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ُمهر برابرى زن 
بر جنبش انقالبى در 

ايران
خالد حاج محمدى

اشــا  ســیل خروشــان زنــان و مــردان آزادیخــواه ایــران در ده روز گذشــته جهان را به 
كشــاند و مشــعلی بــزرگ در در كل خاورمیانــه در دفــاع از حــق زن را برافراشــت.  
قــدرت و تــوان ایــن جنبــش كــه بــا مــرگ مهســا امینــی چــون آتشفشــانی رس بــرآورد 
ــر گرفــت، عــالوه بــر جمهــوری اســالمی كل ارتجــاع  ــا در ب ام و جامعــه ایــران را 
منطقــه را هراســاند. در ایــن ده روز در بیــش از صــد و بیســت شــهر ایــران و دههــا 
دانشــگاه تجمعــات و تظاهــرات هــای بــزرگ برپــا شــد كــه خواســت مشــرتك آن 
برابــری زن و مــرد و خالصــی از نکبــت حکومــت اســالمی بــود. مــردم آزادیخــواه در 
جهــان، همــه نهادهای انســان دوســت، همــه انســانهای مدافــع آزادی زن به اشــكال 
یــت خــود را از جنبــش حــق زن در ایــران اعــالم كردنــد  مختلــف بــا صدایــی رســا ح
و صحنــه هــای قابــل ســتایش در دفــاع از مــردم آزادیخواه ایــران و در دفــاع از آزادی 

ایــش گذاشــتند. زن  بــه 

ه ۹۶ و آبــان ۹۸ در  خیــزش ایــن دوره مــردم آزادیخــواه ایــران، ادامــه خیزشــهای دیــ
شــكل متكامــل تــر، همــه جانبــه تــر، ســازمان یافتــه تــر و رادیــكال تــری بــود. ایــن 
خیــزش بــر شــانه اعتصابــات وســیع كارگــری در همیــن دوره اخیــر ایســتاده اســت 
ی سیاســی ایــران  كــه بــا پرچــم اداره جامعــه بــه صــورت شــورایی قــد علــم و ســی

را عــوض كــرد. ... صفحــه۲

تا پيروزى هنوز چند قدم باقى ست
مختصات پيشروى تا پيروزى، جنبش آزادى 

خواهى و برابرى طلبى زنان
آسو فتوحى

ــت  ــرض و ضدی ــتیزی و تع ــا زن س ــش ب ــدو رسکار آمدن ــالمی از ب ــوری اس ــت جمه ــاف حاکمی ــد ن بن
ــی،  ــد جنس ــاب و آپارتای ــد حج ــد زن مانن ــن ض ــود. قوانی ــته ب ــان بس ــت زن ــوق و حرم ــان، حق ــا ش ب
ــا اســید پاشــی،  سنگســار و ..... بــا خشــن تریــن و وحشــیانه تریــن شــکل از پونــز زدن بــه پیشــانی ت
ــت  ــوب مقاوم ــان و رسک ــه زن ــرض ب ــیجی و ... در تع ــه و بس ــزب الل ــوش ح ــت وح ــردن دس ــاز ک ب
ــار حاکــم کــردن قوانیــن قــرون  ــه ایــن توحــش لجــام گســیخته، ممکــن شــد. در کن وســیع زنــان علی
ــان  ــوان انس ــه عن ــان ب ــر زن ــدان، تحقی ــون و زن ــالق و بات ــاد دادگاه، ش ــوس، ایج ــطایی، رشع، نام وس
درجــه دوم در جامعــه و همزمــان بــا شکســت حاکمیــت در خفــه کــردن جنبــش حــق زن، تالشــهای 
بــات پیــرشو و مرتقــی جنبــش زنــان و آشــتی  لیســتی کــردن مطال ــان بــرای مینی رذیالنــه اصــالح طلب

ــت. ... صفحــه۳ ــی شــدت گرف ــا اســالم و حکومــت مذهب دادن حــق زن ب
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از كردستان ايران و عراق كوتاه!

 حمله اتحاديه ميهنى به تجمع حمايتى از اعتراضات مردم ايران 
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مهر برابری زن بر 

ــی  ــی انقالب ــرای رسنگون ــران ب ــه مــردم ای ــن از جنبــش آزادیخواهان ــه ای نوی ــزش مرحل ــن خی  ای
جمهــوری اســالمی اســت. جنبشــی كــه بــا پرچــم برابــری و رهایــی زن، علیــه همــه بنیادهــای 
حكومــت ایــران بــه میــدان آمــد، جامعــه را حــول برابــری زن و مــرد، علیــه قانــون، فرهنــگ و 
ســنت عقــب مانــده و مــرد ســاالر متحــد کــرد، چهــره ایــران را تغییــر داد و جمهــوری اســالمی را 

بیــش از پیــش بــه پرتــگاه نزدیــك كــرد.

دستاوردهای تا كنونی

ایــن خــروش انقالبــی زنــان و مــردان برابــری طلــب، تــا هــم اكنــون دســتاوردهای گــران بهایــی را 
بــرای جامعــه ایــران و برشیــت آزاده و خصوصــا زنــان بــه ارمغــان آورده اســت. رورسی و حجــاب 
بــه عنــوان ســمبل تحقیــر و بــی حقوقــی زن، ســمبل و هویــت حکومــت اســالمی، كنــار رفــت 
ــن اعرتاضــات حجــاب و  ــد از ای ــوان بع ــه ســختی بت ــل شــد. ب ــت تحمی ــه حاكمی ــو ب و دو فاكت
رورسی را دوبــاره بــه زنــان تحمیــل كــرد. ایــن واقعیــت و خواســت الغــای گشــت ارشــاد، جمهوری 
اســالمی را بــا یــك چلنــج بــزرگ روبــرو كــرد و باالیــی هــا را مجبــور بــه «تدبیــر» كــرد. جامعــه 
ــی پذیــرد ایــن نیــروی آتــش بــه اختیــار یــا هــر نیــروی دیگــری شــب و روز در خیابــان و  دیگــر 
كوچــه و مراكــز كار، زنــان و دخــرتان را بــه جــرم «بــی حجابــی»، «بــد حجابــی» و نــوع لبــاس و... 
شــكار كنــد. روســای مملكــت ناچــارا اعــالم كردنــد پرونــده مــرگ مهســا را رســیدگی و بــه جامعــه 
جــواب مــی دهنــد. روز قتــل مهســا امینــی بــه عنــوان روز عــروج جنبــش حــق زن، بــه عنــوان روز 
نــه بــه حجــاب در تاریــخ ایــران ثبــت شــد. خواســت الغــای قوانیــن ضــد زن، خواســت برابــری زن 
و مــرد در صــف وســیع مــردم آزادیخــواه و در جدالــی جســورانه و مســتقیم در همــه شــهرهای 
ایــران پرچــم اعرتاضــات بــود و مهــر خــود را بــر تحــوالت آتــی ایــران كوبیــد. حرمــت و احــرتام 
زن در جامعــه بــاال رفــت و مردســاالری و افــكار عقــب مانــده را عقــب نشــاند. ایــن جنبــش نــه 
تنهــا میخــی بــر تابــوت جمهــوری اســالمی بــود، بلكــه و بعــالوه بــر جریانــات مذهبــی از فرقــه 
مجاهــد خانــم رجویــی تــا انــواع باندهــای مذهبــی ســنی و شــیعه ماننــد ســلفی هــا مهــر باطــل 
زد. توطئــه حاكمیــت و رســانه هــای آن علیــه ایــن جنبــش رسارسی و رادیــكال بــه نــام «كشــف 
اســلحه در غــرب ایــران و كردســتان بــرای ارســال بــه تهــران و...» و تــالش بــرای انشــقاق در ایــن 
جنبــش و زمینــه جداكــردن كردســتان و مــردم اســتان هــای دیگــر از همدیگــر، مــرده متولــد شــد 
و مهــر ملــی زدن و تقســیم ایــن جنبــش بــه ملیــت و مذهــب و مناطــق مختلــف و جنبــش هــای 
ناسیونالیســتی علیرغــم تــالش حاكمیــت و امیــد گــروه هــای قومــی و ســوپر ناسیونالیســت هــا 

مهــر باطــل خــورد. 
ایــن اعرتاضــات بــه جهانیــان نشــان داد كــه حقــوق زنــان جهانشــمول و تقســیم ناپذیــر اســت. 
ــه  ــران، ب ــق زن در ای ــش ح ــی جنب ــوغ سیاس ــه بل ــان ب ــژه جهانی ــه وی ــت توج ــن حقیق همی
لیســتی بــودن مطالبــات ایــن جنبــش، و ریشــه هــای عمیــق آن در مــردم آزادیخــواه ایــران  ماگزی
جلــب كــرد. ایــن رسمایــه مهــم و بزرگــی بــرای طبقــه كارگــر و جنبــش آزادیخواهانــه مــردم ایــران 

در پروســه رسنگونــی جمهــوری اســالمی و بعــد از آن اســت.
ایــن اعرتاضــات مســتقی پایــه هــای نظــام جمهــوری اســالمی را هــدف قــرار داد و ایــن حكومــت 
لیســم  را از نظــر ایدئولوژیــك، فرهنــگ و ســنت خلــع ســالح كــرد. ایــن جنبــش، عظمــت و ماگزی
ــه جنبــش حــق زن  ــی كــرد و ب ــرس و نگران ــه را دچــار ت ــات اســالمی در خاورمیان آن، كل جریان
د بــه نفــس بیشــرتی داد. صــدای برابــری طلبــی زنــان در ایــران در دنیــا  در ایــن منطقــه اعتــ
شــنیده شــد، در افغانســتان، پاكســتان، عــراق و كردســتان عــراق، لبنــان و كشــورهای عربــی كــه 
ضدیــت بــا حقــوق زن از بنیادهــای نظــام آنهــا اســت، جرقــه ای زد و ایــن جنبــش را زنــده و بــه 

هــم وصــل كــرد.
دامنــه و عظمــت ایــن جنبــش در خــود ایــران حاكمیــت را وادار بــه عقــب نشــینی كــرد. ســخنان 
ــرای هــر «اصالحــات  ــش ب ــه روی حكومت ــالم اینك ــر و اع ــی در روز چهارشــنبه ششــم مه رئیس
در اجــرای قانــون» بــاز اســت و اعــرتاض «مســاملت آمیــز» را تحمــل مــی كننــد، مســتقل از هــر 
ریــاكاری، بیــان فشــار ایــن جنبــش بــر حكومتــی اســت كــه بــر پایــه آپارتایــد جنســی، بــی حقوقی 
ــمنانش  ــه دش ــت ك ــی اس ــدای جنبش ــكاس ص ــن انع ــت. ای ــتوار اس ــتیزی اس ــل زن و زن س كام
ــد.  ــه امیــد اینكــه نظــام را حفــظ كنن ــد و عقــب بنشــینند ب ــاه بیاین ــد در مقابلــش كوت مجبورن
رئیســی و همــه مقامــات حكومتــی ایــران رهــربان اســید پاشــیدن بــه چهــره زنــان و تجــاوز بــه 
كــودكان تحــت نــام قانــون و اســالم و صــادر كننــدگان دســتور قتــل و اعــدام ده هــا هــزار زن و 
مــرد آزادیخــواه انــد كــه امــروز زیــر فشــار جنبــش برابــری طلبانــه طبقــه كارگــر و زنــان و مــردان 
آزادیخــواه بــه ایــن روز افتــاده انــد. ایــن پیــرشوی جنبــش ماســت و ایــن را بایــد بــه رســمیت 

شــناخت و تثبیــت كــرد.

تثبیت موقعیت كنونی و قدم های بعدی

ایــن جنبــش ادامــه دارد و راه خــود را همــوار خواهــد كــرد. ایــن جنبــش فــازی جدیــد از جنبــش 
رسنگونــی انقالبــی جمهــوری اســالمی اســت. ایــن جنبــش ماهیتــا چــپ و آزادیخواهانــه اســت و 
مســتقی بــه جنبــش كارگــری و حــق طلبــی كارگــر و جنبــش سوسیالیســتی ایــن طبقــه وصــل 
اســت. تثبیــت موقعیــت كنونــی ابتــدا در گــرو بــه رســمیت شــناخ دســتاورهای كنونــی آن و 

ایســتادن بــر ســكوی پیــروزی هــای تاكنــون بــرای برداشــ قــدم هــای بعــدی اســت. 
بعــد از ایــن اعرتاضــات نبایــد اجــازه داد هیــچ نیرویــی جــرات کنــد دســت روی زنــان و دخــرتان 
بــه نــام نــوع لبــاس و رفتــار بلنــد كنــد. هیــچ نیــروی مرتجعــی از گشــت ارشــاد تــا هــر نیــروی 
جایگزینــی نبایــد امــكان پیــدا كنــد كــه در زندگــی شــخصی زنــان و مــردم دخالــت كنــد. هیــچ 
محلــه ای نبایــد بــه جوالنــگاه دســتجات مســلح و مزاحــم، واحدهــای گشــت و پلیــس و نیــروی 
ــه گــردی و دســتگیری و شــكار انقالبیــون تبدیــل شــود. دســتگیری و  اطالعاتــی، تفتیــش و خان
زنــدان بــه جــرم مخالفــت و اعــرتاض و بیــان و عقیــده متفــاوت جــرم اســت. همــه كســانی كــه 
در ایــن دوره دســتگیر شــده انــد و همــه زندانیــان سیاســی بایــد آزاد شــوند و ایــن رســ و علنــا 

به عنوان خواست عمومی الزم است در همه تجمعات و میتینگ و اعرتاضات بیان شود. 
مــا نــه تنهــا بــرای پیــرشوی هــای دیگــر كــه بعــالوه بــرای حفــظ موقعیــت كنونــی در مقابــل 
جمهــوری اســالمی بایــد دســتاوردهای خــود را دو فاكتــو تحمیــل و عمــال اجــرا كنیــم. در همــه 
ل  محــالت كار و زندگــی، در مدرســه و دانشــگاه، در شــهر و روســتا الزم اســت ارگان هــای اعــ
ایندگــی خــود را ســازمان دهیــم. شــوراهای كارگــری و هــر ســازمانی كــه كارگــران مــی  اراده و 
خواهنــد در مراكــز كار، شــوراهای مردمــی در محــالت، شــوراهای دانشــجویی و... بــا انتخــاب از 
ت مــردم محــل، مركــز كارگــری و... بهرتیــن ســالح  مــا بــرای  پاییــن و بــه عنــوان مجریــان تصمیــ
ل قــدرت مــردم آزادیخــواه در  حفــظ اتحــاد تاكنونــی و گســرتش آن اســت. اینهــا نهــال هــای اعــ
ل قــدرت از پاییــن در مقابــل نســخه هــای مهندســی  جنــگ امــروز و  در فــردای رسنگونــی و اعــ
ل حاكمیــت بــر مــا بــه نــام مــردم ایــران و  شــده نیروهــای ارتجاعــی و ضــد كارگــری بــرای اعــ

از بــاال اســت.

ــد كــه بــرای دستگیرشــدگان  روســای حكومــت همــراه بــا عقــب نشــینی خــود تهدیــد مــی كنن
پرونــده تشــكیل مــی دهنــد و «عاملیــن اغتشــاش و تحریــك كننــدگان» یــا «لیدرهــای» آنهــا را 
محاكمــه و بــه اشــد مجــازات مــی رســانند. بایــد ایــن تهدیــدات را جــواب داد و صادركننــدگان آن 
ن كــرد. ایــن روزهــا شــاهد هســتیم مقابــل زنــدان هــای جمهوری اســالمی  را از کــرده خــود پشــی
تجمــع خانــواده زندانیــان در جریــان اســت. ایــن چنــد روز هــزاران زن و مــرد، دخــرت و پــرس جوان 
را دســتگیر كــرده انــد. بایــد مقابــل زنــدان هــا محــل تجمــع و اعــرتاض وســیع بــرای آزادی همــه 
زندانیــان سیاســی باشــد. قــوه قضائیــه و مقامــات حكومــت بایــد متوجــه شــوند اعــدام كــردن هر 
تــك نفــر و احــكام ســنگین صــادر كــردن علیــه دستگیرشــدگان درســت ماننــد قتــل مهســا امینــی، 

ایــران را بــه میــدان توفــان اعرتاضــات مــردم آزادیخــواه تبدیــل مــی كنــد.

جنگی كه باید پیروز شود

ــران  ــت در ای ــت. سیاس ــده اس ــود ش ــی خ ــات سیاس ــد از حی ــران وارد دوره ای جدی ــه ای جامع
ــردم آزادیخــواه و  ــش حــق زن و همــه م ــر، جنب ــه كارگ ــل طبق ــم و در مقاب حــول ارتجــاع حاك
برابــری طلــب، قطبــی شــده اســت. طرفیــن ایــن جــدال مــی داننــد بــرد و باخــت هــر كــس در 
ایــن جنــگ بــه عوامــل زیــادی بســتگی دارد و امــا هــر دو طــرف در اینكــه ایــن جنــگ واقعــی 
اســت تردیــدی ندارنــد. مــا بایــد در ایــن جنــگ پیــروز شــویم، مــا كارگــران، زنــان و آزادیخواهــان 
تاكنــون در میــدان هــای متنوعــی جنگیــده ایــم، كشــته داده ایــم، زنــدان رفتــه و شــكنجه دیــده 
ایــم، گرســنگی و فقــر، بــی حرمتــی و بــی حقوقــی را بــه نســل انــدر نســل مــا تحمیــل كــرده انــد. 
نصــف مــا بــه جــرم زن بــودن رســ و قانونــا شــهروند درجــه دو محســوب شــده ایــم. جــدال 
ه و آبــان و بعــد از هــزاران اعتصــاب و اعــرتاض كارگــری، بعــد از هــزاران  مــا اكنــون بعــد از دیــ
ــت. دوره  ــده اس ــد ش ــه ای جدی ــان و ...، وارد مرحل ــوان و زن ــم و ج ــته و معل ــرتاض بازنشس اع
مقاومــت و دفــاع بــه دوره تعــرض بــه ارتجــاع تبدیــل شــده اســت. ایــن تحــول بــا اعرتاضــات در 
دفــاع از حــق زن، جامعــه را متوجــه قــدرت و تــوان عظیــم جنبــش مــا كــرد و دشــمنان مــا تــرس 

مــرگ بــر همــه وجودشــان پدیــدار شــده اســت.
اكنــون نوبــت ماســت كــه تعــرض كنیــم و قــدم بــه قــدم حــكام را بــه مــرگ نزدیــك كنیــم و نیروی 
خــود را چــون ارتشــی منظــم بــا ســازمان و رهــربی و همــه ارگان هــای آن بــرای جنــگ نهایــی 
آمــاده و بــه میــدان آوریــم. رهــربان ایــن جنــگ، فعالیــن كمونیســت و رهــربان هوشــیاركارگری 
در كارخانــه، در میــان جنبــش حــق زن، در محلــه و شــهر و دانشــگاه و ....، آنهــا كســانی هســتند 
كــه هــم اكنــون در جــدال بــا بــورژوازی ایــران و حكومتــش مــی كوشــند ســنگرهای جدیــدی فتــح 
ــد بــه عنــوان  و موقعیــت خــود را بهبــود و موقعیــت دشــمن را تضعیــف كننــد. ایــن رفقــا بای
فرماندهــان الیــق بــه تــوان و نیــروی خــود نــگاه كننــد، نیــروی دشــمن را ببیننــد و بــرای تفــوق 
بــر آن، رشایــط بــه میــدان آوردن صــف میلیونــی خــود را بســنجند و تاكتیــك و سیاســت را بــر 

اســاس آن اتخــاذ كننــد.
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تا پیروزی نهایی

ــرای قربانــی کــردن حــق زن و صــدای حــق طلبــی و آزادی خواهــی زنــان بــرای بــده  تــالش ب
بســتان هــای جناحهــای درون و بیــرون حکومتــی!  

ــالمی، از روز  ــوری اس ــک جمه ــی از بخت ــرای خالص ــان ب ــش زن ــی جنب ــارزه و جــدال دا مب
ــت. ــوده اس ــان ب ــه در جری ــن جامع ــالمی، در دل ای ــالب اس ــدرت رســیدن ضــد انق ــه ق اول ب
جمهــوری اســالمی کــه بیــش از چهــل ســال سیاســت عقــب رانــدن جنبــش آزادیخواهانــه و 
ــوان حلقــه ضعیــف جامعــه، پیــش  ــان، بعن ــه زن ــال تعــرض ب هــر صــدای اعرتاضــی را از کان
ــا بازنشســته  ــر ت ــه از کارگ ــف جامع ــدن رشــد اعرتاضــات بخشــهای مختل ــا دی ــود، ب ــرده ب ب
ــه  ــان ب ــی زن ــردی و جمع ــرتاض ف ــان و اع ــق زن ــی مطل ــه بیحقوق ــرتاض ب ــوص اع و بخص
ــود  ــط خ ــبه غل ــا محاس ــود، ب ــده ب ــرو ش ــی، روب ــر فرصت ــی آن در ه ــو عمل ــاب و لغ حج
ــن  ــه وحشــیانه تری ــن «حلقــه « ب ــه ای ــار دیگــر اوبــاش گشــت ارشــاد را بــرای تعــرض ب یکب
ــه  ــار ن ــه اینب ــور ک ــن تص ــا ای ــت. ب ــرتض انداخ ــرتان مع ــان و دخ ــان زن ــه ج ــن ب ــکل ممک ش
ــم  ــردم ه ــرتض م ــهای مع ــایر بخش ــه س ــه ب ــکند، بلک ــم میش ــت را در ه ــن مقاوم ــط ای فق
ــای  ــی و فتواه ــتجات مذهب ــیج دس ــم بس ــه علیرغ ــتی ک ــد. سیاس ــی»ی میده «درس عربت
ــان و دخــرتان  ــا مقاومتــی جــدی از طــرف زن ن لحظــات اول ب مراجــع تولیــد خرافــه در هــ

ــد. ــرو ش آزاده روب
ــور زن ســتیزی و بــا بــه قتــل رســیدن مهســا امینــی  امــا بــا گذشــت کمــرت از چنــد مــاه از مان
ــل  ــش را چشــید. قت ــن جنب ــه صــرب ای ــدن کاس ــز ش ــزه لربی ــاد، م ــاش گشــت ارش ــط اوب توس
ــد  ــا چن ــرض تنه ــای آن در ع ــه ه ــه زبان ــود ک ــمی ب ــاروت خش ــکه ب ــر بش ــه ب ــا جرق مهس

ــرا گرفــت. امــی شــهرهای کشــور را ف ســاعت 
ــه  ــه «حلقــه ضعیــف» جامعــه ب ــت در تعــرض ب ــال خــام حاکمی تنهــا در عــرض دو روز خی
ــا اســت  ــل شــد. متوجــه شــدند نفــرت از بیحقوقــی مطلــق زن مدته ــوس مرگــش تبدی کاب
ــر،  همگانــی شــده و امــروز نقطــه اشــرتاک همــه بخشــهای جامعــه، مــرد و زن، جــوان و پی
ــدند  ــه ش ــت. متوج ــه اس ــه جامع ــرتک هم ــر مش ــی زن، ام ــری و رهای ــاق براب ــده و احق ش
ــارزات  ــاه، آزادی، مب ــت، رف ــرای امنی ــارزه ب ــا مب ــگام ب ــت هم ــا اس ــان مدته ــش زن ــه جنب ک
ــوی  ــه ای واحــد جل ــل بدن ن، بازنشســتگان، پرســتاران، دانشــجوئی و ... مث ــ ــری، معل کارگ

ــرده اســت. ــی ک ــوری اســالمی صــف آرائ ــت جمه ــه حاکمی ــران و علی ــه ای ــه جامع صحن
ــی  ام ــا  ــه ب ــم اش را ک ــه متخاص ــد طبق ن ــت قدر ــخ» مش ــم «تل ــالمی طع ــوری اس  جمه
ــون  ــتند چشــید، اکن ــه هــم منفعــت و متحــد هس جنبشــهای مختلــف درونــی اش ک
ــاه  ــی کــه خواهــان کوت ــر جنبش ــود در براب حاکمیــت بــه عمــق اســتیصال و ذلــت خ
ــطایی  ــرون وس ــن ق ــه قوانی ــو هم ــان لغ ــت، خواه ــی زن اس ــت مذهــب از زندگ ــردن دس ک
ــی زن  ــه را در رهای ــی جامع ــه رهای ــی ک ــه اســت، جنبش ــن جامع ــیده ضــد زن در ای و پوس
ــام مــردم آزادی خــواه  میبینــد و بــرای آن بــه میــدان آمــده را چشــید. ایــن جنبــش در کنــار 
ــم و  ــوز و معل ــش آم ــا دان ــران ت ــتگان و کارگ ــدان بازنشس ــا فرزن ــرد ت ــر، زن، م ــوان، پی از ج
دانشــجویش، پشــت همــه باالئــی هــا را بــه لــرزه انداختــه اســت. ایــن دو هفتــه حاکمیــت 
ــه  ــن ب ــی فوالدی ــی و عزم ــتان خال ــا دس ــه ب ــان ک ــان و جوان ــم زن ــت محک ــخ مش ــم تل طع

ــید. ــرد و چش ــس ک ــودش ح ق وج ــ ــا اع ــد را ب ــان رفتن جنگش
ــه  ــا تکی ــاروت نفــرت مردمــی زد کــه در هــر گام و در هــر مصــاف ب ــر ب حاکمیــت جرقــه ب
بــر خــرد جمعــی و رهــربان جنبشــی اش بــرای رویارویــی نهائــی بــا حاکمیــت فقــر، فالکــت، 
ــه  ــا تجرب ــر، ب ــوده ت ــیه روزی، کارآزم ــی و س ــی حرمت ــی، ب ــی حقوق ــوری، ب ــان، دیکتات خفق
ــس  ــه راه پ ــت در آن ن ــه حاکمی ــربدی ک ــر میشــود . جــدل و ن ــر و منســجم ت ــر، مصمــم ت ت

ــه پیــش. دارد ن
ــخ  ــاب در تاری ــه حج ــه ب ــوان روز ن ــه عن ــا،  را ب ــل مهس ــهریور، روز قت ــش ۲۵ ش ــن جنب ای
ایــران تثبیــت کــرد و آنــرا بــه جهانیــان اعــالم کــرد. روزی کــه در آن زن و مــرد، پیــر و جــوان، 
ــد ایــن تعــرض را  کارگــر و معلــم و دانشــجو و کل جامعــه همصــدا و متحدانــه اعــالم کردن

بــی جــواب نخواهنــد گذاشــت.
ــی،  ــش آزادیخواه ــربد جنب ــت، ن ــان اس ــران در جری ــه ای ــی در جامع ــربد عظیم ــدال و ن ج
ــربد  ــاع! ن ــه و ارتج ــل و خراف ــد جه ــش ض ــی زن، جنب ــش رهائ ــی، جنب ــری طلب ــش براب جنب
ــا توحــش در خیابانهــای رسارس ایــران رقــم خــورد. جنبشــی بــا عــزم برچیــدن کل  برشیــت ب

ــت.  ــی اس ــه آفرین س ــال ح ــالمی درح ــد زن اس ــت ض ــای حاکمی بنیاده
ــتیز  ــت زن س ــر حاکمی ــد در براب ــام ق ــی  ــری طلب ــی و براب ــش آزادی خواه ــروز جنب ام
ــا  ــدردی ب ــران هم ــردم ای ــدارد. م ــلیم ن ــد تس ــرده و قص ــی ک ــف آرائ ــالمی ص ــوری اس جمه
ــه  ــا ب ــه ب ــری ِ زن را ن ــه در راه آزادی و براب ــاهای جانباخت ــی و مهس ــا امین ــواده مهس خان
ــی شــهرها و  ام ــان هــا،  امــی خیاب ــه و در کــف  ــربدی متحدان ــا ن ســوگ نشســ بلکــه ب
ــان  ــی زن ــری طلب ــش آزادی خواهــی و براب ــواده مهســا و جنب ــا خان ــران ب دانشــگاه هــای ای
ــری زن  ــز آزادی و براب ــم رم ــی و اس ــد بندگ ــی از قی ــاد رهائ ــا را  ــدند و مهس ــهیم ش س
ــا  ــی ب ــربدی تاریخ ــا ن ــود را ب ــرتک خ ــت مش ــدردی و خواس ــان هم ــا انس ــد. میلیونه نامیدن
ــا امــن  بانیــان تعــرض بــه شــان و جایــگاه انســانی زن، مســببین تحقیــر و بــی حرمتــی و ن
ــد.  ــته ان ــش گذاش ای ــه  ــب ب ــری طل ــواه و براب ــانهای آزادی خ ــان و انس ــی زن ــردن زندگ ک

ــچ  ــا هی ــازش ب ــاه و آزادی رس س ــایش، رف ــت، آس ــرای امنی ــش ب ــه جنب ــد ک ــالم میکنن اع
ــی،  ــه مرتق ــه جامع ــرده ک ــام ک ــال خ ــت خی ــه حاکمی ــد ک ــالم میکنن ــدارد، اع ــی را ن نیروی
ــا ســناریوهای رســانه هــای  ــه شکســت بکشــاند، خیــال خــام کــرده کــه ب ــا را ب ــارز و پوی مب
ــال  ــد، خی ــی بزن ــون و خاموش ــش و خ ــگ خ ــات رن ــه اعرتاض ــد ب ــرش بتوان ــب گی ــره و مواج جی

ــه  ــا، کوچ ــگاه ه ــا، دانش ــان ه ــد خیاب ــور بتوان ــت و سانس ــع اینرتن ــا قط ــه ب ــرده ک ــام ک خ
ــردم  ــد از م ــده ان ــل ش ــان تبدی ــی زن ــنگر آزادی خواه ــه س ــه ب ــازل را ک ــالت و من ــا، مح ه
ــا گســیل ارتــش  ــا توســل بــه تیــر و تفــگ و ب معــرتض پــس بگیــرد. خیــال خــام کــرده کــه ب
ــات  ــیاه جنای ــده س ــددی پرون ــار ع ــا آم ــه تنه ــوب، ک ــتگاه رسک ــیج و کل دس ــپاه و بس و س
ــن اش  ــه عمــر ننگی ــد صباحــی بیشــرت ب ــرای چن ــد ب ــرد، بتوان ــر خواهــد ک اش را ســنگین ت
ــال خــام کــرده کــه کشــتی بــه گل نشســته حکومتــش را از گزنــد طوفــان  ادامــه بدهــد. خی

ــد.  ــردم برهان ــم م خش
ــان در  ــرشی،  همزم ــد ب ــد زن و ض ــت ض ــده از حاکمی ــتوه آم ــه س ــواه و ب ــردم آزادیخ م
ــگارش  ــا ن ــد ت ــده ان ــه آم ــد ک ــرده ان ــالم ک ــران اع ــهرهای ای ــاق ش ــه اتف ــب ب ــت قری ی اک
تاریــخ بازگشــت حرمــت و اختیــار بــه انســان را از حاکمیتــی در گِل مانــده و فرماندهانــی 
ــا  ــت دیکتاتــوری جمهــوری اســالمی را ب ــد کــه حاکمی ــد. اعــالم میکنن ــده پــس بگیرن درمان
ــه  ــد ک ــالم میکنن ــند. اع ــی کش ــش م ــه آت ــوب اش ب ــتگاه رسک ــته و دس ــاح و دس ــام جن
ــردن  ــاقط ک ــد س ــه قص ــد ب ــالم میکنن ــیده. اع ــرا رس ــتیزش ف ــن زن س ــام و قوانی ــرگ نظ م
ــان و شــهر و  ــد. نشــان دادنــد کــه در هــر کوچــه و خیاب ــدان آمــده ان ایــن حکومــت بــه می
ــد و در ایــن ســنگر، رسود  ــه و مدرســه، ســنگر آزادی ســاخته ان دانشــگاه و روســتا و کارخان
ــان  ــالف هزی ــر خ ــا ب ــه اتفاق ــد ک ــان دادن ــد. نش ــی خوانن ــم آواز م ــدا و ه ــری را همص براب
ــم،  ــانه ه ــه ش ــانه ب ــا ش ــتادی اتفاق ــه ی هش ــا ده ــی ت ــه ی چهل ــت، از ده و رساب حاکمی
ــی و  ــر و بردگ ر و تحقی ــتث ــل و اس ــه، جه ــاع، خراف ــت ارتج ــدن حاکمی ــم دار برچی پرچ
ــاد و امــر  ــزن و درو» وحــوش گشــت ارش ــط دوره «ب ــه فق ــد ن ــی هســتند. نشــان دادن بندگ
ــزه کــردن جامعــه و دوره جــوالن اوبــاش مزدبگیــران  بانی بــه معــروف و دوره تقــال بــرای طال
ــان  ــر ده ــه ب ــه خشــم آمــد اســت ک ــان ب ــار مشــت جوان ــه اینب ــده، بلک ــرس آم ــت ب حاکمی

ــود. ــده میش ــر کوبی ــاش رسکوبگ اوب
ــی  ــد و در  ــت، میزنن ــتاصل حاکمی ــای مس ــس نیروه ــان آن برعک ــش و قهرمان ــن جنب ای
ــه  ــه صحن ــار خیابانهــا ب ــد، مــی ایســتند، ده هــا و هــزاران و میلیونهــا مــی شــوند. اینب رون
ــار مــردم  ضجــه و هــراس و فــرار نیروهــای وحشــت کــرده حاکمیــن بــدل شــده. چــون اینب
ــل  ــان و مح ــف خیاب ــالمی از ک ــون اس ــردن طاع ــارو ک ــه و ج ــی جامع ــون زدائ ــرای طاع ب
ــاد و اســطوره جنایــت و  زیســت و زندگــی خــود بــه میــدان آمــده انــد و هــر چــه پرچــم و 
ــد و بــه زیــر کشــیدند.  ارتجــاع و بردگــی زن بــود را در تابــوت حاکمیــت بدرقــه آتــش کردن
ــه  ــت و فلســفه وجودیشــان «ک ــوژی، مذهــب، حاکمی ــنه آشــیل ایدئول ــار پاش ــن ب چــون ای
ــه جایــگاه انســانی زن اســت» مــورد هجــوم خشــم رسارسی  ضدیــت، تعــرض و بــی حرمتــی ب

ــه اســت. ــری زن و مــرد قــرار گرفت ــردم تشــنه آزادی و براب م
ایــن صــدای جنبــش ماســت! جنبشــی کــه امــروز مختصــات سیاســی، پراتیکــی، جغرافیایــی 
ــا  ی ــه و دن ــه در منطق ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــاع ن ــن ارتج ــه حاکمی ــار ب ــا وحشــتی مرگب آن ب
ــد روز  ــن چن ــرف همی ــه در ظ ــری زن ک ــی آزادی و براب ــش انقالب ــت! جن ــده اس ــل ش تحمی
ــی  ــالم سیاس ــش اس ــه جنب ــالمی ک ــوری اس ــط جمه ــه فق ــدام ن ــر ان ــرزه ب ــود، ل ــروش خ خ

ــت. ــه اس ــیمگی انداخت ــت و رساس ــه وحش ــه را ب ــای منطق ــت ه ــه و حاکمی انداخت
ــا انگلیــس و آملــان  ــران ت ایــن قــدرت جنبــش ماســت، قــدرت جنبشــی اســت کــه امــروز از ای
ــی شناســد، رس  و اســرتالیا و ترکیــه و آمریــکا و جــای جــای جهــان اعــالم میکنــد کــه مــرز 
ــرای آزادی خواهــی و برابــری طلبــی، مبــارزه بازگردانــدن اختیــار  ایســتادن نــدارد، مبــارزه ب
ــا  ــت و ت ــان اس ــان در جری ــه زن ــانی ب ــگاه انس ــان و جای ــی ش ــارزه بازگردان ــان، مب ــه انس ب
ــی  ــادی باق ــروزی راه زی ــا پی ــه دارد. ت ــارزه اش ادام ــا نخواهــد نشســت و مب ــق آن از پ تحق

ــروزی ســت. ــن پی ــن ای نیســت، خــرد جمعــی تضمی
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روز چهارشــنبه ۶ مهــر جمعیــت كثیــری از زنــان و مــردم آزادیخــواه كردســتان عــراق 
یــت از زنــان و اعرتاضــات  نیه اعــالم تظاهــرات و تجمــع در ح در شــهر ســلی
آزادیخواهانــه شــهرهای ایــران كردنــد. نیروهــای امنیتــی اتحادیــه میهنــی در مقابــل 
یتــی آنهــا شــدند. طبــق اطالعیــه حــزب  مــردم ایســتاده و مانــع تجمــع و اعــرتاض ح
ــس و  ــد پلی ــم تهدی ــواە علیرغ ــردم آزادیخ ــان و م ــتان، زن ــری كردس ــت كارگ كمونیس
نیروهــای امنیتــی اتحادیــه میهنــی تــالش میكننــد تجمــع خــود را برگــذار و از 
یــت كننــد. نیروهــای  اعرتاضــات مــردم آزادیخــواه ایــران علیــه بــی حقوقــی زنــان ح
اتحادیــه میهنــی بــه صــف معرتضیــن حملــه میكننــد، از گاز اشــك آور اســتفاده 
میكننــد و تعــدادی از معرتضیــن را دســتگیر میكننــد. نیروهــای اتحادیــه میهنــی 
بعــالوه مانــع ورود رســانه هــا بــه ماجــرا میشــوند تــا اقدامــات شــنیع آنهــا بــه گــوش 

ــان نرســد. جهانی
ــی از مــردم آزادیخــواه ایــران در  یت ــز تجمعــات ح ــل از ایــن ماجــرا نی ــد روز قب چن
نیه،  ــلی ــات در س ــن تجمع ــی از ای ــد. در یك ــذار ش ــراق برگ ــتان ع ــهرهای كردس ش
یــت و همراهــی خــود  آزادیخواهــان بــا ســوزاندن حجــاب نفــرت از زن ســتیزی و ح
بــا زنــان ایــران را اعــالم كردنــد. بــه دنبــال ایــن ماجــرا جریانــات اســالمی و رشیــك در 
حكومــت اقلیــم كردســتان بــه تحــرك درآمدنــد و یكــی از اعضــا پارملــان آنهــا خواهــان 
ــه جــرم  ــن تجمــع ب ــدگان ای ن» از فراخــوان دهن ــ محاكمــه و دادگاهــی «نغــده عث

ســوزاندان حجــاب شــد.
ــه رسارسی میلیــون هــا زن و مــرد و جــوان متمــدن  اعرتاضــات وســیع و آزادیخواهان
ــری زن  ــم براب ــا پرچ ــی زن و ب ــی حقوق ــه ب ــوری اســالمی، علی ــه جمه ــران علی در ای
ــاع در  ــد، ارتج ــوری اســالمی را لرزان ــه هــای جمه ــه پای ــری، ك ــرد و آزادی و براب و م
ــورش  ــ اســت. ی ــ وحشــت انداخت ــراق را ب ــتان ع ــه در كردس ــه و از جمل كل منطق
ــرای محاكمــه و دادگاهــی  ــالش ب ــن، ت ــه صــف معرتضی ــی ب ــه میهن نیروهــای اتحادی
ن توســط جریانــات اســالمی، بیــان ایــن وحشــت و نگرانــی ارتجــاع حاكــم  نغــده عثــ

بــر ایــن منطقــه اســت.
 

ــی  ــت عمل ی ــاع و ح ــی و دف ــه میهن ــد زن اتحادی ــه و ض ــی رشمان ــات ب ــن اقدام ای
آنهــا از زن ســتیزی، بــی حقوقــی زن و از جمهــوری اســالمی در رشایطــی انجــام 
میگیــرد، كــه در همیــن روز ســپاه پاســداران جمهــوری اســالمی اردوگاه هــای نیروهــای 
بــاران كــرد و تلفــات جانــی و  اپوزیســیون كــرد مســتقر در كردســتان عــراق را وســیعا 
مالــی بزرگــی بــه آنهــا زد. نیروهایــی كــه تاریخــا بــا اتحادیــه میهنــی نــه تنهــا روابــط 
حســنه داشــته كــه بعــالوه جملگــی بــه نــام «كــرد» و حــق «كردهــا» و احــزاب یــك 

جنبــش واحــد (جنبــش ناسیونالیســم كــرد) مدعــی بــرادری بــا هــم هســتند.
 در چنــد دهــه گذشــته حاكمیــن بــر كردســتان عــراق، بــا اتــكا بــه قوانیــن پوســیده 
«رشیعــه»، بــا علــم كــردن اســالم و ســنت و فرهنــگ و تقــدس آنهــا، در بــی حقوقــی 
ــواه،  ــان كمونیســت و آزادیخ ــد زن ــوس و ســنت، تهدی ــام نام ــه ن ــان ب زن، كشــتار زن
حملــه بــه كانــون هــا و مراكــز دفــاع از حــق زن از خــود جمهــوری اســالمی دســت 
كمــی نداشــته انــد. زیــر حاكمیــت آنهــا زن ســتیزی و بــی حقوقــی زن، فتــوا صــادر 
كــردن بــرای رهــربان و فعالیــن برجســته كمونیســت ایــن جامعــه و جنبــش حــق زن، 
ــان، كمونیســت هــا و آزادیخواهــان، بخشــی از  ــی از زن ــرور و آدم ربای ــه ت ــد ب تهدی

تاریــخ ســیاه حاكمیــت ناسیونالیســت هــای كــرد در كردســتان عــراق اســت.
ــه تنهــا جمهــوری  ــد ســیل خروشــان جنبــش برابــری زن و مــرد در ایــران، ن بــی تردی
اســالمی بلكــه همــه باندهــا و جریانــات اســالمی در منطقــه و از جملــه در عــراق و 

كردســتان عــراق و كاخ كارتونــی اتحادیــه میهنــی را نیــز از پایــه لرزانــده اســت.
 

دفــرت كردســتان حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) تعــرض نیروهــای اتحادیــه میهنــی 
یتــی از زنــان در ایــران را محكــوم مــی كنــد. مــا از مــردم آزادیخــواه در  بــه تجمــع ح
كردســتان عــراق و همــه نیروهــای مســئول و متمــدن مــی خواهیــم كــه ســكوت پیشــه 
ــا اعرتاضــات  ــوم و ب ــی و نیروهــای آن را محك ــه میهن ل شــنیع اتحادی ــد و اعــ نكنن
ــد  ــه دهن ــران را ادام ــردم آزادیخــواه در ای ــت از م ی ــا ح ــه تنه ــود ن ــات خ و تجمع
ــراق  ــه در ع ــن حاكــم رشیع ــی زن و قوانی ــی حقوق ــه زن ســتیزی، ب ــه بعــالوه علی ك
ــزاب  ــار اح ــدال در كن ــن ج ــا در ای ــزب م ــد. ح ــدان بیاین ــه می ــراق ب ــتان ع و كردس

ــان و مــردان آزدیخــواه اســت. كمونیســت كارگــری كردســتان و عــراق و شــ زن
 

خط رسمی دفرت كردستان حزب حكمتیست 
۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۹ سپتامرب ۲۰۲۲

دست تحركات ميليتاريستى جمهورى 
اسالمى از كردستان ايران و عراق كوتاه!

( در مورد بمباران اپوزيسيون مستقر در كردستان عراق)
 

ــرات، دو  ــزب دمك ــای ح ــر ارودگاه ه ــنبه ۶ مه ــروز چهارش ــح ام ــالمی صب ــوری اس جمه
لــه مهتــدی و عمــر ایلخانــی زاده و «حــزب آزاد كردســتان» را  ســازمان زحمتكشــان عبدال
بــاران كــرد.  طبــق اخبــار موثــق، ســپاه پاســداران در چنــد  ــا پهبــاد و موشــك  وســیعا ب
روز گذشــته نیــز مناطــق مــرزی كردســتان عــراق را تــوپ باران و اپوزیســیون مســتقر در 
ــا توجــه بــه  ــود. نیروهــای مســتقر در ایــن منطقــه ب كردســتان عــراق را تهدیــد كــرده ب
ــاران وســیع همــه اردوگاه  ب ــد و علیرغــم  ــته ان ــی از پیشــی داش ــی، آمادگ حمــالت قبل
ــا کنــون محــدود تــر از نقشــه و انتظــار جمهــوری اســالمی  هــای آنهــا تلفــات انســانی ت

ــوده اســت. ــه یــک کشــتار وســیع و ایجــاد رعــب در منطقــه ب ــرای شــکل دادن ب ب

ــا ایــن لحظــه آمــار کشــته شــدن ۹ نفــر  و زخمــی شــدن  رســانه هــای اقلیــم كردســتان ت
ــه دارد  ــان ادام ــالت  همچن ــن حم ــق، ای ــار موث ــق اخب ــد. طب ــرده ان ــالم ك ــر را اع ۳۲ نف
ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ــزارش ش ــود دارد. گ ــرتی وج ــداد بیش ع ــردن ت ــی ک ــر قربان و خط
ــز هــدف  ــودكان نی ــی مدرســه ك ــدگان و حت ــواده هــا، پناهن ــی خان حمــالت محــل زندگ

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق

ــا اعرتاضات  ایــن مانــور و عملیــات میلیتاریســتی و تروریســتی،  کــه تنها بــرای مقابله ب
ــان و  ــتان و آذربایج ــران و خوزس ــا ته ــه از کردســتان ت ــران  ک ــه  در ای ــیع آزادیخواهان وس
ــه هــای قــدرت جمهــوری اســالمی  ــه تحــرک درآورد و پای ــک پارچــه ب ــران را ی .. رسارس ای
ــل  ــال قت ب ــه بدن ــان و خیزشــی ک ــد!  طغی ــی مان ــی جــواب  ــردم ب ــد، از طــرف م را لرزان
مهســا امینــی توســط گشــت ارشــاد، رسارس ایــران را متحــد و یکپارچــه، بــرای حــق زن و 
یــات  ــوان بــا چنیــن مانورهــا و عمل ــی ت ــه جــدال حاکمیــت کشــاند، را  حــق انســان، ب
ــی تــوان بــه امیــد جــدا کــردن کردســتان از تهــران  هــای میلیتاریســتی از هــم پاشــاند. 

و تهــران از کردســتان، ایــن منطقــه را نظامــی کــرد!

ــوان و   دامنــه اعرتاضــات چنــان وســیع و همــه جانبــه اســت كــه نیروهــای رسكــوب را نات
ــا پاییــن دچــار تــرس، تردیــد و رسدرگمــی كــرده اســت. چندی  صفــوف حاكمیــت از بــاال ت
پیــش جمهــوری اســالمی،  بــا صحنــه ســازی هــای رایــج و اخبــار جعــل، تالش كــرد زمینه 
هــای ایــن تعــرض را فراهــم کنــد.  تــالش کــرد توطئــه ای را مهندســی و مناطقــی از ایــران 
ــی کنیــم کــه زمینــه ســازی ایــن تروریســم  ــد. فرامــوش  را میلیتاریســتی و نظامــی کن
ــلحه از  ــر ورود اس ــی ب ــته مبن ــه گذش ــالمی در هفت ــوری اس ــذب جمه ــای ک ــان، ادع عی
ــات  ــر اعرتاض ــی ب ــكار عموم ــز اف رك ــه  ــن بهان ــه ای ــرد ب ــالش ك ــود.  ت ــور ب ــرب کش غ
ــد.  ــم كن ــوب را فراه ــرای رسك ــه ب ــكان و زمین ــرف و ام ــواه را منح ــردم آزادیخ رسارسی م
ــد  ــات و پروپاگان ــه اپوزیســیون كــرد مســتقر در كردســتان عــراق ادامــه تبلیغ ــه ب حمل

ــود. ــده شــنیعی اســت كــه مهندســی كــرده ب قبلــی او بــرای تكمیــل پرون

ركــز افــكار عمومــی و ســیل اعرتاضــات رسارسی  یتوانــد  ایــن تــالش مذبوحانــه 
ــات و  ــن عملی ــد. ای ــرف كن ــانی را منح ــر و انس ــه ای براب ــرای جامع ــرای آزادی زن و ب ب
ــن  ــردم و شــکاف بی ــرای شکســ اتحــاد رسارسی م ــه ب ــای میلیتاریســتی ک پروپاگانده
انهای مختلــف و ارعــاب جامعــه صــورت میگیــرد، بــی تردیــد بــا گســرتش اتحــاد و  اســت
همبســتگی رسارسی و بــا گســرتش مبــارزه متحدانــه مردمــی، دوامــی نخواهــد داشــت و 
تنهــا ایــن حربــه تاریخــی را از دســت دشــمن، خــارج و آن را در مقابــل جنبــش انقالبی و 

ــد. ــالح میکن ــع س ــالمی، خل ــوری اس ــی جمه ــرای رسنگون ــران ب ــردم در ای رسارسی م

بــاران  حــزب حكمتیســت (خــط رســمی) ضمــن محكــوم كــردن جمهــوری اســالمی در 
مناطــق مــرزی و محــل زندگــی اپوزیســیون مســتقر در كردســتان عــراق، تردیــدی نــدارد 
اینگونــه ســناریوها جمهوری اســالمی را از دســت مردمــی كــه آزادی زن و آزادی و برابری 

را در صــف میلیونــی و رسارسی بانــگ میزننــد، نجــات نخواهــد داد.
 

خط رسمی حزب حكمتیست 
۶ مهر ۱۴۰۱ ۲۸ سپتامرب ۲۰۲۲

رهايى زن 
رهايى جامعه است!



ت  ۴۲۷
ح

٥

 اين توطئه هم نجات تان نمى دهد!
ــت.  ــوان اس ــران، نات ــی ای ــش انقالب ــدن جنب ــب ران ــوب و عق ــران از رسک ــالمی ای ــوری اس جمه
ــا بــه مضحکــه  ــه آشــوبگران» کــه نهایت ــه بــراه انداخــ «تظاهــرات مــردم علی تهدیــد بــی مای
ــد. ــام، انجامی ــه نظ ــی روحی ــان ب ــه حامی ــی خجوالن ی ــران و راهپی ــه ته ــاز جمع ــی   حکومت

 
ــرای  ــران، ب ــه ته ــاز جمع ــی در  ــه حکومت ــه باخت ــان روحی ــاوال حامی ــت کارن ــس از شکس پ
ــوج  ــا م ــه ب ل ــم در مقاب ــدرت حاک ــی ق ــی -ایدئولوژیک ــی سیاس ــش آمادگ ای ــالح  ــه اصط ب
ــان  ــوری اســالمی در جری ــی جمه ــرای رسنگون ــی حقوقــی زن و ب ــه ب ــه علی وســیع اعرتاضــی ک
ــی -  ــه نظام ــت و توطئ ــار رف ــا کن ام ــک  ــی - ایدئولوژی ــه سیاس ــاکاری مقابل ــرده ری ــت، پ اس
ــه پاخاســته،  ــردم ب ــه م ــران، علی ــوری اســالمی ای میلیتاریســتی شــناخته شــده و ســنتی جمه

ــرد! ــور دادن ک ــه مان رشوع ب
ــای  ــتی در مرزه ــم تروریس ی ــا ت ــتگیری اعض ــف و دس ــاختگی «کش ــرب س ــه خ ــن توطئ ــام ای ن
ــه  ــد حکومــت بــرای تعــرض نظامــی ب آذربایجــان رشقــی» اســت و خــط و نشــان کشــیدن جدی

ــت کشــور»! ــاع از امنی ــام «دف ــه ن ــا خاســته ب ــه پ مــردم ب
 

ــرب  ــلح» در غ ــای مس انده ــف «ب ــه کش ــه توطئ ــوب، ب ــتاصل از رسک ــالمی مس ــوری اس جمه
ــار جعلــی و ســاختگی  یــد اخب ــاه بــرده اســت. تول ــه امنیــت مرزهــا» پن ــه علی کشــور و «توطئ
ــا  ــا و تنه ــی، تنه ــای غرب ــی از مرزه ــزار نظام ــراد مســلح، ورود اســلحه و اب ــر ورود اف ــی ب مبن
ــی  ــا جعل ام ــناریوی  ــک س ــای ی ــر مبن ــرض گســرتده، ب ــک تع ــه ی ــرای شــکل دادن ب ــی ب تقالی

اســت.

ــا پروپاگانــد «خطر تجزیــه کشــور» و» توطئــه خارجی»،  چهــل ســال اســت جمهوری اســالمی ب
ــه  ــه ســازی کــرد و آن را ب ــران زمین ــردم در کردســتان ای ــرای رسکــوب نظامــی م ــک طــرف ب از ی
ــا ایجــاد هــراس دروغیــن از تجزیــه کشــور، مانــع شــکل گیــری  خــون کشــید، و از طــرف دیگــر ب
اتحــاد و همبســتگی بیــن مردمــی شــد کــه در رسارس ایــران، مســتقل از زبــان و مذهــب و رنگ 

و نــژاد، از دردی مشــرتک رنــج میربنــد.

ــدان اســت،   ــه  جنبشــی کــه در می ــا گوشــه چشــمی ب ــه سیاســی، ب در حالیکــه امــروز هــر ابل
ــر رس حــق زن اســت کــه بیــش از چهــل ســال اســت  ــد کــه جنــگ امــروز مــردم،  جنگــی ب میدان
ــا آذربایجــان و خراســان و خوزســتان و  ــران، از تهــران و کردســتان ت در رگ و پوســت جامعــه ای
ــه  ... جــاری اســت. جنگــی کــه امــروز وارد فــاز دیگــری شــده اســت، جنگــی کــه از مقاومــت ب
ــه آزادی جامعــه رســیده اســت. جنبشــی کــه بــرای رسنگونــی  تعــرض و از خواســت آزادی زن ب
نظــام، امــروز از ســنگر حــق زن حملــه میکنــد، جنبشــی کــه ریشــه در  خیــزش هــای رسارسی 
ه ۹۶ و آبــان مــاه ۹۸ دارد. اتحــاد  و همبســتگی رسارسی کــه ایــن روزهــا رعشــه بــر انــدام  دیــ
ــه  حکومــت انداختــه اســت، جایــی بــرای توطئــه رژیــم بــرای کشــف یــک دشــمن ســاختگی، ب

ــی گــذارد. جــای 

ــ  ــا کش ــه ب ــی، ک ــرک انقالب ــتگی رسارسی و تح ــاد و همبس ــدال اتح ــه ج ــت ب ــروز حکوم ام
ــه و  ــزار کهن ــه اب ــردن ب ــا دســت ب ــد ب ــالش میکن ــت و ت ــده اس ــرد، آم ــروج ک ــی ع ــا امین مهس
پوســیده چهــل ســال قبــل آن را بشــکند. تــالش میکنــد بــا زدن مهــر قومــی و «تجزیــه طلبــی» 
ــرای خــود فراهــم  ــف را ب ــه مناطــق مختل ــوب جداگان ــه رسک ــردم، زمین ــی م ــارزه انقالب ــر مب ب
ــد کــه بــا شکســ اتحــاد و همبســتگی رسارسی بیــن مــردم، ایــن خیــزش را  ــد. بــه ایــن امی کن

ــه شکســت بکشــاند. ب
 

ایــن توطئــه بــه یمــن یــک جنبــش رسارسی و متحــد کــه در همیــن یــک هفتــه زمیــن را زیــر 
یــت مــردم متمــدن جهــان را جلــب كــرد، به یمــن درد  ــه لــرزه در آورد و ح پــای ایــن جانیــان ب
ــا تربیــز، از رشــت  مشــرتک و فریــاد مشــرتک میلیونهــا انســان از تهــران تــا ســنندج، از اصفهــان ت

ــا اهــواز، در نطفــه خفــه خواهــد شــد.  ت

ــا دخــرتان  ــی ب ــای خیابان ــه صفــوف در هــم شکســته و مغبــون خــود در جنگه کافــی اســت ب
و پــرسان جســور نگاهــی اندازنــد، بــه «لشــکر حســینی» بــی روحیــه و فــراری از دســت مــردم 
ــارس  ــاد مشــرتک «زن، زندگــی، آزادی» در رست ــه فری ــد، کافــی اســت کــه ب ــگاه کنن خشــمگین ن
ایــران نــگاه کننــد تــا متوجــه شــوند ایــن جنبشــی اســت کــه نــه فقــط هیــچ نیــروی ارتجاعــی 
یشــود، کــه متحــد و  ــا هیــچ مهــر و انگــی تجزیــه  ــد و ب ــد آنــرا قومــی و مذهبــی کن یتوان

ــی نشــیند. ــا بــه زیــر کشــیدن جانیــان حاکــم از پــای  رسارسی ت

ــگ  ــه» و «جن ــر تجزی ــا «خط ــری را ب ــنه آزادی و براب ــردم تش ــی م ــزش رسارسی و میلیون خی
ــم  ــر رژی ــناریوهای دیگ ــد س ــم مانن ــناریو ه ــن س ــد. ای ــب ران ــوان عق ــی ت مســلحانه» و .... 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــود را پی ــروزی خ ــرشوی و پی ــش راه پی ــن جنب ــت. ای ــوخته اس س

زنده باد آزادی زن
زنده باد آزادی و برابری

 
خط رسمی حزب حكمتیست 
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سوزاندن حجاب، 
آب در النه مورچگان

در حاشيه تهديدات نيروهاى اسالمى در كردستان عراق
جنبــش حــق زن، جنبــش اعرتاضــی زنــان بــرای برابــری و رهایــی در ایــران بــا قتــل مهســا امینــی 
جرقــه اش زده شــد. بــا قتــل دولتــی مهســا نفــرت عمیــق زنــان و مــردان آزادیخــواه از حاکمیــت 
عــی در ایــران تبدیــل  ــام قوانیــن ضــد انســانی آن بــه جنبشــی گســرتده و اجت اســالمی و 
ــن  ــا همی ــت اســالمی و ضــد زن داغ کــرده و ت ــای حاکمی ــر پ ــن را زی ــه زمی شــد. جنبشــی ک

لحظــه شکســت عمیقــی را بــه جمهــوری اســالمی تحمیــل کــرده اســت.
مراســم هــای حجــاب ســوزان دســته جمعــی زنــان و دخــرتان متنفــر از ایــن ســمبل تحقیــر و 
ــان  ــا، مقاومــت جســورانه جوان ــی حجــاب در تظاهراته ــان ب بیحقوقــی، حضــور جســورانه زن
در مقابــل نیــروی رسکوبگــر و ... همــه و همــه موقعیــت پاییــن و بــه ویــژه جنبــش برابــری 
و رهایــی زن در برابــر بــاال را بــه شــدت بــه نفــع پاییــن تغییــر داد. قــدرت زنــان و موقعیــت 
زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت در معــادالت جامعــه اهمیــت خــود را دیکتــه کــرد و ایــن 
ــق  ــر عمی ــش کارگــری، مه ــار جنب ــان در کن ــن موقعیــت و ایــن تعــرض وســیع زن ــدرت و ای ق
خــود را نــه تنهــا بــر معــادالت جامعــه ایــران بلکــه در رسارس دنیــا و بــه ویــژه  در کشــورهای 
ــان بــرای آزادی و برابــری پــر زورتــر از همیشــه  اســالمی منطقــه زد. امــروز ســنبه جنبــش زن
شــده و موقعیــت آنــان را در جامعــه بــه شــدت بــاال بــرده اســت. اضطــراب حاکمیــن اســالمی 
و جریانــات ارتجاعــی بــر مــ ایــن تحــوالت کــه زنــان پایــه و نیــرو محرکــه آن هســتند، دیدنــی 

اســت.
نیه در  زنــان و مــردان آزادیخــواه و برابــری طلــب در اقلیــم کردســتان عــراق و در شــهر ســلی
ــا حاکمیــت ارتجاعــی در ایــران و بخشــی از جــدال خــود بــر  دفــاع از جــدال جنبــش زنــان ب
ــراق  ــتان ع ــالمی در کردس ــن اس ــب و قوانی ــیاه مذه ــت س ــه حاکمی ــری و علی رس آزادی، براب
ایــش  نیه   بــه میــدان آمدنــد و همــراه بــا جنبــش حجــاب ســوزان در ایــران، در شــهر ســلی
ــع اســالمی از  ــت جمهــوری اســالمی و جریانــات مرتج ــاد حاکمی حجــاب ســوزان، ایــن 
ن» از چهــره هــای رسشــناس دفــاع از  جملــه در عــراق را بــا قــدرت اجــرا کردنــد. «نغــده عثــ
حقــوق زنــان و یکــی از ســازماندهندگان و ســخنگویان ایــن تحــرک و از اعضــای رهــربی حــزب 
کمونیســت کارگــری کردســتان در کردســتان عــراق در کنــار زنــان و دخــرتان جســور در ایــران، 
نیه حجــاب را بعنــوان ســمبل بردگــی و بیحقوقــی زن بــه آتــش  در میتینــگ اعرتاضــی در ســلی
میکشــد. ایــن حرکــت آب در خانــه مورچــگان ریخــت و نیروهــای اســالمی و ارتجاعــی و مهــره 
اینــده مجلــس تــا احــزاب و جریانــات اســالمی را  هــای ریــز و درشــت اســالمی از آخونــد و 
برآشــفته و بــه تکاپــو انداختــه اســت. ظاهــرا تخــت و بخــت و مفــت خــوری و رسنوشــت شــان 
ــر  ندت ــاال و قدر ــه نفــس ب د ب ــ ــا اعت ــان ب ــران و در ادامــه تعــرض زن ــان در ای ــا تعــرض زن ب
ــوری  ــده ای مشــابه جمه ــودی و آوار شــدن اســت. وحشــت از آین نیه در حــال ناب در ســلی
اســالمی ایــن مرتجعیــن و ایــن مفــت خورهــای مذهبــی را بــه دســت و پــا زدن، انداخته اســت. 
نیروهــای اســالمی کــه یکبــار در فتــوای خــود علیــه «ریبــوار احمــد» کمونیســت شــناخته شــده 
ــب شــکایت  و محبــوب تودهنــی محکمــی از مــردم در کردســتان خــورده انــد، اینبــار در قال
ن» بــه تعــرض علیــه  ن» عضــو پارملــان کردســتان از «نغــده عثــ شــخصی یکــی از «زنــان مســل
ن» بــه  جنبــش آزادیخواهانــه مــردم در کردســتان عــراق دســت زده انــد. ظاهــرا «نقــده عثــ

اعتقــادات و قوانیــن قــرون وســطایی اســالمی توهیــن کــرده و بایــد مجــازات شــود!
ایــن جریانــات ســالها اســت زیــر ســایه حاكمیــت احــزاب ناسیونالیســت كــرد و در همراهــی 
آنهــا قوانیــن رشیعــت را بــه كردســتان عــراق تحمیــل و هــر ســاله تعــداد زیــادی از زنــان را بــه 
جــرم حــق طلبــی و عــدم رعایــت قوانیــن ارتجاعــی بــه مــرگ محكــوم میكننــد. آنچــه در ایــران 
راه افتــاده در كل منطقــه از افغانســتان تــا عــراق و كردســتان عــراق در حــال عــروج اســت، 
ــام قوانیــن ارتجاعــی مذهبــی و قومــی  جنبشــی اســت بــرای برابــری و رهایــی زن و علیــه 
و ســنتی کــه طــوق بردگــی بــر گــردن زن مــی اندازنــد. مرتجعیــن حاكــم بــر كردســتان عــراق، 
ن» بــه  احــزاب حاكــم بــر ایــن جامعــه بایــد رشم كننــد و خجالــت بكشــند. تهدیــد «نغــده عثــ
«جــرم» دفــاع از زنــان آزادیخــواه ایــران و در دفــاع از حــق زن و ســوزاندن ســمبل بردگــی زن، 
بــه عنــوان لكــه ننگینــی در تاریــخ آنهــا ثبــت خواهــد شــد. ایــن «شــکایت» تعرضــی بــه زنــان 

آزادیخــواه ایــران و منطقــه  و اعــالم جنگــی علیــه آنــان اســت.
ــد  ــراق، نبای ــتان ع ــر كردس ــم ب ــزاب ناسیونالیســت حاك ــن اســالمی و اح ــات و مرتجعی جریان
شــک کننــد کــه حرکــت بــه راه افتــاده در ایــران همــراه بــا جنبــش رهایــی و برابــری طلبانــه 
ــن رشیعــه و قوانیــن ضــد زن و ضــد انســانی و  ــام قوانی ــان در کردســتان عــراق از روی  زن
اســالمی رد خواهــد شــد و آنــرا در قفــس خواهــد کــرد. جنبــش و اعــرتاض زنــان بــرای احقــاق 
حقــوق انســانی و برابــری زن و مــرد  در ایــران گوشــه هایــی از یــک حرکــت عمیــق و جــاری در 
منطقــه از لبنــان و عــراق تــا افغانســتان و... اســت كــه جهانیــان متمــدن را بــه شــور و شــوق 
آورده اســت. زنــان در ایــران نــوک کــوه یــخ یــک تعــرض تاریخــی بــه آپارتایــد جنســی و قوانیــن 
ــد. تعرضــی کــه در ایــران رشوع شــده و امــواج طوفانــی آن کل منطقــه و از  اســالم بانــی آنن

جملــه كردســتان عــراق را هــم فراگرفتــه و مرتجعیــن ضــد زن را ترســانده اســت.
ــری  ــان براب ــار کمونیســت هــا و زن ــرت کردســتان حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) در کن دف
ــتان در راس  ــری کردس ــزب کمونیســت کارگ ــا ح ــراق و در همراهــی ب ــب در کردســتان ع طل
ــالمی و  ــات اس ــزاب و جریان ــود. اح ــد ب ــالمی خواه ــاع اس ــه ارتج ــان ب ــرتاض زن ــرض و اع تع
ن در  پارملــان كارتونــی كردســتان عــراق بایــد بداننــد کــه اگــر دســت از پــا خطــا کننــد بــی گــ

ــد شــد. ــود خواهن آتشفشــان تعــرض و طوفــان جنبــش ضــد اســالمی زنــان ناب

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۲۵ سپتامرب ۲۰۲۲



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


