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باد سوسیالیسم!   زنده  

جنبش ”های هوادار  سوسیالیست

 “کربال

خلق ها از اقمار پژاک در   درباب  بیانیه کمیته

   مورد ماه محرم !

 همایون گدازگر

  

مسسبهه همسسوار  قر م ا سس   و ناسیونالیسس    
یارویسساور و تسساتییان یردی سسر  مختلسس 

اند. بنابه شرایط سیاسی و اجتماعی گسا   بوق 
قی ری فرع، اما قرهرحسا  قر  و یری اصل 

تمسسام م سسا   مسسااو  سسسواری قاقن بسسه 
یردی رنسسسد. هرمسسسدام قر بسسسور  باشسسسند 

شسسان را بسسا هسس   بسسارهر  بسسه نسسرن روز نان
قر همیسسک مرقسسستان عسسرا  مسسه  هورنسسد. می

احزاب ناسیونالی ت مرق حام  ه تند، قفاع 
از هرافسسسسه مسسسسبهه یرسسسسی از وسسسسسایل 
سرتان هداشسستک حاممیتسساان اسسست. وجسسوق 
احزاب مبهیی نه تنهسا تناضس ی بسا حاممیست 

و ملی ندارق، بلره جسزو “  هوقی”حرومت 
ضسسسروریاق ب سسسای حاممیسسست احسسسزاب قر 

است. ارتزا  ناسیونالی   از ارتجساع   ضدرق
مسسبهه الزامسسا ربهسسی بسسه هلسسو  نیسست و 

آنها به مبهه ندارق. بلرسه   ی محر  ع ید 
ای اسسسسست بسسسسرای مسسسساروعیت  وسسسسسیله
قر بیسسسک  مسسسرقن تای سسسا  هسسسوق ومحرسسس 

 تریک اضاار جامعه. افتاق  ع ه

های  تعریسس  وتمجیسسد برهسسی از شخسس یت 
زاق   از احمسد متستی ناسیونالی ت مُرق ایرانی

او از شرمت قر جنایاق   و تالش برای تیرئه

خوابی انتخاب نیست! کارتن  

 ملره عزتی

 دولت رئیسی، کابینه قاتلین و جنایتکاران

 در بر همان پاشنه خواهد چرخید

 سعید ی انه

 پرسد: اکتبر می

ی زنان در افغانستان کار آمدن طالبان و مسئله روی  

 مصاحبه با پروین کابیل

! 

بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی، نظام  شورایی مناسب است 

؟ یا ساختار پارلمانی  

 ابراهی  باتمانی

 پیام نشست دفتر سیایس حزب حکمتیست به مردم ستمدیده افغانستان

 مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران!
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جمهوری اسالمی، یا تالوق ضسرآن قر 
میسسدیای حسسزب قمرسسراق مرقسسستان 
ایران و همچنیک همراری ایک احسزاب 
با جریاناق مرتجس  و مسبهیی از ضییسل 

معنای  سازمان هیاق وغسیر ، الزامسا بسه
آنها به قیسک اسسالم  چنانی ی آن ع ید 

وغسیر  نیس ت، بلرسسه اسستتاق  از ابسسزار 
مبهه برای تحمیق و ع ه ن هداشستک 
جامعه و از ایک  ریسق اقامسه حاممیست 

قر  و تحمیسسل سسسرموب  اسسستامارگرانه
جامعسسه اسسست. مسس ی نمسساز هوانسسدن 
محمدرضا شا  تهلوی قر زیارق حس  و 

های ریزوقرشت  بوسی آیت اهلل یا قست
ی  وانسس اراو نسساانه را توسسسط اعسسوان

اسسسالم “  مییسسک”هلسسو  نیسست بسسه قیسسک 
بازی  مرق. ریاماری و ح ه ارزیابی نمی

مبهسسه ” ی سساق حسسام  قر احسسترام بسسه 
تر از آن است مه احتیاج  عیان“  ها توق 

مسه مسسا  بسه افسااگری قاشسته باشسد. ایک
ای  مبهه وسسیله گویی  ها می ممونی ت

قار بسرای  است قر قست  ی سه سسرمایه
تحمیسق جامعسسه، از همیسسک مسسااهداق و  

گسسسیرق  واضعیسسساق زمیسسسنی نسسسا ت می
روزانه جلسوی چسا  جامعسه اتتسا   مه
  افتد.  می

از میان جریاناق واحزاب ناسیونالیس ت 
پ.ک.ک و  مرق قر منه سه هاورمیانسه، 

های قی ر مرقستان  قر بخش اضمار آن
قر برسسسارگیری مسسسبهه قر هدمسسست 

واضعا صاحه قرافزوق  و “  تی مورقایه”
های جالسسه قر جنیسسش  گسسباری بدعت

اند. چامرمنسسای ومرنسسش  ناسیونالیسس تی
قر م ابسسسسل تسسسس وش وقراویسسسسش و 

ی انسسسواع آن قر  گری از همسسسه شسسسیعه
های سسا   شسوق. سسا  شان تیدا می انیان

است ایک هزعیالق ارتجاعی چاشسنی و 
 هایاان است. مالق تیایرق سیاست

اما سه  ما قر مرقستان ایران از  ریق  
رق(  ی مرقستان شسرضی رروههسه شعیه

آن یعنی سازمان تسااک رحسزب حیساق 
های ماغسبی  مرقستان( و زیرمجموعه

و نسساموجوق آن بسس ی مسسام زمنند  و 
آورتر اسسسسسسست. ایسسسسسسک  چنسسسسسسدش

های نامریسسسسسسسسسی  زیرمجموعسسسسسسسسسه
های مبهیسسسسسی  مناسسسسسسیت   تسسسسساری 

و “  عید ضربان”و “  عید رم ان” ازضییل
واویالی مربال و عاشسورا را قر ت ویس  

اند.  بزرگ وبرجس ته نوشسته شان سارنه
بسه مسرقم مسه  توصیه و رهنموقهایاان

  باشسند، بسه مواظه روز  و نمساز هسوق
ه و  تاویق مس لمانان بسه ترقاهست 
همسسو و امسساق بسسه مالهسسای مرتجسس ، 

روتیسسک ایسسک  های ازجملسسه قسسستورالعمل
جریسسسسسان قر تیلیسسسسس  و ت دیسسسسسو 

و قرواضسسس  ممسسس  بسسسه  مانسسسدگی ع ه
 جریاناق سیا ِ مبهیی است. 

تیلیاساق ارتجساعی،  قر راستای همیسک
ی گبشسسته بسسه بهانسسه مسسا  محسسرم  هتتسسه

سسسرزمیک ”قر “  عاشسسورای حسس ینی” و
و جسسایی مسسه حسستی بسسرای  “اهسسل سسسنت
ایسسسک  آن سسسسنی مسسسبههِ مسسس لمانان

بازی هیسسسسسا معنایسسسسسی  شسسسسسه هیمه
تک مرقند و   گری به لیا  شیعه ندارق، 

ای بسه روا  هرسسا  بسه  با صدور بیانیه
  مربال تیوستند . ص  عزاقاران

هسسسسسا و  ی هلق قربیانیسسسسسه ممیتسسسسسه
های مومسسسسا جتامیسسسسک  باورمنسسسسدی

مورقستان رک.ج.ک( واب ته به سازمان 
  آمد  است: تااک

م اومسسست امسسسام حسسس یک م اومسسست ”
ای ت مه با حروش زریک  آزاقیخواهانه

قر تسساری  بسساریت بسسه رشسسته تحریسسر 
قرآمسسسد  اسسسست. حسسس رق حسسس یک و 
هتتاقوقو رفیسق وی، صسدای وجسدان 

های هاورمیانه، صسدای آزاقی و  هلق
همیک قلیسل حس یک  هواهی ت. به عدالت

مربال، صدها سسا  اسست بسرای تمامسی 
افسسراقی مسسه هواسسستار حسسق و ح ی سست 
ه تند به شعار و رفیق مید  شد  است. 
ایک مهس  قارای معنسای بزرگسی بسرای 

های م اومت ر است و امسروز مسا  ان ان
بایسسد بسسا مسسد نرسسر ضسسرارقاقن آن، ایسسک 
م اومت را زنسد  ن سه قاریس . بسه ایسک 
مناسسسیت مسسا امیسسدواری  مسسه عیسساقاق 
علویان عاشق مربال مه با روح، اندیاه 
و ایمان م اومت نموق ، ل مه نان هسوق 

مننسد م یسو  قرگسا  حسق  را ت  ی  می
باشسسد. همچنیسسک مسسا ااعسسان قاریسس  مسسه 
عیاقاق و قعاهای م لمانان شیعه مه با 
ایک حو و قرک یاق و ها ر  مسربال را 

قارنسسسد قارای ارزش  زنسسسد  ن سسسا  می
 “باشد. واریی می

آنچه م اومت مربال ”آید:  قر اقامه می
نمایسسد و روحیسسه آنسسرا  را م سسد  می
باشسد.  مند اهداش آن می نمایندگی می

م اومسست مسسربال آگسساهی، اراق  و عسسزم 
راسخی را به علویان بخساید  اسست تسا 

ای بهستر حسق و نساحق،  بتوانند به شیو 
قرسسست و ناقرسسست، هسسوب و بسسد را از 
همدی ر متمسایز مننسد. آنچسه حس رق 
حس یک را قر میسان علویسان بسه هسط و 
هویت تیدیل مرق  است ایک آگساهی و 
اعت اق است. هر مدام از علویان مسه قر 
محسسرم امسس ا  سسسخک گتتنسسد هواسسستار 
اتحسساق و سسسرزندگی علویسسان شسسدند، 
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ای شهروندان است و سالم حق پایهایمن بر خورداری از محیط کار وزیست   



 

تشکیل شوراها در محل کار و 

محالت برای اعمال  حاکمیت و 

اراده  جمیع کارگران در محیط کار، 

و مردم در محالت  امری مهم و 

وری   در تحوالت سیایس   ضر

 پیش رو در ایران است. 

 زنده باد تشکیل شوراها

فراهوان شرمت قر میارز  قمرراتی  
تریک میسارز   و ایتای ن سش قر صسحی 

علویان مه ماابه م اومت مربالست به 
ی  هواسته ح ینی مید  شسد  اسست. 
مسسسا همچسسسو آجنیسسسش آزاقیخواهسسسی 

ای  مورقستان[ ااعان قاری  مه جامعسه
مه م اومت را م د  شسمرق  و بسرای 

منند، یس   زند  ن ه قاشتک عیاقق می
هسواهی  یساقآور  مسا می میارز  اسست. 

شسسوی  مسسه ایسسک مهسس  علسسوی بسسوقن را 
امام از سسوی  ٢١  مند. روز  تمایل می

علویان و ت  ی  نسان قر روز عاشسورا، 
باشسسد مسسه  نسساانه ارزش انسس انیت می

هواستار تداوم آن ه تند. آنچه بایسد 
مورق تأمید ضرار گیرق ایسک اسست مسه 

  “علویان هط ح ینی را اقامه قهند.

ی اضمسار پ.ک.ک  اگر م ی ایک عزانامه
را از هلسسو  نیسست قیسسنی ایسسک  یسس  

فرییسی  بداند اشتیا  می مند. ایسک عوام
قسسسست آورقن ق   شسسسیاقانه بسسسرای به

برقن بسسه  هسسای مسسبهیی بسسا تنسسا  اضلیت
ارتجاع مبهه است. ایک ضانون اساسی 

زمانسسی  هسسا بسسرای قوران حاممیسست ایک
است مه ایک  یس  قر جامعسه صساحه 

گسسات ”ضسسدرتی باشسسند. قسسستورالعمل 
قر فسسرقای “  نهسسی ازمنرسسر”و “  ثساراهلل

سسسرن ونی جمهسسوری اسسسالمی اسسست. 
چنیسک  عنوان اتوزی یون جریانی مه به

ق  قر را  ح یک و هزعیالق عاشسورا 
ای از  قارق، اگسسر قسسستش بسسه گوشسسه

فروشسی و  ضدرق برسد، بس ا  ماروب
مناسسسسیاق جسسساک  و قیسسس رو و بسسسار

شاقی مرقم را بسه بهانسه احسترام بسه  و 
مربال و م اومست  رم ان و محرم و ما 

 ح یک، تخته هواهد مرق.

امسسا زهسسی هیسسا  با سسل، قر جامعسسه 
مرقسسستان بسسا قسسست بسسرقن بسسه ایسسک 

های توسسسید  اتحسساقی حاصسسل  حربسسه
تحست  سسا  زنسدگی  ۲١نخواهد شسد. 

حاممیت جمهوری اسالمی اتتاضا روند 
اعتیاری و تنتر از مبهه را موجسه  بی

شد  است. مبهه و هرافاق وارتجساع 
نه وسیله اتحاق وهمی ت ی، بلره ابزار 
ازه  تاشیدگی جامعه و به ضه را بسرقن 
مسسسسسدنیت و حسسسسسو نوعدوسسسسسستی 

هواهی اسسست، وسسسیله تسس لی   عسسدالت و 
شسسدن بسسه وضسس  موجسسوق اسسست و قر 
ضدیت با هوقآگاهی بسرای رهسایی از 
جهن  منونی. امیا  و آرزوها، هواست 

ی مسسرقم مسسارگر و  ومهالیسساق تسسوق 
ها  مش، عرصسسسسسسسسسسه زحمسسسسسسسسسست

هسس تند مسسه جریانسساق  هایی ومیسسدان
ناسیونالی ت از ضییل پ.ک.ک و تااک و 

انسسد. ف سسر،  بی انه هسسا اضمارشسسان بسسا آن
نداری وبیرساری، سسرموب و ایجساق 

تایمسسا   وحسسات ونسساامنی قر جامعسسه و
هایی ه تند مه  شدن ح و  زن، عرصه

هاست مرقمِ میارز را قر منسار هس   سا 
نه هویت مبهیی و ضومسی.  اند ضرارقاق 

هسسسروش واعسسسترای منونسسسی مسسسرقم 
بسر   ی ایسران، نسه جامعه ی تاهواسته به

سر مبهه و ملیت، بلره بسرای تامیسک 
 ای قرهور ان ان امسروز، علیسه زندگی

ف رونسسسداری، بیرسسساری، گرانسسسی و 
تح سسیر ونسساامنی اجتمسساعی، و سسسرموب 

زمیسسک را زیسسر تسسای حاممسسان مرتجسس  
 رهی  اسالمی قاغ مرق  است. 

قوائسسر اصسسلی وفرعسسی ایسسک جریسسان از 

متنسسوع   پ.ک.ک گرفتسسه تسسا شسسعیاق

بسسه ایسسک تیلیاسساق مهنسسه ترسسستانه  مسسه

مسدعی هس تند مسه چس  و   مااولند،
اند و  رفسسدار عسسدالت و  سوسیالیسس ت

قر م ابل مسرقم  مرقارشان اما آزاقی.

مخالتیسسسسسسسسسسک  و زحمترسسسسسسسسسسش 

و قر م ابسسسل   سسسسرموب رانه  هسسسوق
مرتجعیک و مبهه هم و وجانیدارانسه 
اسسسست . وقر ایسسسک مسسسورق مسسساخ  

“ جنیش مربال ”سوسیالی ماان هواقار 
 . آید از آب قر می

ها  مسسرقم مرقسسستان قر همیسسک مناسسسیت
است مه باید ص  قوست و غیرقوسست 
هوق را تاخی  قهند. سازمان تااک و 
نهاقهسسا و اضمسسار آن بسسا ایسسک تیلیاسساق 
ارتجسسساعی ف سسسط ماهیسسست هسسسوق و 

ومهالیسساق  بسسه ح سسو   شسسان ربهی بی
بسه نمایسسش  واضعسی مسرقم مرقسستان را

های  گبارنسسسسد. ایسسسسسک سیاسسسسسست می
افرنانسسه بایسسد از  ترسسستانه و تترضه مهنه

هسسوا  محرسسوم و   سسرش مسسرقم آزاقی
 بیش از تیش افاا شوق. 

  همایون گدازگر

 ٢۲۱۱شهریور  ٢۱
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران



 

 پیام نشست دفتر سیایس حزب حکمتیست به مردم ستمدیده افغانستان

 !مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران

 

ما رویداقهای افاان تان را با ح اسیت قنیا  مرقی ، قر ن رانی و مخا ر  بازگات  الیان شری  بوقی ، برایک باور بوقی  
مه مرقم آزاقیخوا  افاان تان و منه ه و جهان میتوانند و باید قر م ابل ایک روند ارتجاعی و سلهه مجدق  الیان بر 
افاان تان بای تند. قر لحراتی مه قر جل ه قفتر سیاسی بوقی  اهیار ت لی  شهر به شهر را توسط نیروهای قولتی به  الیان 

صحنه های قلخراشی مه تلویزیونهای شاهد بوقی  و ق  ما با شما مرقمی بوق مه قر ایک وضعیت بارن  گیر افتاق  اید. 
جهان از تحویل افاان تان به  الیان تخش می منند، نتو را قر سینه باریت آزاقیخوا  حیو مرق  است. مااهد  اسارق 
ی  جامعه عموماً و زنان ه وصاً، تجاوز به موقمان و ضتل و آقمرای سیعانه، ضله هر آزاقیخوا  و ان اندوستی را عمی اً 

 میتاارق. 
 

 الیان، ی  معامله مای  قولت آمریرا و ناتو با “  امارق اسالمی”آنچه اتتا  افتاق، یعنی تحویل قولت اسالمی غنی به 
 الیان با حمایت قولتهای تام تان، جمهوری اسالمی، چیک و روسیه بوق. اشرش غنی فرار مرق و بخش مهمی از هی ت 
حاممه فاسد افاان تان قر ایک معامله مای  علیه مرقم شری  شد. شما تنها ماندید با صتی از جنایتراران حامی و شری  

تروری تی و جنگ سارر  نیروهایبازگات  الیان بار قی ر افاان تان را به ضتل ا  زنان و ی  تای ا  فعا  اما  الیان. 
تیدیل می مند. بازگات  الیان یعنی محو مرقن مجدق زنان از جامعه، حمله به هر ار  از ح و  و آزاقی فرقی و 

اما “!  صل  قر افاان تان”اجتماعی، ب تک مدار  و ممنوعیت آموزش و هر جلو  از زندگی تحت ترچ  مااب و قروغیک 
ایک تایان را  نی ت، با اراق  آگاهانه و سازمانیافته مرقم اوضاع میتواند تاییر مند. قر ایران مرقم آزاقیخوا  قر مار بزیر 
مایدن جمهوری اسالمی اند. قر عرا  و لینان علیه سلهه قولتهای تواف ی و ضومی و مبهیی بمیدان آمد  اند. اماریت 

 مرقم افاان تان امنون قر شوک ایک معامله مای  اند اما سلهه  الیان را نمی تبیرند. 
 

حزب حرمتی ت قر ایران همرا  با  ی ه مارگر و زنان و مرقان آزاقاندیش قر منار شماست. اگر امروز قر ایران ی  
آمد. به نرر ما تنها سیاست قرست قر شرایط حاضر،  قولت مارگری سر مار بوق، به یاری شما برای قره  موبیدن  الیان می

برافراشتک ترچ  م اومت توق  ای و م لحانه علیه قولت م تعجل  الیان است. قر ایک نیرق موئتلتیک  الیان و قولتهای 
قمرراق و م تید و اسالمی منار شما نخواهند بوق اما مرقم آزاقیخوا  جهان از تهران و بیروق و باداق تا تاریو و برلیک 

 و لندن قر منار جنیش م اومت علیه حرومت  الیان هواهند ای تاق. سلهه  الیان را نپبیرید، علیه اش بپاهیزید!

 

 حرمتی ت -نا ت قفتر سیاسی حزب ممونی ت مارگری ایران
 

 

 ٥۱٥۰اوت  ۰١ - ۰۰۱۱مرداد  ٥٢

 زنده باد آزادی و برابری 
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مارآمسسدن  الیسسان قر  رویاکتبببر: 

افاان تان چه تحورتی را قر رابهسه بسا 
زنان قر برقارق؟ چرا بار قی ر صحیت 
از سن  ار و محدویت هسای اجتماعسی 

 برای زنان بالفاصله مهرح شد؟ 

بسسه ضسدرق رسسسیدن :  پبرین  کبلی ی

نیروهای سسیا  اسسالمی قر هاورمیانسه 
ی  تاری  به ضدمت جمهسوری اسسالمی 
قارق. اگر چه ضیل از روی مار آمسدن 
جمهوری اسالمی ه  ح سو  انس انی و 
اجتماعی زنان قر هاورمیانه همیاه قر 
ضوانیک ماورهای مختل  منه ه تحست 
تاثیر مسبهه اسسالم بسوق  اسست امسا از 
اوائل ضرن نوزق  میالقی میارز  برای 
برابری ح وضی و مدنی زنان بخسای از 
میارزاق قرایک ماورهای بوق  اسست. 
قر ماورهایی مال ایران، مس ر، ارقن، 

شد جسای تسای تساثیراق ایسک  عرا  می
میسسارزاق را قر ضسسوانیک ایسسک مسساورها 

گیری اسسالم سیاسسی قر  قید. با ضدرق
منه ه و بویا  ایران موضعیست برابسری 

 ورجسدی  اجتماعی و ح وضی زنسان به
های زیساقی  ناینی به ههر افتاق و ع ه

بسسسه آن تحمیسسسل گرقیسسسد. جمهسسسوری 
اسالمی اولیک ماوری بوق مسه ضوانیسک 
آتارتاید جنس ی را رسسمیت بخساید و 

ح وضی زنان را قر قستور مار  ترچ  بی
هوق ضرار قاق و به ی  سیاست فعا  قر 
منه ه تیدیل نموق. قر افاان تان ه  قر 

ی  الیسسسان  ت رییسسسا سرنوشسسست  قور 
ماابهی به زنسان تحمیسل گرقیسد و مسا 
شاهد اجرای ضوانیک صدر اسالم قر ایک 

های  هسسا و صسسحنه مسساور بسسوقی . فیل 
های ورزشی  سن  ار زنان قر استاقیوم

افاانسس تان، تحمیسسل برضسسه بسسه زنسسان، 
ممنوعیت ح ور قر امامک عمومی، مار 

گرقی بسزرگ را نسه  زنان و غیر  ع ه
ی افاان تان  تنها به زنان بلره به جامعه

شسیه  تحمیل نموق. امنون بازگسات ی 
توانسد سسرآغاز   الیان به حرومست می

تحمیل یس  ع سه نساینی باشسد. نس لی 
انسد و  زنانی مه توحش  الیسان را قید 

عنوان شاهدعینی ایک بربریست هنسوز  به
قانند مسه ایسک جسانوران  اند و می زند 

وعسام  توانند با ماتار و ضتل چ ونه می
ی شوم هسوق را برجامعسه تحمیسل  سایه

منند. اما تنها زنان نی تند مسه قر ایسک 
شسان  هسا زندگی ی مایس  قولت معاملسه

ی افاان تان  شوق بلره جامعه تایما  می
روشسد  اسست.  با ی  چلن  جدیسد روبه

توانسسد ع سسه نسساینی  حسس ور  الیسسان می
ی افاانسس تان  بزرگسسی را بسسه  جامعسسه

ای  مانسد  های ع ه تحمیل نماید. سسنت
منند میسدان  مه هنوز به شدق عمل می

مننسسد و اولیسسک  بسسازی بیسساتر تیسسدا می
ضربانیان ایسک وضسعیت جدیسد زنسان و 

 قهتران و موقمان هواهند بوق. 

منید مه  الیسان  آیا فرر میاکتبر: 

ی  توانسسد قر ایسسک قور  ماننسسد قهسسه می
ی  هاتاق میالقی بربریت را بسه جامعسه

 افاان تان تحمیل مند؟ 

جواب ایک سوا  هس  پرین  کلی ی: 

تواند آری و ه  نه باشسد. آری بسه  می
ایک معنا مه اگر م اومتی قر م ابل آنها 

ها ایک هواهسد  صورق ن یرق هدش آن
بسوق مسسه بسا چن سسا  هسونیک هسسوق را  

مایدن مرقم را ب یرند. هرصدای  نتو
هواهی را قر گلسو هتسه مننسد.  آزاقی

ی جن ی تیدیل نماینسد  زنان را به برق 
و قستاورقهای ممسی را مسه بخسای از 
جامعه قر ایسک مسدق بیس ت بسا تسالش 
برای تحمیل آن میسارز  شسد  اسست از 
قسسست بدهنسسد. را  قی سسر میسسارز  و 
ایسس تاقگی و م اومسست و سسسازماندهی 
است. هر انسداز  م اومست بیساتر باشسد 
مرقم هس ارق ممستری هواهنسد قیسد. 
ف ط چند ساعت بعد از وروق  الیان به 

هسا علسنی بسه  مابل چنسد زن قر هیابان
هسا ترقاهتنسد.  م ابله و اعسترای بسا آن

قهسد  اتتاضاق روزهای اهسیر نساان می
مسسه اشسسسرا  مختلتسسی از م اومسسست و 
سسازماندهی هسسوق حسا  شسسرل گرفتسسک 
اسسست. بسسه نرسسر مسسک  الیسسان نخواهنسسد 

ی افاانسس تان را بسسه  توانسس ت جامعسسه
ی ضیسسل برگرقانسسد. تیسسام فعالیسسک  قور 
های  و انس ان -ماال ماللی جویا-زنان 

هوا  به هوبسی ایسک  سرورر و آزاقی
قهسسد. سرنوشسست زنسسان قر  را نسساان می
 ور واضعسی مسورق توجسه  افاان تان بسه

جهانیان ضرارگرفته است، اما ایک مافسی 
نی ت. سرنوشت زنان قر افاانس تان بسا 

هوا   های آزاقی ی ان ان سرنوشت همه
 لسسسه قر هاورمیانسسسه گسسسر   و برابری

 لسه قر  هورق  اسست. جنیسش برابری
ایران وظای  مهمی قر ایک رابهه قارق. 
مسسا قر ایسسران بسسا جمهسسوری اسسسالمی و 
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 پرسد: اکتبر می

ی زنان در افغانستان کار آمدن طالبان و مسئله روی  

 مصاحبه با پروین کابیل

 نه به حکومت ضد زن! 

9ب یه قر صتحه   



 

اح ان ع سو شسورای شسهسر  زهرا شمو
ای با روزنامه اعتماق  تهران قر م احیه

هسوابسی   قر رابهه بسا مسعس سل مسارتسک

هوابی ی  نوع سی   مارتک” گوید  می
ی  اظهارنرر وضیحانه و ”   زندگی است

صسسد السسیسستسسه مسسامسسال آگسساهسسانسسه. زهسسرا 
توجهی  ی مه  و ضابل اح ان مهر  شمو

های مالن جمهوری جنایت  قر سیاست
و سرموب اسالمی نیس ست، امسا هسوب 

قاند چه ب وید تا م ولیست فس سر و  می
هسا ان سان  هانمانی میلیون نداری و بی

را به گرقن هوق آنها بسیسانسدازق و بسا 
واه  زییای انتخاب تزییسک مسنسد و از 
هوق و سران حرومت سله م ولسیست 

قاند چ ونسه حس سایسق  مند. هوب می
روشک و واض  قنیای سرمایه و جامعه 
نابرابر  ی اتی را وارونه جلو  قهسد و 
هون ها  شد  بر قست  ی ساق قارا 
و استامارگر را باوید و از آنها قفساع 
مند. اگر واضعسا حسرش از انستسخساب و 
ت می  فرقی برای نوع زندگی مرقن 
است، به ایک ملسیسجس  شسورای شسهسر 

هسای  هواب قهی  مارتک تهران ضو  می
مسسورق اشسسار  وی قر انسستسسخسساب بسسیسسک 
هوابیدن قر سرمای اسستسخسوان سسوز 
شیهای تاری  و  سورنسی زم ستسان و 

هسا و  منند  تاب تان تحمل گرمای هته
های مجسهسز بسه  هوابیدن قر آتارتمان

وسسسایسسل مسسدرن تسسنسسرسسیسس  حسسرارق و 
تختخوابی گرم و نرم، انتخابی ب سیسار 
ساق  و بدون فوق وضت اسست. بسرای 

هسا و بسرگاست بسه یس   بازسسازی آقم

زندگی عاقی و شای ته ان انسی صسرش 

   وضت زیاقی رزم نی ت

تحس سیسق و غسور و تستسحس  قر بساب 
سسیساسست “  نرما ” بازگات به زندگی 

مجیزگویان و بلندگوهای سرمسایسه از 
مسرق  آن  مرق  و غیرتحس سیسل تح یل

ای از  هسسا هسس  بسسا قرجسسه حسسل اسسست. را 
تتساوق مسمسابسیسش یسرسی ه ستسنسد، 

مرقن صورق م  له!  چرا قر ایسک  تاک
فسسراوانسسی اهسستسسیسسار و گسسزیسسنسسه هسسا قر 
جمهوری اعدام و سرمسوب تسوشسش و 
نوع زندگی اهتیاری  نسیس ست؟ چسرا 
امنیت و رفا  و ی  زندگی  شسای ستسه 
ان انی ی  اهتیار و ی  استایسل ضسابسل 
قستر  برای هم سان نسیس ست؟ چسرا 
تامیک زندگی ان انهایی مه قر فجسیس  
تریک شرایط ممرک قر مالن شهرهسای 
آن جامعه سرونت قارند انتخاب شمسا 
و حسسرسسومسست شسسمسسا نسسیسس سست؟ زهسسرا 

اح ان مامال آگا  به مناف  هوق  شمو
و همسپسالسرسی هسایسش اسست. اگسر او 
م ولیت را از روی قوش شهسرونسدان 
برقاشته و آن را قر جای واضعی هسوق 
مه میسز و قفستسر قولست و نسهساقهسای 
حرومتی ه تند، بس سبارق آن وضست 
مار بی  تیدا میرند. سرمایه با اح ا  

شوق و شسیسراز  نسرس   ناامنی مواجه می
تاشد. آنوضت باید  آهنیک آن از ه  می

قولت و حامیان نر  موجوق قر برج و 
باروهای غیرضابسل نستسواشسان هس  قر 
آمان نیاشند. ارتش میلیونی محرومیک 

هورقگسان ایسک نسرس  تسا مساسز  و زه 

اسسستسسخسسوان نسسابسسرابسسر و غسسیسسران سسانسسی 
هوابی را با چنسان  گورهوابی و مارتک

شسان  سرعتی از برنامه و استایل زندگی
منند مه مله توک و هالی از  حبش می
 اح ان سوق براد. ماز شمو

چند سا  تیش فیلمی مه قر سننسدج از 
هوابی تهیه شسد  بسوق را  تدید  مارتک

قاق مسه قر  قیدم. مسرقی را ناسان مسی
گورستان ضدیمی سنندج رتایلسه( شسه 

رسسسانسسد. قر مسسنسسار  را بسسه روز مسسی
هوابی و ف ر و فالمت، اعتسیساق  مارتک

ه  بخای از زنسدگسی تسر قرق و رنس  
وی بوق. قر تمام  سو  فسیسلس  حستسی 

هوابی انتسخساب  یریار از اینره مارتک
اح سان اسستسایسل  و یا ب و  زهرا شمو

بسرق  اش باشد و از آن لبق می زندگی
ملمه ایی بر زبان نیاورق. آنچه قاشست 
قرق ق  فسس سسر و نسسداری و مسسعسس سسالق 
عدید  زندگیش بوق. انتخابی قر مسار 

شسسد از سسسیسس   نسسیسسوق، آنسسچسسه مسسه مسسی
زندگیش قید نتیجه حاممیت سی ت  و 
ضوانینی بوق مه سرمایه و تعلق  ی اتی 
حتی قر هن ام ابتال به اعتسیساق حسرش 

 او  را میزند. 
ضو  رسانه های حرومتی و آمساری  به

قهنسد قر شسهسرهسای  مه آنها ارایه می
هسسسزار  ١٢مسسسرقسسسستسسسان بسسسیسسسش از 

 ۰۱هسسواب وجسوق قارنسسد مسه  مسارتسک
هسوابسی  قرصد آنها قر مسنسار مسارتسک
  میتالی به اعتیاق ه  ه تند. 

هسسسا مسسسه قر  ایسسسک مسسسارتسسسک هسسسواب
های مترومه شهرها زنسدگسی  گورستان
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باد آزادی و برابری!  زنده  

 

خوابی انتخاب نیست! کارتن  

 
ر
 ملکه عزت
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منند، روزها امساسرا قر تسی تسیسدا  می
مرقن مواق، یا آشاا  و مسارتسک و یسا 
هر وسیسلسه قیس سری بسرای فسروش و 
تامیک زندگی هوق ه تنسد و شسه مسه 

آورنسد تسا  شوق به ضیرستان تنا  می می
بعد ازچند ساعت هواب، روزی قی ر 
را قوبسار  از سسر بس سسیسرنسد. تسرسسرار 

هایی مه مهلس سا  آور روزها و شه مال 
به استایل و انتسخساب مسوچسرستسریسک 
شیاهتی ندارنسد. قر رتسرتساهی مسه از 
زندگی سراتا ماس ست ایسک ان سانسهسای 
محروم و ضربانی سرمایسه تسهسیسه شسد  
یری از آنها میس سویسد سقوسست قارم 
همیک اماه مک را از اینجا بسیسرنسد تسا 

مسنسد مسه مساری  ترک من س التما  می
برای مک منیسد تسا از ایسک فسالمست و 
تح یر نجاق تیدا من س. انتسخسابسی مسه 
زهرا شمو اح ان از آن حرش میزنسد 
قر م ابل ایک قرهواست آن سدر تسو ، 
عاری از ان انیت و ح یر اسست مسه بسه 
سختی میاوق حتی به آن فرسر مسرق. 
جمهوری اسالمی اگر از اماا  شسمسو 
اح ان و ب یه مسلسیسجس  هسای ریسز و 
قرشتی مسه از فسر  سسرسسپسرقگسی از 
ان انیت تهی شد  اند استتاق  نرنسد و 
قر سایه ایک نوع اظهساراق از هسوق و 
ارگانهای هزارتویی مه به نام حمایست 
از م ت عتیک برتا مرق  رف  م  ولیست 

تواند تروند  قزقی  نرند، چ ونه می
و لتت و لیو سران جانی و قزق هسوق 
را از چا  جامعه تسنسهسان مسنسد. ایسک 
جانیان حتی زمانسی هس  مسه قسست بسه 
اضدامی میزنند ماری جز تنهان مسرقن 
ایک م ایه اجتماعی از قید عسمسوم قر 

 جامعه نی ت. 

آنچه شمو اح ان یا تهیه منسنسدگسان 
ایک نوع م تندهسا مسیس سویسنسد تساز  
نی ت، تررار حسرفسهسای مسهسر  هسای 

ترحافران نر  موجسوق  تر و مه  قرشت

هالیسق ” است مه با اقعای هن برتر و 
ه  به میدان آمسدنسد. قر “  هرچه ریق

تسر قر  هایی است مه ضسیسل رقی  حرش
مسورق تسسنسیسسلسسی جسوانسسان قر ایسسران و 

آسایی آنها و عدم عالضه بسه مسار و  تک
ثروتی مه قر جامعه ریسخستسه شسد  و 
ف ط باید جم  شسوق، اسست.  صساحسه 

ها ه  حرش مارشنساسسان  تر از ایک سنت
گسران سسیس ستس  و اضستس ساق  و توجیسه

ها را م  و   قاری است مه  آقم سرمایه
سعاقق و رفا  و هسوشسیسخستسی هسوق 

قاند و اگر هوشیخت و سعاقتمسنسد  می
و مرفه نی تند م  ر هوقشان ه تنسد. 
سارنه میلیارقها قرر هرج ایسک نسوع 
تیلیااق و از گزند قور نس سه قاشستسه 

شدن سرمایه و حتظ سوق و مالسرسیست  
شوق. قهسه هساسست  فرقی و شخ ی می

مت ریک سسرمسایسه و بسازار آزاق بسرای 
محتوظ و م سون نس سه قاشستسک نسرس  
موجوق بدنیسا  ایسک ه ستسنسد مسه بسه 
اماریت مرقم ح سنسه مسنسنسد مسه مسل 
ثروق انیاشته شد  قر قنسیسا قر قسست 
اضسسلسسیسستسسی چسسنسسد قرصسسدی حسسامسسی از 
شای ت ی صاحسیسان ثسروق اسست، نسه 
استامار و ت سمسه از گسرق  مسارگسران 

هاست برای ایک تیلیاساق  مایدن. سا 
یافستسه تسو  و هسزیسنسه صسرش  سازمان

شوق تا تحمسیسق مسنسنسد، تسا قروغ  می
جای زیک واضسعسیست شسوق و هسر تس  
فرقی م و  سعاقق هوقش ضسلسمسداق 

برای جسا انسداهستسک ایسک قروغ   شوق.
شسسرمسسانسسه از  سسرح  هسسای بسسزرگ و بسسی

تسسام سسازی شسسهسسرهسسا و جسسمسس  آوری 
متردیان! بخوانیسد ضسربسانسیسان نسرس  
سرمایه، تا تنهان مرقن فجای   نساشسی 
از نر  سرمایه و هر آنچه مه  قولت را 
از زیر بار م  ولیت بیرون نس سه قارق 

های شهسرقاری هسای مسالن  قر برنامه
شوق. آنهس  نسه  شهرها به وفور قید  می

به هیا قلیل قی ری نه به ایک هسا سر 
مه از نرر مسامسوران شسهسرقاری  ایسک 

های مسحسروم بسایسد از زنسدگسی  ان ان
شای ته ان انی برهورقار بساشسنسد، نسه! 
قرایک سی ت  سراتا نابرابر قاقن مسدا  

ها  هدماق ان انی به م  ولیک ایک  رح
نیاید قورازانترسار بساشسد. آنسجسا مسه 

هسسا بسسرای تسسامسسیسسک زنسسدگسسی  ان سسان
بخورونسمسیسر بسه قسستستسروشسی روی 

آورند با حمله و سرموب مامسوران  می
شوند و آنجسا مسه  شهرقاری روبرو می
زنند بایسد ازف سای  قست به گدایی می

عمومی قر سه  شهر تام ازی شونسد.  
گسری!! هس   اهب تهسعسد عسدم تسرسدی

ای است مه ظاهرا از منرسر  سیاست تاز 
م  ولیک شهرقاری هوب جواب قاق ! 

هایی مه از هیا منیعسی تسامسیسک  ان ان
شوند، بیمه ندارند، مسار نسدارنسد،  نمی

سرتناهی برای سرونت نسدارنسد، غسبا 
ندارند، لیا  مناسه و گرم نسدارنسد و 
صد الیته بنا به گتته مارشناسانسه زهسرا 

اح ان صرفنسرسر مسرقن از یس   شمو
زندگی ان انی ه  انتسخساب هسوقشسان 

 است.
را  حل ساق  رف  ایک مع ل  از  سرش 
سران  شهرقاری شهری چون سنسنسدج 
ارایه شد  و همه چیز به له  ی  تعهد 

گری به هوبسی و هسوشسی  عدم تردی
وشت ،  تبیرق الیته بعد ازضرب تایان می

ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  

14ب یه قر صتحه   
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گانه  قست شدن ضدرق قر ضوای سه ی 
ی ضسدرق  قر جمهوری اسالمی و ضی ه

قر قست مابینه ضساتلیک و جنایترساران 
مسسه هسسدش، حسسل  ای بیسسش از آن حرفسسه

ی مرقم باشد، مه  شد  مارالق انیاشت
نی ت، اساسا آهریک میسدان نیرقنهایسی 

ی اصلی ضدرق قر  رهی  اسالمی و ه ته
هسسای  ایسسران بسسرای م ابلسسه بسسا بحران

فزآیند  و قراصسل بحسران مساروعیت 
جمهوری اسالمی است. ماروعیتی مسه 
وسیعا از جانه مسرقم ناراضسی، گرسسنه 

مش جامعسه  واماریت مارگر و زحمست
زیر سوا  رفته و به وسسعت جارافیسای 
ایران به م اش تلیید  شد  اسست. ایسک 
قولت جدید بسا اقعسای بهیسوق اوضساع 
معیاتی، میارز  با بحران مرونا و حسل 

گیر رهی   های گوناگون گرییان بحران
اسالمی وارق شسد  اسست و قر ایسک را  

ی یک قارند مه امداقهای غییی نیز بسه ” 
امسسا همیسسک “.  مسسدق آنسسان هواهسسد آمسسد

هسای  سپرقن وت  ی  ضدرق میان چهر 
جنایتراررهی ، افراقی تماما واب ته به 

رهیری، بیسش  ه ته اصلی ضدرق و بیت
مسسه تسس مینی بسسرای حتسسظ نرسسام  ازآن

قاری اسسسالمی و تسسداوم ایسسک  سسسرمایه
عمسسررهی  فاسسسد باشسسد، بیسساترنامامی 
تسسامنونی رهیسس  اسسسالمی را قر حسسل 

هسسای عمیسسق اضتسس اقی، سیاسسسی،  بحران
مننسسد   اجتمسساعی و امنسسون بحسسران فل 

مرونسسا را جلسسوی قیسسد هم سسان ضسسرار 
 قهد.   می

اهیرا مجلو اسالمی با فوریت و بدون 
شسد  رئیس ی  ی معرفی مخالتت، مابینسه

ی جنایترساران و ضاتلیسک  ایک سرقسسته
هزاران زندانی سیاسی را ت ویه مسرق. 

هسسسای  اش بسسسا چهر  رئیسسس ی و مابینسسسه
ضسدرق   مه ن هسه جنایترار، بیش از ایک

ضسسع    جمهسسوری اسسسالمی باشسسد، ن هسسه
اسست. از بسسار تسسا تسائیک، از رئیسس ی تسسا 

ای و سسسایریک مسسورق نتسسرق عمیسسق  اه 
اند مه نسه تنهسا  مرقم مارگرو ستمدید 

هسسسای  از ایسسسک قولسسست، مسسسه از قولت
جز رن  ومسا ت، اهتنسا  و  تامنونی به

سرموب هیری ندید  و نخواهند قید. 
هسای عمیسق  قولت جدید قر ق  بحران

اضتسس اقی، سیاسسسی و اجتمسساعی تسسا بسسه 
عرصه وجوق گباشته اسست مسه قوازق  
قولت ضیلسی قر جمهسوری اسسالمی نسه 

اند ایک بحرانهسا را ماهسش  تنها نتوان ته
قهنسد، بسرعرو هرچسه زمسان گبشسسته 

ها افسزوق  شسد   است برعمق ایک بحران
ب ت  و هر سیاستی برای حل آنان با بک

روبسرو شسسد  اسست. تجسس   قولستی مسسه 
بسسدون ترقیسسد قر مواجهسسه بسسا ایسسک 

ها بسسا تناضسس اق  هسسا و نابسس امانی بحران
تسسسری قر قرون هسسسوق روبسسسرو  عمیق

هواهسسد شسسد و چنسسدان قوراز انترسسار 
نی ت مه هوق به عاملی قر تادید ایسک 

هسسا تیسسدیل شسسوق. واضعیسست ایسسک  بحران
تر ازآن  ای ها و تناضس اق ریساه بحران

هس  بسا  است مه با جابجایی قولست، آن
ایسسک شسسرل و شسسمایل بتوانسسد رونسسد 
تحسسورق را بسسه نتسس  یسس  جمهسسوری 

اسالمی متعارش و مسورق ضیسو  تیدیسل 
برنسسد و عسسالو  بسسرایک میسسان مسسرقم و 

ای عمیسسسق از  جمهسسسوری اسسسسالمی قر 
ناباوری و نترق بوجوق آمد  است مه 
با هیا ترفنسد و سیاسستی ضابسل جسیران 
نیسس ت و بسسه یسس  تسس اق آنتاگونیسس تی 

 تیدیل شد  است.
 

تمسسام واضعیسساق جامعسسه  بسسه مسسا نسساان 
قهد مه اماریست مسرقم، جمهسوری  می

اسسسالمی را نمسسی هواهنسسد و رفتسسک و 
سرن ونی آن آرزوی ضلیی آنان اسست 
و بسسرای آن تسسالش مسسرق  و هزینسسه 

اند. ایک نخواستک قر واضس  ریساه  قاق 
قر واضعیسسسساق سیاسسسسسی، افتسسسس اقی، 
اجتماعی و فرهن ی جامعه ایران قارق. 
رهی  اسالمی ازآغاز تا منون بسا امیسا  
و آرزوهسسای اماریسست مسسرقم مسسارگر و 

ی  های تسانه زحمترش، زنان و انس ان
آزاقی و رفا   قر تناضض عمیق بوق  و 
به همیک قلیل امروزجمهسوری اسسالمی 
بیاتر از همیساه مسورق نتسرق عمومسی 

 است.
اعتراضسسساق واعتسسس اباق مسسسارگری،  

ای چند سسا  گبشسته  های توق  هیزش
مسسه همسسه آنسسان بسسا بیسساتریک هسساونت، 
زندان، شرنجه و ماتارروبرو شسدند، 
عمسسق نتسسرق و نخواسسستک جمهسسوری از 
اسسسالمی را تمسسامک هویسسدا بسسه نمایسسش 
گباشتند. مرقم با اعترای و اعتس اب و 

های  نارضایتی هوق ضدم به ضدم ازجناح
مختل  جمهوری اسالمی مسه جمل سی 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد! 

 دولت رئیسی، کابینه قاتلین و جنایتکاران

 در بر همان پاشنه خواهد چرخید

 سعید یگانه
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

برای حتظ نر  موجوق از هیا جنایتسی 
علیسسه مسسرقم موتسساهی نررقنسسد، عیسسور 

ایسسک -مرقنسسد. و امروزمابینسسه رئیسس ی 
حاصل همیسک  -ی  ماسه مرقن ضدرق

های سیاسی،  ی ساتی اسست و  مامرش
قضی ا هوق را بسرای م ابلسه بسا مرقمسی 

مند مه برای تایان قاقن بسه  حاضر می
 اند. عمررهی  نن یناان به میدان آمد 

جمهوری اسسالمی بایسد بسروق و بایسد 

سسرن ونش مسرق و ایسک امروزصسورق 

مسس  له اصسسلی جامعسسه اسسست. تسسالش 

هسسا  جمهسسوری اسسسالمی قر حسسل بحران

وتناض اق عمیق قر جامعه به نت  هوق 

تا منون نامام ماند  اسست و هروجسی 

های قولت رئیس ی نیزبسه قلیسل  سیاست

وجوق ایک تناضس اق قیسر یسا زوق نیسز 

باهمیک سرنوشت روبسرو هواهسد شسد. 

تسسر  ازرهیسس  ریختسسه اسسست و اقامسسه 

سسسرموب و اهتنسسا  و جنایسست، قولسست 

ضسسساتلیک و جنایترسسساران جمهسسسوری 

اسسسالمی را از ایسسک بسسک بسس ت نجسساق 

 نخواهد قاق. 

ب ای جمهوری اسالمی بسرای اماریست 

مرقم به معنای ف رو فالمست و تیاهسی 

بیاتر است. بحران مرونا نسیز زندگسی 

مرقم را فل  مرق  و جمهوری اسالمی 

هوق به عاملی برای تادید ایک بحران 

و تلتاق ان انی ناشی ازآن تیدیل شد. 

بس تی  هسا و بک را  حل رف  ایک بحران

مه امروز جامعه ایسران بسا آن مواجسه 

است ی  را  حل سوسیالی تی، و تیسش 

از همسسسه سسسسرن ونی ان البسسسی رهیسسس  

اسالمی، بسرای تایسان قاقن بسه ف سر و 

تیعیسسض و نسسابرابری و موتسسا  مسسرقن 

قاران، متتخسوران از سسر  قست سرمایه

سا   ۲١مرقم است. ایک ح ی ت  بعد از

از عمررهی  نریت اسسالمی بسه وضسوح 

برای همه روشک شد  و به تجربه ثابت 

شد  است مه انتخاب قی ری جز ایسک 

سا  اسست  ۲١قر م ابل ما ضرار ندارق. 

مسسه جریسسان مسسا و جنیسسش مسسا، جنیسسش 

ای  مسسسه  ممونیسسس   مسسسارگری گتتسسسه

جمهوری اسالمی وصله نساجوری بسوق 

مه به جامعه ما تحمیل شد و گتتی  مه 

اش، اضتس اقش،  رهی  اسالمی با سیاست

فرهن ش، مبهیش قر ت ابل با امیا  و 

آرزوهای اماریست جامعسه قر تناضسض 

است و به همیک قلیل بسه قرازای عمسر 

جمهوری اسسالمی مسامرش سیاسسی، 

 ی اتی و میارزاتی بسر سسرتایان قاقن 

به ایک وضعیت قر جریان بوق  و ه ت  

و قر سه سا  گبشته با سرعت و تسوان 

بیسساتری اقامسسه قاشسسته اسسست. حسسزب 

حرمتیسس ت همسسه مسسارگران و مسسرقم 

ستمدید  جامعه ایران را بسرای تایسان 

قاقن به جهنمی مه جمهسوری اسسالمی 

و همه حامیان آن بسرای مسرقم فراهس  

انسسسد بسسسه میسسسارز  و اعسسسترای و  مرق 

هوانسد. جامعسه  اعت اب واتحساق فرامی

ی تایراسسسست سسسساهتک  ایسسسران تسسسانه

ای آزاق و برابرو هوشسیخت بسه  جامعه

قسسست توانسسای  ی سسه مسسارگر و همسسه 

سسسسسستمدیدگان ممرسسسسسک و میسسسسس ر 

است  .قریچسه بزرگسی بسه روی  ی سه 

مارگرو جنیش ازاقیخواهی و عدالست 

 لیی قر ایران باز شسد  اسست و بایسد 

تالش مرق مه  ایک فرصست تساریخی را 

بسسه عمسسل ان البسسی بسسرای گسسبراز ایسسک 

 موضعیت تیدیل مرق. 

 سعید ی انه 

 ٢۲۱۱شهزیور 

ضسسسوانیک آتارتایدجنسسس ی قر  سسسو  
ای . رویارویسی  چهارقهه میارز  مسرق 

زنسسان هاورمیانسسه قر م ابلسسه بسسا اسسسالم 
سیاسسسسسسی و ضسسسسسسوانیک اسسسسسسسالمی، 

زق  و امنسون  شان را رضس  هم رنوشتی
ی  قلسسی و یسس  میسسارز  قر ایسسک را  ه 

ماترک، بیش از هرزمانی اهمیت یافتسه 
اسسست. نیایسسد اجسساز  قاق مسسه  الیسسان 

ی هوق را بر زندگی مرقم تاییت  سلهه
منسسد و ایسسک را  میسسارز  مسساترمی را 

هسسوا  و  هواهسسان اسسست. مسسرقم آزاقی
 ور   له و زنان افاانس تان بسه برابری

ضهس ، قر ایسسک میسارز  مسسا را قر منسسار 
 هوق هواهند قاشت. 

 
 

  

 پرسد... اکتبر می
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جامعه ایسران قر من نسه بحرانهسای  -٢
فزاینسسسد  و رینحسسسل قر اعسسسترای و 
اعتسس اب اسسست. از موبیسسدن رهیسس  قر 
انتخاباق تا امواج اعت اباق مارگری و 
اعتراضاق توق  ای، صرفاً نوک مو  ی  
تتان یل ضدرتمنسد اعتراضسی قر جامعسه 
علیه وض  موجوق اسست. بحسران رهیس  
اسسسالما از بنیسساقي تسسریک ه وصسسیاق 
جامعسسه و اوضسساع سیاسسسا ایسسران ناشسسا 
میاوق. امروز ایک حرش ضدیمی ما مسه 
رف  ایک بحران نه ف سط قر چهسارچوب 
جمهوري اسالما ممرک نی ت بلره بسا 
تعمیق ناگزیر آن زمینه ساز سسرن ونی 
هویش را فراه  می آورق، بسه آگاهسی 
عمومسسی بسسد  شسسد  اسسست. سسسرن ونی 
هواهی بسه بس تر اصسلی سیاسست ایسران 
تیدیل شد  و م  له ضسدرق سیاسسی را 
بعنوان ملیدی تریک سسوا  روز بجلسو 

 -راند  است. حزب ممونی ت مارگری
حرمتیسس ت بسسرای سسسرن ونی ان البسسی 
جمهوری اسالمی، م ه ضدرق سیاسسی 
و برضراری ی  حرومت مارگری، ی  
جمهسسوری سوسیالیسس تی، میسسارز  مسسی 

 .مند
ی  ماخس ه مهس  وضسعیت منونسی  -١

تادید مامرش  ی اتی و ضهیی شسدن 
سیاست است. قر بار، نیساز بسورهوازی 
حام  به فارق  شسدن و تایسیر آرایسش 
سیاسی جهت مواجهه با نخواستک جامعه 
و میارزاق رو به رشد مسارگری اسست. 

لبا رئی ی بسرای اجسرای یس  تالتتسرم 
اضت اقی متمایز نیامد  است، قور  ایک 
حرفها گبشسته اسست، رئیس ی چریسد  
ورشر ت ی هامنه ای و ناتوانی نرسام 
اسالمی قر م ابل ی  جامعه هسام یک 
و آماق  نیرق است. اما سیاست سسرموب 
و ارعاب، توپ، تان ، م لس ل، قی سر 
اثر ندارق. رئی ی ضیسل از اینرسه بیسان 
ضدرق جمهوری اسسالمی باشسد، نساان 
ضع  و بک ب ت رعالج رهیس  اسسالمی 

 .است
سیاست قولتهسای آمریرسا و اروتسا  -٣

قر ضیا  رهیس  اسسالمی، تسامیک مننسد  
منسساف  آنسسی و آتسسی ایسسک قولتهاسسست. 
حمایسست از اسسسالم سیاسسسی قر ایسسران، 
تسسالش بسسرای مسسبامر  و توافسسق بسسا 
جمهوری اسسالمی، حس ور نماینسدگان 
اتحاقیه اروتا قر مراس  تحلی  رئیس ی 

از مسارمرق “  عدم ا الع”جالق، بدلیل 
جنایترارانه رهی  و شسخ  رئیس ی از 
جانسسه قو  غربسسی نیسس ت. منسساف  و 
ترجی  سیاست هارجی آنهسا قر منه سه 
ایجسساب میرنسسد مسسه اور، جمهسسوری 
اسالمی را حستی ارمرسان رام مننسد و 
سرتا ن هدارند. ثانیا،ً از تتان یل ضسوی 
ممونیسس   و برابسسری  لسسیی قر جامعسسه 
ایران وحات قارند. علیرغ  اهتالفساق 
قرون  ی سساتی بسسا جمهسسوری اسسسالمی، 
منتعت استراتای  و  ی ساتی قولتهسای 
غربسسی، آنهسسا را منسسار تسسداوم سسسلهه 

حرومسست اسسسالمی سسسرمایه قر م ابسسل 
جامعه ای می بارق مسه یس  حاممیست 
اسسسالما و اسسستامارگر را بیسسش از ایسسک 
تحمسسل نمیرنسسد و علیسسه آن بپاهاسسسته 
است. هر زمان تایان حرومت اسسالمی 
مُسسسس جل شسسسسوق، همیسسسسک قولتهسسسسا و 
سیاستمداران ریامار تسات بسورهوازی 
قر حاشسسسیه حرومسسست و اتوزیسسس یون 
میروند. اتوزیس یون بورهوائسی ایسران 

 .منترر ایک لحره موعوق است
اعتراضسسساق  -اعتسسس اباق مسسسارگری 

 ای، قو رمک نیرق سرنوشت ساز توق 
اعتسس اباق مسسارگری و اعتراضسساق  -۲

تسسوق  ای قو ضلمسسروی سرنوشسست سسساز 
میارز  ان البی علیه جمهسوری اسسالمی 
است. همزمسانی اعتس اباق مسارگری و 
اعتراضسساق تسسوق  ای، اقامسسه قینسسامیزم 
هیزش آبان قر میتیت جدیدی اسست. 

امروز بسا یس  جامعسه  ٧٥برهالش سا  
هوقآگا  روبروئی  مه جنیای حرمست 
میرنسسد و نیسساز اتحسساق را مسسی شناسسسد. 
آنچه امروز قر جریان است، آغاز قور 
جدیسسسدی از حسسس ور فعسسسا  جنیسسسش 
سرن ونی جمهوری اسالمی اسست. ایسک 
روند بدون ترقید افت و هسیز هواهسد 
قاشت و میتواند اَشرا ِ مختلتا بخسوق 
بپبیرق. جامعه ایران نرر بسه ماخس اق 
سیاسسسسسسی و صسسسسستیندی  ی سسسسساق و 
مامراهای جاری، آب تک ی  تحسو  
ریسساه ای و زیسسر و رو مننسسد ، یسس  
ان الب اجتماعی است. جنیش سرن ونی 
رهی  اسالمی قر سیر هوق حو  افسق و 
را  حل چ  یسا افسق و را  حسل راسست 
تالریز  میاوق. جدا  برسر اینره چسه 
نراما باید برجاي رهی  اسالما بنایند 
از ه  امنون قر بهکِ میارز  علیسه ایسک 

، زنده باد هویت انساتن   نه قویم،  نه مذهبی

 بیانیه دفتر سیایس حزب حکمتیست

 تحوالت سیاسی جدید ایران

ن تکلیف با جمهوری اسالیم سوال روز جامعه  تعیی 
 است



 

حرومسست آغسساز شسسد  اسسست و قر تسسا 
سسسرن ونا رهیسس  اسسسالما تسسا تاییسست 
حرومت بعدي اقامه هواهد یافست. قر 
ایسسک جسسدا  هسس  اتوزیسس یون راسسست 
تروغربسسی و هسس  جنیسسش ممونیسس تا 

 .مارگري شانو عینا تیروزي قارند
اتوزیسس یون راسسست تروغسسرب، بسسا  -٧

شر ت تامنونی تروه  های آلترناتیسو 
و قور  ای “  رهیسس  چینسس ”سسسازی و 

سرقرگمی، قر منار جمهوریخواهسان و 
ناسیونالیسس ت اسسسالمی هسسا، هسسوق را بسسا 
اوضاع جدید هماهنگ مرق  اند. ایسک 
نیروهسسا، قر هسسر ترمیسسیی و تحسست هسسر 
ترچمی، نمایندگان بورهوازی ایران و 
اعسساق  نرسس  ضسسدی  قر قور  سسسرن ونی 
ه تند. نیروی اینها را نیاید قسست مس  
گرفت،  رحهای ارتجاعی آنها را بایسد 

  .به شر ت مااند و منزوی مرق
جنیسسش ممونیسس تی مسسارگری تنهسسا  -٦

جنیای است مه بسا آمسا  و آرزوهسای 
توق  های میلیونسی مسارگران و مسرقم 
هواهان برابری و رف  تیعیض هوانائی 
قارق و بسسه راقیرالیسس   اجتمسساعی، بسسه 
ح ور گ ترق   ی ه مارگر، به برابری 
 لیی و آزاقیخواهی، بسه سرورریس   
و ضد اسالمی بوقن جامعه متری است. 

حرمتی ت  -حزب ممونی ت مارگري 
تالش میرند مه جنیسش منونسا بسرای 
سرن ونا ان البی رهی  اسسالمی، حل سه 
اي قر ی  ان الب عری  اجتماعا براي 
برضسسراري یسس  نرسسام سوسیالیسس تا قر 

 .ایران باشد
 هط مای تامتیری ما قر قور  حاضر

قر ایسسک قور  حسسزب حرمتیسس ت  -٥
هم ام با رهیران مارگری راقیرسا  و 
سوسیالی ت و تیاروان اعتراضاق توق  

ای، قر ن اه ای هماهنسگ و هدفمنسد 
بسسرای گسس ترش اعتسس اباق مسسارگری و 
اعتراضسساق تسسوق  ای قر سراسسسر ایسسران 
همه توان هوق را برار می یرق. بسرای 
متحسسسد و هم سسسام مسسسرقن میسسسارزاق 
مارگری و توق  ای با اتراء به شسیره 
میارزاتی به ه  مسرتیط فعسالیک جنیسش 
مسسارگری و جنیسسش تسسوق  ای، همسسه 
ظرفیتهای سیاسی و تاریالتی هسوق را 
برسسار می سسیرق. اعتسس اباق مسسارگری و 
اعتراضسسساق تسسسوق  ای قر تیرسسسر  ای 
واحد و هماهنسگ، میتواننسد ضسدم بسه 
ضدم تناسه ضوا را به نتس  هسوق تاییسر 
قهنسسسد و حسسسو  تالتتسسسرم و معنسسسای 
سرن ونی ان البی جمهسوری اسسالمی و 

آزاقی، ”از جمله هواستها و شعارهای 
معیسسات، ”و “  بسسرای، رفسسا  هم سسانی

 .بمیدان بیاید“ سالمت، وام یناسیون
یسس  اولویسست فسسوری حسسزب مسسا و  -٨

فعالیک ممونی ت قر ایک قور  اضدام به 
برتائی مجام  عمومسی منرس  و برتائسی 
شسسوراها قر مرامسسز مسسار و قر محسسالق 
اسسست. مرامسسز مسسار بسسه عنسسوان مرسسان 
شرل یری اعت اباق و محالق شسهرها 
به ماابه مران شرل گرفتک اعتراضساق 
شهری، ب ترهای ب یار م اعدی بسرای 
ایجاق و گ ترش جنیش مجام  عمومی 
و شسسورایی هسس تند. حسسزب حرمتیسس ت 
فعسسالیک مسسارگری و ممونیسس ت را قر 
مرامسسز مسسار و محسسالق بسسه ایجسساق و 
گ ترش مجسام  عمومسی و سسازمانیابی 

 .شورایی فرامیخواند
شوراها امروز ابزار تارل و اتحساق  -۰

و بسس ی  مسسارگران و تسسوق  مسسرقم و از 
ارگانهسسسای ضیسسسام قر جسسسدا  بسسسرای 
سرن ونی ه تند. تالش ما اینس ت مسه 

قولت برآمسد  از ضیسام قولستی ان البسی 
باشد مه نیروی  ی ه مسارگر را بسرای 
تداوم ان الب و حرمست بیوضتسه بسرای 
هلسسس  یسسسد سیاسسسسی و اضتسسس اقی از 
بسسورهوازی و تیسساروی بسس وی ایجسساق 
سسسازمان سوسیالیسس تی نسسویک جامعسسه 

 .رهنمون شوق
حسسسزب ممونیسسس ت مسسسارگری  -٢۱

حرمتیسسس ت مسسسارگران ممونیسسس ت و 
رهسیران عملسی مسسارگران را بسه ایجسساق 
سن رهای ممونی تی، به متحزب شدن 
قر میسسارز  جسساری بسسرای سسسرن ونی 
جمهسسوری اسسسالمی و برضسسراری یسس  
جامعسسسسه آزاق، هوشسسسسیخت و مُرفسسسسه 
سوسیالیسسسس تی فرامیخوانسسسسد. حسسسسزب 
حرمتیسس ت ظسسرش اعسسترای راقیرسسا  
مسسارگری و میسسارز  ان البسسی اسسسست. 
مارگران، ممونی ت ها، زنان و مرقان 
آزاقیخسسوا  و برابسسری  لسسه، جوانسسان 
ان البی! ایک حزب شماسست، بسه حسزب 

 !تان بپیوندید
 م وب قفتر سیاسی باتتا  آرا

١۱١٢اوق  ٢۲ - ٢۲۱۱مرقاق  ١٣  
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری



 

سوا  ایک اسست مسه بعسد از سسرن ونی 
جمهوری اسالمی نرام شورایی انتخساب 

شوق یا تارلمانی؟ جای ا  و اهمیست  می
ایک بحث بای تی بر روی میز تس  تس  
آحاق جامعه ایران ضرار ب یرق، تا مرقم 
بتواننسسد هسسوق را آمسساق  وبسسا قیسسد بسسازِ 
سیاسی و موض   ی اتی، نرام و ساهتار 
حرومسست مسسورق نررهسسوق را انتخسساب 
مننسد. مسسک بسسه عنسسوان یسس  ممونیسس ت 
 رفدار ساهتار و س یت  شورایی ه ت . 

تسوانی ، متوجسه  ما با انسدمی تعمسق می
قاری،  شسسوی  مسسه ایسسک جهسسان سسسرمایه

جهسسانی وارونسسه، بسسه شسسدق  ی سساتی و 
غیرانسسسس انی اسسسسست. قر ایسسسسک نرسسسسام 

قاری نسسوق قرصسسد مسسرقم بسسه  سسسرمایه
ه و   ی سه مسارگر و محرومسان قر 

ی  سسسساهتک زنسسسدگی هسسسوق و آینسسسد 
فرزندانسسساان هیسسس  ن سسسش و قهالتسسسی 

قاری موجسسوق  ندارنسسد. نرسسام سسسرمایه
موچرسستریک ارزشسسی  بسسرای مهالیسساق 

شوق زیرا هر نارضسایتی  مرقم  ضائل نمی
و اعسسترای بسسر حسسق مسسرقم  بسسه شسسدق 

گسسرقق بنسسابرایک جامعسسه  سسسرموب می
ها و  توانسسسد قهسسسالتی قر سیاسسسست نمی

ت میماق قولت قاشته باشسد.  تساری  و 
قاری قر  سو   عملررق سی ت  سسرمایه

صدسا  گبشته تا به امروز ایک را به ما 
ناان قاق  مه ایسک سیس ت  اسستامارگر، 

 لسسه و عامسسل ف سسر و فالمسست و  جنگ
 هونریزی است. 

نرام مجل ی یا نرام تارلمانی یس  نسوع 
حرومسسسست بسسسسزک مسسسسرق  سیسسسس ت  

قاری برای حتظ ب ای حاممیست  سرمایه
است. برای نمونسه بسه حاممیست   سرمایه

ی حرومسست  وقو سسساله نن یسسک چهسسل
جمهوری اسالمی توجه  منید. یری از 

های فریسسه حرومسست جمهسسوری  شسسیو 
اسالمی ایک بوق  است مه هر چهار سا  
یسس  بسسار مسس حره انتخابسساق مجلسسو و 
رئیسسو جمهسسوری را بسسر تسسا مسسرق  و 

ها قرر هسرج ماندیسداتورهای  میلیون
مورق نرر هوقشان مه از تیسش تعییسک 

قاری بسرای  نمایند. سرمایه اند، می شد 
فریسسسه و مسسسااندن مسسسرقم بسسسه تسسسای 

هسسای زیسساقی  های رای تو  صسسندو 
مند. سخن ویان بسورهوازی  هزینه می

و سسسران حرومسست اسسسالمی ایسسران بسسا 
وتسساب از  ریسسق مسسدیاهایی مسسه قر  آب

اهتیسسار قارنسسد همسسوار  چنیسسک ضلمسسداق 
منند مه قولست یس  نهساق ضسروری  می

اسسست، و بسسرای اقار  و امنیسست جامعسسه 
چنیک نهاقی به اصهالح انتخساب شسوق. 
ی  ریاماری، ی  قروغ بزرگ مه به 

 شوق. مرقم هموار  گتته می
بازیِ انتخابسساق قر حالسسی  ایسسک  شسسعید 

شسسوق مسسه هسسوقِ حرومسست  اجسسرا می
اسسسالمی، بسسانی  ف سسرو فالمسست، مسسات 
وماتار، گرسن ی، بیراری، سرموب، 

ح وضی مهلق زنان و رنس  و  زندان، بی
هسای  فالمت قر آن جامعه است. ارگان

امنیتی و نیروهای سرموب ر حرومست 

اسالمی با زور وضلدری ضسوانیک اسسالم 
ضد باری را بسه مسرقم جامعسه تحمیسل 

اند. حرومت جمهوری اسالمی از  مرق 
روز او  به حرومت رسسیدن هسوق از 
هرلحسساظ وصسسله نسساجوری قر زندقگسسی 
مرقم ایران بوق  وه ت. با ن ساهی بسه 
تراتی  و تساری  حاممیست چهسل و قو 
ساله حرومت فاشی تی اسالمی متوجسه 
میاوی  مه حرومت اسالمی ایران بجز 
ویرانی، مسات و مساتار و قزقی مسار 
مایسستی انجسسام نسسداق  اسسست. قر زمسسان 
حرومت تهلوی نیز قر تهسران و اماسر 
شهرها مرقمانی مه هانه نداشتند، هانسه 
های هسوق را قور از شسهرها بسا حلیسی 
قرست مرق  بوقند و آنجا  حلیی آبساق 
نامید  میاد. قر اینجا رزم میسدان  بسه 
ن لهایی مسه بعسد از حرومست اسسالمی 
ایران قر ایک چهار قهه متولد شد  انسد 
و شاهد قوران حرومت استیداقی شا  
نیوق  اند، یاقاوری نمسای  و الیتسه  بسر 
هسسالش سسسخن ویان سسسلهنت  لیسسان و 
ناسیونالیسسس تهای ایرانسسسی مسسسه قوران 
حرومسست شسسا  را قوران  گسسل و بلیسسل 

 مینامیدند. 
قر قوران تهلوی شا  مخالتیک سیاسسی 
هسسوق را بسسادق سسسرموب، شسسرنجه، 
زنسدانی و اعسدام مینمسوق. قر بعسس ی از 
ن ا  ایران امالک مرغسوب و حاصسلخیز 
بسسه هسسسانواق  شسسسا  و شسسسخ  شسسسا  و 
ا رافیسسسانش تعلسسسق قاشسسست. تمامسسسی 
جن لهای ایسران قر انحس اربراقر شسا  

بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی، نظام  شورایی مناسب است یا 

؟ ساختار پارلمانی  
 
ن
 ابراهیم باتمات

 
12صتحه   284شمار    اکترب    

 زنده باد تشکیل شوراها! 



 

غالمرضا هان بسوق. شسا  ایسران منستر  
ضو  ض ایه، ضو  م ننه، مجریه ، مجلسو 
،شا  فرماانسد  مسل ضسوا بسوق.  نسیروی 
قریسسایی، نسسیروی هوایسسی و زمیسسنی را 
بدست گرفتسه بسوق و تنهسا او بسوق مسه 
حرش او  و آهر را میزق قضی سا ماننسد 
هامنه ای ضاتل. نیروی امنیتی شا   مه 
همان ساواک بوق مانند نیروهای امنیتی 
سسسسپا  تاسسسسداران عمسسسل میررقنسسسد و 
هیچرسسو حسسق مخالتسست بسسا شسسا  و 

اش را نداشسست قر غسسیر ایسسک  هسسانواق 
صسسورق بسسا سسساواک  سسرش بسسوق. زیسسر 
عر های شا  نوشته شد  بسوق مسه شسا  
سایه هداست قضی ا مانند همینی قجسا  
مه می تتند همینی روح هدا است مسه 

 قر ما  قید  شد  است. 
بسسورهوازی غسسرب، امریرسسا و قر را  
همه آنها ماور فران ه  از تر  اینرسه 
میساقا ممونیس تها قر ایسران ضسدرق  را 
بدست ب یرند،  ان الب بسر حسق مسرقم 
سسستمدید  ایسسران را  بسسا برنامسسه ریسسزی 
تحویل همیسنی جسالق قاقند.حرومست 
اسالمی ایران  چهل و قو سا  است مسه 
قر حق مرقم به عناویک مختل  جنایت 
نموق   و هنوز هس  اقامسه قارق. سیس ت  
شا   عیک سی ت  هامنه ای بسوق امسا بسا 
تتاوتهای ریز برای نمونه توشش زنسان 
و مسسرقان ازاق بسسوق. مسساروب نوشسسیدن 
ازاق بوق اما بسا افسراق سیاسسی، احسزاب 
سیاسی و مخالتیک شا  به شدق برهورق 
میاد. قر قور  حرومت شا  حتی یس  
انتخاباق فرمالیته وجوق نداشت. م ولسه 
ای بسسه اسسس  احسسزاب سیاسسسی مسسه علنسسی 
بتواند فعالیت مند وجوق نداشت. همسه 
از تر  زندان و شسرنجه فعالیست زیسر 

 زمینی قر تیش گرفته بوقند.

تو به ایسک نتیجسه میرسسی  مسه مسرقم  
ایسسران بسسا  سسساهتارحرومت شاهنسسااهی  
آشنایی مامل قاشتند و تمامی نابرابری 
ها و ناعدالتی ها را به چا  هوق قیسد  
بوقند، همچنیک مسرقم شساهد حاممیست  
چهل و قو ساله جمهوری اسالمی  بوق  
و ه تند. آنها شاهد عملررق و جنایاق 
حرومسست اسسسالمی مسسه سسساهتار رئیسسو 
جمهوری و تارلمسانی قارق، مییاشسند و 
قضی ا میدانند مه ایک حرومت اسسالمی 
تارلمسسسانی بجسسسز سسسسرموب و قروغ و 
جنسسگ هیسسا قسسستاورقی بسسرای آنهسسا 

 نداشته است. 
مسسک سسسخن  بسسا تمسسامی آزایخواهسسان  

مییاشد، بایسد تعمسق نمسوق، ایسک نسوع 
ساهتار و حرومت  چه قر نرسام سسابق 
شاهنااهی و چسه   قر حرومست فعلسی 
اسالمی هرقو امتحان هوق را تو قاق  
انسسد.  مسسا قی سسر نیسسازی  بسسه  سسساهتار 
تارلمسسانی و رئیسسو جمهسسوری و تسس  
رهیری نداری  و بای تی هط بهالن بسه 
ایک ساهتارها  مسه ضسد بساری هس تند 

 برای . 
مک تالش میرن  را  قرست و تیسانهاق 
عملسسی، اساسسسی و ضسسروری را  بسسه شسسما 
ناان بده  مسه بسرای همیساه از قسست 

قاری و  ایک مالهیرقارهای نرام سرمایه
ساهتارش نجاق تیدا منیس  و قر  سو  
تاری  ایران برای اولیسک بسار هوقمسان 
سرنوشت سیاسی و اضت اقی و فرهن ی 
جامعه هوقمان را انتخاب نمایی .  ایسک 
ساهتار مورق نرسر مسک شسامل سسازمان 
سیسس ت  شسسورایی و حاممیسست شسسورایی 
نامیسد  میسساوق مسسه منتخسسه اگاهانسسه و 
قهالت م ت ی  هوق مرقم  مییاشسد. قر 
نتیجسسسه اعمسسسا  حاممیسسست قر سسسسهوح 

مختل   بای تی  توسط شوراهای هسوق 
مسسرقم انجسسام بسساوق. شسسوراها بسسه ماابسسه 
ضسسانون گسسبار و  مجسسری ضسسانون عمسسل 

 میرنند. 
عسسسالیتریک ارگسسسان حسسساممیتی مسسساور 
منرسسر  سراسسسری نماینسسدگان شسسورای 
مرقم هواهد بوق. هر فسرق چسه زن  یسا 
مرق از شانزق  سا  به بار میتواند رای 
بدهد و هوق را برای ملیه تس ت هسای 
مورق نرر ماندید نماید. قر ایک م هس  
ح ا  و تر تحسو  قر ایسران، بایس تی 
فعسسالیک جنیسسش ممونسسیزم مسسارگری، 
ممونیسس تها، فعسسالیک حسسزب ممونیسس ت 
مارگری ایران رحرمتی ت( رهسیران، 
نهسسسساق هسسسسای اجتمسسسساعی، معلمسسسسان، 
قاناجویان ازاقیخوا  و برابری  لسه، 
رهیران و فعسالیک مسارگری، انس انهای 
ازاقیخوا  و شسرافتمند و قر را  همسه 
آنها زنان میارز  قر جا انداهتک شسرل 
سیسس ت  شسسورایی قر مرامسسز  مختلسس  

 مارگری ن ش هوق را ایتا نمایند. 
فراهوان مک به مرقم ایران به ه و   

رهسسیران قر ان جامعسسه اینسس ت مسسه مسسا 
بای تی با تسالش آگاهانسه و بسا صسدای 
رسا  اعالم منی  مه هوق سرنوشت هوق 
و ایند  فرزندانمان  را تعییسک میرنس . 
بایسسد اعسسالم منیسس  مسسه اقار  شسسهرها، 
روسسستاها، مارهانجسساق، بیمارسسستانها، 
اموزش و ترورش، حمل ون ل، امنیست، 
مهد موقمها، مدار ، امنیست شسالی و 
اسایش مرقم قر سراسر ایران بسه عهسد  
شسسوراها و نماینسسدگان منتخسسه مسسرقم 
است. باید اعالم منی  هر حزب سیاسسی 
و نیروی  نرامی مه بعسد از سسرن ونی 
جمهسسوری اسسسالمی قر ایسسران فعالیسست 
میرند باید از ضانون شورایی ان محسل 
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 مرگ بر جمهوری اسالیم! 



 

تیعیت نماید. بایسد حرومست شسورایی 
منتخه مرقم،  نیروی م ل   و اموزش 
قید  نرامی  برای امنیست شسهروندانش 

 تاریل قهد. 
شسسوراهای منتخسسه مسسرقم بسسا آگاهسسی 
سیاسسسسی و موضسسس   ی سسساتی روشسسسک، 
بسسارتریک ضسسدرق اجرایسسی ضسسانون قر 
ایسسسران  محسسس وب میسسساوند. بعسسسد از 

سسسرن ونی جمهسسوری اسسسالمی ایسسران  
حرومسست شسسورایی بهسستریک ومارآمسسد 
تریک نوع حرومست اسست مسه تمامسی 
مرقم  قهالت م ت ی  قر سرنوشت هوق 
و فرزنداناان قارند. بهتریک آلترناتیسو 
بسسسرای اقار  مسسسرقن جامعسسسه بعسسسد از 
جمهسسوری اسسسالمی حرومسست شسسورایی 

 است. 

زنسسد  بسساق ازاقی برابسسری حرومسست   
 مارگری 

 زند  باق سوسیالی   
 ١١.۱٨.١۱١٢ابراهی  باتمانی      
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

تسسسسحسسسس سسسسیسسسسر و 
قاری  های اولیه  به م ایه ناشی از نریت سرمایسه حرمتی بی

زقنسی فس سر از  بسرهس   شوق. ناگهان و قر چا  تایان قاق  می

آوری شد  و شهرمزیسک بسه  گسل و بسلسیسل،  ها جم  هیابان
آماق  گات و گبار ب یه شهسرونسدانسی اسست مسه قرسست و 

ی هاسک  اند و ها رشان با قیدن چهسر  قضیق انتخاب مرق 
هسا را ابسداع  تردی قر شهر مردر نخسواهسد شسد! ایسک را 

اح سان  شهرقاری سنندج است نه ابترار ت وری  زهرا شمو
های ریوقوهانسیسرو  هاست هیابان از شورای شهر تهران. سا 

هسا و  هسواب ی هاک ف ر با ماتسار مسارتسک قر برزیل چهر 
تجاوز به موقمان مار و هیابان هوق را به نمایش گباشته. 

مه سرمایه هس   ف ر همه جای قنیا ی  چهر  قارق، همچنان
های محروم  جامسعسه  با ی  سیاست یر ان قر م ابل توق 

 شوق.  ها ظاهر می برای سرموب آن
مارگران و مرقم محروم جامعه قر ایران قر  ی بیسش از  

قهه ازحیاق نن یک جمهوری اسالمی با انواع سرمسوب  ۲
انسد. از شسال  زقن  از  رش ایک حرسومست روبسرو بسوق 

مارگران تا ماتار معترضیک به وض  موجوق از ضستسل عسام 
بعداز شیوع مرونا، از سرموب زنان تسا تسدیسد  فسجسیس  
موقمان مار و هیابان  و گورهسوابسی مسه ربسد آن هس  
انتخابی بوق . امروز اما با وجوق همه م ایسه و قرقهسای 

شماری مه ایک حرومت به جسامسعسه و مسرقم مسحسروم  بی
اند، شاهد عروج جنیای ه تی  مه ض د قارق  تحمیل مرق 

هایش را بیندق بلرسه  اح ان و همپالری نه تنها قهان شمو
عزم مرق  مه مل ایک سی ت  سرموبس سر و بسانسی فس سر و 

هانمانی میلیونی قر جامسعسه را از ضسدرق بسه  فالمت و بی
زیر براد. ایک روند حتمک قر  و  تیموقن ایسک م سیسر 

وهیزهایی هواهد قاشت قر ایک حرفی نی ت. اما تسالش  افت
ای عمیق و راقیرا  قر جامعسه  برای ایجاق ی  تحو  ریاه

بدون ترقید از ارمان اصلی و تایه ای ایک تحرمساق اسست. 
هوابی انتخاب و گزینه  نسیساشسد،  تحو  اجتماعی مه مارتک

گری جواب قاق  ناسوق و  ف روبیراری با تعهد عدم تردی
باشند.  ١٢مند از ی  زندگی شای ته ان ان ضرن  ان انها بهر 

ایک تحو  و قگرگونی عمی ا راقیرا  ابستسدا بسه سسامسک و 
بالواسهه قر سایه سرن ونی ان البی ایک حسرسومست سسراتسا 
جنایت و ی  ان الب اجتماعی متری بر ی  برنسامسه چس  و 

 مارگری ممرک است. -ممونی تی
 ملره عزتی
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