
 

 ١ ٤ ۷   شماره 
حزب کمونيست کارگري ايران

  انترناسيونال

 

 بچه ها و غريبه ها! 
 مصطفي صابر 

 زنده باد حزب! 
سخنراني حميد تقوائي ليدر حزب به مناسبت بيست و ششمين سالروز تشکيل  

 حزب کمونسيت کارگري در شهر کلن آلمان 

 نقش مدياي اجتماعي و فراخواني به قطب چپ جامعه 
 اصغر کريمي 

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 شهال دانشفر 

کانال جديد دستاورد کمونيسم کارگري منصور حکمت  
 است! 

 

پرسش از کيوان جاويد در باره کانال جديد بمناسبت بيست و ششمين سالگرد  
 ي کارگر   کمونسيت تاسيس حزب  

 چپاول تامين اجتماعي و خطر ورشکستي آن 
 شهال دانشفر 

 از اسالم برگشتگان   
 کاظم نيکخواه 

دختران در صفوف اول اعتراضات دانشجويي بمناسبت  
 روز دانشجو 

 شيرين شمس 

گزارش و اخبار کوتاه از دانشگاه هاي  
 ٦٩٣١ ايران در هفته دوم آذرماه  

 

 ١١صفحه  

گزارش و اخبار کوتاه از جنبش دفاع از  
حقوق رنگين کماني ها در هفته دوم  

 ٦٩٣١ آذرماه  
 

 ١١صفحه  

 چگونه حزبي شدم 
 گالله شاد   

 

 ٦صفحه  

پيام به مناسبت سالگرد تاسيس حزب  
 کمونيست کارگري ايران 

 آزاده دربندي و آرش دشتي 
 

 ١١صفحه  

آذر دانشجويان چندين    ۶۱ در آستانه  
 دانشگاه دست به تجمع زدند 

 حزب کمونيست کارگري ايران   عيه اطال 
 

 ١١صفحه  



 2  ۶۹۳۱آذر  ١٧ انترناسيونال 

 

 

من هم به سهم  خوود  بوه هوموه  
شما خوشامد ميگويم و هومويونويون  
بيست و ششمين سالوگورد تشوکويول  
حزب را به همه شما،  به همه اعضا و  
کادرهاي حزب، و به هموه موبوارزيون  
راه آزادي و سوووسوويووالوويووسووم تووبوور   

 ميگوييم.  
در اين جا فرصت نويوسوت  کوه    

جواموح حوزب    حتي به معرفي نسبتا 
بوودوورداز . فووقوو  در ايوون فوورصووت  
ميخواهم به چونود خصويوصوه حوزب  
کمونيست کارگري اشاره کنم که فکر  
ميکنم ترسيم  کنونوده چوهور وا وعوي  

            حزب ماست. 
اولوويوون خصوويووصووه ايوون اسووت   

حزب کمونيست کوارگوري حوزب    که 
دنياي معاصر است، حزب اواخر  رن  
بيست و حوزب گورار بوه هوزاره دو .  
حووزب  زمووانووي توواسوويووس شوود کووه  
بورژوازي جهاني پايان کموونويوسوم را  
اعوووووال  کووووورده بوووووود. حوووووزب  

تشکيل شد کوه شووروي    درمقطعي 
در حال فرو پاشي بود و سرمايه داري  
بازار آزاد داشت پيوروزيوش را جشون  
ميگرفت. اين دوره در خاورميانوه بوا  

نيروهواي روربوي   جنگ خليج و حمله 
به منطقه شروع شد و شرايطي پويوش  
آمد که همانطور که منصور حکموت  
پويووش بويوونووي کورد انووواع نوويووروهوواي  
اسالمي و  ومي و مرهبي و نواادي  
نه تنها آن منطقه بلکه بعدا کل دنويوا  
را بووه  جوووهنووگواه و مويوودان افسووار  

خودشان تبديول کوردنود.   گسيختگي 
آن دنياي تحوت فشوار ايون تووحوش،  
توحش بورژوازي که از دوران جونوگ  
سرد بيرون آمده بوود و مويوخوواسوت  
ديوار برلين را بر سور کوموونويوسوتوهوا  
خووراب کوونوود، بوور سوور ايووده آلووهوواي  
آزاديووخووواهووانووه و بوورابووري طوولووبووانووه  
کمونيستي خراب کند، اين دنويوا بوه  
حزبي احتياج داشت که در برابور ايون  
هجو  نه تنها بايستد بولوکوه توعور   
کند و در اين مقوطوح بوود کوه حوزب  

 کمونيست کارگري متولد شد. 
حزب کمونيست کارگري، حوزب  
تما  کارگران دنيا، حوزب تووده هواي  
مردمي که بعدا نود و نوه درصوديوهوا  
ناميده شدند، يعني اکثريوت عومويوم  

موورد  دنوويووا کووه موونووافووعووي در  
سورموايوه داري   بقاي سيستوم  و  ادامه 

ندارند و آزادي و رهاي از اين سيستوم  
را ميطلبند، و حوزب توموا  کسوانوي  
اسووت کووه  وولووبووشووان بووراي انسووان و  
انسانيت ميطدد. حزب کوموونويوسوت  
کارگري ايران اگر در آن زمان تشکيل  
نوومووي شوود کوومووونوويووسووم راديووکووال و  
معتر  به  ورن بويوسوت و يوکوم پوا  
نميگراشت. تقريبا هيچ رگه اي از آن  
باصطالح کمونيسم  ورن بويوسوتوموي   
وجود نداشت که بتواند بايستود و بوه  

 پيش برود.  
حزب کمونيست کوارگوري نوفوس  
تشکيلش تعرضي بود به آن دنياي در  
هم ريخته و افسار گسيخته سورموايوه  
داري پسا جنگ سرد. ما ديوديوم کوه  

دولت    انواع   در آن دوران از يک طرف 
هاي اسالمي و نيروهاي توروريسوتوي  
اسووالمووي و از طوورف ديووگوور دولووت  
آمريکا و متحديش بوعونووان ژانودار   
منحصور بوه فورد دنويواي جوديود در  
مقابل هم  ورار گورفوتونود. آنويوه موا  
بعنوان جنگ توروريسوتوهوا بوه دنويوا  
شناسانيد  و در مقابل هر دو  وطو   
ايستاديم و تا اموروز ايسوتواده ايوم و  
مبارزه ميکنيم. توموا  پويوش بويونوي  
هاي مونوصوور حوکوموت در  طولووع  

نوين جوهوانوي  بوه و ووع   خونين نمم 
پيوست. هم جنبه هاي منفوي اش و  
هم جنبه هاي مثبتش. جنبه مونوفوي  
بووه ايوون مووعوونووي کووه بووه گووفووتووه  
منصورحکمت اين هياهوو کوه  ورار  
است بوعود از فوروپواشوي شووروي در  
خيابانها شير و عسول روان بشوود و  
همه آزاد و مرفه باشند به سرعت فرو  
موويووريووزد و عووقوو  مووانووده تووريوون،  
ارتجاعي توريون و جونوايوتوکوارتوريون  
نيروها و دولتوهوا جولوو موي آيونود و   
ميدان دار ميشوند. عينا اين اتوفوا   
افتاد. و موثوبوت بوه ايون موعونوا کوه  
منصور حکمت ميگفت اين موو وت  
است، اين دوره سياه گوررا اسوت ايون  
تما  خواهد شد و جهان موتومودن بوه  
حزبي احتياج دارد که در مقابول ايون  
دنيا بايستد و پرچم رهائي و آزادي و  
برابري و انسانيت را بلند کند. حوزب  
کمونيست کارگري ايران اين نقوش را  

ايفا کرد. اين ضرورت، اين نياز پوايوه  
اي نه تنها ايران و منطقه بلوکوه نويواز  
کل دنيا به چنين حزبي بود که اجوازه  
داد حزب کمونيست کوارگوري در آن   
دنياي سويواه  ود راسوت کونود، جولوو  
بيايد،  وي شود و نفوذ پيدا کند و بوه  
مو عيتي برسد که حوزب موا اموروز  

 پيدا کرده است.  
به يک معونواي ديوگور هوم، ايون  
حزب، حزب کوموونويوسوم عصور موا  
است. به اين معونوا کوه  بواصوطوالح  
کوومووونوويووسووم هوواي  وورن بوويووسووتوومووي،  
کمونيسم هاي ضد امدرياليسم، ضود  
فوودووودالوويووسووم، ضوود اسووتووعووموواري،  
ناسيوونوالويوسوت و مولوي مورهوبوي،  
 کمونيسم  هاي فرهنگ و صونوعوت  
خودمان، همه به هر جنبشي متعلو   
بودند بوجوز جونوبوش ضود سورموايوه  

 طبقه کارگر.   داري 
ا تصادي  ورن   -شراي  سياسي 

بيست اين وضعيوت را ايوجواد کورده  
بود. انقالب اکتبر چنان کمونيسوم را  
محبوب کرده بود که هرکسي در هور  

به هر گوشه اي از وضوح   گوشه جهان 
موجود اعتراضي داشوت خوودش را  
کمونيست ميناميد. معتورضوي کوه  

شوود و    ميخواست چويون صونوعوتوي 
دست امدرياليسم را  طح کند و نموا    
نيمه مستعمره و نيمه فدودال را بوهوم  
بريزد بخودش ميگفت کوموونويوسوت.  
کسي که در جهان سو  مويوخوواسوت  
در مقابل امدرياليسم آمريکا بايستد  
بخودش ميگفت کمونيوسوت، کسوي  
که در ايران ميخواست صنايح موادر  
داشته باشد و بتواند سووزن بسوازد و  
صنعت پيش برود به خودش ميگفت  
کمونيست. کمونيسوت کوارگوري نوا   
کوارگوري بور خوودش گوراشووت چووون  
کمونيسم ضد سرمايوه بوود. اگور در  
ايران ديکتاتوري شاه جاي خودش را  
به جمهوري اسالمي داد که با جنايت  
هايش رژيم شواه را رو سوفويود کورده  
اسوووت، ايووون  سووولوووطوووه مووورهووو   

فدودالي، مره  دوران  اجوار    دوران 
و صفوي نيست، ايون  ديوکوتواتووري  

و    ٠٢ سرموايوه داري در اواخور ورن  
اسووت. بووورژوازي    ٠٢ اوايوول  وورن  

جهاني پشت خميني آمد توا بوتووانود  

 ديکتاتوري را اعمال کند.   اين نوع 
بونومور مون اولويون    ٧٥ انقالب    

و    انقالبي بود که روشن و سور راسوت 
صوريوع عولويوه سورموايوه داري بووود.  
جنبش ملي کردن صنعت نفت توموا   
شده بود، جنبش  صنعتوي کوردن بوه  
نتيجه رسيده بود، اصواواحوات ارضوي  
شده بود و طبقه کوارگوري بوه مويودان  
آمده بود  که ديگر انوتوقوادهواي نويوم  
بندي مثل صنعوت نوداريوم و عوقو   
مانده هستيم و صونوايوح موونوتواژ و  
کاههاي بنجل و ريره دردش را بيوان  
نميکرد، هدف و آرزوهايوش را بويوان  
نمي کرد و نوطوفوه هواي کوموونويوسوم  
کارگري از هوموان دوره بسوتوه شود.  

اولين انقالب بوه موعونوي    ٧٥ انقالب  
اخص و د ي  کولوموه ضود سورموايوه  
داري در کشورهاي جهان سو  است و  
حزب کمونيست کارگوري ريشوه اش  
اينجاست. به ايون موعونوا هوم حوزب  
کموونويوسوت کوارگوري، حوزب دوران  
معاصر است. دوران معاصر يوعونوي  
دهه هاي آخر  رن بيست و آراز  ورن  
بيست و يک. دوران گرار از نمامهاي  
ما بل سرمايه داري در  رن گورشوتوه  
به سلطه کامل سورموايوه داري بوازار  

 آزاد بر جهان  رن بيست و يکم.     
اينکه چورا ايون حوزب در ايوران  
شکل گرفت، اين هم تصادفي نوبوود.  
از يک طرف جمهوري اسالمي ستوون  
فقرات آن اسال  سياسي بود کوه بوعود  
از جنگ خليج و به اصطالح در نوموم  
نوين جهاني تازه افسار گسيخت و بر  
روي موورد  موونووطووقووه توويوو  کشوويوود.  
جمهوري اسالمي  در محور و مرکوز  
تروريسم اسالموي بوود کوه در دنويوا  

افسووووار گسوووويووووخووووتووووه شوووود. آن  
کوومووونوويووسوومووي را ايووجوواب    شوورايوو  

ميکرد که ماهويوت ضود انسوانوي و  
سرمايه دارانه اين حکومت را بتوانود  
افشا کند و درموقوابولوش بوايسوتود و  
جوابش را بدهد.  چپ هواي آن دوره،  
کمونيسم ها رير کارگري، اهول ايون  
کار نبودند و ميدان را خالي کوردنود.  
بخصوص بعد از فوروپواشوي شووروي  
هر کس به اين فکر افتاده بود که هبد  
دموکراسيش کم بوده و بوايود کوموي  
حقو  بشري  و دموکراسي پناه بشود  
که بتواند به بوقواي سويواسوي خوودش  
ادامه دهود. در نوقوطوه موقوابول ايون  
هزيمت چپ سنتي،  حزب کمونيست  
کارگري اعال  کرد جواب دنياي پسوا  
جونوگ سورد پوافشواري بور خصولوت  
کووارگووري کوومووونوويووسووم و خصوولووت  
سوسياليستوي کوموونويوسوم اسوت. و  
د يقا ايون ضورورتوي بوود کوه دنويوا  
ميطلبيد. نه فقو  کوارگوران ايوران و  
مرد  ايران بلکه مورد  دنويوا ايون را  

 ميطلبيدند.  
کوه    خصوصيت ديگر حزب موا 

نتيجه ويواگويوهوائوي هوا کوه    ميتوان 
کوه ايون   اشاره کرد  دانست، اينوسوت 

حووزب عووموول اسووت. حووزب    حووزب، 
کمونيسم عملي است. از اين ويواگوي  
منصور حکمت به عنوان مهموتوريون  
خصوويووصووه حووزب نووا  موويووبوورد   

 پوووراکووووتووويوووکووووال ، حووووزب   حوووزب 
حوزبوي کوه    ماتريوالويوسوم پوراتويوک . 

امرش تغييور جوهوان اسوت، توغويويور  
فوري جوهوان هومويون اموروز و بوراي  
همين نسل حاضر. ما حزب تکامول  

و نووگووران ايوونووکووه مووراحوول   تواريووخووي 

 زنده باد حزب! 
 

سخنراني حميد تقوائي ليدر حزب به مناسبت بيست و ششمين سالروز تشکيل حزب  
 کمونسيت کارگري در شهر کلن آلمان 



 3 ٧٤١شماره     -دوره دو    انترناسيونال 

 

 

تاريخي چطوري پشوت سور هوم موي  
آيند نيستيم. رسالت ما ماترياليوسوم  
ديالکتيک و  تواريوخوي نويوسوت. موا  
حزب سياست کمونيستوي هسوتويوم،  
حزب  ماترياليسم پراتيک  هسوتويوم.  

در زنودگوي انسوانوهواي    حزب تغيويور 
همين امروز و هميون نسول حواضور.  

حووزب    ايوون هووم يووک خصوولووت ويوواه 
 ماست. 

چرا؟ اين از کجا ميايد؟ ايونوکوه    
ما خيلي آکتيو هستيم، خيلي انورژي  
داريم، خيلي فوعوال هسوتويوم، ايونوهوا  
ممکن است بوروز و توجولوي  ضويوه  

آن زيور    باشود ولوي آن کووره اي کوه 
ميسوزد و انرژي به ما ميدهد و موا  

که در هر عرصوه اي   ميکند   را ملز  
و در هر جا که کوچکترين تبعيض و  

بايستيم    بي حقو ي و نابرابري هست 
آن کوووره از ايوون   و مووبووارزه کوونوويووم، 

وا عيت ناشي ميشود که ريشه هوموه  
مسائول دنويواي موا سورموايوه داري  
است.  براي ما مبارزه طبقاتي فوقو   

در   مبارزه کارگرعليه سورموايوه داري 
کارخوانوه نويوسوت، ايون يوک موحوور  
مبارزه است ولي موبوارزه طوبوقواتوي  
خيلي وسيعتر وهمه جانبه تور اسوت.  
جواب کارگر به مره ، جواب کارگر  

بوي   به ناسيوناليسم، جواب کارگر بوه 
حقو ي زن، به جونوگ توروريسوتوهوا،  
جواب کارگر به سرکوب و عد  آزادي  

جووواب کووارگوور بووه   هوواي سوويوواسووي، 
مشکالت ميليونها مردمي که آواره  
و پناهنده ميشوند، جواب کارگور بوه  

محي  زيست، جواب کارگور   تخري  
بوووه ايووون مسوووالوووه کوووه حوووقوووو   
همجنسگرايان به رسميت شونواخوتوه  
نمي شود، جواب کارگر به ميليونوهوا  
کودکي که زير پا له مويوشوونود، ايون  
جواب ها را يک حزب ميتواند بدهد   
حزب طبقاتي طبوقوه کوارگور. حوزب  
کمونيست کارگري به اعتبار بورنواموه  
يک دنياي بهتر و همه سياسوتوهوايوش  
اين جواب هست. تجسم ايون جوواب  
است. به اين دليل است که مبارزه ما  
عليه سرمايه داري بوه هوموه عورصوه  

بس  پويودا مويوکونود. درعورصوه   ها 
و ا وتوصوادي در عورصوه    فرهنوگوي 

حقو  مدني انسوانوهوا و در عورصوه  
مبارزه با اسال  سويواسوي در سوطوع  
جهان و مبارزه با نسبيت فورهونوگوي  
در سطع جهان و مبارزه با هر عوقو   

ايووون   مووانوودگوووي کوووه مووويووخوووواهوود 
و تمايزات را تثبيت و بوه   تبعيضات 

 کند.    بشريت تحميل 
حزب ما حزب گرار به هزاره سو   

است به اين دليل که سرمايه داري در  
اين هزاره بر هوموه دنويوا حواکوم شوده  
است. زماني، در نيمه  رن گورشوتوه،  
سرمايه داري ميتوانست ادعوا کونود  
که اگر ايران عق  مانده است به ايون  
دليل است که هنوز فودوودالويوسوم در  
ايران بويوداد مويوکونود، خوود شواه و  

يکي از زمويون دارهواي بوزر    دربار 
ايران بودند، بيسوادي و فقر و فالکوت  
بيداد ميکرد و اکثريت عميوم مورد   
روستاها از کمترين امکانات زندگوي  
محرو  بودند. در چنين شرايطي يوک  
ليبرال يا يک دمکورات مويوتووانسوت  
بگويد من ضد سرمايه داري نيسوتوم  
ولي مويوخوواهوم اصوالحوات ارضوي  
بشود ، ميخواهم مملکت دانشوگواه  
داشته باشد و زن ح  راي داشته باشد  
و صنعت رشد کند و ريره. اما و تي  
بعد از اصالحات ارضي هموه ايونوهوا  
حاصل شد ولي هنوز جامعه در فوقور  
و بي حقو ي بسر ميبرد کارگر ايوران  
بلند شد و به جنگ شاه و حکومتوش  

 اتفا  افتاد.    ٧٥ رفت و انقالب  
اين وا عيت کوه سورموايوه داري  
ريشه همه بدبختيها و مسوائول دوره  
مووواسوووت آن توووقوووسووويوووم بووونووودي  

مسائل بوه دمووکوراتويوک و   کالسيک 
سوسياليستي را تما  کرد. امروز هور  
مسدله اي هست ريشه اش سورموايوه  
داري اسووت و هوور آزاديووخووواهووي  
ناگزيرست سوسياليست باشد. لنويون  
اين را در انقالب اکتبر ميوگوفوت کوه  
هوور دموووکووراتووي بووايوود سوووسوويووال  
دموکرات باشد. اين گوفوتوه  صودهوا  
درجه بيشتر و به معناي جواموعوتوري  
بووراي عصوور مووا صوواد  اسووت. هوور  
آزاديخوواهوي، هور دمووکوراتوي، هور  
معترضي به هر گوشوه اي از رنوج و  

و مشکالت جاموعوه، بوايود    بدبختي 
سووسويوالويوسوت بواشود. راه ديوگووري  
نيست چوون ريشوه هوموه مسوائول و  
بدبختيهاي عصر ما سورموايوه داري  

 است.  
اين نقطه عوزيوموت عومولوگورائوي  
حزب ما است. ما در هر ظلمي چهره  
کريه سرمايه را ميبينيم و در برابرش  
راه حل نجات بخش طبقه کوارگور را  
 رار ميدهيم. به همين خواطور اسوت  
که ما در عرصه مبارزه عليوه اعودا   
هستيم، در عرصه مبارزه براي آزادي  
زندانيان سياسي هستيم، در عورصوه  
مبارزه عليه نسوبويوت فورهونوگوي در  
همه جهان هستيم، در عرصه مبوارزه  
عليه سنگسار و مورهو  و دفواع از  
حقو  همجنسگرايان هستويوم، و در  

پونواهونودگوان و دفواع   عرصه مبوارزه 
کووود  و عوولوويووه    حوو  و حووقووو    از 

تخري  محي  زيسوت هسوتويوم. در  
نوقوش سورموايوه داري را    تما  اينهوا 

ميبينيد.  براي آزادي و رهائي بوقوول  
مارکس بايد دسوت بوه ريشوه بورد و  
حزبي ميتواند دست به ريشه ببرد که  
با نقد سوسياليستي بوه جونوگ ايون  
مصائ  برود  و اين راز عمل گورائوي  

 ماست. 
يک بُعد ديگر عمل گرائي ما اين  
اسووت کووه انووقووالبوويووگووري مووا و  

ما از تدوري در نوموي آيود.    اعترا  
هز  نيست کسي بيايود موا را  وانوح  
کند که بايد عليه حجاب بوجونوگويوم،  
هز  نيست کسي ما را  انح کنود کوه  
عليه اعدا  و يا براي آزادي زنودانويوان  
سياسي مبارزه کنيم، ما دردمان اين  
است و حقانيت مارکسيسم براي موا  
اين است که جواب اينهوا را دارد نوه  
بورعووکووس. مووارکسوويوسووم مووا را بووه  

آزادي زن يوا    حقانيت موبوارزه بوراي 
مبارزه عليه تخري  محويو  زيسوت  
يا دفاع از حقو  کود  نرسانده است،  
اينها درد و امور مواسوت. امور هور   
انقالبي وا عي که ممکن است  وبوال  
حووتووي يووک  کووتوواب و نوووشووتووه  

ور  نزده    مارکسيستي و کمونيستي 
   باشد. 

انقالبگري ما بر تودووري پويوشوي  
ميگيرد. براي موا کوه ايون دنويوا را  
نميدوريور  و مويوخوواهويوم از بونويواد  
تغييرش بدهيم آن تدوري و آن خو  و  
بينشي که راه نشوان مويودهود و  آن  
جهت و آن افقي  کوه هودف موان را   
تووعوويوويوون موويووکوونوود مووارکسوويووسووم و  

 و سوسياليسم است.   کمونيسم 
مووا اعووتووبووار و حووقووانوويووت       

ايوودئووولوووژي و توودوووري مووان را از  

عملگرائي مان ميگيريم و اين عمول  
گرائي ما جزو تعوريوم مواسوت. هور  

از ايون نوموا     آدمي که به هر گووشوه 
امروزه نواگوزيور    اعترا  داشته باشد 

براي اينکوه   است سوسياليست باشد، 
و   رها شود بايد سوسياليست بواشود، 

براي ايونوکوه وا وعويوات را عومويوقوا   
بشناسد و بتواند ريشه اي توغويويورش  
بدهد بايد مارکسيوسوت بواشود. ايون  
مباني حوزب کوموونويوسوت کوارگوري  
است. ما با عمل شروع ميکنيم و بوه  
تدوري دست ميبريم نه برعکوس. بور  
خالف بسياري از چپ هائي که بوراي  
اينکه به آنها ثابت کنيد بوايود عولويوه  
حجاب جنگيد ميبايست از مارکس  

دهوهوا نوقول    و لنين و تزهاي فويرباخ 
 ول بياوريد، ما به ايون نوقول  وولوهوا  
احتيواجوي نوداريوم. اگور موارکوس و  
کمونيسم جواب ما را نميداد حوتوموا  
تدوري ديگري پيدا ميکورديوم. آنويوه  
مسلم است اين دنيا انساني نويوسوت،  

در اين دنويوا انسوان   آنيه مسلم است 
آزاد نيست. انسوان بوايود آزاد شوود،  
بايد رهواشوود، ايون دنويوا دون شوان  

 انسانيت است. 
اين را  ما در تجربه زندگوي هور   

روزه مان ديده ايم. و بر مبناي تجربوه  
خود  زندگي است کوه موارکسويوسوم  
بووراي مووا بووعوونوووان توودوووري زنووده،  
رهايبخش، اميود بوخوش و پويوشورو  
مطرح ميشود. امر ما انقالب اسوت  
امر ما تغيير انقالبي وضوح مووجوود  
است. به اين خاطر است که حزب موا  

 را در همه جا مي بينيد.  
امروز حزب موا حوزب موحومود    

جووراحووي هووا اسووت، حووزب جوونووبووش  
کارگري در ايران است، حزب سکينوه  
محمدي ها و کبرا رحوموان پوورهوا و  
ريحانه جوبواري هواسوت، حوزب موا  

حزب اول ماه مه سنندج است، حزب  
مووا حووزب جشوون آد  بوورفوويووهووا در  
کووردسووتووان اسووت، حووزب مووا حووزب  
کولبران مريوان است، حزب ما حزب  
بوويووحووقووو  هووا، حووزب دا  لووعوونووت  
خووردگوان اسوت.  حوزب موا حووزب  
کمونيسم کارگري ضد سرمايوه داري  

 است.  
اجازه بدهيد صحبت هايم را بوا    

ياد منصور حکمت تما  کونوم. بودون  
بودون ژرف نوگوري    منصور حکمت، 

تدوريکش، بدون راديکاليسوم و تويوز  
بيني سياسيش، بودون انوقوالبويوگوري  
همه جانبه اش، اين دستاوردها و اين  
مو عيت را امروزحزب موا نوداشوت.  
منصور حوکوموت زود از مويوان موا  
رفت، جاي او در ميان ما خالي است  
ولي تدوريهايش، نمراتش، موتودش،  
جووهووتووش، خووطووش و سوويوواسووتووش و  
استراتايش زنده است، بوا مواسوت و  

 هميشه با ما خواهد بود. 
 زنده باد منصور حکمت 

زنده باد حزب کمونيست کارگري  
  ايران 
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با  رار گرفتن مدياي اجتومواعوي  
در دسترس توده هواي عوادي مورد ،  
انحصار مطل  طبقه حاکم بر رسوانوه  
شکسته شده است. کارگران و احزاب  
و فعالين چپ و سوسياليست امکوان  
يافته اند در ابعواد وسويوعوي نومورات  
خود را به گوش ديوگوران بورسوانونود،  
اعترا  سازمان بودهونود، خوواسوت  
هاي خود را منعکس کنند، نقد خود  
را به جامعه مطرح کنند و بوا طوبوقوه  
مفتخور دربيفتند، همفکران خوود را  
پيدا کنند، دستشان را در دسوت هوم  
بگرارند، متحد شوند و گوشوه اي از  
 درت خود را به ميدان بياورند.  بوال  
ايون اموکوان را نوداشوتونود. راديوو و  
تلويزيون ها و روزنامه ها، منبرها و  
تريبون ها هوموه در دسوت احوزاب و  
نمايندگان طبقه حاکم بود. بوا آمودن  
مدياي اجتماعي تووازن  ووا عوو   
ميشود. کارگر و زحمتکش بوياه در  
کشورهايي که از آزادي بويوان خوبوري  
نيست، براي اولين بار در طول تواريو   
جايي براي حرف زدن و بوحوک کوردن  
پيدا ميکند. اظهار نمور مويوکونود و  
نووموورات مووخووتوولووم را موويووشوونووود و  
ميتواند انتخاب کند. روشن است که  
مدياي اجتماعي از جنبه هايي نقش  
رسانه هايي مانند راديو و تلوويوزيوون  

سوواعووتووه بووا کوويووفوويووت و    ۴۲ هوواي  
امکانات مالي گسوتورده و روزنواموه  
هاي کثيراهنتشوار را نودارد. ايونوهوا  
امکوانواتوي اسوت کوه هومويونوان در  
انحصار دولوت هوا و احوزاب حواکوم  
است. اما علويورروم بورد موحودودتور  
مدياي اجتماعي در مقايسه با رسانه  
هاي حاکم، رسانه يعني ابوزار شوکول  
دادن به افکار عمومي چنان اهمويوت  
دارد کوه بسورعوت فضوا را بوه نوفووح  
طبقات پايين جامعه عو  ميکند.  
در عوويوون حووال مووديوواي اجووتووموواعووي  
مزايايي هم نسبت به روزنامه و راديو  
و تلويزيون دارد و آن ايون اسوت کوه  
يکطرفه نويوسوت، مورد  در موديواي  
اجتماعي گروههاي مختلم سازمان  
موويوودهوونوود شووبووکووه هووايووي درسووت  

ميکنند، با هم بحک مويوکونونود، بوه  
نمرات مختلم برخورد ميوکونونود و  
شبيه يک مجمح عمومي همفکري و  
تبادل نمر ميکنند و حرکت سازموان  
ميدهنود. بوهوررو پويودايوش موديواي  
اجتماعي يک تحول تاريخي است کوه  

توحووهت و      تا هميون اهن مونوشوا  
حرکت هاي بوزر  و تواريوخوي بووده  

 است.  
در ايران که خبري از آزادي بويوان  
نيست و حتي يک د يقه و ت رسوانوه  
هاي عمومي، د يقا به دليل اهميوت  
آن، در اختيار کارگر و احزاب چوپ و  
کمونيست  رارنگورفوتوه و بورعوکوس  
بخش چپ جواموعوه موورد سورکووب  
شديود اسوت و اسوتوفواده از موديواي  
اجتماعي نيوز بوا انوواع موحودوديوت  
روبروسوت،  وطو  چوپ جواموعوه بوه  
سرعت و در ابعادي وسيوح شوروع بوه  
استفاده از مدياي اجتماعي کورد توا  
در مقابل دولت و طبقه سرمايه دار و  
مره  و ناسيوناليسم و افکار عوقو   
مانده و ايدئولوژي هاي ارتجاعي  ود  
عمل کند و خود را نشوان دهود. در  
شرايطي که اکثريت جامعه نويواز بوه  
برناموه و پوالتوفور  هواي چوپ، نوقود  
مووارکسوويووسووتووي از نوومووا  حوواکووم و  
راهکارهاي چپ و کمونيوسوتوي دارد  
حوورف چووپ بسوويووار خووريوودار دارد.  
کارگران و اکثريت مرد  از مناسبات  
ا تصادي، تبعيضات، بيحقو ي هوا  
و محرومويوت هواي موخوتولوم رنوج  
ميبرند و نقودهواي آبوکوي و راه حول  
هاي بوه اصوطوالح اصوالح طولوبوانوه  
پاسخي به اوضاع مشقت بار کنوونوي  
ندارد و جواب مرد  را نميدهد. مرد   
نقد ريشه اي ميوخوواهونود و راه حول  
هاي اساسي. و اين نقدهوا و ايون راه  
حل ها از چپ شنيده مويوشوود نوه از  
راست، نوه از جوريوانوات اسوالموي و  
ناسيوناليست. به همين دلويول اسوت  
که در گروههاي مختلم موربووب بوه  
دانشجويان، معلمان و بازنشتسوگوان  
و کارگوران، فضوا بسورعوت بوه چوپ  
چرخيده است. دسوتوموزد بواهي خو   
فقر و درموان رايوگوان و توحوصويول  
رايگان خواست جناح راست جواموعوه  
چه حاکوم چوه اپووزيسويوون نويوسوت.  
ديدگاهي تماما سوسياليستي و چپ  

است. مقايسوه حوقوو  موقواموات و  
مديران رده باه و پزشکاني که دهوهوا  
ميليون حقو  ميگيرند، موربووب بوه  
جناح چپ جامعوه اسوت نوه راسوت.  
شعارهاي منزلت و معيوشوت و رفوح  
تووبووعوويووض وروويووره و روويووره هوومووه  
خواستگاهي چپ و سوسويوالويوسوتوي  
دارند. و اين شعارها و خواست ها در  
کليه اين گروههوا دسوت بواه دارنود.  
جوووريوووانوووات مووولوووي اسوووالموووي و  
ناسيوناليست و ريوره هوم هسوتونود،  
اما اين چپ است کوه حورف آخور را  
ميزند و دست باه را پيدا مويوکونود.  
جريوانوات مولوي اسوالموي و راسوت  
ترمزي در مقابل همه اينها بووده انود  
اما گا  به گوا  تووسو  جونواح چوپ  

 عق  رانده ميشوند.  
در حال حاضر گفتماني سازنده و  
عمي  در همه گروهها و شوبوکوه هوا  
حول وجوه مختلم زندگي، ا تصاد و  
سياست و فرهنگ، حول سازماندهي  
اعترا  و تشکل يابي و ريره جريان  
دارد. توازن  ووا بوطوور موحوسووسوي  
عو  شده است. جسارت مورد  در  
خيابان و کارخوانوه و دانشوگواه و در  
مدياي اجتماعي بيشتر شده و موانوح  
سرکووب عومويوقوا تووسو  مورد  بوه  
چالش کشيده شده اسوت. در چونويون  
شرايطي ميتوان تصور کرد که نوه در  
آينده اي دور بلوکوه حوتوي شوش مواه  
ديگر يا يکسال ديگر تا چه حد فضوا  
براي  ط  چپ جامعه بازتر و آمواده  
تر شده و تا چه حد جامعه بيشوتور بوه  

 چپ چرخيده است.  
سوال اساسي اما اين است که آيا  
چپ جامعه بخووبوي از ايون فورصوت  
استفاده ميکند؟ آيا بخوبي اهومويوت  
اين ابزار و تغويويوراتوي کوه در شورف  
و وع است را ميبيند؟ آيا به ظرفيوت  
عميم خود براي شکل دادن به افکوار  

در ايون      عمووموي وا وم اسوت؟ آيوا 
عرصوه کوه نسوبوتوا توازه اسوت افو   
روشني دارد و آيا در مقابل جونوبوش  
هاي ديگر که آنوهوا نويوز در ابوعوادي  
وسيح مشغول شکل دادن بوه افوکوار  
عمومي هستند نويوروي خوود را بوه  
ميدان آورده و جوبوهوه هواي موبوارزه  
نمري و سياسي و موبوارزاتوي اش را  
عليه آنها تعريم کرده اسوت؟ بونومور  

من نه. يک صد  ظرفيت چوپ هونووز  
به کار نيفتاده و جبهه هاي مبارزه را  
بخوبي در مدياي اجتماعي توعوريوم  
نکرده است. منمور  از چپ نه صرفا  
حزب کمونيست کارگري بلکه طيوم  
گسترده معلموان و کوارگوران چوپ و  
آزاديخواه، زنان معتر ، مدافعين و  
فووعووالوويوون حووقووو  کووود ، اکووثووريووت  
دانشجويان، آن جنبش عمويوموي کوه  
در حمايت از زلزله زدگان در سوراسور  
کشور به ميدان آمود، هونورمونودان و  
نويسندگان چپ و پويوشورو، جونوبوش  
عميم ضد مرهبي و ... است. هنووز  
حضووور کووارگووران در شووبووکووه هوواي  
اجووتووموواعووي مووحوودود اسووت. بووقووول  
بووازنشووسووتووگووان صوونووعووت فوووهد از  

هزار نفري آنوهوا، تونوهوا    ۵۸ جمعيت  
هزار نفر در اين شبکه ها هستند    ۶۱ 

و به اين جمعيت بايد اعضاي خانواده  
هاي آنها را نيوز اضوافوه کورد.  وابول  
تصور است که اگر ها ول صود هوزار  
نفر ديگر از کارگران فوهد و اعضواي  
خانواده هاي آنها به ايون شوبوکوه هوا  
بديوندند و در مباحک مختولوم و از  
جمله در سازماندهي اعوتوراضوات و  
در تالش براي متشکل شدن، گووشوه  
اي از ظرفيت خود را به کوار انودازنود  
چه نيروي عميمي به ميدان ميايود و  
تا چه حد توازن  وا به نفح آنها عو   
ميشود. تصور کنويود اگور کوارگوران  
هووزاران موورکووز کووارگووري و اعضوواي  
خانواده هاي آنها گروهوهوا و شوبوکوه  
هاي خود را بسازند و وارد بحک حول  
خواست هاي خوود و سوازموانودهوي  
اعتراضات خود و نويوز حوول جونوبوه  
هاي مختلم زندگي خود شوند، چوه  
رورايي بدا ميشود، چگونه زمويونوه  
براي اعتصابات و اعتراضات وسويوح  
و سراسري فراهم ميشوود و چوگوونوه  
تشکل هاي توده اي همه جوا سور بور  
ميواورد. و نويوز اگور نويوروي وسويوح  
کمونيست ها همسو با اعتراضات و  
در جهت تعمي  ايون اعوتوراضوات و  
تعمي  نقد مرد  به نما  حاکم به کوار  
بيفتد و جنبش هاي ارتجاعي ديوگور  
و راه حل ها و گفتمان هاي آنها به نقد  
کشويوده شوود، جوواموعووه فوي الوحووال  
سياسوي و در حوال اعوتورا  ايوران  
يکسال ديگر کجا خواهد بوود و چوه  

نيروي عميمي آزاد ميشود. تا جايي  
که بوه حوزب کوموونويوسوت کوارگوري  
مربوب ميشود نيز عليررم استوفواده  
نسبتوا خووب و گسوتورده اي کوه از  
مديواي اجوتومواعوي بوراي پويوشوبورد  
اهداف و سياست هاي خود، توقوويوت  
مبارزات روزموره مورد ، کونوار زدن  
موانح فکري سياسي اين مبارزات و  
کوبيودن افوکوار و ايودئوولووژي هواي  
ارتجاعي و در جهت تقويت ايده ها و  
آرمان هاي انساني و سوسيالويوسوتوي  
ميکند، اما بطور وا عي تنها گوشوه  
کوچکي از ظرفيوت خوود را بوه کوار  
انوداخوتووه اسوت. مونومووور  از حووزب  
کمونيست کارگري از اعضاي رهبري  
تا تک توک اعضوا و کوادرهواي آن و  
طيم وسيح فعالين و مدافعين آن در  
ايران است که نيروي  وابول تووجوهوي  
بشمار ميايد و ميتواند و بايد نقشوي  
بووه مووراتوو  اسوواسووي توور بووراي خووود  

 تعريم کند.  
درييه مهمي به روي تووده هواي  
وسيح کارگر و مرد  معتر  به نوموم  
موووجووود و افووکووار و ايوودئووولوووژي و  
فرهنگ و سونوت هواي آن بواز شوده  
است. امکوانوي در دسوتورس طوبوقوه  
استثمار شده  رار گرفته که هييوگواه  
در تاري  نموونوه اش وجوود نوداشوتوه  
است و هيچ نيرويي  ادر به جلوگيري  
از آن نيست. جامعه تشنه آگاه شودن،  
به ميدان آمدن و اعوتورا  کوردن و  
سازمان دادن خود و تشنه تغويويورات  
عمي  ا تصادي، سياسي، اجتماعي  
و فرهنگي است. حتوي يوک سواعوت  
نبايد فرصت را از دست داد. فراخوان  
موون بووه فووعووالوويوون و تشووکوول هوواي  
کارگري، به چهره ها و شخصيت هاي  
سوسياليست و بانفوذ کارگر و معولوم  
و نويسنده و هونورمونود، بوه رهوبوران  
اعتصابات و اعتراضات کارگري، به  
دانشووجووويووان سوووسوويووالوويووسووت و  
آزاديخواه، به جوانان ضود مورهو  و  
پوويووشوورو، بووه زنووان مووعووتوور  و بووه  
کمونيست هاي کارگري اين است کوه  
خود را بوراي حضوور  ودرتومونود در  
مدياي اجتماعي سازمان دهند و بوا  
تما   وا اين ابوزار را بوه اهور  موهوم  
متحد کردن و متشکل کوردن مورد   
در مقابل نما  حواکوم و در موقوابول  
افوکوار و سويواسووت هواي جوريوانووات  

 ومودورسوت و      مرتجح و عق  مانده، 
ناسيوناليست و کليه مدافعويون نوموم  
موجود و به نوفوح گسوتورش ادبويوات  
مارکسيستي و نقد سوسياليستي بوه  

 جامعه تبديل کنند.  

 نقش مدياي اجتماعي و فراخواني به قطب چپ جامعه 

 

 اصغر کريمي 



 5 ٧٤١شماره     -دوره دو    انترناسيونال 

 

 

تلويوزيوون بوراي  انترناسيونال:  
حزب سياسي يک ابزار مهم و کليودي  
براي دسترسي به جامعه است. حوزب  
کمونيست کارگري ايران کانال جوديود  
را دارد؛ کانال تلويوزيوونوي بويوسوت و  
چوهووار سوواعووتووه کووه از مووارس سووال  

( شووروع  ۶۹۵۴ )فوورورديوون   ۴۱۱۹ 
بکار کرده و کانال شنواخوتوه شوده اي  
است، جايوگواه موهوموي در جواموعوه  
بدست آورده و مورد توجه بخش  ابل  
توووجووهووي از فووعووالوويوون سوويوواسووي و  
ميليونها نفر از مرد  است. بينندگان  
کانال جديد چه طيفي هسوتونود؟ ايون  
کانال چقدر شناخته شده اسوت و چوه  
نقشي ميتواند در تحوهت سويواسوي  
داشته باشد. همينين چه نوقوشوي در  
پيشبرد اهداف حزب دارد ؟ بوعونووان  
يک کانال  ديمي که اهن نوزديوک بوه  

سال از عومورش مويوگوررد، چوه    ۶۲ 
مو عيتي در جامعه پيدا کرده اسوت  
و چه نقشي مي تووانود در توحووهت  
سياسي داشتوه بواشود؟ بوا تووجوه بوه  
اينکه حوزب از سووي هويوچ دولوتوي  
پشتيباني نميشود چگونوه از عوهوده  
تامين مخارج، برنامه سازي و اداره  
چنين نهاد پر خرج و کواربوري بورموي  

 آيد؟ 
اخووتوونووا  و  کيييييوان دييا ييي :  

سوورکوووب هوومووراه بووا مووغووزشووويووي و  
دروردراکني عليه  ط  چپ و علويوه  

درصودي هواي جواموعوه،    ۳۳ منافح  
مهمترين ابزارهاي استويوالي طوبوقوه  
سرمايه دار و دولوت هواي بوورژوايوي  
است. اين يک حکم جهانشمول است.  
در هر کشوري که زورشوان بورسود بوا  
کشتار و زندان و بستن دهان مورد  و  
طبقه کارگر مونوافوح چودواولوگوران را  
تامين مي کنند. هر کجا که به يمون  
مبوارزات وسويوح مورد  آزادي هواي  
نسبي اي به طبقه و دولوت سورموايوه  
داران تحميل شده است و نمي تواننود  
مستقيما اخوتونوا  سويواسوي بور ورار  
کنند، با انحصار رسانه هاي عومويوم  
بين مرد  تفر ه مي اندازند، مرد  را  
فري  مي دهند و وعوده هواي درو   
مويودهوونود و و ووتوي اعووتوصووابوات و  
اعتراضات عليه نما  حاکم در موي  
گيرد، آن را بوايوکووت موي کونونود و  
عوولوويووه حوورکووت هوواي اعووتووراضووي  

سمداشي مي کونونود. ايون وا وعويوت  
 روزمره زندگي بشري است.  

در دوره جوووديوود و در عصووور  
حاکميت مدياي اجتماعي انوحوصوار  
خبر از کنترل رول هاي خبري وابسته  
به دولت ها و نما  حاکم بيورون آموده  
است و يک  درت دوگانه بوجود آموده  
اسووت.  وودرتووي کووه خووواب دول و  
مدافعان نما  نابرابر و استثموارگور را  
آشفته کرده است. کمونيسم کوارگوري  
و حزب کمونويوسوت کوارگوري الوبوتوه  
خيلي پويوش تور از ايونوکوه موديواي  
اجتماعي توده اي پا به عرصه ظهوور  

 بگرارد وارد اين ميدان شد.  
در عرصه دسترسي به توده هواي  
ميليوني مرد  از طري  رسوانوه هواي  
سمعي و بصري کوار احوزاب چوپ و  
کمونيست بوه موراتو  دشووار تور از  
راستها است. چرا کوه بوه دلويول يوک  
عمر سورکووب و کشوتوار و زنودان و  
خفقان که به احزاب چپ تحميل شوده  
است تقريبا بخش اعمم چوپ عوادت  
به حاشيه نشيني کرده است و نوه بوه  
صرافت استوفواده از ايون ابوزار هواي  

سوازموانودهوي موي    -اصلي تبليغي  
افتود، نوه زبوان حورف زدن بوا مورد   
عادي و فعالين اجتماعي و رهوبوران  
عملي مبوارزات اجوتومواعوي را بولود  
است. حزب کمونيسوت کوارگوري در  
اين عرصه پويوشوروي هواي بسويواري  
داشته است. حزب  ود  بوه  ود  يواد  
گرفته است زبان و فرهنگ حرف زدن  
با مرد  را ياد بگيرد و پيييده توريون  
مسائل مبارزاتي و سويواسوي را هوم  
براي توده مرد  و هم بوراي پويوشوروان  

انقالبي شفاف    -مبارزات اعتراضي  
 و رير رامض توضيج بدهد. 

حزب کمونيست کارگري پيش از  
استفاده تلويزيون  کانال جديد، راديوو  
انترناسيونال را که پووشوش سوراسوري  
در ايران داشت براه انداخت. کاري کوه  
در و ت خودش بسيار بديح بوود. هور  
چند زمان پوخوش روزانوه ايون راديوو  
کمتر از يک ساعت در روز بوود اموا  
براي بوخوش پويوشورو و کوموونويوسوت  
جووامووعووه بسوويووار مووفوويوود وا ووح شوود.  

ساعته کانال جديد طب     ۴۲ تلويزيون 
همان سنوت کوه حوزب کوموونويوسوت  

 کارگري داشت تاسيس شد.  

روز به روز و بوا آزموون و خوطوا  
کانال جديد زبان خاص خود را پويودا  
کرد و توانست با توده هاي ميليوونوي  
در تماس باشد. فرهونوگ نوويونوي را  
وارد جامعه کرد و تاثير رويور  وابول  
برگشتي بر آرا و عقايد بخش وسيعي  
از جامعه گراشت. نگاهي به برنواموه  
ها و توليدات تلويزيون کانوال جوديود  
بيندازيد و ببينيد تنوع برنامه هوا توا  
چه حد زياد است. بوحوک و توحولويول  
سياسي و مناظره و ميزگردو بازتواب  
دادن مبارزات روزموره مورد  و نوقود  
ناسيوناليسم و مره  و موبوارزه بوي  
امان با جمهوري اسالمي و ... تنوهوا  
بخشي از برنامه هواي روزانوه کوانوال  
جديد است. فيلم و موزيک و بورنواموه  
هاي مستند سياسي و فورهونوگوي و  
علمي بخش ديگوري از بورنواموه هوا  

 است.  
يک نمونه حرف زدن با مرد  و که  
به دلشان بنشيدن و براي وسيح توريون  
بخش هاي جامعه  ابل در  و فوهوم  
باشد، برنامه هاي پوخوش مسوتوقويوم  
بود. هيچ کدا  از مجريان اين برناموه  
از  بل دوره تخصصي نديوده بوودنود.  
هر چه بود در  اين وا عيت بوود کوه  
مي شود و بوايود بوا مورد  بوه زبوان  

صحبت کرد. نه اينکه بوه   «آدميزاد »
زبان رامض و پيييده که فوقو  هوم  
خ  ها و هم فر ه اي ها و هم کيشان  
متوجه آن بشوند. ما و تي در نقود و  
عليه اعدا  صحبت موي کونويوم هور  
فوردي کووه در آن جووامووعوه از اعوودا   
جانش به ل  رسيده اين زبان بورنواموه  
سازان کانال جديد را مي فهمد و در   
مي کند. همينطور کساني که از فقر  
و نداري و تبعيض و سرکوب کارد بوه  
اسوتوخووانشوان رسويوده بوا پووسوت و  
گوشت خود با کانال جوديود ارتوبواب  
بر رار مي کنند. مجري برنامه هيوو  
بطور مثال ساعتها برنامه  اجرا موي  
کرد بدون اينکه حورف هوايوش را از  
 بل نوشته باشود يوا بوخوواهود از رو  
بخواند. فوقو  آموار و ار وا  جولووي  
دستش بود و بسته به اينکه بويويونوده  
چه مي گويد و چه مي خواهد از همه  
وجودش حرف دلش را بيان مي کرد.  
بعنوان يک حزب سويواسوي کوه توموا   
هزينه هاي هونوگوفوت موالوي اش را  

خودش تامين مي کند ساخوتون يوک  
ساعته که بتووانود هوموه    ۴۲ تلويزيون 

بخش هاي مختلم جامعه را موورد  
خطاب  رار بدهود و از وسويوعوتوريون  
بخش هاي جامعه نيرو بوگويورد کوار  
بسيار سختي است. کانوال جوديود از  
ميان کوارگوران و زنوان و جووانوان و  
معلمان دوستدار و يا خبرنگار دارد.  
حتي در دور افتاده ترين نوقواب ايوران  
بينندگان و طرفداران پِر و پوا ورصوي  
دارد. بگراريد چونود موثوال بوزنوم. از  
دوستي که تقريبوا بوايود گوفوت کوادر  
سياسي کانال جوديود در ايوران اسوت  
پرسيد  در منطقه جنوب شر ي ايران  
پرس و جو بکند که کوانوال جوديود از  
نمر فني و کويوفويوت پوخوش در چوه  
وضعويوتوي اسوت. گوزارشوش وا وعوا  
شادي بخش بود. مي گفت حتوي در  
ميان چادر نشينان هم با کانال جديود  
آشنا بودند. مي گفت يک مغوازه دار  
بين جاده اي مي گفوت مون طورفودار  

حوزب  »تلويزيون کانال جديد که مال  
کمونيستها است هستم. يا   «کارگري 

چند ش   بل دوستي به تلگرا  کانال  
جديود پويوغوا  گوراشوت کوه توي وي  
مشکل پخش دارد. ضومون ايونوکوه  
فوورا مشووکوول را رفووح کوورديووم از او  
پرسيد  از کوجوا تومواس موي گويوري  
جواب داد از اهواز. سدوال کورد  چوه  
برنامه هوايوي را دنوبوال موي کونود.  
جوابش جال  بود  نگاه به چپ ، نگاه  
روز و نان و گول سورخ. و وتوي از او  
خواستم با کانال جديد همکاري کونود  
خيلي خوشحال شد و تشکر کورد کوه  
چنين درخواستي از او دار . نوموونوهوا  
فراوان است و طبعا اگر بخووا  طوبو   
مسوتونودات در ايون موورد بويوشوتوور  
بوونووويسووم طووبووعووا چوونوود ويوواه نووامووه  
انترناسيونال بايد نوشته شود توا حو   

 مطل  ادا گردد.  
حزب اول به خودش گوفوتوه اسوت  
آيا مي خواهي سد سانسور و اختنا   
را بشکني  و همينين انحصار بوهوره  
برداري از رسانه هاي اجتماعي را از  
دست طبقوه سورموايوه دار و احوزاب  
راست خارج کني؟ جواب مثوبوت بوه  
سدوال باعک شد ما اينوجوا ايسوتواده  
ايم که همه موي بويونونود. جوايوي کوه  
راست هوا بواورشوان نوموي شوود يوک  

نيوروي چوپ و راديوکوال و انوقوالبوي  
اينوطوور تووانسوتوه اسوت توا اعوموا   
جامعه نفوذ کند و محوبووب بشوود.  
ما در زمينه استفاده از ماهواره براي  
ديگر نيروهاي چپ هم  تا حد زيوادي  
الگو شده ايم و اينها اصال تصوادفوي  

 نيست. 
مخارج و توامويون نويورو بوخوش  
ديگري از سدوال است. حزب از هيوچ  
دولتوي توامويون موالوي نوموي شوود.   
هزينه کانال جديد به کمک فوعوالويون،  
دوستداران، اعضا و کادرهواي حوزب  
کمونيست کارگري تامين مي شوود.  
رفقاي حزبي فاندريزينگ مي کنند و  
هر ماه موثول ايونوکوه در يوک نوبورد  
نمامي شرکت داشته باشند در حوال  
جنگيدن براي حفظ اين سنگور موهوم  
هستند. با اين وجود بيشترين هزينوه  
صووورف اجووواره مووواهوووواره اسوووت.  
استوديوها هزينه کمتري موي بورد و  
بهرحال همانطوور کوه گوفوتوه شود بوا  
تالش هرکولي تويوم توامويون موالوي،  
 هزينه هاي ثابت پرداخت مي گردد. 

امايک فر  اساسي کانوال جوديود  
به همه رسانه هاي تصويري اسوتوفواده  
از نيروي داوطل  است. کانال جوديود  
به هيچ مجري و برنواموه سوازي پوول  
پرداخت نمي کند. همه داوطل  اند و  
خوووب اسووت بوودانوويوود و ووتووي حووزب  
فراخوان کمک مالي ميودهود هومويون  
داوطلبين اولين افرادي هسوتونود کوه  

 کمک مالي مي کنند.  
همه برنامه سازان از ميان اعضا  
و کادرهاي حزب و دوستداران حوزب  
تامين مي شنود. هر بورنواموه ويواه،  
مسدول خودش را دارد و زيور نومور  
جمعي اداره مي شود. افراد تازه کوار  
يک دوره فشرده مي بينند و با تمريون  
و پشووتووکووار وارد کووار مووي شووونوود.  
مسدولين فني هم هومويونوطوور. کوار  
فني کانال جديد اصال آسان نويوسوت.  
خصوصا براي اينکه ما بوراي توهويوه  
ابزار فني با مشکل هم روبرو هستيوم  
و هيچ ابزار فني اي را تا حد اموکوان  

 کانال جديد دستاورد کمونيسم کارگري منصور حکمت است! 
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دور نوومووي انوودازيووم. موومووکوون اسووت  
کامديوتوري را بوراي چونودمويون بوار  
تعمير کنيم تا مجبوور نوبواشويومويوک  
کامديوتر جديد بخوريوم. حوتوي بوراي  
دکوراسيون و نجاري و بنايويوو ... از  
نيروهاي داوطل  استفاده مي کنويوم.  
اذعان مي کنيد هر تولوويوزيوونوي کوه  

کارمونود فونوي را    ۸۱ بخواهد حقو   
بدهد چه هزينه زيادي موتوقوبول موي  
شود. اين را هم اضوافوه کونوم بوخوش  
وسيعي از اين داوطلبين شوارول هوم  
هستند و بعضا مستقيما از سر کوار  

 به استوديو مي آيند.  
کار در کانال جديديک فر  ديگور  
هم با رسانه هاي ديگر دارد. داوطل   
بودن يعني اينکه همويوشوه ايون کوار  
بايد براي همکاران کانال جديد جراب  
و با نشاب باشود. کوانوال جوديود نوان  
کسي را گرو نگرفته است که مجبوور  
باشند بسوزند و بسازند. به اين دليول  
فرهنگ متفاوتي رويور از فورهونوگ  
حاکم بر محيو  بوورژوايوي بوايود در  
پيشبرد کارهاي روزانه، حاکم بر کوار  
ما باشد. آنيه که پيوشوروي و اداموه  
کاري را ممکن کرده است. آرموان و  
اميدي است که همه ما را وا ميودارد  

 به جلو برويم. 
اما برگرديم بوه موو وعويوتوي کوه  
تلويزيون حزب کمونيست کارگري در  
جامعه پيدا کرده است و نوقوشوي کوه  
مي تواند در تحوهت سياسي داشتوه  
باشد. از آخرينها شروع کنيوم. کوانوال  
جديد با دهها شخصيت سويواسوي و  
فعالين جنبش هاي اعتراضي که در  
داخوول ايووران زنوودگووي مووي کوونوونوود  
مصاحبه و گوفوتوگوو کورده اسوت و  
همينان ايون کوار را خوواهود کورد.  
رهووبووران ايوون حووزب کووه جوومووهوووري  
اسالمي بر سرشوان جوايوزه گوراشوتوه  
است انگار هور روز در خوانوه مورد   
نشسته اند. اعتصابي در ايران نيست  
که فورا از کانال جديد بوازتواب پويودا  
نکند. به ميدان آمدن خوانوواده هواي  
کارگري و شرکت وسيح آنها همودوش  
هوومووسوورانشووان در اعووتووراضووات و  
اعتصابات يک نمونوه تواثويور گوراري  
حزب موا اسوت. حوزب فوقو  آيونوه  
مبارزات جاري نيست. به هوموه ايون  
اعتراضات و مبارزات خ  مي دهد  
و عليه  و  گراها و ناسيوناليست هوا  
و تفر ه افکنان، جامعه را بسيج موي  
کند. حزب و کانال جوديود بوقوول يوک  
دوست بيننده از ايوران، خو   ورموز  

 جمهوري اسالمي است. 

شما نوگواه کونويود مورد  در چوه  
ابعادي با جمهوري اسالمي در حوال  
نبردند. زنان از مرز بد حجابي به بوي  
حجابي پا فراترگراشته انود. حوزب و  
کانال جديد را در اين سنگر تموا   ود  
مي بينيد. جوانان عولويوه خوالوصوي  
فرهنگي انود حوزب و کوانوال جوديود  
اينجا کامال آماده و پيوشوتواز اسوت.  
اعتصابات کارگري را در جامعه مي  
بيند، حزب و کانانال جديد در صوم  
اول بازتاب و رفح موانح سياسي پيش  
پوواي جوونووبووش کووارگووري اسووت. از  
اعتصاب معلمان و بازنشستگان توا  
ديگر اعتراضوات را مشواهوده موي  
کنيد و حزب تاثير گرار ترين نويوروي  
سياسي بر اين جنبش ها اسوت. اگور  
اين حزب و تلويزيونش نبود حاه موا  
فرسنگ ها از اين فرهونوگ پويوشورو  
مبارزاتي و اعتراضي و سياسي دور  
بوديم. جوامح پيراموني را ببنيد و آن  
را با ايران مقايسه بکنيود. خوواهويود  
ديد اين دستاوردهوا از آسوموان نوازل  
نشده اسوت. صوم رهوبوران عولونوي  
مبارزات جاري را ببينيود، خوواهويود  
ديد براي حضور علني و چوهوره شودن  
همه اينها موانعي از طرف اين حزب  
کوبيده و جاده صاف شوده اسوت. بوا  
اين حزب نمي شود مبارزات مرد  را  

خمينوي    ۸۷ تحريم کرد و مثل سال  
را در ماه کورد و بوه مورد  فوروخوت.  
کاري که بي بي سوي بوعونووان تونوهوا  
رسانه در دسترس مورد  در انوقوالب  

انووجووا  داد. کووانووال جووديوود در    ۸۷ 
تووحوووهت انووقووالبووي کووه موورد  در  
خيابانند موي تووانود سوريوح توريون و  
وسيح ترين تواثويورات را در صوحونوه  
مبارزه بگرارد و  بوراي بسويوج مورد   
براي سرنگونوي جوموهووري اسوالموي  
تعيين کننده باشد. يک گوشه از کوار  

ديود  کوه    ۵۵ کانال جديد را در سال  
جوومووهوووري اسووالمووي بووراي خوونووثووي  
کردنش مجبور بود روزانوه سونوگويون  
ترين پرازيت ها را بطورف سواتواليوت  
کانل جديد بفرستد اما موف  به  طح  
ارتباب ما با مرد  نمي شود. هزيونوه  
پرازيتي که جمهوري اسوالموي بوراي  
خنثي کردن کانال چديد مي پرداخوت  
به گفته مسدوهن هوات بورد بسويوار  
سنگين بود.  درت کانوال جوديود در  
وا ووح بووخووشووي از  وودرت حوووزب  
کمونيست کارگري ايوران اسوت و در  
تحوهت بعدي از اين ابزار هزاران بوار  
موثر تر استفاده خواهيم کرد. ايونوهوا  
دسووتوواورهوواي کوومووونوويووسووم کووارگووري  

 منصور حکمت است. 

 

از زندگي ا  شروع مويوکونوم، توا  
بگويم چگونه حزب را پويودا کورد  و  

  چگونه زندگي ا  متحول شد. 
من در خانواده اي بوزر  شوده ا   
که سياسي هستند. از اينرو همويوشوه  
بر روي خانواده موا حسواسويوت بووده  
است. يک شگرد  پولويوس جوموهووري  
اسالمي هومويوشوه ايون بووده کوه در  
مدارس از بيه ها حرف بکشود و در  
زندگي انسانها تجسس کند. يوادموه   
اولين بار که کود  دبستوانوي بوود  و  
بازجويي شد ، با سواهت عجويو  و  
رري  معلم و موديور مودرسوه روبورو  
شد . آنها  من رو از کوالس درس بوه  
دفتر مدرسه بردند و سواهتي کوردنود  
که اصال برايم مفهو  نبود، و بعد کوه  
براي پدر و مادر  تعريم کردند، آنهوا  
سعي کردند توضيع دهند که منمور  
چه بوده است. ميخواهم بوگوويوم کوه  
اين چنين بود که وارد سياست شود .  
نوجوان بود  کوه وارد نشوسوت هواي  
مطالعاتوي شود . اموا از بوحوک هوا  
اصووال سوور در نوومووي آورد . هوومووه  
توضيحات بزرگتر ها اين بود که ايون  
ها را بايد بخواني تا سياسي شووي و  
بداني چرا مخالم وضوح مووجوودي.  
من هم سر  را تکان ميداد  و گيج در  
افکار خود  بود. اما اين برايم مسولوم  
بود که اين وضعيت را نميخواهم و از  
اين همه تبعيض و بيحقو ي بويوزار .  
براي همين پيگير بود  تا بواهخوره بوه  

 ريشه دست پيدا کنم.  
بووه هووموويوون روال    ٨٨ تووا سووال    

گرشت. از گروههاي آنيناني که خود  
را چپ ميدانستند، خسته شده بوود .  
جمح هايي که چپ بودند اموا و وتوي  

  -افکارشان را خراش ميودادي مولوي 
مرهبي بودند. حتي آرايوش کوردن و  
عينک دودي زدن و کوموي بوه سور و  
وضح خود رسيدن را، به فساد تشبيوه  
ميکردند.  با محافل اصالح طلوبوهوا  
که عمدتا طورفودران خواتوموي بوودنود  

اين    ٨٨ ارتباطاطي داشتم، و در سال  
ها تحر  پيدا کرده بودند.  من هم بوا  
آنها به خيابوان مويورفوتوم و مويوديود   
فرصتوي شوده کوه مورد  هوم بويورون  
هستند. ميديد  مرد  بخاطر هوموان  
چيزهايي که من هم اعترا  دار  بوه  
خيابان آمده اند. بونوابورايون، مون کوه  

هنوز جايم را پيدا نکرده بود ، هوموراه  
اين دوستان  اصالح طل   به خيابوان  
ميرفتم. اما حرف خوود  را مويوزد .   
اينجا بود که از يکسو شکاف اصلوي  
خوود  را بووا چووپ هواي سوونووتووي کووه  
هميشه حاشيه نشين بودند، را ديود .  

بوا    ٨٨ تا اينکه  بعد از سورکووبوهواي  
دوستاني آشنا شد  که مسير زنودگوي  
را عو  کردند. اولويون توفواوت ايون  
دوستان اين بود که از من مسدوليوت  
کاري را خواستند. احساس زيبايي به  
من دست داد. اما با توجه به توجوربوه  
اي که از فعوالويوت هواي گوراشوتوه ا   
داشتم، محتاطانه گفتم   ولي بدانويود  
که من شارلم و و ت زيادي نميتوانوم  
بگرار . صميوموانوه لوبوخونود زدنود و  
گفتند که در همان و تي که داري، هر  
کاري بکني، ارزشمند است، چون توو  
را مي شناسم و  ابليت هواي زيوادي  
داري. پاسخشان به دلم نشسوت. کوار  
را بر عهده گرفوتوم و بوا وجوود هوموه  
گرفتاريهايم تما  تالشم را مويوکورد   
که آنرا بخوبي به انجا  برسانم. شور و  
حال تازه اي در خود  ميديديم. بوويواه  
در فعاليت هاي گرشته ا  هميشه يک  
احساس تلخي که داشتم اين بوود کوه  
خيولوي پورشوور کوار مويوکورد ، اموا  
احساس ميکرد  ديده نميشو . پشت  
صحنه بود . و تنها دلخوشي ا  ايون  
بووود کووه داريووم کووار مووهوومووي انووجووا   
ميدهيم. داريم اعتراضي را به پويوش  
ميبريم. اين رو بارها در محافل  ديم  
ديده و شونويوده بوود  کوه موا آدمواي  
خاص و با ي مرد  عادي هستونود و   
من از اين تفاوت  ائل شدن موتونوفور  
بود  و هميشه به آن اعترا  داشتم و  
بحک ميکرد  و بحک ها نيز نوتويوجوه  
اي نميداد. اما با اين دوستان دريويوه  
دنياي نويني به رويم باز شده بود  کوه  
همه چيزش موتوفواوت بوود. در ايون  
جمح جوديود، خوبوري از  ضواوتوهواي  
ايدئولوژيک و اخال وي نوبوود، بولوکوه  
همه فوکوس اين بود که ما مطالبه و  
اعوتوورا  مشووخووصووي داريووم و ايوون  
مطالبه رهوايوي هوموه مورد  از ايون  
بربريت و نجات انسانهواسوت. افوکوار  
نويني که دلم را روشون کورد. و ايون  
هموان چويوزي بوود کوه سوالوهوا موي  
خواستم اما نمي دانستوم چويوسوت و  

بدنبالش بود . من دنبال موطوالوبوات  
مرد  جامعه براي آزادي  و بورابوري و  
انسانيت بود  و ايون را پويودا کورد .   
حاه هدفم روشن بود. و هر لحموه بوا  
هر کار  بازتواب و تواثويوراتوش را در  
جامعه ميديد . جال  اينجاست کوه  
در ابووتوداي آشونووايوي بوا ايون جومووح،  
دوسووتووان  ووديوومووي بووه موون هشوودار  
ميدادند که حوواسوت بواشود، ايونوهوا  
حزبي هستند، اينها حزب کمونيست  
کارگري هسوتونود. اموا جووابشوان را  
همان اول داشتم. در دلم ميگفتم  من  
هم همفکر همين حزب هستم.  مون  
هم اين همه سال طرفدار فکوري بوود   
که بگه همه انسانها برابرند و  فور وي  
ندارد که جونوسويوش چوه بواشود و يوا  
فراجنسيتي باشد. اين چنين بوود کوه  
گره ها تک به تک برايم بواز شودنود. و  
چقدر لرت ميبر  که مي فوهوموم ايون  
دوستانم چه ميگويند. و و تي به آنها  
موويووگووفووتووم  چووقوودر زيووبووا توووضوويووع  
ميدهيد، با طبح بلندشان ميگوويونود  
منصور حکمت را بخوان تا بيشتر به  
کنه اين بحک ها آشنا شوي. موا هوم  
منصور حوکوموت را خووانوديوم. يوک  
دنيواي بوهوتور را خووانوديوم و اکونوون  
دستمان پر است.  من هم رهرو همين  

 روش و بينش شد .  
من که در اول به خاطراينکوه در   

سيستم سرمايه داري مودرسوه رفوتوه  
بود  و دانشگاه رفته بود  و کار کورده  
بوود  و هور لوحووموه در زنودگوي ايوون  
تفکرات رو به من تزري  کورده بوودنود   
که راهي جز ر ابت و سود نيسوت، از  
همين رو معناي زندگي بهتر رو نموي  
فهميد  و در موخويولوه ا  هوم نوموي  
گنجيد کوه چوطوور موي شوود  نووع  
ديگري هم از زنودگوي وجوود داشوتوه  
باشد.  حاه حرفهاي دوستوان عوزيوز   
را مي فهمم، حاه مي فهميد  حميود  
تقوايي از مدينه فاضله رير موموکون  
حرف نمي زند.  حاه موي فوهومويود   
منمور شهال دانشفر چيست و و حاه  
افتخار مي کنم که من هم جوزئوي از  

درصديها هستم که اين حزب  ٩٩ اين  
 به آنها تعل  دارد.  

جال  اينجاست که مادر  هم که  
 بال از کار با موحوافول چوپ سونوتوي  
هراس داشت. اهن مشو  من است و  
ميگويد من هم فعال چونويون حوزبوي  
هستم. فعال چونويون جونوبوشوي بوراي  
رهايي بشريت هسوتوم.  ايون چونويون  
است که حزب به  لو  جواموعوه وارد  
ميشود. سوالوگورد حوزب را توبوريوک  

 ميگويم. 

 چگونه حزبي شدم 
 

 گالله شاد   
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گووزارش موورکووز پوواوهووش هوواي  
مجلس از وضعيت بحورانوي توامويون  
اجتماعي و خطر ورشکستگي آن يک  
موووضوووع بووحووک دا  در دردرون  
حکومت و در ميان کوارگوران اسوت.  
خطوب اصلي اين گزارش کودامونود،  
تامين اجتماعي حکومت اسوالموي  
در زندگي و معويوشوت کوارگوران چوه  
جايگاهي دارد، اهداف پشت گزارش  
مرکوز پواوهوش و توالش آنوان بوراي  
گفتمان سازي براي تودار  توعورضوي  
گسترده به زندگي و معيشت کارگران  
و مرد  و اينکه پواسو  موا کوارگوران  
کودامسوت، نوکوات موهوم اسوت کووه  
تالش ميکنم در اين نوشته بوه آنوهوا  

 بدرداز .  

مرکز پاوهش هاي مجلس طوي  
از وضوعويوت    ٩٩ گزارشي در آبانماه  

بحراني و خطر ورشکستگي سازموان  
تامين اجتماعي در آينده اي نوزديوک  
گزارش داده اسوت. ا وداموات فووري  
ارائه شده از سوي اين مرکوز موحورو   
کردن بيشتور کوارگوران و مورد  ايون  
جامعه از همان چندررازهايي اسوت  
که به آن توامويون اجوتومواعوي گوفوتوه  
ميشود،است. در ايون گوزارش و در  
مباحک شان دارند از توهوديود مولوي  
تامين اجتماعي، از اينکه اين بحران  
بوويووش از نوويوومووي از کشووور را در  
برميگيرد و  تبوعوات اجوتومواعوي آن  
سخن ميگوويونود. حسوابوي وحشوت  
کرده اند. خصوصا در فضاي پر ت  و  
تاب اعتراضي در جامعه و در بورابور  
اعتراضات گسترده کارگري، بسويوار  
محتاطند. از اينورو ايون گوزارش در  
وا ح براي ذهنيت سنجي جواموعوه و  
محاسبه چند و چون تدار  تعرضات  
بيشتر به معويوشوت کوارگوران و کول  
جامعه اسوت. بوه عوبوارت روشونوتور  
پولها را باه کشيده انود. بوحورانشوان  
جدي است. ا تصادشان نويوز بوه گول  
نشسته است و راه گوريوزي بورايشوان  
نمانده است. در عين حال از سودهاي  
کالن و حقو هاي نجوموي خوود نويوز  
نميگوررنود و دعوواهوايشوان بور سور  
دزدي و چداول بيشتر هم شوده اسوت.  

از همين رو گزينه شان تشديود فشوار  
بر روي زنودگوي کوارگوران و مورد  و  
اجرايي کردن ا تصاد مقاومتي شوان  
است.  گزارش مرکوز پواوهوش هواي  
مجلس و موبواحوک پشوت آن بوطوور  
وا عي هشداري به کارگران و بوه کول  
جووامووعووه اسووت. بووا خووواسووتووهوواي  
اعتراضي خود در مقابل اين تعور   

 بايستيم.  
درحاليکه هر روز اخبار توازه اي  
از دزدي هاي ميلياردي از صونودو   
تامين اجوتومواعوي رو مويوشوود، در  
حاليکه در ايران خبري از بيوموه هواي  
پووايووه اي اجووتووموواعووي چووون درمووان  
رايگان، تحوصويول رايوگوان و بويوموه  
درماني نيست، در اين گزارش د  از  
پيشي گرفتن رشد مصارف نسبت به  
منابح تامين اجتماعي زده و خوواب  
کوواسووتوون از هووموويوون چوونوودررووازهوواي  
موجود را در سر ميدرورانند. ضومون  
اينکه با پيش کشيدن اين مولفوه هوا  
تالش دارند، موضوع اختالس هواي  
ميلياردي در اين سازمان را حواشويوه  

 اي کنند.  
گزارشگران مرکز پواوهوش هواي  
مجلس در بررسوي عولول بوحوران در  
تامين اجتماعي را با بيشرمي توموا   
از مولفه هايي چون کاهش نرخ تولود  
و افووزايووش سوون افووراد و افووزايووش  
چشووموووگووويووور مووويوووزان جووموووعووويوووت  
بازنشستگان، پويوشوي گورفوتون رشود  
مصارف نسبوت بوه مونوابوح در ايون  
سازمان سخن مويوگوويونود. در ايون  
گزارش در عين حال گوشه ديگري از  
کشاکوش هواي درون حوکووموتوي و  
رودررويي مجلس و دولت در مقوابول  
يکديگر را ميوشوود ديود. از جومولوه  
گزارش کسري نقدينگي جدي تاميون  

آراز شده     ٩٠ اجتماعي را که از سال  
هواي    هوا و بورنواموه   است، پيامد طرح 

حمايتي و عد  پرداخوت موطوالوبوات  
سازمان توس  دولت اعوال  کورده و  

  ٢٠٢٢ اخطارش اينست که تا سوال  
شکاف منابوح و مصوارف سوازموان  

 عميقتر وعميقتر ميشود.  
گووزارش موورکووز پوواوهووش هوواي  
مجلس به استنتاجات معينوي خوتوم  
ميشود. از جمله در ايون گوزارش بور  

ا داماتي عاجل اشاره شده اسوت کوه  
يک مورد آن  پرهيز دولت از دخوالوت  
در امور صندو   است. و ايون اداموه  
نزاعهايي  ديمي اين جانيوان بور سور  
بخور بوخوورهوا و دزدي هوايشوان از  
محل ايون صونودو  اسوت.  بوخوش  
ديگر مربوب به ا دامات ميان مدت  
براي  نجات  تامين اجوتومواعوي ايون  
بنگاه ا وتوصوادي دولوتوي و سوودآور  
کردن آن براي دزديهواي بويوشوتورشوان  
است. ا داماتي که اساسا در جوهوت  
حمله به معيشت و زندگي کارگران و  
موورد  و کوواسووتوون هووزيوونووه هوواي  
کووارفوورمووايووان و سووودآوري بوويووشووتوور  
سورموايووه  ورار دارد. از جومولووه ايوون  
ا دامات افزايش سن بازنشستگي به  
صووورت توودريووجووي، تووغوويوويوور شوويوووه  
پرداخت مستمري، افزايش تدريوجوي  
طول دوره مبناي محواسوبوه موزايواي  
مستوموري، کواهوش ضوريو  توعولو   
)انوبوواشووت( مووحوواسوبووه مسووتوومووري،  
بووازنووگووري در شوورايوو  مسووتوومووري  
)بووازنشووسووتووگووي، ازکووارافووتووادگووي و  
بازماندگان(، بر راري ارتوبواب بويون  
شغل و ازکارافتادگي و تجديدنمر در  
درصد ازکارافتادگي باتوجه به شوغول  
بويوومووه شووده،  اصووالح  ووانووون بوويوومووه  
بيكاري  و تشكيل صندو  بويوكواري  
)روويوورمشووارکووتووي(، فووراهوومووسووازي  
امكوان اسوتوفواده از بوازنشوسوتوگوي  
زودهوونووگووا  بووا لووحووا  موونووطوو   

اي، اعمال جريموه بور    محاسبات بيمه 
هواي پويوش از مووعود    بازنشستوگوي 

منمور ايوجواد انوگويوزه بوه موانودن    به 
نوويووروي کووار، توونووموويووم مووزايوواي  
بازماندگان، کاهش سطوع توعوهودات  
تضميني دولت، بر راري نوموا  چونود  
هيووه و بوور ووراري بوويوومووه مووكووموول  

 بازنشستگي مؤثر است. 
نگاهي به اين ا وال  بوه روشونوي  
ابعاد وحشتنا  توعورضوي را کوه بوه  
معيشت کارگران و کل جامعه در سر  
ميدروارنند و عمدتا ضوعويوم توريون  
بخش جامعه را در بر ميگويورد،  بوه  
نمايش ميگرارد. اما نوکوتوه اصولوي  
اينجاست، حکومت اسالمي بارها و  
باره با طرحهاي تعرضي اي از هميون  
دست به جلو آمده تا هر چوه بويوشوتور  

کارگران و مرد  جامعه را سورکويوسوه  
کند. اما هر بار با موج اعوتوراضوات  
کارگري روبرو شده و طورحوهوايوش بوه  
شووکووسووت رسوويووده اسووت. سوورانووجووا   
طرحهاي بعدي شان نيز همين خواهد  
بود. خصوصا در شرايطي که جامعه  
در الوتوهواب موبوارزه مويوسووزد. در  
شرايطي که موحويو  هواي کوارگوري  
سرشار از اعترا  و مبارزه است. در  
شرايطي که اعتوراضوات کوارگوران و  
بخش هاي مخوتولوم مورد  هور روز  
ابعاد سراسري تري بوخوود گورفوتوه و  
سازمانيافته تر و متحد تور بوه جولوو  
ميرود. از جمله خوواسوتوهوايوي چوون  
بهداشت و درمان رايگان، توحوصويول  
رايوگووان، بوويووموه بويووکوواري، مسووکوون  
مناس  و داشتن يک زندگي انسوانوي  
هر روز بيشتر به خواستهاي محووري  
مووبووارازت کووارگووران، مووعوولوومووان،  
بازنشستگان و بخش هاي موخوتولوم  
جامعه تبديل ميشوود، مويوتووان نوه  
تنها تعرضات حکومت اسوالموي را  
سد کرد. بلکه اکنون که بحک بور سور  
تامين اجتماعي به ميان آمده اسوت،  
به عنوان مدعيان صندو  به روارت  
رفته آن، اوه بايد خواستار بوازگشوت  
پولهاي به سر ت رفتوه ايون صونودو   
شويم. ثانيا با خواستوهواي سوراسوري  
خود براي داشتن يک زندگي انسوانوي  
به ميدان بويوايويوم و بوحوران توامويون  
اجتماعي شان را بر سور شوان خوراب  

 کنيم.  

 انون تامين اجتماعي جمهووري  
اسالمي چيزي جز  انون بي تاميونوي  
و فالکت کارگران نيسوت.  سوازموان  
تامين اجتماعي جمهووري اسوالموي  
بنا بر تعريم ظواهورا  ورار اسوت بوه  
کارگران و مشمولين خوود خودموات  
بيمه اي و درمانوي ارائوه دهود،  ورار  
است بازنشستگان را توحوت پووشوش  
 رار دهد،  رار است بيکاران را تحت  

 ورار  ”  بويوموه بويوکواري اش “ پوشش  
دهد،  رار است ررامت دستمزد ايوا   
بيماري و از کوار افوتوادگوي و کوموک  
هزينه ازدواج و ديگر نيازهاي اوليه را  

جواب دهد. اما از ارائه اين خدموات  
هيوچ خوبوري نويوسوت. بوطوور موثوال  
خدماتي که تحوت عونووان خودموات  
درماني به کوارگوران ارائوه مويوشوود،  
سطع آن آنينان پاييون اسوت و بوراي  
استفاده از آن صوم هواي طووهنوي  
هست، بسياري از کارگران ناگريز بوه  
درمان با هزينه شخصي خود هستند  
و بخش بزرگي از درآمد آنوان صورف  
درمان و دارو ميشود. بوويواه ايونوکوه  
بسياري از بيمارستانهاي وابسوتوه بوه  
تامين اجتماعي به بخش خصوصوي  
سدرده شده است و اين خود وضوح را  
وخيم تر کرده و يک موضوع اعترا   
کووارگووران اسووت. بووه ايوون توورتوويوو   
ميليونها کارگر و بازنشسته عمال از  
ح  بيمه درماني برخوردار نيسوتونود،  
و آنهائي هم که داراي دفترچه اي بنا   
بوويوومووه درمووانووي هسووتوونوود، دفووتوورچووه  
هايشان، در بيمارستانهاي دولتي، در  
بوويوومووارسووتووانووهووا و درمووانووگوواهووهوواي  
خصوووصووي و داروخووانووه هووا، داراي  
اعتبار نيست. بخشي از کارگران نيوز  
بدليل ندرداختن حو  بويوموه شوان از  
سوي کارفرما به اين صندو  حتي از  

 هم حدا لها هم محرومند. 
نوووموووونوووه ديوووگووور وضوووعووويوووت  
بازنشستگان است. بنا بور آموارهواي  
جمهوري اسالمي جوموعويوتوي حودود  

درصد از بازنشستگان که اساسا    ٢ ۲ 
کارگران کارگاههاي کوچک، خانگي،  
کشاورزي، ساختماني و طوبوعوا زنوان  
مسني هستند که توموا  طوول عومور  

انود،    جواني خود را در خانه کوار کورده 
اي    از هييگونه حقو  بوازنشوسوتوگوي 

برخوردار نيستونود. در نوتويوجوه ايون  
بخش از کارگران بازنشسوتوه پوس از  
سالها کار کردن، ناگوزيور وابسوتوه بوه  
فرزندان خوود هسوتونود و در فوقور و  
تحقير هر روزه روزگار ميگررانند. آن  
بخش از بازنشستگاني هم که توحوت  
پوووشووش توواموويوون اجووتووموواعووي رژيووم  
اسالمي  رار دارند، با مستوموري اي  
چند بار زير خ  فقر در موحورومويوت  
کامل بسر ميوبورنود. ضومون ايونوکوه  

 چپاول تامين اجتماعي و خطر ورشکستي آن 
 

 شهال دانشفر 

 گزارش از يک چپا ل بزرگ 

"تامين ادتماعی" در دمهوری  
 اسالمی 
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پرداخت همين مستوموري انود  نويوز  
چند ماه چند ماه به تعوي  مي افوتود  
و کارگر بايد با جاده بستن و اعترا   
حقش را بگيرد. اين وضعيت بواعوک  
شووده اسووت کووه بووازنشووسووتووگووان و  
سالمنودان بوه دنوبوال سوالوهوا کوار و  
مشقوت، بوراي بوقوا  خوود چشوم بوه  
کمکهاي نزديکان و اين و آن بودوزنود.  
از اينرو يک عرصه دائموي اعوتورا   
در جامعه مبارزات بازنشستگان در  
اعترا  به زندگي زيور خو  فوقور و  
خواست افوزايوش مسوتوموري هوا بوه  

ميليون تومان، يعني بواهي    ٠ باهي  
ر م خ  فقر اعال  شوده خوود دولوت  

 است. 
بيمه بيکاري نيز ميزانوش حوتوي  
کمتر از همان حدا ل دستوموزد چونود  
بار پايين تر از خ  فقر اسوت، و ايون  
پول نيز بوا هوزار اموا و اگور و بوراي  
مدتي کوتاه، فق  به کارگراني تعولو   
ميگيرد که از کار بيکار شده اند. در  
اين زمينه نيز تعوي  پرداخوت بويوموه  
بيکاري و سردواندن کارگران باز خوود  
از جملوه مووضووعوات اعوتوراضوات  

 کارگري است. 
بنا بر  انون حکووموت اسوالموي  
هر ماهه پولي از موزد کوارگوران بوه  
جي  تامين اجتماعي مويورود. اموا  
در  وبوال ايون پوول، خودمواتوي ارائوه  
نميشود. به اين معونوي کوه مواهوانوه  

درصد حقو  يا    ٥ کارگران و کارکنان  
دستمزد خود را به عنوان ح  بيمه بوه  
سازمان تامين اجتومواعوي پورداخوت  
مي کنند. کارفرمايان نويوز در  وبوال  

درصد و    ٠٢ کاري که کارگر ميکند  
درصوود بووه ايوون صوونوودو     ٣ دولووت  

کنند. بنا بور آموار رژيوم    پرداخت مي 
ميليون کوارگور توحوت    ٢٠ اسالمي،  

پوشش اين سازمان هسوتونود کوه بوا  
  ٣٥ خووانووواده هووايشووان جوومووعوويووتووي  

ميليوني را در بر ميگويورد. اگور چوه  
آخرين گزارشات حاکويوسوت کوه ايون  

مويولويوون نوفور را    ٠ ۲ سازمان  ري   
 تحت پوشش خود دارد. 

  ٢٠ پول ماهانه اي که از جويو     
ميليون کارگر هر ماهه بوه صونودو   
تامين اجوتومواعوي واريوز مويوشوود،  
سرمايه کالني است کوه در صونودو   
اين سازمان انباشته مويوشوود و ايون  
سرمايه طي سالها و آنهم با سورموايوه  
گراري هاي بزرگش، سازمان تامويون  
اجتماعي را به يوکوي از بوزرگوتوريون  
کنسرن هاي مالوي بوا صودهوا هوزار  
ميلياردتومان سرمايه توبوديول کورد.  
اين ثروت عمويوم و مويولويواردي کوه  

متعل  به کارگران است و  آنورا بواه  
کشيده اند و حاه گزارش ورشکستي  
صندو  را تحويل کوارگوران و مورد   
ميدهند. اموال به روارت بورده شوده  
تامين اجتماعي بايد به آن بواز گوردد  
و صرف نيازهاي اوليه و رفواه مورد   

 شود. 
پول تامين اجتماعي را به جويو   
زده اند و در مقابل اعترا  کارگوران  
و مرد  به اينمه  بي توامويونوي حورف  
جانيان اسالمي اينست کوه صونودو   
تامين اجتماعي خالي است. اکونوون  
نيز با ارائوه گوزارش ورشوکوسوتوگوي  
صندو  بوه روارت رفوتوه، از حورف  
همين آخرين  طراتي که تحت عنوان  
تامين اجتماعي ارائه ميشود، دارنود  

 خبر ميدهند.  

طي ساليان دراز با پول کارگوران،  
سازمان تامين اجتماعي به يوکوي از  

توبوديول  ”  بنگاههاي کالن ا تصادي “ 
گوراري    شده اسوت. شورکوت سورموايوه 

تأمين اجوتومواعوي ) شوسوتوا( يوک  
گوراري موتوعولو  بوه    شرکت سورموايوه 

سازمان تأمين اجتماعي ايران اسوت  
که بعنوان يک مجموعه توخوصوصوي  

  ۱۸ ٢٣ گراري در سال    در امر سرمايه 
در  ال  يک شرکت سهامي خاص با  

مويولويوارد تووموان    ٠ سرمايه اولويوه  
شروع به کار کرد. ايون شورکوت طوي  
سالها با ذخيره هاي مالي کارگران در  
زمنيه ها مختلم توليد، بازرگوانوي،  
خدماتي سرمايوه گوراري کورد و بوه  
يکي ديگر از مؤسوسوات موافويوائوي  
حکومتي تبديل گرديد. از جمله ايون  

بيمارستان زير    ٢ ۲ ٢ سازمان بيش از  
پوشش خود داشته و در طورح هواي  
سرمايه گوراري در دهوهوا دانشوگواه  
علو  پزشوکوي سوهوا  دار شود. ايون  
سازمان همينين مالکيت بويوش از  

شرکت و مؤسسه ا وتوصوادي،    ٣٢٢ 
مووالووي و بووازرگووانووي شوود. صوواحوو   
ويالهاي فرانسوي سازي شد که تنهوا  

ميليون تومان خرج مبلمان آن    ٢٢ ۲ 
درصد سوهوا  بوانوک    ٢ ۸ شده بود. در  

صادرات، بانک رفاه، مس سرچشمه،  
هوواي    آهون و بسويواري از شورکوت   راه  

گووراري مسووکوون و    ديووگوور سوورمووايووه 
هاي داروسازي سرمايه گراري    شرکت 

درصود سوود درآمودهواي    ۲ کرده و  
حوواصوول از آن بووه حسوواب اعضوواي  

نفري از آنوهوا    ٢٢ ۲ تا    ٣٢٢ شستا و  
درصد بازار توليد و    ٢ ۲ رفت. بعالوه  

درصد بوازار توولويود    ٢ ۲ توزيح دارو،  
درصوود تووولوويود  وويوور،    ٣٢ سويوومووان،  

درصود    ٢ ۸ درصد تولويود توايور،  ٢٥ 
درصود بوازار    ٥٢ حمل و نقل نفت، و  

پترو شيمي در انحصار اين سوازموان  
  رار گرفت. 

سووازمووان توواموويوون اجووتووموواعووي  
مستقيما زير نمر دولت اداره ميشود  
و هر دولوتوي کوه سور کوار موي آيود  
دستش در جي  اين سازمان اسوت و  
ميلياردها پول باه مويوکوشود و بوار  
خووود را موويووبوونوودنوود. از هووموويوون رو  
ثروتهاي تامين اجتماعي همواره يک  
موووضوووع مووهوووم جووودال در درون  
حکومت و دارو دسته هاي آن بووده و  
اکنون نيز يکوي از نوکوات بورجسوتوه  
گزاش مرکز پاوهش هواي موجولوس  

 است. 

پورونوده دزدي هواي    ٩٠ آذر ماه  
ميلياردي سعويود مورتضووي موتوهوم  
رديم اول کهريوز  و موديور عوامول  
ساب  تاميون اجوتومواعوي جوموهووري  
اسووالمووي در کوونووار بووابووک زنووجووانووي  
سرمايه دار مويولويواردري کوه کوارش  
واسوووطوووه گوووري در دزدي هوووا و  
بخوربخورها سوران حوکووموت بوود،  

 رسانه اي گرديد.  
در گزارشات مربووب بوه پورونوده  
دزدي هاي تامين اجتماعي صحبوت  

ميليارد يورويي سازمان    ۲ از  رارداد  
تامين اجتماعي با شرکت هولديونوک  
سووويوونووت  شووم بووه مووديووريووت بووابووک  

شوورکووت    ٢٣٨ زنوجووانوي و واگووراري  
متعل  به سازمان تامين اجوتومواعوي  
اسوووت. ايووون  ووورارداد، موووراکوووز و  
موسسات مالي اي چون هواپيموايوي  
جمهوري اسالمي، فوهد خوزسوتوان،  
فوووهد مووبووارکووه اصووفووهووان، بووانووک  
صادرات، هتل هاي هما، پتروشيمي  
ردير، پتروشيمي تبريز، شرکت ملوي  
نفتکش، چوب و کارر ايران، شرکوت  
هاي مختلم بيمه اي )ملت، ميهن،  
دانا، پارسيان، کشتيرانيي جوموهووري  
اسالمي، بانک هاي مختلم از جمله  
پاسارگاد، ثات، پارسيان، دي و ريره  
را در بر مويوگورفوت. در ايون پورونوده  
همينين از جوريوانوي توحوت عونووان  

پووروژه ايووران  “ زموويوون شووهوور  روورب  
که متعل  به سداه بوده سخون  ”  زمين 

رفته که از معامالت تو در توي بابک  
زنجاني و دزدي هاي پشت پرده آنوهوا  

 خبر داده شد. 

بووخووش ديووگووري از گووزارشووات  
  ٠٢ مربوب به اين پرونده به پرداخوت  

  ۱۱ ٨ مويولويوون و    ٩٢٠ ميليارد و  
و    ٩٢ هزار ريال کارت هديه در سوال  

مويولويوون ريوال    ٥٢٠ ميليارد و    ٢٥ 
  ٩٠ ماهه اول سوال    ۸ کارت هديه در  

بود. از جمله بحوک بور سور پورداخوت  
مبل  يک ميليارد و سيصد و سوي و  

  ٣٥ پنج ميليون ريال کارت هديه بوه  
نفر از نمايندگان مجلس بر پا شد. از  
جمله رحيمي معاون اول احمدي ناآد،  
عووبوواسووي سوورپوورسووت وزارت کووار  
جمهوري اسالمي و شي  اهسوالموي  
معاون زمان رياست جمهوري احمدي  
نااد در ليست هديه بگويوران توامويون  

 اجتماعي  رار داشت. 
بخش ديگري از اين دزدي هواي  

  ٢٠٢ هواي    کالن به پورداخوت پواداش 
ميليون تووموانوي و    ٢ ۲۸ ميليوني و  

سکه تما  بهوار آزادي بوه    ٥٢ هزار و  
مديران عامل و ارشد شوسوتوا اشواره  
داشت. عالوه بر هموه ايونوهوا حوقوو   

مويولويوونوي بوه    ۲ ٢ هاي ده ميليون و  
هفت هزار از نورچشمي ها و مديوران  
اين سازمان  لم ديگري از ايون دزدي  
هاست. جال  اينجاست که در ابوتودا  
اعال  شد که اسونواد ايون دزدي هوا،  
مفقود شده است. اموا بوعود در زيور  
زمين هاي ساختمان دو  اين سازمان  
پيدا شدند و بنا به گزارشات دولوتوي،  

هزار صفحه بود. خالصه اينوکوه    ٠٢ 
ليست دزدي ها و بياپ بياپ ها در  
تامين اجتماعي جمهووري اسوالموي  
طويل است. اما همين ار وا  گووشوه  
اي از حقيقت را مقابل چشم جواموعوه  

 ميگرارد.  
وا عويوت ايونوسوت کوه در طوول  
سووالووهووا حوواکووموويووت رژيووم اسووالمووي  
سازمان تامين اجتماعي بوه حويوات  
خلوت شماري از دزدان حورفوه اي و  
دارودسته هواي جوموهووري اسوالموي  
تبديل شده اسوت. هوموه جونواحوهواي  
حاکميت از حزب اسالمي کار و خانه  
کارگريها و تا سران سداه پاسداران در  

و سازمان توامويون  ”  شستا “ اختالس  
اجتماعي دست داشته و دارنود . بوا  
تغييور هور دولوت نويوز دار و دسوتوه  
جديدي بوه ثوروتوهواي ايون سوازموان  
چونوگ موي انودازنود و ثووروت هوواي  
افسانه اي توامويون اجوتومواعوي، يوک  
موووضوووع مووهووم نووزاعووهوواي درون  

 حکومت است. 
اکنون نيز زير فشار جامعه اسوت  
که ناچار شده اند، يکوي از پوادوهواي  
جنايتکار خود نمير مرتضووي را بوه  

جاي اينکه به او پاداش دهند  ربانوي  
کنند و فکر ميکونونود بوا صودور دو  
سووال مووحووکوووموويووت زنوودان بووراي او  
موووضوووع خوواتوومووه يووافووتووه اسووت و  
ميتووانونود پورونوده ايون دزدي هوا و  
اسالف او در تامين اجتمواعوي را از  
چشم جامعه دور کنند. فکر ميکنند  
ميتوانند با گزارشي مهنودسوي شوده  
تحت عنوان اينکه مصرف سوازموان  
زياد شوده و يوا مسوتوموري بوگويوران  
افزايش يافته انود، ورشوکوسوتوي ايون  
صندو  را اعال  کننود و آب پواکوي  
روي دست کارگران و مورد  بوريوزنود.  
اما روشن است کوه کوارگوران ايون را  
 بول نومويوکونونود. روشون اسوت کوه  
کارگران و مرد  در برابري توعورضوات  
حووکووومووت اسووالمووي بووه زنوودگووي و  

 معيشتشان خواهند ايستاد. 
تما  ثروتهواي سوازموان توامويون  
اجتماعي متعل  به کارگران و حقوو   
بگيران زحمتکش جامعه است. کليه  
دزدي ها و سو  استفاده هواي موالوي  
توس  مقامات تامويون اجوتومواعوي  
بايد فورا پس گرفته شده، دزدان حاکم  
بر اين سازمان فورا محاکمه شونود و  
همه اين پولوهوا صورف خودموات بوه  

 کارگران و کل جامعه بشود. 
با ميلياردها دارايوي بوه سور وت  
رفته تامين اجتماعي ميشود بوخوش  
بسوويوواري از هووزيوونووه هوواي رفوواهووي  
کارگران و کل جامعه را فراهوم کورد.  
دزدي هاي تامين اجتماعي در کونوار  
ار ا  ميلياردي دزدي هواي توک توک  
سران رژيم که هر روز ا ال  جديدي از  
آن بر مال ميشود، سورموايوه کوالنوي  
است که با آن ميشود ط  را رايگوان  
کرد، ميتووان خويول عومويوم نويوروي  
بيکار جامعه را تحوت پووشوش  ورار  
داد، ميتوان توحوصويول را در توموا   
سطوح رايگان کرد و ميتوان بوه رفواه  

 جامح پاس  فوري داد. 
کارگران به اين دزدي ها و به بوي  
تاميني موطولو  خوود موعوتورضونود.  
کارگران پولهاي رارت شوده توامويون  
اجتماعي را متعل  به خود ميدانونود  
و شعار عليه اختوالس هوا و حوقوو   
هاي نجومي که آن نيز خود بخشي از  
دزديووهوواي حووکووومووتوويووان اسووت، بووه  
شعاري سراسري و اجتماعي توبوديول  

 شده است.  
جمعيت مويولويوونوي اي کوه هوم  
اکنون تحت پوشش تامين اجتماعوي  
رژيم  رار دارند، کوارگوران و خوانوواده  
هايشان نيروي عميمي هسوتونود کوه  
 

سازمان تامين ادتماعی،  
داستان دزدی های ميلياردی   سازمانی غارت ش ه 

 در تامين ادتماعی 
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ميتوانند با جنبشي سراسري در برابر  
دزدي هوواي حووکووومووتوويووان از ايوون  
صندو   د علم کونونود و خوواسوتوار  
بازگشت اموال سر وت شوده توامويون  
اجتماعي به صندو  و هوزيونوه شودن  
براي نيازهاي فووري کوارگوران و کول  

 جامعه شوند. 
توواموويوون اجووتووموواعووي، يووعوونووي  
برخورداري يک جامعه از يک زنودگوي  
پر از رفاه. تامين اجتومواعوي يوعونوي  
درمان رايگان، بيمه بيکاري موکوفوي  
براي همه کارگران بيکار و آمواده بوه  
کار، تحصيل رايگان براي همگان در  
تومووا  سووطووح تووحوصوويولووي، داشووتوون  

مسکن مناس  و بورخوورداري هوموه  
مرد  از داشتن يک زندگوي شوايسوتوه  
انسان. مادا  که سرمايوه بور حويوات  
انسان ها حاکميت دارد، يوک توالش  
دائمي ما کمونيستها تحميل آنينان  
شرايطي است که حداکثر آسوايوش و  
رفاه ممکن براي کل جامعوه بووجوود  
آيد و شهرونودان جواموعوه از عوو و   

مخرب نوموا  سورموايوه داري حواکوم  
مصون بماند. و دولت در  بال تامين  
رفاه جامعه و هوموه نويوازهواي اولويوه  
مرد  در سطع استانداردهواي اموروز  

 بشري، مسدول است. 
جمهوري اسالمي، حکومت فقر  
و فالکت اسوت. فسواد سوراپواي آنورا  
گرفته اسوت. در دل نوزاعوهواي درون  

حکومت هور روز ار وا  جوديودي از  
دزدي هووايشووان رو موويووشووود. ايوون  
حکومت هيچ مشوروعويوتوي نودارد.  
بايد با تما   وا برخويوزيوم و کول ايون  
بساب جنايت و سرکوب و چودواول را  

 جارو کنيم. 

عووبووارت زيوور در يووک صووفووحووه  
 فيسبوکي آمده بود   

 به بيه ها ياد بديد به رريبه هوا  
بگن خانم و آ ا، نه عمو و خوالوه؛ بور  
اساس اصول روانشناسي گفتن عوموو  
و خاله موج  ايجاد حس اعتماد در  
کودکان نسبت به افراد رريبه ميوشوه  

 و در نهايت راحت فري  ميخورند . 
من با عبارت فو  مشکل جدي  
دار  که پايين تر به آن ميرسويوم. اموا  
اول بگويم موافقم که به بيوه هوا يواد  
بدهيم ديگران را بعنوان آ وا و خوانوم  
ياد کنند و در صورت آشنايي بيشتور  
اسم شان را ياد بگيرند و به اسم صودا  
بزنند. حتي در موورد عوموو و خوالوه  
هاي وا عي هم بوهوتور اسوت تواکويود  
جدي بر آشنا کردن بيه هوا  بوا اسوم  
عمو و خاله مربوطه باشد. دليل آنهم  
بسادگي اين است کوه موا در عصور  
 بايل و خانواده عشويوره اي زنودگوي  
نمي کنيم. حاه دوره  دهکده جهاني   
است و آدمها شخصيت و فورديوت و  
البته اسم و اسم فاميل دارنود. بوهوتور  
است دوره اي که همه آدمهاي دور بور  
کم و بيش يا عمو و خوالوه و دائوي و  
عمه، و يا زاده ها و نواده هاي دور و  
نزديک اينهوا بوودنود،  را پشوت سور  

 بگراريم. 
اما مشکل من با عبوارت فوو   
با  استدهلي تلوويوحوي اسوت کوه در  
آنست  يعني اينکه بوه بويوه هوا يواد  
بدهيم تا نسبت به روريوبوه حوس بوي  
اعتمادي داشتوه بواشونود  توا موبوادا  

 فري  بخورند   
بنمر من اين يک الگوي تربيوتوي  
و ياد د ويوقوتور يوک پوروژه سويواسوي  
زيرکانه و بسيار مخرب دست راستي  
و البته ارتجاعي است. اين پروژه آد   
ها از هم ميترساند. آد  ها را نسوبوت  
به هوم بوي اعوتومواد بوار موي آورد.  

ميکوشد از همان دوسالگي تخم بوي  
اعتمادي نسبت به ديگران را در ذهن  
ما بوکوارد. حوالوت ديوفوالوت را ايون  
تعريم کند کوه ديوگوران، انسواهواي  
ديگر، مويوخوواهونود شوموا را فوريو   

 دهند، مگر خالف آن ثابت شود.    
بنمر من درسوت بورعوکوس ايون  
توصيه درست است. به بيه ها بوايود  
ياد داد کوه انسوانوهوا هوموه عوزيوز و  
شريم و  ابل احترا  و اعوتومواد انود،  

 مگر خالف اين ثابت شود.  
ممکن است بگوييد خووب يوک  
بيه کوچولو مثال دو سه ساله چطوور  
ميتواند تشخويوص دهود کوي  وابول  
اعتماد است و کوي نويوسوت. جوواب  
من اين است بله آدميزاد در آن سون  
هنوز پا  و انسان است و ياد نگرفتوه  
تا آد  هواي رويور  وابول اعوتومواد را  
تشخيوص دهود. بوايود بشودت و بوا  
وسوواس مورا وبوش بوود توا اشوتوبواه  
بزرگي نکند و رفته رفته ياد بگيرد و   
 درت تشخيص بدست بياورد. يعني  
اصل را بر عش  و اعتماد به انسانهوا  
 رار دهد و بي اعتمادي به ديگران را  
بعنوان يک استثنا  يا يک مورد ويواه  
ياد بگيرد نه بوعونووان يوک  واعوده و  

 اصل عا     
ولي راه حلي که نقل فو  از  وول  
 اصول روانشناسي  ارائه ميودهود در  
وا ح پروراندن يک فواجوعوه روانوي در  
ذهن پا  بيه است. بنا بر اين راه حل  
بايد به بيه ياد  داد که اصول بور بوي  
اعتمادي است مگر خالف آن ثوابوت  
شود. معلو  نيست چونوديون و چونود  
سال بايد بگررد تا آن بيه بفهمود کوه  
ارل  آد  ها اتفا ا شريم و محتر  و  
 ابل اعتمادند. و مهمتر، چونوديون و  
چند سال ديگر بايد بگررد تا بفوهومود  
که حتي اگور کسوي  وابول اعوتومواد  
نباشد به معناي پايان انسانيت در او  

نيست و ميتواند بوا بورخوورد درسوت  
تغيير کند. حوتوي چوه بسوي خويولوي  
موا ح تشخيص بوي اعوتوموادي موا  
صورفووا نواشووي از پوويووشودواري هووا و  
تعصبات و کوته نطري هاي خودمان  

 باشد.  
با همين مختصر هم آيوا روشون  
نيست که پراکندن تخم بي اعتوموادي  
در بيه هاي کوچک يک پوروژه دسوت  
راستي اسوت؟ آيوا نوموي بويونويوم کوه  
فرهنگ راست و ارتجاعي در جامعه  
هر روز مشغول ترساندن بزر  هوا از  
مهاجرين، انسانهاي با رنگ پووسوت  
مووتووفوواوت، بوواورهوواي مووتووفوواوت،  
گرايشات جنسي متفاوت و رويوره و  

 ريره است؟   
بنمر من خشت اول اين بناي کج  
و ضد بشوري، ايون بشورهوراسوي، بوا  
 تربيت کوردن  و بوار آوردن بويوه بوا  
ترس از رريبه و اينکه ديگران عولوي  
القاعده آنجايند تا تو را فري  دهنود،  

 گراشته ميشود. 

ساعته    ۴۲ مشخصات شبکه  
 تلويزيون کانال جديد 

 
 

تلويزيون  كانال جديد  
 در " Kanal Jadid" شبكه  از 

YAHSAT  پخش ميشود. 
   

 مشخصات  کانال جديد  به اين شرح است  
 
 

 پوهريزاسيون  عمودي    ٦٩٥٣١ فرکانس   
 ٩/٩ FEC:   ۴۰۲۲ سيمبل ريت   

 

  
اين مشخصات را به دوستان و 

 آشنايانتان اطالع دهيد. 
 

 ٥٥٦٩٦٥١٥١٣١٣٠ تلفن تماس:  

 nctv.tamas@gmail.comايميل :  

 kanaljadid1@ تلگرام: 

                   www.rowzane.comسايت روزنه:
 

 www.newchannel.tvسايت کانال جديد:          
 

 www.anternasional.comنشريه انترناسيونال: 

 بچه ها و غريبه ها! 
 

 مصطفي صابر 
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شووانووزده آذر روز دانشووجووو، روز  
کوارگور،    -اتحاد مبارزاتي دانشوجوو 

ادامه اعتراضات گسوتورده کوارگوران  
هفت تده، تدار  بازنشستوگوان بوراي  

آذر،    ٢٩ تجمح بزر  در تهران بوراي  
گزارشات منتشر شده دولتي موبونوي  

هزار کارگور    ۶۹ بر در خطر بودن جان  
در موعوادن ذروال سونوگ از جومولوه  
سرتيترهاي موهوم اخوبوار و مسوائول  

 کارگري در هفته گرشته است. 

به مونواسوبوت شوانوزده آذر، روز  
تشوکول دانشوجوويوي    ٣٠ دانشجوو،  

بيانيه اي مشتر  منتوشور کوردنود و  
اين روز را نماد مبارزه عليه بيوکواري  
و فقر گسترده و ا تصواد موقواوموتوي  
خواندند. دانشجويان، اين بيانيه خود  
را در ادامه بيانيه فراگير سال گرشتوه  
شان دانسته و در آن بعنوان بخشي از  
طبقه کارگر، همسرنوشتي خود را بوا  
کارگران و اکثريت موحورو  جواموعوه  
اعال  کرده و صداي اعتوراضوشوان را  
عليه  بيعدالتي، استثوموار و ظولوم و  

  ٣٠ سرکوب  بلنود کوردنود. بويوانويوه  
تشکل دانشجويي به مونواسوبوت روز  
دانشووجووو بوويووانووگوور صووم مووتووحوود  
دانشووجووويووان حووول خووواسووتووهووايووي  
سراسري است. خواستهايي که بويوش  
از بوويووش مووبووارزات دانشووجووويووان،  
کارگران، معلمان، بوازنشوسوتوگوان و  
بخش هاي مختلم جامعه را به هوم  

 پيوند ميدهد.  
دانشجويان از دانشياياهيهيای  
مختلف از ر ز سيييزده ر ر بي   
استقبال بيرگيزاری ر ز دانشيجيو  
رفتن . منطق دانشجويان در ايين  

داری،    ر ز بييا شييسييار سييرميياييي  
استثمار بيکاری، توحش سرمايي   
داری را ب  چالش کشييي ني . در  
ييييي     عييييين حييال اعييتييرا  عييل
کااليی ش ن رميوزش   شيهيريي   
ادباری، علي  تفکيک دنسيتيی،  
طرح قر ن  سطائی کار رزی    
امنيتی ش ن دانشااههيا، عيلييي   
بيحقوقی ها   فقر   محر مييت،  
موضوعات ميحيوری اعيتيراضيات  

دانشييجييويييان بييودنيي . در اييين  
اعتراضات دانشجويان همينينييين  
بر خواستهاييی مشيخيچين چيون  
تحچيل راياان، درمان راياان    
کار   مسکن برای ميرد  تياکييي   
داشتن    اين خيواسيتي  هيا بير  
 پالکاردهايشان نقش بست  بود.  
يکي از بورنواموه هواي درخشوان  
دانشجويان در اين اعتراضات تاتوري  
بود که توس  دختر و پسري اجرا شد  
که در آن دانشجويان خوود را صوداي  
تاري  و پيشروان جهان جديد و خوود  
را بير داران رهايي سرکوب شدگان و  

 کارگران اعال  کردند. 
هووموويوونوويوون بووه موونوواسووبووت روز  
دانشجو تشوکولوهواي کوارگوري چوون  
اتحاديه آزاد کارگران ايوران، انوجومون  
صوونووفووي کووارگووران بوور  و فوولووزکووار  
کرمانشاه و شورايعوالوي تشوکولوهواي  
صنفي معلمان طي بيانيوه هوايوي از  
مطالبات دانشجويان پشتيباني کرده  
و اعال  کردند که  بايود خوواسوتوهواي  
دانشووجووويووان مووورد حوومووايووت و  
پشتيباني هموه بوخوش هواي طوبوقوه  
کارگر  رار گيرد و براي تحق  آنها بوه  

 عنوان مطالبات خود مبارزه کنند. 
اعتراضات دانشجويان، بويوانويوه  
ها و شعارهايشان امروز بيش از هور  
و ت عوروج چوپ در جونوبوش هواي  
اجتماعي در جامعه عولويوه تووحوش  
سرمايه حاکم در ايران را بوه نوموايوش  
موويووگوورارد. شووانووزده آذر امسووال و  
گسترش اعتراضات در دانشگواهوهوا  
بيش از هر و وت فضواي پور توحور   
جامعه در شراي  امروز ايوران را بوه  

 نمايش ميگرارد. 

 تل در محي  هاي کار بخواطور  
نا امونوي، جونوگوي اعوال  نشوده بوه  
کارگران اسوت کوه هور روز بوخواطور  
سووودجووويووي مشووتووي سوورمووايووه دار  
جنايتکار و دولوت حواموي شوان، بوه  
و وع مي پيونودد. موعوادن در راس  
اين  تل و کشتار  رار دارند. محومود  
مجتهد زاده رئويوس انوجومون ذروال  
سنگ ايران طي گفتگويي بوا رسوانوه  

حکومتي ايلنا با اشاره به  رفلت  از  
ايمني معادن ايران از در خوطور بوودن  

هزار کارگر در معادن ذروال    ٢٣ جان  
 سنگ خبر ميدهد.  

سخنان موجوتوهودزاده اعوتورافوي  
آشکوار بوه  وتول عومود هور روزه در  
محي  هاي کار در ايران اسوت. ايون  
گزارشات را در اختويوار دارنود و هور  
روزه هزاران کارگر معدن را به اعموا   

متري زمين ميفرستونود، توا    ٢٨٢٢ 
برايشان پول و ثروت بسازند. ننوگ و  
نفرين باد بر ايون تووحوش و جونوايوت  

 آشکار سرمايه داري.  
يک نمونه آشوکوارايون جونوايوات    

انفجار مهويو  در موعودن زمسوتوان  
يورت در سال گورشوتوه اسوت کوه در  

کارگر جانباختند. بعدا    ٣٠ جريان آن  
نيز همه شواهد حاکي از ناامني ايون  
معدن و گزارش شدن آن از  وبول بوه   

 مقامات مسدول بود.   
رئيس انجمن ذرال سنوگ ايوران  
در بخش ديگري از سخنانش با اشاره  
به اينکه اين معوادن از هوموان آرواز  

بووا     ۶۹۲۸ بووهووره بوورداري از سووال  
هاي  وديوموي روسوي کوار    تکنولوژي 

مي کردند و اکنوون نويوز هوموان روال  
ادامه دارد، ميگويد   چه آن زمان که  
معادن تحت نمر شرکت ملي فووهد  
و ذوب آهن ايران بودند و چوه اکونوون  

شود که اداره آنوهوا بوه    که دو دهه مي 
بخش خصوصي واگرار شده است در  

هاي موورد اسوتوفواده ايون    تکنولوژي 
 معادن تغييري ايجاد نشده است . 

سوال از    ٧٢ به عبارتي روشنتور  
شروع کار اين معادن گرشته اسوت و  
هميونوان کوارگوران در ايون موعوادن  
فرسوده و ناامن کار ميکونونود و هور  

 روز  رباني ميدهند.   
جالو  ايونوجواسوت کوه موحومود  
مجتهد زاده  بعد از همه اين صحبت  
هووا، تووحووت عوونوووان ايوونووکووه بووحووران  
ا تصادي گوريوبوانوگويور کشوور شوده  
است، خواهان اينست که دولت کمک  
هاي بالعو  در اختيار معادن  رار  
دهد تا برخي تجهيزات فراهوم شوود.  
از جمله ميوگوويود  تومواموي فضواي  
معادن ذروال سونوگ بوايود هور چوه  

هاي خود نجوات و    سريعتر به کدسول 

هاي اموداد    تجهيزات مربوب به گروه 
 و نجات مجهز شوند. 

وا عيت اينست که فضاي بواهي  
اعترا  در موحويو  هواي کوارگوري  
است که انعکاس آن را در گزارشواتوي  
از اين دست مي بويونويوم.  از جومولوه  
ناامني محي  هاي کوار، نوا امونوي  
مووعووادن يووک موووضوووع اعووتوورا   
کارگران اسوت. اموا حورف کوارگوران  
اينست که بحران ا تصادي حکوموت  
ربطي به آنها ندارد. کارگران شورايو   
امن کواري مويوخوواهونود. کوارگوران  
خواستار يک زندگي انساني هستنود.  
کارگران در مبارزات هر روزه شان بوا  
شعارهايي چون يک اختالس کم بشه،  
مشکل ما حل ميشه، حوقوو  هواي  
نجومي، فالکت عومووموي کول ايون  
بساب تووحوش و دزدسواهري را بوه  

 چالش ميکشند.   

آذر کارگران ني بر هوفوت    ٢٣ روز  
تده براي پيگيري خواسوتوهوايشوان بوه  
اعتصاب خود ادامه دادند. اعترا   
اين کارگران به عد  پرداخت دستموزد  

و پواداش    ۳۲ بهمون واسوفونود سوال  
و    ۳۸ و    ۳۲ هواي    وبهربورداري سوال 

همينطور تعوي  پرداخت چوهوار مواه  
مزد سال جاري و عد  پورداخوت حو   

  ۹۱۲ بيمه شوان اسوت. هوم اکونوون  
بر در استخدا  نيشکر هفوت    کارگر ني 

تده هستند که اگر کارفرما مطالبات  
اي آنوهوا را بوه حسواب توامويون      بيمه 

  ۴۱۱ اجتماعي پرداخت کند، حدود  
نفر از آنهوا مشوموول بوازنشوسوتوگوي  
خواهند شد. در حورکوت اعوتوراضوي  

آذر کارگران دروازه را بسوتونود و    ٢٣ 
ماشويونوهوا و توراکوتوورهواي حوامول  
نيشکر را پشت در متو م کرده و بوه  
آنووهووا اجووازه ورود نوودادنوود. کووارگووران  
همينين به سوموت کووره و نويوروگواه  
رفتند تا آنها را خاموش کنونود. يوک  
ا دا  اعتراضي ديگر کارگران در اين  

روز اين بود که بوا نشوسوتون بور روي  
سکوي تخلويوه ي نويوشوکور آسويواب  
فعلي مانح تخليه ماشين هاي حامل  
نيشکر در آسياب شودنود. زيور فشوار  
اين اعتراضات نيوروي انوتومواموي و  
بدنبال آن اما  جمعه شهر شوش وارد  
محل اعترا  کارگران در کوارخوانوه  
شدند و سوعوي کوردنود وعوده هوايوي  
دهند، اما کارگران به اعتراضواتشوان  
ادامه داده و خواستار پرداخت فووري  
طلبهوايشوان هسوتونود. دور کونوونوي  
اعتصاب کارگران نيشکر هفوت تودوه  
بدنبال  رار و مداري صوورت گورفوت  
که در فضاي مجازي بويون کوارگوران  
گراشته شد و طي فراخواني از کولويوه  
کارگران شرکت نيشکر هفت تده اعوم  
از رسمي، پيماني و روزمزد خواسوتوه  
شده بود که با همبستگي کوامول در  

آذر مواه هوموگوي دسوت از کوار    ٢٢ 
کشيده و خوواسوتوهوايشوان را فوريواد  
بزنند. در ساعات اوليه صبع آن روز  
کووارگووران بووخووش کشوواورزي بسوووي  
محوطه کارخانه حرکت کوردنود و بوا  
بلند شودن شوعوار مور  بور افشوار،  
کارگران بخش توليد شکر نيز به آنهوا  
پويووسوتونود. و سودوس بووا پويووسوتوون  
کارگران  سموتوهواي بوهوره بورداري و  
نيروگاه بر  ، اعتصاب توموا  بوخوش  
هووا را فووراگوورفووت. مووديووريووت بووراي  
شکستن صم متحد کوارگوران از از  
صبع آنروز فيشهاي حقو ي را توزيوح  
کرده بود و خبر داده بود که ميتواننود  

آذر    ٢٠ حووقووو ووهوواي خووود را روز  
بگيرند، اموا کوارگوران بوه اعوتورا   
متحدانه خود ادامه دادند.  يک نقطوه  
بورجسووتوه در اعووتوراضووات کووارگووران  
نيشکر هفت تده،  استفاده از مديواي  
اجووتووموواعووي بووعوونوووان ظوورفووي بووراي  
سووازمووانوويووابووي مووبووارزاتشووان اسووت.  
مدياي اجتماعي هر روز بويوشوتور در  
شکل دادن به اعتوراضوات سوراسوري  
نقش ايفا کرده و  ميرود تا بوه ظورف  

 کارگران در هفته اي که گذشت 
 

 

 شهال دانشفر 

 

دانشجويان ب  استقبل ر ز  
 دانشجو رفتن  

هزار کارگر مسادن    ١١ دان  
  غال سنگ در خطر است 

ادام  اعتراضات کارگران نی  
 بر نيشکر هفت تپ   
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اعوومووال اراده مسووتووقوويووم کووارگووران و  
تشکليابي آنها تبديل ميشود، و ايون  
يک نقطوه عوطوم موهوم در جونوبوش  

 کارگري است. 

بوووازنشوووسوووتوووگوووان در اداموووه  
اعووتووراضوواتشووان بووراي پوويووگوويووري  
خواستهاي خود به توجوموح بوزر  در  

آذر فراخووان    ٢٩ ساعت ده صبع روز  
داده اند. فراخوان بوازنشوسوتوگوان نوه  
تنها خطاب به کساني اسوت کوه هوم  
اکنون بازنشسته اند، بلکه به شارلين  
و خانواده ها نويوز هسوت و ايون يوک  
نقوطوه  ووت ايون فوراخووان و ابوعواد  
اجتماعي آن اسوت.  بوازنشوسوتوگوان  

آذر را  مهموتوريون توجوموح    ٢٩ تجمح  
خوووانووده انوود. تووجوومووعووات    ٩٩ سووال  

اعوتوراضوي پوي در پووي و سوراسووري  
بازنشستوگوان، گورد آمودن آنوهوا در  
گروههاي مبارزاتي چند هزار نفوره از  
شهرهاي مختلم در تلگرا ، بحوک و  
تبادل نمور در ايون گوروهوهوا بور سور  
خواستها و مطالباتشان و تبديل آنها  
بووه شووعووار هووا و  ووطووعوونووامووه هوواي  
اعتراضي همه و همه دسوتواوردهواي  
مووهووم بووازنشووسووتووگووان در زموويوونووه  
سازماندهي اعترا  و مبارزه است.  
اين تجربيات نوين است و بايد آنها به  
همه بخش هاي کارگري تسري داد و  
به سنتي پايدار در جنبش کارگوري و  

 کل جامعه تبديل کرد.  
بازنشستگان در تجمعواتشوان بوا  

مويولويوون    ٠ شعارهايي چون خ  فقر  
حقو  ما يک مويولويوون، حوقوو  موا  
رياليه، هزينه ها دهريه، نياز ما ايون  
زمان، معيشت است و درموان، موا  
همبسته ايم، از وعده ها خستوه ايوم،  
سي و هشت سوال گورشوتوه، عودالوت  
کجا رفوتوه، يوک اخوتوالس کوم بشوه  
مشکل موا حول مويوشوه، نووبوخوت  
نوبخت استوعوفوا، توبوعويوض تواکوي؟  
اعترا  خود را به فقر، توبوعويوض و  
نابرابري، اختالس ها اعوال  کوردنود.  
اينها خواستها و شعارهايي است کوه  
در اعتراضات بخش هاي موخوتولوم  
جامعه فرياد زده ميشوود و ابوعوادي  
اجووتووموواعووي پوويوودا کوورده اسووت. از  
مووبووارزات بووازنشووسووتووگووان وسوويووعووا  

 حمايت کنيم.  

آبوي موايول بووه  «نومووايوش    -  ٢ 
درباره تورنسوجونودر هوا در   »صورتي 

تهران به کارگرداني  ساناز بويوان روي  
 صحنه است. 

براي نگارش متن اين نمايش بوا  
ترنس به صورت ميداني    ۵۱ بيش از  

مصاحبه شوده وايون نوموايوش  صوه  
همان آد  هوا را روايوت موي کونود.  

نسيوم ادبوي، گويوتوي      عاطفه رضوي، 
نوااد، بوهونوا      اسمي، آناهيوتوا ا وبوال 

شرفي، محمدهادي عطايي و امويون  
مليکا پارسا در      ميري اميد سليمي، 

پردازند.    اين نمايش به ايفاي نقش مي 
همينين حميدرضوا آذرنوگ گوفوتوار  

دهد. تغييور    متن نمايش را انجا  مي 
جنسيت، موضوعي که براي ناظوران  
و شوواهوودان فووقوو  يووک داسووتووان  

برانگيز است اما براي خود    کنجکاوي 
سوت    افراد درگيربا آن در ايران، چويوزي 

در حد فاجعوه. موخواطوبويون در ايون  
تداتر با چند روايت آشونوا مويوشوونود؛  
زني که مرد شده، مردي که زن شوده،  
مردي که در آستوانوه عومول جوراحوي  
ست، مادري که فرزندش ترنس اسوت  
وبيناجنسي اي که جراحي کرده و زن  

گيوري ايون    شده است. زيباترين نتيجه 
ها نه    تداتر اين حقيقت است که ترنس 

 بيمارهستند، نه نا ص و يا عجي . 
دهوم ذرمواه)اول دسواموبور(    -٠ 

 روزجهاني مبارزه با ايدز بود. 
هنوز عالج  طوعوي بوراي اي آي  

ايدز وجود ندارد. اما براي کنترل  -وي 
اين ويروس داروهاي مختلفوي وجوود  

کوار    صوورت تورکويوبوي بوه   دارد که بوه 
وي معمووه  از    آي   روند. ويروس اي   مي 

طري  آزمايش خون يا بوزا  دهوان و  
آزمون حضور پادتن ضد ويروس ايدز  

شود. راي انوتوقوال    تشخيص داده مي 
وي بايد خوون، مونوي يوا موايوح    آي   اي 

واژني آلوده به ويروس وارد بدن شوود.  
هوواي مووعوومووولووي مووانوونوود    تووموواس 
گرفتن، بوسيدن، ر صيدن يا    درآروش 

دادن با فرد مبتال باعک انتوقوال    دست 
وي از    آي   چنين اي   شود. هم   بيماري نمي 

طري  هوا، آب يا نيش حشورات نويوز  
کوس نوبوايود بور    يوابودهويوچ   انتقال نموي 

اساس وضعيت مثبت يا منفي بودن  

وي / ايدز از حقو  انساني خود    آي   اي 
محرو  شود. بزرگساهن تورنسوجونودر  

برابر بيشتر از سوايوريون احوتوموال    ۲۳ 
وي موبوتوال بواشونود    آي   دارد که بوه اي 

)آمار جهاني(. بنابراين توجه وياه بوه  
ح  افراد ترنسجندر در دستورسوي بوه  
باهترين سطع بهداشت و درمان حائز  

 اهميت است. 
  ۷۱۷ انووگوولووسووتووان پوورونووده    -٣ 

گورا را موردود    جونوس   پناهجويان هوم 
کونود، انوگولوسوتوان پورونوده    اعال  مي 

گورا را    جونوس   پناهوجوويوان هوم   ۷۱۷ 
کوونوود. بوور طووبوو     مووردود اعووال  مووي 

گزارش جديد وزارت داخله انگلستوان  
دهوونووده    نووفوور درخووواسووت   ۹۸۹۸ از  

پناهندگوي در انوگولوسوتوان بوخواطور  
نوفور    ۵۶۲ گرايوش جونوسوي، تونوهوا  

ها    پريرفته شدند. و بيش از دو سو  آن 
رد شدند. از ورود پونواهونودگوانوي از  

نويوجوريوه و ايوران      کشورهاي اوگاندا، 
جلوگيري به عومول آمود. پواکسوتوان  
بنگوالدش و نويوجوريوه کشوورهوايوي  
هستونود کوه بويوشوتوريون درخوواسوت  
پوونوواهووجووويووان رنووگوويوون کوومووانووي هووا  
دربريتانويوا رابوه عولوت آزار و اذيوت  

 دارند. 
هووا بوويووشووتوور از      آتوودوويووسووت   -٠ 

 پريرند.   داران، ترنسجندرها را مي   دين 
نتايج نمرسنجي جديد مووسوسوه  

دهود کوه    تحقيقاتوي پويوو نشوان موي 
خووودايوووان( و    هوووا)بوووي   آتووودووويوووسوووت 

گرايوان( بويوش از    ها)ندانم   اگنوستيک 
افراد مورهوبوي هوويوت تورنسوجونودر  

  ۵۲۷ پووريوورنوود.    سووايووريوون را مووي 
مرهبيها اعتقاد داشته اند جنوسويوت  
فرد همان اسوت کوه در زموان توولود  

شوود. در حوالوي کوه ايون    تعيين مي 
هووا و    موويووزان در موويووان آتوودوويووسووت 

سووقوووب    ۴۳۷ هووا بووه    اگوونوووسووتوويووک 
کند. از ميان مسيحيان انجويولوي    مي 

سفيدپوست درمورداينکه آيا جامعوه  
آمريکا در پريرش افراد تورنسوجونودر  

اعوتوقواد    ۱۶۷ روي کرده است؟    زياده 
داشتند جامعه به بيوراهوه رفوتوه و از  

هوا    هوا و اگونووسوتويوک   ميان آتديسوت 
مخوالوم ايون گوزاره بوودنود و    ۱۸۷ 

روي صوورت    اعتقواد داشوتونود زيواده 

مسيحيان ابوراز    ۹۲۷ نگرفته است.  
داشتند که شخصا يوک تورنسوجونودر  

هوا و    آتودويوسوت   ۸۱۷ شناسند و    مي 
هوا در زنودگوي شوخوصوي    اگنوستيک 

خود با حدا ل يک ترنسوجونودر آشونوا  
 هستند. 

حضووور ونووموور شوومووا بووراي مووا  
اميدبخش وبسيارمهم است وازشوموا  
ميخواهيم تا با پيوسوتون بوه کوانوال،  

مارو همراهي کنيد ونمرات واخوبوار  
ومسائلي که فکرميکنيد بايدمطورح  

 شوند رو با ما درميان بگراريد. 
مهوران حومويودي از طورف تويوم  

 ادميني کانال 
 کانال تلگرا   

 https://t.me/jk_org 
پوووويووووامووووگوووويوووور توووولووووگوووورا    

@sjktamas 

 

شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي 

 

http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

  :کانادا   

Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 

 هلند:  
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 آمريکا:  

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

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 
 

 ٢٢٢٩٢٠٥٣٢٧٧٩٩ مصطفي صابر   
  ٢٢٣٧٨٠٢٧٥٧٨٠٧٢    عبدل گلدريان  از ايران  

 

گزارش و اخبار کوتاه از جنبش دفاع از  
 حقوق رنگين کماني ها 

 (LGBTQIA)در هفته     + ها
 ٦٩٣١ دوم آذرماه  

بازنشستاان در ت ارک تجمع  
 ر ر در مقابل مجلس   ٩١ سراسری  
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اين هفته سايوت خوبوري بوي بوي  
سوووي بوووراي اول بوووار از  اسوووال    
برگشتگان  يا  اکس مسلم  گزارشوي  
منتوشور کورد. عونووان گوزارش ايون  
خبرگزاري  از دين برگشته هايوي کوه  
در دانشووگوواهووهوواي آمووريووکووا تووور  
ميگرارند  بود. اينکه بي بي سوي ده  
سال پس از شروع جنبش اکس مسلم  
در بووغوول گوووش خووود در اروپووا و  
گسترش آن در کشورهاي مختلوم و  
برگزاري کنفرانسهاي متعدد تووسو   
مينا احدي و مريم نمازي و با شرکت  
شخصيتهاي متعدد و وشناخته شوده  
اروپايي و آسيائي، ه  تا کوا  از ايون  
حرکت سخني نگفوت، کواموال بوراي  
کسي که با سياست راست اين بنگواه  
آشنا بواشود،  وابول فوهوم اسوت. اموا  
شکسوتون سوکووت در موورد اکوس  
مسلم و انوتوشوار گوزارشوي از اکوس  
مسلم آمريکا خيلي در سنت معمول  
رسانه اي مثل بي بي بي سي نيوسوت  
و دهيلي دارد که اينجا موورد بوحوک  
من نيست. بلکه ميخواهم کمي روي  
خود اکس مسلم و اين گزارش تمرکز  

 کنم.    
نهاد اکس    ٠٢٢٥ فوريه    ٠٨ روز  

مون از  “ مسلم با کمديني با عونووان  
در مووحوول  ”  موورهوو  رويووگووردانووم 

کنفرانسهاي مطبوعاتي دولت آلموان  
در برلين بوه جواموعوه بويون الومولولوي  
معرفوي شود. چونود هوفوتوه بوعود در  
انگلستان نهاد اکس مسلم انگولويوس  
تاسيس شد. اين آراز يک حرکوت در  
سطع جهان بود کوه بور فضواي دنويوا  
بسيار تاثير گرار بود و همينان تاثير  
گرار خواهد بود. براي اول بار آن زنوان  
و مرداني که از اسوال  و ديون بوريوده  
بودند و زير فشارها و تهديدات و آزار  
مرتجعين اسوالموي  ورار داشوتونود،  
صدايوي پويودا کوردنود. نوموايونوده  و  
سخنگوياني پيدا کردند و صودايشوان  
به نحو رسايي توس  اکس مسلم هوا  
شنيوده شود. کوم نوبووده انود از ديون  
برگشتگاني که توس  اسالميوون بوه  

  تل رسيده اند.  
کساني که اکوس مسولوم را بونوا  
نهادند شايد خود از اين اسوم چونودان  
راضوي نوبووودنود. بووالخوره کسوي کووه  
ميگويد مون اکوس مسولوم هسوتوم،  

هويت خودرا در ارتباب ويواه اش بوا  
يک مره  بويوان مويوکونود. درسوت  
همانگونه که کسي که ميگويود مون  
مسلمان هستم،  کل هويت خودرا بوا  
عقيده مرهبيش بيان ميکند، کسوي  
هم که ميگويد مون از اسوال  بوريوده  
هستم، هويوت خوودرا بوه نوحووي بوا  
عقيده اش در مورد يک مره  بويوان  
موويووکوونوود. و ايوون يووک مووو ووعوويووت  
انحصاري بوه مورهو  در رابوطوه بوا  
انسانها ميدهد که اسواسوا موطولووب  
نيست. اما ايون حورکوت و ايون اسوم  
گراري عکس العملوي در بورابور يوک  
وا عيت اجتماعي تل  و تکان دهنوده  
اسوت.  اکوس مسولوم  يوک جونوبوش  
سياسي است. يوک حورکوت انسوانوي  
است. يک سنگر دفاع از آزادي عقيده  
در برابر تعرضات خشن و بوي پورواي  
اسالميون ارتجاعي است. اگر از اين  
جنبه نگاه کنويوم، و بوه مشوقوات از  
اسال  بورگشوتوگوان کوه جورات ابوراز  
وجود تاکنون نداشته انود و بسويواري  
 رباني شوده انود فوکور کونويوم، و در  
مقابل به کوارنواموه بسويوار درخشوان  
جنبش اکس مسلوم طوي هومويون ده  
سال گرشته نگاه کنيم، انگاه متووجوه  
ميشويم که ايرادات برخي از  مونوزه  
طلبان چپ  به اين اسوم چوقودر رويور  
سياسي اسوت و موخوالوفوت بوا ايون  
حرکت به اين بهانه، تا چه حد راسوت  
و ارتوجوواعوي اسوت. جوونوبووش اکووس  
مسلم يا از اسال  برگشتگوان يوا هور  
نا  ديگري که بر آن بگراريم، حرکتوي  
است که بطور وا عي بشريت امروز را  
در بوورابوور تووحووموويووالت ارتووجوواعووي  
اسالميوني که ميخواهند جامعه را  
از آزادي عقيده و فکر کوردن موحورو   
کنند و به  هقرا بوبورنود، بوه بوهوتوريون  
نحوي نوموايونودگوي مويوکونود. اکوس  
مسلم هويوت بور پوا کونونودگوان ايون  
حرکت نيست، بلکه حرکت و  نهوادي  
است که به اسال  برگشتگوان جورئوت  
ميدهود کوه زورگوويوي مورتوجوعويون  
اسالمي و دول و بنگاه هوايوي کوه از  
آنها جانبداري کنند را در هم بشکند.  
به آنها شهامت ابراز وجود داده است.  
اکس مسلم تريبوني است که بونوحوو  
بسيار موثري اسال  سويواسوي را در  
ح  انتخاب عقيده و يا خروج از ديون  

بيالش کشيده است و جوهوانوي شوده  
است. کسي که حقيقت سياسوي ايون  
حرکت را نبيند و به نتايجي که بوبوار  
آورده است نگاه نکند، اگر خود را بوه  
ناداني نزده باشد، بي شک اهميت اين  

 حرکت را متوجه نيست.  

در آمريکوا نويوز  موثول خويولوي  
جاهاي ديگر دنيا شمار  ابل توجهوي  
از مووردمووي کووه خووودرا مسوولوومووان  
ميدانند زندگي ميکنند و بسياري از  
مرد  از کشوورهواي اسوال  زده نويوز  
هستند که اسال  به آنها تحميل شوده  
اسووت و از اسووال  بووريووده انوود. و  
مويوخووواهونوود زنوودگوي بوواب طووبوح و  
انتخاب خوودرا داشوتوه بواشونود. کوم  
نيسوتونود از اسوال  بوريوده هوايوي از  
کشوووورهووواي مصووور، عوووربسوووتوووان،  
پاکستان، ليبي و ديوگور کشوورهواي  
آفريقايي و ريره که با شروع جونوبوش  
اکس مسلم جرات پيدا کرده انود کوم  
کم خودرا آفتابي کونونود و عولونوا از  
عقايد خود دفاع کنند. اين يک تحول  
مثبت و مهم است که دارد بسورعوت  

 گسترش پيدا ميکند.  
گزارش بي بي سي که نوويسونوده  
اش کسي بنا   اون ايمس  مويوبواشود  
گوشه اي از ايون وا وعويوت را بويوان  
ميکند و از گروهي از اکس مسلمها  
سخن ميگويد که بنا به ايون گوزارش  
بيش از هزار نفر از اسال  بريده هوا از  

شهر را دور خود جمح کورده انود.    ٠٧ 
اين گزارش اينوطوور شوروع مويوشوود   
 مسوولوومووانووانووي کووه توور  موورهوو   

کنند، در بسياري از موارد مرتود    مي 
شوونود و هودف آزار و    محسوب مي 

گويوورنود. اموا در    خشوونوت  وورار موي 
هوا    آمريکا گروهي از اسال  بورگشوتوه 

انوود و    هووا تووور گووراشووتووه   در دانشووگوواه 
کونونود     کارشان را تبلي  و تشريع مي 

او ادامه ميدهد  محمد سيد ده سوال  
پويوش تور  مورهو  کورد و بوه يووک  
 مسلمان ساب   توبوديول شود. او در  
آمريکا به دنيا آمده و در پاکستوان و  
با اعتقاد کامل به اسال  بوزر  شوده  

گويد   شما با هيچ گونه    است. او مي 
شوويود...    شک و ترديودي روبورو نوموي 

اطراف شما همه معتوقودنود. اموا در  
او متوجه يک وا وعويوت    ۴۱۱۷ سال  

 شد  اين که او ديگر اعتقاد ندارد.   
گزارش از  ول محمد ميوگوويود    

 يووک نووفوور بووود کووه او را از زمووان  
شناختم... با هم در يک    دبيرستان مي 

دانشکده درس خوانديم و خيلي به هم  
شبيه بوديم، او هم مانند من لويوبورال  
بود. بعد از مودتوي نويوم موتور ريوش  
گراشت. سر و شکل دوست محمد او  
را ترساند.  او از عراب و فشوار شو   

گوفوت    زد... و موي   اول  بر حرف موي 
اين يوک مسودولوه وا وعوي اسوت کوه  

  -انود    کسانوي آن را مشواهوده کورده 
تفوکوري بوه شودت خورافواتوي. ...بوا  
پيشينه علمي کوه داشوت صوحوبوت  
درباره اين چيزها برايم عوجويو  بوود.  
همين باعک شد که حودود يوک سوال  
براي نوگواه دوبواره بوه مورهو  و وت  
گراشتم.  محومود  ورآن و حوديوک و  
روايت خواند.   بل از آن ديدگاهم اين  

گرا و علمي    بود که اسال  ديني انسان 
هووايووي کووه موورتوو     اسووت، حوورف 

خوواسوتوم بوه دوسوتوم    شنويد.مي     مي 
نشان دهم که نگاهش اشتوبواه اسوت.  
اما و تي که حسابي با او سر و کولوه  
زد  کامال برايم روشن شد که ديدگواه  
او در وا ووح ديوودگوواهووي اسووالمووي  

 است...  
در جريان يک برناموه جوموعوي او  
سارا حيدر را ديد.؛ زاده پواکسوتوان و  

يوا    ۶۸ بزر  شده در تگزاس. سوارا  
ساله بود که تر  مره  کرد. او    ۶۱ 

هيچ  مسلمان ساب   ديگري را نديده  
گويد   و وتوي موحومود    بود. سارا مي 

گفت که او هم ناباور است، حرفش را  
باور نکرد . فکر کورد  دارد شووخوي  

کند. و تي فوهومويود  دارد جودي    مي 
زده شود .  سووارا    گوويود شوگوفوت   موي 

والووديوونووش را ايوون طووور توووصوويووم  
کوارتور از عوموو     کند   محوافوموه   مي 

تور از    هواي روربوي و لويوبورال   خانوواده 
بيشتر مادر پدرهاي مسلمان.  سوارا  

گويد   هيچ و ت با من بدرفتاري    مي 
نووکووردنوود. امووا هوويووچ و ووت هووم از  

هاي من راضي نبوودنود. هور    انتخاب 
داشتم مانعي جولووي     دمي که برمي 

گوراشوتونود... خويولوي طوول    راهم مي 
کشيد توا در  کونونود کوه ايون يوک  

تصميم آگاهانه است و تا حودي بوراي  
انتخاب من احترا   ائل شوونود. اموا  
باهخره به آن مورحولوه رسويودنود، در  
حالي که والدين بسيواري از کسوانوي  

گرارنود، چونويون    که اسال  را کنار مي 
 هند.    درکي نشان نمي 

 من بعدا کساني را شناختوم کوه  
به همين دليل ارتباطشان با خوانوواده  
 طح شده بود؛ چه به دليل ترس از آزار  
و اذيت جسمي و روحي و چه بوه ايون  
دليل که خانواده آنوهوا را طورد کورده  

 بود.  
محمد و سارا بعد از شونواخوتون  

گيرند ديوگورانوي    يکديگر تصميم مي 
را هم که شبيه خودشان هستند، پيدا  

 کنند. 
گوويود   سوارا فوکور    محمود موي 

کورد تونوهوا اسوت. فوکور کورديوم    مي 
هوا ايون طوور فوکور    احتمواه خويولوي 

 کنند.    مي 
آنها تصميم گرفتند به شوهورهواي  

  ۴۱۶۹ ديگر بروند. در پوايويوز سوال  
محمد و سارا گروه  مسلمانان سوابو   
آمريکاي شمالي  را تشکيل دادند و  
تبديل به چهره عمومي تر  مورهو   

 شدند. 
در مسير فعاليتها و توبولويوغوات  
خود محمود و سوارا بوارهوا توهوديود  
شدند. محمد ميگويد  موعومووه از  

هوواي    طووريوو  ايووموويوول يووا در شووبووکووه 
اجتماعي تهديد مويوشوويوم. گواهوي  
يکي بدون آن که هدف خاصي داشتوه  

گوويود اموا    راهوي موي   باشد بد و بوي 
کساني هم هستنود کوه توهوديودهواي  

کنند.اولين بوار    جدي و مشخص مي 
که اين اتفا  افتاد بوه پولويوس زنوگ  
زديوم. آنووهووا اصووال مووتوووجووه  ضوويووه  

آي تماس گورفوتويوم و    بي   نشدند. با اف 
آنها فهميدند که  ضيه جودي اسوت.   
گزارش ميگويود  چوهوار سوال بوعود،  

که با حضوور    -شبکه محمد و سارا  
هواي اهودايوي اداره    داوطلبان و کموک 

شوهور آموريوکواي    ۴۸ در    -شود    مي 

 از اسالم برگشتگان   
 

 کاظم نيکخواه 

 اکس مسلم شمال رمريکا 
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به حزب کمونيست کارگري ايران 
 بپيونديد

مسلمان سوابو     ۶۱۱۱ شمالي حدود  
يوک گوروه    ٠٢٢٣ را جموح کورد. از  

 اکس مسلم درست کردند.  
از اسال  برگشوتوگوان آموريوکواي  
شمالي بخشوي از جونوبوش جوهوانوي  
آتديست ها و از دين بريدگان هستنود  
که بسرعت در همه جا رو به گسترش  
است. فعالين و دست انودرکواران ايون  
جنبش به شيوه هاي مختلم بوا هوم  
در ارتباب  رار دارند و اين ارتباطات  
به انتقال تجربيات و گسترش بيشوتور  
آنها کمک ميکند.  همانگونه کوه در  

ابتدا اشاره کرد  جنبش اکس مسولوم  
در آلمان و انگلستان رسما ابراز وجود  
کرد اما در اداموه خوود بوا سورعوت  
بسيار اميد بوخوشوي در بسويواري از  
کشورهاي حتي اسوال  زده جوايوگواه  
خودرا بدرجات  ابل توجهي باز کرده  
است و فعالين و سخنگوويوان خوودرا  
پيدا کرده است. اين جنبشي است که  
بايد با حمايت و پشتيباني همه مرد   
آزاده و شريم بسيار بيش از ايونوکوه  
هست تقويت شود و تعر  ارتوجواع  
عق  مانده مرهبي به بشريت مودرن  

 را تماما عق  براند.  

 

اجراي برنامه نمادين توسو     -۱ 
دانشجويان دانشگاه زنجان بمناسبوت  

 روز جهاني منح خشونت عليه زنان. 
تجمح اعتراضي دانشجويوان  -  ۴ 

دانشگاه ريرانتفاعي علم و فرهونوگ  
تهران نسبت به به باه بوودن شوهوريوه  
ها، وضوعويوت نوامونواسو  سولوم و  
کيفيت پايين ررا و همينطور برخورد  

 نامناس  حراست با دانشجويان. 
بدنبال اعتراضات دو هوفوتوه  -  ۹ 

اي دانشجويان نفت و عد  شرکوت در  
کالسها و تحصن شبانه در موحويو   
دانشووگوواه در شووانووزدهووموويوون روز  
مسدولين ا ودا  بوه توعوطويول کوردن  
دانشگاه و همينين  طح آب و بور  و  
گاز نموودنود کوه اعوتورا  شوديود و  
گسترده شوراهواي صونوفوي چونوديون  
دانشووگوواه کشووور از جووموولووه پوولووي  
تووکووونوويوووک،خووووارزمووي،صووونووعوووتوووي  
کوورمووانشوواه،هوونوورهوواي زيووبووا،عوولووو   
اجووتووموواعووي تووهووران،نوووشوويووروانووي  
بووووابوووول،دامووووغووووان،سوووويووووسووووتووووان  
بلوچستان،بناب و... بدنبال داشوت و  
از اعووتووراضووات دانشووجووويووان نووفووت  
حمايت  اطح و اعوموال مسودوولويون  
دانشگاه نفت را موحوکوو  کوردنود و  
الووبووتووه تووحووصوون و اعووتووراضووات  
دانشجويان نفت در آبوادان، اهوواز و  
مقابل وزارت نفت در تهران هميونوان  

 درحال برگزاري است. 
اعترا  دانشجويوان دخوتور  -  ۲ 

خوابگاه چمران دانشگاه توهوران بوراي  
سومين بار در چند هفته اخير نسبوت  
بووه تووبووعوويووض هوواي موووجووود و  
محدوديتهاي تردد به خوابگاه انوجوا   

 شد. 
تووهووديوود واحضووار شوووراي  -  ۸ 

صنفي دانشوگواه نووشويوروانوي بوابول  
بعلت انتشار اخبار و تصاويور تووزيوح  
دو  فاسد و تاري  مصورف گورشوتوه  

 توس  کميته انمباطي دانشگاه. 
اعتصاب رراي دانشجويوان    -۱ 

دانشوگواه هونوور توبوريوز هوموزموان بووا  
تجمعات اعتراضي بومونواسوبوت روز  
دانشجو و در اعترا  به مشوکوالت  
رفاهي و  رائت بيانيه در اعترا  بوه  

 طرح کارورزي دولت. 
فراخوان توجوموح اعوتوراضوي    -۷ 

فعالين دانشجوويوي چوهوار دانشوگواه  
تووهووران، خوووارزمووي،عووالمووه در روز  

آذر بووموونوواسووبووت روز    ۶۹ دوشوونووبووه  

دانشجو و دانشگاه شريم در روز سوه  
آذر که به صورت گسوتورده    ۶۲ شنبه  

برگزار شد و  ورائوت بويوانويوه شووراي  
دانشگاه کشور با خواسته    ۹۴ صنفي  
 هاي  

*الووغوواي بوودون چووون و چووراي  
 کارورزي 

 *انحالل پرديسهاي بين الملل 
*توووو وووم واگوووراري فضووواي  
دانشووگوواه بووه بووخووش خصوووصووي و  

 بازگردادن فضاهاي واگرار شده 
*پوشش کامل خدموات يوارانوه  
دولتي براي تغريه،اسکان و حومول و  

 نقل 
*لوغووو  ووانوون سوونوووات*حوورف  

 تهديدها و برخوردهاي امنيتي 
*اعطاي مجوز بوه تشوکولوهواي  

 مستقل و دگرانديش 
*بازگشت دانشجويان ستاره دار  

 و محرو  از تحصيل به دانشگاهها 
*الغاي تبعيض هاي جنسيوتوي  

 و جغرافيايي در گزينش دانشجويان 
 *ح  تحصيل برابر 

*تصحيع آيين نامه تشکلهوا و  
شوراهاي صنفوي و اعوطواي موجووز  
براي تشکيل اتحاديه شوراي صنوفوي  

 کشوري. 
تجمح دانشجويوان دانشوگواه    -۵ 

بهشتي و دانشگاه نيشابور بمناسبوت  
روز دانشجو و  رائت بيانيه شوراهواي  

 صنفي کشور 
بيانيه دانشوجوويوان دادخوواه    -۳ 

دانشگاه اروميه و اعترا  به برناموه  
بي محتووا و مضوحوک تشوکولوهواي  
وابسته در دانشگواه بومونواسوبوت روز  

 دانشجو  
اعووتوورا  دانشووجووويووان    -٢٢ 

دانشگاه  م به تفکيک جنوسويوتوي در  
برنامه تدار  ديده شده بمناسبت روز  
دانشوجوو و تور  موحول سوخونورانووي  

 حاجي بابايي. 
در پايان جا دارد که  درخوواسوت  
کنيم که به کانال ما در تلگرا  جوويون  
شووويوود و بووا پوويووامووگوويوورتوولووگوورا    

@sjktamas   با موا در تومواس
باشيد و اخبار و و ايح دانشوگواه توان  
رو براي ما ارسال کنيود و موا رو در  
دستيابي به خواسته هايمان همويواري  

 کنيد. 
کاوه طهومواسوبوي از طورف تويوم  

 ادميني کانال  
//:httpsکووانووال توولووگوورا    

t.me/jk_org 
  sjktamas@پيامگير    

گزارش و اخبار کوتاه از دانشگاه هاي ايران در هفته دوم آذرماه  
 ٦٩٣١ 

 با گر  ترين درودها 
 ياران همراه   

بيست و ششمين سال پايه گراري  
حزب کمونيست کارگري ايوران را بوه  
هوويووات رهووبووري، کووادرهووا، اعضووا،  
دوستان و دوستداران در داخل و خارج  

 کشور شادباش مي گوييم. 
بيسوت و شوش سوال از زنودگوي  
سراسر موبوارزه و موقواوموت زنوان و  
مرداني مي گررد که تصميم گورفوتوه  
اند با پياده کردن برنامه ي روشن يوک  
دنياي بهتر، به تمامي  يد و بونودهوا،  
رل و زنجيرها،  ووانويون پووسويوده و  
کهنه و به ستوم و سورکووب سورموايوه  
داري در هر شکل و شمايل و رخوت و  

بگويند و بوه آن پوايوان  ”  نه  ”  ريختي  
 دهند. 

بيست و شش سال از تولد حوزبوي  
مي گررد کوه از بوطون يوک جونوبوش  
اصيل سوسياليوسوتوي و اجوتومواعوي  
برخاسته است تا با راه و رسمي نوويون  
و بوا نوقود و نوگواهوي موارکسوي کوه  
پاهايش روي زمين سوفوت و سوخوت  
وا عيت هاست، نشوانوه هواي عوقو   
مانده ي چدي ناسيوناليستي، مولوي و  
اسالمي،رفورميستوي را از بودنوه ي  
جنبش بزر  و ريشه دار کمونيوسوتوي  
بووزدايوونوود و انسووانووي طوورازنووويوون و  
دخالتگر و رها از همه ي وابسوتوگوي  
هاي ناادي، زباني،  ومي و ديونوي را  
براي تغيير انسوانوي و مودرن جوهوان  

 بازتعريم کنند. 
امروزه به ررم هموه ي ا وداموات  

سرکوبوگورانوه و جولووگويورانوه اي کوه  
حافمان سرمايه داري در ايران به کوار  
گرفته اند تا مگور بوتووانونود از نوا  و  
گسترش ادبيات اين حزب خوشنا  در  
ميان مرد  بکاهنود، در موهوم توريون  
مسايل و گفتمان هاي اجوتومواعوي از  
 بيل مبارزه با فقر و گراني و بيکواري  
و اعدا  و زن ستيزي و حجاب اجباري  
و کود  آزاري و آزادي هاي بي فيود و  
شرب سياسي و. . . اين ادبيات حزب  
است که دست باه را دارد و به شوکول  
هاي ديگر از زبوان مورد  و روزنواموه  
نگاران و گاهي هم در بيان اختالفوات  
جناحي سران و نمايونودگوان موجولوس  

 تکرار مي شود. 
 

نکته اي کوه يوادآوري آن را هز   
مي دانيم، نقش کوادرهوا و اعضوا و  
رسوانوه هواي حوزب اسوت . ايون هووا  
سرمايه هاي اصلي و اجتماعي حزب  
را تشکيل مي دهند و بايود در نوگوه  
داشت و آمادگي اش بويوش از پويوش  

 کوشيد. 
 دوستان و همراهان   

يک بار ديوگور سوالوروز تواسويوس  
حزب کمونيست کارگري ايوران را بوه  
شما و هموراهوان توان شوادبواش موي  
گوييم و اميدواريم تا رسيدن روزهواي  
سرشار از کوامورانوي و پويوروزي، در  

 شادي و پايندگي بمانيد. 
 آزاده دربندي 
 آرش دشتي 

پيام به مناسبت سالگرد تاسيس حزب  
 کمونيست کارگري ايران 
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، بوه  ٩٩ آذر    ٢٠ و    ٢٣ روزهاي  
مناسبت روز دانشجو و بوه فوراخووان  
دانشجويان چندين دانشوگواه اعوم از  
تهران، عالمه طباطبايي، بوهوشوتوي،  
خوووارزمووي و صوونووعووتووي شووريووم،  
دانشجويان عليه فقر و موحورومويوت  
فشار ا تصادي، ا تصاد مقاوموتوي،  
سوويوواسووت هوواي خصوووصووي سووازي،  
سياست هاي ارزان سازي نيروي کوار  
و بيکاري سازي ها، عليوه توبوعويوض  
جنسيتي، وضعيت بد خووابوگواه هوا  
بخصوص خوابوگواه هواي دخوتورانوه،  
عليه دانشگواه پوولوي و پوادگوانوي و  
عليه سرکوب که ابوزار پويواده سوازي  
همه  وانين ظالمانه و ضود انسوانوي  
حوواکووم اسووت دسووت بووه تووجوومووعووات  
گسترده اعتراضي زدند. راهديوموايوي  
دانشجويان در محووطوه دانشوگواه و  
سر دادن شوعوار و اجوراي تواتور هوم  
بخشي از اين تجوموعوات اعوتوراضوي  
بودند. در دانشگاههاي بزر  کشوور  

شوواري    ٣٠ بيانيه مشتر  بيوش از  
صنفي دانشوجوويوان دانشوگواهوهواي  
سراسر کشور که بيانيه اي است عليه  
وضعيت موجود، و بومونواسوبوت فورا  

آذر روز دانشوجوو صوادر    ٢٩ رسيدن  
 شده،  رائت شد. 

در ايوون موويووان نووقووش دخووتووران  
دانشجو به عنوان نيوروهواي فوعوال و  
دخالتگر دانشجويي بورجسوتوه بوود.  
حضور دختران دانشجوو در صوفووف  

اول تووجوومووعووات اعووتووراضووي  ووابوول  
مشاهده بود. دانشجويوان دخوتور در  
 رائت بيانيه پيشقد  بوودنود، در سور  
دادن شعار عليه وضوعويوت مووجوود  
پوويووشووقوود  بووودنوود. در توواتووري کووه  
دانشجويان دانشگاه تهران اجر کردند  
تعداد  ابل تووجوهوي از دخوتوران در  
نقش هاي دانشجو، زن آواره، موعولوم،  
کارگر، و آب و ... نقش ايفوا کوردنود.  
به نقل از يکي از دانشجوياني کوه در  
تجمح حضور داشته  حضور دخترهوا  
خوب بود، نسبتا هم در راس امور و  
سازماندهي حضور داشتند، در کول  
نسبت خوبي از حضور دختران را در  
تجمح اعتراضي نسبت بوه سوالوهواي  

 گرشته شاهد بوديم.  
حضور فعاهنه دختران دانشوجوو  
در اعتراضات اخير عليوه وضوعويوت  

موجود، عليه تبعيض و بوردگوي زن  
يک بار ديگر نشان ميدهد علي رروم  
سوورکوووبووهوواي چوونوود دهووه حوواکووموويووت  
جوومووهوووري اسووالمووي و عوولووي ررووم  
تعريم نقش زن به عنوان خوانوه دار،  
شوهور دار و بويوه دار تووسو  ايون  
حاکميت و رهبر آن، اين نقشها هرگوز  
از طورف تووده زنوان در ايوران  وابول  
 پريرش نبوده، نيست و نخواهد شود.  
نقشي که اموروز زنوان پويوشورو ايوفوا  
موويووکوونوود، بووخووشووي از رهووبووري و  
سووازمووانوودهووي اعووتووراضووات عوولوويووه  
وضووعوويووت موووجووود اسووت. امووروز  
دختران در نوقوشوهواي دانشوجوو، زن  
آواره، معولوم، کوارگور، و آب صوداي  
اعترا  جامعه مي شوونود، انوزجوار  
خود را از وضوعويوت مووجوود اعوال   
ميکنند و نه فق  مطالبات دخوتوران  
دانشجو، نه فوقو  موطوالوبوات زنوان  
جامعه، بلکه مطالبات هوموه ا شوار  
تحت ستم جامعه را نماينودگوي موي  

 کنند. 
حضور فعاهنه زنوان در عورصوه  
هاي مختلم اجتماعي نشان بسويوار  
خوبي از روحيه مبارز و عومولوگوراي  
زنووان در ايووران و نشووان خوووبووي از  
پيشروي هاي جنبش هاي اجتمواعوي  
و پيوند آنها با يکديوگور در راسوتواي  
تغيير ريشوه اي وضوعويوت مووجوود  

 است.  
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آذر دانشوووجوووويوووان    ۶۹ اموووروز  
دانشووگوواهووهوواي تووهووران، عووالمووه  
طباطبايي، بهشتي، خوارزمي و ...  
دست به تجمعات اعتراضي زدنود و  
عليه کاهيي کردن دانشگاه و شهريه  
اجباري، عليه تبعيض جنوسويوتوي و  
دانشووگوواهووهوواي پووادگووانووي، عوولوويووه  
احضارها و بيحقو ي ها و عليه فقور  
و محروميت مرد  اعترا  کردنود.  
دانشجويان در تجمعات اعوتوراضوي  
خوود خوواهووان تووحووصويوول رايووگووان،  
درمان رايگان و کار و مسکون بوراي  

 مرد  شدند.  
دانشووجوووويووان بووا پووالکووواردهووا و  
شعارهايي مانند  از آبادان تا توهوران  
سوورکوووب دانشووجووويووان، دانشووگوواه  
پولگردان تضعيم زحمتکوشوان، نوه  
به طرح کارورزي نه بوه ارزان سوازي  
نيوروي کوار، توبوعويوض جونوسويوتوي  
مووحووکووو  اسووت، تشووکوول وابسووتووه  
نميخواهيم، در دانشگاه بيکاري بعد  
از تحصيل بيکاري، منط  سرموايوه  
داري استثمار و بيکاري، با تهديود و  

شيوم ايونوبوار،    ساکت نمي -يا احضار 
آمووزش    -مسکن و کوار و درموان 

رايووگووان خووواسووتووه زحوومووتووکووشووان،  
درمان عمومي    -مسکن   -بهداشت 

وظوويووفووه دولووت اسووت، آموووزش و  
سالمت در خدمت تجارت، خوابگاه  

زندانه زندانه، وعوده وعويود  -دخترانه 
نميخوايم جواب  اطح مويوخووايوم و  

اعوتورا    آموزش ح  مسلم ماست 
و انزجار خود را عليه تبعويوضوات و  
بيعدالتي ها و عليه بيحقو ي خود و  
اکثريت جامعه اعال  کردند. اموروز  
در دانشگاه تهران نيز تداتري تووسو   
دانشجويان دختر و پسر اجرا شد کوه  
در آن دانشوجوويوان خوود را صوداي  
تاري  و پويوشوروان جوهوان جوديود و  
بير داران رهايي سرکوب شودگوان و  

 کارگران اعال  کردند.  
در بيانيه اي نيز که توسو  بويوش از  

تشکل دانشجويي به منواسوبوت    ۹۴ 

آذر روز دانشووجووو صووادر شووده    ۶۱ 
اسووت، ايوون روز را نووموواد مووبووارزه  
دانشجويان پيشرو در راه عودالوت و  
آزادي و روز اعترا  بوه بويوکواري و  
فقر گسترده و ا وتوصواد موقواوموتوي  
خواندند و اعوال  کوردنود کوه دسوت  
زورمندان ا تصادي و سياسوي بوايود  
از دانشگاه کوتاه شود. در اين بيانيوه  
به سرکوب تشکل هاي کوارگوري بوه  
منمور کنترل و ارزان سوازي نويوروي  
کار، به دستمزدهاي ناچيز معلمان و  
کارگران، به افزايش هزينه درموان و  
به سرکوب هوا و بويوحوقوو وي هواي  
دانشجويان و مرد  پرداخوتوه شوده و  
خواست هاي دانشوجوويوان در يوازده  
بند اعال  شده است. دانشجويوان بوا  
اين بيانيه که در ادامه بويوانويوه سوال  
 بل منتشر شده، بعنوان بخوشوي از  
طبقه کارگر، همسرنوشتي خود را با  
کارگران و اکثريت موحورو  جواموعوه  
اعال  کرده و با صدايي رسوا عولويوه  
بويووعودالووتووي و اسووتوثووموار و ظولووم و  
سرکوب و عليه موفوتوخووران حواکوم  

 دست به اعترا  زده اند.  
بيانيه هوا و      اعتراضات دانشجويان، 

شعارهاي آنها در سالهاي اخير نشان  
ميدهد که جامعه چوگوونوه بوه چوپ  
مييرخد و همبستگي ميان بوخوش  
هاي مختلم طبقه کارگر محکم تور  
و عمي  تر ميشود و ا ليت حاکوم و  
حکومت اسالمي آنها را با خواسوت  
هوا و شووعوارهوواي آزاديووخوواهووانووه و  
عدالت طلبانه به مصاف مي طلبد.  
تجمعات دانشجويان انوعوکواسوي از  
فضاي پر تحر  جامعوه در شورايو   

 امروز ايران است.  
 

زنده باد همبستگي طبقاتي عليه  
 استثمارگران و سرکوبگران 

 زنده باد سوسياليسم 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۴۱۶۷ دسامبر    ۲ ،  ۶۹۳۱ آذر    ۶۹ 

آذر دانشجويان    ۶۱ در آستانه  
چندين دانشگاه دست به تجمع  

 زدند 

دختران در صفوف اول اعتراضات دانشجويي  
 بمناسبت روز دانشجو 

 

 شيرين شمس 


