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نمايش ابتذال!
حاكميتى كه اپوزيسيون شده

متيست(خط رسمى) اطالعيه حك

قطار انقالب زنانه در 
ايران براه افتاده است

ثريا شهابى
از ۲۵ شــهریور، بــا قربانــی شــدن مهســا امینــی ۲۲ ســاله زیــر چــرخ دنــده ماشــین 
حفــظ نظــام آپارتایــد جنســی و  اســالمی در ایــران! پــس از کشــته شــدن دلخــراش 
مهســا زیــر لگــد ایــن نظــام ضــدزن، بــه خاطــر حفــظ حجــاب،  ایــن قــالده قــرون 
وســطایی اســالمی کــه چهــل ســال اســت بــر گــردن زنــان در ایــران قفل شــده اســت، 
ایــران وارد تحولــی رسارسی و تکان هــای عظیمــی شــد. بــا ایــن قتــل کــه فقــط یکــی 
از دههــا و دههــا میلیــون زخــم بــر پیکــر زنــان در ایــران، طــی ســه - چهــار نســل از 

مــردم اســت، در ایــران تحولــی زیروروکننــده اتفــاق افتــاد. 
ــا  ــتان ت ــران، از خوزس ــا ته ــتان ت ــی از کردس ــتاد میلیون ــه ای هش ــل جامع ــن قت ای
خراســان و گیــالن و آذربایجــان و … را بــه طغیــان بــرای حــق زن کشــاند. طغیانــی 
کــه خیــال فروکــش نــدارد. بــا ایــن طغیــان قطــار انقــالب زنانــه در ایــران بــراه افتاده 

اســت! 
ــرد  ــک ک ــد  کم ــاند! بای ــری رس ــد آزادی  و براب ــه مقص ــد و آن را ب ــوار ش ــد س بای
حرکتــش متوقــف نشــود و ســالمت بــه مقصــد برســد! انقــالب زنانــه در ایــران، کــه 
در ســیر موفقیتــش یــک حکومــت آپارتایــد جنســی، جمهــوری اســالمی ایــران را بــا 

ــام قوانیــن ضــدزن و ضدبــرشی اســالمی ان بــه زیــر مــی کشــد!
انقالبــی کــه دســت مذهــب و اســالم را بــرای همیشــه از زندگــی زنــان و کل جامعــه 
از آســتین و ریشــه قطــع می کنــد! انقالبــی خواهــد بــود کــه نــه تنهــا موقعیــت زن  

در ایــران و منطقــه کــه در جهــان را تغییــر خواهــد داد. 

ایــن انقــالب می توانــد،  عــالوه بــر ایــران و منطقــه، کــه در جهــان بــه نفــع برابــری 
ــام قوانیــن، ســنت و نهادهــای علنــی و پنهــان آن،  زن و مــرد   ، علیــه مردســاالری بــا 

ورق را در همــه کشــورهای جهــان، بــه نفــع برابــری زن و مــرد برگردانــد!
ــام انقــالب جنســی دهــه شــصت   ایــن انقــالب قــادر  اســت کار بــزرگ و امــا نیمــه 
ــه  ــه و کعب ــردن مک ــردن و زیروروک ــون ک ــا رسنگ ــی را، ب ــه غرب ــع پیرشفت در جوام
امــروزی زن ســتیزی جهــان، یعنــی بــا بــه زیــر کشــیدن جمهــوری اســالمی ایــران، و 
بــا قطــع کامــل دســت و پنجــه مذهــب  و اســالم از زندگــی جامعــه، بــه پایــان بــربد. 

انقــالب زنانــه ایــران، از ایــن فراتــر، می توانــد بــه مــوازات پیــرشوی  مبــارزه 
ســال های جــاری زن و مــرد در ایــران بــرای عدالــت اقتصــادی، کــه در رسارس ایــران  
ــان و  ــتان و خراس ــران و کردس ــا ته ــتان ت ــا، از خوزس ــا و خیابان ه ــه ه در کارخان
ــان اســت، بیــش از پیــش  ر در جری دورافتــاده تریــن مناطــق علیــه فقــر و اســتث

ــد.  ــه برگردان ــت محــروم جامع ی ــع اک ــه نف ــد و ورق را ب ــرشوی کن پی

ــوازات پیــرشوی  ــه م ــان جامعــه ب ــارزه در جری ــرشوی مب ــه مــوازات پی ــد ب می توان
جنبــش رفــاه، آزادی و اداره شــورایی، یعنــی بــا پیــرشوی جنبش سوسیالیســتی ایران، 
امــا بــه نفــع  جنبــش سوسیالیســی کــه زنانــه و کارگــری اســت، ورق را در جهــان 
ر، برگردانــد. بایــد ســوار  میلیاردهــا برشیــت گرفتــار نظــام زور و تبعیــض و اســتث

ایــن قطــار شــد و کمــک کــرد کــه به ســالمت بــه مقصــد آزادی و برابــری برســد.

ويژه اعتراضات توده اى در ايران

حق زن حلقه اتصال اعتراض توده اى؛
«نه» به حجاب و آپارتايد جنسى!

آذر مدرسى
ســال ۲۰۲۰ قتــل جــرج فلویــد توســط پلیــس فاشیســت امریــکا، دمــل چرکیــن 
تبعیــض نــژادی و خشــونت ســازمانیافته و دولتــی علیــه ســیاهان را نــه فقــط 
ــی  ــد کربیت ــاز کــرد. قتــل وحشــیانه فلوی ــان، ب ــارس جه ــکا کــه در رست در امری
ــد  ــژادی چن ــض ن ــه تبعی ــش نفــرت و خشــم میلیونهــا انســان علی ــر آت ــود ب ب
ــرده داری  ــا ب ــطایی ت ــرون وس ــرده داری ق ــیاهان، از ب ــه س ــاله علی ــد س ص

مــدرن، از امریــکا تــا بریتانیــا، هلنــد و ..... ! جــرج فلویــد اولیــن قربانــی ایــن نژادپرســتی ســازمانیافته 
ــا  ی ــکا و بریتان ــه امری ــن ب ــان و ژاپ بن ــژادی را از ل ــد ن ــه آپارتای ــی علی ــش جهان ــا جنب ــود، ام ــی نب و دولت
وصــل کــرد.  دو ســال بعــد در ایــران اســالم زده، تــراژدی قتــل مهســا امینــی توســط اوبــاش گشــت ارشــاد، 
ــرون  ــن ضــد زن و بربریــت ق ــی، قوانی ــران و خشــونت ســازمانیافته دولت ــد جنســی در ای تعفــن آپارتای

وســطایی را در خشــن تریــن و کثیــف تریــن شــکل آن در مقابــل جهــان قــرار داد. ... صفحــه۳

متيست (خط رسمى) اطالعيه هاى حزب حك

دست رد مردم آزادى خواه ايران بر سينه آپارتايد جنسى
------

ايران بدون حجاب ! «مرگ بر ديكتاتور»
------

طغيان سراسرى در ايران براى حق زن!
------

ر اطالعيه ها از جمله اطالعيه هاى دفتر كردستان حزب و گزارش  ساي
ال كنيد. ر دنب فعاليت هاى حزب در خارج كشور را در صفحات ديگ

نامه سرگشاده به: اتحاديه هاى كارگرى، 
سازمانها، گروه ها، شخصيت ها، انسان هاى 

پيشرو، مترقى و آزادى خواه!
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نمايش ابتذال!
حاكميتى كه اپوزيسيون شده

امــروز رئیــس «شــورای تبلیغــات اســالمی» در شــهرهای مختلــف فراخــوان تظاهرات 
ــون  ــت. اكن ــرده اس ــادر ك ــان را ص ــه زن ی ــت عل ــل و جنای ــه قت ــردم معــرتض ب ــه م علی
ــه  ــا زن و مــردم آزادیخــوه علی ه ــدان اعــرتاض میلیون ــران می شــش روز اســت رسارس ای
ــدان پــرت كــردن و ســوزاندن رورسی بــه  قتــل مهســا امینــی توســط گشــت ارشــاد، می
ــگ  ــن و فرهن ــه قوانی ــتیزی، ب ــه زن س ــرتاض ب ــدان اع ــی زن، می ــمبل بردگ ــوان س عن
ــوری  ــت جمه امی ــی و  ــی حقوق ــر و ب ــه فق ــرتاض ب ــدان اع ــد زن و می ــنت ض و س

اســالمی اســت. 
ــرد و  ــری زن و م ــه براب ــته، ك ــا خواس ــه پ ــه ب ــل جامع ــالمی در مقاب ــوری اس جمه
ــكار انداخــت، همــه نیروهــای  ــات خــود را ب عدالــت و آزادی میخواهــد، همــه امكان
خــود را بســیج كــرد، از شــلیك بــه مــردم تــا دســتگیری و خانــه گــردی و شــكار شــبانه 
ــت  ــدام نتوانس ــه هیچك ــه، ک ــای فریبكاران ــده ه ــول و وع ــار ق ــان! در كن آزادیخواه
ــد در  ــالش كردن ــینی وادارد، ت ــب نش ــه عق ــری را ب ــع براب ــواه و مداف ــردم آزادیخ م
دانشــگاهها عوامــل خــود را بســیج و تظاهــرات ضــد دانشــجویان آزادیخــواه 
ــد دروس  ــتور دادن ــس از آن دس ــد، پ ــه ش ــه خف ــه در نطف ــی ک ــد. تالش راه بیندازن
ــوان  ــه عن ــال دانشــگاهها را ب ــد و عم ــی كنن ــدن اوضــاع اینرتنت ــا خوابان ــگاه را ت دانش
ــون  ــا میلی ــه دهه ــرار اســت علی ــون ق ــد. اكن ــل کنن ــای اعــرتاض تعطی یكــی از كانونه
ــیج  ــروی بس ــه نی ــت هم ــرار اس ــد! ق ــی راه بیندازن ــرات دولت ــرتض تظاه ــردم مع م
ــد زن، از  ــار و ض ی ــه اخت ــش ب ــای آت ــه ه ــلح و گل ــزدوران مس ــه م ــی، هم و اطالعات
ــت  ــوان «ام ــد و بعن ــوار خــود را بســیج كنن ــره خ ــن جی ــا مرتجعی ــد ت ــه و آخون طلب
ــا مرعــوب شــویم. ایــن  ــا م ــه خیابانهــا بریزنــد ت ــه مــردم آزادیخــواه ب ن» علی مســل
سیاســت بیــان قــدرت مــا و ضعــف و اســتیصال حاكمیــن اســت. ایــن سیاســت بیــان 
ــه حاكمیــت  ــران ب ــان و مــردان آزادیخــواه ای ــوازن جدیــدی در جامعــه اســت كــه زن ت
ــت  ــی اس ــدرت مردم ــار و ق ــكاس فش ــدرت» انع ــش ق ای ــن « ــد. ای ــرده ان ــل ك تحمی
كــه در ایــن روزهــا جامعــه ایــران و فضــای سیاســی آن و خیابانهــا و میادیــن شــهرها، 
ــ  ــدرت» رس ــش ق ای ــن « ــود درآورد. ای ــخیر خ ــه تس ــا را ب ــه ج ــگاهها و هم دانش
ــت. رژه  ــت اس ــه حاکمی ــت رسکوبگران ــوب و سیاس ــتگاه رسک ــت دس ــالم شکس اع
ــوان  ــه عن ــت را ب ــردم حاكمی ــدرت م ــه ق ــت اســت ك ــن حقیق ــان ای ی ــم ب ــاش رژی اوب
ــده اســت و خــود علیــه مــردم تظاهــرات  اپوزیســیون وضــع موجــود بــه گوشــه ای ران
ــذال  ــن ابت ــه نخواهــد داشــت، ای ــد. ایــن سیاســت هــم رسنوشــت بهــرتی از بقی میكن

ــد! ــد ش ــگان خواه ــخر هم س ــه  ــی مای حكومت

مردم آزادیخواه ایران
ــه انعــكاس  ــزی ك ــود، چی ــ ب ــی ش ای ــدرت  ــدان ق ــران می ــه ای ــر جامع ــای اخی روزه
یــت را در میــان مــردم آزادیخــواه جهــان  آن در جهــان پیچیــد و موجــی از ح
ــران  ــه مــردم ای هــا گوشــه كوچكــی از قــدرت جنبــش آزادیخواهان برانگیخــت. ایــن تن
ــی و  ــای حكومت ــا تظاهراته ــا، ب ــن ترفنده ــا ای ــانی ب ــم انس ــوج عظی ــن م ــت. ای اس

ــود. یش ــلیم  ــردم، تس ــاس م ــا در لب ــای آنه ــیج نیروه بس
ــهای مشــابه  ایش ــد و  ــتگیری، تهدی ــوج دس ــاهد م ــا ش ــاه ۹۸ م ا ه ۹۶ و آب ــ در دی
ــات و  ــوج اعتصاب ــاهد م ــران ش ــه ای ــه جامع ــن فاصل ــم. در ای ــردم بودی ــتار م و كش
اعرتاضــات كارگــری، بازنشســته، معلــم و بقیــه اقشــار حــق طلــب جامعــه بــود. ایــن 
ــد. ــران كوبی ــی ای ی سیاس ــر ســی ــی را ب ــری طلب ــی و براب ــر آزادی خواه اعرتاضــات مه
ــه  ــات روشــن، علی ب ــا خواســت و مطال ــر ب ــد روز اخی ــیع و رسارسی چن اعرتاضــات وس
ــد جنســی و همــه قوانیــن و ســنت و فرهنــگ مــرد ســاالر و علیــه  ای زن ســتیزی، آپارت
ــا بلنــد كــردن پرچــم برابــری زن و مــرد، جامعــه ایــران را وارد  كلیــت ارتجــاع حاكــم، ب
ــران  ــردم ای ــه م ان ــری طلب ــه و براب ــش آزادیخواهان ــدرت جنب ــش ق ای ــر از  ــازی دیگ ف
ــه حجــاب» در  ــه ب ــوان «روز ن ــه عن ــی را ب ــرگ مهســا امین ــه روز م كــرد.  جنبشــی ك
ه ۹۶ و  ــران ثبــت كــرد. اعرتاضــات ایــن دوره بــر شــانه دیــ تاریــخ سیاســی معــارص ای
آبــان ۹۸ و اعتصابــات كارگــری و ... ایســتاده و امتــداد آن اســت و از هــر زاویــه چــه 
ــو و  ــه جل ــات روش آن قدمــی ب ــودن و چــه مطالب ســازمان و همبســتگی و رسارسی ب

فــازی دیگــر از یــك جنبــش واحــد اســت.
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــی انقالب ــت رسنگون ــو در جه ــه جل ــازی ب ــات ف ــن اعرتاض ای
ــد از تناســب قــوا و قــوام گرفــ بیــش از پیــش جنبــش  اســت و مهــر یــك دوره جدی
ــر  ــرد ب ــری زن و م راب ــت ب ــا محوری ــار ب ــن ب ــی را ای ــری طلب ــه و براب آزادیخواهان

ــت.  ــده اس ــه كوبی ــانی جامع پیش

ــزل  ــروی متزل ــد نی ــزان بتوان ــه می ــه چ ــه ب ــت روز جمع ــه حاكمی ــتقل از اینك مس
ــه  ــردم» ب ــام «م ــه ن ــلح را ب ــر مس ــلح و غی ــزدوران مس ــه م ــود و هم ــیده خ و هراس
ــد. مــا مــردم  ــه مــا را زمیــن بزن ــد جنبــش آزادیخواهان یتوان ــدان بیــاورد، مســل  می
رابــری و عدالــت، مــا زنــان و مــردان مدافــع حــق برابری  آزادیخــواه، مــا مــردم تشــنه ب
ــم،  ــب میكنی ــه كس ــته تجرب ــش از گذش ــود، بی ــات خ ــیر اعرتاض ــرد، در مس زن و م
ــر  ــه را تحــت ه ان ــه افكن ــالش تفرق ــوع ت ــر ن ــم، ه ی ــر میكن ــد ت ــروی خــود را متح ی ن
ــا پرچــم رهایــی و آزادی زن صفــوف خــود  ــی خنثــی و حاشــیه ای میكنیــم و ب عنوان

ــم. ــازمانده میكنی ــد و س ــش متح ــش از پی را بی
ــول  ــول آزادی زن، ح ــود را ح ــان خ ــروی خروش ــا نی ــه ج ــم در هم ی ــالش میكن ــا ت م
ــت  ــر و حاكمی راب ــه ای آزاد و ب ــرای جامع ــالمی و ب ــوری اس ــه جمه ــری و علی براب
ــه  ــم هم ــالش میكنی ــا ت ــم. م ی ــن كن ــی تامی ــوراهای مردم ــال ش ــردم از كان ــود م خ
ــا  ــته، ت ــم و بازنشس ــف معل ــا ص ــری ت ــز كارگ ــگاه، از مراك ــا دانش ــان ت ــا از خیاب ج
ــع شــویم،  ــوراها جم ــا و ش ــه ه ــا و كمیت ــواع و اقســام نهاده محــالت شــهرها، در ان
ــم  ــالش میكنی ــا ت ــم. م ی ــرت كن ــود را بیش ــاد خ ــدرت و اتح ــم و ق ــدا كنی ــازمان پی س
ــر و  ــه ت ــازمان یافت ــر، س ــكل ت ــود را متش ــم خ ــیع و عظی ــروی وس ــود و نی ــف خ ص
صاحــب افقــی روشــن تــر در دل اعرتاضــات روزانــه و وســیع خــود، بــه میــدان آوریــم. 
ــه  ــود ب ــش خ ــرشوی جنب ــوان پی ــه عن ــالمی را ب ــوری اس ــدن جمه ــیون ش ــا اپوزیس م
ــدم  ــه ق ــدم ب ــم و ق ــن سیاســت را هــم شكســت مــی دهی رســمیت مــی شناســیم، ای
ــویم.  ــی ش ــاده م ــم آم ــاع حاك ــا ارتج ــل ب ــف كام ــن تكلی ــی و تعیی ــگ نهای ــرای جن ب

زنده باد آزادی و برابری
زنده باد برابری زن و مرد

خط رسمی حزب حكمتیست 
۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ۲۲ سپتامرب ۲۰۲۲
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ــنه  ــوان پاش ــئله زن را بعن ــط مس ــه فق ــه آن، ن ــردم علی ــی م ــزش میلیون ــا و خی ــل مهس قت
ــه  ــران علی ــردن آزادیخــواه در ای ــان و م ــران، بلکــه جــدال زن آشــیل حکومــت اســالمی در ای
ــر،  ــا پی آپارتایــد جنســی را بــه نقطــه اشــرتاک اعــرتاض بخشــهای مختلــف مــردم، از جــوان ت
ــئله زن  ــروز مس ــا دی ــر ت ــرد. اگ ــل ک ــته، تبدی ــا بازنشس ــد ت ــه دار، کارمن ــا زن خان ــر ت کارگ
ــل  ــوده ای در مقاب ــدن مقاومــت ت ــب ران ــه و عق ــه جامع ــه ب ــرای حمل ــف» ب ــه ضعی «حلق
ــی  ــاز تعرض ــه س ــان زمین ــه زن ــه ب ــروز حمل ــا دی ــر ت ــود، اگ ــالمی ب ــوش اس ــت وح حکوم
ــه  ــه ب ــری و رهایــی زن، «ن ــود، امــروز دفــاع از براب ــه کل جامعــه ب ــر ب وســیعرت و خونیــن ت
حجــاب، نــه بــه آپارتایــد جنســی» حلقــه اتحــاد و اتصــال بخشــهای مختلــف جامعه تشــنه 
ــف»  ــه ضعی ــت. «حلق ــام اس ــای نظ ــه بنیاده ــه ب ــرض جامع ــنگر تع ــری و س آزادی و براب
ــه  ــرض کل جامع ــوی تع ــه ق ــروز توپخان ــه، ام ــی از جامع ــردن نیم ــی ک ــرای قربان ــروز، ب دی
ــای  ــا نیروه ــان ب ــل جوان ــورانگیز تقاب ــای ش ــه ه ــت. صحن ــران اس ــم در ای ــش حاک ــه توح ب
ــا،  ــرات ه ــام تظاه ــوزان در  ــاب س ــان، حج ــراری دادن ش ــا ف ــان ت ــالح آن ــع س ــوب، خل رسک

ــت!  ــی اس ــی انقالب ــش رسنگون ــدی در جنب ــاز دور جدی ــی از رسآغ ــه حاک ــه و هم هم
ــا کیــش، از مشــهد تــا همــدان، از تهــران  خیــزش میلیونــی اینــدوره در ایــران کــه از رشــت ت
تــا ســنندج، از ســقز تــا اصفهــان در جریــان اســت، ایــن واقعیــت را کــه انقــالب آتــی ایــران 
ــا  ــت ب ــر حــق زن و ضدی ــه مه ــر خــود دارد،  ک ــری ب ر و نابراب ــتث ــر ضــد اس ــدر مه نق ه

اســالم را، ثابــت کــرد!
ــصت  ــه ش ــای ده ــدام ه ــت از اع ــا وقاح ــروز ب ــا دی ــوراش ت ــس جمه ــه رئی ــی ک حکومت
ــوز کشــتار دانشــجویان در  بعنــوان «اعــدام تروریســت هــا» دفــاع میکــرد، رژیمــی کــه هن
اینــدگان  انقــالب فرهنگــی را جزیــی از افتخــارات خــود میدانــد، حکومتــی کــه از شــکنجه 
کارگــری دفــاع میکــرد، حکومتــی کــه در برابــر شــلیک بــه هواپیــ و بــه قتــل رســاندن ۱۷۶ 
ــار  ــر فش ــد، زی ــکار میکنن ــان ۹۸ را ان ــتار آب ــه کش ــی ک ــدازد، قاتلین ــی ان ــاال م ــانه ب ــر ش نف
ــد جنســی، وادار شــدند بخاطــر یکــی از  ــه آپارتای ــری، علی ــرای براب ــی ب ایــن خیــزش میلیون
ــا دیــروز وقیحانــه  ــا بیفتدنــد. رئیــس جمهــوری کــه ت پرونــده هــای جنایتــش بــه دســت و پ
ــرای بخشــش دســت  ــاع میکــرد، ناچــار شــد ب ــدام هــای دهــه شــصت دف ــه از اع و بیرشمان
ــش  ــن جنب ــز» ای ــاملت آمی ــردن «مس ــه ک ــد خف ــه امی ــود و ب ــا ش ــواده مهس ــان خان ــه دام ب

ــاب» تشــکیل دهــد! ــه حقیقــت ی «کمیت
بــرای اولیــن بــار در عمــر ســیاه حکومــت شــان مجبــور شــدند «جوابگــو» باشــند و 
«توضیــح» دهنــد، «رفــع ابهــام» کننــد و از رضورت «بازبینــی» و «اصــالح» و حتــی انحــالل 
ــش  ــن جنب ــه ای ــه دامن ــد. زمانیک ــاد» حــرف بزنن ــوب، «گشــت ارش ــی از ارگان هــای رسک یک
ــه  ــیده شــد، زمانیک ــان و .... کش ــواز و اصفه ــی و اه ــش و انزل ــران و کی ــه ته ــتان ب از کردس
حجــاب ســوزان بــه جشــنی هــر روزه در اعرتاضــات تبدیــل شــد، زمانیکــه دانشــگاه هــا بــه 
ــدون حجــاب  ــکال و انقالبــی در آمــد، زمانیکــه دخــرتان جســور ب تســخیر دانشــجویان رادی
ــاش  ــا»ی اوب ــ «تظاهراته ــه راه انداخ ــد، زمانیک ــوب رژه رفتن ــای رسک ــل نیروه در مقاب

ــه  ــوان تظاهــرات «جوانــان غیــور حســینی و فاطمــی» در یــک چشــم ب بســیجی تحــت عن
ــاجد و  ــه مس ــت، زمانیک ــوا رف ــد و ه ــکال دود ش ــجویان رادی ــار دانش ــر فش ــم زدن زی ه
ــام  نی» و  امامــزاده هــا و فرمانــداری هــا، پوســرتهای «آقــا» و قهرمــان شــان «قاســم ســلی
ــداری  ــف رشیعتم ــای کثی ــده ه ــد، عرب ــیده ش ــش کش ــه آت ــم ب ــای رژی اده ــا و  ــم ه پرچ
اینــدگان کــودن و کثیــف شــان کــه رسکــوب خونیــن کنیــد، شــلیک مســتقیم کنیــد،  هــا و 

ــاد!  ــه راه افت ــد و ... ب ــدام کنی اع
ــی تــر  ــر و همگان ــکال ت ــر، رادی ــر، ســازمایافته ت ــر، گســرتده ت نــد ت اینکــه ایــن خیــزش قدر
ــه  ــد. ب ــرده ان ــت درک ک ــن هــای حکوم ــودن تری ــی ک ــت را حت ــین اس ــای پیش ــزش ه از خی
ــل و  ــت چه ــای حاکمی ــن روزه ــن، دردناکرتی ــیاه تری ــش روز س ــن ش ــان ای ــرتاف خودش اع
ــم و «ضدانقالبی»تریــن تحــرک حیــات جمهــوری اســالمی اســت. «معتــدل»  چنــد ســاله رژی
ــا مــردم حــرف  ــا جنــاح رقیــب کــه ب هایشــان از «رضورت بازبینــی»، از «آشــتی ملــی» نــه ب
میزننــد و هشــدار میدهنــد کــه «اوضــاع بحرانــی را بایــد دریافــت»! ایــن خیــزش، علیرغــم 

ــن جــا پیــروزی هــای جــدی بدســت آورده اســت. ــا همی ــی دادن، ت قربان
ــاش  ــا اوب ــوا» ت ــده ق ــالمی از «فرمان ــوری اس ــر جمه ــش روز را ب ــن ش ــواه ای ــردم آزادیخ م
چاقوکــش و قمــه گــردان هایشــان ســیاه و ناامــن کردنــد. شــاید بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
ــداری  ق ــی و چ ــه گردان ــرای قم ــا ب ــهرها خیابانه ــه ش ــت در هم ــا حاکمی ــردم ب ــدال م ج
ــاش  ــرای اوب ــه را ب ــد رسارس جامع ــد. بای ــن ش ــا ناام ــخصی ه ــاس ش ــیجی و لب ــاش بس اوب
ــا  ــان امــن و س ــرای زن ــن و ب ــان ناام ــر رســمی ش ــم و نیروهــای رســمی و غی اســالمی حاک

ــرد. ک
ــرد.  ــی ک ــدرت را دا ــاس ق ــدرت و احس ــن ق ــد ای ــرد. بای ــرروزه ک ــد ه ــی را بای ــن ناامن ای
ــهر  ــگاه، ش ــه، دانش ــه، محل ــر روزه کوچ ــه ه ــگ، ک ــرتاض و جن ــط در روز اع ــه فق ــد ن بای
ــرد.  ــن ک ــتا را تضمی ــه، دانشــگاه و شــهر و روس ــرتل محل ــد کن ــردم باشــد. بای در تســخیر م
ــان، کوچــه، دانشــگاه، کارخانــه، شــهر و روســتای مــا اســت و بایــد دســت اوبــاش  ایــن خیاب
ــم در  ــاش رژی ــا اوب ــه ب ل ــر مقاب ــالوه ب ــد ع ــرد! بای ــاه ک ــه آن کوت ــرض ب ــالمی را از تع اس
ــی و در زندگــی  روزهــای اعــرتاض خیابانــی، امــکان و قــدرت دفــاع از خــود را همیشــگی، دا
ــا  ــت ه ــا، سوسیالیس ــت ه ــت کمونیس ــی دس ــل از هرکس ــکار قب ــرد. این ــاری ک ــره ج روزم
ــا  ــدال ب ــر، ج ــزش اخی ــس از خی ــد. پ ــی بوس ــروز را م ــات ام ــدگان اعرتاض ــازمان دهن و س
ــینی،  ــب نش ــا عق ــان ب ــا همزم ــمن م ــت. دش ــده اس ــد ش ــالمی وارد فازجدی ــوری اس جمه
خــود را بــرای مقابلــه ای وســیعرت و جــدی تــر آمــاده میکنــد و مــا هــم بایــد روی پیــرشوی 
ــر را  ــد روز اخی ــود چن ــاع از خ ــدرت دف ــارت، ق ــاد، جس ــن اتح ــد ای ــازیم. بای ــان بس امروزم

ــم. ــاز داری ــاد نی ــن اتح ــه ای ــرت ب ــای بیش ــرشوی ه ــرای پی ــرد. ب ــی ک دا
بایــد در هــر شــکلی، در محلــه و شــهرک و شــهر و دانشــگاه و روســتا، متشــکل شــد. بایــد 
ــتگیری  ــا دس ــان ت ــت درازی در خیاب ــرض، از دس ــل تع ــردم را در مقاب ــت م ــاع از امنی دف
ــای  ــل ه ــدی و تقاب ــای بع ــزش ه ــه خی ــاده ورود ب ــد آم ــم. بای ــده بگیری ــه عه ــبانه، را ب ش
بعــدی شــد. بایــد روی پیــرشوی و دســتاوردهای امــروز ســنگرهای محکــم جــدال هــای آتــی 

ــه کار شــد! ــد دســت ب را بســازیم. بای

دست رد مردم آزادى خواه ايران بر 
سينه آپارتايد جنسى

در چنــد روز گذشــته فضــای سیاســی و اعرتاضــی در ایــران تحــت تاثیــر قتــل مهســا امینــی 
ــوری  ــدزن جمه ــن ض ــبات و قوانی ــای مناس ــوری الغ ــت ف ــول خواس ــت، ح ــط حاکمی توس
ــران،  ــرد، از ته ــران، زن و م ــی شــده اســت. مــردم ای ــه طــور حــاد قطب ــه ب اســالمی در جامع
ــران و ســندیکای  ن ای ــ ــون صنفــی معل ــا شــهرهای دیگــر، از کان ســقز، ســنندج و مشــهد ت
ــد و در  ــت واح ــک خواس ــجویان، بــا ی ــوف دانش ــا صف ــه و ت ــد تــا هفت تپ ــت واح رشک
ــوب  ــای رسک ــدن ارگان ه ــتار برچی ــد و خواس ــدان آمدن ــه می ــوده ای ب ــات رسارسی و ت تجمع
ــن ضــدزن شــدند.  ــوری قوانی ــا لغــو ف ــه معــروف ت ــت از گشــت های ارشــاد و امــر ب حاکمی
ــای  ــن و نهاده ــه قوانی ــی و کلی ــد جنس ــوری آپارتای ــو ف ــرد، لغ ــری زن و م ــت براب خواس
ــرای ایجــاد  ــوری اســالمی ب ــه جمه ــه پاخاســته علی ــر آن در دســتور کامــل مــردم ب متکــی ب
له  ــ ــه مس ــروز ب له زن ام ــ ــه اســت. مس ــرار گرفت ــری ق ــض و نابراب ــاری از تبعی ــی ع دنیای
کل جامعــه ایــران تبدیــل شــده اســت و خواســت لغــو نابرابــری و ستمکشــی بــر زن از زیــر 
ــر  ــالمی، کم ــوری اس ــی جمه ــت آن یعن ــران و حکوم ــورژوازی ای ــی ب ــی در پ ــرض پ آوار تع

ــرده اســت. راســت ک
ــران  ــی ای ــالب آت ــه انق ــم ک ــرده بودی ــالم ک ــه درســت اع ــا کمونیســت ها ب ــروز م ــا دی ــر ت اگ
ــوی زنانــه خواهــد داشــت، امــروز ایــن دیگــر نیــازی بــه گفــ نــدارد. رهایــی زن و  رنــگ و ب
ــرای ایجــاد  ــد جامعــه ب ن ــری زن و مــرد یکــی از ســتون های قدر ــت براب ــرای تثبی ــارزه ب مب
ــت و آزادی اســت. تــا همین جــا کیفرخواســت میلیون هــا زن  دنیایــی مملــو از رفــاه و امنی
در ایــران تحــت انقیــاد جمهــوری اســالمی، در نظامــی کــه زن بــودن جــرم اســت و عقوبــت 
ــه  ــرزه درآورده اســت و ب ــه ل ــت ب ــزدل حاکمی ــداران ب ــای رسان و رسدم ــر پ ــن را زی دارد، زمی

ــان رســیده اســت. گــوش جهانی

ــه  ــی زن را وادار ب ــش رهای ــژه جنب ــران و بوی ــه ای ــا جامع ــه تنه ــی، ن ــا امین ــل مهس  قت
ــن ضــد انســانی  ــوری اســالمی و قوانی ــه جمه ــردم علی ــش خشــم م ــه آت تســلیم نکــرد بلک
ــن  ــر زور ای ــنبه پ ــا س ــد ت ــزوری ش ــا، کاتالی ــده مهس ــون ریخته ش ــرد. خ ــعله ورتر ک آن را ش
ــدد و آزادی و برابــری  ــات و شــورش های شــهری و کارگــری بپیون ــای اعتصاب ــش بــه دری جنب
ــه  ــردم ب ــات م ــن مطالب ــی از مهم تری ــون یک ــی را همچ ــد جنس ــو آپارتای ــرد و لغ زن و م
ــار دیگــر  پاخاســته علیــه جمهــوری اســالمی در هــر کــوی و بــرزن ایــن مملکــت برافــرازد. ب
ــه و شــکاف  ــر پیشــانی تفرق ــر باطــل ب ــاد رسارسی اعــالم کــرد کــه مه ــران در ابع ــه ای جامع
ــض  ــب تبعی ــر حس ــه ب ــون تفرق ــیت، همچ ــب جنس ــر حس ــرد ب ــان زن و م ــت می حاکمی
ــرده  ــالم ک ــه اع ــد. جامع ــد و کوبی ــروم می کوب ــردم مح ــی در اردوی م ــی و مل ــژادی، قوم ن
ــده در  اســت کــه خواهــان برچیــدن قوانیــن و افــکار پوســیده و تعصبــات کهنــه و فلج کنن
ــاه کــردن دســت مذهــب از زندگــی مــردم و جمــع کــردن بســاط حاکمیــت  حــق زنــان، کوت

ــع آن اســت. مداف
ــه  ــت ک ــه اس ــپ جامع ــم و چ ــا کمونیس ــه تنه ــت ک ــکار اس ــگان آش ــر هم ــر ب ــروز دیگ ام
ــان  ــار زن ــان، در کن ــانی زن ــوق انس ــاع از حق ــت در دف لیس ــکال و ماكزی ــات رادی ــا مطالب ب
می ایســتد. کمونیســم و طبقــه کارگــر در ایــران نیرویــی اســت کــه می توانــد تــوده 
ــی،  ــی، مذهب ــی، قوم ــاز زبان ــای کاذب و دست س ــر از هویت ه ــان را رصف نظ ــی زن میلیون
ــات روشــن و انســانی در برنامــه خــود گــرد هــم آورد و در پیشــاپیش  شــغلی، حــول مطالب
ــت (خــط  ــزب حکمتیس ــرد. ح ــرار بگی ــان ق ــی زن ــرای رهای ــی ب ع ــم اجت ــدال عظی ــک ج ی
ــن  ــد در پیشــاپیش ای ــالش می کن ــن جنبــش تعلــق دارد و ت ــه ای ــه ایــن صــف و ب رســمی) ب

ــد. ــوأم کن ــان ت ــل زن ــوق کام ــاق حق ــا احق ــالمی را ب ــوری اس ــی جمه ــف، رسنگون ص
 

زنده باد برابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسالمی
زنده باد انقالب کارگری
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خوشه هاى خشم «از كردستان تا تهران»
مظفر محمدی

ــر روز  ــم ه ــن زخ ــند. ای ــی کش ــر روز م ــتند. ه ــانیت را کش ــتند. انس ــی را کش ــا امین مهس
ــکار،  ــر، بی ــدن زن، کارگ ــر ب ــی ب ــه. زخم ــدن کل جامع ــر ب ــی ب ــد. زخم ــی کن ــزی م خونری
ــا.  ــه م ــان جامع ــون انس ی ــدن ٨٥ میل ــر ب ــی ب ــوان. زخم ــرب، ج کول
ــه  ــلیت ب ــی، تس ــای قربان ــواده ه ــه خان ــلیت ب ــان تس ــر زم دیگ
ــوده ای و  ــدام ت ــان اق ــته. زم ــران ... گذش ــوان، ته ــقز، مری ــردم س م
میلیونــی اســت. جامعــه مــا زمانــی تســلی مــی یابــد کــه چنــگال 
ــردم  ــان ســفره ی م ــت و دزد ن ای ــل وجن ــل و قت ــن نظــام جه خونی

ــود! ــده ش ــه کن ــوی جامع از گل

مردم!
ــارزه  ــتگی و مب ــاد و همبس ــا اتح ــان را ب ــم ت ــای خش ــه ه خوش
ــالمت  ــت و س ــنگی و فالک ــر و گرس ــت و فق ــل و جنای ــر قت ــد. خط ــره بزنی ــم گ رسارسی به
ــنگی  ــا، گرس ــت و فحش ــر و فالک ــت. کشــتار و فق ــت، رسارسی اس ــی اس ــی، همگان عموم
ــن  ــده ی ای ــن درد از عه ــان ای ــت. درم ــه اس ــت جامع ی ــرتک اک ــرگ، درد مش ری و م ــ ی و ب
ــی و ایــن و آن صنــف و بخــش جــدا  ان ــرت تنهــا، ایــن و آن خانــواده ی قرب و آن زن و دخ
ــکار،  ایت ــدان و جن ــی وج ــیران ب ــکم س ــت ش ــل اقلی ــد. در مقاب ــی آی ــر  ــه، ب ــم جامع از ه
رابــری  لشــکر عظیــم ده هــا میلیونــی کارگــران و زحمتکشــان بــا خواســت مشــرتک آزادی و ب
ــوری  ــم. جمه یتی ــا اک ــت و م ــمن در اقلی ــرار دارد. دش ــه ق ــت جامع ــت زن و حرم و حرم
ــاه  ــاواک ش ــر از س ــوی ت ــی ق ــازمان اطالعات ــاه و س ــش ش ــر از ارت ــوی ت ــی ق ــالمی ارتش اس
ــن ارتــش  ــزرگ تری ــان و مــردان آزادیخــواه، نظــام شــاهی صاحــب ب ــدارد. طبقــه کارگــر و زن ن

ــد. ــم کوبیدن ــه را در ه ان خاورمی
ــات  ــی، تجمع ــری و عموم ــات کارگ ــرتض در اعتصاب ــای مع ــوده ه ــرده ت ــره ک ــای گ ــت ه مش
یــروی بــورژوازی حاکــم و قاتــالن و تفنگچــی  ــن ن ندتری ــد قدر گســرتده و پیوســته مــی توان
ــخ بــه کــرات نشــان داده اســت. خامنــه ای چنــد بــار مــی  اری هایشــان را از پــا در آورد. ایــن را ت
ــدازه  ایــت و نیروهــای نظامــی اش دســتور دهــد کــه هــر ان توانــد بــه گشــت ارشــاد قتــل و جن
ــرتان را  ــت دخ ــد. حرم ــل کنی ــون تبدی م خ ــ ــه ح ــنگان را ب ــورش گرس ــید، ش ــد بکش الزم باش
ــه  ــار طبق ــن ب ــد. ای ــان کنن ــار امتح ــر ب ــد ه ن بتوانن ــ ــه حاک ــت ک ــن کاری نیس ــید. ای بکش
لیونــی  ــگ کارخانــه هــا را بــه صــدا در مــی آورد. ایــن بــار تــوده هــای می کارگــر اســت کــه زن

ــا تســلیم شــود. ــی فشــارند ت ــوی نظــام را آنقــدر م زحمتکشــان زن و مــرد هســتند کــه گل
ــران  ــردم ته ــینند. م ــی نش ــه  ــقز در خان ــهر س ــا در ش ــهریان مهس ــتان، همش ــردم کردس م
ــی  ــته ای م ــم پیوس ــر به ــد. خوشــه هــای خشــم زنجی ــان مــی آین ــه خیاب ــام هــا ب از پشــت ب
ــا  ــم مهس ــد. زخ ــی پیچن ــت م ــر و فالک ــت و فق ای ــل و جن ــام قت ــوی نظ ــر گل ــه ب ــوند ک ش
ــر رس خــود و  ــد کــه کاخ خامنــه ای را ب ــدا مــی کن یــام پی ن بــر بــدن جامعــه زمانــی الت ــ های
ــر  ــا دیگ ــد ت ی ــد کوب ای ــار را ب ــران ســازیم! رس م ــش وی ــات قصاب ــپاهیان و وزرا و وکال و قض س
ــد ازادی و  توانن ار ن ــاس شــخصی هــا و گشــت هــای ارشــاد کشــت ب ــه اطالعــات و ل ــه ســپاه، ن ن

ــد. ل کنن ــ ــالمی پای ــوری اس ــام داعشــی جمه ــای نظ ــه ه ــر چکم ــان را زی ــت انس حرم
ــن ســیکل جنایــت  ــه ای ــد. ب ــ مــردم ان ــدام ش ــردا منتظــر اق ــروز و ف ــروز و ام مهســاهای دی
ــد  ــد. نگذاری ــم بپیچی ــا در ه ــان ه ــت را در خیاب ای ــل و جن ــاد قت ــت ارش ــد. گش ــه دهی خا
ــتان  ــرتان را در دس ــان و دخ ــوی رس زن ــان م ــت کثیفش ــاد دس ــت ارش ــره ای گش ــالن زنجی قات

ــند. ــکنجه بکش ــر ش ــد و زی ــم پیچن ــود در ه ــف خ کثی
ــه شکســت  ــل ب ــا بســیج عمومــی و اقــدام متقاب بســیج جنگــی علیــه زنــان ودخــرتان مــان را ب
ــان از تعــرض گشــتی هــای  ــرای دخــرتان و زن ــارک هــا را ب ــان هــا و پ اب بکشــانید. مرتوهــا، خی
ــت،  ــل و جنای قاتــل و حافــظ نظــام جمهــوری اســالمی، امــن کنیــد. بجــای گشــنت ارشــاد قت
ــد  ن ــل زن نتوان ــکارچیان قات ــا ش ــد ت ــکیل دهی ــان تش ــت انس ــان ازادی و حرم ــت مدافع گش
ــته  ــتند دس ــا هس ــانند. کج ــان بکش ــه کشتارگاههایش ــا را ب نه ــان ت ــرتان و زن ــی دخ ــی یک یک
ــد!  ــی کنن ــت م ــه را حفاظ ــا و جامع ــان ه اب ــت خی ــه امنی ــی ک ــروه جوانان ــروه گ ــته و گ دس
ــه ای و اطالعــات و ســپاه و رییســی رسدســته ی قاتــالن را در  ــد خامن ــای مامــوران پلی ــم پ قل

ــد. ــم بپیچی ــان هــا بشــکنید و بساطشــان را در ه خیاب
مردم!

ن جمهــوری اســالمی در آوریــد  ــد دژخیــ لی ن را از چنــگ خونیــن و پ ازنیــن مهســای پیکــر ن
ــا  ــران ت ــد! از ته ــزار کنی ــت برگ ــن جنای ــه ای ــرتاض ب ــری اع ــزار نف ــا ه ــش مراســم ده ه و برای
ــه نکنیــد، مهســا  یــد. بــرای مهســا گری همــه ی شــهرهای کردســتان در ایــن مراســم رشکــت کن
ع عظیــم شــ در مراســم بدرقــه ی مهســای عزیــز بهرتیــن  تقــام مــی خواهــد. اجتــ از شــ ان
ــانیت  ــمنان انس ــن دش ــا ای ــا ب ــگ م ــواده او اســت! جن ــه او خان ــن احــرتام ب اتری ــام و زیب انتق

ادامــه دارد.
رفقای کمونیست، کارگران و زحمتکشان برابری طلب!

ــه  امنیــت و ازادی و حرمــت جامعــه در دســتان شــ اســت. بگــذار بورژواهــای احمــق و ابل
ــوذ  ــره خــواران پســت و رذل، از نف ــه شــده در نظــام جمهــوری اســالمی و مــزدوران و جی فرب
ــی مــردم زخــم خــورده از کشــتار  یون ــوده هــای میل کالم و قــدرت بســیج و بــه میــدان آوردن ت
نــد. بگــذار دشــمنان در مقابــل اراده  ایــت و فقــر و فالکــت و گرســنگی، قالــب تهــی کن و جن
ــه عقــب نشــانده شــوند.  ــنگر ب ــه س ــنگر ب ــردم، س ــی م ــوده هــای میلیون ــ و خشــم ت ی ش
ــن  ــرتان اولی ــان و دخ ــه زن ــت علی ای ــل و جن ــای قت ــت ه ــالل گش ــردن و انح ــع ک ــد جم ای ب
یــروزی مــا باشــد. پیــروزی ازادی و حرمــت زن بــر ضــد زن هــای اســالمی خبیــث. مــا در ایــن  پ
ــروز شــویم. ــم پی ــروز شــویم. مجبوری ــد پی ــری، بای ــرای ازادی و براب ــی و جــدال ب جنــگ طبقات

نامه سرگشاده به: اتحاديه هاى كارگرى، 
سازمانها، گروه ها، شخصيت ها، انسانهاى 

پيشرو، مترقى و آزادى خواه
رفقا و دوستان!

ــد روز پیــش بازهــم حاکمیــت مســتبد جمهــوری اســالمی  نگونــه کــه مطلــع هســتید چن ه
ــط  ــا) توس ــی (ژین ــا امین ــاندن مهس ــل رس ــه قت ــاک ب ــراژدی دردن ــد. ت ــری آفری ــت دیگ ای جن
ــای  ــط نیروه ــا توس ــتم مهس ــاد). رضب و ش ــت ارش ــالمی (گش ــاب اس ــرتل حج ــای کن نیروه

ــر شــد. ــرت جــوان منج ــن دخ ــرگ ای ــزی و ســپس م ــزی مغ ــه خونری ــی ب ت امنی
ــان  ــروز ج ــف دی ل تاس ــ ــا ک ــرگ، ب ــر م ــت در براب ــد روز مقاوم ــد از چن ــی بع ــا امین مهس
ــدگان  ــر دی ــم در براب ــالمی، آنه ــوری اس ــی جمه ــس امنیت ی ــط پل ــا توس ــل مهس ــت. قت باخ
ها اســت در  اثــر و خشــمگین ســاخت. مــردم ایران که ســال خانــواده اش، کل جامعــه ایــران را مت
ل  ــا تهــران، از شــ رابــر ایــن جنایــات و تعــرض هــا دســت بــه اعــرتاض زده انــد، از کردســتان ت ب
ــطایی،  ــرون وس ــری و ق ــرص حج ــن ع ــل قوانی ــور در مقاب ــرب کش ــا غ ــوب و از رشق ت ــا جن ت

ــه صــف ایســتادند. ــم ب ــوب رژی ــتگاه رسک ــه دس ــد جنســی و علی ارتای ــه آپ علی
ــا  ــانی، ب ــوق انس ــ حق ــرای داش ــه، ب ــان جامع انی ــی قرب ــون خواه ــه خ ــمگین ب ــردم خش م
ــا حاکمیــت،  بــه خیابــان هــا آمــده انــد  لــه ب بــه آزادی و برابــری بــرای دادخواهــی و مقاب مطال
ــا دنــدان مســلح نیروهــای امنیتــی روبرو شــده اند  ــا لشــگر ت کــه در ظــرف همیــن یــک روز ب
و طبــق آخریــن خــرب یــک جــوان در شــهر ســقز را بــه قتــل رســانده انــد. ســازمانهای کارگــری، 
ــاه  ــان کوت ــت خواه ای ــن جن ــه ای ــرتاض ب ــان در اع ــجویان و زن ــتگان، دانش ن، بازنشس ــ معل

ــد. ــم از زندگــی خــود شــده ان ــردن دســت نیروهــای رسکــوب رژی ک
تیک و  ــت ــکل سیس ــه ش ــه ب ــت ک ــالمی اس ــوری اس ــت جمه ــه حاکمی ــرض و حمل ــن تع ای
ــان  ــا فرم ــع آن ب ــه طب ــرار داده و ب ــدف ق ــران را ه ــت ای ــی از جمعی ــش از نیم ــد بی هدفمن
ــت  ــت، دس ــن حاکمی ــخنگویان ای ــربان و س ــرف ره ــار» از ط ــه اختی ــش ب ــادی و «آت ــای جه ه
ــان و انســانهای آزادی خــواه و تعــرض  امــی عوامــل جنایــت کار اســالمی را در تعــرض بــه زن
بــی زن و مــرد بــاز مــی گــذارد کــه چــه در  افسارگســیخته و وحشــیانه بــه جنبــش برابــری طل
ــی شــوند. ــات دولت ــب جنای ــام مرتک ــالء ع ــن و در م ــکار و در روز روش ــکل آش ــه ش ــا و چــه ب خف

نهــا در طــول چهــل ســال  ــران ایــن بربریــت را نــه ت امــا جامعــه پیــرشو و مرتقــی و متمــدن ای
ــه  ــار گوش ــه در چه ــز متحدان ــروز نی ــه ام ــه بلک ــان نپذیرفت ــن جانی ــوری ای ات ــت دیکت حکوم
ــیل  ــنه آش ــئله زن پاش ــد. مس ــاع را رسمــی دهن ــا ارتج ــت ب ــرتاض و ضدی ــدای اع ــران ص ای
ــا  ــوری اســالمی ب ــت کار و مســتبد جمه ــت جنای ــران اســت. حاکمی ــت اســالمی در ای حاکمی
ــه رگبــار  ــا ب ــان مرتقــی، ب ــا قتــل زن ــان، ب حملــه بــه جنبــش انســانی و آزادیخواهــی و پیــرشو زن
بســ و اعــدام کــردن انســانهای متمــدن، تــالش میکنــد عمــر ننگیــن و حاکمیــت دیکتاتوری 

ــا را ادامــه دهــد. ــن جغرافی ــر ای خــود ب
ــز دیگــری را نشــان میدهــد؛ امــروز صــف کارگــران در ایــران، شــورای  امــا واقعیــت جامعــه چی
ــان  ــور و جوان ــای کش ــگاه ه ــجویان دانش ــتاران، دانش ــنل و پرس ــران، پرس ن ای ــ ــی معل صنف
ــا تهــران و مشــهد و دیگــر  میلیتانــت و مرتقــی شــهرهای مختلــف ایــران از ســقز و ســنندج ت
ــه  رابــر تعــرض طاعــون اســالمی ب شــهرها و مــردم آگاه و برابــری طلــب بــرای ســنگربندی در ب

ــان بــه میــدان آمــده اســت. زن
ــد،  ــده ان ــات نش ای ــن جن ــار و ای ــوب و رگب ــتار و رسک ــین کش ــوب ماش ــا مرع نه ــه ت ــردم ن م
ــالم را رس  ــوری اس ــک جمه ــی از بخت ــان،  رسود آزادی و رهائ ــوان در خیاب ــام ت ــا  ــه ب لک ب
ــار،  ــی، سنگس ــی، عربده کش ــید پاش ــه دوران اس ــد ک ــان میدهن ــت نش ــه حاکمی ــد. ب میدهن
انه شــان بــه رس آمــده و کســی دیگــر خانــه نشــین و مرعوب  اعــدام، افسارگســیختگی وحشــی
ــل و  ــالمی و جه ــت اس ــد حاکمی ــالم میکن ــه اع ــود. جامع یش ــت  ــای حاکمی حزب اللهی ه

ــرود. ــد ب ــران بای ــتبداد در ای ــت و اس ــر و فالک ــه، فق خراف
ــه» و  ــی جامع ــی زن رهائ ــز «رهائ ــا رم ــان ب ــش زن ــه جنب ــت ک ــه ای اس ــدای جامع ــن ص ای
ــر کشــیدن  بازپســگیری جایــگاه انســانی و حرمــت زن کــه از حلقه هــای اصلــی و اساســی بزی
ــت  ــالمی اس ــوری اس ــه جمه ــربد علی ــای ن ــن جبهه ه ندتری ــی از قدر ــت و یک ــن حاکمی ای

ــت. ــرده اس ــی ک ــف آرائ ص
رابــر  ماشــین کشــتار انســانیت در ایــران نــه از رس قــدرت بلکــه از رس اســتیصال حکومــت در ب
ــوس   اق ــدن ن ــدا درآم ــه ص ــراس از ب ــردم و ه ــات م ــر روزه اعرتاض ــان ه ــم و خروش ــوج عظی م
ــت  ای ــه جن ــت ب ــری دس راب ــانیت و ب ــنه آزادی، انس ــان تش ــا انس ــط میلیونه ــرگ اش توس م
ــه  ــه ب ــرض روزان ــوب، از تع ــرت رسارسی از رسک ــم و نف ــوج خش ــه م ــد ک ــا میدانن ــد. ام میزن
انهــا را بــه تســخیر  حرمــت و آزادی مــردم کــه امــروز در اعــرتاض بــه قتــل مهســا امینــی، خیاب

ــرد. ــوش ک ــوان خام یت ــت، را  ــود در آورده اس خ

رفقا، دوستان!

یــون هــا انســان تشــنه انســانیت و آزادیخواهــی و برابــری طلبــی در ایــران،  امــروز چشــم میل
ــی  ــه هــم صدائ ــران ب ــی ای ــات حکومت ــی جنای ــی و هــزاران قربان ــواده مهســا امین چشــم خان

ــه اســت. ــا دوخت ــران و دنی ــه هــم صدائــی انســانیت در ای ، ب شــ
ــانیت و آزادی  ــه انس ــطایی ب ــرون وس ــن ق ــیانه ی حاکمی ــه وحش ــر حمل راب ــد در ب ای ــروز ب ام

اد. ــت ــران ایس ــواه ای ــی و آزادیخ ــردم مرتق ــار م ــی، در کن ــری طلب ــی و براب خواه
ی شناســد. انســانیت  ــی مرز  صــف برشیــت متمــدن و مرتقــی، آزادی خواهــی و برابــری طلب

ــا مــا همصدا شــوید. زیــر رضب بربریــت قــرار گرفتــه، بــرای نجــات و تقویــت ایــن صــف ب

با احرتام
آسو فتوحی

خط رسمی تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست 
۱۸ سپتامرب ۲۰۲۲
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ايران بدون حجاب ! 
«مرگ بر ديكتاتور»

ــار خشــم  ــم پیوســ جویب ــان هــا محــل به ــران خیاب ــروز دوشــنبه ۲۸ شــهریور در رسارس ای ام
ــات و  ــران تجمع ــا ته ــنندج ت ــقز و س ــش از س ــه روز پی ــود. از س ــواه ب ــردان آزادیخ ــان و م زن
ــ  ــتان و اک ــای کردس ــهرک ه ــهر و ش ــه ی ش ــروز هم ــود. ام ــان ب ــوده ای در جری ــرات ت تظاه
ــاد،  ــرم آب ــرج، خ ــان، ک ــت، اصفه ــابور، رش ــواز، نیش ــهد، اه ــران، مش ــران، ته ــزرگ ای ــهرهای ب ش
ــران و  ــروز ته ــود.  ام ــی ب ــدگان انقالب ــر کنن ــخیر تظاه ــا در تس ــان ه ــاه...، خیاب ــالم، کرمانش ای
ــود. در همــه تجمعــات و تظاهــرات هــا  ــدون حجــاب ب ــا کردســتان ب ــران ت دیگــر شــهرهای ای
ــان رورسی هــا را  ــه زن ــد. در شــهر بان ــار رفتن ــد رورسی هــا کن ــت هــم بودن ی ــه  در اک ــان ک زن

ــد.  ــش زدن آت
ابانهــای مرکــز شــهر در صادقیــه، کارگــر، میــدان ولیعــرص و بلــوار کشــاورز محــل  هــران خی در ت
ــا ماشــین آب پــاش،  تجمــع و تظاهــرات مــردم و زنــان بــدون حجــاب بــود. نیروهــای رسکــوب ب
گاز اشــک آور بــه تظاهــر کننــدگان حملــه کردنــد. در ایــن تظاهــرات هــا موتــور گارد ویــژه و 

دو ماشــین گشــت ارشــاد بــه آتــش کشــیده شــدند.
ــی تکنیــک و دانشــگاه  ــف، پل ــی رشی ــر، مــدرس، عالمــه، صنعت ــران، امیرکبی دانشــگاه هــای ته
ــاد  ــتان اتح ــا کردس ــران ت ــعار، «از ته ــا ش ــجویی ب ــرات دانش ــع و تظاه ــاهد تجم ــان ش اصفه
ــا  بســیجی هــا و دیگــر مــزدوران جمهــوری اســالمی بود.  اتحــاد» و درگیــری تظاهــر کننــدگان ب
دانشــگاه پلــی تکنیــک محــل شــدید تریــن درگیــری میــان دانشــجویان و مــزدوران رژیــم بــود. 

ــدازی شــنیده شــد. یران امــروز در مقابــل درب دانشــگاه مشــهد صــدای ت
 

ه ۹۶ آغــاز شــده بــه نظــام تکــرار  امــروز صدهــا هــزار تظاهــر کننــده، پیــام شــان را کــه از دیــ
کردند:

امــه، هــدف خــود نظامــه»، «مــا همــه مهســا هســتیم، بجنــگ تــا بجنگیــم»،  «ایــن آخریــن پی
«مــی کشــم، مــی کشــم، هرآنکــه خواهــرم کشــت»، «نــه رورسی، نــه تــورسی، آزادی و برابــری»، 

«زن، زندگــی، آزادی» و ....
ــر تجمعــات و تظاهــرات  ــام عیــاری در جریــان بــود. در دو روز اخی امــروز در کردســتان جنــگ 
ــن  در شــهرهای ســقز و ســنندج ده هــا نفــر زخمــی و تعــداد بیشــرتی بازداشــت شــدند. در ای
دو شــهر تنهــا دیــروز ۴۰ نفــر زخمــی و ۱۵ نفــر بازداشــت شــدند. در میــان زخمــی هــای دیــروز 
ــه تربیــز منتقــل شــدند کــه دو نفرشــان بــه  اســامی  ســقز ۵ نفــر در وضعیــت وخیــم جســمی ب
ــان  ــد و کی ــه رس و چشــم مجــروح شــده ان ــی، از ناحی ــروان معروف ــا صحــت، نچی ــد پارس محم
ــن لحظــه ده زخمــی و ده  ــا ای ــل شــدت جراحــت جــان باخــت. در ســنندج ت ی ــه دل درخشــان ب
هــا نفــر بازداشــت شــده انــد. فرانــک رفیعــی فعــال حقــوق زن در ســنندج ربــوده شــده اســت. 
ــه  ــا در ســقز و ســنندج ادامــه دارد. تعــدادی از رسکــوب گــران در ســنندج مجــروح و ب درگیریه

رســتان منتقــل شــده انــد. بی
ــال  ــر ۱۸ س ــوان زی ــان نوج ــار نفرش ــه چه ــد ک ــده ان ــروح ش ــر مج ــون ده نف ــا کن ــاد ت در مهاب

ــت. ــده اس ــروح ش ــاله ای مج ــرت ده س ــوکان دخ ــتند. در ب هس
در تظاهــرات مــردم مریــوان زنــان رورسی هــا را بــر داشــتند. در ایــن تجمــع دو نفــر بــه اســامی 
ــال  ــی فع ــوار کامران ــتان» و ریب ــان کردس ــودکان کار و خیاب ــن ک ــس «انجم ــاعدی رئی ــد س امج

ــد. ــوان»، دســتگیر شــده ان ن مری «انجمــن کارگــران ســاخت
ــدان یــک جنــگ واقعــی بــود. نیروهــای مســلح رژیــم بــا کالشــنیکف  امــروز شــهر دیوانــدره می
تظاهــر کننــدگان را کــه فقــط ســنگ در دســت داشــتند گلولــه بــاران کردنــد و حداقل ۴ کشــته 
ــه  ــوان ب ــک نوج ــواد قدیمــی و ی ــته شــدگان ف ــن از کش ــد. دو ت ــر زخمــی شــده ان ــا نف و ده ه

نــام محســن محمــدی اســت. 
ــراه  ــدک هم ــک و فن ــای اب، ماس ــری ه ــان بط ــای جوان ــبکه ه ــروز ش ــای ام ــرات ه در تظاه
ــگ  ــد. در جن ــه کنن ــک آور مقابل ــا گاز اش ــا ب ــد  ت ــی کردن ــش م ــردم پخ ــان م ــتند و در می داش
ــود.  ــاز ب ــدگان ب ــر کنن ــه روی تظاه ــردم ب ــای م ــه ه ــتان درب خان ــهرهای کردس ــای ش و گریزه
تظاهــر کننــدگان فریــاد مــی زدنــد کــه «در شــهرهای ایــران ماشــین هــای گشــت ارشــاد اجــازه 
ن، شیشــه هــای ماشــین هــا را می شــکنیم  ــردد ندارنــد. چــه از نزدیــک و چــه از دور بــا تیرکــ ت

و الســتیک هایشــان را پنچــر مــی کنیــم!»
ــا انحــالل گشــت ارشــاد و بســ بازداشــتگاه هــای  امــروز مــردم انقالبــی ایــران اعــالم کــرد کــه  ت
ــی  زنــان بــه نــام آمــوزش و توجیــه رشیعــت پوســیده اســالمی و لغــو حجــاب اجبــاری از پــای 

ــاد زد. اتــور نفــی کامــل نظــام را فری ــا شــعار مــرگ بــر دیکت نشــیند. همچنیــن ب
 

مردم آزادیخواه
زنان و مردان برابری طلب

جهانیــان صــدای شــ را شــنیده انــد، برشیــت متمــدن مدافــع و حامی شــ اســت. شــ نشــان 
ــه زن را تحــت هــر نامــی از رشیعــت اســالم  ــی ب ــی حرمت ــر و ب ــن تحقی ــش از ای ــه بی ــد ك دادی
ــردم  ــد م ــالم كردی ــان اع ــه جه ــ ب ــد. ش ــی پذیری ــنت و...  ــگ و س ــنی و فرهن ــا س ــیعه ت ش
ــی پذیــرد! شــ رورسی هایتــان را بــه عنــوان  آزادیخــواه ایــران بیــش از ایــن تحجــر ضــد زن را 
ــد  ــد زن بای ــن ض ــه قوانی ــد هم ــالم كردی ــوزاندید و اع ــان س ــه زن ــن ب ــر و توهی ــمبل تحقی س
ایــد بســته  رســ ملغــا شــود. اعــالم كردیــد کــه گشــت ارشــاد و درب همــه نهادهــای ضــد زن ب

ــی پذیریــد. اعــالم كردیــد کــه  شــوند. اعــالم كردیــد کــه دخالــت مذهــب در زندگــی مــردم را 
دســتگیری مــردم معــرتض ممنــوع اســت و همــه دســتگیر شــدگان اعرتاضــات اخیــر فــوری باید 
آزاد شــوند. اعــالم كردیــد کــه قاتلیــن مهســا و همــه كســانی كــه دســتور تیرانــدازی بــه صفوف 
بــات انســانی تنهــا گوشــه  مــردم معــرتض را دادنــد بایــد معرفــی و دادگاهــی شــوند. ایــن مطال

ــران اســت. ــات مــردم آزادیخــواه ای ب ای از خواســت و مطال
از رئیســی تــا رئیــس قــوه قضائیــه بــا حقــه بــازی قــول رســیدگی «عادالنــه» بــه پرونــده مهســا 
نــی را داده انــد. امــا همزمــان مــزدوران آنهــا خیابــان هــای شــهرهای ایــران را از خــون مــردم  امی
ــا  ــه ج ــانها را هم ــن انس ــف تری ــتگیری رشی ــردی و دس ــه گ ــد و خان ــن میکنن ــواه رنگی آزادیخ
ــا  ــدرت م ــورد. ق ــی را خ ــای سیاس ــارالتان ه ــالدان و ش ــن ج ــب ای ــد فری ــد. نبای ــرده ان رشوع ك
ایــد از كار انداخــت  اتحــاد رسارسی مــا و نیــروی عظیــم و میلیونــی ماســت. ماشــین رسكــوب را ب
ــن را مجبــور كــرد كــه بطــور عملــی عقــب  ایــد حاكمی ــد كشــید. ب ــان را بای و افســار ایــن جانی
ــا  ــد ب ــن را بای ــد. ای ــن بدهن ــواه ت ــردم آزادیخ ــ م ــات ش ب ــه مطال ــ ب ــال و رس ــینند و عم بش
اتحــاد خــود تحمیــل كــرد. ایــن قدمــی در راه آزادی واقعــی و ســعادت و زندگــی انســانی بــرای 

ــران اســت. ــردم ای م
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قتل عمد مهسا امينى بى جواب نمى ماند! 
شما رفتنى هستيد

ــی کــه در نتیجــه رضب وشــتم گشــت  ن ــر مــرگ، مهســا امی راب ــد روز مقاومــت در ب بعــد از چن
ل تاســف امــروز جــان باخــت.  ــا کــ ارشــاد در تهــران دچــار مــرگ مغــزی و ســکته شــده بــود، ب
ــواده اش، کل جامعــه  قتــل مهســا توســط مــزدوران حاکمیــت، روز روشــن در برابــر دیــدگان خان
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــد ب انه را بی تردی ــی ــت وحش ای ــن جن ــران ای ــردم ای ــکان داد. م ــران را ت ای
ــد تــاوان قتــل مهســاها و تعرض آشــکار  نــی اســت و بای ــد بخشــید. ایــن حاکمیــت رفت نخواهن
بــه نیمــی از جمعیــت ایــران بــه نــام زنــان را پــس بدهــد. ایــن حکــم زنــان ایــران، حکــم جنبش 

ــت. ــی اس ــی و برابری طلب آزادی خواه
هانه هــای  ــه ب ــان ب ــل و کشــتار آن ــان، قت ــه زن ــوری اســالمی ب ــد جمه ــرض هدفمن ــه و تع حمل
ــاز کــردن دســت عوامــل و اوبــاش اســالمی در تعــرض بــه زنــان در خفــا و در خیابان،  مختلــف، ب
ــه زن و مــرد  نهــا گوشــه های ناچیــزی از یــک یــورش افسارگســیخته بــه جنبــش برابری طلبان ت
ــیختگی  ــه دوران افسارگس ــا ن ــروز ام ــت. ام ــوده اس ــت ب ــن حاکمی ــن ای ــر ننگی ــول عم در ط
ــن  ــری ای ــه دوران رسازی ــی آن، ک ــران» حزب الله ــرادران» و «خواه ــی «ب ــام و عربده کش ــن نظ ای
نــد مردمــی اســت کــه جنبــش زنــان در آن یکــی از  ــر توفــان اعرتاضــات قدر راب حاکمیــت در ب
ندتریــن جبهه های  حلقه هــای اصلــی و اساســی بزیــر کشــیدن ایــن حاکمیــت و یکــی از قدر
ــران دوام نخواهــد  ــان ای ــر خــروش زن ــن نظــام در براب ــوری اســالمی اســت. ای ــه جمه ــربد علی ن
ــا تعــرض بــه حــق زن در ایــران می توانند  ــا قتــل مهســاها و ب ــال باطــل می کننــد کــه ب آورد. خی
ــه در  ــل ک ــال باط ــی خی ــد. زه ن ــاز کن ــروم را آغ ــردم مح ــه م ــران و ب ــه ای ــه کل جامع ــرض ب تع
ــن  ــی از قوانی ــنه رهای ــرشو و تش ــب، پی ــب، برابری طل ــش»، ضدمذه ــل «رسک ــن نس ــل ای مقاب
ــا  ــا ب نه ــوس آن ت ــل منح ــام و عوام ــن نظ ــد؛ ای یاورن ــت ب ــاب مقاوم ــالمی ت ــطای اس ــرون وس ق
ــه  ــزد مــردم ب ــده خــود را ن ایــن نــوع «بــزن در رو»هــا، در خفــا و بــه دور از چشــم جامعــه، پرون
ــد  ن ــه قدر ــان حلق ــش زن ــروز جنب ــد. ام ــنگین تر می کنن ــت موجــود س ــده از وضعی ــگ آم ن ت
ــام  ــالمی و نظ ــت اس ــه حاکمی ــت ک ــران اس ــه ای ــد در جامع ــان دردمن ــا انس ــرتاض میلیون ه اع
ــه پرتــگاه ســقوط کشــانده اســت. بــرای جمهــوری اســالمی تعــرض و جنایــت  رسمایــه داری را ب
ــه آنــان قــرار اســت ســدی در برابــر پیــرشوی طبقــه کارگــر و  یــه زنــان و تحمیــل عقب گــرد ب عل
مــردم آزادی خــواه ایجــاد کنــد. تعرضــی کــه نــه از رس قــدرت بلکــه از رس اســتیصال و زمین گیــر 
ــن نظــام اســت. مدت هاســت کــه مــردم  ــر توفــان انزجــار جامعــه از ای شــدن حاکمیــت در براب
ــد  ــد و بی تردی ــه گــردن جمهــوری اســالمی آویخته ان ــان را ب ــات در حــق زن ای ــران «مــدال» جن ای

ــد گرفــت. تقــاص ایــن توحــش و ستمکشــی در حــق زن را از ایــن حاکمیــت خواهن
تاکنــون فضــای عمومــی در دفــاع از خانــواده مهســا امینــی و حلقــه زدن یــک جنبــش 
ــالمی  ــن اس ــی و قوانی ــد جنس ای ارت ــار از آپ ــول انزج ــه رسارسی ح ان ــه و برابری طلب آزادی خواهان
دیدنــی و ســتودنی اســت. تنهــا ایــن جنبــش اســت کــه می توانــد متحدانه در دفــاع از حــق زن، 
سیاســت ارعــاب حاکمیــت را در هــم بشــکند و بــر ویرانه هــای وضــع موجــود، جهانــی آزاد و 
برابــر بــرای برشیــت و بــه ویــژه بــرای زنــان را رقــم بزنــد. چنــد روز پیش شــاهد گوشــه هایی از 
قــدرت و همبســتگی ایــن جنبــش عظیــم و رسارسی در اعرتاضــات مــردم آزادی خــواه مریوان به 
ــار دیگــر قــد علــم  رســتان کــرسا در تهــران ب ــم و امــروز در مقابــل بی قتــل شــلیر رســولی بودی
کــرد. ایــن نفــرت عمومــی از ستمکشــی زن در ایــران و فضــای اعرتاضــی علیــه قوانین زن ســتیز 
ــه قامــت کل جامعــه اســت. هشــدار ایــن جنبــش را حاکمیــت شــنیده اســت. جنبشــی کــه  ب
ــی رود  ــا، م ــه م ــت طبق ــده از موجودی ــم تنی ــش دره ــوان بخ ــه عن ــر و ب ــه کارگ ــار طبق در کن

ــده ای آزاد و برابــر را بــه ارمغــان  اریــخ بســپارد و آین الــه دان ت ــه زب کــه جمهــوری اســالمی را ب

ــلیت  ــراز تس ــن اب ــمی) ضم ــط رس ــت ( خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس ــاورد. دف ی ب
ــان  ــارزات گســرتده زن ــت و مب ــه مقاوم ــی، ب ــدگان مهســا امین ــه بازمان ــق خــود ب عمی

ــت درود می فرســتد. ــد جنســی حاکمی ــی و آپارتای ــوغ بردگ ــی از ی ــرای رهای ب
ننگ و نفرین بر عامالن قتل مهسا امینی

زنده باد آزادی و برابری
دفرت کردستان حزب حکمتیست  خط رسمی
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مردم آزادیخواه
 

ــه خشــونت و توحــش جمهــوری اســالمی میســوزد.  ــران در آتــش خشــم شــ علی ســه روز اســت ای
مهســا را بــه قتــل رســاندند و شــ عمیــق تریــن همــدردی را بــا خانــواده مهســا داشــتید، در انــدوه 
ــران ســیالبی خروشــان از اعــرتاض  ــا رشیــک شــدید، مهســا را از آن خــود دانســتید و در رسارس ای آنه
ــوج  ــ و م ــر ش ــد! درود ب ــراه انداختی ــان، ب ــه زن ــف اســالمی علی ــن کثی ــن آدمکشــی و قوانی ــه ای ب
عظیــم اعرتاضــی کــه در رسارس ایــران بــراه انداختــه ایــد. حــزب مــا در هرلحظــه و ثانیــه ای چــه در 

ــران و چــه در خــارج از کشــوردر کنــار و همــراه شــ بودیــم و هســتیم. ای
شــ در دل ســیالب اعرتاضــی تــان کــه رعشــه بــر انــدام حکومــت رستاپــا ضــد زن انداختــه اســت و 
ــه ســکوت کشــاندن  ــرای ب ــر میشــود، علیرغــم تــالش دوســتان دروغیــن مــردم ب هــر روز گســرتده ت
ــو  ــمگین و بغــض در گل ــا خش ــان، رستاپ ــه هایت ــتید. در خان ــوگواری ننشس ــه س ــکوت ب ــان، در س ت

ــم ننشســتید! ــه مات ب
ــرای  ــرای آزادی زن، ب ــش، ب ــن توح ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــه جنش ــم را ب ــم و غ ــه خش ــ هم ش
ــه تســلیم و رضایــت!  ــر اســت و ن ــرای تغیی ــن جنبشــی ب ــد. ای ــل کردی ــرای رهایــی تبدی زندگــی و ب
ــدی  ــن ج ــک رک ــی زن ی ــه رهای ــی ک ــالمی، جنبش ــک اس ــی از بخت ــرای رهای ــت ب ــی اس ــن جنبش ای

ــت. آن اس
ــار  ــی را شکســتید و ب ــت نظام ــی، آزادی» ســد سانســور، رسکــوب، حکوم ــاد «زن، زندگ ــا فری شــ ب
ــد جنســی  ــه آپارتای دیگــر خشــم، اعــرتاض، نفــرت از قوانیــن پوســیده اســالمی و جنبــش خــود علی

ــان رســاندید. ــه گــوش جهانی ــرا ب ــده آن این ــت  و حاکمی
 

ــیدند،  ــش کش ــه آت ــرا ب ــتند و آن ــاب از رس برداش ــورانه حج ــران جس ــا ته ــقز ت ــرتان از س ــان و دخ زن
ــر  ــتان گورســتان فاشیســتها اســت» و کارگ ــد «کردس ــاد زدن ــردم ســنندج فری دانشــجویان همــراه م
ــد»! از ســقز تــا رشــت، از  هفــت تپــه اعــالم کــرد «قتــل عمــد دولتــی مهســا بیجــواب نخواهــد مان
ــزم و  ــ و ع ــر ش ــد. درود ب ــرزه در آم ــه ل ــ ب ــای ش ــر پ ــیراز، زی ــا ش ــهد ت ــز، از مش ــا تربی ــران ت ته

ــان! اراده ت
 

اما این هنوز آغاز کار ما است.
 

ــا هــم در احــرتام بــه ارزش زندگــی مهســا و صدهاهــزار مهســایی کــه هــر روز زیــر چــرخ  بیائیــد ب
ــه  ــاب را ب ــی میشــوند، حج ــرگ، قربان ــا م ــد ت ــاملندی از تول ــا س ــی ت ــتیزی از کودک ــاب و زن س حج
قــدرت خــود جمــع کنیــم! آن را دور بیاندازیــم! مهســا قربانــی قوانیــن و مقــررات ضــدزن و حجــاب 
شــد! قوانیــن و مقرراتــی کــه در آن جــان انســان بــه انــدازه حیــات گیاهــان هــم ارزش نــدارد. امــروز 
ــل  ــراژدی قت ــد ت ــت. بای ــورده اس ــره خ ــاب گ ــل حج ــه تحمی ــان ب ــا در رسارس جه ــراژدی مهس ــام ت ن
مهســا را بــه مقاومــت در مقابــل اوبــاش اســالمی بــرای تحمیــل حجــاب تبدیــل کــرد! بیاییــد کوچــه 
ــرای  ــالمی ب ــدزن اس ــن ض ــت قوانی ــت حاکمی ــه تح ــی، ک ــای کار و زندگ ــل ه ــا و مح ــا و خیابانه ه

ــم. ــروی خــود امــن، ســا و انســانی کنی ــه نی ــاک و ناســا اســت، را ب ــن و خطرن ــان ناام زن
ــان  ــی م ــرا از زندگ ــظ آن ــتگاه محاف ــب و دس ــت مذه ــه و دانشــگاه دس ــه و کارخان ــد در محل بیایی
کوتــاه کنیــم. بیائیــد بــه قــدرت متحــد خودمــان بســاط «گشــت ارشــاد» و «نهــی از منکــر» را یکبــار 
ــم  ــه حاک ــا، ب ــخیر آنه ــه تس ــگاه و ... را ب ــان و دانش ــرتاض در خیاب ــم. اع ــع کنی ــه جم ــرای همیش ب
ــس.  ــن اســت و ب ــوران همی ــن جان ــدن ای ــا راه عقــب ران ــم. تنه ــل کنی ــان تبدی ــن خودم ــردن قوانی ک
بایــد چنــان درســی بــه ایــن اوباشــان جبــون داد کــه دیگــر جــرات دســت درازی بــه هیــچ زنــی را بــه 
خــود ندهنــد. بایــد قلــم پــا و دســت هــر کســی کــه فکــر میکنــد هنــوز میتــوان بــه روی مــا دســت 
ــد، بــرای اجــرای قوانیــن ضــدزن و ضدبــرشی اســالمی امــر و نهــی کنــد، و شــلیک کنــد، را  بلنــد کن

ن کــرد.  شکســت و آمریــن ایــن توحــش را از کــرده خــود پشــی
افتــه حاکــم نشــوند، اگــر میخواهیــم  اگــر میخواهیــم مهســا هــای دیگــر قربانــی توحــش ســازمان ی
ــم نویدهــای  ــی شــکنجه نشــوند، اگــر میخواهی ان عیل هــا، رضاهــای دیگــری قرب ســپیده هــا، اســ
ــی  ــروز در محــل زندگ ــن ام ــا را همی ــد بســاط اینه ــوند، بای ــی نش ــونت دولت ــی خش ــری قربان دیگ

ــم. ــه و دانشــگاه و شــهر حاکــم کنی ــم. همیــن امــروز آزادی زن و زندگــی را در محل جمــع کنی
ــکل  ــد و متش ــدرت متح ــه ق ــود را ب ــانی خ ــن انس ــم، قوانی ــا کنی ــود را برپ ــی خ ــوراهای مردم  ش
ــل تعــرض وحــوش اســالمی  ــان در مقاب ــی خــود و بخصــوص زن ــت زندگ ــم. از امنی ــم کنی خــود حاک
ــدن و شکســت  ــرای عقــب ران ــا ب ــزار م ــن اب ــد تری ن ــا و قدر ــن تنه ــم. ای ــاع کنی ــام دف ــا قــدرت  ب

ــد. ــاده ش ــرای آن آم ــد ب ــت بای ــری در راه اس ــدی ت ــای ج ــت. جداله ــالمی اس ــوری اس جمه
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طغيان سراسرى در ايران براى حق زن!
مردم آزادی خواه، زنان مبارز و برابری طلب ایران!

 
ــه در  ــران، ک ــون ضــدزن حکومــت اســالمی در ای ــه جن ــد روز گذشــته در اعــرتاض ب شــ طــی چن
ــل  ــرد و در مقاب ــی را شــکار ک ــرتل حجــاب، مهســا امین ــات اســالمی و کن ــن اخالقی اجــرای فرامی

ــد! اندی ــه ســاکت  ــک دقیق ــه قتــل رســاند، یــک لحظــه و ی ــه او را ب ن جامع چشــ
ایندگــی از هشــتاد میلیون شــهروند گرفتار  درود بــر شــ کــه فرمــان «دیگــر بس اســت» را بــه 
بختــک جمهــوری اســالمی،  کــه نیمــی از آن یعنــی ده هــا میلیــون زن،  هــر روز و هرلحظــه در 
ــران،  ــد، را در رسارس ای ــی می کنن ــاب زندگ ــرتل حج ــاش کن ــاری در دام اوب ــر گرفت ــی و خط ناامن
ــا  ــت ت ــاد، گوهردش ــهد، مهاب ــنندج، مش ــقز، س ــران، س ــه  از ته ــ ک ــر ش ــد. درود ب ــادر کردی ص
ــری  ــز كارگ ــر، از مراك ــا و مراكــز و شــهرهای دیگ ــای زیب ه ــك، ه ــران، پلی تكنی دانشــگاه های ته
ــه  ــی، ب ع ــی و اجت ــخصیت های سیاس ــا ش ی ت ــ ــی و ه ــای فرهنگ ــل و جمع ه ــواع محاف و ان
ایــن جنایــت، بــه زن ســتیزی و بی حقوقــی زن و بــه جمهــوری اســالمی اعــرتاض كردیــد! شــ در 
تجمعــات خــود بــا دور انداخــ و آتــش زدن رورسی هــای خــود، نفرت عمیــق خــود را از جمهوری 

ایــش گذاشــتند. ــه  اســالمی و همــه ســمبل های ارتجــاع ضــد زن ب

ــدزن  ــف ض ــاالرانه و کثی ــای مردس ــتی از ارزش ه ــه درس ــان ب ــ در شــعارهایتان و اعرتاض هایت ش
ــه درســت حــق زن را بــه حــق زندگــی گــره زدیــد و آمادگی تــان بــرای  اســالمی فاصلــه گرفتیــد! ب
ــه  ــد و تالش هــای تفرقه افکنان ــری زن و مــرد را اعــالم کردی ــه نفــع براب ــردن جامعــه ب دگرگــون ک
دوســتان دروغین مردم را کنار زدید و انگشــت نشــانه را مســتقیم بســوی کل نظام و حاکمیتی 

ــن ارکان بقــا اوســت گرفتیــد. کــه زن ســتیزی یکــی از مهمرتی
ــواه  ــردم آزادی خ ــ م ــود. ش ــر می ش ــرتده تر و رسارسی ت ــ هــر روز گس ــات ش ــن اعرتاض ــه ای دامن
ــه  ــی و هم ــد جنس ای ــی آپارت ــل و بان ــوان عام ــه عن ــالمی ب ــوری اس ــردن جمه ــوم ك ضمــن محك
ر  و بی حقوقی  ــه فقــر و اســتث ل كرده انــد، علی اتــی كــه در ایــن چهاردهــه علیــه زنــان اعــ جنای
ــی  ــب در زندگ ــت مذه ــان دخال ــی زن، پای ــوری بی حقوق ــان ف ــان پای ــده و خواه ــدان آم ــه می ب
زنــان، لغــو همــه قوانیــن ضــد زن و جمــع كــردن مــزدوران گشــت ارشــاد از محــل كار و زندگــی 
خــود و خواهــان معرفــی و محاكمــه علنــی قاتلیــن مهســا امینــی و همــه كســانی هســتید كــه 

ــد. ــه مــردم آزادی خــواه داده ان ــدازی ب در ایــن روزهــا فرمــان تیران
 

مردم آزادی خواه
زنان و مردان برابری طلب

 
ــر حــق شــ  ــان رســید، اعــرتاض ب ــه گــوش جهانی ــی ب ــل مهســا امین ــه قت صــدای اعــرتاض شــ ب
ــگ مــردم ســاالر و  ــن، ســنن و فرهن ــر حــق شــ از همــه قوانی ــرت ب ــان و نف ــه بی حقوقــی زن ب
ایــت جمهــوری اســالمی، رسارس ایــران را فــرا گرفتــه  عقب مانــده ضــدزن و علیــه چهــار دهــه جن
ــر مســلح آن قــدرت متحــد  ــا همــه عوامــل و مــزدوران مســلح و غی اســت. جمهــوری اســالمی ب
ــی  ــر و بی حرمت ــن تحقی ــش از ای ــد كــه بی ــد. شــ نشــان دادی ــر خــود لرزیدن ــد و ب شــ را دیدن
ــد  ــالش می كن ــوری اســالمی ت ــد. جمه ی كنی ــی را تحمــل  ــش و زن كش ــت، توح ــان، جنای ــه زن ب
، بــا رجزخوانــی و فریــب كاری و  ضمــن گســیل نیروهــای مســلح و غیــر مســلح خــود علیــه شــ
ــد. ــوج را از رس بگذران ــن م ــه خانه هــای خــود بفرســتند و ای ــن مــردم را ب ــول و وعهــده دروغی ق

ــا آرامش خیــال طی  ــا قتــل مهســا امینــی ب ایــد اجــازه داد ایــن دســت انداز را ب نبایــد گذاشــت و نب
ــه کــه انتظــار  ن گون کننــد. امــروز در رسارس ایــران جامعــه ای در انــدوه از دســت رفــ مهســا ه
می رفــت رشیــک انــدوه خانــواده او اســت! همــدردی عظیمــی کــه همــراه خشــم لربیزشــده ایــن 
ــه تحرکــی غیرقابــل کنــرتل تبدیــل کــرده  روزهــا در جامعــه غلیــان دارد،  قتــل تراژیــک مهســا را ب
اســت. مــردم اندوهگیــن امــا میلیون هــا بــار خشــمگین بــرای احــرتام بــه زندگــی و بــرای احــرتام 
ــارزه ای رو در رو   ــدال و مب ــدان ج ــه در می ــزا ک ــت و ع ــج عزل ــه در کن ــی مهســا ن ــه ارزش زندگ ب

ــد.  ــاز می کن ــده را ب ــدان راه رســیدن مهســاهای این صــف بســته اند. ایــن می

ــا  ــواده مهس ــدوه خان ــکین درد و ان ــه تس ــادر ب ــی ق ــت! کس ــوگواری نیس ــرای س ــدان ب ــن می  ای
ــدن  ــه مان ــای مجــازی و در خان ــه فعالیت هــای دنی ــا ب ــردن و اکتف ــل ک ــدان تام ــن می نیســت! ای

هــم نیســت!
ــام مراکز  ــام شــهرهای بــزرگ و کوچــک، در  ایــن روزهــا بایــد در ابعــاد تــوده ای و متشــکل، در 
ــکارات رسارسی و محلــی دســت بــکار شــد! مهســا  ــواع ابت کار و تحصیــل و محــالت زندگــی، بــا ان
قربانــی حفــظ مقــررات مهــوع حجــاب شــد! چــه چیــزی احــرتام آمیزتــر نســبت بــه حــق زندگی 

او غیــر از پــرت کــردن حجــاب و رورسی!
ــا پــرت كــردن حجــاب و رورسی بــه عنــوان ســمبل بی حقوقــی زن بــه هــر شــکل ممکــن  ــد ب بای
ــی  ــای داغ و اصل ــی از عرصه ه ــه یک ــون ب ــی اکن ــد جنس ای ــه آپارت ــارزه علی ــد. مب ــدان آم ــه می ب
ــكار را وادار كــرد رســ و علنا عقب  ایــد حــكام جنایت مبــارزه علیــه ایــن نظــام بدل شــده اســت. ب
بشــینند، مــزدوران گشــت ارشــاد را جمــع كننــد، بــه دخالــت در زندگــی زنــان و مــردم آزادی خــواه 
ــان دهنــد، قوانیــن ضــد زن را ملغــا اعــالم كننــد، قاتلیــن مهســا را علنــا محاكمه كننــد و درب  پای

ــد روز دســتگیر شــده اند آزاد كننــد. ــاز و همــه كســانی كــه در ایــن چن زندان هــا را ب
جهــان نظاره گــر بــه حرکــت درآمــدن یــک جنبــش رسارسی و متشــکل از طبقــه کارگــر، 
کمونیســت ها و جنبــش آزادی خواهــی و برابری طلبــی در ایــران بــرای حملــه بــه ارکان حاکمیــت 
آپارتایــد جنســی و لغــو ایــن قانــون قــرون وســطایی اســت. عقب رانــدن حــكام ایــران و مجبــور 
ــت. تــالش  ــن راه اس ــدی در ای ــی ج ، قدم ــ ــات ش ب ــناخ مطال ــمیت ش ــه برس ــان ب شدن ش
ــه حاکمیــت در مقابــل شــور و عطــش جنبــش رهایــی و برابــری زن بایــد بــه شکســت  مذبوحان

بیانجامــد.
 

زنده باد آزادی و برابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسالمی

 
خط رسمی حزب حکمتیست 

۱۸ سپتامرب ۲۰۲۲

متحدانه به پاخيزيم! 
اين نبرد را پيروز كنيم!

ــواه در  ــرتض و آزادیخ ــردم مع ــر از م ــزاران نف ــی ه ــگاه آیچ ــهریور در آرام ــنبه ۲۶ ش ــروز ش ام
ــرتده  ــا حضــور گس ــم ب ــن مراس ــردم در ای ــد. م ــت کردن ــی رشک ن مراســم خاکســپاری مهســا امی
ــا زن  یونهــا انســان دردمنــد علیــه جمهــوری اســالمی، ایــن نظــام رستاپ خــود کیفرخواســت میل
ــون بــاروت نفــرت عمومــی در فضــای انفجــاری جامعــه  ســتیز و ضــد بــرش را اعــالم کردنــد. اکن
ــدان آرژانتین  رســتان کــرسی و می و در ســطح رسارسی پخــش شــده اســت. دیــروز در مقابــل بی
ــا تهــران و اصفهــان و ...، ایــن صــدای  ــوان و امــروز از ســقز ت در تهــران، چنــد روز پیــش در مری
ــای نظــام نکبــت اســالمی داغ کــرده اســت. اعــرتاض مــردم خشــمگین اســت کــه زمیــن را زیــر پ

ــی مــردم در صــف هــزاران  ــار و گزارشــات، بعــد از مراســم خاکســپاری مهســا امین ــه اخب ــا ب ن ب
ــه  ــقر را ب ــهر س ــای ش ــه و خیابانه ــد و کوچ ــت در آمدن ــه حرک ــداری ب ــوی فرمان ــه س ــره ب نف
یتــی نظــام مطابــق پیشــه همیشــگی خــود بــه مــردم  تســخیر خــود در آوردنــد. نیروهــای امن

ــر اعــالم شــده اســت. ــک نف ــه حــال خــرب زخمــی شــدن ی ــا ب ــد و ت شــلیک کــرده ان

مردم آزادیخواه! زنان و مردان برابری طلب!

ــار  ــه و در ســطح رسارسی در کن ــد متحدان ای ــورد. ب ــد خ ــت نخواهن ــز شکس ــردم متحــد هرگ م
ــران را  ایــد زمیــن را زیــر پــای حاکمیــت داغ کــرد و شــهرهای ای مــردم شــهر ســقز قــرار گرفــت. ب
ایــد رژیــم تقــاص تعــرض  ــه تســخیر جنبــش آزادیخواهانــه و برابــری طلبانــه خــود در آورد. ب ب
ــت  ــوب حرک ــه مرع ــن لحظ ــا همی ــم ت ــد. ٰرژی ــس ده ــی را پ ــری طلب ــش براب ــان و جنب ــه زن ب
ــه  ــن کار را ب ــد ای ای ــت. ب ــو زده اس ــر آن زان راب ــده و در ب ــه ش ــف جامع ل ــار مخت رسارسی اقش
ــام عملــه و اکــره  ــا  ایــد جنســی و ضــد انســانی را همــراه ب رسانجــام رســاند و ایــن رژیــم آپارت

لی داد. ــ آن گوش

ــه و برابــری طلبانــه امــروز در کنــار خانواده  ایــن جنبــش در هــم تنیــده، ایــن جنبــش آزادیخوان
ــن  ــد ای ــرده اســت. بای ــگ ک ــه جمهــوری اســالمی اعــالم جن ــدان آمــده اســت و ب ــه می مهســا ب
نظــام تــاوان همــه جنایتهــای خــود در طــول ایــن چهــار دهــه از عمــر ننگیــن خــود را بدهــد. 
ــف  ل ــهرهای مخت ــردان در ش ــان و م ــه زن ــری طلبان ــش براب ــرتض و جنب ــردم مع ــم م ــن حک ای

ــران اســت. ای

ــه  ــب را ب ــری طل ــردان براب ــان و م ــمی)، زن ــط رس ــت ( خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
ــه جمهــوری اســالمی فرامیخوانــد. بایــد در ســطح رسارسی در  گســرتش متحدانــه اعرتاضــات علی
ــرار گرفــت  ــردان ق ــان و م ــه زن ان ــری طلب ــد جنبــش آزادیخواهــی و براب ن ــار اعرتاضــات قدر کن
ــه را ســازمان داد. امــروز فضــای انفجــاری و نفــرت از حاکمیــت امــکان  و یــک تعــرض متحدان
ــه مــردم و بــه طبقــه کارگــر و بــه صــف متحــد زنــان و مردان  عــی را ب تعــرض هــای وســیع اجت
ــم نکبــت و ضــد زن خــراب کــرد.  آزادیخــواه مــی دهــد. بایــد زمیــن و زمــان را روی رس ایــن رژی

ــده ازآن ماســت! آین

زنده باد آزادی و برابری
مرگ بر جمهوری اسالمی

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
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گزارش آكسيون حمايتى از 
مبارزات مردم ايران 

در برلين
ــری از شــخصیت  ــا ۲۸ شــهریور ۱۴۰۱ تعــداد کثی ــر ب ــنبه ۱۹ ســپتامرب ۲۰۲۲ براب امــروز دوش
ــرده  ــن گ ــهر برلی ــدان «Kottbusser Tur» ش ــی در می ــواه و مرتق ــانهای آزادیخ ــا و انس ه
ل،  ــران، شــ ــا ته ــران از کردســتان ت ــا اعرتاضــات وســیع مــردم ای ــا همزمــان ب ــد ت هــم آمدن
ــالمی  ــوری اس ــد زن جمه ــت ض ــه حاکمی ــه علی ــدا و متحدان ــران همص ــوب و رشق ای جن

ــوند. ــگام ش ــدا و هم همص

ــگ و  ــدان جن ــه می ــا ب ــت شــهر ه ی ــران را در اک ــه ای ــروز جامع ــه ام ــی کــه صحن اعرتاضات
جــدال حاکمیــت مرتجــع بــا برشیــت متمــدن، زنــان و مــردان آزادی خــواه و مرتقــی تبدیــل 
ــه اســم رمــز  ــه واقــع تبدیــل ب نــا) ب ــی (ژی ــی مهســا امین ــه قتــل دولت ــود. اعــرتاض ب کــرده ب
ــرشو و  ــف پی ــار مختل ن و اقش ــ ــری و معل ــن کارگ ــجویان، فعالی ــان، دانش ــارزات زن مب

ــد. ــران ش ــه در رسارس ای ــری جامع ــنه آزادی و براب تش

ــی از طــرف  ــت متن ــگان راه آزادی و قرائ ــاد جانباخت ــه ی ــه ســکوت ب ــک دقیق ــا ی مراســم ب
ــای  ــا و اعض ــم کادره ــن مراس ــه در ای ــد، ک ــد رشوع ش ــوان دهن ــوان فراخ ــه عن ــو» ب «بلندگ
ــه  انان ب ــخ ــه س ــی پرس ــد. در ط ــت کردن ــز رشک ــمی) نی ــط رس ــت (خ ــزب حکمتیس ح
ــر  ــی ب ــان آملان ــا زب ــان و ب ــور آمل ــدگان از کش ــت کنن ــه رشک ــف و از جمل ــای مختل زبانه
ــردم آزادی  ــان و کل م ــواده مهســا و جنبــش زن ــا خان ــی ب ــم صدائ ــاد و ه ــت اتح اهمی
ــد  ــران تاکی ــودن حکومــت ای ــت ضــد انســانی و ضــد زن ب ــر ماهی ــران و آگاهــی ب خــواه ای

ــتند. گذاش

ــه  ــا شــعارهائی ب ــد را ت ــران رس میدادن ــه در ای ــی ک ــای معرتضان ــدگان شــعار ه ــت کنن رشک
ــن  ــیون طنی ــل آکس ــای مح ــان ه ــدان و خیاب ــد و در می ــم رس دادن ــی در مراس ــان آملان زب

ــت. انداخ

ــرض  ــر و تع ــدام و تحقی ــا حکومــت اع ــت ب ــت: ضــد زن، ضدی ــا حاکمی ــت ب ــه ضدی مطالب
ــایش  ــت و آس ــات، امنی ــه رفاهی ــی ک ــا حاکمیت ــت ب ــار و ضدی ــراز انزج ــان انســان، اب ــه ش ب
ــی  ــر زندگ ــون ب ــه طاع ــه مثاب ــه ب ــوری اســالمی ک ــت جمه ــرده و حاکمی ــردم را قبضــه ک م
ــد. ــات اکســیون بودن ــه شــعارها و مطالب ــرود از جمل ــد ب ــه بای ــگ انداخت ــردم چن ــان م و ج

ــت  ــی، حرک ــن رهای ادی ــص  ــی، رق ــرای رپ اعرتاض ــه اج ــرات ب ــی تظاه ــای پایان ــش ه بخ
ــت. ــاص یاف ــدگان اختص ــت کنن ــرای رشک ــان ب ــرف زن ــا از ط ــردن موه ــی ک ــن قیچ ادی

همچنیــن در ایــن مراســم رشاره رضائــی نیــز از طــرف ســازمان رهائــی زن متنــی را قرائــت 
ــان بــه عنــوان پاشــنه آشــیل حکومــت زن ســتیز  نــد زن ــد کــه در آن بــه جایــگاه قدر کردن
ــه جنبــش آزادی  ــن حاکمیــت ب ــه تعــرض افسارگســیخته ای ــران، چهــار ده ــالمی ای اس
ــد  ــاختار ض ــدن کل س ــده ش ــت برچی ــان، و اهمی ــش زن ــی و جنب ــری طلب ــی و براب خواه

ــتند. ــد گذاش ــالمی تاکی ــوری اس ــانی جمه انس

خط رسمی تشکیالت آملان حزب حکمتیست 
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ سپتامرب ۲۰۲۲

گزارشى از تجمع اعتراضى امروز در مقابل 
دفتر سازمان ملل در لندن

امــروز چهارشــنبه برابــر بــا ۲۱ ســپتامرب ۲۰۲۲، بــه فراخــوان تشــکیالت حــزب 
ــزاب و  ــایر اح ــوان س ــه فراخ ــن ب ــا و همچنی ــمی) در بریتانی ــط رس ــت (خ حکمتیس
یــت از مبــارزات زنــان  نــدن، در ح جریانــات مرتقــی در مقابــل دفــرت ســازمان ملــل در ل
انان  و مــردان آزادیخــواه در ایــران تجمــع وســیعی برگزار شــد. رشکــت کنندگان و ســخ
یــت و همبســتگی  ــد و ضمــن اعــالم ح ــدا کردن متعــددی در ایــن تجمــع حضــور پی
ــاب و  ــون حج ــژه قان ــران، بوی ــد زن در ای ــن ض ــه قوانی ــان علی ــارزات زن ــا مب ــود ب خ
ــش در فضــای  ــن جنب ــرت صــدای ای ــر رضورت گســرتش هرچــه بیش ــد جنســی، ب آپارتای
ــای  ــه ه ــی و اتحادی ــردم مرتق ــی م ــکار عموم ــردن اف ــه ک ــرب و متوج ــی در غ ع اجت

ــد. ــد کردن ــران تاکی ــوالت در ای ــیر تح ــی از س ــع غرب ــری در جوام کارگ

انی  ول تشــکیالت حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در ســخ یا محمــدی، مســ ســون
ــوق  ــه حق ــران ب ــهرهای ای ــان در ش ــم آن ــهای عظی ــان و شورش له زن ــ ــول مس ــود ح خ
یشناســد  جهانشــمول زنــان اشــاره کــرد کــه هیــچ حــد و مــرز جنســی، ملــی و قومــی 
ــر آن را  ــه ب ــه جرق ــت ک ــی اس ــد باروت ــه مانن ان ــران و کل خاورمی ــا ای و از افغانســتان ت
ــد جنســی  ــران و منطقــه از آپارتای ــان ای ــد. دور نیســت روزی کــه زن ــران زده ان ــان ای زن
ن بــه زندگــی میلیونهــا انســان رهــا شــوند و آزادی و برابــری زن  و دســت درازی حاکــ

ــد. ــزاز درآی ــه اهت و مــرد ب

ــت خــود ضمــن  ــواد عبداللهــی از رهــربی حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در نوب ف
له لغــو حجــاب و قوانیــن ضدزن،  اشــاره بــه شــورش هــای شــهری در ایــران حــول مســ
ایندگــی کــردن جنبش  بــر رضورت ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه مــا کمونیســتها ضمــن 
ــم داد  ــازه نخواهی ــران، اج ــی در ای ــد جنس ــاب و آپارتای ــن حج ــه قوانی ــی زن علی رهای
ــد؛ مــا ضمــن  کــه عوامــل جمهــوری اســالمی در خــارج کشــور بــه راحتــی جــوالن دهن
ــای  ــرب دولته ــدگان مخ این ــل و  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــه مجم ــی ب ــه توهم اینک
ــن  ــی از جنایتکارتری ــوان یک ــه عن ــی ب یس ــم ر ــت ابراهی ــن رشک ــود و همچنی موج
اینــدگان دولتهــای موجــود در ایــن مجمــع، نداریــم بلکــه صــف مــا از صــف کلــوپ 
لیونــی طبقــه  ــر قــدرت خودمــان و همبســتگی می ــد ب ن جهــان جداســت و بای حاکــ
ن و دولتهــا از ایــران تا قلب کشــورهای  یــه حاکــ کارگــر و جنبشــهای آزادیخواهانــه عل
ــه هــر  ن جــدا شــود و ب رکــز کنیــم. بــه هــر انــدازه صــف مــا از صــف حاکــ اروپایــی 
ن انــدازه  ــا اروپــا متحــد و یکدســت شــود بــه هــ انــدازه صــدای جنبــش مــا از ایــران ت
ــکار کــه در مجمــع عمومــی ســازمان ملل  ن و دولتهــای مخــرب و جنایت ــوان حاکــ میت

ــه عقــب نشــینی وادار کــرد. ــد را ب ــه هــم حضــور رســانده ان ب

ــارزات و  ــاع از مب ــن و در دف ــوق حارضی ــور و ش ــان ش ــروز در می ــی ام ــع اعرتاض تجم
شورشــهای جانانــه زنــان در ایــران علیــه قوانیــن ضــدزن جمهــوری اســالمی بــا رس دادن 
ــده  ــورسی، زن ــه ت ــه رورسی ن ــی آزادی»، «ن ــون «زن، زندگ ــده ای همچ ــعارهای کوبن ش
بــاد آزادی و برابــری»، «ایــن رژیــم ضــدزن مرگــش فــرا رســیده»، «از تهــران تا کردســتان، 

ــان داد. ــه کار خــود پای ــان» و ... ب ــارزات زن ــاد مب ــده ب زن

خط رسمی در بریتانیا تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست 
۲۱ سپتامرب ۲۰۲۲
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سنندج در دفاع از اعتراضات مردم سقز 
به ميدان آمد!

ــاد  ــت ارش ــط گش ــی توس ــا امین ــل مهس ــه قت ــقز ب ــردم س ــرتده م ــات گس ــال اعرتاض ــه دنب ب
ــه محــل اعــالم  ــک همبســتگی وســیع ب ــال ســنندج در ی ــدان اقب ــز می ــروز نی ــران، ام در ته
انزجــار هــزاران انســان آزادیخــواه و برابــری طلــب از جمهــوری اســالمی تبدیــل شــد. خشــم 
فروخــورده مــردم متنفــر از نظــام اســالمی امــروز در یــک جنبــش رسارسی کــه یــک گوشــه 
ــت،  ــواز و... اس ــان و اه ــوان، اصفه ــران، مری ــرش در ته ــای دیگ ــه ه ــقز و گوش اش در س
ــود در آورد و  ــخیر خ ــه تس ــنندج ب ــال را در س ــدان اقب ــراف می ــای اط ــرون زد و خیابانه بی
ــدزن  ــن ض ــاد و قوانی ــای ارش ــت ه ــه گش ــار زدن ب ــول افس ــود را ح ــتگی رسارسی خ همبس
ــل و ضــد زن  ن قات ــ ــه حاک ــنندج علی ــردم آزادیخــواه س ــرد. م ــت اســالمی اعــالم ک حاکمی
ــراه اوســت»، «  ــا هم ــا نیســت دنی ــور»، « ســقز تنه ــر دیکتات ــرگ ب ــد. «م ــالم جــرم کردن اع
مــی کشــم مــی کشــم آنکــه خواهــرم را کشــت» و ... خیابــان هــای اصلــی ســنندج مــرشف 

ــه تســخیر خــود درآورد. ــال را ب ــدان اقب ــه می ب

ــای  ــا وصــف تعــرض شــدید نیروه ــی، ب ــه شــدت پلیســی و امنیت ــک فضــای ب ــا وجــود ی ب
ــر از  ــش از ۱۵ نف ــداد بی ــن االن تع ــا همی ــه ت ــود اینک ــا وج ــنندج، ب ــقز و س ــی در س امنیت
جوانــان ســقز در پــی شــلیک نیروهــای امنیتــی زخمــی شــده انــد و بــا وجــود یــک تعــرض 
ــز  ــا و مراک ــر خیابانه ندت ــر و قدر ــم ت ــردم مصم ــالمی، م ــاش اس ــرف اوب ــیانه از ط وحش
امنیتــی رژیــم را بــه لــرزه درآورده انــد. ایــن جنبشــی اســت کــه مدتهاســت بــه راه افتــاده 
ــالمی  ــوری اس ــانی جمه ــد انس ــت ض ــه کل حاکمی ــورش ب ــی ی ــه اصل ــان حلق ــش زن و جنب

اســت.

زنان و مردان آزادیخواه ایران

ــام شــهرهای  ــوان در  ــران و مری ــا مــردم ســنندج، ســقز، ته همرسنوشــتی و اتحــاد شــ ب
بــزرگ و کوچــک از نــان شــب واجــب تــر اســت. بــا اتحــاد خــود، محــالت کار و زیســت را از 
ولوژیــک حاکمیــت پــاک کنیــد. امنیــت و آزادی خــود را در کنــار  نهادهــای رسکوبگــر و اید
ــان  ــن و زم ــد. زمی ــن کنی ــود تامی ــت خ ل حاکمی ــ ــای اع ــم در ارگانه ــادوش ه ــم و دوش ه
ــان  ــان و زن ــان خــراب کنیــد. جوان ــر رس نیروهــای کثیــف اســالمی و مدافــع رسکــوب زن را ب
ــت  ــاط گش ــد و بس ــود درآورن ــخیر خ ــه تس ــران را ب ــهرهای ای ــد ش ــواه بای ــردان آزادیخ و م
ارشــاد و نیروهــای انــگل و اوبــاش اســالمی را برچیننــد. امــروز خــروش تعرضــی بخشــی از 
ــام دســتگاه رسکــوب  ــا  ــت را ب ــران کل حاکمی ــا ته همســنگران شــ از ســنندج و ســقز ت
ــدرت و  ــن ق ــ چنی ــد برم ــرده اســت. بای ــینی وادار ک ــب نش ــه عق ــی آن ب و ماشــین پلیس
ــری  ــوند و آزادی و براب ــی ش ــورا ملغ ــران ف ــد زن در ای ــن ض ــام قوانی ــی  ــن پیرشوی چنی
ــد صفــوف دشــمن را بــا گســرتش اعرتاضــات و رسارسی  ــت شــود. بای کامــل زنــد و مــرد تثبی
ــاها  ــل مهس ــن قت ــرد و عاملی ــر ک ــگ ت ــود تن ــکال خ ــات رادی ــول مطالب ــردن آن ح ــر ک ت
ــه پــای  ــی ب ــای مردم ــران را در دادگاه ه ــان در ای ــل زن ــی ۴۰ ســال قت و آمریــن حکومت
ــوب  ــین رسک ــه ماش ــت ک س ــه ش ــی و متحدان ــدرت میلیون ــن ق ــید. ای ــه کش ــز محاکم می

ــد آورد. ــو در خواه ــه زان ــالمی را ب ــان اس ــت آدمکش حاکمی

ــزاران  ــور ه ــی از حض ــن قدردان ــمی) ضم ــط رس ــت ( خ ــزب حکمتیس ــتان ح ــرت کردس دف
نــد مــردم ســنندج و بخشــا مــردم تهــران در همبســتگی و دفــاع از اعرتاضــات  نفــره و قدر
ــرای  ــردم ب ــی م ــوش اعرتاض ــب و ج ــر جن ــادوش ه ــود را دوش ــقز،  خ ــواه س ــردم آزادیخ م
ــه  ــر ب ــه و رسارسی ت ــرد، متحدان ــد. زن و م ــی دان ــر م ــرت و رسارسی ت ــی محکم ــاد صف ایج
ــار همرسنوشــتان خــود، حاکمیــت منحــوس اســالمی را یکبــار بــرای  میــدان بیاییــد و در کن

ــر بکشــید. ــه زی همیشــه ب

زنده باد مبارزه و اعرتاض متحدانه زنان و مردان آزادیخواه در رسارس ایران

دفرت کردستان حزب حکمتیست  خط رسمی
۲۶ شهریور ۱۴۰۱

قتل مهسا؛ 
تعرض به زنان، تعرض به بشريت

ــوش  ــی فرام ــوری اســالمی، جنایت ــزدوران جمه ــط م ــاله، توس ــی، دخــرت ۲۲ س ــل مهســا امین قت
ها و توهیــن بــه برشیــت اســت. مــردم  نشــدنی و تعــرض بــه حــق زن، تعــرض بــه همــه انســان
ــش، زن  ــت، توح ــن جنای ــش از ای ــران بی ــردم ای ــد. م ابن ــی ت ــر  ــش را ب ــن توح ــواه ای آزادیخ
ــر  ــار دیگ ــی ب ــا امین ــرگ مهس ــد. م یكنن ــل  ــكل آن تحم ــچ ش ــی را در هی ــتیزی و زن كش س
ــالمی،  ــوری اس ــه جمه ــا علی ــی آنه ــت تاریخ ــالم كیفرخواس ــران و اع ــردم ای ــرتاض م ــدای اع ص
ــه زنــان، علیــه همــه قوانیــن و مقــررات ضد انســانی  ایــت هــر روزه علی علیــه زن ســتیزی و جن
ــم  ــی، مراس ــا امین ــرگ مهس ــه م ــران ب ــارز ته ــردم مب ــرتاض م ــاند. اع ــان رس ــوش جهانی ــه گ را ب
ــك  ــه ای از ی ــا گوش ــبت، تنه ــن مناس ــه ای ــقز ب ــارز در س ــردم مب ــیع م ــی وس ــع اعرتاض و تجم
بانــه عظیــم بــه وســعت ایــران اســت، جنبشــی كــه یــك روز در  جنبــش اعرتاضــی و برابــری طل
ــه میكشــد و  ان ــه زن ســتیزی زب خوزســتان، روز بعــد در تهــران و ســپس در مریــوان و ســقز علی
ــد. مــردم ایــران ایــن  ــرا بــه مصــاف میطلب ــون و فرهنــگ ضــد زن آن ــا قان جمهــوری اســالمی را ب
ــی و انتظامــی  ــن خربهــا حاکیســت کــه نیروهــای امنیت ــازه تری ــد. ت یكنن توحــش را تحمــل 
ــا مــردم معــرتض، دســتکم ۱۳ نفــر را زخمــی کــرده و یــک جــوان  در شــهر ســقز در رودرویــی ب
ــان درخشــان از ناحیــه رس مــورد اصابــت گلولــه مــزدوران حاکمیــت قــرار گرفتــه و  ــه نــام کی ب

ــم گــزارش شــده اســت. نی وی وخی ــت جســ وضعی
 

ــدن  ــران همیــن امــروز و فــوری خواهــان عقــب ران زنــان و مــردان آزادیخــواه در همــه جــای ای
ــه زنــان و حقــوق انســانی آنهــا  حكومــت و عوامــل مســلح و غیــر مســلح آن در دســت درازی ب
ــوان، كشــ مهســا  ــران، مــرگ شــلیر رســولی در مری هســتند. دســتگیری ســپیده رشــنو در ته
ــه آزادی،  ــرض ب ــان و تع ــانی زن ــوق انس ــه حق ی ــکار عل ــی آش ایات ــی جن ــران همگ ــی در ته امین
ــران اســت. مهســا، ســپیده، شــلیر تنهــا ســه مــورد  ــون انســان در ای لی حرمــت و كرامــت ۸۵ می
ــد زن،  ــن ض ــت قوانی ــدم رعای ــرم ع ــه ج ــه ب ــتند ك ــی هس ــا زن ه ــا و میلیون ــا و صده از دهه
ــتی  ــن رسنوش ــه چنی ــد زن ب ــده ض ــب مان ــگ عق ــاالری و فرهن ــه مردس ــرتام ب ــل عــدم اح ی بدل
ارتایــد جنســی علیــه زنــان  دچــار شــده انــد. مــردم آزادیخــواه ایــران بیــش از ایــن بربریــت و آپ
ــی و  ــه علن ــی، محاكم ــوری خواهــان معرف ــون و ف ــد. مــردم آزادیخــواه هــم اكن یكن ــول  را قب
ــه قتــل رســاند، هســتند.  ــا مــزدوری کــه وی را ب مجــازات قاتلیــن مهســا، از «رئیــس کل قــوا» ت
مــردم خواهــان بــر چیــدن و جمــع كــردن همــه مــزدوران گشــت ارشــاد از محــل كار و زندگــی 
ــا  ــاری ت ــاب اجب ــن ضــد زن از حج ــه قوانی ــو هم ــردم آزادیخــواه خواهــان لغ خــود هســتند. م

ــع آن هســتند. ــی و مداف جداســازی هــا و نظــام و سیســتم بان
 

دفــرت كردســتان حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) ضمــن قدردانــی از مــردم آزادیخــواه تهــران 
ایــت حاكمیــن و قتــل مهســا امینــی بــه میــدان  و ســقز و بقیــه شــهرهای ایــران كــه علیــه جن
ــه  ــه جمهــوری اســالمی، علی ــان و مــردان آزادیخــواه را بــه مبــارزه ای متحدانــه، علی ــد، زن آمدن
ــام و  ــان تحــت هــر ن ــه حقــوق زن ــوع دســت درازی ب ــه هــر ن ی قوانیــن و مقــررات ضــد زن، عل
تیک و حاکــم  ــه زن ســتیزی سیســت ی ــارزه ای رسارسی و متحــد عل ــه مب ــه ای و ب ــه هــر بهان ب

ــد. ــرای برابــری زن و مــرد فــرا میخوان ــران و ب در ای
 

زنده باد برابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسالمی

 
خط رسمی دفرت كردستان حزب حكمتیست

۲۶شهریور۱۴۰۱ ۱۷سپتامرب ۲۰۲۲

زنده باد سوسياليسم!



پخش برنامه هاى نينا از 

كانال يك

برنامه هاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
٥:٣٠ بعد از ظهر به وقت تهران در 

شبكه تلويزيونى كانال يك پخش م  شود. 

مشخصات ماهواره:

  Yahsat w1A
27500 عمودى 12073

Eutelsat   W3A
افقى  22000 10721

نينا را در شبكه هاى اجتماعى زير دنبال كنيد:

سايت نينا
radioneena.com

 ساوند كلود
soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام
instagram.com/radioneena  

تلگرام
https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك
facebook.com/radioneena


