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صفحه ٤

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

با مقدسات به جنگ بشریت رفتهاند!

باید به جنگ مقدساتشان رفت!
امروز  ۳۱شهریور ،یک وبالگ نویس به نام سهیل عربی ،پدر یک کووک

محسن ابراهیمی

۵

ساله کر یک بیداکگاه اسالمی به ریاست قاضی خراسانی به اعدام محکوم شد!
جرم؟ ”توهین به پیغمبر اسالم“! به قول خوک آیتاهللها ”سب النبی“!
این تنها حکم قتل عمد کولتی به جرم ” توهین به پیغمبور“ نویو.وتی ایون
کاستان نفرتانگیز یک وجه ثابت از جامعهای است که کر آن سرمایهکاری بوا
قوانین اسالمیاش حکومت میکندی

نشریه سهند
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کر سال  ،۰۹جوان  ۱۳سالهای به نام روحاهلل توانا به اعدام محکوم شدی جرم؟

به زبان آورکن جملهای کر یک ویدئوی شخصی که به تف.یر یک حاکم شرع
اسالمی مصداق ” سب النبی“ بوکه است! احکام ارتداک علیه سلمان رشدی و
شاهین نجفی و کاریکاتوری.ت کانمارکی و کاستان فاطمه زهرا و اوشویون و

ایمیل:
Sahand.publication@gmail.com

کهها مورک کیگر را هم که حتماً به خاطر کارید!
امروز کیگر ک.ی به شیاکان اسالمی که باهر انتقاکی به نوام تووهویون بوه

کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

مقدسات م.لمین سر و صدا راه میاندازند تره هم خرک نمیکندی پوتوهشوان

http://sahandpublication.wordpress.com/

روی آب ریخته استی همه میکانند وقتی کهان آیتاهللها بوا نوعوره ”سوب

www.facebook.com/sahandkomiteazarbaijan

النبی“ کف میکند یعنی منفعتشان جایی کر خطر افتاکه است و قصد ارعاب
جامعه را کارندی

کر همه موارک قبلی ،چه آنگاه که کر قالب جنبش اسالمی به نام توهیون بوه

نشریه هفتگی کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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صفحه ٣

پیغمبر پرچم ال اله اال اهلل بلند کرکهاند و کر خیابانها عربده کشیدهاند و چه

جهان را به خوک جلب کند؛ و باألخره موقعیت خوکش را که کر ایران هر روز

آنگاه که کر ایران ساطور خونینشان را باالی گرکن ک.ی چرخاندهاند و حکم

منفورتر و منزوی تر میشد کر میان باندهای اسالمی کر سطح جهان تقویت

ارتداک و اعدام کاکه اند ،حتماً بدانید که ثروت اقتصاکی و موقعیت سویواسوی

کندی

جنبش و طبقهای به خطر افتاکه استی

مقدسات تروریسم اسالمی و معمای ”یک و نیم میلیارد مسلمان“!

چند نمونه

سؤال این است که چرا اسالم سیاسی و سرانش این همه روی ” مقودسوات“

کاستان م.خره و کرعین حال غم انگیز فاطمه زهرا و اوشین یاکتان ه.وت؟

سرمایهگذاری می کنند؟ آیا واقعاً کنبال صواب اخروی ه.تند؟ آیوا واقوعواً

روز ماکر بوک و مبلغین جمهوری اسالمی برنامه زنده راکیوئی راه انوداخوتوه

” آزرکهخاطر“ (چه عبارت لوک.ی برای این جانیان!) شدهانود؟ آیوا واقوعواً

بوکند که فاطمه زهرا را به عنوان الگوی زنان به مرکم حقنه کنندی کخوتوری

اح.اسات م.لمانان جهان جریحهکار شده است و مثالً خمینی و خامنوهای

جوان کر پاسخ گفته بوک اوشین الگویش است نه فاطمه زهرا! چورا؟ چوون

کر مقام مدافع به میدان آمدهاند؟

” حضرت زهرا مال  ۳۳۹۹سال پیش اسوتی موا یوک الوگووی اموروزی

پاسخ همه این سؤاالت یک نه محکم استی کنیایی از وقاحت کر ایون اکعوا

میخواهیمییی“

ه.ت که مثالً ک.ی به محمد گفته است باالی چشمش ابروست و گوویوا

میدانید چرا همین یک جمله ساکه رئیس کشتارگاه اسالمی یعنی خمینی را

اح.اسات م.لمین جهان جریحهکار شده است و حاال آیتاهللها به خواطور

آن چنان به خشم آورک که زنجیر قضات شرعش را برای قتل آن کختر جوان

این اح.اسات ب.اط قمه چرخانی راه انداختهاند!

رها کرک؟ به این کلیل که آن شیاک هفت خط با غریزه حیوانی-اسوالمویوش

اوالً معلوم نی.ت چرا از میان این ”یک و نیم میلیارک م.لمان“ جوهوان ،آن

فوراً متوجه شد که این جمله خبر از اعماق کل مرکمی مویکهود کوه بوه

هم بعد از کلی تحریک و نفرت پراکنی و به گرو گرفتن نان و آب مورکم و

مقدسات اسالمی پشیزی ارزش قائل نی.تندی این جمله کارک اعماق ان.انی و

سازمانکهی تظاهرات فرمایشی  -کرایهای توسط کولتهای اسالمی ،فوقوط

مدرن و پیشرو جامعه را رو میکند که تماماً کر نقطه موقوابول ارزشهوای

تعداک ب.یار قلیلی مثالً کر خیابانهای پاک.تان نعره مویکشونود و بوس؟

ارتجاعی حاکم استی خمینی کر این جمله طنین فریاک ن.ل جوانی را کیود

یاکتان ه.ت که کاریکاتور محمد مدتها بوک کر سایتها و رسوانوههوا کر

که عمق نفرتشان از حکومت اسالمی و تمام ارزشها و اخالقیواتوش را کر

معرض کید همه م.لمانان جهان گذاشته شده بوک اما ک.ی به خیابان نیامد

سال  ۸۸باقدرت تمام به نمایش گذاشتندی

تا اینکه با اعزام یک آخوند تروری.ت از اروپا به ”ممالک اسالمی“ یککفوعوه

اما تهدید جان و زندگی یک ”شهروند“ ایران که از نظر حاکمیت اسوالموی

چشم مرکم جهان به ”تظاهرات خوکجوش“ باز شد!

باید زیرکست و پای شریعت له شوک برای قدرتنمایی نمایندگان سرمایه و

واقعیت چی.ت؟ ”یک و نیم میلیارک م.لمان“ یک عنوان قالبی اسوت کوه

اسالم کافی نبوکی کرست  ۳۱روز پس از ماجرای اوشین ،سلمان رشدی بهانه

آگاهانه و هدفمند به پیشانی بخشی از مرکم جهان چ.باندهانود و آنقودر

کیگری کست کاکی او شهروند انگل.تان استی با حکم قتل او هم میتوان بوه

تکرار می کنند که واقعاً این کروغ را به باور مرکم جهان تبدیل کنند و نهایتاً

بهانه ” اهانت به ساحت مقدسات“ کر سطح جهان المشنگه بپا کورک و هوم

خوک را به مثابه بخش مهمی از مرکم جا بزنندی کرحوالویکوه نوه تونوهوا

میتوان علیه فرهنگ و مدنیت غرب تحریک کرک کوه یوک رکون اسوالم

م.تقیمترین قربانیان سازمانهای اسالمی و شریعتشوان هومویون مورکم

سیاسی استی خمینی که به جرئت میتوان گفت یکی از حوقوهبوازتوریون

”م.لمان“ ه.تند بلکه یک نبرک کائمی و تعطیل ناپذیر میان این مورکم و

سیاست بازهای قرن بوک ،فوراً این فرصت را کر هوا قاپید تا با فتوای قتل یک

جنبش اسالمی کر جریان استی

شهروند انگلی.ی قدرتنمایی کند؛ توجه فرقههای اسالمی کر گوشه و کنوار

مقدسات البته فقط مذهبی  -اسالمی نی.تندی طبقات حاکم مقدسات کیگری کارند که ب.ته به شرایط علم میکنند و کقیقاً نقش همان مقدسات
مذهبی -اسالمی را بازی میکنندی برای مثال جنبش ناسیونالی.تی و قوم پرست کهها اسم و عنوان کر صندوق مقدساتشان ذخیره کرکهاند که
برای این جنبش کقیقاً نقش پیغمبر و امام و شریعت را بازی میکندی میهن و تمامیت ارضی و پرچم و سروک ملی و نژاک و قوم اصیل و تاریخ
پرافتخار و شاهان و ایلخانان و غیره مقدسات جنبش ملی و قومی ه.تند که از نقطهنظر جنبش ناسیونالی.تی به همان اندازه مذهب و مقدسات
مذهبی ظرفیت سرکوب و جنایت کارندی ناسیونالی.ت های تر

و عرب و کرک و ارمنی و صرب و کروات و غیره آنقدر از این مقدسات کر

زراکخانه شان کارند که اگر جلویشان گرفته نشوک و مهار نشوند برای تباه کرکن کل بشریت کر کره زمین کم نمیآورندی

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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صفحه ٢

زیر عنوان ”یک و نیم میلیارک م.لمان“ ،اکثریت عظیمی از کارگران و مورکم

گذاشتی نباید آن زنی را که با بدن لختش به جنگ مرتجعین اسالمی رفتوه

محروم قرار کارند که کر ایران و افغان.تان و پاک.تان و ترکیه و سووکان و

است تنها گذاشتی نباید آن کختر و پ.ر جوانی که با لباسش و موی سورش

غیره توسط سرمایهکاران حاکم چپاول میشوند و کر کشمکش و مبارزه کائم

به قوانین و محدوکیتهای شریعت اسالمی تف میکند تنها گذاشتی بوایود

با طبقات حاکم و ایدئولوژی اسالمیشان ه.تندی میلیونها زن و جوان قورار

کست همه آن انتشاراتیهوا ،هوموه آن کوتوابفوروشویهوا ،هوموه آن

کارند که از هر چه شریعت و اسالم و قوانین اسالمی اسوت موتونوفورنود و

کاریکاتوری.تها که کر مقابل التهای سازمانیافته اسالمی مرعوب نشدنود

شبانهروز علیهشان مبارزه میکنندی نیروی بزرگوی از آتوه ئویو.وتوهوا و

و آیات شیطانی را منتشر کرکند و کاریکاتور محمد را تکثیر کورکنود و بوه

کمونی.ت ها و سکوالرها قرار کارند که برای رهایی جهان از نکبت مذهب و

ارعاب اسالمی کهانکجی کرکند به گرمی فشرکی هر عقبنشینی کر مقوابول

خرافات و مافیاهای مذهبی و مشخصاً اسالمی نبرک میکنندی از نقطهنظر این

جانوران هار اسالمی آنها را هارتر میکندی هر کوتواه آمودن کر موقوابول

اکثریت عظیم به اصطالح ”جهان اسالم“ ،جنبش اسالمی و شریعتش کشمن

عربده های جنبش اسالمی به نام مرکم م.لمان کست و پوای خوونویون و

آمال و آرزوهای ان.انی و مدنیت و کستاورکهای پیشرو بشر ه.تند که هور

چرکین این وحوش را کرازتر میکندی

جا کستشان رسیده چیزی جز فقر و رنج و توبواهوی و خورابوی بورجوای
نگذاشتهاندی از نقطهنظر این اکثریت عظیم ،این جنبش با تمام مقودسواتوش
باید کر موزه سیاسی تاریخ به مثابه نشانهای از لحظات تاریک و ننگین تاریخ
قرار گیرند!

به تم.خر گرفتنشان وجه مهمی از مبارزه کارگران ،زنان و جوانان و هوموه
مرکم محروم زخمخورکه از تبعیض اسالمی و ملی استی مبارزه با مقودسوات
سیاسی و ایدئولوژیک وجه مهمی از کر هم شک.تن خوک نظم حاکم استی

” توهین به مقدسات“ فقط و فقط بهانه طبقات حواکوم و جونوبوشهوا و
ایدئولوژیهای این طبقات برای ارعاب جامعه و به ت.لیم کشاندن جواموعوه
استی وقتی جوانی آرا و افکار و کاراکتر محمد را به تم.خر مویکشود کارک
عمالً کاراکتر سیاسی حکومت و طبقهای را زیر سؤال میبرک که پیغمبر یک
ستون ایدئولوژیکیو ”تقدس“ پیغمبر ابزار سرکوبش استی وقتی مقودسوات
زیر نقد و تم.خر قرار گیرند کیگر بدرک آن حکومت نمیخورندی ”ابهتوی“ کر
میان نمیماند که همین ”یک و نیم میلیارک م.لمان“ را با آن بترسانندی
ناسیونالیسم هم زرادخانه مقدسات دارد!
مقدسات البته فقط مذهبی  -اسالمی نی.تندی طبقات حواکوم موقودسوات
کیگری کارند که ب.ته به شرایط علم میکنند و کقیقاً نقش همان مقدسوات
مذهبی -اسالمی را بازی میکنندی برای مثال جنبش ناسیونالی.تی و قووم
پرست کهها اسم و عنوان کر صندوق مقدساتشان ذخیره کرکهاند که بورای
این جنبش کقیقاً نقش پیغمبر و امام و شریعت را بازی میکندی مویوهون و

تمامیت ارضی و پرچم و سروک ملی و نژاک و قوم اصیل و تاریخ پرافتوخوار و
شاهان و ایلخانان و غیره مقدسات جنبش ملی و قومی ه.وتونود کوه از
نقطه نظر جنبش ناسیونالی.تی به همان اندازه مذهب و مقدسات موذهوبوی
ظرفیت سرکوب و جنایت کارندی ناسیونالی.تهای تر

مبارزه علیه همه این مقدسات ،کر هم شک.تن ”ابهت“ آنها ،به نیشخند و

و عرب و کورک و

ارمنی و صرب و کروات و غیره آنقدر از این مقدسات کر زراکخانهشان کارند
که اگر جلویشان گرفته نشوک و مهار نشوند برای تباه کرکن کل بشریوت کر
کره زمین کم نمیآورندی
باید علیه مقدسات مبارزهای فعال پیش برد!
نباید آن وبالگ نوی.ی را که جرئت کرکه است محمد را به طنز بکشد تنهوا

گذاشتی نباید آن نوی.ندهای را که شریعت را به نقد کشیده اسوت تونوهوا

اما کر هم شک.تن مقدسات اسالمی فقط و فقط م.یر پایان کاکن به نظمی
طبقاتی که به این مقدسات نیاز کارک را هموار میکندی رهایی کامل از ایون
مقدسات تنها زمانی ممکن است که خوک آن نظم طبقاتی را زیر و رو کورکی
نظمی که به مقدسات نیاز کارکی م.ئله بر سر کر هم شک.تن حواکومویوت

سرمایه بر کار ،حاکمیت سرمایه بر جامعه استی فقط آنگاه است که میتوان
همه مناسبات و قوانین و احکام و خرافات و مقدسات اسالمی و غیر اسالمی
را همراه ریشه اقتصاکی و سیاسیاش به تاریخ سپرکی*
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صفحه 1

احیا دریاچه ارومیه ،رویا یا واقعیت!

فراز آزادی
نابوکی کریاچه ارومیه کر طول بیش از سه کهه و کر نوتویوجوه اعوموال

چند ماه گذشته کر تبریز و ارومیه و کر کانشگاه تبریز و سایر کانشوگواههوا،

سیاستهای کثیف و غیرعلمی رژیم جمهوری اسالمی کر عورصوه آب و

نشان از بالندگی مبارزات مرکم کر این عرصه استی این مبوارزات ،رژیوم را

کشاورزی و سد سازی اتفاق افتاکی به این واقعیت غیرقابلانکار ،سران رژیوم

واکار میکند که به تناقض گویی بی افتد و کر این پاراکوکس سویواسوی –

به اشکال مختلف از رئیسجمهور گرفته تا وزیر و رئیس سازموان موحویوط

اجتماعی کچار یاوهگویی شوکی

زی.ت و مقامات محلی ،همه و همه اعتراف کرکهاند و کقیقاً از ایون زاویوه
است که بقول خوکشان کارند فکری به حال این فاجعه زی.وتموحویوطوی
میکنندی رئیسجمهور قولهایی میکهد ،ستاک تشکیل میکهند و فرکی از
اعوان و انصار خوکشان را هم بر رأس این ستاک قرار میکهند تا بوه مورکم
جان به لب رسیده از  ۱۵سال جهنم اسالمی بگویند که نگران نباشیود موا
خوکمان خراب کرکهایم ،اجازه بدهید خوکمان هم کرست میکنیمی تشکیول
ستاک احیا کریاچه کر این چهارچوب سیاسی میگنجدی آقای عی.ی کالنتری

از عی.ی کالنتری کبیر ستاک احیا کریاچه ارومیه کر رسانهها چنویون آموده
است:
عی.ی خان کبیر ستاک احیای کریاچه ارومیه این روزها برخالف کولت تدبیور
وامید حرف از ناامیدی میزند وی میگوید ” :هنوز با گذشت ماهها از تصویب
اعتبار مورک نیاز برای احیای کریاچه ارومیه ،ریالی از این بوکجوه پورکاخوت
نشده استی“

هم کر رأس این ستاک ،خوک از سرکرکههای محلی خوکشان استی کو سال از

عی.ی کالنتری کر منطقه آذربایجان شرقی ،اظهار کرک” :کر سال جواری و

قولی که رئیسجمهور کر به اصطالح مبارزه انتخاباتیاش کاکه ،مویگوذرک،

برای نجات این کریاچه  ۳۳هزار و  ۰۱۹میلیارک ریال اعتوبوار توخوصویو

هیچ کاری صورت نگرفته و قطعاً این ستاک هم کوچکترین کاری قرار نی.ت

کاکه شده اما متأسفانه خزانه مبلغی را به ما نداکه استی به نوظور مویرسود

انجام بدهد ،جز هیاهوی تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی رژیم کر

بوروکراسی اکاری باعث تأخیر کر پرکاخت اعتبارات احیای کریاچه ارومویوه

حل این معضل! رژیم چارهای جز گرفتن پز ”تصمیم برای احویوا کریواچوه“

شده استی“

ندارکی

 وی با تاکید بر اینکه تنها یک ماه از ارائه طرحهای نهایی احیای کریواچوه

کر طرف کیگر این فاجعه زی.تمحیطی ،مرکمی قرار کارند که هر روز بیوش

ارومیه میگذرک ،گفت ” :اجرای این طرحها زمان بر خواهد بوکی حداقول ۳۹

از پیش به ماهیت کثیف و ضد ان.انی رژیم پی برکهاند و میبرندی مرکمی که

سال برای تغییر چهره کریاچه ارومیه زمان نیاز است و نباید به طرح انتقوال

کر همه عرصههای اجتماعی و سیاسی و اقتصاکی با رژیم کرگیرند و مشغول

آب از ارس کل ببندیم چرا که کمبوک آب کر استان به چشم میآید و ایون

مبارزهای هر روزه! مرکم آذربایجان هر لحظه به کنبال فرصتی ه.تند که بوه

آب تنها میتواند نیازهای ضروری استان را تأمین کندی“

این اتفاق مهم زی.تمحیطی منطقه زندگیشان اعتراض کنند و هر روز هم

احیا کریاچه یک رویا نی.ت! امکانپذیر است ولی نه با سرکار ماندن رژیوم

کر این عرصه از مبارزه راکیکالتر از قبل عمل کرکه و میکنندی اعوتوراضوات

نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
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جمهوری اسالمی! اظهارات عی.ی کالنتری گویای این امر است که بعود از

میگوید و لیچار تحویل مرکم میکهد! اگر طرح کرست و ح.ابی و علمی کر

گذشت کو سال هنوز ،بوکجهای پرکاختنشده! یعنی ستاک احیا پولی نداشت

کار باشد و بوکجه هم پرکاخت شوک ،قطعاً نجات کریاچه کامالً مقدور و کور

و بنابراین هیچ قدمی برکاشته نشده استی کر طول کو سال هم وضع کریاچه

از واقعیت نی.تی

بدتر از قبل شده و آن  ۵کرصد باقیمانده هم کر شرف خشک شدن کوامول

مرکم به خوبی میکانند که تمام گفتههای کبیر ستاک احیا کریاچه ،شامورتی

است! ایشان مطرح کرکهاند که تنها کر طول این کو سال فقط و فقط طورح
ارائه کاکهاند! و  ۳۹سال هم برای تغییر چهره کریاچه وقوت الزم کارنود! و
همچنین نباید به طرح انتقال آب از ارس کل ببندیم وییی!

بازی های تبلیغاتی برای وقت خریدن برای رژیم ،کر برابر مبارزات هور روزه
مرکم است! مرکم آذربایجان و فعالین عرصه مبارزه برای کفاع از موحویوط
زی.ت و کریاچه ارومیه ،راهی جز تداوم مبارزه برای تحت فشار گوذاشوتون

عجب ،معلوم نی.ت این آقای به اصطالح کبیر مرکم را و به ویژه جوانوان را

رژیم برای ت.ریع کر اجرای اقدامات الزم برای احیا کریاچه ندارندی توا بوه

چه فرض کرکه اندی امروز کنیا با امکانات ارتباطی اینترنت و ماهواره آن چنان

امروز رژیم کر برابر فشار مبارزاتی مرکم مجبور به اظهارنظر و کر این رابوطوه

ان.انها را به هم مرتبط کرکه که نمیشوک مرکم را با تونواقوضگوویویهوای

کچار تناقضگوییهای اینچنینی گرکیده استی مرکم آذربایجان باید تووجوه

اینچنینی فریب کاکی بعد از جنگ جهانی کوم با آن تکنولوژی  ۱۹سال قبل،

کاشته باشند که اگر ما به نیروی خوکمان باور کاشته باشیم ،میتوانیم اراکه

خرابیهای جنگ کر هر کشوری فقط  ۳سال طول میکشید توا بوازسوازی

خوبی برای تداوم و راکیکالتر کرکن مبارزاتمان کر این عرصه از خووکموان

شوکی با تکنولوژی امروز که ما هر روزه شاهد ساختوساز های عظیم سد و

نشان کهیمی مبارزه و اعتراض کر این عرصه مبارزهای برای کفاع از نوفوس

آب و کانالکشی کر همه جای کنیا ه.تیم ،عی.ی کالنوتوری کارک غویوب

زندگی همه ان.انهای ساکن آذربایجان استی*

از البه الی اخبار
محمد شکوهی
مقابله با بدحجابی و ماهواره به ضرر حکومت است!

” مقابله با بد حجانی و ماهواره به ضرر حکومت است!“ این سخنان علیزاکه
”معاون پیشگیری از وقوع جرم“ کاکگ.تری آذربایجان غربی استی وی هفته
گذشته گفته” :این یک واقعیت است که  ۱۹تا  ۸۹کرصد از مرکم از
گیرندههای ماهوارهای استفاکه میکنند ،مبارزه با آن به ضرر حاکمیت است
و میتوان گفت جمعآوری ماهواره های مرکم نوعی تقابل مح.وب میشوک و

همچنین این کار تبعات اجتماعی به کنبال کارک و کما اینکه قبالً نیز وجوک
کاشتی با جمع آوری ماهواره اعتراضات و نارضایتی مرکم افزایش پیدا میکند
و حتی با برچیدن ماهوارهها ،مرکم پس از چند روز کستگاه گیرنده کیگری را
جایگزین میکنندی پدیده بدحجابی نیز به مرور کر حال گ.ترش است ،به
همین کلیل مبارزه با بدحجابی کر جامعه از نظر کیفری ب.یار سخت شده
است و اکنون به این م.ئله پرکاخته میشوک که از نظر فرهنگی با بدحجابی
مقابله شوکی“
این ها اعترافات مقام قضایی حکومت به روی آوری گ.ترکه مرکم به استفاکه
از ماهواره و نه گفتن زنان به تحمیل حجاب اسالمی توسط حکومت میباشدی
کر مورک ماهواره و علل گ.ترش استفاکه از ماهواره ،کر حقیقت نه بزرگی
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است که مرکم ،به ویژه ن.ل جوان به سیاستهای صدا و سیمای رژیم کر

مقابله با بدحجابی حکومتی فایدهای نداشته و باید کار ”فرهنگی“ کر مورک

همه عرصهها میگویندی مرکم از صدا و سیما و سیاستهای ناظر به آن

حجاب کرکی معنای عملی این اعتراف به سخره گرفتن قوانین و مقررات ضد

عاصی شده اندی صدا و سیمایی که مدام کروغ ،جعل اخبار ،خزعبالت و جهل

زن از جمله تحمیل حجاب اجباری توسط جنبش زنان میباشدی حکومت

و خرافه را به خورک مرکم میکهد و مرکم متقابالً برعکس آن عمل میکنندی

بیش از سه کهه است تالش کرکه و میکند تا جامعه را ”اسالمیزه“ کندی

یک وجه کیگر این اعتراف ،تأیید شک.ت همه سیاستهای مقابله با ”تهاجم

صدها قانون و مصوبه و مقررات محدوکیتی برای زنان ایجاک کرکه ،تفکیک

فرهنگی حکومت“ که استفاکه از ماهواره و کسترسی آزاک به اطالعات و اخبار

جن.یتی را قانونی کرکه ،کهها مانع کر برابر تحصیل زنان گذاشته ،کر کنار

میباشدی حکومت کر این کو کهه گذشته کهها قانون و مصوبه برای تحمیل

این ها سرکوب و زندان و اعدام را بر باالی سر زنان نگه کاشته ،امروز رسماً و

ممنوعیت استفاکه از ماهواره تصویب و با اتکا به نیروی سرکوبگرش به اجرا

علناً اعتراف میکند که همه این سیاستهایش شک.ت خورکه استی جنبش

گذاشته است که کر عمل همه آنها کر اثر مقاومت عمومی مرکم

زنان کر ایران قدرتمند شده و به پیشرفته و همه محدوکیتهای قانونی

شک.تخورکه اندی عالوه بر این مقام استانی حکومت ،مدتی پیش مرکز

اسالمی حکومت را زمینگیر کرکه ،آه و ناله حکومت از ”بدحجابی“ و

پژوهشهای مجلس رژیم هم طی گزارشی رسماً اعالم کرک که بیش از نصف

اعتراض و تم.خر حجاب اسالمی توسط زنان بلند شدهی حاال قرار است به

مرکم ماهواره کارند و سیاست ممنوعیت استفاکه از ماهواره رسماً

پیشنهاک این مقام قضایی استان ”کار فرهنگی برای مقابله با بدحجابی“ به

شک.تخورکه استی کر این گزارش مجلس کلیل این امر بیاعتماکی و یک

عنوان راه حل کر پیشگرفته شوکی خوک این جناب میکاند که این حرفش

طرفه بوکن سیاست خبرپراکنی و برنامههای صدا و سیمای رژیم اعالم شده

شوخی بیش نی.تی سه کهه است زنان ایران ”کار فرهنگی“ جمهوری

استی

اسالمی را تجربه کرکه ،کر برابرش مقاومت کرکه و با اعتراض زنان به عقب

این مقام استانی با این وضعیت چارهای جز این کارک که اعتراف نماید که
مقابله با ماهواره به کلیل خطراتی که برای حکومت کارک به صرفه نی.ت،
چرا که نارضایتی مرکم را به کنبال کاشته و این برای حکومت خطرنا

رانده شده استی ظرفیتهای ضد ان.انی اسالم و مذهب و قوانینش امروز
برای همه مرکم ایران کامالً روشن شده استی این توصیهها هم راه به جایی
نخواهد برکی*

استی این اعتراف کیگری است به گ.ترکه بوکن مقاومت و پتان.یل اعتراضی
کر میان مرکم علیه سیاست ممنوعیت استفاکه از ماهوارهی به عبارتی
حکومت هر چند زور میزند اینجا و آنجا ماهوارهها را جمع کند ،اما
کرعین حال نگران واکنش مرکم نیز ه.ت و به عبارتی حکومت ناچار شده
غیررسمی استفاکه مرکم از ماهواره را تأیید نمایدی جرات سختگیریهای زیاک
را ندارکی همه اینها نشان مقاومت و مبارزه مرکم کر برابر سیاستهای
سان.ور خبری رژیم و تأیید شک.ت این سیاستهاست که امروزه حکومت
ناچار به آن اعتراف میشوکی
اما کر مورک حجاب ،این مقام استانی کر بخش کیگری از سخنانش اعتراف
کرکه که بیحجابی کر شهرهای استان گ.ترش یافته است و سیاستهای

وضعت مدارس آذربایجان غربی
اسماعیلزاکه مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربوی گوفوتوه

این آمار و ارقامی است که ایشان از وضعیت مدارس و سی.تم گورموایشوی

است :از ١۳هزار کالس کرس ۰ ،هزار کالس کرس کر کل استان از بوخواری

کاکه استی بر اساس این آمار از مجموع  ١۳هزار کالس کرس ۰ ،هزار کالس

نفتی استفاکه میکنندی سی.تم گرمایشی  ۰هزار کالس کرس باقیمانده باید

با بخاری نفتی گرم میشوند ۰ ،هزار با سی.تم موتورخانه ۳۸۹۹،مدرسه بوا

با راه اندازی سی.تم موتورخانه انجام شوک که از نظر اقتصاکی موقورون بوه

بیش از  ١۳۹۹کالس اصالً سی.تم گرمایشی ندارکی وی کست آخر گوفوتوه

صرفه نی.تی  ۳۸۹۹مدرسه با بیش از  ١۳۹۹کالس کرس به کلیل کموبووک

است که این استان نیاز به  ۵هزار کالس کرس جدید کارکی

اعتبار سی.تم گرمایشی ندارندی این جناب کر خاتمه گفته است” :استان نیاز
به  ۵۹۹۹کالس کرس کارک تا مدارس کو نوبتی و چند نوبتی برکاشته شوکی“

وضعیت مدارسی که با بخاری نفتی گرم میشوند و حواکث و فجایعی که کر

این مدارس روی کاکه است ،جای نگرانی خانواکههای کانوشآمووزان اسوتی
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فقط کر چند سال گذشته کهها مدرسه کچار آتوشسووزی شوده و کههوا

جهل و خرافه مذهبی را به خورک کوککان میکهندی اینجا رژیم سر کی.ه را

کانشآموز کچار سوختگیهای شدید شده و بخشا کرگذشتهاندی تازهترین این

شل کرکه چون الزمش کارکی کر کنار این باندهای کولتی و سپاهی نزکیک به

کانوشآمووز

 ۳۹هزار تشکل و باند و مجموعههای آموزشی مورک نظر حوکووموت را کر

کختر کچار سوختگیها  ۰۹کرصدی شدهاندی از حدوک کو سال پیش که این

سراسر کشور راه انداخته و هیچکدامشان هم کمبوک بوکجه ندارندی بر اساس

اتفاق روی کاک حکومت وعده و عیدهای توخالی زیاکی کاک که از اول هوم

یک آماری که حوزههای علمیه حکومتی اعالم کرکهاند نزکیوک بوه نصوف

معلوم بوک عملی نخواهند شدی به عبارتی مدارس سراسر ایوران از جومولوه

مراکز آموزشی کوککان کشور کر کست این باندهای تبهوکواران موذهوبوی

مناطق آذربایجان برای کانشآموزان کماکان ناامن استی کر این میوان ایون

میباشند که بوکجههای کهها میلیارک تومانی کر اختیارکارندی کر کنوار ایون

مقام حکومتی با وقاحت و بیشرمی گفته است” :اگر بوکجه و اعتبار بواشود

گشاکه کستی حکومت ،به اعتراف سازمان نوسازی و تجهیز مدارس رژیم ،کر

این مدارس تجهیز میشوندی“ یعنی تا حاال رژیم قصد نوسازی و توجوهویوز

کل کشور  ۳۰۹هزار کالس تخریبی وجوک کارک که نزکیک به کو سال اسوت

مدارس به سی.تم گرمایشی استاندارک را کر کستورش ندارکی این کر حوالوی

حکومت وعده تعمیرشان را کاکه که هنوز عملی نشده استی ایون مودارس

است که نزکیک به کو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید مانده و حوکووموت

برای کوککان ناامن میباشندی کر کنار این ناامنی ،نبوک امکانات بهداشتوی و

حواکث آتشسوزی مدرسه شین آباک میباشد؛ که  ۳١کووک

قصد رسیدگی به این وضعیت اسفنا

تفریحی ،ورزشی ،سی.تم گرمایشی ،فضای سبز ،کالسهای استوانودارک وییی

مدارس را ندارکی

با استناک به همین آمار و ارقام از تعداک ١۳هزار کالس کرس نزکیک بوه ۳۹
هزار کالس سی.تم گرمایشی استاندارک ندارکی بیتفاوتی و عدم تخوصویو
اعتبار برای تجهیز و نوسازی مدارس یک سیاست همیشگی حکومت بووکه

بیداک میکندی شهریههای باال و اخاذی حکومت از خانواکهها و خطر بازماندن
از تحصیل به کلیل فقر خانواکهها معضل جدی میلیونها نفر از مرکم شوده
استی

استی کولت کزکان و قاتالن برای هر چیزی که خوکشان بخواهند بوکجوه و

این وضعیت را خوک حکومت به وجوک آورکه و گ.ترش کاکه استی کر بورابور

اعتبار کارندی هزاران محفل جهل و خرافه مذهبی تحت عنوان ”کارالقرآن“ کر

این سیاست های کثیف حکومت کر عرصه آموزش و پرورش مورکم نوبوایود

سراسر کشور راه انداخته است که باالترین استاندارک را کارندی کر این محافل

ساکت بنشینندی اعتراض و مبارزه مرکم و خواست کسترسی و برخورکاری از
مدارس و کالسهای کرس استاندارک با امکانات مدرن و کافی باید مطوالوبوه
اصلی مرکم باشدی پر واضح است که حکومت به راحتی این خواست را قبوول
نخواهد کرکییی
تا آنجایی هم که به وضعیت مدارس کر استان آذربایجان غربی بر میگورکک،
مرکم و خانواکههای کانش آموزان هم باید کست به اعتراض زکه و حکومت را
مجبور نمایند که به وضعیت مدارس رسیدگی کنندی زمینه ایون اعوتوراض
اجتماعی به طور واقعی کر جامعه موجوک استی مدارس باید امون شوونودی
بخاری نفتی باید برچیده شوکی برخورکاری از امکانات بهداشتی ،کالسهوای
کرس با امکانات کافی و سی.تم گرمایشی استاندارک حق کانشآموزان استی
برای محقق کرکن این خواستهای اساسی باید کست به اعتراض زک و بوه
خیابان آمدی هر آنچه این مرکم کاشته و کارند ،نه از صدقه سور حوکووموت
کزکان و قاتالن ،بلکه نتیجه اعتراض مبارزه مداوم مرکم بوکه استی باید بوه
این وضعیت اعتراض کرکی*

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی
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