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قرمانـدار سـرپـل ذهـاب اخـيـرا              
قـرار نـيـسـت       « :  اعالم کرده است که  

همه زلزله زدگان کـانـکـس دريـافـت             
، فــرمـانـدار سـرپــل ذهــاب          » کـنـنــد  

فرمانبر و اجرا کننده  سـيـاسـتـهـاي             
بيش از سـه  .  حکومت اسالمي است  

مــاه اســـت کـــه دولـــت روحـــانـــي               
بخواستهاي مردم زلزله زده تـوجـهـي       
نميکند، اگر همياري و کـمـک هـاي            
انساني مـردم در شـهـرهـاي ايـران و               
بـويـژه شــهـرهـاي کـردسـتــان بـطــرف              
مناطق زلـزـلـه زده سـرپـل ذهـاب و                
کرمانشاه سرازير نميشد، وضـعـيـت        
زنــدگــي مــردم صــد بــرابــر شــرايــط            

کمک هـاي  .  کنوني مشقت بارتر بود  
انساني مردم جـان هـزاران کـودک و             
سالمند و مردم زحمتکش را نـجـات       

جمهوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي          . داد
مردم مناطق زلـزـلـه زده را بـه حـال                
خود رها کرد، از نظر اينها کـه خـود           
را خدايان روي زمين ميدانند، زلزلـه      
حادثه اي طبيعي است و مردم بـايـد       

 .تاوانش را بپردازند
هم اکـنـون مـردم زلـزـلـه زده در                

عـدم رسـيـدگـي       سرپل ذهاب  بدليل    
بــه آنــهــا  دچــار انــواع بــيــمــارهــاي              

. عفوني، جسمي و روانـي شـده انـد            
دراين ميان کودکان خردسال بيـشـتـر     

سـاريـنـا    .  انـد          از همـه صـدمـه ديـده         
ماهـه    ٤  ساله  و نوزاد ٢ ذهابي دختر 

ديـگـري بـه نـام مـحـمــد و نـوشـيــن                   
 سالـه در اثـر عـفـونـت            ١٧ محمدي  

زدگي، بـه دلـيـل عـدم            شديد و سرما 
دسترسي امکانات اوليه درمـانـي و        
بهداشتي و اسکان طوالني مدت در     
چادرهـاي نـمـنـاک و سـرد، بـه طـرز                  
دردناکـي بـر اثـر سـرمـازدگـي جـان                

 . باختنه اند
هزاران نفر در چادرهايي نـازک و       

. بدون حفاظ ايمني، زندگي ميکنند    
سرماي سخت، باران و برف در درون       

ــر                   ــدگــي و خــواب را ب چــادرهــا زن
ساکنين اردوپاه هاي زلـزـلـه زدگـان،            

 . تلخ کرده است
ــهــادهــاي           اقــدامــات انســانــي ن
مدافع زلزله زدگان و کـودکـان بـراي           
تهيه کانکـس هـاي اهـدايـي، ادامـه             
کمک هاي مردم در شهرهاي ايـران و        

تالش بـراي گـرفـتـن         . کردستان است 
کانکسهاي اهـدايـي مـثـبـت اسـت،             
تالش نهادهاي انساني کمک رسـانـي    
و مدافعين کودکان گامهاي انسانـي     
و مهمي هستند، اما ماندن در ايـن        
سطح و اکتفا به گرفتن کانکس هاي       

بايد در ادامـه    .   اهدايي کافي نيست 
تالش براي کانـکـس هـاي اهـدايـي،             
کمپين و اعتراضات مردم مـنـاطـق          

مـردم  .  زلزله زده را سازماندهي کـرد    
بايد با اعتراضات دسته جـمـعـي در         
اشکال راه پيمايي در مقابـل مـراکـز           
اداري دولـــت خـــواهـــان مســـکـــن            

 .مناسب بشوند
مردم دنيا از وضعيت مشقتبـار      
مردم زلزله زده در مـنـاطـق سـرپـل                

بـي  .  ذهاب و کـرمـانشـاه مـطـلـعـنـد            
تفاوتي و عدم رسيدگي به وضـعـيـت       
زلـزـلــه زدگــان از جـانــب حــکـومــت              
اسالمي به رسوايـي بـزرگـي تـبـديـل             

 .  شده است
ــم شــرايــط                ــقــي مســبــب مســت
مشــقــت بــار زلــزــلــه زدگــان، مــرگ           
کــودکــان، ســالــمــنــدان و مــردم،                 

گـري عـامـدانــه، جــمـهــوري            الابـالـي  
حـکـومـتـي تـا مـغـز            ! اسالمي است 

ــا                 اســتــخــوان فــاســد و شــرور کــه ب
بيرحمي تمام مردم مصيبت ديـده و       
زلزـلـه زده را بـا انـبـوهـي از درد و                     
گرفتاري و کمبود به حـال خـود رهـا           

 ناچيزي از جـانـب        بودجه. کرده است 
دولت براي کمک به مناطق زلزله زده    
اعالم شـد امـا هـمـان هـم بـه مـردم                   

هنوز نيازهاي اوليه مـردم از    . نرسيد
آب آشاميدني تا سرپناه و کانکس و     
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 ۷ صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 عزيزه لطف الهي            

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 
 ۷ صفحه  نسان نودينيان          
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 نسان نودينيان 

  اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري ايران                                   

 

 :  فراخوان انقالب زنانه 
 مقابل دستگيري و بازداشت دختران انقالب        

 !بايد جمعي و قدرتمندانه اعتراض کرد     
 ! فرماندار سرپل ذهاب    پاسخي به افاضات   

 ! جان هاي عزيزي که ارزان از دست ميدهيم         
 ! اطالعيه خبري کميته کردستان   

 !حکومت اسالمي را بايد بيش از اينها تحت فشار گذاشت            
  کمپين نجات رامين حسين پناهي       ١٠  اطالعيه شماره  

 موج اعتصابات و اعتراضات کارگري فروکش نميکند            
 ميليون    ۵ حداقل دستمزد     

 
 درمورد سقوط هواپيماي مسافربري در منطقه ياسوج          

 
 خبرهايي از جدال و مبارزه مداوم کارگران            

 محسن ابراهيمي            
  )۳ ( !ستم ملي در آذربايجان و راه حل آن        
 !جنگ ناسيوناليستي بر سر زبان      



 
924شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد    
 

زيرا پـاسـدار    .  ديکتاتورها از آزادي انديشه وحشت دارند     
اولين گام انـقـالب      .  سلطه اقليت چپاولگر بر اکثريت مردمند     
انقالبي که در ايـران     .  مردم در همه جا گشودن در زندانهاست      

آغاز شده با اعالم قانون آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيان و           
تشکل، براي هميشه به دوران زندان و زندانهاي سياسي پايـان           

با سرنگوني توحش اسالمي سرمايه داران، عزيزان       .  خواهد داد 
در بند را از چنگ دژخيمان رها خواهيم کرد و جـامـعـه اي         

 . انساني و آزاد و برابر را پي خواهيم ريخت
  

 !  زنده باد آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 حزب کمونيست کارگري ايران     

 ۲۰۱۸  فوريه  ۱۳ ، ۱۳۹۶  بهمن ۲۴ 
 

، ۹۶  بـهـمـن        ۲۶ روز پنجشنبه   
يک زن شجـاع ديـگـر بـه نـام اعـظـم                  
جـنــگــروي، جــاي ويــدا مــوحــدي و            
نرگس حسيني از دخـتـران خـيـابـان              
انقالب ايسـتـاد و شـال خـود را بـه                  
نشانه اعتراض به حجاب اجباري بـه        

 .اهتزاز درآورد
مردم زيادي به نشانه حمايـت از      
اين دختـر انـقـالب، دور پسـت بـرق               
واقع در تـقـاطـع خـيـابـان انـقـالب و                
ابــوريــحــان کــه امــروز بــه ســکــوي             
انقالب معروف شده جـمـع شـدنـد و            
حتي در گزارشات ذکـر شـده کـه بـه               
اين منظور منتظر شکل گيـري يـک          

 .تظاهرات وسيع بودند
اما ماموران سرکوبـگـر نـيـروي        
انتظامي سر رسيـده و در مـيـان آن               
جمعيت، اعظم جنگروي را به پاييـن     
کشيده و با اعمال خشونت بـار، وي          
را به داخل خودرو نيروي انـتـظـامـي        

 .برده و از محل دور شدند
مـردم در مــحــل بــه ايـن اقــدام              
ــيــروي                ــت بــار مــامــوران ن خشــون
انتظامي اعتراض کردند، ولـي ايـن          
اعتراض مي بايست چنان قدرتمـنـد       
مي بود که مانع از بازداشت اين زن         

 .جوان مي شد
انقالب زنانه به همه شـمـا مـردم       
مبارز فراخوان ميدهد که در مقابـل      
مامـوران نـظـام ضـد زن جـمـهـوري                
اســالمــي، مــقــابــل دســتــگــيــري و           
بـــازداشـــت دخــــتـــران انـــقــــالب،             
قــدرتــمــنــدانــه و بصــورت جــمــعــي           
اعتـراض کـنـيـد، طـوري کـه حـتـي                 
دسـت ايـن زن سـتـيـزان بـه دخـتـران                   

 .انقالب نرسد
انقالب زنانه به همـه شـمـا زنـان            
شجاع، مبارز و انقالبي که خـواهـان         
رهــايـــي از قـــوانــيـــن مـــذهـــبـــي،             

مردساالرانه و سـنـت زده هسـتـيـد،             
همچنان فراخوان به برداشتن گسـتـره      
ــعــي و                  ــر حــجــاب بصــورت جــم ت
سراسري مـيـدهـد، و از هـمـه شـمـا                  
مــردمــي کــه خــواهــان ســرنــگــونــي          

فراخـوان     جمهوري اسالمي هستيد،  
به پيوستن وسيعتر به کارزار تکثـيـر     
دختران خيابان انقالب ميدهـد، چـرا      
کـه نـه بـه حـجـاب اجـبـاري، نـه بــه                     

 .جمهوري اسالمي است
انقالب زنانه به همه شـمـا مـردم       

فـراخـوان      برابري طلـب و آزاديـخـواه        
ميدهند که از دختران انـقـالب، ايـن          
سمبل هاي بي چون و چراي انـقـالب        
زنــانــه، ايــن نــمــادهــاي شــجــاعــت،          
جسارت و مبارزه انقالب آغـاز شـده       
مردم، اين نمادهايي که نويد بـخـش        

رهايي از ظلم و ستم و بيـحـقـوقـي و         
سرکوب، و ايـن پـرچـم داران آزادي               
زنان، زحمتکشان و کـلـيـت جـامـعـه           

 .هستند، با تمام قوا دفاع کنيد
مقـابـل دسـتـگـيـري دخـتـران و               
پسران انقالب بايد مقاومـت کـرد و         
نظام سرکوبگر جمهوري اسالمـي را      

خـواسـت   .  بيش از پيش به عقب راند 
آزادي فوري و بي قيد و شـرط هـمـه              
دخــتــران انــقــالب، هــمــه بــازداشــت          
شدگان اعتراضات سراسـري و هـمـه         
زنـدانـيـان سـيـاسـي را بـايـد بـه يـک                     

 .خواست فوري تبديل کرد
  

 فعاالن انقالب زنانه   
 ۱۳۹۶ بهمن  ۲۶ 
 ۲۰۱۸ فوريه  ۱۵ 

بــيــژن قــلــوزي کــارگــر کــارخــانــه         
بـيـژن   آسفالت کامياران جـان بـاخـت؛         

قــلــوزي کــارگــر کــارخــانــه اســفــالــت          
 بـهـمـن بـا         ١٩ کامياران کـه از روز          

 درصــدي بــا مــرگ        ٨٠ سـوخــتــگـي     
وزندگي دست و پنجه نرم ميکـرد در       

 بهمن در بـيـمـارسـتـان جـان             ٢١ شب  
 !باخت

کارن الياسي نوزاد سـرپـل        مرگ  
 زهابي

ــر عــدم                    ــر اث ــيــاســي ب ــارن ال ک
رســـــيـــــدگـــــي پـــــزشـــــکـــــي و                   

امــکــانــات دارويــي و        نــاکــارآمــدي    
 . خدمات بيمارستان جانباخت

   
 جانباختن کارگران کولبر

بـانـه؛ بـه دنـبـال يـک هـفـتــه بــي                    
 ٢٥ اطالعي از شوانه رسولي کولـبـر         

ساله اهل روستاي سيـاومـه ي بـانـه،             
 بهمن ماه جنازه وي   ٢٢ روز يکشنبه  

در حاليکه دست و پايش بسـتـه شـده          
هـنـجـيـنـه ره        "  بود، در دره اي نزديک  

 . بانه پيدا شد" شکه
 اروميه؛ 

جسد دو کولبر به نامهاي جـديـح     
و صــبــري ولــي نــژاد اهــل روســتــاي             
اوەکي مارميشو ارومـيـه کـه از روز             
شنبه در مناطق کوهستاني ارومـيـه        
ناپديد شده بودند يازدهم بهمـن پـيـدا         

 .شد
زنــدانــي در   "  حســيــن قـلــي زاده      "

زندان مرکزي شـهـر سـنـنـدج تـوسـط              
 .عوامل زندان بە قتل رسيد

قبال نيز سە زندانـي ديـگـر بە نـام            
هاي سارو قهرماني، کيـانـوش زنـدي       
و حسين قادري در اين زندان بە قـتـل             

 .رسيدە بودند
 

 کارگر مريـوانـي و     ٨ زخمي شدن  
سروآباد بە دليل انفجار کـپـسـول گـاز          

 در اهواز
 بــهــمــن بــه دلــيــل انــفــجــار             ٢٣ 

کپسول در يک واحد صنـعـتـي هشـت         
مـهـاجـر از شـهـرهـاي            جوان کـارگـر       

در بە دليل انفجار کـپـسـول       کردستان  
گاز زخمي و راهـي مـراکـز درمـانـي               

اين کارگران در شـرکـت       .  اهواز شدند 
ايستک خـورشـيـد زريـوار اهـواز کـار              

 .مي کردند
 

در ايران تـحـت حـاکـمـيـت رژيـم               
جنايتکار اسالمي جـان انسـان ازران          

 . تر از همه چيز است
تا اين نظام جنايـتـکـار اسـالمـي           
در حاکميت باقـي مـانـده اسـت، مـا              
شــاهــذ از دســت دادن جــان هــاي                   

 . عزيزانمان هستيم
مــردم بــه کــل نــظــام جــمــهــوري           

اعـتـراضـات    .  اسالمي حمله ميکنند 
مردم بر سر غارت و چپـاول و عـلـيـه            

حـاشـيــه نشـيـنـهـا، مــال           .  فـقـر اسـت     
باختگان، کارگران و اقشار و طبقـات     
پايين جامعه بـه خـيـابـان آمـده انـد،                
اعتراضات آنها خشـم و نـارضـايـتـي            
ميليون ها نفـر از مـردم در ايـران را                
بيان و بگـوش حـاکـمـان جـنـايـتـکـار                

بـا تـالـشـي       .  اسـالمـي رسـانـده اسـت         
آگاهانه بايد نگذاريم جان هـاي عـزيـز       

ــگــيــرنــد               ــا .  بــيــشــتــري را از مــا ب ب
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و           
خالصي از شر حـاکـمـان جـنـايـتـکـار               

 .بشريت نفس راحتي خواهد کشيد
  

 ١٣٩٦  بهمن ٢٦  
 ٢٠١٨  فوريه ١٥ 

 

دارو و درمان و بهداشت بـي جـواب          
 .مانده است

جواب افاضات فرماندار مزدور    
سرپل ذهاب را بايد با سـازمـانـدهـي      
تظاهرات و اعتراضات مردم زلـزـلـه         

ــهــادهــاي          .  زده داد   ــيــن ن مــا فــعــال
انساني و مدافعين حقـوق کـودک را          
به سازماندهي اعتـراضـات مـتـحـد           

تــهــيــه امــکــانــات    !  فــرامــيــخــوانــيــم 

ــهــداشــتــي و              ــي، ب رفــاهــي، درمــان
مسکن مناسب براي زلـزـلـه زدگـان            
وظيـفـه فـوري دولـت اسـت و بـايـد                  

ترآماده شود و به رايگـان       هرچه سريع 
. در اختيار مردم نيازمند قرار گيـرد    

بـايـد در ســراسـر کشــور حــکـومــت              
فاسد و دزد و بيرحم اسـالمـي را در          
منگـنـه قـرار داد و از هـمـه طـرف                   
جانيان حاکم را مـورد هـجـوم قـرار              

 .داد
 ١٣٩٦  اسفند ١ 

 ٢٠١٨  فوريه ٢٠ 

  ...             پاسخي به افاضات                         
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 ! جان هاي عزيزي که ارزان از دست ميدهيم                                    
 ! اطالعيه خبري کميته کردستان      

 :  فراخوان انقالب زنانه 
 مقابل دستگيري و بازداشت دختران انقالب                                    

 !کرد بايد جمعي و قدرتمندانه اعتراض                              
 



 
924شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

بازنشستگـان مـقـابـل مـجـلـس              
 تجمع کردند 

ــواز وارد              ــران فـــوالد اهـ کـــارگـ
 چهارمين روز اعتصاب شدند 

کارگران هفت تپه دسـت از ورود          
ماشيـن هـاي نـيـشـکـر بـه کـارخـانـه                   

 جلوگيري کردند 
ما کـار مـيـکـنـيـم کـه زنـدگـي                   

کنيم، کار نمي کنيم که برده دولـت و        
 کارفرما باشيم 

صـبـح چـهـارشـنــبـه دوم اسـفـنــد               
جمعيتي از بـازنشـسـتـگـان کشـوري،           
لشکري، فوالد و تامين اجتماعي بـه        
فراخوان گروه اتحـاد بـازنشـسـتـگـان،            
کانون صنفي معلمان، بازنشسـتـگـان       
صــنــايــع فــوالد و بــرخــي ديــگــر از               
ــاي             گــروهــهــاي مــبــارزاتــي در مــدي
اجتماعي در مقابل مـجـلـس شـوراي         
اسالمي دست به تـجـمـع اعـتـراضـي             
زدند و به بي توجهي به خواست هـاي      

 . خود اعتراض کردند
در اين تجمع بـازنشـسـتـگـان بـا              

حقوقهاي نجومي فـالکـت   " شعارهاي  
شـعـار بـازنشـسـتـه، نـان،            " ،  : عمومي

 ٥ خـــط فــقــر         " ،    " مســکــن، آزادي     
، " ميليـون، حـقـوق مـا يـه مـيـلـيـون                 

، " فرياد، فـريـاد از ايـن هـمـه بـيـداد                 " 
، " حقوق ما رياليه هزينـه هـا دالريـه       " 
معيشت، مـنـزلـت، سـالمـت، حـق             " 

معلم زنداني، کارگـر  " ، "مسلم ماست 
اين همه بـي    " ، " زنداني آزاد بايد گردد   

ــتــي             ــديــده مــل ــتــي، هــرگــز ن ، " عــدال
اختالسا کـم بشـه مشـکـل مـا حـل                " 

اعـتـراض خــود را بـه فـقــر،             "  مـيـشـه   
تبعيض، نابرابري، و بساط دزدسـاالر    

. سرمايه داري حاکـم اعـالم داشـتـنـد           
کشـوري،  " بازنشستگان با شعارهـاي      

لشکري، تامين اجتـمـاعـي، اتـحـاد،           
مــعـلـم، کــارگـر، اتـحــاد،         " و   "  اتـحـاد  
عزم و آمادگـي خـود را بـراي          "  اتحاد

اتحاد و قدرت بيشتر براي مقابلـه بـا         
بساط توحش حـکـومـت اسـالمـي و            
عليه فقر و نـابـرابـري و تـبـعـيـض و                    
بــيــحــقــوقــي و مــحــرومــيــت اعــالم            

تــجــمــع بــازنشــســتــگــان و       .  داشــتــنــد
پالکاردهاي آنها و روحـيـه        شعارها و   

اعتراضـي بـاالي آنـهـا گـوشـه اي از                 
فضاي اعـتـراضـي و فضـاي خـيـزش               
انـقـالبـي در جـامـعـه را بـه نـمـايــش                    

 . ميگذارد
بنا به گزارشي که به مـا رسـيـده           

اســت، نــيــروهــاي ســرکــوب فضــا را           

بشدت اشغال و امـنـيـتـي کـرده و بـه               
انحاء مـخـتـلـف تـالش کـردنـد جـلـو                 
تجمع بازنشستگان را سد کنـنـد امـا           
جمعيت زياد بازنشسـتـگـانـي کـه بـه              
طرف مـجـلـس در حـرکـت بـودنـد و                  
روحيه مصمم آنها اين موانع را پشت       
سر گذاشت و سرکوبـگـران را مـانـنـد            
دهها تجمع ديگر بازنشستگان نـاکـام    

بازنشستگان جمـع شـدنـد و        .  گذاشت
در مقابل چشـم مـامـوران بـنـرهـا و                 
پالکارهايشان را باال بردند، شروع بـه      
شعار دادن کردند و توجـه عـابـريـن و             
مسافران اتوبوس ها و خوروها را بـه          

پليس چـنـد بـار بـا         .  خود جلب کردند 
بازنشستگان درگير شـد و حـتـي دو             
نفر را دستگير کرد اما بـا هـو کـردن              
بازنشستگان و شـعـارهـاي ولـش کـن            

. ولش کن مجبور به آزادي آنـهـا شـد          
بازنشستگان قطعنامـه خـود را نـيـز             
قرائت کردند و چندين سـاعـت شـعـار        

بــنــرهــا و پــالکــاردهــايــي بــا          .  دادنــد
ما کار ميکنيم که زندگي " شعارهاي  

کنيم، کار نمي کنيم که برده دولـت و        
زنـدانـي سـيـاسـي        " ،   " کارفرما باشـيـم   

کــارگـر زنـدانــي،     " ،   " آزاد بـايــد گــردد     
و "  زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد              

، " اسماعيل عبـدي آزاد بـايـد گـردد           " 
نيز در تجمع امـروز تـوجـه هـا را بـه                  

 . خود جلب ميکرد
  

جمعيتي از مالباختگان کاسپين     
نيز به تجمع بازنشستگان پيوستند و      
در پايان تـجـمـع، جـمـعـيـت بـا دادن                   
شعار شروع به راه پـيـمـايـي بـه طـرف            
مترو کردند و بـا شـعـار اگـر جـواب                 
نگيريم، دوباره بر مي گرديم به تجمع       

 . خود پايان دادند
  

وارد      کارگران فوالد اهواز             
 چهارمين روز اعتصاب شدند                

روز دوم اسـفــنــد کــارگـران گــروه            
ملي صنعتي فوالد اهـواز در ادامـه            
اعتراضات خود در مقابل استانداري      

اين تجمـع در    . خوزستان تجمع کردند 
اعـتــراض بــه گــفــتـه هـاي مـديــريــت              

 بهمن و اعـالم ايـنـکـه         ٣٠ شرکت در   
پولي بـراي پـرداخـت طـلـبـهـاي آنـهـا                 
نيست و بـايـد تـا سـال آيـنـده صـبـر                     

کارگران گروه ملـي  .  کنند، برگزار شد  
صنعتي از آذرماه تا کنـون دسـتـمـزد            
نگرفته و حق بيمه آنها پرداخت نشـده     

کارگران خواهان پرداخت فوري  .  است

پـرداخـت بـيـمـه تـوسـط              کليه حقوق، 
کارفرما و برقراري سرويسهـاي ايـاب        

در اين تـجـمـع      .  و ذهاب خود هستند   
اعتراضـي کـارگـران فـوالد هـمـچـون              
کارگران هپکو و پتروشيمي با شـعـار        
طعنه آميز مرگ بر کارگر، زنـده بـاد           
ستمگر خشم و اعـتـراض خـود را بـه             
نظام اسـالمـي سـرمـايـه داران اعـالم              

  . کردند
  

 کارگران هفت تپه باز هم                
 دست به اعتصاب و تجمع زدند                

کارگران روزمزد هـفـت تـپـه بـه              
هــمــراه کــارگــران نــي بــر امــروز دوم              
اســفــنــد، بــه دلــيــل پــرداخــت نشــدن            
مطالبات خود دست از کار کشيدند،       
در محوطه شرکت تجمع کردنـد و از          
ورود ماشينهاي حـامـل نـيـشـکـر بـه             

 کـارگـران     .کارخانه جلوگيـري کـردنـد      
ــوري حــقــوق                 ــرداخــت ف خــواهــان پ

 . ماههاي آذر و دي هستند
  

 التيماتوم معلمان به دولت                
معلمان در تهران، قـم و خـمـيـن،           
طــومــار اعــتــراضــي امضــا کــرده و            
اعالم کرده اند اگـر تـا پـايـان بـهـمـن                  
کليه مطالبات آنها پـرداخـت نشـود،          
از ابتداي اسفنـدمـاه در کـالس هـاي              

ايـن  .  غيرموظف حاضر نخواهند شد   
طومار در ميان مـعـلـمـان شـهـرهـاي              

 . ديگر در جريان است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  اسفند ۲ 
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درمورد سقوط   
 هواپيماي مسافربري      
 در منطقه ياسوج   

 بـهـمـن يـک         ٢٩ يکـشـنـبـه        روز   
فــرونــد هــواپــيــمــاي مســافــربــري در           
کوههاي ياسوج سقوط کـرد و گـفـتـه          
ميشود که کلـيـه سـرنشـيـنـان آن کـه                

 نفر گزارش شده اسـت،  ٦٤ تعداد آنها  
صميمانه به خانواده و .  جان باخته اند  

بستگان و دوستان جانباخـتـگـان ايـن         
 . واقعه تسليت ميگوييم

ــن                    ــوط اي ــعــد از ســق دو روز ب
هواپيما هنوز اثري از الشه هـواپـيـمـا         
پيدا نشده و علت واقـعـي سـقـوط آن              

شــمــاري از   .  نـيــز اعــالم نشــده اســت        
دوســتــان و بــازمــانــدگــان مســافــران          
بناچار مستقيما راهي منطقه شـده و      
تــالش مــيــکــنــنــد اثــري از بــقــايــاي            
هـواپــيــمــا و ســرنــوشـت عــزيــزانشــان           

مقامات حکومت اسالمي و  .  بيابند
ــيــن شــرکــت                 ــول ــن مســئ ــمــچــنــي ه

که اين هـواپـيـمـا       "  آسمان" هواپيمايي  
متعلق به آن بود و ظاهرا يک شـرکـت        
دولتي است، عمدتا شرايط بـد جـوي        

. را عامل سقوط هواپيـمـا مـيـدانـنـد         
بــنــا بــه گــزارشــهــاي مــخــتــلــف ايــن            

 ســال عـمــر داشــتـه و           ٢٥ هـواپـيــمـا      
پيـشـتـر نـيـز دچـار مشـکـل فـنـي و                     
سانحه شده بود اما خلـبـان تـوانسـتـه            

. بود از سـقـوط آن جـلـوگـيـري کـنـد                  
گزارشهاي مـتـعـددي مـنـتـشـر شـده                
است که نشان ميدهـد هـواپـيـمـاهـاي          
مورد استفاده در جمهـوري اسـالمـي          
از حد مجاز کهنه تر و قديمي ترنـد و     

 سـال عـمـر        ٢٢ بطور متوسط حدود     
 سـال    ٣٠ دارند حتي بعضي از آنـهـا           

ــد                ــل وارد خــدمــت شــده ان در .  قــب
 سـال    ١١ صورتيکه حداکثر بيـش از       

. نبايد مـورد اسـتـفـاده قـرار گـيـرنـد                
جمهوري اسالمي حتـي تـالش جـدي          
اي براي پيدا کردن الشـه هـواپـيـمـا و             
اجساد قربانيان اين واقعه انجام نـداده      

خــانـواده هـاي قـربــانـيــان ايــن            .  اسـت 
واقعه تاکنون هيچ اطالع دقـيـقـي از            
شمار دقيق کشـتـه شـدگـان دريـافـت              
نکرده اند و از القيـدي حـکـومـت در           
اسـتـفـاده از هـواپـيــمـايـي کـه گـفـتــه                   
ميشود بدليل عمر زياد نبايـد مـورد         
اســتــفــاده قــرار مــيــگــرفــت و ســهــل            
انگاري در يافـتـن الشـه هـواپـيـمـا و                 
رديابي بازماندگان احتمالي در خشـم     

 . و اعتراض بسر ميبرند
 
ــه حــفــظ جــان                  ــي تــوجــهــي ب ب

شهروندان خصيصه اساسي جمـهـوري      
اين حکومت فقـط بـا     .  اسالمي است 

ــانــي                     ــرور مــردم را قــرب اعــدام و ت
با نابودي مـحـيـط زيسـت،         .  نميکند

عدم رسيدگي به جـاده هـاي نـاامـن،              
بي توجهي به شرايط کار کـارگـران و            
ــري مــاشــيــن االت و                  ــي ــکــارگ ــا ب ب
هواپيماهاي اسـقـاطـي نـيـز جـنـايـت               

هرچـه مـردم سـريـع تـر ايـن               .  ميکند
حکومت را به زير کشـنـد جـان افـراد            

   .بيشتري نجات مي يابد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  بهمن ۳۰ 

 ٢٠١٨  فوريه ١٩  
 

خبرهايي از جدال و       
 مبارزه مداوم کارگران      

جدال هرروزه اي ميان بخـشـهـاي       
مـخــتـلــف کــارگـران از يــک طــرف و               
کارفرمايان و حکومت اسالمي شـان      

اين جـدال  .  از طرف ديگر، جريان دارد 
فضايي از همبستگي و اتـحـاد را در           

ميان کارگران ايجـاد کـرده و بـر کـل               
فضاي سياسي سراسري جـامـعـه نـيـز          

اين همبستگـي  .  داردمهمي تاثيرات  
و اتحاد کارگري را بايد بـه سـکـويـي              
براي حرکتهاي سـراسـري و هـمـزمـان            
کـــارگـــران بـــراي پـــرداخـــت فـــوري             
دستمزدها و همچنين افزايش چنديـن      
برابر دستمزدها و ساير مطالـبـاتشـان         

 . تبديل کرد
در دو سه روز گـذشـتـه از جـملـه              

شاهد اعتراضات کارگران گروه مـلـي       
صنعت فوالد اهواز، نـيـشـکـر هـفـت            
تپه، پيمانکـاران پـااليشـگـاه آبـادان،           
مناطق دکل ملي حفاري، سد سـرنـي       
ميناب و همچين اولتيماتوم معلمـان    

در ايــن     .  حــق الــتــدريســي بــوديــم           
اعـتــراضـات يــک خــواســت مشــتــرک          
کارگران پرداخت به موقع دستمـزدهـا     

 . و طلبهايشان است
  

 : گروه ملي صنعت فوالد اهواز
کارگران گروه ملي صنعت فـوالد     

 بهمن براي دومين روز   ٣٠ اهواز روز   
متوالي در مقابل دفتر مديريـت ايـن          
مجتمع جمع شدند و بـا بسـتـن درب             
ورودي کارخانـه قـدرتـمـنـدانـه اعـالم              
کردند کـه تـا تسـويـه مـطـالـبـاتشـان                 
اجازه تـولـيـد و ورود خـروج کـاال را                  

 کـارگـر ايــن       ٤٠٠٠ .  نـخـواهـنـد داد      
مــجــتــمــع عــالوه بــر عــدم پــرداخــت            
دستمزدها، به عدم پرداخت حق بيمـه        
خـود بــه صــنـدوق سـازمــان تــامـيــن              
اجتماعي و کاهش سـرويـس ايـاب و            

 . ذهاب نيز اعتراض دارند
  

 
 نيشکر هفت تپه 

 بهمن هـمـراه بـا        ٣٠ از صبح روز  
تجمع بازنشستگان مجتمع هفت تپـه    
مقابل اين شرکت، کارگران بخشـهـاي    
توليد شکر و مهندسي و تـجـهـيـزات        
مکانيکي نـيـز دسـت بـه اعـتـصـاب               
زدند و در مـحـل کـار خـود تـحـصـن                 

کارگران به عملي نشدن وعـده   .  کردند
پــرداخــت حــقــوقــهــايشــان اعــتــراض         

کارگران بازنشسته ابتدا قصـد     .  دارند
خــامــوش کــردن کــوره کــارخــانــه را             
داشتند اما بعد از دخالت درخشـانـي      
و حــراســت و وعــده عــمــلــي شــدن                 

. خواستها از اين کار منصرف شـدنـد       
بازنشستگان هفت تپه به دلـيـل عـدم          

 درصد سهم بيمه از طـرف      ٤ پرداخت  
کارفرما، حقوقي از سازمـان تـامـيـن        

بـنـا بـه      .  اجتماعي دريافت نميکنـنـد    
گزارش اتحاديه آزاد کارگران با ادامـه    
اعــتــراضــات کــارگــران هــفــت تــپــه،           

 :  اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري                              

 ۵  صفحه 

 موج اعتصابات و اعتراضات کارگري فروکش نميکند            
 ميليون    ۵ حداقل دستمزد     
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در بخش دوم اين سلسله مقاالت       
ميخواستيم به خصوصيات مشـتـرک      
ناسيوناليسم ايراني و ناسـيـونـالـيـسـم          

با توجه به ايـنـکـه روز        .  ترک بپردازيم 
جهاني زبان مادري را به تازگي پشت       
ســر گــذاشــتــيــم ايــن قســمــت را بــه                
ــه زبــان                  ــســم و مســال ــي ــال ــون ــاســي ن

مــخـصـوصــا   .  اخـتـصـاص مـيـدهــيـم        
اينکه يـک وجـه مـهـم خصـوصـيـات                

مسـتـقـل      –مشترک ناسيوناليستهـا     
از اينکه در حاکميت هسـتـنـد يـا در             

اســتــفــاده    –اپــوزيســيــون هســتــنــد         
سياسي از زبان به عنوان وجه مـهـمـي     

 .از هويت سازي ملي است
الزم است در همين آغاز مـجـددا      
تاکيد کنيم که ناسيـونـالـيـسـم تـحـت            

ايـن مـردم هسـتـنـد کـه             .  ستم نداريـم  
تحت ستم هستند و نـاسـيـونـالـيـسـم              
کارش اين است که با مراجعه به ستـم     
بر مردم معيني مظلوم نمايي کنـد و        
براي اهداف ارتجاعيش مشـروعـيـت        

ايـن ادعـا در       .  و حقانيت کسب کـنـد     
اين مـردم  . مورد زبان هم صادق است 

تحت ستم هستـنـد کـه در رابـطـه بـا                 
زبان مادريشان مورد تـبـعـيـض قـرار            

اين مردم ترک زبان هستند  .  ميگيرند
که هم در نظام سلطنتي و هم در نظـام   
جـمــهـوري اسـالمــي از تـحــصـيــل و               
آموزش و فعاليت فرهنگي و هـنـري           

کـار  .  به زبان مادري محروم بوده انـد        
ناسيوناليـسـم تـرک سـرمـايـه گـذاري               
روي اين ستم بوده تا اهداف سـيـاسـي          

در مــورد   . ( خـودش را پــيـش بــبــرد         
اهداف ناسيوناليسم ترک به بخش اول       

تـحـت عـنـوان          اين سلسـلـه مـقـاالت       
معناي ناسيوناليسم و ستم ملي در     ” 

 ).مراجعه کنيد“ آذربايجان
 

 زبان فقط يک ابزار            
  !بي خاصيت نيست        

ــدون                  ــه خــودي خــود و ب ــان ب زب
ارتـــبـــاط انســـانـــهــــا در روابــــط                 

 .اجتماعيشان وجود خـارجـي نـدارد        
تصور اشاره ها و تصاوير و عـاليـم و          
کلـمـات و واژه هـا و جـمـالت بـدون                   
افراد در روابط اجـتـمـاعـيـشـان غـيـر               

زبان همراه و به موازات .  ممکن است 
رابطه انسان با طبيعـت و انسـانـهـاي            
ديگر شکل گرفته، تکامـل يـافـتـه و            
نهايتا بـه مـرحلـه پـيـچـيـده کـنـونـي                   

تصور زبان بـدون انسـان       . رسيده است 
اجتماعي، همانگونه که تصور انسـان   
اجتماعي بـدون زبـان، غـيـر مـمـکـن               

 .است
اگر زبان بدون انسـان اجـتـمـاعـي            
وجود خارجي ندارد پس زبـان الـزامـا           
همراه همين انسان و تکامل فکـري و     
اجتماعي و سياسي اش کـارکـردهـاي        
متنوع و پيچيـده تـري را عـهـده دار               

زبان ابزار فکر کـردن اسـت،       .  ميشود
وسيله ابراز وجود عاطفي، اجتماعـي       

ابزار تهييج و تبـلـيـغ    .  و سياسي است  
ابـزار تشـجـيـع       .  و بسيج کـردن اسـت       

ابـــزار .  ابـــزار ارعـــاب اســـت       .  اســـت
ابـزار پـنـهــانـکــاري       .  افشـاگـري اسـت     

ابـزار  .  ابزار حقيقت گويي اسـت . است
مي بـيـنـيـم     . وارونه کردن حقايق است 

بـي   که زبان يک ابزار فردي در خود و       
تصور زبان به مثابـه  .  خاصيت نيست 

صرفا يـک ابـزار جـايـگـاه زبـان را بـه                   
مثابه يک موجوديت ساده مکانيکي     

زبـــان کـــارکـــرد    .  پــايـــيـــن مــيـــاورد     
اجتماعي، سـيـاسـي و ايـدئـولـوژيـک              
دارد و بسته بـه ايـنـکـه از طـرف چـه                
کساني و براي چه اهدافي به کار بـرده     
مــيــشــود مــيــتــوانــد نــقــش کــامــال            

 .متضادي ايفا کند
همين امروز در جريـان تـحـوالت         
اکرايين، نقش ايدئولوژيک و سـيـاسـي     
زبان را ميتـوان بـه وضـوح مشـاهـده              

در اکرايين سه نيـرو در مـقـابـل         .  کرد
روسيه و بورژوازي مدافع .  هم هستند 

روسيه از يکطرف و غرب و اتـحـاديـه          
اروپا و بورژوزي مـدافـعـش از طـرف             
ديگر و در مقابل همه ايـنـهـا نـيـروي           
سومي که که خواهـان زنـدگـي بـهـتـر             
هســتــنــد و اســاســا در اعــتــراضــات            

حــزب .  تـبــلــور يــافـتــه انــد       “  مـيــدان ” 
فوق ناسيونـالـيـسـتـي غـرب         “  آزادي” 

اوکرايين به مثابه بخشي از تبليغـات      
سياسي اش مبتـکـر کـنـار گـذاشـتـن              

. زبان روسي از قلمرو زبان رسمي شـد         
اعـالم  )  ؟( “  روشنـفـکـران   ” در مقابل   

کــردنــد کــه يــک روز را بــه عــنــوان                  
اعتـراض مـتـقـابـل، بـه زبـان روسـي                 

اين تقـابـل يـک      .  صبحت خواهند کرد 
جنگ سـيـاسـي اسـت کـه از مسـيـر                  

. استفاده سياسي از زبان پيش ميـرود    
مساله واقعي هيچ کدام از قـطـبـهـاي         

اين کشمـکـش خـود زبـان روسـي يـا                 
همه اينها دارنـد از    . اوکراييني نيست 

ناسيوناليسم زبـانـي بـراي بـه فـرجـام               
رساندن يک کشکمش سـيـاسـي پـايـه            

 .اي استفاده سياسي ميکنند
 

 ناسيوناليسم ايراني و             
 !ستم زباني در آذربايجان                

با ايـن تـبـيـيـن از جـايـگـاه زبـان                   
ــي                  ــاسـ ــيـ ــدف سـ ــه هـ ــوان بـ ــتـ ــيـ مـ
ناسيوناليـسـم ايـرانـي در تـعـرض بـه                
زبانهاي ديگر از جمله زبان ترکي پـي          

 .برد
نـاسـيـونـالــيـسـم ايــرانـي مـيــراث             
سياسي دوران رضاشاه است که نـقـش     
سياسي اش اين بـود کـه جـغـرافـيـاي               
ايران را بـه عـنـوان يـک بـازار کـار و                     

يـک  ” سرمايـه بـزرگ در چـهـارچـوب              
“ کشــور و يــک مــلــت و يــک دولــت               

رضا شاه به نمايـنـدگـي    .  سازمان دهد 
ــراي                 ــورژوازي نــوپــاي ايــران و ب از ب
تثبيت قدرت طبقاتي اين طبقه پا بـه      

خدمت اصـلـي رضـا        .  ميدان گذاشت 
شاه به سرمايه داري ايران اين بود کـه        
اين طبقه را صـاحـب وطـن و دولـت                

“ ايـران ” بـه    “  پـرشـيـا   “تغيير نام .  کرد
تــوســط )  ۱۹۳۳  ( ۱۳۱۳    در ســال  

رضا شاه به تشويق سفـارت ايـران در            
برلين فقط نتيجه تمايالت فاشيستـي   

در فضـاي سـيـاسـي            ظاهرا . او نبود 
عروج نژاد پرستي آريـايـي در اروپـا،            

مـيـتـوانسـت     “  پرشيا”بهتر از “ ايران” 
ــي                  ــب درونـ ــنـــوان يـــک چسـ بـــه عـ
ــي در حــال                  ــران ــســم اي ــي ــال ــون ــاســي ن

نـاسـيــونـالـيـســم      .  عـمـل کــنـد        عـروج 
ايــرانــي در آن دوره، بــه تــبــعــيــت از               

يک دولـت،    ” فاشيسم دهه سي، شعار    
يک ملت، يک فرهنگ، يـک پـيـشـوا،           

را سـرمشـق     “  يک دکترين، يک حـزب     
 .خود قرار داد

زبان فارسي به مثابه زبان دولـتـي    
اجــبــاري ســراســري وجــه مــهــمــي از            
تامين يکـپـارچـکـي سـيـاسـي مـورد              

روي ديـگـر     .  نياز در اين مـقـطـع بـود        
ــي،                 ــارسـ ــان فـ ــردن زبـ ــاري کـ ــبـ اجـ
ممنـوعـيـت تـحـصـيـل و آمـوزش و                 
فعاليت ادبي و فرهنگي بـه زبـانـهـاي          

جـالـب   .  ديگر از جمله زبان ترکي بـود    
زبـان فـارسـي در        “  تـرويـج  ” است کـه      

ــجــان و         ــاي ــه مــعــارف       ” آذرب ــوســع ت
غـرب     بر عهده لشکر شـمـال   ”فارسي

گـذاشـتـه شـد و بــه فـرمـان سـرتـيــب                   
انـجـمـن    “  حسـيـن خـان آيـرم           محمـد 

از . ( تشکيل شـد “  ترويج زبان فارسي 
، کـاوه    “ پان ترکيـسـم و ايـران        ” کتاب  
 .(بيات

در دوره سلطنت، در کنار سرنيـزه    
تيمسارها، خيل وسيعي از مـحـافـل           
اهل ادب و فرهنگ نقش پياده نـظـام           
فرهنگي اين تعرض به حـقـوق زبـانـي         

به عـنـوان فـقـط چـنـد             .  را ايفا کردند  
مجله آينده فقط يـک مـورد از       : نمونه

دهها نشريه بود که بـه عـنـوان ارگـان            
انـجـمـن    ” گروه اولتراناسـيـونـالـيـسـت          

يـک مـلـت،      “علنا مبلـغ    “  ايران جوان 
مـحـسـنـي     .  بود“  يک کشور، يک زبان  

رئيس فرهنگ استـاد آذربـايـجـان در           
هـر  ” زمان رضا شـاه اعـالم کـرد کـه               

کس ترکي حرف ميزند افسار االغ بـه     
. “ سر او بزنيد و او را به آخور ببـنـديـد     

عـبـاس اقـبــال آشــتـيـانــي در مـجلــه                
يــادگــار دولــت را بــه شــدت عــمــل                

نبايد بگذارند کـه  ” تشويق ميکرد که  
هيچ روزنامه و کتاب و مجله اي کـه          

در )  از جـملـه تـرکـي        ( به اين زبـانـهـا        
داخـل  …  خارج ايران مـنـتـشـرشـده           

کشـور و در بــيـن مــردم بــخـصــوص               
سـال  ( “  . اطفال مدارس منتشر گـردد    

 .(۱۳۲۴ ،   ۶  و     ۳ سوم شماره هاي    
دکتر محمود افشـار ايـن مـنـطـق را               

يـا آزربـايـجــان      ” تـرويـج مـيـکـرد کـه             
اگـر هسـت     .  ايراني هست، يا نـيـسـت      

آزربايجانيـان  …  ترک نميتواند باشد    
بايد خودشان پـيـشـقـدم شـده و زبـان                 
ملي خود را رواج دهـنـد تـا کـم کـم                  
ــت                    ــي اســ ــارجــ ــه خــ ــي کــ ــرکــ تــ

يگانـگـي ايـرانـيـان و زبـان             ” ( “  . برود
 (۱۳۷۷ ، مجله آينده، سال “فارسي

 !زبان در خدمت ناسيوناليسم
اين يک وجـه مشـتـرک بـرجسـتـه               
ميان همـه جـريـانـات و جـنـبـشـهـاي                 

“ ملتي“ناسيوناليستي است که براي     
که مدعي نمايندگيش هستند تـاريـخ    

 –ايـن تـاريـخ        .  اسطوره اي ميسازنـد   
مهم نيست چقدر متکي بر واقعيـات        

را به اين بـاور  “  ملت” بايد آن  –باشد  
ــتــر از ســايــر                     ــل ــد کــه اصــي ــرســان ب

. تاريخش کهنسالتر است.  ملتهاست
فرهـنـگـش ريشـه       . نژادش پاکتر است 

و تا آنجا که به بحث ايـن    .  دارتر است 
بخش مربوط است، زبانش قديمي تر       

اريک هابساوم از قول .  و اصيلتر است  
ارنست رنان نقل ميکنـد کـه تصـويـر           
وارونه ار تاريخ خود، بـخـشـي از يـک             

ايــن بــرعــهــده    .  بــودن اســت   “  مــلــت” 
ناسيوسيوناليسم است که اين تصويـر     

را تـولـيـد      “  ملت”وارونه از تاريخ يک  
بـايـد اضـافـه کـرد کـه تصـويـر                 .  کند

وارونه درست کردن از تاريـخ ديـگـران        

هر گروه اجتماعـي کـه بـخـشـي از              –
وجه ديـگـري    – خودي نيست ”ملت” 

 .از پــروســـه مـــلــت ســازي اســت                
ناسيوناليسم پابپاي سـاخـتـن تـاريـخ            

خـود، بـايـد در        “  مـلـت  ” کاذب بـراي     
عــيــن حــال از طــريــق وارونــه ســازي             
تاريخ ديگران ثابت کنـد کـه آنـهـا يـا              

نــيــســتـنــد و يــا در         “  مــلــت” اصـوال    
بي ريشه و بـي      “  ملت”بهترين حالت  

 .تاريخ و بي اصالت هستند
در بـخـش بـعــدي تـحـت عـنــوان               

تشابهات ناسـيـونـالـيـسـم ايـرانـي و              ” 
مفصلتر بـه ايـن مـوضـوع بـاز            “  ترک

ايـــنـــجـــا اشـــاره     .  خـــواهـــيـــم گشـــت    
مختصري به تاريخ سازي در زمـيـنـه         
زبان توسط ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي از             
يکطرف و ناسيوناليسم ترک از طـرف      

 .ديگر ميپردازيم
در کــنــار ســرنــيــزه ســلــطــنــت و             
ــت                   ــي ــال ــع ــک ف ــا، ي ــغــات ادب ــي ــل ــب ت
سيستماتيک تـوسـط ايـدئـولـوگـهـاي            
ادبي و فرهـنـگـي مـتـعـلـق بـه صـف                  
ناسيوناليسم ايراني اين بوده است کـه        
با اسطوره سازي از زبـان فـارسـي بـه                
سـرکــوب زبــانـهــاي ديــگـر پشـتــوانــه            

 .تاريخي بدهد
از نقطه نظر ناسيوناليسم ايرانـي،     
اهميت زبان فارسي از اين سر نـيـسـت      
که مثال بنا بر مشخصاتش و وسعت       
کاربردش چقدر ميتوانـد مـردم ايـران         
را با پيشرفتهاي علمي و اجـتـمـاعـي          

اهـمـيـتـش در          . جهان مـرتـبـط کـنـد        
نـقــش تـاريــخــي ايــن زبـان در تــداوم               

و احيـاي  “  هويت ايراني” و “  ايرانيت“
 .در گذر زمان است“ هويت ملي”

در آذربايجان، ستم مـلـي اسـاسـا          
از طريق محروميت مـردم تـرک زبـان         
از آموزش و فعاليت ادبي و فرهنگـي     
به زبـان تـرکـي اعـمـال شـده اسـت و                    

قـابـل فـهـم اسـت کـه چــرا               .  مـيـشـود   
ناسيـونـالـيـسـم تـرک کـه يـک جـريـان                   
سياسي است به ايـن جـنـبـه اهـمـيـت                

تصـورش بـر ايـن         .بيشتـري مـيـدهـد      
است که با تمرکز بر اين سـتـم واقـعـي        
ميتواند نيرو بـراي اهـداف سـيـاسـي             

 .اش بسيج کند
از نقطه نظر ناسـيـونـالـيـسـم تـرک           
اثبات قدمت زبان تـرکـي نسـبـت بـه              
زبان فارسي يک امر حياتـي سـيـاسـي          

ــت ــات            .  اسـ ــانـ ــريـ ــه جـ ــمـ ــل هـ ــثـ مـ
ناسيوناليست ديگر، نـاسـيـونـالـيـسـم          
ترک هم ميتواند به خيـل تـحـقـيـقـات           
باستانشناسي و تـاريـخـي بـه مـثـابـه              
! شواهد تاريخي مستند مراجعه کنـد   

مثال ايـنـکـه اپـرت بـاسـتـان شـنـاس                 

  ) ۳ (  ! ستم ملي در آذربايجان و راه حل آن                                
 !جنگ ناسيوناليستي بر سر زبان                        
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 ...  اطالعيه هاي حزب                

 منزلت، معيشت حق مسلم ماست      
 

اين فرياد کارگران و معلمان و بازنشستگان ايـران در مـقـابـل            
در عصــر   .  حــکــومــت تــوحــش اســالمــي ســرمــايــه داران اســت              

پيشرفتهاي شگرف بشـري، ارتـجـاع سـرمـايـه داري يـک بـاتـالق                      
ايـن را نـمـي        .  متعفن را بنام جامعه بر انسانها حاکم کـرده اسـت             

تحقير و بي اختياري و زندگي زير فقـر را پـايـان خـواهـيـم             ! پذيريم
انقالبي براي اعـالم پـايـان عصـر تـوحـش و آغـاز جـامـعـه                          .  داد

انـقـالب ضـد مـذهـب،          .  انساني در ايران به حرکت در آمـده اسـت         
انقالب ضد نابرابري و فقر، انقالب ضد اسـتـثـمـار و ضـد چـپـاول                
و ضد ارتجاع حاکم، انقالبي که بر پرچم آن نفي زنـدان و اعـدام و               

انقالبي کـه رفـاه و آزادي و شـادي                .  فقر و تبعيض حک شده است    
کـارگـران و مـردم        .  را براي تک تک افراد جامعه تضمين مـيـکـنـد          

ايران با شعار مـنـزلـت و مـعـيـشـت و آزادي عـزم کـرده انـد کـه                                
حاکميت مفتخوران اسالمي سرمايه دار را براي هـمـيـشـه از سـر                   

منزلت و رفاه و آزادي بـا قـدرت انـقـالب مـا              .  جامعه جارو کنند  
 به قانون بي چون وچراي جامعه تبديل خواهد شد

 
 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني       

 حزب کمونيست کارگري    
 ۲۰۱۸  فوريه  ۹ ، ۱۳۹۶  بهمن ۲۰ 

) الـتــصــاقــي ( فـرانســوي بـر تــرکــي          
آلتايي بودن زبان مادها اشـاره کـرده        
است و نشان داده اسـت کـه قـدمـت            
ــر                   ــه دوره مــادهــا ب ــرکــي ب ــان ت زب

يا اينکه دياکونوف ثـابـت   .  ميگردد
کرده است که زبـان اشـکـانـيـان نـيـز                
همانند زبـان مـادهـا و از خـانـواده                
زبانـهـاي الـتـصـاقـي و تـرکـي بـوده                  

و باالخره اينکه بنـابـر ادعـاي      .  است
همين باستانشناسان و مورخين، از       

 سـال قـبـل        ۲۵۰۰  سال تـا      ۷۰۰۰ 
سال در منطـقـه     ۴۵۰۰ يعني مدت  

جغرافيايي آذربايجان تنهـا و تـنـهـا            
 (تـرک هـا    ( اقـوام الـتـصـاقـي زبـان             
 !اند زندگي و حکومت کرده

“ زبان خـورشـيـد     ” تئوري کذايي   
ــا  ۱۹۳۶ کــه در ســال          حــمــايــت     ب

آتـاتــورک راه افـتــاد مســخـره تـريــن              
تبلور چنين اسطـوره سـازي از زبـان            

طبق اين تـئـوري، زبـان      .  ترکي است 
ــرکــي ريشــه     ــاي          ت ــه ــان ــمــامــي زب ت

فرهنگي جهانـي اسـت و نـژاد تـرک              
هم سازنده تمامي تمدنهاي جـهـانـي       

 !است و بالتبع واالترين نژاد است
سئوال ايـن اسـت کـه چـرا بـايـد                
مثال حق تحصيل کودکـان بـه زبـان           
مــادري را بــه تــاريــخ و قــدمــت و                
اسطوره و تعداد ترک زبـانـان مـنـوط        
کرد؟ اگر مثال قدمت زبان ترکي بـه     

 هزار سال هزار سـال مـيـشـد         ۷ جاي  
اگــر    تـاثــيـري در ايــن حــق داشــت؟           

مثال جمعيت مردم ترک زبان کـمـتـر          
از ادعاي ناسيوناليستهاي ترک بـود       
تاثيري در حق آمـوزش کـودکـان بـه          

 زبان ترکي داشت؟
 

    !راه رفع ستم زباني           
زبـــان اگـــر چـــه يـــک پـــديـــده                

و فـراتـر از          ايدنولوژيک و سـيـاسـي      
صرفا ابزار ارتباط انساني است امـا        
وجه مشترک همه زبانـهـا ايـن اسـت             
که ابزار مستقيم ارتباط بـخـشـي از           
انسانها هستند و دقيقا به اين دليـل      
هيچ دولتي حق ندارد هيـچ بـخـشـي         
از مردم را با هيچ بهانه و تـوجـيـهـي       
از بـه کـار بـردن ايـن ابـزار اولـيـه و                     
طـبـيــعـي انسـانــي بــراي ارتــبـاط و               
شرکت در کليه فعاليتها سـيـاسـي و        

 .احتماعي و آموزشي محروم کـنـد     
آن جــريــان نــاســيــونــالــيــســتــي کــه             
ميخواهد حق آمـوزش کـودکـان بـه           

هزار سـالـه    ۷ زبان ترکي را از قدمت  
و يا تعداد متکلمين به زبـان تـرکـي            

. استخراج کند ريگي در کفـش دارد    
اين مهـم نـيـسـت کـه قـدمـت زبـان                  
ترکي به چند هـزار سـال پـيـش مـي              

مهم اين است کـه بـخـشـي از           .  رسد
جـامـعــه در ايــران زبـان مـادريشــان             
ترکي است و همين بـراي بـرسـمـيـت           
شناختن و تضـمـيـن يـکـي از پـايـه                 
ترين حقوق شـهـرونـدي يـعـنـي حـق               
صحبـت و تـحـصـيـل و آمـوزش و                 
فعاليت ادبي و فـرهـنـگـي بـه زبـان                

 .ترکي کافي است
اما ناسيوناليـسـم تـرک مسـالـه           
اش حق شهروندي متکلمين به زبـان     

مســالــه اش ســهــم      .  تـرکــي نـيــســت    
خواهي بيـشـتـر از قـدرت سـيـاسـي               
بـراي ســرمـايـه داري خـودي و اگــر               
بتواند تبديل شدن به قدرت سياسـي        
در جغرافـيـاي سـيـاسـي آذربـايـجـان              

و براي تحقق اين هـدف نـيـرو        . است
ــذاري روي         .  الزم دارد   ــه گ ســرمــاي

فـقـط يـک تـاکـتـيـک            “  هويت ترکي” 
سياسي براي بسيج چـنـيـن نـيـرويـي            

يک تاکتيک سياسي در مـتـن      .  است
يک جنگ ايدئولوژيک و سيـاسـي بـا       

وقـتـي    .  ناسيوناليسم ايـرانـي اسـت       
هـاراي  ” ناسيوناليسم ترک بر شيپور      

ميدمد حـتـي ذره       “  هاراي من ترکم 
اي هم در فکر اين نيسـت کـه مـثـال          
چه تعداد از کارگران ترک زبان سـفـره         

چــه تــعــداد از       .  شــان خــالــي اســت      
کودکان ترک زبان گرسنه اند و چه بـر    

 .سر زنان ترک زبان ميايد
براي رفع ستم زباني نه اسـطـوره         
ساختن از يک زبـان الزم اسـت و نـه               
تحقير زبانـهـاي ديـگـر و نـه بـاال و                  
پـايـيـن بـردن آمـار مـتـکـلـمـيـن بــه                    

قـبـل از هـر چـيـز            . زبانهاي مختلف 
بايد حکومتـي را کـه بـنـيـادش بـر                
انواع تبعيض از جمله تبعيض ملـي        

وايـن  .  و زباني استوار است کنـار زد    
حکومت، برخالف تـبـلـيـغـات پـوچ           

حـکـومـت    ” ناسيوناليستهاي تـرک،      
نــــيــــســــت، حــــکــــومــــت       “  ايــــران

نــيــســت، بــلــکــه      “  فــارســيــســتــهــا  “
. جــمــهــوري اســالمــي ايــران اســت           

حکومتي است که تبعيض يک وجـه        
ذاتي از ايدئولوژي رسمي اش يعـنـي    

 .اسالم است
در آخريـن بـخـش ايـن سـلـسـلـه                 
مقاالت به موضوع رفع ستـم مـلـي         

اينجا به بـخـشـي    .  باز خواهيم گشت  
از برنامه حزب کمونيسـت کـارگـري        
در بـاره اعـتـبـار زبـانـهـاي رايـج در                  
کشور اکتفا ميکنـيـم کـه در آن بـه               
ــر روشــنــي از               طــور مــوجــز تصــوي
موقعيت زبانهاي مخـتـلـف در يـک           
جامعه بي تبعيض و حـق مـردمـي            
که به زبانـي غـيـر از زبـان مـتـدوال                  
آموزشي و اداري صحبت ميکـنـنـد         

اين بخش برنامه بـه    .  ارائه شده است 
 :قرار زير است

ــان رســمــي            “ ــت زب ــنــوعــي مــم
دولت ميتواند يک زبـان از       .  اجباري

زبان هاي رايج در کشور را بـعـنـوان            
زبان اداري و آموزشي اصلي تعيـيـن      
نمايد، مشروط بر اينکه امـکـانـات        
و تسهيالت الزم براي متکلميـن بـه        
ساير زبانها، در زمينه هاي زنـدگـي          
سياسي و اجـتـمـاعـي و آمـوزشـي،              
وجود داشته باشد و حق هر کـس بـه        
اينکه بتواند به زبان مادري خـويـش      
در کليه فـعـالـيـت هـاي اجـتـمـاعـي                
شرکت کنـد و از کـلـيـه امـکـانـات                  
اجتماعي مـورد اسـتـفـاده هـمـگـان              

 ”.بهره مند شود محفوظ باشد
رفع ستم و تبعيض در رابطـه بـا        
زبان مادري منوط به اين اسـت کـه            
بعد از سرنگوني جمهوري اسالمـي،    
وقتي که مردم اداره جـامـعـه را بـر               
عهده بگيرند، وقـتـي کـه مـردم بـه               
ــدان صــاحــب حــق             عــنــوان شــهــرون
جامعه در شوراهاي منـتـخـب خـود         
در باره سرنوشت سـيـاسـي جـامـعـه              
تصميم ميگـيـرنـد، نـيـروهـايـي کـه               
حقوق برابر همه شهروندان جامعه را       
بـرسـمـيـت مـيـشـنـاسـنـد چـقـدر در                   
ارگانهاي منتخب مردم دسـت بـاال         
دارند و مـيـتـوانـنـد ايـن حـق را بـه                    
عنوان حق مسلم شهروندي مردمـي     
که به زباني غير از زبان رايـج اداري          
و آموزشي تکلم ميکنند در قوانيـن   

 * .کشور جاي دهند و اجرا کنند
 ادامه دارد
 ۲۰۱۴ مارس  ۵ 

 ۱۳۹۲  اسفند ۱۴  
،  ۵ منتشر شده در سهند شماره   
نشريه کميته آذربايجان حزب     

 کمونيست کارگري ايران  
 *** 

 ... ستم ملي در آذربايجان و                       

مــديــريــت فــورا شــروع بــه پــرداخــت           
 . بخشي از حقوقها کرد

  
 شرکت واحد اتوبوسراني

رانــنــدگــان شـــرکــت واحــد در               
اعـــتـــراض بـــه عـــدم پـــرداخــــت                  
مطالباتشان از جـملـه عـدم پـرداخـت           
تسهيالت بالعوض مسکن، تصميـم     

 اسـفـنـد      ٦ گرفتند که روز يـکـشـنـبـه         
چراغهاي اتوبوسها را روشن کنـنـد و         
ــه اي از شــروع دوري از                   ايــن نشــان

 . اعتراضات اين رانندگان است
  

 پااليشگاه آبادان 
 بهمن ماه جـمـعـي      ٢٨ روز شنبه   

از کارگران پـيـمـانـکـاري پـااليشـگـاه              
آبادان در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت             
مطالبات خود و شرايط برده وار کـار     
در مناطـق ويـژه اقـتـصـادي مـقـابـل                
دفتر استغال منطقه آزاد اروند تجـمـع    

به اعتـقـاد ايـن کـارگـران، بـه             .  کردند
ــه در                   ــرده واري ک ــل شــرايــط ب ــي دل
مقررات اشتغـال ايـن مـنـطـقـه بـراي                
کــارگــران وضــع شــده اســت، کــمــتــر            
کـارگــري شــانــس پـيــروزي در بــرابــر             
کارفرمايان و پيمانکاران در مـحـاکـم     

 . کار ويژه اين مناطق دارد
  

 اولتيماتوم معلمان           
 حق التدريسي        

صدها نـفـر از مـعـلـمـان سـراسـر                
کشور در همان دقايق اوليه تشـکـيـل       
کــمــپــيــن پــيــگــيــري پــرداخــت حــق             
التدريس ها با ثبت اسامي خود طـي      
توماري به آموزش و پـرورش اعـالم           
کرده اند که از پايان بهمن مـاه جـاري         
در کالسهاي درس حاضـر نـخـواهـنـد         

معلمان عالوه بر حـق الـتـدريـس       . شد
سال جاري، حق الزحـمـه امـتـحـانـات            

 . سال گذشته را نيز دريافت نکرده اند
  

 دکل ملي حفاري
کارگران دکـل مـلـي حـفـاري بـه               
دليل ده ماه حقوقهاي پرداخت نشـده       
دست به تجمع زدند و حقوقهاي خـود     

 .را طلب کردند
 سد سرني ميناب 

 بهمن کارگران سد سرنـي  ٢٨ روز  
ميناب در اعتراض به عدم پـرداخـت        
ماهها حـقـوق بـراي چـهـارمـيـن بـار                 

مـديـريـت    .  دست به اعـتـصـاب زدنـد        
هربار وعده هـايـي مـيـدهـد و عـمـل                

ــکــنــد    ــي ــم ــي          .  ن ــران ســد ســرن ــارگ ک
شهرستان ميناب از مهرماه تا کنـون     

 . حق و حقوشان را دريافت نکرده اند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  بهمن ۳۰ 

 ٢٠١٨  فوريه ۱۹  
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 آزادي دختران انقالب
ــان          ســپــيــده فــرح     ــادي در جــري آب

 دي مـاه      ۱۲ اعتراضات سراسري در     
بازداشت و به زندان اوين منتقل شـده       

 ۲۵۰  پــس از تــوديــع وثــيــقــه             .بــود
 .ميليون توماني از اوين آزاد شد

نرگس حسيني از دختران خيابـان       
انـقــالب کــه بــه دلــيــل اعــتــراض بــه              
حجاب اجباري بـازداشـت شـده بـود،            

بهمن به قيد وثيقه از زنـدان    ۲۸ شنبه  
 .قرچک آزاد شد

اعظم جنگروي از دختران خيابـان    
 بهمن در اعـتـراض ب     ۲۶ انقالب که  

حجاب اجباري بازداشت شده بود روز    
  بهمن آزاد شد۲۸ شنبه 
 

کبري خالندي براي تحمل              
 حبس به زندان مهاباد رفت                

اين فـعـال مـدنـي در شـهـرسـتـان                
مهاباد جهت تحمل حبس خود را بـه        

او بـه    .  زندان اين شـهـر مـعـرفـي کـرد            
اتهام شرکت در تجمعات اعـتـراضـي         
در رابطه با قتـل کـولـبـران بـه حـبـس               

 .محکوم شده است
 

  ساله      ٢٧ قتل يک زن        
 ” مازيين    “ در روستاي        

 ســالــه    ٢٧ غــزالــه حــبــيــبــي زن         
متـولـد روسـتـاي مـازيـبـن از تـوابـع                  
ســروآبــاد در جــريــان يــک رويـــداد                  

گفته مي شود .  خانوادگي قرباني شد  
غزاله حبيبي که داراي دو فرزند پسـر     
مي باشد به دنبال اختالف خانوادگـي   
چند روز پيش از طريق تـزريـق قـرص         
در يکي از وعـده هـاي غـذايـي اش،               

جزئـيـات    .جانش را از دست مي دهد  
مربوط به ايـن رويـداد هـنـوز روشـن               

 .نشده است
 

 ضرب وشتم ليال مير غفاري             
وشــتـــم شـــديــد لــيـــال              ضــرب     

ميرغفاري توسط ماموران امنـيـتـي        
ــازداشــت، مــنــجــر بــه                    ــيــن ب در ح
شكستگي پـاي ايـن فـعـال مـدنـي و                

 .آسيب ديدن ساير نقاط بدن وي شد
 

درخواست جمعي از زنان               
 مدافع حقوق بشر از           

 آتنا دائمي و گلرخ ايرايي               
 براي پايان دادن به اعتصاب                  

جمعي از زنان مدافع حقـوق بشـر       

با انتشار نامه اي سرگشاده با عنـوان        
شده و بـه خـاطـر         براي مردم سرکوب  ” 

“ هـايــتــان بــايـد زنــده بــمـانــيــد             آرمـان 
خطاب به آتنا دائمي و گـلـرخ ايـرايـي             
که سيزدهمين روز اعـتـصـاب غـذا و          
شش روز از اعتصاب خشـک خـود را          
سپري مي کننـد از آنـهـا درخـواسـت              
کردند تـا بـه اعـتـصـاب خـود پـايـان                  

صداي اعتـراض شـمـا      ” دهند زيرا که    
حـاال  .  به گوش همگان رسـيـده اسـت         

ديگر اين ما، همه کسانـي کـه خـارج         
هستيم، بايد بار مسـئـولـيـت       از زندان 

هـاي بـه حـق           طرح و پيگيري خواسته  
شما در پاسخگو کردن همه مامـوران     
و مســئــوالن نــقــض حــقــوق شــمــا و             

تان از ايـن حـبـس نـاعـادالنـه و               آزادي
 ”.غيرقانوني را برعهده بگيريم

 
پايان اعتصاب آتنا دائمي و                  
تبديل اعتصاب گلرخ ايرايي به                 

 صداي زنداني        /  اعتصاب تر       
در پــي درخــواســت جــمــعــي از             
مدافعان حقوق بشر، آتنا دائمي پـس         

 ۶  روز به اعتصاب خود که از     ۱۳ از  
روز پيش به اعتصاب خشـک تـبـديـل          
شده بود پايان داد، با اين حـال گـلـرخ          
ــه                   ــرايــي اعــالم کــرده اســت کــه ب اي

خــودداري از     ( اعــتــصـــاب خشــک          
خـود پـايـان مـي         )  نوشيدن مـايـعـات    

دهد اما همچنان به نشـانـه اعـتـراض         
به اعتصاب غذاي خود ادامه خواهـد      

 .داد
 

 درصد جامعه          ۶۵ خوزستان؛      
 دهند     سواد را زنان تشکيل مي               بي 

کــل    مــعــاون ســواد آمــوزي اداره       
آموزش و پرورش خوزستـان بـا بـيـان            

سـوادان اسـتـان بـر            اينکـه تـعـداد بـي        
 هـزار    ۲۳۰ حسب خوداظهاري حدود  

 ۸۰ نفر اعالم شده اسـت، گـفـت کـه                
درصد  از ايـن آمـار بـه            ۳۵ هزار نفر 
درصد بـه  ۶۵    هزار نفر۱۵۰ مردان و  

 .زنان تعلق دارد
 

دو دختر جوان پس از اقدام به                 
 خودسوزي جان باختند            

دو دختر جـوان پـس از اقـدام بـه               
دخـتـر جـوان      .  خودسوزي جان باختند  

از “  تشـان ” اهل خـوزسـتـان در شـهـر             
و يک دختـر  “  بهبهان”توابع شهرستان  

 ساله در شهرستان آبـدانـان دسـت       ۱۴ 
. به خودسوزي زدند و جـان بـاخـتـنـد              

يکي از دختران جان بـاخـتـه از اقـوام               
دختر ديگري است که تيرمـاه امسـال      
در پي تالش خانواده براي اجبار او بـه    
ازدواج پس از يک خودکشي نـامـوفـق      

 .توسط برادرش به قتل رسيده بود
بــه گــزارش خــبــري مــجــمــوعــه           
فعاالن حقوق بشر در ايـران، مـانـدانـا            

 اهـل شـهـر        ۱۳۶۹ شجاعي متـولـد      
تشان از توابع شهرستـان بـهـبـهـان در            

 بـهـمـن      ۲۰ استان خوزستان در تاريخ   
اش دســت بــه         ســال جــاري در خــانــه       

 . خودسوزي زد و جان باخت
خانواده ماندانا او را تحت فشـار        

اش ازدواج      قرار دادند تا با پسـرخـالـه       
کند و در نهايت در پي مخالفت او بـا   

ي ازدواج و        اش بر سر مسئلـه    خانواده
هـاي خـانـوادگـي          باال گرفتن مشاجره  

پيرو اين موضوع، با ريخـتـن بـنـزيـن            
روي خودش دست به خودسوزي زد و      

شــدت آتــش سـوزي بــه         .  جـان سـپــرد    
حدي بود که کـل اتـاق و بـخـشـي از                  

 .خانه نيز در آتش سوخت
تـريـن و        خودسوزي يکي از خشـن  

هــاي خــودکشــي      تــريــن روش     دردنـاک 
ي گـزارش سـازمـان           است و بـر پـايـه         

ــران، در ســال                ــي اي ــون پــزشــکــي قــان
 از افــراد در گــذشــتــه از                    ۱۳۸۰ 

 ۷۰ خودکشي، خـودسـوزي بـا سـهـم             
ترين روش خودکشي در    درصدي مهم 

 .ميان زنان بوده است
 

 ترور شهروندان بهايي،             
 اين بار در بيرجند         

 ۱۴ حدود ساعت نه شب دوشنبه  
بهمن ماه، فردي که صـورت خـود را          
پوشانده بود بـا بـاال رفـتـن از ديـوار                 
خــانــه يــک خــانــواده بــهــايــي بــه نــام               

وارد خانه آنها شده و بـه ايـن       " مودي" 
. خانواده سـه نـفـره حـملـه مـي کـنـد                   

هشت ضربه چاقو به شکم و پـهـلـوي            
، و چند ضـربـه بـه      " قدرت اهللا مودي  " 

و نــاحـيـه اي       "  طـوبــي مـودي    " گـردن    
مـي  "  اعظم مودي"نزديک به ريه هاي  

زند و بدون سرقت هيچ وسيله اي و بـه   
تصور اين که اين سـه بـهـايـي کشـتـه              

دخـتـر   . شده اند، خانه را ترک مي کند 
خانواده موفق مي شـود اورژانـس را          

هر سه عضـو ايـن خـانـواده         . خبر کند 
به طرز معجزه آسايي نجات يـافـتـه و         

قـدرت  .  در بيمارستان بستري هستند   
اهللا مودي، که پس از جـراحـي چـنـد              
ساعته در بخش مراقـبـت هـاي ويـژه             
بستري است، پـيـشـتـر عضـو هـيـأت              
گــروه اداره کــنــنــده امــور بــهــايــيــان             

 . بيرجند بوده است
 

توضيح آموزش و پرورش              
 درباره خبر تعرض به            

 آموز اهل پيرانشهر            دانش  
ــس آمـــوزش و پـــرورش                 ــيـ رئـ
پيرانشهرآذربايجان غربي در واکـنـش       

 ساله از مدرسـه  ۹ به خبر اخراج دختر  
پس از تـعـرض بـه او در پـيـرانشـهـر                   

 :گويد مي
از آنجايي که گـفـتـه شـده بـحـث           " 

تجاوز يا تعرض در بيرون از مـدرسـه         
شـود و       رخ داده به مـا مـربـوط نـمـي             

دستگاه هاي مربوطه از جمله نـيـروي       
انتظامي و دادسـتـانـي مـوضـوع را               
برررسي کردند و چيزي هم عـايـدشـان       

بحث اخراج دانش آمـوز هـم از         .  نشد
 ."مدرسه کذب است

برخي منابع خبري گفته بودند به       
 ساله در پيرانشهر تعـرض  ۹ يک دختر  

شده و او پس از اينکه مدير مـدرسـه،      
را در جـريـان ايـن اتـفـاق گـذاشـتـه از                   

 .مدرسه اخراج شده است
سيستمي که قـربـانـي تـجـاوز را              
مقصر ميداند و مورد حـمـايـت قـرار           

 !نمي دهد
 

  مرد و زن        ۴۰ در آمل      
 در يک مهماني بازداشت شدند                  

دادســتــان عــمــومــي و انــقــالب           
 نـفـر     ۴۰ شهرستان آمل از دستگيري     

ــي در                      ــمــان ــک مــه مــرد و زن در ي
شهرستان آمـل خـبـرداد و گـفـت کـه                

مقاديري مشروبات الـکـلـي از نـوع         ” 
ساز و مشروبات خارجي کشـف      دست

ورود بـه حـريـم        .  “ و ضبط شده اسـت     
خصــوصــي شــهــرونــدان از جــملــه                 
انتقاداتي است که به نظام قضـايـي و        

 انتظامي ايران وارد است
 

هاي      تجمع مديران مهدکودک             
 تهران مقابل وزارت کار              

هـاي     تجمع مـديـران مـهـدکـودک         
: معترضـان / تهران مقابل وزارت کار   

 .آور خانوار را بيکار نکنيد زنان نان
صبح امروز تـعـدادي از مـديـران           

هاي تهران در اعـتـراض بـه       کودک  مهد
نــامـه سـازمـان بـهـزيسـتـي و                 تـفـاهـم   

ــل              وزارت آمــوزش و پــرورش مــقــاب
 .وزارت کار تجمع کردند

به گزارش خبرنگار ايلنـا، صـبـح         
حـدود صـد     )  بيست و نهم بهمن( روز  

هـاي تـهـران         نفر از مديران مهدکـودک   
مـقــابـل وزارت تــعـاون، کـار و رفــاه                

 .اجتماعي تجمع کردند
نامه اخير   کنندگان به تفاهم    تجمع

ميان سـازمـان بـهـزيسـتـي و وزارت                
آمــوزش و پــرورش مــعــتــرضــنــد و             

نـامـه،      براساس اين تفـاهـم  :  گويند  مي
ــگــهــداري و آمــوزش                 قــرار اســت ن
ــا شــش ســالــه از                 کــودکــان چــهــار ت

هـا بـه وزارت آمـوزش و               مهـدکـودک  
پرورش منتقل شود و به اين ترتـيـب،       

ها دچـار بـحـران خـواهـنـد               مهدکودک
 .شد

يکي از زنـان حـاضـر در تـجـمـع                
اکــثـر زنـان شــاغـل در مــهــد             :  گـفــت 
ها، زنـان سـرپـرسـت خـانـوار و                 کودک

آور هستند و اگر قرار بـاشـد فـقـط            نان
کـودکـان يـک تـا سـه ســال در مـهــد                    

هـاي     ها نگهداري شوند، تعديل     کودک
شود و زنان بسيـاري    گسترده آغاز مي  
 .بيکار خواهند شد

کنندگان خواستار ديدار بـا        تجمع
گويند از وزيـر       وزير کار هستند و مي 

خواهيم صداي ما را بشنود و در        مي
جهت حـمـايـت از زنـان کـارآفـريـن و                  

نـامـه اقـدام         آور، براي لغـو تـفـاهـم          نان
 .کند

 پرستو فروهر      
  سال حبس محکوم شد           ۶  به  

پرستـو فـروهـر فـعـال مـدنـي بـه                  
ــه                اتــهــامــاتــي از قــبــيــل تــوهــيــن ب
مــقــدســات و تــبــلــيــغ عــلــيــه نــظــام             

 سال حـبـس تـعـلـيـقـي            ۶ مجموعا به  
اي    وي با نگـارش نـامـه     .  محکوم شد 

در خصوص اتهامات وارده تـوضـيـح       
داده و بــه شــرح اتــهــامــات و رونــد                

 .دادرسي خود پرداخته است
 

 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           

 



 
924شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

مادر رامين حسين پناهي و                
 مادر سهيل عربي و اتنا دائمي                

دايه شريفه مادر رامـيـن حسـيـن           
پناهي سفر راه دور را بجان خـريـد تـا           
در کنار مادر سـهـيـل عـربـي و اتـنـا                 

ــاشــد     ــيــان      .  دائــمــي ب ــدان ــواده زن خــان
 !سياسي را تنها نگذاريم

خانواده زندانيان سياسي شايستـه   
 !بيشترين حمايت و همدلي هستند

 
 شعار نويسي نه به اعدام              

  !رامين حسين پناهي         
در پــي اقــدامــات جســورانــه در           
شهر سنندج عليه احـکـام اعـدام ايـن            
بار بـر ديـوارهـا مـردم خـواهـان لـغـو                  
حکم اعـدام رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي                

 !هستند
 

 دستگيري    
 سـالـه فـارغ        ٢٤ مهـيـاراحـمـدي       

الــتــحـصــيــل کـامــپــيــوتـر دانشــکــده             
پـنـاه، اهـل سـنـنـدج ظـهـر روز                    يزدان

گــذشــتــه در مــنــزل تــوســط وزارت              
اطالعات سنندج بازداشت و تـا ايـن          
لحظه از وضعيت و محل نـگـهـدارش      

برگرفتـه از     .خبري در دسترس نيست 
 صحفه اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
 » افشين و رامين حسين پناهي             «
افشــيــن و رامــيــن حســيـــن               « 
 دو زندانـي سـيـاسـي هـر دو            » پناهي

بدستور دادستاني، در زندان مـرکـزي        
سنندج تـا اطـالع ثـانـويـي مـمـنـوع                 

گــويـا هـنــگــام     .  الـمــالقـات شـده انـد        
بازديد دادسـتـانـي از زنـدان مـرکـزي               
سنندج، افشين و رامين علـيـه نـظـام            

 .شعارهاي سر دادند
 

 سقوط يک کولبر از کوه            
 ۳ ابوبکر عبراني، متاهل و پـدر        

فرزند است، وي در حين کـولـبـري در            
زرد سـردشـت سـقـوط         ارتفاعات کاني 

کـردە و جــان خـود را از دســت داده                  
 .است

با احتساب مرگ اين کولبر اهـل       
مهاباد، مجموعا دوازده کولبـر طـي        

 در مـنـاطـق مـرزي         ۱۳۹۶ ماه   بهمن
انـد کـه از ايـن             زخمي و يا کشته شـده  

شمار، هشت تن در اثـر مـخـاطـرات              
طبيعي و چـهـار تـن در اثـر شـلـيـک                    
نيروهاي مرزباني کشته و يـا زخـمـي           

 .اند شده
 نگراني هاي مردم کردستان                 
از بابت توزيع بيسابقه مواد                  

 مخدر توسط سپاه پاسداران               
 بـهـمـن مـاه، بـنـا بـه                ٢٨ شنبـه    

گزارشات رسيده، توزيع مواد مـخـدر        
صــنــعــتــي تــوســط عــوامــل ســپــاه              
پاسداران در بين جوانان در کـردسـتـان     

. ابعاد فاجعه باري بخود گرفتـه اسـت     
قاچاقچيان و سـاقـيـان مـواد مـخـدر              

در "  وابسته به سپـاه پـاسـداران عـلـنـا            
پارکها و محالت حاشـيـه شـهـرهـا و             
ساير امکان شـهـري و روسـتـائـي بـه                
تــوزيــع مــواد مــخــدر صــنــعــتــي بــا            

ايـن  .  ارزانترين قـيـمـت مـي پـردازنـد           
گــزارش مــي افــزايــد، در پــارکــهــا،             
گورستانهاي محل تجمع معـتـاديـن،        
مـامـوران نـه تـنـهـا از تـوزيـع مـواد                    
مخدر چشم پوشي مي کـنـنـد بـلـکـه              
توزيع کنندگان را مورد حمايت قـرار         

در مـواردي امـا، جـهـت           .  مي دهند 
فريب افکارعمومي برخي از عـوامـل     
خـود را در يـک سـنـاريـوي از پـيــش                   
طراحي شده دسـتـگـيـر و در مـراکـز                
نـيـروي انــتـظـامــي آنـان را آزاد مــي                

اين اوضاع نه تنهـا مـوجـبـات       .  کنند
نــگــرانــي درصــد بســيــار بــاالئــي از             
خانواده را بـه دنـبـال داشـتـه بـلـکـه،                   
صدمات جبران ناپـذيـري بـه جـوانـان             
چـه بـلــحـاظ روحـي و چــه از نـقــطــه                   

آسـيـب   .  نظرجسمي وارد آورده اسـت       
هاي جسمي و روحـي نـاشـي از ايـن                 
ــکــي از                     ــه ي ــار ب ــت ب ــتــار جــنــاي رف
ــزرگ اجــتــمــاعــي در              مــعــضــالت ب

 . کردستان تبديل شده است
  
اعتراف معاون سياسي امنيتي                  

استاندار کردستان به ناتواني در                     
 ايجاد اشتغال        

حسـيـن   " سه شنبه اول اسـفـنـد،            
ــبــال     ، مــعــاون ســيــاســي         " خــوش اق

امنيتي استاندار کردستان، در جلسـه      
شوراي راهبردي جمعيـت کـردسـتـان،        
ضمن اشاره به فرمال بـودن جـلـسـات          
دولتـي در کـردسـتـان تـحـت عـنـوان                 
اينکه جلسات ما خروجي ندارند، در       
رابطه با موانع و مشکـالت اشـتـغـال           
: در کردستان اظهار نظر کرد و گفـت      

با اين اعتبـارات امـيـدي بـه ايـجـاد             " 
پـيـش از او بـهـمـن            ."  اشتغال نيـسـت   

مرادي نيا، استاندار جديد کـردسـتـان         
به ناتواني دولت در ايجاد اشتغـال در      

بـايـد   .  کردسـتـان اعـتـراف کـرده بـود            
گــفــت کــه، بــيــکــاري در کــردســتــان            
مــعــضــلــي اســت کــه بــا جــمــهــوري             

 .اسالمي حل نخواهد شد
 *** 

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

  کمپين نجات رامين حسين پناهي                              ١٠ اطالعيه شماره              
 !  حکومت اسالمي را بايد بيش از اينها تحت فشار گذاشت                                            

 

گـزارشــي بــه شــمـا مـردم آزاده             
فعالين عليه حکم اعـدام رامـيـن        و  

 حسين پناهي 
کمپين نـجـات رامـيـن حسـيـن            
پناهي در طول بيست روز گـذشـتـه           
با برگزاري ميتينگها و تـظـاهـرات         
ــف در کشــورهــاي                هــاي مــخــتــل

بـا   مختلف، با جمع آوري امضـا و       
برگزاري کنفرانسهاي مطبـوعـاتـي،      
ارسال نامه به نهادهاي بين المـلـلـي       
و جلب توجه افکار عمومي جهانـي   
توانست توجه هاي زيادي را بـخـود        

فراخوانهاي ما در ايـران      . جلب کند 
با استقبـال عـمـومـي روبـرو شـد و                
دهها عکس و ويـدئـو در دفـاع از               
ــه دســت مــا رســيــد و                    ــن ب رامــي
همچنين شعار نويسي و بويژه آتـش        
زدن طنابهاي دار از جـملـه حـرکـات        
مهم اعتراضي عليه اعدام بـود کـه        

مـا  . انجام شد در جريان اين کمپين  
با هيئتي از نـمـايـنـدگـان اتـحـاديـه                
اروپا که عازم ايران بودند در مـورد        
رامين حرف زديم و اميدواريم يکي       
از مـوضـوعـات مـورد بـررسـي در              
نشست اين مقامـات بـا جـمـهـوري           
اسالمي ايران موضوع لـغـو فـوري           

 . حکم اعدام رامين باشد
در طـول ايـن مـدت رامـيـن و                
افشين حسين پناهي بـه اعـتـصـاب        
غذاي خـود پـايـان دادنـد و اخـبـار                 
بدست آمده از ايران مـبـنـي بـر ايـن             
بود که تحت اين فشارها حکـومـت         

اسالمي دارد نرمش نشان مـيـدهـد         
و بررسي مجدد پرونده و احيانا لغو     
ايـن حــکـم اعــدام دور از دسـتــرس              

 . نيست
اما با تـوجـه بـه ايـنـکـه حـکـم                 
اعدام و تصميمـات در ايـن مـوارد            
ــاســي اســت و                   صــد در صــد ســي
حـــکـــومـــت اســـالمـــي و دســـت             
اندرکاران سپاه و وزارت اطـالعـات         
کاري به بررسي روند کار و پرونده و    
دفـاعـيــات و غـيــره نـداشــتـه و بــر                 
اساس مصالح عمومي خود مبنـي     
بــر ايــجــاد رعــب و يــا زهــر چشــم               
گرفتن تصميم به اجرا ي يـک حـکـم         

و    گرفته و در مـوارد زيـادي فـقـط            
فقط بـدلـيـل اعـتـراضـات و فشـار                
افکار عمومي بين المللي از احکام       
صادره اعدام چشم پوشي ميکننـد،    
پس براي نجات رامين تنـهـا کـاري         
که بايد و ميتوان انـجـام داد ادامـه           
دادن بــه اعــتـــراضــات و شـــدت                

 . بخشيدن به آنها است
در مورد رامين حسين پـنـاهـي     
نيز هنوز هيچ چيز معلوم نيـسـت و      
شايعاتي مبنـي بـر امـکـان اجـراي             
حکم اعدام و يا ممنـوع الـمـالقـات         
کردن رامين در روزهاي اخير به مـا        
ثابت مـيـکـنـد کـه بـايـد هـوشـيـار                   
باشيم و بايد فشارها را بر جمهـوري     

 . اسالمي ايران شدت ببخشيم
مردم آزاده، طـرفـداران رامـيـن           

 ! حسين پناهي 

مـا بـايــد در هــمـه جــاي دنـيــا               
بـه مـحـض رسـيـدن          .  آماده بـاشـيـم     

اخـبــاري مـبــنــي بــر اعـمــال فشــار             
بيشتر رژيـم و يـا تشـبـثـاتـي بـراي                 
زمينـه سـازي اجـراي حـکـم اعـدام               
رامين بـايـد در هـمـه کشـورهـا در                
مـقــابـل وزارت امــور خــارجـه ايــن             
کشورها و يا سفارتخانه هـاي رژيـم         

ــحــصــن کــرد       ــايــد بــه انــواع          .  ت ب
فعاليتهاي موثر در سـراسـر جـهـان            
دست زد بايد دوول اروپايي را تحت     
فشار گذاشت به حکم اعدام رامـيـن      

ما نبايد بـگـذاريـم       .  اعتراض کنند 
رامين را اعدام کنند اين يـک نـبـرد          
مهم عليـه اعـدام در ايـران و بـراي                
پايان دادن به مـجـارزات وحشـيـانـه          

 . اعدام است
ما از طـريـق وکـالي رامـيـن و              
دست اندرکاران و دوسـتـان رامـيـن            
در ايران همه اخبار را تعقـيـب و بـه            

 . اطالع عموم خواهيم رساند
 

کمپين نـجـات رامـيـن حسـيـن            
پنـاهـي يـکـبـار ديـگـر از هـمـگـان                   
دعوت ميکند بهر طريق ممکن بـه    
اين حکم وحشيانه اعتراض کـرده و       
مانع اجراي اين حکم ضـد انسـانـي           

 .شوند
 کمپين نجات  

 رامين حسين پناهي   
 ١٣٩٦  بهمن ماه ٣٠ 

  ٢٠١٨  فوريه ١٩ 

 


