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مذاهب و بخصوص اسالم زن را کاالي 
مرد ميکنند و اين کاالي انسانـي هـم     
مانند ساير کاالهـا دسـتـخـوش تـمـام           

. قوانين بـازار بـراي کـاالهـا مـيـشـود             
فروخته ميشود، مالکي دارد، قيمـتـي   
دارد، ارزشش باال وپـايـيـن مـيـشـود،           
دست دوم ميشـود، تـاريـخ مصـرفـش          
ميگذرد وهمچنين همواره امنيت ايـن  

حـجـاب   .  کاال را بـايـد تضـمـيـن کـرد              
همين کار را براي مالک زن ميـکـنـد و      
تبديل ميشود به دزدگير زن کـه بصـدا     
درآوردن آن بتواند تن هرمرد غريبه اي   

البته اسـالمـيـهـا احـتـمـاال            .  را بلرزاند
بايد پرده بکارت زن را بعنوان دزدگـيـر   
الهي که خداوند براي محافظـت ازايـن     

. کاالي عزيز عطا کرده، تصـور کـنـنـد      
حجاب کاغذ بسته بنـدي کـاالي مـرد        
ميشود و روي پيشاني اين کـاال راهـم       

خـانـم فـالنـي مـال آقـاي             " مينويسنـد    
فالني است و هرگـونـه اسـتـفـاده بـدون           

. مجوزاز اين خانم پيگرد قانونـي دارد   
خواهشمند اسـت بـراي خـريـد کـاالي              

دفـتـر   ( مربوطه به بنگاه معامالت زن   
 ." مراجعه کنيد) ازدواج حاج آقا

شما ميتوانيد  براحتي به اين بنگاهها 
مراجعه کنيد وبـانـدازه پـولـتـان زنـهـا              

زنـان مـحــکـم و مـقـاومــي            .  رابـخـريـد   
هستند که تـا آخـر عـمـر مـيـتـوانـنـد                  
جواب نيازهاي شما را بدهند واگـرهـم     

امسال مراسم روز جـهـانـي کـودک در             
شهرهاي مختلف در سطحي گسترده و 

. شرکت صدها و هزاران نفر برگزار شـد   
بيانيه هايي که در اين مـراسـم خـوانـده       

. شد بسيا ر راديکال و انسـانـي بـودنـد      
بيانيه هايي که نشان دهنده خواسـت و    

آرمان جنبش  دفاع از حقوق کـودک در    
آرمان و هدفي که عليـرغـم   .  ايران است

هــمــه ســرکــوب و بــزن و بــگــيــرهــاي              
جمهوري اسالمي توانسته انـد هـزاران       

نفر را بسـيـج کـنـد و در ايـن شـرايـط                  

مـهـر مـاه ، عـلـي               ۱۸ شنبـه     ۵ روز  
الريجاني، رئيـس مـجـلـس جـمـهـوري            
اسالمي در دانشگاه شـيـرازبـه دعـوت         
تشکل هاي حکومتـي ايـن دانشـگـاه،         

در .  در يک جلسه سخنراني شرکت کـرد 
اين جلـسـه  الريـجـانـي  چـنـديـن بـار                    

ــد                     ــو ش ــان  ه ــوي ــوســط دانشــج . ت

دانشجويان معترض از ساعتـهـا قـبـل       
پشت در سالن حضـور پـيـدا کـردنـد و            
علي رغم اينکه حضار در سالن همه از 
قبل انتخاب شده بودند اما تعـدادي از    
دانشجويان معتـرض تـوانسـتـنـد وارد          
سالن شده و اعـتـراض خـود را نشـان               

 
 
 
 
 

مراسـم هـا و جشـن هـاي روز کـودک                  
امسال از پيرانشهر تا  تـهـران را بـايـد         
شــاخصــي در ســنــجــش تــوازن قــواي           

پاييـن  .  سياسي در ايران به حساب آورد
تر مي کوشم نشـان دهـم  روز کـودک              
امسال که همچون گذشته  جلـوه اي از      

قدرت نمايي چپ و سوسياليسم امـروز  
ايــران بــود، در عــيــن حــال و بــطــور                 
مشخص نشانه اي از فضايـي تـازه در       
اوضاع سـيـاسـي کـنـونـي ايـران و يـا                   
دقيقتر شاهدي بر تغيير تـوازن قـوا بـه        
زيان رژيم اسالمي و به نـفـع اعـتـراض         

 .کارگران و مردم است
: اما ابتدا توجه به اين نکـتـه جـا دارد        

 3ادامه صفحه  

 11ادامه صفحه  

 2ادامه صفحه   10ادامه 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 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ايران

 )منصور حکمت. (سوسياليسم جنبش باز گردادن اختيار به انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۷۲ 
   

 
 
 
 
 
 

به جرأت ميتوان جمـهـوري اسـالمـي را         
دول .  منفـورتـريـن رژيـم تـاريـخ دانسـت             

بورژوايي هميشه وظيقه شان سرکـوب و    
در انقياد نگه داشتـن کـارگـران و مـردم           

امـا آنـچـه رژيـم         .  زحمتکش بـوده اسـت    
اسالمي طي سي سال حکومت خـود بـه     
نمـايـش گـذاشـتـه فـراي نسـل کشـي و                   

از ايـن    .  جنايت عليه بشريت بـوده اسـت    
رو اينـکـه مـردم خـواسـتـار سـرنـگـونـي                 

. رژيمند نيازي بـه غـيـب گـويـي نـدارد              
سوالي که مـمـکـن اسـت مـطـرح شـود                
اينست که چرا اين امر تابحال بـه وقـوع       

پاسخ اين سوال را ميـتـوان بـه      .  نپيوسته
بهترين وجه در گـفـتـه هـاي بـيـنـنـدگـان              

پـاسـخـي    .  تلويزيون کانال جـديـد جسـت       
 » !رهبر نداريم«: کوتاه اما کليدي 

جامعه بدرست تشخيص داده کـه بـراي         
سرنگوني انقالبي رژيم اسالمي نيـاز بـه     

رهبري سياسي کـه جـامـعـه         .  رهبر دارد
حول و تحت سازمانـدهـي آن مـتـّحـد و            

حال آنکه که اين رهـبـري     .  يکپارچه شود
حي و حـاضـر    ۵۷ اينبار و بر خالف سال 

به عقيده من حلقه گمشده زنجيـر  !  است 
انقالب رجوع کلکتيـو جـامـعـه بـه ايـن             

 !رهبريست

 11ادامه صفحه  

  ۸۷روز جھانی کودک سال 
 شادی ، انسان، سوسياليسم 

 دانشجويان شيراز رئيس مجلس جمھوری اسالمی را هو کردند

 تمدن ما، قدرت ما
 روز کودک و اوضاع سياسی ايران 

 مصطفی صابر

 حزب را
 نشان دهيم 

 ايمان شيرعلی

حجاب بختک 
 اسالمی

 و دزدگير حاج آقا 
 از ايران. ب. ميم



ليست دهم اسپانسورهاي کانال جديد را به 
ـان عـزيـزي      .  اطالع ميرسانيم از همه دوست

ـانسـور شـده و               که طي هفته گـذشـتـه اسـپ
ليست اسامي و مبالغ کمک آنها در پاييـن  

ـا  .  آمده است، صميمانه تشکر ميـکـنـيـم     ب
کمک هاي شماست که ادامه کاري صـداي    
ــلــبــي، تــريــبــون          آزايــخــواهــي و بــرابــري ط
اعتراض مردم و ابزار سازماندهي جنبـش  
سرنگوني جمهوري اسـالمـي را مـيـتـوان          

 . تضمين کرد
 

ما هدف سه ماهه اي را در برابر خود قـرار  
اواخـر  ( داده بوديم که تا نيمه ماه نـوامـبـر        

ميزان اسپانسورهاي ماهانه را بـه    )  آبانماه
ـا      .  هزار دالر در ماه برسانـيـم   ١٢  اکـنـون ب

هفته قبل از  ٥ موفقيت اعالم ميکنيم که 
پايان اين مهلت به هدف سـه مـاهـه خـود         

ـال جـديـد و         .  رسيده ايم ـان نيازهاي مالي ک
ـلـغ اسـت امـا          حزب بسيار فراتر از اين مب
جمع آوري همين ميزان، چشم انـداز ادامـه     
کاري کانال جديد و قـدمـهـاي بـعـدي ايـن           

مـا هـدف سـه        .  کمپين را روشنتر ميکنـد 
ـا       ١٨٠٠٠ ماهه دوم را رسيدن بـه     دالر ت

تعيين کـرده  )  نيمه ديماه(  ٢٠٠٨ آخر سال 
به اعتقاد ما تحقق هـدف سـه مـاهـه         .  ايم

ـانسـورگـيـري بـراي         دوم کمپين کمک و اسپ
کانال جديد با حمايت و تالش شـمـا مـردم      
ـالـيـن        شريف، شما دوستان و اعضاء و فـع

اميدوارم اين مرحله نيز .  حزب شدني است
با تالش شما پيش از مـوعـد سـه مـاهـه              

 . متحقق شود
 

بار ديگر از دوستاني که اين هفته به صـف  
حاميان مالي کانال جديد پيوستند تشکـر  
ميکنيم و صفوف حزب و همه انسـانـهـاي    
شــريــف و بــيــنــنــدگــان کــانــال جــديــد را              
فراميخوانيم تا فعاالنه بياري کانال جـديـد     

 . برخيزند
 

شماره تلفن، آدرس تماس و شماره حسـاب  
 : براي کمک مالي به کانال جديد

  
 :اگر از ايران تماس ميگيريد

 : شهال دانشفر

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
shahla_daneshfar@y

ahoo.com 
  

 :اصغر کريمي
 ٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ 

 :اگر از آمريکاي شمالي تماس ميگيريد 
 :فاتح  بهرامي:شرق

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧  
fateh_bahrami@yaho

o.com 
 : مصطفي صابر :غرب

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 
  

اگــر از اروپــا و ســايــر کشــورهــا تــمــاس               
 : ميگيريد

 : سيامک بهاري
 ۰۰ ٤٦ ۷ ٣ ۹۸ ٦ ۸۰ ٥١ 

siabahari@yahoo.com 
 : حسن صالحي

 ١٧١١٠٢ ٠٠٤٦٧٠٣ 
 : 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 
K o n t o . 
Nr.:    ٥٨٣٦٥٧٥٠٢  
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 لیست دهم 
ـانسـورهـاي جـديـد          کمک هاي مالي و اسـپ

 تلويزيون کانال جديد
 

 :اسپانسورهاي اين هفته
 کرون ماهانه ۰۰۰ ١           صابر نوري

 دالر ماهانه ۰ بابک کسرايي                   
 کرون ماهانه ۰ ٥             مهتاب

 يورو ماهانه ۲۰ فريده                             
 يورو ماهانه ۰ ١ سروش                         

 
 :کمک به تلويزيون کانال جديد

ـارگـري،              تشکيالت حـزب کـمـونـيـسـت ک
 کرون ۲۰۰۰۰ استکهلم   

 ۲۰۰۰۰ تشکيالت حزب در گـوتـنـبـرگ       
 کرون

 تشکيالت حزب در مالمو 
 کرون ۲۰۰۰۰ 

جـــمـــع آوري شـــده تـــوســـط مـــهـــيـــن               
 کرون ۲۰۰۰ عليپور

 کرون ۰۰ ٦ اسماعيل مردوخي                
 يورو۱۲۰  فرانسه CCI(T( گروه

 يورو ۲۰                           بهناز          
 يورو ۲۰ جميله                                      
 يورو۱  ۰ شيوا                                       

 
 ١٠٢٤٠ عادل جمع کمک هاي اين هفته م

 دالر  
ـا ايـن              ـال جـديـد ت ـان جمع اسپانسورهاي ک

  دالر ١٢١٣٠ ماهانه : تاريخ
مجموع کمکهاي مـالـي بـه دوازده مـاه           ( 

سرشکن شده و به اسپانسورها اضافه شـده  
 ) است

 
الزم به توضيح است که در دو ماه گذشـتـه   

نـفـر از        ١٧٧ نفر از ايران و  ٣٥ نفر،  ٢١٢ 
خارج کشور اسپانسور کانال جديد شـده و      

 . يا به آن کمک مالي کرده اند
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روسـري    گلشيفته فراهاني:  عصر ايران 
ـار    اش را برداشت و در آمريكا مانـدگ

 .شد
ـا، يـك         اوال، مرحبا بر گلشيفته؛ دوم

ـان         ـا زن ـنـج ـي ذره ديگه صبر كنيد هم
ـيـدارنـد     ـرم ـا،   .  روسري شان را ب سـوم

ـنـد       ـيـخـواه آنوقت آخوند ها كجا م
 شوند؟ » ماندگار«
 

ــانــي ــيــون بــراي        100 : الريــج ــل ــي م
زندگي حداقلـي  )  نمايندگان مجلس( 

 .است
ـا يـك وقـت از            !  آخيه حيونكي ه

 .گشنگي تلف نشوند
 
 

ـه  )  ضد( هنر :  خاتمي انقالب اسالمي ب
اين بود كه سوار بر خواست تاريخـي  

 .ملت ايران شد
براي اثبات هنرش تا حاال دست كـم    

ـه و        ـت  70 جان صدهزار نفري را گرف
 .ميليوني را به خاك سياه نشانده

 
ـيـن      : رفسنجاني ـت نظام اسالمي از نخس

ـه احـزاب      سال هاي پس از پيروزي ب
 .توجه كرده

ـه بـرادران         خب خاطرمان هسـت ك
ـار             ـع ـا ش ـاوردنـد و ب كف به لب مي

در احزاب »  حزب فقط حزب اهللا» 
 .را يكي، يكي ميبستند

 
ـر        :  خاتمي ـيـن نـظ ـام حتما بايد براي ت

ـاد و             ـر،فس ـق ـا ف ـارزه ب رهبري كه مب

 . تبعيض است فكر ديگري كرد
ـنـدان          ـيـد خ دروغ :  از قول خـود س

ـه قـول        بدترين، بد اخالقي است و ب
 !دروغگو دشمن خداست: بزرگترها 

 
ـه   : فرمانده نيروي انتظامي كشور با پرس
 .زدن در خيابان برخورد ميشود

ـري  « البد براي  ـب ـه     » تامين نظر ره ب
ـايـد در مسـجـد              جاي پرسه زدن ب

 .شد »معتكف«
 

ـقـدم           ـيـپ احـمـدي م ـا     50 :  سرت ت
درصد مردم از رفتار پليس ناراضي 70 

 .هستند
ـيـگـويـد        وقتي رئيس پليس كشور م

 .ناراضي، شما بخوان متنفر
 

ـه  :  سايت عصر ايران بيل گيتس در رتب
ـانـد و        بندي ثروتمندترين ها عقب م

 .دوم شد
ـرض            ـيـت ع ـل مصيبت وارده را تس
ـيـل           ـل ـر ج ـب نموده، و برا ي ايشان ص

 !آرزومنديم
  

ـيـوود،   :  زن روز كشاندن دختران به هال
 .براي فاحشه گري است

ـه     نميدانستيم كه ايران هاليوود شده ك
آمار تن فروشي روزبروز باال ميرود و   

 .سن آن پايين مي آيد
 

ـادي در      :  دانيل اورته گا ـتـص بحران اق
 .است »تنبيه الهي«امريكا 

از متحد استراتژيك احـمـدي نـژاد        
 بيشتر از اين انتظار نداريد كه؟

 :از سایت های زیر دیدن کنید
  www.wpiran.orgسايت رسمي حزب
 www.cyoiran.comجوانان كمونيست 

 www.rowzane.comسايت روزنه
 www.kargaran.orgسايت كارگر ان 

 www.newchannel.tvنلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 
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 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

 دالر   ١٢١٣٠جمع اسپانسورهای کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه 
 . دالر در ماه است ١٨٠٠٠هدف سه ماه دوم رسيدن به 

 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 

نميخواهيد پول زيادي براي کااليتان بپردازيد 
ـه    ميتوانيد از کاالهاي چندبار مصرف صيـغ
اي استفاده کنيد، هم ارزانترند وهم دردسـري    

ـا         .  ندارند ـر ي ـب ـم ـغ ـي واين تمام حقيقت سنت پ
متاسفانه فمنيـسـت هـاي      .  همان نکاح است

ـد کـه              ـن ـزن اسالمي دارند به سرو کله هـم مـي

ـتـي طـوالنـي مـدتـي                ـا گـاران بتوانند زن را ب
بفروشند، واين هدفـي اسـت کـه دالل هـاي             
ازدواج که سالها درايران سنتي کار ميکردند، 
ـه    تا بتوانند زنان را باقيمت مناسبتري به خـان

ـه بـردگـي         ( بخت  ـد     )  ياهمـان خـان ـن ـرسـت ـف .  ب
ـه        حجاب سمبل اين بردگي و کاال شـدن زن ب
مالکيت مرد و به رهبـري مـذهـب اسـت و           

هيچ توجيه ديگري نميتواند براي اين بخـتـک   
بختکي که هـرکـجـا سـرک       .  سياهرنگ باشد

ميکشد اختناق و بـي حـرمـتـي و اعـدام و              
ـه             ـا خـود ب سنگسار و قتلهاي ناموسي  را ب

انگلـيـس    ارمغان مياورد، درسوئد وآلمان و
همان کـاري را مـيـکـنـد کـه درايـران                  

 .وافغانستان و الجزاير ميکند

 ...حجاب بختک اسالمی



مراسم هايي با اين شکـوه و عـظـمـت         
 .برگزار کند

بيانيه هاي روز جهانـي کـودک يـعـنـي          
مطالبات و خواسته هاي جنبش دفـاع  
از حقوق کودک که در گـزارشـات زيـر          
مي آيد حتي در مـقـايسـه بـا حـقـوق               
کودک در کشورهاي غـربـي کـه بـا در           
پيش گرفتن سياست نسبيت فرهنگـي  
حقوق کودکان را زير پا مـي گـذازنـد،        
بسيار پيشرو تر و امروزي تر و مـدرن      

 .تر است
 
در زير گزارش هايي از اين مراسم کـه   

مــنــتــشــر شــده اســت را يــکــجــا مــي           
در اين جا تصـويـري کـلـي از         .  خوانيد

ايــن مــراســم بــه دســت مــي آوريــد و              
وضعيت جنبش دفاع از حقـوق کـودک     

اولين چـيـزي کـه      .  را مي شود سنجيد
با ديدن اين گزارشات مي توان فهميـد  
اين است که جـنـبـش دفـاع از حـقـوق             
کودک در ايـران بسـيـار قـوي سـت و                  
اجــتــمــاعــي شــده اســت و بــنــد بــنــد              
مطالباتش بدون سرنگونـي جـمـهـوري       
اسالمي ممکن نـيـسـت و بـه جـز در              
جامعه اي سوسياليتسي امکان پـذيـر   

 .نيست
  

گزارش دريافتی کانال جديد 
از مراسم روز کودک در پارک 

 الله تھران
مھر روز جھانی کودک در  ١٩

 پارک الله
مراسمی با شکوه با بيش از 

 هزار و سيصد نفر
 

مهر به فراخوان سه ان جـي او     ١٩ روز 
در تهران،  انـجـمـن گـلـهـاي زنـدگـي،               
انجمن تـالش بـراي جـهـان شـايسـتـه                
کودکان و جمعيـت دفـاع از کـودکـان           
کار و خيابان، مراسمي در آمفي تـاتـر   

بـعـد از ظـهـر            ٣ پارک الله در ساعت   
برگزار شد و بيش از هزار وسيصد نـفـر   

در ايـن مـراسـم        .  در آن  شرکت کردنـد 
پــالکــاردهــاي رنــگــي و شــعــار هــاي           
راديکال و  ميـز هـاي اطـالعـاتـي در            
خصوص روز جهاني کودک توجه مردم 

محدوده آمفـي  .  را بخود جلب ميکرد 
تاتر مـمـلـو از جـمـعـيـت بـا تـرکـيـب                    

. مختلف و رده هاي مختلف سني بود
هر لحظه بـر شـمـار جـمـعـيـت افـزوده               

شـخــصــيـت هــاي ســيــاســي       .   مـيــشــد 
اجتماعي و صاحبنظران،  کـارگـران و     
خانواده هاي آنان، فعالين حـقـوق زن،       
نمايندگان انجمن هاي کودکان و زنـان    
و مردان آزاديخواه و انسـانـدوسـت بـا           
حضور گسـتـرده خـود آمـفـي تـاتـر و                

بچه هـا را    .  محدوده آنرا پر کرده بودند
زيـرا در    .  در اين روز شرکت نـداشـتـنـد    

مراسم دو روز قبل به همين مناسـبـت   
کــه جشــن روز جــهــانــي کــودک بــود              
کودکان شرکت داشتند اما اين روز بـه  
روز اعتراض بزرگترها بـه بـيـحـقـوقـي         

شـرکـت   .   کودک اختصاص يافتـه بـود    
کنندگان خيلي زود در مـحـل حـاضـر         
شده بودند و ازدحام جمعـيـت فـرصـت       
اعالم برنامه را نداد و در مـيـان شـور        
شرکت کنندگان مستقيم مراسم شروع 

شد و با خواندن شـعـري در رابـطـه بـا              
کودکان کار و خيابان فضـا پـرشـورتـر         

در اين مراسم نمايـنـده جـمـعـيـت         .  شد
تالش براي جـهـان شـايسـتـه کـودکـان            
مطلبي در اعتراض به اعدام کـودکـان   
خواند و بحثي بـر سـر وضـع کـودکـان            
بعنوا ن قربانيان اين شـرايـط صـورت        

مجري برنامه از آمار وضعيـت  . گرفت
نابسامان کودکان در سـطـح جـهـان و           

. وضعيت آنها در ايران صـحـبـت کـرد        
بعد از آن يکي از فعالين حقوق کـودک  
در مورد نـحـوه فـعـالـيـت در عـرصـه               

و بــا   .  حــقــوق کــودک صــحــبــت کــرد         
تفکيک دو جنبش چپ و راست در ايـن  
عرصه گرايشات راست را مـورد نـقـد        

سپس فيلمي  از يـک کـودک       .  قرار داد
کار و خيابان و کشيده شدن کـودک بـه       
تــن فــروشــي بــراي امــرار مــعــاش بــه           

و    ٥ در سـاعـت       .  نمايش گذاشته شـد   
سي دقيقه، هنگامـيـکـه هـوا تـاريـک           
ميشد و جمعيت هـر لـحـظـه افـزايـش           
مي يافت نماينده انجمن کودکان کـار    

و خيابان که از دعوت کنندگان مراسم 
بود، در مورد واقـعـيـت هـاي زنـدگـي           
خانواده هاي محروم و تـاثـيـر فـقـر بـر           
شخصيت کودکان و روي آوردن آنها به 
کار خيابانـي و تـن فـروشـي و غـيـره                 
بعنوان محصول مـنـاسـبـات مـوجـود         

و توسط يکي از فعاليـن  .  صحبت کرد
حقوق کـودک،  در مـورد مـوقـعـيـت               
کودک در ايران و پايمال شدن تـمـامـي      
حقوق کودکان بحـث پـرشـوري انـجـام          

نـفـر      ١١ در مـجـمـوع حـدود           .  گرفـت 
از جـملـه  شـهـاب           .  سخنراني کـردنـد    

روزبهاني از طرف جمعيت تالش بـراي  
جهان شـايسـتـه کـودکـان، عـلـيـرضـا                
عسکري، اکبر يزدي، بـنـي هـاشـمـي،        
محمد لطفي، بهرام رحيمي و چند نفـر  
ديگر از فعالين حقوق کـودک در ايـن         

هـمـچـنـيـن      .  مراسم سخنرانـي کـردنـد     
آقاي احسني به  نمايندگي از انـجـمـن      

در .  زنان و کـودکـان سـخـنـرانـي کـرد             
عصر ضـمـن ايـنـکـه         ٦ نهايت ساعت 

هنوز مردم مي آمدند مراسم در ميان 
 . شور و شادي مردم پايان يافت

 
بندهاي قطعنامه روز جـهـانـي کـودک       

 در پارک الله
دفاع از کودکان وظيفه بزرکتر هـاسـت   
و ما براي رسيدن بـه حـقـوق کـودکـان          
منتظراني آرام و سربه زيـر نـخـواهـيـم          
بود ما بـراي تـغـيـيـر وضـع کـودکـان                 

 . خواهان موارد زير هستيم
رعــايــت تــقــدم حــقــوق کــودک بــر           -١ 

. سياسـي .  هرگونه مصلحت اقتصادي
نگاه احترام .  اجتماعي مذهبي و غيره

آميز جامعه به کودکان کار و خـيـابـان    
به عنوان انساني کـه حـقـوقـش مـورد          
تعرض قـرار گـرفـتـه اسـت مـي بـايـد                 
اساس تعاريف دولت و جـامـعـه قـرار         
بگيرد و تمامي نگرشها و تعاريفي که 
ــان را عــوامــل                    ــقــي آن ــر هــر طــري ب

فروشندگان مواد مخدر و .  قاچاقچيان

باندهـاي فـحـشـا و ولـگـرد مـعـرفـي                  
 .مينمايند بايد تغير کند

دوران کودکـي مـهـمـتـريـن زمـان              -٢ 
براي شکل گيري و تکوين شـخـصـيـت     

از اين منظر کودکان .  کودک مي باشد
. کار و خيابان مورد تهديد مي باشنـد 

لذا مسئوليـن مـوظـفـنـد بـدون فـوت              
وقت حـمـايـت هـاي مـقـتـضـي را در                 

 .دستور کار قرار دهند
آموزش اجباري و رايگان حق همه   -٣ 

تامين  امـکـانـات آن          .   کودکان است
 .بايد توسط دولت فراهم گردد

 
عوارض جسمي و روحي ناشـي از      -٤ 

کار تا آخر عمر کودک ماندگار است و 
در حقيقت کار فرصـت کـودکـي را از          

مـا خـواهـان لـغـو          .  آنان سلب ميکنـد 
 .همه اشکال کار کودکان هستيم

 

ممنوعيت و اعالم جرم عليه تمام   -٥ 
اشکال شکنجه و آزار کودکـان بـه هـر        

تـربـيـت    .  تنيبه(  شکل و بهانه از قبيل
) و سو استفاده هاي مختلف و غـيـره     

توسط هر شخص و ارائه راهـکـارهـاي    
 حقوقي و اجتماعي جهت مقابله با آن

 
جمع آوري گروهي کودکان کار در     -٦ 

خيابان نه تنها مشکلـي از آنـهـا حـل           
بلکه خود آسيب هـاي جـدي       .  نميکند

لــذا مــا   .  اي بــه آنــهــا وارد مــيــکــنــد         
خواستار توقف فـوري ايـن شـيـوه هـا            

 .هستيم
به منظور ايجاد ممنوعيـت بـراي       -٧ 

کار کـودکـان مـا خـواسـتـار در نـظـر                 
گرفتن بيمه هاي تـامـيـن اجـتـمـاعـي            
فراگير  و پرداخت بيمه بيـکـاري بـدون      
قيد و شـرط بـه خـانـواده هـاي آنـهـا                    

 ..هستيم
با وجود فراوانـي کـودکـان کـار و             -٨ 

خيـابـان و مـعـدود بـودن مـکـانـهـاي                  
. دولتي که مورد اعتماد کودکان باشد

لــذا مــا خــواهــان ايــجــاد تســهــيــالت         
قانوني و مالي از طرف مسولين بـراي  
تــاســيــس مــکــانــهــاي ثــابــت و قــابــل         
دسترس براي کودکان از طرف ان جـي    

 او ها بدون دخالت دولت مي باشيم
کودکان مهاجر، بويژه مـهـاجـريـن       -٩ 

جنگي جدا از ملـيـت نـژاد مـذهـب و            
غيره، بخصـوص کـودکـان افـغـانـي و             
عــراقــي در ايــران بــايــد از تــمــامــي              
امکانات رايج در کشـور بـدون هـيـچ           

 .قيد و شرطي برخوردار گردند
از آنــجــا کــه دولــت جــمــهــوري             -١٠ 

اسالمي ايـران، از امضـا کـنـنـدگـان               
پيماننامه جهاني حقوق کـودک اسـت،     
از اينرو تبليغ،  ترويج و آمـوزش ايـن       
حقوق از وظايف و تـعـهـدات دولـت و         
دستگاههـاي ذيـربـط و رسـانـه هـاي               
گروهي راديو تلويزيون مطـبـوعـات و      

مــا .  آمــوزش و پــرورش مــي بــاشــد           
 .خواهان فوري اين اقدامات هستيم

لغو وجوه ورودي  بيمارستانها و    -١١ 
مراکـز بـهـداشـت و درمـان بـيـمـار و                    
همچنين هزينه و شهريه تحصيلـي  و      
ديــگــر امــکــانــات و ســرويــس هــاي            

 عمومي براي کودکان
حمايت قـانـونـي از سـرپـرسـتـي              -١٢ 

توسط مادر و پدر بـطـور يـکـسـان در          
 . هنگام جدايي

قربانياني کـه از آنـهـا بـعـنـوان                 -١٣ 
. ارازل و اوبــاش نــام بــرده مــيــشــود              

مــحــصــول بــي تــوجــهــي جــامــعــه بــه          
جـامـعـه و      .  نيازهاي انساني آنهـاسـت  

مسولين آن بايد با توجه به اين نيازهـا  
از کشـيـده شـدن آنـهـا بـه ايـن ورطــه                    

 جلوگيري کنند
مــا خــواســتــار اجــراي فــوري و            -١٤ 

دقيق مفاد پيمان نامه جهانـي حـقـوق      
کودک و ديگر مصوبات بيـن الـمـلـلـي        
براي حمايت از حقوق کـودکـان بـويـژه         

 . کودکان کار و خيابان هستيم
 

انجمن گلهاي زندگي، جمعيـت تـالش     
براي جهان شايسته کودکان، جمـعـيـت    

 دفاع از حقوق کودکان کار و خيابان
  ١٣٨٧ مهر 

 
مراسم روز جھانی آودك در 
 سنندج با شکوه برگزار شد
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 مراسم روز جهاني كودك در سنندج با شكوه برگزار شد

 4ادامه صفحه  

 .. ۸۷کودک سال  جھانیروز 



بزرگ روز جهـانـي كـودك تـحـت          مراسم 
مـهـر      ١٦ جشن بادکنکها، روز   عنوان ،
در سنندج با استـقـبـال گسـتـرده         ۷ ٨ ۳ ١ 
در .  شكوه تـمـام بـرگـزار شـد            با   مردم و

اين مراسم کـه بـه فـراخـوان ،مـوسـسـه                
هــوراز، و ،کــانــون دنــيــاي شــاد بــراي              
کودکان، سازمان داده شده بود، بيـش از    

نفر شرکت کردند و بـه مـدت دو        ۲۰۰۰ 
بعد  ۵.۳۰ الي  ۳ ساعت و نيم از ساعت 
مـحـيـط اجـراي       .  از ظهـر ادامـه داشـت       

مراسم مملو از پالکاردها و پارچه نوشته 
هايي از شعارهايي حق طلبانه و انسانـي  

قطعنامه مراسم بزرگ نويسي شـده   . بود
 . و بر ديوار اطراف مراسم نصب شده بود

ـلـور        خوش آمـدگـويـي      مراسم با خـانـم ف
آغـاز شـد      محمدپور دبير موسسه هوراز

و بدنبال آن فايق کيخسروي، سخـنـگـوي    
هيئت موسس کانون دنـيـاي شـاد بـراي         
کودکان به عنوان اولـيـن سـخـنـران ايـن             
مراسم، ضمن تبريک روز جهاني کودک و 
خير مقدم به حضار، پيرامـون مصـائـب      
امــروز کــودکــان بــه ايــراد ســخــنــرانــي            

وي در سخنراني خـود بـه لـزوم        .  پرداخت
توجه بيشتر مردم به وضعيت کودکـان و    
مــخــصــوصــا کــودکــان کــار و تــالش             

مشـقـات و      همگاني براي از بـيـن بـردن       
او دفاع از .  تاکيد کرد معضالت موجود

حقوق كـودكـان را وظـيـفـه هـمـه مـردم                 
دانست و تاكيد كرد كه اين حقوق بايد به 

 .صورت قانون در جامعه جاري شود
در ادامــه مــراســم اجــراي چــنــد آيــتــم               
موسيقي، مسـابـقـه مـادران بـه هـمـراه                

قرائت مقاله توسـط امـيـد       فرزندان و نيز
عــبــادي از اعضــاي مــوســســه هــوراز           
پيرامون وضعيت عـمـومـي کـودکـان و          
اشاره به بي حقوقيها و ظلم و ستمـهـايـي    
. که به کودکان روا مـي شـود اجـرا شـد            

عبـادي هـمـچـنـيـن از خـدمـات خـانـم                   
سيمين چايچي به عنـوان يـك شـاعـر و           
نويسنده و فعال کودکان و زنان تجليل بـه  

در ادامه مـراسـم، مسـابـقـه          .  عمل آورد
نقاشي و نيز گريم صـورت کـودکـان کـه           
شور و شوق خاصي به مراسم داده بود به 

 . اجرا درآمد
حضور جمع کثيري از فـعـالـيـن حـقـوق             
کـودکــان و زنــان و هـمــچــنـيــن حضــور              
چشمگير فعالـيـن کـارگـري و کـارگـران             
کارخانه هاي نساجي کردستان، شـاهـو،     

پرريس، نيرو رخش و فرش غرب بافت و   
اعضاي هيئت  ساير مراکز کارگري و نيز

مـراسـم    مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران
. را پرشورتر و اميد بخش تـر كـرده بـود         

پالكارد تبريـك اتـحـاديـه آزاد كـارگـران             
ايران در مراسم برجستـگـي خـاصـي بـه          

اجــراي گــروه تــئــاتــر      .  مــراســم داده بــود    
موسسه نوا که گوشه هائي از واقـعـيـات    
تلخ جامعه را بـه تصـويـر کشـيـده بـود،             
بخش ديگري از برنامه بود که حاضـريـن   

 . را تحت تاثير قرار داده بود
به دنبال اين برنامه ها نـوبـت بـه قـرائـت          

بر اساس گزارش .  قطعنامه مراسم رسيد
كميته برگزار كننده آقاي نوشاد درزيوري 
از اعضاي هيئت موسس کانون دنـيـاي     
شاد براي کودکان و عضو کميته بـرگـزار     
كننده اين مراسم قـطـعـنـامـه را قـرائـت            

با خواندن بندهاي اين قـطـعـنـامـه      .  نمود
حضار با كف زدن و ابراز احساسات آنـرا    
تاييـد و بـرگـزار كـنـنـدگـان را تشـويـق                    

در پايان اين مراسـم جـوايـزي      .  ميكردند
از طرف کميته برگزار كننده بـه کـودکـان      

 . حاضر در مراسم تقديم شد
كمـيـتـه كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                   
كارگري ايـران يـك بـار ديـگـر بـه هـمـه                   
كوشندگان اين مراسم و به همه فـعـالـيـن     

مـراسـم   .  كودك خسته نباشيد مـيـگـويـد    
شاد و پرشـور سـنـنـدج يـك بـرگ زريـن                
ــه                  ــان ــب ـل ــارزات حــق طـ ــه مــب ــگــر ب دي

به اميد دنيايي شاد و مرفه .  افزود مردم 
 . براي كودكان و همه احاد جامعه

كمـيـتـه كـردسـتـان حـزب كـمـونـيـسـت                   
 ٨ ۳۷ ١ مهر۷ ١ كارگري ايران

 »قطعنامه روز جھانی کودک « 
در دنيايي زندگي ميکنيم که هـر روز      
ســــردمــــداران حــــاکــــم حــــرف از               
ــايــــي بــــزرگ در             ــهــ ــتــ ــيــــشــــرفــ پــ
علوم،تکنولوژي و صنايعي مي زنـنـد   
که همواره سود هاي مالتي ميلياردي 

برايشان به ارمغان مي آورد ولي هنوز 
تعداد کودکـانـي کـه در فـقـر زنـدگـي                
 .ميکنند بالغ بر يک ميليارد نفر است

در دنــيــايــي زنــدگــي مــيــکــنــيــم کــه            
حکومتها دائما ، خودکفـايـي و رشـد        
نجومي در زمـيـنـه هـاي پـزشـکـي و              
بــيــوتــکــنــولــوژي را بــه رخ ديــگــران            
ميکشند، اما کماکان بالغ بر سيـصـد   
ميليون کودک از خدمـات بـهـداشـتـي        

 .محرومند
اين دنيا پر از کاال و ثروتـي اسـت کـه        
حاصل کار و تالش اکثـريـت جـامـعـه        
است اما تـنـهـا در انـحـصـار تـعـداد                 

ــرار دارد                  ــي قــ ــدکــ ــار انــ ــيــ  .بســ
اين دنيا بيگانه با انسانيت اسـت زيـرا     
طبق آمار در هر ثانيـه يـک کـودک در          
جهان بـر اثـرنـبـود غـذا و امـکـانـات                 
بهداشتي مي ميرد، در حالي کـه ايـن     
مسئله با هزينه اي بسيار انـدک قـابـل      

 .پيشگيري است
کودکان زيادي به دليل فقـر و فـالکـت        
روز افزون خانواده ها مجـبـور بـه کـار         

 .ميشوند
و اين همه در حالي است که طبق نظـر  
کارشناسان ،تـنـهـا بـا يـک درصـد از               
درآمد جهاني مي توان فقر را به کـلـي     

 .ريشه کن کرد
از اين رو ما اعتقاد داريم که با هميـن  
امکانات نه تـنـهـا مـي تـوان و مـي                 
بايست براي کـودکـان دنـيـايـي بـهـتـر             
ساخت بلکه مي تـوان بـه درد و رنـج            
تمامي بشريت پايان داد، آن هم همين 

 .امروز
فــعــالــيــن و مــدافــعــان حــقــوق کــودک         
مـتــشـکــل در کــمـيــتـه بـرگــزاري روز              
جهاني کودک در سنندج، در راسـتـاي       
جلب توجـه افـکـار عـمـومـي و ارائـه                
راهکارهايـي بـراي ايـجـاد شـرايـطـي              
جهت بهتر زيستن کودکـان، بـنـدهـاي       
زير را به عنوان حداقل خواسـتـه هـاي      

 :خويش اعالم مي نمايد
تامين بدون قيد و شرط امـنـيـت،      -۱ 

 آسايش و رفاه کودکان
توقف فوري هر نوع خشونت عليه   -۲ 

قانون بايد در قبـال خشـونـت      .  کودکان
عليه کودکـان صـريـح و بـي تـفـسـيـر                 

 .باشد
ممنوعيـت اکـيـد کـار حـرفـه اي                 -۳ 

 کودکان
آمـوزش و پــرورش، ســالمــتــي و            -۴ 

بهداشت رايگان و بـا اسـتـانـدارد بـاال          
 براي همه کودکان

ممنوعيت اکيد هر نوع تـنـبـيـه و         -۵ 
. آزار کــودک در خــانــواده و جــامــعــه            

ممنوعيت هر نوع زنداني و شـکـنـجـه     
 توقف فوري اعدام کودکان. کودکان

کودکان بـي سـرپـرسـت          سرپرستي  -۶ 
تــوســط نــهــادهــاي ذيصــالح و قــابــل          
بررسي و کنترل و با هزينه و حـمـايـت        

مقابله با فرهنگ عقب مـانـده     .  دولت
نگاه به کودکان بدون خانواده به عنوان 

 .يتيم و غيره
حقوق کودک، ايراني و غير ايرانـي    -۷ 

کودک مليت، مـذهـب و     .  نمي شناسد
کودکان مـوسـوم بـه        .  ايدئولوژي ندارد

مهاجر بايد از کليه امکانات شايستـه  
يــک زنــدگــي انســانــي بــراي کــودکــان          

 .برخوردار باشد
ممنوعيت دست انـدازي بـه بـدن            -۸ 

. کودکان زير پوشش سنت و فـرهـنـگ     
 .ممنوعيت ختنه کودکان

کميته برگزاري روز جهاني کـودک در       
 سنندج

موسسه هوراز، کانون دنياي شاد براي 
 ۱۶/۷/۱۳۸۷ کودکان

 
مراسم روز جھانی کودک در 

 کامياران
 ٨٧ /    ٧ /    ١٧ امــروز در تــاريــخ            

بـرگ     ١٠٠ صـبـح حـدود         ١٠ ساعت 
بـرگ تـراک        ٤٠٠ قطع نامه و حـدود        

کودکان يونيـسـف در سـطـح شـهـر و               
پارک مولوي کرد با حضور کودکـان و    
تــعــداد زيــادي خــانــواده مــراســم روز           

و در ايـن         جهاني کودک برگزار گرديد
مــراســم کــودکــان بــه بــازي و شــادي             

 ١ پرداختند کـه حـدودا ايـن بـرنـامـه                 
ساعت به طول انجاميد و قـطـع نـامـه       

سـالـه      ٩ در پايان برنامه توسط کودک 
 پــايــان يــافــت     قــرائــت شــد و مــراســم      

ضمنا اين برنامه براي چهارميـن سـال     
است که در شـهـر کـامـيـاران بـرگـزار                

 .ميشود
 

قطع نامه اي که در ميان حضار پخش 
قطعـنـامـه اي      ( شد بدين مضمون بود 

 )که در سنندج هم خوانده شد
 

گزارش روز جھانی کودک در 
 پيرانشھر

 
صبح در تاريـخ   ٩.٥ مراسم در ساعت 

روز چهار شنبه آغـاز     ٨٧ /    ٧ /  ١٧ 
نـفـر      ٥٠٠ شد کـه بـا حضـور حـدود               

شامل کودکان و اولـيـا و مـربـيـان و                
مهد کودک افق و کيما با راهپـيـمـايـي     
از ميدان استقالل تـا پـارک خـيـام بـا              
همراهي تـعـداد زيـادي افـراد مـدنـي               
آغــاز گــرديــد در حــيــن راهــپــيــمــايــي         
کودکان با سر دادن شعار هـا زيـبـائـي       
مراسم را دوچندان کردند همچنيـن در    
طول مسير کودکان پالکاردهايي را با 
خود حمل ميکردند که مضمـون آنـهـا      

 : از اين قرار بود
ما جهاني شايسـتـه     -کودکان مقدمند 

کـودک مـقـدم        -   کودکان مـيـخـواهـيـم       
اســـــت بـــــر هـــــر مصـــــلـــــحـــــت                

 -   اقتـصـادي و اجـنـمـاعـي             , سياسي 
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 5ادامه صفحه  
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کـودکـان     -   امکانات و رفاه حق ماست
معـلـول بـايـد از بـهـداشـت و آمـوزش                   
برخوردار شوند پس از پيمودن مسير در 
پارک خيام برنامه با سخرانـي در مـورد       

از    و اشـکـال و ابـعـاد آن               کودک آزاري
 ١٨ تا اعدام کودکـان زيـر         تنبيه کودک

مــورد نــقــد و بــررســي قــرار                     ســال
بعد از آن قطعنامه در ميان کف    گرفت

زدن هاي حضار قرائت شد و مراسـم بـا     
نقاشي کودکان بر روي پارچـه و پـخـش        
کردن موسيقي هاي شاد کودکانه همراه 
بود که با پذيرائي از حضار در سـاعـت       

 .به پايان رسيد ١٢.٥ 
 
قطعنامه روز جھانی کودک  

 درپيرانشھر
 

ـه مـا درآن            جهان بنا گوشمان، جهـانـي ك
ـانـي             ـامـهـرب ـنـده از ن مي زييم، جهاني آك
ـاخـتـن حـقـوق انسـانـي                   وبرسـمـيـت نشـن

ـه  . واجتماعي انسان است  جهاني وارونه ك
ـيـسـت                    درآن هـيـچ چـيـز سـرجـاي خـود ن
ـزلـت وارزش                وحقوق اسـاسـي بشـر ومـن
ـارهـاي امـروز                   ـا مـعـي ـيـونـد ب انسان درپ

ـيـسـت    آري شـالـوده ايـن        .  جامعه بشري ن
ـانـش بـرآزادي               ـي ـن ـايسـت ب ـب جهان كه مـي
وعدالت وصـلـح جـهـانـي وبـه رسـمـيـت                  
شناختن منزلت ذاتـي وحـقـوق مسـاوي           
وغيرقابل انكارهمه اعضاي بشري باشد، 
ـيـن                ـاً درايـن ب بشدت لرزان است و قـطـع
بيشترين عارضه متوجه آسيب پذيرتـريـن   
. قشر جامعه يـعـنـي كـودك مـي گـردد              

كودكي كه امروز نه خانواده ،نه جامعه آن 
ـاريـخـي خـود را بـراي پـرورش                  رسالت ت
ـه انـجـام                 اصولي علـمـي وانسـانـي وي ب
نرسانيده ودر بيشترجوامع بشـري از بـي         
حقوقي كامل وعـذاب جسـمـي وروانـي           

امـــن تـــريـــن     .  بشـــدت دررنـــج اســـت       
ـه مـيـدان                   ـبـديـل ب پناهگاهها بـراي او ت
هجوم وتعرض به جسم وجان وشخصـيـت   
ومنزلت اجتماعي وانسانـي وي گـرديـده        

ـه اعـالم                .است ـادر ب ـه حـتـي ق كودكي ك
موجوديت وقدعلم كردن دربرابرهمـه ايـن     

مـا آمـده ايـم جـهـت            .  ناماليمات نيست
احقاق حقوق ذاتي وانساني اين سـرمـايـه      
هاي جـامـعـه بشـري دربـرابـر هـمـه ايـن                  
ـيـم    ـن . تعارضات ونامهربانيها سينه سپرك

ـاع از حـقـوق           وبه موج توفاني جنبش دف

ـيـونـديـم            ـپ . اين قشرآسيب پذيـرجـامـعـه ب
باشد كه جهاني كودكانـه وانسـانـي بـراي         

هيئـت اجـرائـي      .  کودکانمان داشته باشيم
گراميداشت روز جهاني كودك مواردذيـل  

ـاخـتـن حـقـوق                را درجهت بـرسـمـيـت شـن
كودك وبرداشتن گامي عمـلـي واسـاسـي       
براي آن خطاب به همه آحاد جامعه بشري 
خصوصاً خـانـوادهـا، دولـت ونـهـادهـاي            
ـا مسـايـل كـودكـان             عالقمند ومرتبط ب

 عنوان ميدارد
 
ــوق كــودك جــهــانشــمــول اســت           -١  حــق

ـفـعـت مـلـي ،نـژادي               وبرهرمالحظه ومـن
،اقتصادي سياسي وايـدئـولـوژيـك ارجـح        

  است
 
ـاي       -٢  كودكان بايد از همه حـقـوق ومـزاي

ـه درجـامـعـه          اجتماعي برخوردارباشند ك
 .برسميت شناخته شده ويا موجوداست

آزادي كـــودكـــان درابـــراز عـــقـــيـــده          -٣ 
ـايـد                 ـه عـق واحساسـات و ارزشـگـذاري ب

 وافكارآنان
ــراي               -٤  ــوق هــر كــودك ب رعــايــت حــق

ـاعــي                   ـتــمـ ـاشــرت و زنــدگــي اجـ مــعـ
وممنوعيت هرنوع جدا سـازي ومـحـروم        
كردن كـودكـان از مـحـيـط اجـتـمـاعـي                  
ــودكـــان              ــگـــر كـ ــعـــاشـــرت بـــا ديـ  ومـ

ممنوعيت كارحرفه اي براي كـودكـان   -٥ 
ســال وپــيــگــيــري قــاطــع وســريــع        ١٦ زيــر

ــي                 ـان ـابـ ـيـ ـان خـ ــودكـ ـار وك ـان كـ ــودكـ ك
وپيشگيري از تراژديها وفـجـايـع جـبـران          

 ناپذير
ممنوعيت هرنوع آزارجسمي وروحـي  -٦ 

كودكان درخانواده ،مدارس ومـوسـسـات    
 آموزشي ودرسطح جامعه به طوركل

مـــمـــنـــوعـــيـــت هـــرنـــوع بـــرخـــورد       -٧ 
ـا   تحقيرآميز، مردساالرانه و پدرساالرانه ب
ـا             ــهــادهـ ــواده ون ــودكــان دخــتــردرخــان ك
ــي          ــمـــــاعـــ ــســـــات اجـــــتـــ ــؤســـ  ومـــ

تأمين يك زندگي شـايسـتـه انسـانـي          -٨ 

ـلـي    براي كودكان داراي نقص بدني ويا عق
وفراهم كردن امكانات وتسـهـيـالت الزم      
براي شركت فعال آنان درزندگي اجتماعي 

 جدا از وضعيت خانوادگي شان

مبارزه با اعتياد كـودكـان، حـمـايـت          -٩ 
ـا         ـاطـع ب كودكان درترك اعتياد ومقابله ق
ـاچـاق وفـروش مـواد                  ـيـد ق عامليـن تـول
ــودكــــــان          ــن كــــ ــدردربــــــيــــ ــخــــ  مــــ

داشــتــن تــفــريــح، بــازي، آســايــش          -١٠ 
واسـتـراحـت وبـرخـورداري از امـكـانـات               
ـيـت هـاي                     منـاسـب جـهـت انـجـام فـعـال
ـري وورزشـي حـق مسـلـم                فرهنگي ،هـن

 .هركودك مي باشد
تأمين بهداشت وسـالمـتـي كـودك         -١١ 

درباالترين سطح ممكن وارائـه خـدمـات      
ـان               ـانـــي رايـــگــ ـتـــي ودرمــ ــهـــداشــ  بـ

تأمين مسكن مناسب بـراي هـمـه        -١٢ 
ـه كـودك         وباالخص براي خانواده هايـي ك

 .دارند
تأمين آموزش وپرورش رايگـان بـراي     ١٣ 

ـا      همه كودكان واجباري نمودن تحصيـل ت
ــم              ـلــــــ ـپـــــــ ــع ديـــــــ ــطــــــ ـقــــــ  مـــــــ

بــرخــورداري از تــغــذيــه مــنــاســب،        -١٤ 
مكفي ومقوي ودراختيارقراردادن غـذاي    
ــهــا           ــي درمــدارس ومــهــدكــودك  مــجــان

تــأمــيــن رفــاه وســعــادت هــركــودك       -١٥ 
مستقل از وضعيت خانوادگي ،با جامعه 
ـانـدارد              است ودولت مـوظـف اسـت اسـت
ـاه وامـكـانـات رشـد مـادي              واحدي از رف
ومعنوي كودكان ونوجوانان رادرباالتـريـن   

 سطح ممكن تضمين كند
جنبش دفاع ازحقوق كودك هرگـونـه   -١٦ 

ـه             جنگ افروزي وعمليـات نـظـامـي را ن
تنها درمنطقه بلكه دركل جامعـه بشـري     
مخل امنيت وآسايش عمومي خصوصـاً  
كودكان دانسته ودرمقابل آن قدعلم كـرده    
ــد               ــي كـــنـ ــت مـ ــوديـ ــوجـ ــالم مـ  .واعـ

بــه امــيــد تــحــقــق آرمــانــهــاي زيــبــاي              
 ١٣٨٧  / ٧  / ١٧ انساني

ادامه برگزاری مراسم روز 

جھانی کودک در مريوان و 
 سنندج

 
بنا به اخبار رسيده به کميته کـردسـتـان     

مـهـر مـراسـمـي         ١٩ حزب امروز جمعه 
بمناسبت روز جهـانـي کـودک در کـنـار            
درياچه زريبار در شهر مـريـوان بـرگـزار         

" جشن بادباکـهـا  " در اين مراسم که .  شد
نـفـر از        ٧٠٠ ناميده شـده بـود حـدود            

خانواده ها و کودکانشـان شـرکـت کـرده         
بودند و شامل برنامه هاي تـفـريـحـي و         

 .سرگرمي براي کودکان بوده است
  

همچنين، بدنبال مـراسـم بـاشـکـوه روز          
جهاني کودک در روز سه شنبه در شـهـر     

مهرماه نيـز   ١٧ سنندج، روز چهارشنبه 
مراسم ديگري از طرف کـانـون دفـاع از        

بنا .  حقوق کودکان در سنندج برگزار شد
به گزارش کانون دفاع از حقوق کـودکـان   

نـفـر در ايـن مـراسـم               ١٠٠٠ بيـش از      
شرکت داشتند و برنامه هاي آن شـامـل     
نقاشـي و مسـابـقـه و مـوزيـک، سـرود                  
خواني، ديکلمه و شعر توسـط کـودکـان      

در اين مراسم همچنيـن يـک     .  بوده است
ماده اي قرائت شد کـه در آن       ١١ بيانيه 

بر حقوق انساني کودکان و توقف و لغـو  
احکام اعدام و حبس و شـکـنـجـه بـراي          
کودکان تاکيد شـده بـود و هـمـچـنـيـن                
خواهان تامين امنيت، مسکـن و رفـاه       
براي کودکان خياباني و بـي پـنـاه شـده             
بود، و پالکاردها و برگ نوشته هائي در 
دفاع از حقوق کوکان در مـحـل مـراسـم       
نصب شده بود که از جمله آنـهـا نـوشـتـه        

کودکان مجرم نيستند و نبايـد  :  شده بود
همچون بزه کاران حـرفـه اي مـحـاکـمـه             
شوند و خواهان مدد کاري اين کـودکـان   

 .بجاي محاکمه آنها شده بود
  

کميـتـه کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                  
 کارگري ايران

 ٢٠٠٨ اکتبر  ١٠  – ١٣٨٧ مهر  ١٩ 
 

پيام به برگزارآنندگان، 
فعالين و شرآت آنندگان در 

مراسم های روز جھانی آودك 
 در شھرهای مختلف ايران

 
طبق اخباري كه تا به امـروز مـنـتـشـر          
شده است، جشن هاي پـرشـكـوهـي بـه          
مناسبت روز جهاني كودك در شهرهاي 

سنندج، كرمـانشـاه،   :  مختلفي از جمله
تهران، كامياران، پـيـرانشـهـر و غـيـرو           
برگزار گرديده و صدها نفر در دفـاع از      
حقوق كودك در اين مراسم هـا شـركـت      

 . كرده ا ند
به برگزاركنـنـده   " كودكان مقدمند" نهاد 

گان و به همه فعالين حقوق كودك كه با 
موفقيت اين روز مهم را بـرگـزار كـرده        
اند، تبريك مي گويد و دسـت تـك تـك        

 .شما عزيزان را مي فشارد
دوستان گرامي عظمت كاري كه انجام  

داده ايد فراموش ناشـدنـي اسـت و در          
در .  تــاريــخ ايــن دوره ثــبــت مــيــگــردد        

دنيايي كه ناامني، فقر و گـرسـنـگـي و       
فشــارهــاي جســمــي و روحــي زنــدگــي          

بـه نـابـودي         صدها ميلـيـون كـودك را       
در دنـيـايـي كـه زنـدگـي           .  كشانده است

انساني و امروزي به ضـخـامـت كـيـف        
پول شهروندان بستگي دارد، شما پرچـم  
دنيايي انساني را بـراي هـمـه كـودكـان          

 . برافراشتيد
در كشوري كه سـركـوب، شـكـنـجـه و             
اعدام انسانهاي شـريـفـي كـه خـواهـان             
بهتر زيستن هستند، در راس اقدامات 
دولت است، شما نماينده گان شجـاع و    
بي تخفيف دفاع از ضعفـتـريـن بـخـش        

 . جامعه يعني كودكان بوديد
اثرات كار و فـعـالـيـتـهـاي شـمـا بـجـا                 
ماندني است، چـرا كـه اهـدافـي را بـه              
پيش مي بريد كه در اعماق جـامـعـه و      
در قلب تك تك انسانهاي شريف نهفتـه  

دور نيست كه اين اهداف انساني . است
به كمك همـه مـا، قـانـون آن جـامـعـه                

 .گردد
  

با آرزويي موفقيت بيشـتـر بـراي هـمـه          
 شما عزيزان

  
 " كودكان مقدمند"نهاد 
 ٢٠٠٨ اكتبر  ١١ مهرماه،  ٢٠ 
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  بازداشت دانشجويان اصفھان
ارسالن صادقي ، مازيار معصومي ، ندا 
اسدي ، از دانشجويان دانشگاه اصفهان ، 

 ۲۱ به همراه حبيبه عاليي شب يکشنبـه    
ـان اصـفـهـان          ۸۷ مهر  در شهرک بهـارسـت

ـال          ـق ـت بازداشت و به مکان نامعـلـومـي ان
ـروهـاي      .  داده شدند ـي در ضمن در يورش ن

ـه خـانـه ارسـالن صـادقـي در                   امنيتـي ب
اصفهان ، هم خانه وي بدون هيچ اتهامـي  

 .بازداشت شد 
 

ـان اصـفـهـان           راي نهايي عليه دانشجوي
ـاطـي            ـتـه انـظـب پس از صدور احکام کـمـي
ـان    دانشگاه اصفهان و اعتراض دانشجـوي
محکوم شده به احکام صادره ، صبح روز 

مهـر، احـکـام صـادره مـورد            ٢٢ دوشنبه
رسيدگي و راي نهايي کميته مذکور بدين 

 .شرح صادر گرديد
 
ارسالن صادقي مدير مسئول نشـريـه     -۱ 

دانشجويي اشتراک ، يک ترم محـرومـيـت    
 از تحصيل

نرگس شريفي مدير مسـئـول نشـريـه         -۲ 
دانشجويي دريچه ، توبيح کتبي به همـراه  

 درج در پرونده
مــژده ســمــايــي ، از دانشــجــويــان               -۳ 

آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب ، يــک تــرم               
محروميت از تحصيـل و مـمـنـوع ورود           

 شدن به خوابگاه و دانشگاه
عــلــيــرضــا داوودي از دانشــجــويــان          -۴ 

آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب ، دو تــرم                 
محروميت از تحصيـل و مـمـنـوع ورود           
ــگـــاه                  ــگـــاه و دانشـ ــوابـ ــدن بـــه خـ  شـ

زويا شکوهي مدير مسـئـول نشـريـه           -۵ 
ـه هـمـراه              ـبـي ب ـت طلوعي ديگر ، توبيخ ک

 درج در پرونده
ـرمسـئـول              -۶  حسين سـرشـومـي ، مـدي

ـا       نشريه اميد فردا ، توبيخ کتبي هـمـراه ب
 درج پروده

ـا             -۷  ـبـي هـمـراه ب ـت آرش انواري توبيخ ک
 درج پروده

ـان         -۸  مازيار معصومي ، از دانشـجـوي

آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب ، دو تــرم                 
محروميت از تحصيـل و مـمـنـوع ورود           
ــگـــاه                  ــگـــاه و دانشـ ــوابـ ــدن بـــه خـ  شـ
ـيـز               ـان ديـگـري ن گفته ميشود دانشـجـوي
همچنان در انتظار دريافت احکام خود از   
 .کميته بدوي دانشگاه مذکور مي باشند

 ۴۰ بيش از    اعتراض در دانشگاه عالمه
ـان مـقـطـع تـحـصـيـالت              نفر از دانشجوي
ـامـه اي                تکميلي دانشـگـاه عـالمـه در ن
ـيـس دانشـگـاه                  ـه رئ سرگشـاده خـطـاب ب
عالمه نسبت به اخراج و بازنشسته کـردن  

ايـن  .  اساتيد اين دانشگاه اعتراض کردنـد 
 ۹ نامه اعتراضي در پي بازنشسته کردن   

نفر از اساتيد دانشکده اقتصاد دانشـگـاه     
 .عالمه نوشته شده است

 
ماه  ۸محکوميت احمدی به 

  حبس
ـان               محمد مـهـدي احـمـدي از دانشـجـوي
دانشگاه شـيـراز طـي حـکـمـي از سـوي                
ـيـغ             ـل ـب ـه اتـهـام ت شعبه اول دادگاه شيراز ب

. ماه حبس محـکـوم شـد      ٨ عليه نظام به 
اين در حاليست که احکام حبس تعليـقـي   

رفته مي شـود  گمعموال تا دو سال درنظر 
امــا دادگــاه حــکــم حــبــس ايــن فــعــال               
ـه                    ـه مـدت چـهـار سـال ب دانشجويي را ب

ـيـق در آورده اسـت          مـحـمـد    .  صورت تعل
مهدي احمدي اسفند ماه گذشته پـس از      
اعتراضات دانشجويي در دانشگاه شيراز 
ــه مــدت ســه روزدر بــازداشــت اداره                  ب
ـا قـرار              ـه ب اطالعات استان فارس بـود ک

 .وثيقه آزاد شد
 

حکم حبس تعليقی آرمان 
  صداقتی

دادگاه تجديد نظر حکـم دو سـال حـبـس           
تعليقي آرمان صداقتي فعال دانشجـويـي   

شعـبـه   .  دانشگاه پلي تکنيک را تأييد کرد
ــراض                ۲۱  دادگــاه انــقــالب بــا رد اعــت

ـر دادرسـي            صداقتي به اشـکـاالت وارد ب
ـيـد       ـاي حکم دو سال حبس تعليقي وي را ت

آرمان صداقتي مديرمسئول نشـريـه     . کرد
آبان ماه سال گذشـتـه   “  جرس” دانشجويي 

ـان در          پس از شرکت در تجمـع دانشـجـوي
ـه                   ـه در اعـتـراض ب دانشگـاه عـالمـه، ک
صدور احکام سنگـيـن حـبـس بـراي سـه             
ـيـر و           ـب دانشجوي در بند دانشگاه امـيـرک
محروميت دانشجويان از حق تـحـصـيـل       

روز  ۱۰ برگزار شده بود، دستگير و مدت 
ـرادي              ـف را در زندان اوين در سـلـولـهـاي ان

ـه    . گـذرانـد        ۲۰۹ و    ۲۴۰ بندهاي  الزم ب
ـاطـي       ذکر است صداقتي در کميته انضـب

بــه درخــواســت کــمــيــتــه      ( وزارت عــلــوم     
به سـه تـرم     )  انضباطي دانشگاه اميرکبير

ـيـق       ـان                 ( تعـل ـاي ـا پ ـه صـورت مـعـلـق ت ب
 .محکوم شده است) تحصيل

وضعيت بحرانی هدايت 
  غزالی

دانشجوي زنداني هدايت غـزالـي پـس از        
پايان دادن به اعتصـاب غـذاي طـوالنـي         

ـه عـلــت            ١٨ خـود درتــاريـخ        مـهــرمـاه ب
صدمات جسمي حـاصـل از اعـتـصـاب          
غذا و آسيب شـديـد دسـتـگـاه گـوارشـي              
ـيـمـاريـهـاي عـديـده                دچار مشکـالت و ب
ـامـبـرده امـکـان           جسمي گرديده است ، ن
تغذيه پيدا ننموده و حالتهاي مکرر تهوع 
ـا            ، سرگيجه ، تشنج باعـث شـده اسـت ت
نامبرده حداقل سه بار بوسيله سرم مـورد    

ـاسـي      .  رسيدگي قرار گيرد اين زنداني سـي
ـيـز از          ـاري ن که حتي توان تحرک و هوشـي
وي سلب گرديده است در طي روز حداقـل  
ـقـل امـا        ـت دوبار به بهداري بند مذکور من
ـه              پزشک مربوطه از تـوجـه و رسـيـدگـي ب
وضعيت وخيـم ايـن دانشـجـوي زنـدانـي             
سرباز زده و با بي اهميت دانستن حال وي 
ـيـت             ، وضعيت حال را خـارج از مسـئـول
 .خـــــود اعـــــالم نـــــمـــــوده اســـــت                

 
احضار چھار دانشجو در 

 تبريز  
ـان             به دنبال تجمـع اعـتـراضـي دانشـجـوي

ـفـر از              ٦ دانشگاه تبريز در  مـهـر چـهـار ن
فعالين دانشجويي اين دانشگاه به کميتـه  

از سـوي ديـگـر        .  انضباطي احضارشدنـد 
حراست در تماس با خانه هاي چندين نفـر  
از فعالين دانشجويـي دانشـگـاه مـذکـور          
ـرخـوردهـاي          انها را تهديد به دستگيـر و ب

ـبـي         .  خشن کرده است ـان مـجـت دانشجـوي
رزمي دانشجوي مهنـدسـي بـرق، نـعـيـم           
ـيـمـوري           احمدي، وحيد دهقان و ايـديـن ت
ـان       مدير مسئول نشريه تلنگر، دانشـجـوي
احضــار شــده بــه کــمــيــتــه انضــبــاطــي             

نعيم احمـدي در پـي تـحـصـن            . ميباشند
ـز در خـرداد             ـري ـب هاي سه روزه دانشگـاه ت

به دو ترم محـرومـيـت از تـحـصـيـل             ۸۶ 
مــحــکــوم شــده بــود کــه تــرم اول ســال                

را در محـرومـيـت از       ۸۷ -۸۶ تحصيلي 
ـا   .  تحصيل گذراند ـق حراست دانشگاه ساب

با چندين نوبت تماس هاي تلفني خانـواده  
وحـيـد   . نعيم احمدي را تهديد کرده بـودنـد    

ـيـک          دهقاني دانشجوي مهنـدسـي مـکـان
ـا         ـاط ب ـب ديگر فعال دانشجويي نيز در ارت

ـه يـک           ۸۶ تحصن هاي  ـز ب ـري ـب دانشگاه ت
تـرم مـحـرومـيـت مــعـلـق از تـحـصـيــل                   

وي با چنـديـن نـوبـت       .  محکوم گشته بود
ـا     تماس هاي تهديد آميز تلفني حراست ب
 .خانواده خود دچار مشکالتي گشته بود

  چهار ماه حبس براي ياسر بهادري 
ـه          ياسر بهادري دانشجوي عـمـران ايـالم ب
چهار ماه حبس تعزيري از طـرف شـعـبـه         
اول دادگــاه تــجــديــد نــظــر اســتــان ايــالم            

اين دانشجو سال گذشته در   .  محکوم شد
ـيـد دانشـگـاه         مقابل توهين يکي از اسـات
ايالم به يک دختر دانشجو واکـنـش نشـان      
ـه      ـه ب داده و به حمايت از او پرداخته بوده ک
علت اينکه آن استاد رئيس شـعـبـه سـوم         
ـه           تجديد نظر استان ايالم بـود، در مـرحل
تجديد نظر که توسط همکاران اين استـاد  
صورت مي گرفت به ايـن راي مـحـکـوم         

ـه ايـن دانشـجـو            .  شد ـه ب در راي دادگاه ک
ـيـل اخـالل        ـب ابالغ شده است مواردي از ق
ـه     در نظم و به هم زدن کالس درس آمده ک
ـان هـمـکـالـسـي ايـن                  تمامـي دانشـجـوي
دانشجو آن را کـذب مـحـض دانسـتـه و              
اقــدام ايــن اســتــاد را ســوء اســتــفــاده از              

 .موقعيت شغلي مي دانند
 

  بازداشت امير محسن محمدی 
محسن مـحـمـدي از دانشـجـوي رشـتـه              
ـبـد يـزد در پـي                 ارتباطات دانشـگـاه مـي
احضــار بــه اداره اطــالعــات اصــفــهــان            
ـامـعـلـومـي              ـه مـکـان ن بازداشت شده و ب

محمدي طي ماه هـاي  .  منتقل شده است
ـه اداره اطـالعـات                 ـار ب گذشته چـنـديـن ب
ـه                  ـيـز ب ـار ن اصفهان احضار شـده و يـک ب
مدت يک شبانه روز در بازداشت و تـحـت   

پدر ايـن فـعـال        .  بازجويي به سر برده است
ـاه                 ـه دادگ ـيـز روز گـذشـتـه ب دانشجويي ن

در .  انقالب اصفهـان احضـار شـده اسـت          
ـا                   ۱۹ تاريخ  ـيـز مـامـوريـن ب شـهـريـور ن

مراجعه حضوري به منزل پدري مـحـسـن    
ـاظـت               ـه حـف محمدي در اصفهـان او را ب
ـقـل کـرده و          ـت اطالعات سپاه اصفهان من
لوازم شخصي وي از جمله لپ تاپ وي را   

 .ضبط کردند
محسن محمدي ، روزنامه نگار و فـعـال       
دانشجوئي آزاديخواه و برابري طـلـب، در       

ـاد          ١٧ تاريخ  ـه سـت مهر پس از احضـار ب

خبري وزارت اطالعات بازداشت گـرديـد     
و تاكنون خبري از وي در دسـتـرس نـمـي         

الزم به ذكر است كه وي قبل از ايـن  .  باشد
، سه بار ديگر به ستاد خبري احضار شـده  
و مورد تهديد و بازجوئي هـاي خشـونـت      
آميز قرار گرفته بود و اتهامات سنگينـي  
از جانب وزارت اطالعات به وي نسـبـت       
داده شده بود ، در حالي كه اكثر اتهامـات  
ـيـل و مـدركـي            ساختگي و بدون هيچ دل

 . بوده اند
كميتـه پـي جـوئـي وضـعـيـت مـحـسـن                   

 محمدي
 بازداشت صمد موالقلی

سـالـه، دانشـجـوي        ۲۳ “ صمد موالقلي”
رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد شبستر ، از   

مهر حـوالـي ظـهـر، در            ۱۵ روز دوشنبه 
منـزل خـانـواده خـود تـوسـط مـامـوران                 
امنيتي دستگير شده و تا کنون تنها يـک    
ـا خـانـواده اش را                 ـنـي ب ـف ـل تماس کوتاه ت

ـتـي هـنـگـام            . داشته است ـي نيروهاي امـن
بازداشت ضمن تفتيش خانه، کامپيـوتـر،   
ـيـز    کتابها و ديگر وسائل شخصي وي را ن

ـرده،      . با خود بردند ـامـب الزم به ذکر است ن
ـاريـخ                      ـيـش يـعـنـي در ت  ۱۵ چند مـاه پ

نيز در آستانه دومـيـن    ۱۳۸۷ ارديبهشت 
ـيــز     ۸۵ سـالـگــرد اعـتــراضـات خـرداد             ن

دســتــگــيــر شــده و مــدت چــنــد روز در              
ـا            بازداشت موقت به سر بـرده و سـپـس ب

 .قرار وثيقه آزاد شده بود
  تهديد دانشجويان دانشگاه زنجان

پــس از جــلــوگــيــري از انــتــخــاب واحــد             
دانشجويان دانشگاه زنجـان، در روزهـاي       
اخير، عده اي از دانشجويان با تـهـديـد از      
سوي افراد ناشناس که خـود را از طـرف         

در . دانشگاه معرفي نمودند، مواجه شدند
ـا            ـا تـمـاس ب پي اخبار واصله، اين افراد ب
ـان دانشـگـاه               منزل عده اي از دانشـجـوي
ـر   زنجان، پس از تهديد خانواده ها مبني ب
بازداشت و برخورد آموزشي و انضبـاطـي   
ـا درخـواسـت       با دانشجويان از خانواده آنه
ـيـت فـرزنـدان خـود             مي کنند که از فـعـال

ـان        . جلوگيري کنند در همين حـال هـمـچـن
ـا      فايل آموزشي، عليرضا فيروزي، سـورن
هاشمي و بـهـرام واحـدي بسـتـه اسـت و               
اجازه انتخاب واحد و حضـور در کـالس         
هاي درس به آن ها داده نمي شود و عـده      
ـبـي خـود و            ـت اي نيز با ارائه تعهد نامه ک
خانوده خود اجازه انتخاب واحد يافتنـد و    
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به مناسبت روز جهاني علـيـه اعـدام      
اکتبر تظاهرات ايستـاده اي     ۱۰ روز 

در يکي از مراکز اصلي شهر مالـمـو   
  ۴ مـراسـم از سـاعـت           .  برگزارگرديـد 

بــعــد از ظــهــر در مــيــدان گــوســتــاو            
در مـــحـــل    .  آدولـــف  شـــروع شـــد         

تظاهرات بر روي پـارچـه بـزرگـي بـه              
اعـدام را    "  انگليسي نوشته شده بود   

و بـر    "  در سراسر جهان متوقف کنيـد 
روي پالکارد ديگري نوشته شده بـود    
که جـمـهـوري اسـالمـي را بـايـد بـه                   
خــاطــر جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت و            
برقراري حکومت اعدام، شکنجه  و     
زندان  از مجامع بين الملـلـي اخـراج      

در پــالکــارد ديــگــري عــکــس       !   کــرد
فرزاد کمانگر قرار داشت که در کنـار  

مـعـلـم مـبـارز        : " آن نوشته شـده بـود      
جـان او    .  محکوم به اعدام در ايـران      

در ايــن مــحــل      ".   را نــجــات دهــيــد     
نمايشگاه عکسـي از صـحـنـه هـاي            
اعدام جمهوري اسالمي ترتـيـب داده     
شده بود که  توجه بسياري را به خـود  

در مــيــان عــکــســهــا،        .  جــلــب کــرد   

کارگر و تـرانـه       "   جوهيل" عکسي از 
سراي انقالبي که در آمـريـکـا اعـدام         

 . شد ، به چشم مي خورد 
مراسم با سخـنـرانـي سـوئـدي حسـن           

صالحي عضو دفتـر سـيـاسـي حـزب          
. کمونيست کارگري ايـران آغـاز شـد       

او در سـخـنـانـش در مـورد احـکــام                  
اعدام در سراسر دنيا اشاره کرد و بـر    

اعـدام  اين موضوغ تاکيد گذاشت که 
قــتــل عــمــد دولــتــي ظــالــمــانــه، نــا            

عادالنه، وحشيانه و قـرون وسـطـايـي       
و مجازات اعدام بايد در هـمـه        است

در وي گـفـت کـه          .  جا فورا لغو شـود 
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري         

اسالمي دههـا هـزار نـفـر تـا امـروز               
اعدام شـده انـد و نـفـرت عـمـيـق و                    
عظيمي در ايران عليه اين اعـدامـهـا    

حسن صالحي تاکيد .  در جريان است
کرد در چـنـد سـال گـذشـتـه مـبـارزه                 
عليه اعدام در ايران قدرت و وسـعـت   

بيشتري گرفته و يکي از جبهـه هـاي     
مبارزه مردم با حـکـومـت اسـالمـي          

ــوده اســت     ــهــار            .  ب ــان اظ و در پــاپ
امـيـدواري کـرد کـه مــنـاســبـت روز               
جهاني عليـه اعـدام بـتـوانـد جـبـهـه               
حيات و انسانيت را براي لغو تمام و   
کمال مجازات اعدام هر چه بـيـشـتـر       

ــقــويــت کــنــد      ســحــنــرانــي حســن      .  ت
صالحي کـه در چـنـد نـوبـت انـجـام                  
گرفت بـا تشـويـق مـردم حـاضـر در                 

 .محل مواجه شد
بعد از شنـيـدن چـنـد تـرانـه، فـريـده                

آرمان عضو کـمـيـتـه مـرکـزي حـزب            
کمونيست کارگري و مسئول کمـيـتـه    
دفاع از حـقـوق زنـان در مـالـمـو بـه                

او در   .  ايــراد ســخــنــرانــي پــرداخــت       
ابتداي صـحـبـتـش بـا اشـاره بـه دو                  
عــکــســي کــه در مــيــان عــکــســهــا            
نمايشگاه بود گفت اينها عکسـي از    
همسـر ا ولـم مـهـدي مـيـرشـاه زاده                   
وهمسر دومم غالم کشاورز است کـه    
هر دو توسط مزدوران رژيم اسـالمـي    

آنـهـا   "  جـرم . " اعدام و کشته شـده انـد    

ايــن بــوده کــه بــراي بــوجــود آوردن                
جــامــعــه اي انســانــي و بــراي آزادي           

وقتي دولـتـي ايـن        .  تالش مي کردند
حق را داشته باشد که کسي را اعـدام  

آنوقت به هر بهانه اي دسـت بـه     .  کند
در ايـران کـافـي        . اعدام افراد ميزنند

است که تو مخالف سياسي باشي، و 
يا آئين و مرام ديگري داشته باشي و 
يا همجنس گـرا بـاشـي و يـا رايـطـه               
جــنــســي خــارج از ازدواج بــا کســي            
داشته باشي و يا فعال کارگري باشـي   
و يا فعال حقوق زنان و فعـال عـرصـه      
دانشجويي باشي تا با خطر اعـدام و      

.. محکوميت به اعدام مواجه گـردي 
دنيا بايد اعـدامـهـا را در هـمـه جـا               
متوقف کند و هـيـچ دولـتـي نـبـايـد               

در .   حق اعدام کسي را نداشته باشـد 
اين مراسم مردم با مراجعه بـا مـيـز        
اطالع رساني بـه امضـاي طـومـاري         
پــرداخــتــنــد کــه بــراي لــغــو جــهــانــي          

 . مجازات اعدام تهيه شده بود
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب             

واحـد    -کمونـيـسـت کـارگـري ايـران          
 )سوئد(مالمو 
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همچنـان بـا مشـکـالت مـخـتـلـف               
 .آموزشي مواجه هستند

 
نصب دوربين در دانشگاه  

   سبزوار 
يـد شـروع     شروع سال تحصيـلـي جـد     

ســرکــوب و کــنــتــرل رفــت و امــد               
دانشــجــويــان در دانشــگــاهــهــاي            
ــر کشــور بــوده                ــراس ــف س ــل ــت ــخ م

دانشجويان دانشـگـاه تـربـيـت          . است
معلم سبزوار، با ورود بـه دانشـگـاه          
مذکور در اغاز سال تـحـصـيـلـي بـا           
مشاهده نصـب دروبـيـنـهـاي مـدار             

مســئــولــيــن . بســتــه روبــرو شــده انــد      
ــا نصــب ايــن              دانشــگــاه ســبــزوار ب
دوربينها در صحن دانشـگـاه قصـد        
ايــجــاد رعــب و وحشــت مــيــان                 
دانشجويان و مانع شکل گـيـري هـر      
ــتــراضــي در دانشــگــاه                ــونــه اع گ

محل نصب دوربـيـن هـا بـه         . هستند
گــونــه اي اســت کــه مــحــل تــجــمــع           

اعتراضات دانشـجـويـي را پـوشـش          
الزم به ذکر است در سـال      .  مي دهد

هاي گذشته، در تمامي ايـن نـقـاط،      
 .تحصن هايي شکل گرفته است

 
حجاب در دانشـگـاه تـهـران و پـلـي             

  تکنيک
طي روزهاي اخيرو با حرکتي توهين 
اميز شـمـاري از دخـتـران دانشـگـاه             

حجاب ا " تهران به دليل عدم رعايت 
از طرف حراست دانشـگـاه   "  سالمي 

مذکور احضار و به انها تذکر کتـبـي   
 .رعايت حجاب داده اند

اين در حالي است که در ابتداي سال 
تحصيلي جديد دانشگاه تـهـران جـو      
امنيتي بي سابقه اي را تجـربـه مـي      

نصب گيت هاي امـنـيـتـي در         .  کند
تــمــامــي مــبــادي ورودي دانشــگــاه        
تهران و خوابگاه هـاي آن و کـنـتـرل           
شديد ورود و خروج دانشـجـويـان بـه       
همراه محدوديت هاي چشـمـگـيـر و       
فراوان جديد، فضاي دانشگاه تـهـران   
را که نسبت به دانشگاههـاي ديـگـر      

داراي محدوديت هاي کمتري بود با 
مديـريـت فـرهـاد رهـبـر بـه فضـاي                 
پادگاني همچون دانشگاه هاي پـلـي     

از . تکنيک و عالمه مبدل مي سـازد 
سوي ديگر دانشگاه پلي تکنيک نيز 
برخوردهاي انتظامات و حراست بـا    
دختران دانشـجـوي افـزايـش يـافـتـه            

دخالتهاي مـامـوران زن اداره       .  است
انتظامات در نحوه پوشش دخـتـران،   
اين روزهـا تـا دخـالـت در رنـگ و                  

بـه  .  جنس پوشش پيـش رفـتـه اسـت        
عالوه اينها تاکنـون چـنـديـن تـن از            
ــلــي تــکــنــيــک در ســال               دخــتــران پ
تحصيلي جديـد بـه بـهـانـه پـوشـش              
نامـنـاسـب بـه کـمـيـتـه انضـبـاطـي                  
احضار شـدنـد و از سـوي طـاهـري                
کارمنـد حـراسـت مـورد تـهـديـد و                

 .اهانت قرار گرفتند
 

  احضارمحمد يوسف رشيدی  
محمد يوسف رشـيـدي، دانشـجـوي         
دانشکده کامپيوتر پلي تکـنـيـک بـا       
ابالغ نامه اي که به امضاي رئـيـس     

شوراي انضباطي دانشـجـويـان ايـن         
دانشگاه رسيده است، به دبـيـرخـانـه       
شوراي مرکزي وزارت علوم احضـار    

: " در ايــن نــامــه آمــده اســت          .  شــد
ــخ                 ــاريـ ــت در تـ ــي اسـ ــضـ ــتـ ــقـ مـ

ــالع از             ٢٠/٧/٨٧  ــهـــت اطـ جـ
موضوع و گـفـتـگـو بـا کـارشـنـاس               
شــوراي مــرکــزي وزارت عــلــوم،              

... تحقيقات و فـنـاوري بـه آدرس              
دبــيــرخــانــه شــوراي مــرکــزي وزارت       

گفتني اسـت    ."  علوم مراجعه نمائيد
از    ۸۶ وي، پيش از اين، در خـرداد      

سوي شوراي انضباطي پلي تکنـيـک   
ترم (به دوترم محروميت از تحصيل 

با )  ۸۶ -۸۷ و ترم اول  ۸۵ -۸۶ دوم 
احتساب سنوات و مـحـرومـيـت از         
کليه امـکـانـات رفـاهـي تـا پـايـان                 
تحصيالت محکوم شد که در حـکـم   

دو    ۸۶ قطعي اين شورا در مهر ماه 
ترم محروميت به ترم هاي اول و دوم 

در ترم جـاري  .  انتقال يافت ۸۶ -۸۷ 
ــه               ــيــز دانشــگــاه از ارائــه هــرگــون ن

بـه  ...)  خوابگاه ، غذا و ( امکانات 
 .است وي خودداري کرده 

 ...اخبار دانشجويی

 سوئد -گزارشی از برگزاری روز جھانی عليه اعدام در مالمو

 

 کارت زیر را تکثیر و پخش کنید



اکتبر به مـنـاسـبـت روز        ۱۰ روز جمعه 
بــه فــراخــوان       جــهــانــي عــلــيــه اعــدام      

فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي      
واحد سوئيس، تظاهـراتـي در مـقـابـل          
 .مقر سازمان ملل در ژنو برگزار گرديد

در ابـتـدا احـمـد مـام مـحـمـدي دبـيـر                   
فدراسيون سراسري پناهندگـان ايـرانـي      
در ســوئــيــس ضــمــن خــوش آمــد بــه              
حاضرين نـکـاتـي را در مـورد نـقـض                 
حقوق بشر در ايران بيان کرد و اظـهـار       
داشت که در ايران نه تنها جوانان اعدام 
مي شوند بلکه جمهـوري اسـالمـي در        
بسياري موارد به کودکان و افـراد زيـر       
سن قانـونـي هـم رحـم نـکـرده اسـت و                  

کودک را به جوخه اعـدام       تاکنون دهها
وي در ادامه صحـبـتـهـاي     .  سپرده است

مـجـازات اعـدام نشـان از           :  خود گفـت 
نهايت بي احترامي و ننگ بشريـت در    

اسـت و کـارنـامـه جـمـهـوري                 ٢١ قرن 
ســال گــذشــتــه جــزء       30 اســالمــي در  

جنايت عليـه مـردم ايـران هـيـچ پـيـام                
   .ديــــگــــري نــــداشــــتـــــه اســــت               

احمد مام مـحـمـدي تـاکـيـد کـرد کـه                 
اعتراض و برپايي تظاهرات در مقـابـل   

سازمان ملل و ديگر سازمانهاي دفـاع  
بين المللي    از حقوق بشر بايد در سطح

ادامه پيدا کند تا جمهوري اسالمي را   
به دليل جنايت عليه بشريت مـحـکـوم      

 .کنند
بـا سـر دادن          سپس تظاهر کـنـنـدگـان      

شــعــار مــرگ بــر جــمــهــوري اســالمــي         
خواستار لغو حکم اعدام فرزاد کمانگـر  
و ملغاي مـجـازات اعـدام در ايـران و             

در ادامــه   .  جــامــعــه جــهــانــي شــدنــد        
گردهمايي، عـبـداهللا مـهـدي نـژاد بـه               
نمايندگي از حزب کمونيست کـارگـري     

قــرائــت کــرد و         را   ايــران پــيــام حــزب     
خواستار محکوميت جمـهـوري اسـالم      
از سوي شوراي حـقـوق بشـر سـازمـان            
ملل و اخـراج جـمـهـوري اسـالمـي از               

در ايــن    .مــجــامــع بــيــن الــمــلــلــي شــد      
تـــظـــاهـــرات پـــيـــامـــي نـــيـــز از                   

دوستـداران فـدراسـيـون تـوسـط              جانب

فرشيد قاسم پور خوانده شد و مـتـن آن       
 .گرديد  مردم توزيع  در ميان

در بخش پاياني تظاهـرات احـمـد مـام         
محمدي اعالم کرد که مـتـاسـفـانـه در          

نــفــر تــوســط         ۳۵۵ ســال گــذشــتــه          
دستگـاهـهـاي قضـايـي و سـرکـوبـگـر                

در .  جمهوري اسالمي اعـدام شـده انـد       
همين رابطه و در بخش پاياني بـرنـامـه      
قطعنامه اي نيـز ازجـانـب فـدراسـيـون           
ــي در               ــران ــاهــنــدگــان اي ــن ســراســري پ
محکوميت جمهوري اسالمي و احکام 
ــلـــي              اعـــدام، تـــوســـط مـــحـــمـــد عـ

خــوانــده شــد و بــه تــائــيــد            بــخــتــيــاري
 .تظاهرکنندگان رسيد

 
هــمــبــســتــگــي، فــدراســيــون ســراســري      

 پناهندگان ايراني واحد سوئيس
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ـنـد                 در بخش پـزشـکـي امسـال دو دانشـم
ـرکـا         فرانسوي و يک دانشمند آلمـانـي مشـت

ــرنــده جــايــزه امســال شــدنــد       هــارالــد زور   .  ب
ـيـق در        هاوزن، پژوهشگر آلماني براي تـحـق
مورد سرطان گردن رحم و ارتـبـاط ويـروس      
ـاري و پـژوهشـگـران              ـم ـي اچ پي وي با اين ب

لـوک  ” و   “  سينوسـي -فرانسوا بره” فرانسوي 
براي کشـف ويـروس اچ آي وي           “  مونتانير

ـزه         ) عامل انتقال بيماري ايدز(  ـده جـاي ـرن ، ب
 . نوبل پزشکي شده اند

در اين بخش نيمي از جايزه به اقاي هـارالـد     
ـم         زور هاوزن و به اقاي لوک مونتانيـر و خـان

ـارم        -فرانسوا بره سينوسي هر کدام يـک چـه
 . جايزه تعلق گرفت

ـر از سـال            ـف بيش از بيست و پنج ميليـون ن
تا کنون در اثر ابتال به بيماري ايـدز   ۱۹۸۱ 

ـد و در حـال                   جان خود را از دسـت داده ان
ـه         ـوده ب حاضر چهل ميليون نفر در جهـان ال

 .ويروس اچ آي وي هستند
به دنبال انتشار گزارش هـاي پـزشـکـي در           

ـاري              ۱۹۸۱ سال  ـم ـي که نـوع جـديـدي از ب
دستگاه ايمني بـدن انسـان مشـاهـده شـده            

ـيـن               -است، بره ـر اول ـي ـان ـت سينوسـي و مـون
محققاني بودند که کشف کردند ويروس اچ 
ـد               ـاري جـدي ـم ـي آي وي عامل ايجـاد ايـن ب

 .است
ـنـدان             تحقيقات آنها باعث شـد کـه دانشـم

ـراي تشـخـيـص               ـعـددي را ب روش هاي مـت
آلــودگــي بــه اچ آي وي، ابــداع کــنــنــد و                 
ـر           همچنين خون و مشتقات آن را دقـيـق ت

تشخيص سريع خـون هـاي     .  آزمايش کنند
ـاري     ـم ـي آلوده باعث شده است که گسترش ب
 .ايدز در بسياري موارد کامال مهار شود

ـه   البته تا کنون درمان قطعي براي آلودگي ب
اچ آي وي کشف نشده اسـت امـا در حـال            
ـه اچ          ـودن ب حاضر، برخالف گذشته، آلوده ب
آي وي برابر با حکم مرگ نيـسـت چـون در        
ـه        ـن چند سال گذشته تحقيقات در ايـن زمـي
ـه          پيشرفت زيادي داشته و داروهـايـي کـه ب
ـر شـده        ـرت بيماران داده مي شود بهتر و مـوث

 .است
ـو از       ـامـب در بخش فيزيک جايزه به يوچيرو ن

مکانيزم خودبه خـودي  " امريکا براي کشف 
ـر                ـزيـک ذرات زي ـي ـارن در ف ـق از بين رفتن ت

ـد           "  اتمي و ماکوتو کوباياشـي و تـوشـيـهـاي
ـراي              ـبـع       " ماسـکـاوا از ژاپـن ب کشـف مـن

ـواده      ۳ شکست تقارن که وجود حداقل  خـان
ـنـي مـي        ـي از کوارکها را در طبيعت پيش ب

ـده يـک      .  تعلق گرفت"  کند ـرن يوچيرو نامبو ب
دوم جايزه  و ماکوتو کوباياشي و توشيهايد 
ـزه امسـال      ماسکاوا هر کدام يک چهارم جاي

 .را برنده شدند

ـفـي و راجـر             در قسمت شيمي مارتيـن چـل
تسي يـن، دو پـژوهشـگـر آمـريـکـايـي و                   
ـه عـنـوان                ـومـوراي ژاپـنـي ب اوسامو شيـم

ـد      ۲۰۰۸ برندگان جايزه سال  . معرفـي شـدن
ـه خـاطـر کشـف            کميته نوبل اين جايزه را ب
پروتئين فلورسنت سبز، موسوم به جي اف   
ـه دسـت مـي           پي که از يک جانور دريايي ب
آيد، و همچنين مطالعاتي که در اين زمينه 

ــان اهــدا کــرده اســت              ــه ان ايــن .  کــرده انــد ب
ـزمـي                  ـي ـد مـکـان ـه ان ـوانسـت پژوهشگـران ت
ژنتيکي که باعث مي شود جانوران دريايي 
ـايـي                 ـر دري ـد، از چـت ـن روشنايي ساطع کـن

 . استخراج کنند
ـه        ـيـن ب ـئ کميته نوبل گفته است که اين پروت
ـديـل شـده           ـب ابزاري مهم در علوم زيستـي ت

ـاده    .  است ـف امروزه دانشمندان زيادي با اسـت
از پروتئين چتر دريايي براي عالمتـگـذاري   
 . سيستم زيستي جانوران استفاده مي کنند

در بخش ادبيات ژان ماري گوستاو لوکلزيو 
فرانسوي به عنوان برنده نوبل ادبيات اعـالم  

ـه     .  شد از آثار اخير آقاي لوکلزيو مي تـوان ب
ـوبـل آن را        باالسينر اشاره کرد که آکادمي ن

مقاله اي عميقا شخصي درباره تاريخ هنـر  " 
 . خوانده است" فيلسمازي

ـراي         اين نويسنده همچنين چندين کـتـاب ب
ـه   کودکان نوشته که در ميان آنها مي توان ب

 .الاليي و بالبيلو اشاره کرد
در بخش اقتصاد پل کروگمن امـريـکـايـي       

او .  توانست اين مقام را نصيب خـود کـنـد       
استاد دانشگاه پرينستون و از نويسـنـدگـان    
ـز اسـت              ـم ـاي ـويـورک ت ـي .  اقتصادي نشريه ن

ـه اسـت ايـن              ـت آکادمي علوم سلطنتـي گـف
ـاوردهـاي پـروفسـور                  ـيـل دسـت ـه دل جايزه ب

ـر   کروگمن در زمينه تاثير اقتصاد مقياس ب
ـه       شکل دهي به انگاره تجارت بين المـلـل ب

ـه اسـت           ـت از نـظـر ديـدگـاه         .  وي تعـلـق گـرف
اقتصادي، پل کروگمـن يـک اقـتـصـاد دان            
ليبرال با ديدگاهي مترقي محـسـوب مـي      

ـنـزي طـرفـداري          -شود که از مکتب نو کـي
 . مي کند

ـه رئـيـس جـمـهـور            و جايزه صلح نوبل نيز ب
. سابق فنالند اقاي مارتي آهتيساري رسيد

کميته نروژي گفت که ميانـجـيـگـري هـاي        
ـه        آقاي آهتيساري در طي سي سـال گـذشـت
ـقـاط            ـاري از ن براي حل مناقشات در بسـي

 . جهان بسيار با ارزش بوده است
ـه نـقـش آقـاي                     ـه خصـوص ب ـه ب ـت اين کمـي
آهتيساري در حل مناقشه هاي پيچيده در   
کوزوو و ايالت آچه در اندونزي تاکـيـد کـرده      

 .است
ـزه      ـه پـاس                   جايزه نوبـل جـاي اي اسـت كـه ب

هاي علمي و ادبي و صلح آميز هـر     فعاليت
ـه جـهـان اهـدا                 ساله به چهـره  ـرجسـت هـاي ب

 .شود مي
 در حاشيه

پارتياي عزيز، متشکر از مقاله ات و کـال      
تالش هاي شما براي آشنا کردن خوانندگان 

اما در .  نشريه با آخرين دستاوردهاي علمي
مورد اين جايزه نوبل دوست دارم که من هم 

ـژه     .  احساس خودم را بگويم ـوي جايزه نوبل، ب
در زمينه هاي اجتماعي، مثل جايزه صلـح  
نوبل و جايزه اقـتـصـاد، قـطـعـا نـظـرات و               
تمايالت محافل باالي طبقه حاکمه زمـان    

حـال در    .  ما يعني بورژوازي را بيان ميکند
مورد شيمي و فيزيک و پزشکي شايد بتوان 

" خنـثـي  " از لحاظ سياسي و طبقاتي قدري 
ـه هـاي هـم                      ـن بود، که حـتـي در ايـن زمـي
ـه در            ـاتـي جـامـع سياست و محتواي طبـق
نگاه به علم و تعيين اولويت هاي آن کـامـال   
ـزه صـلـح و            دخيل است، اما در مورد جـاي
اقتصاد و حتي ادبيات اين فاکتور سياسـي  

براي مثال تا آنجـا  .  حتما تاثيري قاطع دارد
)  و البته دقيق دنبال نکـرده ام   ( که شنيده ام 

ـده کشـي              در سالهاي گذشته کـه دوره عـرب
بازار آزاد بود برندگان جايزه اقتصاد نوبل از   
ـازار            ميان طرفداران نظريه هـاي طـرفـدار ب
ـر بـحـران           انتخاب ميشدند و حاال که در اث
ـوهـا       ـي سرمايه داري و افتضاح نئوکنسـروات
ـا    پشم و پيله بازار آزاد ريخته شده است گـوي

. ميرود"  اقتصاد دان ليبرال" چشم ها بطرف 
و يا مثال يادمان هست که چند سال پـيـش   
ـهـوري اسـالمـي و اسـالم                براي اينکه جـم
سياسي از نوع خوش خيم را به مردم قـالـب   
ـد             ـتـخـاب کـردن . کنند شيرين عبـادي را ان

ميخواهم بگويم راستش بايد جايزه نوبل را   
از وراي اين فيلتر سياسي و طبقاتـي نـگـاه      

ـوانـد مـوضـوع        .  کرد اين البته خودش ميـت
ـه      .  بحث جالبي در نشريه باشـد  امـيـدوارم ب

تالش براي آشنا کردن خوانندگان به آخـريـن   
ـه         ـن دستاوردهاي علمي بخصوص در زمـي
ـمـي، انسـان               ـزيـک و شـي ـي علوم طبيعي، ف

ـازهـم   .  شناسي و نظير اينها ادامـه بـدهـي      ب
 . تشکر مصطفي
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جــمــشــيــد هــاديــان مــتــرجــم فــارســي         
کــاپــيــتــال مــارکــس طــي يــادداشــت          
کوتاهي اطالع داده اسـت کـه از ايـن            

در )  جـلـد اول    ( پس کايپتـال فـارسـي        
. اينترنت در اختيار عالقمـنـدان اسـت     

اين يک خـبـر بسـيـار مسـرت بـخـش                
جوانان کمونيست اين اقـدام را      .  است

به جمشيد هاديان و رفقاي ديگري کـه    
همـراه او بـودنـد صـمـيـمـانـه تـبـريـک                    

االن بيش از هر وقت ديگري .  ميگويد
مـا هـمـه      !  موقع کاپيتال خواندن است

خوانندگان را دعوت ميکنـيـم کـه بـه         
آدرس سايت .  اين سايت مراجعه کنند

 :کاپيتال فارسي
www.kapitalfarsi.com 

در ضــمــن مــيــکــوشــيــم در جــوانــان            
کمونيست بخش هايي از کـاپـيـتـال را       
بياوريم و اين پشتوانه و تکـيـه گـاهـي        
براي اين نشريه و مبـاحـث آن خـواهـد         

از اين جهـت هـم بسـيـار بسـيـار             .  بود
ايـنـجـا بـراي  آشـنـايـي              .   خوشحاليـم 

بيشتر خوانندگان جوانان کـمـونـيـسـت      
مــقــدمــه جــمــشــيــد هــاديــان بــر نشــر          
اينترنتي کـاپـيـتـال فـارسـي را کـه از                

 . سايت فوق برداشته ايم مياوريم
  

 مقدمه مترجم بر نشر اينترنتي کتاب 
 

حنبش کارگري، جنبش کل مزدبگـيـران   
زحمتکش ايران، لـحـظـات خـطـيـري را             

اين جنبش امروز عـمـال در       .  گذراند مي
راس جنبش سرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي           
سرمايه قرار گرفته، و تا همينـجـا نشـان      
داده است که قابليت رهبري جامعه براي 
در هم پيچيدن طومار کثيف اين رژيم و   

بنابرايـن  .  داري را دارد کل بساط سرمايه
تثبت سرکردگي طـبـقـه کـارگـر در ايـن             
جنـبـش از اهـمـيـت حـيـاتـي روزافـزون                  

تثبيت اين سرکردگي در .  برخوردار است
ترين سطح معـنـائـي جـز تـبـديـل             اي پايه

هاي واالي انساني طـبـقـه کـارگـر           آرمان
هـاي   براي برپائي يک دنياي بهتر به آرمان
اگـر  .  وسيعترين اقشـار جـامـعـه، نـدارد         
و    ۵۷ بپـذيـريـم کـه شـکـسـت انـقـالب                  

جهنمي که در پي آن بـرپـا شـد نـتـيـجـه              
غيبت همين يک شرط بود، بـه حـيـاتـي         

بدين ترتيـب  .  بريم بودن حصول آن پي مي
اهميت کسب آگاهي طبقـاتـي کـارگـري       

نيـاز از     در روند حصول اين سرکردگي بي

آگاهي طبقاتي کارگـري در    .  تاکيد است
ترين سطح خود نتيجه آگـاهـي بـر         عميق
ترين نقدي است کـه   اي ترين و ريشه علمي

طبقه کارگر جـهـان تـا کـنـون بـر نـظـام                   
داري ارائــه داده؛ و آن کــتــاب              ســرمــايــه
خود مـارکـس     .  است)  کاپيتال( سرمايه 

اين کتاب را نقدي بر اقتصـاد بـورژوائـي      
 –دانـد     از ديدگاه منافع طبقه کارگر مي

اش سرنگـونـي    که امر تاريخي« اي  طبقه
شيوه توليد کاپيتـالـيـسـتـي و از مـيـان              
برداشتن قطعي و نهائي هـمـه طـبـقـات          

عميـق  »  نه« با اين نقد، با اين .  » است
و علمي و پابـرجـا و انـقـالبـي بـه نـظـام                 
کاپيتاليستي است که طبـقـه کـارگـر بـه          

رسـد، در قـالـب حـزب              خودآگاهي مـي   
اي مسـتـقـل         اش بـه طـبـقـه             کمونيستي
سوسياليـزم  « انداز  شود، چشم تبديل مي
را با قـاطـعـيـت عـلـمـي و              »  يا بربريت

گـيـرد، و           عملي در برابر کل جامعه مي

ضرورت اين انتخاب سـهـمـگـيـن را بـه             
شعور متعـارف هـمـه اقشـاري تـبـديـل              

کند که در پـي يـافـتـن راهـي بـراي                  مي
 . اند داري رهائي از منجالب سرمايه

بنابراين ناگفته پيداسـت کـه در لـحـظـه            
خطير کنوني دسـتـرسـي اقشـار هـر چـه             
وسيعتري از مردم، و در وهله اول اقشـار    
هر چه وسيعتري از خود طبقه کارگـر بـه     
. کتاب سرمايـه ضـرورت حـيـاتـي دارد           

انتشار نسـخـه ايـنـتـرنـتـي ايـن تـرجـمـه                  
 . پاسخي به اين ضرورت است

هاي چاپي نشر چاپي کتاب، که در    غلط
مـنـتـشـر     )  ۲۰۰۷ مه   (   ۸۶ ارديبهشت 

. شد، در اينجا تماما تصحيح شده اسـت 
در اين نسخه برخي اصالحـات هـم وارد       

انـد؛     شده کـه تـقـريـبـا تـمـامـا انشـائـي                  
به اين معنا که آنجا کـه ايـن     »  تقريبا« 

اصطالحات از کمترين اهميت معنـائـي   
انـد، آنـهـا را           و محتوائي برخوردار بـوده   

ضـرورت اضـافـه      .  ام   جزو غلطنامه آورده
بـه  »  تـوضـيـح   « کردن ستوني با عنوان   

از خوانندگان .  غلطنامه همين بوده است
کـنـم خـوانـنـدگـان            اين نسخه تقاضا مي

غلطنامـه  « نشر چاپي کتاب را از وجود 
در ايـنـجـا      »  کامل نشر چـاپـي کـتـاب        

 . مطلع کنند
از آنجا که، بنا به تجربه صد و چهل ساله 
جنبش کارگري از زمان انتشار سـرمـايـه    
تا کنون، موثرترين راه جذب مفاهيم اين 

کــتــاب مــطــالــعــه گــروهــي آن اســت،             
دسترسي به نسخه اينترنتي قـابـل چـاپ      

ايـن  .  يـابـد     کتاب اهميتي دو چندان مـي   
نسخه نيز بزودي تحت عـنـوان نشـر دوم        
 . در اختيار همگان قـرار خـواهـد گـرفـت         

بـر نشـر     »  مـقـدمـه مـتـرجـم        « خواندن   
چاپي کتاب را در شروع مطالعه به هـمـه   

زيرا اين مقدمه، گذشته .  کنم توصيه مي
ــگــر، شــامــل                  ــزهــاي دي ــي ــه چ ــم از ه

الزم براي خـوانـدن     »  فني« توضيحات 
تنهـا يـک     .  اين نسخه اينترنتي هم هست

توضيح فني از اين نوع در آن نسـخـه از         
قلـم افـتـاده اسـت، کـه ايـنـجـا اضـافـه                     

تمام عبارات داخل پرانتـزهـا از     : کنم مي
خود مارکس است، مگر آنکه بـا حـرف       

حــرف اول نــام فــاکــس، مــتــرجــم            ( ف   
. ج( و يا حروف اول اسم مـن    )  انگليسي

ــاشــد       ).       ه ــان       .  هــمــراه ب امــا در مــي
هاي کساني که مـارکـس از آنـهـا            نوشته

کنـد هـم در دو سـه مـورد                نقل قول مي
پرانتزهائي از خود اين نويسندگان وجـود  

چنين عباراتي در ميان دو   .  داشته است
اند، تا با پـرانـتـزهـائـي کـه          خط تيره آمده

مارکس در بسياري جاها در البالي نقـل  
هايش از اين نويسندگان آورده اسـت     قول

 . اشتباه نشوند
 جمشيد هاديان

 ۲۰۰۸ اکـــــــــتـــــــــبـــــــــر                    ۱۰ 
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اين اتفاق جدا از اينکـه ايـن رژيـم مـدافـع            
منافع اين بخش از جـامـعـه هسـت و در           
اهداف هم جهتند، اما نشان دهند اوضـاع  
خراب جمهوري اسـالمـيـسـت کـه حـتـي              
ـه                  ـتـوانسـت ـه خـود را ن ـزديـک ب بخشهاي ن
ــهــا را                     ــگــه دارد و صــداي آن راضــي ن

آنها زنگ خطر اعتراض همگـانـي   .درآورده
و وسيع جامعه را به رژيم هشدار ميدهـنـد   
و اعالم کرده اند که اين اقدامات وضعيـت  
بسيار خطرناکي در جامعه بوجود ميـاورد  
ـرل                   ـت ـتـوان کـن ـز را نـمـي که ديگر هيچ چـي

  .کيان.شاد باشي.کرد
  

 رها از تھران 
 بريد به کنسرت تپيش 

کنسـرت صـلـح و آزادي از گـروه               .  سالم" 

. در شهر بوخوم آلمان ۲۰۱۲ موزيک تپش
بــعــد از       ۴:۰۰ : نــوامــبــر ســاعــت          ۱۶ 
 " .بريد شرکت کنيد.ظهر
ـنـد در ايـن        :  ک. ج همه دوستاني که ميتوان

ـر   کنسرت شرکت کنند بايد بروند و مرگ ب
ـيـن آزادي و               جمهوري اسالمي و هـمـچـن
برابري و زنده باد جمهوري سوسياليـسـتـي    

ـنـد   ـراضـي           .  را فرياد بزن ـايـد فضـاي اعـت ب
ـان    وسيع و راديکالي را بنمايندگي از جـوان

ـان در        .  در ايران براه انـداخـت   صـداي جـوان
حـکـومـت اسـالمـي نـمـيـخـوايـم،               ( ايران 

ـريـت، آزادي        -نميخوايم ـرب سوسياليسم ياب
. را بگوش جهانيان رسـانـد    ....)  وبرابري و

  .کيان
  
 سجاد از ايالم  

 خواهان عضويت هستم 

سالم من سجاد هستم ساکن شـهـر ايـالم      "
من به دنبال عضويت در حزب هستم ولـي  

ـه        .  تا به حال راهي پيدا نکـردم  ـتـونـي ب مـي
ـا             ـيـد؟ ب عنوان يک ازادي خواه کـمـکـم کـن

 " .تشکر سجاد
 
ـه ايــن حـزب خــوش               :  ک. ج سـجـاد جــان ب

همين که هم آرماني با اين حـزب و      . آمدي
تماس گرفته اي و اعالم عضويت کرده اي   

مکـمـل   .  گام موثري ست براي عضو شدن
اين کار يعني فعاليت براي نمايندگي ايـن    
حزب در شهر و مکانهايي که يو با آنها در 

اينکه اين حزب را در مـحـيـط          . ارتباطي
ـاطـي              ـب ـا آنـهـا در ارت ها و انسانهايي که ب

ـا    . بسازي مستقيما در رابطه با اين کارها ب
 .کيان.فعال باي.هم صحبت خواهيم کرد

 

 سعيد از تھران 
ميخوام بگم جدي نماز جـمـعـه هـا         .  سالم

مــنــظــور ســعــيــد    ! ( هــمــيــن خــبــراســت؟   
ـه اسـت کـه در                ـن عکسهايي در ايـن زمـي

اگــه )   ک. ج. هــفــتــه پــيــش چــاپشــده بــود        
. اينجوريه من جامو جلـوجـلـو رزرو کـنـم         

 ."لول
 
ـه      :  ک. ج ـن سعيد جان فکر کنم منظـورت اي

که بروي و جدا سازي جنسيتي که در آنجـا  
ـان و                 ـزنـي و ديـگـر زن حاکم است را بهم ب
ـاشـنـد، از شـوخـي                  ـار هـم ب مردان در کـن
گذشته واقعا اين حجاب و عـدم رعـايـت          
اون توسط زنان و جوانان بـدجـور بـحـرانـي        
ـر هـم                     براي رژيـم شـده و هـر روز شـديـدت

بايد اين مبارزه براي لغو حـجـاب   .  ميشود
ـر پـيـش          را متشکل و سازماندهي شـده ت

 کيان.موفق باشي.برد
 مزدک خراسانی 

 !پس حواستو جمع کن 
 :يک جوک جالب برايمان فرستاده اند

然在:  يک ضرب المثل چيني ميگـويـد  " 
一段时间内奇怪地降低。  ،

 "!پس حواست رو جمع کن
 فرشاد فرشاد 

 اتوبوس مدرسه در هند 
ـه شـرح           ـاج ب ـي عکسي فرستاده اند که احـت

 . ندارد
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 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند

 !چه به موقع
 کاپيتال فارسی در اينترنت

 ادامه نامه های شما



نفس اين پديده کـه گـرامـيـداشـت روز          
کودک و دفاع از حقوق کـودک بـه يـک          
واقعه سياسي تبديل ميـشـود خـيـلـي        
چيزها در باره اوضـاع جـامـعـه ايـران            

کجاي دنيا ايـنـطـور اسـت؟         .  ميگويد
اين بـخـصـوص حـقـايـقـي را در بـاره                 
قـــدرت و ابـــعـــاد آن جـــنـــبـــش                      
سوسيـالـيـسـتـي، راديـکـال و بشـدت               
انساني که از دل جامعه مـيـجـوشـد و       

در هميـن  .  عروج ميکند، بيان ميدارد
رابطه، اين مشاهده نيـز جـاي تـعـمـق          

کــه چــگــونــه مــيــديــاي راســت         :   دارد
کوشيد با بي اعتـنـايـي از کـنـار ايـن             
واقعه بگذرد و يا به مسـائـل ديـگـري         

براي مثال، در حالـيـکـه    . مشغول شود
ســايــت بــي بــي ســي عــکــس هــاي               
کنسرتي به منـاسـبـت روز کـودک در           

فـرهـنـگ    " تهران با لباس هاي محلـي    
را با جلوه و جال چـاپ کـرد،     "  خودمان

) اگـر اشـتـبـاه نـکـنـم           " ( دويچه وله" يا 
نخ نـمـا   "  حقوق بشر" سعي کرد فعالين 

شده دوم خردادي را زورکـي بـه وسـط          
صحنه بياورد و به مبارزه امروز بـراي    
حقوق کودک وصل کند، در حـالـيـکـه         
همه اينها از بـي بـي سـي تـا صـداي                

آمـدن  " آمريکا  با آب و تاب مشغول      
بـا عـکـس هـاي         "  يا نيامدن خـاتـمـي     

بــا "   مــارمــولــک شــکــالتــي  " بـزرگ از      
لبخند کذايي و دست تکان دادن بـراي    
دوربيـن بـودنـد ، در تـهـران سـه روز                   
مراسم هاي مختلف براي گراميداشت 

و در روز آخـر در    .    روز کودک برپا بود
قــلــب تــهــران يــعــنــي در پــارک اللــه              
جمعيتي باالي هزار نفر از کـارگـران و     
معلمان و فعالين حقوق کودکان جـمـع   
شدند تا به بي حقوقي کودکان از زوايه 
اي راديکال و سوسياليستي اعـتـراض   

اخبار آنـرا در هـمـيـن شـمـاره             . ( کنند
جالبتر ايـن  .)  نشريه مالحظه ميکنيد

بود که برگزار کنندگان تصميم گـرفـتـه    
بودند در روز سوم که حرکتشان جـنـبـه    
اعتراضي و سياسي دارد کـودکـان را         
دخيل نکنند تا دنياي شاد کودکانه را 

و البـتـه حـاجـي       .    به سياست نيااليند
بي بي سـي و ديـگـر آيـات عـظـمـاي                   
ميدياي راست که مشغـول مـونـيـتـور        
کــردن کــوچــکــتــريــن تــحــوالت بــيــت         
منتظري هستند در مقابـل ايـن هـمـه         

تـــمـــدن و انســـانـــيـــت، ايـــن هـــمـــه             
سوسياليسم و راديکاليسمي که انسان 
قرن بيست و يک را نمايندگي ميکـنـد   
چه ميتوانند بـکـنـنـد جـز سـکـوت و                

 سائيدن دندان ها برهم؟ 
 

چـرا  .  باري بـه اصـل بـحـث بـپـردازيـم               
جشن روز کودک امسال شاخص تغيير 

و ( توازن قوان سياسي  به زيـان رژيـم         
و به نـفـع چـپ و          )  البته همه بورژواها

 آزاديخواهي و طبقه کارگر بود؟
 
براي پاسخ به اين سوال بـايـد بـر يـک            

ــذاشــت           ــد گ ــي ــاک ــه ت ــکــت ــه    .  ن ــن ک اي
گراميداشت روز کودک و مراسـم هـاي     

نظير جشن آدم بـرفـي هـا در          ( مشابه 
، يعنـي کـال مـطـرح کـردن            ) کردستان

حقوق کودک و دفاع جانانه و تا به آخـر  
از آن، يک امر کارگري و کمـونـيـسـتـي      

فقط در ايران نيست که اينـطـور   .  است
است، تاريخا و در سطح بين الـمـلـلـي       

نـمـي خـواهـم       .  هم اينطور بـوده اسـت      
بگويم جنبش ها اجتماعـي ديـگـر در        
اين مورد کـاري نـکـرده انـد، امـا بـه               
شهادت مانيفست کمونيست   اولـيـن   

و قـطـعـنـامـه        )  ۱ ( برنامه جنبش مـا    
هاي اولين بين الملل کارگري،  حقـوق  
کودک و بويژه کودکـان کـار در مـرکـز           

در ايـران    .   توجه جنبش ما بوده اسـت   
آن .   اين رابطه البته بسيار واضح است

جنبشي که بي تخفيف خـواهـان لـغـو         
ــوده ، اعــالم کــرده                   کــار کــودکــان ب
کــودکــان مــذهــب نــدارنــد و  پــرچــم              
محکوم کردن حجاب کـودک را بـلـنـد         
کرده است، آن حزبي که دفاع از حقـوق  
کودک را بعنـوان وجـهـي از هـويـت و               
برنامه سيـاسـي خـود تـعـريـف کـرده،              
بــراي ايــن مــبــارزه ســازمــان و نــهــاد            

را بـوجـود   "  کودکان مقدمند" ساخته و 
و اين تنـهـا   .  آورده، حزب ما بوده است

انعکاس يک وضعيت واقعي ريشه دار 
در جامعه يـعـنـي  در طـبـقـه کـارگـر                 

حــزب مــا بــعــنــوان حــزب ايــن         .  اسـت 
جنبش اجتماعي خواست ها و جـهـت     
گيري ها در زمينه حقوق کودک را بـه      
روشــنــي تــعــريــف کــرده و در ســطــح             

اتفاقي .   سياست نمايندگي کرده است
نيست که يک وجه بسـيـار تـوده اي و            
سازمانيافته کمونيسم کارگري بمثابـه  
يک جنبش اجتماعي در ايـران امـروز          

در عرصه دفاع از حقوق کودک خود را 
بـعـبـارت ديـگـر بـايـد            .  نشان ميـدهـد  

توجه کرد که  بانيان و صاحبان جشـن    
کودک و جنبش دفاع از حـقـوق کـودک      
در سالهـاي اخـيـر در ايـران کـارگـران               
کمونيـسـت و جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي                  

 . کارگري آنها است
 

توازن قواي .  حال به سوال فوق برگرديم
سياسي بين جمهوري اسالمي و مـردم  
با حمالت وحشيانه جمهوري اسالمـي  

آذر سـال       ۱۳ به دانشجـويـان پـس از          
گذشته و دستگيري وسيع دانشجويـان  
چپ و حمله به فعالين سياسي در همـه  
عرصه ها و همچنين بـا اجـراي مـوج        
وسيعي از اعدام ها و حمـالت اوبـاش     
نيروي انتظامي به زنان در خيـابـانـهـا،     

اما فقط .  قدري به نفع رژيم تغيير کرد
از هـمـان روز اول هـم مـيـشـد               .  قدري

فهميد که اين توازن شکنـنـده اسـت و        
مـا تـاکـيـد       .  بزودي عوض خواهد شـد 

کرديم کـه ايـن حـمـالت از سـر تـرس                 
مرگ رژيـم اسـت نـه از مـوضـع قـدر                 

گفتيم کـه ايـن رژيـم تـا بـيـخ               .  قدرتي
دندان درگير بحراني عميق اقتصـادي،  
سياسي و حکومتي است و در منگنـه  
جنبش زنده و عظيمي قرار دارد  که به 
کمتر از قلع و قمع جمهوري اسـالمـي     

اکنون اجتمـاعـات   .   رضايت نمي دهد
و مراسـم روز کـودک پـيـغـام آور ايـن                 

 . تغيير توازن قوا است
 

بطور خـالـصـه مـيـتـوان مـهـمـتـريـن                   
 : فاکتورها را چنين برشمرد

بـر  )  و کل راست(بعداز هجوم رژيم  -
 ۱۳ در دانشگاه در    "  شبح لنين" عليه 

آذر،  حتي در همـان دانشـگـاه کـه در           
نوک تعرض رژيم قرار گرفته بـود،  در      
تمام سال تحصيلي گذشته مـا شـاهـد      
اعـــتـــراضـــات وســـيـــع و تـــوده اي              
دانشجويان بوديم کـه گـرچـه خـواسـت          
هاي سـيـاسـي و سـوسـيـالـيـسـتـي را                 
مستقيما نتوانست بلند کند،  امـا در    
لواي خواسـت هـاي صـنـفـي آشـکـارا              
آشتي ناپذيري سياسي، راديکاليسم و   
در عين حال ابـعـاد و قـدرت خـود را             

امسال هم دانشجـويـان   .  اعالم ميکرد
شيراز در اولين هفته هاي مهر  با هـو    
ــد کــه               ــجــانــي نشــان دادن کــردن الري
دانشگاه در هـمـان جـهـت در حـرکـت             

 . است
مقاومت زنان و دختران  در مـقـابـل      -

نـيـز   "  طرح امنيت اجتماعي" حجاب و 
در ماههاي گذشته  نه فـقـط فـروکـش       
نکرد بلکه کار را به آنـجـا رسـانـد کـه            

مرحلـه جـديـد طـرح امـنـيـت              " هرروز 
اعــالم کــنــنــد و امــثــال         "  اجــتــمــاعــي

تـبـديـل    " روزنامه جمهوري اسالمي از   
بـرداشـتـن    " و   "  بدحجابي به بي حجابي

دارنــد شــکــايــت    "  حــجــاب در مــتــرو     
 . ميکنند

اعدام هاي رژيم نيز با چنان مـوجـي     -
از اعتراضات در داخل و خـارج روبـرو     

اعـدام کـن و       " شد که معلوم شد دوره     
 .   گذشته است" حکومت کن

از همه شـايـد مـهـمـتـر،  در تـمـام                   -
مـاهــهــاي بــعــد از هــجــوم جــمــهــوري          
اسالمي به دانشگاه،  اعـتـصـابـات و         

همان طبقه اي کـه    ( مبارزات کارگري 
جنبش کمونيسم کارگري اش مـيـزبـان    

دمـي فـروکـش      )  جشن کودکـان اسـت    
برعکس، عليرغم همه فشارهـا  .  نکرد

و ســرکــوبــهــا، نــظــيــر حــملــه اوبــاش            
اسالمي به کارگران هفت تپه و  کـيـان   
تاير و غيره، اعتصابات کـارگـري هـم        
در ابعاد و گستردگي و  هم در شکل و 
سازمانيافتگي قدم به جلو گـذاشـت و     
بيش از پـيـش بـعـنـوان يـک فـاکـتـور                  
 . سياسي دخيل در  اوضاع مطرح شد

و باالخره هـمـراه بـا ايـن تـحـوالت                 -
حزب سياسي کل اين جوش و خـروش    
اجتماعي، حزب کمونيست کـارگـري،     
عالوه بر نقشي که در تـمـام تـحـوالت         
فوق داشت،  با کانال جديد و تلويزيون 
خود تريبوني فوق العـاده مـوثـر بـراي         
متعـيـيـن شـدن جـنـبـش کـمـونـيـسـم                   
کارگري، براي پيشروي سياسي آن  و       

برنامه .  براي متحزب شدن آن برپا کرد
آيت " هاي زنده تلويزيون کانال جديد از 

سرمـايـه داري     " تا "  اهللا هاي ميلياردر
و تا برنـامـه هـاي کـه         "  يا سوسياليسم

در اهميت و جايگـاه حـزب و تـحـزب           
کمونيستي پخش مـيـشـود،  نـقـشـي           
غير قابل انکار در شکستن توازن قـوا  
و پيشروي کل جنبش هاي اجتـمـاعـي    
و در راس آنـهـا کـمـونـيـسـم کـارگـري                

در واقــع وقــتــي رژيــم        .  داشــتــه اســت  
کوشيد دانشگاه و خيابان و کارخانه را 
به قرق اوباش مسـلـح و خـونـخـوارش          
درآورد، کـانـال جـديـد مـردم و بـويـژه                

که بينندگان پروپا قرص آنرا ( کارگران 
را در يـک اجـتـمـاع       )  تشکيل ميدهند

وسيع سيـاسـي و سـوسـيـالـيـسـتـي و                
نـه  .  رزمنده سراسري دورهم گـرد آورد     

تنها گردهم آورد، بلکه سالح اصلي را 
! حـزب :  نيز جلوي دست مردم قرار داد
حــزبــي .  حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري     

شــــديــــدا انســــانــــگــــرا، شــــديــــدا           
ماکزيماليست، شديدا سوسياليـسـت،   
شــديــدا آزاديــخــواه و در هــمــان حــال            
بشدت پا روزمين و ملمـوس و قـابـل        

کافيست به يک برنامه زنـده  .  دسترسي
تلويزيون کانال جديد نـگـاه کـنـيـد تـا             
ببينيد از بوکان و شيـراز و مشـهـد و          
اصفهان و کرج و تبريز مـردم و بـويـژه         
کارگران تـمـاس مـيـگـيـرنـد و اعـالم               
ميکنند که خـود را جـزو ايـن حـزب               
ميدانـنـد و سـوالشـان ايـن اسـت کـه                  

 .  چگونه بايد سازمان يابند
 

بر متن مجموعه اين اوضاع و احـوال      
است که جنبش اجتماعي ما در دفـاع  
از حقوق کودک اجتـمـاعـات وسـيـع و          
پــرشــوروي را از ســنــنــدج تــا تــهــران             

و بر متن مـجـمـوعـه     .  سازمان ميدهد
اين اوضاع و بن بست هاي همه جانبـه  
جمهوري اسالمي اسـت کـه  هـمـيـن              
اجتماعـات بـه نـوبـه خـود  بـه رژيـم                     
اســالمــي ســرمــايــه داران و بــه هــمــه           
جامـعـه اعـالم مـيـدارد کـه جـنـبـش                  
راديکال و سوسياليسـتـي سـرنـگـونـي         
طلبانه اي که اکنـون در ايـران جـريـان           
دارد قوي تر و پردامنه تر از آنست کـه  
با احمدي نژاد و قـاضـي مـرتضـوي و         
اوبــاش ســپــاه و اطــالعــات و طــرح              

. امنيت اجتماعي بشود حريـفـش شـد     
اين اجتماعات نشان ميدهد که تـمـام     
آنچه که سرکوبگران در اين چـنـد مـاه        

 !رشته بودند در واقع پنبه بوده است
 

واضح اسـت کـه  رژيـم اسـالمـي هـم                 
بخوبي اين چيزها را مـيـدانـد و   بـا               
چنگ و دندان تالش خـواهـد کـرد کـه         

اينکـه رژيـم     .  خود را آن باال حفظ کند
چه امکانات و آبشـن هـايـي دارد را              

اما تـا    .  بايد وقت ديگري بررسي کنيم
همينجا  مسلم است کـه بـعـد از روز          

.  کودک يک چيزهايي عوض شده اسـت 
يک مقطع دارد تـمـام مـيـشـود و فـاز             
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 ...تمدن ما، قدرت ما

 11ادامه صفحه  



دانشــجــويــانــي کــه پشــت       .  دهــنــد    
درهاي سالن مانده بودند تمام مدت 
جلـسـه بـه اعـتـراض و شـعـار دادن                  
پرداختند و  پـالکـارد هـاي خـود را           

از جــملــه شــعــارهــاي       .  بــاال بــردنــد   
 :دانشجويان اينها بودند 

دانشجوي زنداني آزاد بـايـد گـردد ،        
در داخـل    ...   مرگ بر ديکتاتـور و      

ســالــن دانشــجــويــان اجــازه نــدادنــد         
الريجاني صحبتهاي بـي ربـط خـود        
را پــيــش بــبــرد و مــورد اعــتــراض             
دانشجويـان واقـع شـد   و مـراسـم                  
سخنراني  عمال  تبديل بـه صـحـنـه         
اعتراض دانشجـويـان بـه جـمـهـوري           
 .اسالمي و هو کردن  الريجاني  شد

 
سران حـکـومـت از احـمـدي نـژاد و                 
کروبي تا استاندارها و مقامات ريـز  
و درشــتــش  بــار هــا و بــارهــا در                  
دانشگاه ها هو شده و سخنرانيـشـان   

قــطــع شــده اســت، ولــي ســخــنــرانــي         
الريجاني و هو کردن او در شـرايـط         

ــرد             ــي در .  خــاصــي صــورت مــي گ
شــرايــطــي کــه رژيــم تــمــام تــالش و            
وحشــي گــريــش بــراي ســرکــوب را            
متوجه جامعه و دانشـجـويـان کـرده         

 .است
 

الريجاني قبل از ورود بـه سـالـن و              
هـنــگــام ســخــنــرانــي بــارهــا تــوســط        
دانشجويان هو شد و سخنانش قطـع  
شد، وقتي دربـاره مـدرک کـردان در          
زماني که معاون خود او در صـدا و      
سيما بوده ابراز بـي اطـالعـي کـرد،         
وقــتــي دانشــجــويــان شــيــراز دربــاره        
ــود و                 ــراضــات يــازده روزه خ ــت اع
بازداشت هـا و احضـار بـه کـمـيـتـه                
انضباطي از وي سوال کـردنـد و وي       
دانشجويان را به نمايندگان مجـلـس   
ــه             ــمــون ــان ن ــه داد، دانشــجــوي حــوال
دانشگاه زنجان را يادآوري کردند که 
پي گيري نمايندگاه مجـلـس بـاعـث       

دســتــگــيــري و اخــراج تــعــدادي از             
دانشجويان شد، دانشجويان ادعـاي    
الريجاني مبني بر پي گيري مسئلـه  
توسط نمـايـنـدگـان مـجـلـس را هـو               

 .کردند
 

دانشجويـان بـه جـداسـازي جـنـسـي              
الريـجـانـي در      .  نيزاعتـراض کـردنـد     

چرا شما دوسـت داريـد       "  جواب گفت
هميشه قاطي باشيد و دختر و پسـر      

، الريـجـانـي بـه         "   در کنار هم باشند
خيال خـودش دانشـجـويـان را خـلـع               
سالح کرد، دانشجويان باز الريجاني 
را هو کردند و يکي از دانشـجـويـان        
اين حرف الريـجـانـي را تـوهـيـن بـه              
دانشجويان دانست و از الريـجـانـي          
خواست از دانشجويان عذر خـواهـي     
کند و الريجاني نيز مجبور بـه عـذر     

 .خواهي شد
 

سازمان جوانان کمونيست  حـمـايـت    
خــود را از اعــتــراض دانشــجــويــان           

ــراز اعــالم مــيــکــنــد و هــمــه                 شــي
دانشجويان را فرا ميخواند تا علـيـه   
فضايي که رژيم سـعـي مـيـکـنـد در           

. دانشگاهها به وجود آورد بايستـنـد  
بايد در مقابـل فشـارهـايـي کـه سـر             
مسئله حجاب به دانشـجـويـان وارد        
مــيــکــنــنــد، عــلــيــه  کــمــيــتــه هــاي          
انضباطي، احکام صادره  و زنـدانـي     

 .کردن دانشجويان  ايستاد 
ــيــن                ــول حضــور هــر کــدام از مســئ
جمهوري اسالمي در دانشگاها بايد 
بــا جــوابــي کــوبــنــده  از طــرف                     

نـبـاد اجـازه      .  دانشجويان روبرو شـود 
داد سران جمهوري اسالمي بـه خـود     
جرات دهند در دانشگاه ها آفـتـابـي      

شوند و حـتـي خـيـال سـخـنـرانـي و                   
افتتاح سال تحصيلي و غيره بـه سـر     

جــمــهــوري اســالمــي و       .  راه دهــنــد   
سرانش را بايد منزوي کرد و رسـمـا       
اعالم کرد اينها نماينده و سخنگوي 
مــردم در ايــران نــيــســتــنــد و اجــازه            

 .سخنراني  ندارند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 گستره باد اعتراضات دانشجويي
 زنده باد جمهوري سوسياليتي

 
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ اکتبر  ۱۰ ،  ۱۳۸۷  مهر ۱۹ 
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جديدي در اعتراضات اجـتـمـاعـي و         
پيشروي کـمـونـيـسـم در ايـران آغـاز                

سران رژيم اسـالمـي  بـايـد           .  ميشود
فکر ديگري بحال حـکـومـت زار اهللا        

تا آنجا که به صف کـارگـران و     .  بکند
کمونيست ها و همه مـردم آزايـخـواه        
بر ميگردد بايد مبارزه در همه جبهه 

بـايـد در دانشـگـاه         .  ها گسترش داد  
حرکات و اعتراضات گسـتـرده بـرپـا         

آذر    ۱۶ کرد و بر متن آن  آماده يـک      
بايد حجاب ها را   .  سرخ و کوبنده شد

مـارسـي      ۸ برگرفت و بـراي بـرپـايـي         
نـقـش   .  وسيع و پـرقـدرت آمـاده شـد          

طبقه کارگر و اعتصابات کارگري در 
تحوالت آتي واضح است که  تعـيـيـن    

بــايــد جــنــبــش   .  کـنــنــده خــواهــد بــود     
کارگري را در سطح سراسري متحد و 

بايـد بـراي نـبـردهـاي          .   متشکل کرد
بزرگ يعني سرنگوني رژيم اسـالمـي     
و  برپايي جمهوري سـوسـيـالـيـسـتـي          

بايد سالح اين نبرد يعـنـي   .  آماده شد
بـايـد   .  حزب را بـخـوبـي حـدادي کـرد         

ــهــاي حــزب               شــاخــه هــا و ســازمــان
کمونيست کـارگـري را در هـمـه جـا                

بايد در هـر کـارخـانـه و         .  بوجود آورد
محله، در هر مدرسه و هـر دانشـگـاه      
حزبي ها خود را متـشـکـل کـنـنـد و           
توده هاي وسيع را حول خود سازمـان  

بايد يک رهبري واحد و  آگـاه      .   دهند
و سراسري را بر يک صف قـدرتـمـنـد،     
به اندازه کافي سازمانيافـتـه تـامـيـن        

بايد بصورت حزب کمـونـيـسـت     .  کرد

اين مهمـتـريـن    .  کارگري متشکل شد
ضامن ايـجـاد انـواع تشـکـل هـا و                  
سازماندهي و رهبري  اعـتـصـابـات         
تــوده اي  و قــيــام و  پــيــروزي بــر                     
جمهوري اسالمي و مهمترين تـکـيـه      
گاه بنـاي جـامـعـه نـويـن انسـانـي و                 

 .شايسته کودکانمان است
--------------------- 

 : زير نويس
مانيفست کمونـيـسـت در پـايـان          )  ۱ 

ــالـــبـــات فـــوري              بـــخـــش دوم مـــطـ
) ۱۸۴۸ ( کمونيستها  در آن مقـطـع     

را بــر مــيــشــمــرد، از قــبــيــل الــغــاء             
مالکيت ارضي، ماليـات تصـاعـدي      

بنـد  .  بر درآمد، الغاء  وراثت و غيره 
دهم و آخر اين مطالبات، و در واقـع       

"  بـرنـامـه حـداقـل       " اين شکل اوليه از   
کمونيست ها،  در مـورد کـودکـان و        

 : کار کودکان است
 
آموزش رايگان همه کـودکـان     )  ۱۰ "  

الــغــاء کــار    .  در مــدارس عــمــومــي      
کــودکــان در کــارخــانــه هــا بشــکــل            

) در مـدارس ( تلفيق آموزش .  کنوني
 . "با توليد صنعتي، و غيره

. ۱۸۸۸ ترجمه از متـن انـگـلـيـسـي           
 . پرانتز از ما است

البته مانيفست کمونيست در چندين 
مورد به بي حقوقي کودکان و بردگـي  
آنها در خانواده و استثمار وحشـيـانـه      
آنـان در مـنـاســبـات سـرمـايـه داري                
اشاره ميکند و ضمن نقد بـيـرحـمـانـه      
آن در عــوض خــواهــان مســئــولــيــت          
 . کامل جامعه در قبال کودکان است
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 ...تمدن ما، قدرت ما

تاريخ تحـوالت سـيـاسـي       با نگاهي به 
بيست سال گذشته ايران، بدون نياز بـه    
تــحــلــيــل و تــوضــيــح خــاصــي، حــزب         
کمونيست کارگري همواره با ظـرفـيـت    

در .  و توان اين رهبري حضـور داشـتـه       
هر عرصه اي از مـبـارزه عـلـيـه رژيـم             
اســالمــي ايــن حــزب مــهــر خــود را               

در هر زمينه اي حرف آخـر را      .  کوبيده
از اعــتـراضــات    .  حـزب زده و مـيــزنـد         

کارگري گرفته تا جنبش دانشـجـويـي،    
از بــرگــزاري روز زن گــرفــتــه تــا روز                
جــهــانــي کــودک ، از مــبــارزه عــلــيــه             
سنگسار و اعدام گرفته تا دفاع از حق 
پناهندگي همه جـا حضـور حـزب چـه           
مستقيم و چه با تبديل شـدن خـطـوط        
حزب به شعارها و قطعنامه هـاي ايـن     

. تــجــمــعــات قــابــل رؤيــت بــوده اســت         
اتمسفر صحنه سياسـي جـامـعـه طـي          
اين سـالـهـا بشـدت از حضـور حـزب                 

امـروز ديـگـر نـه تـنـهـا              .  تاثير گرفـتـه  
حزب نـزد    "  اثبات برادري" لزومي براي 

مردم وجود ندارد بلـکـه مـرزبـنـدي بـا           
آرمانهاي اين حزب مواجهه مستـقـيـم    
بــا خــواســتــهــا و مــطــالــبــات مــردم             

اينهـا هـمـه هسـت         .  محسوب ميشود
. ولي آنچه که کم اسـت حـزبـيـت اسـت         

يعني متحزب شدن و سازمان يـافـتـن      
مردم حول حزب کمونـيـسـت کـارگـري        

از اين رو حزبيت امروز بيش از .   است
ايـن کـه     .  هرچيز حـائـز اهـمـيـت اسـت          

جامعه تا چه حـد در امـر سـرنـگـونـي             
موفق باشـد مـنـوط اسـت بـه مـيـزان                

هـر شـهــرونــد     .  رجـوع مـردم بـه حــزب         
ايراني بايد حزب را ظرف مبارزه خـود  

حـزب بـراي     .  عليه رژيم اسالمي بدانـد 
 . همين منظور تاسيس شده

تالش براي القا اين واقعيت به جامعـه  
حـزب گـريـزي نـاشـي از            .  ضـروريسـت  

زندگي تحت حـاکـمـيـت ديـکـتـاتـوري           
اسـالمـي و قـبـل از آن ديــکـتـاتــوري                 
آريامهري سدي مقابل رجوع ميليوني 
صفوف مردم بـه رهـبـر خـود بشـمـار               

هنوز در بخـشـي از  جـامـعـه            .  ميرود
وابسته به هيچ گروه وسازماني نـبـودن     

مـا بـايـد      .  حُسن مـحـسـوب مـيـشـود        
.  حزبيت را جايگزين اين فرهنگ کنيم

در اينصورت به عقيده من ايـن تـنـهـا       
حزب کمونيـسـت کـارگـريسـت کـه بـا              
حضور ميليوني مردم در صـف خـود         

بايد بر طبـل حـزبـيـت       .  مواجه ميشود

ــم   ــي ــکــوب ــه             .  ب ــي ــل ــه ع ــرکــس ک ــه ه ب
نابرابريست، به هـرکـس کـه مـخـالـف             
اعدام و سنگسار است، به هرکـس کـه     
زن است و نميخواهـد بـرده بـاشـد، بـه            
ــســگــراســت و               هــرکــس کــه هــمــجــن
ميخواهد اين فقط به خودش مـربـوط     
باشد، به هرکس که به  کار ارزان و بـي  
حقوق اعتراض دارد، به هرکس کـه از      
نکبـت اسـالمـي بـه سـتـوه آمـده، بـه                   
هرکس که نميتواند به چشمان کودکـان  
کار و خيابان نگاه کـنـد بـدون ايـنـکـه             
اشک در چشمانش حلقه بزند و باالخـره  
به هر کس که سوسيالسيسـت اسـت و       
همه آزادي و برابري را ميخواهد بـايـد     
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري را نشـان               

بايـد حـزبـيـت را جـلـوي چشـم                .  دهيم
مردم بگيريم و بر مقبوليت آن تـأکـيـد      

جامعـه بـايـد بـدانـد بـدون ايـن                .  کنيم
. حزب کـالهـمـان پـس مـعـرکـه اسـت              

جامعه بدون رهبري حزب کمـونـيـسـت     
کارگري بر روي پلـه آخـر سـرنـگـونـي               

ــد           ــزن ــي ــا م ــبــي درج ــعــارف و     .  طــل ت
. بدهکارمنشي را بايد کـنـار گـذاشـت      

حزب کمونيست کارگري تنهـا شـانـس      
جامعه ايران براي سرنگـونـي انـقـالبـي        

 . اسالميسترژيم 

 ...دانشجويان شيراز رئيس مجلس

 ...حزب ر ا  نشان دهيم



اين بخش پايـانـي و سـوال و          :  توضيح( 
جواب سمينار دوم مبـانـي کـمـونـيـسـم          

 ٢٠٠١ ژانـويـه     )  جـلـسـه دوم     ( کارگري 
است که در چند شماره گذشـتـه جـوانـان       
کمونيست متن کتبي آنـرا بـراي اولـيـن         

ما هفـتـه آيـنـده کـل          .  بار منتشر کرديم
اين سمينار مهم مـنـصـور حـکـمـت را           
بصورت ضميمـه جـوانـان کـمـونـيـسـت             
منتشر خواهيم کرد تا بطور يـکـجـا در      

 . اختيار عالقمندان قرار گيرد
در ايــن ســمــيــنــار مــنــصــور حــکــمــت           
ميکوشد بويژه بـراي نسـل جـديـد روي           
آورندگان بـه حـزب تـوضـيـح دهـد کـه                  
کمونيسم کارگري چگونه فکر ميکند و 

در ايـن    .  مباني اعـتـقـادي آن چـيـسـت          
آخرين بخش او به تعريف و تفکيک چند 
مقوله کليدي مـيـپـردازد کـه اهـمـيـت              

پرولتاريا کـيـسـت؟ رابـطـه        .  زيادي دارد
سوسياليسم و طبقـه کـارگـر چـيـسـت؟           
سوسياليسم کارگري چيست؟ کمونيسـم  
ــا                  ــطــه اش ب کــارگــري چــيــســت و راب
سوسياليسـم کـارگـري چـگـونـه اسـت؟              
حزب کمونيست کارگري در کـجـا قـرار      
ميگرد و جايگاه اش چـيـسـت؟ ايـنـهـا           
سواالتي است که او اينجا البته خـيـلـي      

امـا  .  سريع و فشرده به آنها مـي پـردازد    
سرنخ ها و ابزارهاي تـئـوريـکـي بسـيـار         

همچنين  نـکـتـه    .  مهمي بدست ميدهد
اي که در پايان صحبـت مـجـددا بـر آن           
تاکيد ميگذارد بايد بقول خودش بـويـژه   
مورد توجه اکيد همه کساني قرار گيـرد  
که ميخواهند به ايـن حـزب و جـنـبـش            

و آن اين است که سنت فـکـري     .  بپوندند
روايـت  " کمونيسم کارگري در عين حـال    

روايـتـي   .  اسـت "  معيني از مارکسيـسـم  
 .  که بايد آنرا مطالعه کرد و فرا گرفت

ما سعي کرده ايم تـا بـه اصـل گـفـتـار               

شفاهـي وفـادار بـمـانـيـم و تـغـيـيـرات                   
انشايي را تنها آنجا انجام داده ايـم کـه         
کتبي کـاري در زبـان فـارسـي نـاگـزيـز                

هـرجـا کـلـمـه يـا عـبـارتـي را                  .  ميکند
بمنظور مفهوم کردن متن اضـافـه کـرده      

و در اين بخش بخاطر تنگي وقت   -ايم 
و تنـد تـنـد صـحـبـت کـردن مـنـصـور                   

  -حکمت، اين موارد نستبا زياد اسـت    
تـيـتـر و      .  آنها را در پرانتز قرار داده ايـم     

سوتيترها را مـا  مـتـنـاسـب بـا مـتـن                 
در .   انتخاب کرده ايم و در اصل نيـسـت  

ضمن ميتوانيد فايل آديوي اين سمينار 
را نيز از سـايـت جـوانـان کـمـونـيـسـت                  

 )جوانان کمونيست. دريافت داريد
 
 

سمينار دوم کمونيسم کارگری  
 ٢٠٠١ ژانويه  

ارکان اعتقادی کمونيسم کارگری  
 )بخش پايانی (
 

) وقـت نـيـسـت      ... ( رابطه حزب و طبقه
 ۵ الـي       ۴ من سعي مي کنم درعر ض   

فـرق بـيـن      .   بـگـويـم   )  نکاتي را  ( دقيقه 
ــوالت(  ــقـ ــي،       )  مـ ــاتـ ــقـ ــبـ ــارزه طـ ــبـ مـ

سوسياليسم کارگري، کمونيسم کارگري 
)  چـيـسـت   ( و حزب کمونيست کارگـري    

هر کدام  از اين هـا کـجـا مـطـرح مـي               
شوند؟  در طيفي از مبارزه طبقاتـي تـا     
مبارزه حـزبـي،  از ايـن مـقـوالت چـه                   

 تعاريفي مي شود به دست داد؟
 

 طبقه تا حزب، حلقات واسط 
 

همانطور که گفتم مبارزه طبـقـاتـي يـک       
ايدئولـوژي ويـژه       .کشمکش جاري است
ايدئولـوژي هـا و       .   اي بر آن ناظر نيست

سياست ها بعدا خودشان را بـه مـبـارزه      
طبقاتي عرضه مـي کـنـنـد و مـبـارزه               
طبقاتي بسته به  اين که چه ايـدئـولـوژي    
چه وزني در آن پيدا مـي کـنـد جـنـيـش           

بـراي  .  هاي اجتماعي را به بار مي آورد  
مثال جنبش کـمـونـيـسـتـي ، جـنـبـش                
ناسيوناليستي، جنبش اصـالح طـلـب،         
جنبش تريديونيوني، ايـن هـا جـنـبـش            

هايي هستند که خـودشـان در صـفـحـه          
مبارزه اجتماعي مطرح مي کنند و يک 

بنا برا اين از   .  نفوذي به دست مي آورند
مبارزه طبقاتـي مـا بـه جـنـبـش هـاي                
ـلـه               اجتماعي مي رسيـم و هـنـوز مـقـو

کـنـکـرت    )  در سطحي( احزاب بعد تر و 
 .تر مطرح مي شود

 
جــنــبــش هــاي اجــتــمــاعــي روي دوش          
تمايالتي قرار دارند  که در آن طـبـقـات      

بـــراي مـــثـــال جـــنـــبـــش              .   هســـت
 يـک    سوسياليستي در طبقه کارگر االن  

يـک مـوقـعـي       .  تمـايـل غـريضـي اسـت         
ــيــســت هــا مــي گــفــتــنــد کــه                 کــمــون
سوسياليسم بايد ازخارج به درون  طبقـه  

خـوب  .   مـي گـفـت     )  اينرا( لنين .   برود
االن ديگر از خارج به داخل طبقـه رفـتـه      

ــنـــون، ديـــگـــر          .  اســـت ــمـ ــلـــي مـ ــيـ خـ
! درون طــبــقــه اســت    )  ســوســيــالــيــســم( 

کمونيسم يک بـخـشـي از خـود طـبـقـه                
سوسـيـالـيـسـت بـودن         .  کارگر شده است

يکي از مشحصه هاي طبقه کارگر شده 
هر جا کارگران اعتـراض کـنـنـد،       .  است

االن ديــگــر بــعــد از ايــن هــمــه ســال                   
کـمـونـيـسـم و بـلـشـويسـم و فـعـالـيــت                     
مارکسيستي و جنگ هاي  طبقاتي در 
جوامع،  کمونيسم  و سوسياليسم ديگر 

بـخـشـي از      .   بخشي از خود طبقه است
طبقه بطور عادي سوسياليـسـت اسـت،      
حتي اگر احزاب سياسي فعاليت نـکـرده   

مـي دانـد     )  اين بخش طـبـقـه     .  ( باشند
مي داند مارکـس  .  سوسياليسم چيست

بخـشـي از داده       )  اين پديده( و .  کيست
 .هاي جامعه امروز است

 
سوسياليسم کارگري به آن جنـبـشـي در      
درون طبقه کارگر مي گوييم که آگاهانـه  

مـي دانـد کـه        .  ضد کاپيتاليست است   
ايـن کـاپـيـتـالـيـسـم           )  حاکميت( دردش 

مـنـتـهـي     .  است و بايد آن را برطرف کرد
خيلي هـا را در بـر مـي              )  تعريف(اين 
  -از سوسياليست هاي مسيحـي .   گيرد

که در بين کارگر ها هستتند، يک شاخه 
   laber movmentهــــايــــي از         

سوسيالـيـسـت هـاي       )  جنبش کارگري( 

مسيحي انـد،  کـه فـکـر مـي کـنـنـد                      
مسيحيت خير بشـر را خـواسـتـه ولـي              

خودشان را سوسياليست  مـي    )  اينها( 
تا سوسياليست هاي گـرايشـات     -دانند

سوسياليـسـم   .  مختلف در طبقه هستند
کـارگــري لــزومــا کــمــونـيــســم کــارگــري         

هـر کسـي در طـبـقـه خـود را                 .  نيسـت 
سوسياليست بداند و بگويد کاپيتاليسم 
علت بدبختي ماست، اين سوسياليست 

 . کارگري است
 

من کمونيسم کارگـري را آن جـنـبـشـي            
در خــود ايــن        -تــعــريــف مــي کــنــم          

کـه     -چهارچوب سوسياليسـم کـارگـري     
مـيـگـويـد     .  آگاهانه مارکسيسـت اسـت    

باز مـعـنـي اش ايـن         .  من مارکسيستم
را شامل ( نيست که مارکسيست هايي 

که تبيين مـا را از مـارکـس            )  ميشود
اين ديـگـر مـي شـود حـزب            .   دارند، نه

 . کمونيست کارگري
 

حزب کمو نيست کارگري آن بخـشـي از     
جنبش سوسياليسم کـارگـري اسـت کـه         
روايتش از مارکسيسـم را گـفـتـه و در             

اين آن بخـشـي   .   برنامه اش نوشته است
از جنبش کمونيسم کـارگـري اسـت کـه         

بـخـشـي از جـنـبـش           )  اين به نوبه خود( 
طبقه کارگر است و بخـشـي از مـبـارزه         

ولـي   .  طبقاتي را دارد پـيـش مـي بـرد            
کمونيسم کارگري در طـبـقـه وسـيـع تـر           

افرادي در طبقه کارگر، مـحـافـل      .  است
متعددي  در طبقه کارگر و شاخه هايـي  
که خودشان را مارکسيست مي دانند و 
اصرار دارند بگويند مـا مـارکسـيـسـت        

شامل جنبـش کـمـونـيـسـم         ( هم هستيم 
اينها مي توانند  تـحـت     .)   کارگري اند

تاثير گرايشات چپ راديکال باشند ولي 
مارکسيست هستند و مارکس برايشان 

هستنـد کسـانـي کـه مـي            .  مالک است
گــويــنــد کــمــونــيــســت نــيــســتــيــم، مــا          

ولي به نظر .  سوسياليستيم، ما کارگريم
من در محافل کارگري کسـي کـه مـي        
گويد من مارکسيست هستم، جزئي از   

که  يـک  .  جنبش کمونيسم کارگري است
 .  جنبش اجتماعي است

 
حزب کمونيست کارگري تـازه بـر دوش       
اين ها به وجود مي آيد  و همان طور که 
رفيق اعظم هم گفت اينطوري نيست که 
افراد را داريم و احزاب،   يا طـبـقـات را      

بلکه يک  مجموعه اي   .   داريم و احزاب
از پديده هاي اجتـمـاعـي بـيـن حـزب و             

 . طبقه قرار مي گيرد
 

جنبش اجتماعي، اين اولين چيزي است 
. که بين حزب و طـبـقـه قـرار مـيـگـرد               

حزب دموکرات کردستان،  ) براي مثال(
حزبي است از جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي        

حزب خباط هـم حـزب       .  مردم کردستان
ديگري ست از جنبش ناسيونـالـيـسـتـي      

" و همين طـور حـزب         .   مردم کردستان
يـک حـزب ديـگـر از جـنـبـش                "  پ ک ک

و .   ناسيوناليستي مردم کردستان اسـت 
هم حزب ديگري است " اتحاديه ميهني"

از جــنــبــش نــاســيــونــالــيــســتــي مــردم          
اين جنبش ناسيوناليستي هر .  کردستان

احزابي تعيين پـيـدا   )  تعداد( دوره با يک 
. مي کند، ولي تمايل وسيع تـري اسـت      

مـحـافـلـي     )  در چهارچوبه اين جـنـبـش   ( 
هستند، ديدگاه هايي هستند، آرمان ها 
و ايده آل هايي هستـنـد کـه هـر حـزبـي             
سعي مي کند خود را  به اين هـا وصـل     

 . کنند و از اين منبع نيرو بگيرد
 

.  سوسـيـالـيـسـم هـم هـمـيـنـطـور اسـت                  
کمونيسم کارگري هم  به ايـده و آرمـان         

آن .   سوسياليسم در طبقه متصل اسـت   
جنبش سوسياليستي و کارگري پيـشـي   

کمونيسم کارگري بـه    .    مي گيرد به ما
، بـر وجـود     " کارگران کمونيست" معناي 

حزب کمونيست کارگـري پـيـشـي مـي          
ولي حزب کمونـبـسـت کـارگـري        .   گيرد

يک تعين سياسي تشکيالتي مـعـيـنـي       
يک نوک کوه يخي است در طبقـه  .   است

که آگاهانه براي يـک بـرنـامـه سـيـاسـي              
معين روي اين خـطـوط  مـبـارزه مـي              

 .  کند
 
کمونيسم کارگري از حـزب    )  بنا بر اين( 

کمونيسـت کـارگـري وسـيـع تـر اسـت؛                 
ســوســيــالــيــســم کــارگــري از جــنــبــش           
کمـونـيـسـم کـارگـري وسـيـعـتـر اسـت؛                   
جــنــبــش طــبــقــه کــارگــر از جــنــبــش              
سوسياليستي طبقه کـارگـر وسـيـع تـر            
است؛  و مبارزه طبقاتي از همه اين هـا    
وسيع تر است و هر ابراز نـارضـايـتـي از       

 . وضع موجود را در بر مي گيرد
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مي خواهم بگويم اينها مراحلي هستند 

و ما به اين معـنـي   .  که بايد تعريف کرد
حـزبـي     -يکي از حرکت هاي سـيـاسـي      

هستيم که در متن جنبش کارگري قـرار  
داريم، در متن جنبش طبقه کارگـريـم و     
داريم سعي مي کنيم که طبقه کارگر بـه  
ــبــال جــنــبــش                ــرود دن ــنــکــه ب جــاي اي
رفرميستي براي مثال،  يا بـرود دنـبـال        
نهضت ناسيوناليستي طبقه بورژوا،  يـا  
برود دنبال رفرميسم طبقه بورژوا، بيايد 
دنيال اين خط مشي سياسـي و بـيـايـد         

 .دنبال اين حزب سياسي معين
 

در نتيجه ما داريم بر سر آينـده جـنـبـش       
طبقه کارگر با بقيه گرايشات در طـبـقـه    

دعـوا يـعـنـي       .  کارگر دعوا مـي کـنـيـم      
اينکه جدل مي کنيم، رقابت مي کـنـيـم    
و مبارزه ميکنيم و سـعـي مـي کـنـيـم             
کارگران ايـن خـط مشـي را انـتـخـاب                 

اين طور نيست که در غياب مـا    .  کنند
کارگران خود به خود اين خط مشـي را      

 . داشتند
 

سرنوشت ايران و جهـان کـامـال بـه ايـن            
بستگي دارد که آيا احزاب  کمونيستـي  
کارگري به وجود مـي آيـنـد کـه بـرونـد               
خودشان را در ايـن جـدل بـر سـر پـرچـم               
سياسي طبقه کـارگـر در جـهـان امـروز            

سعي کنند اين پرچم   دخيل بکنند يا نه؟
باشد يا نه؟ اگر ما نباشيم  يک چيزي در 

فـکـر نـکـنـيـم         !  جنبش طبقاتي نـيـسـت   
کارگر به طور اتومـاتـيـک مـثـل مـا را             

بيرون نمي .  خودش بيرون مي دهد)  از( 
ــيــدايــش حــزب     ( ايــن پــروســه       !  دهــد پ

حـاصـل تـلـفـيـق         )   کمونيست کـارگـري  
جنبش هاي سياسي، حـاصـل تـکـامـل        
مبارزات فکري و حتي حاصل تکـامـل   
روابط انساني معيني و اتفاقات فـردي    
. معيني است که اينـطـوري شـده اسـت        

اينطور نيست کـه طـبـقـه کـارگـر خـود              
بـــخـــود از درون خـــودش  احـــزاب                  
. کمونيستي کارگري بـيـرون مـي دهـد          

)  ايران، بـيـرون    ( اينجا !   بيرون نمي دهد
 . نمي دهد)  بيرون(داده و جاي ديگر 

 
کمونيسم کارگري يک واقعيت اسـت در    

در . ضعيف است) گرچه(طبقه کارگر،  

جنبش کارگري آلمان کارگراني هستـنـد   
که خودشان را مارکسيست مي دانند و 

مـارکـس   " دارند سعي  ميکنند بگويند 
با  رويزيونيـسـت هـا هـم          ".  اين را گفته 

اختالف دارند و با سوسيالـيـسـت هـاي       
در جــنــبــش   .   ديــگــر هــم دعــوا دارنــد       

ــارگــري (  ــرانســه و            )  ک ــيــس و ف ــگــل ان
کارگر .  خاورميانه و خاور دور هم هست

ــه               ــانـ ــاهـ ــت، آگـ ــت اسـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ کـ
) اگـر ( يـعـنـي      .  اسـت )   مارکسيـسـت  ( 

بــروي خــانــه اش يــکــهــو مــي بــيــنــيــد            
مانيفست کمونيست را ميـدهـد دسـت      

 !  شما بخوانيد
 

اين هنوز با سوسيـالـيـسـم کـارگـري بـه            
طور کلي، که عليه کاپيتالـيـسـم حـرف       
مي زند و  به ليبر پارتـي هـم راي مـي          
دهد و خودش را سـمـپـات جـنـاح چـپ           
. بــورژوازي مـــي دانــد،  فــرق دارد                  

سوسياليسم کارگري يعني آن جـريـانـي        
که کارگر عليه کاپيتاليسم عـمـل مـي        
کند و مي گـويـد مـن سـوسـيـالـيـسـت              

آن وقت ديگر آنجا سوسياليـسـم   .  هستم
وقـتـي بـه جـاي         .  اش تفسير بردار اسـت 

، نـيـو     )  در انـگـلـيـس    ( لبير پارتي قديم 
مـي  )  حـزب لـيـبـر جـديـد          ( ليبر پارتي   

خواست بيايد سر کـار،  يـک بـنـدي در             
اساسنامه اش، تحت عنوان مـالـکـيـت     
دولتي بر وسائل توليد را مـي خـواسـت      

مالکـيـت دولـتـي را خـط            .  عوض کند
لـيـبـر    " تبديـل بـه       "  ليبر قديم" زدند تا از 

ليبر قديـم بـه     )   طرفدار. ( بشوند"  جديد
خودش مي گويد سوسياليست،  چرا که 
.  طرفدار مالکيت عمـومـي بـوده اسـت        

)  راه آهن شهـري ( مي خواهد براي مثال 
را در بخش دولتي نگه دارد ، به خودش 

او آگاهـانـه بـه      !   مي گويد سوسياليست
تعارف .  خودش مي گويد سوسياليست

ــنــد         ــمــي ک ــبــش        .   هــم ن ــي در جــن ول
حتي آن کسـي  .  کمونيستي طبقه نيست

که به خود ميگويد کمونيست اما مثال 
بوردگيست است يا تروتسکيست اسـت  

او   -کارگر ايتاليايي يا آلـمـانـي      نظير  -
لزوما در جـنـبـش حـزب کـمـونـيـسـت                  

درسـنـت حـزبـي       .   کارگري هنوز نيسـت 
چـون  .   کمونيسم کارگري هنوز نـيـسـت     

اين ديگر سنت ماسـت و هـر جـنـد تـا              
حزب که مثل ما فـکـر کـنـنـد در ايـن               

 .سنت قرار مي گيرند
 

 !روايت معين از مارکسيسم 
 

رفقا من مجبورم بحث را ايـنـجـا تـمـام        
اين مبحثي است که به زنـدگـي و       .  کنم

فعاليت سياسي  خيلي از کساني که در 
مـن  .   اين سالن هستند گره خورده است

فکر مي کنم درک کمونيسم کارگري هم 
بعـنـوان يـک جـنـبـش اجـتـمـاعـي  بـا                      
خصوصيات ابژکتيـو و داده خـودش و           
ريشه هاي تاريخي و طبقـاتـي اش،  و         
هم به عنوان يک ديدگاه آگاهانه سياسي 

خوانـد و    )  آنرا( که بايد رفت   -عقيدتي 
اين ها شرط هاي الزم بـراي         -دانست 

شرکت فعال در اين جنبش و پيروزي آن   
يعني کسي که مي خواهد بفهمد .  است

کمونيسم کارگري چيست، به خصـوص    
آن کسي که مي خواهد خود را بـخـشـي    
از اين جنبش تعريف کند،   اوال بايد بـه  
بعد اجتماعي، عينـي و تـاريـخـي ايـن            
پديده توجه کند و ثانيا بايد دنـيـا را از         

) يـعـنـي   . ( دريچه اين تبيين نگاه کـنـد    
 . مارکس را برود از اين ديدگاه نگاه کند

 
کسي که مارکس را دترمينستي نـگـاه     
کند، نقش انسان و پراتيک و  انتخاب را 
در کمونيسم نـبـيـنـد، بـه نـظـر مـن بـه                  
.  جنبش کمونيسم کارگري تعـلـق نـدارد     

قـرار  ( مي رود در يـک سـنـت ديـگـري              
چـون از ايـن حـرف نـتـايـج               ).   ميگيرد

چـون نـتـايـج       .  سياسي ديگري مي گيرد
سياسي ديگري از دامنه عمل اش مـي    

کسي که معتقد باشد جبر تاريخ .   گيرد
خودش را پـيـاده مـي کـنـد،  وظـايـف                

و ( معيني براي خودش قرار مـي دهـد       
کسي که معتقد اسـت مـي       )  در عوض

تواند بر اين روند تاثير بگـذارد وظـابـف      
. ديگري در مقابل خودش قرار مي دهد

مي خواهم بگويم به از نظر سياسـي آدم    
ها به خاطر اين ديـدگـاه هـا بـه نـتـايـج              

 . مختلفي مي رسند
 

در نتيجه خـواسـت مـن ايـن اسـت کـه               
وقتي بحث کمونيسـم کـارگـري را مـي           
خواهيم در ذهن مان تجـسـم کـنـيـم بـه           

اين يک تبييني اسـت  :   خودمان بگوييم
از موقعيت عيني جامعه سرمايه داري 
و جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي و مـبـارزه                 
طبقاتي،  اين توضيحي است بـر وجـود     
اجتماعي و عيني  کمونيسم کـارگـري،      
و هــمــچــنــيــن ايــن روايــتــي اســت از               

برداشت مـعـيـنـي هـم از          .   مارکسيسم
اينطور نيـسـت کـه      !   مارکسيسم هست

اگر کارگر باشيد و کمونيست بـاشـيـد و      
)  بـاشـيـد   ( در حزب کمونيست کارگـري    

) کـمـونـيـسـم کـارگـري         ( در نتيجه با آن 
! ايــنــطــور نــيــســت  .  هــمــفــکــر هســتــيــد  

ديدگاهي کـه مـا مـطـرح مـيـکـنـيـم،                   
پرچمي که ما بـلـنـد کـرديـم،  از نـظـر                  
متدولـوژيـک، سـيـاسـي،  تـئـوريـکـي،                
تبيين اوضاع سياسي، تبـيـيـن تـئـوري        

)  اينها همـه ( حزبمان، تئوري انقالبمان، 
اين آن چيزي است کـه مـا     .   ويژه ماست

 .مي گوييم ما بايد با آن قضاوت بشويم
  

خيلي نکات را من اينجـا از روي شـان         
حـزب و    " من مي خواستم درباره .  پريدم

حـزب کـمـونـيـسـت         " و   "  قدرت سياسـي 
حرف بزنم کـه وقـت       "   کارگري و جامعه

نيست و بايد بگذارم براي يـک مـبـحـث       
بهر حال اگر کسـي صـحـبـتـي          .  ديگري

 . دارد بفرمايد
 

 :پاسخ به يک سوال 
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در پــاســخ بــه ســوال يــکــي از شــرکــت             ( 

ـلـي هـا         :)  کنندگان مقوله کارگر، که خـي
مي گويند، چه کسي کارگر اسـت و چـه         
کسي نيست، چپ ها در اين زمينه بحث 
داشته اند که پـرولـتـاريـا از چـه کسـانـي              
تشکيل مي شود؟ و کارگرها چه کساني 
هســتــنــد و طــبــقــه کــارگــر چــيــســت و              

 سوسياليست هاي آن کدام ها هستند؟ 
 
به نظـر مـن تـعـريـفـي کـه مـارکـس از                     

پرولتاريا مي کند مـيـتـنـي بـر تـبـيـيـن                
عــمــومــي اش از اقــتــصــاد ســرمــايــه              

هر مزد بـگـيـري را      )  مارکس. ( داريست
مـزد بـگـيـر در         .   کارگر تعريف نمي کند

. قلمرو اقتصاد را کارگر تعريف مي کنـد 
مارکس مزد بگير قلمـرو ايـدئـولـوژي را         

ژورناليـسـت هـا      .  کارگر تعريف نمي کند
هم حقوق مي گيرند، مثال ژورنـالـيـسـت     

. هم مزد و حقوق مـي گـيـرد       "  سي ان ان"
کشيشي که روز مزد کار مي کند و به او 
حقوق مي دهند از نظر مـارکـس کـارگـر       

براي مارکس پرولتاريا آن پـديـده   .   نيست
اقتصادي است که از دل تـولـيـد نـويـن،              
حاال چه در بخش مولد و چـه در بـخـش          

ايــن .   غــيــر مــولــد، بــيــرون آمــده اســت         

هر عقيـده ايـي هـم مـي           . پرولتاريا است
عقيده آن پرولتاريا در .   تواند داشته باشد

مـرتـجـع    .   پرولتاريا بودنش تاثيري ندارد
ــاشــد هــم                ــب ــاســت، ن ــاري ــت ــرول ــاشــد پ ب

پرولتارياي محصول توليد .  پرولتارياست
 . بزرگ است

 
آنجايي کـه بـيـن پـاسـبـانـي کـه حـقـوق                     
ميگيرد با  کارگري که حقوق مي گـيـرد     

اگر منظور بـحـثـتـان       -تفکيک مي شود 
خطاب به کسي که سوال کـرده  ( اين باشد 

قلمرويست کـه هـر     )  مربوط به(   -) است
آيـا   .  کدام دارند در آن حقوق مـي گـيـرنـد      

اين قلـمـرو اقـتـصـاد اسـت، يـا روبـنـاي                  
ـلـمـرو              ايدئولوژيکي جامعـه اسـت؟ يـا ق
سياست است؟ چون سرباز هم حقوق مـي  

بر مـبـنـاي      ( در نتيجه اين تفکيک .  گيرد
 . هست) قلمرو

 
ايـن پـرولـتـاريـا        .  اين شروع بحث ماسـت 

در ايــن   )   مــحــصــول صــنــعــت نــويــن       ( 
ولــي .   واژگـونــي جــامـعــه ذيــنـفــع اســت         

سوسياليسم بايد يک جايي از اين پـروسـه   
به صورت يک تعين مـعـيـيـن تـري، يـک           
تعين محدود تري از اين طبقه خودش را   

بـنـا بـه تـعـريـف ايـن عـده                 .  نشان بـدهـد  
. سوسياليست نيستنـد )  يعني پرولترها( 

سوسيالـيـسـم مـحـصـول يـک اعـتـراض                
بيشتز از ايـنـکـه مـحـصـول يـک                !   است

مــوقــعــيــت عــيــنــي بــاشــد، مــحــصــول          
و .   اعتراض به آن موقعيت عينـي اسـت    

لزوما ايـن اعـتـراض از درون خـود ايـن                
باالخره افکار بشر .   موقعيت در نمي آيد

هم در طول هفت هـزار سـال بـخـشـي از              
شـمـا نـمـي       .  واقعيت زندگي بشـر اسـت      

توانيد فالسفه يونان را خط بزنيد و بـعـد   
منتظر سوسيـالـيـسـم در قـرن بـيـسـت               
باشيد، چرا که کارگر صنعتي بـه وجـود     

اصال معلـوم  )  در آن حالت. ( آمده است
مـي  .   نيست صنعت بوجود آمده بـاشـد  

خواهم بگويم اين که مارکسيسم ادامـه    
ــحــث              ــيــســم اســت، ادامــه ب ــال ــري مــات
ديالکتيک است اين ها همه بايد بـا هـم     
جنبش سوسياليستي در طبقه را رشـد      

 . خود به خودي) بطور(بدهد و نه 
 

مـنــتــهـي بــحـثــي کـه مــا مــي کـنــيــم                 
اين سوسـيـالـيـسـم بـدرون         )  اينست که( 

در نـتـيـجـه بـه طـور             .  طبقه رفته اسـت   
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مبارزات کارگري که در  ٪۹۹ عادي در 
جهان مي شود، خود به خود کارگـر هـا     
چپ هستند، سمپاتي شان يه چپ اسـت  
و شعارهـاي چـپـگـرايـانـه مـطـرح مـي                

و نه فقط راجع به خودشان بلـکـه   .   کنند
راجع بـه بـخـش هـاي ديـگـر جـامـعـه                    

).  شعارهاي چـپ مـطـرح مـيـکـنـنـد              ( 
کارگر جنـبـش سـنـديـکـايـي هـمـه جـا                 
طرفدار بهبـود وضـع مـردم ديـگـر هـم               

ــه                .  هســت ــحــادي ــن را در ات ــا اي ــم ش
ولـي جـنـبـش       !   کارفرمايان نمي بينـيـد  

سنديکايي در هـر کشـوري کـه بـرويـد              
سفـر  )  درباره( بهش مي گويند )  وقتي( 

مي )  نظرت چيست؟( بدون اجازه شوهر 
چـون کـارگـر      !  بـاشـد  )  آزاد( گويد بـايـد     

به نظر من کارگـر  .   ديگر چپ شده است
در جهان سرمايه داري ديگـر چـپ شـده        

چپ بودن کـارگـر را بـايـد فـرض            .  است
 .گرفت

 
ولي جنبش هاي سياسي که مي آيند و   
خودشان را به اين چپ بودن عرضه مـي    

من تبيين درستي )  که( کنند و بگويند 
هستم از نيازهاي قلبي تـو، مـن پـرچـم         
واقعي منافع توهستم،  ديگـر بـه نـظـر         
من آنها جنبش هاي سياسي هستند که 

ايـن  .  بايد تاريخ خود اينها را نگـاه کـرد    
تاريخ در هر مرحله به پيشرفت آن يکـي  

 . متصل است) مرحله(
 

گفتم که در تاريخ افکـار،  نـظـرات مـا           
. سال پـيـش بـه وجـود آمـده بـود               ۱۵۰ 

بحث مـا از زمـان مـارکـس تـا حـاال                   
شخصا فکر نمي .  پيشرفتي نکرده است

کنم که بحث ما از زمـان مـارکـس تـا             
حاال از نظـر فـلـسـفـي و مـتـدولـوژيـک                

ايـن  ( ولـي چـرا       .  پيشرفتي کـرده بـاشـد     
به جايـي نـمـي       ۱۹۱۰ در سال )  نظرات

 ۱۹۲۶ مـي رسـد و            ۱۹۱۷ رسد، در   
ديگر نمي رسد؟ چرا ايـن عـقـيـده مـي            
تواند بعضا در حاشيه و بعضا در مـتـن     
جامعه باشد؟ اين به خـاطـر مـوقـعـيـت         
عيني آن طـبـقـه در مـبـارزه طـبـقـاتـي                

به نظر من هر جا که طبقه کارگـر  .  است
خودش و نيرويش در سـيـاسـت مـطـرح          
مي شود، عقايدي که رشـد کـارگـر بـه           
نفعشان است و انقالبي گـري کـارگـر را        
مي توانند به درستي نمايندگي کـنـنـد،    

 . به متن جامعه مي آيند
 

به يک مـعـنـي مـن هـم جـدايـي و هـم                   
طــبــقــه کــارگــر و      ( وحــدت ايــن دوتــا        

به نـظـر مـن      .  را مي بينم)   مارکسيسم
تاريخ مستقل عقايد کمونيستي را نـيـز   

پـيـدايـش کـمـونـيـسـم           .  بايد بررسي کرد
کارگري را بايد هـم در رابـطـه بـا رشـد              

جامعه صنعتـي  )  رشد(کارگر ايراني  و 
اينطور نگاه کرد ( ايران نگاه کرد،  و هم 

ممکن بـود  .  نتيجه کار ماها است)   که
کـمـونـيـسـم      ( ما نباشيم و اين بحث هـا    

) طبقه کارگـر ( هم نباشد و او )  کارگري
اين خط را دنبال نکند و بشـود چـيـزي          

مـجـبـور نـيـسـت هـرجـا             !  شبيه تـرکـيـه   
انقالب مـي کـنـد خـط         )   طبقه کارگر(

کمونيسم کارگري هم در آن رشـد پـيـدا          
بستگي دارد به اينـکـه دسـت بـر         .   کند

قضا آن محافل فکري هم هسـتـنـد کـه         
را به آن )  کمونيسم کارگري( بتوانند اين 

چون به هـر حـال       . مبارزه عرضه بکنند 
اين هم بخشي از همان واقعـيـت مـادي      

تـالش        مبارزه نظري، عقيدتـي، .   است
هاي فکري جامعه بشري و بـراي مـثـال      

بـخـشـي از      ( بودن بـا نـبـودن مـارکـس            
 ). واقعيت مادي جامعه است

  
نمي دانم اين چقدر جواب ايـن سـوال را       

ميدهد، امـا مـن فـکـر         )  که طرح شد( 
مي کنم به يک معـنـي مـا بـخـشـي از             

ولـي  .   جنبش طـبـقـه کـارگـر هسـتـيـم              
نه بر کـل جـنـبـش       .  بخشي از آن هستيم

طبقه کارگر محيط هستيم ، نه طـبـقـه      
کارگر موظف است تماما مثل ما فکر  

مـا  .  کند و نه متاسفانه فکر مـي کـنـد       
يک بخشي هسيتم از طبـقـه ولـي درون        

ايـن بـخـشـي از آن           .  خود طبقه هستيـم 
جنبش است، بـخـشـي از آن تـمـايـالت             

پرچمـي اسـت در درون طـبـقـه،               .   است
حتي اگر من و شصتاد نـفـر ديـگـر کـه            
براي مثال حـزبـمـان را مـي چـرخـانـيـم               

اين انديشه .  مهم نيست.   کارگر نباشيم
ها از درون آن جنبش درآمده و مـا هـم         
داريم همان را دنبال مي کنـيـم و داريـم        

دوره هـايـي     .  همان را اثبات مي کـنـيـم   
بوده هميـن انـديشـه هـا پـرچـم اصـلـي                 

در نتيجه االن هـم      .   کارگرها بوده است
 . دوباره مي تواند بشود

 
سوال اين است که رابطه ما با اين طبقـه  

چيست؟ رابطه اي است که  يک عـنـصـر    
هسـت بـايـد      ( پيشرو در طبـقـه اي کـه          

بايد بـرود و جـمـع        )   داشته باشد، يعني
اش کند که در سرنوشـتـش بـه مـعـنـي           

شکست حزب .  واقعي کلمه دخالت کند
کمونيست کارگري به نظر من شکـسـت   
کمونيسم کارگري ايران را بـه بـار مـي            

اين طور نيـسـت کـه بـدون حـزب            .  آورد
کمونيست کارگري، کمونيسم کـارگـري     

در ايـن دوره      .  در ايران آينده داشته باشد
را مي گويم، بعد ها ممکـن اسـت يـک        

ولـي در    .  حزب ديگر به وجود مـي آيـد      
اين دوره اينکه حزب کمونيست کارگري 
باشد،  چـه جـوري رهـبـري بشـود، چـه               
جوري انتخاب هايش را بکـنـد، بـه چـه         
درجه اي در سياست دخالت بکند و چي 

ايـن  .  به سرش بيايد، تـاريـخ سـاز اسـت        
همانقدر بخشي از طبـقـه   )  حزب( پديده 

کارگر ايران و آينده آن اسـت کـه کـارگـر         
صنعت نفت آيا اتحاديه و شورا دارد يـا    

 !  نه؟
  

اگر همه شوراهـاي کـارگـري هـم جـمـع             
بشوند ولي اين انديشه ها و ايـن بـحـث        
ها و اين آلترناتيوها  را از صفـحـه قـلـم       
بگيريد،  بـه نـظـر مـن يـک بـار ديـگـر                   
مسلمان ها و ناسيوناليست ها و ليبرال 
ها سر طبقه کارگر را يک گاله گنده مي 
گــذارنــد و مــي فــرســتــنــدش پــي کــار            

اگر کسـي    .  قطعا اينطوريست!   خودش
فکر ميکند بورژوازي در ايران بـا زبـان       

اگر کسـي  )    سکته در بحث... ( خوش 
فکر مي کند که ايران پارلمـان دار مـي       
شـود، نــمـي دانــد بــورژوازي ايـران چــه              

ايـران پـارلـمـانـي        .  مشکل تاريخي دارد
بشور فورا يک سـازمـان کـمـونـيـسـتـي             

ايـن مشـکـل      .  انتـخـابـات را مـي بـرد           
بنابر اين بايد قيد .   بورژوازي ايران است

کـارگــر ايـرانــي اگــر       .  پـارلـمــان را بــزنـد       
بخواهد به جايي برسد، بايد در مـقـابـل      

در نـتـيـجـه       .   بورژوازي به جايـي بـرسـد     
بورژوازي پـاي  نـهـضـت پـارلـمـانـي و                 
.  دموکراسي غربي در ايران نمي ايسـتـد  

حتي اگر کمونيست ها پايش بايستنـد،  
بورژوازي پاي آن نمي ايستد و عليه اش 

اينجاست که بـه نـظـرم        .  کودتا مي کند
نقش احزاب کمونيست کارگري تعـيـيـن    

 .کننده است
. خيلي متشکر رفـقـا خسـتـه نـبـاشـيـد            

 )دست زدن حضار(
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 ايرج از کرمانشاه 
 سوال مھم   ۵

ــک                     ـاه ي ســالم، مــن ايــرج از کــرمــانشـ
مارکسيست لنينيست هستم که خـواهـان     
پيوستن و فعاليت در جهت پيشبرد اهداف 
ـه            ـلـي ب ـب حزب مي باشم و طي اي مـيـل ق
ليدر حزب نيز اين را عنوان کـردم و ايشـان       
پاسخ دادند که اعضاي مسئول تماس مـي  

 .گيرند که تا اکنون تماس نداشته ام
ـم             ۵ اکنون مي خواهم به    ـراي سـوالـي کـه ب
 .پيش آمده جواب دهيد

ـه حـزب      ۱  حق عضويت که اينجانب بايد ب
 بپردازم چگونه است؟

با توجه به اين که من در ايران هستم ايـن   ۲ 
ـه دسـت شـمـا              ـايـد ب پول را به چه صورتي ب

 برسانم؟
ـايـد      ۳  فعاليتي که اعضاي حزب در ايران ب

انجام بدهند و به خصوص من چيـسـت؟ و     
با توجه به اين که من در مورد فعاليـت هـا     
ـراي ديـدن                    ـا راهـي ب آموزش نـديـده ام، آي

 آموزش هست؟
ـيـسـت         ۴  من اصول سازماني حزب کـمـون

کارگري را خوانده ام و در مورد کميته هـاي  
محلي، شهري و منطقه اي در کـرمـانشـاه        
ـه ايـن کـه                     ـا تـوجـه ب بي اطالع هسـتـمـو ب
ـا   همفکراني دارم که با من دوست هستند ي
ـه ايشـان اعـتـمـاد           از اقوام من هستند که ب
ـه           ـت فراوان دارم آيا امکان دارد که مـا کـمـي
شهر کرمانشاه را با موافقت و اجازه حـزب    

 تشکيل دهيم؟
سوال آخر اينکه من فکر مـي کـنـم کـه            ۵ 

ـنـد    ( مي توان آسيب ديدگان اجتماعي  مـان
ـيـکـاران جـامـعـه،            بدهکاران به بانک ها، ب
ـه               ـانـي کـه ب سربازان فراري، و دختـران و زن
ـرار     خاطر شرايط خاص اجتماعي از خانه ف

را پوشش داده و جهت سـازمـان   ) مي کنند
ـاده کـرد       ـف . دادن اعتراضات اجتماعي اسـت

ـا امـکـان دارد ايشـان را آمـوزش داد؟                   آي
ايناني که هيچ براي از دسـت دادن نـدارنـد          
ـا ايـمـانـي             مي توانند مارکسيست هـاي ب
ـاشـنـد       ـه ب . بشوند و در انقالب سهمي داشت

اگر امکان داردبه چه صورتي ممکن اسـت    
 و چگونه بايد عمل کرد؟

 .با تشکر منتظر پاسخ شما هستم
 ايرج عزيز

خوشحالم که مي خواهي به صفوف حـزب    

ـه آرمـان هـايـت                بپيوندي و براي رسـيـدن ب
در حــزب   .  حــزب را انــتــخــاب کــرده اي           

ـفـي داريـم        کمونيست کارگري تقسيم وظـاي
که حوزه عـمـلـکـرد هـر فـرد و مسـئـولـي                  

ـتـن و        .  معلوم است مثال براي ارتباط گـرف
همکاري با حزب بايد با کساني که در ايـن    
. زمينه فعاليت مي کنـنـد تـمـاس گـرفـت          

ـان و                    ـه کـردسـت ـت کميته سـازمـانـده، کـمـي
ـيـسـت ارگـان هـايـي            سازمان جوانان کمون
ـا         ـبـاط ب هستند که براي سازماندهي و ارت
فعالين در داخل ايران در دسترس هـمـگـان      

ليدر حـزب حـوزه عـمـلـکـرد و             .  قرار دارند
ـراي       .  وظايف ديگري دارد اين توضيـح را ب

اين دادم که معلوم شود هم تقسيم کـار در      
اين مـحـدوده هـا چـه طـوري سـت و هـم                    
ـيـدر حـزب نـمـي           ارتباط با حزب از کانال ل

 .گذرد
در مورد حق عضويت راسـتـش در مـورد        
ايران مي شود حق عضويت و کمک مـالـي   
به حزب و تلويزيون را با هـم جـمـع کـرد و             

ـلـغ حـق عضـويـت در خـارج                .  فرستاد مـب
کشور به تفکيک کشـور و کـادر و عضـو              
تعيين شده ولي در مورد ايران فعـال هـنـوز      
ـا ايـن روي             عدد مشخصي نداريم، ولـي ب
ـيـن آن              آوري وسيع به حـزب ضـرورت تـعـي

در حال حاضـر هـر چـه        .  دارد پيش مي آيد
ـه عـنـوان حـق          قدر که مي توانيد خودتان ب
عضويت تعيين کنيد و مهم اين اسـت کـه     

ايـن  .  به اين عدد تعيين شده متعهد باشـيـد  
مثال حـق عضـويـت      ( مبالغ حق عضويت 

ـه عـالوه کـمـک هـاي            )  يکسال را يکجا    ب
ـيـد را مـي            مالي که احتماال جمع مي کـن

جمع اوري کمـک مـالـي      . توانيد ارسال کنيد
ـراي حـزب                  به خصـوص در ايـن شـرايـط ب
ـا       ـرپ ـراي ب بسيار حياتي ست، به خصوص ب
نگه داشتن تلويزيون و ارتقاء آن بايد کـمـک     

ـه طـور         .  کرد ـايـد ب براي ارسال پول از ايران ب
ـيـم و راه هـاي امـن                  جداگانه صحبـت کـن

 .ارسال پول را به شما معرفي مي کنيم
فعاليت هايي که اعضا و هـواداران حـزب         
در ايران مي توانند انجام دهند مـجـمـوعـه     
اي از کارهاست که فراخور توانايي هر کس 
مي نواند بخشي يا هـمـه آن هـا را انـجـام              

ـراي حـزب و         . دهد جمع آوري کمک مالي ب
ـال         تلويزيون، تشکيل جمع هايي حـول کـان
ـامـه هـاي       جديد و تماشاي دست جمعي برن

 نامه های شما



ـاره آن هـا           کـه  ( آن و بحث و تبادل نظر در ب
ـه هـاي               ـه هسـت ـنـد ب اين جمع ها مي تـوان
ـر وظـايـف اعضـاي           حزبي براي انجام سـاي
حزب تبديل شـونـد و خـود را گسـتـرش                

ـنــد  ـراســمــات و                 ) دهـ ـرکــت در مـ ، شـ
اجتماعـات و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق                 
انساني مثل نـهـاد هـاي مـدافـع حـقـوق                
ـه هـاي       کودک و زن و غيره، پخش اطالعـي
ـه، شـعـار                    حزبي در سـطـح شـهـر و مـحل
نويسي و تبليغ براي حزب و کانال جديد به 
ـيـد،     هر شکل و با هر ابتکاري که مي تـوان
از جمله فعاليت هايي هستنـد کـه عضـو        

 .حزب بايد در دستور کار خود قرار دهد
ـه اي     در مورد آموزش اما، آموزش مسئل
ـراي مـا                     ـاتـي سـت ب . بسيار مـهـم و حـي

ـاسـي و              ـئـوريـک و سـي آموزش در سطح ت
آموزش فعاليت هاي عـمـلـي از راه هـاي           
ـه خـوانـدن نشـريـات و                   مختلفـي از جـمل

ـر اسـت     ولـي در    .  ادبيات حزبي امکان پذي
ـا حـزب و روابـط           هر مورد تماس منظم ب
تشکيالتي اي که به شـمـا مـعـرفـي مـي             

ـبـاط   .  شوند باالترين اهـمـيـت را دارد          ارت
ـا حـزب از طـريـق                منظم و تشکيـالتـي ب
ـاء و آمـوزش            ـق کادرهاي حزب باعـث ارت

 .عضو مي شود
ـه طـور         در مورد تشکيالت محلي بايـد ب
مفصل و جداگانه با هم صحبت کنيم ولي 
هر کسي در هر جايي که خود را به حـزب،  
به آرمان ها و اهدافش نزديک مـي دانـد و       
مي داند با اين حزب مي تواند به اهدافش 
برسد بايد محيط اطراف خودش را تـحـت   
ـا حـزب            تاثير قرار دهد، بايد ديـگـران را ب
ـه حـزب                     آشنا کـنـد تشـويـق شـان کـنـد ب

 .پيوندند
در مورد آسيب ديـدگـان اجـتـمـاعـي هـم              

ـيـسـت کـارگـري            .  همين طور حزب کـمـون
ـه     حزب همه کساني ست که مي خواهند ب
ظلم و ستمي در جامعه پايان دهند و حـق    

مي خواهـنـد   .  انساني شان را مي خواهند
از شر رژيمي که آن مصيبت مشـخـص را     
به سرشان آورده خالص شوند و هـمـه هـم          
ـه     مي دانيم اين حکومت اسالمي سـرمـاي
داري ست که مسبب اين فقر و فـالکـت و       
ـا                  ـه جـز ب ـيـم کـه ب بدبختي ست و مي دان
ـريـن         ـتـدايـي ت سرنگوني اين حکومت به اب

حـزب  .  خواسته هـامـان هـم نـمـي رسـيـم             
ايزاري ست براي متحد شدن هـمـه آرمـان        
ـراي خـالـصـي از شـر               هاي انساني ست ب
ـراري آزادي و                 ـرق حکومـت اسـالمـي و ب

ـيـسـم    ـايـد از هـمـه، از           .  برابري و سوسيال ب
سرباز فراري و زن و دختري که مورد سـتـم   
ــاران را                 ــارگــران و بــي ک ــا ک ـرار دارنــد ت ق
ـه حـزب خـودشـان مـلـحـق                  ـا ب فراخواند ت

 .شوند
مـارکسـيـسـت     " در انتها نظرم را در مورد   

راستش مـن هـيـچ        .  بگويم"  هاي با ا يمان
ـه  .  وقت از اين عبارت استفاده نمي کـنـم     ب

نظر من مارکسيسم و کمونيسم کـارگـري     
ـر           ـي ـه تـغـي قبل از هر چيز پاسخي به نياز ب

ديـن  .  دنيا و خاتمه دادن به نابرابري هاسـت 
و مسلک نيست که نياز به رهروان با ايمـان  

کــمــونــيــســم يــک جــريــان      .  داشــتــه بــاشــد  
اجتماعي ست که بايد سازماندهي شود و 

ايـمـان يـک جـوري از           .  دنيا را تغيير دهـد   
ـيـشـرفـت و          سرسختي در مقابل تغيير و پ
نقد سخن مي گويد و من شـخـصـا هـيـچ        
ـم از ايـن                  ـراي مـارکسـيـسـت بـودن وقت ب

ـنـکـه        .  عبارات استفاده نمي کنم ضـمـن اي
ـز   "  مارکسيست هاي با ا يمان"  که هيچ چـي

ـه             براي از دست دادن نـدارنـد، اگـر اشـاره ب
جمله معروف مارکس است بايـد بـگـويـم       
ـا        که اشاره مارکس به طبقه کارگر اسـت ب
موقعيت ويژه طبقاتي و اجتـمـاعـيـش در       

ـاز  .  توليد و نه هر مال باخته ايي ايرج جان ب
ـبـاط           هم براي ما بنويس و سـعـي کـن ارت
ـاشـيـم        ـه ب . بيشتر و منظم تري با هم داشـت

 قربانت نويد
 

 ژوبين رازانی ايران 
 طرح دو سوال 

ژوبين عزيز دو سوال مطرح کرده است کـه    
ـنـجـا       .  هردو کلي جـواب الزم دارد      امـا اي

ـه آنـهـا             ـاه  ب طبق معمول عجله اي و کـوت
 :ميپردازيم
 :سوال اول

ـيـو              "  ـئـوکـنـسـروات شکست سيـاسـتـهـاي ن
ـيـن          درعرصه جهاني ونااميدي بشـر ازچـن
سياستهايي، تاچه حد فضا رو براي مانـور  

مسلـمـا ايـن      . احزاب ارتجاعي باز ميکنه
ـيـسـم               ـال ـروزي سـوسـي ـي ـه پ شکست زمين
ـاي            ـه مـعـن ـاق ب ـف هست ولي  لزوما اين ات
ـيـسـت         ـيـسـم ن .  پيروزي و پذيرش  سوسيال

مثال اسالميها، ناسيوناليستهـا و ديـگـر        
ـتـونـن            ارتجاعيها چه شانسـي دارنـد؟ مـي

 "اعتماد مردم و جلب کنند؟
 :ســــــــــــــــــــــــــــــوال دوم                              

ـنـکـه چـرا وچـطـور              "  مصطفي درمـورد اي
ـم      . مارکس به کارگر ميرسه ميخـوام بـدون

بويژه اينکه چطور و طي چه بروسه فلسفـي  

ميخوام کتاب .  به کارگر و انقالب  ميرسه
 ."معرفي کني

 
ـا    .  از سوال دوم شروع کنيم:  ک.ج اول چند ت

ـبـع خـوب و        .  کتاب و مرجع بنظرم يک من
قابل اتکاء در مورد سوال شـمـا مـقـدمـه          
ـاسـي     خود مارکس بر نقدي بر اقتصاد سـي
است که متن فارسي آن اکنون در سـايـت       
ـارسـي کـه در هـمـيـن شـمـاره                     کاپيتـال ف

آنـجـا   .  توضيح داده ايم در دسـتـرس اسـت     
ـاسـخ              ـه سـوال شـمـا پ مارکس مستقيما ب
ـره            ـه و انـگـي ـق نمي دهد اما ميکوشد سـاب
مطالعات اقتصادي اش را توضيح دهد و 
ـه             مشخصا به اين ميپـردازد کـه چـطـور ب
ـيـسـم      ـال صرافت آنچيزي افتاد که ما ماتري
ــوري                   ــع جــوهــر تــئ ــخــي و در واق تــاري

آن مقدمه يکي از   .  مارکسيسم مي ناميم
. مهمترين آثار فکري مارکسيستي اسـت   

ـيـسـم              " منبع ديـگـر        ـار اول کـمـون ـن سـمـي
اثر منصـور حـکـمـت اسـت کـه             "  کارگري

ـردازد کـه چـطـور              ـپ اتفاقا به اين نکته مـي
ـلـسـفـي در                        ـه در سـطـح ف ـق کارگر و طـب

ـار     .  مارکسيسم مطرح ميشود بحث بسـي
جالب و دقيقي در مورد جايگاه کارگـر در    

اما احتماال اينها هنـوز  . مارکسيسم است
ـانـع نـکـنـد                کـتـاب   .  هيچکدام شـمـا را ق

ـراي خـود مـن جـالـب بـود                     ديگري کـه ب
ـه مـارکـس            "  ـي ـه هـاي اول اسـت کـه     "  نوشت

ـه هـاي سـالـهـاي             و ۱۸۴۳ مختص نوشت
 ۲۵ است وقتي مـارکـس حـدود           ۱۸۴۴ 

ـقـد     .  سال داشت اينها آثاري است که سير ن
مــارکــس نســبــت بــه فــلــســفــه هــگــل و             
همينطور هگليسـت هـاي چـپ را نشـان             

ـه    . ميدهد ـال اگر اشتباه نکنم اول بار در مـق
ـادشـاه پـروس و        "  نکات انتقادي بر مقاله پ

ـه    ۱۸۴۴ که در سال "  رفرم اجتماعي نوشـت
ــلــه           " پــرولــتــاريــا" شــد مــارکــس بــه مــقــو

ـردازد          ـيـمـا مـي پ ـه را         .   مستق ـال ايـن مـق
ميتواني به زبان انگليسي بر روي اينترنـت  

من از ترجمه فارسي احتـمـالـي    .  پيدا کني
ـلـي              .  اطالع ندارم ـنـهـا را خـي در ضمـن اي

ـاه    ـب عجله اي مينويسم و ممکن است اشت
يک نگراني هم دارم و آن اين است کـه  .  کنم

ـيـسـم        ـال در ميان انواع تئوري هاي سـوسـي
مـارکـس   " بورژوايي يکي هم اين است کـه    

ـان سـال       " را در مقابل "  جوان " مارکس مـي
ـر                    ـراب ـا مـارکـس را در ب قرار ميدهـد و ي

ـه         .  انگلس قرار ميدهـد  ـنـگـون مـواظـب اي
ـه خـود مـارکـس و           .  تعابير بايد بود بايد ب

مارکسيسم هم نگاهي تاريخي و واقـعـي     

مــارکــس مـحــصــول يـک تــحــول         .  داشـت 
ايـن  .  اجتماعي در اوائل قرن نوزدهم اسـت 

ـه عـرصـه       تحول که طبقه نوين انقالبي پا ب
ـر   ميگذارد که جهان بعد از خودش را تغيي

اين طبقه پرولتاريا است و بهـمـراه   .  ميدهد
ـقـد              ـه نـوعـي ن خود مجموعه فکري کـه ب
ـرانسـه        ـقـالب ف متفکران بورژوايي و نقد ان

امـا   .  است را رفته رفته بـوجـود مـي آورد         
ـه      ـر قل اين مارکس است که ضمن تسلط ب
هاي فکري بشريت زمان خودش از هـگـل   
گرفته تا فالسفه دوره روشنگري قرن هژده، 
ــتــه تــا            ــان بــورژوازي گــرف ــتــصــاد دان از اق
ـرانسـه و                   ـلـي ف سوسياليـسـت هـاي تـخـي
ـريـن غـول هـاي          انگليس، و با نقد معتبرت
ـاخ،                ـرب ـر فـوئ فکري معاصر خـودش نـظـي
منافع و نظريات اين طبقه نوين را بـدقـت       

جالب اسـت کـه تـوجـه         .  منعکس ميکند
کنيم انگلس مستقل از مارکس کمابيـش  

راسـتـي يـک      .  در همان مسير پيش ميرود
ـه سـوال        متن خوب ديگر که براي جواب ب

ـه     " شما مفيد است  سوسياليسم از تخيـل ب
تزهـايـي   " همينطور .  اثر انگلس است"  علم

ـتـوانـد            "  در باره فوئرباخ در ايـن رابـطـه مـي
 .خيلي مفيد باشد

 
ـا                  ـه نـظـر مـن ب اما در مورد سـوال اول، ب
ـلـي                ـيـسـت هـا خـي شکست نئوکـنـسـروات
. چيزهاي ديگر هـم شـکـسـت مـيـخـورد             

ـاتـي مـثـل             ـان نبايد فراموش کرد کـه جـري
ــا و ايــن جـک و جـانـورهــاي                   اسـالمـي ه
ناسيوناليست قومي که از هـر گـوشـه اي        
سبز شدند  ساخته و پرداخته هـمـيـن دوره        
ـازي                        سياه نـظـم نـويـن جـهـانـي و يـکـه ت

خيلي عجيـب  .  نئوکنسرواتيست ها بودند
است اگر عـامـل يـک مـاجـرا شـکـسـت                 
ــدر بشــود امــا                    ــدان ب ــخــورد و از مــي ب
ـاز                  ـراي دوره طـوالنـي و ب مخلوقات آن ب

بايد توجه کـرد  .  توليد شونده اي باقي بماند
کــه نــئــوکــنــســرواتــيــســم صــرفــا در اثــر            
ـار              ـيـسـت کـه کـن تناقضات دروني خود ن

ـر    .  ميرود بر متن يک جامعه متناقض و ب
ـان               ـاي ـه پ متن مبارزه طبقاتي اسـت کـه ب

ـانـکـه            .  عمر خود ميـرسـد   يـعـنـي هـمـچـن
ـاتـي              ـق ـارزه طـب ـاريـخ مـب موتور محرکه ت

به نظر من راست هايي کـه اکـنـون      .   است
ـانـات بـورژوايـي        موجود هستند و يا  جري
دوره جــنــگ ســرد، و مــثــال ســوســيــال              
ـادي                  ـالـهـم، شـانـس زي دمکراسـي و امـث

براي اينکه اينطور نيست که مـردم  .  ندارند
ميخواهند به دوره قـبـل از جـنـگ سـرد              

ـرونـد و       .  برگردند مردم ميخواهند جلوتر ب
خودشان را با همين حاال و مقدرات فعلـي  

ـاريـخ           .  مقايسه ميکنند ـقـول مـارکـس ت ب
تکرار نمي شود و اگر بشود بار دوم کمـدي  

ـيـسـم              !   خواهد بود ـئـوکـنـسـراوت با افـول ن
ـراي خـودش         بورژوازي بايد فکر اساسـي ب

ـيـسـت کـه                     .  بکنـد  ـه مـعـنـي ايـن ن ايـن ب
جريانات ديگري از جانب بـورژوازي نـمـي      

مساله به سـادگـي     .  تواند ميدان دار بشود
ايــن اســت کــه اگــر طــبــقــه کــارگــر و                    
ـيـو روشـنـي در          سوسياليسم نتواند آلترنات
ـاالخـره يـک جـور            مقابل بشريت بگذارد ب
سرمايه داري با همه اشکال و تـوجـيـهـات     
ايدئولوژيکش سرنوشـت بشـريـت را رقـم           

سرمايه داري خـودش خشـک         .  خواهد زد
چـه از لـحـاظ        .  نمي شود و از شاخه بيفتد

مادي و چه از لـحـاظ فـکـري ايـن حـکـم                
ولي در عين حال نـمـي تـوان      .  صادق است

به اين چشـم بسـت کـه اوضـاع جـهـانـي                  
ـراي ايـده و                   ـار مســاعـدي ب شـرايـط بسـي
آرمــانــهــاي چــپ و ســوســيــالــيــســتــي و            
. انساندوستي طبقه کارگر فراهم مـي آورد   

ـه   ۳۰   –  ۲۰ راستش همين  سال اخير هم ب
زور دگنک جلـوي رشـد و گسـتـرش چـپ              

چپ گرايي به مـعـنـي      .  گرايي را گرفته اند
نه به معني چـاوزي  .  انساني و کارگري اش
ـر ايـن شـرايـط             .   و اس دبلپويي اش ـا ب ـن ب

مســاعــدي بــراي پــيــشــروي مــا فــراهــم            
ـرداخـت کـه               .  ميشود ـه ايـن پ البته بايـد ب

ـتـوانـد           راست چه امکاناتي دارد و چـه مـي
ـه     .  بکند اما مهمتر از آن بايد با تمام قـوا ب

دل اين شرايط مساعد زد و کوشـش کـرد     
احزاب کمونيستي کارگري را در همـه جـا     

ـيـسـم      .  بوجود آورد بايد کوشش کرد کـمـون
ـه        ـي کارگري را در ايران به پرچم انقـالب عـل
جمهوري اسالمي و عليه اوضاع مـوجـود   
ـار ديـگـر مـارکـس و                  تبديل کرد و يـک ب
مانيفست را مثل دوره بلشويک ها به يـک    

 .قدرت جهاني تبديل کرد
ژوبين جان اميدوارم اين نـکـات سـرنـخـي        

 .مخلص مصطفي. داده باشد
 

 آناهيتا از ايران 
 کانال جديد را می بينم 

خيلي دوست دارم با شما چـت کـنـم امـا         " 
ـال      .  جاي مناسبي پيدا نمي کـنـم   مـن کـان

ـان را مـي                جديد و برنامـه سـازمـان جـوان
 ."بينيم

 
ـلـي خـوشـحـال             :  ک. ج ـز خـي آناهيتاي عـزي
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 ...نامه های شما



ـيـد        ـت حـتـمـا    .  شديم که مجددا تمـاس گـرف
نظر شما در مـورد      .  برايمان بيشتر بنويس

برنامه هاي کانال جديد و برنامه خالـصـي   
 فرهنگي چيست؟

 
 نوشين آزادی اصفھان 

 پوستر های روز کودک 
پوسترهايي براي روز کودک طراحـي کـرده     

ـا تشـکـر از نـوشـيـن             .  اند که مي بينـيـد   ب
 .عزيز

 نسيم رهايی از اصفھان   
 ضرب و شتم جوانان سقز 

ـام     .  سالم کيان جان"  خوبي؟،يکي از دوسـت
ـز              ـتـظـامـي در سـق بهم ميگفت، نيروي ان

ـان    ٢٠ دوشنبه صبح ، حدود  نفر از نوجـوان

ـازداشـت        و جوانان سقز را براي ساعـاتـي ب
ـراد کـه در صـورت            .کرد دستگيري اين اف

ـه          اعتراض، با ضرب و شتم هـمـراه بـود، ب
ــل ظــاهــر و آرايــش مــوهــايشــان                  دلــي

 ".فعال باي.خواستم بهت خبر بدم.بوده
 
ـاري کـه               :  ک.ج نسيم جـان مـرسـي از اخـب

ـر  .  فرستادي اگه دوستان ديگري هم اين خب
. رو داشــتــن خــوبــه کــه اطــالع بــدهــنــد             

ـا ايـن         جمهوري اسالمي در همه شهرهـا ب
ـيـن ايـن           پديده که همون عدم پذيـرش قـوان
حکومت توسط جوانان است، روبروست و 
ـازداشـت      روزانه مجبور به دادن تذکر و يا ب
ـز شـاهـد          ـي جوانان است که در اين مواقع ن
ـابـل ارازل      بوده ايم که جوانان و مردم در مق
و اوباش رژيم ايستاده اند و اجازه بردن زنان 

ـه     .  و جوانان را به آنان نداده اند ـنـگـون بايد اي
ـيـغ کـرد و اجـازه                ـل ـب اقدامات را وسيعا ت
. برخورد با جوانان را به اين حکومت نـداد   

بــايــد هــرجــا نــيــروهــاي ســرکــوب رژيــم            
ميخواهند به زن و يا جواني تعرض کنـنـد   
مردم با اعتراض جمعي شـان مـانـع ايـن           

ـقـي    .  کار شوند ما تا بحال نمونه هاي مـوف
ـار         .  در اين زمينه داشته ايـم  ـتـظـر اخـب مـن

  .کيان. بعديت هستيم
 

 امير ملحد از تھران 
 حمله به کمونيزم 

ـتـونـي    "  ـه مـورد             سالم کيان جان،مـي در ي
؟ من تو يه فروم عضـو هسـتـم       کمکم کني

... که باهم در مورد سياست، مـذهـب و         
ـزم     .  کنيم بحث مي ـي تو اين بحثها به کـمـون

حمله ميکنند و شوروي، چين، کوبا و کـره  
ـنـد    ـزن . شمالي يا اروپاي شرقي رو مثال مي

ـم در ايـن              من با توجه به اينـکـه اطـالعـات
موارد به اندازه اي نيست که از پـس هـمـه        
اين بحثها بربيام ميخواستم اگه بشه يا يـو  
ـابـعـي           ـا مـن شرکت کني تو اين بحثها و ي
بدي که در موردشون بتونم بخونم و جـواب  

ـا                   .  بدم ـاريـس ي مـثـال در مـورد کـمـون پ

روسيه و يا چين و جـاهـاي    ١٩١٧ انقالب 
ـا            ديگه و اينکه چرا شکـسـت خـوردن و ي

 ." .مرسي .سوسياليستي نبودن
 
ـلـي کـه         :  ک. ج امير جان در رابطه با مسـائ

مطرح کردي شرکت در اين مباحث خـوب  
است و ميتواند موثر باشد اما کار اصلـي  
را بايد در سازماندهي حزبـي در جـامـعـه         
پيش برد و جمع هايي را ايـجـاد کـرد کـه           
. اهداف و سياستهاي حزب را پيش ببـرنـد  

از ايــن نــکــتــه گــذشــتــه در رابــطــه بــا                   
موضاعات مورد نظرت مـا در در چـنـد          

ـيـسـم کـارگـري           -هفته پيش مباني کـمـون
ـتـشـر          -سمينار اول و دوم ـه مـن را در نشري

ـال           ـب ـاحـث را دن کرديم و بنظرم اگه اين مـب
کرده باشي پاسخ بسياري از سـواالتـت را         

ـاشـي   ـا نـکـاتـت             .  بايد گرفته ب در رابـطـه ب
ــنــکــهــاي زيــرمــراجــعــه         مــيــتــوانــي بــه لــي

  .کيان.شاد باشي.کني
jameyenovin.blogspot.com/ 
)بخش مباني کمونيسم کارگري )  

 :١٩١٧ انقالب اکتبر
ja-
meyenovin.blogspot.com/200
8/10/blog-post_12.html 
http://workers-
1may.blogspot.com/2007/04/

1917.html  
 :کمون پاريس

workers-
1may.blogspot.com/2007/04/
blog-post_5495.html  
  

 حميد از تھران 
 !درصد غير باکره   ٧٤ 

ـتـهـاي    . هاي" امام جمعه اصفهان تو صحب
درصد دختران ايرانـي   ٧٤ اين هفتش گفته 

 "نمي روند، جالبه نه؟" خانه بخت"باكره به 
 
ـفـظ       :  ک. ج ـاکـره  " حميد جان اين ل اصـال  "  ب

ـز اسـت      چـه  .  خودش عجيب و توهين آمـي
ربطي دارد به اين حـاجـي کـه آمـارش را             
جمع کرده است؟ امـا ايـن در عـيـن حـال              
اعــتــراف ايــنــهــا بــه شــکــســت اســالم و             

ـرافـات    .   اخالقيات ضـد زنـش اسـت        اعـت

براي نسل جوان هم    اجباري مقامات رژيم
ايـن رژيـم از ايـن          .  جالبه و هم اميدبخـش 

نسل بسيار هراسان است و بخوبي ميدانـد  
کــه ايــن نســل هــيــچ اعــتــقــادي بــه ايــن              
حکومت و دارودسته هايـش نـداره و ايـن          
ـراي مـهـار             همه بگير و ببند و سـرکـوب ب

ـان      .  جوانان هم از هميـن روسـت     ايـن جـوان
ـا آزاد زنـدگـي             ـي ميخواهند مثل باقـي دن
ـار                     ـروز کـه در کـن ـيـسـت آن کنند و دور ن
ـري حـزب            ـا رهـب بخشهاي ديگر جامعه ب
ـنـگ بشـريـت را          کمونيست کارگري اين ن
ـه   بزير کشند و جامعه اي آزاد و برابر و مرف

ـراي ايـن امـر            .  و شاد ايجاد کنـنـد   ـايـد ب ب
تــالش کــرد و فــوج فــوج بــه ايــن حــزب                

  .کيان. فعال باي. پيوست
 

 رضا از تھران 
 "زوج و زوجه "روابط  

ـژاد،  "  سالم، يكي از وزراي كابينه احمدي ن
در جمع مسـئـوالن سـازمـان بـهـزيسـتـي             

زوج و   " خواستار آن شده كه روابط جنسـي    
در ساعات معيني باشد تا مطـابـق   "  زوجه

ـيـدا          آيات و روايات، معلوليتها كـاهـش پ
ـا              . كند ـق اينم فکر کنـم در ادامـه طـرح ارت

ـيـت        ـا امـن امنيت اجتماعي اين طرح ارتق
 "سکسيشونه

 
رضا جان اين خبر البته مال مـدتـي     :  ک. ج

ـار و                  .  پيـش بـود     ـت امـا بـهـر حـال ايـن رف
ـيـصـال                 ـه اسـت سکنات رژيمي سـت کـه ب
ـه هـر                 ـرار از سـرنـگـونـي ب رسيده و براي ف

ـزنـد    ايـن خـزعـبـالت       . ريسماني چنگ مـي
ـه      روزانه به عناوين مختلف از طريق رسـان
ـه جـامـعـه        ها و مديا و نيروهاي سرکوب ب
ـه و عـدم            ـابل پمپاژ ميشود و مدام هم مـق

 .پذيرش مردم را هم ميتوان مشاهده کرد 
بايد اين جنازه متحرک و اين نعش متعفـن  

ايــن .  را از صــحــنــه جــامــعــه پــاک کــرد            
کاريست که حـزب مـا در دسـتـورکـارش            
ـراي ايـن امـر تـالش              دارد و بايد فعاالنه ب

ـه  .  کرد اگر ميخواهيم جامعه انساني داشت
باشيم که ديگر اين مزخرفات را شـاهـدش   
نباشيم بايد به صفوف اين حزب پيـوسـت،   
ديگران را تشويق به پيوستن به ايـن حـزب     
کنيم و در چارچوب اين حـزب جـمـهـوري         

ـيـم      ـاشـي     .  اسالمي را سرنگون کـن . شـاد ب
   .کيان

  
 اکبر پويافر از ايران 

 در مورد خالصی فرهنگی 
ـامـه خـالـصـي        . سالم"  خوبي؟ در مورد برن

 .روميخواستم بگم  فرهنگي چند نکته
ـيـسـت و در         نور استوديوي شما مناسب ن
ـرده پشـت                ـا روي پ ـي ضمن سايه شما و ال
سرتان ميافتد،  ميتوانيد از النـگ شـات     

 .استفاده کنيد
ـنـويسـيـد کـه             ـاريـو ب قبل از برنامه يک سن
گفتارها را بين هم تقسيم کنيد، مـيـدونـي    
که بايد دو نسخه باشه يکي جـلـوي تـو و          

 .يکي جلوي اليا
شما مثل اينکه يک دوربين داريد درستـه؟  
ـامـه رو در                        ـرن ولـي خـب مـعـلـومـه کـه ب
ـيـد                   ـاوتـي ضـبـط مـيـکـن ـف زمانهاي مـت
ـتـونـي                درسته؟ ميخواستـم بـگـم اگـه مـي

 .نوشته متحرک بزار زير برنامه
نشريه و طريقه ي دريافت اونو معرفي کـن  
ـه روش                ـت ـب ـه، ال با نشون دادن خـود نشـري

 .مکث کنيد
روي عــکــس هــاي اعــتــراضــي مــکــث            
ـرنـت         ـت ـن بيشتري بکنيد تا بيننده اي کـه اي

 .نداره فرصت ديدن داشته باشه
ـان            بايد بتوني با گروهـهـاي مـوزيـک جـوان
ارتباط بر قرار کني و بهشون تريبـون بـدي     
ـه                   ـاز تـي وي ب ـي اين ميتونه بـخـشـي از ن

 .موزيک رو هم مرتفع کنه
ها و کمپاني هاي مـوزيـک اگـه         از خواننده

ـراي تـي          ـر ب ميتوني ويدئوهاي جالب بگـي
  .وي

ـتـونـي          بايد برنامه رو بجائي برسوني کـه ب
ـامـه هـا        ـرن قسمتي از برنامه يا بعضي از ب

ـنـده   ـه         تماس و ارتباط زنده با بين هـا داشـت
ـتـونـي از               "  باشي،  فعـال  ـا اونـمـوقـع مـي ت

ـاده کـنـي،            ـف ـر اسـت پيامهاي روي پيامگي
 ." يعني از جوونا بخواي پيام بزارن

  
دوست عزيز مرسي از اينکه نظـرات  :  ک. ج

ـادي           ـرسـت ـريـمـان ف ـر ايـن      .  خودت را ب ـث اک
نکاتي که ذکر کرده اي به کمبود امکانات 
برميگرده و ما در حال برطرف کـردن ايـن       

ـه هـاي      .  نقايص هستيم ـت اميدواريم در هف
ـا             ـرهـنـگـي ب آينده برنامه هاي خالـصـي ف
کيفيت بهتري هم از لحاظ ساختـار و هـم       
از لحاظ محتوي و مضمون داشته باشـيـم   
ـلـي در             که البته يکي از مسائلـي کـه خـي
ـر اسـت دخـالـت                   ـامـه هـا مـوث ـرن بهبود ب
بينندگـان و اعضـاي سـجـک هسـت کـه                 
ـه   ميتوانند نقش موثري در اين رابطه داشت

ـاقـي              . باشند منتظر نظرات بـعـدي يـو و ب
  .کيان.دوستان هستيم

 
 نوشين آزادی از اصفھان 
 اعتصاب  بازار اصفھان 

کيان جان سالم، خوبي؟ چند روز که تـمـام   "
مغازه دارا و به اصطالح کسبه، اعتصـاب  

ـه             .  کردن در اصـفـهـان      ـب ـه و يـکـشـن ـب شـن
ـه     ۳ شنبه و ۲ طالفروش ها،  ـي ـق شنبه هم ب

. شـه    کسبه و بازار داره کامل تعطيـل مـي    
درصـد     ۳ چون دولت به همشون گفت کـه    

مردم بخاطـر گـرونـي      .  بکشن روي قيمتها
ـه       چيزي نميخرن و با اين طرح جديـد کسـب
ـراي            بيشتر ميترسن که فروش نـکـنـن و ب
. همين اعـتـصـاب کـردن، فـعـال هـمـيـن               

 باي فعال باي.عکس ميگيرم و ميفرستم
. 
ـار      :  ک. ج ـه اخـب نوشين جان از اينکه فعاالن

پيرامون خودت را ميفرستي خوشحاليم و 
با انرژي به اين کارت ادامه بده و حتـمـا از     
اين مسائل و اخبار و اعتراضات گـزارش    

اين بايد يکي از   .  و عکس و فيلم تهيه کن
کارهاي روتين و هميشگي اعضا سـجـک     

در رابطه با اين خبر بايد بگـويـم کـه      .  باشد
ـز               ـي اين تعطيلي ها به شـهـرهـاي ديـگـر ن
ـه زنـي              کشيده شده و طرفين در حـال چـان
ـنـد        . براي رسيدن به يک نقطه تفـاهـم هسـت
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