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عقربهها به عقب
برنمىگردد!

»در دل جدال طبقاتى جهان امروز«
اطﻼعيه حزب حكمتيست )خط رسمى(

بشريت براى تنفس نسيم
سوسياليسم به ميدان مى آيد

آذر مدرسى
جنــگ در اوکرایــن ادامــه دارد امــا ابعــاد تاثیــرات بﻼفصــل اقتصــادی،
سیاســی و ایدئولوژیــک آن نــه فقــط در اوکرایــن و اروپــا کــه در
خاورمیانــه ،در افریقــا ،امریــکا و خــاور دور ،هــر روزه گســﱰده تــر و
عمیقــﱰ میشــود.
بح ـران نــان و خطــر قحطــی و مــرگ در افریقــا ،کمبــود مــواد غذایــی و
مــواد خــام در اروپــا و امریــکا ،بــازار داغ فــروش اســلحه و تــورم و گرانــی
در اورپــا ،گســﱰش فقــر و مردمــی کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکننــد،
گوشــه ای از تاثیـرات ایــن جنــگ بــر زندگــی میلیاردهــا انســان کــره خاکــی
اســت .بــورژوازی جهانــی کــه زمانیکــه پــای پــول در میــان باشــد ،اهــل
هیــچ »نــازک دلــی« انساندوســتانه ای نیســت ،تبدیــل ایــن فقــر و فﻼکــت
بــه شورشــها و خیزشــهای اجت عــی را روزانــه مونیتــور میکنــد و بــرای
پیشــگیری از آن در مخمصــه گیــر کــرده اســت.
عــﻼوه بــر تاثیـرات ایــن جنــگ بــر تشــدید بحـران اقتصــادی و بــه خطــر
انداخــ زندگــی میلیونهــا انســان در ﴎتــاﴎ کــره خاکــی ،مهیــا شــدن
فضــا بــرای تحــرک راســت افراطــی در غــرب ،بــاز شــدن میــدان بــرای
تعــرض دول ارتجاعــی بــه مــردم و پیشــﱪد سیاســتهای دســت راســتی و
فاشیســتی خــود ،رنــگ خــود را بــر جهــان امــروز زده اســت .زیــر ســایه
جنــگ در اوکرایــن» ،خطــر جنــگ جهانــی ســوم« و رکــز جهــان بــر
ایــن جنــگ ،زیــر ســایه رکــز شــبانه روزی میدیــای دســت راســتی بــر
جنایــات یکــی از طرفیــن جنــگ در اوکرایــن و تبلیغــات کثیــف و دســت
راســتی حــول آن ،امریــکا رژیــم چینــج »غیــر خونیــن« و »متمدنانــه« در
پاکســتان را ســازمان داد ،دولــت فاشیســت اﴎائیــل در ادامــه سیاســتهای
نژادپرســتانه خــود حملــه بــه مــردم فلســطین را آغــاز کــرد ،طالبــان در
افغانســتان تعرضــی وســیع را بــه آخریــن بازمانــده هــای حقــوق زنــان و
مــردم افغانســتان ســازمان داد و خــﱪ از بازگشــت داعــش بــه افغانســتان
اســت ،جمهــوری اســﻼمی همزمــان بــا مــوج جدیــد دســتگیری هــا ،تعــرض
بــه حقــوق زنــان و کارگ ـران ،راه اندخ ـ دوبــاره بســاط اعــدام در مــﻼء
عــام ،تعــرض فاشیســتی بــه شــهروندان افغانســتانی را رســ و علنــا
ســازمان داد ... ،صفحــه۳

برنامه هاى تشكيﻼت خارج كشور
حزب به مناسبت اول ماه مه،
روز جهانى طبقه كارگر
حكام اسﻼمى ،كمر به قتل
حقوق زنان بستهاند اما كور
خواندهاند!
شهﻼ رضايى

دادگاه عالى بريتانيا و حكم جنايى
كردن آزادى بيان!
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» دل دا ل قا ی ھان ا وز«
پیــام طبقــه كارگــر در اول مــه روز جهانــی کارگــر ایــن اســت كــه
قــدرت بایــد در دســت کارگرهــا باشــد .پیامــی کــه اعــﻼم میکنــد
طبقــه کارگــر زیــر پرچــم بــورژوازی ــی رود و خــود بعنــوان یــک
نیــروی مســتقل بــه صحنــه مــی آیــد .مــی گویــد طبقــه کارگــر ،تــوده
هــای عظیــم محــروم را بــه اتحــاد زیــر پرچــم منفعــت و خواســت
مشــﱰکی کــه امــروز تامیــن فــوری معیشــت و رفــاه و آزادی اســت
ف ـرا میخوانــد.
پیــام و ادعانامــهی طبقــه کارگــر در دل جــدال طبقاتــی جهــان
امــروز و در بلبشــو و بــن بســت هــای سیاســی ،اقتصــادی ،نظامــی
و فرهنگــی بــورژوازی جهانــی ،بیشــﱰ از پیــش حیاتــی و معنــا و
بــار عملــی دارد .طبقــه کارگــر جهــان در مقابــل میلیتاریســم دولــت
هــای بورژوایــی ﴍق و غــرب و تحمیــل جنــگ ،ویرانــی ،آوارگــی و
گرســنگی بــه مــردم ،افــق جهــان آزاد و برابــر و انســانی را پیــش روی
جوامــع بــﴩی قـرار مــی دهــد و اعــﻼم مــی کنــد کــه صلــح و امنیــت
و زندگــی آزاد و مرفــه و برابــر ،تنهــا در صــورت قــدرت کارگــری و
انقــﻼب کارگــری و خلــع یــد از بــورژوازی ممکــن اســت.
ایـران نیــز شــاهد تغییـرات کمــی و کیفــی جنبــش کارگــری و جنبــش
هــای اجت عــی اســت .طبقــه کارگــر مطالبــات اقتصــادی و سیاســی
اش را بــا صدایــی بلندتــر بیــان و فشــار خــود را بــر رژیــم مســتاصل
از تامیــن معیشــت جامعــه ،بیشــﱰ و بیشــﱰ مــی کنــد .جامعــه ایـران
شــاهد اب ـراز وجــود طبقــه کارگــر بعنــوان پیــﴩو و رهــﱪ جنبــش
هــای اجت عــی بــرای حاکمیــت شــورایی و دخالــت تــوده هــای
محــروم در ﴎنوشــت خــود در کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی
اســت .امــروز بــر پرچــم جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت عــی
»اراده شــورایی« بــرای اعــ ل اراده مســتقیم خــود نقــش بســته
اســت .ایــن پیــام عملــی و امیــد بخشــی بــرای اک یــت مــردم در
مقابــل بــورژوازی حاکــم ای ـران اســت.
اول مــه امســال طبقــه کارگــر در مراســمهای خــود ،در جشــن و
شــادی و تجمعــات خــود ،در بیانیــه هــا و ســخ انی هــای رهـﱪان و
ســخنگویان خــود ،بــار دیگــر اعــﻼم مــی کنــد کــه بایــد کنــﱰل تولیــد
و توزیــع را از چنــگ بــورژوازی در آورد و جامعــه ای ســا و آزاد و
مرفــه ســاخت .اعــﻼم میکنــد جهــان ﴎمایــه بــا همــه مصائــب آن ،از
ارزشــها تــا قوانیــن و تقســیم کار ناعادﻻنــه و ضــد انســانی آن بایــد
زیــر و رو شــود .بایــد اک یــت مــردم خــود صاحــب جامعــه شــوند و
مســتقی امــر تولیــد و توزیــع ،امــر تقســیم ثــروت ،تضمیــن آزادی،
تامیــن برابــری و رفــع تبعیــض و  ...را دســت بگیرنــد .آنوقــت نــه از
گرســنگی خــﱪی هســت و نــه از مــرگ و میــر و حقــارت و اهانــت
بــه انســان ،نــه از نابرابــری و تبعیــض.
طبقــه کارگــر بــه دولتــی کــه شمشــیر را ب ـرای ﴎکــوب جامعــه ی
گرســنه از رو بســته ،اعــﻼم مــی کنــد :نــداری!؟ ،یتوانــی!؟ ،بــرو!
جامعــه را دســت صاحبــان واقعــی آن ،دســت کارگــر و زحمتکــش
بســپار تــا مــردم روی خوشــبختی ،رفــاه ،آزادی و امنیــت را ببینــد!
طبقــه کارگــری کــه مبــﴩ آزادی و رفــاه و امنیــت کل جامعــه و آگاه اســت ،کــه
علیــه برتــری مــرد و فرودســتی زن و شــکاف انداخـ در صفــوف متحــد کارگـران ،بــه
میــدان آمــده اســت .طبقــه کارگــری کــه در مقابــل عوامــل تفرقــه جنســی و قومــی و
ایجــاد شــکاف در بیــن کارگـران »ایرانــی« و مهاجــر »افغانســتانی« مــی ایســتد و علیــه
تبعیــض در هــر شــکلی و ب ـرای تقویــت صفــوف متحــد پرولتاریــا مبــارزه مــی کنــد،
قــادر و مصمــم اســت آزادی و برابــری و رفــاه را بــه ارمغــان آورد.
رفقای کارگر!
کیســت کــه ندانــد جامعــه بــدون کار کارگــر مــرده اســت .پــول و طــﻼ و بانــک هــای
ﴎمایــه داران بــدون کار و تولیــد بــر گــرده کارگــر ،ورق پــاره هایــی بیشــﱰ نیســتند.

حتــی تانــك و تــوپ و هواپی هــای جنگــی آنــان بــدون كار كارگــر از كار مــی افتنــد .از
نــگاه طبقــه کارگــر و اول مــه او ،کارفرماهــا و ﴎمایــه داران انــد کــه بایــد از موقعیــت
مفتخــوری و اســتث ر اک یــت جامعــه ،پاییــن کشــیده شــوند .کل نظــام ﴎمایــه از
کارفرمــا تــا هیــات دولــت و اینــدگان مجلــس و قضــات و نظامیانــش انــگل هــا و
زالوهایــی بیــش نیســتند .همــه شــان را اگــر مرخــص کنیــد و بــه خانــه بفرســتید آب از
آب جامعــه تــکان ــی خــورد .امــا اگــر یــک روز چــرخ کارخانــه نچرخــد ،درب تونــل
هــای معــادن بســته شــود ،نانوایــی هــا تنــور روشــن نکننــد ،کارکنــان خدمــات شــهری
کار نکننــد ،کارگـران حمــل و نقــل دســت از کار بکشــند ،زندگــی جامعــه مــی ایســتد.
نانــی از تنــور در ــی آیــد ،آشــغال و تفالــه هــای ســفره ســنگین ورنگیــن بورژواهــا
تــا بیــخ گوششــان مــی رســد.
طبقــه کار در اول مــه بــه جامعــه جهانــی اعــﻼم مــی کنــد کــه بــﴩ شایســته اســت
ﴎنوشــت خــود را بــه دســت گیــرد .طبقــه کارگــر بــه هیــچ دیــن و مذهــب و ملــت و
قــوم و زبــان و نــژادی بدهــکار نیســت .طبقــه کارگــر بــا گسسـ زنجیرهــای اســارت
اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی ،جامعــه بــﴩی را هم ـراه خــود نجــات مــی دهــد.
اول مــه روز تاکیــد و تکـرار پیــام مارکــس اســت کــه مــی گویــد» :دنیــا وارونــه اســت
و بایــد بــر قاعــده اش نشــانده شــود «.بجــای ایــن کــه اقلیتــی مفتخــور ســکان جامعــه
و زندگــی بــﴩ را در دســتان خــود نگــه دارد ،اک یــت جامعــه یعنــی کارگــران و
زحمتکشــان و تولیــد کننــدگان ،قــدرت و ثــروت را در اختیــار مــی گیرنــد و همــگان به
یکســان از دارایــی و نعـ ت جامعــه برخــوردار هســتند .مالکیــت خصوصــی و تــﴫف
خــاک و مســکن و معــادن و نــان ســفره مــردم توســط اقلیــت مفتخــور ،جایــش را بــه
مالکیــت کل انســان هــای جامعــه بــر همــه نع تــش مــی دهــد .کار فروشــی نیســت.
نــان فروشــی نیســت .ملــک ومــال خصوصــی نیســت .همــه چیــز اجت عــی اســت و
همــه بــه یــک انــدازه ســهم دارنــد.
طبقــه کارگــر جهانــی ،در اول مــه بــا ایــن هــدف و بــا ایــن پیــام اب ـراز وجــود مــی
کنــد .پیــام طبقــه کارگــر خوشــبختی کل جامعــه اســت .پیــام طبقــه کارگــر بــه طبقــه
بــورژوا و صاحبــان ثــروت و قــدرت ایــن اســت کــه نظــم شـ را ــی پذیریــم .قــدرت
و ثــروت بایــد اجت عــی بشــود .در جامعــه سوسیالیســتی و آزاد ،نظــام کاخ نشــینی
بــورژوازی و بهــره بــرداری و انباشــت ســود و ﴎمایــه از دســﱰنج و خــون کارگــر ،بــه
پایــان مــی رســد.
کارگران کمونیست ،رفقا!
رهايــی کارگـران مســتلزم همگامــى و ه هنگــى صفــوف طبقــه کارگــر اســت! جوامــع
بــﴩی در اع ـﱰاض بــه نابرابــری هــای گوناگــون مثــل نابرابــری اقتصــادی ،سیاســی
و اجت عــی در حــال انفجــار اســت .همــه چیــز بﴩیــت را بــه خــروج از ﴎمایــه
داری فرامــی خوانــد .ایــن یــک تخیــل و تحلیــل و روشــنفکرانه نیســت بلکــه اعـﱰاض
جنبشــهای اجت عــی و بح ـران ســﻼمتی در دوران جهانــی شــدن امــروز بــﴩ اســت.
مــا در ایــران بــا یــک حکومــت ازهــم گســیخته و بــه خطــر افتــاده در بــاﻻ؛ یــک
سیســتم ﴎتــا پــا فاســد و دزد ،عــدم اطمینــان و تــرس در میــان صاحبــان ﴎمایــه و
ملــک؛ خشــم و نارضایتــی عمیــق در بیــن تــوده هــا؛ پرولتاریایــی کــه بــه لحــاظ ک ّمــی
و کیفــی نیرومندتــر از هــر زمــان دیگــری اســت و در آتــش اعﱰاضــات آبدیــده شــده
اســت ،...روبروئیــم .همــۀ ایــن هــا ،تأییــد مــی کننــد کــه طبقــه مــا مــی توانــد از ایــن
ﴍایــط فﻼکتبــار عبــور کنــد و پشــت بــورژوازی را بــه دیــوار بکوبــد.
بایــد تــﻼش کــرد طبقــه کارگــر ایـران قدر نــد و یکپارچــه و ﴎاﴎی بــه اســتقبال اول
مــه بــرود و ضمــن تاکیــد بــر مطالبــات فــوری معیشــتی ،ادعانامــه اش را علیــه نظــام
بردگــی مــزدی ﴎمایــه داران اعــﻼم کنــد! اول مــاه مــه میتوانــد میــدان قدرتن یــی
وســیع كارگــری ،بــا مراســمها ،جشــن و ﴎور كارگ ـران و خانــواده هــای شــان ،میــدان
میتینــگ هــا و ســخ انی هــای پرشــور ســخنگویان و رهـﱪان كارگـران باشــد ،روزی كــه
رنــگ خــود را بــه ســی ی جامعــه میزنــد و بانــگ رهایــی و حــق طلبــی یــك طبقــه را
بــه هــر كــوی و برزنــی میــﱪد
رفقا !
جامعــه مــا شــاهد وجــود اجت عــی کمونیســم در طبقــه کارگــر اســت .اردوى آزادى
و برابــرى و رهــا در ايـران چشــم بــه شـ رهـﱪان صفــوف طبقــه کارگــر و جامعــه
دوختــه اســت .زمــان ب ـراى وســيع تريــن و قاطعانــه تريــن دخالــت طبقــه کارگــر در
صحنــه ســياﳻ ايـران فـرا رســيده اســت .بگــذار بورژواهــای احمــق و ابلــه فربــه شــده
در نظــام جمهــوری اســﻼمی ،از نفــوذ کﻼم و قــدرت ره ـﱪان كمونیســت و پیــﴩوان
طبقــه كارگــر و مــردم آزادیخــواه قالــب تهــی کننــد .بگــذار دشــمنان در مقابــل
خواســت ﴎاﴎی کارگــران و زحمتکشــان ﴎ فــرود آورنــد و ســنگر بــه ســنگر بــه
عقــب نشــانده شــوند .مــا در ایــن جنــگ طبقاتــی بایــد پیــروز شــویم!
زنده باد اول مه
آزادی برابری حکومت کارگری
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲۹فروردین  ۱۸ ۱۴۰۱آوریل ۲۰۲۲
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عقربه ها به عقب بر ی گردد
دولــت بریتانیــا تبعیــد پناهچویــان بــه روانــدا را تصویــب کــرد و باﻻخــره دادگاه عالــی
بریتانیــا انتقــام بــورژوازی جهانــی را از افشــا جنایــات جنگــی و فســاد و توطئــه گــری
شــان را بــا تائیــد حکــم اســﱰداد آســانژ بــه امریــکا از میدیــای آزاد گرفــت و دســتگاه
پروپاگانــد جنگــی شــان انعــکاس همــه ایــن وقایــع را در زیــر ســیل اشــک ســاح شــان
بـرای »مــردم اوکرایــن« خفــه کردنــد.
امــا مدتهــا اســت دول بورژوایــی و میدیــای رســمی و فاسدشــان حــرف آخــر را در
مــورد فضــای سیاســی و اجت عــی جامعــه بــﴩی یزننــد .مدتهــا اســت شــهروندان
جهــان تصویــر خــود از جنــگ در اوکرایــن ،ســوریه ،عــراق ،لیبــی ،افغانســتان و
 ،....از ســعادت ،آزادی ،رفــاه و امنیــت و ...را از دریچــه دوربیــن هــای هالیــود و
گزارشــات »خﱪنــگاران« و مفﴪیــن »ﴍافتمنــد« و »مســتقل« بــی بــی ســی و ســی
ان ان و  ،....یگیرنــد .پرونــده قدرتهــای جهانــی در ســی ســال گذشــته ،ایــن قهرمانــان
»دمکراســی« و »بــازار آزاد« و »صلــح جهانــی« ســیاه تــر و ســنگین تــر از آن اســت
کــه بتواننــد عقربــه هــا را بــه عقــب برگرداننــد .امــروز دیگــر احیــا دوره »پرافتخــار«
پایــان جنــگ ﴎد و تحمیــل یــک دوره دیگــر از اســتیصال ،نــا امیــدی و بــی افقــی
نســبت بــه آينــده ،تحمیــل یکــدوره از پوچــی و ﴎدرگمــی و تیــر خــﻼص زدن بــه هــر
ایــده برابــری طلبانــه و آزادیخواهانــه و آرمانهــای انســانی بﴩیــت قــرن بیســت و یــک
و بازگشــت بــه »دوره بــرزخ« و بــردن بﴩیــت بــه دوره کـ و خــﻼء ایدئولوژیــک و
سیاســی ممکــن نیســت! برعکــس همنوایــی بخشــهای مختلــف بورژوایــی ،از راســت
تــا چــپ ،از مذهبــی تــا ســکوﻻر ،از غربــی تــا ﴍقــی ،از دمکــرات تــا مســتبد ،از
پوزیســیون تــا اپوزیســیون ،در ســازمان دادن جنــگ و کشــتار ،در تحمیــل فقــر و
فﻼكــت ،در ناایمــن کــردن جهــان ،در تخریــب محیــط زیســت و  ،....مــردم ﴍافتمنــد،
مﱰقــى و آزاديخــواه را یکبــار دیگــر بــه ســوی تنهــا آلﱰناتیــو ممکــن ،رادیکالیســم
کارگــری ،ب ـرای مقاومــت و پــس زدن ایــن هجمــه جهانــی علیــه زندگــی و ســعادت
خــود ســوق داده اســت.
جنــگ در اوکرایــن و سیاســت دول و احـزاب مختلــف چــپ در برخــورد بــه آن یکبــار
دیگــر پوچــی راه حــل هــای بورژوایــی و صﻼحیــت احـزاب ســنتی چــپ بورژوایــی در
حــل ایــن معضــﻼت را در مقابــل شــهروندان اروپــا ق ـرار داد .بح ـران در حــزب چــپ
آﳌــان و اســتعفا تعــدادی از اعضــا رهــﱪی آن و باﻻخــره دبیــر ایــن حــزب ،شکســت
حــزب چــپ در انتخابــات فرانســه ،دنبالچــه ناتــو شــدن حــزب کارگــر در بریتانیــا،
پرونــده ســیاه تونــی بلرهــا ،بعنــوان رهــﱪ یــک حــزب چــپ ،در کنــار پیوسـ روســیه،
قبلــه آمــال چپهــای پــرو-روس ،بــه کمــپ »اشــغالگران« و میلیتاریســتها ،همــه و همــه
بــی خاصیــت شــدن چــپ بورژوایــی را در مقابــل مــردم قـرار داده اســت.
مقاومــت در مقابــل ایــن تعــرض ،تــﻼش ب ـرای استش ـ م هوایــی کــه بــوی کثافــات
ناسیونالیســتی ،میلیتاریســتی و فاشیســتی نداشــته باشــد ،آغــاز شــده اســت .در کنــار
بــی اعتـ دی مطلــق اک یــت مــردم در غــرب بــه میدیــا و دولتهــا و برگردانــدن ﴎهــا
بــه ســوی مقابلــه بــا تعــرض بــه معیشــت ،تظاهراتهــای ضــد جنــگ بــا شــعار »نــه بــه
ناتــو«» ،نــه بــه پوتیــن« در آﳌــان ،مقاومــت مــردم در فرانســه در مقابــل دو جریــان
راســت و فاشیســت بــا شــعار »نــه ماکــرون ،نــه لوپــن« ،امنتــاع کارگ ـران بنــادر در
ایتالیــا از بــار زدن تســلیحات نظامــی بــه اوکرایــن بــه نــام »کمکهــای بﴩدوســتانه«،
گوشــه هایــی اســت از مقاومــت در مقابــل ایــن تعــرض و لجــام گســیختگی راســت.
جنــگ اوکرایــن عقربــه هــا را بــه عقــب و بــه دوره »پایــان تاریــخ« و »مــرگ
کمونیســم« بر یگردانــد ،برعکــس راه پیــﴩوی را روشــن تــر در مقابــل مــردم جهــان
و بویــژه طبقــه کارگــر جهانــی قــرار داده و سوسیالیســم را بعنــوان تنهــا راه حــل
واقعــی بـرای پایــان دادن بــه ایــن جهنــم و خــروج از ایــن لجنـزار در مقابــل بﴩیــت
ق ـرار داده اســت.
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برگزاری جشن مشﱰک اول مه در کلن-آﳌان،
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حزب کمونیست کارگری کردستان،
حزب کمونیست کارگری عراق
زمان :شنبه  ۳۰آوریل  - ۲۰۲۲از ساعت  ۶عﴫ تا  ۱۱شب
مکان,Ringcross Community Center :
Lough Rd, London ٦٠
٨RH N٧
اس برای رزرو میز و اطﻼعات بیشﱰ:
سونیا محمدی ۰۷۴۸۸۸۶۸۴۶۶

کانادا

برگزاری جشن مشﱰک اول مه در کانادا،
برگزار کنندگان :تشکیﻼت خارج کشور ،کانادا
حزب کمونیست کارگری عراق
حزب کمونیست کارگری حکمتیست )خط رسمی(
حزب کمونیست کارگری کردستان
زمان :روز شنبه ٣٠ ،آوریل  ،٢٠٢٢ساعت ، ١٢:٠٠
مکانBRIMLEY RD; Scarborough - ١٠٠٥ , omson Memorial Park :
Ontario
تلفن های اس:
جﻼل سعید ،عادل احمد
٤١٦٫٨٧٧٣٥٧٧ - ٥١٩٫٨٤١١٨١٦

ح

ت ۴۰۴

حكام اسﻼمى ،كمر به
قتل حقوق زنان بستهاند
اما كور خواندهاند!
شهﻼ رضايى

حکومــت اســﻼمی و قوانیــن ضــد انســانی اش زیرســایه ی هــر پرچمــی کــه باشــد علیــه شــان
و منزلــت انســانی و خصوصــا حقــوق زنــان اســت .ایــن حکومــت مهــم نیســت کــه در کــدام
بخــش جغرافیــای دنیــا باشــد ایـران یــا افغانســتان .هــر دو بــا حربــه قــرون وســطایی آپارتایــد
جنســی کمــر بــه نابــودی زندگــی زنــان و حقــارت آنهــا بســته انــد.
در افغانســتان بعــد از ﻻبــی گــری آمریــکا و ناتــو و تقدیــم کــردن افغانســتان بــه دســت
طالبــان ،زنــان اولیــن کســانی بودنــد کــه در برابــر ایــن تعــرض اســﻼمی ایســتادند .زنــان
افغانســتان بــا ــام وحشــی گیــری هــای طالبــان ،دســت بــه ســازماندهی تجمعــات خیابانــی
زدنــد و علیــه وحــوش طالبانــی ایســتادند ،تهدیــد و زندانــی و حتــی ﴎ بــه نیســت شــدند ولــی
دســت از مبــارزه علیــه قوانیــن اســﻼمی برنداشــته انــد و تــن بــه قوانیــن اســﻼمی و آپارتایــد
جنســی نــداده انــد .زنــان آگاه و فعالیــن حقــوق زنــان افغانســتان ،عــﻼوه بــر مطالبــات برحــق
زنــان مثــل حــق تحصیــل ،آزادی و برابــری ،حــق مســافرت و  ...در مســایل اجت عــی نقــش
كلیــدی دارنــد و خواهــان معیشــت و رفــاه جامعــه شــدند.
در ای ـران ،احمــد علــم الهــدی ،اینــده خامنــه ای در ــاز جمعــه گفتــه اســت» :منشــأ همــه
مفاســد اخﻼقــی گرایشــات باطنــی و حیوانــی انســان هاســت کــه از همــه آن هــا قــوی تــر،
غریــزه جنســی اســت .در مفهــوم رعایــت حجــاب و پوشــش ،افـراد حتــی در خانــه خــود نیــز
بایــد مقیــد و ملتــزم بــه حیــا و عفــت باشــند«.
واقعیــت اینســت كــه تعــرض بــه حقــوق زنــان در ایـران در كنــار حملــه بــه شــوراهای كارگــری
یكــی از سیاســت هــای اساســی جمهــوری اســﻼمی بـرای ﴎكــوب انقــﻼب  ۵۷و آرمــان برابــری
زن و مــرد بــود؛ حجــاب اجبــاری و آپارتایــد جنســی حربــه هــای جریــان مرتجــع خمینــی بودنــد
کــه تحــت لــوای »نــه ﴍقــی ،نــه غربــی ،جمهــوری اســﻼمی« زنــان را بــا تهدیــدات اسیدپاشــی و
پونــز برپیشــانی ،تــﻼش کــرد تــا جامعــه را اســﻼمیزه و مرعــوب كنــد و دســتاوردهای انقــﻼب ۵۷
را بــه شكســت بكشــاند .اولیــن اعﱰاضــات و مقاومــت وســیع خیابانــی علیــه قوانیــن زن ســتیز

دادگاه عالى بريتانيا و حكم
جنايى كردن آزادى بيان!

خﱪهــا حاكیســت كــه دادگاه عالــی انگلیــس حکــم اســﱰداد جولیــان آســانژ )مدیــر مس ـ ول
شــبكه جهانــی ویكیلیكــس( بــه آمریــكا را صــادر كــرده اســت .ایــن حكــم اكنــون بــه تاییــد
پریتــی پاتــل ،وزیــر كشــور انگلیــس و بوریــس جانســون ،نخســت وزیــر انگلیــس نیــاز دارد
تــا بــه  ۱۷۵ســال زنــدان ب ـرای آســانژ بــه اتهــام »جاسوســی« توســط دولــت آمریــكا صحــه
بگذارنــد.
کریســتین هرافنســون ،ﴎدبیــر ســایت ویکیلیکــس پــس از صــدور ایــن حکــم بــه خﱪنــگاران
گفــت ۱۶» :مــاه پیــش دادگاه بــدوی اعــﻼم کــرد کــه اســﱰداد آســانژ خطــر جانــی بـرای او بــه
همـراه دارد و مطابــق بــا حکــم مــرگ اســت و اکنــون ایــن دادگاه دســتور حکــم مــرگ را صــادر
کــرده اســت«.
در پــی صــدور ایــن حکــم ،عفــو بیناﳌلــل اعــﻼم کــرد پرونــده آســانژ یــک ونــه بســیار
مهــم نقــض آزادی بیــان توســط دولتهــای غربــی اســت و تاثیــر عمیقــی بــر عرصــه آزادی
مطبوعــات دارد .در ســال  ۲۰۱۰ویکیلیکــس اســناد جنــگ ع ـراق از جملــه ویدئــوی کشــتار
غیرنظامیــان در عــراق توســط بالگردهــای ارتــش آمریــکا و افشــاگری جنــگ افغانســتان را
دربــاره درگیــری آمریــکا در ایــن جنگهــا منتــﴩ کــرد کــه برخــی از آنهــا اســناد محرمانــه
بودهانــد .اســناد ویکیلیکــس نشــان میدهــد کــه چگونــه ارتــش ایــاﻻت متحــده صدهــا
غیرنظامــی را در حــوادث گـزارش نشــده در طــول جنــگ افغانســتان کشــته اســت .پروندههــای
فــاش شــده از جنــگ ع ـراق هــم نشــان میدهــد کــه  ۶۶ه ـزار غیرنظامــی توســط نیروهــای
عراقــی کشــته و زندانیــان شــکنجه شــدهاند .مــدارک دادگاهــی منتــﴩ شــده و اســناد افشــا
شــده در ســال  ۲۰۱۴توســط ادوارد اســنودن کارمنــد پیشــین آژانــس امنیــت ملــی ایــاﻻت
متحــده آمریــکا )اِناِساِی( در مــی  ۲۰۱۴نشــان میدهنــد کــه نــام جولیــان آســانژ در لیســت
افــردی کــه بایــد »شــکار شــوند« ق ـرار داشــته اســت .همچنیــن آمریــکا بــه هــم پی نانــش
اﴏار میکــرده تــا رونــد تحقیقــات جنایــی خــود را علیــه آســانژ بــه اجـرا بگذارنــد .در هـ ن
گــزارش آمدهاســت کــه آژانــس امنیــت ملــی ایــاﻻت متحــده آمریــکا ،ویکیلیکــس را بــه
عنــوان »عنــﴫ خارجــی مخــرب« طبقهبنــدی کــرده کــه بایــد تحــت مراقبــت جــدی باشــد.
اســﱰداد آســانژ بــه دولــت آمریــكا درســت در دورهای صــورت میگیــرد كــه جهــان پــس از
جنــگ اوكرایــن شــاهد یــك سانســور رســمی ،دولتــی و ســازمانیافته از جانــب دولتهــای
غربــی اســت .در ایــن جهــان مختنــق و سانســور زده تنهــا نورافكــن »بیطــرف« رســانههای
جنگــی در غــرب و پروپاگانــدا پیرامــون »آنكــه بــا مــا نیســت بــر ماســت« اجــازه تابــش دارد.
آســانژ را بعنــوان اینــده جنبــش رادیكالــی بــه صلیــب میكشــند كــه قبــل از هــر نیــروی ضــد
بــﴩی ،دولتهــای غربــی و رســانههای اصلــی آنهــا را بانــی و مســبب جنگافــروزی ،جنایــت

اســﻼمی توســط زنــان صــورت گرفــت .در مــاه مــارس ) ۱۹۷۹اســفند  (۱۳۵۷كــه هنــوز جریــان
اســﻼمی بــه قــدرت نرســیده بــود ،ه ـزاران تــن از زنــان در شــهرهای مختلــف ،از پرســتاران،
معلـ ن ،دانشــجویان و کارمنــدان ادارات بــه طــور خودجــوش ،بــه خیابانهــا ریختنــد و ضمــن
بزرگداشــت روز جهانــی زنــان )هشــتم مــارس( بــه اعــﻼم اجبــاری شــدن حجــاب ﴍعــی توســط
خمینــی و لغــو اصﻼحــات ایجــاد شــده در قوانیــن خانــواده اعــﱰاض کردنــد و فریــاد برآوردنــد
کــه » آزادی ،برابــری ،نــه ﴍقــی اســت نــه غربــی ،جهانــی اســت .مــا انقــﻼب نکردیــم تــا بــه
عقــب برگردیــم ! در طلــوع آزادی جــای حــق زن خالــی «  .علــی رغــم تهدیدهــا و فشــارهای
نیروهــای ﴎکوبگــر اســﻼمی ،زنــان یــک روز باشــکوه تاریخــی را از ه ـ ن بــدو انقــﻼب ۵۷
علیــه جریــان اســﻼمی كــه ب ـرای شكســت آرمانهــای ایــن انقــﻼب توســط دول غربــی ســاخته
پرداختــه شــده بــود ،رقــم زدنــد و مقاومــت جنبــش رهایــی زن علیــه جمهــوری اســﻼمی تــا
امــروز بــه بهانــه هــای گوناگــون بــا قــدرت ــام ادامــه داشــته اســت.
امــروز دیگــر یتــوان قــدرت ایــن جنبــش را دســت كــم گرفــت .نســلی در جمهــوری اســﻼمی
چشــم بــه جهــان گشــوده اســت كــه بــه چیــزی جــز جــارو كــردن بســاط ایدولوژیــك و سیاســی
ایــن نظــام رضایــت ــی دهــد .نســلی كــه جهــان خــارج از مرزهــای »آپارتایــد جنســی« را هــر
روز و هــر لحظــه مــی بینــد و از محــﻼت كار تــا اســتادیوم هــای ورزشــی پرچــم »برابــری زن و
مــرد« را بــه اهتـزاز در آورده اســت.
مبــارزات زنــان در طــول ایــن چهــل ســال در ایـران ،ســد فشــارها و محدودیــت هــای حاكمیــت
را قــدم بــه قــدم بــا مقاومــت خــود ،شكســته اســت .امــروز كمــﱰ مراكــز كار و تحصیلــی را ﴎاغ
داریــم كــه زنــان تســخیرش نكــرده باشــند .یــك نیــروی آمــاده بــه كار و تحصیلكــرده كــه گلــوی
قوانیــن اســﻼمی و ضــد زن را لحظــه بــه لحظــه میفشــارد و از سیاســت و اقتصــاد و ثــروت
اجت عــی ســهم برابــر میخواهــد .تفكیــك جنســیتی و اســپری فلفــل بــه صــورت ایــن نســل،
بــازی بــا توفــان خشــم ایــن نســل علیــه بنیادهــای حاكمیــت اســت.
ایــن حاكمیــت وصلــه ناجــوری بــر پیكــره جامعــه امــروز ایـران اســت و ایــن را خودشــان بهــﱰ
از هــر كســی میداننــد .زنــان از روز اول شــکل گیــری پایــه هــای جمهــوری اســﻼمی هرگــز زیــر
بــار خفــت قوانیــن ضــدزن نرفتــه انــد و بــا ــام تهدیدهــا ،بگیــرو ببندهــا و زندانــی کــردن
هــا ،جنبــش رهایــی زن علیــه ــام ایــن تفک ـرات قــرون وســطایی ــام قــد ایســتاد و بــا بــی
اعتنایــی بــه ایــن قوانیــن ضــدزن بــا ــام فشــارها ،ســد قوانیــن منحــوس اســﻼمی و ضــد زن
را در هــم شكســته اســت؛ جنبــش رهایــی زن چــون خــاری در چشــم ﴎان حکومــت اســﻼمی
اســت و مبــارزه ایــن جنبــش در كنــار مبــارزارت ﴎاﴎی طبقــه كارگــر ای ـران ب ـرای رفــاه و
معیشــت ،هــر روزه بــا حاکمیــت ادامــه دارد .زنــان بــه ــام خرافــات ،مذهــب و هرآنچــه
کــه آزادی و شــان انســانی آنهــا را تحقیــر کنــد ،در مقابلــش قــد علــم كــرده انــد .دوران ســیاه
ﴎكــوب اســﻼمی و آپارتایــد جنســی مدتهاســت از زندگــی زنــان ایــران رخــت بــر بســته اســت.
دوران زمزمــه و ســازماندهی یــك جنبــش عظیــم تــوده ای و رادیــكال بـرای ﴎنگونــی جمهــوری
اســﻼمی اســت .جنبشــی كــه در آن زنــان ای ـران ،نقــش كلیــدی در رهایــی و خوشــبختی بــﴩ
در قــرن بیســت و یكــم ایفــا میكننــد .ایــن یكــی از ســتونهای قدر نــد انقــﻼب آتــی ایـران بـرای
آزادی و برابــری اســت.
و ناایمنــی گســﱰده جهانــی میدانــد .آســانژ نشــان داد كــه نظــام دمكراســیغربی امــور جهــان
را نهتنهــا بــه نفــع بﴩیــت ایندگــی یكنــد بلكــه هــر چهــار ســال یكبــار رای شــهروندان
خــود را اخــذ میكنــد تــا بنــام آنهــا حقایــق را وارونــه و بــا تكیــه بــر بــازوی میلیتاریســتی خــود
بنــام »دمكراســی« بــه خــورد بﴩیــت بدهــد.
اســﱰداد آســانژ ،امــروز زیــر آوار پروپاگانــدای اخیــر دولــت آمریــكا و ناتــو پیرامــون جنــگ
اوكرایــن صــورت میگیــرد تــا درس عﱪتــی بـرای بﴩیتــی باشــد كــه از رخــوت دهــه نــود بیــدار
شــده اســت و بیــش از ایــن دیپل ســی پشــتپرده دولغربــی در خلــق جنایــات جنگــی آنهــا
و همدســتی میدیــای رســمی بــا ایــن كلــوپ جنایتــكاران جنگــی را قبــول یكنــد .كســی چــه
میدانســت كــه در جهــان پــس از جنــگ ﴎد و بــا عربدههــای »پیــروزی دمكراســی بــازار«
و بیــرق فرســوده »حقــوق بــﴩ« ،دمكراســی غربــی در برخــورد بــه آزادی بیــان و محاكمــه
سیســت تیك شــهروندان و فعالیــن سیاســی خــود ،گــوی ســبقت از نظامهــای اســتبدادی و
دستســاز خــود در ﴍق را بربایــد.
گنــاه آســانژ اینســت كــه ماننــد میلیونهــا انســان در جهــان غــرب حــاﴐ نشــد كــه بعنــوان
عضــوی از شــبكه دروغ ،ریــا و ﴎكــوب سیســت تیك شــهروندان جامعــه بــﴩی عمــل كنــد.
گنــاه جنبــش ضــد جنــگ و میلیتاریســم لجامگســیخته دولتیــو میلیونهــا انســان آزادیخــواه
اینســت كــه تشــنه حقیقتانــد و بیــش از ایــن بــه جعــل و وارونــه كــردن تاریــخ توســط
تبلیغــات جنــگ ﴎدی دولتهــای غربــی زیــر عنــوان »مقابلــه بــا توتالیتاریســم و كمونیســم«
یــا »امپراتــوری شــیطان« بــاور ندارنــد.
اســﱰداد آســانژ و بــه بازیگرفــ ذهــن مــردم توســط رســانههای بســﱰ اصلــی ،آنهــم در
ﴍایطــی كــه دولتهــای غربــی در مهــد جهــان »دمكراســی« از تامیــن ابتداییتریــن
نیازمندیهــای بهداشــتی و رفــاه شــهروندان خــود ﴎ بــاز زدهانــد ،تــف ﴎبــاﻻ اســت.
بــرای نظامــی كــه عمــق »دمكراســی«اش بــه بســ دهــان و مســدودكردن ﴍیــان معــاش
شــهروندان خــود ختــم شــده اســت ،ب ـرای نظامــی كــه بنیــان »وزارت حقیقــت«اش بــه دلیــل
افشــاگریهای ویكیلیكــس و آســانژ در خطــر اســت ،عــروج یــك تاریــخ جدیــد و یــك الگــوی
سوسیالیســتی ساختارشــكن كــه هــزاران هــزار آســانژ را در قلــب خــود دارد ،دور از انتظــار
نیســت.
آســانژ تــا همینجــا متعلــق بــه صفــوف بﴩیــت آوانــگارد و آزاداندیشــی اســت كــه ﴎ تســلیم
در مقابــل حاك ـ ن جهــان امــروز فــرود نیــاورده اســت .بﴩیتــی كــه بــا قامــت راســت ،بــا
ایدههــای پایــدار برابــری انســان ،آزادی و عدالــت ،دنیــای عــاری از جنــگ ،تبعیــض ،فقــر،
بردگــی مــزدی و مشــقت را زمزمــه میكنــد .نبایــد اجــازه داد كــه آســانژ را دودســتی تحویــل
دولــت جنایتــكار آمریــكا دهنــد .نبایــد گذاشــت هیــچ عضــوی از جامعــه جهانــی مــا را بــه
گــروگان بگیرنــد .ایــن جنــگ را مــا بایــد از دشــمنان بﴩیــت بﱪیــم .جنبــش جهانــی مــا محكــوم
بــه ایــن جــدال و بــه ایــن جنــگ طبقاتــی اســت .تشــكیﻼت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت
)خــط رســمی( در كنــار ایــن جــدال نفسگیــر آزادیخواهــان و عدالتدوســتان ب ـرای آزادی
جولیــان آســانژ اســت.
تشكیﻼت خارج كشور حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲۰آوریل ۲۰۲۲

٤

معرفى دبير
تشكيﻼت خارج كشور حزب
به اطﻼع عموم میرسانیم كه از این تاریخ رفیق آسو فتوحی مسئولیت دبیری
تشكیﻼت خارج را به عهده خواهند داشت و رفقا سیوان رضایی و سونیا
محمدی دستیاران دبیر در تشکیﻼت خارج حزب اند.
تاكنون رفیق امان كفا مسئولیت تشكیﻼت خارج را به عهده داشت كه بدلیل
وظایف دیگر ایشان ،این مسئولیت به رفیق آسو و همكاران ایشان ،رفقا
سیوان رضایی و سونیا محمدی ،واگذار میشود.

پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

كمیته رهﱪی ضمن قدردانی فراوان از رفیق امان كفا برای رفقا آسو فتوحی،
سیوان رضایی و سونیا محمدی آرزوی موفقیت دارد.
خالد حاج محمدی
از طرف کمیته رهﱪی حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۲آوریل ۲۰۲۲

