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ظاهرا ناسيوناليسم ايرانی و ناسيوناليسم ترک دو نيرو و دو جنبش در مقابل هم 
اولی عظمت طلب، مسلط، ستمگر و غالب است و دومی محکوم و                     .   هستند

 . تحت ستم و تحت سلطه
م               ردازي پ قبل از اينکه به مشخصات ايدئولوژيک و سياسی ناسيوناليسم ايرانی ب
م الزم است                   ي و وجوه مشترکش با ناسيوناليسم ترک را مورد بررسی قرار ده

ردم  .   تاکيد کنيم که ناسيوناليسم به مثابه يک جنبش نميتواند تحت ستم باشد      اين م
رار                عيض ق منتسب به يک ملت، نژاد و يا قوم معينی هستند که مورد ستم و تب

ر                    " تحت ستم " ناسيوناليسم  .   ميگيرند ال شده ب عيض اعم ب ، معموال از ستم و ت
ه       اب ث مردم معينی به عنوان ماتريال اجتماعی استفاده ميکند تا برای خودش به م

رار            .   يک جنبش مشروعيت سياسی دست و پا کند  ايت ق ه ه در ن مشروعيتی ک
د                                     ان رس اسی ب درت سي ه ق ا ب د و ي ن درت شريک ک . است آن جنبش را در ق

درت              " تحت ستم"   ناسيوناليسم   وروژاوزی از ق خشی از ب ، جنبش سهم بری ب
 . سياسی به نام يک ملت است

ادعای نمايندگی منافعش را دارد،      "   تحت ستم" غالبا آن مردمی که ناسيوناليسم   
ط        "   ستمکش" در منگنه ميان جنگ قدرت ميان ناسيوناليسم         سم مسل و ناسيونالي

ومی                        .  له ميشوند  اکسازی ق د، پ شون ي د، آواره م شون ي ه م قربانی ميدهند، کشت
لف    "ملتها"ميشوند و باالخره بر روی جنازه   ، بورژواهای مختلف ملتهای مخت

ه را                         ع ام ارگر يک ج قدرت را تقسيم ميکنند و سهمشان از چپاول کل طبقه ک
 . تنظيم ميکنند

ا شدن                           اصطالح ره ا ب خی، ب اري بی دليل نيست که در همه موارد مشخص ت
ناسيونالسيم مغلوب از زير يوغ ناسيوناليسم  حاکم، با استقالل و تشکيل کشور               
ه از آزادی،                   مستقل، تا آنجا که به زندگی واقعی مردم تحت ستم مربوط است ن

تحت  "   ملت" در بهترين حالت .   نه از امنيت و نه از رفاه آن مردم خبری نيست      
د                   اي ي ت، ملت خودی در م ان   .   ستم به اسارت رسمی بورژواهای همان مل م ه

د                            ت اف ي سم خودی م ي ال ون ي اس ده ن . نقشی که ناسيوناليسم حاکم ايفا ميکرد به عه
ه            .   ناسيوناليسم خودی ايدئولوژی رسمی حکومتی ميشود      اب ث ه م در يک کالم ب

ه                    ا ب ی را راس ات ايدئولوژی حکومتی، نقش کالسيک دولت در يک جامعه طبق
به مثابه دولت ماورا طبقات، به نام ملت خودی و از طرف ملت  .  عهده ميگيرد 

ومی از بخش                      خودی، شرايط بهره کشی بخشی از ملت يعنی طبقه بورژای ب
 . ديگر ملت يعنی طبقه کارگر را سازمان ميدهد

سم عظمت طلب                         ي ال ون اين تبيين و تحليل فقط مربوط به مناسبات متقابل ناسي
. . . ايرانی از يکطرف و انواع جنبشهای ناسيوناليستی کرد و ترک و عرب و                  

در مورد تنش انواع .   تاريخی و جهانشمول است   .   نيست

گسار          ه سن ي كى از عرصه هاى              مبارزه عل ي
وده                     ه حكومت اسالمى ب ي ل مبارزات مردم ايران ع

ن         .   است يكى از شخصيتهاى برجسته و شناخته شده اي
ا احدى است             ن ي ارزه م ب ا احدى   .   عرصه از م ن ي م

گسار            سازمانده و سخنگوى آميته بين المللى عليه سن
ر                      .     است ت ه مرآزى و دف ت ي م ن، عضو آ او همچني

آمپين نجات   .     سياسى حزب آمونيست آارگرى است    
د و             ن سكينه محمدى آشتيانى يكى از آمپين هاى قدرتم
ان داد و                         را سازم ا احدى آن ن ي ه م گسترده اى بود آ

ن       .   هدايت آرد  ادي ي عالوه بر سخنرانى هاى زياد در م
ن                      ي اى ب ه ان سات سازم ان، در جل شهرهاى مهم جه
اظره در                   ن ل هاى م ان المللى مدافع حقوق زنان، در پ
دفاع از حقوق انسانى و همچنين استفاده از تريبونهاى 
اظره هاى                        ن ا و م ه ه مختلف و شرآت در مصاحب
جات جان يك                 تلويزيونى، يكى از اقدامات او براى ن
گسار،                   ى از سن ان ي ت انسان، نجات سكينه محمدى آش
تماس مستقيم مينا احدى با وآالى پرونده، خبرنگاران       
ع              داف ى م ان روزنامه هاى بين المللى، شخصيتهاى جه

وده است           در .   حقوق بشر و نمايدنگان پارلمان اروپا ب
جريان اين سرى فعاليتهاى گستره دو خبرنگار آلمانى        
براى تهيه گزارشى در اين رابطه به ايران مسافرت            

د   ن گار را                     .     ميكنن رن ن دو خب هورى اسالمى اي جم
ه    .   بالفاصله باز داشت ميكند   يكى از اين خبرنگاران ب

ى         اب ت اسم مارآوس هلويگ بعد از بازگشت به آلمان آ
ران       ” منتشر آرد تحت عنوان      ى در اي . “ انشااهللا زندان

هورى                      ر  وحشت جم اين آتاب مدرآى است دال ب
ا                       ج ن ارگرى و در اي يست آ ون م اسالمى از حزب آ

درآى        .     مشخصا از تالشهاى مينا احدى     ن م ي و همچن
هورى                     امات جم ق است در اثبات  دنائت و رذالت م

ن خود         ا         .     اسالمى در توطئه عليه مخالفي ج ن ا در اي م
عرفى                گسار در م اطالعيه آميته بين المللى عليه سن

 سهند.   مياين آتاب را عينا درج ميكن

 انشااهللا زنداني در ايران
 . روز در زندان تبريز اسير بود١٣٢معرفي کتابي از مارکوس هلويگ، خبرنگار آلماني که 

 “!بازجوها ميخواستند قول بدهم براى تحويل مينا احدى به ايران تالش کنم”
 

 در ايران با سجاد پسر      ٢٠١١ اکتبر   ١٠زماني که در روز     "  بيلد"  يک خبرنگار و يک عکاس روزنامه       
سکينه محمدى آشتيانى و جاويد هوتن کيان وکيل سکينه مصاحبه ميکردند، 

يک گزارش دقيق و       "    انشااهللا، زنداني در ايران      "کتاب   .  دستگير شدند  
 روز زندان تبريز است که اين روزنامه نگار و همکار                  ١٣٢مفصل از    

زندان مخفي وزارت اطالعات در تبريز       .  عکاس او در آنجا زندانى بودند      
و رفتار وحشيانه بازجوها و مامورين بيرحم وزارت اطالعات با دو                          
خبرنگار آلمانى، حال ميتوان حدس زد اين جانيان با مردم ايران چه                            

خواندن اين کتاب را به همه فعالين مدافع حقوق انساني و مخالفين              .  ميکنند
 . جمهورى اسالمي توصيه ميکنيم

وزارت اطالعات رژيم اين دو خبرنگار را شکنجه ميکند و آنها را مورد                
در عين حال آنها را وادار ميکند در                .  تحقير و آزار شديد قرار ميدهد           

تلويزيون حکومت اسالمى حاضر شوند و عليه  خود و عليه مينا احدی،                   
در اين  .  سازمان دهنده کمپين نجات سکينه محمدى آشتيانى، حرف بزنند             

چگونه فيلم  .  بعنوان يک ارگان مهم شکنجه و اقرارگيرى را ميتوانيد ببينيد             "    پرس تي وى   "کتاب نقش   
پرس تي وى دستوراتى از بازجوهاى مخفى وزارت        "  خبرنگار"ميگيرند، چگونه تهديد ميکنند و چگونه       

 . اطالعات رژيم اسالمى ميگيرد و چگونه خود يک بازجوى بيرحم وزارت اطالعات است
اين کتاب بخشهاى زيادى را به نقش و جايگاه مينا احدى هم در کمپين نجات سکنيه و هم نزد وزارت                              

در اينجا چند قسمت از اين کتاب را ترجمه کرده ايم تا نشان دهيم                   .  اطالعات رژيم اختصاص داده است     
جمهورى جنايت اسالمى تا چه حد از او ميترسد و تا چه حد در کمپين سکينه محمدى آشتيانى پوزه اش                          
بخاک ماليده شده و تشبثات رژيم را مي بينيم که قيافه حق بجانب گرفته و خواهان استرداد مينا احدى                              

 . ميشود
هلويگ اکنون در آلمان است و يکسال بعد از آزادى                 
اش هنوز بايد به روانشناس مراجعه آند و تحت نظر                

چرا که آنجا، در زندان تبريز و در مخفى . پزشک باشد
گاههاى تحت نظر وزارت اطالعات به راحتى آب                   
خوردن انسان ميکشند، شکنجه ميکنند، اقرار ميگيرند          
و بعد از شکنجه، افراد را محکوم ميکنند و باز هم                      

آنجا جهنمى است که هر کس چند روز را در            .  ميکشند
در اين   .  آن بسر ببرد، به همين وضع دچار ميشود                 

کتاب گوشه هايى از اعمال و سياست حکومت فاشيست 
اسالمى و دستگاه قضايى و                   
حقوقى آن را ميبينيد که تا چه حد         
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در عين حال اين کتاب گوشه اى        .  ضد انسانى است  
از بن بست کامل يک سيستم ضد انسانى و مقاومت          
قهرمانانه مردم ايران در مقابل آن سيستم را نشان             

آنجا جوانانى را ميبينيد که در زير زمين               .  ميدهد
هاى وزارت اطالعات اسير هستند و روحيه                        

مردم اسيرى را مي بينيد        .  اعتراضى بااليى دارند   
که در همان اسارتگاه با اين خبرنگار آلماني دوست 
شده و صف دوستى و محبت زندانيان مرز و                        

آنجا انسانهاى   .  کشور و رنگ و نژاد نميشناسد              
اسير فاشيسم اسالمي را با اتکا به انسانيتشان در                

در .  مقابل يک سيستم ضد انسانى متحد کرده است          
اين کتاب زندانيان سياسى قهرمانى را ميتوانيد                    

. ببينيد که بايد به احترامشان کاله از سر برداشت              
رابطه انسانى عميقي را ميبينيد که همه مرزهاى               
ساختگى را درنورديده است و انسانيت انسانها را            

به .  ميتوانيد در آن شرايط سخت مشاهده کنيد                    
احترام شخصيت بزرگ زندانيانى همچون رضا و          

بايد از جا بلند شد و سر تعظيم فرود                 ...  علي و     
 . آورد

در آغاز اين کتاب هلويگ ميگويد چگونه توجه اش 
 ... به کمپين سکينه محمدى آشتيانى جلب شد

من نميتوانستم  ”:  کتابش ميگويد   ٢٩صفحه  او در    
چشمم را درمورد خبرى که در رابطه با حکم                      
سنگسار يک زن در ايران، سکينه محمدى آشتيانى         

. و نامه دو فرزند او آه در اينترنت ميخواندم ببندم            
اولين سوال  .  من شروع به تحقيق در اينترنت ميکنم      

اين بود چه کسى اين موضوع را از همه بيشتر مي           
شناسد؟ چه کسى با وکيل سکينه ارتباط داشته، چه            
کسى ميتواند مرا کمک کند که در اين مورد کاری            

ايرانى تبعيدى مينا احدى اولين نفرى بود که          .  بکنم
 کميته  ٢٠٠١او در سال     .  بايد با او تماس ميگرفتم      

بين المللي عليه سنگسار را تاسيس کرده و از                       
آنزمان خستگى ناپذير با کمپين هاى بين المللى                   
عليه اين رفتار غير انسانى و اين  مجازات                             

او همان کسى بود که با            .  وحشيانه مبارزه ميکند    
کمپين آزادى براى سکينه محمدى آشتيانى                             
فراخوانى بين المللى داد و توجه دنيا را  به احتمال             

بيش از سيصد      .  سنگسار شدن سکينه جلب کرد          
هزار نفر با امضا خود از اين کمپين دفاع کردند از   

کاترين "جمله مسئول روابط خارجى اتحاديه اروپا        
، "شيرين عبادى   "،  برنده جايزه نوبل                  "اشتون

ميلياردر، هنرپيشه آمريکايي     "  ريچارد برانسون  "
برنارد "و نويسنده فرانسوى          "  روبرت د نيرو      "

همه اينها را در صفحه مينا احدى                "  هنرى لوى  
ميبينم که از جمهورى اسالمى ايران خواسته اند                

 “.اين حکم سنگسار را فورا لغو کند

  ٠٣صفحه 
دو هفته بعد از فرار مصطفايى به خارج کشور،             ”

وقتى سکينه به تلويزيون حکومت اسالمى آمد و                
قبول کرد که در قتل همسرش شريک و سهيم بوده            

 : است، به مينا زنگ ميزنم و او ميگويد
او اين اقرار را زير شديدترين فشارها انجام                       "

ما از زنان ديگرى که در زندان با سکينه               .  ميدهد
 ".  هم بند هستند شنيده ايم که او را شکنجه کرده اند
در .  مينا احدى ميداند که از چه چيز حرف ميزند              

تبريز پزشکى خوانده ولى او را اخراج کرده اند۔                
بعد از اينکه او عليه حکومت مالها در تهران                      

تظاهرات  سازمان ميدهد، پليس مخفي ايران                        
. همسرش را دستگير ميکند و او را اعدام ميکند                

 به اطريش مى    ١٩٩٠مينا مخفى ميشود و در سال        
 .  آيد و بعد از آن به کلن آلمان آمده است

من در روزهاى آتى در اروپا  براى         :  "مينا ميگويد 
سخنرانى هاى متعدد در سفر هستم، اگر ميخواهيد           

تلفنى يک مصاحبه بکنيد،       )  سجاد(با پسر سکينه،      
بعد از اين تلفن بين     ".  من ميتوانم اينرا سازمان دهم    

من و مينا احدى کمپين سکينه يکبار ديگر سر و                  
صدا ميکند بعد از اينکه روزنامه تايمز يک عکس           
بى حجاب از سکينه را منتشر ميکند او در اينجا                  
بدون حجاب سنتى است و ظاهرا اين عکس سکينه          
است ولي بعدا معلوم ميشود اين عکس او نيست و             

 “.اشتباه شده است
 

 ١٣صفحه 
وقتى من در محل کارم بودم در دفتر روزنامه به            ”

اين موضوع   :  "مينا گفت  .  مينا احدى زنگ زدم        
عکس تازه از سکينه و اينکه ظاهرا عکس بى                     
حجاب فرستاده خيلي بد است چرا که اين عکس                  

مينا احدي از اين موضوع عصبانى      ".  سکينه نيست 
او ميگويد اين عکس يک فعال سياسی                     .  است

ايرانی در سوئد است ما اجازه نداريم در اين کمپين          
مهم اشتباهاتى اين چنين را اجازه دهيم پيش بيايد،             
و از من ميپرسد شما کى ميخواهيد باالخره در اين            

 “"مورد بنويسيد؟
 

   ٨٠صفحه 
در محل کار هوتن کيان هستيم و او از سجاد              ...  ”

در بيرون اطاق عکس ميگيرد و از اين کار                           
عکاس روزنامه ما با يک نفر به اسم         .  راضى است 

مصطفى که راننده تاکسى ما است حرف ميزند او             
ما را اينجا آورده و اکنون به ما در ترجمه کمک                 

سجاد مجددا نزديک من مى نشيند۔  سجاد              .  ميکند
. ميخواهد که مينا احدى اين گفتگو را ترجمه کند               

 "  ميتوانيد به او زنگ بزنيد؟: مترجم ميپرسد
آيا خودش نميتواند با تلفنش به مينا زنگ         :  "هلويگ

مترجم ميگويد  .  بزند؟ سجاد سرش را تکان ميدهد        
من بدون مکث تلفنم      ."  او در تلفنش اعتبار ندارد      "

را برميدارم و شماره مينا را ميگيرم  و مينا جواب            
من به او ميگويم آه ما        .  ميدهد و تلفن را برميدارد     

در دفتر آار هوتن آيان هستيم و ازش ميپرسم آه              
آيا ميتواند گفتگوى بين من و سجاد را ترجمه آند۔              
مينا احدى پاسخ مثبت ميدهد۔ من بطرف سجاد                     

 “... برميگردم و از او ميپرسم حالش چطور است
در حين مصاحبه همه دستگير ميشوند و ازهمان               
روز اول شکنجه و بى حرمتى و اقرار گيرى                       

 . شروع ميشود
 

  ٨٨صفحه 
 .بازجويى آغاز ميشود

ما شما  :  "مامور وزارت اطالعات به من ميگويد       ”

ولى اين    :  "من به او ميگويم        "  را باور نميکنيم     
شکنجه گرم از من ميپرسد چه               ".  واقعيت است  

من به او چند     "ارتباطى شما با مينا احدى داشتيد؟          
او يک فعال مدافع حقوق انسان             .  بار تلفن کردم     

است من خودم را به او  بعنوان يک خبرنگار                        
 ". معرفى کردم ما با هم حرف زديم

. ما باور نميکنيم     :  "شکنجه گر يا بازجو ميگويد          
خانم احدى شما را به اين سفر و به ايران فرستاده               

نه اين حقيقت ندارد او ميدانست         :  "هلويگ".  است
که من به اين سفر ميايم اما او مرا به اين سفر                         

 ". نفرستاده
چرا از خانم احدى دفاع ميکنيد؟ او شما              :  "بازجو

را به اين وضعيت انداخته، او يک تروريست                      
است، او از شما سوء استفاده کرده و شما را به                     

 ". ايران فرستاده قبول کنيد اقرار کنيد
سرم داد ميزند او با مشت محکم به شانه ام ميکوبد             

اگر همکارى نکنيد، وضعتان بد         :  "و کتکم ميزند    
خواهد شد من در آن صورت نميتوانم هيچ کارى               

بازجو اينرا مرتب به من ميگويد و         ."  برايتان بکنم 
 . دوباره کتکم ميزند

خدا چه ميگويد به شما      :  "من به شکنجه گر ميگويم     
وقتى مي بيند شما مرا کتک ميزنيد چرا که خدا                    

اينجا خدايى وجود    :  "بازجو"  همه چيز را مى بيند      
 “."ندارد

  ١۵٢صفحه 
با ما يک گفتگو ميکنند و براي تلويزيون                              ”

 . فيلمبردارى ميکنند
اين شروع سواالت خبرنگار تلويزيون از من                     

همان سواالتى   "  براى چه به ايران آمديد؟       :  "است
. که بازجوها از من ميکردند، اينجا تکرار ميشود            

وسط اين فيلمبردارى تلويزيونى سواالتى از يک             
نفر مخفى که در يک اطاق کنار دست ما  نشسته به 

ميرسد و او آن سواالت جديد را         "  خبرنگار"دست  
 . نيز از ما ميپرسد

بعد از نيم ساعت مصاحبه چراغ دوربين 
 :فيلمبردارى خاموش ميشود مصاحبه کننده ميگويد

". ما در اينجا فيلمبردارى را کمى قطع ميکنيم"
من اينجا ميخواهيم در مورد : "مصاحبه کننده

اشتباهات شما بپرسيم، شما بايد اقرار کنيد بعدا همه 
چيز خوب ميشود من به شما قول ميدهم۔ ما ميدانيم 

که شما با مينا احدى ارتباط داشتيد، او شما را به 
شما بايد اينرا بگوييد که شما وقتى به . دام انداخت

آلمان برگشتيد از خانم احدى شکايت خواهيد کرد، 
من گردنم را کج ميکنم " اينرا بايد بگوييد، فهميديد؟

 . و به عالمت تاييد سر تکان ميدهم
چه کسي قرار است اين گفتگو را در : "من ميپرسم
واقعا ميخواهيد اينرا در تلويزيون " نهايت ببيند؟

ايران نشان دهيد؟ يا اينکه اين قرار است کمک کند 
که يک گفتکو درمورد ما از يک راه ديگر ايجاد 

 شود؟  
از خودم ميپرسم چه اتفاقي ميفتد اگر در دنيا اينرا 

پخش کنند، يک نمونه از پروپاگاند به نفع جمهورى  
اسالمى  و هدفشان اينست بگويند نگاه  کنيد 

 ٤ . مارکوس هلويگ اقرار ميکند

 ١ انشااهللا زنداني ۔ ۔ ۔ 

 

 

 



 

٣شماره   ٣ 

ريت       .   ناسيوناليسمها صادق است   ث زندگی واقعی اک
ای             مردمی که  در طول قرن بيستم و به يمن جنبشه
 . ناسيوناليستی مستقل شده اند همين را نشان ميدهد

ل در           ٣٢حدود يک قرن و نيم پيش،         ق ت  کشور مس
د       ن ت ن     .   جغرافيای سياسی جهان وجود داش امروز اي

 ١١١مشخصا در .    رسيده است١٩٠تعداد به باالی    
ل اعالم موجوديت              ١۴١سال گذشته    ق ت  کشور مس

يعنی در کمتر از يک سال يک کشور                .   کرده اند 
د   "   ملت" يک .  جديد چشم بر جهان گشوده است  جدي

د       .   صاحب کشور شده است    اي ا ب ناسيوناليستها قاعدت
ه                     م ن ه ه اي د ک " ملت  " در اشک شوق غرق شون

وده         !   صاحب هويت شده اند    ه ت اما ترديدی نيست ک
حظات                         اال ل م ا احت ردم آن کشوره ع م های وسي

ر و                      –کوتاهی   ق ايی از ف م ره وه آنهم به خاطر ت
توهمی  .   در اين اشک شوق سهيم بوده اند     -تبعيض  

کرد                 ل وسط عم که در همه اين کشورها بسرعت ت
ه                 ت اف ان ي اي ده پ خود ناسيوناليسم تازه به قدرت رسي

 .    است
زرگ            راطوری ب چند کشور مستقل با فروپاشی امپ
ران،              عثمانی که از دروازه های اتريش تا شرق اي
رجای           گرفت ب ي از قفقاز تا شمال آفريقا را در برم
ا                            وره ن کش ک از اي دام ي ت؟ در ک ده اس ان م
شهروندانی که به نام ملت و قوم و مذهب صاحب              
شان               ي دگ ودی در زن کشوره شده اند کوچکترين بهب
حاصل شده است؟ اولين و مهمترين کشور باقيمانده        
از فروپاشی امپراطوری عظيم  عثمانی، جمهوری        
ام                         ه ن ا ب اق ف ه ات ود ک ورک ب ات ترکيه به رهبری آت

ای " هويت ترکی،  تبعيض عليه       ا        "   ملته گر را ب دي
ام و بی             .   قساوت تمام مستقر کرد    ل ع ت عالوه بر ق

ی             ون ي ل ي ا             " خانمان کردن م ه ن اي ون ا و ي ه ي ن ، " ارم
ل تحت                   ق ت ن کشور مس جمعيت عظيم کرد زبان اي

مورد تبعيض سيستماتيکی   "   ترکهای کوهی " عنوان  
 . قرار داشته اند که همچنان ادامه دارد

ن و                  ري اسدت ه در راس ف به ليست ديکتاتورهايی ک
ا و          خونخوارترين حکومتهای سرمايه داری در آسي

ران و        .   افريقا قرار دارند نگاه کنيد     ب اکثريتشان ره
دست اندرکاران احزاب ناسيوناليستی هستند که در        
ر روی موج                        ا ب ي ا و آس ق ري نيمه قرن بيستم در آف
وده های             مبارزات عدالتخواهانه و آزاديخواهانه  ت
ده           ي محروم عليه استعمار و امپرياليسم به قدرت رس

 !  اند

ه                ل ک ق ت آيا غير از اين است که در هفت کشور مس
بر روی ويرانه های يوگسالوی سابق برپا شده اند،     
آقازاده های بومی و ملی و وطنی جای آقازاده های          
سرمايه داری دولتی يوگسالوی را گرفته اند؟ برای 

ا و                     ي وزن ا و ب ي چه  . . .   کارگر صربستان و کروش
دام                    ه و ک اي دام سرم فرقی ميکند که برده مزدی ک
ه             سرمايه دار با کدام مليت باشد؟ چه فرقی ميکند ک
ه                  ق ميت طب کدام دولت و کدام رئيس جمهور، حاک

ی را               ان سرمايه دار و رياضت اقتصادی بانک جه
 بر جان و زندگيش اعمال کند؟ 

سودان جنوبی، تازه ترين کشور مسقل است که در          
اگر کسی   .   جغرافيای سياسی جهان ظاهر شده است     

د اسالمی                ان تصور ميکرد استقالل اين کشور از ب
حاکم عمرالبشير دريچه اميدی در مقابل مردمی باز 
اهيت                             ا م م ت د ح خورن ي ر غوطه م ق کند که در ف

ی      ست ي ال ون ي اس ای ن شه ب ن جاعی ج ومی را   -ارت ق
ه        .     نميشناسد ت هنوز سه سال از عمر استقالل نگذش

ره                      ر سر سف ومی ب ورژواهای ب است که جنگ ب
ره،               ف زار ن ا ه ه می از آوارگی ده ن اول، جه پ چ
ومی و گورهای                    گرسنگی و کشتار و خشونت ق

ه است         ت هور و          .   دسته جمعی راه انداخ يس جم رئ
ه             درصد    ٩٠معاونش بر سر کنترل شريان نفت ک

و .   درآمد کشور را تامين ميکند به جان هم افتاده اند     
ه              برای رسيدن به اهدافشان همان ابزار کثيفی را ب
ه                       م ی ه اس ي ه س ان ه در زرادخ د ک رن ب ي ار م ک

تحريک   :   ناسيوناليستهای دهه های اخير قرار دارد     
جنبش " اينها رهبران   .   و نفرت پراکنی ملی و قومی     

دگی        "   آزاديبخش مردم سودان   ن هستند که به نام نماي
ا                            رک وب، مشت ر در جن وئ ا و ن ک ن وام دي ع اق مناف
دگی                    ن اي م ال را ن ل شم اب ناسيوناليسم جنوب در مق
اسی                درت سي ه ق کردند و روی موج ناسيوناليسم ب
ومی                   کات ق حري رسيدند و به نام همان اقوام و با ت
درت را در کشور                      روت و ق م ث ي س نبرد بر سر تق

د        ردن يش ب هور               .   مستقل پ يس جم ن االن، رئ ي م ه
ا در                   ک ن ه دي يل ب ر ق ب سالوادور کی ير به عنوان ره
تنش با ريک ماکار به عنوان رهبر قبيله نوئر همان 
مردمی را به خون ميکشند که قبال به عنوان نماينده   

 . شان کشور مستقل تشکيل دادند
طه                 ر سل چرا دور برويم؟ کردستان عراق، از زي
ناسيونالسيم حاکم حزب بعث عراق رها شده است            

ان        .   و به استقالل دست يافته است      ت ردس ن ک در همي
ه                 ی وضع چگون ارزان مستقل زير سلطه مسعود ب
ر                  ي حق ه است، اگر ت است؟ اگر ستم ملی پايان يافت
وميت               يت و ق ملی نيست، اگر تبعيض به خاطر مل

وم    " نيست، اگر به خاطر انتساب به        رد  "   ملت و ق ک
ان            ت ردس مردم تحت تبعيض نيستند، اما  کارگران ک
شان دست                 اعي م ت به حقوق اقتصادی، سياسی و اج
د؟                يافته اند؟ حق تشکل دارند؟ حق اعتصاب دارن
اسخگوی يک              حق اعتراض دارند؟ دستمزدشان پ
د از                کار شون ي زندگی انسانی و مرفه است؟ اگر ب
ی                   دگی انسان رای يک زن حق بيمه بيکاری ب
برخودار هستند؟ آيا کارگران و سرمايه داران        

ای         ازاده ه رد" و آق ی       "   ک ه اب وق مش ق از ح
ردم                ع م وده های وسي برخوردار هستند؟ آيا ت
اسی                يت سي ن کرد زبان به رفاه اقتصادی و ام

 رسيده اند؟  
ه روی                     ری ک اج ه ران م ارگ ت ک ي ع وض

رد و عرب      " پيشانيشان مليت      نصب شده     "   ک
است چگونه است؟ همه گزارشها و اخبار همه        

ران                      ارگ ن ک ه اي د ک ده ي از   –سايتها نشان م
ران         کارگران عرب زبان عراق گرفته تا کارگ

ر             –کرد زبان از ايران   ي حق همان وضعيت ت
ران                  ارگ ه ک د ک رده واری را دارن ز و ب ي آم
ج                           ج از آن رن ي ل ه خ طق ن ای م ه ن ي مهاجر شيخ نش

ان،                  .   ميبرند ت ردس ل ک ق ت تحت سلطه حکومت مس
ر         حکومتی که به نام رهايی از ستم و تبعيض ملی ب

ران         ارگ ای    " سرکار آمده است، ک ه ت ل گر از     "   م دي
 ! ابتدايی ترين حقوق انسانی هم برخوردار نيستند

ل              "   حقوق بشر   " وضعيت   ق ت ن حکومت مس در اي
ه و                   وي ه ژان اصل کردستان چگونه است؟ تنها در ف

ان               ٤٠مارس همين سال     ت ردس اموسی در ک ل ن  قت

ان      ت ردس عراق، ک
ری و        تحت رهب
ت      ت دول وم ک ح
ی روی      ارزان ب

ت     ن  .   داده اس اي
ت         ب ار ث ط آم ق ف

اری  .   شده است  آم
عکاس         که فقط ان
ی از       ک وچ ک
جناياتی را نشان      
ر       ث ه اک د ک ده ي م
ه      پنهان هستند و ب
 . بيرون درز نميکنند

ل اسود         ٢٠٠٧ آوريل٧در   ي ل ه در       ١٧ دعا خ ال  س
گسار شد                         ان عراق سن ت ردس ه در ک ق ي . شهر بش

ه                ر جوان، ب کليپهای ويدويی نشان  داد که اين دخت
ا پسر                 اری ب ب از زدن از ازدواج اج رب خاطر س

ا     " عمويش که بنا بر مذهب و سنت مذهبی        عقدش ب
ه خاطر دل        "   پسرعمويش در آسمانها بسته بود     و ب

ر                   ود، زي ان ب بستن به يک مرد ديگر که عرب زب
م     .   نظر پليس دولت مستقل کرد سنگسار شد       ه اين م

يس دولت                   ل ظر پ ر ن است که اين دختر جوان، زي
ان عراق              ت ردس مستقل کردستان، زير نظر پليس ک

ان چه      .   سنگسار شد  نقش پليس دولت مستقل کردست
وحش              ن ت ن  !   بود؟ حفظ نظم برای اجرای امن اي اي

ان                ت ردس ان در ک فقط يک نمونه از توحش عليه زن
ن          .  مستقل است  ف ل اق در ت ف نمونه ای که برحسب ات

ل              .   موبايل ثبت شده است         ق ت ان مس ت ردس که ک ن اي
ل کسی              اي وب ن م صحنه چه جناياتی است که در تلف

 ! ثبت نشده است را هيچ کس نميداند
ه                      ازی ب ي خی، ن اري ای ت ه ت با توجه به تمام اين فاک
استدالل تئوريک نيست تا ثابت شود که ناسيوناليسم        
م آن                  ريت عظي ث مدعی دفاع از ملت تحت ستم، اک

ه                           "   ملت"  ي ل تصادی ع عيض اق ب ا از ت ه ن ه ت را ن
کارگران و استبداد سياسی عليه مردم و توحش ضد   
ن                             ه اي م که خود ه ل د ب ده ي م جات ن زن و غيره ن
ی را در                     وق انسان ال کردن حق تبعيضات و لگدم
ان ملت                    م دگی از ه ن قالب يک دولت جديد به نماي

م               .   سازمان ميدهد  ت ان س اي ا پ و در بهترين حالت، ب
ع محروم                     وده های وسي ر ت ملی، ستم و تبعيض ب
جددا و در                   توسط بورژاهای بومی و خودی را م

 .    ابعاد وسيعتری سازمان ميدهد
ه                     وان ب ت ي ات، االن م ک ن ن ه اي م ه ه ه ب وج ا ت ب
ط عظمت               سم مسل خصوصيات مشترک ناسيونالي

سم                    ي ال ون ي اس ی و ن ران طه       " طلب اي و "   تحت سل
 . مشخصا ناسيوناليسم ترک پرداخت

م                 ي ن موضوع خواه ه اي ن مطلب ب ه اي در ادام
 . پرداخت

----------------- 
د        :         توضيح نويسنده     *   يش رو داري مطلبی که پ

از نقطه نظر مضمون ادامه شماره  قبلی است و بر 
اک                     ت ال ی در پ ران سه سخن اساس سخنرانی در جل

يست             ی ن . تنظيم شده است اما اديت شده آن سخنران
به خاطر اهميت موضوع و محدوديت زمانی جلسه        
پالتاکی، نويسنده اين سطور تصميم گرفت مضمون       
ات                            ي ا جزئ اکی را ب ت ال سه پ ی در آن جل سخنران
ويسی                ازن خی ب اري بيشتری و با اتکاء به فاکتهای ت

ه صورت يک مطلب                 .   کند در نتيجه اين مطلب ب
م شده                   ظي ن اکی ت ت مستقل از سخنرانی در جلسه پال
ن                    دوي ن صورت ت ي م ه ه است و ادامه مطلب هم ب

 . خواهد شد
 

 ١ ستم ملى ۔ ۔ ۔  
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و !  بعد از يک فيلمبردارى طوالنى ميگويند قطع            
بعد از قطع گفتگو      .  بمن ميگويد، شما خوب بوديد       

مجددا او بمن ميگويد ميترسيد که به شما اتهام                      
 ... جاسوس بزنيم؟ و

وقتي در ماشين بطرف زندان مخفي وزارت                        
با .  افکارم مغشوش است    ...  اطالعات برميگرديم     

خودم فکر ميکنم ژورناليست در مقابل دوربين به             
 . من اتهام جاسوسى نزد و اينرا نگفت

" من با آنها  کنار آمدم و يا بهتراست  بگويم                            
من عذاب وجدان دارم چرا که          .  کردم"  همکارى  

در اين گفتگو مينا احدى را همچون عامل اصلى                
اگر چه او از ايران     .  آمدن ما به ايران معرفى کردم     

بسيار دور است و در آلمان زندگى ميکند و امنيت             
من از ترس جان خودم به اينها کمک کردم              .  دارد

من بسيار متاسفم  با           .  که عليه مينا حرف بزنند          
وقتي به آلمان رفتم معذرت             "خودم فکر ميکنم          

خواهى خواهم کرد وقتى در خانه بودم اينرا انجام             
 “ ...خواهم داد و

 
  ٣١۵صفحه

"  تو اينجا نبودى؟   :  "رضا، هم سلولي من ميپرسد      ”
: از حالت خودم و عالئمى که به او ميدهم ميگويد              

 ! اينرا حدس ميزند" تو در تلويزيون بودى۔"
من از گفتگو و مصاحبه خودم با او حرف ميزنم و             
از اينکه خجالت ميکشم که تقصيرها را در اين                    

اين اما   "مصاحبه به گردن مينا احدى انداخته ام۔               
رضا سعي ميکند مرا دلدارى دهد۔      "  مشکلي نيست۔ 

مردم ايران همه ميدانند که تو از ترس اين کار را           "
کردى، چرا که ترا زير فشار گذاشته اند و تو                        
ترسيده اى  و اين کار را کرده اى، اينرا همه                          

 “"ميدانند۔
 

  ١۶٨صفحه 
بعد از دو ساعت بازجويى با سواالتي که تکرارى            
هستند يک بازجوى ديگر يک اتهام ديگر را                         

شما با مينا احدى همکارى کرديد،        !  "مطرح ميکند 
ميدانيد که او يک تروريست است؟ ميدانيد که او با            
يک سازمان تروريستى به اسم کومه له، فعاليت                

 . مترجم اينها را برايم ترجمه ميکند" ميکرده است؟
براى من شناخته شده نيست که مينا        :  "جواب ميدهم 

براى منهم افراد         .  احدى يک تروريست است           
ديگرى از اين گروه که شما اسمش را برديد                          

شما بايد   :"  او تکرار ميکند    ."  شناخته شده نيستند    
يک مامور ديگر وزارت اطالعات   " همکارى کنيد۔ 

آلمان :  "به من نگاه ميکند و به انگليسى ميگويد                
تروريستها را پشتيبانى ميکند، آلمان بايد اين                        

 "تروريست را به ما تحويل دهد۔
من نميتوانم تصور کنم که کشور من                      :  "پاسخ

تروريستها را پشتيبانى کند اگر شما مدارک کافى             
اگر شما مدارک کافى را         .  داريد اينرا اثبات کنيد      

ارسال کنيد ادارات آلمانى مينا احدى را دستگير                
وقتى شما به    :  "بازجو سوال ميکند   "  خواهند کرد۔ 

آلمان برگشتيد شما بما کمک خواهيد کرد مينا                      
"  بديهى است۔ :  "پاسخ ميدهم "    احدى را پيدا کنيم؟     

اينرا ميگويم و سعى ميکنم در حد امکان جدى                      
آيا واقعا اين افراد فکر ميکنند که من           .  بنظر برسم 

با آنها همکارى خواهم کرد به عنوان به اصطالح             
 جاسوس حکومت ايران؟

پس شما بايد به ديدار ما در سفارت ايران          :  "بازجو
بازجو همچنان روى موضوع مکث کرده و ." بيائيد

بله من  :  "سواالت را ادامه ميدهد من پاسخ ميدهم           

دروغ ميگويم، به اطاقم        ".  اينرا انجام خواهم داد       
برميگردم و با عصبانيت به رضا ميگويم االن                    

 . حرفهاى ديگر ميزنند اينها واقعا روانى هستند
ميدانيد که مينا احدى        :  "اين بار ناگهانى ميگويند       

به خودم ميگويم االن من                  ."  تروريست است    
جاسوس نيستم بلکه بيشتر از آن تروريست هستم              
در مغزم همه چيز تکان ميخورد و گوشهايم صدا              

 . ميدهد
اين حرف رضا هم بندى من است که با يک لبخند              

به سيستم   :  "ناشي از خستگى بر زبان مياورد              
وقتي ."    "حقوقى جمهوري اسالمى خوش آمديد         

شما جاسوس نيستيد پس يک تروريست هستيد                    
وقتي تروريست نيستيد پس دالل مواد مخدر هستيد          

 “" بهر حال شما مقصر هستيد۔
....... 

و در پايان با سازمان دادن مالقات با خانواده و باز            

هم نقش بازى کردن اين دو نفر، حکومت اسالمى             
از اينها ميخواهد همواره بگويند حالشان خوب است 

 ... و شکنجه نميشوند و 
 

بر اثر اعتراضات بين المللي و اعتراض در آلمان            
در نهايت با سفر وزير امور خارجه وقت آلمان                  

به ايران و دادن قولهائی به حکومت            )  وستر وله (
از جمله اخبارى    .  اسالمي اين دو نفر آزاد ميشوند        

که به کميته بين المللي عليه سنگسار رسيد، يکي از 
قولها ظاهرا  قول ايجاد محدوديت در فعاليتهاى                   

 ... مينا احدى در آلمان بوده است
 

 دو خبرنگار با پرداخت      ٢٠١١ فوريه   ١٩در روز   
اين عکس باال لحظه      .   يورو آزاد ميشوند     ٣۵٠٠٠

 فوريه   ١٧هلويگ در    .    ورود آنها به آلمان است       
" انشااهللا زنداني در ايران   " کتابش را به اسم      ٢٠١٢

 . منتشر ميکند
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
 ٢٠١۴ژانويه 

 ٢ انشااهللا زنداني ۔ ۔ ۔ 

 

. مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد”
اعدام يا هر نوع مجازات متضمن 

نقص عضو، (تعرض به جسم افراد 
تحت هر ) تنبيه بدنی، و غيره
همچنين . شرايطی ممنوع است

.“مجازات حبس ابد بايد لغو شود  
 

 از برنامه حزب آمونيست آارگرى 

  سال از آن روز ميگذرد٣٥
 

 جليل جليلى
 

 از تبريز ١٣٥٧ بهمن ماه ١١روز 
. به طرف اروميه حرآت آردم
بخاطر بسته شدن جاده بين مرند و 
خوى بوسيله روستائيانى آه هنوز از 
شاه طرفدارى ميكردند، مجبور شدم 
مسيرم را تغيير بدهم و شب را در 
. مسافرخانه آوچكى در تاسوج بمانم
همه جا حرف از آمدن خمينى به 

از چهره هاى مردمى آه . ايران بود
در قهوه خانه جمع شده بودند و به 
اخبار راديو بى بى سى گوش 
ميدادند، ميشد نگرانى آنها از آينده را 

احساس بدى به من . تشخيص داد
احساس . نگران بودم. دست داده بود
فرداى آنروز، يعنى . ناامنى ميكردم

 بهمن، صبحانه ام را ١٢صبح روز 
اخبار از . با يك احساس ترس خوردم

ورود هواپيماى حامل خمينى به 
براى . آسمان ايران حكايت ميكرد

من، آه هر روز در تظاهراتهاى 
خيابانى در شهرهاى تبريز، اروميه 
و سلماس، و قبل از آن در 
تظاهراتهاى دانشجويى عليه حكومت 
شاه شرآت آرده بودم، ورود خمينى 
به ايران به معنى قدرتمند شدن 
جريان اسالمى و شروع يك دوره 

چنين احساسى . تاريك و ترسناك بود
مدتى پيش از اين هم به من دست 

يعنى زمانى آه در يك . داده بود
تظاهرات وسيع خيابانى در اروميه 

ارتش برادر ماست، خمينى ”شعار 
آه از پشت بلندگو “ رهبر ماست

مرگ ”هاى قوى پخش ميشد، شعار 
تالش . را ساآت آرده بود“ بر شاه

ما براى تشويق مردم به تكرار شعار 
. به جايى نرسيده بود“ مرگ بر شاه”

همچنين ياد اين افتادم آه چطور من 
و يكى از دوستانم چندى پيش، شب 
تا صبح بيدار مانده بوديم و اعالميه 

مردم مواظب ”اى با اين مضمون آه 
باشيد از چاله به چاه نيافتيد، حكومت 
اسالمى يعنى ارتجاع و فاشيسم، 

و . . .“ يعنى بدتر از حكومت شاه 
آنرا در يك تظاهرات خيابانى در 

روز . شهر سلماس پخش آرده بوديم
 آبان، با يك احساس دوگانه، از ١٢

يكطرف خوشحال از اينكه توانسته 
بودم با عوض آردن مسيرم از خطر 
حمله روستائيان طرفدار شاه در امان 
باشم، و از طرف ديگر ناراحت از 
اينكه هواپيمايى آه در باالى سرم 
بطرف تهران در حرآت بود داشت 
سمبل ارتجاع مذهبى را به ايران 
حمل ميكرد، از تاسوج بطرف 
سلماس و از آنجا بطرف اروميه براه 

. . . ..افتادم  
 
********************** 

 



 

٣شماره   ٥ 

 منتخبى از نظرات بينندگان 
 برنامه ترکی کانال جديد

 
فراز آزادى : ترجمه و تنظيم از  

  
من از زنجان تماس ميگيرم۔  من يک کارگرم، *  ”

در ايران حقوق يک ميليونی هم نيست، ما کامال در 
فقر و فالکت هستيم، من با موتور خودم برای 
. کارگری ميرفتم، اينجا و آنجا برای کار ميرفتم

االن موتورم را گرفته اند و برای تحويل آن پول 
! زيادی ميخواند، جريمه ميخواهند از من بگيرند

همه ! هستند که حد و اندازه نداره.... اينها خيلی بی 
چيز اين مردم را دزديده اند، ناموس مردم را هم 

دزديده اند، چرا اين مردم خوابيده اند و بيدار 
من اينجا و آنجا کارگری ميکردم با همين ! نميشوند

 هزار تومان پول ميخواهند  تا ٣٠٠موتور و االن 
 ٢٠٠تحويل ام دهند، قيمت موتور من بيش از 

در حقيقت اينها موتور منو ! هزار تومان نيست
دزديده اند، دو برابر قيمت موتورم را ميخواهند از 

در واقع دارند موتورم را دوباره ! من بگيرند
.“از برنامه خوبتان تشکر ميکنم! بخودم ميفروشند  

 
آقای ابراهيمی من . من از تبريز تماس ميگيرم*  ”

 هزار ٤٥٠به عنوان يک کارگر ساختمانی در ماه 
تومان حقوق و درامدم هست، من با اين پول چکار 

آيا ميتونم مثال مخارج زندگی اهل و ! ميتونم بکنم
عيال ام را تامين کنم، واقعا انسان شرمنده زن و 
بچه اش ميشه در اين وضعيت، در کدام دولت و 

 ٤٥٠در کجا ميتوان کسی را پيدا کرد که بگويد با 
هزار  تومان ميشه زندگی کرد، آخه چگونه ميشه 
خانواده اداره کرد؟ من واقعيتش االن همسرم در 

کنارم نشسته، چيزی نميتونم بگم، اصال با اين پول 
هيچ کاری نميشه کرد، فقط ميتونم بگم که شرمنده 

از هر انسانی،  بهر حال ! خانواده ام هستم، همين
خانواده اش يه حداقل انتظاراتی دارند، کسی که 

نتونه  اين حداقل ها و ابتدائی ترين توقعات خانواده 
و همسرش را تامين کنه، چطور ميتونه غرور 

خودش را حفظ کنه در برابر خانواده اش؟ اين که 
برخی ها زنگ ميزنند و ميگند ما دو ميليون درآمد 

هيچ کارگری در ايران دو ! داريم و اينها، دروغه
ميليون نميتونه درآمد داشته باشه، دروغه، حقوق 

االن در !  هزار تومانه و بس٤٥٠کارگر همين 
اينجا مزد روزانه کارگر فصلی، تازه اگه کار پيدا 

يعنی حد اکثر پنج شش ماه در سال که کار  –بشه 

از برنامه شما !  هزار تومانه٣٥٠بلد هم باشه، 
تشکر ميکنم و ممنونم از اينکه صدای ما را بگوش 

!“ همه مردم ميرسانيد، موفق باشيد  
 

آقای . آقای ابراهيمی سالم و خسته نباشيد*  ”
ابراهيمی ديگه در ايران راهی نمانده، فقط بايد شما 
يه روزی را اعالم کنيد که همه مردم ايران در آن 

روز بصورت ميليونی به خيابانها بريزند و 
ديگه .  تظاهرات کنند و اين رژيم را بزير بکشند

واقعا مردم ديگه .  راه عالجی به غير از اين نيست
پدرشان در آمده، ما همه باعث و بانی اين وضعيت 
را بخوبی ميدانيم، اين رژيم هست باعث و بانی اين 

بايد به .  فقط بايد تاريخی را اعالم کنيد.  وضعيت
خيابانها ريخت، بهر حال بايد يکی بميرد که 

.“ديگری زنده بماند  
 

هدف آقای ابراهيمی در اين برنامه نشان دادن *  ”
حق کارگر نيست، با رژيم کار دارد، با رژيم 

من از شهريار زنگ ميزنم۔  من . مشکل دارد
 نفر کارگر ٤٥من کارم را با .  کارخانه دارم

من هيچ .  شروع کردم و االن ديگه تعطيل کرده ام
غرضی با آقای ابراهيمی ندارم، من ارادت خاصی 

اما يه چيزی بگم که شما نبايد با . به ترکها دارم
همه چيز سياسی برخورد کنيد، شما همه اش بر 

عليه رژيم تبليغ ميکنيد، اقا موضوع را قاطی 
چه .  اگه کارگره، از کارگر صحبت کنيد. نکنيد

جنس ! ربطی به رژيم داره؟ کارگر ايرانی دزده
! منو داغون کرده، کارگاه منو داغون کرده

برعکس، کارگر افغانی خوب کار ميکنه و خوب 
اجازه بديد، شما شبکه ای راه .  هم حقوق ميگيره

شما اصال !  انداخته ايد که با گفته تان فرق داره
نگاه کنيد ببينيد ملت راضيه يا نه؟  آقا من خودم 
بشخصه به شما ميگم که دولت بمن وام داده، و 

کارخانه منو راه انداخته، ولی ضربه را کارگر به 
!“ من زده آقا  

 
آقا من ميخواهم با آن اقای کارفرما دعوا کنم، *  ”

چرا بايد ايشان اينطوری بگند؟ کارگر افغانی چون 
کارت سبز نداره، خوب کارفرما ها بيمه نميدهند 

براش، بيشتر هم ازش کار ميکشند و چون مجبوره 
صداش در نمياد، به همين دليل ساده کارگر افغانی 

به نفع سرمايه داره، واال کارگر افغانی و ايرانی  
. مگه چه فرقی داره؟ هر دو کار ميکنند.  نداريم

دستتان درد نکنه از برنامه خوبتان، کار خيلی 
!“ خوبی ميکنيد با پخش اين برنامه ها، ممنون  

 

ها  که زنگ ميزنند، .......آقای ابراهيمی، اين *  ”
صدايشان را قطع کن، صدايشان را خاموش کن، 

اينها از . اينها از وضعيت مردم خبر ندارند
.  مشکالت مردم خبر ندارند، اينها جنايتکار هستند
از شما خواهش ميکنم که صدای اينها را خاموش 

منظور اين شنونده همان (.“ کنيد، قطع کنيد
.)آارفرمايى بود آه قبل از ايشان زنگ زنده بود  

 
سالم و خسته نباشيد، آقا من خودم کارگرم، در *  ”

اردبيل زندگی ميکنم، در نانوائی کار ميکنم، 
 هزار تومان  حقوق به ما ميدهند، با ٤٥٠ماهيانه 

از تعزيرات ميان ! اين حقوق نميتونيم زندگی کنيم
و چونه نان  را وزن ميکنند و اگه وزنش کم بشه 

اينها فقط بلدند که جريمه کنند، .  جريمه مان ميکنند
اتحاديه هم داريم که طرف دولت را ميگيرد، هيچ 

.“ کاری برامون نميکنه  
 

سالم، من فقط ميخوام بگم که آن سرمايه دار *  ”
وقتی ! که آمده ميگه، کارگرا از من می دزدند

 هزار تومان ماهيانه ميده، ٤٠٠سرمايه دار به من 
 هزار تومان چطور ميتونم زندگی ٤٠٠من با اين 

کنم؟ من بايد بدزدم ديگه، سرمايه دار درست 
من ! ميگه، ما تمام  و کمال ميدزديم، درست ميگه

 هزار تومان حقوق ميگيرم، اگه ٥٠٠ تا ٤٥٠وقتی 
ببينيد اول !  ندزدم نميتونم زنده بمانم، بايد بدزدم

سرمايه دار از من ميدزده، آن از حقوق من ميزنه، 
 هزار ٥٠٠ تا ٤٥٠از حقوق من ميدزده، به من 

تومان ميده، من هم مجبورم بدزدم، چون اين حقوق 
کفاف زندگی منو نميده، دزدی کردن برای من 

من ميخواستم صدای منو پخش کنيد تا . حالل هست
اگه او از ما . اين حرف منو  آن سرمايه دار بشنود

!“ ندزده، ما ازش نمی دزديم  
 

سالم آقای ابراهيمی، حالتان خوبه؟ من يه *  ”
کارگرم و ميخواستم اين کارفرماهائی که حق 

سنوات ما را نگه ميدارند و نميدهند و يا از حق 
 ٦ روز، ٣٠بيمه ما ميزنند، مثال بجای ماهيانه 

اينها بيش .   روز بيمه واريز ميکنند١٠روز و يا 
از همه دزدند، اصال دزد اصلی اينها هستند، اينها 

 هزار تومان ميدهند به کارگر که با اين حقوق ٥٠٠
اصال نميشه زندگی کرد، خوب خودشان دزدند، 

چرا ميگند که کارگر دزده؟ کی اينجا دزدی کرده 
“ کارفرما يا ما؟ چطور دزدی کرده کارگر؟  

 



 
٣شماره  ٦  

فقر و محروميت، تبعيض و نابرابری، اختناق و سرکوب سياسی، جهل و . نظام سرمايه داری مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است”
سخنگويان . خرافه و عقب ماندگی فرهنگی، بيکاری، بی مسکنی، ناامنی اقتصادی و سياسی، فساد و جنايت همه و همه محصوالت گريزناپذير اين نظامند

 داشته اند، بورژوازی در انکار اين حقيقت، خاطر نشان ميکنند که اين مصائب را سرمايه داری ابداع نکرده است، که همه اينها مقدم بر سرمايه داری وجود
.که استثمار و تصاحب دسترنج توليد کنندگان، استبداد، تبعيض، ستمکشی زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابيش به قدمت خود جامعه بشری اند  

 
يازهای جهان آنچه در اين ميان پرده پوشی ميشود اين واقعيت است که اوال، همه اين مصائب و محروميت ها در اين جامعه محتوا و معنای جديدی متناسب با ن

منشاء فقر و گرسنگی، . سرمايه داری يافته اند و هر روز از نو در متن سرمايه داری مدرن امروز، به عنوان اجزاء اليتجزای اين نظام، باز توليد ميشوند
استبدادها و ديکتاتوری های خونين، جنگها، مردم کشی . بيکاری و بی مسکنی و ناامنی اقتصادی در انتهای قرن بيستم، نظام اقتصادی انتهای قرن بيستم است

 و به ها و سرکوب و اختناقی که سهم صدها ميليون انسان امروز از زندگی است، حکمت خود را از نيازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز ميگيرد
فرودستی زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخالقيات قرون وسطی نيست، محصول نظام اقتصادی و . منافعی در همين جهان خدمت ميکند

.اجتماعی و ارزش های اخالقی جامعه امروز است  
 

ی فائق آمدن ثانيا، اين بورژوازی و نظام سرمايه داری است که دائما به سرسختانه ترين وجه با تالش هر روزه توده های وسيع مردم در چهارگوشه جهان برا
تالش هر روزه کارگر برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی و حقوق مدنی توده وسيع مردم با . بر اين مشقات و محروميت ها و عقب ماندگی ها مقابله ميکند

خيزش های توده های وسيع مردم در مناطق عقب مانده و محروم برای دخالت در . مانعی جز بورژوازی و دولت ها و احزاب و مبلغينش روبرو نيست
دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاه های تبليغاتی عظيم . سرنوشت خويش، بعنوان اولين مانع با نيروی قهريه بورژواهای محلی و بين المللی روبرو ميشود

لهای پی بورژوازی، سنت ها و اخالقيات و نظام تربيتی و آموزشی طبقه حاکمه سازنده ذهنيت های عقب مانده، متعصب و تبعيض گر در بين توده مردم و نس
جای ترديد نيست که اين سرمايه داری و بورژوازی است که سد راه نقد و تغيير جهان امروز توسط ميليون ها انسانی است که نه فقط از نظام . در پی است

.موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابيش خطوطی را که يک جامعه شايسته انسان بايد بر طبق آن سازمان يابد شناخته اند  
 

 دوره های امروز، در انتهای قرن بيستم، در اوج جهانی شدن سرمايه و سرمايه داری، در دل عظيم ترين انقالبات تکنولوژيکی، بشريت در يکی از خطيرترين
اميد . مساله بقاء فيزيکی معضل ميليون ها انسان از کشورهای فقر زده آفريقا و آسيا تا قلب پايتخت های اروپای غربی و آمريکاست. تاريخ خود سير ميکند

. رويای رشد جای خود را به کابوس دائمی قحطی و بی غذايی و بيماری داده است. توسعه اقتصادی جوامع عقب مانده ديگر به تمامی به ياس مبدل شده است
، عينا همين کابوس را جلوی دهها ميليون خانواده کارگری "رونق بدون اشتغال"در اروپا و آمريکای پيشرفته بدنبال سالها رکود عميق اقتصادی، نويد نيم بند 

عظيم ترين عقبگردهای فکری و فرهنگی در جريان است، از باال گرفتن مجدد جهالت مذهبی، .  قاره بيداد ميکند٥جنگ و مردم کشی در . گرفته است
جوان به مردساالری، نژاد پرستی، قوم پرستی و فاشيسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستی و زندگی ميليون ها مردم از کودک و پير و 

جنايت سازمان يافته در اغلب کشورها به يک واقعيت پابرجا در زندگی روزمره مردم و حيات اقتصادی و سياسی کل جامعه تبديل . دست بيرحم بازار آزاد
نظام سرمايه داری و . اعتياد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه های جنايی توليد و توزيع آنها يک معضل عظيم و الينحل بين المللی است. شده است

در اين ميان متفکرين و سخنگويان بورژوازی حتی . اصل اصالت سود کل محيط زيست را با خطرات جدی و لطمات جبران ناپذيری روبرو ساخته است
.“اين واقعيت عملی سرمايه داری امروز است که آينده بسيار هولناکی را پيشاروی کل مردم جهان گرفته است. مدعی ارائه پاسخی در قبال اين اوضاع نيستند  

 
 

 از برنامه حزب آمونيست آارگرى ايران

 برنامه هاى زنده آانال جديد
 

   شب بوقت تهران١١ تا ٩ساعت هر روز از  
  ظهر بوقت شرق آمريکا و نيم بعد از٢ و نيم تا ١٢

  اروپای مرکزی پخش ميشود۔نيم شب بوقت و ٨ و نيم تا ۶
 

 اين برنامه ها همزمان در اينترنت قابل دسترسی است
www.newchannel.tv 

 
 نيز قابل مشاهده است  NEGAH E SHOMAزير اسم      GLWIZتلويزيون آانال جديد درسايت 

  /com.glwiz.www://http  
 

  ساعته کانال جديد٢۴مشخصات پخش  تلويزيون 
 

 شبکه  ٢٧٥٠٠ عمودی سيمبل ريت ۵ /٦اف ای سی  -١١٢٠٠ فرکانس  :هات برد  ماهواره
 
 

 برنامه مستقيم کانال جديد به زبان ترکی
  شب بوقت تهران پخش ميشود١١ تا ٩روزهاى شنبه از ساعت 

 
 شما را به ديدن برنامه هاى آانال جديد دعوت ميكنيم

 
 

 نشريه
 آميته آذربايجان

 حزب آمونيست آارگرى ايران
  است

 
  بار١ هفته ٢اين نشريه هر 

 جمعه ها منتشر ميشود
 
جليل جليلى: سردبير  

jaliliuk@yahoo.com 
 
 

 :دبير آميته آذربايجان
 محسن ابراهيمى

ebrahimi1917@gmail.com 
 
 
 

نشريه سهند را بخوانيد، براى آن 
مطلب و گزارش بنويسيد۔ نظرات 

خود در مورد مسائل و نكات مطرح 
شده در اين نشريه  را با ما در ميان 

 بگذاريد
 


