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شركت در كليه فعاليت هاى اجتماعى
به »زبان مادرى« ،حقى كه بايد به
رسميت شناخت!
چند كمله به بهانه روز »زبان مادرى«
آسو سهامی
زبــان تکلــم و بعــد هــا ســمبل هــای نوشــتاری ،نخســتین اب ـزار ارتباطــی
میــان انســانها بــه قدمــت تاریــخ بﴩیســت .یــک
ابـزار ارتباطــی میــان کــودک بــا مــادر و خانــواده و
بعدهــا محیــط و اجتـ ع اســت .انســان از طریــق
زبــان ،احساســات ،عواطــف ،امیــال ،احتیاجــات
و تجــارب خــود را بــه دیگ ـران منتقــل مــی کنــد،
یــاد مــی گیــرد و یــاد مــی دهــد .از طریــق زبــان
اســت کــه فــرد در خانــواده و اجت ـ ع رشــد مــی
یابــد و آگاهــی ،علــم و دانــش را ف ـرا مــی گیــرد
و شــخصیت اجت عــی ،شــعور و شــناخت فــرد از محیــط از همیــن طریــق
و در ارتبــاط بــا جهــان پیرامــون و جامعــه و انتقــال علــوم اســت کــه شــکل
مــی گیــرد.
ایــن زبــان ،میتوانــد از بــدو تولــد و یــا طــی ســالهای پــس از آن ،یــک یــا
چنــد زبــان باشــد .کــم نیســتند کــودکان چنــد زبانــه ای کــه در خانــواده
هــای چنــد زبانــه ای بدنیــا میآینــد و بــه ســادگی آنهــا را آموختــه انــد و
بــا آنهــا رشــد کــرده انــد .انســانها بایــد آزاد باشــند کــه بــا هــر زبانــی کــه
دوســت دارد بــا دنیــای پیرامونــش ارتبــاط بگیرنــد و خــود را بیــان کنــد.
اینکــه انســانها بــر حســب اتفــاق ،در کجــای کــره زمیــن بــه دنیــا آمــده انــد
و بــه چــه زبانــی صحبــت مــی کننــد نــه تنهــا از ایــن حــق ــی کاهــد ،بلکــه
نبایــد هویــت و حــق و حقــوق انســانی شــان را نیــز بــر مبنــای آن تعییــن
و محــدود کــرد.
زبــان اب ـزار م ـراودات اجت عیســت و بایــد آن ـرا از اســارت ،قــوم گرایــی و
ناسیونالیســم محلــی و ناسیونالیســم عظمــت طلــب ،کــه یکــی بــه خاطــر
تفــاوت هــای زبانــی حــق برابــر شــهروندی ملــت تحــت ســتم را محــدود
میکنــد و دیگــری بــه خاطــر ســلطه فرهنگــی خــود ،آن را انــکار میکنــد،
خــﻼص کــرد .بایــد در بســﱰ جامعــه بــﴩی امــروز و م ـراودات اجت عــی
بــه عنــوان یــک پدیــده بــه زبــان نــگاه کــرد و مشــکﻼت ایــن مـراودات را بــر
مبنــای حقــوق انســانها از ﴎ راه برداشــت ... .صفحــه۳
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روز جهانی زن در ایران
بــه میــدان مــی آینــد تــا کیفرخواســت هــای قریــب چهــار میلیــارد زن و دخــﱰ در
ﴎاﴎ جهــان ،کــه هریــک بــه شــکلی و بــه نوعــی از ایــن تبعیــض رنــج میﱪنــد ،را بــه
میــان آورنــد! بــه میــدان مــی آینــد تــا هریــک در جامعــه خــود ،ایــن نابرابــری را در
اشــکال و ســطوح و ابعــاد مختلــف بــه چالــش بکشــند و پیـ ن مجــدد ببندنــد کــه
تــا محــو کامــل آن ،از پــای ننشــینند! در ایـران اســﻼم زده امــا ،جایــی کــه زن ســتیزی
فراتــر از فرهنــگ و ســنت هــای کمــﱰ آشــکار و پنهــان ،در قالــب آپارتایــد جنســی
قانونــی و سیســت تیک و رســمی اســت ،ایــن زن ســتیزی ابعــاد متفاوتــی دارد .در
ایـران بیــش از چهــل ســال اســت کــه در و دروازه جامعــه بــر پاشــنه دیگــری چرخیــده
اســت و هنــوز میچرخــد .بــر پاشــنه زن ســتیزی رســمی و قانونــی و در چهارچــوب
یــک آپارتایــد عنــان گســیخته جنســی علیــه نیمــی از شــهروندان! در ایـران ،بیــش از
چهــل ســال اســت کــه زن ســتیزی قانونــی اســت و بخــش جدایــی ناپذیــر سیســتم
سیاســی ،قضایــی و اجت عــی اســت ،کــه توســط حاکمیــت اید ولــوژی قــرون وســطایی
مذهــب اســﻼم بــر ایــن جغرافیــا ،تحمیــل شــده اســت! در ایــن جغرافیــا ،جنــگ زنــان
و جامعــه علیــه ایــن ســتم عهــد عتیــق و بــدوی ،پشــت بــه تاریخــی خونیــن و پرفـراز
و نشــیب دارد کــه مســتقی زنــان ،دخــﱰان و همــه اعضــا خانــواده هایشــان را بیــش
از چهــل ســال در جنــگ روزمــره بــا ــام سیســتم و بینادهــای سیاســی -اقتصــادی
و ایدئولوژیــک قــدرت حاکــم در میــدان نــگاه داشــت .تاریخــی کــه ایــن روزهــا بــه
مقطــع مهــم و ﴎنوشــت ســازی رســیده اســت.
جدالــی کــه بدنبــال خیــزش هــای پــی در پــی تــوده ای ،اعﱰاضــات و مبــارزات
ســازمانیافته و آگاهانــه ســالهای اخیــر طبقــه کارگــر ،معلـ ن ،بازنشســتگان و جوانــان
و دانشــجویان و کل جامعــه در ﴎاﴎ ایـران ،بـرای دسﱰســی بــه یــک زندگــی برابــر و
انســانی ،بـرای دسﱰســی همــگان بــه معیشــت و کرامــت انســانی ،بــه مقطــع مهمــی
رســیده اســت.
برابــری زن و مــرد در ایـران ایــن روزهــا بــه جــدال جامعــه بـرای »معیشــت و کرامــت
انســانی« گــره خــورده اســت! بـرای دسﱰســی بــه معیشــت ،نیمــه دیگــر جامعــه بایــد
آزاد شــود .ایــن »بایــد« را میتــوان در حضــور وســیع زنــان در تحــرکات اعﱰاضــی
جامعــه ،در فریادهــای عمیــق جامعــه علیــه جنایــات و قتــل هــای ناموســی علیــه
زنــان ،کــه امــا در پنــاه قانــون و سیســتم صــورت میگیــرد ،را میتــوان بــه روشــنی
دیــد! مــردم ﴎکوبگ ـران ،تحقیرکننــدگان و قاتــﻼن قانونــی و رســمی زنــان را خــوب
مــی شناســند! فراخــوان هــای پــی در پــی بخــش هــای آگاه تــر و پیﴩوتــر در جنبــش
کارگــری و معلـ ن علیــه سیســتم و قوانیــن قــرون وســطایی علیــه زن در ایـران ،تنهــا
گوشــه ای از موقعیــت جنبــش برابــری زن و مــرد در ایــران و جایــگاه حــق زن در
تحــوﻻت پیــﴩو اســت.
ایــن روزهــا و بدنبــال جنــگ و مقاومــت چهــل ســاله میلیونــی زنــان و دخ ـﱰان در
مقابــل تحمیــل عقبگــرد تاریخــی بــه اعـ ق ظلمــت قــرون وســطایی ،نــه تنهــا ﴐبات
محکمــی بــر مﴩوعیــت حاکمیــت ایدئولوژیــک
اســﻼم بــر جامعــه زده شــد ،کــه بعــﻼوه قــدرت حاکــم
را بــه عقــب نشــینی هــای زیــادی کشــانده اســت.
ورق برگشــته اســت! میــدان بــرای تعــرض
بیشــﱰ علیــه زن ســتیزی و بــی حقوقــی قانونــی و
سیســت تیک زن در ایــران ،علیــه قــدرت حاکــم،
بازتــر و بازتــر شــده اســت .امــروز چنــان عقــب
نشــینی بــه حاکمیــت ضــدزن تحمیــل شــده اســت،
کــه راه فــراری بــرای هیچیــک از نهادهــای قــدرت
باقــی نگذشــته اســت! قــدرت ضــدزن حاکــم در
ای ـران ،ایــن روزهــا بــه مســیری ب ـرای عقــب نشــینی
در مقابــل ــام جامعــه قــدم گذاشــته اســت کــه
بــن بســت کامــل اســت .از بیــت رهــﱪی و شــخص
مقــام معظــم تــا دفــﱰ ریاســت جمهــوری و مجلــس و
وزارتخانــه هــا و ســازمان زندانهــا و دســتگاه مخــوف
اطﻼعــات و ســپاه و  ...هیچیــک بـرای خــروج و فـرار
از تعــرض میلیونــی مــردم ب ـرای جمــع کــردن بســاط

فقــر و زن ســتیزی ،راهــی جــز تســلیم ندارنــد! راهــی جــز فنــا شــدن در مقابــل مــوج
عظیــم انقــﻼب زنانــه ای کــه در ایـران در راه اســت ،برویشــان بــاز نیســت! ایـران در
ســیر انقﻼبــی ب ـرای رفــاه و آزادی و برابــری اســت کــه هم ـراه خــود ،چهــره ﴎاﴎ
جهــان را تغییــر خواهــد داد!
امــروز ایـران تنهــا صحنــه دلخـراش و دردنــاک ســﻼخی اســﻼمی مونــا حیــدری و صدهــا
و صدهــا قتــل ناموســی دیگــر نیســت .امــروز جهــان تنهــا صحنــه دلخ ـراش تصویــر
اســیر و ﴎتــاﴎ در مقنعــه پیچیــده شــده زن افغانســتانی کــه تابلــو »ب ـرای فــروش«
برگــردن جگرگوشــه و دخــﱰ معصــوم خــود انداختــه اســت ،نیســت .جهــان تنهــا صحنــه
عــوام فریبــی و ریــاکاری قــدرت هــای »متمــدن« جهانــی و ایدئولــوگ هــای حاکــم
و اراجیــف »نســبیت فرهنگــی« آنهــا نیســت ،کــه گویــا ســهم دخ ـﱰان و زنــان در
جوامــع مذهــب زده ،فقــر و اســﻼم زده »فرهنــگ« و »ســنت« و »انتخــاب« آنهــا اســت
و گویــا »سکوﻻریســم« و کوتــاه شــدن کامــل دســت مذهــب در هــر ســطح و انــدازه
ای از زندگــی زنــان و دخــﱰان ،بـرای اک یــت زنــان و دخـﱰان جهــان» ،زود« اســت!
جنبــش میلیونــی علیــه زن ســتیزی ســالها اســت دســت رد بــه ســینه عوامفریــی و
ریــاکاری کــه بـرای پنهــان کــردن منافــع زمینــی و مــادی کاپیتالیســم معــاﴏ در حفــظ
دســتگاه مذهــب صــورت میگیــرد ،زده اســت! عوامفریبــی کــه پــرده آن مــدت هــا
اســت و بخصــوص بــا زنــده نــگاه داشــن و زنــده کــردن اخیــر مومیایــی طالبــان از
عمــق تحجــر و نشــاندن مجــدد آن بــر ﴎ مــردم و بخصــوص زنــان در افغانســتان،
کنــار رفتــه اســت.
ایــن جنبــش میلیونــی اعــﻼم میکنــد جهــان تنهــا صحنــه دلخـراش اشــای انفجــار لجــن
ســتم و بــی حقوقــی در حــق نیمــی از شــهروندان خــود نیســت و بــا صــدای رســا و
گام هــای اســتوار خــود نشــان داده اســت کــه جهــان در عیــن حــال صحنــه مقاومــت،
جنــگ و جــدال دائــم و غیرقابــل تعطیــل محرومیــن در ﴎاﴎ کــره خاکــی اســت!
کافــی اســت از اخبــار و رویداهــای فجیعــی کــه میدیاهــای رســمی هــر کشــور بـرای
بــه تســلیم کشــاندن شــهروندان خــود در مقابــل »رضایــت بــه بــد از تــرس بدتــر«،
فاصلــه گرفــت و گــوش هــا را بــه زمیــن چســباند و صــدای پــای مــارش میلیونــی زنــان
و مــردن منزجــر از زن ســتیزی را در ﴎاﴎ جهــان شــنید! در هشــت مــارس ،ایــن صــدا
و صداهــا در ﴎاﴎ جهــان بلنــد تــر و بلنــد تــر خواهــد شــد! در هشــت مــارس،
ایــن صــدا در ای ـران ،جایــی کــه کل جامعــه ب ـرای معیشــت و کرامــت انســانی همــه
شــهروندان ،و بخصــوص زنــان بپاخواســته اســت ،نــه تنهــا بلنــد و بلنــد تــر کــه تعرضــی
تــر خواهــد بــود!
زنده باد رهایی زن
زنده باد آزادی و برابری
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۴فوریه  ۵ ۲۰۲۲اسفند ۱۴۰۰
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تصويب »شتابزده« طرح صيانت و
حاكميت دستپاچه!

کمیســیون ویــژه بررســی طــرح »صیانــت از حقــوق کاربـران در فضــای مجازی« در جلســه
دیــروز خــود کلیــات ایــن طــرح را بــه تصویــب رســاند .انعــكاس ایــن خــﱪ چنــان بــا طوفــان
خشــم و اعـﱰاض گســﱰده مــردم روبــرو شــد كــه بــه ﴎعــت نــور و كمــﱰ از ده دقیقــه از
اعــﻼم تصویــب ایــن طــرح ،معاونــت قوانیــن مجلــس مجبــور شــد در نامــهای بــه ر یــس
كمیســیون ویــژه ،رایگیــری و تصویــب كلیــات ایــن طــرح را »غیرقانونــی« دانســته و بــه
علــت تخلــف از مفــاد ﴏیــح قانــون ،تصمیمگیــری »شــتابزده« اینــدگان مجلــس را
باطــل اعــﻼم كنــد .ایــن »شــتابزدگی«های حاكمیــت در اذهــان مــردم خواهــد مانــد .طنــز
تصویــب شــتابزده »طــرح صیانــت« قبــل از هــر چیــز بازتــاب روحیــه داغــان حاكمیــت
دســتپاچهای اســت كــه مطلقــا هیــچ پاســخی بــه نیازهــای مــردم نــدارد و پشــت بــه
دیــوار اســت .حاكمیتــی كــه ایــن روزهــا در مقابــل مــوج قدر نــد حضــور طبقــه كارگــر،
در مقابــل زنــان بــه پاخاســته و جوانــان منزجــر از ایــن نظــام بــه در و دیــوار میزنــد تــا
مفــری بـرای نجــات خــود دســت و پــا كنــد .اینهــا خیــال میكننــد كــه میتــوان بــا قطــع
ارتبــاط مــردم بــا هــم ،بــا طالبانیكــردن جامعــه و پاییــن آوردن ســطح توقــع مــردم ،بــا
محــدود كــردن شــبكههای ارتباطاتــی مــردم ،اتحــاد و ه هنگــی ﴎاﴎی در نــﱪد مــردم
علیــه ایــن نظــام را مختــل كــرد .اضطـراب و هـراس حاكمیــت از غلیــان اجت عــی موجــود
در جامعــه باعــث میشــود كــه فرامــوش كننــد كــه چهــل ســال پیــش زمانــی كــه مــردم
ایـران بــا یــك انقــﻼب تــودهای بســاط حاكمیــت ســلطنت و شــاه را بــه زیــر كشــیدند خﱪی
از اینﱰنــت و میدیــای اجت عــی نبــود .صیانــت از جمهــوری اســﻼمی در مقابــل روحیــه رو
چند كلمه به بهانه روز زبان مادری
ه نطــور کــه اشــاره شــد ،زبــان یکــی از ابزارهــای مهــم ارتباطیســت و نــوع تکلــم
و یــا زبــان اف ـراد جامعــه نــه مــی توانــد ــاد برتــری و نبایــد ــاد تحقیــر از طــرف
دیگـران باشــد .در جامعــه متمــدن امــروزی و در جایــی از جهــان ،مــا بــر حســب اتفــاق
در کشــوری زندگــی مــی کنیــم کــه چندیــن زبــان در آن وجــود دارد و حــال ایــن زبــان
کــردی ،عربــی ،فارســی ،لــری ،بلوچــی و ترکمنــی و آذری باشــد هیــچ تفاوتــی در اینکــه
مــا بــه عنــوان یــک انســان دارای چــه حــق و حقوقــی هســتیم ایجــاد ــی کنــد .اگــر
ناسیونالیســم عظمــت طلــب حکومــت پهلــوی زبــان فارســی را بــه عنــوان زبــان رســمی
بــه جامعــه ایــران تحمیــل کــرد و اگــر رژیــم جمهــوری اســﻼمی در راســتای هــ ن
سیاســت و البتــه بــه نوعــی دیگــر آمــوزش زبــان مــادری را در جامعــه چنــد زبانــه ایـران
ممنــوع کــرد ،اگــر رژیــم هــای بورژوایــی پهلــوی و جمهــوری اســﻼمی ،ســتم ملــی را
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای بقــای حاکمیــت خــود بــه کار گرفتنــد ،پــس چگونــه مــی
تــوان معضــل زبــان مــادری را در جامعــه بــر منبــای حقــوق انســانی حــل کــرد؟ مــا
کمونیســتها در صــف مقــدم بــه رســمیت شــناخ ایــن حــق طبیعــی ب ـرای هــر فــرد،
»قــوم«» ،ملــت« یــا »اتنیکــی« هســتیم .مــا آمــوزش زبــان مــادری را حــق بــی چــون
و چ ـرای مــردم مــی دانیــم و بــر ایــن باوریــم کــه بایــد امــی زبانهــای موجــود بــه
رســمیت شــناخته شــوند .آمــوزش زبــان مــادری حــق مســلم هــر انسانیســت فــارغ از
هــر محــدوده ی جغرافیایــی کــه در آن بــه دنیــا آمــده یــا زندگــی مــی کنــد .ه نطــور
کــه در برخــی از کشــورهای پیﴩفتــه بـرای اقلیــت هــا ،امــکان آمــوزش زبــان مــادری و
دسﱰســی بــه امکانــات فرهنگــی و درمانــی و اجت عــی و  ..بــه زبــان مــادری ،توســط
مکانیــزم هایــی چــون بــکار گیــری مﱰجــم ،یــا نــﴩ بروشــورهای چنــد زبانــه مربــوط
بــه اطﻼعــات مــورد نیــاز و اســتفاده از انــواع تکنولــوژی هــای پیﴩفتــه  ...در ســطح
محــدودی وجــود دارد .ممنــوع کــردن یــا محــدود کــردن ایــن حــق از طــرف دولتهــا
نشــان از وجــود ســتم ملــی در آن کشــور اســت و یــک سیاســت فاشیســتی اســت .یــک
ونــه زنــده آن دولــت ترکیــه اســت و سیاســت هــای ســتمگرانه علیــه جمعیــت کــرد
زبــان ایــن کشــور .ایــن سیاســت هــا عمــﻼ بــه معنــی تقســیم کــردن جامعــه بــه اقــوام،
ملیــت هــا ،زبانهــا ،فرهنــگ و حتــی ادیــان اســت .بــر همیــن مبنــا دولتهــای بورژوایــی
در ایــن کشــورها بــا ایــن تقســیم بنــدی بیــن شــهروندان تفرقــه ،جدایــی و نفــرت قومــی
و مذهبــی ایجــاد میکننــد وعمــﻼ اقــدام بــه ﴎکــوب مــردم مــی کننــد .ســتم ملــی و
ﴎکــوب از ســوی بــورژوازی حاکــم بــر کشــورهایی همچــون ایـران و ترکیــه بــه بخشــی
از مــردم ایــن کشــورها تحمیــل شــده اســت و همیــن ســتم ملــی خــود دلیلــی بــر ایجــاد
جنبــش ناسیونالیســتی و قومگرایــی مــی شــود تــا ســتم ملــی بهانــه ای ب ـرای قومــی
کــردن مبــارزات جــاری در جامعــه بــر علیــه سیســتم ﴎمایــه داری موجــود شــود .در
همیــن راستاســت کــه اح ـزاب ناسیونالیســت موجــود بــه بهانــه ســتم ملــی ،مبــارزات
حــق طلبانــه مــردم را بــه ســکوی پرتــاب در رســیدن بــه اهــداف خــود و ﴍاکــت در
قــدرت و ثــروت تبدیــل مــی کننــد .مــا کمونیســت هــا ضمــن اینکــه از آمــوزش زبــان
مــادری دفــاع مــی کنیــم ،همزمــان نیــز ممنوعیــت آمــوزش زبــان مــادری را بــه هــر
بهانــه ای توســط رژیــم هایــی ه ننــد ایـران ،ترکیــه قویــا محکــوم مــی کنیــم .تــﻼش مــا
اینســت کــه همـراه و همــگام بــا طبقــه کارگــر و زحمتکــش ،حــق آمــوزش زبــان مــادری
را بــه رژیــم جمهــوری اســﻼمی تحمیــل کنیــم ،تــا هــر کســی در هــر کجــای ایــن کشــور
هــر زبانــی کــه کــه دوســت دارد ،آزادانــه بیامــوزد و بــا آن صحبــت کنــد.

بــه اعتــﻼی جامعــهای كــه در قــرن بیســتویكم عــزم بــه ﴎنگــون كــردن دم و دســتگاه
طبقــه حاكــم كــرده اســت ،بیشــباهت بــه تحریــكات و دســتپاچگی شــاه در اواخــر
عمــر حاكمیــتاش نیســت .ﴎان نظــام خــواب دیدهانــد كــه گویــا میت ـوان ب ـرای چنــد
صباحــی دیگــر اســتبداد سیاســی و فﻼكــت اقتصــادی را ادامــه داد و دهانهــا را بســت.
خیــر! یتــوان ســطح توقــع مــردم از زندگــی و حقــوق انســان در قــرن بیســتویكم را
پاییــن آورد .نســلی كــه چشــم بــه جهــان گلوبــال بــاز كــرده اســت و میدانــد كــه زندگــی
میتوانــد بــر پاشــنه دیگــری بچرخــد ،مردمــی كــه در محــﻼت و مراكــز كار روز بــه روز
حــول اساســیترین مطالبــات آزادیخواهانــه و برابریطلبانــه متحــد میشــوند ،جمــع
میشــوند ،تصمیــم میگیرنــد و اراده میکننــد كــه اداره امــور جامعــه را خــود بســت
گیرنــد و شــورایی اداره كننــد ،را نــه بــا طــرح صیانــت و نــه بــا ماشــین ورشکســته و از کار
افتــاده ﴎکــوب یتــوان بــه خانــه رانــد .هیــچ حاكمیتــی در تاریــخ نتوانســته اســت كــه
بــا روحیــه و اراده مردمــی كــه نظــام حاكــم را از مﴩوعیــت انداختــه و پرچــم نــوع دیگری
از زندگــی و اداره امــور را برافراشــته ،دوام آورد .جمهــوری اســﻼمی در برابــر اراده و عــزم
آزادیخواهانــه مــردم ایـران بـرای ﴎنگونــیاش شــتابزده اســت ،دســت و پــای خــودش را
گــم كــرده اســت ،تــب تنــد گرفتــه اســت ،هــر قدمــی علیــه مــردم پیــش میگــذارد ناچــار
بــه ده قــدم عقبنشــینی میشــود ،وقتکشــی میكنــد تــا پایــان عمــر خــود را بــه
عقــب انــدازد .حیــات ایــن مرتجعیــن بــه ﴎ آمــده اســت .جوانههــای دنیایــی دیگــر،
دنیــای آزاد و برابــر ریشــه دوانــده اســت .دســتپاچگیهای ایــن نظــام در ایــن روزهــای
آخــر بهیــاد ماندنــی اســت.
حزب حکمتیست خط رسمی
 ۲۳فوریه ۲۰۲۲
 ۴اسفندماه ۱۴۰۰
نکتــه دیگــر اینکــه ،در امــی کشــورهایی بــا چندیــن زبــان مختلــف ،بــه منظور تســهیل
و پیشــﱪد کار و امــورات اداری ،آمــوزش در آن کشــور و بــه منظــور مـراودات اجت عــی
گســﱰده تــر ،اســتفاده از یــک زبــان مشــﱰک امــری حیاتــی و ﻻزم اســت .ﴍط نیســت کــه
الزامــا ایــن زبــان حتـ بایــد فارســی باشــد ،انتخــاب چنیــن زبانــی بــر مبنــای یــک توافــق
اجت عــی و در یــک انتخابــات آزاد و بــا ﴍکــت کل جامعــه در ایــن تصمیــم گیــری بایــد
انجــام پذیــرد .طبیعتــا زبانــی کــه گســﱰدگی و دامنــه لغاتــش در مســائل اجت عــی،
سیاســی و علمــی جامــع تــر و کاملــﱰ اســت شــانس بیشــﱰی ب ـرای انتخــاب خواهــد
داشــت .اکنــون کــه مــا روزانــه شــاهد اعﱰاضــات عظیــم و گســﱰده طبقــه کارگــر،
معل ـ ن ،بازنشســتگان ،پرســتاران و دیگــر محرومــان جامعــه هســتیم و امــی نشــانه
هــا بــه مــا مــی گوینــد کــه انقــﻼب آتــی یعنــی انقــﻼب محرومــان جامعــه در راه اســت
و رژیــم جمهــوری اســﻼمی در ﴎاشــیبی ســقوط قـرار دارد .در تحــوﻻت آتــی و فــردا روز
انقــﻼب ،زمانیکــه جنبــش در میــدان بــه پیــروزی برســد و مــردم در ای ـران بــا اتحــاد و
همبســتگی خــود و از طریــق »کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« ،قــدرت را در دســت
گرفــت و در ﴎنوشــت خــود دخیــل شــدند ،مــا کمونیســتهای حکمتیســت ،ضمــن بــه
رســمیت شــناخ امــی معضــﻼت و مشــکﻼت آن جامعــه کــه امــا ریشــه در مناســبات
ﴎمایــه داری و مذهبــی دارد ،بـرای حــل آنهــا جــواب داریــم .برنامــه »یــک دنیــای بهﱰ«
یعنــی برنامــه مــا کمونیســت هــا بــه روشــنی ضمــن تﴩیــح امــی مناســبات و معضﻼت
موجــود در دنیــای ﴎمایــه داری و نقــد ایــن مناســبات ،بــه تغییــر آن و اجتنــاب ناپذیــری
یــک آینــده بهــﱰ بــاور عمیــق دارد و بــر همیــن اســاس حقــوق انســانها را در ایــن برنامــه
بــه روشــنی بیــان کــرده اســت .تغییــر جهــان و ایجــاد یــک دنیــای بهــﱰ ،امیــد و آرمــان
همیشــگی انســانها در طــول تاریــخ بــﴩی بــوده اســت و ایــن بنیــاد اجت عــی وفکــری
مــا در کمونیســم کارگریســت ،زندگــی واقعــی و عمــل روزمــره تــوده هــای وســیع مــردم
همــواره حاکــی از یــک امیــد و بــاور عمیــق بــه امکانپذیــری یــک آینــده بهــﱰ اســت.
در«برنامــه یــک دنیابــی بهــﱰ« در مــورد اعتبــار زبــان هــای رایــج در کشــور آمــده اســت:
»ممنوعیــت زبــان رســمی اجبــاری .دولــت مــی توانــد یکــی از زبانهــای رایــج در کشــور
را بــه عنــوان زبــان اداری و آموزشــی اصلــی تعییــن ایــد ،مــﴩوط بــر اینکــه امکانــات
و تســهیﻼت ﻻزم ب ـرای متکملیــن بــه ســایر زبانهــا ،در زمینــه هــای سیاســی ،اجت عــی
و آموزشــی وجــود داشــته باشــد و حــق هرکســی بــه اینکــه بتوانــد بــه زبــان مــادری
خویــش در کلیــه فعالیتهــای اجت عــی ﴍکــت کنــد و از کلیــه امکانــات اجت عــی مــورد
اســتفاده همــگان بهــره منــد شــود محفــوظ باشــد «.بــه عــﻼوه و در همیــن راســتا حــزب
کمونیســت کارگــری حکمتیســت – )خــط رســمی( خواهــان اینســت کــه زبــان انگلیســی
بــا هــدف تبدیــل گام بــه گام آن بــه یــک زبــان آموزشــی و اداری متــداول در کشــور از
ســنین پاییــن در مــدارس آمــوزش داده شــود .دلیــل انتخــاب زبــان انگلیســی بــه عنــوان
زبــان اداری مشــﱰک ،بــه دلیــل بیــن اﳌللــی بــودن و غنــی بــودن ایــن زبــان در توضیــح
مســائل و پدیــده هــای علمــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجت عــی جامعــه جهانیســت.
جنــگ و دعــوای ناسیونالیســتهای ارتجاعــی فــارس ،کــرد و تــرک و غیــره کمﱰیــن ربطــی
بــه ابتدایــی تریــن حــق مــردم در اســتفاده از زبــان مــادری و یــا آمــوزش ایــن زبــان
نــدارد ،اگــر اکنــون ناسیونالیســتها بـرای اعتبــار دادن بــه خــود فریــاد ﴎ مــی دهنــد کــه
» زبــان هویــت مــن اســت« و بــه ایــن شــکل مــی خواهنــد بخشــی از جامعــه را بــه
ســیاهی لشــکر خــود بــدل کننــد و قطــب بنــدی هــای کاذبــی را بویــژه در میــان مــردم
محــروم و طبقــه کارگــر بوجــود آورنــد ،بایــد در مقابــل فریــاد زد ایــن انســانیت و جایگاه
طبقاتــی مــن اســت کــه هویــت مــا را مشــخص مــی کنــد نــه زبــان یــا ملــت و قــوم.
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5910
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نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

