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کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سر دبیر :سهند مطلق

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
بازنشستگی ”آیندهساز“ تبریز با حمل پالکارد و
شعار بزرگ کارگران پتروشیمی در محل سالن
برگزاری مراسم حکومتی دست به اعتراض زدند.
کارگران و بازنشستگان حاضر در این مراسم با نصب
پالکارد بزرگ ادغام سازمان تأمین اجتماعی با ”بیمه
سالمت“ را محکوم کردند .کارگران و بازنشستگان و
در رأس آنها کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز با
این حرکت اعتراضی خود و همراه کردن سایر
کارگران در دفاع از خواستههای به حقشان ،فضا و
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صفحه 1

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

در ابن شماره میخوانید:

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

قتلعام ارمنیها و اسالمیون حاکم در ترکیه!
تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

محسن ابراهیمی
نخستوزیرترکیه،بهنوادگانیکونیممیلیون”ارمنین “ کنه

توسطائتالف ازاسالم هاوناسیونالیسمترکدراواین رنرن
بیسترت عامشدندتسلیتگفتهاست!اردوغاناعنالم کنرد 

کییمارامیهایکهجانخودرادرآنجریاندر

است”:آرزوم 

سهند
هر دو هفته یکبار جمعه ها منتشر میشود.

اوای سد بیستمازدستداد اند،ررینرحمتباشیند و بنه
نوادگانآنهاتسلیتخودرااعالمم کییم“.

فوراًاینسؤاالتدرمقاب مارژ م روند:چرااآلن؟چراحنب 
اسالم ”عدالتوتوسعه“ کهبیشازیکدههاستدرترکینه
حاکماستدرمقاب اینجیایتونس کش تاکیونسنونوت
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کرد بود؟آیافاکتهایجدیدیبرمالشد اندکهدرایند سال
آشوارنبود اند؟

وارعیتایناستکههیچحقیقتجدیدیافشانشد استامنا

سردبیر :سهند مطلق

فاکتورهایسیاس جدیدیدراول رنرن بنینسنت و ینک،

تلفن:

سخیگویحب اسالم حاکمدرترکیهراوادارکرد است در

+٢٢2١2922912١/+٢٢2١٣١٣٢912١
ایمیل:
Sahand.publication@gmail.com
کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan

بار نس کش اولررنبیستاظهارتأسفآبو بوید!
برایپاسخدریقتربهاینسؤالیکمراجعهمختصربهتنارینخ

الزماستویکتحلی ازمورعیتسیاس اسالمیونحاکم.
اشاره مختصر به تاریخ:
دردههنودررن ،۹۱نیروهای بهنماییدگ ازارمی هایتحت
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فحه ٣

جو سالن برگزاری مراسم حکومتی را به صحنه اعتراض به حکومت
تبدیل کردند .کارگران با حمل دهها پالکارد با شعار و
خواستهایشان ،در عمل اعالم کردند اگر اجازه برگزاری مراسم به
کارگران را ندهند ،کارگران مراسمهای حکومتی را تبدیل به صحنه
اعتراض و طرح و مطالبه خواستهایشان خواهند کرد.
الزم به توضیح است که جمهوری اسالمی امسال تقالها و تالشهای
بسیاری را برای جلوگیری از برگزاری مراسمهای کارگری به کار
بست؛ اما علیرغم این تالشها و بخشا اعالم حکومتنظامی در این

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

از صفحه اول

عکس از اعتراض کارگران

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند

صفحه ٢

قتلعام ارمنیها و اسالمیون حاکم در ترکیه!
از صفحه 1

تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

تبعیضوستمدرزیرسلطهامپراتوری همماشینتوفیروتحریوشانرابهکارانداختید،فتواهایکفرصادرکردند
عثمان ،بهاعتراضاتگسترد ایبنرای وعمالًیککمپینشیی تحریکمذهب علیهارمی هنای مسنینحن را 
تحمی اصالحات،راننون اسناسن و انداختیدوبهاینترتیباتحادکثیفناسیونالیسمومذهبفضنا را بنرای
موازینمشروطهبراستبدادعثمان وپایاندادنبهتبنعنینض بنر اسنا  رت عاموسی ارمی هافراهمکرد.

”مذهبورومیت“دستزدند.

جیگجهان اولفضارابرایماشینکشتارامپراتوریعثمان فراهمکردتا

درپاسخبهاینجیبشاعتراض ،سلطانعبدالحمیدحاکممستبدوفناسند برایهمیشه”مسئلهارمی ها“رافیصلهدهد۴۱.آوری ۹۱۹۱میالدی ،بنه
امپراتوریعثمان ،کشتاربیشاز۹۱۱هبارارمی درظرفدوسالمنینان دستوردولتعثمان حدود۱۱۱تنازرهبرانوسیاستمدارانونویسیدگان
۹۹۱۱و۹۹۱۱راسازمانداد.اینآغازرت عام استکنه در سنالهنای ارمی دستگیرشدندوبهطرزفجیع کشتارشدند.همبمان هنباران تنن
۹۱۹۱بهبعدبهفرجامخونینخودرسید.
ترکهایجوان“ کهبرای مشنرو کنردن حناکنمنینت
درسال ”۹۱۱۹
امپراتوریعثمان مبارز م کردند،توانستیدسلطانعبدالحمیدرامجنبنور
کییدبهمشرو بودنحوومتشتندهد.بیابرشواهدتاریخ ”،ارمی ها“و
ترکها“متحداًودرکیارهمدرگردهمآییهایببرگواعتراضاتگسترد 
” 
برایتحمی ”مشروطه،رانونوعدالت“ براستبنداد عنثنمنانن شنرکنت

ارمی درکوچهپسکوچههایاستانبولب رحمانهنابودشدند.جوانانرابه
بهانهاعبامبهجبهههابهاردوگا هایمرگکشاندند.کودکان،زنانوپینران

شهرهاوروستاهایارمی نشینرابهنامدورکردنازمیطقه جنینگن از
سویهخال کردندودریکراهپیمای طوالن مرگبهسمتصنحنراهنای
مرکبیسوریهدرمیطقهدیرالبوربهکاممرگکشاندند.دریک کنالم در
فاصلهسالهای۹۱۹۱تا۹۱۴۱میالدیدراجرایسیاستنژادپرستانهحب 

ترکهایجوان“،بیشازیکونینم
حاکمبهنام”اتحادوترر “معروفبه” 

م کردند.
۱سالبعد،درسال۹۱۹۱سهافسرامپراتوریعثمان بهنمناینیندگن از
بهنامهایمحمدطلعتپاشا،اسماعی انورپاشاواحنمند
ترکهایجوان“ 
” 
جمالپاشاط یککودتای ردرتسیاس را در
دستخودربضهکردندوباشعار”ترکیهبنبرگ“و
اتحادترکها“ در”سرزمینببرگوجاوداننه“ بنه

”
نام”توران“ بایکزبانویکمذهب،دیوتناتنوری

پانترکیسترابییانگذاشتید؛وظاهراً زمنینینه
فراهمشدتابامحویکجمعیتعظیمبهمنینابن 
هادرآنسویسرزمین ارمنینسنتنان


بیوران!ترک
دستیابید!
همبمانبااوجگیریپانترکیسم،جریاناتاسالم 


میلیونارمی ساکنارمیستانغرب بایکبرنامهسازمانیافتهکشتارشدند.
دررأ ایننس کش سهتنازرهبراناصل پانترکیستاینحب  ،بنه
نام هایمحمدطلعتپاشاوزیراعظمورتعثمان ،اسماعی انورپاشاوزینر

جیگواحمدجمالپاشاوزیردریاداریررارداشتید.
ازآنمقط تاکیون،نهنیروهایناسیونالیستونهاسالمیون کنه رندرت
سیاس رایادرکیارهمویابهتیهای دردستداشتهاند،هنرگنب از اینن

جیایتتاریخ اظهارشرمنورد اند.نهتیهااینبلوههرگونهانتقاداز اینن
نس کش باخشموتعرضایننیروهاروبروشد است.برایمثال”،هراننت
،روزنامهنگارمیتقداینجیایتبهخاطرانتسابشبهارمی هاتوسنط

دییک“
ناسیونالیستهایترکبهرت رسید.اورهانپاموک؛نویسید محبو برند 

جایب ادبیاتنوب بهخاطرانتقادعلی ازایننس کش همیشهزیرتهدیند
بود است.
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صفحه 5

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

قتلعام ارمنیها و اسالمیون حاکم در ترکیه!
تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

از صفحه ٢
باتوجهبههمهاینها،زمییهومعیایسیاس اینتسلیتنیمبیداردوغانبه

نماییدگ ازحب اسالم ”عدالتوتوسعه“چیست؟
این یک تالش تاکتیکی سیاسی است!

نظامیانعروجکرد بودوباادعای”عدالتوتوسعه“سرکارآمد بنود ،در
عم رشرجدیدیازبورژواهایمیلیارداسالم رابهصفبورژوازیترکنینه

حب اسالم عدالتوتوسعه،درستدرشرایط بهردرترسیدکههردو
شاخهاسالمسیاس ”ضدغرب “ چهدرسطحجهانوچهدرسطحمیطقنه
روبهافولبودند.شاخهجمهوریاسالم کهدریککشورمهماز لنحنا 
سیاس بهردرترسید بودوظاهراًرراربودبهمثابهالگویسیاس جندی
تریدرح بحرانهایحوومت میطقهنقشایفاکید،خود دائنمناً غنر 
بحران هایسیاس وحوومت بود وهیوزهمهست؛والبتههردوشناخنه

درمیانمردمجهانبهمثابهجریاناتآدموشرهقرای بهسرعت منینفنور

اضافهکردودرحقیقتهمابعاداینطبقهرا”توسعه“ دادوهمدر منینان
ارشارمختلفطبقهبورژوا”عدالت“برررارکرد.سهمتود هایوسی مردماز
عدالتوتوسعههمهآنریاضتهای شدکهدولتهایسربهبانکجهان و

صیدو بینالملل پولبرتود هایمحروممردمتحمی م کیید.ب دلنین 
نیستکهیککشموشظاهراًکوچکدرپارکگبیاستانبولبرسرچیند
درختفوراًبهیکرویاروی سیاس گسترد میانمردموحوومتتبندین 
شد.

شد اند.
افشایدزدیهاوپولشوی هایاخیرکهیکسرشدربیتخامینهای

-۱
ظاهراًدرسالهایاخیر،حب اسالم اردوغانم رفتاینجایخال راپر
کیدوبهمثابهایدئولوژیاسالم آلترناتیودرربالبحنرانهنای سنیناسن 

وسردیگرشدربیتاردوغانبود بنرای منردم نشنان داد کنه دولنت
”فسادناپذیر“اسالم سرتاپافاسداست.

میطقهعم کید.عروجاخوانالمسلمیندرتونسومصربه رندرت ،اینن
تصویرراتقویتکرد بودکهالگویحب اسالم عدالتوتوسعه دارد در
کید؛اماسرنوشتاینهاطوریررمزد شند کنه

میطقهگسترشپیدام 
همهچیبنتیجهعوسداد.اسالمیونتونسومصرمث لوه گنذراین در
صحیهسیاس ظاهرشدندوبهسرعتدرمقاب تداومانقالباتمیطقهرنگ
باختیدواینخودمدلسیاس اصل درترکیهراکهدرکیارمرتنجنعنینن

وبههمهاینهابایداضافهکردکهانتخاباتریاستجمهوریدرآیید ای

-۱
نبدیکبرگبارخواهدشدودوایدئولوژیاصل طبقهحاکمترکیه–یعنین 
ناسیونالیسمواسالم–تیهاشانسخوددرصحیهسیاس ترکیهرادر اینن
م بیییدبهسرعتچهر لجنبارخودرارنگآمیبیکییدوبهعیوان ینک
نیرویمسئولظاهرشوند.

درچیینمتنمیطقه ایوداخل ،حب ودولتاسالم دربحرانبنه هنر

اسالم درتونسومصرررارگرفتهبوددرچشممردممیطقهب اعتنبنارتنر
کرد.ررارگرفتندولتاسالم ترکیهدرکیارجریاناتآدمونش اسنالمن  دریمیبندوبههرخس آویبانم شودتاچهر سیاس مسئنولتنری از
خودبهنمایشبگذاردومورعیتازدسترفتهدههگذشتهاشرابنازینابند!

سوریههمچهر سیاس وارع این”اسالممیانهروومعتدل“را بنینش از
پیشبرمالکرد.دولت کهباداعیهیکردرتمعتبرومنورد اعنتنمناد در جریان”مذاکراتصلحباکردها“ یو ازاینترفیدهابود.تسلیتبهنوادگان
هایمیطقهایظاهرشد بودبهسرعتاینمورعیتراازدستداد .یکنس کش تمامعیارهمدرهمینمتنراب توضیحاست.


سیاست
درسطحداخل ،مورعیتاسالمیونحاکمحت ازاینبدتراست.

رویکلماتایناظهارتأسفخو درتکیید:

کییمارامیه ایکهجانخودرادرآنجریاندراوای سد بیستنم

-۹سیاستاسالم کردنگامبهگامکشورکهدرحقیقتسیاست بنرای ”آرزوم 
اند،ررینرحمتباشیدوبهنوادگانآنهاتسلیتخودرااعالم

تثبیتردرتسیاس بودبامقاومتگسترد مردمسووالراساساًشنونسنت ازدستداد 
خورد است.

-۴حب اسالم کهدرمتنورشوستگ سیاس ایدئولوژیناسیونالیستن 

م کییم“.
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نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
حمله راسیسم به اتباع افغانی

صفحه 6

میالد رابعی

یکباردیگردستانجیایتوارناسیونالیسم،مذهبو اتفا افتاد باشدوجان اه یو از
بهاینخبرتوجهکیید :
محلههای اهواز برای مثال حصیر آباد

سرمایهدرهمدست بایودیگرفاجعهآفرینشدند.بیابهگبارشیکشاهد
عیی از روستای نظامآباد ربوین روز گذشته گروه از اراذلواوباش باشد آیا اهوازیها م ریبند و همه
چما دار،کارگرانودهقانانافغانساکناینروستاوخانواد هایآنانرابا اهال محلهراکتکم زنید؟اینسیر
چو و چارو مورد حمله ررار داد  ،خانهها و موتورهای آنان را به آتش رام  شودتاحدکوچهوساختمانوآپارتمانمح سوونتمجرمهمادامه
کشید ،نبدیکبه ۱۱۱ال  ۱۱۱تنازاحشامآنانراسربرید وزنانو داد.م بیییدچقدرمضحکاست؟مالمتکردنتمامساکیینساختمان 
دخترانشانرا مورد تجاوز جیس ررار داد اند .هم اکیون این خانواد های که یو از اهال آن مرتوب جرم شد است؟ هیچ کس چیین رضاوت
آسیبدید همرا باکودکانوفرزندانشاندرخیابانهابدونسرپیا ،غذاو مسخر ای نم کید .هیچ کس نم گوید اهال فالن ساختمان همگ 

وسای الزمبرایحفاظتخودبسرم برند.
بازهمناسیونالیسموراسیسماسالم فاجعهم آفریید.اولینبارنیستکه
جیایت رخم دهدودستگا حاکمفرافوی کرد وآنرابهگردنافغانها
م اندازد تا شاید بدین روش نقش خود و جامعهای که ساخته است را
کمرنگترکید.یادمانهستکهدرموردماجرایخفاششبچهبلبشوی 
را انداختید.ابتدااعالمکردندکهویافغاناستودرپ اینخبرموج از

جیایت و ضر و شتم علیه افغانها به را افتاد که صدایش را هم در
نیاوردندوتاز پسازمدت بودکهمعلومشدجان متولدخاکپاکایران
شیاسانهوروانشیاسانه

است.درتعلی یکجیایتهمهعوام علم جامعه
رارهاکرد وکلیتجیایترابهپایرومیتوزبانمجرمم نویسید.این
جوهر رضای نظام ناسیونالیست – اسالم ایران است؛ اما از ظواهر

مجرم اند .در مورد شهر و کشور و ملیت مجرمین هم عییاً همین میطق

صد م کید؛ اما همه م دانیم که مسئله به این سادگ ها هم نیست.
دست های پشت پرد در کارند و در این موارد احساسات ناسیونالیست 

مردمراباد م کیید.در موردخبریکه خواندیدرئیس واعضای شورای
دهداری این وظیفه را به عهد گرفتید .مردم هرگب به صورت خودجوش
تصمیمنم  گیرنددستبهچیینجیایت ببنید.اینبورژوازیحاکماست

که برای شانه خال کردن از زیر بار مسئولیت م گوید کار ،کار
افغان هاست.بااینمیطقم  خواهیدبگوییدمامقصرنیستیم.بهدولتو
سیستمآموزش وفرهیگعقبماند ماربط ندارد.مجرمینازمانیستید.
بریبیدوببنیدوتجاوزکییدونابودکیید.اینسیستمجرمشیاس آریای -

اسالم حاکمبرایراندرررنبیستویوماست.

پیداستکهایناتفا هممانیدبسیاریاتفاراتمشابهبهدستیکایران  بایدعلیهاینوضعیتبهپاخاستوضاربانراموردمحاکمهرراردادوبدون
رخداد است.حاالبیاییمفرضکییممجرمبرایمثالاهوازیاستآیااین توجهبهملیتوزبانمجرمیندرپ اصالحآنهابرآمد.بایدجلویتورار
شودکهبریبندوهمهاهوازیهایایرانراکتکببنیدوجیایت چیینفجایع رابگیریم***.

مجوزیم 
را به اهوازی بودن مجرم ربط بدهید؟ یا اگر این جیایت فرض در اهواز
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فحه 7

کمپین پاهایت را جمع کن

سروناز سینایی

درخبرهاآمد استکهتعدادیاززناندرترکیهدستبنه
ایجادکمپیناییترنت جالبتوجه زد اند.مضنمنون اینن
کمپیناعالماعتراضبهرفتاربرخ ازمردان استکه در
جامعهوبهخصوصدروسای نقلیهعموم زنانرا منورد
اذیتوآزارررارم دهید.برایمثالمردان کنه بنا طنرز
نشستنخودجارابرزنانتیگکرد وسع م کییند بنا
آنهاتما فیبیو برررارکیید.اینکمپینباعینوانهنای مقاب زناندراینجوام هیچگونهامییتجسم وروانن 

”بازکردنپاهایترامتورفکن“و”جایمنن را اشنغنال ندارند.زن کههرروزبرایکاریاتحصی ازخاننه خنارج
درشبوههایاجتماع فراخوانوسازمانده شد.

نون“

م شودپیهبسیاریازاینرفتارهارابهتنخودم مالد و

هرشببامجموعهایتصاویروخاطراتسیا آن روز بنه

مستق ازاییوهاینعم درسایرکشورهای اروپناین و
غیرمذهب چقدرشای استودرآنکشورها چنقندر بنه خوا م رود؛اماباتماماینشرایطضدانسان و نناامنن
شاهدیمکهزنانایرانعقبنیشستهاندوتسلیمنشند انند.

تمایالتجیس خاصبعض ازمردانمربو م شود،اینن
هادرتمامزمییههامشغولبهفعالیتهستیدوباحضور

پدید درایرانودیگرکشورهایاسالمزد معی متفاوتن  
آن
دارد.دراینکشورهابهدلی محدودیترابطهدو جنینس خوددراجتماععمالًهرروزمشغولمبارز باحونومنت و
مخالفوآپارتایدجیس کهازکودک برمردم تنحنمنین  مذهب هستیدکهباعثوبان ایجادوادامهچیینشراینط
م شود،نوعتمایالتجیس عجیبوبعضاًغیرراب درکن  جهیم است.دخترانوزنانایرانهمم توانیدبا اننجنام
رابهبارآورد است.مردانوزنان کهازکوچکترینتما  چیینحرکاتجمع واعتراض مخالفت خنود را اعنالم
ورابطهجیس بایودیگرمی شد اندوهرگبمعیایروابط کیید.کاریکههرروز بانوعپوششوظاهرخودمشغنول
بهانجامآنهستید؛اماسازمانیاب وایجادکمنپنیننهنای

آزادوانسان رادرکنورد اند،طبیع اسنت کنه از هنر
فرصت برایارضاینیازهایطبیع خودبهر م جوینیند .اعتراض دراییترنتباتوجهبهخفقانحاکمبرجامعهایران
م تواندبسیارکارسازوکارگشاباشد***.
دراتوبو وتاکس ،درصفسییماوموانهایشلوغ ،بنه
هرزحمتوضر وزوریسع م کییددست بهجینس
مخالفبرسانید.اسالموروانینعمیقاًعقبماند منذهنبن ،
برخ ازمردانرابهبیمارانجیس تبدی کرد استودر

با نشریه سهند
همکارى کنید!

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند

صفحه 8

بنا به خبر منتشره در ایلنا ، ،کارگران کارخانه

حکومتشان بر اکثریت کارگران در آذربایجان و

اتکا به مجمع عمومی کارگران میتوان کارفرما و

آفتاب ارومیه  ۰۱ماه حقوق معوقه از کارفرما

سایر نقاط ایران تحمیل کرده اند.

دولت حامی اش را به عقب نشینی واداشت و

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

همچون ” ٠۱درصد از واحد های صنعتی
آذربایجان غربی به دشواری فعالیت میکنند“،
”کارگران پروژه میانگذر دریاچه ارومیه  ٢الی ٤

ماه حقوق معوقه از شرکت طلب دارند“ و
”حقوق کارگران شهداب در  ٥ماه گذشته
پرداخت نشده است“ همگی نشان دهنده
فالکتی است که طبقه سرمایه دار

پویا کریمی

و

تنها راه مبارزه با این تعرض بیشرمانه طبقه

موفق به دریافت حقوقهای معوقه شد.

سرمایه دار و حکومت اسالمیشان به معیشت

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ضمن

کارگران ،مبارزه مداوم و هماهنگ و متکی به

حمایت از مبارزه برحق کارگران کارخانه آفتاب

مجمع عمومی کارگری برای دریافت حقوقهای

ارومیه ،از کارگران سایر مراکز کارگری میخواهد

معوقه است .کارگران کارخانه آفتاب ارومیه و

که کارگران این کارخانه را در مبارزه برای

سایر محیطهای کار باید با پیگیری و تجمع در

دریافت حقوق معوقه شان تنها نگذارند و از

مقابل دفتر کارخانه ،اداره کار استان ،استانداری

آنان حمایت کنند .شرکت در تجمعات کارگری

و بهمراهی خانواده هایشان دست به اعتراض

این کارخانه ،در مقابل اداره کار و دفتر کارفرما

بزنند .تا به امروز تجربه کارگران در سایر

و سایر مراکز دولتی ،یک روش مهم در حمایت

مناطق و از جمله کارگران فوالد زاگرس ،که با

از این کارگران است.

تجمع در مقابل اداره کار قروه و وزارت کار
تهران موفق به دریافت حقوقهای معوقه شان

زنده باد مبارزات کارگران برای دریافت
حقوقهای معوقه

شدند ،نشان داده است که تنها راه دستیابی به
حقوق کارگران مبارزه متحدانه و پیگیر است.
تجربیات کارگران سایر کارخانجات در ایران،
برای کارگران کارخانه آفتاب ارومیه راه نشان
میدهد .فقط و فقط با اتکا به اتحاد و بویژه با

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
سرنگون باد جمهوری اسالمی سرمایه داران
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
چهارشنبه ٣اردیبشت  ٢٣ ،۰٣٣٣اپریل ٢۱۰٤

خواست توقف طرح تفکیک جنسیتی یک خواستار انقالبی است!

دانشجویاندانشگا آزادتبریبدرسالجدیدبا مبارز دانشجویان در سرتاسر ایران علیه تبعیض جیسیت یک مبارز 
امضا طوماری به تفویک جیسیت مورد نظر انقالب و عرصه ایمهم درجیبش اعتراض مردمدر ایراناست.در کیار

دانشگا کهرراربوددرصورتتصویب،بهاجرا دانشجویان دانشگا آزاد تبریب ،دانشجویان دانشگا عالمه در تهران و
درآید،اعتراضکردند ۹۱۱.تنازدانشجویانایندانشگا طوماراعتراض  دانشجویاندانشگا هایآزادواحدهایزنجان،ربوین،بیا ،رودهن،دماوند
خودشان را که در آن به سیاست تفویک جیسیت کال ها و برخ  نیبرراردارندکهدرما هایاخیربهصفاینمبارز مهمانقالب رراردارند.
فضاهایدانشگاه اعتراضکرد بودند،بهدسترئیسدانشگا رساندندو رژیمضدزنجمهوریاسالم دراینعرصهنیبازمبارز انقالب جوانان
ایرانهمچونسایرعرصههایمبارزات ،مانیدلغوحجا اجباریباشوست

ازریاستدانشگا خواستارتورفاجرایاینسیاستضدزنشدند.رئیس
دانشگا درجوا اینطوماردانشجویان،ط نامهایبهاطالعدانشجویان مواجه خواهد شد .زنان و دختران در ایران هر روز با عقب بردن
روسریهایخودمبارز  ایجدیبارژیمضدزنجمهوریاسالم بهپیش

رساند استکههیوزاینطرحبهتصویبنرسید استورصداجرایآنرا
ندارند.رئیسدانشگا بهعبثدرتالشاستکهمبارز دانشجویانرابااین م  برندودیگررژیمرادربهجلوگیریازروندپیشرویجیبشزناننیست.
نامهمتورفکید.سیاستتفویکجیسیت یکآپارتایدجیس تمامعیاردر مبارز جوانانعلیهتفویکجیسیت دانشگا هاعرصهدیگریاستکهرژیم

محیطهای دانشگاه است که رژیم در صدد به اجرا گذاشتن آن است .بایددرانتظارشوستدیگریازجوانانانقالب باشد***.


اطالعیه

از مبارزات کارگران کارخانه آفتاب ارومیه حمایت کنیم!

سهند
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از البه الی اخبار

تکذیب اعتصاب اتوبوسرانان ارومیه!

فراز آزادی
در روز سه شیبه نهم اردیبهشتما اخبار رسید خبر از اعتصا 
اتوبو رانانارومیهوکیدیحم ونق دربرخ مسیرهایشهرارومیه
م داد.
درهمینراستاالماس مدیرعام سازماناتوبو ران شهرداریارومیه
در گفت و گو با خبرنگار ایسیا ضمن توذیب اعتصا اتوبو رانان
ودرجلسهایکهبابخشخصوص 

م گوید”:خبراعتصا صحتندارد،
وحراستشهرداریارومیهداشتیمبههیچعیوانموضوعاعتصا مطرح درپ یادداشت کهخبرازاخراج۹۱۱نفرازنیروهایرا و شنهنرسنازی
نبود“ .همچیینتصریحم کید”:تاکیونهیچافبایشریمت نداشتیمو استانآذربایجانغرب رام دهد،مدیرک را وشهرسازیاستنان ضنمنن

بایدتوجهکردکهدراینراستابایدرانوناجراشود،اجاز ب انضباط به توذیباینخبربهخبرنگارندایارومیهم گوید:چیینخبریصحتندارد
کس داد نخواهدشد“.

ونیباضافهم کید:البتهاینادار بابرخ کارکیانرراردادهایخناصن را

دولتاسالم حام نظامسرمایهداریونماییدگانشدردوایروادارات امضاکرد استمثالًرراردادهایفصل ۱۱،روز یا۹۱روز کهبااتمامورت
ایبهتمدیدآنهاوجودنداشتهباشد.

ررارنیستکهخبراعتصا بهحقرانیدگانشرکتواحداتوبو ران  ررارداداحتماالًتمدیدشوندویاعالره
ارومیهراتأییدکیید،بلوهبهاشوالمختلفتالشم کییدکهاعتراضات همچیینخاطرنشانم کید(بخوانیدتهدیدم کید):درتداشتهباشیدکنه
کارگری را تخطئه کیید و ب اعتبار سازند .اعتراض و اعتصا بخش بید م توانستمدوسالپیشتعدادزیادیازنیروهاوکارکیانراازمجموعه

غیرراب میفک زندگ کارگران و برخاسته از نفس زندگ در جهیم مرخصکیم،امابهدلی احتراموآگاه ازمشوالتاینعبیبانایناتنفنا 
جمهوریاسالم است.

نیفتاد.همچیینمحبخوا اضافهم کید:بیابراینهیچاخنراجن در کنار
نیست،گروه هستیدکهرراردادهایشانباشرکتهایطرفحسا را و
هادیگرعالرهایبهادامههمواریبنا

شهرسازیبهاتمامرسید وآنشرکت
آنهاندارند،اینمسئلههیچربط بهادار ک را وشهرسازیندارد.

ادار را استانآذربایجانغرب مانیدخیل ازاداراتدولت کارکیانشرا از
طریقشرکتهایتأمیننیرواستخدامم کیدواینروشدستادار را در

شنرمناننهتنرینن

گذارد.شرکتهایمذکورباعقد بن 

اخراجکارکیانبازم 
رراردادهاوازجملهرراردادهای ۱۱روز وکمتردستنشنان را در اخنراج
کارگرانوکارکیاناداراتبازم گذراند(طبقرناننون کنار ننوشنتنهشند 
خودشان).اظهاراتب  شرمانهمدیرک ادار نیبدراینچهارچو اسنت و
کامالًخودرامحقم  داندکهدستبهاخراجکارگرانببندوبرایش منهنم
نیستکهزندگ ومعیشتاینکارگرانراچهکس رراراستتأمینکیند؟
جوا کارگرانادار را بهاینالتائالتکثیفاعتراضدستهجمع بههمرا 
خانواد هایشاندرمقاب دفترهمینمدیرک استوبس!

فراز آزادی
زمزمههای اخراج  29١نفر از نیروهای راه و شهرسازی

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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صفحه 2١

الله هدایت
سایهمقدس  ۹۱سالهجوانترینشاعرمراغهاستکهازیکسالونیم
پیشبهخاطربیماریخون دربستربیماریبامرگدستوپیجهنرم
م  کرد .تمام دکترهای ایران از وی رط امید کرد و تیها امید
خانواد  اشبردنسایهبهآلمانجهتمداواعیوانشد بود.ورت روحان 
باکلیدتدبیرشدستوراعبامسایهوپدرشرابرایمداوادادهیچکس
دانستکلیدیکهساختهیدستگا ضدبشرجمهوریاسالم باشد

نم 

باز هم مسمومیت با گوشت آلوده

تیهارادربهرف کردندرهایزنداناستنهبازکردندرهایزندگ به

فراز آزادی

رویدختربچهیتیبهوش کهتیهاامیدشرئیسجمهورب کفایتدولت

امیدبود.پدرسایهمعتقداستکهکارشوی هایسرکیسولآلمانباعث


حسیندرخشانسخیگویسازمانامدادونجاتهاللاحمرازمسمنومنینت مرگ سایه شد؛ اما روایت که مهدی دواتگری نمایید مردم مراغه و
غذای بیشازهبارنفرازاهال یکمیطقهروستای درمرندخبنر داد.بنه
عجبشیر دارد تماماً نشاندهید ی بغض و کییهی دیرییهی مسئوالن

گفتهایشان”:اینافرادروزپیجشیبه(۹۹اردیبهشت)براثرخوردن نناهنار حوومت ازمردمایراناست.دواتگریکهخودمهر یرژیماستاینبار
یکمراسمترحیممسمومشد اند .ویآمارمسمومشدگانراهباروپیجنا  برخالفسایردستمالبهدستانرژیمساکتنماندوازحوومتخواست
نفراعالمکرد وافبود علتاینمسمومیتدردستبررس است“.کنرمن  تاظریفرابهپایمیبمحاکمهبوشاند،ویخاطرنشانکردروزیوشیبه
فرماندارمرندگفته۱۱”:نفرازاینافراددربیمارستان:رازی“شهنر منرنند هفتهآیید سؤالازوزیرامورخارجهراجهتپیگیریتقدیمهیئترئیسه

نفرکودکوبقیهببرگسالهستید“ .بنه

بستریشد اندکهازاینتعداد۴۱

گفتهوی۱۱نفردیگربرایمداوابهمراکبدرمان تبریبمیتق شد و حنال
عموم دیگراننیبمیاسباست.ویافبود:اینمسمومیتازنوعبناکنتنری
هستوعلتآنمصرفگوشتموجوددرغذاتشخیصداد شد.تمام این
افراددرروستای”گلهبان“ازتواب شهرستانمرندم باشید.

خواهدکردالبتهابننگران وتأسفدواتگرینهبهخاطرمرگسایهبلوه
معتقد به زیر سؤال رفتن حیثیت نظام است .باید به این نمایید که وا
حیثیتا سر داد گفت از کدام حیثیت حرف میبند؟ هموار پیام دولت
ایرانبرایمردمایران ب پول ودردب درمان بود وعمالرژیم چیان
دستور مردم ستیبی دارند .درست دو ساعت رب از پرواز سایه و
خانواد  اش ،عبدالله سرکیسول ایران در فرانوفورت با مدیر مجتم 

ب  توجه مشت دزدوغارتگراسالم حاکمبرسرنوشتبهداشتمردم در آموزشوپرورشتما م گیردکهاینفرهیگیانحقاشتغالندارندو
کید.پسازمراجعهیپدر

جامعهایراندستاوردیبهترازایننم تواندداشتهباشد!یادماننرفته کنه برایحضوراینخانواد درآلمانمان تراش م 
داستانگوشتهایآلود  ایکهازرستوراندانشگا تهرانسربرآوردوبعنداً

معلومشدکهواردکیید اینگوشتهایآلود سپا پاسداران بنود اسنت،
یادماننرفتهکهداروهایازتاریخمصرفگذشتهچگونهدربازارسیا تهران
رودوجانمیلیونهاانسانرابه خنطنر

بفروشم رفتورطعاًاآلنهمم 
اندازد!گوشتهایآلود بهنوع باکتریهمازایننوعگوشتها هسنت

م
کهسرازروستایگلهبانمرنددرمیاورد!شرمبراینغارتگنران ثنروت و
مویتمردمایران،دورنیستکهجایتانرادرزبالهدانتاریخخواهیدیافت!


نامهبهبیمهیآلمانسرکیسولازارائهآن

سایهجهتدرخواستمعرف 
خودداریم  کیدوایندرحال استکهسایهباچشمانامیدوارمیتظر

شروعدرمانبود است.پسازپیگیریموضوعازطریقکانالوزارتامور

از البه الی اخبار

سایه مقدسی جوانترین شاعر مراغه

سهند
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از البه الی اخبار

خارجه اعالم م شود که دولت رادر به پرداخت یک میلیون یورو جهت
درمان نیست .تالش خانواد برای اثبات این ادعا که نیازی به پرداخت

قتلعام ارمنیها و اسالمیون حاکم در ترکیه!

زحمتهای شبانهروزی عبدالله که به حق فرزند خلف نظام مردمستیب


تسلیت اردوغان یک تاکتیک سیاسی است!

هبییه از سوی دولت ایران نیست و تیها یک معرف نامه الزم است با
ایران است ب ثمر ماند و به محض بستری شدن سایه ،عبداله ط 
نامهای به رئیس بیمارستان تذکر م دهد که از پذیرش درمان به علت

فراهمبودناموانمعالجهیمشابهدرایرانخودداریکید.سپسمصاحبه


از صفحه 5
ایانساندوست سیاس دراینعباراتنیستونم تواندباشند .تنمنام

ذر 
کلماتشسرشارازریاکاریوحقهبازیسیاس تاکتیو است.ارامیهدر”آن

بامجله ی دویچهوله که طبقرانون حقمصاحبه با آنمجله را نداشته

استراترتیبم دهدوازطریقوزارتامورخارجهدستوراتالزممبی  جریان“ جانخودراازدستنداد اند!یکونیممیلیونانسانتوسط ینک
بر بازگشت سایه به ایران را صادر م کید که همین امر نهایتاً میجر به حوومتباکمالرساوتوباخونسردیتماموبایکطرحازپیشآماد شد 

اند.خانههایشانبهآتشکشنیند شند 

وبهطورسازمانیافتهرت عامشد 

مرگ سایه م شود .تیها علت و مقصر مرگ سایه ،دستگا ضد بشری
است،کودکانوزنانوبیمارانوپیرانشانتشیهوگرسیهدربیابانهابهکام

جمهوریاسالم ایراناستکهجانشهروندانشهموار برایشب ارزش
اند،جوانانشدستهدستهدراردوگا هایمرگتنینربناران

شمرد م شود .دولت ایران به جای سرمایهگذاری در بخش بهداشت و مرگفرستاد شد 


درمانوارائهخدماتپیشرفته
یرایگانکهحقتکتکشهروندانایران  شد اندوبهدارآویختهشد اند.صحبتازیکنس کش تمامعنینار اسنت.
استازتجهیباتمورد نیازبیمارستانهابه عیوانهدیهیتبلیغات برای صحبتازیو ازشومترینلحظاتتاریخسیاس جهاناست.صنحنبنت از
رساندن پیام صلح و دوست به پوتین و سایر خونخواران هم رستهی
خودش استفاد م کید .نجات جان شهروندان ایران هرگب در اولویت
مطرح شدن نبود و تیها یک رژیم ضد بشری چون جمهوری اسالم 

م تواندچیینجیایات رادرحقمردمخودانجامدهد***.

جیایتببرگ استکهتوسطیکردرتسیاس مسلحبهدو ایندئنولنوژی
سراپاضدانسان ناسیونالیسمواسالمعلیهبخش ازبشریتسنازمنان داد 
شد است.ناسیونالیسمواسالموهردولتوشخصیت متعلقبنه اینن دو
ایدئولوژیوجیبشدرهیچعصرودور اینم توانیدصریحاًوعنلنیناً اینن

جیایتتاریخ رامحوومکییدچوناینجیایتدستپختخونینجیبنش
خودشاندریکعصردیگربود است.آنهاحت اگرخودشخصاًومستقیماً
دراینجیایتنقشنداشتهباشید،بهعیوانمیادیانومدافعنینن اینن دو
ایدئولوژیارتجاع وخونخوار،شرکایجرممعیویاینجیایت تنارینخن 
هستید!***

در باره تغییر سردبیری ”سهند“ ،نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
بیابهپیشیهادجلی جلیلى،سردبیرنشریهسهیدوربولاینپیشیهادازطرفسهیدمطلق،سردبیرىنشریه”سهید“ازهمینشمار بهسهیدمطلق
میتق میشود.اینپیشهاددرجلسهکمیتهآذربایجانحب کمونیستکارگرى،درتاریخ۴اردیبهشت۴۴،۹۱۱۱آوری ،۴۱۹۱موردتوافقعمومىررار
گرفت.
ضمنردردانىصمیمانهازتالشهاىجلی جلیلىدررا انداختننشریه،براىسهیدمطلقدرمسئولیتسردبیرىایننشریهآرزوىموفقیتمیویم.
از طرف کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگرى
محسن ابراهیمی

سوماردیبهشت۴۱،۹۱۱۱اپری ۴۱۹۱

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

سهند
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نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

ترجمه و تنظیم :فراز آزادی

یهبییههاوازجمله

بییید ایازاهر ”:آرامانهکارداریم،نهدرآمدیداریمونهپول !وارعاًبااین تومانحقو دریافت چطورم تواندزندگ کید،همه
وضعیتنم دانیمچهکارکییم؟حرفمانودرددلمانرابهچهکس بنایند هبییهمسونهمبیشترخواهدشد.منبههنمنه کنارگنرهنا ،بنه هنمنه
همشهریهایممیگویمکهروزجهان کارگربایدبریبندبهخیابانهنا! ینک

بگوییم؟منزنگزد امکهازشماراهیمای بگیرم،چار ایبهغینر از اینن

چیبدیگرکهبایدبگویماییوهکهاگرماهمگ باهماینربضهاراپرداخت

نداشتم!“
بییید ایازتبریب”:م خواستمدررابطهباروزجهان کارگرصحبتکنینم!

منچیدروزرب رفتهبودمبهمحالتکارگرنشیندامیهکو عیینالن  .بنا
دوستانمدربار روزکارگرصحبتکردموازآنهادعوتکردمکه در اینن
روزبیرونبیایید!مابایدتجم داشتهباشیم.درسالهایرب خنینلن از
کارگرهااینکاررانم کردندوب تفاوتبودند.ازسالگذشتهبهاینطرف
کفشجفت بیستهبارتومانافبایشریمتینافنتنه ولن در منقنابن ،
سرمایهداربرایکارگردوزند کفشهیچ اضافهنورد استوم گویدکه

کاربوی همدستمبدهمیناست،نوی همهمیناست!م خواستمازاین
طریقازکارگرهایشهرمانبخواهمکهروزکارگربیاییدبیرون،م خواستم
بگویمکهروزجهان کارگرساعت ۴عصردرحوال میدانساعتتنجنمن 

نوییم،نم توانیدکاریبویید!اگرمردمدستبهدست هنم بندهنیند و
سراسریربضهارانپردازیمنم توانیدبیاییدبر وگازمانرارط کینیند!

مردمدرتاکس واتوبو م نشیییدوهمهبرعلیهحوومتحرفم زنیند،
توانیدربضهارانپردازند!اینحوومتخیل کثیفاست،اینهاجیبما

م
دهید!ایجماعتبشیوید!اینها دارنند

راخال م کییدوبهبشاراسدم 
دهیدبهحوومتهایعرب ودرنتیجهبودجهشانکمم آیند!

پولمارام 
همینعوارضماشینکهروزی۹۱۱تومانبوداآلنشد ۱۱۱۱تومنان! از
کجابایدبیاوریمبدهیم؟آرایابراهیم شمنا بنه منردم بنگنوینیند کنه
دستهجمع ربضهایبر وگازراپرداختنویید!اینحوومنت خنینلن 

کثیفاست.خیل نامرداست،رربانشما،ممیون“.

خواهیمکردوتظاهراتخواهیمداشت.کارگرها،بازنشستهها ،منن خنودم بییید ایازتبریب”:دررابطهباکارگرم خواستمبگویم،اینکارگرهای کنه

درایرانهستید،اگراینکارگرهانباشیداینآخوندهانم توانیدکیفکیید!

کارگرم!وارعاًبایداعتراضکردوبیرونآمد“.
بییید ایدیگر”:آرایابراهیم ازکارگرصحبتم کی ،ازفقروبدبخنتن 
صحبتم کی ،باورکنکارگراییجاازصبحزود(بو سگ)تاشنب کنار
م  کیدوبهرول ازفر خستگ وام رودودیگرنایننفنس کشنیندن
ندارد،ورت بهخانهم رسدجیبشخال است!یعی بهزباندیگراینینونه
کارگردراینمملوتیکتومانهمارزشنداردواصالًبرایکارگرارزشن 
رائ نیستید!ماستدبهایشد ۹۱۱۱تومان،نوشابه۱۱۱۱تنومنان! منن

خواهمبههمهبگویمکهربضهایبر کهربالًهفتصد ،هشنت صند

م

اگراینکارگرهانباشید،اینآخوندهاازگرسیگ م میرند!ماخودمانسنه
برادریمکهدرخانهنشستهایم،بیواریم!م خواستمبگویمکهکارگرجماعت

چهکارکید؟خانواد هایشانچهکارکیید؟شماکه آننجنا هسنتنیند ،از
تلویبیونتبلیغکیید!هرچیبیکهالزمهازآنجابگویید،منا کنه اینینجنا
دهانمانبستهاست،اینکثافتها(حوومت ها)هیچکاریبرایمردمانجام

نم دهید!گران وحشتیاکشد ،بیبینراگرانکرد اند،نان گنران شند 
است”.

تومانبود ،اآلنم شودس هبارتومانویابیستوپیجهبارتومنان! بنه
کارگروارعاًبایدچهکارکید؟وارعاًمسخر استکهکنارگنر بنا ۱۱۱۱۱۱

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت

تهیه کننده و مجری :محسن ابراهیمی
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هر هفته شنبه ها
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