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اگر بخواهيم نگاهي بـر اوضـاع ايـران          
داشته باشيم هيچ نقطه عطفي بـه نـفـع      

تـا بـه        ۵۷ مردم  از آغاز يعني از سال 
سـال از ايـن سـنـاريـوي               ۲۹ امروز که 

از آن   .  سياه ميگذرد ، نميتوانيم بيابيم
سردار سازندگيش گرفته تا اين دلـقـک     

هرکدامشان به نوبه )  احمدي نژاد( قرن 
خود براي سروسامان دادن بـه وضـعـت      
مالي و کسب مقام باالترهرروز بيشتـر  
و بيشتر تيشه بر ريشه مردم زدند و هر 
روز بيشتر و بيشتر زندگي مردم را در     

 .قرار داده اند  تنگناي سقوط
از زمـان سـر          ۷۶ اين بن بست از سال 

از .  کــار آمــدن خــاتــمــي قــوت گــرفــت        
زماني که رژيم دريافت براي رهايـي از    
بحران اقتصادي وسياسي نـاچـار اسـت      
کـاري بـکــنـد و بــديـن مـنــظـور بــراي                 
تشويش و انحراف اذهـان عـمـومـي ،           
ســنــاريــوي گــفــتــگــوي تــمــدن هــا و              
اصالحات را با سيد هـمـيـشـه خـنـدان         

 .به روي کار آورد) خاتمي(
 :اين کار دو مزيت داشت

اول اينکه خاتمي با وعـده وعـيـدهـاي         
آنچناني خود، وضـعـيـت مـعـتـرض و             

جامعه را فرو مي نشاند و عمال  خشم 
بعنوان مهره اي بود که سر کار آمـد و      

امسال هم مانند سالهاي گذشته هفـتـه   
فستيـوال هـمـجـنـسـگـرايـان در شـهـر                 

استکهلم  فرصت مناسـبـي بـود بـراي         
مسلم تا جـنـايـات      -ما فعالين ايکس 

جمهوري اسالمي در مـورد رفـتـار بـه           

شدت غير انساني به همجـنـسـگـرايـان      
 .در ايران را افشا کنيم

سه روز مـتـوالـي بـا دايـر کـردن مـيـز                 

 
 
 
 

هفته گـذشـتـه از طـرف يـک روزنـامـه                
" هفته قرون وسـطـي در ايـران         " سوئدي 

از "  رژيم   صد هزار اعـدام   .  " نام گرفت
ديگر نامهايي است که ظرفيت جنايت 

هر .  جمهوري اسالمي را نشان ميدهد 
بـرازنـده   "   هفته قـرون وسـطـي       " چند که 

کل روزهاي حيات حکومـت اسـالمـي      
است ، اما جناياتي که در اين چند روز  
اتفاق افتاد در چند سال اخير بي سابقـه  

جمهوري اسـالمـي در يـک روز          .   است
نفر در تهران ، بـدون اعـالم حـتـي            ۲۹ 

اسامي اين افراد و در هفته دههـا نـفـر      
را در شهرهاي مختلف اعدام کرد و يـا  

مينا احدي دبـيـر   .  محکوم به سنگسار
اعـدام در       ۴۷ کميته بين الـمـلـلـي از           

 
 
 
 
 
 
جــمــهــوري "  اليـحــه حــمـايــت خـانــواده       " 

اسالمي را ديده ايد؟ بايد بعنوان يـکـي   
از شرم آورترين اسنادي که بدست بشـر   

يا صحيح تر بدست موجـوداتـي نـر،        -
نـوشـتـه      -وحشي، اسالمي و ضد بشـر   

بعنوان سندي روشن از .  شده  ثبت شود
شـمـا   .   دوره ماقبـل تـاريـخ انسـانـيـت          

اينجا بردگي جـنـسـي اي کـه بـه اسـم               
خانواده و ازدواج و طـالق و مـهـريـه و           
جهيزيه و صيغه و تعدد زوجات و نفقـه  
و مزخرفات شرم آور ديگر بـر بشـريـت        

تـحـمــيـل مـيــشـود را بـخــوبـي لـمــس                 
گـويـي مشـتـي نـره ديـو             .  خواهيد کرد

عقـب مـانـده      اسالمي جمع شده اند تا  
قـوانـيـن و ضـوابـط و مـقـررات                   ترين

حرمسراي بزرگ و اجتماعـي شـان را،       
ــه آن             ــواده" چــيــزي کــه ب اطــالق "  خــان

بـوي ارتـجـاع،      .  ميکنـنـد، بـنـويسـنـد        
اسالم، تجاوز، خشونت، وحشـيـگـري،      

تحـقـيـر، بـي حـقـوقـي،  مـالـکـيـت                    

 3ادامه صفحه  

 11ادامه صفحه  

 10ادامه صفحه   11ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 

 !آينده از آن ماست

 :به سردبیری 
 مصطفی صابر و نوید مینائی
jk.sardabir@gmail.com 

001 604 730 55 66 
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 )منصور حکمت. (سوسياليسم جنبش باز گردادن اختيار به انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۶٢ 
   

امروز که من دارم فرياد خفـقـان گـرفـتـه        
خودم  را ازروي نوک قلم بـر روي کـاغـذ          
بي جان حک مي کنم خوب مـيـدانـم کـه         
انسانهاي زيـادي وجـود دارنـد کـه ايـن                
شکايت نامه را بـه امـيـد روز پـيـروزي               
روي دفتر قلبشان براي هميشه بايگـانـي   

شايد که ديگر اميدي نـدارنـد   .  مي کنند
و يا خسته شده اند از اينهمه ظلم و ستـم  

بـهـر حـال      .  که بر سرشان نازل شـده اسـت    
من قصد دارم با نوشتن واقعيتهايي کـه    
مثل آتش از آسمان بر سر مان تـيـربـاران    
ميشود را به همه کسـانـي کـه خـارج از           
اين جامعه هستند را به معناي واقـعـي     

چـون بـه حـدي از فـالکـت و                .  بشناسانم
بدبختي رسيده ايم که  احساس مـيـشـود    
که حق نفس کشيدن هم از تک تک مـردم     

البته مشکـالتـي کـه      .  دارد سلب گرديده
بنده از زواياي مختلف خاطر نشان مـي    
سازم درد و مشکل اکثريت مردم کـه بـه     
اين رژيم هيچ نوع وابستگي تعلق ندارند 

 .مي باشد
مشکالت از اينجا شروع مي شود که با 
روي کار آمدن آقاي احمدي نـژاد رئـيـس      
جمهور فعلي ايران با ورود بـه دسـتـگـاه           
حکومتي ايران در هـمـان ابـتـدا بـا نـام               
صرفه جويي اقتصادي و کاهش هـزيـنـه      
ها و در عـوض مصـرف آن در بـخـش                   

سـعـي در حـذف        ...  اشتغال ،صنـعـت و    
تسهيالتي همچون کمک هزينه ،ايـاب و    
ذهاب، پارکينگ ، بن ، مـامـوريـتـهـاي      

و کـاهـش درآمـد و          ...  خارجه و داخله و
حقوق کارمندان دولت مـي کـنـد کـه از           

 8ادامه صفحه  

 "اعدام همجنسگرايان در ايران بايد متوقف شود" طنين شعار
 !در خيابانھای استکھلم 

 سيما بھاری 

 هفته قرون وسطی،  وظايف ما 
 اليا تابش

 !اليحه بردگی
 مصطفی صابر

چشم ها را 
 !شسته
  کيوان رضوی نيا

 زندگی سگی
 شيراز -آرين شمس
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 ٢٠ ( ژوئـيـه        ١٠ بدنـبـال فـراخـوان         
بــه مـردم درمــورد کــمــک        )  تـيــرمــاه 

مالي براي حفظ و ادامه کاري کانال 
جديد تاکنون افراد و جمع هـائـي از     
ايران براي کمک اعالم آمادگي کـرده  

هــمــيــنــطــور در خــارج کشــور         .  انــد
تعدادي از دوستان ماهانه مبلغي را 

ليست اين کمـک هـا     .  تعهد کرده اند
ضـمـن   .  را مرتبـا اعـالم مـيـکـنـيـم           

تشکر عميق از اين دوستان که مايه 
اميـدواري بسـيـار مـا بـراي ادامـه               
کاري اين کـانـال شـده اسـت اولـيـن             
 : ليست را به اطالع عموم ميرسانيم

 
 :  از ايران 

 
مــن از اســتــان فــارس تــمــاس            ١ 

وضع زنـدگـيـمـان        .  کارگرم.  ميگيرم
ولي بايد به اين کـانـال   .  خوب نيست
هــزار    ٥٠ مــيــخــواهــم   .  کــمــک کــرد  

اين .  تومان به کانال جديد کمک کنم
کانال صداي کارگران است و نـبـايـد      

خواهش ميکنم تـمـام   . متوقف شود
توان خود را بکار ببريد و اين کـانـال   

اين کانـال امـيـد      .  را سرپا نگهداريد
 . مردم است

 
ميخواهم به کانـال  .  يک کارگرم  ٢ 

جديد کمک کنم و پيامم به مردم اين 
است که نگذاريم اين کانال که کانال 

 . مردم است از کار بايستد
... سالم من کارگري هستم از      ٣ 
حــقــوق نــاچــيــزي        ).  خــوزســتــان  ( 

هـزار     ٥٠ ولي ميـخـواهـم      . ميگيرم
. تومان به کانال جـديـد کـمـک کـنـم          
 .نبايد اين کانال کارش متوقف شود

 
ســالم مــن شــغــل آزاد دارم از             ٤ 

چند نـفـر     ).  استان مرکزي... (شهر 
هستيم حول تلويزيون کـانـال جـديـد         

هــر کــدام در مــاه       .  جــمــع شــده ايــم    

دالر بــپــردازيــم و         ٥٠ مــيــتــوانــيــم    
 . عجالتا از خودم شروع ميکنم

 
من از دوسـتـان قـديـمـي شـمـا              ٥ 

روي همه تان .  زنداني بوده ام.  هستم
. را ميبوسم و به همه شما سالم دارم

ميخواهم به کانـال خـودمـان کـمـک          
ــومــان     ٥٠٠ در مــاه      .  کــنــم  هــزارت

من را راهنمايي . ميتوانم کمک دهم
از .  کنـيـد کـه چـگـونـه کـمـک کـنـم                  

 در خوزستان ... شهر 
 
. من از اسـتـان فـارس هسـتـم               ٦ 

پيام اصغر کريمي را شنيدم  .  کارگرم
هزار تومان کمـک   ١٠٠ و ميخواهم 

 .کنم
 
مــن از جــنــوب ايــران هســتــم             ٧ 
مکـتـب خـودم را دارم          ...).  شهر ( 

ولي کانال جديد را اميدي ميدانم و   
دالر کـمـک        ١٠٠ ميخواهم ماهانه 

 . کنم
 
يـــک زن هســـتـــم و در يـــک                   ٨ 

. بيمارستان در خوزستان کار ميکنم
هزار تومـان دريـافـتـي        ٢٥٠ ماهي 
 ١٠٠٠٠ ميـخـواهـم در مـاه           .  دارم

تومان به کانال جديد بدهم و با ايـن    
مدير مـوسـسـه    .  کانال همکاري کنم

هر روز با او   .  ما واقعا انسان نيست
هـمـه اش رشـوه اسـت و             .  در جدالم
اين باعث شد که جذب کانال . دزدي

جديد شوم و االن همه بـحـث هـا را          
همه از ايـن کـانـال و        .  دنبال ميکنم

بحث هاي آن صحبت ميکنند و اين 
کــانــال را بــه هــمــديــگــر مــعــرفــي             

برخورد مودبانه همه شمـا  .  ميکنند
با هيچ کانال ديگري قابل مـقـايسـه    

. سياسـي، قـاطـع و مـودب          .  نيست
در .  واقعا دوسـت داشـتـي هسـتـيـد          

برنامه کارگران فاتح بهرامـي گـفـت      
کمک هاي کوچک تک تک شما کمـک  
بزرگي ميشود کـه بسـيـار بـاارزش           
است و من هم فکر کردم ديدم راست 
ميگويد و تصميم گرفتم اين کار را   

تصميم دارم بـخـاطـر کـانـال            .  بکنم

جديد اضافه کاري کنم و پولش را به 
دوسـتـانـم را هـم         .  کانال جديد بدهـم 

تشويق ميکنم کمک کنند تا هرمـاه  
مـبـلـغ بـيـشـتـري بـراي ايـن کـانــال                   

 . بفرستيم
 
) در استان مرکزي... ( از شهر   ٩ 

قـبـال   .  سـال سـن دارم         ٥٢ هستم و   
تــکــنــســيــن کــارخــانــه بــودم و االن           

ميخواهم با حزب و کـانـال       .  بيکارم
دوسـتـانـم را      .  جديد همـکـاري کـنـم      

تشويق ميکنم به کانال جديد کـمـک   
مالي کنند تا هر مـاه بـراي کـانـال           

 . جديد بفرستيم
 

ســالــه    ٦٠ .  شــغــل آزاد دارم       ١٠ 
هستم و با افکـار انسـانـي شـمـا از            
طريق کانال جديد آشنا شـدم و االن        
ــي ام                 ــدگ ــري در زن ــت ــه احســاس ب

سخـنـرانـي هـاي مـنـصـور            .  ميکنم
حکمت اکو دارد کاش ميتوانستـيـد   

با دوستانمـان  .  فکري براي آن بکنيد
هرچه تالش ميکنـيـم بـخـاطـر اکـو           

مـذهـب را     .  خوب حالي نـمـيـشـويـم     
مـرا راهـنـمـائـي        .  بيشتر نقد کـنـيـد   

کنيد که کمک مالـي ام را بـرايـتـان           
 . بفرستم

 
خـودم کـار     .  يک جمع هستيـم   ١١ 

آزاد دارم اما زندگي ام در سطح يـک  
هرکدام تعهد ميکنـيـم   .  کارگر است
 . دالر کمک کنيم ٣٠ که ماهي 

 
 : تعھد ماهانه از خارج کشور

 
 يورو ۲۰۰  بهمن خاني و فرشته مرادي

 يورو ۰ ٥    علي محسني          
 يورو  ۰ ٥   محبوبه سياهمردي

 يورو ۰ ٥   فرشاد حسيني
 کرون ۰۰۰ ١ کريم شامحمدي            
 کرون ۰۰۰ ١ سيامک بهاري              

 کرون ۰۰ ٥  شهاب بهرامي
 کرون ۰۰ ٥   فريده آرمان

 کرون ۰۰ ٥   رزگار رضايي
 کرون ۰۰ ٥   محمد اميري
 کرون ۰۰ ٥   ناصر رحماني
 کرون ۰ ٥ ۲  سوسن صابري
 کرون ۰ ٥ ۲   منصور فرزاد
 کرون  ٥٠٠   ناصر احمدي 

 کرون  ١٢٥ رضا از دانمارک               

 دالر  ١٠٠  حسين شکري 
 ٦٥٠ جمعي از اعضاي حزب در آلمان   

 يورو 
 

 : کمک موردی
 
 تشکيالت سوئد حزب  ١ 

 کرون  ١٠٠٠٠٠ 
 تشکيالت آلمان حزب ٢ 

 يورو  ١٥٦٠ 
 دالر  ٥٠    برزو، استراليا  ٣ 
 يورو  ١٠٠  محسن ب، آلمان  ٤ 
 
 : وام
 

سه نفر از اعضاي حزب در سوئد جمعا 
 هزار کرون  ٣٠٠ 

 
با تشکر از همه عزيزاني کـه بـه يـاري          
صداي خود کانال جديد برخاسته انـد و    
به اميد گستـرش هـرچـه بـيـشـتـر ايـن               

 .حمايت ها
 

 ١٣٨٧ مرداد  ١٠ ، ٢٠٠٨ ژوئيه  ٣١ 
 

 سايت کانال جديد  
tv.newchannel.www 
 

 : شماره پيامگير
 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ 

 
 : شماره تماس براي کمک مالي

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 

 : شماره حساب در برخي کشورها
 

Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 
------------------ 
 
England  
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 
6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 
------------------ 
 
Germany 
Rosa Mai 
Konto.Nr.:   
583657502 
Bankleitzahl: 
37010050 
Post Bank 

 گزارش شماره يک، اسپانسورهای کانال جديد، کمک و وام
 گزارش از حمايت مردم

 )پيام يک بيننده(
تمام توان خود را بکار ببريد و 
کانال جديد را سرپا نگھداريد 

 ! اين کانال، اميد مردم است
: وزير علوم در جمع اساتيد بسيجي

اگر انتظار داريم روحيه بسيجي در   
دنيا تاثيرگذار باشد تا پيام خود را 
به ساير کشورها برسانيم، بـايـد در     

هـاي عـلـوم         زمينـه تـدويـن کـتـاب         
 .انساني اهتمام ورزيم

اين کتاب ها شامل ايـن فصـول         -
چماق، شالق، پـونـز، اسـيـد،         :  است

سنگسار، اعدام ، آدم ربايي، ترور، 
کارد آجـيـن کـردن،  بـمـب گـذاري               
انتحـاري ، بـمـب اتـمـي اسـالمـي                

 .... و
 

مـوظـف هسـتـيـد        :  آيت اله خزعلـي 
هايي را كه بدحجاب هسـتـنـد       خانم

با محبت و عاطفه هدايت كنيد تـا  
 .به مسجد وارد شوند

خواهر بد حجابم قدم رنجه کنـيـد     -
به داخل مسجد تا آنجا با مـحـبـت    
و عاطفـه زيـاد بـا شـالق از شـمـا                 

ايـنـجـاسـت کـه  از            . پذيرايي کنـيـم  
 ! محبت خارها گل ميشود

 
من همـيـشـه    : هوشنگ امير احمدي

 ١٨ کسـي کـه از سـن            " مي گـويـم     
و چند سـالـگـي       ٢٠ سالگي تا سن 

چپ و انقالبي نـبـاشـد اصـال قـلـب           
ندارد، بـعـد از آن اگـر هـمـانـطـور                  

مـا در آن      . " بماند اصال مغز نـدارد 
سن و سال ها آرمانگرا و انـقـالبـي        
هستيم و معموال با رگ گـردنـمـان        

 .فکر مي کنيم
ايشان بي جهت شيفتـه احـمـدي         -

نژاد نشده، چون دقيقا رگ گـردن را    
 .ميزند که کسي اصال فکر نکند

 
در مخالفت با چنـد  :   عشرت شايق
 ٢١ بـراسـاس اصـل        :  همسري گفت

قانون اساسي دولت مـوظـف اسـت        
حقوق زنان را در تـمـام جـهـات بـا              

 .رعايت موازين تضمين کند
همبن رعايت مـوازيـن و اصـول            -

قانون اساسي اسالم است که مـا را    

پابرهنه ميان 
 حرفھا

 ياشار سھندی

10ادامه صفحه    



در مــورد اعــدام در        اطــالع رســانــي     

نفـر را بـه تـوحـش              ايران توجه هزاران
. جــلــب کــرديــم      جــمــهــوري اســالمــي   

امسال روزهاي پرايد مصادف بـود بـا     
يـکـي از     .  گسترش اعدامها در ايـران     

روزنامه هاي پر تيراژ سويد مقالـه اي    
هفتـه قـرون وسـطـي در           " تحت عنوان 

چاپ کرده بود که نقد تندي بـود  "  ايران
بــه ســيــاســت ضــد بشــري جــمــهــوري          

اين مقاله موضوع اعدام در   . اسالمي
ايران را در سطح بسـيـار وسـيـعـي در            
جامعه مطـرح کـرده بـود و ايـن کـار                

بـر  .  افشاگري ما را آسـانـتـر مـيـکـرد            
مـا جــزوه     روي مـيـز اطـالع رسـانــي             

ــع                    ــورد وضــ ــي در مــ ــکــ ــوچــ کــ
همجنسگرايان، اطالعيه اي در مـورد  
آمــار هــمــجــنــســگــرايــان در ايــران، و         

اطالعيه اي در مـورد قـوانـيـن اسـالم          

دربرخورد بـه هـمـجـنـسـگـرايـان قـرار                
داشت که توجـه بسـيـاري را بـه خـود              

 .جلب کرد
 
عالوه بر اينها ما يک کيـفـر خـواسـت        

عليه جمهوري اسـالمـي تـهـيـه کـرده             
بوديم کـه جـمـهـوري اسـالمـي را بـه                  
خــاطــر اعــدام هــمــجــنــســگــرايــان، و          

از .  شکنجـه آنـهـا مـحـکـوم مـيـکـرد               
بازديد کنندگان ميخواستيـم کـه ايـن        

هـزاران  .  کيفر خواست را امضا کـنـنـد   
نفر آنرا امضا کردند و به ايـن تـرتـيـب       
انزجار خود را عـلـيـه ايـن حـکـومـت                

. قرون وسطي در ايران اعـالم نـمـودنـد        
در اين سه روز بـارهـا مـورد تشـويـق              

از ما سوال ميکردنـد بـا     .  قرار گرفتيم

اين امضـاهـا چـه مـيـکـنـيـد؟ و مـا                    
ميگفتيم امضاهاي شما به ما کـمـک     
مي کند تا نمـايـنـدگـان پـارلـمـانـهـاي            
کشورهاي اروپايي را وادار مـيـکـنـيـم      
تا جمهوري اسالمي را به خاطر اعـدام  
محکوم کنند و تحت فشـار بـگـذارنـد       

آنـهـا   .  تا به ايـن تـوحـش پـايـان دهـد              
خودشان دوستانشان را هم دعـوت بـه       

ــد      هــمــچــنــيــن در      .  امضــا مــيــکــردن
محکوميت سنگسار در ايـران کـارت     
پستـالـي تـهـيـه کـرديـم کـه از مـردم                    

دفتـر    خواستيم آنرا امضا کنند و براي
سازمان ملل پست کـنـنـد کـه آن هـم            

در ايـن    .  مورد استـقـبـال قـرار گـرفـت          
چند روز عالوه بـر جـمـع آوري امضـا             
مبلغ قابل توجهـي هـم کـمـک مـالـي             

 . جمع آوري کرديم
مســـئـــولـــيـــن پـــرايـــد در قســـمـــت            

يــک ســاعــت بــه اکــس            ســمــيــنــارهــا 
اخــتــصــاص دادنــد و افســانــه          مســلــم

وحدت از طـرف اکـس مسـلـم ضـمـن             
نمايش فـيـلـمـي در مـورد وضـعـيـت                 

در مـورد       همجـنـسـگـرايـان در ايـران          
رفتار حکومت اسالمي ايـران در ايـن       

 .مورد سخنراني کرد
آگوسـت کـارنـاوال پـرايـد           ۲ روزشنبه  

. ما در کارناوال هم شرکت کرديـم .  بود
اعدام هـمـجـنـسـگـرايـان        "  باندرل بزرگ

" در ايـــران بـــايـــد مـــتـــوقـــف شـــود            
وعکسهاي دو نوجـوان کـه بـه خـاطـر            
همجنسگرايي در ايـران اعـدام شـدنـد         
همينطور باندرول سـرخ و زيـبـاي نـام           

ــکــس      ــان         _ تشــکــل اي ــه زب ــم ب ــل مس
بر دوش فعاليـن ايـن تشـکـل          سوئدي 

در خيابانهاي استکهلم به حرکت آمـد    

اعـدام هـمـجـنـسـگـرايـان در             "  و شعار
از دهــان   " ايــران بــايــد مــتــوقــف شــود       
در طـول    .  هزاران نـفـر فـريـاد زده شـد           

راهپيمايي دههـا بـار بـا کـف زدن و               
ابراز احساسات پـرشـورمـردمـي قـرار          

گرفتيم که خود را در کنار مردم ايـران    
 .ميدانند

دوستان بسـيـاري در انـجـام کـارهـاي             

مربوط به هفتـه پـرايـد بـه مـا کـمـک                
آنـهـا در ايـن           کردن کـه ذکـر اسـامـي        

گزارش نمي کنجد من از همين جـا از    
همه آنهـا تشـکـر مـي کـنـم و دسـت                  

 . همگي را مي فشارم

362جوانان كمونيست     3 

با تالش و كوشـش جـمـال صـابـري از            
طرف حزب كمونيست كارگري ايـران،    
كمپين نجات فرزاد كمانـگـر از خـطـر         
اعدام، در كشور ژاپن وسيـعـا مـطـرح       
شده و حمايتهاي گسترده اي در حـال        

تعدادي از مقاالت و   .  جمع آوري است
پيامهاي فرزاد كمانگر همراه بـا پـيـام      
مادر فرزاد و مقاالت ديگـري در ايـن       
خصــوص بــه زبــان ژاپــنــي تــرجــمــه و           
وســيــعــا در اخــتــيــار ســازمــان هــا و            
نــهــادهــاي چــپ، مــتــرقــي و انســان             
دوست، اتحاديه هاي كارگري و رسانـه  

 . هاي گروهي در ژاپن قرار داده شد
 

جمال صابري ابتدا طي تماسي با خانم 
توموکوايشيي مسئول دفتر امنسـتـي   
در تـوكـيـو، مـطـالـب و گـزارشـات و                 
خبرهاي مربوط به خطر اعـدام فـرزاد       

دفـتـر   .  كمانگر را براي وي ارسال كـرد   
امنستي در توكيو پـس از اطـالع از           
اين مساله بالفاصله به تمامي دفـاتـر     
و ســازمــانــهــاي زيــربــط مــوضــوع را          
اطالع داده و خواستار اقـدام فـوري و         
ارســال اعــتــراضــنــامــه بــه جــمــهــوري        

اسالمي و دفاتر و سفارتخانه هـاي آن    
 . شد
 

در ادامه اين كمپين، جمال صابري بـا    
تعدادي از اتحاديه هاي كارگري ژاپـن    
تماس گرفته و بـا آنـهـا در خصـوص               
كمپين فرزاد كمانگر ديدار و گـفـتـگـو     

اتـحـاديـه كـارگـران راه آهـن از               .   كرد
جمال صابري دعوت کرد تا در حضور 
نمايندگاني از اتحاديه هـاي كـارگـري        
ديگر از جمله نمايـنـده كـنـفـدراسـيـون          
بين المللي حمـل و نـقـل انـگـلـسـتـان               

شــركــت كــرده و بــطــور مشــخــص در           
خصوص كمپـيـن فـرزاد كـمـانـگـر بـه               

جـمـال   .  بحث و تبـادل نـظـر بـپـردازنـد          
صابري در اين جلسه مفصـال در بـاره       
اين كمپين و ضـرورت گسـتـرش ايـن           
كمپين در سطح جـامـعـه و اتـحـاديـه             
هاي كارگري ، همچنين در خصـوص       
ضـرورت انـزواي سـيـاسـي جـمـهــوري              

ــيــا صــحــبــت كــرد             . اســالمــي در دن
نمايندگـان اتـحـاديـه راه آهـن از ايـن                 
كمپين استقبال كرده و اقداماتي را در 

ــد             ــن ــذاشــت ــار خــود گ ــور ك در .  دســت
نخستين اقدام، آقاي يامامـوتـو دبـيـر       
اتحاديه راه آهن فورا موضوع كمـپـيـن     
ــه                    ــحــادي ــه ات ــگــر را ب ــان ــم ــرزاد ك ف

ا درآمريکاوخـانـم ايـنـووه       . ال. آر. تي. يو
ارسال کرد كه گزارش و خبـر كـمـپـيـن        

 .وسيعا در سايتهايشان منعكس شد
 

تشـــكـــيـــالت خـــارج كشـــور حـــزب           
كمونيست كارگري ايران كمپين علـيـه   
اعدام فرزاد كمانـگـر، و مـوج وسـيـع            
آدمكشي هاي دولتي  را در اشـكـال           
مختلف و بطور وسيـع و گسـتـرده در          
كشورهاي مختلـف بـه پـيـش بـرده و              
تالش ميكند با جلب حمايتهاي بـيـن     
ــلــي صــف وســيــعــي از مــردم                ــمــل ال
آزاديخواه و انسـانـدوسـت دنـيـا را در            
مـــقـــابـــل جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و           

 .جنايتهايش به ميدان آورد
 

تشكيالت خارج كشور حزب 
 كمونيست كارگري ايران

 ٢٠٠٨ژوئيه  ٣١
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آمپين عليه اعدام فرزاد آمانگر در ژاپن نيز 
 گسترش ميابد

 "اعدام همجنسگرايان در ايران بايد متوقف شود" طنين شعار



ـاع              ـاهـنـدگـان دف ـن اي از حقوق انسـانـي پ
ـبـاس          .  نميكنند ـا ل اگر جايي كشـيـش ه

ـنـد، اگـر در          دفاع از پناهنده به تن ميكـن
پارلمان ها از حقوق پناهندگان صـحـبـت      
ميكنند همه فقط به يمن اعتراض وسيـع  
ـه يـمـن                ـاهـنـدگـي ب ـن و گسترده جنبش پ
ـه يـمـن                ـاهـنـدگـان و ب ـن اتحاد متشكل پ
سازمانهايي مانند فدراسـيـون سـراسـري       
پناهندگان ايراني است كه افق پيـروزي از    
طريق مبارزه را همواره در استيصال ترين 
شرايط پناهندگي در مقابل پناهجويان و 

اتحاد و تشـكـل     .  كل جامعه قرار ميدهد
ـتـهـايـي در                     ـي ـق رمز اصـلـي ايـجـاد مـوف
استراليا و اسپانيا و سوئد و هلند و سـايـر   

 . كشورهاي دنياست
  

ــون ســراســري             ــدراســي ــگــي ف ــســت هــمــب

پناهندگان ايراني اين موفقيـت بـزرگ را       
ـيـه           ـل ـه ك ـا ب به كليه پناهجويان در استرالي
ـه در ايـن          سازمان ها، نهادها و افرادي ك

سال در صف دفاع از حقوق پناهندگان  ٧ 
ـيـن و                     ـه مسـئـول ـا بـودنـد، ب ـي در اسـتـرال
ـا             ـي همكاران واحد فـدراسـيـون در اسـتـرال
تبريك ميگويد و كليه پناهجويان ايـرانـي   
ـه                 ـه ب در سراسر دنيا را فـرا مـيـخـوانـد ك
فدراسيون پيوسته و براي ايجاد موفقـيـت   
ها و پيروزي هاي ديـگـر در كشـورهـاي           

 .ديگر تالش و مبارزه كنند
  

ـاع از حـقـوق              زنده باد همبستگـي در دف
 انساني

همبستگي، فدراسيون سراسري   
 پناهندگان ايراني

 ٢٠٠ اوت  ١  
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بنا به خبري که به کميته کـردسـتـان      
حزب رسيده اسـت سـاعـت دوازده و          

ــه                 ــب ــم ظــهــر امــروز دوشــن ــي  ١٤ن
مردادماه تـعـدادي از مـغـازه هـاي              
ــيــکــي و کــارواش واقــع در               مــکــان
ترمينال فيض آباد، تـوسـط نـيـروي         
انــتــظــامــي  رژيــم و بــا هــمــکــاري              

مـردم  .  شهرداري سنندج تخريب شـد 
و کساني که در ايـن مـحـل بـه کـار              
اشتغال داشتند، براي جـلـوگـيـري از       
تخريب اين محل با نيروي انتظامـي  
درگيـر شـدنـد کـه ايـن درگـيـري تـا                   

اما . بعداظهر ادامه داشت ٢ساعت 
سرانجام مزدوران جمهوري اسـالمـي   
مغازه ها را به بهانه کـهـنـه بـودن و         
داليل واهي ديگر، کـامـال تـخـريـب          

در جريان اعتراض مـردم دو      .  کردند
نــفــر تــوســط نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر        
دستگير شـدنـد کـه بـا مـقـاومـت و                
تعرض مردم معترض در محـل آزاد    

 . شدند
اعــمــال جــنــايــتــکــارانــه جــمــهــوري         
اسالمي بايد با تـنـدتـريـن اعـتـراض         

کــمــيــتــه .  هــمــه مــردم پــاســخ گــيــرد       

کردستان حزب از مردم شهر سننـدج  
مي خـواهـد کـه عـلـيـه ايـن رفـتـار                    

. وحشيانه دست به اعـتـراض بـزنـنـد       
موقع هـجـوم نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر              
دست به تجمع بزنند و از مردمي که 
مــورد حــملــه قــرار مــيــگــيــرنــد بــه            

 . هرشکل که ميتوانند دفاع کنند
 

کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت           
 کارگري ايران 

 ٢٠٠٨اوت  ٤، ١٣٨٧مرداد  ١٤

سرکوبگران رژيم تعدادی از محلھای کار مردم 
 در فيض آباد سنندج را تخريب کردند

در پي مالقات نمايندگان کميته بـيـن    
المللي عليه اعدام با مقامـات وزارت    
امور خارجه، تـمـاس بـا وزارت امـور           
خــارجــه از طــريــق مــمــد عــلــي نــيــا              

کميته بـيـن     .  ادامه پيدا کرد)  اميري( 
المللي عليه اعدام در اين تماس ها بـه  
ادامه و افزايش اجـراي احـکـام اعـدام         
هشدار داد و خواستـار مـحـکـومـيـت         

فشار به ايـن رژيـم     جمهوري اسالمي و 
در .  پايان دادن به اعـدام هـا شـد         براي 

اين تماس ها بر خواسـت آزادي فـرزاد       
 .کمانگر تاکيد گرديد

  
در پاسخ به اين درخـواسـت هـا امـروز         
اولف سـامـوئـلـسـون مسـئـول بـخـش                
خاورميـانـه و آفـريـقـاي وزارت امـور               
خارجه سوئد در نامه اي به ممد عـلـي   
نيا اظهار داشت که بيـشـتـريـن تـالش        
خود را بکار مـي بـرنـد تـا جـمـهـوري              
اسالمي را وادار به احترام گذاشتن بـه    
حقوق بشر و مصوبات سازمـان مـلـل      

اولف ساموئلسون با ضمـيـمـه    .  نمايند
کردن بيانيه اتحاديه اروپا به نامه خود 

ــر در روز          ٢٩ در مــورد اعــدام           ــف ن

يکشنبه گذشته، حمايت خود را از اين 
ــيــه اعــالم کــرد        ــيــان وي در پــايــان      .  ب

ادامــه تــمــاس در زمــيــنــه          خــواســتــار
دريافت اطالعـات بـيـشـتـر در مـورد             
ــران و                 وضــعــيــت حــقــوق بشــر در اي
همچنين موارد ويژه نقض حقـوق بشـر     

 .شد
  

کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام بـه                  
مبارزه خود عليه جنـايـات جـمـهـوري        
اسالمي ادامه مي دهـد و بـا بسـيـج             
انســانــهــاي شــريــف و آزاديــخــواه، بــا          
درخواست از سازمـانـهـا و نـهـادهـاي           
مدافع حقوق انسان و با فشار آوردن بـه  
دولتهاي اروپائي و سازمان ملل بـراي    
 اعتراض بـه ايـن رژيـم جـنـايـتـکـار و                
انزواي بين المللي آن، همراه مـبـارزات   
مردم ايـران بـراي نـابـودي جـمـهـوري                
اسالمي و قـوانـيـن ضـد انسـانـي آن،               

 .تالش مي کند
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
 

 ٢٠٠٨ جوالي  ٣٠ 

اعتراض به اجرای احکام 
 اعدام توسط جمھوری اسالمی

پاسخ وزارت امور خارجه سوئد به کميته بين 
 المللی عليه اعدام

ـا كـريـس               ـي وزير جديد مهـاجـرت اسـتـرال
جـوالي اعـالم        ٢٩ ايوانس روز سه شنبـه    

ـاهـنـدگـي            ـن كرد كه قوانين سختگـيـرانـه پ
. ومهاجرت در استراليا را لغو خواهد كـرد 

ــن اعـــالم كـــرد كـــه                   ــچـــنـــيـ ــمـ وي هـ
ـان را بسـتـه و             بازداشتگاههاي پناهـجـوي
قانون بازداشت اتومات كليه پناهجويانـي  
كــه بــطــور غــيــرقــانــونــي وارد اســتــرالــيــا          

بــر اســاس   .  مـيــشــونـد را لـغــو مـيــكــنـد           
ـا     اظهارات وزير جديد مهاجرت بازداشـتـه
ـتـي رخ       ـي تنها در موارد خطرات جدي امن
خـواهــد داد و دوران بــازداشــتـهــا كــوتــاه             

 . خواهد بود
  

قانون بازداشت اتومات كليه پناهجويانـي  
كــه بــطــور غــيــرقــانــونــي وارد اســتــرالــيــا          

تـوسـط دولـت         ٢٠٠١ ميشوند از سـال        
ليبرال جان هاورد به مرحله اجرا گـذاشـتـه      

ـانـون ضـد انسـانـي                  .  شد با اجـراي ايـن ق
صدها پناهجو از كـودك و زن و جـوان و             
ـا در         پير روانه بازداشتگاهها شده و سـالـه
بدترين شرايط و غير انساني ترين شـرايـط   

بــازداشــتــگــاهــهــاي .  زنــدگــي مــيــكــردنــد  
ـريــن                      ـا يــكــي از ســخــت تـ ـيـ ـرالـ ـتـ اسـ

و گزارشـات  .  بازداشتگهاي پناهندگي بود

مــربــوط بــه شــيــوع خشــونــت در ايــن                
بازداشتگاهها و نقض ابتدايي ترين حقـوق  
انساني و پناهندگي بارها توسط سازمـان  
 .ها و نهادهاي بين المللي مطرح شده بود

ـان                ـاهـجـوي ـن ـازداشـت پ ـانـون ب با اجراي ق
جنبش قوي در اعتراض به اين وضع و در   
ـان در                ـاهـجـوي ـن دفاع از حقـوق انسـانـي پ

خــود .  ســراســر اســتــرالــيــا شــكــل گــرفــت       
ـلـف      پناهجويان در بازداشتگاههاي مـخـت
ـه اعـتـراض و              به اشكال مختلف دسـت ب

ـا               .  مبارزه زدند ـيـن روز اجـراي آن ت از اول
ـا               ـبـش وسـيـع ب آخرين روز لغو آن يـك جـن
خواست آزادي كليه پناهجويان باداشتي و   
ـان در     رعايت حقوق انساني براي پناهجوي
ـا در جـوار                      ـانـه ـاب ـا مـدام در خـي ـي استـرال
بازداشتگاهها در رسانه ها و در هـر جـاي     

ـارزه مـيـكـرد            ـه يـمـن ايـن         .  ممـكـن مـب ب
مــبــارزات دوت اســتــرالــيــا زيــر بــاران               
انتقادهاي شيـد جـهـانـي و داخـلـي قـرار                

ـبـش                 .  گرفته بـود    ـفـوذ و عـمـق ايـن جـن ن
ـه         انساني در جامعه چنان قدرتمنـد بـود ك
ـرم احـزاب       ـف بحث تغيير اين قوانين به پالت
ـه                    ـه نـمـادي ب دولتي تبديل شـد و خـود ب
پايبندي به ابتدايي ترين حقوق انسانـي در    

امروز كه دولـت حـزب     .  جامعه بدل گرديد

كـــارگـــر اســـتـــرالـــيـــا فـــرمـــان بســـتـــن          
بازداشتگاهها را صادر ميكند اين فرمان 
در واقع تبلور اراده آهنين و موفقيت آميـز  

ـبـش                    ٧  ـاهـنـدگـان و جـن ـن ـارزه پ سال مـب
ـيـن               ـا و در سـطـح ب پناهندگي در استرالي

 . المللي است
  

همبستگي فدراسيون سراسري پناهندگان 
ايراني از هـمـان روز اول در ايـن صـف و                 
جنبش اعتراضي قرار داشته و به اشـكـال     
مختلف جهت تقويت اين جنـبـش تـالش      

ـتـخـاري         .  ميكرد ـبـش اف موفقيت اين جـن
است كه فدراسيون در ايـجـاد آن سـهـم و             

 .داشته است  نقش چشمگيري
  

پيروزي و موفقيت جنبش پناهـنـدگـي در      
استراليا درس بسيار مـهـم و ارزنـده ايـي             
ـا             ـي براي جنبش پناهندگـي در سـراسـر دن

ـيـت و كسـب دسـت                 .  دارد ـق هر ذره مـوف
ــوق                آوردهــاي انســانــي در دفــاع از حــق
پــنــاهــنــدگــي فــقــط و فــقــط بــه مــبــارزه            
پناهندگان و جنبش پناهندگي گره خـورده  

ـلـيـسـا و                   .  است ـه ك ـه دولـت، ن نه خـدا، ن
پارلمان و وزرا هيچكـدام در       كشيشها، نه

غياب يك جنبش اعتراضي انسـانـي ذره       

 جنبش پناهندگی در استراليا پيروز شد
 پس از سالھا مبارزه جنبش پناهندگی،

 بازداشت اتومات پناهجويان در استراليا لغو ميشود



دريچه عنوان مجموعه مطالـبـي سـت      
از ايـن بـه بـعـد در              که سعي مي کنيم

نشريه جوانان کمونيست منظما داشتـه  
دريچه سعي دارد تا با نـگـاهـي    .  باشيم

علمي بـه جـنـگ خـرافـات مـذهـبـي،               
سنتها و عقايد عقب مانده اي برود کـه  
امــروز هــمــچــون ســالحــي در دســت             
حاکمان عليه بشريت مـتـمـدن بـه کـار          

در اينجا، اولـيـن نـوشـتـه از            .  مي رود
را مـي    "  دريچه" سلسله مقاالت علمي 

شما هم ميـتـوانـيـد بـراي ايـن           .  خوانيد
 .صفحه بنويسد

 

وقتي به ديـگـر مـوجـودات زنـده روي              
زمين نگاه مـي کـنـيـم، از خـود مـي                 
پرسيم واقعـا تـفـاوت مـا بـا آنـهـا در                  
چيست؟ چه چيزي عامل تفاوت ما بـا    
آنهاست؟ و اين پرسش هميـشـگـي کـه       
انسان بودن يعني چه؟ پرسشي که بدون 
شک پيدايـش و شـکـل گـيـري افـکـار                
. فلسفي بشر را هـم بـه دنـبـال داشـتـه              

اشتياق انسان به آگاهي از خود آن قـدر    
قوي هست که شايـد خـود بـخـشـي از            
تکامل فکري و فرهنگي او و انـگـيـزه        
اي مقاومـت نـاپـذيـري بـراي دانسـتـن              

بـر مـبـنـاي       .  ديگر نادانسته هـا بـاشـد     
اسناد و يافته هـاي مـکـتـوب و غـيـر             
مکتوب تـاريـخ و بـاسـتـان شـنـاسـي،               
مــذهــب و بــاورهــاي مــاورايــي بــراي            
دستيابي به همين آگاهي به وجود آمده 

هر قوم و ملتي، موافق با ساختـار  .  اند
اجـتـمـاعـي و مـوقـعـيـت               –فرهنگي   
اقتصـادي خـود، پـيـدايـش            –سياسي 

انسان را از ديد قضاوت خود به نـوعـي   
اين واقـعـيـت کـه در         .  بازگو کرده است

تمامـي فـرهـنـگـهـاي جـهـان خـدا يـا                   
خداياني به کار آفرينش پـرداخـتـه انـد،       
نشاني بارز از يک نياز همه گيـر بشـري     

 .براي پي بردن به اصل خويش است

 
من "حقيقت اين است که انگيزه پرسش 

از دوراني بسيار دورتـر آغـاز     "  کيستم؟
هر چند انسان، افسانه هـاي  .  شده است

گوناگون آفرينش را در پاسخ به يـافـتـن    
بـه  "  اصل خـويـش    " پرسش و جستجوي 

وجود آوده است، ولـي در عـمـل و بـه               
خصوص پس از پيدايش شهرنشيني و   

، از اين )دولت(تشکيل قدرت متمرکز 
تصورات و برداشتهاي ديني مبتني بـر  
آنها به عنوان بهترين دستاويز در جهت 
پيشبرد مقاصد توسعه طلبانه و منافع 
. اقــتــصــادي بــهــره بــرداري شــده اســت        

حـاکــمــان و صــاحـبــان قـدرت در زيــر              
پوشش نمايندگي و يا حمايت خاصه از 
ســوي نــيــروهــايــي کــه در بــاور مــردم            
خالقين جـهـان بـودنـد، در هـيـاتـهـاي                 

شاه، کاهن، کشيش، خليفه، ( مختلف 
بر جهان و انسانها فرمان ) پاپ و غيره 

 .رانده اند
 

بنيان فرمانروايي اين حاکمان بر جان و   
رهبران روان، هر از چند گاهي از سـوي  
انسان حقيقت طلب و جسـتـجـوگـر بـه          
لرزش در مي آمد و در پـي آن تـحـول            
عظيمي در نحوه ديد بشر بـه جـهـان و          

در .  اعتال و انکشاف او رخ داده اسـت     
حدود چهار قرن پيش، که اروپا با شدت 
و خشونت تحت سيطره قدرت کليسا و   
پاپ اداره مي شد، يک روحاني سـتـاره     
شناس به نام کوپرنيک اعـالم کـرد کـه          
زمين مرکز کائنات نيست بلکه يـکـي     
از چند سياره اي اسـت کـه در مـداري            
مــنــظــم بــه دور ســتــاره کــوچــکــي کــه            
. خورشيد مي ناميم در گردش هستنـد 

در آغاز سه دهه اول قرن هفدهـم ابـتـدا      
کپلر و سپس گاليله نظريه کوپرنيـک را    

گــالــيلــه بــا اخــتــراع       .  تــايــيــد کــردنــد    
تلسکوپ نظريه را تبديل بـه مشـاهـده        
عملي نمـود و سـيـارات بـيـشـتـري را                

او نظريه پوسيده مـرکـزيـت    .  کشف کرد
. زمين را به يکباره در هـم فـروريـخـت        

 ...طوفان برخاست
 

آباء کليسا و حکومتهاي مورد حمايت 
کليسـا سـخـت بـه وحشـت و تـکـاپـو                   

گاليلـه بـه دلـيـل نـفـي آيـات                .  افتادند
کتاب مقدس و ايجـاد شـک در مـورد          
مرکزيـت کـلـيـسـاي مـادر بـه دادگـاه                 
. مخوف تفتيش عقايد فراخـوانـده شـد     

در دادگاههاي نخستين گالـيلـه فـريـاد       
نگاه کنيد، از درون تلـسـکـوپ    :" برآورد

نگاه کنيد و قمرهـاي بـيـشـتـري را بـه             
اما مجمع مـرتـجـعـيـن      "  وضوح ببينيد

قضات اعالم کرد که تـلـسـکـوپ خـود        
هر چند گاليله !...  شيئي شيطاني است

زير فشار مجبور به انکار گـفـتـه هـاي         
خود شد اما به رغم انکار، ايـن جـرقـه        
اي بود که در ذهن کنجکاو بشر شـعلـه   

" من کيـسـتـم؟   " کشيد و سوال جاوداني 
. را با شدت بيـشـتـري مـطـرح سـاخـت           

حاکمان و قدرتمداران کليسا و ارتجاع، 
به سختي و بـيـرحـمـانـه از مـواضـع و                

 .منافع خويش به دفاع برخاستند
 

طبيعيدان فرانسـوي   ١٨ ده صدر اواخر 
به نام بوفون، کوشيد تا سن زمين را بـا  

او معتقد بود کـه    .  آزمايش تعيين کند
زمين از حالت داغ آغازين بتدريج سرد 

بوفون بـا سـاخـتـن مـاکـت             .  شده است
زمين از گوي کوچکي و انـدازه گـيـري        
ميزان سرد شدن آن تخمين زد که زمين 

ميليون سال قدمت دارد اما  ٣ بيش از 
در اسنادش خالف اين را اعـالم کـرد،       

ــال    ٧٥٠٠٠  ــر         !  سـ ــگـ ــون و ديـ ــوفـ بـ
ــن عــرصــه                 ــي کــه در اي ــدان دانشــمــن
سرسختانه تـالش مـي کـردنـد واقـعـا               

انها با قدرت کليـسـا   .  دست تنها بودند
و طرفداران افراطيش مواجه بودند و از 

آنـهـا نـمـي       .  گفتن حقايق بيم داشـتـنـد     
توانستند رقمي بسيار فـراتـر از ارقـام          
. مورد قبول کتب مقدس ارائـه دهـنـد       

ولي ماهيت و تصوير راستين فـيـزيـک      
کيهاني و زمـيـن شـنـاسـي هـمـراه بـا                 
. گسترش دامنه علـوم آشـکـار گـرديـد         

نظريات کهنه به زباله دان تاريخ سپـرده  
علم، تدريـجـا زمـيـنـه فـرسـايـش             .  شد

نظريات خرافي، عقب مانده و کپک زده 
ديني در مورد پيدايش جهان را فـراهـم   

 ...کرده بود
 

ضربه عـظـيـم ديـگـر در اواسـط قـرن                  
نوزدهم و هنگامي کـه چـارلـز دارويـن         
کتاب منشاء انواع را به چاپ رسانيـد،  
بر پيکر منحوس خرافات مذهب فـرود  

داروين در اين کتاب نظريه فرايند .  آمد
تکامل موجودات زنده را ارايـه داد و          
در مــورد مــوقــعــيــت انســان در ايــن             
مبحث تنها به ذکر جملـه اي قـنـاعـت         

بزودي روشنايي بر مـنـشـاء      :"  کرده بود
و ."  انسان و تاريخ او فرا خواهيد تابـيـد  

" مقـدار زيـادي    " در چاپ بعدي عبارت 

هـر  .  را به ابتداي جمله خود اضافه کـرد 
چند داروين تحت فشارهاي کـلـيـسـا و       
حکومتهاي حاميش به صراحت نظريه 
خود را در مورد منـشـاء انسـان بـيـان          
نکرد، امـا اشـاره روشـن او در مـورد               

:" تکامل موجودات زنده اين بـود کـه       
انسان نيز گونه اي تـکـامـل يـافـتـه از             
انسان ريخت ها است و مخلوق خـاص    

جـامـعـه قـرن       ."  و برگـزيـده اي نـيـسـت         
داروين از . نوزدهم به شدت متشنج شد

هر سو مورد حـملـه کـلـيـسـا و حـتـي                 
 .گروهي از دانشمندان قرار گرفت

 
حقيقت، آنگونه که کليسا و يـا ديـگـر          
هواداران متون عتيـق را نـگـران کـرده           
بود، نـمـي گـفـت کـه انسـان از نسـل                    

بـلـکـه بـيـان        !  شمپانزه و گـوريـل اسـت       
نظريه در مورد تکامل انسـان بـه زبـان        

بنابر شـواهـد يـافـت         :"  ساده چنين بود 
شده فسيلي از يک تنه اصلي، دو شاخه 
مجزا تکامل يافتند که از يـک شـاخـه        
ميمونهاي امروزي و از شـاخـه ديـگـر           

انسـان  .  انسان ريختها به وجـود آمـدنـد     
امروزي يـکـي از شـاخـه هـاي فـرعـي                
بسيار تکامل يـافـتـه ايـن شـاخـه دوم               

 ."است
 

براي کليسا تحمل ناپذير بود که تصـور  
شــود انســان مســتــقــيــمــا بــا ديــگــر              
مــوجــودات جــهــان در ارتــبــاط و                  

پاسخ مذهب دربـاره  . خويشاوندي است
انسان و جهان پيرامونش در خطر بود و 
کساني که تکيه گاه قـدرتشـان بـر ايـن         
پاسخ استوار بود، آماده شـدنـد کـه بـا           
خشــونــت هــر چــه تــمــامــتــر بــه دفــاع            

کشيشان کانتـر بـوري و روم         .  بپردازند
متفقا بـه تـقـبـيـح و تـکـفـيـر دارويـن                     
پرداختند و تبليغ و تکـثـيـر ايـن گـونـه           

را مــيــان مــردم       "  کــفــرآمــيــز " افــکــار    
معمولي يک مصيبت خواندند و عالوه 
بر درخواست مجازاتهاي سنگين بـراي  
داروين، اعالم کردند که جـهـان بـزودي      

 ...زير و رو خواهد شد
 

ديـگـر دوران     .  دنيا اما زيـر و رو نشـد        
دادگاههاي تفتيش عقايد و حـکـومـت    
مرتجعين ديني بـه سـر آمـده، کـمـون              
پاريس نيز چـهـره اجـتـمـاعـي اروپـا را              

اروپا مي رفت که مردم . تغيير داده بود
عصر شکوفايي .  ساالري را تجربه کند

عـلـوم   .  تکنولوژي در آستانه آغـاز بـود    
. جديد به کمک اثـبـات نـظـريـه آمـدنـد           

شواهد آنچنان گويـا و تـرديـد نـاپـذيـر             
بودند که انکار آن غـيـر مـمـکـن مـي               

عالوه بر اين، ارتباط بيولوژيکي .  نمود
بيش از حد ميان انسان و پسـتـانـداران      
عالي چون شمپانزه و گـوريـل قـبـال از           
. سوي زيست شناسان ثـابـت شـده بـود        

اين شـبـاهـت بـازگـو کـنـنـده ارتـبـاط                   
تکاملي بسيار نـزديـک مـيـان ايـن دو            

شواهد فسيـلـي و يـافـتـه          .  موجود بود
هاي با ارزش نيمه دوم قـرن نـوزدهـم و        
اعالم نظريه هاي مشـابـه دانشـمـنـدان          
ديگر در سراسر اروپـاي آن روز، دهـان         

انقـالب واقـعـي در        .  مخالفين را بست
زمينه زيست شناسي، انسان شناسـي،  

 .جامعه شناسي و تاريخ آغاز شد
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 دريچه

انقالب 
 ! داروينی

  
 )بخش اول(

 سياوش شھابی



هـرکـس حـتـي       :  يک توضيح کـوتـاه  ( 
متن ترجمه اين سنگ نبشته اي کـه  
به کوروش پادشاه هخامنشي نسبت 
ميدهند را بخواند از اينهمه افسانـه  
هاي عجيبي که حول آن بـافـتـه انـد         

ايـن نـمـونـه تـمـام           .  تعجب ميـکـنـد   
ــازي                  ــخ ســ ــاريــ ــاري از تــ ــيــ عــ

امـيـدواريـم    .   ناسيوناليسـتـي اسـت     
فرصتي باشد تا به متـن ايـن بـقـول         

در "  يـاوه بـزرگ    " ماتياس شـولـتـس      
امـا ايـن     .  فرصتي ديـگـر بـپـردازيـم       

مقاله هرچند هنوز  حق مـطـلـب را        
اداء نمي کند بهر حـال  مـيـکـوشـد          
بــعــضــا از مــاجــراهــاي ســيــاســي و         
رسوايي هايي که پشت قالـب کـردن     

به تمام دنيا و صـد      "  ياوه بزرگ" اين 
بـوده اسـت،     "  ملت کبير ايران" اليته 

از اين لحـاظ جـالـب و        .  پرده بردارد
ميـدانـيـم کـه خـيـل           .  خواندني است

عظيم ناسيوناليست ها و عـظـمـت        
طلب هاي ايراني کف به دهان آورده   

. و عليه ما نيز  بسـيـج مـي شـونـد         
اما چه باک، بازگويي  حقيقت مـثـل   
. هميشه سالح ما کمونيست هاست

از شما خوانـنـدگـان نشـريـه دعـوت           
ميکنيم به اين بحث وارد شـويـد و         

 )  جوانان کمونيست. نظر دهيد
 

آقـا  " ترجمه فارسي برگرفته از سايت 
 :اجازه

aghaejaze.wordpress.com 
 

در سازمان ملل متحد در نيـويـورک   
 ۲۵۰۰ در ويتريني شيشه اي لـوح        

مـنـشـور    ” ساله به خط ميـخـي نـام        
وجود دارد کـه    “  باستاني حقوق بشر

. به آن احـتـرام فـراوان مـي گـذارنـد              
اين لـوح را    :  اکنون آشکار مي گردد

يک ديکتاتور باستاني نوشتـه اسـت     
که مخالفان خود را شـکـنـجـه مـي          

 .کرده است
قرار بود آن چه که محمد رضـا شـاه       
ــظــر داشــت، جشــن                ــوي در ن ــهــل پ

انـقـالب   ” او نخست   .  رکوردها گردد
  را) اصالحات ارضي(“ سفيد

 
“ آريـامـهــر  ” اعـالم کـرد و خـود را              

نياز آن    ۱۹۷۱ حال، در سال .  خواند
ــه              ــرد ک ســال    ۲۵۰۰ ” را حــس ک

را جشن بـگـيـرد و        “  پادشاهي ايران
بـزرگـتـريـن     ” اين گونه بود که اجراي 

 .اعالم گشت“ نمايش جهان

او دســتــور داد کــه پــنــجــاه خــيــمــه           
باشکوه بر ويرانه هاي تخت جمشيـد  

نـفـر      ۶۹ .  برپا سازنـد )  پرسپوليس( 
از سران کشورها و پادشـاهـان و در       
ميان انـهـا پـادشـاه ژاپـن بـه آنـجـا                 

لــيـتــر     ۲۰،۰۰۰ در آنــجـا      .  رفـتـنــد  
شراب نوشيده شد به هـمـراه خـوراک      
بــلــدرچــيــن، طــاووس و خــاويــار در         

بر روي ميزها نيز بطـري  .  ظرف طال
“ شـــاتـــو الفـــيـــت    ” هـــاي شـــراب       

Ch�teau Lafite       گــردانــده مــي
 . شد

در نقـطـه اوج جشـن شـاه بـه سـوي                 
آرامگاه کوروش دوم گام نهاد که در 
سده ششم پـيـش از مـيـالد در يـک              
جنگ درازمدت خونين بيش از پنج 
ميليون کيلومتر مربـع را تسـخـيـر         

 .کرده بود
 
“ منشور بـاسـتـانـي حـقـوق بشـر                ” 

 مورد ستايش همگان
 

با بيش از صد ميليون دالر هزيـنـه،   
ستايش از پادشاه باستاني ايـرانـيـان    

. امري پرهزينه و مورد انـتـقـاد بـود      
شاه در پاسخ با اين انتقادها گـاليـه     

يعني با نان و تربچـه  ” :  وار گفته بود
 “ از سران کشورها پذيرايي کنم؟

 
حتي رهبر مذهبي آيت اهللا خميـنـي   

نيز از تبعيدگاه خود نفـرت خـود را       
جـنـايـت    ” :  از اين کـار ابـراز داشـت         

هاي شاهان ايراني صفحـات تـاريـخ      
با اين وجـود    “  . را سياه ساخته است

او .  شاه معتقد بود که بهتر مي داند
بيان داشت که کوروش انساني ويـژه    
بوده است با انديشه انساني، سرشار 

او نـخـسـتـيـن      .  از محبت و مهرباني
آزادي ” انساني بوده اسـت کـه حـق            

شـاه  .  را بنيان نـهـاده اسـت       “  انديشه
اين ديد خود را بـه اطـالع سـازمـان         

 ۱۴ در روز   .  ملل متحد نيز رسانيد
اکتبر که جشن در تخت جمشيـد در    
اوج خود بـود، خـواهـر دوقـلـوي او              

ــهــلــوي    (  ــنــاي        )  اشــرف پ ــه ب گــام ب
سازمان ملل مـتـحـد در نـيـويـورک           

در آنجا او کپي لوح مـنـشـور      .  نهاد
، “ سـيـتـو اوتـانـت       ” حقوق بشر را به   

او .  دبير کل سازمان ملل هديـه داد   
نيز براي اين هديه تشکر کرد و آن را 

منشور باستـانـي حـقـوق       ” به عنوان 
 .   مورد ستايش قرار  داد“ بشر

 
اکنون اين دبير کـل سـازمـان مـلـل          

پادشاه پارسي اين :  بود که مي گفت
هوشمندي را در احـتـرام بـه تـمـدن          ” 

سپس اوتانت “  .هاي ديگر نشان داد
دستور داد اين لوح گلي را که بيانيه 
اين کوروش دوم به اصـطـالح انسـان      

پيش از ميـالد را     ۵۳۹ دوست سال 
در بر دارد، در يک ويترين شيشه اي 
در بناي اصـلـي سـازمـان مـلـل بـه                

ايـن لـوح هـنـوز         .  نمايـش بـگـذارنـد      
آنجاست، در کـنـار قـديـمـي تـريـن                

 .قرارداد صلح جهان
 

تعارفات بزرگ، سخنان بزرگ، يـاوه    
 بزرگ

به نظر مي رسد کـه سـازمـان مـلـل          
متحد قرباني يـک حـقـه بـازي شـده            

بر خالف ادعاي شاه، جـوزف    .  است

) Josef Wiesehofer( ويزهوفر   
شرق شناس پرسابقه از شـهـر کـيـل         
مي گويد که اين لوح خـط مـيـخـي         

) تـبـلـيـغ    ( “  پروپاگـانـد  ” بيش از يک 
ايــن کــه   ” :  او مــي گــويــد     .  نــيــســت

نخستين بار کـوروش انـديشـه هـاي         
حــقــوق بشــر را طــرح کــرده اســت،            

 “.سخني پوچ است
 Hanspeter(هانس پتر شاوديگ 

Schaudig (        ــنـــاس از ، آشـــورشـ
هايدلبرگ نيـز در ايـن فـرمـانـرواي            
باستاني، مبارز پيشاهنگ برابري و 

زيردستان او بـايـد     .  احترام نمي بيند
 .پاهاي او را مي بوسيدند

 
نزديک به سـي سـال ايـن فـرمـانـروا               
شرق را به جنگ کشيد و ميليون ها 
انسان را در بند مالياتي خود اسـيـر   

به دستور او بينـي و گـوش       .  ساخت
محکومان .  نافرمايان را مي بريدند

به مرگ را تا سر در خاک مي کردند 
و خـورشـيـد کـار را بـه پـايـان مـي                   

 .رساند
 

آيا سازمان ملل اين دروغ تـاريـخـي    
ساخته و پرداخته شده توسط شاه را   

 بدون تحقيق پذيرفته است؟
 
سازمان مـلـل يـک خـطـاي بـزرگ               ” 

 “.مرتکب شده است
 Klaus( ايـــن کـــالوس گـــاالس           

Gallas  (  متخصص تاريخ هنر کـه
در شهر وايمار گرم تدارک فسـتـيـوال    

ديـوان  “ ( فرهنـگـي آلـمـان و ايـران              
) ۲۰۰۹ شـرقـي، تـابسـتـان          -غربي

است، بود که اين بحث را به افـکـار     
در تــدارک ايــن     .  عــمــومــي کشــانــد   

ــه                  ــوج ــت ــه او م ــود ک ــوال ب ــي فســت
ناهمخواني هايي در ايـن مـنـشـور           

سـازمـان مـلـل       ” :  او مي گـويـد  .  شد
يــک خــطــاي بــزرگ مــرتــکــب شــده          

 “.است
بــا وجــود درخــواســت هــاي فــراوان          

سازمان ملل حـاضـر بـه      “  اشپيگل” 
. ابراز نـظـر در ايـن مـورد نـيـسـت                 

“ سرويس اطالعات سازمان مـلـل    ” 
در وين کماکان بـيـان مـي دارد کـه           
اين سنگ نـبـشـتـه شـرقـي تـوسـط               

نخسـتـيـن سـنـد        ” بسياري به عنوان 
 .پذيرفته شده است“ حقوق بشر

پيامد هاي اين کار بسيار سـنـگـيـن     
در اين ميان حتي در کـتـاب       .  است

هاي درسي مدرسه هاي آلـمـان نـيـز       
بـه  )  کـوروش ( اين ايراني باسـتـانـي      

ــاســت              ــنــگ ســي ــشــاه ــي ــوان پ عــن
در .  بشردوستي تـدريـس مـي شـود          

اينتر نت نيز يک ترجمه جعلي پخش 
شده است که در آن کـوروش حـتـي            
حداقل دستمزد و حق پناهندگـي را    

بـرده داري    ” .  نيز تدوين کـرده اسـت      
هـر  .  بايد در تمام جهان برچيده شـود 

کشوري مي تواند آزادانـه تصـمـيـم         
بگيرد که آيا رهبري مرا مي خواهد 

اينها سخناني هستند که در “  . يا نه
 .آنجا گفته شده اند

حتي شيرين عـبـادي، بـرنـده جـايـزه           
نـيـز در        ۲۰۰۳ صلح نوبل در سـال    
او در سخنراني .  اين دام افتاده است

مـن يـک زن       ” :  خود در اسـلـو گـفـت      
ايــرانــي هســتــم، از نــواده کــوروش           
بزرگ، همان فرمانـروايـي کـه بـيـان          
داشت که نمي خـواهـد بـر مـردمـي          
ــمــي                  حــکــومــت کــنــد کــه او را ن

 “.خواهند
دانشمندان حيرت زده مانده انـد کـه     
يک شايـعـه چـگـونـه خـود بـه خـود                 

تـا ايـن مـيـزان         .  گسترش مي يـابـد    
روشن است که در مرکز ايـن بـلـوف        
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بزرگ چهـره اي ايسـتـاده اسـت کـه              
شرق باستـان را بـيـش ار هـر کـس                

 نبوغ”. ديگري به لرزه درآورد
  

کوروش او را تا ) ويزهوفر(“ نظامي
او .  هند و به مرزهاي مصـر رسـانـد     

آفريننده کشـوري بـا ابـعـاد عـظـيـم              
در اوج قدرت خويـش، او    .  نوين بود

صاحب امپراطوري افسانـه اي بـود       
اگـرچـه   .  که به ثروت خود مي بالـيـد  

در ابتدا همه چيز بسيار ناچيز آغـاز    
اين مرد جوان که فرزنـد يـک     .  گشت

پادشاه کوچک بي اهميت در پـارس      
در جنوب غربي ايران بود، در سـال      

پــيــش از مــيــالد بــر تــخــت              ۵۹۹ 
 .سلطنت نشست

 
يک عمل گرا با شالق و شيريني و نه 

 يک بشردوست
 

حتي در دوران باستان نـيـز حـمـاسـه        
هـاي عـجـيـب و غـريـب پـيـرامــون                 
سلسله هاي حـکـومـتـي سـاخـتـه و              

يکي از آنها مي .  پرداخته مي شدند
گويد که کوروش در بيابان بزرگ شد 

از او   .  و يک سگ به او شير مي داد  
هيچ تصوير يا تنديس واقعي وجـود  

 .ندارد
غرب بسيار زود اراده نيرومند او را   

او نخست بر ايالمي هـا،    .  حس کرد
سـپـس   .  ملت همسايه خود چيره شد

پـيـش از مـيـالد بـا               ۵۵۰ در سال   
ماشين جنگي سريع و سربازان خود 
. در زره هاي برنز بر مادها حمله برد

پس از آن بر آسياي کوچک پيروز شد 
که در آن صـدهـا هـزار يـونـانـي در               

اشـراف  .  جوامع کوچک مي زيستنـد 
به بردگـي گـرفـتـه       “  پرينه” زاده هاي 

 .شدند
سردار جـنـگـي بـراي اسـتـراحـت از              
جنگ، به کاخ خود در پاسارگاد باز 
مي گشت، جايي که گرداگرد از باغ 
ــده                    ــاري شـــــ ــيـــــ ــاي آبـــــ هـــــ

) مـتـرجـم   -پرديـس ( “  پارادايسوس” 
در کــاخ نــيــز او حــرم بــزرگــي           .  بـود 

البته او زمان زيادي در آنجا .  داشت
نماند و به زودي دوباره روانه جـبـهـه      

 ۷۱ در   .  شد، اين بار در افغانسـتـان  
سالگي بود که کارش در جـايـي در       

نيزه اي بـه  .  ازبکستان به پايان رسيد

ران او خورد و او سه روز پـس از آن        
 .درگذشت

عـمـل   ” ايـن پـادشـاه را          “  ويزهوفـر ” 
و زيـرک در      )  پـراگـمـاتـيـسـت      ( “  گرا

جنگ و هوشمند در سياست داخلي 
سياسـت شـالق و       ” مي خواند که با 

به هـدف هـاي خـود مـي           “  شيريني
) اومـانـيـسـت    ( او بشردوست .  رسيد
 . نبود

البته برخي از هلني ها از اين سردار 
هرودوت و . پيروز خوششان مي آمد

که هر دو در سال هاي بعد ( اشولس 
اين رهبر شرقي را بـه    )  مي زيستند

عـنـوان بـخــشـنــده و مــهـربــان مــي              
در کتـاب مـقـدس نـيـز او            .  ستودند

قديس نام بـرده مـي شـود چـون او               
گويا به يهـوديـان اسـيـر اجـازه داده            

 .است که به اسراييل بازگردند
 

اما تاريخ شـنـاسـان مـدرن گـزارش            
هاي اين گونه را به عنوان تـمـلـق و        

ــد              ــه ان ــوســي افشــا ســاخــت ــل ــاپ . چ
در دوران   ” :  مـي گـويـد     “  ويزهـوفـر  ” 

بــاســتــان يــک تصــويــر درخشــان از           

اما در حقيقت “ .کوروش ساخته شد
او يک حاکم خشن چون ديگران بـوده  

ارتش او مناطق مسکونـي و    .  است
مکان هاي مـقـدس را غـارت مـي           
کرد و اشراف شـهـري را بـه اسـارت           

 .مي برد
اين که اين مرد را بنيان گذار حقـوق  
بشر جا بزنند، تنها مي توانست بـه    
فکر شاه برسد که خود در سال هـاي    

بـا وجـودي     .  دچار دشواري بـود    ۶۰ 
کــه ســاواک، پــلــيــس مــخــفــي او،             
وحشيانه شکنجه مي کرد، همه جـا  
در کشــور مــقــاومــت شــکــل مــي            

گروه هاي مارکسيستي بمب .  گرفت
پرتاب مي کردند و مالها مـردم را      

 . به مقاومت فرا مي خواندند
 

اين لوح گلي يک خـيـانـت سـيـاسـي           
 فرومايه را جاودانه کرده است

تـالش  )  شـاه ( از ايـن رو فـرمـانـروا           
داشت کـه خـود را بـه گـذشـتـگـان                  

آن گـونـه کـه        .  باستانـي بـچـسـبـانـد        
کوروش در آن زمان پدر ملـت بـود،     

شـاه ادعـا     “  . من نيز امروز هسـتـم  ” 
تاريخ پادشاهي ما بـا    ” مي کند که 

بيانيه مشـهـور کـوروش آغـاز مـي            
اين يکي از درخشـانـي تـريـن         .  شود

سـنـدهـايـي اسـت کـه در بـاره روح                  
آزادي و برابري در تاريخ بشري يافت 

 “.مي شود
 

اين لوح گـلـي   :  اما حقيقت اين است
يک خـيـانـت سـيـاسـي فـرومـايـه را                

آن زمانـي کـه     .  جاودانه ساخته است
پـيـش از        ۵۳۹ اين نوشته در سـال      

مـيــالد تــدويــن مــي شــد، کــوروش          
درگير دراماتيک ترين بخش زندگـي  

او جرات آن را يافـتـه بـود      .  خود بود
که بر امپراطوري جديد بابل، رقيـب  

نيرومند براي تسلط بر خاورميـانـه،   
گســتــره ايــن دولــت تــا       .  حــملــه بــرد  

فلسطين بود و مرکز آن بابل باشکوه 
متري، که تاج آن بود  ۹۱ بود با برج 

افزون بر آن اين . و مرکز دانش و هنر
با ايـن  .  سرزمين پر از سالح نيز بود

وجود اين پـارسـي جـرات حـملـه را              
نيروهاي او مسـيـر دجلـه را            . يافت

) Opis( پيمودند و نخست اوپيـس    
را تسخير کرده و تـمـام اسـيـران را             

سپس به سوي بابل سـرازيـر   .  کشتند
 ۸۰ آنجا نبونيد، پادشاه پيـر    .  شدند

کـيـلـومـتـري         ۱۸ ساله پشت ديـوار    
 .پيرامون شهر سنگر گرفته بود

 

در همـيـن زمـان روحـانـيـون خـداي              
مردوک در بـابـل طـرح خـيـانـت بـه                

آنها کـه    .  سرزمين خود را مي ريزند
ــادشــاه شــان قــدرت                 از ايــن کــه پ
روحانيون را محـدود سـاخـتـه بـود،          
عصباني بودند، به گونه اي نـهـانـي      
دروازه هــاي شــهــر را گشــودنــد و              
نمايندگان پارسيان دشمن را به شهر 

نبونيد به تبعيد فـرسـتـاده    . راه دادند
 .شد و پسرش کشته شد

 
سپس تبانـي بـر سـر تسـلـيـم بـدون                

کـوروش  .  جنگ شهر صورت گرفـت 
آزادي همه هموطنان خود را کـه در      
جنگ هاي پيشين به اسارت گرفـتـه   

او .  شده بـودنـد را خـواسـتـار شـد                 
همچنين تنديس هاي خدايان را کـه    
 .دزديده شده بودند را بازپس گرفت

اين بخش ها بودند که از سـوي شـاه     
بـه گـونــه اي ديــگـر بـه عـنــوان رد                  

. عمومي برده داري بازتفسير شـدنـد  
امــا در حــقــيــقــت کــوروش تــنــهــا            
زنجيرهاي هم وطنان خود را گشوده 

 . بود
 

روحانيون براي اين خدمـت خـيـانـت       
. کارانه پول و زمين دريافت کـردنـد    

و “  کـبـيـر   ” در پاسخ آنها کوروش را   
و در اسـاس او بـه عـنـوان             “  عادل” 

از نـيـاز و       ” کسي که همه جهـان را      
 . ، خواندند“دشواري رها مي سازد

تنها پس از آن که همـه چـيـز روشـن         
گشته بود، کوروش خود وارد شـهـر       

او بـا اسـب خـويـش از مـيـان                 .  شد
“ ايشـتـار  ” دروازه درخشان آبي رنگ 

زير پاي او شاخـه هـاي نـي        .  گذشت
سرانجام، آن گونه که .  گسترده بودند

نوشته شده است، مردم  ۱۹ در سطر 
ــه             ــد ک ــن ــت ــاف ــاي او را      ” اجــازه ي پ

 “.ببوسند
در اين لوح به خط ميخي هيچ چـيـز   
در باره رفرم هاي عمومي، اخـالقـي   
يا توصيه هاي بشردوسـتـانـه وجـود       

مــحــقــق آن را      “  شــاوديــگ” .  نــدارد
مـي  “  قطعه اي پروپاگاند درخشـان ” 

 .نامد
اما اين شـايـعـه فـرمـانـرواي صـلـح             
طلب به برکت روحـانـيـون حـقـه بـاز           
ايجاد شد و اکنون پس از ستايش از 
سوي سازمان ملل متحد اين حباب 

 .کماکان بزرگتر مي شود
 

مالها نيز در ايـن آيـيـن کـوروشـي              
 همياري دارند

تازگي ها ماليان نيز در ايـن آيـيـن          
در ماه .  کوروشي همراهي مي کنند

 British( زوئــن مــوزه بــريــتــانــيــا         
Museum  (        در لندن خـبـر داد کـه

لوح گران بهاي اصلـي را بـه تـهـران           
ايـن لـوح اکـنـون         .  امانت مـي دهـد    

 .نماد غرور ملي ايرانيان شده اشت
 
حـتـي   ” :  فاش سـاخـت کـه     “  گاالس” 

چــنــدي پــيــش از پــارلــمــان آلــمــان            
درخواست شده بود کـه نـمـونـه ايـن            
لوح را در يک ويترين شيـشـه اي در       

ايـن  .  پارلـمـان بـه نـمـايـش گـذارنـد              
درخواست البته بازپس گرفـتـه شـده      

امــا خــدشــه ســازي تــاريــخ          .  اســت
با اين سـتـايـش    .  متوقف نشده است

منـحـوس از سـوي سـازمـان مـلـل                
متحد، شايعه اي متولد شـده اسـت     

 .که کماکان تغذيه جديد مي يابد
: يک ضرب المثل شرقي مـي گـويـد     

يک نادان سـنـگـي را در چـاه مـي              ” 
اندازد که ده عاقل نمي توانند آن را   

 “.بيرون آورند
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آنـچـه در زيـر مـيـخـوانـيـد بـخـش                   ( 
کوتاهي از مانيفست کمونيست، از   

" کمـونـيـسـتـهـا و پـرولـتـرهـا              " فصل 
اين تکه بـه مسـالـه خـانـواده            .  است

حـاضـر، خـانـواده بـورژوايـي،  مــي               
پردازد که البته به موقعيـت زنـان و       
همچنين کودکان نيز بر مـيـگـردد و      

اشـتـراک   " در ادامه  مساله فحشاء و 
ــان ــنــجــا  .  هــم وارد مــيــشــود       "  زن اي

مانيفست ميکوشد مباني نظـريـات   
کمونيست ها و مطالـبـات آنـهـا در         

بـه  .  اين زمينـه هـا را مـطـرح کـنـد              
اعتقاد من اين بخش از مانـيـفـسـت     
يکي از بخش هايي است که درسـت    
مورد توجـه قـرار نـگـرفـتـه اسـت و                
متاسفانه ترجمه هاي فارسي کـه تـا     
بحال ديده ام خـود بـه نـوعـي مـانـع             

از جـملـه تـرجـمـه          .  ايجـاد مـيـکـنـد       
حاضر که شايد مشهور ترين ترجمـه  

با ايـنـهـمـه       .  فارسي مانيفست باشد
اين متن حتي در همين شکلش نـيـز   

مـا فـعـال وارد        .  تکان دهـنـده اسـت     
بحـث بـيـش از ايـن نـمـي شـويـم و                     
دوست داريم که خوانندگـان جـوانـان      
کمونيست هم نظرشان را بگويـنـد و     
شايد بتـوانـيـم بـحـث مـفـصـل تـري                

چاپ  اين متـن را در      .  داشته باشيم
رابطه با ديگر مطالبي که در رابـطـه   
با موقعيـت زن و خـانـواده در ايـن               

. شــمــاره داشــتــيــم مــنــاســب ديــديــم       
 .)جوانان کمونيست

  
حـــتـــي !  و امـــا الـــغـــاء خـــانـــواده           

ترين راديکالهـا نـيـز از ايـن            افراطي
قصد پليد کـمـونـيـسـتـهـا بـه خشـم                

  .درمي آيند
 

خــانــواده کــنــونــي بــورژوازي بــر چــه         
اســاســي اســتــوار اســت؟ بــر اســاس          

خانواده  .سرمايه و مداخل خصوصي
بصورت تمـام و کـمـال تـنـهـا بـراي                

خـانـمـانـي        بورژوازي وجود دارد و بي
اجباري پرولتارها و فحشاء عمومي 

  .مکمل آن است
خانواده بورژوازي طبيعتا با از ميان 
رفتن اين مکمل خود از بين مـيـرود   
و زوال هر دو با زوال سـرمـايـه تـوأم         

 .است
ــه                   ــد ک ــي ــکــن ــي ــش م ــا را ســرزن م
ميخواهيم به اسـتـثـمـار والـديـن از             
اطفال خود خاتمه دهيم؟ ما بـه ايـن     

 .جنايت اعتراف ميکنيم
ولي شما ميگـويـيـد کـه وقـتـي مـا              
بــجــاي تــربــيــت خــانــگــي تــربــيــت            
اجــتــمــاعــي را بــرقــرار مــيــســازيــم،        
گراميترين مناسبـاتـي را کـه بـراي           

  .انسان وجود دارد از ميان ميبريم
 

اما مگر تعيين کننده پـرورش خـود     
شما جامعه نيست؟ مـگـر تـعـيـيـن           
کننـده ايـن پـرورش آن مـنـاسـبـات                
اجتمـاعـي کـه در درون آن بـه کـار                  
پرورش مشـغـولـيـد و نـيـز دخـالـت                 
مستقيم و يا غير مستقيـم جـامـعـه       
از طريق مـدرسـه و غـيـره نـيـسـت؟              
کمونيستها تأثير جامعه در پـرورش    
را از خود اختراع نـمـيـکـنـنـد؛ آنـهـا           
تنها خصلت آن را تغيير ميدهـنـد و     
کار پرورش را از زيـر تـأثـيـر نـفـوذ                 

  .طبقه حاکمه بيرون ميکشند
 

هر اندازه که در سايـه رشـد صـنـايـع          
بــزرگ پــيــونــدهــاي خــانــوادگــي در          
محيـط پـرولـتـاريـا بـيـشـتـر از هـم                   
ميگسلد و هـر انـدازه کـه کـودکـان              
بيشتر به کـاالي سـاده و افـزار کـار             
مبدل مـيـگـردنـد، بـه هـمـان انـدازه               

هــاي بــورژوازي دربــاره        ســرايــي   يــاوه
خانواده و پرورش و روابـط مـحـبـت         

آميز والدين و اطفال بيشـتـر ايـجـاد       
  .نفرت ميکند

 
آخـر  :  بورژوازي يکصدا بانگ ميزنـد 

شما کمونيستها ميخواهيد اشتـراک  
  .زن را عملي کنيد

 
بورژوا زن خـود را تـنـهـا يـک افـزار               

وي مـيـشـنـود کـه          .  توليد ميشـمـرد  
افزارهاي تـولـيـد بـايـد مـورد بـهـره               
برداري هـمـگـانـي قـرار گـيـرنـد لـذا                
بـديـهـي اسـت کـه نـمـيـتـوانـد طــور                   
ديگري فکر کند جـز ايـنـکـه هـمـان           
 .سرنوشت شامل زنان نيز خواهد شد

وي حتي نميتـوانـد حـدس بـزنـد کـه             
اتفاقا صحبت بر سر آن است که ايـن  
وضع زنان، يعني صرفا ابزار تـولـيـد    

  .بودن آنان، بايد مرتفع گردد
 

تر از وحشـت     وانگهي چيزي مضحک
اخالقي عاليجنابانه بورژواهـاي مـا     
از اين اشتراک رسـمـي زنـان، کـه بـه            
. کمونيستها نسبت ميدهند، نيست

الزم نيست کمونيستها اشـتـراک زن       
را عملي کنند، اين اشتراک تـقـريـبـا       

  .هميشه وجود داشته است
 

بورژواهاي مـا، بـه ايـن کـه زنـان و                
دختران کارگران خود را تحت اختيار 
دارند، اکتفا نميـورزنـد و عـالوه بـر           
فحشاء رسـمـي لـذت مـخـصـوصـي            
ميبرند وقتيکه زنان يکديـگـر را از       

  .راه بدر کنند
 

زناشويي بـورژوازي در واقـع هـمـان           
حـداکـثـر ايـرادي       .  اشتراک زنان است

که ممکن بود به کمونيـسـتـهـا وارد       
آوردند ايـن اسـت کـه مـيـخـواهـنـد                 
اشتراک رياکارانه و پنهـانـي زنـان را        

ولـي بـديـهـي       .  رسمي و آشکار کنند
است که با نـابـود شـدن مـنـاسـبـات            
کنوني توليد، آن اشتراک زنان کـه از    
اين مناسبات نـاشـي شـده، يـعـنـي             
فحشاء رسمي و غير رسمي، نـيـز از     

 .ميان خواهد رفت
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 !و اما الغاء خانواده
 بخشی از مانیفست کمونیست

 نوشته مارکس و انگلس
زمان اجراي حکم مذکور تا بـحـال هـر        

بعـد از    . سال کمتر و کمتر نيز مي شود
قانون   ۴۴ اين عمل بحث اجراي اصل  

ــمــعــنــاي واگــذاري             اســاســي کشــور ب
شرکتها و سازمانهاي دولتي به بـخـش     

در !!!  خصوصي به بهانه شراکـت مـردم    
تصميم گيريهاي دولتي و سهـيـم شـدن      
با دولت پيش مي آيد که اين کـار نـيـز        
بــه نــوبــه خــود يــک غــارت و چــپــاول               

بعد از ايـن نـوبـت بـه         .  محترمانه است
اعمال فشـار بـه حـفـظ حـجـاب بـراي                  
دخــتــران و پســران مــي رســد کــه يــک             
خودروي گشت ارشاد در تمام ميـاديـن   
و گذرگاههاي شهرها شـروع بـه جـمـع           
آوري دختران و پسران با پوشش و مـدل  

و حـتـي در       .  موهاي مختلف ميکنند
صورت ابراز کوچکترين اعتراض و يـا      
مقاومت در بـرابـر مـامـوران آنـچـنـان              
دختران و پسران را بـه بـاد و مشـت و            
لگد و کتک مي گيرند که ديگـر جـانـي      
براي آن بينوا باقي نمي ماند و او را بـه    
جايي مي برند و شکنـجـه هـايـي مـي          
کنند کـه ديـگـر آدم از هـر چـي زنـده                     

و فاجعـه بـدتـر      .  ماندن متنفر مي شود
اينجاست که به بعضي از دخـتـران کـه        
آنها را به بهانه بدحجابي به پايـگـاهـهـا     

  -تـجـاوز    -مي بـرنـد تـعـرض جـنـسـي           
کرده و مي گويند که اگر بخـواهـنـد بـه       
بازداشتگاه نرونـد و آزاد گـردنـد بـايـد              

!!! شب را با رئيس پاسگـاه بـگـذرانـنـد       
بــعــد از آن نــوبــت بــه بــحــث تــحــريــم                

در اثر تـعـلـيـق نـکـردن         ...  اقتصادي و 
چـرا  .  نيروگاه انرژي هسته اي مي باشد

که دولتمردان  ايران بازگو کردند کـه آن    
را براي مصارف صلح آمـيـز و تـولـيـد          
نيرو برق در اختيار دارند و نه هيچ چيـز  

و غم انگيـز ايـنـجـاسـت کـه بـا              .  ديگر
تحريماتي که بر روي ايـران انـجـام شـد         
مردم با مشکالت فراوانـي مـن جـملـه         
عدم دسترسـي بـه داروهـاي خـارجـي،            
عدم ايمـن بـودن پـرواز هـواپـيـمـاهـاي               
ايراني بدليل تحريمات خريد تجهيـزات  

و قســمــت   .  شــده اســت  ...  هــوايــي و      
فاجعه انگيز اين ماجرا ايـنـسـسـت کـه        
اگر اين انرژي را براي تولـيـد بـرق مـي         
خواهيد پس چرا هـم اکـنـون در ايـران             
روزي چهار ساعت برقها قطع مي شود 
که در اثر آن تمام صنايع و کارگاهها و   

دچـار  ...  شرکتها و پمب بنـزيـن هـا و          
يک مشکل عديده گردند در صورتيکـه  
در هيچ جاي دنيـا حـتـي در دورتـريـن            
شهرهاي آن نيز همـچـيـن مشـکـلـي را           

از طرفي روز به روز قيمت نفـت  .  ندارند
رو به افزايش است ولي بر عـکـس ايـن        
ماجرا مردم هر روز فقير تر و فقـيـر تـر      

جمهـوري    -آقاي احمدي نژاد. مي شوند
کـه در زمـان کـانـديـدايـي                -اسالمـي 

رئيس جمهـوري وعـده دادنـد کـه پـول              
نفت را بر سر سـفـره خـواهـم آورد االن             
کــجــايــنــد کــه پــاســخ ايــن شــعــارهــاي          

عالوه بـر هـمـه ايـن           . دروغين را بدهند
مشــکــالت کــه ذکــر گــرديــد بــاز ايــن            
دولتمردان دست از فشارهاي اقتصادي 
خود بر نداشتـه  و دسـت بـه جـنـايـت                 
جديد اقـتـصـادي ديـگـر مـي زنـنـد و                 
اينکه مي خـواهـنـد حـذف سـوبسـيـد              
کاالهـاي اسـاسـي و ضـروري مـانـنـد                

... بنزين،  برق،  نان، شکـر،ب رنـج و         
را انجام دهند که ايـن ايـن امـر از اول            

مـثـال   .. تحـقـق مـي يـابـد          ۸۷ مهرماه 
تـومـان    ۵۰۰۰ کسي که تا ديروز مبلغ 

پــول بــرق مــي پــرداخــت امــروز مــي              
تومان با همان مقـدار   ۳۰۰۰۰ بايست 

مصــرف بــپــردازد و مشــکــل عــمــده            
ديگري که قابـل ذکـر اسـت و ايـن در               
همان ابتداي صدارت آقاي احمدي نـژاد  
صورت گرفته است چندين بـرابـر شـدن      

قـيـمـت مسـکـن مـي           )  برابر ۵ حدود ( 
باشد که اين مشکل نيز کمـر مـردم را       

چون اولين نيازمندي هـر  . شکسته است
بشر داشتن يک سرپناه هر چند کـوچـک     
است که مردم درايران از داشتن آن نـيـز   

حال خودتان فکر کنـيـد   . محروم هستند
 -تــومـــانـــي     ۳۰۰۰۰۰ بــا حــقـــوق         
در ماه، آيـا مـي شـود از            -خوشبينانه

 ! پس اينهمه مخارج برآمد ؟
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اين هفته تصميم گرفتيم دو بخـش  ( 

" از برنامه يک دنياي بهتر با عـنـوان  
بــرابــري زن و مــرد، مــمــنــوعــيــت            

و "   تــبــعــيــض بــر حســب جــنــســيــت      
" همچنين مـطـالـبـات مـربـوط بـه              

زندگي مشترک، خانـواده، ازدواج و      
عـلــت ايــن    .  را چــاپ کــنــيــم    "  طـالق 

انتخاب مربوط است به قرار گرفتـن  
اليحه سرتاپا ضـد زن و ضـد بشـر              

در دســتــور   "  حــمــايــت از خــانــواده     " 
مجلس اسالمي و در تکميل  ديگـر  
مطالبي است که در همين رابطه در 

البتـه مـطـالـبـات        .  اين شماره داريم
مــربــوط بــه بــرابــري زن و مــرد در              
برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر، نـوشـتـه                  
منصور حـکـمـت،  بـه مـوارد زيـر                 
محدود نيست و بـايـد کـل بـرنـامـه           

اما فعـال  .  حزب ما را در نظر گرفت
ترجيح داديم که همين دو بـخـش را     
اينـجـا بـيـاوريـم و خـوانـنـده را بـه                    

. مطالعه دقيق آن دعوت مـيـکـنـيـم     
 )جوانان کمونيست

 
تبعيض عليه زنـان يـک مشـخـصـه            

در بـخـش     .  مهم دنياي امروز اسـت   
اعظم کشورهاي جهان، زن رسـمـا و     
قانونا از همان حقوق و آزادي هـاي      
محدود و محقري هم کـه مـردان از       

در .  آن بــرخــوردارنــد مــحــروم اســت       
کشورهاي از نظر اقـتـصـادي عـقـب        
افتاده تر و در جـوامـعـي کـه نـفـوذ             
مذهب و سنت هاي کهنه بـر نـظـام        
سياسي و اداري و فرهنگي جـامـعـه    
عميق تر اسـت، سـتـمـکـشـي زن و               
ــرودســتــي او در                 ــوقــي و ف ــحــق ــي ب

آشکارترين و زمخت تـريـن اشـکـال         
در کشـورهـاي     .  خودنمايي ميـکـنـد   

پيشرفته تر و مدرن تر، و حـتـي در       
جوامعي که به لطـف جـنـبـش هـاي          
مــدافــع حــقــوق زنــان و تــعــرضــات           
سوسياليـسـتـي کـارگـري تـبـعـيـض              
جنسي علي الظاهر از بخش اعـظـم     
قوانين حذف شده است، زن همچنان 
در متن مکانيسم اقتصاد سـرمـايـه    
داري و ســنــت هــا و بــاورهــاي                    
مــردســاالرانــه جــاري در جــامــعــه،         
ــار مــورد                عــمــال از جــهــات بســي

  .تبعيض و ستم قرار دارد
نفس سـتـمـکـشـي و فـرودسـتـي زن               

امـا  .  اختراع سرمايه داري نـيـسـت       
سرمايـه داري ايـن مـيـراث نـفـرت               
انگيز تـاريـخ پـيـشـيـن را تـکـامـل                
بخشيده و به يـک رکـن مـنـاسـبـات             
اقتصادي و اجتماعي معـاصـر بـدل      

ريشـه نـابـرابـري و بـي            .  کرده اسـت   
حقوقي امروز زن، نه در افکار کهنه 
و ميراث فکري و فرهنگي نظام هـا  
و جوامع منقرض شده و پيامبران و 
مذاهب عصر جاهـلـيـت، بـلـکـه در           
جامعه سرمـايـه داري صـنـعـتـي و             

نظامي که .  مدرن امروز نهفته است
به تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو 
توليد به عـنـوان يـک عـامـل مـهـم              
اقتصادي و سـيـاسـي در تضـمـيـن               

ايـجـاد    .سودآوري سرمايه ميـنـگـرد   
انــعــطــاف پــذيــري نــيــروي کــار در            
اشتغال و اخراج، ايـجـاد شـکـاف و         
رقابت و کشمکش دروني در اردوي   
مردم کارگر، تضمين وجـود بـخـش        
هاي محروم تر در خود طبقه کارگـر  
که پائين نگاهداشتن سطح زنـدگـي     
کل طـبـقـه را مـقـدور مـيـسـازد و                   
باالخره مخدوش کردن خـودآگـاهـي      
انساني و طبقاتي بشريت کـارگـر و       
دوام بخشـيـدن بـه آراء و افـکـار و                
تعصبات کهنـه و پـوسـيـده و فـلـج               
کننده، برکات ستمـکـشـي زن بـراي         
سرمايه داري مـدرن مـعـاصـر و از           
ارکان انباشت سـرمـايـه در دنـيـاي            

اعم از اينکه سـرمـايـه      .  امروز است
داري ذاتا و بطور کلي با برابـري زن    
خــوانــايــي داشــتــه بــاشــد يــا خــيــر،          
سرمايه داري انتهـاي قـرن بـيـسـتـم           

بــطــور مشــخــص خــود را بــر ايــن              
نابرابري بنا کرده است و به سـادگـي   
و بــدون مــقــاومــت ســرســخــتــانــه و          

  .قهرآميز از آن عقب نمي نشيند
 

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري بــراي        
برابري کامل و بدون قيد و شرط زن   
و مــرد در کــلــيــه شــئــون مــبــارزه              

رئوس قوانين و اقـدامـاتـي    .  ميکند
که بايد هـم اکـنـون بـفـوريـت بـراي                
شروع رفع تبعيض بر زنـان بـه اجـرا        

  :درآيد عبارت است از
 
اعالم برابري کامل و بي قـيـد و      -١

شرط زن و مرد در حـقـوق مـدنـي و         
فردي و لغو فوري کـلـيـه قـوانـيـن و           
  .مقرراتي که ناقض اين اصل است

 
تامين فوري برابري کامل زن و      -٢

مرد در شرکت در حـيـات سـيـاسـي          
حـق بـي     .  جامعه در سطوح مختلف

قــيــد و شــرط زنــان بــه شــرکــت در              
انتخابات در کليه سطوح و احـراز و    
تصدي هر پسـت و مـقـام، اعـم از               

. سياسي، اداري، قضايـي، و غـيـره       
لغو هر قانون و مـقـرراتـي کـه حـق              
زنــان در شــرکــت بــرابــر در حــيــات            
سياسي و اداري جامعه را مـحـدود       

  .ميکند
 
برابري کامل حقوق و موقـعـيـت     -٣

لـغـو   .  قانوني زن و مرد در خـانـواده    
سـرپـرسـت    " امتيازات مرد بـعـنـوان      

و برقراري حقوق و وظايـف  "  خانواده
برابر براي زن و مـرد در رابـطـه بـا               
سرپرستي و تربيت فرزندان، اعـمـال     
کنترل و مديريت دارايي ها و امـور    
مالـي خـانـواده، وراثـت، انـتـخـاب              
محل زندگي و سکونت، کارخانگـي  
و اشـــتـــغـــال حـــرفـــه اي، طـــالق،             
ــرســتــي کــودکــان در صــورت            ســرپ
جدايي و تـقـسـيـم و تـمـلـک امـوال                 

. ممنوعيت تعـدد زوجـات    .  خانواده
لــغــو کــلــيــه    .  مــمــنــوعــيــت صــيــغــه   

تعهدات انقيادآور زن بـه شـوهـر در        
مـمـنـوعـيـت      .  شرع و سـنـن کـهـنـه           

برقراري رابطه جنسي توسط شـوهـر   
با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال 

اينگـونـه مـوارد بـايـد در            .  خشونت
صورت شکايت زن بـعـنـوان تـجـاوز        

جنسي توسط شوهر مورد پيگرد و   
مـمـنـوعـيـت      .  محاکمه قرار بگيرنـد 

تحميل کارخانگي و يا وظايف ويژه 
اعمال .  خانه دارانه به زن در خانواده

مجازات سنگين براي هر نوع آزار،   
ارعــاب، ســلــب آزادي، تــحــقــيــر و           
خشونت علـيـه زنـان و دخـتـران در              

  .خانواده
 
برابري کامل زن و مرد در قلمرو  -٤

شمول .  اقتصادي و اشتغال حرفه اي
يکسان قوانـيـن کـار و بـيـمـه هـاي                
اجتماعي بر زن و مـرد بـدون هـيـچ           

مزد برابر در ازاء کـار    . نوع تبعيض
لـغـو هـر      . مشابه براي زنان و مردان

نوع محدوديت بر تصدي مشاغل و 
 .حرفه هاي مخـتـلـف تـوسـط زنـان          

برابري کامـل زن و مـرد در کـلـيـه                
امور مربوط به دستمزد، بيمـه هـا،     
مرخصي ها، ساعات و شيف کـار،    
تقسيم کار و طبقه بندي مشـاغـل،     
ارتقاء شغلي، نمايـنـدگـي کـارگـران        

تصــويــب و   .  در ســطــوح مــخــتــلــف     
اجراي مقررات و مـوازيـن ويـژه در          
بنگاه ها براي تضمين ادامـه کـاري     
حــرفــه اي و شــغــلــي زنــان، نــظــيــر             
مــمــنــوعــيــت اخــراج زنــان بــاردار،         
ممنوعيت سپردن کار سـنـگـيـن بـه        
زنان باردار و وجود تسهـيـالت ويـژه      

 ١٦.  مورد نياز زنان در مـحـل کـار     
هـفــتــه مــرخصـي دوران بــارداري و           
زايمـان و يـکـسـال مـرخصـي بـراي                
نگهداري نوزاد که بـايـد بـا تـوافـق            
طرفين توسط زن و شـوهـر هـر دو              

تشکـيـل   .  مورد استفاده قرار بگيرد
هيات هاي بـازرسـي و کـنـتـرل، بـا             
وظيفه نظارت بـر اجـراي تـعـهـدات            

  .فوق توسط بنگاه ها
 

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت 
در مورد برابري حقوق زن و مرد در   
اشتغال حرفه اي و محيط هاي کـار    
اعــم از دولــتــي و غــيــر دولــتــي و               

تـعـقـيـب     .  انتفاعي و غير انتـفـاعـي   
قانوني و مجازات سنگين بنگاه ها 
و مديراني که از اصل برابري مطلق 
زن و مــرد در فــعــالــيــت حــرفــه اي             

  .تخطي کنند
  

ايجاد موسسات و نهادها و فـراهـم     

کــردن رايــگــان تســهــيــالتــي نــظــيــر        
شيرخوارگاه ها و مهد کـودک هـا و       

تـربـيـتـي       -کلـوب هـاي تـفـريـحـي             
کودکان در سـطـح مـحـلـي کـه، بـا                
توجه به فشار يکجانبه کار خانـگـي   
و نگهداري از فـرزنـدان بـر زنـان در           
ــه                ــان ب ــي، ورود زن شــرايــط کــنــون
فعـالـيـت اقـتـصـادي و سـيـاسـي و                  
ــواده را               فــرهــنــگــي در خــارج خــان

  .تسهيل ميکند
لغو کليه قوانين و مقررات و راه  -٥

و رسم هاي دست و پاگـيـر و عـقـب         
مانده اخالقي، فرهنگي و نامـوسـي   
که نافي استقالل و اراده مستقل زن   
و شخصيت او بعنوان يـک شـهـرونـد       

. متساوي الحقوق در جامـعـه اسـت     
لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و 
نقل مکان زنـان، اعـم از مـجـرد و             
متاهل، در داخل و خارج کشور، بـه  

لغو کليه قوانـيـن   .  ميل و اراده خود
ــان در                  ــه آزادي زن ــي ک ــررات و مــق
انتخاب لباس و پـوشـش، انـتـخـاب        
شغل و معاشرت را مقيد و محـدود  

مــمــنــوعــيــت هــر نــوع         .  مــيــکــنــد 
ــردان در                  ــان و مـ ــازي زنـ ــداسـ جـ
موسسات و مجامع و اجتماعات و 

. معابر و وسـائـل نـقـلـيـه عـمـومـي             
آموزش و پرورش مختلط در تـمـام       

مــمــنــوعــيــت اســتــفــاده از      .  ســطــوح
عناويني نظير دوشيزه، بانو، خواهر 
و هر لـقـبـي کـه زن را بـه اعـتـبـار                   
موقعيتش در قـبـال مـرد تـعـريـف               
ميکند، در مکاتبات و مکـالـمـات    
رسمي توسط مقامات و نـهـادهـا و      

. بنـگـاه هـاي دولـتـي و خصـوصـي               
ممنوعيت هر نوع دخالت از جـانـب   
هــر مــرجــعــي اعــم از بســتــگــان و             
اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمـي  
ــط                ــدگــي خصــوصــي و رواب در زن

 .شخصي و عاطفي و جنـسـي زنـان     
ــورد                ــرخ ــوع ب ــر ن ــوعــيــت ه ــن ــم م
تـــحـــقـــيـــرآمـــيـــز، مـــردســـاالرانـــه،     
پدرساالرانه و نـابـرابـر بـا زنـان در                

. نهادهـا و مـوسـسـات اجـتـمـاعـي              
ممنوعيت قيد جنسـيـت در آگـهـي         

حـذف کـلـيـه اشـارات          .  هاي شغـلـي  
تبعيض آميز و تحقير آميز نسـبـت     
به زنان از کتب و مـنـابـع درسـي و             
متقابال گنجاندن مواد درسـي الزم      

 ":یک دنیای بھتر"از 
 برابری زن و مرد و خانواده

 منصور حکمت 

برابری زن و مرد، ممنوعيت 
  تبعيض بر حسب جنسيت

10ادامه صفحه   



براي تفهيم برابري زن و مرد و نـقـد     
اشکال مختلف سـتـمـکـشـي زن در          

ايجاد نهـادهـاي بـازرسـي،       .  جامعه
تشخيص جرم و واحدهاي انتظامـي  
ــوارد آزار و                   ــه م ــورد ب ــرخ ــژه ب وي

  .تبعيض نسبت به زنان
تـــالش فشـــرده و مســـتـــقـــيـــم           -٦

نهادهاي ذيربط دولتي براي مبارزه 
با فرهنگ مردسـاالرانـه و ضـد زن          

ــقــويــت        .  در جــامــعــه     ــق و ت تشــوي
نهادهاي غير دولتـي مـعـطـوف بـه          

  .کسب و تثبيت برابري زن و مرد
 
زندگی مشترک، خانواده،  

 ازدواج و طالق
 

ســال بــه      ١٦حــق هــر زوج بــاالي           
زندگي مشترک به ميل و انـتـخـاب        

ممنوعيت هـر نـوع اجـبـار و           . خود
اعمال فشـار از جـانـب هـر فـرد و                  
مرجعي بر افـراد در امـر انـتـخـاب            

و )  ازدواج( همسر، زندگي مشترک   
 )طالق(جدايي 

 
براي رسميت يافتن زندگي مشتـرک  
از نــظــر دولــت و شــمــول قــوانــيــن              
مربوط به خانواده به آن در صـورت      
تمايل طرفيـن، ثـبـت آن در دفـاتـر              

زدودن هـر نـوع       .  دولتي کافي اسـت 
رنگ مذهبي از ازدواج در اسناد و   

مـمـنـوعـيـت      .  مراجع رسمي دولتـي 
ايراد هر نـوع خـطـبـه مـذهـبـي در                

اجرا يـا    .  مراسم دولتي ثبت ازدواج
عدم اجراي مراسـم خـاص، اعـم از          
شرعي و عرفي، براي ازدواج نقشـي  
در رسميت آن و مـقـام آن در بـرابـر           

 قانون ندارد
ممنوعيت هر نوع معامله گري در   
ازدواج نــظــيــر تــعــيــيــن شــيــربــهــا،         
جهيزيه، مـهـريـه و غـيـره بـعـنـوان                 

  .شروط ازدواج
 

ممنوعيت تعدد زوجات و 
 .صيغه

   

برابري کلـيـه حـقـوق زن و مـرد در                
خــانــواده در امــر انــتــخــاب مــحــل          
زندگي، امور مربوط به سرپـرسـتـي    
و تعليم و تربيت فرزنـدان، تصـمـيـم       
گيري در مورد دارايي ها و اقتصاد 
خانواده و کـلـيـه امـور مـربـوط بـه              

لغو موقعيت ويـژه    .  زندگي مشترک
مرد بعنوان سـرپـرسـت خـانـواده در          
کليه قوانين و مـقـررات و انـتـقـال              
حقوق مربوط به سـرپـرسـتـي امـور          

 خانواده به يکسان به زن و مرد
 

ــي                     ــداي ــد و شــرط ج ــي ــي ق حــق ب
بــرابــري .  بــراي زن و مــرد      )  طــالق( 

کامل حقوق و وظايف زن و مرد در   
امور مربوط به تکفل و سرپـرسـتـي    

 فرزندان پس از جدايي
برابري حـقـوق طـرفـيـن در هـنـگـام               
جــدايــي نســبــت بــه دارايــي هــا و              
امــکــانــاتــي کــه در طــول زنــدگــي            
مشترک عايد خانواده شده، و يا در   
طول زندگي مشترک مورد استـفـاده   

 .کل خانواده بوده است
  

لغو انتقال اتوماتيک نام خانوادگـي  
پدر به فرزندان و واگذاشتن تـعـيـيـن     
نام خانوادگي نـوزادان بـه تـوافـق و           

در .  انتخاب مشـتـرک پـدر و مـادر          
صــورت عــدم تــوافــق، کــودک نــام            
خانوادگي مادر را بر خـود خـواهـد        

حذف ستون نام پدر و مـادر    .  داشت
از شناسنامه و اسناد هويت رسمـي   

نــظــيــر گــذرنــامــه، گــواهــيــنــامــه        ( 
 ).رانندگي و غيره

 
حمايت مادي و مـعـنـوي دولـت از           
خانـواده هـاي تـک والـدي و بـويـژه                 
حمايت فعال از مـادرانـي کـه جـدا             
شده اند و يـا اصـوال بـدون ازدواج              
صاحب فـرزنـد شـده انـد، در بـرابـر               
ــات              ــي ــاي مــادي و اخــالق فشــاره

 .ارتجاعي
لغو کليه قوانين و مقـررات عـقـب      .

مانـده و ارتـجـاعـي کـه بـه رابـطـه                   
جنسي زن و مـرد بـا کسـانـي جـز                  
همسر خويش بعنوان جـرم بـرخـورد        

 .ميکنند
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سوپاپ اطمينان رژيم عـمـل     به عنوان
 .کرد

دوم اينکه با روي کار آمدن خاتـمـي و     
مطرح شدن گفتگوي تمـدن هـا ،خـواه        
ناخواه توجـه کشـورهـاي خـاورمـيـانـه            

غــربــي بــه ايــران و ايــن مــوضــوع                و
مــعــطــوف شــود و راه بــراي ايــجــاد               
معادالت اقتصادي و سرمايـه گـذاري     

 .در ايران هموار گردد
ضرب و شتم ها و کشـت و         ولي طي 

کشــتــار هــا و وقــايــعــي از قــبــيــل                 
چـنـدي      تـيـر     ۱۸ قيام خونـيـن        جريان

طول نکشـيـد کـه نـقـاب از روي ايـن                 
پليد برداشته شد و مـعـلـوم شـد          رژيم 

 .بازي بيش نبوده است همه اينها  که 
نـوبـت بـه         بعد از سـيـد خـنـدان حـاال           

 .تعويض مهره بود
چرا که با افتضاحاتي که سيـد خـنـدان      

سال به بارآورد و قتل عام هـا و     ۸ طي 
بگير و ببندهاي متعددي که در دوران 
ــده                ــرون ــاســت جــمــوري خــود در پ ري
درخشان خـود بـه يـادگـار گـذاشـت ،               
ديگر جايي براي خاتمي و يا هـر کـس     
ديگري که بعد از وي سرکـار بـيـايـد و         

 .اصالحات را بدهد، نبود  وعده
به همين خاطر رژيم به اين فکر افـتـاد     

دوباره سنـاريـوي      که با آوردن مهره اي
سرکوب را پيش بگيرد ولي ايندفعه با 

که مـهـره مـورد نـظـر در               اين تفاوت 
 .نقش يک دلقک ايفاي نقش کند

بدين منظور احمدي نژاد را بر سر کـار  
 .مياورند

دستيابي به انرژي هسـتـه      وي در ابتدا
اي را حق مسلم ايران دانست و مدتـي  
 .بعد خواهان از بين رفتن اسرائيل شد

همه اين کارها دليـل بـر ايـن شـد کـه              
غرب عرصه را بـراي رژيـم تـنـگـتـر و             
تنگتر کند و هـر دفـعـه تـحـريـم هـاي              
اقتصادي شديدتري براي رژيـم اتـخـاذ      

 .کند
ولي اين تحريم ها بيشتر بر روي ملـت  

 .سايه افکده است تا دولت
افزايش قيمت و گـاهـي نـايـاب شـدن            
اجناس باعث شده وضعيت مـلـت روز     
به روز بـدتـر شـود و ايـن تـحـريـم هـا                   
دودش بيشتر به چشم ملت ميـرود تـا     

 .دولت
سـال     ۲۹ و اما اکنون بعد از گـذشـت       

که از ضد انـقـالب نـنـگـيـن اسـالمـي             
ميگذرد ، نسل جديـد ،نسـل پـويـا و           

نســـل جـــوان روي کـــار آمـــده کـــه                 
چشمهايش را شسته و جور ديگر نگـاه  

 .ميکند 
ساکت نمي نشيند و خواهـان آزادي و      
برابري است و به عناوين مختلف و بـه  
طرق مختلف اعتراض خـود را بـيـان          

 .ميکند
رژيم هم اين اعتراضـات را بـه شـدت          

 .هرچه تمام تر سرکوب ميکند
ولي مسئله اي که هست ايـنـسـت کـه       
چرا هيـچ بـازتـابـي از ايـن وقـايـع در                  
ــعــکــس               ــايــي مــن ــه هــاي اروپ رســان

 نميشود؟
 ۳۰ من به نوبه خود،به عنوان يکي از   

کـه هـم اکـنـون            ميليون جواني هستم
دارند براي رسيدن به آزادي و رسـيـدن         
به حق خـود دارنـد تـالش مـيـکـنـنـد                 

دولتهاي اروپايي مـيـخـواهـم يـک         واز 
بار براي هميشه به جمهوري اسـالمـي     
نه بگويند و در بازتاب و انعکـاس هـر     
چه بيشتر وقايع داخـلـي ايـران کـوشـا            
باشند تا دنيا بداند و آگاه شود کـه چـه     

 .بر سر ما آمده و کماکان مي آيد
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد سوسياليسم

   1387 مرداد    5 1 

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند

 برابری زن و مرد و خانواده

 !کشته
 

زير اين آسمان آبي بـه    :  رفسنجاني 
ــت                ــدازه آي ــه ان ــچ کــس ب ــي اهللا    ه

 .اي اعتماد ندارم خامنه
مگـر هـمـيـن جـنـابـعـالـي              !  نشد  -

نبوديد که گفتيد من شکايت فقـط  
 نزد خدا ميبرم؟

 
ســايــت عصــر ايــران، روزنــامــه              

کاش ما هم احمدي نژاد : پاکستاني
 .داشتيم

يعني القاعده و طالبان و پـرويـز       -
مشرف جـوابـگـو نـيـسـت؟ الـبـتـه                
اينهـم هـمـچـون آش دهـان سـوزي               

 .نيست
 

 تسگي در ايالـ :  سايت عصر ايران
در شرق هند به جرم بـر هـم     "  بيهار"

زدن آرامــش عــمــومــي بــا حضــور         
تعداد زيـادي از مـردم در دادگـاه              

سالها قبل اين سـگ     .محاكمه شد
 .به اعدام محکوم شده بود

بابا کوتـاه بـيـايـد ،         :  از قول سگه-
من کاري نکردم جز امورات سگـي  
ام، خيلي راست ميگويد سـگـهـاي      
دو پاي حکومتي را محاکمه کنيـد  

 .که ما را هم بدنام کردند
 

سر اقبال سنکراني، دبير کل سابـق  
ريشـه  :  شوراي مسلمانان بريـتـانـيـا    

کن کردن فـقـر وظـيـفـه اخـالقـي و              
ديني ما است و همه بايد مطمـئـن   
شويم در جهاني زندگي ميکنيم که 

 .کسي در فقر بسر نمي برد
پس بفرماييد اگر فـقـيـر نـبـاشـد           -

شما چه جوري ميخواهـيـد احسـان      
کــنــيــد تــا دروازهــهــاي  بــهــشــت            

 برويتان گشوده گردد؟
 

کامران نماينده :  روزنامه کارگزاران
مجلس اسالمي متمدن ترين مردم 
دنيا را ملت ايران توصيف کرد کـه  
 .اين همه شهيد و جانباز داده است

ــمــدن                 - درســت اســت، مــگــر  ت
 اسالمي جز اين است؟

 
رهـبـري گـفـتـنـد اگـر            :  ناطق نـوري 

دو نـفـر در       "  اذيـت ("  چنين بـاشـد     
، واي به حال مـن    ) زمان دستگيري

 .در آخرت
ــان              - ــنــا در آخــرت جــدت مــطــمــئ

در ايـن دنـيـا        .  شفاعت خواهد کرد
دعــا کــنــيــد فــقــط بــدســت مــردم           

 .نيفتيد

 !چشم ها را شسته

 پابرهنه ميان حرفھا



در .   يکي دو هفته اخير نام برده اسـت   
نفر  رژيم  بسيار علني و    ۲۹ مورد آن 

با پـوشـش خـبـري در رسـانـه هـايـش                 
برخورد کرد و حـتـي افـدام بـه پـخـش             

.  برنامه ساعاتي قبل از اعـدام کـرد           
داليـل ايـن اعـدامـهـا از سـوي رژيــم                 

و تعداد !  همجنسگرايي ، عناد با خدا
زيادي هم به جرم خريد و فرو ش مـواد  
مخدر و بهانه هايي نـظـيـر ايـن بـيـان           

 . شدند
 

ايــن افــدامــات عــکــس الــعــمــلــهــاي          
اعـم از    .  بسيـاري را بـدنـبـال داشـت              

مالقاتهايي که با نهادهاي بين المللي 
حقوق بشري و انساندوست انجام شد ، 
اطالع رساني، نامه هاي اعتراضي بـه  
جمهوري اسالمي و برپايي آکسيونـهـا   

 ....و تجمعات اعتراضي و  
 

براي پي بردن به دليل و ضـرورت ايـن       
اعمال وحشيانه و تـعـرضـات اخـيـراز            
سوي جمهوري اسالمي  تـنـهـا کـافـي        
است نگاهي يه اعتـراضـات وسـيـع و         
گسترده اي که در بخشهاي مـخـتـلـف       
جــامــعــه جــريــان دارنــد نــگــاهــي                 

اعــتــراضــات روز افــزون      . بــيــنــدازيــد    
کارگري، دانشجويي، معلمان،جـوانـان   
و  زنان ، اعتراض به فقر و فشـارهـاي     
مالي حاکم بر اکثريت مـردم و عـلـي          
الخصوص و به ويژه اعـتـراضـاتـي کـه        
حول مسئله اعدام شکل گرفته است و 
در ابــعــاد مــخــتــلــف و قســمــتــهــاي            

. متفاوت جامعه  خود را نشـان داده        
مراسمي به اسـم     -از تشکيل مجمعي

ــس     ــون ب ــا بــراي              -خ ــت ــک روس در ي
جلوگيري از اعدام فردي از آن روسـتـا       
کــه مــحــکــوم بــه اعــدام بــوده کــه بــا              
موفقيت هـم اتـمـام يـافـت تـا حـتـي                   
کشيده شدن مخـالـفـت بـا اعـدام  بـه               

کـامـال   .   عرصه فيلم و ديگـر هـنـرهـا      
واضــح اســت کــه هــدف اصــلــي ايــن             
سرکوبها ايجاد ارعـاب و تـهـديـد در             

شـايـد بـراي هـيـچ          .  ميان مـردم اسـت    
کسي در هيچ گوشه دنيا قـابـل قـبـول         
نباشد اما با رژيمي طرف هستيـم کـه     
چند هفته قبل  قانون وضـع مـيـکـنـد           
که مجازات اعدام را به عرصه وبـالگ  
نويس ها وارد کرده و به دنبالش چـنـد     

روز پيش يعقوب مهر نهاد فعالـي کـه     
در عرصه وبالگ نويسي هم فـعـالـيـت     

 . ميکرد اعدام شد
 

اين حکومتي است کـه طـنـيـن حـکـم           
مردم به رفتنش را از شعار حـکـومـت      
اسالمي نـمـيـخـواهـيـم آريـا شـهـر بـه                 

کامـال واقـعـي و        .  وضوح شنيده است
قــابــل لــمــس اســت کــه اعــتــراضــات           
موجود آنقدر پايه اي و  مـخـالـف بـا           
کليت نظام موجود و حاکم است که بـه  
هيچ روشي نميتواند متوسل شـود تـا       
بلکه اين سيل پشت سد انباتشـه شـده     
را به جهتي مـنـحـرف کـنـد و از ايـن               
روست که به سرکوبي همه جانـبـه روي     

به اينها اضاقه کنيد تنشـهـايـي    .  آورده
که مـيـان جـمـهـوري اسـالمـي ؛ سـر                   
مسئله هستـه اي، مـعـضـالت خـاور            

با دولتهاي غربي و ديگر …  ميانه و 
 .دولتها  وجود دارد

 
در مقابل  اين سرکوبها مـوج خشـم و       
اعــتــراضــات مــردم افــزيــش خــواهــد         

دهـه     ۲ جامعه ايران امروز بـا    .  يافت 
چرخش به .  قبل تفاوتهاي اساسي دارد

چپ و سمت و سوي انساني  مبـارزات  
و بيان خواسته هاي سوسياليستـي در    
اعتراضات و تـجـمـعـات ،بـاال رفـتـن            
سطح  آگاهي ، مبارزات اجتماعي  و   
تالشهاي سياسي  کـه در ايـران و در             
عرصه بين المـلـلـي  جـريـان دارنـد و               
ميزان باالي اطالع رسـانـي و انـتـقـال          
رخدادها و اتـفـاقـات ، دسـت و پـاي                
جمهوري اسالمي را بـراي کشـتـار و            

 ۶۰ نسل کشي مـثـل آنـچـه در دهـه                
امـروز حـزب     .  انجام داد مـيـبـنـدنـد            

کمونيست کارگري وجود دارد کـه هـم     
درعرصه سازمـانـدهـي مـبـارزات در          
داخل ايران و چه عرصه بـيـن الـمـلـلـي         
خواسته هاي انساني و بر حق اکثـريـت   
زحــمــت کــش آن جــامــعــه و مــردم                
آزاديخواه و برابري طلب ايران را بـدون    

. کم و کاست نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـنـد              
نيرويي کـه در عـرصـه سـيـاسـت هـم                
حرف براي گفتن دارد و هم در عـرصـه   
عمل ثابت کرده کرده که حتي ازآنـچـه     
ــيــانــش را نــدارنــد              ديــگــران جــرات ب
جلوتـرعـمـل کـرده و در ايـن عـرصـه                   
مشخص مبارزه عـلـيـه  اعـدام جـان              
مردم را نـجـات داده و  چـهـره هـاي                    

.  سرشناس درسطح  بين المـلـلـي دارد     
رهبري و حزب سياسي اي  کـه زمـان         

رهبـري کـه     .  وجود نداشت ۵۷ انقالب 
مبارزات آزاديخواهانه و چپ مردم  را 
در راديکال ترين حالت ممکن و بـدون    

 . نخفيف همين امروز خواستار است
  

در پايان  چـنـد کـلـمـه هـم در مـورد                    
مقابله مشخص با اعـدام هـا اضـافـه         

 .  کنم
جداي از فعاليتهايي کـه در عـرصـه            

بين المللي بايست انجام شـود کـه بـه          
نمونه هايش در باال اشـاره کـردم ، در         
ــران  جــوانــان مــيــبــايســت               داخــل اي
جمعهاي جوانان عليه اعدام تشـکـيـل      

در رابطه با هـرمـورد اعـدام و        .  دهند 
ســايــر اقــدامــات ضــد انســانــي رژيــم           
بيانيه صادر کنند و محکوم کـنـنـد و      
اگر فراخوان و  اقدام انسـانـي صـورت        
گرفت اعالم حـمـايـت کـنـنـد و در آن               

کار ديگري که مـيـتـوان      .  شرکت کنند
انجام داد جـمـع کـردن طـومـار هـاي               

اين کار در عين اينکه .  حمايتي  است
نوعي اتحاد ،همبسـتـگـي  و اطـالع           
رساني انجـام مـيـدهـد، خـود روحـيـه              
مبارزه  را تقويت کرده و ميـتـوان ايـن      
طومارها را در سايتها و و وبـالگـهـا          
منتشـر کـرد و بـه اطـالع جـهـانـيـان                   

راه حــل ديــگـرســازمـان دادن         .  رسـانـد  
جمعهايي حول تلويزيون کانال جديد و   
پي گيري خطوطي است که در تي وي   

از ديـگـر روشـهـاي         .  مطرح ميـشـونـد   
مبارزه بـا ايـن مسـدـلـه پـخـش وسـع                 
اطالعيه هاي مرتبط با اين مسئلـه ،    
از جمله اطالعيه هاي کـمـيـتـه عـلـيـه          

کــه در عــيــن اطــالع         .  اعــدام اســت      
رساني مردم را از فعاليتها اين کميتـه  

 . بيشتر مطلع ميسازد
يک مثال ديگر تاسيس ان جي او هـا       

حول مسئله اعـدام و بـراي مـتـوقـف              
چيزي که امروز در   .  کردن اعدام است 

.. زمينه هايي مثل کودکان و زنان و     
بسيار وجود  دارد و دريچه خوبي براي 

 . فعاليت اجتماعي است 
اگر اعدامي  قرار اسـت در مـال عـام          
اجرا شـود مـيـبـايسـت مـردم تـجـمـع                
اعتراضي بر پا کنند و نه تنـهـا اجـازه      
اجراي حکم را نـدهـنـد  بـلـکـه  نـظـم                 
اوضاع  را از دسـت مـامـوريـن رژيـم               
خارج کرده و خود به دست بـگـيـرنـد و       

اگر بناست در زندانها و مخفيانه اجـرا  
شود ، در آن صـورت هـم بـايـد خـبـر                 
رساني و هـمـاهـنـگـي انـجـام شـود و               
تالش کـنـيـم  جـلـوي درب زنـدانـهـا                   
تجمعات اعـتـراضـي بـر پـا کـنـنـد و                 

اعدام قابـل   ۲۱ اعالم  کنند که درقرن 

اعدام قتل عـمـد دولـتـي       !  قبول نيست
بايد اين شعارها را هـر روزه بـر       !  است

شعارهاي عـلـيـه      .  در و ديوارها نوشت
اعدام بايست در تمام تجمـات مـطـرح      

نـبـايسـت بـه رژيـم اجـازه داد               .  شوند 
حتي يک اعدام، شالق، سـنـگـسـار را         
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ــردگــي           خصــوصــي، مــردســاالري،  ب
مطـلـق جـنـسـي، بـردگـي کـودکـان و                  
دختران و زنان، پدرسـاالري، و قـهـقـرا          

 . از هر سطر و بند آن به مشام ميرسد
 

ــخــت                   ــن آش دســت پ ــري ــازه ت ايــن ت
حـکـومـت    .  حکومـت اسـالمـي اسـت        

آپارتايد جنسي، حکومتي که بـردگـي     
زن، تــحــقــيــر زن، قــتــل نــامــوســي،              
سنگسار و حـجـاب  را در ايـن قـرن                 
بيست و يکم به ايدئولـوژي، هـويـت و        

. ابزار حکومت خود تبديل کرده اسـت   
نه فقط جمهوري اسـالمـي، از آخـونـد         
بدخيم تا خوش خيم ، از دولت احمـدي  
نژاد و مجلس کثيف شان تا مـالهـاي     

، نه فقـط اسـالم و       "! مادريت" خندان و 
مذهب و مردساالري،  کـه بـايـد کـل           
اين مناسبات بـردگـي سـرمـايـه داري          
متکي بر مالکيت خصوصي و بردگي 
جنسي زن و کـل بشـريـت را بـخـاطـر               

آدم .  همين يک سند به محاکمه کشـيـد  
نمي تواند اين اليحه را بـخـوانـد و از            
اينهمه توهين و حقارت انسـان کـه در       

 .آن مفروض است به خشم نيايد
 

سال پـيـش    ١٦٠ مانيفست کمونيست 
حتي خانواده بورژوايي را که نسبت بـه  
مناسبات پدرساالر و قرون وسـطـايـي      

فـحـشـاء    " گذشته خود پيشرفتي بود،    
نام نهاد که فحشاء غير رسمي "  رسمي

نـوشـت   .  و معمول تنها مکمل آن است
خانواده بورژوازي هـمـان اشـتـراک         " که 

و نــوشــت کــه نــابــودي         ".  زنــان اســت   
، يـعـنـي فـحـشـاء           " خانـواده مـوجـود     " 

، يعني فـحـشـاء      " مکمل آن" رسمي، و 
غير رسـمـي، بـا نـابـودي سـرمـايـه و                 
مــنــاســبــات مــبــتــنــي بــر مــالــکــيــت        

اکـنـون در قـرن        .  خصوصي قرين است
بيست و يک ما مي بينيم که چـگـونـه      

و "  فحشـاء رسـمـي     " دفاع علني از اين 
هـردو بـاهـم و        "  فحشاء غـيـر رسـمـي      " 

يکجا  بـه پـرچـم رسـمـي بـخـشـي از                     
مي بينـيـم   .  بورژوازي تبديل شده است

که جلو چشمان ما از اليحه اي حـرف      
ميزنند و کليات آنرا در مجـلـس شـان      
تصويب ميکننـد کـه حـتـي از آنـچـه               

ســال پــيــش نــقــد         ١٦٠ مــانــيــفــســت   
" خانـواده بـورژوايـي     " ميکرد، يعني از 

. هــزاران ســال عــقــب تــر رفــتــه اســت           
قــانــونــي کــه گــويــا از روي ضــوابــط             
حرمسراهاي پيغمبر اسالم و سـلـطـان        
محمود و شاه عباس کپي برداري شده 

قانوني که با هيچ شرم و حيايي .   است
و "  ازدواج مـوقـت    " ،   " تعدد زوجات" از 
، يـعـنـي هـم از فـحـشـاء                " خانواده" از 

رسمي و هم فحشاء غير رسمي يکـجـا   
 .  کرده است" حمايت"

 
اينهمـه کـپـک و وحشـيـگـري و مـرد                  
ساالري را در راس يک جامعه در ايـن      
قرن بـيـسـت و يـک چـگـونـه مـيـتـوان                   

 توضيح داد؟
 

دقيقا بـه ايـن دلـيـل کـه در مـتـن آن                    
جامعه و در بدنه آن جامعـه جـنـبـشـي        

درجـه     ١٨٠ قوي و اجتماعي درسـت      
مخـالـف ايـن بـربـريـت بـاورنـکـردنـي                 

جـنـبـش    .  ميجوشد و به پيش مي آيـد   
رهــايــي زن در ايــران اولــيــن جــنــبــش           
اجتـمـاعـي بـود کـه صـريـح و قـاطـع                    

ايـن  .  مقابل حکومت اسالمي ايستـاد 
جنبش از همان زمان، يعني چـنـد روز     
بــعــد از روي کــار آمــدن حــکــومــت               
اسالمي تا کنون در نبردي سهمگين و 
همه جانبه با اين هيوالي ضد زن قـرار    

در خانواده، مدرسـه، دانشـگـاه،      .  دارد
خيابان، کارخانه، بيـمـارسـتـان، اداره،       
سينمـا، ورزشـگـاه، گـردشـگـاه و هـر                

جنـبـشـي کـه       .  محيط اجتماعي ديگر
سرکوب و مهار آن مشـغلـه هـر روزه            

. سران اين رژيم نرينگان اسالمي اسـت 
جنبشي که درست در نـقـطـه مـقـابـل             
ارتجاع وحشي و ضد زن بسيار برابـري  
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 !اليحه بردگی

 .. هفته قرون وسطی،وظايف



 
 کيان و بچه های سجک 

 !تولدت مبارک اليا 
با سالم به  همه خـوانـنـدگـان جـوانـان           " 

کمونيست و همه کسايي که اليا تابـش  
رو ميشناسن، ميخواستيم بگـيـم کـه،       

مرداد روز تولد اليا بـودش،     ۱۲ شنبه  
خواستم اطالع بديم و بـه الـيـا بـگـيـم               

 ."تولدت مبارک
 
. کيان جان مـرسـي از اطـالعـت        :  ک. ج

لطفا  روز تولد بقيه بچه هاي سـازمـان     
جوانان کمونيسـت رو هـم بـه مـوقـعـه               

اليا روهم بـوس و بـغـل و            .   اطالع بده
اليا جـان تـولـدت        .  خالصه تبريک بگو

رو تبريک مـيـگـيـم و از جـانـب هـمـه                   
هـر  .  خوانندگان نشـريـه مـيـبـوسـيـمـت          

حاال خودت حسـاب  .  خواننده يک بوس
 .کن چندتا ميشه

 
 کامران مزين، ايران 

 عليه حجاب و عليه شالق 
در شهر انـار اجـراي شـالق دو جـوان               " 

نــيــمــه کــاره رهــا مــانــد و در تــهــران               
خبرهايي از کشـف حـجـاب در مـتـرو            

هـمـه ايـنـهـا بسـيـار            .  شنيده مـيـشـود     
و نشان دهنده مـقـابلـه       خوشحال کننده

جــدي مــردم بــا جــمــهــوري اســالمــي            
بايد اينها را تشـويـق کـرد و در              . است

ايـنـهـا    .  سطح وسـيـعـي تـبـلـيـغ نـمـود             
اقداماتي است که جمـهـوري اسـالمـي       

هـمـان   .  را به عصبانيت وادار مـيـکـنـد    
طور که روزنامه جمهوري اسـالمـي بـه      

هيستـري شـده        شدت از کشف حجاب
است و در شهر انار مدرم بـا کـاري کـه        
کردند اقدام شکنجه و شـالق را بـراي           
. مدتي از شـهـر خـودشـان دور کـردنـد            

را بايد ستود و بـه انـهـا خسـتـه               اينها
بــه امــيــد ســراســري       . نــبــاشــيــد گــفــت    

 ."بايد آن را هدايت کرد  شدن
 

 نينا کريمی از ايران  
 برنامه خالصی فرهنگی 

. ســـالم، امـــيـــدوارم خـــوب بـــاشـــي         " 
کـي  . جـي . ميخواستم بگم تـي وي اس       

واقـعـا   .  دسـتـتـون درد نـکـنـه          . رو ديدم

با بقـيـه دوسـتـان       .  برنامه جالبيه.  خوبه
من بـا بـقـيـه دوسـتـان ايـنـجـا                  .  ديديم

صحبت ميکنـم و نـظـراتـمـونـو بـرات              
 ."مرسي و باي.ميفرستيم

 
نيناجان خوشـحـالـم کـه بـرنـامـه            :  ک. ج

حـتـمـا    .  خالصي فرهنگي رو ميبيـنـي  
نــظــرات خــودت و بــاقــي دوســتــان رو           

 .کيان. شاد باشي. برايمان بفرست
 

 رومينا از شيراز 
 اينجا همه دارن ميمرن 

خوبي ؟ اينجا خيلـي وضـع بـد        .  سالم" 
همه چيز گرونه و سوبسـيـدهـا رو      .  شده

. هم ميخوان بردارن، حقوق ما هم کمـه 
همه دارن ميميرن بخدا، بيمه هـامـونـم    
نصــفــه نــيــمــه پــرداخــت مــيــکــنــن در           
صــورتــيــکــه پــول کــامــلــشــو ازمــون           

من ميخوام برم ترکيه و بـعـد   .  ميگيرن
. برم امريکا بايد چکـار کـنـم؟ مـرسـي         

 ."روز خوش
 
رومــيــنــا جــان ايــن وضــعــيــت           :  ک. ج

اکــثــريــت جــامــعــه اســت و مــردم در             
شرايط سختي بسـرمـيـبـرنـد امـا ايـن              
وضعيت پايدار نـخـواهـد بـود و بـايـد               
شرايط را عوض کرد و ايـن کـاريسـت          
کــه مــا و بــخــش عــظــيــمــي در حــال               

يو هم به اين صـف    .  پيشبردش هستيم
بپيوند و در صفوف حـزب عـلـيـه ايـن            

در ضمن گـزارش و    .  شرايط مبارزه کن
مطلبت در مورد ايـن شـرايـط رو هـم             

در مـورد تـرکـيـه و           .  برايمان بـفـرسـت     
مسائل مهاجـرت و پـنـاهـنـدگـي هـم              
ميتواني سايـت فـدراسـيـون سـراسـري           
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي را بــخــوانــي کــه         
ــيــن پــنــاهــنــدگــي و                شــرايــط و قــوان
مهاجرت در آن بـه تـفـصـيـل تـوضـيـح             
داده شده و اگر سوالـي بـود مـيـتـوانـي           

 .کيان. باي. بپرسي
 : آدرس سايت فدراسيون
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 سعيد از ايران

 اخبار ناب تھيه ميکنم
. مرسي از بـرنـامـه خـوبـتـون          .  با سالم"

من مرتب ميبينمش، ولـي خـبـرهـاي         
سعي مـيـکـنـم     .  اينهفته رو شنيده بودم

. اخبار نابي تهيه کنم و براتون بفـرسـتـم   
ــافــت               در ضــمــن مــن خــواســتــار دري
نشريات و مطالبتون هستم، اينم ايمـل  

مـرسـي و     . لطفـا بـرام بـفـرسـتـيـد           .  منه
 ."باي
 
سعيد جان اين تـي وي خـواسـتـه         : ک.ج

هاي انساني، پيشرو و مـدرن جـوانـان          
. در ايــران رو نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــه            

همکاري جوانان با اين برنامه يـکـي از     
نکات الزامي و ضروري هست که بايـد  

امــيــدوارم .  بــه اون بــيــشــتــر بــپــردازيــم       
بتونيم ارتباط و همکاري تنـگـاتـنـگـي      

اين تي وي و ايـن حـزب         .  داشته باشيم
منتظر اخبـار و گـزارشـاتـت         .  شماست
در ضـمـن نشـريـات رو بـرات            .  هستيم

ســعــي کــن بــراي نشــريــه        .  فــرســتــاديــم
 .کيان. باي. بنويسي

 
 امين از اصفھان 
 جلسات برقراره؟ 

مــن .  امــيــدوارم خــوب بــاشــي      . ســالم" 
مدتي گرفتار بـودم و نـتـونسـتـم بـيـام              

هنوز جلسـات بـرقـراره؟ مـن         .  جلسات
دارم به کارام سروسامان مـيـدم و بـعـد         

اين ميـل مـن تـازه        .  ديگه ميتونم بيام
هست برام نشريـات و مـطـالـب رو بـه              

حــتــمــا بــفــرســت   .  ايــن آدرس بــفــرســت    
 ."مرسي. ميخوام بخونم

 
امين جان جلسات هـمـچـنـان بـا        :  ک. ج

حرارت بااليي ادامه دارد و هـر هـفـتـه         
. بحثهاي متنوع و داغي در مـيـگـيـرد    

سعي کن حتما کـارا رو جـور کـنـي و               
از دانشگاه چه خـبـر؟ از آخـريـن         .  بياي

.. تغـيـر وتـحـوالت بـرايـمـان بـنـويـس                
و .  ايمبلـت رو در آرشـيـو قـرار داديـم               

مرتب مـطـالـب و نشـريـات بـدسـتـت                 
 .کيان. موفق باشي. خواهد رسيد

 
 يونس از بوشھر 

 !بکارتون ادامه بديد 
سالم، چطوري؟ ميخواستـم بـگـم کـه         " 

اخــبــار و نشــريــات رو مــيــگــيــرم و                
مــيــخــونــم، بــکــارتــون ادامــه بــديــد و          

 ."باي. اميدوارم موفق بشيد
 
يونس جان براي نشـريـه مـطـلـب          :  ک. ج

و از تي وي بگـو، بـرنـامـه هـا          .  بنويس
چــطــور اســت؟بــرنــامــه هــاي زنــده را             
ميبني؟ آيا به تعداد بينـنـده هـاي تـي         
وي اضــافــه تــر شــده اســت؟ مــنــتــظــر           

. شاد بـاشـي  .  نظرات و گزارشت هستيم
 .کيان

 
 سياوش شھابی از ايران 

 ئی ميل من هک شده 
سالم، رفقا ميخواستم بگم ايميل مـن  " 

هک شـده و هـرکـس بـاهـاتـون تـمـاس                 
 ."مرسي. گرفت جوابشو ندين

 
سياوش جـان مـيـل جـديـدت را            :  ک. ج

برايمان بفرست که بتوانيم از طـريـق آن       
. از خـودت خـبـر بـده        . در ارتباط باشيم

 .باي
 

 نسيم از اصفھان 
 بازهم کلی سوال 

شـنـبـه بـرق       ۵ مـن    .  سالم کـيـان جـان       " 
نداشتم و خـيـلـي هـم خسـتـه بـودم و                    

. اين هـفـتـه مـيـام       .  نتونستم بيام جلسه
راستي روزها و ساعاتي کـه بـايـد تـي           
وي کانال جديد رو بـبـيـنـم چـه زمـانـي            
هست؟ اما ادامـه سـوالـهـا و نـکـاتـم                

 :درمورد يک دنياي بهتر

بعضي بخش هاي يک دنياي بهتـر     -۱ 
 .برام قابل درک نبود

شما مي تونيد اختالف طـبـقـاتـي         -٢ 
رو در حد نـور مـال کـنـيـد ولـي نـمـي                 
تونيد بـراي مـدت طـوالنـي نـابـودش               

 .کنيد
تخصيص دائمى بخشى از درآمـد        -٣ 

و مــنــابــع انســانــى و تــکــنــيــکــى و                
تخصصى در کشور بـه امـر کـمـک بـه              
بهبود زندگى اقـتـصـادى و فـرهـنـگـى            
مردم در کشورها و مناطق محـروم تـر     

به شرطـي کـه مـا خـودمـون بـه               . جهان
 .زندگي ايده آل برسيم و در رفاه باشيم

پرداخت بيمه بيکارى مـعـادل حـداقـل         
دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغـل  

اين کار درست نيـسـت   .  سال ١٦ باالى 
يعـنـي کسـي کـه کـار نـمـي کـنـه  و                        
ميشـيـنـه گـوشـه خـونـه و اسـتـراحـت                   
ميکنه حقوق دريافت کنـه وکسـي هـم        
که کار ميکنه و زحمت ميکشه همـون  
حقوق و دريافت کنه خوب مسلماً اونـم  
کار نمي کنه چون چـه کـار بـکـنـه چـه               
نکنه حقوق دريافت ميکـنـه و ايـن بـه           

 .اقتصاد صدمات جدي وارد ميکنه
ممنوعيت مرتبط کردن دريـافـتـى      -٤ 

کارگران به شرايط و فاکـتـورهـايـى جـز        
نظير افزايش تـولـيـد،      ( نفس انجام کار 
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طلبانه و راديکال و چپ است و   ايـن        
رژيـم مــجـبــور اسـت هــر روز هــزاران              
اوباش مـذکـر و مـونـث اش را روانـه                
خيابان ها کند تا مگـر آنـرا مـتـوقـف          
کند و حجاب اسالمي را به آن تحميـل  

جنبشي کـه هـر روز       .  کند و نمي تواند
در دانشگاه و محيط کار و در دادگـاه    
خانواده و هر عرصه ديگر با ايـن رژيـم     
و قوانين اسـالمـي و ضـد بشـري اش             

. مي جنگد و سـر کـوتـاه آمـدن نـدارد           
در واقـع    "  اليحه حمـايـت از خـانـواده        " 

تالش مذبوحانه لشکر رو بـه هـزيـمـت       
اسالم است تا مگر در عرصه قـوانـيـن    
خانواده اين بردگي جـنـسـي رسـمـي و          
غير رسمي را بـر زنـان و بـر جـامـعـه                 

 .  تحميل کند
 
را بـايـد     "  اليحه حـمـايـت از خـانـواده         " 

. محکم در صورت کل اين رژيم کوبيد
جنبش آزادي زن و هـمـه مـردم ايـران             
بايد يکصدا عليه اين اليحـه بـردگـي،      

اين اليحه ايجاد حرمسراي اسالمي به 
بايـد  .  اسم خانواده به اعتراض برخيزند

پيشروترين مطالبات زنان از حـق بـي         
قيد و شـرط طـالق، تـا بـرابـري هـمـه                
جانبه زن و مرد و به گور سپـردن هـمـه      
قوانين مردساالر و اسـالمـي را بـايـد           

مهمتر از هـمـه بـايـد بـا            . مطالبه کرد
صداي بلند اعالم کـرد کـه ايـن رژيـم             
وحشــي و مــردســاالر و ضــد زن و                  
اسالمي بايد شرش را براي هميشه کـم  

"  اليحه حمايت از خانـواده " با اين .  کند
يکبار ديگر بايد روشن باشد که تـالش  
کساني که ميکوشند زنـان را بـه زيـر            

آيـت  " و سايـر    "  آيت اهللا صانعي" عباي 
و يـک جـمـهـوري       "   اهللا هاي فمينيست

" حقـوق بشـري    " اسالمي اصالح شده و 
ببرند تا چه حـد پـوچ و       "  دمکراتيک" و 

بـايـد کـل ايـن         .  عبث و بازدارنده است
رژيــم ســرتــاپــا ضــد زن اســالمــي را              
سرنگون کرد و اين کار جنبش رهـايـي   
زن، جنبش کارگري و جنبش خالـصـي   
فرهنگي جوانان و در پيشاپـيـش آنـهـا       

 .  حزب کمونيست کارگري است

 !اليحه بردگی

 نامه های شما



بارآورى، انضباط، حد نصاب توليـد و    
همه دريافتى کارگران بايد بطـور  )  غيره

. يکپارچه بصورت مزد پـرداخـت شـود     
البته اينها از روش هاي افزايش تولـيـد   
و سود آوري هستند و در اين روش هـا      
حد اقل حقوق تعيين شده توسط نـهـاد     
هاي مربوطه بـه هـمـه کـار گـران داده              

بـه  ...  مي شود و براي اضافه توليـد و      
آنها پاداش داده ميشه به نظر من چـيـز   
بدي نيست چـون اقـتـصـاد هـم، بـايـد                
پيشرفت کنه و بعـضـي افـراد تشـويـق          

 .بشن
سـاعـت      ٣ . برقرارى فورى حداکثر   -٥ 

، ) روز شـش سـاعـتـه           ٥ ( کار در هفته 
ســاعــت در کــارهــاى ســخــت و               ٢٥ 

.  سـالـه     ٥ کاهش منظم آن در فـواصـل     
 اين قانون يعني چي؟

مجـازات اعـدام بـايـد فـورا لـغـو                  -٦ 
اعــدام يــا هــر نــوع مــجــازات           .  گــردد

نـقـص   ( متضمن تعرض به جسم افـراد    
تـحـت هـر      )  عضو، تنبيه بدنى، و غيره
هـمــچــنــيــن  .  شـرايــطــى مـمــنــوع اســت      

. مجازات حبس ابـد بـايـد لـغـو شـود              
ميشه بگين چه طوري قانـون شـکـنـان       

 را مجازات مي کنيد ؟
ممـنـوعـيـت ايـجـاد بـخـش هـاى                  -٧ 

لوکس و عادى، درجه يک و درجـه دو،      
و غيره در سرويس هاى حـمـل و نـقـل           
عــمــومــى، قــطــارهــا، هــواپــيــمــاهــا،         
مهمانسراهاى دولتى و مراکز تفريحـى  

اين گونه خـدمـات   .  و تعطيالتى و غيره
بــايــد بــه مــنــاســب تــريــن شــکــل در              
استاندارد يکسانى در اختيار هـمـگـان      

 .قرار بگيرد
انان که گذشته را فـرامـوش مـي کـنـن          

در طـول تـاريـخ        .  محکوم به تـکـرارنـد     
نمي توان دوره اي را پيدا کرد که در آن     
اختالف طبقاتي وجود نداشته بـاشـد و     
در واقع اين امـکـان پـذيـر نـيـسـت از                
طرفي يـکـي بـراي بـدسـت آوردن پـول               
زياد تـالش مـکـنـه و بـايـد بـتـونـه از                    

 .امکانات بهتري استفاده کنه
صدور جواز کسب براى افرادى کـه    -٨ 

بعنوان يک شغل فردى مبادرت بـه تـن     
فــروشــى مــيــکــنــنــد، مصــون داشــتــن        
شخصـيـت و حـيـثـيـت آنـهـا بـعـنـوان                    
شهروندان محترم جامـعـه و کـمـک بـه            
سازمانيابى آنها در سـازمـان صـنـفـى            

ارائه رايگان خدمات پـزشـکـى    .  خويش
ويژه پيشگيرانه و درمانى براى مصـون  

داشــتــن ايــن افــراد از بــيــمــارى هــا و             
صدمات نـاشـى از مـبـادرت بـه ايـن                 

کــار آگــاهــگــرانــه، تــرغــيــب و        .  حــرفــه
مســاعــدت هــاى عــمــلــى نــهــادهــاى         
مسئول دولتى به افـراد تـن فـروش در            
کــنــاره گــيــرى از ايــن حــرفــه، کســب             
مهارت و آموزش الزم بـراى اشـتـغـال         

ايــن يــعــنــي    ...............  در بــخــش   
 چي؟

 :و يه سئوال جداگانه
احزاب سياسي مختلفي درمورد ايـران    
وجود دارند آيا شمـا بـا ديـگـر احـزاب            
مشکل داريد يعني شما بـرنـامـه هـاي       

اگـه يـه روزي         اونا رو قـبـول نـداريـد ؟          
اوضاعي براي تغيير رژيم فـراهـم بشـه        
 اول اين احزاب با هم مبارزه ميکنـنـد؟  
چند نفر درايـران رو مـيـشـنـاسـيـد کـه               

به نـظـر شـمـا         حزب شما رو قبول دارن؟
يکي دليل اينکه تا حـاال رژيـم عـوض        
نشده جو اين همه احزاب مـخـالـف هـم       

 نيست ؟
ببخش اين همه سوال پرسيدم، ممـنـون   

 ."مرسي و باي. ميشم جواب بدين
 
نسيم جان خوشحالم که بـه دقـت     :  ک. ج

. ميخوني و سواالتتو مطرح مـيـکـنـي    
 :اما سواالت

نسيم جان کاش دقيقا بگويي کجـا    -۱ 
اگـر  .  و چرا برايت قابل درک نـيـسـتـنـد         

مشخص بـگـويـي مـيـتـوانـيـم سـر آن                
 .صحبت کنيم

اين نکته ات جاي يه سـوال داره و          -۲ 
اونم اينکـه چـرا نـمـيـتـونـيـم؟مـنـتـظـر                 

 .جوابت هستيم
در مـورد ايـنـکـه وقـتـي جـامـعـه                  -۳ 

برخورد و فرصت و امکانات بـرابـر بـه        
شهروندانش ارائه بده و اين طـبـق نـظـر         
تو به تـنـبـل شـدن آدمـهـا و ضـرر بـه                   
اقتصاد که فکرميکنم هـمـون زنـدگـي         

خب مـن    .  اجتماعي باشه منجر ميشه
مـن فـکـر      .  با اين فـرض تـو مـخـالـفـم          

ميکنم کـه انسـانـهـا وقـتـي احسـاس                
احسـاس  .  ارزش و برابري و احترام کنـن 

کنن زندگي شون گرو گرفته نشده و هـر  
روز نبـايـد از دسـت ديـگـران بـخـاطـر                 
هزينه هاي زندگي فرار کنن اين انسـان    
همه وجودش را بـه زنـدگـي،خـالقـيـت،         

زنـدگـي ،     .  تالش و ساختن مـيـسـپـارد    
تــالش و کــار هــر انســان مــتــرادف و              
مــوازي خــوشــبــخــتــي، رفــاه و شــادي          

انسـانـهـا در چـنـيـن           .  همگان ميـشـود  
جامـعـه اي فـکـر نـمـي کـنـنـد دارنـد                     
استثمار ميشوند، فکر نمـيـکـنـنـد کـه         
همه اين تالشها بـيـهـوده اسـت و جـان            
کندني ست براي زنده ماندن و بـخـاطـر      
هــمــيــن ديــگــر از زيــر کــار در رفــتــن              

و چـنـيـن جـامـعـه اي             .  معنايي نـدارد 
انسانهاي با قابليت و تـوان کـار کـردن        
را بيشتر انگيزه ميدهد که کار کنند و   
جامعه را مرفه تر و انسانـي تـر پـيـش         
ببرند و چنين جامعه اي آنقدر مـرفـه و       
با امکانات بـااليـي هسـت کـه ديـگـر             
کار داوطلبانه انسانها با سـاعـاتـي کـه       
در طول روز در برنامه يک دنياي بـهـتـر    
اعالم شده کفاف اين زندگي اجتمـاعـي   

تـفـاوت هـدف جـامـعـه           . را خواهد داد  
سوسيـالـيـسـتـي و سـرمـايـه داري در                 
اينست که در جـامـعـه سـوسـيـالـيـتـي              
توليدات و تالش و کار انسـانـهـا بـراي       
بهبود و تامين زندگي انسانيسـت امـا     
در جامعه سرمـايـه داري مـبـنـا سـود             

 .بيشتر است که تمامي هم ندارد
نسيـم جـان بـنـظـرم انـقـدر کـه بـه                      -۴ 

اقتصاد فکر ميکني بهتره که به بـهـتـر    
هـدف  .  شدن زندگي انسانها فکر کـنـي    

ما از همه اين مبارزات و تغييـرات در    
کل تغيير اين معيار است که انسانيـت  
و جامعه انساني معيار قرار بگـيـره نـه      

کـه در نـهـايـت         .... بهتر شده اقتصاد و  
يعني سود بيشتر، هرچند که مـنـظـور      
يو سود بيشتر نـيـسـت امـا ايـن کـدي             
هست در جوامع امروز که هرچـه سـود     
بيشتربه جيب يه اقلـيـت ريـخـتـه بشـه           
. نشانه اقتصاد بهتر يک جامعه هسـت   

در جامعه سوسياليـسـتـي هـرکـس بـه           
اندازه توانش کار ميکنه و هـرکـس بـه        
اندازه نـيـازش و خـواسـتـش بـرداشـت                

 .ميکنه
ايـن يــعـنـي ايـنـکــه زمـان هـرچــه                  -۵ 

کمتري از افراد اخـتـصـاص بـه کـار و              
توليد پيدا کنه و زمـان بـيـشـتـري در              
اختيار هر فرد قرار بگيره که هـرجـوري     
. که ميخواد و دوست داره بگـذرونـتـش   

اما همانجور که در بند بـاال تـوضـيـح         
دادم انسانها در جامعه سوسياليسـتـي   
براي توليد امکانات زندگيشون تولـيـد   
ميکنن و نه براي سـود يـه اقـلـيـت در            

روز در   ۵ ما فکر ميکنيم کـه      .  جامعه
هفته از دوشنبه تا جمعه بـراي رسـيـدن      
به اين منظور کافي بـاشـه و مشـاغـل         

ســخــت هــم از ســاعــاتــي پــايــيــنــتــر              
برخوردار ميشن و اين بـا رسـيـدنـن بـه          
شکوفايي اقتصادي و رد شدن جامـعـه   
از مقاطع سخت باز هـم کـاهـش پـيـدا          

سـاعــت  ۲۰ مـيـکـنـه و بـه هـفـتــه اي                  
ما حزب پابرهـنـه هـا و و در            .  ميرسه

ايـن  .  عين حال حـزب آرزوهـا هسـتـيـم         
نکات  در جامعه سـرمـايـه داري آرزو          
هستند اما در جامعه سوسيـالـيـسـتـي      
به واقعيات پيش پا افتاده امـا عـظـيـم       

 .وتاريخي تبديل ميشن
اگــه مــنــظــورت ســران ايــن رژيــم             -۶ 

هستند ميگيريمشـو ن و بـدون هـيـچ             
تخفيف و گذشتي محاکمه ميکنيـم و    
بدون اعدام و حبس ابد مـجـازاتـهـايـي        

ايـنـکـه ايـن       .  برايشان وضع خواهد شـد 
جنايتکاران بايد دوران مـحـکـومـيـت          
خود را در زندان ولي با شرايط انسـانـي   

ولـي اگـر بـرخـورد مـا بـه               .  بگـذرانـنـد   
مجرمين در جامعـه سـوسـيـالـيـسـتـي           
ست که ما با هر پديده ناهنجار کـه در    
آن جامعه پديد مياد و اتفاق مـيـوفـتـه       
برخورد ريشه اي ميکنيـم و سـعـي در          
از بين بردن علتهاي پـديـد اومـدن اون          
ميکنيم هرچند که لغـو کـار مـزدي و          
نابرابري در تمام سطوح، خـود زمـيـنـه         
اي براي تغيير و کاهش اساسي جـرائـم     
را درخــود دارد امــا در مــقــابــل هــر               
مسئله برخورد ما باسازي افـراد بـراي       

مفهـوم زنـدان     .  يک زندگي انساني ست
در جامعـه  سـوسـيـالـيـسـتـي کـامـال                 

و در آن جـامـعـه    .  مفهوم متفاوتي دارد
قتل و آدم کشي چه توسط افـراد و چـه       
دولت ممنوع است و بـا پـاسـخ جـدي             

 .جواب ميگيرد
نسيم جان جامعه بـدون تـبـعـيـض            -۷ 

يعني هر امکاناتي که مـوجـود اسـت،      
بهترين استانداردي که توانسته جامعـه  
به آن دست پيدا کنه بـايـد در اخـتـيـار            

مـا ديـگـه      .  عموم و همگان قرار بگيـره 
چيزي به نام تقسيم امکانـات جـامـعـه       

....) درجـه يـک و      ( با نامهـاي عـالـي        
. بهتر ، خوب عادي و معمولي نـداريـم    

ايــنــهــا نــنــگ بشــريــتــنــد و مــا ايــن              
جداسازي هاي طبقاتي که طـبـق تـوان      
اقتصادي افراد انجام ميگيرد رو قبـول  

 .نداريم و از بين ميبريم
در جامعه اي کـه مـا و اکـثـريـت                -۸ 

زحمتکش جامعـه مـنـشـا قـدرت اون            
افـرادي  .  باشن و قوانين اونو وضع کنـن 

کــه از راه فــروخــتــن جســم، فــيــزيــک               
خــودشــون امــرار مــعــاش کــنــن و يــا            
مشغول به اين کار به هر دليلـي بـاشـن      
ما شرايطي را فراهم ميکنيـم کـه ايـن        
افراد بتونن به فـعـالـيـت خـودشـون در             
امنيت کامـل ادامـه بـدن و در عـيـن                
حال سعي در ايجاد شـرايـط بـراي دور        
شدن اين افراد براي ترک ايـن بـيـزيـنـس        

شرايطـي بـدور از هـر فشـار             .  ميکنيم
اخالقي،سنتي و عـرفـي ايـنـکـه افـراد           
بتونـن تـالش خـودشـون را در بـخـش                 
ديگه اي دنبال کنن و حتي در صـورت    
ادامه اين فعاليت هيچ فشار يـا تـوقـع        
يا تنبيهي متوجه اين افـراد نـيـسـت و         
آنها يکي از شهروندان برابر آن جـامـعـه    

 .بحساب مي آيند
و اما سئوال جـداگـانـت،  مـا بـه                 -۹ 

خودي خود با هيچ فـرد يـا سـازمـانـي          
مشکل خاصي نداريم اما ايـن حـالـت        
تا زمـانـي پـايـدار هسـت کـه مـنـافـع                  
انساني ما و کارگـران وبـاقـي جـامـعـه           
ــه                    ــک ــن ــه نشــود، اي ــت ــذاش ــا گ ــر پ زي
خواستهاي انساني جامعه ايـران و مـا       
فداي انواع اقسام گرايشات استثـمـاري   
،ناسيوناليستي، مذهـبـي و قـومـگـرا          

اگر اين مسائل که ازدحـام آنـرا       .  نشود
در سازمانها و احزاب در حـاکـمـيـت و       
خارج از حـاکـمـيـت مـيـبـيـنـي وجـود                 
نميداشت ما مشکلـي نـداشـتـيـم امـا           
بخاطر وجود چنين مسـائـلـي مـا ايـن          
مرزبندي ها و مشکـالت را داريـم بـا          
بقيه و بهتـراسـت بـگـيـم بـقـيـه بـا مـا                   

يو اين برنامه را داري ميخوانـي  .  دارند
و فازي کـه ايـن بـرنـامـه بـه خـوانـنـده                    
ميدهد، تصـويـري  کـه مـيـدهـد يـک                
تصوير انساني، آرماني و آرزويي و در     
عــيــن حــال واقــعــي و ضــروري ســت،            
بنظرت چرا ديگران نمـي پـذيـرنـد؟ آيـا          
ديليلش اين نيست که اونـا نـفـعـي در           
حفظ وضع موجود دارن؟ و اما ايـنـکـه    
ما تو براندازي اين رژيم چه مشکالتـي  
داريم، ما فقط نميخـوايـم ايـن رژيـمـو          
بندازيم سرنگونـي انـقـالبـي ايـن رژيـم             

کـار  .   بخش کوچـکـي از کـار مـاسـت           
اصلي ما سرنگوني سـيـسـتـم و نـظـام           
ســرمــايــه داري و عــقــب رونــدن هــمــه           
مدافعين آن هست و اين کاري ست کـه  
تاريخ بشريت را تغيير ميدهد و تـاريـخ   
انساني را آغاز ميکنيد و به ايـن دوره      
چند هزار ساله بربريت و طبقاتي نقـطـه   
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ايـنـکـه ايـن رژيـم تـا             .  پاياني ميـدهـد  
بحال تـغـيـيـر نـکـرده يـکـي از داليـل                  
ضعيفش ميتونه همين نکته باشه امـا    
داليــل اســاســي ديــگــه اي هــم داره و             
همش به اپوزيسيون جمهوري اسالمـي  

و اما اينکه چه تعـدادي در    .  برنميگرده
ايران اين حرفهاي مارو قبول دارن، ايـن  
درصد و نميتونم بگم و نـمـيـشـه گـفـت         
اما اگه به سـبـک مـبـارزاتـي کـارگـران            
،زنان، دانشجوها و جوونا نگـاه کـنـي،      
اگه به برنامه هاي زنده تـي وي کـانـال          
جديد و به خودت نگاه کنـي مـيـتـونـي        
تقريبي محبوبيت و قـدرت ايـن حـزب        

نسيم جان منتظر سوالـهـاي   .  رو بفهمي
بعديت هستم و دوسـت دارم فـعـاالنـه             
براي يک دنياي بـهـتـر و حـزب خـودت            

 .کيان. شاد باشي. تالش کني
 

 جواد از ايالم 
 اخبار و مطالب بفرستيد 

من ساکن ايالم هستم و بيشـتـر   .  سالم" 
. فعاليتهام در زمـيـنـه دانشـگـاه سـت            

ممنون ميشم برام اخبار و مطـالـب رو     
 ."مرسي و باي. بفرستي

 
جواد جان حتـمـا بـرات مـتـريـال           :  ک. ج

مـا هـم مـنـتـظـر           .  الزم ارسال مـيـشـه     
. فعاليتها و ارسال گزارشاتـت هسـتـيـم      

 .کيان. باي
 

 وصال از ايران 
 من تازه عضو شدم 

ــروه             .  ســالم"  ــي عضــو گ ــازگ ــت مــن ب
. ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت شــدم      

ميخواستم ببينم شما و گـروهـتـون چـه       
فعالـيـتـي داريـن و تـا چـه حـد و چـه                       
کارايي ميکنين؟ لطف کنين تـوضـيـح    

 .مرسي. بدين برام
 
به سازمان جوانان کمونـيـسـت و      :  ک. ج

مــا کــارهــاي   .  گـروه اون خــوش آمــدي       
خيلي بزرگي تا بحال انجام داده ايـم و        
کارهاي خيلي وسيع تر و بـزرگـتـري در      
دستور داريـم کـه انـجـام بـديـم و اونـم                  
تــحــقــق و ايــجــاد يــک دنــيــاي بــهــتــر             
درجامعه ايران هست و براي اون داريـم    
تالش ميکنيم و ايـن مـبـارزه شـامـل            
همه کشورها در حال حاضر مـيـشـه و        
. ما فقط مـحـدود بـه ايـران نـيـسـتـيـم               

تالش و تغيير ما شامل همه انسـانـهـا    

و جوامع ميشه اما فکـوس اقـدامـات      
اقدامات مـا در      .  ما روبه  ايران هست

جهت بهبود زنـدگـي انسـان و تـغـيـيـر              
ما در جـبـهـه هـاي         .  شرايط فعلي ست

مختلف عـلـيـه رژيـم و سـرکـوبـهـاش                 
از شکنجـه و زنـدان کـردن          .  ميجنگيم

گرفته تـا تـالش بـراي لـغـو مـجـازات                
اعدام تا سـرنـگـونـي رژيـم و بـرچـيـدن               

اينها هدف و جـوانـبـي    ......  استثمار و
مـا مـيـخـوايـم        .  از فعاليتهاي مـاسـت    

جــامــعــه انســانــي بــا هــمــه مــوانــع و             
خـوش آمـدي     .  سختيهاش بـنـا کـنـيـم         

 .کيان. وصال جان
 

 بختيار ميرزايی از يونان 
 مشکل صدا رفع شد 

سالم کيان جان، خوبي؟ مـن مشـکـل      " 
صــدايــم بــرطــرف شــد و مــوفــق شــدم            
برنامه خالصي فرهـنـگـي را بـا صـدا            

همانطور که گفتي از رو کـنـتـرل    .  ببينم
رسيور بـانـد صـدارو از روي لـفـت يـا                 
. رايت گذاشتم رو اسـتـريـو، اوکـي شـد         

بـرنـامـه بـايـد جـوان           .  برنامه خوب بود
پسند تر بشه،  مسائلي کـه بـه جـوونـا         
ارتــبــاط هــم داره، مــثــال بــيــکــاري،             
اعـــتـــيـــاد، آزادي روابـــط جـــنـــســـي          

 ."باي....و
 
بختيار جان مرسي از کـامـنـتـت     :  ک. ج

حتـمـا   .  و منتظر نظرات بعديت هستيم
برنامه را بهتر خواهيم کـرد و نـظـرات          
. يو و ديگر دوستـانـو دخـالـت مـيـديـم           

 .کيان. موفق باشي
 

 ژاله از اصفھان 
 راستی حزب شما چند نفره 

منو يکي از دوسـتـام مـعـرفـي          .  سالم" 
خيلي از کمونيـسـم و تـي وي و            .  کرده

هـر زمـان     .  حزب شما تعريف مـيـکـنـه    
که مبينيم همديگرو همش صحبـت از    

من مـيـخـواسـتـم بـا شـمـا             . شماهاست
راستـي حـزب شـمـا         .  بيشتر آشنا بشم 

چند نفره؟ برنامه يک دنياي بهتر روهـم    
مطمئن بـاش بـا يـه        . گرفتم ميخونمش

من خوشـحـال   .  کوه سوال ميام سراغت
. ميشم براي آزادي و برابري قدم بـردارم   
. دوست دارم براي نشريـه هـم بـنـويسـم         

 ."فعال باي تا بعد
 
. ژاله جان خوشحالم از تـمـاسـت       :  ک. ج

در ارتـبـاط     )  لـول ( با هم تنگاتنگ تر   
خوشحالـم از انـرژي و طـراوت            . باشيم

شماها  و ايـنـکـه ايـن حـزب ايـنـقـدر                   
شماها رو  درگير و جذب خودش کـرده    
و ايــن يــکــي از ويــژگــي هــاي حــزب               
کمونيست کارگيري ايران هسـت و يـو       
هم حتما ميتوني تاثير گذار بـاشـي در     
رسيدن به آزادي و برابري و يک جـامـعـه    

حتما بخون يک دنياي بهتر رو   .  انساني
و صحبت ميکنيم راجـع بـهـش و تـو             
اين شماره و شماره هاي قـبـلـي هـم در         
مورد بخـشـهـاي مـخـتـلـف صـحـبـت               
کرديم شايد سوالهاي يو هم در هـمـيـن      
. موارد باشن ولي بـفـرسـت سـواالتـتـو          

اما ما چقدريم، ما خـيـلـي زيـاديـم،بـه         
اندازه اي که وقتي يو فکر ميـکـنـي بـه       
خواسته هـات و دوسـت نـداري تـمـوم              

اين حزب به انـدازه خـواسـتـهـاش          .  شن
جا داره پيش بخشهاي مختـلـف مـردم      
و براي اينکه گوشه اي از اونو مـتـوجـه      
بشي برنامه هاي زنـده تـي وي کـانـال             

ژالـه جـان امـيـدوارم         .  جديد رو بـبـيـن       
بتونيم باهـم بـراي ايـجـاد يـه جـامـعـه                 
انســــانــــي تــــالش و مــــبــــارزه                    

 .کيان. ميبوسمت.کنيم
 

 اميد از خوزستان 
 نشريات را برايم بفرستيد 

مـن رو    ...  سالم من اميـد هسـتـم و          " 
لطـفـا نشـريـات رو         .  معرفي کرده است

 ..."برايم بفرستيد
 
امــيــد جــان کــيــان بــراي شــمــا            :  ک. ج

نشــريــات هــفــتــه گــذشــتــه و جــوانــان            
بـخـوانـيـد و       .  کمونـيـسـت را فـرسـتـاد          

 .نظرتان را  برايمان بنويسيد
 

 امير ملحد، ايران 
 ..همدستی فاشيستھا با 

مطلبي از اينترنت را برايمان فـرسـتـاده    
همدستي فاشيسـتـهـا بـا       " اند با عنوان 

اسالم ستـيـزهـا در خـدمـت سـيـاسـت               
ــتـــهـــا و           ــالـــيـــسـ ــريـ راهـــبـــردي امـــپـ

 "صهيونيستها
 
امير جان شما فقط مطلب را از     :  ک. ج

ــامــعــلــوم                 ــفــره و ن يــک گــروه دوســه ن
فرستاديد و خـودتـان هـم تـوضـيـحـي                

بهـر حـال شـمـا حـاال از بـيـن                  .  نداديد
پيغمبران سـراغ جـرجـيـس رفـتـه ايـد؟              

جــهــت اطــالعــت هــمــيــن گــروهــهــاي         
فاشيستي آلمان کلي بخاطر حـرفـهـاي      
ضد اسرائيلي و ضـد يـهـودي احـمـدي          
نژاد از او طرفداري کردند و جـمـهـوري        
اسالمـي هـم رسـمـا بـا فـاشـيـسـتـهـا                    

اگـر يـادتـان بـاشـد در            .  همکاري کـرد   
نشريـه گـزارشـي داشـتـيـم کـه چـطـور                  
رفقاي مـا بـا فـاشـيـسـتـهـايـي کـه از                     
احمدي نژاد حمايت ميـکـردنـد درگـيـر        

البته هستند جـريـانـهـاي دسـت        .  شدند
راستي که با ديدگاه اروپـا مـحـوري بـا         

نظير سـازنـده   .  اسالم مخالفت ميکنند
فيلم فتنه که حزب مـا هـمـان مـوقـعـه           
طي اطالعـيـه اي مـاهـيـت ايـنـهـا را                 
توضيح داد و رضا مقدم هم فيلمـي بـه     

درست کـرد کـه     "  دوباره سازي فتنه" نام 
شما را به ديدن آن در يوتـيـوب دعـوت      

 .ميکنيم
 
 وروجک سرخ از ايران   

 طرح های احمدی نژاد 
سازماندهي براي انتخابات در حـالـي     " 

 .که يک سال باقي ست
طرحي کـارشـنـاسـي نشـده بـه مـانـنـد                

در جـامـعـه اي      !  طبلي بلند و تو خالي 
که در ابتدايي ترين مسايل خود مانـده  
؛ توسط احمدي نزاد با شعارهاي رنـگ  
آميزي شده ، در جهت بهبود به سـمـت     
پس رفت وخط قرمزي کـه پـيـش مـي         
رود ؛ و آنچه مي ماند قـبـض هـاي پـر         
باري ست که زواياي اقتصـادي رئـيـس      

 . دولت نهم را نشان مي دهد 
يکي از کـارشـنـاسـان ارشـد روزنـامـه                
همـشـهـري کـه نـام نـمـي بـرم بـه ايـن                       

شايـد بـتـوان      : "  مسايل اشاره مي کند 
حقوق شهروندانـي کـه در ارگـان هـاي             
دولتي کار مي کنند به دست آورد امـا    
برآورد درآمدهاي ديگري کـه از شـغـل        
هاي آزاد دوم ، حتي سـوم يـا کسـانـي           
که فقط کار آزاد دارند چـه ؟ آيـا مـي            
توان درآمد همـه ي مـردم رابـه دسـت             
آورد ؟ آيــا اکــثــريــتــي کــه جــزو قشــر              
متوسط فقير و فقير و زيـر خـط فـقـر             

 "هستند زير پوشش مالي مي روند ؟ 
طرحي که در قالب چـگـونـگـي هـزاران        

شايد در ماشـيـن   .  سوال بر مي انگيزد 
حساب فـکـر احـمـدي نـزادي عـمـلـي                 

دولتي که به سياست ماندگـاري  !  است 
مي انـديشـد يـا بـه اقـتـصـاد زنـدگـي                  

 ! مردمي ؟

و باز دولتي که از بسياري بودجه هـاي    
... عمراني ، دانشگاهي ، رفـاهـي و           

عاجز اسـت و وضـعـيـت مسـکـن در                 
مقايسه با درآمـد اکـثـريـت مـردم کـه             
حکايت از عدالت نابرابري مي کـنـد ،       

 ديگر چه جاي ابهامي مي گذارد ؟
مردمي که تريبون آنها صف پـرداخـت     
قبض ها ، اتوبوس هـا ، تـاکسـي هـا             
ومسيـرگـذرشـان اسـت ودانشـجـو کـه              
برخواستـه از مـردم اسـت از تـريـبـون                 
علمي دانشگاه فرياد مـي زنـد ، بـراي          
پاسخگويـي مسـووالن بـه فسـادهـاي            

پاليزدار وامثـال آن    :  اقتصادي ؛ مانند 
که در اين سه دهه تاريـخـي بـه درازاي        
يک قرن ساختـه انـد، امـا جـوابـي جـز               

 ."  بيگانه نمي گيرد 
 

 ساتراپ از آبادان 
 !دوبار برق رفت 

ايميل کيـوان جـاويـد رو نـداريـد؟ يـه               " 
برنامه در مورد حزب داشت با حـمـيـد      
تقوايي،  ميخواستم ببينم کـي دوبـاره       
پخش ميشه؟ دوبـار ديـدم بـرنـامـه رو            

البته تـا اونـجـا      .  اما هر دوبار برق رفت
 ."که بتونم برنامه ها رو ميبينم

ساتراپ جان بـدشـانسـي بـه ايـن          :  ک. ج
ما ئي ميل کـيـوان جـاويـد را           !  ميگن

برايتـان فـرسـتـاديـم و امـيـدواريـم کـه                  
مسئولين تلويزيون کانال جديد  چنـيـن   
برنامه هاي را از پيش اعالم کننـد کـه     

اگر البـتـه ايـنـبـار        .  شما بتوانيد ببينيد
 !برق نرود

 
 پارتينا پرتو، ايران 

 حکمت اعالم خط فقر  
مطلب جالبي فرستادنـد بـرايـمـان کـه در            
هفته نامه سالمت ايران به تاريخ بيست و   

چاپ شده، و تيتر آن ايـن     ٨٧ پنجم خرداد 
ـقـر بـه چـه دردي مـي                : " بود اعالم خط ف

 ."خورد
 
پارتينا جان خيلي مـمـون از تـوجـه           :  ک. ج
ــم تــا                  .  ات ــب را دادي مــا آدرس مــطــل

ـنـد امـا              عالقمندان بروند و مـطـالـعـه کـن
ـبـود               در ضـمـن     .  امکـان چـاپ تـمـام آن ن

پارتيناي عـزيـز يـک سـوال هـم بـراي مـا                  
فرستاده بوديد و قول داديم که جواب دهيم 

بقول معروف دو .  ولي  اشتباها ديليت شد
ما را ببخشيد و  اگـر  !  غلط داشتيم، هژده
 .را دوباره بفرستيد ممکن است سوالتان
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