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 عقربه ها به عقب 
برنمى گردد!

بشريت براى تنفس نسيم 
سوسياليسم به ميدان مى آيد

آذر مدرسى

ــادی،  ــل اقتص ــرات بالفص ــاد تاثی ــا ابع ــه دارد ام ــن ادام ــگ در اوکرای جن
در  کــه  اروپــا  و  اوکرایــن  در  فقــط  نــه  آن  ایدئولوژیــک  و  سیاســی 
ــر و  ــه، در افریقــا، امریــکا و خــاور دور، هــر روزه گســرتده ت خاورمیان

عمیقــرت میشــود. 

بحــران 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 
ــد،  ــا، گســرتش فقــر و مردمــی کــه زیــر خــط فقــر زندگــی میکنن در اورپ
گوشــه ای از تاثیــرات ایــن جنــگ بــر زندگــی میلیاردهــا انســان کــره خاکــی 
ــان باشــد، اهــل  ــول در می ــای پ ــی کــه زمانیکــه پ ــورژوازی جهان اســت. ب
هیــچ «نــازک دلــی» انساندوســتانه ای نیســت، تبدیــل ایــن فقــر و فالکــت 
ــرای  ــد و ب ــور میکن ــه مونیت ــی را روزان ع ــهای اجت ــها و خیزش ــه شورش ب

پیشــگیری از آن در مخمصــه گیــر کــرده اســت.     
عــالوه بــر تاثیــرات ایــن جنــگ بــر تشــدید بحــران اقتصــادی و بــه خطــر 
ــدن  ــا ش ــی، مهی ــره خاک ــارس ک ــان در رست ــا انس ــی میلیونه ــ زندگ انداخ
ــرای  ــدان ب ــدن می ــاز ش ــرب، ب ــی در غ ــت افراط ــرک راس ــرای تح ــا ب فض
ــتی و  ــردم و پیشــربد سیاســتهای دســت راس ــه م ــی ب تعــرض دول ارتجاع
فاشیســتی خــود، رنــگ خــود را بــر جهــان امــروز زده اســت. زیــر ســایه 
ــر  ــان ب ــز جه رک ــوم» و  ــی س ــگ جهان ــر جن ــن، «خط ــگ در اوکرای جن
ــر  ــای دســت راســتی ب ــز شــبانه روزی میدی رک ــایه  ــر س ــگ، زی ــن جن ای
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 ارسائیــل در ادامــه سیاســتهای 
ــان در  ــرد، طالب ــاز ک ــه مــردم فلســطین را آغ ــه ب نژادپرســتانه خــود حمل
افغانســتان تعرضــی وســیع را بــه آخریــن بازمانــده هــای حقــوق زنــان و 
مــردم افغانســتان ســازمان داد و خــرب از بازگشــت داعــش بــه افغانســتان 
اســت، جمهــوری اســالمی همزمــان بــا مــوج جدیــد دســتگیری هــا، تعــرض 
بــه حقــوق زنــان و کارگــران، راه اندخــ دوبــاره بســاط اعــدام در مــالء 
عــام،  تعــرض فاشیســتی بــه شــهروندان افغانســتانی را رســ و علنــا 

ــه۳ ــازمان داد، ... صفح س

دادگاه عالى بريتانيا و حكم جنايى 

كردن آزادى بيان!

اطالعيه تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست (خط رسمى)

«در دل جدال طبقاتى جهان امروز»
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برنامه هاى تشكيالت خارج كشور 
حزب به مناسبت اول ماه مه، 

روز جهانى طبقه كارگر

حكام اسالمى، كمر به قتل 
حقوق زنان بسته اند اما كور 

خوانده اند!
شهال رضايى
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ــه  ــن اســت ك ــر ای ــی کارگ ــه روز جهان ــر در اول م ــه كارگ ــام طبق پی
ــد  ــالم میکن ــه اع ــی ک ــد. پیام ــا باش ــت کارگره ــد در دس ــدرت بای ق
ــی رود و خــود بعنــوان یــک  طبقــه کارگــر زیــر پرچــم بــورژوازی 
نیــروی مســتقل بــه صحنــه مــی آیــد. مــی گویــد طبقــه کارگــر، تــوده 
هــای عظیــم محــروم را بــه اتحــاد زیــر پرچــم منفعــت و خواســت 
مشــرتکی کــه امــروز تامیــن فــوری معیشــت و رفــاه و آزادی اســت 

ــد. فــرا میخوان

پیــام و ادعانامــه ی طبقــه کارگــر در دل جــدال طبقاتــی جهــان 
امــروز و در بلبشــو و بــن بســت هــای سیاســی، اقتصــادی، نظامــی 
ــا و  ــی و معن ــش حیات ــرت از پی ــی، بیش ــورژوازی جهان ــی ب و فرهنگ
بــار عملــی دارد. طبقــه کارگــر جهــان در مقابــل میلیتاریســم دولــت 
هــای بورژوایــی رشق و غــرب و تحمیــل جنــگ، ویرانــی، آوارگــی و 
گرســنگی بــه مــردم، افــق جهــان آزاد و برابــر و انســانی را پیــش روی 
جوامــع بــرشی قــرار مــی دهــد و اعــالم مــی کنــد کــه صلــح و امنیــت 
ــری و  ــدرت کارگ ــا در صــورت ق ــر، تنه ــه و براب ــی آزاد و مرف و زندگ

ــورژوازی ممکــن اســت. انقــالب کارگــری و خلــع یــد از ب
ایــران نیــز شــاهد تغییــرات کمــی و کیفــی جنبــش کارگــری و جنبــش 
عــی اســت. طبقــه کارگــر مطالبــات اقتصــادی و سیاســی  هــای اجت
اش را بــا صدایــی بلندتــر بیــان و فشــار خــود را بــر رژیــم  مســتاصل 
از تامیــن معیشــت جامعــه، بیشــرت و بیشــرت مــی کنــد. جامعــه ایــران 
ــش  ــرشو و رهــرب جنب ــوان پی ــر بعن ــه کارگ ــراز وجــود طبق شــاهد اب
ــای  ــوده ه ــت ت ــورایی و دخال ــت ش ــرای حاکمی ــی ب ع ــای اجت ه
ــی  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــود در کنگ ــت خ ــروم در رسنوش مح
عــی  اســت. امــروز بــر پرچــم جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت
ل اراده مســتقیم خــود نقــش بســته  ــ ــورایی» بــرای اع «اراده ش
ــردم در  ــت م ی ــرای اک ــی ب ــد بخش ــی و امی ــام عمل ــن پی ــت. ای اس

ــران اســت. ــورژوازی حاکــم ای مقابــل ب
اول مــه امســال طبقــه کارگــر در مراســمهای خــود، در جشــن و 
انی هــای رهــربان و  شــادی و تجمعــات خــود، در بیانیــه هــا و ســخ
ســخنگویان خــود، بــار دیگــر اعــالم مــی کنــد کــه بایــد کنــرتل تولیــد 
و توزیــع را از چنــگ بــورژوازی در آورد و جامعــه ای ســا و آزاد و 
مرفــه ســاخت. اعــالم میکنــد جهــان رسمایــه بــا همــه مصائــب آن، از 
ارزشــها تــا قوانیــن و تقســیم کار ناعادالنــه و ضــد انســانی آن بایــد 
یــت مــردم خــود صاحــب جامعــه شــوند و  زیــر و رو شــود.  بایــد اک
مســتقی امــر تولیــد و توزیــع، امــر تقســیم ثــروت، تضمیــن آزادی، 
تامیــن برابــری و رفــع تبعیــض و ... را دســت بگیرنــد. آنوقــت نــه از 
گرســنگی خــربی هســت و نــه از مــرگ و میــر و حقــارت و اهانــت 

بــه انســان، نــه از نابرابــری و تبعیــض.
ــه دولتــی کــه شمشــیر را  بــرای رسکــوب جامعــه ی  طبقــه کارگــر ب
ــرو!  ــی!؟، ب یتوان ــداری!؟،  ــد: ن ــی کن ــالم م ــته، اع ــنه از رو بس گرس
ــر  و زحمتکــش  ــان واقعــی آن، دســت کارگ جامعــه را دســت صاحب
ــد! ــت را ببین ــاه، آزادی و امنی ــا مــردم روی خوشــبختی، رف بســپار ت

ــه  ــت، ک ــه و آگاه اس ــت کل جامع ــاه و امنی ــرش آزادی و رف ــه مب ــری ک ــه کارگ طبق
علیــه برتــری مــرد و فرودســتی زن و شــکاف انداخــ در صفــوف متحــد کارگــران، بــه 
میــدان آمــده اســت. طبقــه کارگــری کــه در مقابــل عوامــل تفرقــه جنســی و قومــی و 
ایجــاد شــکاف در بیــن کارگــران «ایرانــی» و مهاجــر «افغانســتانی» مــی ایســتد و علیــه 
تبعیــض در هــر شــکلی و بــرای 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 طــال و بانــک هــای 
رسمایــه داران بــدون کار و تولیــد بــر گــرده کارگــر، ورق پــاره هایــی بیشــرت نیســتند. 

هــای جنگــی آنــان بــدون كار كارگــر از كار مــی افتنــد. از  حتــی تانــك و تــوپ و هواپی
نــگاه طبقــه کارگــر و اول مــه او، کارفرماهــا و رسمایــه داران انــد کــه بایــد از موقعیــت 
ــه از  ــن کشــیده شــوند. کل نظــام رسمای یــت جامعــه، پایی ر اک مفتخــوری  و اســتث
ــگل هــا و  ــش ان ــس و قضــات و نظامیان ــدگان مجل این ــت و  ــات دول ــا هی ــا ت کارفرم
زالوهایــی بیــش نیســتند. همــه شــان را اگــر مرخــص کنیــد و بــه خانــه بفرســتید آب از 
ــی خــورد. امــا اگــر یــک روز چــرخ کارخانــه نچرخــد، درب تونــل  آب جامعــه تــکان 
هــای معــادن بســته شــود، نانوایــی هــا تنــور روشــن نکننــد، کارکنــان خدمــات شــهری 
کار نکننــد، کارگــران حمــل و نقــل دســت از کار بکشــند، زندگــی جامعــه مــی ایســتد. 
ــی آیــد، آشــغال و تفالــه هــای ســفره ســنگین ورنگیــن بورژواهــا  نانــی از تنــور در 

تــا بیــخ گوششــان مــی رســد.

طبقــه کار در اول مــه بــه جامعــه جهانــی اعــالم مــی کنــد کــه بــرش شایســته اســت 
رسنوشــت 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 گسســ زنجیرهــای اســارت 

اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی، جامعــه بــرشی را همــراه خــود نجــات مــی دهــد.

اول مــه روز تاکیــد و تکــرار پیــام مارکــس اســت کــه مــی گویــد: «دنیــا وارونــه اســت 
و بایــد بــر قاعــده اش نشــانده شــود.» بجــای ایــن کــه اقلیتــی مفتخــور ســکان جامعــه 
ــه یعنــی کارگــران و  ــت جامع ی ــرش را در دســتان خــود نگــه دارد، اک و زندگــی ب
زحمتکشــان و تولیــد کننــدگان،  قــدرت و ثــروت را در اختیــار مــی گیرنــد و همــگان به 
ت جامعــه برخــوردار هســتند. مالکیــت خصوصــی و تــرصف  یکســان از دارایــی و نعــ
خــاک و مســکن و معــادن و نــان ســفره مــردم توســط اقلیــت مفتخــور، جایــش را بــه 
تــش مــی دهــد. کار فروشــی نیســت.  مالکیــت کل انســان هــای جامعــه بــر همــه نع
عــی اســت و  نــان فروشــی نیســت. ملــک ومــال خصوصــی نیســت. همــه چیــز اجت

همــه بــه یــک انــدازه ســهم دارنــد.

 طبقــه کارگــر جهانــی، در اول مــه بــا ایــن هــدف و بــا ایــن پیــام  ابــراز وجــود مــی 
کنــد. پیــام طبقــه کارگــر خوشــبختی کل جامعــه اســت. پیــام  طبقــه کارگــر بــه طبقــه 
ــی پذیریــم. قــدرت  بــورژوا و صاحبــان ثــروت و قــدرت ایــن اســت کــه نظــم شــ را 
عــی بشــود. در جامعــه سوسیالیســتی و آزاد، نظــام کاخ نشــینی  و ثــروت بایــد اجت
بــورژوازی و بهــره بــرداری و انباشــت ســود و رسمایــه از دســرتنج و خــون کارگــر، بــه 

پایــان مــی رســد.

کارگران کمونیست، رفقا!

هنگــى صفــوف طبقــه کارگــر اســت! جوامــع  رهايــی کارگــران مســتلزم همگامــى و ه
ــری اقتصــادی، سیاســی  ــل نابراب ــون مث ــری هــای گوناگ ــه نابراب ــرشی در اعــرتاض  ب ب
ــه  ــه خــروج از رسمای ــت را ب ــز برشی ــه چی ــار اســت. هم ــال انفج ــی  در ح ع و اجت
داری فرامــی خوانــد. ایــن یــک تخیــل و تحلیــل و روشــنفکرانه نیســت بلکــه اعــرتاض 
عــی و بحــران ســالمتی در دوران جهانــی شــدن امــروز بــرش اســت. جنبشــهای اجت

ــک  ــاال؛ ی ــاده در ب ــه خطــر افت ــیخته و ب ــک حکومــت ازهــم گس ــا ی ــران ب ــا در ای  م
ــان و تــرس در میــان صاحبــان رسمایــه و  ــا فاســد و دزد، عــدم اطمین ــا پ سیســتم رست
ملــک؛ خشــم و نارضایتــی عمیــق در بیــن تــوده هــا؛ پرولتاریایــی کــه بــه لحــاظ کّمــی 
و کیفــی نیرومندتــر از هــر زمــان دیگــری اســت و در آتــش اعرتاضــات آبدیــده شــده 
اســت...، روبروئیــم.  همــۀ ایــن هــا، تأییــد مــی کننــد کــه طبقــه مــا مــی توانــد از ایــن 

رشایــط فالکتبــار عبــور کنــد و پشــت بــورژوازی را بــه دیــوار بکوبــد.
نــد و یکپارچــه و رسارسی بــه اســتقبال اول  بایــد تــالش کــرد طبقــه کارگــر ایــران قدر
مــه بــرود و ضمــن تاکیــد بــر مطالبــات فــوری معیشــتی، ادعانامــه اش را علیــه نظــام 
ــی  ی ــدان قدرتن ــد می ــه میتوان ــاه م ــد! اول م ــالم کن ــه داران اع ــزدی رسمای ــی م بردگ
وســیع كارگــری، بــا مراســمها، جشــن و رسور كارگــران و خانــواده هــای شــان، میــدان 
انی هــای پرشــور ســخنگویان و رهــربان كارگــران باشــد، روزی كــه  میتینــگ هــا و ســخ
ی جامعــه میزنــد و بانــگ رهایــی و حــق طلبــی یــك طبقــه را  رنــگ خــود را بــه ســی

بــه هــر كــوی و برزنــی میــربد

رفقا !

عــی کمونیســم در طبقــه کارگــر اســت. اردوى آزادى  جامعــه مــا شــاهد وجــود اجت
و برابــرى و رهــا در ايــران چشــم بــه شــ رهــربان صفــوف طبقــه کارگــر و جامعــه 
دوختــه اســت. زمــان بــراى وســيع تريــن و قاطعانــه تريــن دخالــت طبقــه کارگــر در 
صحنــه ســياىس ايــران فــرا رســيده اســت. بگــذار بورژواهــای احمــق و ابلــه فربــه شــده 
ــوذ کالم و قــدرت رهــربان كمونیســت و پیــرشوان  در نظــام جمهــوری اســالمی، از نف
ــل  ــمنان در مقاب ــواه قالــب تهــی کننــد. بگــذار دش ــه كارگــر و مــردم آزادیخ طبق
ــه  ــنگر ب ــه س ــنگر ب ــد و س ــرود آورن ــان رس ف ــران و زحمتکش ــت رسارسی کارگ خواس

عقــب نشــانده شــوند. مــا در  ایــن جنــگ طبقاتــی بایــد پیــروز شــویم!

زنده باد اول مه
آزادی برابری حکومت کارگری
خط رسمی حزب حكمتیست

۱۸ آوریل ۲۰۲۲ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

اول 
وز» ھان ا ی  قا ل  دا « دل 
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دولــت بریتانیــا تبعیــد پناهچویــان بــه روانــدا را تصویــب کــرد و باالخــره دادگاه عالــی 
بریتانیــا انتقــام بــورژوازی جهانــی را از افشــا جنایــات جنگــی و فســاد و توطئــه گــری 
شــان را بــا تائیــد حکــم اســرتداد آســانژ بــه امریــکا از میدیــای آزاد گرفــت و دســتگاه 
ســاح شــان  پروپاگانــد جنگــی شــان انعــکاس همــه ایــن وقایــع را در زیــر ســیل اشــک 

بــرای «مــردم اوکرایــن» خفــه کردنــد.  
ــر را در  ــای رســمی و فاسدشــان حــرف آخ ــی و میدی ــت دول بورژوای ــا اس ــا مدته ام
یزننــد. مدتهــا اســت شــهروندان  عــی جامعــه بــرشی  مــورد فضــای سیاســی و اجت
جهــان تصویــر خــود از جنــگ در اوکرایــن، ســوریه، عــراق، لیبــی، افغانســتان و 
ــای هالیــود و  ــن ه ــه دوربی ــت و... را از دریچ ــعادت، آزادی، رفــاه و امنی ....، از س
گزارشــات «خربنــگاران» و مفرسیــن «رشافتمنــد» و «مســتقل» بــی بــی ســی و ســی 
یگیرنــد. پرونــده قدرتهــای جهانــی در ســی ســال گذشــته، ایــن قهرمانــان  ان ان و ....، 
«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» 
ــی  ــی افق ــدی و ب ــا امی ــک دوره دیگــر از اســتیصال، ن ــل ی ــگ رسد و تحمی ــان جن پای
نســبت بــه آينــده، تحمیــل یکــدوره از پوچــی و رسدرگمــی و تیــر خــالص زدن بــه هــر 
ایــده برابــری طلبانــه و آزادیخواهانــه و آرمانهــای انســانی برشیــت قــرن بیســت و یــک 
و بازگشــت بــه «دوره بــرزخ» و بــردن برشیــت بــه دوره کــ و خــالء ایدئولوژیــک و 
سیاســی ممکــن نیســت! برعکــس همنوایــی بخشــهای مختلــف بورژوایــی، از راســت 
ــتبد، از  ــا مس ــرات ت ــی، از دمک ــا رشق ــی ت ــکوالر، از غرب ــا س ــی ت ــپ، از مذهب ــا چ ت
ــر و  ــل فق ــتار، در تحمی ــگ و کش ــازمان دادن جن ــیون، در س ــا اپوزیس ــیون ت پوزیس
فالكــت، در ناایمــن کــردن جهــان، در تخریــب محیــط زیســت و ....، مــردم  رشافتمنــد، 
ــم  ــن، رادیکالیس ــو ممک ــا آلرتناتی ــوی تنه ــه س ــر ب ــار دیگ ــواه را یکب ــى و آزاديخ مرتق
ــه زندگــی و ســعادت  ــی علی کارگــری، بــرای مقاومــت و پــس زدن ایــن هجمــه جهان

خــود ســوق داده اســت. 
جنــگ در اوکرایــن و سیاســت دول و احــزاب مختلــف چــپ در برخــورد بــه آن یکبــار 
دیگــر پوچــی راه حــل هــای بورژوایــی و صالحیــت احــزاب ســنتی چــپ بورژوایــی در 
حــل ایــن معضــالت را در مقابــل شــهروندان اروپــا قــرار داد. بحــران در حــزب چــپ 
ــر ایــن حــزب، شکســت  آملــان و اســتعفا تعــدادی از اعضــا رهــربی آن و باالخــره دبی
ــا،  ــر در بریتانی ــو شــدن حــزب کارگ ــات فرانســه، دنبالچــه نات حــزب چــپ در انتخاب
پرونــده ســیاه تونــی بلرهــا، بعنــوان رهــرب یــک حــزب چــپ، در کنــار پیوســ روســیه، 
قبلــه آمــال چپهــای پــرو-روس، بــه کمــپ «اشــغالگران» و میلیتاریســتها، همــه و همــه 

بــی خاصیــت شــدن چــپ بورژوایــی را در مقابــل مــردم قــرار داده اســت. 
ــوی کثافــات  ــه ب ــی ک م هوای ــرای استشــ ــالش ب ــن تعــرض، ت ــل ای مقاومــت در مقاب
ناسیونالیســتی، میلیتاریســتی و فاشیســتی نداشــته باشــد، آغــاز شــده اســت. در کنــار 
یــت مــردم در غــرب بــه میدیــا و دولتهــا و برگردانــدن رسهــا  دی مطلــق اک بــی اعتــ
بــه ســوی مقابلــه بــا تعــرض بــه معیشــت، تظاهراتهــای ضــد جنــگ بــا شــعار «نــه بــه 
ناتــو»، «نــه بــه پوتیــن» در آملــان، مقاومــت مــردم در فرانســه در مقابــل دو جریــان 
ــادر در  ــران بن ــاع کارگ ــن»، امنت ــه لوپ ــه ماکــرون، ن ــا شــعار «ن راســت و فاشیســت ب
ایتالیــا از بــار زدن تســلیحات نظامــی بــه اوکرایــن بــه نــام «کمکهــای برشدوســتانه»، 
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 
یگردانــد، برعکــس راه پیــرشوی را روشــن تــر در مقابــل مــردم جهــان  کمونیســم» بر
ــل  ــا راه ح ــوان تنه ــم را بعن ــرار داده و سوسیالیس ــی ق ــر جهان ــه کارگ ــژه طبق و بوی
واقعــی بــرای پایــان دادن بــه ایــن جهنــم و خــروج از ایــن لجنــزار در مقابــل برشیــت 

ــرار داده اســت.  ق

بریتانیا لندن 
جشن اول ماه مه در لندن

در مراسم سالروز اول ماه مه امسال با جشن و موزیک همراه ما باشید.
هزینه ورودی و شام برای هر نفر ۱۵ پوند. (برای افراد زیر ۱۵ سال رایگان است)
غذای گیاهی نیز موجود می باشد. در صورت نیاز، لطفا نوشیدنی الکلی خود را 

همراه داشته باشید.

برگزار کنندگان: تشکیالت خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)- کمیته لندن،
حزب کمونیست کارگری کردستان،

حزب کمونیست کارگری عراق

زمان: شنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ - از ساعت ۶ عرص تا ۱۱ شب
,Ringcross Community Center :مکان

Lough Rd, London ٦٠
٨RH N٧

اس برای رزرو میز و اطالعات بیشرت:
سونیا محمدی ۰۷۴۸۸۸۶۸۴۶۶

کانادا
برگزاری جشن مشرتک اول مه در کانادا، 

برگزار کنندگان: تشکیالت خارج کشور، کانادا
حزب کمونیست کارگری عراق

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)
حزب کمونیست کارگری کردستان

زمان:  روز شنبه، ٣٠ آوریل ٢٠٢٢، ساعت ١٢:٠٠ ،
BRIMLEY RD; Scarborough - ١٠٠٥ , omson Memorial Park   :مکان

Ontario
اس:  تلفن های 

جالل سعید، عادل احمد
٥١٩٫٨٤١١٨١٦   -  ٤١٦٫٨٧٧٣٥٧٧

برنامه هاى تشكيالت خارج كشور حزب به 
مناسبت اول ماه مه، روز جهانى طبقه كارگر

آملان کلن 
برگزاری جشن مشرتک اول مه در کلن-آملان، 

برگزار کنندگان: تشکیالت خارج کشور، کلن-آملان
حزب کمونیست کارگری عراق

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)
حزب کمونیست کارگری کردستان

ساعاتی شاد با موزیک و رقص و نوشیدنی
زمان: روز شنبه، ٣٠ آوریل ٢٠٢٢، ساعت ١٨ تا  ٢٢

Köln ٧٧, ٥٠٨٢٣ Körnerstraße  :مکان
اس: تلفن 

محمد راستی. 
٠٠٤٩١٧٦٦٢٩٧٤٧٥٨



ت  ۴۰۴
ح
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حکومــت اســالمی 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 ایــران یــا افغانســتان. هــر دو بــا حربــه قــرون وســطایی آپارتایــد 

جنســی کمــر بــه نابــودی زندگــی زنــان و حقــارت آنهــا بســته انــد. 
ــت  ــه دس ــتان ب ــردن افغانس ــم ک ــو و  تقدی ــکا و نات ــری آمری ــی گ ــد از الب ــتان بع در افغانس
ــان  ــتادند. زن ــالمی ایس ــرض اس ــن تع ــر ای ــه در براب ــد ک ــانی بودن ــن کس ــان اولی ــان، زن طالب
ــام وحشــی گیــری هــای طالبــان، دســت بــه ســازماندهی تجمعــات خیابانــی  افغانســتان بــا 
زدنــد و علیــه وحــوش طالبانــی ایســتادند، تهدیــد و زندانــی و حتــی رس بــه نیســت شــدند ولــی 
دســت از مبــارزه علیــه قوانیــن اســالمی برنداشــته انــد و تــن بــه قوانیــن اســالمی و آپارتایــد 
جنســی نــداده انــد. زنــان آگاه و فعالیــن حقــوق زنــان افغانســتان، عــالوه بــر مطالبــات برحــق 
عــی نقــش  ــری، حــق مســافرت و ... در مســایل اجت ــل، آزادی و براب ــل حــق تحصی ــان مث زن

ــد و خواهــان معیشــت و رفــاه جامعــه شــدند.   ــدی دارن كلی
ــاز جمعــه گفتــه اســت: «منشــأ همــه  اینــده خامنــه ای در  در ایــران، احمــد علــم الهــدی، 
ــر،  ــوی ت ــی انســان هاســت کــه از همــه آن هــا ق ــی و حیوان مفاســد اخالقــی گرایشــات باطن
غریــزه جنســی اســت. در مفهــوم رعایــت حجــاب و پوشــش، افــراد حتــی در خانــه خــود نیــز 

بایــد مقیــد و ملتــزم بــه حیــا و عفــت باشــند.»
واقعیــت اینســت كــه تعــرض بــه حقــوق زنــان در ایــران در كنــار حملــه بــه شــوراهای كارگــری 
یكــی از سیاســت هــای اساســی جمهــوری اســالمی بــرای رسكــوب انقــالب ۵۷ و آرمــان برابــری 
زن و مــرد بــود؛ حجــاب اجبــاری و آپارتایــد جنســی حربــه هــای جریــان مرتجــع خمینــی بودنــد 
کــه تحــت لــوای «نــه رشقــی، نــه غربــی، جمهــوری اســالمی» زنــان را بــا تهدیــدات اسیدپاشــی و 
پونــز برپیشــانی، تــالش کــرد تــا جامعــه را اســالمیزه و مرعــوب كنــد و دســتاوردهای انقــالب ۵۷ 
را بــه شكســت بكشــاند. اولیــن اعرتاضــات و مقاومــت وســیع خیابانــی علیــه قوانیــن زن ســتیز 

اســالمی توســط زنــان صــورت گرفــت. در مــاه مــارس ۱۹۷۹ (اســفند ۱۳۵۷) كــه هنــوز جریــان 
ــتاران،  ــف، از پرس ــان در شــهرهای مختل ــن از زن ــود، هــزاران ت ــدرت نرســیده ب ــه ق اســالمی ب
ن، دانشــجویان و کارمنــدان ادارات  بــه طــور خودجــوش، بــه خیابانهــا ریختنــد و ضمــن  معلــ
بزرگداشــت روز جهانــی زنــان (هشــتم مــارس) بــه اعــالم اجبــاری شــدن حجــاب رشعــی توســط  
خمینــی و لغــو اصالحــات ایجــاد شــده در قوانیــن خانــواده اعــرتاض کردنــد و فریــاد برآوردنــد 
کــه « آزادی، برابــری، نــه رشقــی اســت نــه غربــی، جهانــی اســت.  مــا انقــالب نکردیــم تــا بــه 
عقــب برگردیــم ! در طلــوع آزادی جــای حــق زن خالــی » . علــی رغــم تهدیدهــا و فشــارهای 
ــالب ۵۷  ــدو انق ن ب ــک روز باشــکوه تاریخــی را از هــ ــان ی ــالمی، زن ــر اس نیروهــای رسکوبگ
علیــه جریــان اســالمی كــه بــرای شكســت آرمانهــای ایــن انقــالب توســط دول غربــی ســاخته 
ــا  ــه جمهــوری اســالمی ت ــد و مقاومــت جنبــش رهایــی زن علی ــود، رقــم زدن ــه شــده ب پرداخت

ــام ادامــه داشــته اســت.  امــروز بــه بهانــه هــای گوناگــون بــا قــدرت 
یتــوان قــدرت ایــن جنبــش را دســت كــم گرفــت. نســلی در جمهــوری اســالمی  امــروز دیگــر 
چشــم بــه جهــان گشــوده اســت كــه بــه چیــزی جــز جــارو كــردن بســاط ایدولوژیــك و سیاســی 
ــی دهــد. نســلی كــه جهــان خــارج از مرزهــای «آپارتایــد جنســی» را هــر  ایــن نظــام رضایــت 
روز و هــر لحظــه مــی بینــد و از محــالت كار تــا اســتادیوم هــای ورزشــی پرچــم «برابــری زن و 

مــرد» را بــه اهتــزاز در آورده اســت. 
مبــارزات زنــان در طــول ایــن چهــل ســال در ایــران، ســد فشــارها و محدودیــت هــای حاكمیــت 
را قــدم بــه قــدم بــا مقاومــت خــود، شكســته اســت. امــروز كمــرت مراكــز كار و تحصیلــی را رساغ 
داریــم كــه زنــان تســخیرش نكــرده باشــند. یــك نیــروی آمــاده بــه كار و تحصیلكــرده كــه گلــوی 
ــروت  ــه لحظــه میفشــارد و از سیاســت و اقتصــاد و ث ــن اســالمی و ضــد زن را لحظــه ب قوانی
ــه صــورت ایــن نســل،  ــر میخواهــد. تفكیــك جنســیتی و اســپری فلفــل ب عــی ســهم براب اجت

بــازی بــا توفــان خشــم ایــن نســل علیــه بنیادهــای حاكمیــت اســت.   

ایــن حاكمیــت وصلــه ناجــوری بــر پیكــره جامعــه امــروز ایــران اســت و ایــن را خودشــان بهــرت 
از هــر كســی میداننــد. زنــان از روز اول شــکل گیــری پایــه هــای جمهــوری اســالمی هرگــز زیــر 
ــام تهدیدهــا، بگیــرو ببندهــا و زندانــی کــردن  ــا  ــد و ب بــار خفــت قوانیــن ضــدزن نرفتــه ان
ــام قــد ایســتاد و بــا بــی  ــام ایــن تفکــرات قــرون وســطایی  هــا، جنبــش رهایــی زن علیــه 
ــام فشــارها، ســد قوانیــن منحــوس اســالمی و ضــد زن  اعتنایــی بــه ایــن قوانیــن ضــدزن بــا 
را در هــم شكســته اســت؛ جنبــش رهایــی زن چــون خــاری در چشــم رسان حکومــت اســالمی 
ــاه و  ــرای رف ــران ب ــر ای ــه كارگ ــارزارت رسارسی طبق ــار مب ــش در كن ــن جنب ــارزه ای اســت و مب
ــه  ــب و هرآنچ ــات، مذه ــام خراف ــه  ــان ب ــه دارد. زن ــت ادام ــا حاکمی ــر روزه ب ــت، ه معیش
کــه آزادی و شــان انســانی آنهــا را تحقیــر کنــد، در مقابلــش قــد علــم كــرده انــد. دوران ســیاه 
رسكــوب اســالمی و آپارتایــد جنســی مدتهاســت از زندگــی زنــان ایــران رخــت بــر بســته اســت. 
دوران زمزمــه و ســازماندهی یــك جنبــش عظیــم تــوده ای و رادیــكال بــرای رسنگونــی جمهــوری 
اســالمی اســت. جنبشــی كــه در آن زنــان ایــران، نقــش كلیــدی در رهایــی و خوشــبختی بــرش 
نــد انقــالب آتــی ایــران بــرای  در قــرن بیســت و یكــم ایفــا میكننــد. ایــن یكــی از ســتونهای قدر

آزادی و برابــری اســت. 

حكام اسالمى، كمر به 
قتل حقوق زنان بسته اند 

اما كور خوانده اند!
شهال رضايى

ول  ــر مســ ــان آســانژ (مدی ــی انگلیــس حکــم اســرتداد جولی خربهــا حاكیســت كــه دادگاه عال
شــبكه جهانــی ویكی لیكــس) بــه آمریــكا را صــادر كــرده اســت. ایــن حكــم اكنــون بــه تاییــد 
ــاز دارد  ــر انگلیــس نی ــر كشــور انگلیــس و بوریــس جانســون، نخســت وزی ــل، وزی ــی پات پریت
ــكا صحــه  ــت آمری ــام «جاسوســی» توســط دول ــه اته ــانژ ب ــرای آس ــدان ب ــه ۱۷۵ ســال زن ــا ب ت

ــد. بگذارن
کریســتین هرافنســون، رسدبیــر ســایت ویکی لیکــس پــس از صــدور ایــن حکــم بــه خربنــگاران 
گفــت: «۱۶ مــاه پیــش دادگاه بــدوی اعــالم کــرد کــه اســرتداد آســانژ خطــر جانــی بــرای او بــه 
همــراه دارد و مطابــق بــا حکــم مــرگ اســت و اکنــون ایــن دادگاه دســتور حکــم مــرگ را صــادر 

کــرده اســت.»
ــیار  ــه بس ون ــک  ــانژ ی ــده آس ــرد پرون ــالم ک ــل اع ــو بین املل ــم، عف ــن حک ــدور ای ــی ص در پ
ــر عرصــه آزادی  ــر عمیقــی ب ــی اســت و تاثی ــان توســط دولت هــای غرب مهــم نقــض آزادی بی
ــوی کشــتار  ــه ویدئ ــراق از جمل ــگ ع مطبوعــات دارد. در ســال ۲۰۱۰ ویکی لیکــس اســناد جن
ــتان را  ــگ افغانس ــاگری جن ــکا و افش ــش آمری ــای ارت ــط بالگرده ــراق توس ــان در ع غیرنظامی
ــکا در ایــن جنگ هــا منتــرش کــرد کــه برخــی از آن هــا اســناد محرمانــه  ــری آمری ــاره درگی درب
ــا  ــده صده ــاالت متح ــش ای ــه ارت ــه چگون ــد ک ــان می ده ــس نش ــناد ویکی لیک ــد. اس بوده ان
غیرنظامــی را در حــوادث گــزارش نشــده در طــول جنــگ افغانســتان کشــته اســت. پرونده هــای 
فــاش شــده از جنــگ عــراق هــم نشــان می دهــد کــه ۶۶ هــزار غیرنظامــی توســط نیروهــای 
ــان شــکنجه شــده اند. مــدارک دادگاهــی منتــرش شــده و اســناد افشــا  عراقــی کشــته و زندانی
ــاالت  ــی ای ــت مل ــس امنی ــین آژان ــد پیش ــنودن کارمن ــط ادوارد اس ــال ۲۰۱۴ توس ــده در س ش
متحــده آمریــکا (اِن اِس اِی) در مــی ۲۰۱۴ نشــان می دهنــد کــه نــام جولیــان آســانژ در لیســت 
نانــش  ــه هــم پی ــکا ب ــن آمری ــرار داشــته  اســت. همچنی ــد «شــکار شــوند» ق ــه بای ــردی ک اف
ن  ارصار می کــرده تــا رونــد تحقیقــات جنایــی خــود را علیــه آســانژ بــه اجــرا بگذارنــد. در هــ
ــه  ــس را ب ــکا، ویکی لیک ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــت مل ــس امنی ــه آژان ــت ک ــزارش آمده اس گ
ــد تحــت مراقبــت جــدی باشــد. ــه بای ــرده ک ــدی ک ــوان «عنــرص خارجــی مخــرب» طبقه بن عن
ــس از  ــان پ ــه جه ــرد ك ــورت می گی ــت در دوره ای ص ــكا درس ــت آمری ــه دول ــانژ ب ــرتداد آس اس
ــای  ــب دولت ه ــازمان یافته از جان ــی و س ــمی، دولت ــور رس ــك سانس ــاهد ی ــن ش ــگ اوكرای جن
ــا نورافكــن «بی طــرف» رســانه های  ــق و سانســور زده تنه ــان مختن ــن جه ــی اســت. در ای غرب
ــا مــا نیســت بــر ماســت» اجــازه تابــش دارد.  جنگــی در غــرب و پروپاگانــدا پیرامــون «آنكــه ب
اینــده جنبــش رادیكالــی بــه صلیــب می كشــند كــه قبــل از هــر نیــروی ضــد  آســانژ را بعنــوان 
بــرشی، دولت هــای غربــی و رســانه های اصلــی آنهــا را بانــی و مســبب جنگ افــروزی، جنایــت 

و ناایمنــی گســرتده جهانــی می دانــد. آســانژ نشــان داد كــه نظــام دمكراســی غربی امــور جهــان 
ــار رای شــهروندان  ــار ســال یكب ی كنــد بلكــه هــر چه ایندگــی  ــه نفــع برشیــت  را نه تنهــا ب
خــود را اخــذ می كنــد تــا بنــام آنهــا حقایــق را وارونــه و بــا تكیــه بــر بــازوی میلیتاریســتی خــود 

بنــام «دمكراســی» بــه خــورد برشیــت بدهــد.
ــگ  ــون جن ــو پیرام ــكا و نات ــت آمری ــر دول ــدای اخی ــر آوار پروپاگان ــروز زی ــانژ، ام اســرتداد آس
اوكرایــن صــورت می گیــرد تــا درس عربتــی بــرای برشیتــی باشــد كــه از رخــوت دهــه نــود بیــدار 
ســی پشــت پرده دول غربــی در خلــق جنایــات جنگــی آنهــا  شــده اســت و بیــش از ایــن دیپل
ی كنــد. كســی چــه  و همدســتی میدیــای رســمی بــا ایــن كلــوپ جنایتــكاران جنگــی را قبــول 
ــازار»  ــروزی دمكراســی ب ــای «پی ــا عربده ه ــس از جنــگ رسد و ب ــان پ ــه در جه می دانســت ك
ــان و محاكمــه  ــه آزادی بی ــی در برخــورد ب ــوق بــرش»، دمكراســی غرب ــرق فرســوده «حق و بی
ــتبدادی و  ــای اس ــبقت از نظام ه ــوی س ــود، گ ــی خ ــن سیاس ــهروندان و فعالی تیك ش ــت سیس

ــد. ــود در رشق را بربای ــاز خ دست س
گنــاه آســانژ اینســت كــه ماننــد میلیون هــا انســان در جهــان غــرب حــارض نشــد كــه بعنــوان 
ــد.  ــرشی عمــل كن تیك شــهروندان جامعــه ب ــوب سیســت ــا و رسك عضــوی از شــبكه دروغ، ری
ــو میلیون هــا انســان آزادی خــواه  گنــاه جنبــش ضــد جنــگ و میلیتاریســم لجام گســیخته دولتی
ــط  ــخ توس ــردن تاری ــه ك ــل و وارون ــه جع ــن ب ــش از ای ــد و بی ــنه حقیقت ان ــه تش ــت ك اینس
تبلیغــات جنــگ رسدی دولت هــای غربــی زیــر عنــوان «مقابلــه بــا توتالیتاریســم و كمونیســم» 

ــد. ــوری شــیطان» بــاور ندارن ــا «امپرات ی
ــم در  ــی، آنه ــرت اصل ــانه های بس ــط رس ــردم توس ــن م ــ ذه ــه بازی گرف ــانژ و ب ــرتداد آس اس
ابتدایی تریــن  تامیــن  از  در مهــد جهــان «دمكراســی»  كــه دولت هــای غربــی  رشایطــی 
نیازمندی هــای بهداشــتی و رفــاه شــهروندان خــود رس بــاز زده انــد، تــف رسبــاال اســت. 
ــاش  ــان مع ــدود كردن رشی ــان و مس ــ ده ــه بس ــی»اش ب ــق «دمكراس ــه عم ــی ك ــرای نظام ب
شــهروندان خــود ختــم شــده اســت، بــرای نظامــی كــه بنیــان «وزارت حقیقــت»اش بــه دلیــل 
افشــاگری های ویكیلیكــس و آســانژ در خطــر اســت، عــروج یــك تاریــخ جدیــد و یــك الگــوی 
ــود دارد، دور از انتظــار  ــب خ ــانژ را در قل ــزار آس ــزاران ه ــه ه ــتی ساختارشــكن ك سوسیالیس

نیســت. 
آســانژ تــا همینجــا متعلــق بــه صفــوف برشیــت آوانــگارد و آزاداندیشــی اســت كــه رس تســلیم 
ــا  ــا قامــت راســت، ب ــی كــه ب ــاورده اســت. برشیت ــروز فــرود نی ــان ام ن جه ــ ــل حاك در مقاب
ــر،  ــض، فق ــگ، تبعی ــاری از جن ــای ع ــت، دنی ــان، آزادی و عدال ــری انس ــدار براب ــای پای ایده ه
بردگــی مــزدی و مشــقت را زمزمــه می كنــد. نبایــد اجــازه داد كــه آســانژ را دودســتی تحویــل 
ــه  ــی مــا را ب ــچ عضــوی از جامعــه جهان ــد گذاشــت هی ــد. نبای ــكا دهن ــكار آمری دولــت جنایت
گــروگان بگیرنــد. ایــن جنــگ را مــا بایــد از دشــمنان برشیــت بربیــم. جنبــش جهانــی مــا محكــوم 
بــه ایــن جــدال و بــه ایــن جنــگ طبقاتــی اســت. تشــكیالت خــارج كشــور حــزب حكمتیســت 
ــرای آزادی  ــر آزادی خواهــان و عدالت دوســتان ب ــن جــدال نفس گی ــار ای ــمی) در كن (خــط رس

جولیــان آســانژ اســت.

خط رسمی تشكیالت خارج كشور حزب حكمتیست 
۲۰ آوریل ۲۰۲۲

دادگاه عالى بريتانيا و حكم 

جنايى كردن آزادى بيان!



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

پخش برنامه هاى نينا از راديو طول موج كوتاه

برنامه هاى نينا هر جمعه راس ساعت ٩ شب به وقت تهران 
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مى شود.

مشخصات موج كوتاه راديو:
SW   5885

---------------

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

معرفى دبير 
تشكيالت خارج كشور حزب 

به اطالع عموم میرسانیم كه از این تاریخ رفیق آسو فتوحی مسئولیت دبیری 
تشكیالت خارج را به عهده خواهند داشت و رفقا سیوان رضایی و سونیا 

محمدی دستیاران دبیر در تشکیالت خارج حزب اند. 

تاكنون رفیق امان كفا مسئولیت تشكیالت 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. 

كمیته رهربی ضمن قدردانی فراوان از رفیق امان كفا برای رفقا آسو فتوحی، 
سیوان رضایی و سونیا محمدی آرزوی موفقیت دارد.

خالد حاج محمدی
خط رسمی از طرف کمیته رهربی حزب حکمتیست 

۱۲ آوریل ۲۰۲۲


