
 احمد کایا 
ترین و مبارزترین  یکی از محبوب

سرایان و خوانندگان معترض  ترانه 
و سرشناس ترکیه بود. اگر بگوییم 

ها هوادار داشت و دارد  وی میلیون
های  ایم. شعر و ترانه اغراق نکرده

نام  احمد کایا، در قالب سبكی به 
)اعتراض( ارائه شده و از  پروتست

گذار این سبك در  رو، او بنیان همین
چنان كه  تركیه شناخته شده است. 

گذار  در دنیای موسیقی نیز او را پایه
خوانی در  سبك موسیقی آزاد و رپ

 خوانند. ترکیه می

 من یک زنم
 روزهای آشفته در گذرند. بارم، در چشمان خون

 اند چون گلی که پژمرده است، آرزوهایم لگدمال شده هم
 دهد. ام نمی غرور مجال گریه

 در آینه زمان،
 ام، در وجود خویش درهم شکسته

 کند. ام سنگینی می دردی ژرف بر سینه
  

 من یک زنم، یک انسانم.
 کشم. در درونم جانی درهم شکسته را با خود یدک می

 ایست، اما در یک سویم خون با من گنجینه
 پوشی چرک در یک سویم شعر و داستان، در سوی دیگرم تن

  هایی شکفته، در سوی دیگرم  ام غنچه در سویی
 منظر ویرانی

  
 زند باد در گیسوان غبار آگینم پرسه می

 من با خشمی سوزان
 درنگی به
 سکون بی

 با جانی رسیده بر لب
 شعرها را روی خط آتش

 چون رازی سر به مهر  هم
 روم سرایم و می با خمیرمایه دستانم می

  
 من یک زنم، من انسانم

 کشم در درونم جانی درهم شکسته را با خود یدک می
 در یک سویم ...

 
 اغلو یوسف هایال

 خواننده: احمد کایا
 

 برگرفته از کتاب: 
 های آزاده جهان صدای بلند جان»

 قلم بهرام رحمانی ، به»از احمد کایا تا باب دیالن

 نشریه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 »های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش«

 61شماره 

 

 8162اکتبر  61

 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

 زبان مادری مهم و حیاتی است!
 بهرام رحمانی

 
حققت تققحقق ققیقق  بققه 
زبان مادری مهقم و 
حققیققاتققی اسققت پقق  
بقققایقققد در اولقققویقققت 
قققققققرار گققققققیققققققرد  
مققمققنققوعققیققت زبققان 
مققادری در ایققران، 

 چه خطراتی در بر دارد؟
کقنقم. چقرا کقه  استفاده نمقی »های ملی ایران اقلیت»من عامدانه و آگاهانه واژه 

دهقد کقه  هقا مقی زبقان خود این واژه پیشاپیش جایگاه ویژه و بقرتقری بقه فقارس
بسیار غلط و نادرست است. حتی از دیدگقاه آمقاری نقیقز غقلقط اسقت. چقر اکقه 

زبان جامعه ایران از نظر آماری، در اکثریت هسقتقنقد و نقه  های غیرفارس خلت
اققلقیقت و  عالوه از نظر سیاسی و اجقتقمقاعقی نقیقز جقامقعقه را بقه در اقلیت. به

ست که به نقابقرابقری بقاور و اتقکقا دارد.  اکثریت کردن مضر است. موضوعی
 میلیونی چند درصد فارس و چند درصد غیرفارس است؟ 21واقعا تهران 

اگر قرار است در فردای سرنگونی حکومت اسالمی ایقران، هقمقه شقهقرونقدان 
ملیت، جنسیت، بقاورهقای سقیقاسقی، مقذهقبقی و عقققیقدتقی  ایران بدون توجه به
سان و برابری برخوردار باشقنقد پق  اققلقیقت و اکقثقریقت  مختلف از حقوق یک

وجود آورد که هر شهروندی خود را در هقمقه  کردن جایی ندارد. باید فضایی به
مسای  اقت ادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی آن دخی  بداند و خقود 

 را خارج از جامعه ح  نکند.
تح ی  بقه زبقان مقادری مقهقم و حقیقاتقی زبان مادری مربوط است  تا آن که به
این دلی  ساده کقه جقزو حقققوق اولقیقه و بقنقیقادی هقر انسقانقی اسقت  است؛ به

 بنابراین ممنوعیت آن، نقض آشکار این حقوق انسانی است. 
زبانی که با آن متولد شقده و رشقد یقافقتقه در وهقلقه نقخقسقت ارتقبقاط  انسان به

فقهقمقد  ویژه مادر دارد و طبیعتا آن را بهتر مقی عاطفی با والدین و اطرافیان، به
 تواند با آن زبان درس بخواند.  و سپ  بهتر نیز می

ست که فقرد  طور طبیعی زبان مادری زبانی اند که به شناسان بر این عقیده روان
ویقژه در آمقوزو و  تری دارد و در هر شرایقطقی، بقه با آن ارتباط عاطفی قوی

تواند خود را بیان کند. روند آمقوزشقی بقا  کاربرد با زبان مادری خود، بهتر می
 پذیرتر است و در نتیجه در فرآیند آموزو کارآمدتر است. زبان مادری دل

زبقان مقادری در یقک  از جنبه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقیقز، آمقوزو بقه
زیسقتققی  تقققویقت وحقدا زبقانقی و هقم چقون ایقران، بقه چقنقد زبققانقی هقم  جقامقعقه
کند. بنابقرایقن مقحقرومقیقت بقخقشقی از  های دیگر کمک می آمیز با زبان مسالمت

شققان، بسققیققار خققطققرنققاک اسققت  شققهققرونققدان یققک جققامققعققه از ایققن حققت مسققلققم
کقنقد و  های مقخقتقلقف جقامقعقه ایقجقاد مقی هایی در میان خلت که شکاف طوری به
نقاپقذیقری  گردد که احتمال دارد ضرباا جقبقران تر می مروز زمان چنان عمیت به

 درگیری ملی و جدایی منجر گردد. به همبستگی انسانی وارد آورد و به
زبقان خقود، فقراتقر از مسق قلقه  در واقع آزادی زبان مادری و حت تحق قیق  بقا 

دار  وجه نبایقد خقدشقه هیچ حقوق بشر و غیره، یک ضرورا انسانی است که به
 شود. 
سقالقگقی بقا زبقان مقادری  هقفقت  - ای ت ور کنید یک کودکی که تا شقش لحظه

سخن گفته و احساسقاا و عقواطقف خقود را بقیقان کقرده اسقت نقاگقهقان وارد 
زبقان دیقگقری سقخقن بقگقویقد و  کقنقد بقه شود و معلم او را وادار مقی مدرسه می

شقمقا دسقت  بخواند و بنویسید که هیچ آشنایی با آن زبان ندارد چه احساسی بقه
 دهد؟  می

سال گذشته حمیدرضا حاجی بابایی، وزیقر سقابقت آمقوزو و پقرورو ایقران، 
آموزان در سقراسقر کشقور دو زبقانقه  درصد دانش 07»چنین اقرار کرده بود: 

بوده و پ  از ورود به کالس اول و گذراندن یک سال تحق قیقلقی هقنقوز زبقان 
 »فارسی تبدی  نشده است. ها به مادری آن
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هقا و  پالتفرم دموكراتیقك جقنقبقش»نشریه 

هر دو هقفقتقه یقک بقار ؛ »ایرانهاى  خلت
 شود. میمنتشر 

*** 
پالتفرم دموكراتیك »کنندگان  هماهنگ
 :»ایرانهاى  ها و خلت جنبش

 

 بهرام رحمانی*
 امی  آدرس:

bahram.rehmani@gmail.com    
 7746-070404006شماره تلفن: 

 
 *اهون چیاکو 
 امی  آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 7746-000143730شماره تلفن: 

 
 آمی  آدرس پالتفرم:

pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پققققالتققققفققققرم »از رئققققوس راهققققکققققارهققققای

 :»ایرانهاى  ها و خلت دموكراتیك جنبش
های ایران  ها و خلت پالتفرم دموکراتیک جنبش

هاى  هاى ملى دموكراتیك خلت همه جنبش
ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 

جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشیست، آزادی
را در ایران، منطقه و در سطح جهانی 

مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری  به
 کند. اسالمی دعوا می

های ایران،  ها و خلت پالتفرم دموکراتیک جنبش
کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعالم می

شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می

اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 
عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلت پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى ایران و مردم آزاده و  از همه خلت

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشک 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوا 
 کند. همکاری و پیوستن به این پالتفرم می به

 جاللیان، آتنا دائمی، آرش صادقی، برای آزادی سهیل عربی، زینب 
 و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی بکوشیم!نسرین ستوده 

 
کند زندانیان سیاسی و اجتماعی را در زیر انواع  حکومت اسالمی ایران، نه تنها تالو می

طور سیستماتیک  ها را نیز به های روانی و جسمی بشکند در عین حال خانواده آن شکنجه
 دهد.  آزار می

های حاد و مزمن دارند اجازه مرخ ی درمانی  حکومت اسالمی، حتی زندانیانی که بیماری
 دارد تا جان خود را از دست بدهند. دهد و در زندان نگه می نمی

سهی  عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، از بابت پرونده جدیدی که در 
فعالیت »دادگاه انقالب تهران، با اتهاماا  16زندان علیه وی مفتوح شده، توسط شعبه 

به سه سال حب ، سه سال تبعید به  »تشویش اذهان عمومی»و  »تبلیغی علیه نظام
 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.  4برازجان و مبلغ 

ریاست  دادگاه انقالب به 16توسط شعبه  2030شهریورماه  02سهی  عربی، در تاریخ 
وکی  وی  به 2030مهرماه  7شنبه  قاضی احمدزاده محاکمه شد. رای صادره دیروز یک

 .ابالغ شده است
های صوتی از داخ  زندان و  دالی  اتهاماا عنوان شده علیه سهی ، ارسال فای 

 بوده است. »گاه شکنجه»خ وص تشبیه زندان تهران بزرگ به  به
خانم فرنگی  مظلوم، مادر سهی  عربی نیز در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا از 

صبح امروز جهت مالقاا با سهی  به »المالقاا بودن فرزندو خبر داده و گفت:  ممنوع
اند و  زندان تهران بزرگ رفتم و در قسمت پذیرو گفتند که پسرم را مجددا به دادگاه برده

او را نیز  وقتی هم برگردد باز اجازه مالقاا ندارید و اجازه ورود و پیگیری پرونده
 »ندادند.

چنین نسترن نعیمی، همسر سابت سهی  نیز طی حکمی توسط قاضی مقیسه، به اتهام  هم
 .محکوم شد تحم  یک سال و نیم حب  به »معاونت در جرم»و  »توهین به مقدساا»

توسط  2031ساله است، در شانزدهم آبان ماه  00، عکاسی که اکنون سهی  عربی
دادگاه کیفری استان  06ماموران قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبه 

بوک به اتهام  هایش در فی  دلی  نوشته تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به
دیوان  06)توهین به پیامبر( به اعدام محکوم شد. پ  از آن وکالی وی به شعبه  النبی سب

 عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند. 
قانون مجازاا اسالمی اگر شخ ی به پیامبر اسالم توهین کند  ۲۶۲ بر اساس ماده

اگر متهم در »تاکید کرده که  »قانون جنگ »این  160مجازاتش اعدام خواهد بود اما ماده 
آمیز را بر اساس ع بانیت، نق  قول یا سهو قلم و  های توهین دادگاه ادعا کند که حرف

 »شود. ضربه شالق تبدی  می 04 سهو زده است، حکم اعدام او به مجازاا
دادگاه  06پ  از اعتراض وکی  سهی  عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه 

دیوان عالی کشور، در نهایت درخواست اعاده  06گیفری تهران و ارجاع آن به شعبه 
دیوان عالی کشور  04بار شعبه  دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این

های بدوی فرستاد.  حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه
را حذف کرد و سهی  عربی را به هفت سال و  »سب النبی»دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام 

الخروجی پ   )برای اثباا پشیمانی( و دو سال ممنوع نیم زندان و دو سال تحقیقاا مذهبی
 .از آزادی محکوم کرد

النبی  دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب 06سهی  عربی عالوه بر حکمی که شعبه 
به اتهام توهین به ریی  وقت دانشگاه عالمه  2030صادر کرده است، در اردیبهشت ماه 

بوک در  هایش در فی  هللا احمد جنتی و غالمعلی حدادعادل از طریت نوشته طباطبایی، آیت
ضربه شالق  07هزار تومان جریمه نقدی و  377دادگاه ویژه کارکنان دولت به  27شعبه 

ای، رهبر  توهین به علی خامنه»به اتهام  ،2030چنین در شهریورماه  محکوم شد. وی هم
دادگاه انقالب به ریاست قاضی  23در شعبه  »تبلیغ علیه نظام»و  »حکومت اسالمی

سال حب  محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه  0ابوالقاسم صلواتی به 
 دادگاه تجدیدنظر تایید شد. 34

برد و تمام این مدا از  سر می در بازداشت و زندان به 2031 آبان ماه 26 سهی  عربی از
در واقع وضعیت سهی  عربی، جدا از هزاران زندانی سیاسی  .مرخ ی محروم بوده است

 های سراسر ایران نیست. و اجتماعی در زندان
سال زندان خود به دلی   23، مشغول گذراندن حکم 2036ساله از خرداد  01آرو صادقی 

اجتماع و تبانی بر ضد امنیت »آمیز در زمینه حقوق بشر است. او با اتهاماتی  های مسالمت فعالیت
گذار حکومت  توهین به بنیان»و  »نشر دروغ در فضای مجازی»  ،»تبلیغ برضد نظام»، »ملی

 چنین حکم سنگینی محکوم شده است. به »اسالمی
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 سم ناسیونالیسم و آذربایجان
 مراد عظیمی

 

شهر  277مردم در بیش از 2036ماه  در  قیام دی
گرا دیگر تمام  طلب و نه اصول در شعارنه اصالح

ماجرا کلیت رژیم جمهوری اسالمی را نفی کردند. 
در این قیام در گستره ارضی کشور همه تبارهای 
فارس، آذری، کرد، عرب،  بلوچ و  ترکمن شرکت 
کردند. اما، گفتنی است که  مردم تبریز در این 
قیام حضور نداشتند. چرا؟ آیا مردم تبریز از 
بالهای بیکاری، دستمزدهای زیر خط فقر، گرانی،  
نابرابری، ستم به زنان، زندگی ناامن، زندان و 
شکنجه و اعدام در رژیم جمهوری جه  و خرافه 

برند؟ آیا، مردم تبریز از سر  و اختناق رنج نمی
های آخوندهای دزد، انگلی  شدن هزینه شکن

آزادند؟ آیا، مردم تبریز به این علت خود را از 
خروو قیام مردم ایران کنار کشیدند، که رژیم 

ضرر مردم شهرهای دیگر ایران، هوای مردم  به
تبریز را داشت؟. آیا، در تبریز رژیم سفاک زندان 

گر ندارد؟ البته که دارد. آیا  گاه و شکنجه و شکنجه
ها و فاطمه کماندوها  در تبریز پاسداران، بسیجی

وجود ندارند؟ البته که وجود دارند. مردم تبریز 
مخالف رژیم خدائی سرکوب واختناق هستند. در 

ها تماشاچیان تبریزی شعار مرگ بر  ورزشگاه
دهند. پ ، چرا، مردم تبریز خود  پاسدار، سرمی

را از قیام مردم شهرهای دیگر کنار کشیدند؟ 
های پر افتخار. تبریز زادگاه  تبریز با گذشته

ها. تبریز  در نجاا انقالب مشروطه و  ستارخان
شکست محمدعلی شاه مستبد نقش محوری 
داشت. تبریز قهرمان با ریختن خون مبارزان 
جسور و شجاعش انقالب مشروطه را نجاا داد. 

رهائی انقالب  اما، جسارا و رزمندگی تبریز به
شود. بار دیگر، تبریز  مشروطه محدود نمی
جرقه انقالب را  2036قهرمان با قیام سال 

های  رود که دستگاه ور کرد. یادمان نمی شعله
چه درتبریز  پراکنی شاه دیکتاتور گفتند، آن دروغ

رخ داد، اصال، ربطی به مردم شاه دوست تبریز 
گر ازخارج از کشور  نداشت، بلکه یک عده آشوب
نام مردم تبریزآشوب  وارد تبریز شده بودند و به

گر  )خزعبالتی که رژیم  دزد و غارا راه انداختند 
ماه مردم را  جمهوری اسالمی نیز قیام دی

 دسیسه خارجیان نسبت داد(.    به

بار خیزو  شاید، مردم تبریز با سرانجام فاجعه
قدرا رسیدن خمینی  ، و به2030مردم در سال 

شان را  او دست کش های آدم خوار و همپاگی خون
بار دیگر ثمره از خود  داغ کردند تا یک

سود کسب قدرا سیاسی رژیم  شان به گذشتگی
دیکتاتوری دیگری تمام نشود. البته، با فکر و 

بودن و عل  شکست گذشته را تحلی   دوراندیش
، مردم ایران 2030کردن خوب است. در خیزو 

از فارس، آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن برای 
رهائی از دیکتاتوری شاه و با هدف رسیدن 

ساحت آزادی جنگیدند. ولی، چرا شکست  به
عنوان یک  خوردند؟ دلیلش این بود که اسالم، به

ایدئولوژی مذهبی ضدآزادی و دموکراسی، ضدزن 
شناختند. مردم روایت  و عامالنش آخوندها را نمی

آخوندی از اسالم داشتند. قرآن فارسی را نخوانده 
بودند، اگر هم خوانده بودند، دقت نکرده بودند. 
ظاهرا، چنان عظمت و همه چیز بودن قرآن ذهن 

معنای  مردم را فراگرفته بود که اصال توجهی به
کلماا نداشتند. خدا در قرآن به مردان مومن 

ها را شیار  کند، زنان کشتزار شمایند آن خطاب می
کنید. کجا را شیار کنند؟ نه مردها و نه زنان 

 گونه تعریف خدا و محمداو از فهمیدند که این نمی

ای، نه تنها اسمش بلکه  گنده آخوند خامنه
که آقای مهدی  چنان نسبش نیز آذری است، هم

های  بازرگان، آخوند مکال، همشهری شوینیست
ستیزی و دشمنی با زبان  تبریز بود. فارس

برد. با آقائی  ها را به ناکجا آباد می فارسی آذری
آذری اه  تبریز آشنا شدم، روزی دختر هشت 

دخترو سالم دادم،  او همراه وی بود. به ساله
اسمش را پرسیدم، دختر حرف نزد و ماا و 
مبهوا نگاهم کرد، فکر کردم دختر خجولی 
است. پدرو بدادم رسید و گفت فارسی بلد 
نیست، سرگشته و متحیر شدم  آقای نیک 

آلود را از  مشک  جای دیگراست. آب گ 
سرچشمه باید بست. مشک  تضییقاا زبانی  و 
فرهنگی تبارهای غیرفارس ایران حاکمیت 
رژیم  ضد دموکراتیک و اختناق جمهوی 
اسالمی است. ما هم مشک  استثمار انسان از 

رسمیت  انسان و هم نبود دموکراسی و یا به
ها و  نشناختن تبارها، باورهای مذهبی، زبان

های غیرفارس را داریم. باید رژیم  فرهنگ
جمهوری اسالمی را سرنگون کرد و فارس، 
آذری، کرد، عرب، بلوچ و  ترکمن با پذیرو 
برابری تباری، باور مذهبی، فرهنگی و زبانی، 
خودشان مستقیما جامعه را اداره کنند، ونه 

 هر اسم وعنوانی. ای به عده

در پیآمد فروپاشی شوروی سابت و  تاسی  
سو، و وجود  جمهوری آذربایجان از یک

ترکیسم ترکیه از طرف دیگر مشوق بروز  پان
گرایش شوینیستی در تبریز گردید. جا دارد 

های تبریز  نگاهی به دو کعبه آمال ناسیونالیست
بیاندازیم. در جمهوری آذربایجان حیدر 

پ و از  گ اف، کادر سابت باالی ک علی
قدرتمندان تراز اول شوروی سابت از سال 

، ریی  جمهوری دیکتاتور و 1770تا  2330
ملقب به رهبر بزرگ بر  جمهوری آذربایجان 
حکومت کرد. با مرگ وی، پسرو الهام 

جمهور  تاکنون ریی  1770اف از سال  علی
آذربایجان بوده است. وی، اخیرا همسرو را 

معاونت ریاست جمهوری برگزید. در حقیقت  به
جمهوری آذربایجان را شایسته است جمهوری 
پادشاهی نامید. جمهوری آذربایجان  کشوری با 
ایدئولوژی ناسیونالیسم آذری و متمای  به 

ترکیسم جمهوری ترکیه است.  ایدئولوژی پان
جمهوری آذریایجان، ناقض حقوق دموکراتیک 

های  های شدیدی علیه فعالیت مردم و محدودیت
مورد اجرا گذاشته است.  سیاسی و اجتماعی به

جمهوری آذربایجان، انتقاد سیاسی از حکومت 
ها  نوی  تابد و فعالین سیاسی و وبالگ را برنمی

کند. برابر با  را دستگیر، شکنجه و زندانی می
، 1726رفراندوم قانون اساسی کذائی سال 

سال  0سال به  3دوره ریاست جمهوری از 
افزایش یافت.  جمهور آذربایجان حکومتی 

 فاسد، دزد و خودکامه است. 

 4ادامه در ص             

موقعیت زن توصیف مشم زکننده و کثیف است. 
المسائ  گند و کثافت و خرافاتی آخوندها را  مردم ح 

نخوانده بودند، و اگر کسی خوانده بود آن چرندیاا 
 هیچ شک و تردیدی پذیرفته  بود.  را بی

سخن کوتاه، این فقط مردم تبریز نبودند که آرمان 
شان دزدیده شد، بلکه مردم شهرهای  آزادی خواهی

دیگرنیز دچار چنین سرنوشت شومی شدند. اگر 
مردم کوچه و بازار به استقبال ورود خمینی دجال 

بوسی  ها و روشنفکران به دست رفتند، تح ی  کرده
خوار رفتند. پ ، نه تنها تبریز، بلکه  خمینی خون

 همه مق ربودیم.  

ای برای خود و آینده  اکنون، مردم تبریز چه گزینه
ح  مردم تبریز علیه  دهند. راه ایران ارائه می

نظر  تبعیض تباری، زبانی و فرهنگی چیست؟ به
کاری برای  سهم خود راه رسد که تبریز به می

عدالتی علیه تبارهای ایران ندارد.  رفت از بی برون
شاید، تبریز حسابش را نه تنها از مردمان 

های دیگر، بلکه با شهرهای دیگر آذربایجان  استان
نیز جدا کرده است. مردم ارومیه، اردبی ، زنجان 

ماه شرکت کردند، جز تبریز. گمان  و... در قیام دی
رود که تبریز هنوز از گذشته نیاموخته است.  می

مردم تبریز، مشابه تبارهای دیگر ایران از زمان 
رضاشاه مورد تبعیض و 
تحقیر و سرکوب قرار 

جز  ها به گرفتند. تمام زبان
فارسی غیرقانونی شدند. با 

ها، تبارهای  تحریم زبان
غیرفارس از بیان 

های  هایشان به زبان فرهنگ
مادری محروم گردیدند. 

ها  مثابه یک تبار، آذری به
ها  ترین توهین آماج زشت
 قرار گرفتند. 

پیش از رضا شاه ما مشک  
فارس، آذری، کرد، عرب، 
بلوچ و ترکمن نداشتیم. بانی 

ها رضا شاه بود. او  تفرقه و بروز مشکالا اقلیت
وجود آورد، و  بود که شوینیسم فارس را به

های تباری و مذهبی مورد اجحاف واقع شدند.  اقلیت
سوی مرز شمال غربی ایران در  در همان برهه، آن

آناتولی، کمال م طفی پاشا ترکیه را تاسی  کرد و 
ترکیسم گردید. کمال م طفی پاشا، تمامی  بانی پان

معنی لغوی ترکیه یعنی  -ها را سرکوب کرد اقلیت
کنند   جا زندگی می ها در آن سرزمینی که تنها ترک

میلیون کرد،  17در قانون اساسی ترکیه بیش از 
شوند. دعوای تباری یا  های کوهی تعریف می ترک

ترکیسم  شوینسیم فارس رضا شاهی و شوینیسم پان
کمال م طفی پاشا، تقاب  برتری و تحقیر متقاب  
ترک و فارس را موجد شد. نگارنده این سطور، 

ای را بازگوکنم: درجوانی  یک آذری است. خاطره
»حیدربابایا سالم»نام  منظومه زیبای شهریار به

)سالم بر حیدربابا( را خریدم. وقتی صفحه اول را 
لهجه  باز کردم، نوشته بود حیدربابا یا سالم به

را  »لهجه»آذری  من جوان ناراحت شدم و کلمه 
ای از  جای آن نوشتم زبان. نمونه خط زده و به

تحمی  ستم فرهنگی شوینسم فارس دیکتاتوری 
محمد رضا شاه. ولی، رهائی از تضییت زبان و 
فرهنگ آذری نه ضدیت با زبان فارسی، نه دشمنی 

زبان و  نه افتادن در درون گودال  با مردم فارس
دار  طبقه سرمایه »ترکیسم. پان»شوینسم آذری، یا 

یا بورژوازی تبریز جزئی از بافت حاکمیت هر دو 
رژیم دیکتاتوری شاه و حکومت اختتناق و سرکوب 

اند. بورژوازی  جمهوری اسالمی را تشکی  داده
تبریز در کنار بورژوازی فارس هم کارگران تبریز 

اند و هم کارگران فارس، کرد،  را استثمار کرده
 عرب، بلوچ و ترکمن را. 

۳صفحه   
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 سم ناسیونالیسم و آذربایجان
 

ظاهرا کشورهای غربی، بویژه آمریکا، 
انگلستان و فرانسه حامیان قدرتمند حقوق بشر 

کنند. اما، در  را در گستره جهانی نمایندگی می
حقیقت حقوق بشر جنگ افزار نرم در راستای 

کار برده  های جهانی این کشورها به سیاست
شود. با وجود پرونده سیاهش در نقض  می

خاطر  حقوق بشر، جمهوری آذربایجان به
او با غرب، اسرائی  و ترکیه،  روابط تنگاتنگ

جمهوری   هرگز مورد انتقاد قرار نگرفته است.
آذربایجان، با وجود صدورقاب  مالحظه نفت و 
گاز، کشور فقیری است. درآمد سرانه و برابر 

دالر و دستمزد متوسط روزانه  0073با 
دالر است. با  6/2کارگران جمهوری آذربایجان 

وجود شرائط اقلیمی مناسب برای صنعت 
کشاورزی و دام داری، جمهوری آذربایجان 

 کند. مواد غذائی از خارج وارد می

 جمهوری ترکیه 

عبدالحمید دوم سلطان عثمانی برای احیای 
قدرتش دراوائ  قرن بیستم به ایدئولوژی  

مورد  مذهبی چرخش کرد و شریعت سنی را به
او طلعت پاشا  اجرا گذاشت. سپ ، وزیر اول

سازی قومی و سرکوب تبارهای  آغازگر پاک
، سرزمین 2323غیرترک گردید. تاسال 

ارمنستان از بخشی از شرق ترکیه تا جنوب 
غرب قفقاز را شام  می شد. طلعت پاشا با قت  

شان را در  میلیون ارمنی نس  3/2عام 
امپراطوری عثمانی محتضر از بین برد. و 
سرزمین ارمنستان از نقشه امپراطوری 

، م طفی 2310عثمانی پاک گردید.  در سال 
کمال پاشا جمهوری ترکیه را با ایدئولوژی 

ترکیسم  گرائی افراطی تبار ترک، پان ملی
تاسی  کرد. سیاست مذهبی کردن امپراطوری 
عثمانی توسط طلعت پاشا جایش را به 
ناسیونالیسم افراطی م طفی کمال پاشا داد. 

پشت پرده  مذهب از پیش صحنه قدرا به
فرستاده شد. کمال م طفی پاشا سیاست ادغام 

کردن اقوام غیرترک طلعت پاشا را با  یا ذوب
میلیون  17رحمی دنبال کرد. وجود بیش از  بی

مردم کرد درترکیه انکار شد، و قانون اساسی 
جمهوری ترکیه م طفی پاشا کردها را 

های باالی کوه تعریف کرد. زبان و  ترک
فرهنگ کردی غیرقانونی گردید. اما، با وجود، 
تمام سرکوب و فشار جامعه کردستان ترکیه در 

ترکیسم ترکیه ذوب نشد. حزب کارگران  پان
 2307)پ.ک.ک( در سال  کردستان ترکیه

، با هدف تاسی  2374تاسی  شد و از سال 
دولت مستق  کردستان اقدام به جنگ پارتیزانی 

، آغاز مذاکراا صلح، 1720نمود. تا سال 
دهاا کردستان  47777ارتش ترکیه بیش از 

را نابود کرد و یا اهالی مجبور از ترک دهاا 
شدند. برای از بین بردن پوشش امنیتی 

)پ.ک.ک(، ارتش »نیروهای دفاع خلقی»
های وسیعی را به آتش کشید. در  ترکیه جنگ 

عبداله اوجاالن با نقد  2337اواسط دهه 
ناسیونالیسم و تاسی  دولت مستق  کردستان 
خواهان ح  دموکراتیک مطالباا کردها 
درچهارچوب جغرافیِائی ترکیه گردید. در سال 

، سازمان سیا و موساد اسرائی  عبداله 2333
گری یونان در نایروبی،  اوجاالن را از کنسول

پایتخت کنیا، ربوده و به ترکیه بردند. درسال 
مذاکراا صلح بین دولت ترکیه و عبداله  2320

 اوجاالن زندانی، در جزیره امرالی، آغاز شد. 

 جاللیان...برای آزادی سهیل عربی، زینب 
، گفته که فرزند 2030مهر  6پدر آرو صادقی در تاریخ 

تواند منجر به  او به کندروسارکوم، توموری بدخیم که می
سرطان شود مبتالست. پزشک خارج از بیمارستان 

وجود تومور را کشف کرد اما  ،2030زندان در تیر 
مقاماا زندان مانع از دریافت مراقبت پزشکی و 

که آرو  اند. بعد از آن تخ  ی در خارج از زندان شده
گیری قرار گرفت به زندان رجایی  صادقی تحت نمونه

 تر شد. شهر بازگشت و عفونت دستش شدید
ایرایی، همسر آرو صادقی نیز در حال  گلرخ ابراهیمی

گذراندن پنج سال حکم زندان خود در زندان اوین است 
دلی  نوشتن داستانی منتشر نشده در  به 2036که از سال 

او زندانی  بوکی های فی  مورد سنگسار و برخی از پست
 است.

نسرین ستوده وکی  دادگستری هم از دیگر 
های اخیر است که از سوم شهریور  شدگان ماه بازداشت

ماه در اعتراض به آزار و اذیت خانواده و نزدیکانش 
 دست به اعت اب غذا زد.

ای به پسرو نوشته است: نیمای من   وی در نامه
ام باشم و  توانستم شاهد اعدام نوجوانان وطن چگونه می

ها  آزاری توانستم چشم بر کودک سکوا کنم؟ چگونه می
ها را با خیالی آسوده در کنارا بگذرانم؟ تا  ببندم تا شب

اا بگذارم و به  اا را بر پشت روز اول مهر کیف مدرسه
  اتفاق بابا، تو را تا مدرسه بدرقه کنم؟

زندانیان سیاسی دیگری مانند زینب جاللیان با حکم 
حب  ابد، آتنا دائمی با محکومیت هفت ساله و از جمله 

ها پشت میلههای  دیگر زندانیانی هستند که مقاومت آن
زندان، روشنگر راه بسیاری در بیرون از زندان بوده و 

خواهان  برای فعالین سیاسی و اجتماعی و آزادی
 اند. بخش بوده الهام
های  های حکومت اسالمی مملو از فعالین جنبش زندان

چون کارگری، زنان، دانشجویان، محیط  اجتماعی هم
زیست، فرهنگی و مدنی است. فعالینی که جز تالو برای 
احقاق حقوق خود و شهروندان تحت ظلم و ستم کار 

عبارتی در حکومت  دیگری جرم دیگری ندارند. به
یابی به آزادی،  اسالمی ایران، هرگونه تالو برای دست

خواهی و دادخواهی جرم نابخشودنی  برابری، حت
 شود.  محسوب می

هدف حکومت اسالمی و ماشین سرکوب آن از 
انداختن این همه رعب و وحشت، سانسور و  راه

سرکوب، زندان و شکنجه، شالق و اعدام، زهرچشم 
 های تحت ستم ایران است. ها و خلت گرفتن از جنبش

ها،  المللی وابسته به آن های غربی و نهادهای بین دولت
از پارلمان حقوق بشر اروپا گرفته تا سازمان مل  و...، 
در مقاب  انبوهی از جنایاا حکومت اسالمی مهر سکوا 

اند و تنها به فکر معامالا اقت ادی و سیاسی  بر لب زده
 خود و مماشاا با این حکومت جانی هستند. 

های حکومت اسالمی،  گری اما با وجود این همه وحشی
لب رسده با اعت اب و  مبارزاا عظیم مردم جان به

های  اعتراض در جریان است و کسی مرعوب سیاست
 سرکوب حکومت اسالمی نشده است.

اکنون مبارزاا وسیع مردم ایران در مقاب  بربریت و 
گری حکومت اسالمی ایران و حامیانش، وارد  وحشی

مرحله سنوشت سازی شده است. این مبارزاا جسورانه 
دیده و اعت اباا در  دیده و ستم و پیگیر مردم رنج

ها توسط  ها تا صدها تظاهراا و فتح خیابان کارخانه
رود  ها و صدها تظاهراا و اعتراض می رانندگان کامیون

که پرونده سیاه و خونین حکومت اسالمی را ببندد و 
 دست خویش گیرند   سرنوشت خود و جامعه را به
های ایران،  ها و خلت پالتفرم دموکراتیک جنبش

دیده،  دوو مادران و پدران و فرزندان داغ به دوو
خواه جامعه ایران در  طلب و آزادی ها مردم حت میلیون

ای  وقفه داخ  و خارج کشور، مشغول مبارزه پیگیر و بی
در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسالمی است. پ  دور 
نیست آن روزی که مردم پیکارگر و انقالبی، با قدرا و 

ها را باز کنند و  همبستگی مبارزاتی خود، در زندان
زمان با آزادی زندانیان سیاسی، جانیان حکومت  هم

های عادالنه مردمی  دست دادگاه اسالمی را نیز به
 بسپارند 
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رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه از 
حزب عدالت و توسعه، با ایدئولوژی مذهب سنی 

 -المسلمین ادعا کرد با کردها مشک  ندارند اخوان
معنی. عبداله اوجاالن با صداقت هدفش کسب  نق  به

دموکراسی برای کردستان ترکیه بود، ولی، دولت 
او از مذاکراا خلع  نژادپرست ترکیه نیت غائی

شدن پ.ک.ک، پیش از انعقاد صلح نهائی بود   سالح
عجیب نبود که اردوغان یک جانبه مذاکراا صلح را 

پایان داد. اردوغان سیاست  1723در ماه ژوئن 
جنگ جنگ تا نابودی پ.ک.ک بازوی نظامی خلت 

موازاا سرکوب بازوهای سیاسی شام   کرد را به
و نهادهای دموکراتیک  »ها حزب دموکراتیک خلت»

 دیگر را دنبال کرده است. 

های جمهوری آذربایجان و حکومت تک  هر دو دولت
فردی یا دیکتاتوری رجب طیب اردوغان حامیان تبار 

سخن دیگر هر دو کشور  آذری و ترک هستند. به
طرفدار تنوع  تباری نیستند. رجب طیب اردوغان در 

خواهانه مردم کردستان ترکیه دو  قبال جنبش آزادی
تر ندارد: یکم، پذیرو مطالباا  شت بیش

دموکراتیک مردم کردستان ترکیه. اما، تحقت 
دموکراسی در کردستان موجد ریزو دموکراسی 

تبار ترکیه خواهد شد. ولی، دموکراتیزه  بخش ترک به
کردن ترکیه با دیکتاتوری سرمایه منافاا دارد. شت 
دوم، تداوم جنگ با پ.ک.ک، ادامه تضیقاا علیه 

سو  تشکالا و نهادهای دموکراتیک کردستان از یک
خاک سوریه، اشغال جرابل ، الباب،  و تجاوز به

عفرین و بخشی از ادلب و یورو به کردستان 
عراق. به این دالئ  یا رژیم فاشیستی اردوغان 
سرنگون گردد و با طلوع دموکراسی در ترکیه 
تبعیض و سرکوب از جامعه کردستان ترکیه رخت 
بربندد. و یا پ.ک.ک نابود گردیده و جنبش بازوی 

شدا  سیاسی و دموکراتیک کردستان ترکیه به
 سرکوب شوند.

درازا  برای دردمند امروز شایسته نیست فردا به
بکشد. کسی که امروز مورد اجحاف و  تحقیر واقع 
شود نباید فردا کسی دیگر را تحقیر کند. اسالم 

عدالتی  سیاسی ادعا کرد آزادی را جایگزین بی
دیکتاتوری شاه خواهد نمود. ولی، جمهوری اسالمی 

داشت و  گاه اوین را نگه قدرا رسید و شکنجه به
 ساواک را بازسازی نمود و...

جمهوری آذربایجان گذشته از اکثریت آذری از 
های طالشی، لزگی، کردی، تساخر، تاتار،  اقلیت

ارمنی، تاا، یهودی سامان یافته است. جمهوری 
ها  ویژه ارمنی ها تضیقاتی، به آذربایجان علیه اقلیت

عنوان یک  اعمال کرده است. از کلمه ارمنی به
 -شود توهین در جمهوری آذربایجان استفاده می

 های ایران.  تشابه با شووینسم فارس علیه آذری

او علیه  فاشیسیم اردوغان و ضدیت ددمنشانه
ملت، -توضیح ندارد. دولت تبارکردها نیازی به

عنوان نهادی باالی سر مردم اساس تمام  به
های تباری،  ها و از جمله موجد ناهنجاری نابرابری

ح   مذهبی، زبانی و فرهنگی است. بنابراین، راه
انسانی و دموکراتیک برای برطرف نمودن اعمال 

های  عدالتی بی
شوینیسم فارس 

های  علیه اقلیت
آذری، کرد، عرب، 
بلوچ و ترکمن با 

رسمیت شناختن  به
برابری تباری، 
مذهبی، فرهنگی و 
زبانی مردم هر 
منطقه در 

های شورائی  تشک 
جامعه را اداره 

 کنند.
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اعدام قتل عمد دولتی و 
 است! سلب حق حیات

 
 :انسان زاده شدن تجّسد وظیفه بود»

 شدن داشته داشتن ودوست توان دوست
 توان شنفتن

 توان دیدن و گفتن
 شدن گین و شادمان توان انُده

توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن 
 از ُسویدای جان

توان گردن به غرور برافراشتن درارتفاع 
 ناک فروتنی ُشکوه

 توان جلی  به دوو بردن بارامانت
 ناک تحم  تنهایی و توان غم

 تنهایی
 تنهایی

  تنهایی عریان
 انسان

 دشواری وظیفه است
 کاه بود فرصت کوتاه بود و سفر جان

  »اما یگانه بود و هیچ کم نداشت
 )احمد شاملو(

 
دهم اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، شهروندان 

دوست را  های دموکراتیک و انسان جهان و تشک 
خواند که صدای خود را علیه حکم شنیع  فرامی

 اعدام رساتر سازند. 
تقریبا در دو سوم کشورهای دنیا مجازاا   تاکنون

 شود.  اعدام یا لغو شده است و یا عمال اجرا نمی
معنای قت  عمد دولتی و سلب حت حیاا  اعدام به

از هر انسان است. هیچ دولتی نباید حت داشته 
طور  شده و به باشد که با طرح از پیش تعیین

آگاهانه و عامدانه جان کسی را بگیرد و نزدیکان 
او را زیر فشارهای روحی قرار دهد. دولتی که 

های  زند در واقع ارزو ها می دست به اعدام انسان
کند.   راحتی سرکوب می بنیادین انسانی را به

سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و 
آورد، بلکه همواره امنیت  ترور نه تنها امنیت نمی

 دهد. شهروندان را در معرض خطر می
المل   بر اساس گزارو ساالنه سازمان عفو بین

های جهان در سال  درصد اعدام 32درباره اعدام، 
های به اجرا گذاشته شده  استثنای اعدام )به 1720

رو  در چین( در ایران انجام شده است. از این
زبان  ست برای جلب توجه مخاطب فارسی ضروری

سازی برای  ها و جریان به این حجم از اعدام
مهر که  27 -اکتبر  27مبارزه با اعدام، به روز 

گذاری  عنوان روز جهانی مبارزه با اعدام نام به
 .شده، توجهی ویژه کرد

دهم اکتبر بنابر تقویم سازمان مل  متحد روز 
های جهانی  جهانی مبارزه با اعدام است. قطعنامه

عنوان اولین قدم در  برای توقف مجازاا اعدام به
راه لغو کام  این مجازاا غیرانسانی، اولین بار 

در  1777و دومین بار در سال  1770در سال 
 .ت ویب رسیدند مجمع عمومی سازمان مل  به

قوه قضاییه حکومت اسالمی، در حالی هنوز بر 
خاطر  کشتن به»و  »چشم در برابر چشم»منطت 

اصرار دارد که با این رویکرد،  »عبرا دیگران

 »ها جالدترین حکومت»ایران در صدر فهرست 

، جمعی از 2030مهرماه  22روز چهارشنبه 
زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر 

، گزارشگر ویژه »جاوید رحمان»کرج خطاب به 
ای سرگشاده نوشته  حقوق بشر سازمان مل  نامه

چنین اعدام  و از افزایش اجرای احکام اعدام و هم
 .در مالءعام گفتند

امروزه »که  نویسندگان این نامه، با اشاره به این
مجازاا اعدام در ایران مطلقا جنبه حقوقی نداشته 

ترین ابزار سرکوب و ارعاب سیاسی  و اصلی
چنین  و هم »برای مردم معترض به شرایط است

کابوسی است در چهره »اعدام در مالءعام که 
از جاوید رحمان  »کودکانی که شاهد آن بودند

درخواست کردند تا روابط دیپلماتیک خود را به 
مشروط به لغو و برچیدن و احکام اعدام و رعایت 

 .موازین حقوق بشری در ایران کنند
حکومت اسالمی عالوه بر اعدام مخالفین، حتی به 
ترور مخالفین سیاسی خود در داخ  و خارج 

 زند.  کشور دست می
ترین  آید و حت حیاا مهم دنیا می بار به انسان یک

ارزو و سرمایه انسانی است. متفکران در 
اند  های حقوق انسانی، متقاعد شده حوزه

نظر از  ضرورا حفاظت از جان آدمی، صرف به
 .که آدمی مجرم باشد یا نباشد این

دهد، چیزی را از  اعدام که قطع حیاا را اجازه می
است، حت بودن  »حت حیاا»ستاند که  مجرم می

هر  حت حیاا به است. تعدی به  است، حت زندگی
انگیزه و از سوی هر شخص یا نهادی که انجام 
بشود، اقدامی است غیرقاب  توجیه. در این اقدام 

شود.  جویی نابود می خواهی و عدالت عدالت
 .شود جویی تعریف می با انتقام »عدالت»

اخیر از مجازاا   شهروندان ایران در چهار دهه
اند. قت  هزاران نفر به  مرگ بسیار آسیب دیده

هللا خمینی و اجرای آن توسط  خط روح استناد دست
 است. 2060در سال  »هی ت مرگ»

تماشای مراسم اعدام رفتن،  از سوی دیگر به
رسانی به حکومت است تا قت  بسیاری  کمک

 شهروندان را توجیه کند. 

تا روزی که حکومت اسالمی بر قدرا است نه 
توان امید  لغو مجازاا مرگ در ایران نمی تنها به

توان امید بست به این که  بست، بلکه حتی نمی
مخالفان مجازاا اعدام از امنیت نسبی که 

 .شان است، برخوردار باشند حت
دوست جهانی را  ما افکار عمومی جامعه انسان

خوانیم که با گسترو مبارزه علیه اعدام در  فرامی
ستیز،  ایران و در انزوا قرار دادن حکومت زن

کش اسالمی  ستیز، کودک آزار و آدم آزادی
بکوشند و از مبارزه مردم ایران در جهت 
سرنگونی این حکومت جانی حمایت کنند. ما 

 سازیم  جهان دیگری می
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)حدود هزار( اعدامی  330از میان  قرار گرفته و
کشور جهان ثبت شده،  10که سال گذشته در 

 .مورد در ایران رخ داده است 370کم  دست
بر خالف ادعای سران و مقاماا و نهادهای 

جنایت   حکومت اسالمی، اعدام به کم شدن جرم و
تاز  در جامعه منجر نشده است. حکومتی که پیش
 .صدور و اجرای مجازاا اعدام در جهان است

اعدام در حکومت اسالمی ایران، ابزار سرکوب و 
ستیز  کش و آزادی ارعاب مردم و حفظ حاکمیت آدم

 است.
اعدام حتی در کشورهایی که مجرمان جنایی را 

گری  دهد بربریت و وحشی مورد هدف قرار می
 بیش نیست. قت  را نباید با قت  جواب داد.

حکومت اسالمی ایران، در چه  سال حاکمیت 
عناوین مختلف  ها انسان را به خود، میلیون

دالی   ها هزار انسان را نیز به زندان افکنده و ده به
 مختلف اعدام کرده است. 

شدگان هر سال در گلزار  های اعدام خانواده
شوند اما با این وجود باز هم  خاوران سرکوب می

اند طی  ها توانسته کنند. آن جا تجمع می در آن
مبارزه مشترک علیه  ها درد مشترک را به سال

 حکومت اسالمی تبدی  کنند. 
هایی دارد که نه تنها  کمپین جهان امروز نیاز به

روز سال علیه  063سالی یک روز، بلکه در 
ها مبارزه کنند و اجازه ندهند  کشی حکومت انسان
دست  ها، به هایی که اسیران این حکومت انسان
که  هایی های مرگ سپرده شوند. کمپین جوخه

های  های دولت جامعه جهانی را تکان دهد و کاخ
لرزه درآورد. مرهمی باشد بر  سرکوبگر را به

های عمیت مادران و پدران و فرزندانی که  زخم
دیار نیستی فرستاده  ها را به ها عزیزان آن حکومت
 است. 

حکومت اسالمی ایران، شاید تنها حکومت جهان 
کند. زینب  است که کودکان را نیز اعدام می

سکانوند، زنی که متهم است در هفده سالگی 
آویخته   مرتکب قت  شده است، در ارومیه به دار

 .شد
پناه در دوران بازداشت از  این زن بی

دسترسی به وکی  محروم بوده و 
های روحی و  تحت فشار شکنجه

 .جسمی مجبور به اعتراف شده است
مجرمی -حکم صالح شریعتی، کودک

سالگی به اتهام قت   26که در سن 
بازداشت و با وجود نبود دالی  کافی 
و تنها با اجرای مراسم قسامه به 
اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان 

 .عالی کشور تایید شد
این در حالی است که این نوجوان در 
زمان بازداشت اجازه ارتباط با 
خانواده خود را نداشته و بدون 
حضور وکی  مورد بازجویی قرار 

چنین پدر وی گفته است که در  گرفته است. هم
اولین مالقاا با او، جراحاا ناشی از شکنجه بر 
بدن فرزندو مشهود بوده و کاهش وزن 

گیری داشته است. صالح شریعتی نیز گفته  چشم
 .که مجبور به اعتراف علیه خود شده است

5صفحه   
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شاید خود معلم هم این نوع زورگویی را قبول 
لحاظ قانونی و اداری موظف  نداشته باشد اما به

است فارسی صحبت کند. یعنی قوانین کشور و 
عنوان معلم وادار  سیستم اداری شما را به

کودکی که فارسی بلد نیست زبان  سازد تا به می
 فارسی را تحمی  کنید. 

های مجل  شورای  مرکز پژوهش»در گزارو 
سال  6، آمده است که در »حکومت اسالمی ایران

آموزان  میلیون نفر از دانش 3اخیر نزدیک به 
کنند،  اند. کارشناسان تایید می مردود شده

ها در مناطقی است که  ترین میزان مردودی بیش
 جاها غیرفارس است. زبان مادری در آن

شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائ  آموزو و 
ها در  میزان باالی مردودی پرورو با اشاره به

، »خبر آنالین»سایت  مناطت مختلف کشور، به
مدرسه  که در این مناطت به کودکانی »گفته است: 

زبان فارسی و  دلی  عدم آشنایی به روند به می
شوند و  مواجه با آن، دچار شوک وحشتناکی می

 »توانند تطبیت دهند. خود را نمی
مرتضی شکوهی، مدیرک  دفتر خالقیت و 
نوآوری وزارا آموزو و پرورو چندی پیش به 

ما از »خبرگزاری حکومتی مهر گفته است: 
ها باخبر هستیم و از  پوشش تح یلی در استان

کودکان بازمانده از تح ی  خبر نداریم و اصوال 
 »ای در این زمینه نداریم. هم وظیفه

تر از پسران  در این میان، سهم دختران بیش
او هم آن است که دسترسی پسران به  است. علت

تر است. عالوه بر  آموزو از دختران بیش
های متع ب در رابطه با  های خانواده حساسیت

درآمد هم   های فقیر و کم تح ی  دختران، خانواده
تح ی   تح ی  بیش از دختران به   برای ادامه

دهند. با افزایش خط  تری می پسران اهمیت بیش
تری زیر خط فقر، تعداد  فقر و رفتن جمعیت بیش

تر  شوند بیش  کودکانی که از تح ی  خارج می
مستقیمی بین فقر،    شود. بنابراین، رابطه  می

جنسیت کودکان و تعداد کودکان بازمانده از 
تح ی  وجود دارد و دولت نیز در رفع این مس له 

دهد. عمت فاجعه زمانی  وظیفه خود را انجام نمی
شود که نیم نگاهی به آمار افت  مشخص می

تح یلی و ترک تح ی  در مناطت دو زبانه 
گفته مدیر ک  دفتر آموزو و  کشور بیندازیم. به

پرورو دوره ابتدائی و کارشناسان این دفتر، دو 
آموزان در بدو ورود به مدرسه  زبانه بودن دانش

ترین علت افت تح یلی و در نتیجه عام   مهم
کار بردن این اصول  هاست. به ترک تح ی  آن

غیرعلمی در آموزو و پرورو مناطت دو زبانه 
شود که بسیاری از فرزندان این مناطت  باعث می

کار  های خود را به توانستند خالقیت که هر کدام می
 اند. اندازند، مجبور به ترک تح ی  شده

های  برای مثال سید جواد طباطبایی زبان
غیرفارسی را فاقد امکان تولید دانش و تفکر 

داند، سید محمد بطحایی، وزیر آموزو و  می
زبان  پرورو دولت حسن روحانی، تدری  به

 کند و ...  مادری را فاجعه تلقی می
او فارسی  گمان برای کودکی که زبان مادری بی

تر است و با آن  است، شروع آموزو، راحت
آورد با  غریبه نیست. او کلماتی را که بر زبان می

ها آشناست. اما برای کودکی که زبان  آن
او زبان آموزو نیست ضربه روحی و  مادری

کند. زبانی که تاکنون هیچ  روانی وارد می
ارتباطی با آن نداشته و تجربه نکرده است. 
شروع آموزو برای چنین کودکی نه تنها 

 خ وص بخش نیست، بلکه دردناک است. به لذا

زبان رسمی دارد و در این  10در هندوستان 
زبان آموزشی در  47کشور پهناور، بیش از 

جریان است. در قانون این کشور آمده که افراد 
زبانی که عالقه دارند تح ی  کنند. در عین حال  به

یک زبان سراسری هم وجود دارد تا ارتباط 
هم  دار نشود و آن سراسری شهروندانش خدشه

زبان انگلیسی است. و یک زبان میانجی هندی که 
های  وحدا ملی هم حفظ شود. بنابراین خلت

جدا شدن از هند  مختلف این کشور، نیازی به
ندارند، چرا که از حقوق مسلم خود از زبان گرفته 

های سیاسی و  تا تشکی  احزاب و سازمان
ها و دولت محلی برخوردار  فرهنگی و رسانه

شان هم در سیستم آموزشی و هم در  هستند. زبان
رسمیت شناخته شده  اداراا و فرهنگ منطقه به

است. در جایی مانند کمشیر کشمکش بر سر زبان 
 و ملیت نیست، بلکه بر سر مذهب است.

های کرد، ترک، بلوچ، ترکمن،  در ایران خلت
، خواهان …عرب، گیلک، مازنی، تالشی و 
زبان مادری  برخورداری از حت آموزو به

های سیاسی  دلی  سرکوب اکنون به هستند. هم
چندین دهه و ممنوعیت آموزو به زبان مادری 

های پهلوی و حکومت اسالمی، به  در حکومت
های خوزستان، مردم  طلبی در میان عرب هویت

های آذربایجان و  چنین ترک بلوچستان و هم
العمل   کردستان منجر شده است. در واقع عک 

سرکوب  های غیرفارس، به مردمان این استان
شدید، ممنوعیت زبانی و تحمی  فقر و فالکت 

شان است. یعنی این حکومت  اقت ادی و فرهنگی
شک   طلبی گاهی به هویت ها را به است که آن

 افراطی سوق داده است.
عنوان  تواند به در عین حال زبان فارسی هم می

زبان ارتباطی سراسری شهروندان ایران، در 
های سراسر کشور جریان  مدارس و دانشگاه

 داشته باشد 
زبان مادری، تولید فیلم،  تردید آموزو به بی

موزیک، ت اتر، نشریه، کتاب، کنفران ، رادیو، 
تلویزیون و... فرهنگ محلی و زبان مادری را 

 کند. خالق و شکوفا می
های  تا دوره رضاخان میرپنج، آموزو به زبان

و  »ملت واحد ایران»مادری در ایران آزاد بود و 
وجود نداشت. روشنفکرهایی  »زبان واحد ایران»

مانند دکتر افشار که در اروپا تح ی  کرده بودند 
و گرایشاا نژادپرستانه داشتند ت وری ملت واحد 

گر رضاخان  و زبان واحد را به دولت سرکوب
سابقه رضاشاه  دادند که این ت وری با استقبال بی

رو شد. پ  از آن تاریخ بود که سخن گفتن  به رو
به ترکی یا کردی در مدارس و اداراا ممنوع شد. 
و مخالفت با این سیاست جدید دولت، جرم 
محسوب گردید. دکتر افشار تاکید داشت که در راه 
ساختن یک ایران متمدن و قدرتمند و یک پارچه، 

  ها و رسوم محلی باید از بین بروند. زبان
از زمان تشکی  حکومت سلطنتی پهلوی اول و 
دوم و هم حکومت اسالمی، خشونت، سرکوب، 

طور  سانسور، زندان، شکنجه و اعدام، همواره به
های تحت  سیستماتیک بر علیه مخالفین و خلت

هایی  ها و برنامه اند. سیاست کار گرفته شده ستم به
ها، زبانی و فرهنگی  کشی در زندان برای نس 

ها  سایر مردمان غیرفارس در مدارس و دانشگاه
و اداراا، به اجرا گذاشته شده و هنوز هم 

 شود. می
نظامی که  -در واقع نخست دولت و قدرا سیاسی

یا  »یک کشور، یک ملت و یک دولت»در شعار 
توسط حکومت پهلوی به  »خدا، شاه، میهن»

 سیاست روز حاکمیت تبدی  گردید. 
حکومت پهلوی و حکومت اسالمی ایران با 

های استبدادی و دیکتاتوری خود نابودی  سیاست
 زبان مادری و فرهگ مردمان غیرفارس را دنبال

     0ادامه در ص                    

زور زبان دیگری را  یاد  بهداند چرا باید  کودک نمی

 بگیرد. 
در ایران از نظر حاکمیت و قوانین آموزو آن، 
زبان مادری ممنوع است و فقط زبان فارسی زبان 
رایج و رسمی آموزشی و اداری سراسر کشور 
است. اما عالوه بر حاکمیت، در عین حال در 

 زبان مادری مخالفانی دارد.  جامعه نیز تح ی  به
کنند که ابزار و  ها، چنین استدالل می برخی از آن

های غیرفارس ایران  زبان امکان و کتاب و معلم به
ها هم چندان بر تدریش  نداریم. حتی برخی خانواده

کنند. برخی نیز  زبان مادری پافشاری نمی به
زبان فارسی  هایشان باید به معتقدند که بچه

 تح ی  کنند تا از بازار کار سراسری عقب نمانند.
یک گروه دیگر معتقدند که زبان مادری 
غیرفارسی شهروندان ایرانی مانند انگلیسی، 

 عنوان یک ماده درسی تدری  شود. به
زبان تاکید  اما یک گروهی از مردم عمدتا فارس

وجه نباید غیر از زبان فارسی  هیچ دارند که به
زبان دیگر تدری  شود. این گروه در عین  به

ایرانیسم و شوونیسم فارس تاکید  حال، بر پان
زبان  ها مدعی هستند که آموزو به دارند. آن
های سیاسی و تقویت گرایشاا  بحران مادری به

را در جامعه  »طلبانه جدایی»و  »طلبانه تجریه»
زند و تمامیت ارضی ایران را  ایران دامن می

ها ادعا دارند که همبستگی  اندازد. آن خطر می به
جامعه ایران حول یک زبان واحد شک  گرفته و 
این مس له نباید نادیده گرفته شود. در حالی که 
چنین ادعاهای واقعیت ندارد و یک ذهنیت غلط، 

 گرایانه و نژادپرستانه است. نفی
های چند زبانی در کشورهای  اجرای سیاست

های  مختلف جهان، نه تنها به سیاست
طلبانه منجر نشده، بلکه بر عک  خود  جدایی
کننده ثباا سیاسی و وحدا سراسری در  تضمین

چون  این جوامع است. اتفاقا در کشورهایی هم
های مادری ممنوع است احتمال  ایران که زبان

رسد.  نظر می ناپذیر به جدایی در درازمدا اجتناب
هایی زبان و فرهنگ  چرا که چنین حکومت

کنند و رسما  وعلنا  مردمان غیرفارس را نابود می
  زنند. کشی می کشی و فرهنگ حت دست به

چون چین، آفریقای جنوبی،  در کشورهایی هم
بنگالدو، هندوستان، افغانستان، پاکستان، 
عراق، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و...، 

های چندزبانی است  های موفقی از سیاست نمونه
ثباا فرهنگی و انسانی در این جوامع یاری  و به

 رسانده است. 

 شان صمد و فرزاد  دو معلم مبارزه در میان شاگردان
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قدرا قوه قهریه و با  اند و با توس  به کرده

های سرشار کشور،  استفاده از امکاناا و ثروا
اند. در حال  زبان فارسی به آنان تحمی  کرده

ها  حاضر اکثریت مردم ایران، یعنی میلیون
شهروند عرب، کرد، ترک، بلوچ، لر، تالش و 

زبان مادری خود  گیلک از داشتن حت تح ی  به
محروم هستند و از تبعیض و ستم مضاعف ملی 

 اند. نیز در رنج
ها مانند صمد بهرنگی و  با وجود این، برخی معلم

های  یا فرزاد کمانگر سخت طرفدار آزادی زبان
مادری بودند. این معلم آزاده کردستان، به همراه 

اعدام  2073اردیبهشت  23چهار تن دیگر در 
 مرگ صمد هم مشکوک بود.شد. 

فرزاد کمانگر با شجاعت تمام انتقادهای خود را 
کرد و با  های آموزشی مطرح می به سیاست

کرد و عقایدو را بدون  ها م احبه می رسانه
داد. دلی  اعدامش هم  گونه هراسی انتشار می هیچ

ها و سخنان جسورانه و رادیکال  همین فعالیت
 او بود.  فرهنگی و اجتماعی و سیاسی

حکومت اسالمی ایران، نه تنها از حت تح ی  و 
زبان مادری را ممنوع کرده،  خواندن و نوشتن به
های غیرفارس  زبان دهد به نه تنها اجازه نمی

کتاب و نشریه منتشر شود و یا رادیو و تلویزیون 
های محلی فعالیت کنند، بلکه هر  زبان به

زبانی هم که مخالف حکومت بوده تهدید،  فارس
دستگیر، زندانی و اعدام شده است. یعنی این 
حکومت، دشمن آگاهی، آزادی، برابری و عدالت 
اجتماعی است. مدافعان حقوق برابری 

های مادری و فعالین  شهروندان، آزادی زبان
سیاسی و مدنی با اتهاماا واهی نظیر اقدام علیه 

طلبی،  امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و یا تجزیه
های مخوف، در زیر شدیدترین  در سیاه چال

اند و یا  ها روحی و جسمی قرار داده شده شکنجه
اند. قوه قضاییه  های مرگ سپرده دست جوخه به

حکومت اسالمی، قوه وحشت، ترور، تجاوز، 
شکنجه، شالق، ق اص، سنگسار و اعدام است. 
امروزه هر فردی از آزادی زبان مادری مل  ساکن 

طلب  عنوان تجزیه آورد به میان می ایران به
اکنون  گردد. هم دستگیر و زندانی و شکنجه می

 ها هستند. همین دلی ، در زندان هزاران تن به
ترین اقدام نژادپرستی حکومت اسالمی ایران،  تازه

های  حذف نام و نقشه دریاچه ارومیه از کتاب
روى جلد كتاب فارسِی مقطعِ   درسی است. نقشه

چاپ رسیده نام دریاچه  دوم ابتدایی كه امسال به
ارومیه و شک  آن حذف شده و این مس له 

  همراه داشته است. انتقادهای مختلفى را به
ست که طبت گفته کارشناسان محیط  این در حالی

زیست، با خشک شدن دریاچه ارومیه، ک  منطقه 
و شهرهای اطراف آن در معرض بادهای نمکی 
قرار گرفته و کشاورزی در این مناطت نابود 

  شود. می
های  دریاچه ارومیه که، تاکنون با کارشکنی

سازمان محیط زیست ایران، بخش اعظم آن از 
 بین رفته، در حال خشک شدن کام  است.
های ضد  حکومت اسالمی ایران با سیاست

های  سازی فرهنگی خلت فرهنگی خود در پی پاک
ایران است. سیستم آموزو و پرورشی ایران 

ترین نهادها و ساختارهایی است  یکی از اساسی
ریزی و  که در راستای نابودی فرهنگی برنامه

زبان و فرهنگ  کند. آزادی آموزو به عم  می
تری در جامعه ایران  دلی و اتحاد بیش مادری، هم
های  خلت  مادری همه  زبان کند. تدری  به ایجاد می

ها  زبان  فارسی آزاد و همه  ایران، باید در کنار زبان
 عنوان زبان رسمی و برابر پذیرفته شوند. ها به زبان

این  »مل  متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
موضوع در بند سوم همین ماده به این شک  

پدر و مادر در انتخاب نوع »ادامه یافته است: 
آموزو و پرورو برای فرزندان خود، بر 

 »دیگران حت تقدم دارند.
های در خطر یونسکو، بیش  برابر با اطل  زبان

های  ها و گویش از بیست زبان از مجموعه زبان
پذیر یا در معرض خطر  فعلی رایج در ایران آسیب

 .مرگ هستند
نوازتر  ویژه برای کودکان، گوو زبان مادری به

از هر صدای دیگری است و نقش مهمی در رشد 
گیری هویت و شخ یت او، ایفا  کودک و شک 

شود  کند. زبانى را که بعدا یاد گرفته می می
همیشه زبان دوم است. اساسا بین زبان مادری و 

 ای تنگاتنگی برقرار است. هویت رابطه
ممنوعیت زبان مادری در ایران، ریشه تاریخی 
دارد. در تاریخ جدید ایران و بعد از به قدرا 

، سیاست 2313رسیدن رضا شاه در سال 
 »غیرفارس»های  حکومت در جهت نابودی زبان

در کشور بود. این سیاست در زمان پسرو 
محمدرضا شاه ادامه یافت. حکومت اسالمی نیز 
همین سیاست را دنبال کرده است. بنابراین، 

خ وص  وظیفه برخی از اداراا دولتی، به
آموزو و پرورو و نهادهای آموزشی در تاریخ 

های  این بوده است که زبان  معاصر ایران
 غیرفارسی را از بین ببرند.

عمال ممنوعیت زبان مادری، راه را هر چه 
جانبه  تر برای اعمال سانسور دولتی همه بیش

های  انتشار کتاب، روزنامه، پخش برنامه
چنین ممنوعیت  رادیویی و تلویزیونی و هم

ها و احزاب سیاسی و نهادهای  سازمان
 سازد. دمکراتیک و غیره هموار می

مفاد  اما حکومت اسالمی ایران، تاکنون به
شمول  المللی و جهان کدام از این معاهداا بین هیچ

در مورد زبان مادری عم  نکرده، بلکه 
های حکومت اسالمی ایران بر  ها و برنامه سیاست

 .ها بوده است علیه همه این معاهداا و تفاهم نامه
نگاران و ادبای     در حقیقت بخشی از تاریخ

های این     زبان، ادبیاا و فرهنگ همه ملیت    فارس
جغرافیا را نادیده گرفته و آن را در قالب فرهنگ 

ریزی کردند. سپ  با  و ادب فارسی قالب
های نظامی، سیاسی و اقت ادی دولت، به     حمایت

 نهادمندی آن پرداختند. 
زبان با     چنین تالشی از سوی مورخان فارس

های     راهبردهای مخرب سیاسی و نظامی حکومت
منظور انکار  پهلوی و حکومت اسالمی به

های زبانی و تحمی  ایده برتری نژادی     گوناگونی
جهت است. این   ها کامال هم    ها بر دیگر ملیت   فارس

ای را  جانبه    دو جریان در کنار هم تالو همه
ق د انکار تنوعاا فرهنگی و تحکیم  به

 کنند.  نژادپرستی ایرانی تکمی  می
آموزو و پرورو این است که    وظیفه دولت و

موقعیت خانوادگی و والدین،  بدون توجه به
سالگی در دسترس  27آموزو رایگان را تا 

ها قرار بدهد. ولی متاسفانه در    کودکان و خانواده
تری  ایران چنین نیست و هر سال کودکان بیش

آمیز دولت و فقر  های تبعیض قربانی سیاست
 مانند. شده و از ادامه تح ی  باز می

 

بخش دوم و پایانی این مطلب، در شماره 
 آینده کمون منتشر خواهد شد.

شنان و  ها و تحقیقاا کارشناسان و روان بررسی
شناسان در سراسر جهان، این مس له را  زبان

اند که موثرترین راه برای آموزو  اثباا کرده
ها به کودکان، استفاده از زبان   مفاهیم و مهارا

زبان در  6777هاست. امروزه در حدود  مادری آن
لحاظ تعداد  سراسر جهان وجود دارند که به

کنند. کارشناسان بر اهمیت  ها با هم فرق می گویش
 آموزو بر زبان مادری تاکید دارند.

اند  تقریبا تمامی متخ  ان آموزشی بر این عقیده
کنند و از  زبان مادری خود فکر می که کودکان به

توانند طرز تفکر خود  طریت زبان مادری بهتر می
را بیان نمایند و کودک از طریت زبانی که فرا 

گیرد به بیان احساساا خود و شناختش از  می
 پردازد. محیط می

گیری هویت و شخ یت  زبان مادری در شک 
سزایی دارد و در واقع بخشی از  کودک تاثیر به

هویت فرد است. فراگیری زبان مادری یادگیری 
کند و منجر  های دیگر را تسهی  می زبان
 گردد. پیشرفت زبانی و آموزشی می به

اما حکومت اسالمی، چه  سال است که 
های ذوب فرهنگی را به اجرا درآورده و  سیاست

های تحت ستم ایران  لطماا زیادی به فرهنگ خلت
زبانان  زبانان و غیر فارس و همبستگی بین فارس

وارد کرده است. طبیعی است که خانواده، معلمان، 
ها،  آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه دانش

نگاران و ورشنفکران مترقی و  روزنامه
های مادری را  خواه، مس له آزادی زبان آزادی

ها، تبلیغ و  عنوان حت مسلم و ضروری انسان به
ترویج کنند و حول آن یک افکار عمومی قوی 

توان حکومت را  بسازند. از این طریت است که می
های مادری کرد. بر  پذیرو آزادی زبان وادار به

خالف ادعاهای حکومت اسالمی و هواداران آن، 
های مادری  مبنی بر این که آزادی آموزو زبان

طلبانه است دروغی بیش  یک خواست تجزیه
های مادری نه  نیست. چرا که آزادی آموزو زبان

زبانان  زبان فارسی و اتحاد فارس ای به تنها لطمه
زند، بلکه اتحاد و همبستگی  های نمی با سایر خلت

های ایران را  زبانی و فرهنگی و اجتماعی خلت
دهد. بنابراین تالو و مبارزه برای آزادی  ارتقا می

ای مهم و مستقیما در  زبان مادری، مبارزه
 ویژه کودکان است. راستای اهداف انسانی به

به این ترتیب، نه تنها حت برخورداری از آزادی 
هاست، بلکه  زبان مادری، حت مسلم همه انسان

این   المللی موجود نیز به های بین حتی در میثاق
المللی  میثاق بین 10حت تاکید شده است. ماده 

دسامبر  26حقوق مدنی و سیاسی م وب 
کنوانسیون حقوق کودک م وب  07، ماده 2366

مجمع عمومی سازمان مل   2373نوامبر  17
و  0چنین مواد مختلف از جمله بندهای  متحد، هم

اعالمیه حقوق افراد متعلت به  00ماده  4
های قومی، ملی، مذهبی و زبانی اعالمیه  اقلیت

مجمع عمومی سازمان  2331دسامبر  27م وب 
مل  متحد، اعالمیه جهانی حقوق زبانی م وب 

ماده تهیه و تدوین و ت ویب  31در  2336سال 
شده است که در آن تمامی جزئیاا مربوط به 

ها  های مختلف و وظایف دولت حمایت از زبانملیت
گانه  در این خ وص قید گردیده است. بندهای سه

یونسکو  2336منشور زبان مادری م وب سال 
زبان مادری و وظایف  در مورد حت تح ی  به

  اند. ها در قبال آن حائز اهمیت دولت
در رابطه با حت آموزو به زبان مادری در بند 

اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده  16دوم ماده 
هدف آموزو و پرورو باید شكوفایی »است: 

همه جانبه شخ یت انسان و تقویت رعایت 
 های اساسی باشد.  حقوق بشر و آزادی

آموزو و پرورو باید به گسترو حسن تفاهم، 
ها و تمام  دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت

 های گسترو قعالیت های نژادی یا دینی و نیز به گروه

۷صفحه   



 ها کارگران، مبارزات خلق  شب همبستگی با اعتصاب
  طلب ایران! خواه و برابری و مردم تحت ستم و آزادی

 
حکومت اسالمی ایران سخت در بحران است اما آوار این 

های اقت ادی، سیاسی و امنیتی خود را بر سر زیست و  بحران
ریزد. با وجود تشدید سانسور و سرکوب حکومت،  زندگی مردم می

روزی نیست که کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، جوانان، 
لشکر میلیونی بیکاران، رانندگان کامیون، بازنشستگان، مال 

های تحت ستم ایران از  باختگان، کشاورزان، اصناف و خلت
کردستان تا خوزستان، از بلوچستان تا آذربایجان و تهران و غیره، 
دست به اعت اب و اعتراض نزنند و حکومت جه  و جنایت و ترور 
اسالمی و استثمارگران را به چالش نکشند. همه این وقایع 

سازی را در مقاب  جامعه  دهنده افت تحول بزرگ و سرنوشت نشان
ایران قرار داده تا با مبارزه پیگیر و قدرا مردمی خود، این 

گر و استثمارگر را از اریکه قدرا پایین  کش و ستم حکومت آدم
دست خویش  بکشند و سرنوشت و مدیریت جامعه را نیز مستقیما به

 گیرند. 

 
ما برگزارکنندگان این شب همبستگی در حمایت و پشتیبانی از همه 
این مبارزاا جاری و با شکوه مردمی در جامعه ایران، از همه 

ها و احزاب  های کارگری، سازمان های آزاده، تشک  انسان
کنیم در این  طلب سوئدی و ایرانی دعوا می خواه و برابری آزادی

 شب شرکت کنند و اگر مای  بودند پیام بدهند.
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های سیاسی و هنری  در آفیش بعدی رئوس برنامه
 این شب را اعالم خواهیم کرد.

 
 

 کنندگان: برگزار
واحد  -های ایران  ها و خلت پالتفرم دموکراتیک جنبش»

 »کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد»و  »استکهلم
 

 اعالم موجودیت اتحادسراسری بازنشستگان ایران اطالعیه

 
 بازنشستگان، مستمری بگیران و هم سرنوشتان عزیز

سالیان درازی به امید برخورداری از یک زندگی در خور وشایسته، به 
ها یکی از پ  دیگری بر اریکه  انتظار تدبیر دولتیان نشستیم. دولت

اعتنایی و  قدرا نشستند و رفتند. اما شوربختانه درب بر همان پاشنه بی
های برحقمان  های توخالی حاکمان در برابر مطالباا وخواست وعده

 چرخید.
 

مذاکره کردیم، تح ن کردیم، اعتراض کردیم و باز اجتماع کردیم اما 
دریغ از گوو شنوایی که فریادمان را بشنود. در این میان نه تنها هیچ 

ارزو کردن پول  گشایشی در وضعیت زندگی ما ایجاد نشد، بلکه با بی
آور ما را در کنار سایر اقشار مزد بگیر  های سرسام ملی و تحمی  گرانی

های این  بار پرتاب کردند. از مشخ ه مرجله جدیدی از زندگی فالکت به
تر در تامین نیازهای اولیه و حداقلی خود  مرحله ناتوانی هر چه بیش

وخرد شدن کمر بازنشستگان و مزدبگیران زیربار سنگین تورم و عدم 
دسترسی به بهداشت و درمان مناسب و در یک کالم سقوط پر شتاب 

 بار است. عمت زندگی فالکت به

ای در حاکمان جهت ح  مشکالا و توجه  اینک که اراده
مان  هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن خواسته به

گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی  دارند، نتیجه
پایان رسیده است. راهی  شک  گذشته به ق د فریب و تحمی  زندگی به به

بار جستجو  رفت از این وضعیت مشقت نو باید یافت وعملی برای برون
 کرد.

 
ها  شواهد نشان از آن دارد که در شرایط کنونی ذهنیت و اراده بازنشسته

ای ازقوام رسیده است که با  چنان درجه آن و سایر اقشار جامعه به
داشتن زندگی درخور و »توان شعار  راهی می دلی و هم همبستگی و هم

شعار محوری و اساسی خود تبدی  و محقت  را به »شایسته حت ماست
 کرد.

 »اتحاد سراسری بازنشستگان ایران»با چنین رویکردی است که امروز 
هایی که دغدغه یک زندگی  با هدف ایجاد صفی واحد از تمام بازنشسته

شایسته و مناسب توام با آرامش، آسایش، رفاه و امنیت خاطر را دارند، 
راهی ما  کند. ما برآنیم که اتحاد و همبستگی و هم اعالم موجودیت می

تواند و باید بر پراکندگی و  عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ می به
گران از  تشتت صفوفمان فائت آید و ما را در دور کردن دست غارا

ها و  ها و تحقت خواسته هایمان و در دست گرفتن کنترل آن صندوق
مان و در نهایت برخورداری از زندگی شایسته یاری  مطالباا بر حت

 دهد.
 تر باد اتحاد تمامی بازنشستگان هرچه گسترده

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
https://t.me/faealane 
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 سرنگون باد حکومت اسالمی ایران!
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