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هفته بسیج در کردستان

دست وپا زدن کالبد
نیمه جان جمهوری
اسالمی

کارگری -حکمتیست

مصاحبه اکتبر با پروین کابلی
به مناسبت  25نوامبر روز منع خشونت علیه زنان
صفحه ۴

اعالمیه حزب حکمتیست

همایون گدازگر
بعد از چهل سال این خیمه شب باازیاهاا
تکرار و مالل آور آنهم در کردستاا کاه
جمهور اسالمی بحق در محاصره تافا ار
خشم بی پایا مردمی رنجدیده و ستمدیده
قرار دارد  ،چه معفا و دستاورد می تاواناد
برا جمهور اسالمی داشته باشد ؟ آیاا
روحیه ا برا مزدورا محلی جاماهاور
اسالمی باقی مانده است که مقامات رژیم باا
این نمایشها بخواهفد آ را نگهدارند ؟ رژیم
سر کوبگر اسالمی از بدو سر کار آمد در
کردستا همواره سیاستها متافاو ای را
برا مقابله با مقاومت و رویارویی مردم در
مقابل سلطه ارتجا ی خود در دست داشتاه
است ۰
این سیاستها آنهفگام که شهر و روساتاا
کردستا کانو مبارزه گرم سیاسی ونظامی
لیه جمهور اسالمی بود  ،سرکوب ریا
 ،تعقیب و دستگیر  ،شکفجه و ا دام بود .
کشتار خونین جمهور اسالمی در جامعاه
ا که در هر کوچه وخیابا  ،خاناواده ا
در سوز از دست داد زیزانشا می سوزند
نه تفها نتوانسته است جامعه کردساتاا را
بزانو در بیاورد  ،بلکه خمیر مایه ماباارزه و
مقاومتی شده است که نتیاجاه آ اماروز
برا جمهور اسالمی به ناکامی وشکسات
بدل شده است ۰
این نمایشها مضحک با تکیه بار یایا
مزدورا و خودفروشا محلی ،
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هفته بسیج در کردستان

دست وپا زدن کالبد نیمه جان جمهوری اسالمی
امروز از هر زما دیگر مفزو تار واسابااب
ریشخفد مردم کردستا است  .جاماهاور
اسالمی در اهداف خود در دایارکارد ایان
مفاسک مسخره شکست خورده است  ۰بعد از
موج سرکوب وکشتار سالها
اول حاکمیت جفایتکارانه باا بارپاایای ایان
مفاسبتها سعی در اد کارد جااماعاه و
آشتی داد رابطه مردم کردستا با جمهور
اسالمی داشتفد  .اما از هما اوایل هام ایان
سیاست سوخته بود و جواب ماردم ماباارز
لیرغم ضربات روحی و ایا ای واز دسات
داد زیزانشا  ،تف ر و مبارزه جویی باود .
فضا سرکوب وزندانی و شکفجه هیاواوقات
نتوانست این رابطه را بف ع جمهور اسالمای
تغییر بدهد  ۰مزدورا محلی که جاماهاور
اسالمی می خواست با تکیه بر آنها دل ماردم
را به دست بیاورد  ،اماروز دیاگار تااریا
مصرفشا تمام شده اسات  ۰حاال و روز
جمهور اسالمی را می بیففد ب کار ناجاات
آیفده خود و آیفدگانشا هستفد  ۰آ ییا
از آنها که از سر قب افتاده گی  ،احتایااج و
مشقت زندگی تن به همکار با رژیام داده
بودند  ،امروز دور وبار انساا هاا ماباارز
وخوشفام می پلکفد تا تضمین و راه ناجااتای
برا آیفده خود پیدا کففد  ۰یایا دیاگار
مذهبی و مالکا مف ور و بقایا فئودالاهاا
کهفه ساواکی که شاریاک جارم جافاایات
جمهور اسالمی هستفد  ،بخاصاون نسال
دوم وسوم آنها  ،امروز پفاه گرفتن در کافاار
اصالح یلبا را هم راه چاره نجات خود نمای
دانفد  .چو می دانفد از دست آنها هم کاار
ساخته نیست  .بهمین دلیل است کاه ایان
یی به میدا “ کردایه تی “ اسبااب کشای
کرده و در نقش شا ر وهفرمفد وژرنالایاسات
سیفه چاک دفاع از حق مردم کردستا شاده
اند  .هر چفد احزاب اپوزیسیو ناسیونالیست
کرد با گشاده رویی از ایفها استقبال می کففد

 ،اما آیفده و سرناوشات آتای را تاحاو ت
اجتما ی پیش رو تعیین میکافاد ناه ایان
احزاب  .و این خیل از همکارا جاماهاور
اسالمی که دهها سال مهره موثر دساتاگااه
سرکوب و نابود زندگی مردم بوده اند  ،نمی
توانفد به این سادگی رنگ وض کرده و در
کفار این احزاب پهلو بگیرناد  ۰باخاصاون
جفبش رادیکال و میقی که در کاردساتاا
وجود دارد  ،برخالف تاجارباه کاردساتاا
راق اجازه این فرصت یلبی ها را به احازاب
ناسیونالیست نخواهد داد .
ایاان وضااع و ساارنااوشاات حااال ص ا
خودفروختگا محلی جمهور اساالمای در
کردستا است که تعری چفدانای نادارد .
جفاب سرهفگ حسن سکر فرمانده ناحیاه
مقاومت بسیج سپاه در سففدج می خواهد باا
تکیه براین یی زوار در رفته ه ته بسیجاش
را در کردستا برگزار کفدو امید در کالاباد
نیمه جا رژیمش در کردستا بدمد  “ .نقش
آفریفا مخلص و مجاهدین حامااساه هاا
ماندگار “ که فرمانده بسیج با کمک آنها مای
خواهد ستو رژیمش را در کردستا بار پاا
نگهدارد  ،خودشا در حال تحلایال رفاتان
هستفد و با تماشا روزاناه جاو و فضاا
ا تراض وتف ر روبه ازدیاد از جمهور اسالمی
بی رمق افتاده و مفتظر قضا وقادر در ماورد
آیفده خود هستفد .
حااتاای در باایاان ایاان یاای ا ماازدور
واقعاکسی هست که مفاسک ه تاه بسایاج
رژیم را جد بگیرد و در “ رزمایاش کاماک
مومفانه” ویا “ هشتگ من یک سلیمانی ام “
و “ یرح نذر خو بسیجیا “ در ه ته بسیج
جمهور اسالمی در کردستا شرکت کفد ؟
این مفاسک حتی در زماا قادر قادرتای
جمهور اسالمی و سالهالی ر ب و وحشات
جا حضور بهم رساند اده ماعادود از
نیروها انتظامی و آخوندها جیره خوار

مرتجع بود  .اما در شرایط کفونی و در مقابال
جامعه و مردمی متوقع و معترض که مترصاد
فرصت و امکانی برا حمله به رژیم هستافاد
این نمایش مسخره کی می تواند مبفا امیاد
وم ر برا جمهور اسالمی باشد ؟
رویارویی مردم کردستا با جمهور اسالمای
با شدت بیشتر از سابق کماکا ادامه دارد .
مقامات رژیم از ان جار اجتما ی و خایاز
مردم کردستا می ترسفد  .می دانفد باا بااز
شد کوچکترین در یوه ا مورد حمله قارار
می گیرند و روز تص یاه حسااب  ۰۰ساال
کشتار وجفایت در حق مردم بیدفاع خاواهاد
رسید .
بیواره ها می خواهفد با “ ا زام اکیا هاا
پزشکی به مفاایاق ماحاروم “ و “ اهادا
جهیزیه به زوج ها جوا “ در ه ته بسایاج
جلو این روند اجتما ی و تعارض اجاتافااب
ناپذیر جامعه کردستا لیه خود را بگیرند .
در حالیکه در پایتخت و کال شهرها بخاایار
نبود امکانات پزشکی  ،کرونا مثل ریز بار
درختا از مردم قربانی می گیرد  ،و تافا ار
جامعه از رژیم را در پهفا جااماعاه ایارا
گستر داده است “ ا زام اکی ها پزشکی
به مفایق محروم “ نمی تواند کسی را فاریاب
بدهد و هوادار برا جمهور
اسالمی کسب کفد .
جمهور اسالمی در تفاسب قاوا کافاونای
در وضعیتی قرارگرفته است که

مرگ بر جمهوری اسالمی ایران
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هفته بسیج در کردستان

دست وپا زدن کالبد نیمه جان جمهوری اسالمی
برا مقابله با به میدا آمد مردم گزیفه ها زیاد را در دست ندارد و ناچار از تکرار این مفاسک بی خاصیت است  .سیاست ار اب ووحشات
کارایی سابق را ندارد و تشدید آ در کردستا درشرایط اجتما ی حاضر باز کرد با آتش است  .افالس اقتصاد  ،و نهادیافاه شاد فسااد
ودزد  ،جز وناتوانی در مقابل بیکار میلیونی  ،گرانی و فقر وندار شرایطی بوجود آورده است که مردم و باخاصاون کاارگارا وماردم
زحمتکش راه دیگر جز مقابله با جمهور اسالمی ندارند ودر این مصاف چیز برا از دست داد ندارند .
در چفین شرایطی مردم مبارز و جوانا انقالبی در کردستا باید برا بر هم زد مفاسکی از قبیل ه ته بسیج در کردستا ناقاشاه داشاتاه
باشفد  .باید به جمهور اسالمی فهماند که ورق بر گشته است و این وام ریبی ها رنگ باخته است  .و نوبت ضربت مردم و به گور سپرد رژیم
هار اسالمی فرا رسیده است ۰
همایو گدازگر
نهم آذر ۹۹۱۱

برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی

خاطراتی از چیمن دارابی
چفین شرایطی را تحمل کففد که به ماهیت رژیم جفایتکار اسالمی پی برده بودند و به لحاظ فکر و سیاسی هدفی داشتفد .در همین سلاولاهاا
چهار ن ر از دوستا

زیز ما را برا ا دام بردند و ما تا صبح بیدار ماندیم و خیلی از ماها گریه میکردند .هر چهار ن ر به جرم فعالیت برا کوماه

له ا دام شدند .خایرات یک پیر مرد روستایی که مرگش برا من فرامو

نشدنی است ،انسا زحمتکش و رنج دیده ا بود که روز قابال از

ا دامش ،در فرصتی دو دقیقه ا با هم صحبت کردیم ،گ ت :چیمن جا آزادم میکففد امروز مالقات داشتم ،من چشمام پر از اشاک شاد و
میدانستم در سلول معفی این مالقات و آ هم در روزها معین چیست؟ اما آ شب لعفتی تمامی نداشت که نداشت ،هر ثانیه و دقیقه و سا ت
قلب ها ما برا دوستا و رفقا زندانیما می تپید و اشکما سرازیر میشد ،تعداد از زندانیا

با صدا بلفد گریه میکردند .صدا تایارهاا

نزدیک بود ،نزدیکیها صبح وحشیها جانی برگشتفد ،با ایجاد ر ب و وحشت و با کوبید پوتین هایشا بر ک راهروها سلولها رفت و آماد

می کردند و از اسلحه هایشا صدا در می آوردند و با خفده میگ تفد که دیشب کباب داشتیم .اما ایمیفا و ا تماد که در بین ما ایجاد شاده
بود این شکفجه ها را قابل تحمل می ساخت .تعداد زیاد از ما زندانیا با مقاومت و ایستادگی و اتحاد خود ،تاکتیکها و ترففادهاایای را کاه
مزدورا جمهور اسالمی بکار میبردند ،خفثی میکردیم .بعداز شش ماه زندانی بود در سلول ان راد
دادگاهی کرد و حکم داد

من و تعداد دیگر از زندانیا را بارا

پیش حاکم شرع بردند.

ادامه دارد...
چیمن دارابی
زن در زندگی و مرگ
جنایت از سر جنون ،همیشه ممکن است وجود داشته باشد .اما آن نوع جنونی که قربانیانش  ،از خیابان و خانه تا مدرسه و
کارخانه  ،عمدتا زنان هستند  ،دیگر جنون نیست  ،بلکه بیان جنون آمیز گوشه ای از عقل حاکم بر جامعه است!
منصور حکمت

نه قومی ،نه مذهبی  ،زنده باد هویت انسانی

اکتبر
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شماره ۵۷۲

مصاحبه اکتبر با پروین کابلی
به مناسبت  25نوامبر روز منع خشونت علیه زنان
مافاع

زمانی که سرمایه به نیرو کار زنا ماحاتااج

خشونت لیه ز اسات .چارا خشاونات و

شد (پدیده ا که بعد از جفگ جهانی اول و

ایان

دوم به خوبی قابل رویت است) آناهاا را باا

چایاسات؟

دستمزدها کمتر و بیمه ها ناکافی به بازار

پروین کابلی ۵۲ :نوامبر روز ا اتاراض باه

وارد کردند .فرامو

ناکافایام کاه هافاوز

خشونت لیه زنا است  .ما از این روز بارا

سرپرستی از کودکا و خانه جزو وظای زنا

برجسته کرد بی حقوقی زنا است اده کارده

محسوب میشود .اگر در دورا فئودالی زناا

اکتبر:روز  ۵۲نوامبر روز مبارزه بارا
ستمکشی هفوز ادامه دارد؟ مانادگاار
ستام کشای بار الایاه ز

و ا الم می کفیم که جامعه سرمایه دار خود
اسات و

لت خشونت بر زنا و ز ستیز

رو زمین با خانوداه

خود کار میکردناد و

از حیوانات نگهدار می نمودند ،این نقش در

باید از بین برود.

سرمایه دار ت اوت بسیار ظیمی ناماود و

اما؛ ستمکشی ز اختراع سرمایه دار نیست

تغییرات در این دوره بِفَا به نیاز سرمایه میقا

و از هما هفگام که جامعه به یبقات تقسیام

در

فرق کرد .یکی از این تغییرات را میاتاوا

برتر تبادیال

بردگا جفسی زنا در اشکال کاماال ناویان

شد ،زنا به فوا مایملک افراد قابایالاه و

دید .بردگا جفسی امروز رضه بازار کاار را

نقششا در تولید مثل ،موقعیت اجتما یشاا

تشکیل میدهد که سرمایه ها مالی

شد و مالکیت فرد به پدیده

تغییر نمود .اما تفزل و تغییر این موقعایات و
تبدیل شد به بردگا جفسی تاریا

کال آ را هدایت میکففد.

را

حقوق ابتدائی شهروند محرومافاد ،ساطاح

با یک دگرگونی ظیم در رواباطاش روبارو

سواد آموز پائین تر دارند و درصد با یای

ز را نه تفها تغییر داد بلکه جامعه بشار

نمود .آنوه که امروز در رابطه با موقعیت فارو

بیکار هستفد .حتی بیکار در مایاا

زناا

دست زنا باید گ ت این است که اکفو دوره

تحصیل کرده ببایاشاتار از ماردا

اسات.

دیگر است که ربط مستقیمی به گذشته
ندارد ،همانطور که بردگی مزد و بهره کشی
سرمایه شکل دیگر است .سرمایاه دار

از

وقتی که به سیستم جدید بهره کشی انساا
بدل شد از هما ابتدا ماوقاعایات زناا

و

جایگاهشا را تعیین نمود .زنا در خانه برا
تضمین تداوم کار کارگر سازما داده شادناد.
زنا در خانه ماندند تا نسل بعد

کاارگارا

دستمزدها زنا در کشورهایی که پیشرفتاه
محسوب میشوند و زنا موفقیتهاا

زیااد

بدست آورده اند هفوز در مقایسه مردا پائین
تر است.سرمایه دار برا بازدهی بیشتر باه
این تقسیم بفد احتیاج دارد و از آ

ساود

می برد .کار کودکا در رشته هایی کاه باه
دستها ظری

احتیاج هست یک اصل شاده

است ،این در حالی است که کار کودکا قبیح

مزدبگیر را برا بازار به دنیا بیاورند و پارور

شمرده میشود و ممفوع است .سازماا

دهفد .تا کارگرا خسته از کار روزانه را تار و

انسا در این دورا مدر بار اسااس نایااز

خشک کففد .برا این باز تاولایاد نایارو
سرمایه هرگز نه دستمزد دریافت کردند (و
یا میکففد) و نه بیمه ا داشتافاد و دارناد.

داد

سرمایه است.در رابطه با بردگا زنا و فرو
آنها توسط دا ش باید این نکته را یاد آورد
شد که بردگی جفسی زناا

در دهه نود میالد تجاوز به زنا ملیاتاهاا
مغلوب به یک پدیده رایج تبدیل شد .شهادت
زنا و کوهی از إسفاد نشا میدهد که چگونه
با زنا در این جفگها رفتار شده و بسایاار
حتی مورد تجاوز جمعی قرار گارفاتاه و در
اردوگاهها ویژه نگهدار می شدند .این در
قلب اروپا متمد ات اق افتاد .اما دا ش یک

گذشته از این ،زنا هفوز در بیشتر کشورها از

انساا

دورا ما مختص نمیشود .در جفگها بالکاا

باه دا اش در

زنده باد سوسیالیسم !

نمونه

بدتر است که به وسیله دستگاههاا

جاسوسی غرب ساخته و باه جاا
انداخته شد .یبعا با زناا

هاماا

ماردم
رفاتاار

میشود که در بالکا شد.
اکتبر :حاکمیت  ۰۵ساله جمهور اسالمی
با تحمیل هر روزه آپارتاید جفسی همراه بوده،
در مقابل جفبش ا تراضی زنا در برابر ایان
وضعیت ایستاده است .در یک تصویر فشارده
موقعیت جفبش برا برابر حقوق ز و مرد
در ایرا را چگونه می بیفید؟
پروین کابلی :جفبش ا تراضی زنااا

در

ایرا بخشی از جفبش رادیکال و برابر یلب
است که در ایرا سایه ا

بار جاماهاور

اسالمی سفگیفی میکفد .جفبشی در خاود و
برا خود نیست .جفبشای اسات کاه کال
حاکمیت را نشانه گرفته اسات .مایاخاواهاد
جامعه را تغییر دهد .بشدت ساکاو ر اسات.
مدر و امروزیست .ضد
صفحه ۲

اکتبر

صفحه ۲

شماره ۵۷۲

مصاحبه اکتبر با پروین کابلی
به مناسبت  25نوامبر روز منع خشونت علیه زنان
اسالم و قوانین آ است .ایده آلهایش فایماه

که این جریا ها را شفاخت و نقد کرد و گ ت

به ن ر بعد که شاید فرجی بشود .نمایاشاود

و زهرا نیستفد .میخواهد انسا باشاد .حارف

که یک وظی ه این جریانها جلوگیر از ضرباه

مفتظر این شد که زنا به تدریاج باه خاود

زور را قبول ندارد و خواها برابر کامل است

نهائی به سیسم آپارتاید جفسی است .یکی از

آگاهی میرسفد .کدام خود آگاهی وقتی هاماه

و به کمتر از این راضی نایاسات .از روز اول

ما کمونیستها کارگر دقیقا همیان

قوانین یک کشور بار الایاه آناهااسات.

در

دیالوگی است که می توانیم راه بیانادازیام و

ا تراضات لیه اسید پاشی در ایرا نشا

داد

مقابل آ ایستاده و جلو رفته اسات .زمایان

روشن کفیم که کجا ایستاده ایام و چاکاار

که زنا میدانفد دشمن کیست .خود آگاهی از

باز در بسیار مواقع دستش بوده و بازیاگار

میکفیم ،چه میگوئیم و برنامه یک دنیا بهتر

در

اصلی آ بوده است .از آنجا که جفباشای در

بعفوا اساس کار ما چه میگوید و ت اوتها ما

خاورمیانه پیدا کرد که زنا

خود نیست ،هر وقت که جفبشها رادیاکاال

در کجاست .چرا جامعه به ما نیاز دارد و چارا

گرفتن حق خود آماده باشفد .بارا

دیگر در سطح جامعه در را میگشاایافاد و

مد ی این هستیم که امر رهایی ز در گرو به

خشونت بر لیه زنا تفها یک راه وجود دارد

بازیگر اصلی صحفه سیاست میشوند ،جفباش

قدرت رسید ماست .ما باید باگاویایام کاه

و آ کفار زد جمهور اسالمی اسات کاه

برابر یلبی زنا یکی از نیروها اصلای ایان

کاجااسات و چارا

پیدایش و روج اسالم سیاسی در ایارا

بازیست.اما با وجود این جافاباش زناا

باه

وظائ

جایگاه گرایشات مختل

جفبشی که ما آ را نمایفدگای مایاکافایام،

ایافاقادر بارا
کااهاش

خود مفشأ خشونت است .یکی از موانع ،افشا
پروژه نجات اسالمی تحت فوا نقش ” اسالم

صورت ام هما سرنوشتی را دارد که دیاگار

جفبشی برا رهایی از قید و بفد همه

جفبشها در ایرا دارند .گرایشات ماخاتالا

چیز است که مانع پیشرو زنا میشود.

دارند اسالم را توجیه کففد و با زما تطبایاق

دیگر هم وجود دارند که مل میکففد .تاال

اکتبر :پی شرو جفبش آزاد و رهااایاای

دهفد .مدرنیسم ز ایرانی را مایاخاواهافاد

میکففد که رنگ خود را به این جفبش بزنفاد.

ز در ایرا به لحاظ سیاسی و سازماانای در

اسالمی کففد .این یکی از خطراتی اسات کاه

از گرایش فمفیسم اسالمی که یک پایاش در

گرو چیست؟ چه موانعی باید کفار زده شود؟

رهبرا جفبش برابر یلب باید آ را افشا و

حکومت است و پا دیگر

آ

این بیشتر؟ هیچ جامعه ا را نامایاتاوا

مدر ” است که فعالین حقوق مدنای تاال

در صحفه جامعه

پروین کابلی :همانطور که قبال گاا ااتاام

در مقابال آ

و برا تعدیل بعضی قوانین فعالیت میکفاد و

جفبش برابر یلب جفبشی از جفس ماسات.

پذیرنیست .مثل هر دین و آئین دیگر  .باایاد

در بهترین حالت مجلس اسالمی را خاطااب

این جفبش بر لیه کلیت نظام است .جزیی از

گ ت که ز در ایرا وقتی ازدواج س ایاد را

قرار میدهفد تا دوم خردادیهایی که هار باار

جفبش نه به کلیت رژیم است .جفبشی بارا

بعفوا شکل همزیستی انتخاب میکفد یعافای

انتخاباتی صورت می گیرد به امایاد سارکاار

اصالح وضع موجود نیست ،نمیتواند باشد .نا

ما باایاد ایان

آمد یک دولت معتدل همه امیدشا

را باه

و آزاد شعار این جفبش اسات .زناا

کاار

باایساتافاد .اساالم اصاالح

از اسالم گذر کرده است .تال

جافاباش کاارگار

باشد که رهابارا

و

امامزاده جدید می بفدند و پیشافاهااد مای

میخواهفد و امفیت اجتما ی .میخواهافاد باه

سوسیالیست امر رهایی زنا را به امر ماباارزه

دهفد و با ذره بین دنبال یک مثقال دالت در

فوا انسا ها برابر ،حقوق برابار داشاتاه

آتی خود تبدیل کففد .فقط در موارد بسایاار

زیر بایش می گردند ،تا فعالین حقوق مدنای

باشفد .رهایی از دست قوانین اسالمی که باه

کمی خانواده ها و زناا

کاارگار در کافاار

تشاکایال

مانفد بختکی بر رو آنها سایه انداخته یکی از

همسرنوشتا مرد در تظاهراتها و ا اتاراضاات

شده اند .این یی رنگارنگ را ات اقا باایاد در

اهداف این جفبش است.

کارگر شرکت میکففد.

این راستا دید که جفبش برابر یالابای باا

رهایی از تحقیر هر روزه و مبارزه با سفت ها

که از یی ها اکثریتی و توده ا

باید پرسید نیمه

دیگر کجاست؟ باید روشن

گرایش سوسیالیستی و رادیکالیاسامای کاه

قب مانده و جهل و خرافه که مبشر و باانای

نمایفدگی میکفد قدرت دارد و مایاتاواناد در

آ آخوندها ریز و درشت اسات یاکای از

از مبارزه برا با برد دستمزدها تا بیمه هاا

سایااسای

شرایط رهایی زنا در ایرا است .نمیشود هر

امر زنا هم هست .زنا خانواده ها کارگر

حرف اول را بزند .به همین جهت اهمیت دارد

دوره ا به یک آخوند امید بست و دور دیگار

هفگام به هم خورد تواز قاوا

نمود که امر مبارزه

بیشترین بار را به دو

روزمره ،هر چه که باشد

میکشفد

ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

صفحه ۶

اکتبر

صفحه ۶

شماره ۵۷۲

مصاحبه اکتبر با پروین کابلی
به مناسبت  25نوامبر روز منع خشونت علیه زنان
و بیشترین قربانیا خشونت هستفاد .جاا

نی تفد .یکی از این راهها برد برنااماه یاک

به درجاتی وسیع تر است چرا که زنا سفاتاا

آنها در همگامی با مبارزات کارگر خالیسات

دنیا بهتر و جمع کرد این رهبرا به دور

در مشاغلی مشغول به کار هستفد که نا امفای

و این باید تغییر کفد .تظاهرات روز جاهاانای

این برنامه است .باید با سایه روشفها ذهفای

بیشتر دارند و به راحتی اخراج می شوند و

کارگر سال  ۲۵در تهرا وسایاعاا از یارف

اکفو مقابله کرد .در تحو ت سیاسی ات اقات

یا کارشا را از دست می دهفد و وقتی بحرا

خانواده ها کارگر و زنا کارگر صاحافاه

سریع می افتد .باید نگاه کرد و دیاد کاه باا

فروکش می کفد باز هم زنا هستفد که برا

ها باشکوهی را از همبستگی باه ناماایاش

توجه به تغییرات در دنایاا

گذاشت .نبود زنا با توجه به وز تاریاخای

سازماندهی زنا چه اهرمهایی را باید بدسات

دلیل پاندمی بسیار از مردم این روزهاا در

آنها در این مقطع بسیار مهم است و نه تفاهاا

گرفت و کدام راه و سازماندهی بایاشاتاریان

خانه کار می کففد و این برا زنا به معافای

پتانسیل مبارزه را با تر می برد بلکه تصویر

آمادگی را بوجود می آورد .یک مسئله دیاگار

فشار بیشتر برا داد خدمات بیشتر است.

بسیار مدرنتر از این مبارزه را به جامعه ارائاه

مبارزات روزمره زنا است .این را چگونه مای

هم باید کارشا را پیش ببرند و هم شارایاط

میدهد .امر سازماندهی کارگرا بدو خانواده

بیفیم؟ هفگامی که زنی را به دلیل بد حجابای

راحتی برا خانواده هایشا ایجاد نمایفاد و

ها و زنا کارگر ممکن نیست .نباید اجازه داد

مورد حمله قرار میدهفد چه باید کرد؟ زنا را

در کفار این؛ فشار روحی ناشی از پاندمی هام

که ارتجاع اسالمی از این نایارو بار الایاه

چگونه باید بر لیه فقر و گرسفگای ساازماا

پیویدگی خان خود را دارد کاه هاماه

کارگرا و مبارزات آنها است اده کافاد .ایان

داد؟ ایفها سئوا تی هستفد که باید در رابطاه

انسانها را دچار شرایط روحی ویژه ا ناماوده

مشکل سلیقه ا نیست بلکه یک مانع فکر

با امر سازماندهی زنا جواب بگیرند و روشان

است .تا جایی که من خبر دارم دولات هاا

است که باید با آ مقابله نمود  .مسئله ذهفی

شوند .جفبش ها زیاد مثل جفبش محیط

تاکفو نه به این مسئله پرداخته اناد و ناه

در درو جفبش

زیست ،لیه ناموس پرستی ،الایاه ا ادام،

خاصی برا حمایت از زنا و مقابله

و ملکرد گرایشات مختل

اماروز بارا

برنامه

برابر زنا معضلی است که با جدل سیاسای

وجود دارند .در همه

و کسب هژمونی سیاسی و مالای گارایاش

اصلی این مبارزات هستفد .باید دید چاگاوناه

دورا کرونا تاکفو تاثیرات مف ی جاد

سوسیالیست درو جفبش زنا حل میشاود.

میشود در این روند فکر و سیاسی حالاقاه

زندگی داشته و تا سالها بعد از کفترل و غلبه

این یک مبارزه همه جانبه اسات کاه باایاد

ها وصل این جفبش ها را پیدا کرد.

بر ویروس برزندگی مردم باقی خواهد مااناد.

صورت بگیرد .در هر تالیم اجتاماا ای ایان

اکتبر :در این دورا که پاندمی کووید ۹۱

اما متاس انه شرایط بسیار نامتعارف کافاونای

رهبرا آگاه و سوسیالیست هستفد که ماردم

تمام بشریت را در پفجه ها خود به گروگا

مال قب نشیفی ها زیاد را به جبهه

را سازما میدهفد .اگر این صا

ماخادو

ایفها زنا یک ستاو

یافتن کار با موانع جد روبرو می شوند .باه

با خشونت ارائه داده اند .ضایعات نااشای از
بار

گرفته است با توجه به خشونتی که بر زناا

برابر و آزادیخواهی و خواستهاا

ا مال می شود چه باید کرد؟

مردم در سراسر دنیا تحمیل ناماوده اسات.

نیروهاا باایاد

پروین کابلی :پاندمی کووید  ۹۱خشاونات

جفبش هایی که سال  ۵۰۹۱در نقاط مختل

برا کفار زد ضد انقاالب بسایاج شاوناد

بر لیه زنا را وارد یک فاز جدید نموده است.

جها به میدا آمدند قب نشیفی کرده اناد.

در ص وف رهبرا سوسایاالایاسات

به دلیل شرایط قرنطیفه و محدودیات هاا

زنا در ص وف مقدم در همه جا بار الایاه

یعفی خودکشی سیاسی .یعفی امتیاز به ضاد

اجتما ی آزار روحی و جسمی و جفسی زناا

نابرابر اجتما ی و سایااسای باه جافاگ

انقالب .این جفگ فکر امروز باایاد اتاقااق

و کودکا تشدید شده است .از یرف دیاگار

برخواستفد .اما با شیوع ویروس کرونا اماال

بی تد .نباید این گرایشات را دستکم گارفات.

بحرا سرمایه دار میلیو ها انسا را دچار

این موج قب نشیفی کرده است و دنیا اکفو

باید رهبرا جفبش برابر یالاب را اماروز

بیکار نموده است .این بیکار در میا زنا

مفتظر بور این بختک سیاه است.

شود هما ات اقی می افتد که در انقالب ۲٧
افتاد .در لحظه ا که همه
اغتشا

آموز

داد تا فردا در دامن ایان گارایشاات

پایا

نه به فقر،گرسنگی  ،بیکاری

رفااهای

صفحه ۷

اکتبر

شماره ۵۷۲

اعالمیه حزب حکمتیست

اعتصاب کارگران بهمن موتور،هو کردن مدیران توسط کارگران
روز پفج شفبه ششم آذر ،کارگرا بهمن موتور بخایر سطح پائین دستمزد و فشار کار در دورا کرونا دست از کار کشیدند و وارد ا اتاصااب
شدند .کارگرا خواها دستمزد بیشترند و با محاسبه دلبخواهی دستمزدها بویژه در دوره کرونا مشکل دارند .همیفطور محدودیتها کاروناائای
برا کارگرا بجا کاهش سا ات کار به افزایش سا ت کار انجامیده است .ظاهرا روز نیم سا ت از شفبه تا چهارشفبه از سا ت کار ه ته کام
کردند ،مجمو ا دو سا ت و نیم .اما پفجشفبه ها را که کارگرا تعطیل بودند ،به روزکار تبدیل و از سا ت  ٧صبح الی  ۹بعداظهر بادو

ناهاار

اضافه کردند که مجمو ا از سا ات کار باصطالح قانونی سه سا ت و نیم بیشتر است .افزایش سا ات کار در دوره کرونا و باز با دساتامازدهاا
موجب ا تراض کارگرا شده است.
بدنبال ا تصاب کارگرا  ،پورابراهیم رئیس هیئت مدیره بهمن موتور ،برا خاتمه داد به ا تصاب وارد محل کارخانه شد که کارگرا او را هاو
کردند .پورابراهیم که شوکه شده بود ،کارگرا

صبانی را تهدید به قطع کارانه ماهیانه نمود! کارگرا در جواب و گ تفد؛ مگر قطع کارانه ۰۰۰

الی  ۲۰۰هزار تومانی در مقابل کارانه چفدین میلیو تومانی مدیرا خیلی مهم است؟ پورابراهیم فهمید کارگرا

صباتی تر از آنفد که بشود باا

این تهدیدها ساکت شا کرد ،لذا دست بدامن موسو یکی از مدیرا ارشد شد .موسو یکی از مدیرا شرکت کروز است و با هیبت و آتوریتاه
خاصی یی چفد ماه گذشته به شرکت بهمن موتور ا زام شده است .و یی ایفمدت در تمام اماکن بهمن موتور و سایت گروه بهمن با هازیافاه
ا گزاف دوربین ها بسیار زیاد جهت کفترل کارگرا و کارمفدا تعبیه نموده است تا با خیال خام خویش کارگرا را مار اوب کافاد .اماا
کارگرا دلیر و متحد ،موسو را هم هو کردند و مدیرا را سرافکفده از کارخانه به دفترشا پس فرستادند.
وسط پاندمی کرونا و مخایراتی که بویژه برا کارگرا و کارکفا دارد ،افزایش سا ت کار و دزد از حقوق کارگرا اوج وقاحت و بایاشارمای
کارفرمایا و دولت اسالمی را بفمایش میگذارد .افزایش دستمزدها ،کاهش سا ات کار بدو کاهش حقوقها ،تامین و تضمین نیازها بهداشاتای
و کار شی تی ،یک خواست کارگرا در شرایط کفونی است .درود بر رزم و اتحاد و ا تصاب کارگرا بهمن موتور!
بهمن موتور هما ”کارخانه ماشین ساز مزدا“ یا بعدتر ”ایرا وانت“ است که امروز ” هلدیفگ بهمن موتور“ شده است و در زمایافاه تاولایاد
خودروها سوار و تجار  ،موتور سیکلت ،انرژ  ،ن ت ،گاز و پتروشیمی و سرمایهگذار مالی فعالیت میکفد .گروه بهمن در ساال  ۱۲باه
بخش خصوصی واگذار شد .هلدیفگ بهمن موتور در قالب شرکتها ایرا دوچرخ ،بهمن موتور ،سیبا موتور و بهمن دیزل فعالیت دارد.
مرگ بر جمهوری اسالمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست
 ۵آذر  ۵۵ – ۹۹۱۱نوامبر ۵۰۵۰
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تبعات انتخابات آمریکا بر اپوزیسیون راست پرو ترامپ در ایران
عبداله دارابی
پیامدها انتخابات اخیر آمریکا ،مضاافاا بار

پیروز باید و دول غرب و پوتین و چایان،

نقش و تأثیراتش بر زندگی مردم آ کشور ،به

امید بسته تا رژیمش را از این باتالق مر

که

خایر سیاست و اقتصاد جامع و فراگیر آ بار

در آ فرو رفته نجات دهفد .با این که تمایال

سر مردم سراسر جها سفگیفی خواهد کرد.

مشترک همه

رژیام

ولی با وجود آ  ،تبعات ناشی از این انتخابات،

است ،اما بحرانی که دامفاگایار جاماهاور

در همه

کشورها یکسا نیست ،اما ایرا از

جمله کشورهایی است که با بقیه ماتا ااوت

آنها ح ظ و نگهدار

اسالمی شده با این جهتگیر هاا

ارتجا ی در تفاقض است و راه به جایی نامای

است ،ن س این ت اوت ،تعقیب سرنوشت ایان

برد .چو

انتخابات را در ایرا ده چفدا کارده اسات.

و فرهفگی ،میلیونها انسا

جمهور اسالمی و اپوزیسیو

راسات پارو

ساراپاا

لیرغم بحرا ها

میق اقتصاد
تشافاه آزاد

و

برابر و رفاه در صحفه سیااسات ایارا

در

باز نه تفها هیچ تغییر در این زمیفه حاصال

ترام  ،هر یک به سهم خود بدو ا تفاا باه

کمین نشسته اند و برا سرنگونی این رژیام

نشده است بلکه در بسا گذشاتاه باه رو

نقش و جایگاه یبقه کارگر و مردم آزادیخاواه

به غایت ارتجا ی لحظه شمار میکففد ،ن س

هما پاشفه میورخد.

در این جدال ،به امید و آرزوها ترسیم شاده

فاکتور کراهت و تف ر داشتن از هر رژیامای

کارگار و زحاماتاکاش و احازاب باورژوا

خود نظر دوخته و برا رسید به امیال و

مفجمله رژیم جمهور اسالمای ایارا  ،باه

ناسیونالیستی و قومی در کردستا :

آرزوها خویش که از پس این اناتاخااباات

تفهایی برا پایین کشیدنش از اریکه قادرت

تمایل و ارادت قلبی نیروها ناسیونالیاساتای

درنظر گرفته بودند ،لحظه شمار میکردند.

کافی است .این را همه رژیم ها

سارماایاه

فدرالیست خواه و قومی در کردستا  ،نسبات

جمهور اسالمی از این انتخاباات ،پایاروز

دار می دانفد ولی بخایرمفافع هافاگا ات

به فرد چو ترام نژاد پرست ،ضاد ز ،

باید  ،احیا برجام و رفع تحاریام را یالاب

فرد و یبقاتی از آ درس نمیگیرند.

راسیست و مذهبی ،تفها اقدامی نیست که در

اصالای

دوره حاکمیت چهار ساله ترام  ،بر کار نااماه

نموده ،و نیرو ها راست سلاطافات یالاب،
و

جامعه میروم که هیچ یک از نیروها دولتای

سیاهشا حک شده باشد .این نیروها از بادو

قومی کُرد و بخشی از ملی اسالمی ها واپس

و اپوزیسیو راست و ارتجا ی سارماایاه ،تاا

تولدشا تا به امروز ،تحت نام "قایام ماردم

زده شده که مدام از سیاست رژیام چایافاج

لحظه مو ود وجود و حضاور و رویاارویای

کُرد "به کُرنش کرد و تاعاباد گار

یرفدار میکردند با آرزو پیروز تاراما ،

سیاسی و یبقاتی آ را در معاد ت سیااسای

پیشگاه رژیمها به غایت ارتجا ی مفطقاه و

نامای آورناد و

جها در حال رفت و آمدند .از آنها یاد گرفته

امدانه هیچ حسابی برا آنها باز نمی کففاد.

اند که قرن تعبد گر را در پایاشاگااه هار

مجاهدین ،ناسیونالیست ها فدرالیسات

شبانه سر بر بالین میگذاشتفد.

با این مقدمه کوتاه به سراغ نایارو

به رو نا مبارک خودشا

سرانجام انتخابات حزبی بایان جاماهاور
خواها و دمکراتها آمریکا ،در سوم نوامابار

برا نمونه شاه ایرا  ،تا آخاریان روز هاا

فاشیستی چگونه قورت دهفد و چگونه خود را

دو هزار و بیست ،با پیروز باید و شکاسات

پایانی حاکمیت نفگین ا

ترام  ،به پایا رسید ،نتایج آ اپاوزیسایاو

نقش و جایگاه ظیم یبقه کارگر حااضار در

به امروز حتی از به رسمیت شفاختن کارگرا

را باه

به فوا یک یبقه اصلی در جامعه کردستا

راست پرو ترام

را پریشا حال و ماتم زده با

شکست مواجه ساخت و آنا را در غم و اندوه
میق آ فرو برد.

حاضر ناباود باه

در

صحفه سیاست ایرا اذ ا کفد و آ

حساب بیاورد و شفید صدایشا را به زباا
آورد ،ولی موجودیت یبقاتی اشا

جمهور اسالمی نیز در این انتاخااباات باه

را اناکاار

کرد .با گذشت جهل و یک سال از آ

دوره،

به آنها نزدیک کففد .این بخش از بورژواز تاا

امدانه خوددار کرده اند .ایان جاریااناات
بورژوایی و قوم پرست ،از قب ماناده تاریان
بخش بورژواز

شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

صر حاضر

صفحه 9
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تبعات انتخابات آمریکا بر اپوزیسیون راست پرو ترامپ در ایران
عبداله دارابی
به شمار می آیفد .به همین خایر ،کارگر و مردم زحمت کش کُرد باه

چو و چرا بعد از سرنگو کرد این رژیم آ را بکار ببفدد .

ویژه کارگرا جوا در هر چهار بخش کردستا باید نیک بدانفاد کاه

این یی از اپوزیسیو بورژوایی کُرد ،در حال حاضر بفا باه مااهایات

کاش و

دوره مااتام و

نزدیکی و نشست و برخاست این جریانات با رژیم ها انسا

میاقاا آگااهااناه و

فاشیت و راسیست و نژاد پرست مفطقه و جها

یبقاتی و ارتجا ی شا  ،همزما با ساپار

کارد

را

زاداریشا برا شکست ترام  ،یکی پس از دیگر پیروز باید

یبقاتی است .رژیم سراپا ارتجا ی ایرا حداقل در ظاهر امر رو کاغذ

نیز تبریک گ ته و در برابر آ نیز سر فرود آورده و کُرنش کارده اناد.

یک یبقه اذ ا کرده ،ولی جاریااناات

ولی داستا به همین جا ختم نمیشود ،شکست سیاست رژیام چافاج

به موجودیت کارگر به مثابه

ناسیونالیست قوم پرست کُرد تا کفو از ابراز چفین واقعیتی خاوددار

آنها و کُرنش کردنشا در مقابل باید  ،به سیاست سااز

نموده و به آ اذ ا نکرده اند .معفی ملی و زمیفی آ قایال نشاد

جمهور اسالمی نیزتداوم میبخشفد ،البته این بار بد تر از هامایاشاه

هیچ حق و حقوق پایه ا و ابتدایی برا کارگر به مثابه

یک یبقاه

باا رژیام

بدو داشتن هیچ کارت و هیج امتیاز در مقابل رژیم.

در جامعه کردستا است.

حال وقت آ فرا رسیده که ،این نیروها ناسیونالیست ضد کاارگار و

مردم کارگر و زحمتکش در کردستا باید خوب بدانفد از همین حاا

ضد مردم آزادیخواه کردستا را بی پروا افشا و رسوا کرد و مااهایات

با چه پدیده

ناجور و کدام بخش از بورژواز یرف هستفد .اگر ایفها

روز و روزگار پا به اریکه قدرت بگذارند چه بال

واقعی و یبقاتی آنها را آنطور که هست برمال و آشکار نمود .مضافا بار

ناکاباتاباار و ناا

آ کارگرا و آزادیخواهانی که به هر دلیل به آنها پیوسته اناد صا

سازگار در مقابلشا قد لم خواهد کرد .با توجه به آ  ،این بار یبقه

شا را ترک کففد و بیش از این خود را دست مایه

امیال و آرزوها

کارگر و مردم آزادیخواه ایرا و کردستا باید برا به قدرت رسیاد

ارتجا ی و سرمایه دارانه آنها قرار ندهفد.

خود و تغییر بفیاد به ن ع کل جامعه وارد صحفه سیاست شود .ایان

 ۵٧نوامبر ۵۰۵۰

تجارب مهمی از انقالب پفجاه و ه ت است که نسل امروز بایاد بادو

حکومت سپاهی
پرده آخر جمهوری اسالمی
حادّ مفطقه ا و جهانی و فاکتورهائی که در سیاستِ ایرا و بقا جمهور اسالمی دخیل اند ،همه ایفها میتواند زمیفه ساز و تسهیل کففده ایان
نوع استحاله در درو رژیم اسالمی باشفد
حکومت نظامیان ،سنگر آخر نظام
نیازها بقا جمهور اسالمی ،گسیختگی و بحرا ِ میقِ حکومتی ،فالکت اقتصاد و بیکار و بیمار  ،فشارِ ان جار جامعه ا که برا

بور

از جمهور اسالمی زم جزم کرده است ،ورشکستگی ”اصالح یلب و اصولگرا“ در جامعه و حتی میا ”خود “ها ،فاکتورها سیاسی و اقتصاد

و استراتژیک دیگر؛ میتواند به این مسیر مجال و شانس دهد .حکومت نظامیا اما نه بعفوا کودتا درو حکومتی بلکه بعفوا توافقی از باا

و

بعفوا ”ناجی جامعه“ بمیدا خواهد آمد .اما حکومت فرضی نظامیا در ایرا  ،به حُکم مسائل حادّ و جار در جامعه ،سارناوشاتای باهاتار از
فرمانداریها نظامی رژیم سلطفتی نخواهد داشت.
سیاوش دانشور

بر خورداری از محیط کار وزیست ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان است

اکتبر
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حکومت سپاهی
پرده آخر رژیم اسالمی

سیاوش دانشور

ایفروزها سرا سپاه و رسانه ها از مطلوبایات

هویتِ ایدئولوژیکی بدرجات سهل تر جاذب

دولت نظامیا  ،یک دولت و رئیس جاماهاور

کفد.

سپاهی سخن می گویفد .تردید نیست کاه

مفصور حکمت زمانی این احتمال را بعافاوا

ضد انقالب اسالمی از هما ابتدا ترکیبای از

یک تال

محتمل و یک کارت باز

تاحات

باندها سیاسی و نظاامای باود ،از سارا

فوا "نسخه پاکستانی جمهور اسالمای"

حکومت تا وزیر و وکیل و دیپلمات و روزناماه

در شرایط تشدید بحرا یرح کرده بود .ما در

امادتاا

یادداشتها سیاسی سالها گذشته از جملاه

سابقه سپاهی دارند .سپاه در تاماام جاوارح

چفد ماه قبل از رویدادها دیماه نود و شش،

نگار و تاجر و سرمایه دار در ایارا

حکومت حضور و ن وذ دارد .سپاه پااسادارا

به سیاست استحاله از راست و اماکاا

بویژه بعد از جفگ ایرا و راق و بتدریج باه

پاکستانی جمهور اسالمی ،یعفی حاکمایاتِ

هما خرده بورژواز مُرفه است که اگارچاه

یک وزنه مهم سیاسی-اقتصاد -امفیتی بادل

نظامیا  ،تاکید و از جمله اشاره کردیم:

بخشا از نظر فرهفگی در تضاد با قوانین تفاگ

شد .سپاه بویژه از دوره دو خارداد تااکافاو

سیاست استحاله

و تُر

بعفوا یک دولت سایه مل کرده اسات .باه

اصالح یلبی اسالمی بیش از انصار حزب اهلل

امثال خاتمی ها ،رفسفجانی ها و روحانی هاا

این معفا حاکمیت دستاجاات ناظاامای در

و سپاه پاسدارا و خامفه ا ها موفاق باوده

را نمایفدگا ِ سیاسی خود میدانفد .این قشار

جمهور اسالمی جدید نیست .آنوه اکافاو

اند نظام اسالمی را سرپا نگاه دارند .بویژه بعاد

بفا به روانشفاسی اجتما ی و روحیه محافظاه

قرار است رخ دهد ،یک نوع بازساز حکومت

از پایا جفگ ایرا و راق تاکفو  ،یه هائی

کار و مف عت جو خویش ،ترجیح مایادهاد

اسالمی برا جواب داد به نیازها مشخص

از سرمایه دارا و اقشار مُرفه شکل گرفاتافاد

وضعشا بهم نخورد ،مشغول ل ت و لیس در

و بالفصل داخلی و خارجی است .این حرکتی

که اصالح یلبی اسالمی اساسا ناماایافاده و

سایه حکومت اسالمی باشفد ،و صد البتاه باا

برا یکدست کرد حکومت و یرحی جدیاد

سخفگو سیاسی و اقتصاد این یایا

در

زبا کمتر اسالمی لیه هر نوع تغییر انقالبای

برا بقا است .یرحی که در آ نظاامای هاا

درو حکومت و حاشیه حکومت بوده اسات.

آ جامعه سُخن بگویفد .یه ها فوقانی این

قادرت

یه هائی از سرمایه دارا و هازار فاامایال

قشر در تعاملی نزدیک با رژیم اسالمای قارار

تابعی از اراده و سیاست آنهاست .جاماهاور

آخوندها مُعمم و مُکال که دست شاا

در

دارند و بقا رژیم اسالمی را به تاغایایاراتِ

اسالمی در تفاقض هویتی تقابل با آمریاکاا و

یک س ره است ،همه در جفایااتِ هاولافااک

انقالبی ترجیح میدهفد .این قشر محدود اماا

غرب و تبدیل شد به یک شریک و ماتاحاد

رژیم دست دارند ،بخشا یار نزدیکی و دور

پُر سر و صدا جامعه ،که بلط رسانه ها در

غرب در مفطقه برا تامین امفیت خاویاش

از حکومت را با میزا جفایت و سبعیت لیاه

داخل و خارج تا حد یک آکتور مهم سیاسات

است .رژیم اسالمی چه برا یاک ماعاامالاه

مردم در مقایع سرناوشات سااز تاوضایاح

ارتقا داده شده است ،با هر تغییر تفاسب قوا

با غرب و یک چرخشِ استراتژیک و چه

میدهفد ،برسر تقسیم ثروت جامعه و حااصال

سیاسی بف ع روند سرنگونی و جایگزیفی رژیم

و

استثمار یبقه کارگر د وا درو خانوادگی و

اسالمی ،بفا به روحیه مُحافظه کار و مُذبذب و

حرف اول و آخر را میزنفد و سازماا

بزر

برا تقابل با اماواج ا اتاراض تاوده ا
کارگر  ،به تغییر آرایش در باا

و فشارده

ورژ ِ

است .آنوه که در ادبایااتِ رایاج ” یاباقاه
دو خارداد

متوسط“ ایالق میشود ،بیاا

حکومت قرار دارند اما از نظر سیاسای

درو یبقاتی دارند ،جزو "خود " ها

کاسبکارانه ا  ،تغییرِ ص

میدهاد .ایافاهاا

شد نیاز دارد .تغییر که نقشه راهِ جادیادِ

نظام هستفد .اصالح یلبی این یی بارسار

مخایبین اصلی نیاروهاا

راسات بایارو

بقا نظام را با قدرتِ مانوّر بیشتر و از ناظارِ

بقا نظام اسالمی شا از تهدید سرنگونی

حکومت نیز هستفد .تا حکومت

نه به حکومت ضد زن!

صفحه ۰۰

اکتبر

صفحه ۰۰

شماره ۵۷۲

حکومت سپاهی
پرده آخر رژیم اسالمی
سیاوش دانشور
اسالمی هست ،این یه ا م از حکوماتای و

استحاله چیا ایفبار از درو راست اسالمی و

در داخل و خارج روبرو شد .به خط شد کال

غیر حکومتی و شبکه رسانه ا حامی شاا ،

نظامیا

روج کففد .مسئله جمهور اسالمی

حکومت از اصالح یلب و اصولگرا و به حرکت

ساز شرکت در ” انتاخااباات“ و ضادیات باا

بعد از خامفه ا نیز این چشم انداز را یافای

درآمد شوویفیسم ایرانی و توسر خورده باا

سرنگونی و تغییر از پائین را کوک میکففد .اما

تر کرده است .ایفبار سیاست استحاله میتواناد

غریو احساسات ناسیونالیستی و فاشیستی ضدّ

با تغییرِ آرایشِ درو حکومتی ،فشرده شاد

رب ،اصالح یلبا و ناسیونالیستها و رسااناه

بمُجرد ایفکه شامّه تاجرمسلاک شاا

باو

تغییر حس کفد ،اولین کسانی هستافاد کاه

حکومت ،چرخشِ بیشتر سیاسی و اقتاصااد

هائی که ناگها سپاه پاسدارا به ”قاهارماا

را خاالای

به سمت روسیه و چین در متن کشاکشاهاا

ملی“ شا تبدیل شد ،میتواند سرنخی بااشاد

مفطقه ا  ،میدا پیدا کرد گرایشی که در

به زمیفه مادّ بسیجِ ناسیونالیاساتای بارا

پشت قهرمانا پوشالی دیروزشا

میکففد و برا راوند بعد آماده میشوند.

ین ح ظ جمهور اسالمی با ترکایابای از

ورژن پاکستانی جمهوری اسالمی

مهفدسی چفین سفااریاوئای .حاتای خاود

با ایفحال از نظر اقتصاد و سیاسای یایا ِ

ناسیونالیسم ایرانی  -اسالمی و کمتر آخوند

اصالح یلبا ِ حکومتی و یرفدار تاعاامال باا

و بیشتر نظامی ،به بهانه اوضاع مافاطاقاه و

بحرا مفطقه یا در مرزها

غرب در قیاس با یی ِ سرمایه دارا ِ نظامی و

کفترل داخلی ،نقش اصالح یلبای اساالمای

چفین چرخشی را ایجاد کفد .مجمو ه ا

کفونی را برا بقا رژیم اسالمی باز کافاد.

فاکتورها میتوانفد نیروهائی را در جاماهاور

امپرایور آخوندها که تراست هاا

بازر

ایارا  ،اماکاا
از

اقتصاد را اداره میکففد ،در موقعیت بسایاار

چهارچوبی که بتواند جلو تفش ها

ضعی تر قرار دارند .کارکرد موسمای ایان

رژیم بعد از خامفه ا را بگیرد ،موقعیت رژیم

ویژه“  ،اقل بطور موقت ،مردم را از صاحافاه

یی صرفا انعکاسی از بقا رژیم اسات .تاا

اسالمی را تهدید نکفد ،و تصویر از ”تغییر و

سیاست قیوی کففد و اختالفات درونی را باا

رژیم اسالمی هست ،جفاح ها و تاقاابالاهاا

پوست انداز “ در درو رژیم اسالمی بادهاد.

پروژه گتمکین یا حذف“ کفترل و مُادیاریات

درونی را بازتولید میکفد .به این معفا جافااح

امر که محتمل است با بارخاورد ماثابات

کففد .به این معفا سیاست استاحاالاه رژیام

ها حکومتی واقعیتی پاایادارتار از قاالاب

سیاست پراگماتیستی آمریکا و دول غاربای

میتواند یک شانس دیگر داشته باشد .چفایان

سیاسی جفاح بفد در هار دوره هساتافاد.

روبرو شود .نو ی ورژ ِ پاکستانی جاماهاور

روند میتواند برا رژیم اسالمی ماطالاوب

اصالح یلبی حکومتی و سیاستِ اساتاحاالاه

اسالمی بعفوا آخرین بار

باقاا

نباشد اما مف عتِ بقا نظام آنرا ضرور کفاد.

تابعی از موجودیتِ رژیم اسالمی است .اوضااع

حکومت و سیاستِ استحاله.

مجمو ه مشکالت کل جمهور

مومی جمهور اساالمای و باحاراناهاا

یک امکا ِ دیگر که میتواناد باه سایااساتِ

تفاقضات و محدودیتهایش ،تغییر تفاسب قاوا

تودرتو آ و فساد و پوسیدگی تمام جاوارح

استحاله از سمت جفاح راست تر حاکاومات

میا اقشار یبقه سرمایه دار در ایرا  ،فلس اه

نظام ،نو ی تغییر از درو را الازامای کارده

امکا بدهد ،تشدید بحرانها مفطقه و امکا

بقا نظام اسالمی و ن رت رو به افزایش مردم

است .مفطقِ این تغییر کماکا بقا حکومات

درگیر نظامی با جمهور اساالمای اسات.

از آخوند و چهره آخوند حاکاومات ،رُشاد

است اما ایفبار در فاکتورها مفطقه ا قدرت

کافی است بیاد بیاورید که شالایاک چافاد

تمایالت راستِ ناسیونالیستی و فاشیستی کاه

و اوضاع وخیم داخلی و تهدید سرنگونی ضرب

موشک توسط سپاه پاسدارا باه ساوریاه و

میتواند مُکمل خوبی برا جمهور اساالمای

شده است.

مفایقی که دا ش در آ مستقر است ،با چاه

تحت فوا ” دفاع از ظمت ایارا “ بااشاد،

به نظر میرسد ما به سماتای مایارویام کاه

موجی از تمایالت مُبتذل ناسیونالیسم ایارانای

همیفطور کشمکش ها

بااز

درو

جمهور اسالمی میتواند با تحریک در ماتان

اسالمی میداندار کففد که تاحات ”شارایاط

نه به فقر ،نه به تبعیض  ،مرگ بر جمهوری اسالمی!

اساالمای و
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برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
حماسه ،شکفجه و مقاومت فراوانی که نسل ما

و اذیت و آزار باز هم زندانیا بیشتر از قابال

زندانیا مقاوم و سرموضعی که در زندانهاا و

برا همدیگر فداکار  ،از خودگذشاتاگای و

شکفجه گاهها جمهور اسالمی آفاریادناد،

صمیمت نشا میدهفد.

هفوز که هفوز است در اذها

بااقای مااناده

است .غبار گذشت سالها و دهه هاا ،ساعای
توابین و نادما گذشته و اکافاو
ظیمی از تال

برا تحری

شرایط دشوار زندانها جمهاور

با ث پیوندها مستحکم مایاا

اساالمای

زنادانایاا

و حاجام

سیاسی شده بود .بدو ایفکه بادانایاد فاال

یک واقاعایات

ایارا

یعفی سبعیت و جفایات جمهور اسالمای و

زندانی اهل کدام شهر و یا روساتاا

است ،حتی در اکثر مواقع در سلول انا اراد

معمارا و شکفجه گرا ریز و درشت ا

راه

بدو این که یرف را مستقیما دیده باشید یاا

به جایی نبرده است .بازجویانی که اکفو

باه

بشفاسید ،با دردها و سختیهایش شریک مای
و

شصت بخشی ازخایراتم را ولاو کاوتااه و
مختصر بفویسم .این چفد قسمت کاه بارا

جا کابل ،گاها قلم به دست گرفته و در پای

شدید ،و حاضر به هر گونه فداکار برا

توجیه و یا به بیا بهتر وارونه جالاوه داد

بودید ،زیرا او هم به مانفاد شاماا و ساایار

نشریه اکتبر تفظیم شده است ،در برگیرنده

حقیقت دهشتفاک کشتار و زندا و شکفاجاه

زندانیا سیاسی در مراحل بازجویی جسام و

بخشی از خایرات و تجارب من از زندا دهاه

که ارکا و پایه ها جمهور اسالمی ایارا

موجودیت فردیش توسط مشتای ساادیسات

شصت است و به زوایایی از وضعیت زندانها در
آ سالها اشاره میکفم .اما در آیفده نازدیاک

قارو

را در روند هولوکاست اسالمی در دهه شصات

جفایتکار به کابل وشاکافاجاه هاا

شمسی برا این جانیا اسالمی مهیاا کارد،

وسطایی کشیده شده بود .هویتی جمعی کاه

هستفد ،نتوانسته است اندکی از این واقعیت را

بر اساس همین نقطه اشتراک شاکافاجاه و

قبل از دستگیریم در سال  ۹۹۲۱با حامالاه

پوشانی کفد .شکفجهها یااقات فارساا

مقاومت شکل گرفته بود ،پیوند این افراد را باا

رژیم و تصرف شهر ها هاماراه تاعاداد

از

شکفجه گرا سادیست و وحشی با هایابات

هم مستحکم تر می کرد و سبب ایحاد رفاقت

دخترا مریوانی با پیشمرگا از شهر خارج و

ها ضد انسانی وغول پیکر جانیا اساالمای،

و صمیمیت میا زندانیا میشد و این چیز

به روستاها ایراف رفتایام ،اواساط ساال

که میخواستفد به لحاظ روحای و روانای و

بود که شکفجه گرا را به زانو در آورده بود.

 ۹۹۳۰برا فعالیت سیاسی به شهر برگشتام،

جسمی ما زندانیا را نابود و خُرد کففاد ،اماا

شاید تعجب آور باشد که بعد از ساالاهاا

چفد ماه در سففدج مخ ی بودم و باعادا باه

م صل تر خواهم نوشت.

در اکثر موارد تال

آنها برا درهم شکستان

زیاد که از دورا زندانم می گذرد ،حا

باه

مریوا بازگشتم ،بعداز دو ه ته دستگیر شدم،

مقاومت و روحیه

انقالبی زندانیا سرموضع

نوشتن خایرات آ دورا میپردازم ،زم باه

ده روز در زندا بودم و برایم واضح باود کاه

ساخات و

ذکر است از چفد سال پیش تصمیم داشتم در

قصد داشتفد ،در حایان کاار و فاعاالایات

بی اثر می ماند .حتی بارایشاا

غیرقابل باور بود که این هماه ماقااومات و

مورد پفچ سالی که در زندانها مختل ایارا

تشکیالتی مرا دستگیر کففد و چاو

سرسختی را از این انسا ها شری و مقاوم

دربفد بودم ،بفویسم ،حتی چفد سال قبل تاا

ارتبایی با تشکیالت برقرار نکرده بودم ،پاس

آناهاا را باه

حدود بخشی از خایراتام را باه صاورت

از تهدید و شکفجه روحی و جسمی مرا با قید

وحشت می انداخت و درست مثل یک حیوا

پراکفده نوشتم اما بفا به وضعایات کاار

و

ضمانت آزاد کردند ،تقریبا پس از سه مااه از

درنده و هار به ما حمله می کردند .آنها نامای

مشکالت دیگر آ نوشته ها نااتاماام مااناد.

آزاد من مفزل پدریم را مصادره و با زور ماا

ایان ماوضاوع

سرانجام تصمیم گرفتم درباره تجارب شخصی

را از خانه بیرو انداخته و آنجا را باه ماقار

برایشا سخت بود که بعد از این همه شکفجه

و مشاهداتم به فوا یک زندانی سیاسی دهه

مزدورا محلی و پاسدارا

میبیففد ،مقاومت ما زندانیاا

دانستفد و یا شاید فهمایاد

زنده باد آزادی ،برابری و رفاه

هافاوز
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برگی از تاریخ جنایات جمهوری اسالمی
خاطراتی از چیمن دارابی
تبدیل کردند ،حدودا دو روز بعد پیشمرگاا

حالت اد گ تم در مورد این نامه ها چیز

کومه له با آرپیجی به این مقر(خانه قبلی ماا)

نمی دانم .تا این را گ تم بازجو به جانم افتاد.

زندانیا جدید وضعیات بایارو

حمله کردند که مفجر به کشتاه و زخامای

آ شب تا نزدیک صبح به خایر آ نامه هاا

میشدیم.

شد تعداد از مزدورا محالای مالاقاب

شکفجه شدم .سوال میپرسیدند ،با شفایاد

از جفایتکارا نامی ،بازجویی به نام حسیفای

به"جا " و پاسدار شد .شب بعد از اناجاام

جواب من یکی مشت میزد دیگر کابل ،اماا

و زنش بودند که در بین مردم مریوا ر ب و

این ملیات قرار بود من به ص وف پیشمرگا

جواب من هما بود ،نمیدانم .هارچاه فاکار

وحشت به راه انداخته بودناد ،چاهاار شاب

کومه له بپیوندم ،نیروها مازدور رژیام آ

میکردم که این نامه ها را از کجا گیار آورده

متوالی مرا به همراه دو پاسدار دیگر بازجویای

شب تمام محله را محاصره و مان و تاعاداد

اند ،جوابی نداشتم ،چو وقتی آمدند خانه را

کردند ،سوا ت متعدد و مخصوصا در رابطه با

مصادره کردند ،سریعا در سوراخ دیوار خااناه

نامه ها ،وقتی دیدند بی فایده است و حارف

در بیست و پفجم فروردین ماه سال شصت و

آنها را پفها کرده باودم ،هافاگاامای کاه

هایم هما چیزهایی است که باه باازجاو

یک بعد از چهار سا ت بالتکلی ی ،با توهین و

پیشمرگا به مقرپاسدارا (خانه قبلای ماا)

قبلی گ ته ام (این ز شکفجه گر ،خشان و

آ خیس و فقاط

آرپیجی میزنفد ،دیوار خراب میشود و نامه ها

جانی که به بازجو اصلی قول داده بود مارا

یک پتو کهفه و پاره داخل آ بود! مفتاقال

را پیدا میکففد .زمانی که بازجاو مااجارا را

به حرف بیاورد) ،دهها برابر صبی تر و هارتر

کردند .از هما روز بازجویی ،شکفجه و اذیت

تعری کرد ،فورا گ تم امکا ندارد واحتاماا

شده بود ،تا جایی که به اتا ااق شاوهار

و آزار شروع شد .هفوز نمی دانستم در کادام

خود جاشها محلی که با برادرانم دشامافای

حسیفی تا توانستفد مرا شکفاجاه کاردناد،

زندا  ،زندانی هستم .هار شاب مارا بارا

دارند ،این نامه ها را آنجا گذاشته اناد .اصاال

رفتم ،نمای

بازجویی و کتک کار و شکفجه میبردند .از

حواسم نبود ،دو بار گ تم جا  ،باه خاایار

دانم چه مدت بیهو

فعالیت تشکیالتی ،خانواده ،حزب ،ارتباط باا

همین هر دو بار کتکم زدند .نزدیکها صباح

آمدم حالت سرگیجه و است راغ داشتم ،چهاار

باودم

مرا به سلولم بردند .میدانستم ماوضاوع ایان

شب تمام این ز بازجو و هاماسار

مارا

میگ تفد و سوال میکردند ،جواب ها مف ای

نامه ها به این آسانی تمام نمیشود.

شکفجه کردند وقتی دیدند بی فایده است مرا

و کوتاه من آنها را صبانی تر و جر تر مای

برگردیم به موضوع ارتباط با زندانیا دیگر

تحویل بازجو قبلیم دادند.

کرد .میگ تفد تو برا کومه له نقشه کشیاده

که در سلول بودند ،بعد از سه روز به این فکر

تعداد از ما که همدیاگار را خاوب مای

ا که به مقر ما حمله کففد .اتهامات مضحک

افتادم ،ببیفم هم سلولیهایام چاه کساانای

شفاختیم ،مدت شش ماه در آناجاا باودیام.

و مزخرفی را سرهم بفد میکردند که مغازم

هستفد؟ در هر فرصتی که نگهبانهاا (یاکای

صمیمت ،ا تماد و فداکار و روابط خایالای

سوت میکشید و بعد از آ با شالق و مشت و

محلی بود که همراه با یک بسایاجای

نزدیکی در بین ما ایجاد شده بود که بی نظیر

کاه مارا

تقریبا پیر و بی خابار از اوضااع و احاوال

بود .در این مدت بدو مالقات ،بدو امکانات

غافلگیر کرد ،بعد از یک ماه که هر شب مارا

کردستا و کومله) برا ما غذا می آوردند یاا

و وسایل بهداشتی (ماخاصاوصاا بارا

ماا

برا بازجویی و کتک کار میبردند اتا ااق

ما را به دستشویی میبردند یا ماواقاعای کاه

دخترا ) ،بودیم و خیلی اذیات شادیام .آ

افتاد ،یک شب بازجویم دو نامه را جالاویام

سرشا شلوغ می شد و یادشا میرفت درهاا

سلولها بو نم و کپک زدگی میداد و شاباهاا

گذاشت و گ ت این چیست؟ مفهم میدانستم

را ق ل کففد ،فرصتی برا دیدار هامادیاگار

سرد وروزها گرم بود ،تحمل آ شرایط بادو

آ دو نامه چه بودند ،نامه ا تشکیالتای باا

فراهم و از حال هم باخبر میشدیم .باغاضای

حمام و هیچ امکاناتی واقعا زجرآور بود.

سه اسم مستعار ،فورا و بدو دستپاچگی و با

وقت ها که میدانستیم نگهبا آ دور و برها

فقط کسانی میتوانستد

دیگر

را دستگیر کردند.

ناسزا مرا به سلولی که ک

کومله و این که من قبال پایاشامار

لگد به جانم می افتادند .اما چیز

جا

نیست شروع میکردیم به صحبت کارد  ،از

یور که حالم بد شد و از هو

را جاویاا

بودم ،وقتی به هاو

نه به فقر،بیکاری،زنده بادآزادی و رفاه
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به مناسبت ۵۲نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان
 ۵۲نوامبرروزجهانی مبارزه برا مفع خشونت

گیرد.

لیه زنا  ،مفاسبت دارد با تجلایال از ساه

خشونت و نابرابر و تبعیض لیه زناا

خواهرمبارز“ میرابل“ کاه در دیاکاتااتاور
کشوردومیفیکن در امریکاا

باه

فوا یک پدیده اجتما ی تاری یو نی دارد

تایان در۵۲

و انقیاد زنا

در هر دوره از حیات جااماعاه
مافااساباات

نوامبرسال  ۹۱۳۰به دلیل مبارزه در دفااع از

بشر ،بخصون با شکل گیر

حقوق زنا  ،توسط مزدورا دولت دیکتاتور

اقتصاد در جوامع یبقااتای ،خشاونات و

وقت ،به یرز وحشیانه ا به قتل رسایادناد.

تبعیض لیه آنا در اشکال مختالا

۵۲نوامبرسالروزجا باختن ایان خاواهارا

داشته  ،نهادیفه شده وبوسیله حاکامایات و

مبارزه وبه نماد مبارزه با خشونت و تبعیض و

قوانین ا مال شده است  .مابه ازا فرهفگی

سفن جار و دستگاهها سرکوب خود ازآ

لیه زنا تبدیل شده است.

و سفن این مفاسبات در جوامع ریشه دواناده

محافظت می کففد .در نتیجه بارا

پاایاا

ستم کشی ز و محروم کرد زنا ازابتدایای

است و تبعیض و خشونت لیه زنا  ،آشکاار

داد به خشونت و تبعیض لیاه زناا

ترین حقوق انسانی خود یکی از مشاخاصاات

و پفها

رصه زندگی را برآنا تفگ کارده و

بطورکلی پایا داد به همه تباعایاضاهاا و

زمخت جها امروز است  .واقعیت این اسات

محدویتها آقتصاد  ،اجتما ی و فرهفاگای

نابرابر ها و خشونتها باید باه ریشاه ایان

برآنا تحمیل کرده است .

مفاسبات دست برد و تغیرات بفیاد در ایان

تبعیض  ،خشونت ،نابرابر  ،جفگ  ،فاقار،

مفاسبات ایجاد کرد.نگاهی گذرا باه اوضااع

گاذشاتاه تاا

گرسفگی جملگی ،محصول مفاسبات سرمایاه

جها ،به فقر و گرسفگی و جفگ و آوارگای

کفو ،برا رفع تبعیض جفسیتی و خشونت و

مسالاط بارجاواماع

در ایان

نابرابر

که الرغم تالشها و ماباارزه آزادیاخاوا

و

برابر یلبا و سوسیالیستها وجفبش آزاد
ز در جها در یای قارو
ستم کشی لیه ز

 ،و با وجود دستاوردها

دار و بردگی مازد

اداماه

امروزبشر است ،که همانفد زنجیره ا

باه

مفاسبات بیشترین رنج و تبعیض رامتاحامال

آشکار درزمیفه حقوق ز  ،هافاوزدنایاا

هم متصل است و در اشکال مختل

پیرامو ما  ،از خشونت و تبعیض جافاسای

می شود .تداوم این مفاسبات و در انقیاد نگاه

درایرا تحت حاکمیت رژیم سرماایاه دار

و

داشتن اکثریت مردم کارگر و زحمتکش ایان

اسالمی زنا بیشترین رنج و تاباعایاض و

انسانها موجود جاواماع

جوامع ،نیازبه ا مال این خشونت و نهاادیافاه

نابرابر را در یول حاکمیت نفگین آ تجربه

لیه زنا  ،تبعیض و نابرابر اقاتاصااد
فرهفگی لیه نص

نماایاا

گویا این واقعیت اسات و زناا

 ،و

بشر رنج می برد و هفوز این تاباعایاضاات

کرد

زمخت و آشکاردر حاکمیت  ،درقوانین و در

دارد.خشونت و تبعیض لیه زنا در نتیاجاه

انواع تبعیضها قرار گرفته اند .یکی از پایه ها

فرهفگ و مفاسبات جامعه مل می کفد و از

اگرچه تاریخی یو نی دارد اما امروزبه وجاود

سلطه رژیم اسالمی و بقا آ بار جااماعاه

زنا در خانواده واجتماع قربانی می گایارد .

این مفاسبات وا مال تبعیض و بی حقوقی باه

ایرا  ،سازماندهی خشونتها آشکارو زمخات

از حاقاوق

بخش ا ظم مردم کاارگار و زحاماتاکاش

دولتی لیه زنا است  .ایان خشاونات و

واکثریت زنا گره خورده است .

تبعیض درشکل قانونی و ترکیبی از قوانایان

هفوز در بسیار از کشورها زنا

ابتدایی خود محرومفد وهافاوززناا

،اولایان

قربانیا شرایطها بحارانای اقاتاصااد

و

اپیدمی هستفد  ،وسیعا بیکارمای شاوناد و
خشونت و بی حرمتی لیاه آناا

اوج مای

بی حقوقی و تبعایاض و ناابارابار

می شوند.

خشونت جفسی لیه زنا

،ماحاصاول ایان

کرده است وهمواره مورد خشونت جفسای و

اسالمی و قرو وسطایی رصه رابر زنا تفگ

مفاسبات و دولت و قاوانایان و قادرتاهاا

کرده و محرومیتها بیشمار

اقتصاد با تکیه بر این مفاسبات و فرهفگ و

تحمیل کرده است .جمهور

نه به تبعیض و خشونت علیه زنان

را بار آناا
صفحه ۰5
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به مناسبت ۵۲نوامبرروزجهانی منع خشونت علیه زنان
اسالمی بر تکیه بر مفاسبات اقتصاد و اجتما ی تبعیض آمیازو باه
کار گیر قوانین وسفن و فرهفگ غیر انسانی لیه زنا

 ،نه

تفها به خشونت جفسی و فوا تبعیضها اجتما ی لیه زنا

پایا داد.برا رفع هر گونه قوانین تبعیض آمیزو نابرابر لیه انسااناهاا
بخصون زنا در جامعه ایرا باید به مر نفگین رژیم اسالمی پاایاا

دامان

داد .برا هر درجه از بهبود  ،رفاه و خوشبختی انسانها از جمله زنا

،

زده است  ،موجب ا مال خشونت و قتل زنا و دخترا درخااناواده ،

کودکا و مردم کارگر و زحمتکش باید دست جمهور اسالمی را از

شوهر ،پدر و برادرشده است.

زندگی مردم کوتاه کرد و زندگی نویفی را آغاز کرد.خوشبختی مردم و

۵۲نوامبرروزجهانی مبارزه لیه خشونت بر زنا  ،مفاسبتی است  ،برا

در درجه اول زنا در گرو جارو کرد کلیت رژیم اسالمی و پایا داد

یادآور این مسئله مهم و تاکید بر ایفکه جمهور اساالمای تااریا

به فقرو نابرابر و تبعیض است  .تفها را رهایی از ویروس جاماهاور

خونین و نفگیفی ازا مال خشونت و تبعیض لیه زنا دارد و بایاد باه

اسالمی  ،انتخاب دیگر جز سرنگونی و پایا داد به مرنفگین رژیم

این خشونت و تبعیض پایا داد .زنا بیشترین رنج و مشاقات را در

از

دوره حیات نفگین رژیم اسالمی تجربه کارده و باا روح و روا

سرمایه دار اسالمی در مقابل جامعه قارار نادارد.رهاایای زناا

و

خشونت  ،تحقیر ،تبعیض و نابرابر در گرو رهاایای کال جااماعاه

شخصیت و حرمت انا باز شده است.زنا در ایرا به یمن بیشتاراز

ازمفاسباتی است که بر پایه تبعیض ونابرابر اقتصاد و بی حاقاوقای

چهاردهه ملکرد تبعیض آمیز و

اکثریت یبقه کارگرو اردو کاربفیادگذاشته شده است .

سرکوبگرانه رژیم اسالمی تحقیرشده و بی حقوقی و محرومیت کشیاده

سعید یگانه

اند.برا نابود تبعیض وخشونت لیه زنا باید به مررژیم اساالمای

 ۵۳نوامبر ۵۰۵۰

نه به تبعیض و خشونت علیه زنان

اکتبر
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