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به مناسبت  8مارس و جنبش زنان
سهند مطلق

در جامعه مردساالر و ضد زن ،واژه زن را میتوان مترادف با توویویون،
تحقیر ،سرکوب ،وحشت ،سنگسار ،و یزاران واژه متحجر دیگور یوا وت
و در مقابل آن نیز میتوان به مبارزات زنان و پر دستاورد توریون بو و
مبارزاتی جامعه اشاره کرد.
نوشتن و حرف زدن درباره جنب زنان در ایران یکی از لوتت بو و
ترین قسمتهای تاریخ نگاریست ،نیمی از جامعه که یر روزه و بوه یور
طریقی و با یر ابزاری توسط بو و موتووحو و ضود انسوانوی جواموعوه
سرکوب شده ،نادیده گر ته شده ،ولی در موقوابول در یویوه لوحوزوه ای از
تاریخ از پا ننشسته و دست از موبوارزه نوکوشویوده و بویوشوتوریون توا ویور و
دستاورد را در سیر و روند مبارزاتی داشته.
حکومتی که سالیان سال با یر چه در توان داشته سوعوی در سورکووب و
نادیده گر تن زنان جامعه داشته و بورای توویویون و توحوقویور آن از یویوه
ابزاری چشم پوشی نکرده .جامعه ای که در تریبون یای رسمی آن زن
را موجودی ناقص و ابزاری برای لتت مرد معر ی میکند و بوا توو ول
به را ات و مض ر اتی چون متیب و قورآن و شوریوعوه سوعوی در بوی
واندن نیمی از جامعه را دارد .امروز با جنبشی روبروست کوه
ارز
گریبان را در حد فه شدن گر ته است.
امروز جنب زنان را باید پیشورو توریون و پور دسوتواورد توریون جونوبو
مبارزاتی ایران واند و مبارزه بورای آزادی زن را بوایود جوزک ارکوان
ا لی مبارزه برای ریایی و آزادی جامعه از شر رژیم اسالمی قورار
داد .آزادی زن و بریم زدن تمامی مناسبات ر تاری حواکوم در جواموعوه،
از انواده تا اجتماع را باید در دستور اول مبارزه قرار داد.
زنان طی سی و چند سال گتشتوه بوا موبوارزاتشوان نشوان داده انود کوه بوا
وجود ابزار یای سرکوب جمهوری اسالمی ییه وقت تسلیم نشوده انود و
باریا و باریا رژیم را در بن بست قورار داده و موطوالوبوات وود را بوه
کرسی نشانده اند .جامعه ایران امروز با یک انقالب جنسی روبوروسوت،
که بنیان گتار آن جنب زنان پیشرو است .انقالبی که سعی دارد تومواموی
مناسبات ر تاری را از بن و ریشه به دور بیندازد و مناسبوات مودرن را
جایگزین کند .امروز جنب زنان در ایران پیشرو و پورچومودار موبوارزه
برای آزادی جامعه است و در آینوده از زنوان اموروز بوه نونووان بونویوان
گتاران انقالب جنسی ایران یاد وایند کرد***.
زنده باد جنب

زنان

زنده باد آزادی برابری
سرنگون باد رژیم رنب و وحشت اسالمی
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ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن!
()۳
جنگ ناسیونالیستی بر سر زبان!

در این شماره میخوانید :

ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن! ()٩
انقالب  77و انقالبی که در راه است!
زن!
پیام یک فعال کارگری به مناسبت هشت مارس روز جهانی

در زندان تبریز چه میگذرد؟؟!!

تلفات ناشی از آلودگی محیط زیست به نا امنی های
سیاسی اضافه شد.

محسن ابراهیمی
وو ویوات مشوتور
دوم این سلوسولوه موقواالت مویو وواسوتویوم بوه
در ب
ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم تر بپردازیوم .بوا تووجوه بوه ایونوکوه روز
جهانی زبان مادری را بوه توازگوی پشوت سور گوتاشوتویوم ایون قسوموت را بوه
ناسیونالیسم و مساله زبان ا ت اص میدییم .م و وو وا ایونوکوه یوک وجوه
و یات مشتر ناسیونالیستها – مسوتوقول از ایونوکوه در حواکومویوت
مهم
یستند یا در اپوزیسیون یستند – استفاده سیاسوی از زبوان بوه نونووان وجوه
مهمی از یویت سازی ملی است.
الزم است در یمین آغاز مجددا تاکید کنیم که ناسیونالیسم تحت ستم نوداریوم.
این مردم یستند که تحت ستم یستند و ناسیونالیسم کوار ایون اسوت کوه بوا
مراجعه به ستم بر مردم معینی مزلوم نمایی کند و برای ایداف ارتجانویو
مشرونیت و حقانیت کسب کند .این ادنا در مورد زبوان یوم وادس اسوت.
این مردم تحت ستم یستند که در رابطه با زبان موادریشوان موورد توبوعویو

سهند
هر دو هفته یکبار جمعه ها منتشر میشود.
سال اول  -شماره پنجم
سردبیر :جیل جلیلی
همکار سردبیر :سهند مطلق
تلفن:
+332549428745/+332504039744
ایمیل:
Sahand.publication@gmail.com
کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan
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انقالب  92و انقالبی که در راه است!
فراز آزادی
انقالب  ،٧٥انقالبی نلیه حکومت زلم و استبداد سلطنتی شاه بود .موردموی
که انقالب کردند ،شاه نمی واستونود ،سواوا نومویو وواسوتونود ،بوی حوقووقوی و
ا تناس آریامهری نمی واستند و برای آزادی ،نان ،ر اه و آسای بوه مویودان
آمدند و واستار آزادی و برابری بودند.
زحمتکشان شهر و روستا ،زنان و جووانوان ،دانشوجوویوان و روشونوفوکوران
جامعه ایران ،از نیمه دوم سال  ٧٥انتراضاتشان را آغاز کردنود و توا ٢٢
بهمن  ٧٥در دیها شهر ایران به یابان یا آمدند و شوعوار مورر بور شواه،
زندانی سیاسی آزاد باید گردد و زنده باد آزادی سور دادنود ،توا تووانسوتونود بوا
انقالبشان ،بساط رژیم شاینشایی را با تمام دم و دستگاه سرکوب به زبوالوه
دان تاریخ بسپارند.
رژیم پهلوی در بی از  ٧٥سوال حواکومویوتو تووانسوتوه بوود یوموه احوزاب
م الف ود را سرکوب نموده و گورسوتوان آریواموهوری را بوگوسوتورانود .بوه
سازمانهای سیاسی مطرح آن دوره یعنی سازمان چریک یای دائی لس و
مجایدین ضربات سنگینی وارد شده بود و دیها تن از بهترین نیرویای ایون
سازمانها دستگیر و روانه زندان شده بودند و یا در درگیری یای یوابوانوی
کشته شده بودند .زندانهای شاه مملو از عالین سیاسوی ایون سوازموانوهوا بوود.
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سال اول  -شماره پنجم

پیام یک فعال کارگری به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن!

اسماعیل فتاحی
فعال کارگری از تبريز
روز جهاني زن را به توموام زنوان آزاده در
دنیا و بویژه به زنان ایران تبریک میوگوویوم .امویودوارم روزد بورسود کوه
زنان در ایران به یمه حقوس انساني ود دست یابند .متاسوفوانوه ایون روزیوا
در تبریز بر ناگوار ودکشي سکینه محمدد آشتیاني را یوموه شونویوده انود،
سکینه نماد و سمبل مبارزه با سنگسار است  ،ما یم شنیدیم که او دسوت بوه
ودکشي زده بوسیله سوزنهاد یاطي و گولودوزد بوه دلویول اسوتور یواد
بسیار شدید و ر وتوار ضود انسوانوي بوا او و وانوواده ا در طوي سوالویوان
طوالني .این دومین بار است که ایشان ودکشي کرده است .
متاسفانه یک بر سنگسار دیگر در تبریز این مایها توجه یوموه را بو وود
جلب کرد ،محکومیت به سنگسار زیرا پورساني و نلي سانوي ایون حوکوم
با تایید قوه قضاییه روبرو شده و ممکنست یر لحزه اجرا بشود .حوکووموت
اسالمي بدلیل انتراضات بین المللوي موموکونوسوت ایون دو نوفور را مو وفویوانوه
سنگسار کند و باید موازب این واقعه بود و با انتراضات مانع اجراد حکوم
شد.
من یک کارگر زنداني بوده و در دا ل زندان شاید ر تار غیر انساني شدید
با زنان بوده ام.
زنان در دا ل زندانها در شرایط بسیار اسفناکي بسر میبرند ،من این ر وتوار
ضد زن را بشدت محکوم میکنم.
من براد نجات جان سکینه محمدد آشتیوانوي و آزادد ایون زن دردمونود از
زندان که سمبل و نهاد مبارزه با سنگسار است ،از یمه می وایم با تشوکویول
آکسیونها د گسترده ،وایان آزادد سکینه بشوند.

جنایات ضد بشرد یعني اندام زنان و اندام بطور کلي و سنگسوار یوموواره
در ایران ادامه داشته و رژیم جمهورد اسالمي باز یم این احکام را وادر
میکند .اگر ما از طریس نهادیاد حقوس بشرد و ا کار نمومي بین الومولولوي
شار نیاوریم ،این احکام ادر و اجورا ووایود شود .از تومواموي نوزیوزان
وای دارم که دست به یک اتحاد بزنید .عالین مودا وع حوقووس انسوانوي و
عالین حقوس زنان  ،عالین کارگرد دست به اقدام مشتر بزنویوم و جولوود
این احکام را بگیریم .جلود شکنجه یا و پایمال شدن حقوس اولویوه زنوان و
یمه مردم ایران را با اتحاد و انترا حود باید بگیریم.
براد سکینه آرزود بهبودد دارم .ما عالین دا ل ایران سوکویونوه موحومودد
آشتیاني را یک سمبل مبارزه با سنگسار و قووانویون ضود بشورد دیون اسوالم
تلقي میکنیم .این درد یک جامعه است ایون وریواد بوایود بوه گوو جوهوانویوان
برسد.
من بعنوان یکي از عالین کارگرد در ایران از اتحوادیوه اروپوا و نوهوادیواد
بین المللي می وایم به جنایات و تحمیل بي حقوقي وحشتنا نلیه زنوان در
ایران انترا کنند .اتحادیه اروپا باید به انترا و نقود رود آورد و نوه
اینکه بعنوان یک باند ما یایي مالي ر تار کند.
یمه میدانند که در دا ل ایران فقان و دیکتاتورد حاکوم اسوت و نومویوتووان
راحت حرف زد ،پ باید در سطح بین المللي بی از اینها بوه انوتوراضوات
دامن زد.
یکبار دیگر روز جهاني زن را به یمه تبریک میگویم .به امویود روزد کوه
جامعه اد بسازیم که در آن ییه زني توحوقویور نشوود و زن و مورد بورابور
باشند و یر دو از حقوس انساني بر وردار باشند***.
چهارشنبه  ۴۱اسفند  ۴٣۲٢برابر با  ۵ماه مار

٢٥۴۱

* منبع سایت روزنه

حکم علي سکینه ابقاد حکم سنگسار به اضوا وه بویوسوت سوال زنودان اسوت.
انتراف گیریها در تلویزیون دولتي ایران ،ر تار شن با رزندان سکینوه و
تحقیر و اتیت و آزار روزمره او در زندان و نگه داشوتون وطور سونوگوسوار
برباالد سر او یمه و یمه شرایط بسیار بد روحي براد سکینه ایجاد کورده
است .ایشان ده بار تقاضاد انتقال به دیگر زندانها را نوشته اند با توجه بوه
اطرات وحشتناکي که در این زندان دارد ،اما با واست او م الفت کورده
اند ،حکومت اسالمي می واید از سکینوه انوتوقوام یوک حورکوت بویون الومولولوي
گسترده و انساني را بگیرد .بدلیل تبودیول شودن او بوه یوک سوموبول و نومواد
شکست سنگسار در ایران!
سرگتشت سکینه در نین حال بیانگر وضعیت زنوان در ایوران و نوقو و
د الت متیب در زندگي زنوان ایوران در قورن بویوسوت و یوک اسوت .ایون

ما فعالین داخل ایران سکینه محمدی آشتیانی
را یک سمبل مبارزه با سنگسار تلقی میکنیم!

٣
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ستم ملی...
از صفحه 6
قرار میگیرند .این موردم تور زبوان
یستند که یم در نزام سلطنوتوی و یوم
در نووزووام جوومووهوووری اسووالمووی از
تح یل و آموز و عالیت رینگوی
و ینری به زبان مادری محروم بووده
اند .کار نواسویوونوالویوسوم تور سورموایوه
گتاری روی این ستم بوده تا ایداف سیاسی ود را پی ببرد( .در موورد
اول ایون سولوسولوه موقواالت توحوت نونووان
ایداف ناسیونالیسم تر به ب
"معنای ناسیونالیسم و ستم ملی در آتربایجان" مراجعه کنید).
زبان فقط یک ابزار بی خاصیت نیست!
زبان به ودی ود و بدون ارتباط انسانها در روابوط اجوتوموانویوشوان وجوود
ارجی ندارد .ت ور اشاره یا و ت اویر و نالیم و کلوموات و واژه یوا و
جمالت بدون ا راد در روابط اجتمانیشان غیر ممکن است .زبان یوموراه و
به موازات رابطه انسان با طبیعت و انسانهای دیگر شوکول گور وتوه ،توکوامول
یا ته و نهایتا به مرحله پیچیده کنونی رسیده است .ت ور زبان بودون انسوان
اجتمانی ،یمانگونه که ت ور انسان اجتوموانوی بودون زبوان ،غویور موموکون
است.
اگر زبان بدون انسان اجتمانی وجود ارجی ندارد پ زبان الزاما یوموراه
یمین انسان و تکامل کری و اجتمانی و سیاسی ا کارکردیای متنووع و
پیچیده تری را نهده دار میشود .زبان ابزار کر کردن است ،وسیلوه ابوراز
وجود ناطفی ،اجتمانی و سیاسی است .ابزار تهییج و تبلیغ و بسویوج کوردن
است .ابزار تشجیع است .ابزار ارناب است .ابزار ا شواگوری اسوت .ابوزار
پنهانکاری است .ابزار حقیقوت گوویوی اسوت .ابوزار وارونوه کوردن حوقوایوس
است .می بینیم که زبان یک ابزار ردی در ود و بوی وا ویوت نویوسوت.
ت ور زبان به م ابوه ور وا یوک ابوزار جوایوگواه زبوان را بوه مو وابوه یوک
موجودیت ساده مکانیکی پایین میاورد .زبان کارکرد اجتموانوی ،سویواسوی و
ایدئولوژیک دارد و بسته به اینکه از طرف چه کسانی و بورای چوه ایودا وی
به کار برده میشود میتواند نق کامال متضادی ایفا کند.
یمین امروز در جریان تحوالت اکرایین ،نق ایدئولوژیک و سیاسوی زبوان
را میتوان به وضوح مشایده کرد .در اکرایین سه نیرو در مقابل یم یستنود.
روسیه و بورژوازی مدا ع روسیه از یکطرف و غرب و اتوحوادیوه اروپوا و
بورژوزی مدا ع از طرف دیگر و در مقابل یمه اینها نیروی سووموی کوه
که وایان زندگی بهتر یستند و اساسا در انتراضات "میدان" تبلوور یوا وتوه
اند .حزب "آزادی" وس ناسیونالیستی غرب اوکرایین بوه مو وابوه بو وشوی از
تبلیغات سیاسی ا مبتکر کنار گتاشتن زبان روسی از قلمرو زبان رسوموی
شد .در مقابل "روشنفکران" (؟) انالم کردند کوه یوک روز را بوه نونووان
انترا متقابل ،به زبان روسی بحت وایند کرد .این تقابل یک جونو
سیاسی است که از مسیر استفاده سیاسی از زبان پی میرود .مساله واقوعوی
ود زبان روسی یوا اوکورایویونوی نویوسوت.
ییه کدام از قطبهای این کشمک
یمه اینها دارند از ناسیونالیسم زبانی برای به رجام رساندن یک کشوکومو
سیاسی پایه ای استفاده سیاسی میکنند.
ناسیونالیسم ایرانی و ستم زبانی در آذربایجان!
با این تبیین از جایگاه زبان میتوان به یدف سیاسی ناسیونالیوسوم ایورانوی در
تعر به زبانهای دیگر از جمله زبان ترکی پی برد.

ناسیونالیسم ایرانی میراث سیاسی دوران رضاشاه است که نق سیاسی ا
این بود که جغرا یای ایران را به ننوان یک بازار کار و سورموایوه بوزرر
در چهارچوب "یک کشور و یک ملت و یک دولوت" سوازموان دیود .رضوا
شاه به نمایندگی از بورژوازی نوپای ایران و برای ت وبویوت قودرت طوبوقواتوی
این طبقه پا به میدان گتاشت .دموت ا ولوی رضوا شواه بوه سورموایوه داری
ایران این بود که ایون طوبوقوه را واحوب وطون و دولوت کورد .توغویویور نوام
"پرشیا" به "ایران" در سال  )۴۲٣٣( ۴٣۴٣توسط رضوا شواه بوه تشوویوس
سفارت ایران در برلین قط نتیجه تمایالت اشیستی او نوبوود .زوایورا در
ضای سیاسی نورو نوژاد پورسوتوی آریوایوی در اروپوا" ،ایوران" بوهوتور از
"پرشیا" میتوانست به ننوان یک چسب درونی ناسیونالیسم ایرانوی در حوال
نرو نمل کند .ناسیونالیسم ایرانی در آن دوره ،به تبعیت از اشیسم دیوه
سی ،شعار "یک دولت ،یک ملت ،یک رین  ،یک پیشوا ،یوک دکوتوریون،
یک حزب" را سرمشس ود قرار داد.
زبان ارسی به م ابه زبان دولتی اجباری سراسری وجه موهوموی از توامویون
یکپارچکی سیاسی مورد نیاز در این مقطع بود .روی دیگر اجبواری کوردن
زبان ارسی ،ممنونیت تح یل و آموز و عالیوت ادبوی و وریونوگوی بوه
زبانهای دیگر از جمله زبان تورکوی بوود .جوالوب اسوت کوه "تورویوج" زبوان
ارسی در آتربایجان و "توسعه موعوارف وارسوی" بور نوهوده لشوکور شوموال
غرب گتاشته شد و به رمان سرتیب موحومود حسویون وان آیورم "انوجومون
ترویج زبان ارسی" تشکیل شد( .از کتاب "پوان تورکویوسوم و ایوران" ،کواوه
بیات).
در دوره سلطنت ،در کنار سرنیزه تیمساریا ،یل وسیعوی از موحوا ول ایول
ادب و رین نق پیاده نزام رینگی این تعر به حقوس زبانی را ایوفوا
کردند .به ننوان قط چند نمونه :مجله آینده قط یک مورد از دیوهوا نشوریوه
بود که به ننوان ارگان گروه اولتراناسیونالیست "انجمن ایران جوان" نولونوا
مبلغ "یک ملت ،یک کشور ،یک زبان" بود .محسنی رئی وریونو اسوتواد
آتربایجان در زمان رضا شاه انالم کرد که "یر ک تورکوی حورف مویوزنود
ا سار االغ به سر او بزنید و او را به آ ور ببندید" .نبا اقبال آشتیانی در
مجله یادگار دولت را به شدت نمل تشویس میکرد کوه "نوبوایود بوگوتارنود کوه
ییه روزنامه و کتاب و مجله ای که به ایون زبوانوهوا (از جومولوه تورکوی) در
ار ایران منتشرشده  ...دا ل کشور و در بیون موردم بو و ووص اطوفوال
مدار منتشر گوردد( ".سوال سووم شومواره یوای  ٣و  .)۴٣٢۱ ،۶دکوتور
محمود ا شار این منطس را ترویج میکرد که "یا آزربایجان ایرانی یست ،یا
نیست .اگر یست تر نمیتواند باشد  ...آزربایجانیان باید ودشوان پویوشوقودم
شده و زبان ملی ود را روا دیونود توا کوم کوم تورکوی کوه وارجوی اسوت
برود"( ".یگانگی ایرانیان و زبان ارسی" ،مجله آینده ،سال )۴٣٥٥
زبان در خدمت ناسیونالیسم!
این یک وجه مشتر برجسته میان یمه جریانات و جنبشهای ناسیونالیسوتوی
است که برای "ملتی" که مودنوی نوموایونودگویو یسوتونود تواریوخ اسوطووره ای
میسازند .این تاریخ – مهم نیست چقدر متکی بر واقعویوات بواشود – بوایود آن
"ملت" را به این باور برساند که ا ویولوتور از سوایور مولوتوهواسوت .تواریو و
کهنسالتر است .نژاد پاکتر است .رینگ ریشه دارتر اسوت .و توا آنوجوا
مربوط اسوت ،زبوانو قودیوموی تور و ا ویولوتور اسوت.
که به بحث این ب
اریک یابساوم از قول ارنست رنان نقل میکند که ت ویر وارونه ار تواریوخ
ود ،ب شی از یک "ملت" بودن است .این برنهده ناسیووسویوونوالویوسوم اسوت
که این ت ویر وارونه از تاریخ یک "ملت" را تولید کند .بوایود اضوا وه کورد
که ت ویر وارونه درست کردن از تاریخ دیگران  -یر گروه اجتمانوی کوه
ب شی از "ملت" ودی نیست  -وجه دیگری از پروسه ملت ساازی اسات
ناسیونالیسم پابپای سا تن تاریخ کاتب برای "ملت" ود ،باید در نیون حوال
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از طریس وارونه سازی تاریخ دیگران ابت کند که آنوهوا یوا ا ووال "مولوت"
نیستند و یا در بهترین حالت "ملت" بی ریشوه و بوی تواریوخ و بوی ا والوت
یستند.
بعدی تحت ننوان "تشابهات ناسیونالیسم ایرانی و تر " مفو ولوتور
در ب
به این موضوع باز واییم گشت .اینجا اشاره م ت ری بوه تواریوخ سوازی
در زمینه زبان توسط ناسیونالیسم ایرانی از یکطرف و ناسویوونوالویوسوم تور
از طرف دیگر میپردازیم.
در کنار سرنیزه سلطنت و تبلیغات ادبا ،یک عوالویوت سویوسوتومواتویوک تووسوط
ایدئولوگهای ادبی و رینگی متعلس به ف ناسیونالویوسوم ایورانوی ایون بووده
است که با اسطوره سازی از زبوان وارسوی بوه سورکووب زبوانوهوای دیوگور
پشتوانه تاری ی بدید.
از نقطه نزر ناسیونالیسم ایرانی ،ایمیت زبان ارسی از این سر نیوسوت کوه
م ال بنا بر مش ات و وسعت کاربرد چقدر میتواند مردم ایوران را بوا
پیشر تهای نلمی و اجتمانی جهان مرتبط کند .ایمیت در نوقو تواریو وی
این زبان در تداوم "ایرانیت" و "یویت ایرانی" و احیای "یوویوت مولوی" در
گتر زمان است.
در آتربایجان ،ستم ملی اساسا از طریس موحورومویوت موردم تور زبوان از
آموز و عالیت ادبی و رینگی به زبان ترکی انمال شده است و میشوود.
قابل هم است که چرا ناسیونالیسم تر که یک جریان سیاسی است بوه ایون
جنبه ایمیت بیشتری میدید .ت ور بر این است که با تمرکز بر این سوتوم
واقعی میتواند نیرو برای ایداف سیاسی ا بسیج کند.
از نقطه نزر ناسیونالیسم تر ا بوات قودموت زبوان تورکوی نسوبوت بوه زبوان
ارسی یک امر حیاتی سیاسی است .م ل یمه جریانات ناسیونالیست دیوگور،
ناسیونالیسم تر یم میتواند به یل تحقیقات بواسوتوانشونواسوی و تواریو وی بوه
م ابه شواید تاری ی مستند مراجعه کند! م ال ایونوکوه اپورت بواسوتوان شونوا
رانسود بر تركي (الت اقي) آلتایي بودن زبان مادیا اشواره کورده اسوت و
نشان داده است که قدمت زبان ترکی به دوره مادیا بر مویوگوردد .یوا ایونوکوه
دیاكونوف ابت کرده است که زبان اشكانیان نیز یمانونود زبوان موادیوا و از
انواده زبانهاد الت اقي و ترکی بوده است .و باال ره اینکه بونوابور ادنوای
یمین باستانشناسان و مور ین ،از  ٥٥٥٥سال توا  ٢۵٥٥سوال قوبول یوعونوي
مدت  ۱۵٥٥سال در منطقه جغرا یایي آتربایجان تنها و تنها اقوام التو واقوي
زبان (ترك یا) زندگي و حكومت كردهاند!
تئوری کتایی "زبان ورشید" که در سال  ۴۲٣۶با حموایوت آتواتوور راه
ا تاد مس ره ترین تبلور چنین اسطوره سازی از زبوان تورکوی اسوت .طوبوس
این تئوری ،زبان ترکی ریشه تمامی زبانهای رینگی جهانی است و نوژاد
تر یم سازنده تمامی تمدنهای جهانی است و بالتبع واالترین نژاد است!
سئوال این است که چرا باید م ال حس تح یل کودکان بوه زبوان موادری را
به تاریخ و قدمت و اسطوره و تعداد تور زبوانوان مونووط کورد؟ اگور مو وال
قدمت زبان ترکی به جای  ٥یزار سال یزار سال میشد تا یری در این حوس
داشت؟ اگر م ال جمعیت مردم تر زبان کمتر از ادنای ناسیونالویوسوتوهوای
تر بود تا یری در حس آموز کودکان به زبان ترکی داشت؟
راه رفع ستم زبانی!
زبان اگر چه یک پدیده ایدنولوژیک و سیواسوی و وراتور از ور وا ابوزار
ارتباط انسانی است اما وجه مشتر یمه زبانها این است که ابزار مسوتوقویوم
ارتباط ب شی از انسانها یستند و دقیقا به این دلیول یویوه دولوتوی حوس نودارد
ییه ب شی از مردم را با ییه بهانه و توجیهی از به کوار بوردن ایون ابوزار

اولیه و طبیعی انسانی برای ارتباط و شرکت در کلیوه وعوالویوتوهوا سویواسوی و
احتمانی و آموزشی محروم کند .آن جریان ناسیونالیستی که میو ووایود حوس
آموز کودکان به زبوان تورکوی را از قودموت  ٥یوزار سوالوه و یوا توعوداد
متکلمین به زبان ترکی است را کند ریگی در کف دارد .این موهوم نویوسوت
که قدمت زبان ترکی به چند یزار سال پی می رسود .موهوم ایون اسوت کوه
ب شی از جامعوه در ایوران زبوان موادریشوان تورکوی اسوت و یومویون بورای
برسمیت شنا تن و تضمین یکی از پایه ترین حقوس شوهورونودی یوعونوی حوس
حبت و تح یل و آموز و عالیت ادبی و رینگی به زبان ترکی کا وی
است.
اما ناسیونالیسم تر مساله ا حس شهورونودی موتوکولومویون بوه زبوان تورکوی
نیست .مساله ا سهم وایی بیشتر از قدرت سیاسی برای سورموایوه داری
ودی و اگر بتواند تبدیل شدن بوه قودرت سویواسوی در جوغورا ویوای سویواسوی
آتربایجان است .و برای تحقس این یدف نیورو الزم دارد .سورموایوه گوتاری
روی "یویت ترکی" قط یک تاکتیک سیاسوی بورای بسویوج چونویون نویورویوی
است .یک تاکتیک سیاسی در متن یک جونو ایودئوولووژیوک و سویواسوی بوا
ناسیونالیسم ایرانی است .وقتی ناسیونالیسم تر بر شیپور "یوارای یوارای
من ترکم" میدمد حتی تره ای یم در کر این نیست کوه مو وال چوه توعوداد از
کارگران تر زبان سفره شان الی است .چه تعداد از کودکان تر زبوان
گرسنه اند و چه بر سر زنان تر زبان میاید.
برای ر ع ستم زبانی نه اسطوره سا تن از یک زبان الزم است و نه تحقیور
زبانهای دیگر و نه باال و پایین بردن آمار متکلمین به زبانهای م تلف .قوبول
از یر چیز باید حکومتی را که بنیاد بر انواع تبعی از جومولوه توبوعویو
ملی و زبانی استوار است کنار زد .واین حکومت ،بر الف توبولویوغوات پوو
ناسیونالیستهای تر " ،حکووموت ایوران" نویوسوت ،حوکووموت " وارسویوسوتوهوا"
نیست ،بلکه جمهوری اسالمی ایران است .حکومتی است که توبوعویو یوک
وجه تاتی از ایدئولوژی رسمی ا یعنی اسالم است.
این سلسله مقاالت به موضوع ر ع ستوم مولوی بواز ووایویوم
در آ رین ب
گشت .اینجا به ب شی از برنامه حزب کمونیست کارگری در بواره انوتوبوار
زبانهای رایج در کشور اکتفا میکونویوم کوه در آن بوه طوور مووجوز ت وویور
روشنی از موقعیت زبانهای م تلوف در یوک جواموعوه بوی توبوعویو و حوس
مردمی که به زبانی غیر از زبان متدوال آموزشی و اداری حبت میکنونود
برنامه به قرار زیر است:
ارائه شده است .این ب
"ممنونیت زبان رسمی اجباری .دولت مویوتووانود یوک زبوان از زبوان یوای
رایج در کشور را بعنوان زبوان اداری و آمووزشوی ا ولوی توعویویون نوموایود،
مشروط بر اینکه امکانات و تسهیالت الزم برای متکلمین به سایور زبوانوهوا،
در زمینه یای زندگی سیاسی و اجتمانی و آموزشی ،وجود داشوتوه بواشود و
حس یر ک به اینکه بتواند به زبان مادری وی در کولویوه وعوالویوت یوای
اجتمانی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتمانی مورد استفاده یمگان بهوره
مند شود محفوز باشد".
ر ع ستم و تبعی در رابطه با زبان مادری منوط به این اسوت کوه بوعود از
سرنگونی جمهوری اسالمی ،وقوتوی کوه موردم اداره جواموعوه را بور نوهوده
بگیرند ،وقتوی کوه موردم بوه نونووان شوهورونودان واحوب حوس جواموعوه در
شورایای منت ب ود در باره سرنوشت سیاسی جامعه ت ومویوم مویوگویورنود،
نیرویایی که حقوس برابر یمه شهروندان جاموعوه را بورسومویوت مویوشونواسونود
چقدر در ارگانهای منت ب مردم دست باال دارند و میتوانند ایون حوس را بوه
ننوان حس مسلم شهروندی مردمی که به زبانی غیر از زبوان رایوج اداری
و آموزشی تکلم میکنند در قوانین کشور جای دیند و اجرا کنند*** .
ادامه دارد ...
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دیا تن از عالین سیاسی این سازمانها در زندانها بوه جوو وه یوای مورر
سپرده شده بودند و نتیجه مهم این سرکوبها این بوده که جامعه ایران را بوا
ال سیاسی چپ و رادیکال مواجه کند.
حزبی سیاسی مش ی که بتواند با برنامه ای روشن و تاکتیکهای درسوت،
مبارزات مردم را یدایت و ا س پی روی مبارزه را شفاف بیان کند و نویوز
واستهای سیاسی مردم را نمایندگی نوموایود و بوه ویوژه تووان کسوب قودرت
سیاسی داشته باشد و ب واید برای قدرت سیاسی بوجونوگود ،نوبوود .بوه یومویون
دلیل روشن ،نزام سرمایه داری جهانی از ال موجود استفاده کرد و قوادر
شد با به جلو راندن مینی (مش ا از نیوموه دوم سوال  ،)٧٥کوار ضوربوه
زدن به انقالب مردم و زحمتکشان را آغاز و سا تن آلترناتیو ضد انوقوالب
اسالمی را اجرا نماید .مینی با طرح شعاریائی مانند" ،اسالم یم طر ودار
کارگر است "" ،پیغمبر اسالم بر دستان رنیت بوسه مویوزد" و وزنوبوالتوی
از این دست و با یک شارالتانیسم سیاسی تمام نیار ،به چشوم کوارگوران و
زحمتکشان ا پاشید و با ایجاد توویوم در مویوان موردم وکوارگوران سووار
مو انقالب شد و به قدرت رسید.

یابانهای تهران و شهریای بزرگی چون شویوراز و ا وفوهوان حومواسوه یوا
آ ریدند و بار دیگر بر نبردشان تا پیروزی نوهوائوی و بورچویودن بسواط رژیوم
تاکید کردند.
امروز و در ادامه آن انقالب و با توجه به بدتر شودن شورایوط اقوتو وادی و
سیاسی ایران و بویژه بحران شدید سیاسی رژیم و بورآمود ا وتوال وات درون
نزام و جن جناحها ،موردم بوا انوتوراضوات وسویوع و دامونوه دار وود در
تدار انوقوالبوی نوزویوم تور یسوتونود .وجوود دیوهوا انوتورا و انوتو واب
کارگری ،پیشرویهای جنب انتراضی زنان و جووانوان ،پویوشوروی جونوبو
نلیه اندام که به داالنهای زندانها یم کشیده شده ،شاید این مدناست.
مردم اینبار قادر وایند شد ،این رژیم ک یف و جنایتکار را بوه گوورسوتوان
تاریخ بسپوارنود و بور ویورانوه یوای آن نوزواموی بورابور و انسوانوی ،جواموعوه
سوسیالیستی را بر پا دارند و ایون وود در سوایوه حوزبوی موقودور اسوت کوه
امروز با تمام قدرت برای یدایت سیاسی  -تشکیالتی انقالب آمواده مویوشوود.
حزبی که نشان داده میتواند انتماد موردم را بو وود جولوب کونود ،حوزبوی کوه
امروز از زندانهای رژیم یم مورد وطواب قورار مویوگویورد ،حوزبوی کوه از
طرف کارگران و مردم معتر مورد طاب اسوت .یومویون را از ودای
بینندگان تلویزیون کانال جدید میشود بروشنی دریا ت .آینده سیاسوی جواموعوه
ایران میتواند شاید روزیای مو س انقالبی برای مردم باشد***.

انقالب بعد از قیام  ٢٢بهمن سال  ٧٥نیز ادامه داشت .انتراضات وسیع و
گسترده مردمی ،کارگران ،زنوان و جووانوان در اکو ور شوهوریوا بوا یودایوت
سازمانهای سیاسی چپ و کمونیست بر ایداف انقالب پوای مویوفوشوردنود و
رژیم را با ادامه انقالب و تاکید بر واستوهوای انوقوالبوی وود توحوت شوار
قورار داده بوودنود .رژیوم قوودم بوه قودم بوا سوورکووب انووتوراضوات کوارگووری،
دانشجویان و زنان ،با دستگیری عالین سیاسی و از یمه مهمتر بوا شوروع
سرکوب نزامی ،انتراضات مردم ترکمن حرا و جنب کردسوتوان ،جوای
پای ود را محکم میکرد و سرکوب ضد انقالبی مردم را شودت مویوداد،
ولی یمچنان با مقاومت مردم و کارگران و به ویوژه بوا جونوبو موقواوموت
کردستان روبرو شده بود.
مردم در طول دو سالی که از انقالب گتشته بود ،بدون داشتن یک ریوبوری
سیاسی و حزبی و نمدتا ب وورت پوراکونوده از انوقوالب بورحوس وود د واع
میکردند و تنها در کردستان بود که مردم با یدایت سیاسی – نزامی کومولوه
و سایر سازمانهای چپ و کمونیست آن دوره دسوت بوه موقوابولوه نوزواموی بوا
رژیم زدند .ندم وجود یک حزب انقالبی – کمونیسوتوی ،نوه تونوهوا در دوره
قبل از شروع انقالب ،بلکه در روزیای انقالبی سالهوای  ٧٥توا  ،٥٥در
روزیای حساسی که باید ف انقالب مردم را متحد تر و با ایدا ی روشون
و تاکتیکهای مش ص به پی برد ،احسا و دیده میشد.
متاسفانه یمین ضعف بزرر انقالب ،بانث شد ،فوف مردم انوقوالبوی ،در
برابر ضد انقالبی که با یکی از بزرگترین مهندسوی یوای اجوتوموانوی قورن،
توسط بورژوازی جهانی سازمان داده شده بود ،قادر به مقاومت تموام نویوار
و تغییر توازن مبارزاتی نگوردد و رژیوم از  ٣٥ورداد  ،۴٣٥٥شوموشویور
سرکوب را یر چه نریان تر ،از رو بست و زیر سایه ضای جونوگوی (۲
ماه از شروع جن ایران و نراس گتشتوه بوود .جونوگوی کوه بورای ومویونوی
نزت و شرف به حساب میامد) قادر شد که ضربوات سونوگویونوی بوه انوقوالب
مردم وارد کرده و انقالب را به مسیر شکست سوس دید.
امروز بعد از گتشت  ٣٧سال از انقالب  ،٧٥مردم نشان داده انود کوه نولوی
رغم شدید ترین سرکوبهای رژیم جمهوری اسالمی (اندام دیوهوا یوزار تون
از انقالبیون و کارگران و زحمتکشان با یدف سرکوب کوارگوران ،زنوان و
دانشجویان) از پا ننشسته و انتراضات شان را در اشکوال مو وتولوف اداموه
میدیند و در این راستاست که جامعه ایران با انقالبوی بوه نوزوموت انوقوالب
 ٨٨به مقابله با رژیم برمی یزد .مردم در این انقالب با حضور میلیونوی در
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سال اول  -شماره پنجم

در زندان تبریز چه میگذرد؟؟!!
سهند مطلق
در یفته گتشته کمپین بین المللی نلیه سنگسار در اطوالنویوه وبور اقودام بوه
ودکشی سکینه محمدی آشتیانی (زندانی محکوم به سنگوسوار) را مونوتوشور
کرد .طبس ا باری که از زندان تبریز به کمیته نلیه سنگسار رسیده و آنچوه
که در اطالنیه مطرح شده ،سکینه محمدی آشتیانی در  ٣٢ووریوه ٣١٠٢
بر ا ر شار یای غیر قابل تحمل زندان اقدام به ودکشی میکند.
بنا به آنچه که در اطالنیه کمپین نلیه سنگسار آمده است؛ این دومین بواری
است که سکینه محمدی آشتیانی اقدام به ودکشی میکند .که بعد از چند بوار
نمل جراحی از مرر نجات پیدا میکند و در نهایت با یمان وضع جسمانوی
ضعیف و شار یای روحی راوان مجددن به زندان منتقل میشود.
بعد از انوتوشوار ایون وبور  ،موالوک اشوتور شوریوفوی رئویو کول دادگسوتوری
آتربایجان شرقی ،یمچنان که یموانونود سوابوس دروغ گوفوتون و پونوهوان کوردن
وضعیت بد زندانیان را در دستور کار ود دارد ،در م احبه ای بوا ایسونوا
این بر را تکتیب کرد و گفت ایشان در زندان تبریز به سر میبرند .موالوک
اشتر در ب شی از حبتهای یمچنین انالم کورده بوود کوه زموان اجورای
حکم انم آشتیانی ینوز معلوم نیست.
پیرو حاشا کردن وضعیت بد روحی و جسمی سکینه محمدی آشتینی تووسوط
این جالد رژیم اسالمی دومین اطالنیه کمپین بین المللی نلیوه سونوگوسوار بوا

ننوان "مالک اشتر شریفي دروغ میگوید .دروغ گفتن برایشان سواده توریون
کار است!" منتشر شد.
در اطالنیه دوم کمپین بین الملی نلیه سنگسار ضمن محکوم کوردن موالوک
اشتر و دستگاه رژیم اسالمی به دروغ ،یمچنین بویوان داشوتوه اسوت کوه ایون
بر ورد رژیم به ودکشی و تکتیب آن و یمچنویون انوالم مشو وص نوبوودن
تاریخ اجرای حکم ،یک ژست سیاسی است و در نیون حوال جووابوی اسوت
بی شرمانه به انترا میلیون یا انسوان کوه بوه ایون حوکوم در سوطوح بویون
وطور و توهودیودی اسوت بوه
المللی انترا دارند .و یمچنین انوالم زنو
زندانی که یمچنان سایه دیشتنا سنگسار باالی سر او قرار دارد.
کمپین بین المللی نلیه سنگسار در انتهای اطالنیه چنین بویوان مویودارد" :موا
از یمه سازمانها و نهادیاد نلیه سنگسار از یمه مدا عین سکیونوه موحومودد
آشتیاني دنوت میکنیم با انوتورا بوه حوکووموت اسوالموي ایوران ،ووایوان
آزادد ورد سکینه محمدد آشتویوانوي شوونود .ر وتوار حوکووموت اسوالموي بوا
سکینه نمونه بارز سبعیت و وحشیگرد و زن ستیزد یک حکومت اسالموي
است.
در آستانه یشت مار روز جهاني زن کمیته بین المللي نلیه سونوگوسوار از
یمگان دنوت میکند نلیه این سیاست زجور کو کوردن سوکویونوه از سوود
حکومت اسالمي انترا کنند!"
در مقابل جنایات رژیم اسالمی و قاتالن بشریت نبایود سوکووت کورد و بوایود
یمانطور که در اطالنیه یای کمپین بین اللملی نلیه سنگسوار آموده بوه ایون
اقدام رژیم و قتل یای دولتی انترا نمود*** .
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تلفات ناشی از آلودگی محیط زیست به نا امنی های سیاسی اضافه شد.
فراز آزادی
در یفته گتشته بر کشته شدن دو دانشجوی د تر در دانشگایهوای ارومویوه
و میاندوآب به رسانه یوا رسویود کوه یور دو ایون مووارد انوتورا شودیود
دانشجویان را بر انگی ت:


دانشجویان دانشگاه ارومیه ،یکشنبه یازده اسفند در انترا به مورر
مشکو یکی از دانشجویان به نام "شیدا حاتمی" در موقوابول یوکوی از
وابگایهای این دانشگاه تجمع کردند.

درن ر روز یکشنبه جوموع کو ویوری از دانشوجوویوان در موقوابول سوا وتوموان
مرکزی دانشگاه ارومیه تجمع کردند و واستار روشون شودن نولوت مورر
این د تر دانشجو شدند .دانشجویان با سر دادن شعاریایی به نبود امنیت در
دانشگاه انترا کردند و ادنای ودکشی این د تر دانشجو را رد کوردنود.
گفته می شود در بررسی پیکر این د تر دانشجو ،نالئم آشکاری از ضرب
و جرح و قتل مشایده شده؛ از جمله سر او از پشوت و یوکوی از انوگوشوتوان
دست شکسته شده ،ورت کبود شده و جای ا ر انوگوشوت روی گوردنو
بوده است .


پروین حقیری ،رزند محمد ٢۴ ،ساله ،ایل نودشه استان کرمانشواه و
دانشجوی رشته “گیاه پزشکوی” دانشوگواه بواکوری مویوانودوآب بوه نولوت
نوشیدن آب آلوده دانشگاه با نارضه بیماری کلیه روبرو می شوود کوه
این بیماری منجر به مرر وی می شود.

این د تر دانشجو در پی بیماری در مراکز درمانی شوهور کورموانشواه توحوت
مراقبتیای پزشکی قرار می گیرد ولی سرانجام بر ا ر بیمواری نواشوی از
نوشیدن آب آلوده جان ود را از دست داد.
نده یی از دانشجویان این دانشگاه به نلت م ورف آب آلووده ،از نواحویهی
رودە ،کلیهیا و دستگاه گوارشی دچار نفونت و آسویوبجودی شودە و توحوت
درمان قرار گر تهاند.
گفته میشود تاکنون بی از  ٣٥دانشجوی دانشگواه “بواکوری” مویوانودوآب به
نلت م رف آب آلوودە دچوار ایون بویومواری
شدە و بستری شدەاند.

کم و کاست این حقیقت را آشکوار مویوسوازد .مورر شویودا حواتوموی نشوان از
ناامنی سیاسی محیطهای دانشگایی است و مورر پورویون حوقویوقوی ،نواامونوی
ناشی از ت ریب محیط زیست و در ایون موورد مشو وص توبوعوات توراژدی
انسانی ناشی از شک شدن دریاچه ارومیه میباشد.
دانشجویان ،بحس راه درستی را انت اب کرده و بورای د واع از زنودگوی و
شأن انسانی ود و دوستانشان دست به انترا زده اند .در مقابل چونویون
اجحا ات و جنایاتی باید دست بوه انوتورا زد و راه یومویون اسوت .قوطوعوا
میشود با این رو  ،رژیم را به نقب نشینی واداشت .انتورا  ،تونوهوا راه
مقابله است .دانشجویان ارومیه نباید مرر شیدا حاتموی را وراموو کونونود،
امروز شیدا به قتل رسیده است و ردا و ردایا ،این جانیان مویوتووانونود بوه
سراغ سایر دانشجویان این دانشگاه یم بروند .ضای جامعه ایران ممولوو از
انترا به رژیم است و در این میان دانشوگوایوهوا از جوایوگواه وا وی در
مبارزات برحس مردم بر وردارند .حراست دانشگواه مسوئوول مسوتوقویوم قوتول
شیدا حاتمی است .انگشت اتهام را باید بوطورف حوراسوت دانشوگواه و رژیوم
اسالمی نشانه ر ت و نباید کوتاه آمد.
قاتل پروین حقیقی نیز رژیم جمهوری اسالمی است .این رژیم است که بوا
سیاستهای ضد انسانی ود در رابطه با بی توجهی به زنودگوی انسوانوهوا و
از جمله به مسائل زیست محیطی ،بانث نابودی دریاچه ارومیه گردیده و
تبعات این اقدامات ک یف را مردم متحمل میشوند .مرر پروین حوقویوقوی را
باید شروع یک تراژدی انسانی در آتربایجان دانست .دانشجوویوان دانشوگواه
میاندوآب و مردم مونوطوقوه ،انوم از آتربوایوجوان شورقوی و غوربوی و بوویوژه
بوه وضوعویوت آب و
شهریای یمجوار دریاچه ارومیه میتوانند ،با انترا
یوا ،از پایه ای ترین حقوس یک زندگی انسانی د اع کنند .چنانچه بور وورد
نلمی و نملی مناسبی با این مسئله ورت نگیرد ،قطعا در آیونوده نوزدیوک
ما شاید اتفاقات دیگری از این دست واییم بود .امروز پروین حقویوقوی در
ا ر م رف آب آلوده وت کرد و سی دانشجو روانه بیمارستان شدند ،وردا
میتواند یزاران و دیها یزار انسان با مرر مواجه گردند .باید بوه د واع از
زندگی پردا ت و به یر شکلی که امکان یست ،دست به انتورا زد و
امروز انترا به مرر پروین حقیقی میتواند مبنائی بواشود بوه حوموایوت از
دانشجویان دانشگاه میاندوآب و د اع از زندگی سالم***.

رژیم سر تا پا جنایت ،اسد ،دزد و چپاولگر
اسالمی سرمایه در ایران ،جامعه را توبودیول
به جهنم اسالمی کرده است که نوموونوه آن نوا
امنی وحشوتونواکوی اسوت کوه در موحویوطوهوای
ِ
دانشگایی شاید یستیم  .دو وبور بواال بودون
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