
 سهند سهند
  1١1٢مارس  11  -  1٣١٣فروردین  1

شماره ششم -سال اول   

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 مبارزه ما نتيجه ميدهد!

 جليل جليلى

تبريك سال نو به شما خوانندگان اين نشريه را همراه ميكنم با 

تبريك آزادى سكينه محمدى آشتيانى به فرزندانش و به همه 

آنهايى كه براى آزادى او تالش كردند. طبق اطالعيه اى كه از 

طرف كميته بين المللى عليه اعدام منتشر شده است، خبر 

آزادى سكينه محمدى در آخرين كنفرانس مطبوعاتى محمد 

 اعالم شده است.  ٢٩جواد الريجانى در سال 

ما از آزادى سكينه محمدى آشتيانى بى اندازه خوشحال ميشويم، 

هم باشد، نشانه “  عفو”چرا كه آزادى او از زندان، حتى به اسم 

پيروزى زندگى بر مرگ است. مرگى كه جمهورى اسالمى 

انسانها را به آن محكوم ميكند ميتواند نا كام بماند. ما آزادى 

سكينه محمدى آشتيانى را نتيجه تالش هاى فعالين كميته بين 

المللى عليه اعدام و در راس آن مينا احدى و حمايت ميليونها 

 مردم جهان در اعتراض به حكم سنگسار او ميدانيم. 

اگر چه تا كنون اخبار ضد و نقيضى در مورد اين مسـئله در 

جريان است، با وجود اين اعالم شدن اين نكته از طرف رئيس 

كميسيون حقوق بشر جمهورى اسالمى كه سكينه محمدى 

و از از زندان مرخص شده است نشانه اين “  عفو”آشتيانى 

است كه مبارزه متحدانه مردم عليه سنگسار و عليه اعدام 

ميتواند حكومت اسالمى را به عقب براند و انسانها را از خطر 

 اعدام و سنگسار نجات دهد.  

 6ادامه در صفحه         

سهند سال جدید را به تمام انسانهای آزادیخواه و 

 برابری طلب تبریک میگوید. به امید دنیایی آزاد و برابر.
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 ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن!

(3) 

خصوصيات مشترک ناسيوناليسم ایرانی و 

 ناسيوناليسم ترک!

 محسن ابراهيمی

در اين بخش ميخواهيم روی اين نکته تمرکز کنيم که ناسيوناليسم ترک و 

ايرانی، عليرغم خصومت متقابلشان، از اصول مشابهی تبعيت ميکنند! 

اصولی که بر اساس آن هر دو ناقض حقوق پايه ای و اوليه افراد انسانی 

به مثابه شهروندان جامعه هستند. بر اين اساس، مردم آذربايجان و 

خصوصا طبقه کارگر و قشرهای محروم جامعه زير سلطه  حکومتی که 

ايدئولوژی رسمی اش ناسيوناليسم ترک باشد همچنان محکوم به زندگی در 

 فقر، بی حرمتی و ناامنی اقتصادی و سياسی خواهند بود. 

 چند وجه از خصوصیات مشترک دو ناسیونالیسم ایرانی و ترک! 

برای هر دو جامعه طبقاتی فرض است و برای اعمال حاکميت طبقاتی  -۱

نگاهی به اعتراضات مردمی در رابطه 

 با خشک شدن دریاچه اروميه 

 فراز آزادى

محيط زيست يکی از عرصه هائی است که از گزند سياستهای ضد انسانی 

رژيم در امان نمانده و نتايج آنرا امروزه در قامت آب و هوای آلوده، 

بحران آب و از بين رفتن جنگلها و رودخانه ها و درياچه ها ميتوان ديد. 

خشک شدن درياچه اروميه و تاثيرات مخرب آن  در زندگی ميليونها مردم 

ساکن منطقه آذربايجان باعث شده که مردم اعتراض به اين فاجعه زيست 

محيطی را هم يکی از عرصه های مبارزه دانسته و در اين زمينه نيز عليه 

سياست هاى جمهورى اسالمى اعتراض کنند . هدف اين نوشته کوتاه 

اينست که نشان دهيم که اين جنبه از اعتراض مردم ميتواند يکی از آن 

سنگرهاى مبارزاتی تلقی شود که قادر است نيروی عظيمى را عليه 

جمهورى اسالمى بسيج كند. اين عرصه از مبارزه تا به اينجا نيز علی 

رغم کمی و کاستی هايش، مقامات رژيم را در برخورد به اين معضل گيج 

 و منگ کرده و به تناقض گوئيهای آشکار کشانده است. 

مردم شهر های تبريز و اروميه و برخی  ۱٩٢١روز سيزده فروردين 

شهرهای اطراف درياچه اروميه دست به تجمعات اعتراضی زده و 

سياستهای زيست محيطی رژيم در خصوص خشکاندن درياچه اروميه را 

 سهند ٣ادامه در صفحه         
 هر دو هفته یکبار جمعه ها منتشر میشود.

 در این شماره میخوانید :

 (٢ستم ملی در آذربایجان و راه حل آن! )

 منتخبی از نظرات بینندگان دریاچه ارومیه 

نگاهی به اعتراضات مردمی در رابطه با خشک شدن 

 مبارزه ما نتیجه میدهد!

 5ادامه در صفحه                                                                  



 سهند 
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سرمايه دار بر کارگر و کل جامعه 

تالش ميکنند. تنها تمايز ناسيوناليسم 

ترک در اين زمينه اين است که 

ميخواهد اين جامعه طبقاتی در درون 

مرزهای مشخصی را تحت کنترل 

خود در بياورد. ميخواهد يا از کل 

سفره چپاول زندگی کارگر سهم بزرگتری برای بوروژازی ترک دست و 

پا کند و يا حتی فراتر از اين سفره اش را جدا کند و کل نيروی کار منطقه 

مستقل شده ترک زبان را در خدمت سرمايه و بورژوازی بومی قرار دهد. 

به اين اعتبار هر دو ناسيوناليسم ضد هر تالش اجتماعی برای تغيير نظام 

 نابرابر طبقاتی هستند. ضد هر جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه هستند. 

هر دو صاحب مقدساتی هستند که ظاهرا ماورا طبقات است و بايد   -٩

توسط همه محترم شمرده شوند. برای هر دو "وطن معنوی ترين کالم 

روی زمين است" که با دهها مخلفات مقدس ديگر از جمله تماميت ارضی 

و پرچم ملی و سرود ملی و ...  بايد توسط همه آحاد جامعه پرستش شوند. 

مقدساتی که در مقابلش افرد انسانی و شهروندان جامعه هيچ هستند. هر دو 

به افرادی نياز دارند که اراده و آگاهی و استقالل عمل نداشته باشند. هر دو 

به مقدسات باالتر از افراد و افراد تسليم به مقدسات نياز دارند. شهروند 

 آزاد و برابر و صاحب اختيار به حال هر دو مضر است. 

رابطه هر دو با مذهب بر مبنای يک پراگماتيسم سياسی است.   -٩

ناسيوناليسم ايرانی در عين رقابت با جريانات اسالمی برای تبديل شدن به 

ايدئولوژی حکومتی، هميشه در مقابل اعتراض کارگر و چپ و کمونيسم و 

جنبشهای برابری طلبانه در کنار آن جريانات بوده است. در دوره سلطنت 

ناسيوناليسم ايرانی به مثابه ايدوئولوژی رسمی حکومتی، هميشه در مقابل 

کمونيسم و کارگر هوای اسالميها را داشت؛ اسالميهايی که بعدا به نيروی 

تبديل شدند. همين االن هم در مقابل  ۷۵محوری برای شکست انقالب 

خطر عروج کارگر و چپ و کمونيسم به قدرت سياسی، ناسيوناليسم ايرانی 

 حتی يک لحظه برای اتحاد با جمهوری اسالمی درنگ نميکند. 

ناسيوناليسم ترک هم اگر چه االن در اپوزيسيون است اما اوال حواسش 

هست که با توصل به حقه شناخته شده احترام به مذهب توده مردم در 

ماههای "مقدس" محرم و رمضان در خدمت "ملت عزادار" باشد. )از اين 

بگذريم که اين ماهها ديگر هيچ تقدسی برای خود آن "ملت" ندارند.( و ثانيا 

ناسيوناليسم ترک بخش مهمی از متحدين سياسی  اش را در ميان صفوف 

خود حکومت اسالمی جستجو ميکند. مثال مالحسنی و نمايندگان ترک زبان 

 مجلس اسالمی بخشی از اين متحدين مرتجع هستند.    

ناسيوناليسم اگر چه در مقاطعی از تاريخ، نيرويی از جنبش  -۴

سکوالريستی بوده اما مشخصا در عصر حاضر نميتواند به طور جدی در 

کنار مبارزه برای يک جامعه سکوالر قرار گيرد. جريانات ناسيوناليستی 

در بهترين حالت سکوالريست نيم بندی هستند که هر جا اقتضا کند دست 

در دست مذهب عليه شهروندان و حقوق شهروندی تعرض ميکنند. 

ناسيوناليسم امروز حتی اگر از مذهب فاصله بگيرد بيشتر به خاطر اين 

است که خرافات ملی و قومی را جايگزينش کند.  ناسيوناليسم ترک و 

ايرانی از اين قاعده مستثنی نيستند. از  منظر ناسيوناليسم ايرانی و يا ترک 

افراد انسانی بدون مهر قومی و ملی قابل تصور نيست. حقوق شهروندی به 

قوميت و مليت افراد الصاق شده است. تبليغات ناسيوناليسم ترک تحت 

عنوان اخراج کردها از آذربايجان به همان اندازه برخورد ناسيوناليسم 

ايرانی به پناهجويان افغانستانی درايران شنيع است. جنبش و جريانی که 

نميتواند افراد انسانی را بدون قوميتشان تصور کند يک مانع جدی در مقابل 

استقرار حقوق شهروندی است. يک مانع جدی در مقابل استقرار نظام 

سکوالر است. يک  نظام سکوالر نميتواند بر مبنای قوميت و مليت 

سازمان يابد. در يک نظام مبتنی بر اصالت اقوام و ملتها، قوميت و مليت 

جای مذهب را ميگيرد. در يک جامعه سکوالر، جدايی ايدئولوژی قومی 

از دولت و آموزش و سيستم قضايی به همان اندازه جدايی مذهب از اينها 

 مهم است.  

 تصویری کوتاه از ناسیونالیسم ایرانی! 

آريايی شيفته پاراگرافی از "هرمان هسه" فيلسوف  -ناسيوناليستهای ايرانی

آلمانی )به قولی شرق گرا ترين فيلسوف غرب( هستند که زمانی باالی 

 صفحه اول هفته نامه "ايران تايمز" را مزين ميکرد: 

"وطن معنوی ترين کالم روی زمين است؛ دوستی اش نه در آب است و نه 

دوستی وطن در دل است، در خون است و شايد همان حيات  -در خاک 

 " .دمنده ای است که در تن ما باال و پايين می رود

ناسيوناليسم ايرانی در عالم سياست البته ترجمه ای بسيار خونين از اين 

عبارات رمانتيک است. اگر الزم باشد به نام وطن و برای وطن، به نام 

تماميت ارضی و برای حفظ تماميت ارضی ميتوان دريايی از خون براه 

انداخت. ميتوان ميليونها انسان همان وطن را آواره کرد، بی خانمان کرد و 

به خاک و خون کشيد. اما اينکه در محدوده همان تماميت ارضی و همان 

وطن يکپارچه بر سر "هموطن"  چه می آيد مشکل و مساله ناسيوناليسم 

نيست. به اين دليل ساده که ناسيوناليسم ايرانی ايدئولوژی ای برای تامين 

منافع و سعادت و امنيت و آزادی همه جامعه نيست. برعکس، ايدئولوژی 

تامين منافع طبقه حاکم به نام همه است. ايدئولوژی تامين منافع طبقات دارا 

 به نام "ملت" است! 

تاريخا، ناسيوناليسم ايرانی ميراث سياسی دوران رضاشاه است که نقش 

واقعی اش اين بود که جغرافيای ايران را به عنوان يک بازار بزرگ کار 

و سرمايه در چهارچوب "يک کشور و يک ملت و يک دولت" سازمان 

دهد. خدمت اصلی رضا شاه به سرمايه داری نوپای ايران اين بود که اين 

طبقه را صاحب "وطن" کرد تا زير پرچم اين "معنوی ترين کالم روی 

زمين" و فارغ از هرگونه معنويت، سرمايه سفت و سخت و بيرحم و خالی 

از هر گونه عاطفه و  انسانيت را در جغرافيای بزرگی به نام ايران به کار 

 بياندازد و انباشت کند. 

ميالدی(، رضا شاه به تشويق سفارت ايران  ۱٢٩٩شمسی ) ۱٩۱٩در سال 

در برلين  دستور داد نام جغرافيای زير سلطه اش از "پرشيا" به "ايران" 

تغيير يابد. اين تصميم رضاشاه فقط نتيجه تمايالت فاشيستی او نبود. ظاهرا 

در فضای سياسی عروج نژاد پرستی آريايی در اروپا، "ايران" بهتر از 

"پرشيا" ميتوانست به عنوان يک چسب درونی ناسيوناليسم در حال عروج 

ايرانی )به مثابه ايدئولوژی سرمايه در حال عروج( عمل کند. ناسيوناليسم 

ايرانی در آن دوره، به تبعيت از فاشيسم دهه سی، شعار "يک دولت، يک 

ملت، يک فرهنگ، يک پيشوا، يک دکترين، يک حزب" را سرمشق خود 

قرار داد. ادبيات ژورناليستی آن مقطع، تماما در خدمت تبديل "وطن 

ايران" و "ملت ايران" به يک هويت مقدس معنوی و سياسی بود. برای 

مثال مجله آينده ارگان گروه اولتراناسيوناليست "انجمن ايران جوان" علنا 

مبلغ "يک ملت، يک کشور، يک زبان" بود. زبان دولتی اجباری به مثابه 

يک رکن مهم در دست ناسيوناليسم ايرانی عمل ميکرد. غير از فارسی، 

آموزش و فعاليت ادبی به زبانهای ديگر از جمله زبان ترکی ممنوع شد. 

ماتلایر تبليغی پيشبرد اين سياست را  ايدئولوگهای ناسيوناليست در ميان 

ادبا و شعرا و نويسندگان پيش بردند و ضامن اجرايی اش هم اجبار سياسی 

 و زور سرنيزه دستگاه سرکوب سلطنتی بود. 

 ستم ملی... 

 
 

 1از  صفحه    

 5ادامه در صفحه         

 شماره ششم  -سال اول 
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، ناسيوناليسم ايرانی از جايگاه ايدئولوژی رسمی ۷۵با شکست انقالب 

طبقه حاکم به موقعيت اپوزيسيون رانده شد و جايش را اسالم سياسی 

گرفت. اگر چه ناسيوناليسم ايرانی هم اکنون ايدئولوژی رسمی حکومتی 

نيست و در اپوزيسيون است اما مخالفتش با جمهوری اسالمی به اين خاطر 

است که خود را نماينده صالحتر و کاردان تر از ايدئولوژی اسالمی برای 

 خدمت به  طبقه بورژوا و مديريت نظم سرمايه داری ميداند. 

در نقطه مقابل هم، گرايشاتی از درون جمهوری اسالمی تصور ميکنند که 

با توجه به منفور بودن ايدئولوژی رسمی اسالمی شايد توسل به امامزاده 

ناسيوناليسم ايرانی گرهی از بحران سياسی حکومتی را بگشايد. حتما در 

دوره تثبيت جمهوری اسالمی کسی تصورش را هم نميکرد که رئيس 

جمهوری اسالمی، مريد يکی از مرتجعترين آخوندهای رسمی حکومت به 

نام مصباح يزدی، چفيه اش را همزمان بر گردن کاوه آهنگر و پاسدار 

بسيجی بياندازد و شاهنامه فردوسی را "توحيد نامه" بنامد و کوروش را 

 "جوان ايرانی عدالت طلب و آزادی خواه" معرفی کند! 

 تصویری کوتاه از ناسیونالیسم ترک! 

اسطوره سازی از قوم آريايی هميشه وزن مهمی در تالشهای تبليغی 

ناسيوناليسم ايرانی داشته است. از منظر ناسيوناليسم آريايی سرزمين ايران 

موزاييکی از اقوام و ملل مختلف است که منشا همه به قوم آريايی 

برميگردد. مردم ترک زبان هم يکی از اين اقوام نشات گرفته از اين قوم 

اسطوره ای هستند که ريشه شان به ايرانيان ماد برميگردد و زبانشان هم 

در اصل پهلوی آذری بوده است. اين منشاء شناسی و ريشه يابی اتنيکی 

هرگز يک دلمشغولی اکادميک صرف نبوده است بلکه برعکس هميشه به 

مثابه زمينه سازی سياسی آگاهانه جهت اعمال تبعيض بر ساير بخشهای 

مردم که ظاهرا قوميتشان کمتر اصيل است عمل کرده است. ريشه يابی 

اتنيکی برای اثبات اصالت يک قوم هيچ سنخيتی با اصالت انسان ندارد و 

 نه تنها با برابری و آزادی انسانها بيگانه است بلکه در مقابل آن است.  

ناسيوناليسم ترک هم که مثل همتای ايرانيش فعاالنه دنبال تاريخ سازی 

 -برای اثبات اصالت قوم خود است، به همان اندازه ناسيوناليسم ايرانی

آريايی با برابری و آزادی و اصالت انسانی بيگانه است. و بايد تصريح 

کرد که  ساده انگاری است اگر کسی چنين تالشهايی از جانب ناسيوناليسم 

 ترک را صرفا واکنشی مشروع در مقابل ناسيوناليسم ايرانی تلقی کند. 

عايشه حر يک پرفسور اهل ترکيه  

در مطلبی افشاگرانه به اين تاريخ 

سازی نژاد پرستانه اشاره های 

جالبی ميکند. برای مثال، پان 

ترکيستها در سوراخ سنبه های 

تاريخ گشته اند و کشف کرده اند 

 که: 

"اولين قوم برتر و مدنی بشريت، 

ترکهائی هستند که وطنشان 

اساس تمدن چينی را ترک ها پايه گذاری کرده . آلتايالر وآسيای ميانه است

سال قبل از  ۵١١١در ايران و بين النهرين ترکها بودند که پيش از . اند

ميالد اولين دوره تاريخی را برای بشريت با برقراری نخستين جامعه مدنی 

ساکنين دائمی دلتای . با نامهای سومريان ، آکدها و عيالميان تشکيل دادند

 ".  مصر ترکها بوده و مدنيت مصر را ترکها بوجود آورده اند

در سايه توجهات آتاتورک اين تصوير از ترکها به مثابه قوم برتر به سطح 

يک نژاد پرستی رسمی ارتقا داده شد. بودجه های زيادی در تحقيقات 

باصطالح علمی مثل علم اصالح ژن هزينه شد تا راه ايجاد نژاد واحد پاک 

 را پيدا کنند!

در مطلبی به نام "شاخه های چنار کهنسال ترک" خواندم که در کتبيه بيلگه 

آمده است: "خداوندگار آسمان زمين مقدس  خاقان بر کنار رودخانه اروهان

و آب را آفريد. برای اينکه ملت ترک از بين نرود، پدرم ايتريشی خاقان و 

مادرم ايل بيلگه خاتون را در اوج آسمان  به تعالی رساند". مقدس سازی 

از "ملت ترک" آنقدر پيش ميرود که سلسلسه های ترک و جنايتکارانشان 

 به مايه افتخار و غرور ملی تبديل ميشوند:

"دولتهای هون، گوگ ترک، سلجوقيان، تيموريان و عثمانيان که موجب 

بسط و توسعه طوايف مختلف تورک در تمامی آسيا و اروپا شدند، مايه 

 افتخار و غرور هر ترکی در نگاه به گذشته ميباشد." 

جای تعجب نيست که تحصيلکردگان ناسيوناليست ابايی ندارند که در باره 

بخش ديگر جامعه يعنی فارس زبانها با زبان نازيها و فاشيسم صحبت کنند. 

يکی از اين تحصليکردگان عليرضا اردبيلی است که در مقاله ای خطاب 

 به فارسها مينويسد: 

در کل اينها بعنوان ...  اينها بعنوان ملت يک ايراد کروموزومی دارند"

مريض اند. ...اينها اگر بعنوان ملت يک ذره شعور داشتند، يک ذره   ملت

عقل داشتند، می توانستند بعنوان ملت از منافع خودشان دفاع کنند. منافع 

نقص کروموزومی  ولی در نتيجه… اينها در از هم پاشيدن ايران نيست. 

 شان، بی شعوريشان، پايين بودن فهم و دراکه شان است."

در خاتمه و بسيار مختصر بايد تاکيد کنم که ناسيوناليسم ترک که اثبات 

برتری قوم خود و تبعيض بر مبنای مليت و قوميت رکن ايدئولوژيکش 

است خود مانع تحقق جامعه ای است که در آن تبعيض از هر نوعش ريشه 

کن شود. برای استقرار جامعه ای که مردم ترک زبان در کنار همه 

شهروندان ديگر  فارغ از تبعيض و تحقير و ستم و نابرابری زندگی کنند 

بايد آن مناسبات اقتصادی و سياسی را زير و رو کرد که با تبعيض تنفس 

ميکند. بايد در عين حال جامعه را از سمومات ناسيوناليستی از هر نوعش 

 پاک کرد. 

 به اين موضوع در بخش بعدی و پايانی باز خواهيم گشت.***   

 ادامه دارد ... 

 

 ٣از  صفحه         ستم ملی... 
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نيز اعتراضاتی در اين رابطه  ٨٢و  ٨٨محکوم کردند . قبال در سالهای 

از طرف مردم منطقه و بويژه شهرهای اروميه و تبريز صورت گرفته بود 

 که در رسانه ها انعکاس مطلوبی نيافت.  

های حقوق بشری و به  های منتشر شده در رسانه بر اساس برخی گزارش

آميز فعاالن مدنی  گفته شاهدان عينی در استان آذربايجان تظاهرات مسالمت

با  ۱٩٢١در اعتراض به وضعيت درياچه اروميه در پنجم  شهريور 

دخالت نيروهای انتظامی و امنيتی به خشونت کشيده شد.  به گزارش 

آور  هرانا، پليس ضد شورش در شهر تبريز اقدام به استفاده از گاز اشک

کرد و در نتيجه آن تعدادی از مردم زخمی و دستگير شدند. اين تظاهرات 

طورهمزمان برگزار شد در اعتراض به  که در شهرهای تبريز و اروميه به

 وضعيت درياچه اروميه و افزايش سرعت خشک شدن آن بوده است. 

اين اعتراضات بحدی به رژيم فشارآورد که نمايندگان مجلس را نيز وادار 

 ٩٩به تکاپو کرد و رسانه ها در اين رابطه نوشتند:  "از سويی ديگر 

ای به هيت رئيسه  زبان مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه نماينده آذری 

 گيری و حل مشکل درياچه اروميه شدند."  مجلس خواستار پی

اند: "از هيت رييسه  به گزارش خبرآنالين اين نمايندگان در نامه خود نوشته

محترم مجلس در ارتباط با درياچه اروميه درخواست حل و پييگيری 

 طور کارشناسانه و فوری داريم."   مشکل درياچه را به

اين نمايندگان که متعلق به سه استان آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و 

اند که دولت بايد در قبال تبعات  اردبيل هستند در اين نامه اعالم کرده

اجتماعی، سياسی و اقتصادی حاصل از روند خشک شدن درياچه اروميه 

 گو باشد. پاسخ

مرداد، با دو فوريت طرح جلوگيری از خشک  ٩۷نمايندگان مجلس روز 

های ارس و  شدن درياچه اروميه از طريق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه

سيلوه، مخالفت کردند و قرار شد اين طرح به صورت عادی در کميسيون 

 مربوطه بررسی شود.

های مردم اروميه شرکت کرده به دويچه  يک شاهد عينی که در اعتراض 

گويد: "تظاهراتی که پنجم شهريور در اروميه برگزار شده بود يک  وله می

تظاهرات با شعارهای اکثرا محيط زيستی بود. تظاهرکنندگان شعارهايی به 

ها در برخی از شعارها همچنين  دادند. آن زبان ترکی آذربايجانی سر می

دهد، بيايد  دهد و مجلس به قتلش فرمان می گفتند درياچه اروميه جان می می

هايمان درياچه اروميه را پر کنيم، درياچه اروميه تشنه  گريه کنيم و با اشک

 بازد،  و زنده باد آذربايجان." است، اگر آذربايجان بيدار نشود، می

نيز در جريان مسابقه فوتبال بين تيمهای  ۱٩٢١شهريور  ۱٨در روز 

تراکتورسازی و استقالل تهران در استاديوم آزادی تماشاگران در اعتراض 

به خشک شدن درياچه اروميه شعار دادند و از مردم تهران نيز درخواست 

 حمايت کردند. 

موضوع خشک شدن درياچه اروميه هميشه عرصه ای بوده که 

ناسيوناليستهای  آذری و از جمله تلويزيون گوناز تی وی از آن بنفع 

خودشان بهره برداری سياسی ميکنند، در صورتيکه اين موضوع از نظر 

اکثر فعالين مدنی موضوعی سراسری بوده و تفاوتی بين خشک شدن اين 

درياچه با نابودی ساير درياچه ها و رودخانه ها و جنگلها در سرتاسر 

ايران نيست. به عنوان مثال يکی از اين فعالين در صفحه فيس بوک اش 

شعله ای که در آذربايجان روشن شده بايد همه ايران را در نوشته است: " 

اينک نوبت سيد علی است. اين درد مشترک هرگز جدا جدا  -بر گيرد 

درمان نمی شود . از اشتباهات گذشته بايد درس بگيريم. مشعلی که بدست 

جوانان با شهامت آذربايجان افروخته شده بايد دست به دست در سراسر 

ايران به جنبش در ايد و بساط ظلم را يکپارچه بسوزاند. نگذاريم شعله های 

آزاديخواهی بار ديگر با تفرقه و بی تفاوتی نسبت به يکديگر به خاکستر 

تبديل شود. ديکتاتور تفاوتی ميان ما قايل نيست.  استبداد دينی هيچ فرقی 

ميان آزاديخواهان فارس و ترک و کرد و بلوچ و گيالنی و... نمی گذارد. 

ديکتاتوربرای سرکوب آزاديخواهان در هر نقطه ايران همه قوايش را 

يکپارچه به ميدان ميفرستد. ما هم برای پيروزی راهی بجز مبارزه 

يکپارچه و سراسری نداريم. هر گونه غفلت برای ياری رساندن به مردم 

 "  دالور آذربايجان پشيمانی بزرگی را بهمراه خواهد داشت.

مبارزات مردم آذربايجان عليه سياست هاى مخرب محيط زيست و عليه 

خشكانده شدن درياچه اروميه بخشى از مبارزات مردم براى دست يابى به 

يك زندگى بهتر و عرصه اى از مبارزه عليه جمهورى اسالمى است. 

دخالت فعال همه مردم در اين عرصه از مبارزه الزم و ضرورى است. 

*** 

 1از  صفحه         ... اعتراضات مردمی 
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نووويسوونوود ايوون سووطووور يووكووى از 
فوعوالويون كووموپويون مووبوارزه عولويووه 
سنگسار و كمپين مبارزه بوراى 
آزادى سكينه محومودى آشوتويوانوى 
بوده است. بهمين خاطور آزادى 
سكينه از زندان اشك شوق مورا 

سال پيش  ٩جارى ميكند. حدود 
خبر آزادى سكينه در روزنواموه 

پوايوان ” ها درج شده بود. من همان موقع مطلب كوتاهى نوشتم تحت عونووان 
“. موفقيت آميز يك جنگ سخت، به مناسبت آزادى سكينه موحومودى آشوتويوانوى

براى درج به سوايوت روزنوه ارسوال  ٩١۱١دسامبر  ٢من اين نوشته را در 
. ولى دبير اين سايت به من گفوت كوه ايون خوبور شوايوعوه بووده اسوت و كردم

سكينه آزاد نشده است. من اين مطلب را جزو مطوالوب مونوتوشور نشوده خوودم 
نگه داشتم. امروز كه خبر آزادى سكينه به واقيعت پيوسوتوه اسوت، جوا دارد 

 آنرا در همين جا به همان صورت منتشر كنيم:

 پایان موفقیت آمیز یك جنگ سخت، بمناسبت آزادى سكینه“ 

تلفن مينا احدى به صدا درميايد و صداى غمگين پسر جوانى از آنطرف 

سخنگوى كميته بين ·   خط ميگويد كه مادر او را ميخواهند سنگسار كنند

المللى عليه سنگسار و كميته بين المللى عليه اعدام به اين پسر جوان قول 

ميدهد كه هر كارى كه از دستش برآيد براى نجات مادر او انجام خواهد 

 ·   داد

بعد از آشكار شدن محدوديت ها و بن بست تالشهاى قانونى براى لغو حكم 

نام سكينه و كمپين ·   سنگسار، مينا احدى مردم جهان را به كمك ميطلبد

روزنامه هاى ·  جهانى براى نجات او به صدر اخبار جهان رانده ميشود

پرتيراژ جهان در باره سكينه و كمپين جهانى اعتراض عليه سنگسار 

مينويسند، سايتهاى اينترنتى تظاهرات هاى خيابانى در حمايت از حق حيات 

سكينه را يكى بعد از ديگرى منتشر ميكنند، خبر گزاريهاى شناخته شده 

جهان مدام با مينا احدى تماس ميگيرند و با او در مورد چگونگى شروع، 

نويسندگان ·  هدف و آخرين دستاوردهاى اين كمپين مصاحبه ميكنند

سرشناس در اين مورد مينويسند، خوانندگان معروف جهان براى سكينه 

ترانه ميخوانند، شخصيتهاى معروف جهان براى آزادى سكينه طومار 

امضا ميكنند و مسئله آزادى زنى كه جمهورى اسالمى ميخواست او را به 

فجيع ترين شكل بكشد، و در كنار آن مسئله قوانين سنگسار در ايران به 

يكى از دستور جلسات پارلمانها، دولتها و نهاد هاى بين المملى تبديل 

مينا احدى، با اعتماد بنفس، ولى گاهى خسته و شايد گاها نا اميد، ·  ميشود

حزب كمونيست كارگرى مينا ·  به تالشهاى شبانه روزى خود ادامه ميدهد

اين حزب اعضا و كادرهايش را براى هر چه ·  احدى را تنها نميگذارد

وسيعتر و قدرتمندتر كردن كمپين جهانى نجات سكينه و اعتراض عليه 

كمپين صد شهر جهان عليه ·  قوانين قرون وسطائى سنگسار بسيج ميكند

 …سنگسار سازمان داده ميشود

تاثير اين جنايت  بر ضد ·  جمهورى اسالمى شهال جاهد را اعدام ميكند

حناى جمهورى ·  انتظارات جانيان اسالمى حاكم بر ايران تمام ميشود

اسالمى، و همراه آن اعتبار بى اعتبار شده حكومت اسالمى در سطح جهان 

 ·رنگ بيشترى ميبازد

دقيقه  ٥٨و  ٥امروز، سه سال بعد از تلفن سجاد به مينا احدى، ساعت 

عصر بوقت لندن، وقتى كه خسته از سر كار بر ميگشتم، روى صفحه تلفنم 

 پيام كوتاهى از يكى از دوستانم  ظاهر شد: 

"Sakineh has been released! Check your email 

soon." 

· ولى به خواندن پيام ادامه دادم·  وقتى اسم سكينه را ديدم اول نگران شدم

اى ميل و فيس ·  به سرعت قدمهايم افزودم·  اشك شوق چشمانم را تر كرد

· همه حكايت از اين خبر خوش داشتند·  بوك و سايت روزنه را چك كردم

با اشتياق ·  به او گفتم كه برايش يك خبر خوش دارم·  به دخترم زنگ زدم

 منتظر شنيدن خبر بود:

"Do you remember once you asked me who was 

Sakineh and why we said free Sakineh, save 

Sakineh?" 

"Yes" 

"She is now freed!" 

Realy?! 

Yes! 

او يك بار مرا در ·  دخترم از احساس خوشحالى من ابراز خوشحالى كرد

او حتى مدتى در ·  ميدان ترافالگار لندن در حاليكه شعار ميدادم ديده بود

او روى پارچه اى كه ·  كنار من ايستاده  و اين شعار را تكرار كرده بود

براى امضا روى زمين پهن شده بود تصوير دخترى را كشيده و زيرش 

 ·“لطفا او را نكشيد”نوشته بود: 

 درود ميفرستم به سجاد كه براى نجات جان مادرش بيدريغ تالش كرد!

درود به مينا احدى كه به قول خود براى نجات جان مادر سجاد وفادار 

 ماند!

درود ميفرستم به تمام دوستانى كه به فراخوانهاى مينا احدى و كميته بين 

المللى عليه سنگسار و عليه اعدام صدا دادند و صداى صف آزاديخواهى و 

 صف انسانيت را قويتر كردند!

آزادى سكينه را براى او و فرزندانش تبريك ميگويم و آرزوى سالمتى و 

 يك زندگى شاد را برايشان دارم!***

 

 مبارزه ما... 
 1از  صفحه    

 



٧ 

 شماره ششم  -سال اول  سهند 

 منتخبی از نظرات بينندگان

 تهيه و نتظيم: فراز آزادى

* بيننده ای از ميانه: "در ميانه گرانی بيداد ميکند. آخوندها پدر ما را در 

آورده اند. من يک کارگرم،  هزينه خورد و خوراک مان را نميتوانم تامين 

کنم. اين حکومت اصال به وضع ما رسيدگی نميکند. نه وامی ميدهد که 

خانه ای بسازيم و نه کمکی ميکند. فقط گرانی است و بس. قيمت يک 

کيلوئی سی هزار تومان شده است. خدا قبر خمينی و  ٥قوطی روغن نباتی 

خامنه ای را پر کند از... من تازه با برنامه های کانال جديد آشنا شده ام. 

دو سه قسمت آن را ديده ام. دفعه قبل به بچه هايم گفتم که شماره تلفن 

برنامه شما را بردارند تا من بتوانم تماس بگيرم. االن هم زنگ زده ام و به 

شما سالم عرض ميکنم. به همه دوستان و آشنايان هم برنامه شما را 

 معرفی خواهم کرد و حتمن خواهم گفت که با شما تماس بگيرند."

* بيننده ای از مغان: "منظوراز اقتصاد مقاوتی يعنی اينکه برادران دالتون 

بخورند. )در ايران برخی مردم برای مسخره کردن برادران الريجانی، 

آنها را با شخصيتهای دزد و بدجنس برادران دالتون در يک فيلم کارتونی 

مقايسه ميکنند.( شهرام جزايری ها بخورند، بابک زنجانی ها بخورند. ما 

مردم هم بايستيم و تماشايشان کنيم، ما هم البته نبايد بيکار بنشينيم، روزی 

ساعت کار کنيم، تالش کنيم و زجر بکشيم ولی ثمره اش را چه  ۱١، ۱٥

کسی ببرد و بخورد؟ بابک زنجانی و الريجانی ها، مجتبی خامنه ای 

بخورد، جنتی بخورد، اينها کسانی هستند که به بچه خودشان رحم نکرده و 

نميکنند. چه برسد به مردم ايران، مثال جنتی را مثال بزنم، پسرش از 

مجاهدين بود، پسرش را کشت. اينها به ايران و ايرانی رحم نميکنند، اينها 

اصال انسان نيستند، اينها همه شان از يک جنس هستند. خمينی وقتی به 

ايران آمد، گفت که ما بايد از جنازه ها سنگر درست ميکرديم، خون در 

جويها راه می افتاد تا مردم ميفهميدند و دنيا ميفهميد که عظمت اسالم 

چيست. اين طرز فکر رهبرشان بود. کدام اقتصاد مقاومتی، مردم روزی 

ساعت کار ميکنند و جان ميَکنند، آخرش چيست؟ با دست  ۱٥ساعت، ۱٨

خالی شرمنده زن و بچه ميشوی که نمی توانی چيزی برای خانه تهيه کنی 

و يا حتی توان پرداخت هزينه دکتر و مريضی بچه ها را نداری، نمی 

توانی لباس  برايشان تهيه کنی، از شرمندگی و خجالت نميدانی چکار کنی؟ 

در مقابل زن و بچه ات کوچک ميشوی، ثمره اين وضعيت را فقط و فقط 

اوباشان رژيم ميبرند و ميخورند، صحبت اينجاست، مردم بايد بيدار شوند، 

سال است که کار ميکنند و زحمت ميکشند، ثمره اش را نظام   ٩٥مردم 

کثيف جمهوری اسالمی ميبرد، ملت بايد بيدار شود، ملت بايد بلند شود، هر 

زمان هم که بلند شود دير نيست، ميگويند که ماهی را هر وقت از آب 

 بگيری تازه است." 

* بيننده ای از يکی از روستاهای آذربايجان: "به نظر من در جمهوری 

اسالمی کسی برای کارگر جماعت ارزش قائل نميشود. من يه کارگر 

ايرانی هستم، در خانه ام چيزی ندارم، خوب به اين ترتيب همه کارگرها 

در مقابل خانواده هايشان شرمنده هستند، يعنی بايد بدانيد؛ به قدری گرانی 

بيداد ميکند، ديگر نميشود به خريد رفت، االن اگه يک نفر با 

پانصدهزارتومان برای خريد برود ، اصال نميتواند برای يک نفر خريد 

اساسی بکند، يعنی برای خريد شلوار و کفش و پيراهن و چيزهائی از اين 

قبيل، برای خودش نميتواند کاری بکند، چه برسد به خانواده پنج شش نفره، 

با اين وضعيت شب عيدی چکار ميشود کرد؟ ما حرفمان اين است، به 

آنهائی که آن باال در راس حکومت نشسته اند، شما هم از آنجا )از 

تلويزيون( ميتوانيد بگوييد و برسانيد به گوششان که خواهشا اينطوری 

ديگر بس است، ما کارگرها ميگوييم که اينطوری ديگر نميشود زندگی 

کرد، اوضاع به سمتی ميرود که کارگرها و فقرا در اذيت و شکنجه 

بيشتری قرار ميگيرند، منظورم اين است که ديگر بيش از اين نميشود 

 تحمل کرد، حرف من همين است، سالمت باشيد و موفق." 

* بيننده ای از بستان آباد: "تا زمانيکه اين خامنه ای نميرد کار درست 

نميشود، خامنه ای بايد بميرد تا ما بتوانيم نجات پيدا کنيم. من فکر ميکنم که 

باندهای مختلفی پشت خامنه ای ايستاده اند و اگر او بميرد، آنها می افتند به 

جان يکديگر، آنوقت ما مردم ميتوانيم از موقعيت استفاده کرده و کار رژيم 

 را يکسره کنيم." ***
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