسبکاری اين 

 .بنمايش ميگذارد
 

نامند؛ بی استعدادهای جبونی که به يمن وجود يک  می"  روشنفکر"واپسگرايانی که خود را 
هنرمند و "استبداد خونين و قتل و عام انسان و انسانيت، آگاهی و خالقيت، صفت 

را يدک می کشند؛ مزدورانی که برای منصب و مقام، پول و ثروت به "  روشنفکر
های جنبش  شوند؛ اين جماعت نمودها و سمبل دستبوسی هر جالد و دزدی به صف می

 .اينها را بايد شناساند و افشا کرد. اسالمی اند -متعفن ملی 
 
زده، تمدن ستيز، گذشته پرست، سياه  اين صنف، اين فرقه، يک پديده مردانه، ملى، اسالم"

سنتى است که فقط به اعتبار .  مآب است مسلک و کاله مخملى  -پوش، ضد ِعلم و آخوند
اختناق آريامهرى و اسالمى و بسته بودن چشم و دست و دهان مردم و تکفير شعور در آن 

) منصور حکمت، ماهواره و آل احمدهای پالستيکی(  ."مملکت تا امروز دوام آورده است
 .اين توصيف از اين جماعت کاسه ليس چقدر درست و عميق است

 
با سرنگونی جمهوری اسالمی اينها نيز بايد يا به دنبال يک .  عمر اين صنف کوتاه است

سوراخ موش بگردند يا رنگ و گريم عوض کنند؛ تنها کاری که در آن بسيار ماهر و 
اند که هنوز صدای مردم  انديش و بخود مشغول آنچنان بی مايه، سبک فکر، خام.  اند هنرمند

های گره کرده کارگران را نديده اند؛ هنوز  بپاخاسته و آزاديخواه را نشنيده اند؛ هنوز مشت
فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی را که از گوشه و کنار جامعه بلند می شود به گوش 

نشسته اند و دير نيست که بايد بر مزار "  سردار شهيدشان"اکنون به عزاداری .  اند نگرفته
 .کل نظام شان شيون کنند

 
رژيم اسالمی را :  پيام مردم آزاديخواه و بپاخاسته به اين واپسگرايان کاسه ليس چنين است

کشيم؛ سران و جانيان ريز و درشت آنرا بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه  به زير می
سازيم که در آن هنر و خالقيت، انديشه و  کنيم؛ يک جامعه آزاد، برابر و مرفه می می

 . آگاهی، شعور و انسانيت شکوفا شود
 

 -حکمتيست همواره اهداف ارتجاعی جريانات جنبش ملی   -حزب کمونيست کارگری ايران
ما همواره تاکيد کرديم که اين .  اسالمی را در صحنه سياست ايران افشاء نموده است

اند، دارای اشتراکات عميق  چاپلوسان نشسته بر سفره خون هم جنس اين حکومت
اين رفتارهای شنيع بيانگر بيربطی اين صنف .  اند و آرمان اجتماعی مشترکی دارند فرهنگی

حزب اين رفتار کثيف .  به صف آزاديخواهی کارگران و مردم و خواستها و اميال آنهاست
 .کند را محکوم می

 
 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٥ – ١٣٩٨ديماه  ١٥

 اسالمى ها -شبح كمونيسم و هراس ملى 

 ...آذر  ١٦در حاشيه 



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

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

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

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

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

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

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

 !  ميدهد" رای"حکومت قاتلين فرزندان مردم 
 

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

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

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

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

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

   

 اعالميه حزب حكمتيست در باره،

 مضحكه انتخابات مجلس اسالمى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ! مردم ايران پشت ميز محاکمه نشانده شوند
 

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

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

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير
 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

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

 ! به حزب كمک مالى كنيد

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

 :حساب برای حزب بفرستيد

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

!زنده باد سوسياليسم  


