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بهار كه تجسم روشني از پويائي طبيعت و تغيـيـر و     
زندگي نوين و پرطراوت است ، فرا ميرسد . طبيـعـت    
گوئي كه جاني تازه ميگيرد تا به همه نشان دهد كـه  
همه چيز در حركت و تغيير و تحول مداوم اسـت ،      
همه چيز گذرا و فاني است ، هيچ چيز ثابت و پايـدار  
نيست . هر زمستاني را پاياني است و هر سكوتـي را     
تالطم و پويائي . اين طبيعت است كه هرگز در يكجا  

درنگ نمي كند و پيش مي رود . همانگونه كه در طبيعت هـيـچ      
چيز ثابت نيست و همه چيز در جنبش و حركت و تكامل مـداوم    
است ، كهنه از ميان ميرود و جاي خود را به نو ، و زمسـتـان بـه      
بهار و سالي نو ميدهد . جامعه نيز از اين ديالكتيك جهان بركـنـار    
نيست . حركت و جنبشي كه در جريان است ، بنا گزيرتحول بـه     
پيش را الزام آور ميسازد و جامعه اي كه كهنه است ، سـرانـجـام    
جاي خود را به جامعه نوين مي سپارد . چه بسيار ملتهـايـي كـه       
مدتها زير يوغ ستم و استثمار جان مي كننـد و امـروز در پـي            
برقراري نظامي عاري از ستم و اجحاف سوسياليستي در تـالش      
سرنگون ساختن ستمگران و استثمارگران ميباشند در پي استقـرار  
نظم نويني هستند كه عاري از هرگونه ستم ، استثمار و اخـتـالف   
طبقاتي باشد . جامعه اي كه ديگر در آن فقيـر و غـنـي وجـود            
نخواهد داشت و همه در رفاه و خوشبختي بسرميبرند .  كارگـران   
و زحمتكشان ايران نيز سال ديگري را پشت سرميگذارند ، و بهـار  
پرطراوت و زيباي طبيعت را با آغوشي بازي ميپذيرنـد كـه ايـن        
آخرين بهار طبيعت باشد كه ستمگران برسرنوشت و مقدارت توده 
هاي تحت ستم ايران حاكمند . با اين اميد كه بار ديگر بـا فـرا        
رسيدن بهار طبيعت بهار اجتماعي و نوروز با عيد پيروزي كارگران 
و زحمتكشان بر ستمگران توام گردد و جشن گرفته شـود بـهـار      
طبيعت زيبا ، روشن و پرطراوت فرا ميرسد اما ايـن زيـبـايـي ،           
روشني و شادابي را سياهي و پالسيدگي جامعه موجود تيره و تـار  
نموده است و شيريني بهار و عيد را به كام زحمتـكـشـان بسـان       
هالهل تلخ كرده است . و چگونه ميتواند جز اين باشد ، هنگامـي   
كه در جامعه ما شكاف طبقاتي ميان ثروتمندان و تهي دستـان ،    
سرمايه داران و كارگران به اعلي درجه خود رسيده و در حالـيـكـه    
گروه بسيار معدودي از سرمايه داران و مالكين اصلي ترين وسائل 

توليد جامعه را در تملك خود دارند ، سودهاي كـالن  
و سرسام آوري بجيب مي زنند ، ثروتهاي افسانه اي   
مي اندورند و در ناز و نعمت و رفاه و خـوشـبـخـتـي      
زندگي مي كنند ، ميليونها كارگر و زحـمـتـكـش در       
معرض ستم و استثمار وحشيانه اي قرار گرفته اند ، تا 
از تامين حداقل معيشت روزانه خود محروم اند ، و در 
منتهاي فقر و مسكنت روزگار مي گذارنند ؟ نياز بـه    
گفتن نيست كه در اين ميان ميليونها كارگر بيكار  نيز حتـي بـه     
نان شب محتاج اند . چگونه ميتواند جز اين باشد ، وقتيكه نان آور  
زحمتكش خانواده ايراني قادر نيست ، در عيد نوروز يـك دسـت       
لباس و يك جفت كفش براي فرزندان خود تهيه كند ؟ چـگـونـه    
ميتوان جز اين باشد ، وقتيكه فقر و سيه روزي هر روز قربـانـيـان    
تازه اي مي گيرد و گروه ديگري از خانواده ها از هم ميپاشـنـد ،     
صدها هزار خانواده اي كه فرزندانشان در تالش تامين معيشت در 
كوچه و خيابانها آواره اند ، هر لحظه زندگي خود را با دلـهـره و       
اضطراب مي گذرانند و كابوس گرسنگي هيچگاه انـهـا را رهـا          
نخواهد ساخت . چگونه ميتواند جز اين باشد ، هنگاميـكـه تـوده       
مردم ايران زير يوغ سياهترين حكومت مذهبي از هرگونه آزادي و 
دمكراسي محروم اند ديكتاتوري عريان و عنان گسيختـه سـايـه      
شوم و اهريمني خود را بر سراسر ايران گسترده ، دهها هزار تن از 
مردم ايران بجرم دفاع از آزادي و دمكراسي و دفـاع از مـنـافـع         
طبقاتي كارگران به جوخه اعدام سپرده شده اند ، هزاران تن ديگر 
هنوز هم زخم عميق وحشيانه ترين شكنجه ها در سياهچالـهـاي   
قرون وسطايي را بر بدن دارند و جالدان خون آشام حاكم زندگـي  
را بر عموم توده هاي مردم ايران تلخ نموده اند . آري ، بهار تـازه     
در شرايطي فرا ميرسد كه انبوه مصائب جامعه سرمايـه داري بـا       
تمام زشتي و سياهي شان همه جا را فرا گرفته اند و زنـدگـي را     
بيش از پيش بكام زحمتكشان تلخ نموده اند ، اما اين نيز قـطـعـا    
پايدار نيست . همانگونه كه در پي زمستان بهار فرا ميرسد و همـه   
چيز در طبيعت شكوفا مي گردد ، زمستان زحمتكشان ايران نـيـز   
بسر خواهد آمد و در پي آن بهار شكوفايي فرا خواهد رسيد . ايـن   
جبر تاريخ است . همانگونه كه نيروهاي متضاد در طبيعت دسـت     
اندركارند كه زمستان را نفي كنند و بجاي آن بهار نو و سالي نو را 
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بنشانند ، در جامعه نيز در برابر نيروهاي واپسگـرا و ارتـجـاعـي         
پاسدار نظم ستمگرانه و استثمارگرانه جامعه سرمايه داري يـعـنـي    
سرمايه داران ، مالكين و كليه مرتجعين ، نيروئـي انـقـالبـي و         
مترقي يعني كارگران و زحمتكشان قرار گرفته اند كه با مـبـارزه     
خود در جهت نفي و انهدام جامعه موجود با تمام تباهي و مصائـب  
آن مي جنگند ، اين مبارزه نويد بخش بهار اجتماعي زحمتكشـان  

نخواهد بود ، روزي كـه كـارگـران و              ايران است و چندان دور
زحمتكشان ايران بپاخيزند ، حكومت ستمگران را براندازند و بـر      
ويرانه هاي جامعه موجود ، جامعه رفاه و خوشبختي ، و سعادت و   
آزادي را بنيان نهند و بهار طبيعت را به بهار جامعه ، و عيد نـوروز  
را به عيد پيروزي كارگران و زحمتكشان پيوند دهند . قطعيت اين  

 .پيروزي همچون قطعيت پيروزي بهار بر زمستان است .

 اساسنامه سازمان مشتمل بر پنج فصل و نودو يك ماده است . 
فصل اول تاريخ تاسيس ، هدف ، آرم و پرچم سازمان را توضـيـح   
ميدهد . در فصل دوم موازين تشكيالتي و اصول دمـكـراتـيـك        

فصل سـوم عضـويـت ،        .    حاكم بر آن فرمول بندي شده است
وظايف و حقوق اعضا و نحوه پذيرش كانديداي عضو ، حقـوق و    
اختيارات آنها و نيز اقدامات انضباطي بيان شده اسـت . فصـل          
چهارم به ساختار حزبي تشكيالت در شرايط فعلي در محل كار و   
زيست پرداخته و اصول چهارچوبها و مكانيزم حاكم بر آنرا معـيـن   
نموده است . هسته هاي سرخ محل استقرار و كاركرد آنها ، حوزه  
هاي تخصصي و روابط و مناسبات حاكم بر آنها را تعيين نـمـوده   
است . فصل پنجم كنگره ، وظايف كنگره ، شوراي مـركـزي و        
كميسيون مركزي بازرسي را در بر مي گيرد . و وظايـف هـيـات       
سياسي و دبيران و كميسيون مركزي بازرسي را مشخص نـمـوده   
است . وظايف و اختيارات و نحوه كار و مناسبات حاكم بر هر يك  

 از آنها فرمولبندي شده است . 

 .اساسنامه سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

 :فصل اول 

سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در نتيجه سـه دهـه        - 1ماده  
مبارزه طبقاتي و از دل سازمان چريكهاي فدايـي خـلـق ايـران         

) پديد آمده و با نقد مواضع و انحرافات آن و بـا      1349( تاسيس  
تغيير نام آن به سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در نهمين نشست 

تداوم فعاليت خود را تحت نـام ، ارگـان و            1375خود در سال 
مواضع جديد كه از نقد گذشته و تحليل شرايط حاضـر بـر مـي        
خاست ، آغاز نمود . سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در عين حال  
تجلي وحدت بخشي از محافل و نيروهاي كمونيسـت سـازمـان      

 چريكهاي فدايي خلق ايران است .
سازمان اتحاد فدائيان كـمـونـيـسـت يـك سـازمـان              –  2ماده 

كمونيستي و بخشي از طبقه كارگر است كه در جنبش آن شكـل  
گرفته و هدف خود را گسترش و تكامل مبارزه طبقه بـه سـمـت      
پيروزي نهايي و ساختمان جامعه سوسياليستي و كمونيستي قـرار    
داده است ، كه در آن وحدت و يگانگي انسان تامين و تكامل هـر  
فرد شرط تكامل همگان است . مباني سياسي و خط مشي آن در    

 برنامه سازمان بيان گرديده است . 
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست در تمام عـرصـه هـاي       -3ماده 

فعاليت خود از آموزش سوسياليسم علمي پيروي مي كنـد و بـه       
لحاظ ماهيت طبقاتي و ايدئولوژي ، خود را سازماني كارگري مـي  

 داند . 
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست ، تجمع آگاهانه و فعـال   -4ماده 

 كمونيستها با جهت گيري وحدت گرايانه در عرصه جهاني است . 
آرم و پرچم سازمان . آرم سازمان داس و چكش بر زمينه   -5ماده 

ستاره اي بزرگ است كه بوسيله روباني با رنگ هـاي سـرخ و         
طاليي كه در دو سمت آن خوشه گندم و الله و ياس قرار دارند و 
در داخل روبان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست نـوشـتـه شـده         

 است .
پرچم سازمان پرچمي است سرخ كه طول آن دو  بـرابـر    -6ماده 

عرض آن و در قسمت باالي سمت چپ آن آرم سازمان به رنـگ  
 طاليي خواهد بود .

 موازين تشكيالتي و دموكراسي درون حزبي  
 فصل دوم : 

 اصل ساختار سازماني و مناسبات حزبي سازمان اتحاد   - 7ماده 
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فدائيان كمونيست را سانتراليسم دمكراتيك مبتني بر اصول زيـر     
 تشكيل مي دهد .

انتخابي بودن ارگانهاي رهبري در كليه سطوح از پائين تا  -8ماده 
 باال .
جمعي بودن كار همه ارگانها و مسئوليت فردي در قبـال   -9ماده 

 اجراي وظايف و مسئوليت ها و ماموريت هاي سازماني  
نظمي كه سازمان از اعضاي خود طلب مي كند ، تنـهـا    -10ماده 

ميتواند در چهارچوب آزادي واقعي براي بحث و انتقاد امكانپـذيـر   
 باشد .
سازمان بدون هيچگونه محدوديتي آزادي بحث و انتقـاد   -11ماده

 حول مسايل برنامه اي و اساسنامه اي را به رسميت مي شناسد .
آزادي انتقاد و مباحثه حول سياستهاي سازمـان بـدون      -12ماده 

كوچكترين دسته بندي تا تدارك كنگـره بـدون هـيـچـگـونـه            
محدوديتي انجام مي پذيرد تا در كنگره نمايندگان در رابـطـه بـا      

 اختالف نظرات آزادانه تصميم بگيرند .  
بحث آزاد حول مسايل سازمان و همه ارگـانـهـاي آن       -13ماده 

اصل دمكراسي درون حزبي و امريست نهادي . تنها از طـريـق        
دمكراسي درون حزبي است كه انضباط آگاهانه و نه مكانيكـي ،    
تضمين ميگردد . تضمين ابراز عقيده آزادانه اعضا ، تالش بـراي     
ايجاد گروه بندي هاي فراكسيوني و انشعابات مكانيكي را منتفـي  

 ميسازد . 
گزارشدهي منظم ارگانها به سازمانهاي حـزبـي و بـه         -14ماده 

 ارگانهاي باالتر .
 الزم االجرا بودن تصميمات ارگانهاي باالتر . -15ماده 
سازمان نميتواند اعضايي را كه حول مواضع بخصوصـي   -16ماده 

اختالف نظر دارند و قادر نيستند از آن مواضع دفاع كنند ، مجبـور  
 به دفاع از آنها بنمايد . عضو حق دارد نظرات خودش را هم كنار  

 نظرات تشكيالت بيان نمايد . 
رهبري سازمان هيات هاي منتخب در عين حال قابـل   -17ماده 

عزلند و در قبال مجامع عمومي و نيز در برابر حوزه انتخابي خـود  
 مسئول و پاسخگو هستند . 

هر عضو شوراي مركزي و يا دفتر سياسي و دبـيـر آن      -18ماده 
 نميتواند بيش از سه دوره متوالي در پست خود ابقا گردد .

ارگانهاي تخصصي و شوراهاي دائم كاري جنب رهبري  -19ماده 
، تحت نظارت رهبري است ، اما تصميمات خود را بـر اسـاس         
سازمانهاي پايه اتخاذ ميكنند و تغيير اعضاي رهبري ، تغييري در   
تركيب ارگانهاي اصلي ، تخصصي و دائمي بوجود نمي آورد مگـر  
تخلفي صورت گيرد و يا يكي از اعضا درخواست كناره گيري و يا 
تعويض محل ماموريت خود را بنمايد . كه در اينصورت نيز طبـق   

 مفاد آئين نامه داخلي و اساسنامه عمل مي شود .
جمعي بودن و شورائي بودن رهبري ، تـربـيـت كـادر،        -20ماده 

ابتكار و خالقيت اعضا ، تضمين نيرومندي است عـلـيـه اتـخـاذ        
تصميمات اراده گرايانه و بروز كيش شخصيت و بوروكراتيـسـم .     

 .تمام ارگانها با خصلت و مضمون شورائي انجام وظيفه ميكنند 

مروري بر اساسنامه سازمان اتحاد فدائيان  1392

براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

 تاك مسئولين پال

 paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 
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راحله سيزده ساله است ، مـادر مـواد       
فروشش در زندان اسـت و بـرادرش       
سرپرستي او را به عهده دارد . راحلـه     

خواهد او  شناسنامه ندارد . برادرش نمي 
دو   «را تحويل موسسه خيريه دهد .      

ميليون بده بچه را ببر هـر جـا كـه          
اين گزارش نيست ، روايت نبض كند كودكاني است كه  »خواستي . 

توانند بخوانـنـد    بينيم . نه مي  ها يا مترو مي هرروز آنها را سر چهارراه
انـد   توانند بنويسند ، تنها چيزي كه از همان ابتدا آموزش ديده نه مي

كنند تا شب پدر و مـادرهـاي      كار كردن است . آنها از صبح كار مي 
جعلي يا پدر و مادرهاي خودشان با خيال راحت مـواد بـكـشـنـد .          
كارگراني كه اگر خوب كار كنند ، خريداران فراواني دارند . قـيـمـت     

از صد هزار تا پنج ميليون تومـان.   «پرسم :   اين كودكان برده را مي
« 

 
اينجا دروازه غار است ، ناف تهران . سوار مترو كه شوي ، كمتـر از     

رسي و چند قدم پياده كه بيايي از    يك ساعت به ايستگاه شوش مي
آوري كه انسانيت دود شده و به هوا رفته اسـت .       جايي سر در مي

شوند  جوشد . نه عاشق مي  ها  از زمين بچه مي ها خلوت و شب صبح
رسـنـد    كنند . وقتي به سن دوازده ، سيزده سالگي مي  نه كودكي مي

دار شوند ، اين چرخه زندگي كودكـان بـرده      بايد ازدواج كنند و بچه
كنند حتمـا ايـن      است . راه ديگري مقابل پاي آنها نيست ، فكر مي 

زنند . از لب خـط تـا         ترين راه است . آنها را غربتي صدا مي  صحيح
هايي  بزرگ و هشـتـي و        بيني با حياط هايي را مي دروازه غار خانه

كننـد   هايي زندگي مي ها خانواده اندروني و بيروني ، در تمام اين اتاق
يي براي خانواده ، براي ايـن والـديـن       با چند بچه . هر بچه سرمايه 

فرزند بيشتر ، زندگي بهتر است . مواد بيشتـر اسـت . نشـئـگـي              

 .تر  عميق

 
دار شده بود ، او حتي تـوان     ساله افغان سال پيش بچه 14دختربچه 

بلند كردن بچه را هم نداشت اما حاال بچه او پيش خودش نيست .   
نوزادش را به سه ميليون تومان فروخته است . در اين محله گـروه     

ها ، بـه آنـهـا فـيـوجـي              تر از غربتي تعداد  ديگري نيز هستند كم

گويند . اكثر مددكاران موسـسـات     مي
ها سـروكـار      خيريه كه با اين خانواده

دار    دارند ، خريد و فروش بچه يا بچه
شدن براي درآمدزايي را ناشي از فقـر  

هـا     فرهنگي در بـيـن ايـن گـروه          

اينجا با بـچـه تـجـارت          . دانند  مي
كشنـد ، زنـدگـي         كنند ، مواد مي مي

تري در انتظارشـان اسـت ،        كنند و دست آخر هم سرنوشت تلخ مي
هـا   افتد . مردي به نام خسرو وجود دارد . به بچه   اينجا هر اتفاقي مي

گـيـرد .      دهد و بعد آنها را به هزار شكل ديگر به بردگي مي پول مي
كودكان موظف هستند كه آخر شب با مقدار مشخصي پول به خانـه  
برگردنند ، اگر پول كم آورده باشند ، بايد تن به كارهـاي ديـگـري      

شان جـايـي    شود ، نام ها هيچ جايي ثبت نمي دهند . ازدواج اين بچه 
هايي كه فقط براي كار زاييده  شود . گويا روح هستند . برده   ثبت نمي

استريت ،  بازاري براي خريد و فروش بچه درست مانند وال . اند  شده
 «گـويـد:         كند ، مـي    يكي از دانشجويان پزشكي كه آنجا كار مي

رفتنـد   شدند و مي دار مي آمدند و بچه هايي به اين بيمارستان مي خانم
كردند . خيلي عجيب بـه    ، حتي براي شيردهي كودك خود صبر نمي

يي را كـه     آمد و برگه رسيد . اما همين خانم دو هفته بعد مي  نظر مي
كرد ، سپس بچه را  دست مردي بود امضا و پول ناچيزي دريافت مي

آيند  داد . به همين سادگي . اينجا زنان معتاد هم مي   به او تحويل مي
گـيـرنـد و         شان را مي براي زايمان ، اما خرج دو ، سه شب مصرف

بياييد برگـرديـم بـه دروازه غـار ،             » فروشند .   كودك خود را مي
هايي كه خشك شده است ، بـوي زبـالـه       هاي باريك با جوي كوچه
آيد . ديوار سفيد بزرگي دور جايي شبيه به ميدان را گرفته است ،   مي

  توان فهميد كه اينجا خوابگـاه كـارتـن      هاي كنارش مي از سوختگي
رسـد   ها به ظرف برنجي مي هاست ، يكي از آنها در ميان زباله خواب

 .كند  و آهسته آهسته شروع به خوردن آن مي

 
ها متعلق به  ها گروهي هستند كه در اصل خريد و فروش بچه غربتي

دار    كنند كه بيشتر بـچـه     هاي ديگر سعي مي اين گروه است . گروه 
شوند تا پول بيشتري به چنگ بياورند . مادري فرزند خود را يـك و     
نيم ميليون تومان فروخته است . هنگامي كه باردار بوده ، بيمارستان  

دار شد ، بايـد   نرفته زيرا قرار اين بوده است كه به محض اينكه بچه
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ات را نگه داري ؟ : چرا اما   خواستي بچه نمي »او را به خريدار بدهد.  
كشـد ،       تمام مكالمه همين قدر طول مـي »  به پولش نياز داشتم .  

 .گذارد دهد كه ديگر جاي سوالي باقي نمي آنقدر مطمئن پاسخ مي

كنند . مـادر        بين خودشان و بچه ، هميشه خودشان را انتخاب مي 
ديگري قرار بوده با فروش بچه به قيمت دويست هزار تومان الاقـل  
خرج چند شبش را به دست آورد . زماني كه او تازه مـواد مصـرف        

برد ، نـه پـولـي پـرداخـت           آيد و بچه را مي كرده بوده ، خريدار مي
شان در پـايـپـي       آيد . همه زندگي  شود نه مادر چيزي يادش مي مي

يي خالصه شده . پايپ هنوز در دستش هست . در حياط خانه    شيشه
كنند ، كارگراني كه منتظر مشتري هستـنـد ،      چند كودك بازي مي

ها روي آنهـا سـر      زده و آب سياهي آنجا جريان دارد ، بچه زمين يخ

گويد :    يكي از مددكاران اجتماعي محله مي . خندند  خورند و مي مي
موردي داشتيم كه براي ساكت كردن نوزاد چهارماهه خودش بـه   »

كردند كه بـچـه    داده و در كنار نوزاد شيشه مصرف مي او متادون مي
كرديم كه بچه را از    هاي شديدي شده بود . هركاري مي  دچار حمله

كرد ، بعدا كه با او صحبت  مادر بگيريم و او را درمان كنيم قبول نمي
كرديم به ما گفت بچه پنج ميليون تومان مشتري داشته است و اگـر  

رفته ، امـا بـه        داد مشتري بچه از دست مي آن را به ما تحويل مي
  «خاطر حال بد كودك مجبور شد و او را به ما داد . 

 
مسعود ، مددكار اجتماعي و بلد محله است ، او مسئول شـنـاسـايـي     

دهد كه يك سـال     يي را نشان مي دروازه غار و لب خط است ، خانه
يي خيريه كشف شد و تعداد زيادي بچـه را از       پيش توسط موسسه

كنم كـه     سال پيش بود فكر مي «گويد :   دهند ، مي آنجا نجات مي
بچه در اين خانه بودند كـه   50تا  40اين خانه را پيدا كرديم ، حدود 

كردند و دوباره آخـر     آمدند و آنها را اجاره مي يي مي هرروز صبح عده
گروه ديگري هستند كه در بـارداري      » گرداندند .   شب آنها را برمي

توانند از بچه نگهداري كنند و به هـمـيـن       شوند كه نمي متوجه مي
تـريـن      روند ، اينها امـن    خاطر دنبال خريداري براي فرزند خود مي

دانند يا بيمارستان ...،  اين دانشـجـوي         هايشان مي مكان را يا خانه
در روز حـدود   «گويد :   كند مي پزشكي كه در اين بيمارستان كار مي

سه تا چهار تا از اين موارد در بيمارستان داريم ، شايد خيلي از آنـهـا   
در قبال فروش بچه خود اصال پولي نگيرند و خيلي از آنها كودكـان  

  »روند .  كنند و مي خود را رها مي

 
ها كار ، فـرهـنـگ     كنند و زن در لب خط مردها تا آخر شب قمار مي

شان عجيب است ، كودكان آنها هم گاهي اوقات وارد ايـن       زندگي
شوند و از همان سنين كودكي دست بـه هـمـه كـاري          ها مي بازي
هـا     گويد اينها از بچه زنند . يكي ديگر از مددكاران اجتماعي مي  مي

كنند و اين همان فقر فرهنگي شديدي است كـه     يي مي هر استفاده
هـاي ضـربـتـي ايـنـهـا             در ميان آنها وجود دارد، با برخورد و طرح

هـا     شوند ، صرفا بايد از طريق تغيير خود اين بـچـه     آوري نمي جمع
نگذاريم نسل جديدي از آنها تربيت شود . اين گزارش حتي پايـانـي    
هم ندارد ، پاياني نيست بر مشكالت كودكاني كه ناخواسته به دنـيـا   

هايـي كـه هـنـوز          دانند كه چه كساني هستند ، بچه آيند و نمي مي
دانند خودشان از    اند . اما نه مي  اند ، مادر شده بچگي نكرده پدر شده

 رود . شان به كجا مي اند نه بچه كجا آمده
هايي  اينجا لب خط است ، دروازه غار ، اينجا ته خط است براي بچه 

فروختمش و پول زندگـي   «شوند تا مادرشان بگويد :   كه معامله مي
فروختم چـه كـار      يي ديگر نداشتم اگر نمي را به دست آوردم ، چاره

توانستم نگهش دارم ، آدم در خماري هـر كـاري        كردم ؟  نمي مي
كنند ديگر به من چه كـه     وقتي پول خوبي پيشنهاد مي»  كند .   مي

   .رود بدانم كجا مي
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يكي بود ، نبود . يعني آنوقت كه آقاي هگل بود تـو   
 نبودي . 

 گفتيم آقاي هگل : ببينيم او كه بود . 
يك روزي بچه اي بدنيا آمد پدر و مادرش اسم او را 
هگل گذاشتند . هگل از بچگي عالقه به مطالعـه و     

اين كارگران  تحقيق داشت و باالخره وقتي بزرگ شد با خودش گفت : 
كه در دنيا چيزي ندارد ، دليلي ندارد آن دنيا را هم از آنها بگـيـريـم .      
بگذار الاقل دلشان به آن دنيا خوش باشد ! به خاطر همين گـفـت :        
كارگر جان ! ناراحت نباش كه سرمايه دارها به تو زور مي گويند دنياي  

روي هم رفته آدم بدي نبود . چون حـرف      واقعي جاي ديگري است . 
چه عالـي   بيايد با هم بحث كنيم .   حساب سرش مي شد و مي گفت : 

اين را مي گويند جدل كردن ؛ به اين مي گوين ديالكتيك . خب بچـه   
هاي عزيز ! تا اينجا ياد گرفتيم كه معني كلمه ديالكتيك كه يك كلمه  

 يوناني است ، بحث كردن مي باشد . 
( ديالكتيك داراي قوانيني است كه در صفحات بعد راجع به آن خواهيد  

 خواند . ناگفته نماند اين قوانين را هگل كشف كرد .) 
يك روز آقاي هگل و يكي از دوستانش ، گذارشان افـتـاد بـه يـك         

اي كاش  صحرا . آنها سخت تشنه شان شده بود . دوست هگل گفت :   
دوست عزيز ! تو كه تـا      »هگل گفت :   «كمي آب گير مي آورديم !  

آنجا كه من مي دانم معتقد بودي همه چيز خواب و خيال است و هيچ 
چيزي بطور واقعي وجود ندارد ؛ چطور االن مي گويي كاش كمي آب   
گير مي آورديم ؟ مگر آب از نظر تو بطور واقعي وجود دارد ؟ مسـلـمـا    

با اينكه خيلي تشنه هستم و آرزو دارم چشمه »دوستش گفت :   «نه .  
آبي پيدا كنيم . باز هم مي گويم همه چيز و حتي آب ، خواب و خيـال   

تو در اشتباه هستي ؛ چشـمـه   »هگل گفت :   «است و واقعيت ندارند . 
آب و تمام چيزهاي ديگر بطور واقعي وجود دارند ، ولي آنهـا را يـك       
فكر قوي بوجود آورده است . يعني فكر قوي ، قبل از دنيا وجود داشت  
و همه چيز را بوجود آورده است . در واقع بايد بگويم : تفكر آفرينـنـده     

اي بابا ! ما هر دو ايده آلـيـسـت     »:دوست هگل گفت  «جهان است .  
هستيم : منتهي تو ايده آليست عيني هستي و من ايده آليست ذهـنـي    

خب بچه ها ، حتما تا االن متوجه شده ايد كه ايده آليستم يـعـنـي      «.
چه . اگر باز هم متوجه نشده ايد ، توضيح بدهم ؟ هان ؟ خيلـي خـب      

 توضيح ميدهم . ايده آليسم دو بخش دارد : 
ـ ايده آليسم عيني : قبول دارد تمام چيزهايي را كه در اطـراف مـا         1

 وجود دارند ، واقعي ميباشند ؛ ولي مي گويد روح و تفكر قوي آنها را 

 آفريده . منظور از تفكر قوي خدا است . 
ـ ايده آليسم ذهني : مي گويد تمام چيزهايي را كه مي بينيم و لمس   2

مي كنيم ، تصويرهايي هستند كه در ذهن ما نقاشي شده اند . يـعـنـي     
تمام اشيا فقط در ذهن ما وجود دارند و خارج از ذهن نمي توانند وجود 

 داشته باشند .
 اجازه بدهيد ، اين موضوع را با ديد علمي تري روشن كنيم .  

 ”تمام حرف ايده آليسم اين سه چيز است : ” 
ـ هرچيزي را كه ما با چشم هايمان مي بينيم و با دستهايمان لمـس   1

 مي كنيم در واقع وجود ندارد ؛ 

يعني در ذهنمان است و بيرون از ذهن نيست .  خب معلوم است ديگر : 
چون ذهن ما مي خواهد آب باشد ، مي خواهد سنگ باشد . مي خواهد  

 چوب باشد و غيره ... خالصه همه چيز ساخته ذهن ماست . 

از نظر ايد ه آليسم تمام اشيا يعني تمام چيزها فقط در ذهن مان وجـود  
هاي عزيز :   بچه  دارند و ما خيال ميكنيم كه از ذهنمان خارج هستند !  

به نظر شما اين حرف درست است ؟ خب اينكه فكر كـردن نـدارد ،       
معلوم است كه درست نيست ، به خاطر اينكه مثال وقتي سنگي به يك 
شيشه مي خورد آنرا مي مي شكند . بنابر اين اشيا وجود خارجي دارنـد   
و تصويرهايي نيستند كه در ذهنمان نقاشي شده باشند . اين يكي كـه   

 خيلي خنده دار بود . پس همه با هم بخنديم : هرهر ... هرهر ...
 حاال برويم ببينيم حرف دوم ايده آليسم چيست .

ـ ايده آليسم معتقد است كه ما با فكر كردن دنيا را آفريديم : يعـنـي     2
اينكه ما فكر مي كنيم دنيا هست : در حاليكه دنيايي وجـود نـدارد و        
فقط فكر ميكنيم كه وجو دارد . اگر دنيا بوسيله فكر كردن بوجود آمده  
باشد پس بايد اول مغز انسان بوجود مي آمد ، بعدا زمـيـن و مـاه و          
خورشيد و تمام ستاره ها و سياره هاي ديگر . در حاليكه علم ميگويد :    

1392 

 حس بينائي ، حس شنوايي ، حس المسه ، حس بويايي ، حس چشايي

 شيشه ، آب ، سنگ ، آهن ، چوب 
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ابتدا زمين بوجود آمد . بعد از آن گياه و درخت و    
موجوداتي كه در آب زنـدگـي مـي كـردنـد و            
موجودات خشكي و انسان بوجود آمدند . تازه قبل  
از پيدايش زمين ، ميلياردها ميليارد ستاره و سياره 
وجود داشته است . بنابر اين وقتي علـم بـه مـا         
اينطور مي گويد ، چگونه ايده آليسم مي گويد ما 
با فكر كردن دنيا را بوجود آورده ايـم ؟ ! ايـن          

 مسخره نيست ؟
سومي هم دست كمي از آن دو ندارد ولي قبل از 
آن بايد مطالب زير را بدانيم : سنگ يك شـئـي      

است : همينظور آهن و مس و چوب و خيلي چيزهاي ديگر . هـمـه و       
همه شئي هستند . همه شان هم قسمتي از فضا را پركرده اند ( يعنـي    
اينكه در مكان قرار دارند . ) و هم با گذشت زمان تكامل مي يابـنـد .       
 ( يعني در زمان قرار دارند . ) يك چيز ديگر هم به اين اشيا ميگويند . 

 اگر گفتيد آن چيست ؟ كمي فكر كنيد . . . . 
خيلي خب ، خودم برايتان مي گويم . بله ، به تمام اين چيزها ماده هم  
مي گويند . بچه هاي عزيز ! به هر چيزي كه ، هم بتوانـيـم آنـرا بـا           
حواس پنجگانه مان احساس كنيم ؛ و هم در مكان و زمان قرار داشته 
باشد ، ماده مي گويند . اينجا براي بعضي اشكال پيش مي آيـد و آن       
هم اين است كه ميگويند مثال چون ما ميكروب را نمي بينيم ، بـنـابـر    

 اين ماده نيست ! 
نه خير بچه هاي عزيز ، اينطور نـيـسـت . اوال مـيـكـروب را بـا                   
ميكروسكوپ مي توانيم ببينيم ثانيا ميكروب قسمتي از فضا را گرفته و 

 با مرور زمان تكامل مي يابد . بنابراين در مكان و زمان قرار دارد . 
ديگر شكي نيست كه ميكروب هم ماده است . گذشته از اين ، سـتـاره    
ها و سياره هايي هستند كه با ما فاصله بسيار زيادي دارند و ما نـمـي     
توانيم آنها را با چشم هايمان ببينيم . ولي مي توان بوسيله ي تلسكوپ  
( كه وسيله اي است براي ديدن ستاره ها و سياره هاي دور . ) بعضـي     
از آنها را ديد . و چون در مكان و زمان هم قرار دارند ( يعـنـي داراي       

 حجم هستند و بتدريج تكامل مي يابند . ) ماده هستند . 
 يگ سؤال : آيا انسان ماده است ؟

 جواب : بله ، انسان هم ماده است ، با اين تفاوت كه او فكر مي كند . 
 چند سؤال ديگر : 

آيا تا حاال ديده ايد كه سنگ فكر بكند ؟ و يا تا حاال ديده ايد كه وقتي 
با آهن ، روي سنگ بزنند ، سنگ بگويد آخ ؟ !  نه ؛ اگر گفـتـيـد بـه        

خاطر چه ؟ به خاطر اينكه سنگ و آهن و تمـام  
 اشيا بي جان  ، نه مغز دارند كه فكر كنند ، و  نه 

احساس دارند كه بگويند آخ . خب تا اينـجـا را       
داشته باشيد . بچه ها حاال مي خواهم از شـمـا      
بپرسم آيا انسان فكر مي كند ؟ بله كامال درست 
است ؛ انسان فكر ميكند ، انسان با مغـزه خـود     
فكر مي كند . برگرديم سرهمان اشيا ؛ يعني مي  
خواهم بپرسم كه سنگ و آهن و چوب و مس و 

 غيره با چه فكر ميكنند ؟ 
بله ، درست است . آنها اصال مغز ندارند كه فكـر  
 كنند ؛ پس براي فكر كردن بايد مغزي مانند مغز انسان داشته باشند . 

بچه هاي عزيز ! نتيجه مي گيريم كه فقط مغز انسان مي تواند فـكـر      
كند . اما مغز ، خودش چيست ؟ مگر ماده نيست ؟ بله ؛ همانطور كـه     
انسان ماده است ، مغز او هم كه جزئي از آن مي باشد ، ماده اسـت .      

 عالوه برا اين هم در مكان قرار دارد و هم در زمان . 
 بنابراين مي توانيم بنويسم : 

 اول بايد مغز باشد ، تا بتوان فكر كرد . 
 يعني ماده جلوتر از فكر مي باشد . 

شعور چيست ؟ آينه اي را در نظر بگيريد اجسامي كه خارج از آيـنـه       
هستند در آن مي افتند ، چشم ما نيز اجسام را مي بيند و آنها را در مغز 

 ما مي اندازد . يعني تصوير اشيا اطراف ( ماده ) در مغز ما مي افتند . 
نتيجه مي گيريم كه شعور انعكاس ماده در ذهن يا مغز است . مـاده       
ميلياردها سال تكامل يافته تا به تكامل يافته ترين شكل خود ، يعـنـي   

 حاال سؤال ميكنم :  مغز انسان رسيده است . 
 اگر تكامل طوالني ماده نبود ، آيا مغز انسان وجود مي داشت ؟ 

 جواب : خير . 
 اگر مغز انسان بوجود نمي آمد ، شعور بوجود مي آمد ؟ 

 جواب : خير . 
 پس مي گوئيم : شعور از تكامل طوالني ماده بوجود آمده است .

بنابراين اگر ماده نبود ، شعور هم نبود . در اين صورت ماده نمي توانـد   
بدون شعور وجود داشته باشد ؛ ولي شعور بدون ماده نمي تواند وجـود    
داشته باشد ؛ چون همانطور كه قبال گفته شد : شعور انعكاس ماده در    

 مغز است و وقتي ماده نباشد ، شعور هم نخواهد بود . 
نتيجه اين است كه : شعور جلوتر از ماده نيست ، بلكه ماده جلـوتـر از      

 شعور است مي باشد . 

 ماتزياليسم ديالكتيك  ( براي نوجوانان ) 1392

سال . 18ممنوعيت کار اطفال و نوجوانان کمتراز    
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 خب حاال ببينيم اين ايده آليستها چه ميگويند . 
ـ سومين حرف آنها اين است : فكر و شعور قبل از ماده وجود داشته   3

اند و ماده را آفريده اند . ما در باال ثابت كرديم كه ماده جلوتر از فكر و  
شعور است . ماده مي تواند بدون فكر و شعور باشد . مثل سنگ و آهن   
و ساير اشيا ؛ ولي تا حاال ديده ايد كه فكر و شعور بدون ماده باشند ؟   
بچه هاي عزيز ! براي اينكه متوجه منظورم بشويد ، بـه ايـن سـؤال         

 جواب بدهيد :  فكرمغز را آفريده است يا مغز فكر را بوجود مي آورد ؟ 
 تا اينجا فهميديم ايده آليسم يعني چه .

 انترناسيوناليسم پرولتري  
عبارست از سياست و ايدئولوژي همبستگي بين المللي كارگران و 
همه زحمتكشان . از نظر تاريخي انديشه انترناسيوناليسم پرولتري  
براي نخستين بار توسط كارل ماركس و فرديك انگلس رهـبـران   

بيان و پايه ريزي شد . شعار مشهوري كـه     بزرگ طبقه ي كارگر 
پـرولـتـاريـاي      «آنها در اثر مانيفست حزب كمونيست با عـبـارت  

نوشتند بيان سياسي اين انـديشـه      »سراسر جهان محتد شويد !  
بود . پايه ي تئوريك اين انديشه ي ماركسيسـتـي آنسـت كـه          
كارگران و زحمتكشان هر كشوري عليه بورژوازي بهره كـش و      
براي دفاع از منافع حياتي زحمتكشان ، استقرار دمـوكـراسـي و        
سوسياليسم پيكار ميكنند . در عين حال كارگران و زحمتـكـشـان     
همه ي كشورهاي جهان داراي منافع حياتي همانندي هستنـد و    
دشمن طبقاتي واحدي دارند كه بورژوازي سراسر دنيـاسـت . از        
همين جا لزوم اتحاد و همبستگي و پشتباني متقابل كـارگـران و     
زحمتكشان همه ي مليت ها و همه ي كشورها در مبارزه بـراي    
امر مشترك سرنگوني سرمـايـه داري و بـنـاي جـامـعـه ي                  
سوسياليستي ناشي ميگردد . سرمايه در مقايس جهاني متحد است  

 ، لذا كار نيز بايد در مقياس جهاني عليه آن متحد شود . 
محتوي و مفهوم انترناسيوناليسم پرولتري بر اثر تكامل جامعه ي  

بشري و سير تاريخ مرتبا غني تر شده است . تا قبل از انـقـالب       
كبير سوسياليستي اكتبر مفهوم آن عبارت بود از همبستگي بـيـن   
المللي زحمتكشان تمام كشور در مبارزه براي برانداختن سرمـايـه   
داري و بحكومت رساندن طبقه كارگر . پس از انقـالب اكـتـبـر        

سوسياليستي و پيدايش نخستين حكومت سوسياليستـي جـهـان      
محتوي و اشكال بروز انترناسيوناليسم پرولتري غتي تـر شـده و       
مفهوم آن فقط بهمان محتوي قديمي ختم نشده بلكه عـنـاصـر      

 مهم جديدي را نيز در برگرفت . اين عناصر عبارتند از : 
ـ پشتيباني جنبش جهاني كارگري از نخستين حكومت پرولتري  1

 و دفاع و حمايت از دولت سوسياليستي . 
ـ كمك و پشتيباني كشور شوراها و زحمتكشان آن به جنـبـش    2

 جهاني كارگري . 
ـ تعميم مفهوم انترناسيوناليسم در مناسبات با ملل ستمديـده و     3

 جنبش آزاديبخش ملي . 
ملتي كه بـر   انگلس فرمول مشهوري دارد كه در آن گفته ميشود: 

ملل ديگر ستم روا دارد نميتواند آزاد باشد . لنين اين گفته را اصل  
اساسي انترناسيوناليسم ناميده است تجسم كامل اين اصل را در     
سياست لنيني حكومت جوان شوروي در قبال ملل مـخـتـلـف و       
اقليتهاي ملي ساكن روسيه به روشني ميتوان ديد . در عمل شعـار   

پرولترهاي  «معروف پرولترهاي تمام كشورها متحد شويد با شعار 
تكميـل گـرديـد .         »تمام كشورها و ملل ستمديده متحد شويد . 

ماركسيسم ـ لنينسم وحدت خلل ناپذير منافع ملي و بين الملـلـي   
زحمتكشان جهان را كه بخاطر سوسياليسم پيكار ميكنند ثـابـت     
ميكند ، زيرا اين مبارزه عليه سرمايه داري و امپرياليسم خصـلـت   
بين المللي دارد ، اگر چه راه مشخص پيروزي آن و سـاخـتـمـان     
سيوسياليسم وابسته به شرايط مشخص تاريخي و تناسب نيروها و 
عوامل ديگر در كشور است . آنها كه انترناسيوناليسم پرولتـري و     
وجوه مختلف آنرا زير پاگذاشته و عليه تعاليم لنين كبير و اصـول    
ماركسيسم ـ لنينيسم و انترناسيوليسم پرولتري اقدام ميكننـد نـه     
فقط به منجالب ناسيوناليسم كوته نظرانه ميغلطند بلكه در عمـل  
مغاير منافع ملي و كارگران و زحمتكشان كشـور خـود عـمـل           
ميكنند . فعاليت انشعابگرانه ي چپ نماها ، اخالل در همبستگـي   
بين المللي زحمتكشان و ملل ستمديده و اخالل در مبارزه ي عليه 

 امپرياليسم ، نقض آشكار اصول انترتاسيوليسم پرولتري است .
 انضباط حزبي و دموكراسي حزبي

دموكراسي داخل حزبي ـ يعني اجراي دقيق و پـيـگـر اصـول           
مركزيت دموكراتيك در احزاب كمونيست و كارگري دموكـراسـي   
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 واژه هاي سياسي

 انجام کارهای سخت و خطرناک برای کودکان ممنوع است، 

 ادامه دارد
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داخلي حزب يعني انتخابي بودن كليه ي ارگانهاي رهبري حـزب    
از پائين تا باال ، كار جمعي در كليه ي اين ارگانها ، وظـبـفـه ي      
ارگانهاي حزبي بدادن گزارش در مقابل سازمانهاي حزبي پيرامون 
فعاليت خود ، استفاده از شيوه ي انتقاد و انتقاد از خود در داخـل      
حزب ، حق هر فرد و حزب بشركت در بحـث آزاد و خـالق و           
سازنده در جامع و جرايد حزبي پيرامون مسائل مختلف سـيـاسـت    

 حزب و شركت در تدوين اين سياست . 
دموكراسي حزبي شرط تشديد فعاليت خالق و مـبـتـكـرانـه ي          
اعضاي حزب ، وسيله ي تحكيم وحدت اصولي و انضباط آگاهانـه  
ي حزبي است . طرز اجراي دموكراسي حزبي طبق موازيني كـه     

 در اساسنامه ي حزب قيد ميشود تصريح ميگردد . 
انضباط حزبي ـ يعني اجراي دقيق و پيگـر مـوازيـنـي كـه در            
اساسنامه حزبي تعيين شده و انجام وظايفي كه متوجه هر فـرد و    
سازمان حزبي ميشود . انضباط حزبي يعني اجـراي بـرنـامـه و            
اساسنامه و سياست حزب ، كوشش براي تحقق بخـشـيـدن بـه       
 تصميمات حزب و مبارزه براي رسيدن به هدفها و آرمانهاي آن . 

انضباط حربي شرط استحكام حزب ، وحدت اراده و عمـل آن و      
تامين رهبري توده هاي زحمتكش است . وجود وحـدت اراده و       
عمل شرط اساسي حفظ قدرت پيكار جويانه ي حزب است . حزب  
تنها يك انضباط براي تمام افراد خود از صدر تا ذيل دارد . هـمـه    
ي كمونيستها صرف نظر از شغل يا سابقه يا خدمات خـود تـابـع      
يك انضباط واحد هستند . خدشه وارد كردن به انضبـاط حـزبـي       
زيان فراوان به حزب ميرسناند و با قيماندن در صفوف آن مغـايـر   
است . انضباط حزبي تبيعت اقليت از اكثريت ، ارگانهاي پائين تـر   
نبست به ارگانهاي باالتر ، كليه ي اعضا و سازمانها را نبست بـه    
تصميمات كنگره و ديگر ارگانهاي ذيصالحيت حـزبـي ايـجـاب       
ميكند . اين انضباطي است آگاهانه و داوطلبانه بمنظور تحـكـيـم     
وحدت حزب و رسيدن به آرمانهاي كمونيسم . انضباط حزبي وجه  
مشتركي با اطاعت كور كورانه كه سازمان را به سربازخانه مـبـدل   
كند ، فكر خالق و شركت مبتكرانه افراد را در تدوين و اجـراي      
سياست حزب خورد كند ، ندارد . قبل از اتخاذ تصميم بـحـث و        
مشاوره ي آزادانه در مسائل الزم است . پس از اتخاذ تصميم همه  

 بايد مانند تني واحد تصميم متخذه را اجرا كنند . 
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 آي آدمها ، كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد... 
نظامي كه در آن كودكان به اتكا وضعيت اقتصادي خـانـواده     
هايشان روزگار را سپري مي كنند و حاكميت نيز خـود را در      
برابر مشكالت آنان مسئول نمي داند ، با توجه به اينـكـه در     
ايران صدها هزار كودك خياباني وجود دارند و مليونها كـودك  
به دليل فقر و نبود امكانات از درس و مدرسه محروم هستند و 
در فقر و محروميت مطلق بسر مي برند ، راه ديگري در پيـش  
ندارند جز اينكه براي بقاء خويش تن به بردگي و كار طالقـت  

سال بخشي از نيـروي   15فرسا دهند . ده ها هزار كودك زير  
كار كشورند كه بخشي بزرگ از آنان از شرايط مساعد كـار ،      
زندگي و فراگيري سواد محرومند . بسياري از كـودكـان در          
بخشهاي صنعتي ، خرده فروشي ، تعميرات ، حمل و نـقـل و     
ماهيگيري فعاليت دارند . از طرفي ديگر ده ها هزار دانش آموز 
پس از اتمام مرحله راهنمايي قادر نيستند مرحله متوسـطـه را     
ادامه داده و به ناچار روانه بازارهاي كار رسمي و نيمه رسـمـي   
در شهر و روستاها مي گردند . نيمي از كسـانـي كـه تـرك          
تحصيل نموده اند را دختران تشكيل مي دهند ، به هـمـيـن      
دليل حتي اگر گفته مسئولين رسمي رژيم را كه مي كـوشـنـد    
حداقل حقايق را اعالم نمايند تا اينكه رژيمشان بي بال بماند و 
همچنين مورد خشم و نفرين مسئولين بلند پايه تر خويش قرار 
نگيرند ، مبناي ارزيابي خويش قرار دهيم ، چشـم انـدازي از       
وضعيت كار و زندگي وحشتناك كودكان در برابر ديده گانمان 

% افـراد آن در         80خودنمايي ميكند . جامعه اي كه بيشتر از  
ترس و وحشت از آينده زندگي ميكنند ، جامعه اي كه در آن     

سال است ! آيا اين   20ميانگين سن تن فروشي و سكته قلبي 
جامعه فاجعه دلخراش انساني نيست پس چه نامي ميتوان بـر    

 آن گذاشت ؟ 

 بر خوردای کودکان از تغذيه و خدمات بهداشتی رايگان

 کار کودکان ممنوع ! 

 برگرفته از فيس بوك ريگاي گه ل
Www.facebook.com/regaygal 
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متولـد   1870آوريل سال  22ولوديا اوليانوف در 
شد ، خانواده اوليانوف پيش از تـولـد ولـوديـا         
صاحب دو بچه بودند به نام آنا و ساشا و لـوديـا   
بچه ي سوم خانواده شد . زماني كـه ولـوديـا         
هشت ساله شد سه تا بچه ي ديگر به خـانـواده   
اضافه شدند . خواهرش اوليا و برادرش ميتيـا و     
كم سن و سال ترين فرزند خانواده ، مـاريـاي       
كوچولو نام داشت كه در گهواره بود . خانواده به  
اندازه ي كافي پر جمعيت شده . سه پسر و دو      

دختر آنا و ساشا كه بزرگترند به مدرسه مي روند در حـالـي كـه        
ولوديا هنوز كودك است و دوره ي آماده گي را مي گذارند ، معلم 
خصوصي دارد ، اما بيشتر از مادرش درس ياد مي گيرد ، مـادرش  
زني آگاه است داستانهاي جالب درباره مناطق قطبـي و حـاره ،         

كه ره نوردان گم شده ”  سن برنارد ”  درباره ي سگ هاي باهوش 
ي كوهستان آلپ را نجات دادند و درباره ي حمله ناپـلـئـون بـه       

 برايش نقل ميكند . ” بورودينو ” روسيه و جنگ 
داستانهاي جذاب مادر در شب هاي دراز زمستان پايان نداشـت .    
ولوديا اين شب ها را دوست مي داشت و هيچ چيز از پنجر ه هاي 
پوشيده از بلورهاي درخشان يخين ، آواي دل دنشـيـن مـادر و        

 صداي خشك ورق زدن كتاب زيباتر نبود . 
ايليا نيكاليويچ پدر هم اهل مطالعه است ، مادر در اتاقي را كـه      
نيكاليويچ در حال مطالعه است مي بندد و بچه هاي خانـواده در    

 اتاق هاي ديگر و بيرون مشغول بازي مي شوند . 
در خانه ي اوليانوف همه صبح زود بيدار مي شدند ، مادر پيش از   
صرف صبحانه به فرزندانش گوشزد مي كرد كـه امـروز زبـان          
فرانسوي است و بچه ها موقع ناشتايي فرانسه صحبت مي كنند و 
روز ديگر نوبت زبان آلماني است ، زبان روسي ساده تر اسـت و      
مادر عقيده دارد كه هركس بايد چند زبان بلد باشد . ولوديا تحـت   
تاثير برادرش ساشا است ، خيلي باهوش است . زندگي آرام و بـي   
دغدغه ي ولوديا به زودي پايان مي يابد . در راه قازان و يـيـالق    
در كشتي با پدر شطرنج بازي مي كند و با ساشا برادر بزرگ اش   
و پدر روي موضوعات اجتماعي و عدالت نظر مي دهد ، نه سـالـه   

ولوديا براي شركت در امـتـحـان       1879است . در ماه اوت سال  

ورودي كالس اول متوسط راهي مدرسه شـد ،    
مدرسه در وسط شهر نزديك رود ولگا قرار دارد . 
ولوديا بايستي هشت سال دوره متوسطـه را در      
اين مدرسه طي كند . ولوديا قبول شد و با ساشـا   
و آنا به مدرسه ي دخترانه مي رفت روانه مدرسه 
مي شدند وقتي كه از مدرسه برمي گـردنـد در       
خانه به بازي و شيطنت مي پردازند ولوديا تنـهـا   
زماني آرام مي شود كه هم راه پدر وارد كتابخانه 
مي شود . ايليا نيكاليويچ سـرپـرسـت مـدارس        
دولتي منطقه است و مسئوليت سنگيني دارد . صدها كيلومتـر راه     
را در سرماي زمستان و در سراسر استان مي پيمايد و به مـدرسـه   
هاي روستايي سركشي مي كند ، در تمامي استان سيبرسك حتـا  
يك مدرسه ابتدايي پيدا نمي شود كه به آن جا سفر نكرده و بـه    
آموزگاران اش كمك نكرده باشد . ولوديا احترام كتـابـخـانـه ي        
پدرش را دارد . پدرش در كتابخانه به نوشتن گزارشها و مـقـاالت    
آموزشي و طرح ريزي برنامه هاي تازه مي پرداخت و وقتي كه از   
كار فارغ مي شد و از ولوديا مي پرسيد از مدرسه ات بگو آن جـا      
چه خبر است ؟ و در اتاق نشيمن صداي موسيقي مـاليـمـي بـه       
گوش مي رسد آهسته به آنجا سر مي كشيدند . مادر در نور شمـع   
پيانو مي نواخت . ولوديا همراه پدر به موسيقي گوش مي دادنـد .     
سالهاي اول مدرسه كه ولودياي زيرك و باهوش هرچيز تازه اي   
را به آساني ياد مي گرفت كمتر انظباط و جديت در كارش بـود .    
پدر را نگران مي كرد ، اما به تدريج از سخت كوشي و پشت كـار  
پسرش مطمئن شد . ولوديا نمونه اي از تالش و فعاليت در خانـه   
شده بود . خانه اي كه براي كار احترام عميقي قائل بودند . ساشـا    
برادر بزرگ با كسب مدال طال از دبيرستان فارغ تحصيل شـد و      
وارد دانشگاه پترزبورگ گشت . ولوديا در اتاق كـوچـك اش در        
طبقه باال درس مي خواند ، آنا نيز براي تحصيل دوره ي عـالـي     
زنان به سن پترزبورگ رفته بود ولوديا براي برادر و خواهرش دل   
تنگ مي شد با عجله تكاليف اش را انجام مي داد . سپس تـمـام    
شب را به مطالعه مي گذراند . كتابهاي دمكرات هاي انـقـالبـي       

، ”  هر زن     ”  ، ” بلينسكي ”  ، ”  پيسارف ”  ، ” دابراليوبوف ” مانند 
را مطالعه مي كرد . و از اين كتابها چيزهايي مي آمـوزد كـه در        

1392 
 بخش اول

 کار کودکان ممنوع ! 
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مدرسه هرگز نمي توان ياد گرفت و ديده گانش را در بـرابـر بـي      
عدالتي هاي نظام اجتماعي موجود باز مي كنند . خواهر كـوچـك    

 اش در خانه است پيانو مي نوازد ، قطعات چايكوفسكي!  
ايليا نيكاليويچ دلخور و گرفته از بازرسي مدارس برگشته ، خستـه  
است . برخوردي بين يك معلم و ارباب پيش آمده از معلم دفـاع     

 كرده و ماريا الكساندردونا نگران شوهر است . 
پدر مثل درخت بلوط سالم و سرحال است . ولوديا ماننـد پـدرش      
پيشاني بلند و گونه هاي برجسته دارد . پدر او را در آغـوش مـي      
گيرد . ولوديا با لبخندي خود دار به محبت پدر پاسخ ميدهد . شام   

است . آنان مطابق معمول در سـالـن         1886گاه دوازدهم ژانويه 
نيشمن مشغول صحبت هستند ، آنا براي گذراندن تـعـطـيـالت       
تابستاني به خانه آمده ، ساشا به علت گراني هزينه هـاي سـفـر      
نتوانسته بيايد ، اوليا خواهر ولوديا از نواختن موسيقي دسـت مـي     

پس ”  كشد و با ولوديا با حسرت از خواهر خود آنا سئوال مي كند 
پدر در اتـاق  ”  كي ما براي ادامه تحصيل به پترزبورگ مي رويم ؟ 

كار مشغول نوشتن است ولوديا از الي درز در پشت خمـيـده ي     
بابا اصال به فكر سالمتي خودش ”  پدرش را ديد و با خود انديشيد 

هواي اتاق غذاخوري گرم و دل پذير است . دهان ها به  ”  نيست .  
صحبت باز شده ، آنها مي گويند : ساشا دانشمند مهمي مي شود ،  
تا موقعي كه ولوديا به پترزبورگ برود اوليا پيانويست خوبي شـده    
است . مادر كه دقايقي پيش چاي براي پدر برده برگشـتـه روبـه       

” . ” حال پدر عادي نيـسـت     ”  روي بچه ها با نگراني مي گويد 
اين جمله را ماريا الكساندر دونا بـه  ”  برويم ببينيم پدر چطور است 

بچه ها پـدر بـه       ”  زبان آورد و با عجله برگشت و فرياد برآورد :  
سختي نفس مي كشد . چشمان اش تيره ، سرمايي سوزناك تـن   

بـراي آوردن دكـتـر        ”  اش را فراگرفته و بدانش به لزره افتاده .  
شتافتند ، درها با صدا به هم خورد . هق هق گريه اي بلند شـد ،     
نجوايي ياس آلود به گوش رسيد ساعتي بعد پدرشان را از دسـت    
دادند . از مرگ پدر يك سال هم نگذشته بود و مادر هنوز جـامـه    
عزاداري به تن داشت ، تازه كالس ها به آخر رسيده بود . هـمـه      
چيز عادي به نظر مي رسيد مگر پيام رساني كه دم مدرسه منتظر 

آموزگاري كه با آنان دوستـي  ”  وراكاشكادامووا ”  ولوديا بود . او را  
 ديرين داشت فرستاده بود . 

براي ولوديا ، مادر و حتي آنا كـه   1887رود داده هاي اول مارس 
از همه به ساشا نزديكتر بود و در سن پترزبورگ باهم زندگي مـي  
كردند طنيني رعد آسا داشت . پيام رسان منتظر ولوديا بـود . بـا         
چهره اي پريده رنگ و پرتشنج نامه اي را به دستش داد . از سـن   
پترزبورگ پست شده بود . در روز اول مـارس گـروهـي از                   
دانشجويان به جان تزار آلكساندر سوم سو قصد كرده بودند . اقدام  
آنها شكست خورده و همگي دستگير شده بودند برادرش آلكساندر 
( ساشا اليانوف ) يكي از افراد گروه بود . ولوديا بـهـت زده بـه             
برادرش ساشا مي انديشيد . آن جوان الغر و بلند اندام با چشمـان   
درشت و هوشيار برادر تيزهوش و ذكاوتمندش و خواهرش آنا بـا    
آنان بازداشت شده بود . ولوديا حاال بزرگترين عضو خـانـه بـود         
مارياي هشت ساله كوچكترين ، امتحانات نهايي دبيرستان در ماه 
مه شروع مي شد . ولوديا و اوليا فارع التحصيـل مـي شـدنـد ،            
موفقيت آنان شگفت انگيز بود . در مسير خانه ولوديا جمعيتـي را     
ديد كه اطراف تير چراغ برق ايستاده اند اطالعيه عمومي را نگـاه  
مي كردند . ولوديا آرام به ورقه نزديك شد و چشمانش سـيـاهـي     
رفت ، پنج دانشجويي كه در اقدام سوقصد عليـه تـزار شـركـت         
داشتند اعدام شدند ، ساشا اعدام شده بود . و روزنامه ها خبر اعدام  
آلكساندر اوليانوف فرزند ارشد سرپرست مدارس دولتي را كه اخيرا 
فوت كرده بود درج كردند . در سيمبرسك محل سكونت اوليانوف  
ها آشنايان رابطه ي خود را با آنان قطع كردند . مردم از روبـه رو     
شدن با خانواده ي اعدامي پرهيز مي كردند . ماريا آلكسانـدردونـا    
گردني افراشته و سيمايي مغرور داشت . او هـرگـز بـراي پسـر          
اعدامي اش ساشا گريه نكرد و حرفي هم نمي زد ، ولـوديـا بـه        
قدرت غرور مادرش مي باليد . ولوديا دوره ي دبيرسـتـان را بـا         
موفقيت چشم گيري طي كرد . معلمين مردد بودند كه آيا مـجـاز    
هستند مدال طالي موفقيت به يك عضو خانـواده ي اعـدامـي        
بدهند ؟ و سر انجام تصميم به اهداي مدال گرفتند . پس از فـوت   
پدر زنده گي خانواده اليانوف دشوار شد ، سيمبـرسـك را تـرك        
خواهند كرد . از خانه اي كه در آن زندگي مي كردند و باغچـه و     
درخت و ... همه چيزهايي كه يادآور خوشبختي بودند گـم شـده       
بود . از دوستان و نزديكان ، ياكوولف دوست خانواده گي اليانـوف   
ها ، اختنيكوف شاگرد ولوديا كه زماني پيش اش درس مي خوانـد  

 هميشه در نبرد  ( زندگي نامه لنين ) 1392
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خانه اي با باغچه ، ”  ، دور خواهند شد . آگهي كوتاهي با مضمون  
پيانوي بزرگ و ساير اثاثيه به فـروش مـي رسـد ، خـيـابـان               

در روزنامه هاي محلي درج گرديد .   ”  ماسكوفسكايا خانه اليانوف 
ولوديا سعي مي كرد مثل مادرش خودار و نيرومند باشد و پيوستـه  

ساشا تو از تزار متنفر بودي قصـد  ”  به برادر بزرگش فكر مي كرد 
داشتي او را بكشي و خيال مي كردي اين اوضاع را عـوض مـي     
كند و مردم راحت مي شودند . شش سال پيش و درست در همان  
روز اول مارس انقالبيون الكساندر دوم را به قتل رساندند . آيـا از     
آن موقع اوضاع فرق كرده است ؟ به هيچ وجه ! تزار تازه اي بـر     
جاي تزار قبلي نشست . آيا اوضاع در زمان الكساندر سوم از زمان  
الكساندر دوم بهتر شده است ؟ حتي يك ذره هم نه ! پس نتيجـه   

سرانجـام  ”  مي گيريم كه بايد راه ديگري براي مبارزه پيدا كنيم .  
خانه و اسباب تازه فروخته شد ، براي پيانو خريداري پيدا نشـده ،    

تو بخشي از گذاشته ”  ولوديا بر روي تنه ي صاف آن دست كشيد 
و بدين سان پيانوي قديمي به هـمـراه   ”  ي سعادت بار ما هستي 

خانواده اوليانوف به شهر قازان سفر كرد . در قازان ولـوديـا وارد        
دانشگاه شد ، پوتوپوف بازرس دانشگاه جـزئـي تـريـن اعـمـال           
دانشجويان را زير نظر داشت تا احدي كلمه اي عليه تزار نگويد ،   
زنده گي در دانشگاه قازان به خفقان و بي پناهي مانند زندان بـود  
و به راستي روسيه خود زندان بسيار بزرگي بود . در چهارم دسامبر  

بـراي  ”  روزنامه هاي قازان اخبار دانشجويي را درج كردند    1887
در اولين حركتهـاي اعـتـراضـي       ”  دفاع از حقوق خود به پاخيزيد 

دانشجوي ديگر بود كـه از     99دانشجويي ولوديا اليانوف در ميان 
دانشگاه اخراج شدند و پليس شب او را در خانه بازداشت و چـنـد     
روز بعد والديمير اليانوف دانشجوي اخراجي به قصبه كاكوشكينـو  
تبعيد شد و تحت مراقبت پليس قرار گرفت . كاكوشكينو زمستاني  
بسيار سرد داشت . زمستان بلند كاكوشكينو را اندوه و تـنـهـايـي      
همراهي مي كرد . والديمير تمام زمستان را به مطالعه گـذرانـد .     
چرنيشيفسكي نويسنده ي دلخواه او بود . عقايد انقالبي او ذهـن     
والديمير را به آتش مي كشيد ، وي نظام حاكم بر روسيـه را بـا       
وضوح تمام تحليل مي نمود . چرنيشفسكي از بي عدالتي ها پرده  
بر مي داشت و مردم را به مبارزه ي انقالبي فرا مـي خـوانـد .          
والديمير كتابهاي او را بارها خواند و هر بار چيزهـاي تـازه فـرا        

گرفت ، در درياي انديشه غوطه مي خورد و نبرد انقالبي يـگـانـه    
آرمان او بود . براي اين كه بتواند معاش ممري داشـتـه بـاشـد          
چندين بار از دانشگاه قازان تقاضاي تحصيل نمود و مادرش نـيـز   
درخواست كتبي اين كار را انجام داد اما دانشگاه با ادامه تحصيـل  
والديمير موافقت نكرد . ناگزير شد دوره ي دانشگـاه را پـيـش         
خودش بخواند . دانشجوي اخراجي والديمير ايليچ اليانوف موفـق   
شد دوره ي چهار ساله ي دانشكده ي حقوق را طي يك سـال و    
نيم به اتمام برساند . سپس براي شركت در امتحان وكـالـت بـه       

 سن پترزبورگ منتقل شود و زنده گي حقيقي خود را آغاز كند .
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هر جنبش انقالبي و هر سازمان سياسي در طول حيـات خـود فـراز و          
نشيبهائي را پشت سر ميگذارد و در كوره ازمايـش مـبـارزات سـخـت          
درسهائي مي آموزد و راه پيروزي خود را هموار مي كند . بدون گذشت از  
يك سري موانع و دشواريها ، تاريخ به ما نشان داده كه بدون روياروئي و 
نبردها با آزمونهاي سخت نه هيچ جنبش انقالبي به پيروزي رسيده است 
و نه هيچ سازمان سياسي تبديل به پيش آهنگ آبديده و پوالدين طبقـه  
و رهبري كننده توده ها گشته است . آنچه كه امروز در ميهن ما ميگذرد  
نمونه اي از اين روياروئي با دشواريها و آزمونهاي سخت است كه تاريـخ  
در برابر جنبش انقالبي و سازمانهاي سياسـي قـرار داده اسـت . در               
اينجاست كه بويژه كمونيستها بايد در عمل نشان دهند كـه بـراسـتـي         
انسانهائي از تبار ديگرند و با ايمان به پيروزي طبقه كارگر و توده هـاي    
زحمتكش در برابر سختي ها و دشواريها چون كوه استوار و چون پـوالد    
مقاوم و سرسخت با دشواريها روياروئي ميكنند . سراسر تاريخچه جنبش  
كمونيستي جهاني سرشار است از چنين مقاومت ها ، پـايـداري هـا و          
حماسه آفريني هائي است كه كمونيستها در لحظات دشوار از خود نشـان  
داده اند . سراسر تاريخچه مبارزات كمونيستها بيانگر عالي ترين مقاومت  
ها و قهرماني ها و از خود گذشتگي ها در سياه چالها و بيدادگـاهـهـا و      
شكنجه گاهها و ميدانهاي تير است . اين درسي است كه مـا بـايـد در         

 . شرايط كنوني مد نظر داشته باشيم

 کار کودکان ممنوع ! 

 ادامه دارد
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خيابان هاي نيويورك زير گامـهـاي    1908روز هشتم مارس سال 
استوار و سهمگين زنان كارگر به لرزه در آمد . در اين روز هـزاران   
تن از زنان كارگر آمريكا در تظاهراتي گسترده ، فربـاد اعـتـراض      
خود را عليه تبعيضات اجتماعي ، استثمار وحشيانه و بي حـقـوقـي    
مطالق ، به گوش جهانيان رساندند . زنان عصـيـانـگـر در ايـن           

ساعته زنان ، رفـع   12تظاهرات خواستار پايان كشيدن  به روزكار 
تبعيضات اجتماعي از زنان ، جلوگيري از استثـمـار كـودكـان و         
برسميت شناخته شدن حق راي براي زنان شدند . اين تظـاهـرات    
نه تنها در سراسر آمريكا انعكاس گسترده اي يافت بلـكـه مـوج      
حمايت و پشتيباني زنان زحمتكش و نيروهاي انقالبي و دمكـرات  

بنا به پـيـشـنـهـاد         1910را در سطح جهان برانگخيت . در سال  
مـارس     8كالرازتكين يكي از رهبران برجسته جنبش كمونيستي 

بعنوان روزجهاني زن نامگذاري شد و از آن زمان تا كنون هر ساله 
ميليونها تن از زنان زحمتكش و انقالبي در سراسر جهان با برپايي 

 105تظاهرات و مراسم گوناگون اين روز را جشن ميگيرند . طي    
سالي كه از بپا خاستن زنان كارگر آمريكايي براي كسب حـقـوق     
سياسي خود و رفع تبعيضات اجتماعي ميان زنان و مردان ميگذرد 
، زنان زحمتكش و مبارزه سراسر جـهـان در مـبـارزات خـود              
دستاوردهاي ارزشمندي كسب نمـوده انـد . در بسـيـاري از                
كشورهاي سرمايه داري ، حكومتهاي بورژوائي در مقابل مبـارزات  
زنان ناچار به پذيرش برخي از خواستهاي آنان شـده انـد . در            
بخشي از جهان زنان كارگر و ستمكش دوشادوش پرولـتـاريـا و      
ساير زحمتكشان رژيمهاي سرمايه داري را واژگون ساختند . امـا     
در ايران ، جايي كه سياهترين ديكتاتوري و اختناق مذهبي حاكـم  

است ، زنان از حداقل حقوق انساني خود نيز محرومند و شـرايـط     
خفت بار و شرم آوري بر آنان تحميل شده است از گورخزيـدگـان   
اسالمي كه بنا به ماهيت ارتجاعي و واپسگراي خـود ، دشـمـن        
هرگونه ترقي و پيشرفت اجتماعي هستند ، به نحو حماقت بـاري    
تالش دارند چراخ تاريخ را به عقب برگردانن و پديده هـا را بـا         
تفكرات ارتجاعي و واپسگراي خود دمساز نمايند و از اينرو نـنـگ   
آورترين شرايط را بر زنان تحميل نموده اند . حكام اسالمي ايران  

سال گذشته هر آنچه از تحجر و عقب مانـدگـي در      35طي اين 
چنته داشته اند بكار بسته اند تا زنان را ازتمامـي عـرصـه هـاي         
فعاليت اجتماعي دور كنند و آنان را به كنج پستوها روانه سازنـد .    
اخراج ، بازنشسته كردن و بازخريد كردن زنان از كازخانـه هـا و       
ادارات و مدارس و ساير عرصه هاي اجتماعي از جمله عمكردهاي 
حكومت اسالمي در ايران زميـنـه اسـت . رژيـم بـا ايـجـاد                   
محدوديتهاي متعدد براي فعاليت اجتماعي زنان شرايطـي را بـر       
آنان تحميل نموده است كه در محيط خانواده ، زنان به بـردگـان     
خانگي تبديل شوند . در قاموس سران حاكميت اسالمي ، زنـان       
ناقص العقل و فاقد قدرت تصميم گيري هستند . آنان نيمه انسان  
شمرده ميشوند و موجوداتي هستند كه بايد مطيع و بنده اوامر مرد 
باشند ، زادو ولد كنند ، آشپزي و نظافت نماينـد و حـوا يـج و            
نيازهاي مرد را بر طرف سازند . از همين رو قوانين مـدنـي كـه         
تحت حاكميت جمهوري اسالمي به تصويب رسيده اند ، اعـمـال   
فشارهاي گوناگون به زنان و تنگ كردن عرصه بر زنـانـي كـه        
نخواهند اين تفكر غير انساني و متحجر را بپذيرند ، همـگـي در     
راستاي تبديل زنان به بردگان كارخانگي و موجوداتي پست و فاقد 
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حقوق اجتماعي قرار دارند . سلب حق طالق از زنان و قانـونـيـت     
بخشيدن به آن بعنوان حق يكجانبه مرد ، واگذاري حق حضـانـت   
فرزندان به مرد ، قانوني كردن تعدد زوجـات بـراي مـردان و            
رسميت بخشيدن به فحشا تحت عنوان صيغه ، تصويب تـمـامـي    
اين قوانين جز اهانت به شخصيت و مقام انسان نيست . رژيم بـا     
تصويب اينگونه قوانين و تبليغات كذائي اش نه تنها زنـان را از        
كليه حقوق اجتماعي و انساني محروم نموده بـلـكـه فـرهـنـگ         
بيمارگونه اي را در سطح جامعه اشاعه مـيـدهـد جـز تشـديـد             
نابسامانيهاي اجتماعي و رشد بي سابقه فساد و فحشا ثمري در بر 
نداشته است براساس بررسي  دادگاههاي خانواده در حـكـومـت      
جهموري اسالمي ، درصد بااليي از فروپاشـي خـانـواده هـا و           
سرگردان ماندن كوكان ، به دليل چـنـد هـمـسـري مـردان و             
ازدواجهاي دوم ، سوم ويا صيغه كردن آنان مربوط ميشـود . در       
حاكميت جهموري اسالمي زنان از كليه ي حقوق اجتـمـاعـي و      
انساني محرومن رژيم سعي دارد زنان را به شهروندان درجه دوم   
تنزل ده و زن را از لحاظ اجتماعي و اقتصادي تابع مردنمـايـد از     
سوي ديگر عدم تامين اجتماعي ، فقر و گرسنگي ، از دست دادن 
شوهر نان آور خانه و بيكاري و نداشتن سرپناه باعث شده اسـت    
كه بسياري از زنان به سوي فحشا سوق داده شوند و اين فحشاي 
رسمي در حكومت اسالمي در پوشش شرعي صيغه اشـاعـه داده     
ميشود . رژيم جهموري اسالمي باعث اختناق و سركوب و تباهـي   
اجتماعي است و اعمال ستم بر زنان نيز شدت بخشيده اسـت و      
تالش دارد در جهت تحقق بخشيدن به آمال و افكار ارتـجـاعـي    
خود ، زنان را به پستوهاي كار خانگي روانه سازد اما زنان مبارزه و 
آگاه زنان زحمتكش كه در سرنگوني رژيم شاه نقش فعالي ايـفـا     
نمودند ، نشان دادند در مقابل پايمال شدن حقوقشان ، در مقـابـل   
ظلم و بي حقوقي ساكت نخواهند نشست . اينرا مبارزات زنان در    
دوران زمامداري جمهوري اسالمي نيز به اثبات رسانده است . هر  
قدمي كه رژيم عليه زنان و براي پايمال نمودن آنان برداشـتـه ،     
واكنش اعتراضي آنان را بر انگخيته است زنان زحـمـتـكـش و         
مبارزاين اعتراض خود را به اشكال گوناگون نشان داده انـد . در       
مقابل تالشهايي كه رژيم براي دوركردن زنان از صحنه اجتـمـاع   
انجام داده ، هزاران زن انقالبي مبارزه خود را عليه رژيم تشـديـد     

نموده اند زندانهاي رژيم انباشه از زنان انقالبي و مـبـارزي بـوده      
است كه براي سرنگوني  جمهوري اسالمي و محوستم طبـقـاتـي    
دست از جان شسته بودند . زناني كه با درك ريشـه اي سـتـم           
طبقاتي ، آرمان واالي كمونيسم را برگزيدند و بر اين باور بـودنـد   
كه با نابودي نظام سرمايه داري كليه نا برابريهاي اجتماعـي ، از      
جمله اعمال ستم به زنان از ميان خواهد رفت . زنـان آگـاه و            
انقالبي ايران بخوبي ميدانند براي آنكه به حقارت و خفت زنان و   
بي حقوقي آنان پايان دهند بايد دوشـادوش مـردان كـارگـر و           
زحمتكش براي بر قراري جامعه اي عاري از ستم طبقاتي مبـارزه  
كنند چرا كه تا زمانيكه نظام سرمايه داري پا برجا باشد ، مسـئلـه   
زنان بطور ريشه اي حل نخواهد شد و زنان از قيد و بند اسارت و   
بندگي رهايي نخواهند يافت . تنها در يك جامعه سوسياليـسـتـي     
است كه زنان به حقوق برابر اجتماعي با مردان بطور واقعي دست 
خواهند يافت و نخستين شرط دست يابي به چنين جامعـه اي ،      
تشديد مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي است . تنـهـا بـا       
سرنگوني رژيم واپسگراي جمهوري اسالمي و برقراري حكومتـي  
دمكراتيك از كارگران و زحمتكشان شهر و روستا تحت رهـبـري   
طبقه كارگر است كه هر گونه تبعضي برپايه جنـيـسـت مـلـغـي         
ميگردد و زنان به لحاظ قانوني از حقوق كامل اجتماعي و سياسي 
برابر با مردان برخوردار ميشوند . زمينه هاي مشاركت فعال زنـان    
در توليد و امور اجتماعي هر چه بيشتر مهيا مـيـشـود خـدمـات          
اجتماعي در جهت رها نمودن زنان از بردگي كار خانگي گستـرش  
مي يابد . سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و بـر قـراري يـك           

 حكومت دمكراتيك انقالبي پيش شرط رهايي واقعي زنان است .
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 شعر
 آهنگ كارگران معدن از گروه

  GRUP YORUM  
 به قعر معدن مي روم به سرزمين الماس هاي خاموش و تاريك

 جايي كه زمين اش داغ باشد رفيق
 و در اين زندان طي سالها با عجله حفر كردن

 تا كودكانم بخندند
 هر چند كه در خانه ما كسي نمي خندد
 مي گويند كار كن ، باز هم كار كن ، 

 مي گويند براي گرسنگي كار كن
 الماس خاموش و تاريك تابوت ماست و 

 مي گويند اگر الزم شد برايش بمير
 روز از روي شرم مي آيد و به كساني 

 كه گريانند مي گويند بخنديد
 اما ديگر تحمل دروغ ها را ندارم

 امروز به قعر معدن ، 
 ديار الماس هاي خاموش و تاريك نرفتيم ، 

 درود بر تو اي رفيق
 نور اشتياق كشتن پژمردگي بر چهره ها
 اعتصاب ، اعتصاب ! خورشيد رويانده بود
 و ديگر چيزي براي از دست دادن نيست

 مظلومين زير زمين ، 
 مردم رو زمين را فرا مي خوانند

 و مي گويند معادن از آن ماست و ا
 گر الزم باشد جان مي بازيم

 مي گويند زمان اعتصاب فرا رسيده است
  و ديگر چيزي براي از دست دادن نيست

 كن سازي ، تبسم را از چهرة كودكانم ريشه
 گر هزار ديوار بكشي ،

 و چشمان مرا به پستي و 
 حقارت ميخكوب كني ،

 اي دشمن بشر،
 من سازش نخواهم كرد

 و تا آخرين نفس خواهم جنگيد .
 ” شاعر چپ فلسطيني  -سميح القاسم ”  

 اگر هر فروغي را در چشمانم خاموش كني ،  خواهم جنگيد ...
 هايم بخشكاني ، ها را بر لب اگر همة بوسه

 زباني انباشته كني ، هاي نوك اگر فضاي ميهنم را با دشنام
 ام خفه كني ، يا غم مرا در سينه

 ، سكة مرا بر سندان بكوبي 

 

 انجام کارهای سخت و خطرناک برای کودکان ممنوع است، 

  دنيا را به كودكان بدهيم ،
 حداقل براي يك روز

  بدهيم مانند بالوني رنگارنگ
  بازي كنند، بازي كنند ،

 آواز سر دهند در ميان ستارگان .
 دنيا را به كودكان بدهيم،

 بدهيم مانند يك سيب بزرگ
 مانند يك تافتون گرم ،
 چيزي نيست يك روز .
 دنيا را به كودكان بدهيم

  حداقل براي يك روز
 تا دنيا ، دوستي را درك كند .

  كودكان ،
 دنيا را از دست ما خواهند گرفت

 و درختان جاويدان بر آن خواهند كاشت. !
 » ناظم حكمت «
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يكي از بزرگترين نوابغ هـنـري قـرن       چارلي چاپلين
بيستم ، از پايه گذاران سـيـنـمـاي صـامـت و از               
بنيانگذاران اتحاديه سينماگران است . وي عالوه بـر     
بازي در سينما و تئاتر ، موسيقي داني بـرجسـتـه و        

و انديشـه    . چارلي چاپلين افكار   بود  كارگرداني شهير
.   هاي چپ داشت و از سوسياليسم جانبداري مي كرد

در اكثر آثار چارلي چاپلين مي توان تمايالت فكري و 
 عشق او را به ستمديدگان جامـعـه مشـاهـده كـرد         

چارلي چاپلين هرچند در لندن زاده شده بود ولي از شـهـرونـدي    .
. هنگاميكه در آمريـكـا حضـور داشـت            بود  آمريكا نيز برخوردار

برعليه جنگ جهاني اول به فعاليت دست زد و سر انجام به جـرم    
.   كمونيست بودن مجبورشد آمريكا را براي هميشه ترك گـويـد    

هنگاميكه در آمريكا حضورداشت با ساختن فيلم ولگرد و تأسيـس  
اتحاديه هنرمندان آزاد به نبرد برعليه هاليود برخاست كه به قـول  

 .دچاپلين هنرمندان را به بردگي كشانده بو
جماهير   به پيشنهاد لنين ، كميسيون فرهنگ اتحاد 1919درسال  

.   به نمايش گذاشت  شوروي وقت ، فيلم ولگرد را در سراسر كشور
علت نمايش اين فيلم نشان دادن وقايع بسيار تلخ و آموزنـده اي    

. چارلي    بود كه از زندگي مردم فقير به روي صحنه آورده شده بود
چاپلين در اين فيلم تراژدي زندگي مردم فقير در جوامع سرمـايـه   

   .داري را به نحو شگفت انگيزي به نقد كشيده بود 
با ساختن فيلم ديكتاتور بزرگ برعليه هيـتـلـر بـه        1940درسال 

مبارزه خستگي ناپذيري عليه نازيسم دست زد و بـه يـكـي از            
. هنگاميكه آمريـكـا      مبارزان ثابت قدم ضد فاشيسم شهرت يافت

، چارلي چاپلين با اعتراض هاي پي   به اين فيلم اجازه نمايش نداد
درپي فرياد برآورد كه اين رفتار آمريكا فقط بـا كـردار آلـمـان           

چـارلـي      1947. سرانجام در سـال         هيتلري قابل مقايسه است
چاپلين بعنوان مظنون به عضويت در حزب كمونيست از سـوي      
كميسيون مقابله با فعاليتهاي ضد آمريكا مورد بازخـواسـت قـرار      

  .را ترك كرد  آمريكا گرفت و
هنگاميكه چارلي چاپلين براي ديدارعازم اروپا شد ،    1952درسال 

آمريكا ديگر اجازه بازگشت به او را نداد و سرانجام تا آخر عمـرش  
سالگي  120به مناسبت تولد . در سوئيس زندگي كرد 1977تاسال 

اش ، مجله اليف نوشته جديدي را براي اولين بار بـه  
قلم چارلي چاپلين منتشر كرد . متن زير برگرفته اي    

 است از آن نوشته است . 
آموخته ام : كه اين عشق است كه زخمها را شفا مـي   

 دهد نه زمان  
آموخته ام كه : با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه  
نه ، رختخواب خريد ولي خواب نه ، ساعت خريد ولي 
زمان نه  ، مي توان مقام خريد  ، ولي احترام نه ، مي 
توان كتاب خريد ولي دانش نه ، دارو خريد ولي سالمتي نه ، خانه 
خريد ولي زندگي نه و باالخره ، مي توان قلب خريد ،  ولي عشق 

 را نه .
آموخته ام : كه تنها كسي كه مرا در زندگي شاد مي كنـد كسـي      
 است كه بـه مـن مـي گـويـد : تـو مـرا شـاد كـردي .                            

 آموخته ام : كه مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است .

 آموخته ام : كه هرگز نبايد به هديه اي از طرف كودكي، نه گفت .
آموخته ام : كه هميشه براي كسي كه به هيچ عنـوان قـادر بـه         

 كمك كردنش نيستم دعا كنم .
آموخته ام : كه مهم نيست كه زندگي تا چه حد از شـمـا جـدي        
بودن را انتظار دارد، همه ما احتياج به دوستي داريم كه لحظه اي   

 با وي به دور از جدي بودن باشيم .
آموخته ام : كه گاهي تمام چيزهايي كه يك نفر مي خواهد، فقـط   
دستي است براي گرفتن دست او ، و قلبي است براي فهـمـيـدن    

 وي .
آموخته ام : كه راه رفتن كنار پدرم در يك شب تـابسـتـانـي در          
 كودكي ، شگفت انگيزتريـن چـيـز در بـزرگسـالـي اسـت .                 

آموخته ام : كه زندگي مثل يك دستمال لوله اي است ، هر چه به  
 انتهايش نزديكتر مي شويم سريـعـتـر حـركـت مـي كـنـد .                

 آموخته ام : كه پول شخصيت نمي خرد .
آموخته ام : كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زنـدگـي را        

 تماشايي مي كند .
آموخته ام : كه همه چيز در يك روز آفريده نشده است . پس چـه    
چيز باعث شد كه من بينديشم مي توانم همه چيز را در يك روز   

 به دست بياورم .

1392 

parasilka 

چارلي 
چاپلين 
 يكي از

نوابغ  
هنري 
  سينما

 کار کودکان ممنوع ! 
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 آموخته ام : كه چشم پوشي از حقايق ، آنها را تغيير نمي دهد .
آموخته ام : كه اين عشق است كه زخمها را شفا مـي دهـد نـه         

 زمان .

كه وقتي با كسي روبرو مي شويم انتظار لـبـخـنـدي      : آموخته ام 
 جدي از سوي ما را دارد .

آموخته ام : كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زمـانـي كـه       
 عاشق بشويم .

 آموخته ام : كه زندگي دشوار است ، اما من از او سخت ترم .
آموخته ام : كه فرصتها هيچ گاه از بين نمي روند ، بلكه شـخـص    

 ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد .
آموخته ام : كه آرزويم اين است كه قبل از مرگ مادرم يكبار بـه     

 او بيشتر بگويم دوستش دارم .
آموخته ام : كه لبخند ارزانترين راهي است كه مي شود بـا آن ،       

 نگاه را وسعت داد .

1392 

parasilka 

 چارلي چاپلين
،   انقالبي همواره شاهد حضور زنان مبارز و انقالبي بوده ، روزا لوكزومبورگ هـا  يتاريخ تمامي جنبش ها

مبارزيـن   ، طاهره قره العين ها ، مرضيه احمدي ها ، مهرنوش ابراهيمي ها ... و چه بسيار     تانيا چريك ها
 زني كه با مقاومت هاي خود حماسه ها را آفريده و گم نام مانده اند . 

در كردستان بريتان نام آشنا و يكي از اين مبارزين است كه بر عليه نابرابري هاي موجود در جامعه مبارزه 

.   و تا آخرين لحظه مقاومت كرد چنانچه از روي زندگي او فيلمي نيز با همين نام ( بريتان ) ساخته شـد     

يكي از ”  گلناز كارتاش ”  بر اساس زندگي و مقاومت  2006فيلم بريتان به كارگرداني خليل اويسا در سال 

 . گريالهاي زن كه با اسم مستعار بريتان در صفوف گريالهاي حزب كارگران كردستان مبارزه مي كرد تهيه شده

ي كـه    نقشفيلم گزارشي است از عشق به مبارزه براي رهائي ، گزارشي از زندگي و روحيه ي مقاومت ، گزارشي است از فدا نمودن خويش در راه آزادي و 

در شهر درسيم بدنـيـا آمـد       1971بريتان سال  .   زنان در مبارزه بر عليه نابرابري ها موجو د مي توانند ايفا كنند كه در قالب فيلم به نمايش در امده است
تحصيالت خود ادامه داد و در همان سال بدليل مبارزاتش  ەاقتصاد ب ەدر رشت 1989پايان رساند و در سال  ەتحصيالت ابتدايي خود را در شهر العزيز ب

زماني كه بريتان مسئوليت فرماندهي تيمـي از     1992به زندان مي افتد . پس از آزادي به صفوف گريالهاي حزب كارگران كردستان مي پيوندد . در سال   
داشت ارتش تركيه با همكاري نيروهاي پيشمرگ كردستان عراق ( اتحاديه ميهني كردستان و حـزب دمـكـرات        ەگريالها را در منطقه خواكورك بر عهد

مـش  كردستان عراق ) دست به لشكركشي بر عليه مواضع پ.ك.ك ميزنند و كوهستان قنديل را آماج شديدترين حمالت خود قرار ميدهند ، بريتان و تـيـ    
مـت  در منطقه خواكورك مورد هجوم پيشمرگان اتحاديه ميهني كردستان و ارتش سركوبگر تركيه قرار ميگيرند و اينجاست كه بريتان بزرگتـريـن مـقـاو      

ريتـان و    ، بتاريخي را در برابر آنها از خود نشان ميدهد و از مرگ زندگي مي سازد و ثابت مي كند كه مر گ هيچگاه پايان كار يك چريك نبوده و نيست 
بريتان به تنهايي تا آخرين گلوله با مهاجمان ميجنگـد آنـگـاه       1992اكتبر سال  25يا به شدت زخمي ميشوند . سرانجام در روز   ەهمراهانش يا شهيد شد

بـلـنـد بـه        ەها ميكوبد و آنرا در هم ميشكند تا به دست نيروهاي مهاجم نيفتد و خود را نيز از باالي يك صخرە   اسلحه بدون گلوله خود را بر روي صخر
خود  هايپايين پرتاب ميكند تا جسد بي جانش هم به دست ارتش تركيه و مزدورانش نيفتد . تعدادي از پيشمرگان كرد كه شاهد اين صحنه بودند اسلحه  

ات بـاقـي     يانرا براي هميشه زمين گذاشتند و شرمسار از اينكه خود را آلت دست ارتش سركوبگر كردند . اما اين لكه سياه و ننگيست كه در تاريخ اين جر 
 بـه    خواهد ماند و خلق كرد هيچگاه فراموش نخواهد كرد كه بخشي از نيروهاي كرد كه خود را مدافع حق و حقوق كردها مي دانستند براي بقـاي خـود    

بـه  سركوب و تضعيف جنبش در بخش هاي ديگر كردستان پرداختند و چنانچه شاهديم اين روند امروزه به شيوه ي ديگر ادامه دارد و همچنان مشغـول    
بـه  صاحـ خوش خدمتي براي اربابانشان هستند . اگر در گذشته با اسلحه سعي در تضعيف جنبش خلق كرد در بخش هاي ايران و تركيه داشتند امروزه با م 

ابر جنبش رو بر ها در روزنامه و تلويزيون و سايت هاي رنگارنگي كه در اختيار دارند همان رسالت گذشته را عالوه بر جنبش خلق كرد در ايران و تركيه در

آري بريتان از بلنداي صخره ها خود را به پايين انداخت اما اين سقوط نـبـود بـلـكـه          .    به رشدي كه در كردستان سوريه در جريان است انجام ميدهند
 مـان صعوديست به قلب عاشقان آزادي ، پروازيست بدون فرود به ابديت ، چرا كه همچنان اين نام و ياد و روحيه مقاومت بريتان ها اسـت كـه در آسـ         

امروزه در كردستان كمتر كسي است كه اسم و حماسه بريتان را   .   كردستان لرزه بر اندام مزدوران و دشمنان جنبش انقالبي و بر حق خلق كرد مي اندازد
خاكسترشـان  از نشنيده باشد و هنگام تولد نوزاد دختر اولين اسمي كه به ذهنشان مي رسد بريتان است ، اينچنين است كه بريتان ها ققنوس وار ديگر باره 

 .   زاده مي شوند مبارزه ميكنند ، مقاومت ميكنند و حماسه ميسازند و اينگونه راه آزادي و برابري را هموار مي كنند

 
 بريتان ،

گلوله اي  
 در پرواز ، 

 کار کودکان ممنوع ! 
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خيزابهاي خشمـي كـه در       
 49نوزدهم بهمن ماه سال   

سبزينـگـي دامـنـه هـاي          
سياهكل را گلگون كرد ، در 
حركت توفنده خود رودخانـه  
خروشاني را آفريد كه تمـوج  

آن از آميزه خون و تبلور انديشه فدائيان مايه ميگيرد . رستـاخـيـز     
سياهكل ، نخستين سنگري بود كه در دامان آن نسـلـي مـبـارز       

 .پرورده شد
نسل تداوم ، انديشه و عمل ، اين نسل ماندگار ، نسلي سرسخـت  
است و نيز نسلي مهربان و نرمدل . نسلي كه سـرنـوشـتـش بـا         
سرنوشت مبارزه طبقاتي جاري در ميهنمان تا در شكستن كـامـل   

 زنجيرهاي استثمار و ستم پيوند دارد .  
نسلي كه سمبل صداقت و مبارزه است ، نسلي كه در جنگل ريشه 
دارد ، نسل صداقت و جرئت است . نسل فدائي ، نسل كمونيسـت   
، اين نسل مبارز نه در تنگاي حيات بارور خويش بلكه در فرخناي 
پر فراز و فرود هستي و در زمينه سهمگين ترين مبارزات طبقاتـي  
بشريت و در راستاي تكامل تاريخ و انسان پويش ميكند و خود را   
با همه تالش و پويندگي ، خشتي استوار و خونين مي بـيـنـد در      

يكي از معيارهائي كـه   استقرار آزادي و برابري انسان بالنده فردا . 

اجتماعي فدائي را مشخص مـيـكـنـد ،          –آرمان عنصر تاريخي 
مقاومت و كوشندگي در حفظ دستاوردهاي جنبش و حـركـت در     
جهت اعتالي آنها و زدودن غبار انديشه هاي ناپـويـا از سـطـح         
جنبش است و آنان آن سه رزمنده بخون خفته فدائي رفقا هادي ، 
نظام و كاظم ، اعضاي كادر مركزي سچفخا ، تجسم زنـده ايـن     

 اجتماعي فدائي بودند .  –معيارها و نماد راستين عنصر تاريخي 
خائـن بـا      »اكثريت «در مقطع انشعاب ، زماني كه بينش منحط 

دسيسه و تزوير ، بلعيدن سازمان را آهنگ كرده بود و زبونانه مـي  
كوشيد كه انديشه سازمان را زا جوهر انقالبي ، از خالقيـت و از      
رزمندگي تهي سازد ، آن سه كمونيست رزم آور و انديشـمـنـد ،      
همدوش و هم پيمان با رفقاي خويش نجات سازمان را از ورطـه    
هولناك رفرميسم كمر بستند . آنان حلقه هاي استوار زنجيره اي    
پوالدين بودند كه همه فدائيان راستين را از سياهكل تا امروز بهم 

پيوند مي دهد ، آنان از نسل 
تداوم و انديشه بودنـد ، از      
نسل مسعود و پويـان ، از      
نسل بيژن ، مـهـرنـوش ،        
مرضيه ، حميد ، سـعـيـد ،      

 سيامك و ...  
كارنامه حيات رفقا هادي ، نظام ، و كاظم كارنامه خونين عنـصـر   
فدائي است ، زيرا آنان همه مشتركات ، ويژگي ها و معيارهائي را   

اجتماعي فدائي است در خود داشتند .  –كه مميزه عنصر تاريخي 
انديشمندي ، كوشندگي ، سازش ناپذيري ، تواضع ، عشـق بـه       
زندگي ، مسئوليت شناسي و تحرك از عمده ترين خصائـل ايـن     

 رفقاي بخون خفته بود . 
هر يك نقشي بزرگ در بازسازي سازمان و حفظ و تداوم مـيـراث   

داشتند . در آستانه بـهـار       »اكثريت  «انقالبي آن بعد از انشعاب 
در حاليكه شكوفه هاي همرنگ خون انبـوه شـهـيـدان        61سال 

بخون مي نشست ، رژيم ددمنش و ارتجاعي جمهوري اسـالمـي   
بار ديگر جنايتي هولناك آفريد . اين بار قلب سازمان هدف قـرار     
گرفت و رفقا هادي ، نظام و كاظم طي درگيري هاي مـتـفـاوت      

 بشهادت رسيدند .  
در اين درگيريها پنج فدائي ديگر رفقا جواد ، امير ، عباس ، حميـد  
، خشايار نيز شهيد شدند . رفيق محسن مدير شانـه چـي عضـو         
ديگر مركزيت سازمان نيز حدود دو ماه پيش از آن طـي يـك         
درگيري بشهادت رسيده بود . اما رژيم براي تضعيف روحيه مبـارز   
جويانه توده ها و سازمان ، شهادت اين رفقاي رزمنده را همزمـان  
و همراه با آن متالشي سازمان چريكهاي فدائي خلـق ايـران را       
براي چندمين بار اعالم كرد . اما تداوم سازمان و حركت مـجـدد      

 –آن در سطح جامعه ، يكبار ديگر نشان داد كه عنصر تاريخـي    
اجتماعي فدائي نبض انقالب ايران است و قلب سازمان نه تنها در 
كالبد اعضاء آن ، بلكه ديگر در همه جاي ايران در كارخانه هـا ،    
در روستاها ، در كردستان و ... مي تپد ، قلبي كه هرگز از تپـيـدن      

 باز نمي ايستد .

 يادشان گرامي و راه هشان پر رهرو باد !
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 بمناسبت سالگرد بخون خفتن رفقا هادي ، نظام ، كاظم ، 
  اعضاي كادر مركزي سچفخا و ديگر بخون خفتگان اسفند ماه

 کار کودکان ممنوع ! 
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