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 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز در مراسم حکومتی اول مه

روز جمعه اول اردیبهشت همزمان با روز جهانی 

کارگر، کارگران و بازنشستگان مجتمع پتروشیمی 

تبریز به همراه بازنشستگان صندوق حمایت و 

تبریز با حمل پالکارد و “  ساز آینده”بازنشستگی 

شعار بزرگ کارگران پتروشیمی در محل سالن 

 برگزاری مراسم حکومتی دست به اعتراض زدند. 

کارگران و بازنشستگان حاضر در این مراسم با نصب 

بیمه ”پالکارد بزرگ ادغام سازمان تأمین اجتماعی با 

را محکوم کردند. کارگران و بازنشستگان و “  سالمت

ها کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز با  در رأس آن

این حرکت اعتراضی خود و همراه کردن سایر 

های به حقشان، فضا و  کارگران در دفاع از خواسته

 ٣ادامه در صفحه         

 سر دبیر: سهند مطلق
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کنه“ارمنین ”وزیرترکیه،بهنوادگانیکونیممیلیوننخست

رنرنتوسطائتالف ازاسالم  هاوناسیونالیسمترکدراواین 

کنرد بیسترت  عامشدندتسلیتگفتهاست!اردوغاناعنالم

ایکهجانخودرادرآنجریاندرکییمارامیهآرزوم ”است:

بنهاوای سد بیستمازدستداد  و اند،ررینرحمتباشیند

 “کییم.هاتسلیتخودرااعالمم نوادگانآن

روند:چرااآلن؟چراحنب فوراًاینسؤاالتدرمقاب مارژ م 

کهبیشازیکدههاستدرترکینه“عدالتوتوسعه”اسالم 

کش تاکیونسنونوتحاکماستدرمقاب اینجیایتونس 

اندکهدرایند سالکرد بود؟آیافاکتهایجدیدیبرمالشد 

 اند؟آشوارنبود 

وارعیتایناستکههیچحقیقتجدیدیافشانشد استامنا

ینک، و بنینسنت رنرن فاکتورهایسیاس جدیدیدراول

در سخیگویحب اسالم حاکمدرترکیهراوادارکرد است

 کش اولررنبیستاظهارتأسفآبو بوید!بار نس 

تربهاینسؤالیکمراجعهمختصربهتنارینخبرایپاسخدریق

 الزماستویکتحلی ازمورعیتسیاس اسالمیونحاکم.

 اشاره مختصر به تاریخ: 

هایتحت،نیروهای بهنماییدگ ازارمی ۹۱دردههنودررن

 ٢ادامه در صفحه                                                       

 

 ها و اسالمیون حاکم در ترکیه! عام ارمنی قتل

 تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

 در ابن شماره میخوانید:

 حمله راسیسم  به اتباع افغانی
 تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

 کمپین پاهایت را جمع کن

 از مبارزات کارگران کارخانه آفتاب ارومیه حمایت کنیم!

 خواست توقف طرح تفکیک جنسیتی یک خواستار انقالبی است!  
از البه الی اخبار   

 نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

 سهند
 هر دو هفته یکبار جمعه ها منتشر میشود.



جو سالن برگزاری مراسم حکومتی را به صحنه اعتراض به حکومت 

ها پالکارد با شعار و  تبدیل کردند. کارگران با حمل ده

هایشان، در عمل اعالم کردند اگر اجازه برگزاری مراسم به  خواست

های حکومتی را تبدیل به صحنه  کارگران را ندهند، کارگران مراسم

 هایشان خواهند کرد. اعتراض و طرح و مطالبه خواست

های  الزم به توضیح است که جمهوری اسالمی امسال تقالها و تالش

های کارگری به کار  بسیاری را برای جلوگیری از برگزاری مراسم

نظامی در این  ها و بخشا اعالم حکومت بست؛ اما علیرغم این تالش

روز، کارگران در شهرهای سنندج؛ تهران، اصفهان و اهواز دست به 

 اعتراض زدند.

 از صفحه اول             
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 عکس از اعتراض کارگران 



تبعیضوستمدرزیرسلطهامپراتوری

ایبنرایعثمان ،بهاعتراضاتگسترد 

و اسناسن  تحمی اصالحات،راننون

اسنا  بنر موازینمشروطهبراستبدادعثمان وپایاندادنبهتبنعنینض

 دستزدند.“مذهبورومیت”

درپاسخبهاینجیبشاعتراض ،سلطانعبدالحمیدحاکممستبدوفناسند

هبارارمی درظرفدوسالمنینان۹۱۱امپراتوریعثمان ،کشتاربیشاز

سنالراسازمانداد.اینآغازرت ۹۹۱۱و۹۹۱۱ در هنایعام استکنه

 بهبعدبهفرجامخونینخودرسید.۹۱۹۱

حناکنمنینت“هایجوانترک”۹۱۱۹درسال کنردن مشنرو  کهبرای

کردند،توانستیدسلطانعبدالحمیدرامجنبنورامپراتوریعثمان مبارز م 

و“هاارمی ”کییدبهمشرو بودنحوومتشتندهد.بیابرشواهدتاریخ ،

متحداًودرکیارهمدرگردهمآییهایببرگواعتراضاتگسترد “هاترک”

شنرکنت“مشروطه،رانونوعدالت”برایتحمی  عنثنمنانن  براستبنداد

 کردند.م 

از۹۱۹۱سالبعد،درسال۱ سهافسرامپراتوریعثمان بهنمناینیندگن 

محمدطلعتپاشا،اسماعی انورپاشاواحنمندهایبهنام“هایجوانترک”

درجمالپاشا را ط یککودتای ردرتسیاس 

و“ترکیهبنبرگ”دستخودربضهکردندوباشعار

بنه“سرزمینببرگوجاوداننه”در“هااتحادترک”

بایکزبانویکمذهب،دیوتناتنوری“توران”نام

زمنینینه پانترکیسترابییانگذاشتید؛وظاهراً

فراهمشدتابامحویکجمعیتعظیمبهمنینابن 

ارمنینسنتنانهادرآنبیوران!ترک سویسرزمین

 دستیابید!

گیریپانترکیسم،جریاناتاسالم همبمانبااوج

همماشینتوفیروتحریوشانرابهکارانداختید،فتواهایکفرصادرکردند

را وعمالًیککمپینشیی تحریکمذهب علیهارمی  مسنینحن  هنای

بنرای را انداختیدوبهاینترتیباتحادکثیفناسیونالیسمومذهبفضنا

 هافراهمکرد.عاموسی ارمی رت 

جیگجهان اولفضارابرایماشینکشتارامپراتوریعثمان فراهمکردتا

بنه۹۱۹۱آوری ۴۱رافیصلهدهد.“هامسئلهارمی ”برایهمیشه میالدی،

تنازرهبرانوسیاستمدارانونویسیدگان۱۱۱دستوردولتعثمان حدود

تنن هنباران ارمی دستگیرشدندوبهطرزفجیع کشتارشدند.همبمان

رحمانهنابودشدند.جوانانرابههایاستانبولب ارمی درکوچهپسکوچه

هایمرگکشاندند.کودکان،زنانوپینرانهابهاردوگا بهانهاعبامبهجبهه

از جنینگن  شهرهاوروستاهایارمی نشینرابهنامدورکردنازمیطقه

سویهخال کردندودریکراهپیمای طوالن مرگبهسمتصنحنراهنای

در کنالم مرکبیسوریهدرمیطقهدیرالبوربهکاممرگکشاندند.دریک

میالدیدراجرایسیاستنژادپرستانهحب ۹۱۴۱تا۹۱۹۱هایفاصلهسال

،بیشازیکونینم“هایجوانترک”معروفبه“اتحادوترر ”حاکمبهنام

یافتهکشتارشدند.میلیونارمی ساکنارمیستانغرب بایکبرنامهسازمان

بنهدررأ ایننس  کش سهتنازرهبراناصل پانترکیستاینحب ،

هایمحمدطلعتپاشاوزیراعظمورتعثمان ،اسماعی انورپاشاوزینرنام

 جیگواحمدجمالپاشاوزیردریاداریررارداشتید.

رندرت کنه ازآنمقط تاکیون،نهنیروهایناسیونالیستونهاسالمیون

ایننسیاس رایادرکیارهمویابهتیهای دردستداشته از اند،هنرگنب

ایننجیایتتاریخ اظهارشرمنورد  اند.نهتیهااینبلوههرگونهانتقاداز

هراننت”کش باخشموتعرضایننیروهاروبروشد است.برایمثال،نس 

هاتوسنطنگارمیتقداینجیایتبهخاطرانتسابشبهارمی ،روزنامه“دییک

هایترکبهرت رسید.اورهانپاموک؛نویسید محبو برند ناسیونالیست

کش همیشهزیرتهدیندجایب ادبیاتنوب بهخاطرانتقادعلی ازایننس 

 بود است.

 

 

 ها و اسالمیون حاکم در ترکیه! عام ارمنی قتل

 تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!
 

 5ادامه در صفحه         

 1از صفحه 
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بیداردوغانبهها،زمییهومعیایسیاس اینتسلیتنیمباتوجهبههمهاین

 چیست؟“عدالتوتوسعه”نماییدگ ازحب اسالم 

 این یک تالش تاکتیکی سیاسی است! 

حب اسالم عدالتوتوسعه،درستدرشرایط بهردرترسیدکههردو

چهدرسطحجهانوچهدرسطحمیطقنه“ضدغرب ”شاخهاسالمسیاس 

لنحنا  روبهافولبودند.شاخهجمهوریاسالم کهدریککشورمهماز

سیاس بهردرترسید بودوظاهراًرراربودبهمثابهالگویسیاس جندی

غنر تریدرح بحران دائنمناً هایحوومت میطقهنقشایفاکید،خود

هایسیاس وحوومت بود وهیوزهمهست؛والبتههردوشناخنهبحران

منینفنور درمیانمردمجهانبهمثابهجریاناتآدموشرهقرای بهسرعت

 اند.شد 

رفتاینجایخال راپرهایاخیر،حب اسالم اردوغانم ظاهراًدرسال

سنیناسن کیدوبهمثابهایدئولوژیاسالم آلترناتیودرربالبحنران هنای

اینن رندرت، میطقهعم کید.عروجاخوانالمسلمیندرتونسومصربه

در دارد تصویرراتقویتکرد بودکهالگویحب اسالم عدالتوتوسعه

کنهکید؛اماسرنوشتاینمیطقهگسترشپیدام  شند هاطوریررمزد 

در گنذراین  همهچیبنتیجهعوسداد.اسالمیونتونسومصرمث لوه

صحیهسیاس ظاهرشدندوبهسرعتدرمقاب تداومانقالباتمیطقهرنگ

باختیدواینخودمدلسیاس اصل درترکیهراکهدرکیارمرتنجنعنینن

اعتنبنارتنراسالم درتونسومصرررارگرفتهبوددرچشممردممیطقهب 

اسنالمن  کرد.ررارگرفتندولتاسالم ترکیهدرکیارجریاناتآدمونش

از“اسالممیانهروومعتدل”سوریههمچهر سیاس وارع این بنینش را

در اعنتنمناد پیشبرمالکرد.دولت کهباداعیهیکردرتمعتبرومنورد

 ایظاهرشد بودبهسرعتاینمورعیتراازدستداد.هایمیطقهسیاست

 درسطحداخل ،مورعیتاسالمیونحاکمحت ازاینبدتراست.

بنرای-۹ سیاستاسالم کردنگامبهگامکشورکهدرحقیقتسیاست 

تثبیتردرتسیاس بودبامقاومتگسترد مردمسووالراساساًشنونسنت

 خورد است.

حب اسالم کهدرمتنورشوستگ سیاس ایدئولوژیناسیونالیستن -۴

در“عدالتوتوسعه”نظامیانعروجکرد بودوباادعای سرکارآمد بنود،

عم رشرجدیدیازبورژواهایمیلیارداسالم رابهصفبورژوازیترکنینه

منینان“توسعه”اضافهکردودرحقیقتهمابعاداینطبقهرا دادوهمدر

هایوسی مردمازبرررارکرد.سهمتود “عدالت”ارشارمختلفطبقهبورژوا

هایسربهبانکجهان وهای شدکهدولتعدالتوتوسعههمهآنریاضت

دلنین کیید.ب هایمحروممردمتحمی م الملل پولبرتود صیدو بین

نیستکهیککشموشظاهراًکوچکدرپارکگبیاستانبولبرسرچیند

درختفوراًبهیکرویاروی سیاس گسترد میانمردموحوومتتبندین 

 شد.

ایهاوپولشوی هایاخیرکهیکسرشدربیتخامینهافشایدزدی-۱

دولنت کنه داد نشنان منردم بنرای وسردیگرشدربیتاردوغانبود

 اسالم سرتاپافاسداست.“فسادناپذیر”

ایهابایداضافهکردکهانتخاباتریاستجمهوریدرآیید وبههمهاین-۱

یعنین –نبدیکبرگبارخواهدشدودوایدئولوژیاصل طبقهحاکمترکیه

اینن–ناسیونالیسمواسالم تیهاشانسخوددرصحیهسیاس ترکیهرادر

ینکبیییدبهسرعتچهر لجنبارخودرارنگم  آمیبیکییدوبهعیوان

 نیرویمسئولظاهرشوند.

هنردرچیینمتنمیطقه ایوداخل ،حب ودولتاسالم دربحرانبنه

ازشودتاچهر سیاس مسئنولدریمیبندوبههرخس آویبانم  تنری

اشرابنازینابند!خودبهنمایشبگذاردومورعیتازدسترفتهدههگذشته

یو ازاینترفیدهابود.تسلیتبهنوادگان“مذاکراتصلحباکردها”جریان

 عیارهمدرهمینمتنراب توضیحاست.کش تمامیکنس 

 رویکلماتایناظهارتأسفخو درتکیید:

ایکهجانخودرادرآنجریاندراوای سد بیستنمکییمارامیهآرزوم ”

هاتسلیتخودرااعالماند،ررینرحمتباشیدوبهنوادگانآنازدستداد 

 “کییم.م 

 

 22ادامه در صفحه                                                                   

 ٢از صفحه 

 ها و اسالمیون حاکم در ترکیه! عام ارمنی قتل

 تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!
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باردیگردستانجیایتوارناسیونالیسم،مذهبویکبهاینخبرتوجهکیید:

آفرینشدند.بیابهگبارشیکشاهدسرمایهدرهمدست بایودیگرفاجعه

نظام روستای از اراذلعیی  از گروه  گذشته روز ربوین واوباشآباد

هایآنانرابادار،کارگرانودهقانانافغانساکناینروستاوخانواد چما 

خانه داد ، ررار حمله مورد چارو آتشچو و به را آنان موتورهای و ها

نبدیکبه سربرید وزنانو۱۱۱ال ۱۱۱کشید ، تنازاحشامآنانرا

داد  جیس ررار تجاوز مورد هماکیوناینخانواد دخترانشانرا هایاند.

هابدونسرپیا ،غذاودید همرا باکودکانوفرزندانشاندرخیابانآسیب

 .برندوسای الزمبرایحفاظتخودبسرم 

آفریید.اولینبارنیستکهبازهمناسیونالیسموراسیسماسالم فاجعهم 

هادهدودستگا حاکمفرافوی کرد وآنرابهگردنافغانجیایت رخم 

جامعهم  و روشنقشخود بدین شاید تا رااندازد است ساخته که ای

کمرنگترکید.یادمانهستکهدرموردماجرایخفاششبچهبلبشوی 

کهویافغاناستودرپ اینخبرموج ازرا انداختید.ابتدااعالمکردند

افغان علیه شتم و ضر  و درجیایت هم صدایشرا که افتاد را  به ها

نیاوردندوتاز پسازمدت بودکهمعلومشدجان متولدخاکپاکایران

شیاسانهشیاسانهورواناست.درتعلی یکجیایتهمهعوام علم جامعه

نویسید.اینرارهاکرد وکلیتجیایترابهپایرومیتوزبانمجرمم 

 ناسیونالیست  نظام رضای  ظواهر–جوهر  از اما است؛ ایران اسالم 

پیداستکهایناتفا هممانیدبسیاریاتفاراتمشابهبهدستیکایران 

رخداد است.حاالبیاییمفرضکییممجرمبرایمثالاهوازیاستآیااین

هایایرانراکتکببنیدوجیایتشودکهبریبندوهمهاهوازیمجوزیم 

اهواز اینجیایتفرض در اگر یا ربطبدهید؟ اهوازیبودنمجرم به را

اتفا افتاد باشدوجان اه یو از

آبادمحله برایمثالحصیر هایاهواز

اهوازی آیا م باشد همهها و ریبند

زنید؟اینسیراهال محلهراکتکم 

شودتاحدکوچهوساختمانوآپارتمانمح سوونتمجرمهمادامهرام 

م  بیییدچقدرمضحکاست؟مالمتکردنتمامساکیینساختمان داد.

هیچکسچیینرضاوت است؟ اهال آنمرتوبجرم شد  یو از که

نم مسخر  نم ای کس هیچ همگ کید. ساختمان فالن اهال  گوید

همینمیطقمجرم عییاً ملیتمجرمینهم و کشور و شهر مورد در اند.

م  م صد  همه اما سادگ کید؛ این به مسئله که نیست.دانیم هم ها

ناسیونالیست دست احساسات موارد این در و کارند در پشتپرد  های 

بادم  اعضایشورایمردمرا موردخبریکهخواندیدرئیسو در کیید.

بهصورتخودجوش هرگب مردم گرفتید. عهد  به را دهداریاینوظیفه

اینبورژوازیحاکماستتصمیمنم  گیرنددستبهچیینجیایت ببنید.

م  مسئولیت بار زیر از کردن خال  شانه برای کارکه کار، گوید

بااینمیطقم افغان  خواهیدبگوییدمامقصرنیستیم.بهدولتوهاست.

ماند ماربط ندارد.مجرمینازمانیستید.سیستمآموزش وفرهیگعقب

-شیاس آریای بریبیدوببنیدوتجاوزکییدونابودکیید.اینسیستمجرم

 اسالم حاکمبرایراندرررنبیستویوماست.

بایدعلیهاینوضعیتبهپاخاستوضاربانراموردمحاکمهرراردادوبدون

هابرآمد.بایدجلویتورارتوجهبهملیتوزبانمجرمیندرپ اصالحآن

 چیینفجایع رابگیریم.***

 

 حمله راسیسم  به اتباع افغانی

 

 میالد رابعی
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درخبرهاآمد استکهتعدادیاززناندرترکیهدستبنه

ایننتوجه زد ایجادکمپیناییترنت جالب اند.مضنمنون

در کمپیناعالماعتراضبهرفتاربرخ ازمردان استکه

منورد جامعهوبهخصوصدروسای نقلیهعموم زنانرا

طنرزاذیتوآزارررارم  بنا دهید.برایمثالمردان کنه

بنانشستنخودجارابرزنانتیگکرد وسع م  کییند

هنایهاتما فیبیو برررارکیید.اینکمپینباعینوانآن

اشنغنال”و“بازکردنپاهایترامتورفکن” را جایمنن

 ده شد.هایاجتماع فراخوانوسازماندرشبوه“نون

و  اروپناین  مستق ازاییوهاینعم درسایرکشورهای

بنه چنقندر غیرمذهب چقدرشای استودرآنکشورها

شود،ایننتمایالتجیس خاصبعض ازمردانمربو م 

پدید درایرانودیگرکشورهایاسالمزد معی متفاوتن 

جنینس دارد.دراینکشورهابهدلی محدودیترابطهدو

تنحنمنین  مخالفوآپارتایدجیس کهازکودک برمردم

شود،نوعتمایالتجیس عجیبوبعضاًغیرراب درکن م 

ترینتما رابهبارآورد است.مردانوزنان کهازکوچک

اندوهرگبمعیایروابطورابطهجیس بایودیگرمی شد 

هنرآزادوانسان رادرکنورد  از کنه اند،طبیع اسنت

جوینیند.فرصت برایارضاینیازهایطبیع خودبهر م 

بنهدراتوبو وتاکس ،درصفسییماوموان هایشلوغ،

کییددست بهجینسهرزحمتوضر وزوریسع م 

ماند منذهنبن ،مخالفبرسانید.اسالموروانینعمیقاًعقب

برخ ازمردانرابهبیمارانجیس تبدی کرد استودر

گونهامییتجسم وروانن مقاب زناندراینجوام هیچ

خنارج ندارند.زن کههرروزبرایکاریاتحصی ازخاننه

وشودپیهبسیاریازاینرفتارهارابهتنخودم م  مالد

بنههرشببامجموعه روز آن ایتصاویروخاطراتسیا 

نناامننخوا م  و رود؛اماباتماماینشرایطضدانسان 

انند.اندوتسلیمنشند شاهدیمکهزنانایرانعقبنیشسته

هامشغولبهفعالیتهستیدوباحضورهادرتمامزمییهآن

و خوددراجتماععمالًهرروزمشغولمبارز باحونومنت

مذهب هستیدکهباعثوبان ایجادوادامهچیینشراینط

اننجنامجهیم است.دخترانوزنانایرانهمم  توانیدبا

اعنالم را خنود چیینحرکاتجمع واعتراض مخالفت

کیید.کاریکههرروز بانوعپوششوظاهرخودمشغنول

هناییاب وایجادکمنپنیننبهانجامآنهستید؛اماسازمان

اعتراض دراییترنتباتوجهبهخفقانحاکمبرجامعهایران

 تواندبسیارکارسازوکارگشاباشد.***م 

 

 

 کمپین پاهایت را جمع کن

 با نشریه سهند
 همکارى کنید! 

 

 سروناز سینایی
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بنا به خبر منتشره در ایلنا، ، کارگران کارخانه 

ماه حقوق معوقه از کارفرما  ۰۱آفتاب ارومیه 

طلب  دارند.  این کارفرما در حالی کارگران را با 

این معضل روبرو ساخته که بنا به گفته یکی از 

کارگران، در ماههای گذشته به بهانه حل مشکل 

کارخانه میلیاردها تومان تسهیالت از بانکها  

دریافت کرده ولی در مقابل، نه تنها حقوق 

معوقه کارگران را پرداخت نکرده، بلکه حتی 

بدهی دو میلیاردی اش به سازمان تامین 

اجتماعی را هم نپرداخته است و سازمان تامین 

اجتماعی هم به این بهانه، از دادن اعتبار به  

دفترچه های بیمه درمانی کارگران خودداری 

میکند.  این خبر در کنار خبرهای دیگری 

درصد از واحد های صنعتی  ٠۱”همچون 

،  “آذربایجان غربی به دشواری فعالیت میکنند

 ٤الی  ٢کارگران پروژه میانگذر دریاچه ارومیه ”

و “  ماه حقوق معوقه از شرکت طلب دارند

ماه گذشته  ٥حقوق کارگران شهداب در ”

همگی نشان دهنده “  پرداخت نشده است

فالکتی است که طبقه سرمایه دار  و 

حکومتشان بر اکثریت کارگران در آذربایجان و 

 سایر نقاط ایران تحمیل کرده اند.

تنها راه مبارزه با این تعرض بیشرمانه طبقه 

سرمایه دار و حکومت اسالمیشان به معیشت 

کارگران،  مبارزه مداوم و هماهنگ و متکی به 

مجمع عمومی کارگری برای دریافت حقوقهای 

معوقه است.  کارگران کارخانه آفتاب ارومیه و 

سایر محیطهای کار باید با پیگیری و تجمع در 

مقابل دفتر کارخانه، اداره کار استان، استانداری 

و بهمراهی خانواده هایشان دست به اعتراض 

بزنند. تا به امروز تجربه کارگران در سایر 

مناطق و از جمله کارگران فوالد زاگرس، که با 

 وزارت کارتجمع در مقابل اداره کار قروه و 

تهران موفق به دریافت حقوقهای معوقه شان 

شدند، نشان داده است که تنها راه دستیابی به 

حقوق کارگران مبارزه متحدانه و پیگیر است.  

سایر کارخانجات در ایران،  کارگرانتجربیات 

برای کارگران کارخانه آفتاب ارومیه راه نشان 

میدهد. فقط و فقط با اتکا به اتحاد و بویژه با 

اتکا به  مجمع عمومی کارگران میتوان کارفرما و 

دولت حامی اش را به عقب نشینی واداشت و 

 موفق به دریافت حقوقهای معوقه شد.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ضمن 

حمایت از مبارزه برحق کارگران کارخانه آفتاب 

میخواهد  مراکز کارگریارومیه، از کارگران سایر 

که کارگران این کارخانه را در مبارزه برای 

دریافت حقوق معوقه شان تنها نگذارند و از 

آنان حمایت کنند. شرکت در تجمعات کارگری 

این کارخانه، در مقابل اداره کار و دفتر کارفرما 

و سایر مراکز دولتی، یک روش مهم در حمایت 

 از این کارگران است. 

زنده باد مبارزات کارگران برای دریافت 

 حقوقهای معوقه

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 سرنگون باد جمهوری اسالمی سرمایه داران

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢۱۰٤اپریل  ٢٣، ۰٣٣٣اردیبشت  ٣چهارشنبه

 

 از مبارزات کارگران کارخانه آفتاب ارومیه حمایت کنیم!

یه
الع

اط
 

دانشجویاندانشگا آزادتبریبدرسالجدیدبا

نظر تفویکجیسیت مورد طوماریبه امضا

دانشگا کهرراربوددرصورتتصویب،بهاجرا

 تنازدانشجویانایندانشگا طوماراعتراض ۹۱۱درآید،اعتراضکردند.

کال  جیسیت  تفویک سیاست به آن در که را برخ خودشان و ها

فضاهایدانشگاه اعتراضکرد بودند،بهدسترئیسدانشگا رساندندو

ازریاستدانشگا خواستارتورفاجرایاینسیاستضدزنشدند.رئیس

ایبهاطالعدانشجویاندانشگا درجوا اینطوماردانشجویان،ط نامه

رساند استکههیوزاینطرحبهتصویبنرسید استورصداجرایآنرا

ندارند.رئیسدانشگا بهعبثدرتالشاستکهمبارز دانشجویانرابااین

عیاردرنامهمتورفکید.سیاستتفویکجیسیت یکآپارتایدجیس تمام

است.محیط آن گذاشتن اجرا به صدد در رژیم استکه هایدانشگاه 

مبارز  یک جیسیت  تبعیض علیه ایران سرتاسر در دانشجویان مبارز 

عرصه کیارانقالب و در ایراناست. ایمهمدرجیبشاعتراض مردمدر

و تهران در عالمه دانشگا  دانشجویان تبریب، آزاد دانشگا  دانشجویان

هایآزادواحدهایزنجان،ربوین،بیا ،رودهن،دماونددانشجویاندانشگا 

هایاخیربهصفاینمبارز مهمانقالب رراردارند.نیبرراردارندکهدرما 

اینعرصهنیبازمبارز انقالب جوانان رژیمضدزنجمهوریاسالم در

هایمبارزات ،مانیدلغوحجا اجباریباشوستایرانهمچونسایرعرصه

بردن عقب با روز  هر ایران در دختران و زنان شد. خواهد مواجه

ایجدیبارژیمضدزنجمهوریاسالم بهپیشهایخودمبارز روسری

برندودیگررژیمرادربهجلوگیریازروندپیشرویجیبشزناننیست.م 

هاعرصهدیگریاستکهرژیممبارز جوانانعلیهتفویکجیسیت دانشگا 

 بایددرانتظارشوستدیگریازجوانانانقالب باشد.***

  

 پویا کریمی
 خواست توقف طرح تفکیک جنسیتی یک خواستار انقالبی است!  
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اردیبهشت نهم شیبه سه روز اعتصا در از خبر رسید  اخبار ما 

ونق دربرخ مسیرهایشهرارومیهرانانارومیهوکیدیحم اتوبو 

 داد.م 

ران شهرداریارومیهالماس مدیرعام سازماناتوبو درهمینراستا

اتوبو  اعتصا  توذیب ضمن ایسیا خبرنگار با گو و گفت راناندر

ایکهبابخشخصوص ودرجلسهخبراعتصا صحتندارد،”گوید:م 

وحراستشهرداریارومیهداشتیمبههیچعیوانموضوعاعتصا مطرح

تاکیونهیچافبایشریمت نداشتیمو”کید:همچیینتصریحم “.نبود

انضباط بهاجاز ب بایدتوجهکردکهدراینراستابایدرانوناجراشود،

 “.کس داد نخواهدشد

داریونماییدگانشدردوایرواداراتدولتاسالم حام نظامسرمایه

ران ررارنیستکهخبراعتصا بهحقرانیدگانشرکتواحداتوبو 

کییدکهاعتراضاتارومیهراتأییدکیید،بلوهبهاشوالمختلفتالشم 

ب  و کیید تخطئه را بخشکارگری اعتصا  و اعتراض سازند. اعتبار

جهیم در نفسزندگ  از برخاسته و کارگران میفکزندگ  غیرراب 

 جمهوریاسالم است.

 

شنهنرسنازی۹۱۱درپ یادداشت کهخبرازاخراج و نفرازنیروهایرا 

ضنمنناستانآذربایجانغرب رام  دهد،مدیرک را وشهرسازیاستنان

گوید:چیینخبریصحتنداردتوذیباینخبربهخبرنگارندایارومیهم 

راونیباضافهم  کید:البتهاینادار بابرخ کارکیانرراردادهایخناصن 

روز کهبااتمامورت۹۱روز یا۱۱امضاکرد استمثالًرراردادهایفصل ،

.هاوجودنداشتهباشدایبهتمدیدآنررارداداحتماالًتمدیدشوندویاعالره

کید(:درتداشتهباشیدکنهکید)بخوانیدتهدیدم همچیینخاطرنشانم 

توانستمدوسالپیشتعدادزیادیازنیروهاوکارکیانراازمجموعهبید م 

مرخصکیم،امابهدلی احتراموآگاه ازمشوالتاینعبیبانایناتنفنا 

کنارهمچیینمحبخوا اضافهم .نیفتاد در کید:بیابراینهیچاخنراجن 

ونیست،گروه هستیدکهرراردادهایشانباشرکت را  هایطرفحسا 

ایبهادامههمواریبناهادیگرعالرهشهرسازیبهاتمامرسید وآنشرکت

 .هاندارند،اینمسئلههیچربط بهادار ک را وشهرسازینداردآن

از ادار را استانآذربایجانغرب مانیدخیل ازاداراتدولت کارکیانشرا

درهایتأمیننیرواستخدامم طریقشرکت کیدواینروشدستادار را

بن گذارد.شرکتاخراجکارکیانبازم  تنریننشنرمناننههایمذکورباعقد

اخنراج۱۱رراردادهاوازجملهرراردادهای در را روز وکمتردستنشنان

ننوشنتنهکارگرانوکارکیاناداراتبازم  کنار شند گذراند)طبقرناننون

وخودشان(.اظهاراتب  اسنت شرمانهمدیرک ادار نیبدراینچهارچو 

منهنمکامالًخودرامحقم  داندکهدستبهاخراجکارگرانببندوبرایش

نیستکهزندگ ومعیشتاینکارگرانراچهکس رراراستتأمینکیند؟

جمع بههمرا جوا کارگرانادار را بهاینالتائالتکثیفاعتراضدسته

 هایشاندرمقاب دفترهمینمدیرک استوبس!خانواد 
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 فراز آزادی
 !رانان ارومیه تکذیب اعتصاب اتوبوس

 فراز آزادی 
 نفر از نیروهای راه و شهرسازی 29١های اخراج  زمزمه
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احمرازمسمنومنینتحسیندرخشانسخیگویسازمانامدادونجاتهالل

داد بنه.غذای بیشازهبارنفرازاهال یکمیطقهروستای درمرندخبنر

نناهنار۹۹اینافرادروزپیجشیبه)”گفتهایشان: اردیبهشت(براثرخوردن

پیجنا ویآمارمسمومشدگانراهبارو.اندیکمراسمترحیممسمومشد 

کنرمن “نفراعالمکرد وافبود علتاینمسمومیتدردستبررس است.

منرنند“نفرازاینافراددربیمارستان:رازی۱۱”فرماندارمرندگفته: شهنر

بنه“.سالهستیدنفرکودکوبقیهببرگ۴۱اندکهازاینتعدادشد بستری

حنالنفردیگربرایمداوابهمراکبدرمان تبریبمیتق ۱۱گفتهوی شد و

عموم دیگراننیبمیاسباست.ویافبود:اینمسمومیتازنوعبناکنتنری

هستوعلتآنمصرفگوشتموجوددرغذاتشخیصداد شد.تمام این

 باشید.ازتواب شهرستانمرندم “گلهبان”افراددرروستای

درب  توجه مشت دزدوغارتگراسالم حاکمبرسرنوشتبهداشتمردم

کنهجامعهایراندستاوردیبهترازایننم  تواندداشتهباشد!یادماننرفته

ایکهازرستوراندانشگا تهرانسربرآوردوبعنداًهایآلود داستانگوشت

اسنت،معلومشدکهواردکیید اینگوشت بنود  هایآلود سپا پاسداران

یادماننرفتهکهداروهایازتاریخمصرفگذشتهچگونهدربازارسیا تهران

خنطنررودوجانمیلیونرفتورطعاًاآلنهمم بفروشم  هاانسانرابه

هسنتهایآلود بهنوع باکتریهمازایننوعگوشتاندازد!گوشتم  ها

و ثنروت کهسرازروستایگلهبانمرنددرمیاورد!شرمبراینغارتگنران

 دانتاریخخواهیدیافت!مویتمردمایران،دورنیستکهجایتانرادرزباله

سالهجوانترینشاعرمراغهاستکهازیکسالونیم۹۱سایهمقدس 

پیشبهخاطربیماریخون دربستربیماریبامرگدستوپیجهنرم

امیدم  تیها و کرد  امید رط  وی از ایران  دکترهای تمام کرد.

اشبردنسایهبهآلمانجهتمداواعیوانشد بود.ورت روحان خانواد 

دادهیچکس برایمداوا باکلیدتدبیرشدستوراعبامسایهوپدرشرا

یدستگا ضدبشرجمهوریاسالم باشددانستکلیدیکهساختهنم 

تیهارادربهرف کردندرهایزنداناستنهبازکردندرهایزندگ به

کفایتدولتجمهورب یتیبهوش کهتیهاامیدشرئیسرویدختربچه

هایسرکیسولآلمانباعثامیدبود.پدرسایهمعتقداستکهکارشوی 

و مراغه مردم نمایید  دواتگری مهدی که روایت  اما شد؛ سایه مرگ

نشانعجب تماماً دارد کییهدهید شیر و بغض دیرییهی مسئوالنی ی

یرژیماستاینبارحوومت ازمردمایراناست.دواتگریکهخودمهر 

برخالفسایردستمالبهدستانرژیمساکتنماندوازحوومتخواست

تاظریفرابهپایمیبمحاکمهبوشاند،ویخاطرنشانکردروزیوشیبه

رئیسههفتهآیید سؤالازوزیرامورخارجهراجهتپیگیریتقدیمهیئت

خواهدکردالبتهابننگران وتأسفدواتگرینهبهخاطرمرگسایهبلوه

وا که ایننمایید  بایدبه است. معتقدبهزیرسؤالرفتنحیثیتنظام

دولت پیام هموار  حیثیتحرفمیبند؟ کدام گفتاز داد  سر حیثیتا

وعمالرژیمچیانپول ودردب ایرانبرایمردمایرانب  درمانبود 

مردم ودستور سایه پرواز از رب  ساعت دو درست دارند. ستیبی

مجتم خانواد  مدیر با فرانوفورت در ایران سرکیسول عبدالله  اش،

گیردکهاینفرهیگیانحقاشتغالندارندوآموزشوپرورشتما م 

یپدرکید.پسازمراجعهتراش م برایحضوراینخانواد درآلمانمان 

ارائهآننامهبهبیمهسایهجهتدرخواستمعرف  یآلمانسرکیسولاز

کیدوایندرحال استکهسایهباچشمانامیدوارمیتظرخودداریم 

شروعدرمانبود است.پسازپیگیریموضوعازطریقکانالوزارتامور
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م  اعالم جهتخارجه یورو پرداختیکمیلیون به دولترادر که شود

پرداخت به نیازی که ادعا این اثبات برای تالشخانواد  نیست. درمان

معرف  یک تیها و نیست ایران دولت سوی از باهبییه است الزم نامه

مردمهایشبانهزحمت بهحقفرزندخلفنظام ستیبروزیعبدالله که

ب  است ط ایران عبداله  سایه، شدن محضبستری به و ماند  ثمر

م نامه تذکر رئیسبیمارستان علتایبه به پذیرشدرمان از که دهد

یمشابهدرایرانخودداریکید.سپسمصاحبهفراهمبودناموانمعالجه

مجله نداشتهبا را آنمجله با یدویچهولهکهطبقرانونحقمصاحبه

دهدوازطریقوزارتامورخارجهدستوراتالزممبی استراترتیبم 

م  صادر را ایران به بازگشتسایه بهبر میجر نهایتاً همینامر که کید

م  سایه بشریمرگ ضد دستگا  سایه، مرگ مقصر و علت تیها شود.

ارزشجمهوریاسالم ایراناستکهجانشهروندانشهموار برایشب 

م  جایسرمایهشمرد  به دولتایران بخشبهداشتوشود. گذاریدر

تکشهروندانایران یرایگانکهحقتکدرمانوارائهخدماتپیشرفته

بیمارستان نیاز تجهیباتمورد عیوانهدیهاستاز به یتبلیغات برایها

خون سایر و پوتین به دوست  و صلح پیام رستهرساندن هم یخواران

م  استفاد  اولویتخودش در هرگب ایران  شهروندان جان نجات کید.

اسالم مطرح جمهوری چون بشری ضد رژیم یک تیها و نبود  شدن

 تواندچیینجیایات رادرحقمردمخودانجامدهد.***م 

تنمنامدوست سیاس دراینعباراتنیستونم ایانسانذر  تواندباشند.

آن”کلماتشسرشارازریاکاریوحقهبازیسیاس تاکتیو است.ارامیهدر

ینکجانخودراازدستنداد “جریان اند!یکونیممیلیونانسانتوسط

شد حوومتباکمالرساوتوباخونسردیتماموبایکطرحازپیشآماد 

شند اند.خانهعامشد یافتهرت وبهطورسازمان هایشانبهآتشکشنیند 

هابهکاماست،کودکانوزنانوبیمارانوپیرانشانتشیهوگرسیهدربیابان

هایمرگتنینربناراندستهدراردوگا اند،جوانانشدستهشد مرگفرستاد 

اسنت.کش تماماند.صحبتازیکنس اندوبهدارآویختهشد شد  عنینار

ازصحبتازیو ازشوم ترینلحظاتتاریخسیاس جهاناست.صنحنبنت

ایندئنولنوژی جیایتببرگ استکهتوسطیکردرتسیاس مسلحبهدو

داد  سراپاضدانسان ناسیونالیسمواسالمعلیهبخش ازبشریتسنازمنان

دو اینن شد است.ناسیونالیسمواسالموهردولتوشخصیت متعلقبنه

اینناینم ایدئولوژیوجیبشدرهیچعصرودور  توانیدصریحاًوعنلنیناً

پختخونینجیبنشجیایتتاریخ رامحوومکییدچوناینجیایتدست

هاحت اگرخودشخصاًومستقیماًخودشاندریکعصردیگربود است.آن

دو اینن دراینجیایتنقشنداشتهباشید،بهعیوانمیادیانومدافعنینن

تنارینخن ایدئولوژیارتجاع وخون خوار،شرکایجرممعیویاینجیایت

 هستید!***
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 محسن ابراهیمی 

 ۴۱۹۱اپری ۹۱۱۱،۴۱سوماردیبهشت

 5از صفحه 

 ها و اسالمیون حاکم در ترکیه! عام ارمنی قتل

 تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

 22فحه                              1١2٢مه   1/    2٣١٣اردیبهشت   21-شماره نهم سهند                         
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آرامانهکارداریم،نهدرآمدیداریمونهپول !وارعاًبااین”ایازاهر:بییید 

دانیمچهکارکییم؟حرفمانودرددلمانرابهچهکس بنایندوضعیتنم 

ایننامکهازشماراهیمای بگیرم،چار زد بگوییم؟منزنگ از ایبهغینر

 “نداشتم!

خواستمدررابطهباروزجهان کارگرصحبتکنینم!م ”ایازتبریب:بییید 

بنا منچیدروزرب رفتهبودمبهمحالتکارگرنشیندامیهکو عیینالن .

اینندوستانمدربار روزکارگرصحبتکردموازآن در هادعوتکردمکه

ازروزبیرونبیایید!مابایدتجم داشتهباشیم.درسال خنینلن  هایرب 

تفاوتبودند.ازسالگذشتهبهاینطرفکردندوب کارگرهااینکاررانم 

منقنابن ، در ولن  کفشجفت بیستهبارتومانافبایشریمتینافنتنه

گویدکهداربرایکارگردوزند کفشهیچ اضافهنورد استوم سرمایه

خواستمازاینکاربوی همدستمبدهمیناست،نوی همهمیناست!م 

خواستمطریقازکارگرهایشهرمانبخواهمکهروزکارگربیاییدبیرون،م 

عصردرحوال میدانساعتتنجنمن ۴بگویمکهروزجهان کارگرساعت

خنودمخواهیمکردوتظاهراتخواهیمداشت.کارگرها،بازنشسته منن ها،

 “کارگرم!وارعاًبایداعتراضکردوبیرونآمد.

کی ،ازفقروبدبخنتن آرایابراهیم ازکارگرصحبتم ”ایدیگر:بییید 

کنارصحبتم  کی ،باورکنکارگراییجاازصبحزود)بو سگ(تاشنب

کشنیندنم  کیدوبهرول ازفر خستگ وام رودودیگرنایننفنس

رسدجیبشخال است!یعی بهزباندیگراینینونهندارد،ورت بهخانهم 

کارگردراینمملوتیکتومانهمارزشنداردواصالًبرایکارگرارزشن 

منن۱۱۱۱تومان،نوشابه۹۱۱۱ایشد رائ نیستید!ماستدبه تنومنان!

صندخواهمبههمهبگویمکهربضم  هشنت هایبر کهربالًهفتصد،

بنهتومانبود ،اآلنم  شودس هبارتومانویابیستوپیجهبارتومنان!

 بنا ۱۱۱۱۱۱کارگروارعاًبایدچهکارکید؟وارعاًمسخر استکهکنارگنر

هاوازجملهیهبییهتواندزندگ کید،همهتومانحقو دریافت چطورم 

هنمنه بنه کنارگنرهنا، هبییهمسونهمبیشترخواهدشد.منبههنمنه

ینکهایممیگویمکهروزجهان کارگربایدبریبندبهخیابانهمشهری هنا!

هاراپرداختچیبدیگرکهبایدبگویماییوهکهاگرماهمگ باهماینربض

ونوییم،نم  بندهنیند هنم توانیدکاریبویید!اگرمردمدستبهدست

توانیدبیاییدبر وگازمانرارط کینیند!هارانپردازیمنم سراسریربض

زنیند،نشیییدوهمهبرعلیهحوومتحرفم مردمدرتاکس واتوبو م 

هاجیبماهارانپردازند!اینحوومتخیل کثیفاست،اینتوانیدربضم 

دارننددهید!ایجماعتبشیوید!اینکییدوبهبشاراسدم راخال م  ها

آیند!شانکمم هایعرب ودرنتیجهبودجهدهیدبهحوومتپولمارام 

از۱۱۱۱تومانبوداآلنشد ۹۱۱همینعوارضماشینکهروزی تومنان!

کنه بنگنوینیند منردم بنه کجابایدبیاوریمبدهیم؟آرایابراهیم شمنا

خنینلن جمع ربضدسته هایبر وگازراپرداختنویید!اینحوومنت

 “کثیفاست.خیل نامرداست،رربانشما،ممیون.

خواستمبگویم،اینکارگرهای کنهدررابطهباکارگرم ”ایازتبریب:بییید 

توانیدکیفکیید!درایرانهستید،اگراینکارگرهانباشیداینآخوندهانم 

میرند!ماخودمانسنهاگراینکارگرهانباشید،اینآخوندهاازگرسیگ م 

خواستمبگویمکهکارگرجماعتایم،بیواریم!م برادریمکهدرخانهنشسته

ازچهکارکید؟خانواد  هسنتنیند، آننجنا هایشانچهکارکیید؟شماکه

اینینجنا کنه تلویبیونتبلیغکیید!هرچیبیکهالزمهازآنجابگویید،منا

ها(هیچکاریبرایمردمانجامها)حوومت دهانمانبستهاست،اینکثافت

شند دهید!گران وحشتیاکشد ،بیبینراگرانکرد نم  گنران اند،نان

 ”است.
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