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قطار انقﻼب زنانه در
ايران براه افتاده است

ثريا شهابى

از  ۲۵شــهریور ،بــا قربانــی شــدن مهســا امینــی  ۲۲ســاله زیــر چــرخ دنــده ماشــین
حفــظ نظــام آپارتایــد جنســی و اســﻼمی در ایـران! پــس از کشــته شــدن دلخ ـراش
مهســا زیــر لگــد ایــن نظــام ضــدزن ،بــه خاطــر حفــظ حجــاب ،ایــن قــﻼده قــرون
وســطایی اســﻼمی کــه چهــل ســال اســت بــر گــردن زنــان در ایـران قفل شــده اســت،
ایـران وارد تحولــی ﴎاﴎی و تکانهــای عظیمــی شــد .بــا ایــن قتــل کــه فقــط یکــی
از دههــا و دههــا میلیــون زخــم بــر پیکــر زنــان در ایـران ،طــی ســه  -چهــار نســل از
مــردم اســت ،در ایـران تحولــی زیروروکننــده اتفــاق افتــاد.
ایــن قتــل جامعــه ای هشــتاد میلیونــی از کردســتان تــا تهــران ،از خوزســتان تــا
خراســان و گیــﻼن و آذربایجــان و … را بــه طغیــان بـرای حــق زن کشــاند .طغیانــی
کــه خیــال فروکــش نــدارد .بــا ایــن طغیــان قطــار انقــﻼب زنانــه در ایـران بـراه افتاده
اســت!
بایــد ســوار شــد و آن را بــه مقصــد آزادی و برابــری رســاند! بایــد کمــک کــرد
حرکتــش متوقــف نشــود و ســﻼمت بــه مقصــد برســد! انقــﻼب زنانــه در ایـران ،کــه
در ســیر موفقیتــش یــک حکومــت آپارتایــد جنســی ،جمهــوری اســﻼمی ایـران را بــا
ــام قوانیــن ضــدزن و ضدبــﴩی اســﻼمی ان بــه زیــر مــی کشــد!
انقﻼبــی کــه دســت مذهــب و اســﻼم را بـرای همیشــه از زندگــی زنــان و کل جامعــه
از آســتین و ریشــه قطــع میکنــد! انقﻼبــی خواهــد بــود کــه نــه تنهــا موقعیــت زن
در ایـران و منطقــه کــه در جهــان را تغییــر خواهــد داد.
ایــن انقــﻼب میتوانــد ،عــﻼوه بــر ایـران و منطقــه ،کــه در جهــان بــه نفــع برابــری
زن و مــرد  ،علیــه مردســاﻻری بــا ــام قوانیــن ،ســنت و نهادهــای علنــی و پنهــان آن،
ورق را در همــه کشــورهای جهــان ،بــه نفــع برابــری زن و مــرد برگردانــد!
ایــن انقــﻼب قــادر اســت کار بــزرگ و امــا نیمــه ــام انقــﻼب جنســی دهــه شــصت
در جوامــع پیﴩفتــه غربــی را ،بــا ﴎنگــون کــردن و زیروروکــردن مکــه و کعبــه
امــروزی زن ســتیزی جهــان ،یعنــی بــا بــه زیــر کشــیدن جمهــوری اســﻼمی ایـران ،و
بــا قطــع کامــل دســت و پنجــه مذهــب و اســﻼم از زندگــی جامعــه ،بــه پایــان بــﱪد.
انقــﻼب زنانــه ایــران ،از ایــن فراتــر ،میتوانــد بــه مــوازات پیــﴩوی مبــارزه
ســالهای جــاری زن و مــرد در ایـران بـرای عدالــت اقتصــادی ،کــه در ﴎاﴎ ایـران
در کارخانــه هــا و خیابانهــا ،از خوزســتان تــا تهــران و کردســتان و خراســان و
دورافتــاده تریــن مناطــق علیــه فقــر و اســتث ر در جریــان اســت ،بیــش از پیــش
پیــﴩوی کنــد و ورق را بــه نفــع اک یــت محــروم جامعــه برگردانــد.
میتوانــد بــه مــوازات پیــﴩوی مبــارزه در جریــان جامعــه بــه مــوازات پیــﴩوی
جنبــش رفــاه ،آزادی و اداره شــورایی ،یعنــی بــا پیــﴩوی جنبش سوسیالیســتی ایران،
جنبــش سوسیالیســی کــه زنانــه و کارگــری اســت ،ورق را در جهــان امــا بــه نفــع
میلیاردهــا بﴩیــت گرفتــار نظــام زور و تبعیــض و اســتث ر ،برگردانــد .بایــد ســوار
ایــن قطــار شــد و کمــک کــرد کــه بهســﻼمت بــه مقصــد آزادی و برابــری برســد.

نمايش ابتذال!

حاكميتى كه اپوزيسيون شده
اطﻼعيه حكمتيست)خط رسمى(

حق زن حلقه اتصال اعتراض توده اى؛
»نه« به حجاب و آپارتايد جنسى!
آذر مدرسى
س ــال  ۲۰۲۰قت ــل ج ــرج فلوی ــد توس ــط پلی ــس فاشیس ــت امری ــکا ،دم ــل چرکی ــن
تبعی ــض ن ــژادی و خش ــونت س ــازمانیافته و دولت ــی علی ــه س ــیاهان را ن ــه فق ــط
در امری ــکا ک ــه در ﴎت ــاﴎ جه ــان ،ب ــاز ک ــرد .قت ــل وحش ــیانه فلوی ــد کﱪیت ــی
ب ــود ب ــر آت ــش نف ــرت و خش ــم میلیونه ــا انس ــان علی ــه تبعی ــض ن ــژادی چن ــد
صــد ســاله علیــه ســیاهان ،از بــرده داری قــرون وســطایی تــا بــرده داری
م ــدرن ،از امری ــکا ت ــا بریتانی ــا ،هلن ــد و  ! .....ج ــرج فلوی ــد اولی ــن قربان ــی ای ــن نژادپرس ــتی س ــازمانیافته
و دولت ــی نب ــود ،ام ــا جنب ــش جهان ــی علی ــه آپارتای ــد ن ــژادی را از لبن ــان و ژاپ ــن ب ــه امری ــکا و بریتانی ــا
وص ــل ک ــرد .دو س ــال بع ــد در ای ـران اس ــﻼم زده ،ت ـراژدی قت ــل مهس ــا امین ــی توس ــط اوب ــاش گش ــت ارش ــاد،
تعف ــن آپارتای ــد جنس ــی در ای ـران و خش ــونت س ــازمانیافته دولت ــی ،قوانی ــن ض ــد زن و بربری ــت ق ــرون
وس ــطایی را در خش ــن تری ــن و کثی ــف تری ــن ش ــکل آن در مقاب ــل جه ــان ق ـرار داد ... .صفح ــه۳

خوشه هاى خشم »از كردستان تا تهران«
مظفر محمدى

اطﻼعيه هاى حزب حكمتيست )خط رسمى(

دست رد مردم آزادىخواه ايران بر سينه آپارتايد جنسى
-----ايران بدون حجاب ! »مرگ بر ديكتاتور«
-----طغيان سراسرى در ايران براى حق زن!
-----ساير اطﻼعيه ها از جمله اطﻼعيه هاى دفتر كردستان حزب و گ زارش
فعاليت هاى حزب در خارج كشور را در صفحات ديگر دنبال كنيد.

نامه سرگشاده به :اتحاديه هاى كارگرى،
سازمانها ،گروه ها ،شخصيت ها ،انسان هاى
پيشرو ،مترقى و آزادى خواه!
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نمايش ابتذال!

حاكميتىكهاپوزيسيونشده
ام ــروز رئی ــس »ش ــورای تبلیغ ــات اس ــﻼمی« در ش ــهرهای مختل ــف ف راخ ــوان تظاه رات
علی ــه م ــردم مع ــﱰض ب ــه قت ــل و جنای ــت علی ــه زن ــان را ص ــادر ك ــرده اس ــت .اكن ــون
ش ــش روز اس ــت ﴎاﴎ ای ـران می ــدان اع ـﱰاض میلیونه ــا زن و م ــردم آزادیخ ــوه علی ــه
قت ــل مهس ــا امین ــی توس ــط گش ــت ارش ــاد ،می ــدان پ ــرت ك ــردن و س ــوزاندن روﴎی ب ــه
عن ــوان س ــمبل بردگ ــی زن ،می ــدان اع ـﱰاض ب ــه زن س ــتیزی ،ب ــه قوانی ــن و فرهن ــگ
و س ــنت ض ــد زن و میــدان اع ـﱰاض ب ــه فق ــر و بــی حقوقــی و امیــت جمهــوری
اس ــﻼمی اس ــت.
جمهــوری اســﻼمی در مقابــل جامعــه بــه پــا خواســته ،كــه ب رابــری زن و مــرد و
عدال ــت و آزادی میخواه ــد ،هم ــه امكان ــات خ ــود را ب ــكار انداخ ــت ،هم ــه نیروه ــای
خ ــود را بس ــیج ك ــرد ،از ش ــلیك ب ــه م ــردم ت ــا دس ــتگیری و خان ــه گ ــردی و ش ــكار ش ــبانه
آزادیخواه ــان! در كن ــار ق ــول و وع ــده ه ــای فریبكاران ــه ،ک ــه هیچك ــدام نتوانس ــت
مــردم آزادیخــواه و مدافــع ب رابــری را بــه عقــب نشــینی وادارد ،تــﻼش كردنــد در
دانشــگاهها عوامــل خــود را بســیج و تظاهــرات ضــد دانشــجویان آزادیخــواه
راه بیندازنــد .تﻼشــی کــه در نطفــه خفــه شــد ،پــس از آن دســتور دادنــد دروس
دانش ــگاه را ت ــا خوابان ــدن اوض ــاع اینﱰنت ــی كنن ــد و عم ــﻼ دانش ــگاهها را ب ــه عن ــوان
یك ــی از كانونه ــای اع ـﱰاض تعطی ــل کنن ــد .اكن ــون ق ـرار اس ــت علی ــه دهه ــا میلی ــون
مــردم معــﱰض تظاهــرات دولتــی راه بیندازنــد! قــرار اس ــت همــه نیــروی بســیج
و اطﻼعاتــی ،همــه مــزدوران مســلح و گلــه هــای آتــش بــه اختیــار و ضــد زن ،از
طلب ــه و آخون ــد ت ــا مرتجعی ــن جی ــره خ ــوار خ ــود را بس ــیج كنن ــد و بعن ــوان »ام ــت
مس ــل ن« علی ــه م ــردم آزادیخ ــواه ب ــه خیابانه ــا بریزن ــد ت ــا م ــا مرع ــوب ش ــویم .ای ــن
سیاس ــت بی ــان ق ــدرت م ــا و ضع ــف و اس ــتیصال حاكمی ــن اس ــت .ای ــن سیاس ــت بی ــان
ت ــوازن جدی ــدی در جامع ــه اس ــت ك ــه زن ــان و م ــردان آزادیخ ــواه ای ـران ب ــه حاكمی ــت
تحمی ــل ك ــرده ان ــد .ای ــن » ای ــش ق ــدرت« انع ــكاس فش ــار و ق ــدرت مردم ــی اس ــت
ك ــه در ای ــن روزه ــا جامع ــه ای ـران و فض ــای سیاس ــی آن و خیابانه ــا و میادی ــن ش ــهرها،
دانشــگاهها و همــه ج ــا را ب ــه تس ــخیر خ ــود درآورد .ای ــن » ای ــش قــدرت« رســ
اعــﻼم شکســت دســتگاه ﴎکــوب و سیاســت ﴎکوبگ رانــه حاکمیــت اســت .رژه
اوب ــاش رژی ــم بی ــان ای ــن حقیق ــت اس ــت ك ــه ق ــدرت م ــردم حاكمی ــت را ب ــه عن ــوان
اپوزیس ــیون وض ــع موج ــود ب ــه گوش ــه ای ران ــده اس ــت و خ ــود علی ــه م ــردم تظاه ـرات
میكن ــد .ای ــن سیاس ــت ه ــم ﴎنوش ــت به ــﱰی از بقی ــه نخواه ــد داش ــت ،ای ــن ابت ــذال
حكومت ــی مای ــه س ــخر هم ــگان خواه ــد ش ــد!
مردم آزادیخواه ای ران
روزه ــای اخی ــر جامع ــه ای ـران می ــدان ق ــدرت ای ــی ش ـ ب ــود ،چی ــزی ك ــه انع ــكاس
آن در جهــان پیچیــد و موجــی از ح یــت را در میــان مــردم آزادیخــواه جهــان
ب رانگیخ ــت .ای ــن تنه ــا گوش ــه كوچك ــی از ق ــدرت جنب ــش آزادیخواهان ــه م ــردم ای ـران
اس ــت .ای ــن م ــوج عظی ــم انســانی ب ــا ای ــن ترفنده ــا ،بــا تظاه راته ــای حكومت ــی و
بســیج نیروه ــای آنهــا در لب ــاس م ــردم ،تســلیم یش ــود.
در دی ـ ه  ۹۶و آبا ــاه  ۹۸م ــا ش ــاهد م ــوج دس ــتگیری ،تهدی ــد و ایش ــهای مش ــابه
و كشــتار مــردم بودیــم .در ای ــن فاصل ــه جامع ــه ایــران ش ــاهد م ــوج اعتصاب ــات و
اع ﱰاض ــات كارگ ــری ،بازنشس ــته ،معل ــم و بقی ــه اقش ــار ح ــق طل ــب جامع ــه ب ــود .ای ــن
اعﱰاض ــات مه ــر آزادی خواه ــی و ب راب ــری طلب ــی را ب ــر س ــی ی سیاس ــی ای ـران كوبی ــد.
اع ﱰاض ــات وس ــیع و ﴎاﴎی چن ــد روز اخی ــر ب ــا خواس ــت و مطالب ــات روش ــن ،علی ــه
زن س ــتیزی ،آپارتای ــد جنس ــی و هم ــه قوانی ــن و س ــنت و فرهن ــگ م ــرد س ــاﻻر و علی ــه
كلی ــت ارتج ــاع حاك ــم ،ب ــا بلن ــد ك ــردن پرچ ــم ب راب ــری زن و م ــرد ،جامع ــه ای ـران را وارد
ف ــازی دیگ ــر از ای ــش ق ــدرت جنب ــش آزادیخواهان ــه و ب راب ــری طلبان ــه م ــردم ای ـران
ك ــرد .جنبش ــی ك ــه روز م ــرگ مهس ــا امین ــی را ب ــه عن ــوان »روز ن ــه ب ــه حج ــاب« در
تاری ــخ سیاس ــی مع ــاﴏ ای ـران ثب ــت ك ــرد .اع ﱰاض ــات ای ــن دوره ب ــر ش ــانه دی ـ ه  ۹۶و
آب ــان  ۹۸و اعتصاب ــات كارگ ــری و  ...ایس ــتاده و امت ــداد آن اس ــت و از ه ــر زاوی ــه چ ــه
س ــازمان و همبس ــتگی و ﴎاﴎی ب ــودن و چ ــه مطالب ــات روش آن قدم ــی ب ــه جل ــو و
ف ــازی دیگ ــر از ی ــك جنب ــش واح ــد اس ــت.
ایــن اع ﱰاضــات فــازی بــه جلــو در جهــت ﴎنگونــی انقﻼبــی جمهــوری اســﻼمی
اس ــت و مه ــر ی ــك دوره جدی ــد از تناس ــب ق ــوا و ق ــوام گرف ـ بی ــش از پی ــش جنب ــش
آزادیخواهانــه و ب رابــری طلبــی را ایــن بــار بــا محوریــت ب رابــری زن و مــرد بــر
پیشــانی جامعــه كوبیــده اس ــت.

مســتقل از اینكــه حاكمیــت روز جمعــه بــه چــه میــزان بتوانــد نیــروی متزلــزل
و ه راس ــیده خ ــود و هم ــه م ــزدوران مس ــلح و غی ــر مس ــلح را ب ــه ن ــام »م ــردم« ب ــه
می ــدان بی ــاورد ،مس ــل یتوان ــد جنب ــش آزادیخواهان ــه م ــا را زمی ــن بزن ــد .م ــا م ــردم
آزادیخ ــواه ،م ــا م ــردم تش ــنه ب راب ــری و عدال ــت ،م ــا زن ــان و م ــردان مداف ــع ح ــق ب رابری
زن و مــرد ،در مســیر اع ﱰاضــات خــود ،بیــش از گذشــته تجربــه كســب میكنیــم،
نی ــروی خ ــود را متح ــد ت ــر میكنی ــم ،ه ــر ن ــوع ت ــﻼش تفرق ــه افكنان ــه را تح ــت ه ــر
عنوان ــی خنث ــی و حاش ــیه ای میكنی ــم و ب ــا پرچ ــم رهای ــی و آزادی زن صف ــوف خ ــود
را بی ــش از پی ــش متح ــد و س ــازمانده میكنی ــم.
مــا تــﻼش میكنیــم در همــه جــا نیــروی خروشــان خــود را حــول آزادی زن ،حــول
ب رابــری و علیــه جمهــوری اســﻼمی و بــرای جامعــه ای آزاد و ب رابــر و حاكمیــت
خــود مــردم از كانــال شــوراهای مردمــی تامیــن كنیــم .مــا تــﻼش میكنیــم همــه
جــا از خیابــان تــا دانشــگاه ،از م راكــز كارگــری تــا صــف معلــم و بازنشســته ،تــا
مح ــﻼت ش ــهرها ،در ان ــواع و اقس ــام نهاده ــا و كمیت ــه ه ــا و ش ــوراها جم ــع ش ــویم،
ســازمان پیــدا كنیــم و قــدرت و اتحــاد خــود را بیشــﱰ كنیــم .مــا تــﻼش میكنیــم
ص ــف خ ــود و نی ــروی وس ــیع و عظی ــم خ ــود را متش ــكل ت ـر ،س ــازمان یافت ــه ت ــر و
صاح ــب افق ــی روش ــن ت ــر در دل اع ﱰاض ــات روزان ــه و وس ــیع خ ــود ،ب ــه می ــدان آوری ــم.
م ــا اپوزیس ــیون ش ــدن جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه عن ــوان پی ــﴩوی جنب ــش خ ــود ب ــه
رس ــمیت م ــی شناس ــیم ،ای ــن سیاس ــت را ه ــم شكس ــت م ــی دهی ــم و ق ــدم ب ــه ق ــدم
ب ـرای جن ــگ نهای ــی و تعیی ــن تكلی ــف كام ــل ب ــا ارتج ــاع حاك ــم آم ــاده م ــی ش ــویم.
زنده باد آزادی و ب رابری
زنده باد ب رابری زن و مرد
حزب حكمتیست خط رسمی
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حق زن حلقه اتصال اع ﱰاض
قت ــل مهس ــا و خی ــزش میلیون ــی م ــردم علی ــه آن ،ن ــه فق ــط مس ــئله زن را بعن ــوان پاش ــنه
آش ــیل حکوم ــت اس ــﻼمی در ای ـران ،بلک ــه ج ــدال زن ــان و م ــردن آزادیخ ــواه در ای ـران علی ــه
آپارتای ــد جنس ــی را ب ــه نقط ــه اش ـﱰاک اع ـﱰاض بخش ــهای مختل ــف م ــردم ،از ج ــوان ت ــا پی ـر،
کارگ ــر ت ــا زن خان ــه دار ،کارمن ــد ت ــا بازنشس ــته ،تبدی ــل ک ــرد .اگ ــر ت ــا دی ــروز مس ــئله زن
»حلق ــه ضعی ــف« ب ـرای حمل ــه ب ــه جامع ــه و عق ــب ران ــدن مقاوم ــت ت ــوده ای در مقاب ــل
حکومــت وحــوش اســﻼمی بــود ،اگــر تــا دی ــروز حملــه بــه زنــان زمینــه س ــاز تعرض ــی
وس ــیعﱰ و خونی ــن ت ــر ب ــه کل جامع ــه ب ــود ،ام ــروز دف ــاع از ب راب ــری و رهای ــی زن» ،ن ــه ب ــه
حج ــاب ،ن ــه ب ــه آپارتای ــد جنس ــی« حلق ــه اتح ــاد و اتص ــال بخش ــهای مختل ــف جامعه تش ــنه
آزادی و ب رابــری و س ــنگر تع ــرض جامع ــه ب ــه بنیاده ــای نظ ــام اس ــت» .حلق ــه ضعی ــف«
دی ــروز ،ب ـرای قربان ــی ک ــردن نیم ــی از جامع ــه ،ام ــروز توپخان ــه ق ــوی تع ــرض کل جامع ــه
ب ــه توح ــش حاک ــم در ای ـران اس ــت .صحن ــه ه ــای ش ــورانگیز تقاب ــل جوان ــان ب ــا نیروه ــای
ﴎک ــوب ،خل ــع س ــﻼح آن ــان ت ــا ف ـراری دادن ش ــان ،حج ــاب س ــوزان در ــام تظاه ـرات ه ــا،
هم ــه و هم ــه حاک ــی از ﴎآغ ــاز دور جدی ــدی در جنب ــش ﴎنگون ــی انقﻼب ــی اس ــت!
خی ــزش میلیون ــی این ــدوره در ای ـران ک ــه از رش ــت ت ــا کی ــش ،از مش ــهد ت ــا هم ــدان ،از ته ـران
ت ــا س ــنندج ،از س ــقز ت ــا اصفه ــان در جری ــان اس ــت ،ای ــن واقعی ــت را ک ــه انق ــﻼب آت ــی ای ـران
ه نق ــدر مه ــر ض ــد اس ــتث ر و ناب راب ــری ب ــر خ ــود دارد ،ک ــه مه ــر ح ــق زن و ضدی ــت ب ــا
اس ــﻼم را ،ثاب ــت ک ــرد!
حکومتــی کــه رئیــس جمهــوراش تــا دیــروز بــا وقاحــت از اعــدام هــای دهــه شــصت
بعن ــوان »اع ــدام تروریس ــت ه ــا« دف ــاع میک ــرد ،رژیم ــی ک ــه هن ــوز کش ــتار دانش ــجویان در
انق ــﻼب فرهنگ ــی را جزی ــی از افتخ ــارات خ ــود میدان ــد ،حکومت ــی ک ــه از ش ــکنجه این ــدگان
کارگ ــری دف ــاع میک ــرد ،حکومت ــی ک ــه در ب راب ــر ش ــلیک ب ــه هواپی ـ و ب ــه قت ــل رس ــاندن ۱۷۶
نف ــر ش ــانه ب ــاﻻ م ــی ان ــدازد ،قاتلین ــی ک ــه کش ــتار آب ــان  ۹۸را ان ــکار میکنن ــد ،زی ــر فش ــار
ای ــن خی ــزش میلیون ــی ب ـرای ب راب ــری ،علی ــه آپارتای ــد جنس ــی ،وادار ش ــدند بخاط ــر یک ــی از
پرون ــده ه ــای جنایت ــش ب ــه دس ــت و پ ــا بیفتدن ــد .رئی ــس جمه ــوری ک ــه ت ــا دی ــروز وقیحان ــه
و بیﴩمان ــه از اع ــدام ه ــای ده ــه ش ــصت دف ــاع میک ــرد ،ناچ ــار ش ــد ب ـرای بخش ــش دس ــت
ب ــه دام ــان خان ــواده مهس ــا ش ــود و ب ــه امی ــد خف ــه ک ــردن »مس ــاﳌت آمی ــز« ای ــن جنب ــش
»کمیت ــه حقیق ــت ی ــاب« تش ــکیل ده ــد!
بــرای اولیــن بــار در عمــر ســیاه حکومــت شــان مجبــور شــدند »جوابگــو« باشــند و
»توضی ــح« دهن ــد» ،رف ــع ابه ــام« کنن ــد و از ﴐورت »بازبین ــی« و »اص ــﻼح« و حت ــی انح ــﻼل
یک ــی از ارگان ه ــای ﴎک ــوب» ،گش ــت ارش ــاد« ح ــرف بزنن ــد .زمانیک ــه دامن ــه ای ــن جنب ــش
از کردس ــتان ب ــه ته ـران و کی ــش و انزل ــی و اه ــواز و اصفه ــان و  ....کش ــیده ش ــد ،زمانیک ــه
حج ــاب س ــوزان ب ــه جش ــنی ه ــر روزه در اع ﱰاض ــات تبدی ــل ش ــد ،زمانیک ــه دانش ــگاه ه ــا ب ــه
تس ــخیر دانش ــجویان رادی ــکال و انقﻼب ــی در آم ــد ،زمانیک ــه دخ ـﱰان جس ــور ب ــدون حج ــاب
در مقابــل نیروهــای ﴎکــوب رژه رفتنــد ،زمانیکــه راه انداخــ »تظاه راتهــا«ی اوبــاش
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در چن ــد روز گذش ــته فض ــای سیاس ــی و اع ﱰاض ــی در ای ـران تح ــت تاثی ــر قت ــل مهس ــا امین ــی
توس ــط حاکمی ــت ،ح ــول خواســت ف ــوری الغــای مناس ــبات و قوانی ــن ض ــدزن جمه ــوری
اس ــﻼمی در جامع ــه ب ــه ط ــور ح ــاد قطب ــی ش ــده اس ــت .م ــردم ای ـران ،زن و م ــرد ،از ته ـران،
س ــقز ،س ــنندج و مش ــهد ت ــا ش ــهرهای دیگ ـر ،از کان ــون صنف ــی معل ـ ن ای ـران و س ــندیکای
ﴍکــت واحــد تــا هفتتپــه و تــا صفــوف دانشــجویان ،بــا یــک خواســت واحــد و در
تجمع ــات ﴎاﴎی و ت ــودهای ب ــه می ــدان آمدن ــد و خواس ــتار برچی ــدن ارگانه ــای ﴎک ــوب
حاکمی ــت از گش ــتهای ارش ــاد و ام ــر ب ــه مع ــروف ت ــا لغ ــو ف ــوری قوانی ــن ض ــدزن ش ــدند.
خواســت ب رابــری زن و مــرد ،لغــو فــوری آپارتایــد جنســی و کلیــه قوانیــن و نهادهــای
متک ــی ب ــر آن در دس ــتور کام ــل م ــردم ب ــه پاخاس ــته علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ـرای ایج ــاد
دنیای ــی ع ــاری از تبعی ــض و ناب راب ــری ق ـرار گرفت ــه اس ــت .مس ـ له زن ام ــروز ب ــه مس ـ له
کل جامع ــه ای ـران تبدی ــل ش ــده اس ــت و خواس ــت لغ ــو ناب راب ــری و ستمکش ــی ب ــر زن از زی ــر
آوار تع ــرض پ ــی در پ ــی ب ــورژوازی ای ـران و حکوم ــت آن یعن ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،کم ــر
راس ــت ک ــرده اس ــت.
اگ ــر ت ــا دی ــروز م ــا کمونیس ــتها ب ــه درس ــت اع ــﻼم ک ــرده بودی ــم ک ــه انق ــﻼب آت ــی ای ـران
رن ــگ و ب ــوی زنان ــه خواه ــد داش ــت ،ام ــروز ای ــن دیگ ــر نی ــازی ب ــه گف ـ ن ــدارد .رهای ــی زن و
مب ــارزه ب ـرای تثبی ــت ب راب ــری زن و م ــرد یک ــی از س ــتونهای قدر ن ــد جامع ــه ب ـرای ایج ــاد
دنیای ــی ممل ــو از رف ــاه و امنی ــت و آزادی اس ــت .ت ــا همینج ــا کیفرخواس ــت میلیونه ــا زن
در ای ـران تح ــت انقی ــاد جمه ــوری اس ــﻼمی ،در نظام ــی ک ــه زن ب ــودن ج ــرم اس ــت و عقوب ــت
دارد ،زمی ــن را زی ــر پ ــای ﴎان و ﴎدم ــداران ب ــزدل حاکمی ــت ب ــه ل ــرزه درآورده اس ــت و ب ــه
گ ــوش جهانی ــان رس ــیده اس ــت.

بس ــیجی تح ــت عن ــوان تظاه ـرات »جوان ــان غی ــور حس ــینی و فاطم ــی« در ی ــک چش ــم ب ــه
هــم زدن زیــر فشــار دانشــجویان رادیــکال دود شــد و هــوا رفــت ،زمانیکــه مســاجد و
امام ــزاده ه ــا و فرمان ــداری ه ــا ،پوس ــﱰهای »آق ــا« و قهرم ــان ش ــان »قاس ــم س ــلی نی« و ــام
پرچ ــم ه ــا و اده ــای رژی ــم ب ــه آت ــش کش ــیده ش ــد ،عرب ــده ه ــای کثی ــف ﴍیعتم ــداری
ه ــا و این ــدگان ک ــودن و کثی ــف ش ــان ک ــه ﴎک ــوب خونی ــن کنی ــد ،ش ــلیک مس ــتقیم کنی ــد،
اع ــدام کنی ــد و  ...ب ــه راه افت ــاد!
اینک ــه ای ــن خی ــزش قدر ن ــد ت ــر ،گس ــﱰده ت ــر ،س ــازمایافته ت ـر ،رادی ــکال ت ــر و همگان ــی ت ــر
از خی ــزش ه ــای پیش ــین اس ــت را حت ــی ک ــودن تری ــن ه ــای حکوم ــت درک ک ــرده ان ــد .ب ــه
اعــﱰاف خودشــان ایــن شــش روز ســیاه تریــن ،دردناکﱰیــن روزهــای حاکمیــت چهــل و
چن ــد س ــاله رژی ــم و »ضدانقﻼبی«تری ــن تح ــرک حی ــات جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت» .معت ــدل«
هایش ــان از »ﴐورت بازبین ــی« ،از »آش ــتی مل ــی« ن ــه ب ــا جن ــاح رقی ــب ک ــه ب ــا م ــردم ح ــرف
میزنن ــد و هش ــدار میدهن ــد ک ــه »اوض ــاع بح ران ــی را بای ــد دریاف ــت«! ای ــن خی ــزش ،علیرغ ــم
قربان ــی دادن ،ت ــا همی ــن ج ــا پی ــروزی ه ــای ج ــدی بدس ــت آورده اس ــت.
مــردم آزادیخــواه ایــن شــش روز را بــر جمه ــوری اســﻼمی از »فرمانــده قــوا« تــا اوب ــاش
چاقوک ــش و قم ــه گ ــردان هایش ــان س ــیاه و ناام ــن کردن ــد .ش ــاید ب ـرای اولی ــن ب ــار در تاری ــخ
ج ــدال م ــردم ب ــا حاکمی ــت در هم ــه ش ــهرها خیابانه ــا ب ـرای قم ــه گردان ــی و چ ق ــداری
اوبــاش بســیجی و لبــاس ش ــخصی هــا ناامــن شــد .بایــد ﴎاﴎ جامعــه را بــرای اوبــاش
اس ــﻼمی حاک ــم و نیروه ــای رس ــمی و غی ــر رس ــمی ش ــان ناام ــن و ب ـرای زن ــان ام ــن و س ــا
ک ــرد.
ایــن ناامن ــی را بایــد هــرروزه کــرد .بایــد ایــن قــدرت و احســاس قــدرت را دا ــی کــرد.
بایــد ن ــه فقــط در روز اعــﱰاض و جنــگ ،کــه هــر روزه کوچــه ،محلــه ،دانشــگاه ،شــهر
در تس ــخیر م ــردم باش ــد .بای ــد کن ــﱰل محل ــه ،دانش ــگاه و ش ــهر و روس ــتا را تضمی ــن ک ــرد.
ای ــن خیاب ــان ،کوچ ــه ،دانش ــگاه ،کارخان ــه ،ش ــهر و روس ــتای م ــا اس ــت و بای ــد دس ــت اوب ــاش
اســﻼمی را از تعــرض بــه آن کوتــاه کــرد! بایــد عــﻼوه بــر مقابلــه بــا اوبــاش رژیــم در
روزه ــای اع ـﱰاض خیابان ــی ،ام ــکان و ق ــدرت دف ــاع از خ ــود را همیش ــگی ،دا ــی و در زندگ ــی
روزم ــره ج ــاری ک ــرد .این ــکار قب ــل از هرکس ــی دس ــت کمونیس ــت ه ــا ،سوسیالیس ــت ه ــا
و ســازمان دهنــدگان اع ﱰاضــات امــروز را مــی بوســد .پــس از خیــزش اخیــر ،جــدال بــا
جمه ــوری اس ــﻼمی وارد فازجدی ــد ش ــده اس ــت .دش ــمن م ــا همزم ــان ب ــا عق ــب نش ــینی،
خ ــود را ب ـرای مقابل ــه ای وس ــیعﱰ و ج ــدی ت ــر آم ــاده میکن ــد و م ــا ه ــم بای ــد روی پی ــﴩوی
امروزم ــان بس ــازیم .بای ــد ای ــن اتح ــاد ،جس ــارت ،ق ــدرت دف ــاع از خ ــود چن ــد روز اخی ــر را
دا ــی ک ــرد .ب ـرای پی ــﴩوی ه ــای بیش ــﱰ ب ــه ای ــن اتح ــاد نی ــاز داری ــم.
بای ــد در ه ــر ش ــکلی ،در محل ــه و ش ــهرک و ش ــهر و دانش ــگاه و روس ــتا ،متش ــکل ش ــد .بای ــد
دفــاع از امنیــت مــردم را در مقابــل تعــرض ،از دســت درازی در خیابــان تــا دســتگیری
ش ــبانه ،را ب ــه عه ــده بگیری ــم .بای ــد آم ــاده ورود ب ــه خی ــزش ه ــای بع ــدی و تقاب ــل ه ــای
بع ــدی ش ــد .بای ــد روی پی ــﴩوی و دس ــتاوردهای ام ــروز س ــنگرهای محک ــم ج ــدال ه ــای آت ــی
را بس ــازیم .بای ــد دس ــت ب ــه کار ش ــد!
قتــل مهســا امینــی ،نــه تنهــا جامعــه ایــران و بویــژه جنبــش رهایــی زن را وادار بــه
تس ــلیم نک ــرد بلک ــه آت ــش خش ــم م ــردم علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی و قوانی ــن ض ــد انس ــانی
آن را ش ــعلهورتر ک ــرد .خ ــون ریختهش ــده مهس ــا ،کاتالی ــزوری ش ــد ت ــا س ــنبه پ ــر زور ای ــن
جنب ــش ب ــه دری ــای اعتصاب ــات و ش ــورشهای ش ــهری و کارگ ــری بپیون ــدد و آزادی و ب راب ــری
زن و مــرد و لغــو آپارتایــد جنســی را همچــون یکــی از مهمتریــن مطالبــات مــردم بــه
پاخاس ــته علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در ه ــر ک ــوی و ب ــرزن ای ــن مملک ــت ب راف ـرازد .ب ــار دیگ ــر
جامع ــه ای ـران در ابع ــاد ﴎاﴎی اع ــﻼم ک ــرد ک ــه مه ــر باط ــل ب ــر پیش ــانی تفرق ــه و ش ــکاف
حاکمی ــت می ــان زن و م ــرد ب ــر حس ــب جنس ــیت ،همچ ــون تفرق ــه ب ــر حس ــب تبعی ــض
ن ــژادی ،قوم ــی و مل ــی در اردوی م ــردم مح ــروم میکوب ــد و کوبی ــد .جامع ــه اع ــﻼم ک ــرده
اس ــت ک ــه خواه ــان برچی ــدن قوانی ــن و اف ــکار پوس ــیده و تعصب ــات کهن ــه و فلجکنن ــده در
ح ــق زن ــان ،کوت ــاه ک ــردن دس ــت مذه ــب از زندگ ــی م ــردم و جم ــع ک ــردن بس ــاط حاکمی ــت
مداف ــع آن اس ــت.
ام ــروز دیگ ــر ب ــر هم ــگان آش ــکار اس ــت ک ــه تنه ــا کمونیس ــم و چ ــپ جامع ــه اس ــت ک ــه
ب ــا مطالب ــات رادی ــکال و ماكزی لیس ــت در دف ــاع از حق ــوق انس ــانی زن ــان ،در کن ــار زن ــان
میایســتد .کمونیســم و طبقــه کارگــر در ایــران نیرویــی اســت کــه میتوانــد تــوده
میلیونــی زن ــان را ﴏفنظ ــر از هویته ــای کاذب و دستس ــاز زبان ــی ،قومــی ،مذهب ــی،
ش ــغلی ،ح ــول مطالب ــات روش ــن و انس ــانی در برنام ــه خ ــود گ ــرد ه ــم آورد و در پیش ــاپیش
ی ــک ج ــدال عظی ــم اجت ع ــی ب ـرای رهای ــی زن ــان ق ـرار بگی ــرد .ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط
رس ــمی( ب ــه ای ــن ص ــف و ب ــه ای ــن جنب ــش تعل ــق دارد و ت ــﻼش میکن ــد در پیش ــاپیش ای ــن
ص ــف ،ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــا احق ــاق حق ــوق کام ــل زن ــان ت ــوأم کن ــد.
زنده باد ب رابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
زنده باد انقﻼب کارگری
حزب حکمتیست خط رسمی
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خوشه هاى خشم »از كردستان تا تهران«
مظفر محمدی
مهســا امینــی را کشــتند .انســانیت را کشــتند .هــر روز مــی کشــند .ایــن زخــم هــر روز
خونریــزی مــی کنــد .زخمــی بــر بــدن کل جامعــه .زخمــی بــر بــدن زن ،کارگــر ،بیــکار،
کول ــﱪ ،ج ــوان .زخم ــی ب ــر ب ــدن  ٨٥میلی ــون انس ــان جامع ــه م ــا.
دیگــر زمــان تســلیت بــه خانــواده هــای قربانــی ،تســلیت بــه
م ــردم س ــق ز ،مری ــوان ،ته ـران  ...گذش ــته .زم ــان اق ــدام ت ــوده ای و
میلیون ــی اس ــت .جامع ــه م ــا زمان ــی تس ــلی م ــی یاب ــد ک ــه چن ــگال
خونی ــن نظ ــام جه ــل و قت ــل وجنای ــت و دزد ن ــان س ــفره ی م ــردم
از گل ــوی جامع ــه کن ــده ش ــود!
مردم!
خوشــه هــای خشــم تــان را بــا اتحــاد و همبســتگی و مبــارزه
ﴎاﴎی به ــم گــره بزنیــد .خطــر قت ــل و جنایــت و فقــر و گرس ــنگی و فﻼکــت و ســﻼمت
عمومــی ،همگانــی اســت ،ﴎاﴎی اســت .کشــتار و فقــر و فﻼکــت و فحشــا ،گرســنگی
و بیــ ری و مــرگ ،درد مشــﱰک اک یــت جامعــه اســت .درمــان ای ــن درد از عهــده ی ای ــن
و آن زن و دخــﱰ تنهــا ،ایــن و آن خانــواده ی قربانــی و ایــن و آن صنــف و بخــش جــدا
از هــم جامعــه ،بــر ــی آیــد .در مقابــل اقلیــت شــکم ســی ران بــی وجــدان و جنایت ــکار،
لش ــکر عظی ــم ده ه ــا میلیون ــی کارگ ـران و زحمتکش ــان ب ــا خواس ــت مش ــﱰک آزادی و ب راب ــری
و حرمــت زن و حرمــت جامعــه قــرار دارد .دشــمن در اقلیــت و مــا اک یتیــم .جمهــوری
اســﻼمی ارتشــی قــوی تــر از ارتــش شــاه و ســازمان اطﻼعاتــی قــوی تــر از ســاواک شــاه
ن ــدارد .طبق ــه کارگ ــر و زن ــان و م ــردان آزادیخ ــواه ،نظ ــام ش ــاهی صاح ــب ب ــزرگ تری ــن ارت ــش
خاورمیانــه را در هــم کوبیدنــد.
مش ــت ه ــای گ ــره ک ــرده ت ــوده ه ــای مع ــﱰض در اعتصاب ــات کارگ ــری و عموم ــی ،تجمع ــات
گس ــﱰده و پیوس ــته م ــی توان ــد قدر ندتری ــن نی ــروی ب ــورژوازی حاک ــم و قات ــﻼن و تفنگچ ــی
هایش ــان را از پ ــا در آورد .ای ــن را تاری ــخ ب ــه ک ـرات نش ــان داده اس ــت .خامن ــه ای چن ــد ب ــار م ــی
توان ــد ب ــه گش ــت ارش ــاد قت ــل و جنای ــت و نیروه ــای نظام ــی اش دس ــتور ده ــد ک ــه ه ــر ان ــدازه
ﻻزم باش ــد بکش ــید ،ش ــورش گرس ــنگان را ب ــه ح ـ م خ ــون تبدی ــل کنی ــد .حرم ــت دخ ـﱰان را
بکش ــید .ای ــن کاری نیس ــت ک ــه حاک ـ ن بتوانن ــد ه ــر ب ــار امتح ــان کنن ــد .ای ــن ب ــار طبق ــه
کارگ ــر اس ــت ک ــه زن ــگ کارخان ــه ه ــا را ب ــه ص ــدا در م ــی آورد .ای ــن ب ــار ت ــوده ه ــای میلیون ــی
زحمتکش ــان زن و م ــرد هس ــتند ک ــه گل ــوی نظ ــام را آنق ــدر م ــی فش ــارند ت ــا تس ــلیم ش ــود.
م ــردم کردس ــتان ،همش ــهریان مهس ــا در ش ــهر س ــقز در خان ــه ــی نش ــینند .م ــردم ته ـران
از پش ــت ب ــام ه ــا ب ــه خیاب ــان م ــی آین ــد .خوش ــه ه ــای خش ــم زنجی ــر به ــم پیوس ــته ای م ــی
شــوند کــه بــر گلــوی نظــام قتــل و جنایــت و فقــر و فﻼکــت مــی پیچنــد .زخ ــم مهســا
های ـ ن ب ــر ب ــدن جامع ــه زمان ــی التی ــام پی ــدا م ــی کن ــد ک ــه کاخ خامن ــه ای را ب ــر ﴎ خ ــود و
س ــپاهیان و وزرا و وکﻼ و قض ــات قصاب ــش وی ـران س ــازیم! ﴎ م ــار را بای ــد کوبی ــد ت ــا دیگ ــر
ن ــه س ــپاه ،ن ــه اطﻼع ــات و لب ــاس ش ــخصی ه ــا و گش ــت ه ــای ارش ــاد کش ــتار نتوانن ــد ازادی و
حرم ــت انس ــان را زی ــر چکم ــه ه ــای نظ ــام داعش ــی جمه ــوری اس ــﻼمی پای ـ ل کنن ــد.
مهس ــاهای دی ــروز و ام ــروز و ف ــردا منتظ ــر اق ــدام ش ـ م ــردم ان ــد .ب ــه ای ــن س ــیکل جنای ــت
خا ــه دهی ــد .گش ــت ارش ــاد قت ــل و جنای ــت را در خیاب ــان ه ــا در ه ــم بپیچی ــد .نگذاری ــد
قات ــﻼن زنجی ــره ای گش ــت ارش ــاد دس ــت کثیفش ــان م ــوی ﴎ زن ــان و دخ ـﱰان را در دس ــتان
کثی ــف خ ــود در ه ــم پیچن ــد و زی ــر ش ــکنجه بکش ــند.
بس ــیج جنگ ــی علی ــه زن ــان ودخ ـﱰان م ــان را ب ــا بس ــیج عموم ــی و اق ــدام متقاب ــل ب ــه شکس ــت
بکش ــانید .مﱰوه ــا ،خیاب ــان ه ــا و پ ــارک ه ــا را ب ـرای دخ ـﱰان و زن ــان از تع ــرض گش ــتی ه ــای
قات ــل و حاف ــظ نظ ــام جمه ــوری اس ــﻼمی ،ام ــن کنی ــد .بج ــای گش ــنت ارش ــاد قت ــل و جنای ــت،
گش ــت مدافع ــان ازادی و حرم ــت انس ــان تش ــکیل دهی ــد ت ــا ش ــکارچیان قات ــل زن نتوانن ــد
یک ــی یک ــی دخ ـﱰان و زن ــان تنه ــا را ب ــه کشتارگاههایش ــان بکش ــانند .کج ــا هس ــتند دس ــته
دس ــته و گ ــروه گ ــروه جوانان ــی ک ــه امنی ــت خیاب ــان ه ــا و جامع ــه را حفاظ ــت م ــی کنن ــد!
قل ــم پ ــای مام ــوران پلی ــد خامن ــه ای و اطﻼع ــات و س ــپاه و رییس ــی ﴎدس ــته ی قات ــﻼن را در
خیاب ــان ه ــا بش ــکنید و بساطش ــان را در ه ــم بپیچی ــد.
مردم!
پیک ــر نازنی ــن مهس ــای ن را از چن ــگ خونی ــن و پلی ــد دژخی ـ ن جمه ــوری اس ــﻼمی در آوری ــد
و ب رای ــش م راس ــم ده ه ــا ه ــزار نف ــری اع ـﱰاض ب ــه ای ــن جنای ــت برگ ــزار کنی ــد! از ته ـران ت ــا
هم ــه ی ش ــهرهای کردس ــتان در ای ــن م راس ــم ﴍک ــت کنی ــد .ب ـرای مهس ــا گری ــه نکنی ــد ،مهس ــا
از ش ـ انتق ــام م ــی خواه ــد .اجت ـ ع عظی ــم ش ـ در م راس ــم بدرق ــه ی مهس ــای عزی ــز بهﱰی ــن
انتق ــام و زیباتری ــن اح ـﱰام ب ــه او خان ــواده او اس ــت! جن ــگ م ــا ب ــا ای ــن دش ــمنان انس ــانیت
ادام ــه دارد.
رفقای کمونیست ،کارگ ران و زحمتکشان ب رابری طلب!
امنی ــت و ازادی و حرم ــت جامع ــه در دس ــتان ش ـ اس ــت .بگ ــذار بورژواه ــای احم ــق و ابل ــه
فرب ــه ش ــده در نظ ــام جمه ــوری اس ــﻼمی و م ــزدوران و جی ــره خ ــواران پس ــت و رذل ،از نف ــوذ
کﻼم و ق ــدرت بس ــیج و ب ــه می ــدان آوردن ت ــوده ه ــای میلیون ــی م ــردم زخ ــم خ ــورده از کش ــتار
و جنای ــت و فق ــر و فﻼک ــت و گرس ــنگی ،قال ــب ته ــی کنن ــد .بگ ــذار دش ــمنان در مقاب ــل اراده
ی ش ـ و خش ــم ت ــوده ه ــای میلیون ــی م ــردم ،س ــنگر ب ــه س ــنگر ب ــه عق ــب نش ــانده ش ــوند.
بایــد جمــع کــردن و انحــﻼل گشــت هــای قتــل و جنایــت علیــه زنــان و دخــﱰان اولیــن
پی ــروزی م ــا باش ــد .پی ــروزی ازادی و حرم ــت زن ب ــر ض ــد زن ه ــای اس ــﻼمی خبی ــث .م ــا در ای ــن
جن ــگ طبقات ــی و ج ــدال ب ـرای ازادی و ب راب ــری ،بای ــد پی ــروز ش ــویم .مجبوری ــم پی ــروز ش ــویم.

٤

نامه سرگشاده به :اتحاديه هاى كارگرى،
سازمانها ،گروه ها ،شخصيت ها ،انسانهاى
پيشرو ،مترقى و آزادى خواه

رفقا و دوستان!

ه نگون ــه ک ــه مطل ــع هس ــتید چن ــد روز پی ــش بازه ــم حاکمی ــت مس ــتبد جمه ــوری اس ــﻼمی
جنای ــت دیگ ــری آفری ــد .ت ـراژدی دردن ــاک ب ــه قت ــل رس ــاندن مهس ــا امین ــی )ژین ــا( توس ــط
نیروه ــای کن ــﱰل حج ــاب اس ــﻼمی )گش ــت ارش ــاد( .ﴐب و ش ــتم مهس ــا توس ــط نیروه ــای
امنیت ــی ب ــه خونری ــزی مغ ــزی و س ــپس م ــرگ ای ــن دخ ــﱰ ج ــوان منج ــر ش ــد.
مهس ــا امین ــی بع ــد از چن ــد روز مقاوم ــت در ب راب ــر م ــرگ ،ب ــا ک ـ ل تاســف دی ــروز ج ــان
باخــت .قتــل مهســا توســط پلیــس امنیتــی جمهــوری اســﻼمی ،آنهــم در ب رابــر دیــدگان
خان ــوادهاش ،کل جامع ــه ای ـران را متاث ــر و خش ــمگین س ــاخت .م ــردم ای ران که س ــالها اس ــت در
ب راب ــر ای ــن جنای ــات و تع ــرض ه ــا دس ــت ب ــه اع ـﱰاض زده ان ــد ،از کردس ــتان ت ــا ته ـران ،از ش ـ ل
ت ــا جن ــوب و از ﴍق ت ــا غ ــرب کش ــور در مقاب ــل قوانی ــن ع ــﴫ حج ــری و ق ــرون وس ــطایی،
علی ــه آپارتای ــد جنس ــی و علی ــه دس ــتگاه ﴎک ــوب رژی ــم ب ــه ص ــف ایس ــتادند.
م ــردم خش ــمگین ب ــه خ ــون خواهــی قربانی ــان جامع ــه ،ب ـرای داش ـ حق ــوق انس ــانی ،ب ــا
مطالب ــه آزادی و ب راب ــری ب ـرای دادخواه ــی و مقابل ــه ب ــا حاکمی ــت ،ب ــه خیاب ــان ه ــا آم ــده ان ــد
ک ــه در ظ ــرف همی ــن ی ــک روز ب ــا لش ــگر ت ــا دن ــدان مس ــلح نیروه ــای امنیت ــی روبرو ش ــده اند
و طب ــق آخری ــن خ ــﱪ ی ــک ج ــوان در ش ــهر س ــقز را ب ــه قت ــل رس ــانده ان ــد .س ــازمانهای کارگ ــری،
معل ـ ن ،بازنشس ــتگان ،دانش ــجویان و زن ــان در اع ـﱰاض ب ــه ای ــن جنای ــت خواه ــان کوت ــاه
ک ــردن دس ــت نیروه ــای ﴎک ــوب رژی ــم از زندگ ــی خ ــود ش ــده ان ــد.
ای ــن تع ــرض و حمل ــه حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت ک ــه ب ــه ش ــکل سیس ــت تیک و
هدفمن ــد بی ــش از نیم ــی از جمعی ــت ای ـران را ه ــدف ق ـرار داده و ب ــه طب ــع آن ب ــا فرم ــان
ه ــای جه ــادی و »آت ــش ب ــه اختی ــار« از ط ــرف ره ـﱪان و س ــخنگویان ای ــن حاکمی ــت ،دس ــت
ام ــی عوام ــل جنای ــت کار اس ــﻼمی را در تع ــرض ب ــه زن ــان و انس ــانهای آزادی خ ــواه و تع ــرض
افسارگس ــیخته و وحش ــیانه ب ــه جنب ــش ب راب ــری طلب ــی زن و م ــرد ب ــاز م ــی گ ــذارد ک ــه چ ــه در
خف ــا و چ ــه ب ــه ش ــکل آش ــکار و در روز روش ــن و در م ــﻼء ع ــام مرتک ــب جنای ــات دولت ــی ش ــوند.
ام ــا جامع ــه پی ــﴩو و مﱰق ــی و متم ــدن ای ـران ای ــن بربری ــت را ن ــه تنه ــا در ط ــول چه ــل س ــال
حکوم ــت دیکتات ــوری ای ــن جانی ــان نپذیرفت ــه بلک ــه ام ــروز نی ــز متحدان ــه در چه ــار گوش ــه
ایــران صــدای اعــﱰاض و ضدیــت بــا ارتجــاع را ﴎمــی دهنــد .مســئله زن پاشــنه آشــیل
حاکمی ــت اس ــﻼمی در ای ـران اس ــت .حاکمی ــت جنای ــت کار و مس ــتبد جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا
حمل ــه ب ــه جنب ــش انس ــانی و آزادیخواه ــی و پی ــﴩو زن ــان ،ب ــا قت ــل زن ــان مﱰق ــی ،ب ــا ب ــه رگب ــار
بس ـ و اع ــدام ک ــردن انس ــانهای متم ــدن ،ت ــﻼش میکن ــد عم ــر ننگی ــن و حاکمی ــت دیکتاتوری
خ ــود ب ــر ای ــن جغ رافی ــا را ادام ــه ده ــد.
ام ــا واقعی ــت جامع ــه چی ــز دیگ ــری را نش ــان میده ــد؛ ام ــروز ص ــف کارگ ـران در ای ـران ،ش ــورای
صنف ــی معل ـ ن ای ـران ،پرس ــنل و پرس ــتاران ،دانش ــجویان دانش ــگاه ه ــای کش ــور و جوان ــان
میلیتان ــت و مﱰق ــی ش ــهرهای مختل ــف ای ـران از س ــقز و س ــنندج ت ــا ته ـران و مش ــهد و دیگ ــر
ش ــهرها و م ــردم آگاه و ب راب ــری طل ــب ب ـرای س ــنگربندی در ب راب ــر تع ــرض طاع ــون اس ــﻼمی ب ــه
زن ــان ب ــه می ــدان آم ــده اس ــت.
مــردم نــه تنهــا مرع ــوب ماش ــین کشــتار و ﴎک ــوب و رگبــار و ایــن جنایــات نشــده انــد،
بلکــه بــا ــام تــوان در خیابــان ،ﴎود آزادی و رهائــی از بختــک جمهــوری اســﻼم را ﴎ
میدهن ــد .ب ــه حاکمی ــت نش ــان میدهن ــد ک ــه دوران اس ــید پاش ــی ،عربدهکش ــی ،سنگس ــار،
اع ــدام ،افسارگس ــیختگی وحش ــیانه ش ــان ب ــه ﴎ آم ــده و کس ــی دیگ ــر خان ــه نش ــین و مرعوب
حزباللهیه ــای حاکمیــت یشــود .جامع ــه اع ــﻼم میکن ــد حاکمی ــت اس ــﻼمی و جهــل و
خ راف ــه ،فق ــر و فﻼک ــت و اس ــتبداد در ای ـران بای ــد ب ــرود.
ایــن صــدای جامعــه ای اســت ک ــه جنبــش زنــان بــا رمــز »رهائــی زن رهائــی جامعــه« و
بازپس ــگیری جای ــگاه انس ــانی و حرم ــت زن ک ــه از حلقهه ــای اصل ــی و اساس ــی بزی ــر کش ــیدن
ایــن حاکمی ــت و یکــی از قدر ندتری ــن جبههه ــای ن ــﱪد علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اســت
ص ــف آرائ ــی ک ــرده اس ــت.
ماش ــین کش ــتار انس ــانیت در ای ـران ن ــه از ﴎ ق ــدرت بلک ــه از ﴎ اس ــتیصال حکوم ــت در ب راب ــر
م ــوج عظی ــم و خروش ــان ه ــر روزه اع ﱰاض ــات م ــردم و ه ـراس از ب ــه ص ــدا درآم ــدن ناق ــوس
مــرگ اش توســط میلیونهــا انســان تشــنه آزادی ،انســانیت و ب رابــری دســت بــه جنایــت
میزن ــد .ام ــا میداننــد ک ــه م ــوج خش ــم و نف ــرت ﴎاﴎی از ﴎک ــوب ،از تع ــرض روزان ــه بــه
حرم ــت و آزادی م ــردم ک ــه ام ــروز در اع ـﱰاض ب ــه قت ــل مهس ــا امین ــی ،خیابانه ــا را ب ــه تس ــخیر
خ ــود در آورده اس ــت ،را یت ــوان خام ــوش ک ــرد.
رفقا ،دوستان!
ام ــروز چش ــم میلی ــون ه ــا انس ــان تش ــنه انس ــانیت و آزادیخ واه ــی و ب راب ــری طلب ــی در ای ـران،
چش ــم خان ــواده مهس ــا امین ــی و ه ــزاران قربان ــی جنای ــات حکومت ــی ای ـران ب ــه ه ــم صدائ ــی
ش ـ  ،ب ــه ه ــم صدائ ــی انس ــانیت در ای ـران و دنی ــا دوخت ــه اس ــت.
ام ــروز بای ــد در ب راب ــر حمل ــه وحش ــیانهی حاکمی ــن ق ــرون وس ــطایی ب ــه انس ــانیت و آزادی
خواه ــی و ب راب ــری طلب ــی ،در کن ــار م ــردم مﱰق ــی و آزادیخ ــواه ای ـران ایس ــتاد.
ص ــف بﴩی ــت متم ــدن و مﱰق ــی ،آزادی خواه ــی و ب راب ــری طلب ــی مرز ی شناس ــد .انس ــانیت
زی ــر ﴐب بربری ــت ق ـرار گرفت ــه ،ب ـرای نج ــات و تقوی ــت ای ــن ص ــف ب ــا م ــا همصدا ش ــوید.
با اح ﱰام
آسو فتوحی
تشکیﻼت خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۸سپتامﱪ ۲۰۲۲
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ايران بدون حجاب !
»مرگ بر ديكتاتور«

ام ــروز دوش ــنبه  ۲۸ش ــهریور در ﴎاﴎ ای ـران خیاب ــان ه ــا مح ــل به ــم پیوس ـ جویب ــار خش ــم
زنــان و مــردان آزادیخ ــواه ب ــود .از س ــه روز پی ــش از س ــقز و ســنندج ت ــا تهــران تجمعــات و
تظاه ـرات ت ــوده ای در جری ــان ب ــود .ام ــروز هم ــه ی ش ــهر و ش ــهرک ه ــای کردس ــتان و اک ـ
ش ــهرهای ب ــزرگ ای ـران ،ته ـران ،مش ــهد ،اه ــواز ،نیش ــابور ،رش ــت ،اصفه ــان ،ک ــرج ،خ ــرم آب ــاد،
ای ــﻼم ،کرمانش ــاه ،...خیاب ــان ه ــا در تس ــخیر تظاه ــر کنن ــدگان انقﻼب ــی ب ــود .ام ــروز ته ـران و
دیگ ــر ش ــهرهای ای ـران ت ــا کردس ــتان ب ــدون حج ــاب ب ــود .در هم ــه تجمع ــات و تظاه ـرات ه ــا
زن ــان ک ــه در اک ی ــت ه ــم بودن ــد روﴎی ه ــا کن ــار رفتن ــد .در ش ــهر بان ــه زن ــان روﴎی ه ــا را
آت ــش زدن ــد.
در ته ـران خیابانه ــای مرک ــز ش ــهر در صادقی ــه ،کارگ ـر ،می ــدان ولیع ــﴫ و بل ــوار کش ــاورز مح ــل
تجم ــع و تظاه ـرات م ــردم و زن ــان ب ــدون حج ــاب ب ــود .نیروه ــای ﴎک ــوب ب ــا ماش ــین آب پ ــاش،
گاز اش ــک آور ب ــه تظاه ــر کنن ــدگان حمل ــه کردن ــد .در ای ــن تظاه ـرات ه ــا موت ــور گارد وی ــژه و
دو ماش ــین گش ــت ارش ــاد ب ــه آت ــش کش ــیده ش ــدند.
دانش ــگاه ه ــای ته ـران ،امیرکبی ـر ،م ــدرس ،عﻼم ــه ،صنعت ــی ﴍی ــف ،پل ــی تکنی ــک و دانش ــگاه
اصفه ــان ش ــاهد تجم ــع و تظاهــرات دانش ــجویی ب ــا شــعار» ،از تهــران ت ــا کردس ــتان اتح ــاد
اتح ــاد« و درگی ــری تظاه ــر کنن ــدگان ب ــا بس ــیجی ه ــا و دیگ ــر م ــزدوران جمه ــوری اس ــﻼمی بود.
دانش ــگاه پل ــی تکنی ــک مح ــل ش ــدید تری ــن درگی ــری می ــان دانش ــجویان و م ــزدوران رژی ــم ب ــود.
ام ــروز در مقاب ــل درب دانش ــگاه مش ــهد ص ــدای تی ران ــدازی ش ــنیده ش ــد.
ام ــروز صده ــا ه ـزار تظاه ــر کنن ــده ،پی ــام ش ــان را ک ــه از دی ـ ه  ۹۶آغ ــاز ش ــده ب ــه نظ ــام تک ـرار
کردند:
»ای ــن آخری ــن پیام ــه ،ه ــدف خ ــود نظام ــه«» ،م ــا هم ــه مهس ــا هس ــتیم ،بجن ــگ ت ــا بجنگی ــم«،
»م ــی کش ــم ،م ــی کش ــم ،هرآنک ــه خواه ــرم کش ــت«» ،ن ــه روﴎی ،ن ــه ت ــوﴎی ،آزادی و ب راب ــری«،
»زن ،زندگ ــی ،آزادی« و ....
ام ــروز در کردس ــتان جن ــگ ــام عی ــاری در جری ــان ب ــود .در دو روز اخی ــر تجمع ــات و تظاه ـرات
در ش ــهرهای س ــقز و س ــنندج ده ه ــا نف ــر زخم ــی و تع ــداد بیش ــﱰی بازداش ــت ش ــدند .در ای ــن
دو ش ــهر تنه ــا دی ــروز  ۴۰نف ــر زخم ــی و  ۱۵نف ــر بازداش ــت ش ــدند .در می ــان زخم ــی ه ــای دی ــروز
س ــقز  ۵نف ــر در وضعی ــت وخی ــم جس ــمی ب ــه تﱪی ــز منتق ــل ش ــدند ک ــه دو نفرش ــان ب ــه اس ــامی
محم ــد پارس ــا صح ــت ،نچی ــروان معروف ــی ،از ناحی ــه ﴎ و چش ــم مج ــروح ش ــده ان ــد و کی ــان
درخش ــان ب ــه دلی ــل ش ــدت ج راح ــت ج ــان باخ ــت .در س ــنندج ت ــا ای ــن لحظ ــه ده زخم ــی و ده
ه ــا نف ــر بازداش ــت ش ــده ان ــد .ف ران ــک رفیع ــی فع ــال حق ــوق زن در س ــنندج رب ــوده ش ــده اس ــت.
درگیریه ــا در س ــقز و س ــنندج ادام ــه دارد .تع ــدادی از ﴎک ــوب گ ـران در س ــنندج مج ــروح و ب ــه
بی رس ــتان منتق ــل ش ــده ان ــد.
در مهاب ــاد ت ــا کن ــون ده نف ــر مج ــروح ش ــده ان ــد ک ــه چه ــار نفرش ــان نوج ــوان زی ــر  ۱۸س ــال
هســتند .در ب ــوکان دخ ــﱰ ده س ــاله ای مجــروح ش ــده اس ــت.
در تظاه ـرات م ــردم مری ــوان زن ــان روﴎی ه ــا را ب ــر داش ــتند .در ای ــن تجم ــع دو نف ــر ب ــه اس ــامی
امج ــد س ــاعدی رئی ــس »انجم ــن ک ــودکان کار و خیاب ــان کردس ــتان« و ریب ــوار کام ران ــی فع ــال
»انجم ــن کارگ ـران س ــاخت ن مری ــوان« ،دس ــتگیر ش ــده ان ــد.
ام ــروز ش ــهر دیوان ــدره می ــدان ی ــک جن ــگ واقع ــی ب ــود .نیروه ــای مس ــلح رژی ــم ب ــا کﻼش ــنیکف
تظاه ــر کنن ــدگان را ک ــه فق ــط س ــنگ در دس ــت داش ــتند گلول ــه ب ــاران کردن ــد و حداقل  ۴کش ــته
و ده ه ــا نف ــر زخم ــی ش ــده ان ــد .دو ت ــن از کش ــته ش ــدگان ف ــواد قدیم ــی و ی ــک نوج ــوان ب ــه
ن ــام محس ــن محم ــدی اس ــت.
در تظاه ـرات ه ــای ام ــروز ش ــبکه ه ــای جوان ــان بط ــری ه ــای اب ،ماس ــک و فن ــدک هم ـراه
داش ــتند و در می ــان م ــردم پخ ــش م ــی کردن ــد ت ــا ب ــا گاز اش ــک آور مقابل ــه کنن ــد .در جن ــگ
و گریزه ــای ش ــهرهای کردس ــتان درب خان ــه ه ــای م ــردم ب ــه روی تظاه ــر کنن ــدگان ب ــاز ب ــود.
تظاه ــر کنن ــدگان فری ــاد م ــی زدن ــد ک ــه »در ش ــهرهای ای ـران ماش ــین ه ــای گش ــت ارش ــاد اج ــازه
ت ــردد ندارن ــد .چ ــه از نزدی ــک و چ ــه از دور ب ــا تیرک ـ ن ،شیش ــه ه ــای ماش ــین ه ــا را می ش ــکنیم
و ﻻس ــتیک هایش ــان را پنچ ــر م ــی کنی ــم!«
ام ــروز م ــردم انقﻼب ــی ای ـران اع ــﻼم ک ــرد ک ــه ت ــا انح ــﻼل گش ــت ارش ــاد و بس ـ بازداش ــتگاه ه ــای
زن ــان ب ــه ن ــام آم ــوزش و توجی ــه ﴍیع ــت پوس ــیده اس ــﻼمی و لغ ــو حج ــاب اجب ــاری از پ ــای ــی
نش ــیند .همچنی ــن ب ــا ش ــعار م ــرگ ب ــر دیکتات ــور نف ــی کام ــل نظ ــام را فری ــاد زد.
مردم آزادیخواه
زنان و مردان ب رابری طلب
جهانی ــان ص ــدای ش ـ را ش ــنیده ان ــد ،بﴩی ــت متم ــدن مداف ــع و حامی ش ـ اس ــت .ش ـ نش ــان
دادی ــد ك ــه بی ــش از ای ــن تحقی ــر و ب ــی حرمت ــی ب ــه زن را تح ــت ه ــر نام ــی از ﴍیع ــت اس ــﻼم
ش ــیعه ت ــا س ــنی و فرهن ــگ و س ــنت و ...ــی پذیری ــد .ش ـ ب ــه جه ــان اع ــﻼم كردی ــد م ــردم
آزادیخ ــواه ای ـران بی ــش از ای ــن تحج ــر ض ــد زن را ــی پذی ــرد! ش ـ روﴎی هایت ــان را ب ــه عن ــوان
س ــمبل تحقی ــر و توهی ــن ب ــه زن ــان س ــوزاندید و اع ــﻼم كردی ــد هم ــه قوانی ــن ض ــد زن بای ــد
رس ـ ملغ ــا ش ــود .اع ــﻼم كردی ــد ک ــه گش ــت ارش ــاد و درب هم ــه نهاده ــای ض ــد زن بای ــد بس ــته

ش ــوند .اع ــﻼم كردی ــد ک ــه دخال ــت مذه ــب در زندگ ــی م ــردم را ــی پذیری ــد .اع ــﻼم كردی ــد ک ــه
دس ــتگیری م ــردم مع ــﱰض ممن ــوع اس ــت و هم ــه دس ــتگیر ش ــدگان اع ﱰاض ــات اخی ــر ف ــوری باید
آزاد ش ــوند .اع ــﻼم كردی ــد ک ــه قاتلی ــن مهس ــا و هم ــه كس ــانی ك ــه دس ــتور تی ران ــدازی ب ــه صفوف
م ــردم مع ــﱰض را دادن ــد بای ــد معرف ــی و دادگاه ــی ش ــوند .ای ــن مطالب ــات انس ــانی تنه ــا گوش ــه
ای از خواس ــت و مطالب ــات م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران اس ــت.
از رئیس ــی ت ــا رئی ــس ق ــوه قضائی ــه ب ــا حق ــه ب ــازی ق ــول رس ــیدگی »عادﻻن ــه« ب ــه پرون ــده مهس ــا
امین ــی را داده ان ــد .ام ــا همزم ــان م ــزدوران آنه ــا خیاب ــان ه ــای ش ــهرهای ای ـران را از خ ــون م ــردم
آزادیخ ــواه رنگی ــن میکنن ــد و خان ــه گ ــردی و دس ــتگیری ﴍی ــف تری ــن انس ــانها را هم ــه ج ــا
ﴍوع ك ــرده ان ــد .نبای ــد فری ــب ای ــن ج ــﻼدان و ش ــارﻻتان ه ــای سیاس ــی را خ ــورد .ق ــدرت م ــا
اتح ــاد ﴎاﴎی م ــا و نی ــروی عظی ــم و میلیون ــی ماس ــت .ماش ــین ﴎك ــوب را بای ــد از كار انداخ ــت
و افس ــار ای ــن جانی ــان را بای ــد كش ــید .بای ــد حاكمی ــن را مجب ــور ك ــرد ك ــه بط ــور عمل ــی عق ــب
بش ــینند و عم ــﻼ و رس ـ ب ــه مطالب ــات ش ـ م ــردم آزادیخ ــواه ت ــن بدهن ــد .ای ــن را بای ــد ب ــا
اتح ــاد خ ــود تحمی ــل ك ــرد .ای ــن قدم ــی در راه آزادی واقع ــی و س ــعادت و زندگ ــی انس ــانی ب ـرای
م ــردم ای ـران اس ــت.
زنده باد ب رابری زن و مرد
زنده باد آزادی و ب رابری
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲۸شهریور۱۴۰۱

قتل عمد مهسا امينى بىج واب نمىماند!
شما رفتنى هستيد
بع ــد از چن ــد روز مقاوم ــت در ب راب ــر م ــرگ ،مهس ــا امین ــی ک ــه در نتیج ــه ﴐبوش ــتم گش ــت
ارش ــاد در ته ـران دچ ــار م ــرگ مغ ــزی و س ــکته ش ــده ب ــود ،ب ــا ک ـ ل تاس ــف ام ــروز ج ــان باخ ــت.
قت ــل مهس ــا توس ــط م ــزدوران حاکمی ــت ،روز روش ــن در ب راب ــر دی ــدگان خان ــوادهاش ،کل جامع ــه
ای ـران را ت ــکان داد .م ــردم ای ـران ای ــن جنای ــت وحش ــیانه را بیتردی ــد ب ــر جمه ــوری اس ــﻼمی
نخواهن ــد بخش ــید .ای ــن حاکمی ــت رفتن ــی اس ــت و بای ــد ت ــاوان قت ــل مهس ــاها و تعرض آش ــکار
ب ــه نیم ــی از جمعی ــت ای ـران ب ــه ن ــام زن ــان را پ ــس بده ــد .ای ــن حک ــم زن ــان ای ـران ،حک ــم جنبش
آزادیخواه ــی و ب رابریطلب ــی اس ــت.
حمل ــه و تع ــرض هدفمن ــد جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه زن ــان ،قت ــل و کش ــتار آن ــان ب ــه بهانهه ــای
مختل ــف ،ب ــاز ک ــردن دس ــت عوام ــل و اوب ــاش اس ــﻼمی در تع ــرض ب ــه زن ــان در خف ــا و در خیابان،
تنه ــا گوش ــههای ناچی ــزی از ی ــک ی ــورش افسارگس ــیخته ب ــه جنب ــش ب رابریطلبان ــه زن و م ــرد
در ط ــول عم ــر ننگی ــن ای ــن حاکمی ــت ب ــوده اس ــت .ام ــروز ام ــا ن ــه دوران افسارگس ــیختگی
ای ــن نظ ــام و عربدهکش ــی »ب ـرادران« و »خواه ـران« حزبالله ــی آن ،ک ــه دوران ﴎازی ــری ای ــن
حاکمی ــت در ب راب ــر توف ــان اع ﱰاض ــات قدر ن ــد مردم ــی اس ــت ک ــه جنب ــش زن ــان در آن یک ــی از
حلقهه ــای اصل ــی و اساس ــی بزی ــر کش ــیدن ای ــن حاکمی ــت و یک ــی از قدر ندتری ــن جبهههای
ن ــﱪد علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .ای ــن نظ ــام در ب راب ــر خ ــروش زن ــان ای ـران دوام نخواه ــد
آورد .خی ــال باط ــل میکنن ــد ک ــه ب ــا قت ــل مهس ــاها و ب ــا تع ــرض ب ــه ح ــق زن در ای ـران میتوانند
تع ــرض ب ــه کل جامع ــه ای ـران و ب ــه م ــردم مح ــروم را آغ ــاز کنن ــد .زه ــی خی ــال باط ــل ک ــه در
مقاب ــل ای ــن نس ــل »ﴎک ــش« ،ضدمذه ــب ،ب رابریطل ــب ،پی ــﴩو و تش ــنه رهای ــی از قوانی ــن
ق ــرون وس ــطای اس ــﻼمی ت ــاب مقاوم ــت بیاورن ــد؛ ای ــن نظ ــام و عوام ــل منح ــوس آن تنه ــا ب ــا
ای ــن ن ــوع »ب ــزن در رو«ه ــا ،در خف ــا و ب ــه دور از چش ــم جامع ــه ،پرون ــده خ ــود را ن ــزد م ــردم ب ــه
تن ــگ آم ــده از وضعی ــت موج ــود س ــنگینتر میکنن ــد .ام ــروز جنب ــش زن ــان حلق ــه قدر ن ــد
اع ـﱰاض میلیونه ــا انس ــان دردمن ــد در جامع ــه ای ـران اس ــت ک ــه حاکمی ــت اس ــﻼمی و نظ ــام
ﴎمای ــهداری را ب ــه پرت ــگاه س ــقوط کش ــانده اس ــت .ب ـرای جمه ــوری اس ــﻼمی تع ــرض و جنای ــت
علی ــه زن ــان و تحمی ــل عقبگ ــرد ب ــه آن ــان ق ـرار اس ــت س ــدی در ب راب ــر پی ــﴩوی طبق ــه کارگ ــر و
م ــردم آزادیخ ــواه ایج ــاد کن ــد .تعرض ــی ک ــه ن ــه از ﴎ ق ــدرت بلک ــه از ﴎ اس ــتیصال و زمینگی ــر
ش ــدن حاکمی ــت در ب راب ــر توف ــان انزج ــار جامع ــه از ای ــن نظ ــام اس ــت .مدتهاس ــت ک ــه م ــردم
ای ـران »م ــدال« جنای ــات در ح ــق زن ــان را ب ــه گ ــردن جمه ــوری اس ــﻼمی آویختهان ــد و بیتردی ــد
تق ــاص ای ــن توح ــش و ستمکش ــی در ح ــق زن را از ای ــن حاکمی ــت خواهن ــد گرف ــت.
تاکنــون فضــای عمومــی در دفــاع از خانــواده مهســا امینــی و حلقــهزدن یــک جنبــش
آزادیخواهان ــه و ب رابریطلبان ــه ﴎاﴎی ح ــول انزج ــار از آپارتای ــد جنس ــی و قوانی ــن اس ــﻼمی
دیدن ــی و س ــتودنی اس ــت .تنه ــا ای ــن جنب ــش اس ــت ک ــه میتوان ــد متحدانه در دف ــاع از ح ــق زن،
سیاس ــت ارع ــاب حاکمی ــت را در ه ــم بش ــکند و ب ــر وی رانهه ــای وض ــع موج ــود ،جهان ــی آزاد و
ب راب ــر ب ـرای بﴩی ــت و ب ــه وی ــژه ب ـرای زن ــان را رق ــم بزن ــد .چن ــد روز پیش ش ــاهد گوش ــههایی از
ق ــدرت و همبس ــتگی ای ــن جنب ــش عظی ــم و ﴎاﴎی در اع ﱰاض ــات م ــردم آزادیخ ــواه مریوان به
قت ــل ش ــلیر رس ــولی بودی ــم و ام ــروز در مقاب ــل بی رس ــتان ک ـﴪا در ته ـران ب ــار دیگ ــر ق ــد عل ــم
ک ــرد .ای ــن نف ــرت عموم ــی از ستمکش ــی زن در ای ـران و فض ــای اع ﱰاض ــی علی ــه قوانین زنس ــتیز
ب ــه قام ــت کل جامع ــه اس ــت .هش ــدار ای ــن جنب ــش را حاکمی ــت ش ــنیده اس ــت .جنبش ــی ک ــه
در کن ــار طبق ــه کارگ ــر و ب ــه عن ــوان بخ ــش دره ــم تنی ــده از موجودی ــت طبق ــه م ــا ،م ــیرود
ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه زبال ــهدان تاری ــخ بس ــپارد و آین ــدهای آزاد و ب راب ــر را ب ــه ارمغ ــان

بی ــاورد .دف ــﱰ کردس ــتان ح ــزب حکمتیس ــت ) خ ــط رســمی( ضم ــن اب ـراز تس ــلیت
عمی ــق خ ــود ب ــه بازمان ــدگان مهس ــا امین ــی ،ب ــه مقاوم ــت و مب ــارزات گس ــﱰده زن ــان
ب ـرای رهای ــی از ی ــوغ بردگ ــی و آپارتای ــد جنس ــی حاکمی ــت درود میفرس ــتد.
ننگ و نفرین بر عامﻼن قتل مهسا امینی
زنده باد آزادی و ب رابری
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۶سپتامﱪ ۲۰۲۲
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به زنان و مردان آزاديخواه در ايران
پيام آذر مدرسى ،دبير كميته
مركزى حزب حكمتيست
)خط رسمى(
مردم آزادیخواه
س ــه روز اس ــت ای ـران در آت ــش خش ــم ش ـ علی ــه خش ــونت و توح ــش جمه ــوری اس ــﻼمی میس ــوزد.
مهس ــا را ب ــه قت ــل رس ــاندند و ش ـ عمی ــق تری ــن هم ــدردی را ب ــا خان ــواده مهس ــا داش ــتید ،در ان ــدوه
آنه ــا ﴍی ــک ش ــدید ،مهس ــا را از آن خ ــود دانس ــتید و در ﴎاﴎ ای ـران س ــیﻼبی خروش ــان از اع ـﱰاض
ب ــه ای ــن آدمکش ــی و قوانی ــن کثی ــف اس ــﻼمی علی ــه زن ــان ،ب ـراه انداختی ــد! درود ب ــر ش ـ و م ــوج
عظی ــم اع ﱰاض ــی ک ــه در ﴎاﴎ ای ـران ب ـراه انداخت ــه ای ــد .ح ــزب م ــا در ه رلحظ ــه و ثانی ــه ای چ ــه در
ای ـران و چ ــه در خ ــارج از کش ــوردر کن ــار و هم ـراه ش ـ بودی ــم و هس ــتیم.
ش ـ در دل س ــیﻼب اع ﱰاض ــی ت ــان ک ــه رعش ــه ب ــر ان ــدام حکوم ــت ﴎتاپ ــا ض ــد زن انداخت ــه اس ــت و
ه ــر روز گس ــﱰده ت ــر میش ــود ،علیرغ ــم ت ــﻼش دوس ــتان دروغی ــن م ــردم ب ـرای ب ــه س ــکوت کش ــاندن
ت ــان ،در س ــکوت ب ــه س ــوگواری ننشس ــتید .در خان ــه هایت ــان ،ﴎتاپ ــا خش ــمگین و بغ ــض در گل ــو
ب ــه مات ــم ننشس ــتید!
ش ـ هم ــه خش ــم و غ ــم را ب ــه جنش ــی ب ـرای پای ــان دادن ب ــه ای ــن توح ــش ،ب ـرای آزادی زن ،ب ـرای
زندگ ــی و ب ـرای رهای ــی تبدی ــل کردی ــد .ای ــن جنبش ــی ب ـرای تغیی ــر اس ــت و ن ــه تس ــلیم و رضای ــت!
ای ــن جنبش ــی اس ــت ب ـرای رهای ــی از بخت ــک اس ــﻼمی ،جنبش ــی ک ــه رهای ــی زن ی ــک رک ــن ج ــدی
آن اس ــت.
ش ـ ب ــا فری ــاد »زن ،زندگ ــی ،آزادی« س ــد سانس ــور ،ﴎک ــوب ،حکوم ــت نظام ــی را شکس ــتید و ب ــار
دیگ ــر خش ــم ،اع ـﱰاض ،نف ــرت از قوانی ــن پوس ــیده اس ــﻼمی و جنب ــش خ ــود علی ــه آپارتای ــد جنس ــی
و حاکمی ــت این ــده آن ـرا ب ــه گ ــوش جهانی ــان رس ــاندید.
زن ــان و دخ ـﱰان از س ــقز ت ــا ته ـران جس ــورانه حج ــاب از ﴎ برداش ــتند و آن ـرا ب ــه آت ــش کش ــیدند،
دانش ــجویان هم ـراه م ــردم س ــنندج فری ــاد زدن ــد »کردس ــتان گورس ــتان فاشیس ــتها اس ــت« و کارگ ــر
هف ــت تپ ــه اع ــﻼم ک ــرد »قت ــل عم ــد دولت ــی مهس ــا بیج ــواب نخواه ــد مان ــد«! از س ــقز ت ــا رش ــت ،از
ته ـران ت ــا تﱪی ـز ،از مش ــهد ت ــا ش ــی راز ،زی ــر پ ــای ش ـ ب ــه ل ــرزه در آم ــد .درود ب ــر ش ـ و ع ــزم و
اراده ت ــان!
اما این هنوز آغاز کار ما است.
بیائی ــد ب ــا ه ــم در اح ـﱰام ب ــه ارزش زندگ ــی مهس ــا و صدهاه ــزار مهس ــایی ک ــه ه ــر روز زی ــر چ ــرخ
حج ــاب و زن س ــتیزی از کودک ــی ت ــا س ــاﳌندی از تول ــد ت ــا م ــرگ ،قربان ــی میش ــوند ،حج ــاب را ب ــه
ق ــدرت خ ــود جم ــع کنی ــم! آن را دور بیاندازی ــم! مهس ــا قربان ــی قوانی ــن و مق ــررات ض ــدزن و حج ــاب
ش ــد! قوانی ــن و مقررات ــی ک ــه در آن ج ــان انس ــان ب ــه ان ــدازه حی ــات گیاه ــان ه ــم ارزش ن ــدارد .ام ــروز
ن ــام ت ـراژدی مهس ــا در ﴎاﴎ جه ــان ب ــه تحمی ــل حج ــاب گ ــره خ ــورده اس ــت .بای ــد ت ـراژدی قت ــل
مهس ــا را ب ــه مقاوم ــت در مقاب ــل اوب ــاش اس ــﻼمی ب ـرای تحمی ــل حج ــاب تبدی ــل ک ــرد! بیایی ــد کوچ ــه
ه ــا و خیابانه ــا و مح ــل ه ــای کار و زندگ ــی ،ک ــه تح ــت حاکمی ــت قوانی ــن ض ــدزن اس ــﻼمی ب ـرای
زن ــان ناام ــن و خطرن ــاک و ناس ــا اس ــت ،را ب ــه نی ــروی خ ــود ام ــن ،س ــا و انس ــانی کنی ــم.
بیایی ــد در محل ــه و کارخان ــه و دانش ــگاه دس ــت مذه ــب و دس ــتگاه محاف ــظ آن ـرا از زندگ ــی م ــان
کوت ــاه کنی ــم .بیائی ــد ب ــه ق ــدرت متح ــد خودم ــان بس ــاط »گش ــت ارش ــاد« و »نه ــی از منک ــر« را یکب ــار
ب ـرای همیش ــه جم ــع کنی ــم .اع ـﱰاض در خیاب ــان و دانش ــگاه و  ...را ب ــه تس ــخیر آنه ــا ،ب ــه حاک ــم
ک ــردن قوانی ــن خودم ــان تبدی ــل کنی ــم .تنه ــا راه عق ــب ران ــدن ای ــن جان ــوران همی ــن اس ــت و ب ــس.
بای ــد چن ــان درس ــی ب ــه ای ــن اوباش ــان جب ــون داد ک ــه دیگ ــر ج ـرات دس ــت درازی ب ــه هی ــچ زن ــی را ب ــه
خ ــود ندهن ــد .بای ــد قل ــم پ ــا و دس ــت ه ــر کس ــی ک ــه فک ــر میکن ــد هن ــوز میت ــوان ب ــه روی م ــا دس ــت
بلن ــد کن ــد ،ب ـرای اج ـرای قوانی ــن ض ــدزن و ضدب ــﴩی اس ــﻼمی ام ــر و نه ــی کن ــد ،و ش ــلیک کن ــد ،را
شکس ــت و آمری ــن ای ــن توح ــش را از ک ــرده خ ــود پش ــی ن ک ــرد.
اگ ــر میخواهی ــم مهس ــا ه ــای دیگ ــر قربان ــی توح ــش س ــازمان یافت ــه حاک ــم نش ــوند ،اگ ــر میخواهی ــم
س ــپیده ه ــا ،اس ـ عیل ه ــا ،رضاه ــای دیگ ــری قربان ــی ش ــکنجه نش ــوند ،اگ ــر میخواهی ــم نویده ــای
دیگ ــری قربان ــی خش ــونت دولت ــی نش ــوند ،بای ــد بس ــاط اینه ــا را همی ــن ام ــروز در مح ــل زندگ ــی
جم ــع کنی ــم .همی ــن ام ــروز آزادی زن و زندگ ــی را در محل ــه و دانش ــگاه و ش ــهر حاک ــم کنی ــم.
ش ــوراهای مردمــی خ ــود را برپــا کنی ــم ،قوانی ــن انس ــانی خ ــود را ب ــه ق ــدرت متح ــد و متشــکل
خ ــود حاک ــم کنی ــم .از امنی ــت زندگ ــی خ ــود و بخص ــوص زن ــان در مقاب ــل تع ــرض وح ــوش اس ــﻼمی
ب ــا ق ــدرت ــام دف ــاع کنی ــم .ای ــن تنه ــا و قدر ن ــد تری ــن اب ـزار م ــا ب ـرای عق ــب ران ــدن و شکس ــت
جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .جداله ــای ج ــدی ت ــری در راه اس ــت بای ــد ب ـرای آن آم ــاده ش ــد.
یکبار دیگر به ش به جسارت و عزمتان درود میفرستم
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رهايى زن
رهايى جامعه است!

ح
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طغيان سراسرى در ايران براى حق زن!

مردم آزادیخواه ،زنان مبارز و ب رابریطلب ای ران!

ش ـ ط ــی چن ــد روز گذش ــته در اع ـﱰاض ب ــه جن ــون ض ــدزن حکوم ــت اس ــﻼمی در ای ـران ،ک ــه در
اج ـرای ف رامی ــن اخﻼقی ــات اس ــﻼمی و کن ــﱰل حج ــاب ،مهس ــا امین ــی را ش ــکار ک ــرد و در مقاب ــل
چش ـ ن جامع ــه او را ب ــه قت ــل رس ــاند ،ی ــک لحظ ــه و ی ــک دقیق ــه س ــاکت اندی ــد!
درود ب ــر ش ـ ک ــه فرم ــان »دیگ ــر بس اس ــت« را ب ــه ایندگ ــی از هش ــتاد میلیون ش ــهروند گرفتار
بخت ــک جمه ــوری اس ــﻼمی ،ک ــه نیم ــی از آن یعن ــی دهه ــا میلی ــون زن ،ه ــر روز و ه رلحظ ــه در
ناامنــی و خطــر گرفت ــاری در دام اوبــاش کن ــﱰل حج ــاب زندگ ــی میکننــد ،را در ﴎاﴎ ایــران،
ص ــادر کردی ــد .درود ب ــر ش ـ ک ــه از ته ـران ،س ــق ز ،س ــنندج ،مش ــهد ،مهاب ــاد ،گوهردش ــت ت ــا
دانش ــگاههای ته ـران ،پلیتكنی ــك ،ه ه ــای زیب ــا و م راك ــز و ش ــهرهای دیگ ـر ،از م راك ــز كارگ ــری
و ان ــواع محاف ــل و جمعه ــای فرهنگ ــی و ه ـ ی ت ــا ش ــخصیتهای سیاس ــی و اجت ع ــی ،ب ــه
ای ــن جنای ــت ،ب ــه زنس ــتیزی و بیحقوق ــی زن و ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اع ـﱰاض كردی ــد! ش ـ در
تجمع ــات خ ــود ب ــا دور انداخ ـ و آت ــشزدن روﴎیه ــای خ ــود ،نفرت عمی ــق خ ــود را از جمهوری
اس ــﻼمی و هم ــه س ــمبلهای ارتج ــاع ض ــد زن ب ــه ای ــش گذاش ــتند.
ش ـ در ش ــعارهایتان و اع ﱰاضهایت ــان ب ــه درس ــتی از ارزشه ــای مردس ــاﻻرانه و کثی ــف ض ــدزن
اس ــﻼمی فاصل ــه گرفتی ــد! ب ــه درس ــت ح ــق زن را ب ــه ح ــق زندگ ــی گ ــره زدی ــد و آمادگیت ــان ب ـرای
دگرگ ــون ک ــردن جامع ــه ب ــه نف ــع ب راب ــری زن و م ــرد را اع ــﻼم کردی ــد و تﻼشه ــای تفرقهافکنان ــه
دوس ــتان دروغین مردم را کنار زدید و انگش ــت نش ــانه را مس ــتقیم بس ــوی کل نظام و حاکمیتی
ک ــه زنس ــتیزی یک ــی از مهمﱰی ــن ارکان بق ــا اوس ــت گرفتی ــد.
دامن ــه ای ــن اع ﱰاض ــات ش ـ ه ــر روز گس ــﱰدهتر و ﴎاﴎیت ــر میش ــود .ش ـ م ــردم آزادیخ ــواه
ضم ــن محك ــوم ك ــردن جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــه عن ــوان عام ــل و بان ــی آپارتای ــد جنس ــی و هم ــه
جنایات ــی ك ــه در ای ــن چهارده ــه علی ــه زن ــان اع ـ ل كردهان ــد ،علی ــه فق ــر و اس ــتث ر و بیحقوقی
ب ــه می ــدان آم ــده و خ واه ــان پای ــان ف ــوری بیحقوق ــی زن ،پای ــان دخال ــت مذه ــب در زندگ ــی
زن ــان ،لغ ــو هم ــه قوانی ــن ض ــد زن و جم ــع ك ــردن م ــزدوران گش ــت ارش ــاد از مح ــل كار و زندگ ــی
خ ــود و خ واه ــان معرف ــی و محاكم ــه علن ــی قاتلی ــن مهس ــا امین ــی و هم ــه كس ــانی هس ــتید ك ــه
در ای ــن روزه ــا فرم ــان تی ران ــدازی ب ــه م ــردم آزادیخ ـواه دادهان ــد.
مردم آزادیخ واه
زنان و مردان ب رابریطلب
ص ــدای اع ـﱰاض ش ـ ب ــه قت ــل مهس ــا امین ــی ب ــه گ ــوش جهانی ــان رس ــید ،اع ـﱰاض ب ــر ح ــق ش ـ
ب ــه بیحقوق ــی زن ــان و نف ــرت ب ــر ح ــق ش ـ از هم ــه ق وانی ــن ،س ــنن و فرهن ــگ م ــردم س ــاﻻر و
عقبمان ــده ض ــدزن و علی ــه چه ــار ده ــه جنای ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ،ﴎاﴎ ای ـران را ف ـرا گرفت ــه
اس ــت .جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا هم ــه ع وام ــل و م ــزدوران مس ــلح و غی ــر مس ــلح آن ق ــدرت متح ــد
ش ـ را دیدن ــد و ب ــر خ ــود لرزیدن ــد .ش ـ نش ــان دادی ــد ك ــه بی ــش از ای ــن تحقی ــر و بیحرمت ــی
ب ــه زن ــان ،جنای ــت ،توح ــش و زنكش ــی را تحم ــل یكنی ــد .جمه ــوری اس ــﻼمی ت ــﻼش میكن ــد
ضم ــن گس ــیل نیروه ــای مس ــلح و غی ــر مس ــلح خ ــود علی ــه ش ـ  ،ب ــا رجزخ وان ــی و فری ــبكاری و
ق ــول و وعه ــده دروغی ــن م ــردم را ب ــه خانهه ــای خ ــود بفرس ــتند و ای ــن م ــوج را از ﴎ بگذران ــد.
نبای ــد گذاش ــت و نبای ــد اج ــازه داد ای ــن دس ــتانداز را ب ــا قت ــل مهس ــا امین ــی ب ــا آرامش خی ــال طی
کنن ــد .ام ــروز در ﴎاﴎ ای ـران جامع ــهای در ان ــدوه از دس ــت رف ـ مهس ــا ه نگون ــه ک ــه انتظ ــار
میرف ــت ﴍی ــک ان ــدوه خان ـواده او اس ــت! هم ــدردی عظیم ــی ک ــه هم ـراه خش ــم لﱪیزش ــده ای ــن
روزه ــا در جامع ــه غلی ــان دارد ،قت ــل ت راژی ــک مهس ــا را ب ــه تحرک ــی غیرقاب ــل کن ــﱰل تبدی ــل ک ــرده
اس ــت .م ــردم اندوهگی ــن ام ــا میلیونه ــا ب ــار خش ــمگین ب ـرای اح ـﱰام ب ــه زندگ ــی و ب ـرای اح ـﱰام
ب ــه ارزش زندگ ــی مهس ــا ن ــه در کن ــج عزل ــت و ع ـزا ک ــه در می ــدان ج ــدال و مب ــارزهای رو در رو
ص ــف بس ــتهاند .ای ــن می ــدان راه رس ــیدن مهس ــاهای این ــده را ب ــاز میکن ــد.
ای ــن می ــدان ب ـرای س ــوگواری نیس ــت! کس ــی ق ــادر ب ــه تس ــکین درد و ان ــدوه خان ــواده مهس ــا
نیس ــت! ای ــن می ــدان تام ــل ک ــردن و اکتف ــا ب ــه فعالیته ــای دنی ــای مج ــازی و در خان ــه مان ــدن
ه ــم نیس ــت!
ای ــن روزه ــا بای ــد در ابع ــاد ت ــودهای و متش ــکل ،در ــام ش ــهرهای ب ــزرگ و کوچ ــک ،در ــام م راکز
کار و تحصی ــل و مح ــﻼت زندگ ــی ،ب ــا ان ـواع ابت ــکارات ﴎاﴎی و محل ــی دس ــت ب ــکار ش ــد! مهس ــا
قربان ــی حف ــظ مق ــررات مه ــوع حج ــاب ش ــد! چ ــه چی ــزی اح ـﱰام آمیزت ــر نس ــبت ب ــه ح ــق زندگی
او غی ــر از پ ــرت ک ــردن حج ــاب و روﴎی!
بای ــد ب ــا پ ــرت ك ــردن حج ــاب و روﴎی ب ــه عن ــوان س ــمبل بیحقوق ــی زن ب ــه ه ــر ش ــکل ممک ــن
ب ــه می ــدان آم ــد .مب ــارزه علی ــه آپارتای ــد جنس ــی اکن ــون ب ــه یک ــی از عرصهه ــای داغ و اصل ــی
مب ــارزه علی ــه ای ــن نظ ــام بدل ش ــده اس ــت .بای ــد ح ــكام جنایت ــكار را وادار ك ــرد رس ـ و علنا عقب
بش ــینند ،م ــزدوران گش ــت ارش ــاد را جم ــع كنن ــد ،ب ــه دخال ــت در زندگ ــی زن ــان و م ــردم آزادیخ ــواه
پای ــان دهن ــد ،قوانی ــن ض ــد زن را ملغ ــا اع ــﻼم كنن ــد ،قاتلی ــن مهس ــا را علن ــا محاكمه كنن ــد و درب
زندانه ــا را ب ــاز و هم ــه كس ــانی ك ــه در ای ــن چن ــد روز دس ــتگیر ش ــدهاند آزاد كنن ــد.
جهــان نظارهگــر بــه حرکــت درآمــدن یــک جنبــش ﴎاﴎی و متشــکل از طبقــه کارگــر،
کمونیس ــتها و جنب ــش آزادیخواه ــی و ب رابریطلب ــی در ای ـران ب ـرای حمل ــه ب ــه ارکان حاکمی ــت
آپارتای ــد جنس ــی و لغ ــو ای ــن قان ــون ق ــرون وس ــطایی اس ــت .عقبران ــدن ح ــكام ای ـران و مجب ــور
شدنشــان بــه برســمیت شــناخ مطالبــات شــ  ،قدمــی جــدی در ایــن راه اســت .تــﻼش
مذبوحان ــه حاکمی ــت در مقاب ــل ش ــور و عط ــش جنب ــش رهای ــی و ب راب ــری زن بای ــد ب ــه شکس ــت
بیانجام ــد.
زنده باد آزادی و ب رابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱۸سپتامﱪ ۲۰۲۲

متحدانه به پاخيزيم!
اين نبرد را پيروز كنيم!
ام ــروز ش ــنبه  ۲۶ش ــهریور در آرام ــگاه آیچ ــی ه ـزاران نف ــر از م ــردم مع ــﱰض و آزادیخ ــواه در
م راس ــم خاکس ــپاری مهس ــا امین ــی ﴍک ــت کردن ــد .م ــردم در ای ــن م راس ــم ب ــا حض ــور گس ــﱰده
خ ــود کیفرخواس ــت میلیونه ــا انس ــان دردمن ــد علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ،ای ــن نظ ــام ﴎتاپ ــا زن
س ــتیز و ض ــد ب ــﴩ را اع ــﻼم کردن ــد .اکن ــون ب ــاروت نف ــرت عموم ــی در فض ــای انفج ــاری جامع ــه
و در س ــطح ﴎاﴎی پخ ــش ش ــده اس ــت .دی ــروز در مقاب ــل بی رس ــتان ک ــﴪی و می ــدان آرژانتین
در ته ـران ،چن ــد روز پی ــش در مری ــوان و ام ــروز از س ــقز ت ــا ته ـران و اصفه ــان و  ،...ای ــن ص ــدای
اع ـﱰاض م ــردم خش ــمگین اس ــت ک ــه زمی ــن را زی ــر پ ــای نظ ــام نکب ــت اس ــﻼمی داغ ک ــرده اس ــت.
بن ــا ب ــه اخب ــار و گزارش ــات ،بع ــد از م راس ــم خاکس ــپاری مهس ــا امین ــی م ــردم در ص ــف ه ـزاران
نف ــره ب ــه س ــوی فرمان ــداری ب ــه حرک ــت در آمدن ــد و کوچ ــه و خیابانه ــای ش ــهر س ــقر را ب ــه
تس ــخیر خ ــود در آوردن ــد .نیروه ــای امنیت ــی نظ ــام مطاب ــق پیش ــه همیش ــگی خ ــود ب ــه م ــردم
ش ــلیک ک ــرده ان ــد و ت ــا ب ــه ح ــال خ ــﱪ زخم ــی ش ــدن ی ــک نف ــر اع ــﻼم ش ــده اس ــت.
مردم آزادیخواه! زنان و مردان ب رابری طلب!
م ــردم متح ــد هرگ ــز شکس ــت نخواهن ــد خ ــورد .بای ــد متحدان ــه و در س ــطح ﴎاﴎی در کن ــار
م ــردم ش ــهر س ــقز ق ـرار گرف ــت .بای ــد زمی ــن را زی ــر پ ــای حاکمی ــت داغ ک ــرد و ش ــهرهای ای ـران را
ب ــه تس ــخیر جنب ــش آزادیخواهان ــه و ب راب ــری طلبان ــه خ ــود در آورد .بای ــد رژی ــم تق ــاص تع ــرض
ب ــه زن ــان و جنب ــش ب راب ــری طلب ــی را پ ــس ده ــدٰ .رژی ــم ت ــا همی ــن لحظ ــه مرع ــوب حرک ــت
ﴎاﴎی اقشــار مختلــف جامعــه شــده و در ب رابــر آن زانــو زده اســت .بایــد ایــن کار را بــه
ﴎانج ــام رس ــاند و ای ــن رژی ــم آپارتای ــد جنس ــی و ض ــد انس ــانی را هم ـراه ب ــا ــام عمل ــه و اک ــره
آن گوش ـ لی داد.
ای ــن جنب ــش در ه ــم تنی ــده ،ای ــن جنب ــش آزادیخوان ــه و ب راب ــری طلبان ــه ام ــروز در کن ــار خانواده
مهس ــا ب ــه می ــدان آم ــده اس ــت و ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی اع ــﻼم جن ــگ ک ــرده اس ــت .بای ــد ای ــن
نظ ــام ت ــاوان هم ــه جنایته ــای خ ــود در ط ــول ای ــن چه ــار ده ــه از عم ــر ننگی ــن خ ــود را بده ــد.
ای ــن حک ــم م ــردم مع ــﱰض و جنب ــش ب راب ــری طلبان ــه زن ــان و م ــردان در ش ــهرهای مختل ــف
ای ـران اس ــت.
دفــﱰ کردســتان حــزب حکمتیســت ) خــط رســمی( ،زنــان و مــردان ب رابــری طلــب را بــه
گس ــﱰش متحدان ــه اع ﱰاض ــات علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ف رامیخوان ــد .بای ــد در س ــطح ﴎاﴎی در
کن ــار اع ﱰاض ــات قدر ن ــد جنب ــش آزادیخواه ــی و ب راب ــری طلبان ــه زن ــان و م ــردان ق ـرار گرف ــت
و ی ــک تع ــرض متحدان ــه را س ــازمان داد .ام ــروز فض ــای انفج ــاری و نف ــرت از حاکمی ــت ام ــکان
تع ــرض ه ــای وس ــیع اجت ع ــی را ب ــه م ــردم و ب ــه طبق ــه کارگ ــر و ب ــه ص ــف متح ــد زن ــان و مردان
آزادیخ ــواه م ــی ده ــد .بای ــد زمی ــن و زم ــان را روی ﴎ ای ــن رژی ــم نکب ــت و ض ــد زن خ ـراب ک ــرد.
آین ــده ازآن ماس ــت!
زنده باد آزادی و ب رابری
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۶شهریور ۱۴۰۱
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گزارش آكسيون حمايتى از
مبارزات مردم اي ران
در برلين
ام ــروز دوش ــنبه  ۱۹س ــپتامﱪ  ۲۰۲۲ب راب ــر ب ــا  ۲۸ش ــهریور  ۱۴۰۱تع ــداد کثی ــری از ش ــخصیت
هــا و انســانهای آزادیخــواه و مﱰقــی در میــدان » «Kottbusser Turشــهر برلیــن گــرده
ه ــم آمدن ــد ت ــا همزم ــان ب ــا اع ﱰاض ــات وس ــیع م ــردم ای ـران از کردس ــتان ت ــا ته ـران ،ش ـ ل،
جنــوب و ﴍق ایــران همص ــدا و متحدانــه علیــه حاکمیــت ضــد زن جمهــوری اس ــﻼمی
همص ــدا و هم ــگام ش ــوند.
اع ﱰاضات ــی ک ــه صحن ــه ام ــروز جامع ــه ای ـران را در اک ی ــت ش ــهر ه ــا ب ــه می ــدان جن ــگ و
ج ــدال حاکمی ــت مرتج ــع ب ــا بﴩی ــت متم ــدن ،زن ــان و م ــردان آزادی خ ــواه و مﱰق ــی تبدی ــل
ک ــرده ب ــود .اع ـﱰاض ب ــه قت ــل دولت ــی مهس ــا امین ــی )ژین ــا( ب ــه واق ــع تبدی ــل ب ــه اس ــم رم ــز
مبــارزات زنــان ،دانشــجویان ،فعالیــن کارگــری و معلــ ن و اقشــار مختلــف پیــﴩو و
تش ــنه آزادی و ب راب ــری جامع ــه در ﴎاﴎ ای ـران ش ــد.
م راس ــم ب ــا ی ــک دقیق ــه س ــکوت ب ــه ی ــاد جانباخت ــگان راه آزادی و ق رائ ــت متن ــی از ط ــرف
»بلندگ ــو« ب ــه عن ــوان ف راخ ــوان دهن ــد ﴍوع ش ــد ،ک ــه در ای ــن م راس ــم کادره ــا و اعض ــای
حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( نیــز ﴍکــت کردنــد .در طــی پرســه ســخ انان بــه
زبانهــای مختلــف و از جملــه ﴍکــت کننــدگان از کشــور آﳌــان و بــا زبــان آﳌانــی بــر
اهمیــت اتحــاد و هــم صدائــی بــا خانــواده مهســا و جنبــش زنــان و کل مــردم آزادی
خ ــواه ای ـران و آگاه ــی ب ــر ماهی ــت ض ــد انس ــانی و ض ــد زن ب ــودن حکوم ــت ای ـران تاکی ــد
گذاشــتند.
ﴍک ــت کنن ــدگان ش ــعار ه ــای معﱰضان ــی ک ــه در ای ـران ﴎ میدادن ــد را ت ــا ش ــعارهائی ب ــه
زبــان آﳌان ــی در م راســم ﴎ دادن ــد و در میــدان و خیابــان هــای محــل آکســیون طنیــن
انداخ ــت.
مطالب ــه ضدی ــت ب ــا حاکمی ــت :ض ــد زن ،ضدی ــت ب ــا حکوم ــت اع ــدام و تحقی ــر و تع ــرض
ب ــه ش ــان انس ــان ،اب ـراز انزج ــار و ضدی ــت ب ــا حاکمیت ــی ک ــه رفاهی ــات ،امنی ــت و آس ــایش
م ــردم را قبض ــه ک ــرده و حاکمی ــت جمه ــوری اس ــﻼمی ک ــه ب ــه مثاب ــه طاع ــون ب ــر زندگ ــی
و ج ــان م ــردم چن ــگ انداخت ــه بای ــد ب ــرود از جمل ــه ش ــعارها و مطالب ــات اکس ــیون بودن ــد.
بخ ــش ه ــای پایان ــی تظاه ـرات ب ــه اج ـرای رپ اع ﱰاض ــی ،رق ــص ادی ــن رهای ــی ،حرک ــت
ادی ــن قیچ ــی ک ــردن موه ــا از ط ــرف زن ــان ب ـرای ﴍک ــت کنن ــدگان اختص ــاص یاف ــت.
همچنی ــن در ای ــن م راس ــم ﴍاره رضائ ــی نی ــز از ط ــرف س ــازمان رهائ ــی زن متن ــی را ق رائ ــت
کردن ــد ک ــه در آن ب ــه جای ــگاه قدر ن ــد زن ــان ب ــه عن ــوان پاش ــنه آش ــیل حکوم ــت زن س ــتیز
اســﻼمی ایــران ،چهــار دهــه تعــرض افسارگســیخته ایــن حاکمیــت بــه جنبــش آزادی
خواهــی و ب رابــری طلبــی و جنب ــش زنــان ،و اهمیــت برچی ــده شــدن کل ســاختار ض ــد
انس ــانی جمه ــوری اس ــﻼمی تاکی ــد گذاش ــتند.
تشکیﻼت آﳌان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۸شهریور  ۱۹ ۱۴۰۱سپتامﱪ ۲۰۲۲

گزارشى از تجمع اعتراضى امروز در مقابل
دفتر سازمان ملل در لندن
امــروز چهارشــنبه ب رابــر بــا  ۲۱ســپتامﱪ  ،۲۰۲۲بــه ف راخــوان تشــکیﻼت حــزب
حکمتیســت )خ ــط رس ــمی( در بریتانیــا و همچنی ــن بــه ف راخــوان ســایر اح ــزاب و
جریان ــات مﱰق ــی در مقاب ــل دف ــﱰ س ــازمان مل ــل در لن ــدن ،در ح ی ــت از مب ــارزات زن ــان
و م ــردان آزادیخ ــواه در ای ـران تجم ــع وس ــیعی برگزار ش ــد .ﴍک ــت کنندگان و س ــخ انان
متع ــددی در ای ــن تجم ــع حض ــور پی ــدا کردن ــد و ضم ــن اع ــﻼم ح ی ــت و همبس ــتگی
خــود بــا مبــارزات زن ــان علی ــه قوانی ــن ض ــد زن در ای ـران ،بوی ــژه قانــون حجــاب و
آپارتای ــد جنس ــی ،ب ــر ﴐورت گس ــﱰش هرچ ــه بیش ــﱰ ص ــدای ای ــن جنب ــش در فض ــای
اجت ع ــی در غ ــرب و متوج ــه ک ــردن اف ــکار عموم ــی م ــردم مﱰق ــی و اتحادی ــه ه ــای
کارگ ــری در جوام ــع غرب ــی از س ــیر تح ــوﻻت در ای ـران تاکی ــد کردن ــد.
س ــونیا محم ــدی ،مس ـ ول تش ــکیﻼت ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( در س ــخ انی
خ ــود ح ــول مس ـ له زن ــان و شورش ــهای عظی ــم آن ــان در ش ــهرهای ای ـران ب ــه حق ــوق
جهانش ــمول زن ــان اش ــاره ک ــرد ک ــه هی ــچ ح ــد و م ــرز جنس ــی ،مل ــی و قوم ــی یشناس ــد
و از افغانس ــتان ت ــا ای ـران و کل خاورمیان ــه مانن ــد باروت ــی اس ــت ک ــه جرق ــه ب ــر آن را
زن ــان ای ـران زده ان ــد .دور نیس ــت روزی ک ــه زن ــان ای ـران و منطق ــه از آپارتای ــد جنس ــی
و دس ــت درازی حاک ـ ن ب ــه زندگ ــی میلیونه ــا انس ــان ره ــا ش ــوند و آزادی و ب راب ــری زن
و م ــرد ب ــه اهت ـزاز درآی ــد.
ف ــواد عبدالله ــی از ره ــﱪی ح ــزب حکمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( در نوب ــت خ ــود ضم ــن
اش ــاره ب ــه ش ــورش ه ــای ش ــهری در ای ـران ح ــول مس ـ له لغ ــو حج ــاب و قوانی ــن ضدزن،
ب ــر ﴐورت ای ــن نکت ــه تاکی ــد ک ــرد ک ــه م ــا کمونیس ــتها ضم ــن ایندگ ــی ک ــردن جنبش
رهای ــی زن علی ــه قوانی ــن حج ــاب و آپارتای ــد جنس ــی در ای ـران ،اج ــازه نخواهی ــم داد
ک ــه عوام ــل جمه ــوری اس ــﻼمی در خ ــارج کش ــور ب ــه راحت ــی ج ــوﻻن دهن ــد؛ م ــا ضم ــن
اینکــه توهمــی بــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل و اینــدگان مخــرب دولتهــای
موجــود و همچنیــن ﴍکــت اب راهیــم ر یســی بــه عنــوان یکــی از جنایتکارتریــن
این ــدگان دولته ــای موج ــود در ای ــن مجم ــع ،نداری ــم بلک ــه ص ــف م ــا از ص ــف کل ــوپ
حاک ـ ن جه ــان جداس ــت و بای ــد ب ــر ق ــدرت خودم ــان و همبس ــتگی میلیون ــی طبق ــه
کارگ ــر و جنبش ــهای آزادیخواهان ــه علی ــه حاک ـ ن و دولته ــا از ای ـران تا قلب کش ــورهای
اروپای ــی رک ــز کنی ــم .ب ــه ه ــر ان ــدازه ص ــف م ــا از ص ــف حاک ـ ن ج ــدا ش ــود و ب ــه ه ــر
ان ــدازه ص ــدای جنب ــش م ــا از ای ـران ت ــا اروپ ــا متح ــد و یکدس ــت ش ــود ب ــه ه ـ ن ان ــدازه
میت ــوان حاک ـ ن و دولته ــای مخ ــرب و جنایت ــکار ک ــه در مجم ــع عموم ــی س ــازمان ملل
ب ــه ه ــم حض ــور رس ــانده ان ــد را ب ــه عق ــب نش ــینی وادار ک ــرد.
تجم ــع اع ﱰاض ــی ام ــروز در می ــان شــور و ش ــوق حاﴐیــن و در دف ــاع از مبــارزات و
شورش ــهای جانان ــه زن ــان در ای ـران علی ــه قوانی ــن ض ــدزن جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا ﴎ دادن
ش ــعارهای کوبن ــده ای همچ ــون »زن ،زندگ ــی آزادی«» ،ن ــه روﴎی ن ــه ت ــوﴎی ،زن ــده
ب ــاد آزادی و ب راب ــری«» ،ای ــن رژی ــم ض ــدزن مرگ ــش ف ـرا رس ــیده«» ،از ته ـران تا کردس ــتان،
زن ــده ب ــاد مب ــارزات زن ــان« و  ...ب ــه کار خ ــود پای ــان داد.
تشکیﻼت خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی در بریتانیا
 ۲۱سپتامﱪ ۲۰۲۲
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سنندج در دفاع از اعتراضات مردم سقز
به ميدان آمد!

ب ــه دنب ــال اع ﱰاض ــات گس ــﱰده م ــردم س ــقز ب ــه قت ــل مهس ــا امین ــی توس ــط گش ــت ارش ــاد
در ته ـران ،ام ــروز نی ــز می ــدان اقب ــال س ــنندج در ی ــک همبس ــتگی وس ــیع ب ــه مح ــل اع ــﻼم
انزج ــار ه ــزاران انس ــان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب از جمه ــوری اس ــﻼمی تبدی ــل ش ــد .خش ــم
فروخ ــورده م ــردم متنف ــر از نظ ــام اس ــﻼمی ام ــروز در ی ــک جنب ــش ﴎاﴎی ک ــه ی ــک گوش ــه
اش در ســقز و گوشــه هــای دیگــرش در تهــران ،مریــوان ،اصفهــان و اهــواز و ...اســت،
بی ــرون زد و خیابانه ــای اط ـراف می ــدان اقب ــال را در س ــنندج ب ــه تس ــخیر خ ــود در آورد و
همبس ــتگی ﴎاﴎی خ ــود را ح ــول افس ــار زدن ب ــه گش ــت ه ــای ارش ــاد و قوانی ــن ض ــدزن
حاکمی ــت اس ــﻼمی اع ــﻼم ک ــرد .م ــردم آزادیخ ــواه س ــنندج علی ــه حاک ـ ن قات ــل و ض ــد زن
اع ــﻼم ج ــرم کردن ــد» .م ــرگ ب ــر دیکتات ــور« » ،س ــقز تنه ــا نیس ــت دنی ــا هم ـراه اوس ــت«» ،
م ــی کش ــم م ــی کش ــم آنک ــه خواه ــرم را کش ــت« و  ...خیاب ــان ه ــای اصل ــی س ــنندج م ــﴩف
ب ــه می ــدان اقب ــال را ب ــه تس ــخیر خ ــود درآورد.
ب ــا وج ــود ی ــک فض ــای ب ــه ش ــدت پلیس ــی و امنیت ــی ،ب ــا وص ــف تع ــرض ش ــدید نیروه ــای
امنیت ــی در س ــقز و س ــنندج ،ب ــا وج ــود اینک ــه ت ــا همی ــن اﻻن تع ــداد بی ــش از  ۱۵نف ــر از
جوان ــان س ــقز در پ ــی ش ــلیک نیروه ــای امنیت ــی زخم ــی ش ــده ان ــد و ب ــا وج ــود ی ــک تع ــرض
وحش ــیانه از ط ــرف اوب ــاش اس ــﻼمی ،م ــردم مصم ــم ت ــر و قدر ندت ــر خیابانه ــا و م راک ــز
امنیت ــی رژی ــم را ب ــه ل ــرزه درآورده ان ــد .ای ــن جنبش ــی اس ــت ک ــه مدتهاس ــت ب ــه راه افت ــاده
و جنب ــش زن ــان حلق ــه اصل ــی ی ــورش ب ــه کل حاکمی ــت ض ــد انس ــانی جمه ــوری اس ــﻼمی
اس ــت.
زنان و مردان آزادیخواه ای ران
همﴪنوش ــتی و اتح ــاد ش ـ ب ــا م ــردم س ــنندج ،س ــق ز ،ته ـران و مری ــوان در ــام ش ــهرهای
ب ــزرگ و کوچ ــک از ن ــان ش ــب واج ــب ت ــر اس ــت .ب ــا اتح ــاد خ ــود ،مح ــﻼت کار و زیس ــت را از
نهاده ــای ﴎکوبگ ــر و اید ولوژی ــک حاکمی ــت پ ــاک کنی ــد .امنی ــت و آزادی خ ــود را در کن ــار
ه ــم و دوش ــادوش ه ــم در ارگانه ــای اع ـ ل حاکمی ــت خ ــود تامی ــن کنی ــد .زمی ــن و زم ــان
را ب ــر ﴎ نیروه ــای کثی ــف اس ــﻼمی و مداف ــع ﴎک ــوب زن ــان خ ـراب کنی ــد .جوان ــان و زن ــان
و م ــردان آزادیخ ــواه بای ــد ش ــهرهای ای ـران را ب ــه تس ــخیر خ ــود درآورن ــد و بس ــاط گش ــت
ارش ــاد و نیروه ــای ان ــگل و اوب ــاش اس ــﻼمی را برچینن ــد .ام ــروز خ ــروش تعرض ــی بخش ــی از
همس ــنگ ران ش ـ از س ــنندج و س ــقز ت ــا ته ـران کل حاکمی ــت را ب ــا ــام دس ــتگاه ﴎک ــوب
و ماش ــین پلیس ــی آن ب ــه عق ــب نش ــینی وادار ک ــرده اس ــت .بای ــد برم ـ چنی ــن ق ــدرت و
چنیــن پیﴩوی ــی ــام قوانیــن ضــد زن در ایــران فــورا ملغــی شــوند و آزادی و ب راب ــری
کام ــل زن ــد و م ــرد تثبی ــت ش ــود .بای ــد صف ــوف دش ــمن را ب ــا گس ــﱰش اع ﱰاض ــات و ﴎاﴎی
تــر کــردن آن حــول مطالبــات رادیــکال خــود تنــگ تــر کــرد و عاملیــن قتــل مهســاها
و آمریــن حکومتــی  ۴۰ســال قتــل زنــان در ایــران را در دادگاه هــای مردمــی بــه پــای
می ــز محاکم ــه کش ــید .ای ــن ق ــدرت میلیون ــی و متحدان ــه ش س ــت ک ــه ماش ــین ﴎک ــوب
حاکمی ــت آدمکش ــان اس ــﻼمی را ب ــه زان ــو در خواه ــد آورد.
دف ــﱰ کردســتان ح ــزب حکمتیســت ) خ ــط رســمی( ضم ــن قدردانــی از حض ــور ه ــزاران
نف ــره و قدر ن ــد م ــردم س ــنندج و بخش ــا م ــردم ته ـران در همبس ــتگی و دف ــاع از اع ﱰاض ــات
مــردم آزادیخــواه ســق ز ،خــود را دوشــادوش هــر جنــب و جــوش اع ﱰاضــی مــردم بــرای
ایج ــاد صف ــی محکم ــﱰ و ﴎاﴎی ت ــر م ــی دان ــد .زن و م ــرد ،متحدان ــه و ﴎاﴎی ت ــر ب ــه
می ــدان بیایی ــد و در کن ــار همﴪنوش ــتان خ ــود ،حاکمی ــت منح ــوس اس ــﻼمی را یکب ــار ب ـرای
همیش ــه ب ــه زی ــر بکش ــید.
زنده باد مبارزه و اع ﱰاض متحدانه زنان و مردان آزادیخواه در ﴎاﴎ ای ران
دفﱰ کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۶شهریور ۱۴۰۱

زندهبادسوسياليسم!

قتل مهسا؛
تعرض به زنان ،تعرض به بشريت
قت ــل مهس ــا امین ــی ،دخ ــﱰ  ۲۲س ــاله ،توس ــط م ــزدوران جمه ــوری اس ــﻼمی ،جنایت ــی ف رام ــوش
نش ــدنی و تع ــرض ب ــه ح ــق زن ،تع ــرض ب ــه هم ــه انس ــانها و توهی ــن ب ــه بﴩی ــت اس ــت .م ــردم
آزادیخــواه ایــن توحــش را بــر ــی تابن ــد .م ــردم ایــران بیــش از ای ــن جنایــت ،توحــش ،زن
س ــتیزی و زن كش ــی را در هی ــچ ش ــكل آن تحم ــل یكنن ــد .م ــرگ مهس ــا امین ــی ب ــار دیگ ــر
ص ــدای اع ـﱰاض م ــردم ای ـران و اع ــﻼم كیفرخواس ــت تاریخ ــی آنه ــا علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی،
علی ــه زن س ــتیزی و جنای ــت ه ــر روزه علی ــه زن ــان ،علی ــه هم ــه قوانی ــن و مق ــررات ضد انس ــانی
را ب ــه گ ــوش جهانی ــان رس ــاند .اع ـﱰاض م ــردم مب ــارز ته ـران ب ــه م ــرگ مهس ــا امین ــی ،م راس ــم
و تجم ــع اع ﱰاض ــی وس ــیع م ــردم مب ــارز در س ــقز ب ــه ای ــن مناس ــبت ،تنه ــا گوش ــه ای از ی ــك
جنب ــش اع ﱰاض ــی و ب راب ــری طلبان ــه عظی ــم ب ــه وس ــعت ای ـران اس ــت ،جنبش ــی ك ــه ی ــك روز در
خوزس ــتان ،روز بع ــد در ته ـران و س ــپس در مری ــوان و س ــقز علی ــه زن س ــتیزی زبان ــه میكش ــد و
جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــا قان ــون و فرهن ــگ ض ــد زن آن ـرا ب ــه مص ــاف میطلب ــد .م ــردم ای ـران ای ــن
توح ــش را تحم ــل یكنن ــد .ت ــازه تری ــن خﱪه ــا حاکیس ــت ک ــه نیروه ــای امنیت ــی و انتظام ــی
در ش ــهر س ــقز در رودروی ــی ب ــا م ــردم مع ــﱰض ،دس ــتکم  ۱۳نف ــر را زخم ــی ک ــرده و ی ــک ج ــوان
ب ــه ن ــام کی ــان درخش ــان از ناحی ــه ﴎ م ــورد اصاب ــت گلول ــه م ــزدوران حاکمی ــت ق ـرار گرفت ــه و
وضعی ــت جس ـ نی وی وخی ــم گ ــزارش ش ــده اس ــت.
زن ــان و م ــردان آزادیخ ـواه در هم ــه ج ــای ای ـران همی ــن ام ــروز و ف ــوری خواه ــان عق ــب ران ــدن
حكوم ــت و عوام ــل مس ــلح و غی ــر مس ــلح آن در دس ــت درازی ب ــه زن ــان و حق ــوق انس ــانی آنه ــا
هس ــتند .دس ــتگیری س ــپیده رش ــنو در ته ـران ،م ــرگ ش ــلیر رس ــولی در مری ــوان ،كش ـ مهس ــا
امین ــی در ته ـران همگ ــی جنایات ــی آش ــکار علی ــه حق ــوق انس ــانی زن ــان و تع ــرض ب ــه آزادی،
حرم ــت و ك رام ــت  ۸۵میلی ــون انس ــان در ای ـران اس ــت .مهس ــا ،س ــپیده ،ش ــلیر تنه ــا س ــه م ــورد
از دهه ــا و صده ــا و میلیونه ــا زنــی هس ــتند ك ــه ب ــه ج ــرم ع ــدم رعای ــت قوانی ــن ض ــد زن،
بدلی ــل ع ــدم اح ـﱰام ب ــه مردس ــاﻻری و فرهن ــگ عق ــب مان ــده ض ــد زن ب ــه چنی ــن ﴎنوش ــتی
دچ ــار ش ــده ان ــد .م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران بی ــش از ای ــن بربری ــت و آپارتای ــد جنس ــی علی ــه زن ــان
را قب ــول یكن ــد .م ــردم آزادیخ ــواه ه ــم اكن ــون و ف ــوری خواه ــان معرف ــی ،محاكم ــه علن ــی و
مج ــازات قاتلی ــن مهس ــا ،از »رئی ــس کل ق ــوا« ت ــا م ــزدوری ک ــه وی را ب ــه قت ــل رس ــاند ،هس ــتند.
م ــردم خواه ــان ب ــر چی ــدن و جم ــع ك ــردن هم ــه م ــزدوران گش ــت ارش ــاد از مح ــل كار و زندگ ــی
خ ــود هس ــتند .م ــردم آزادیخ ــواه خواه ــان لغ ــو هم ــه قوانی ــن ض ــد زن از حج ــاب اجب ــاری ت ــا
جداس ــازی ه ــا و نظ ــام و سیس ــتم بان ــی و مداف ــع آن هس ــتند.
دف ــﱰ كردس ــتان ح ــزب حكمتیس ــت )خ ــط رس ــمی( ضم ــن قدردان ــی از م ــردم آزادیخ ــواه ته ـران
و س ــقز و بقی ــه ش ــهرهای ای ـران ك ــه علی ــه جنای ــت حاكمی ــن و قت ــل مهس ــا امین ــی ب ــه می ــدان
آمدن ــد ،زن ــان و م ــردان آزادیخ ــواه را ب ــه مب ــارزه ای متحدان ــه ،علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ،علی ــه
قوانی ــن و مق ــررات ض ــد زن ،علی ــه ه ــر ن ــوع دس ــت درازی ب ــه حق ــوق زن ــان تح ــت ه ــر ن ــام و
ب ــه ه ــر بهان ــه ای و ب ــه مب ــارزه ای ﴎاﴎی و متح ــد علی ــه زن س ــتیزی سیس ــت تیک و حاک ــم
در ای ـران و ب ـرای ب راب ــری زن و م ــرد ف ـرا میخوان ــد.
زنده باد ب رابری زن و مرد
مرگ بر جمهوری اسﻼمی
دفﱰ كردستان حزب حكمتیست خط رسمی
۲۶شهریور۱۷ ۱۴۰۱سپتامﱪ ۲۰۲۲
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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

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

