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 ۱۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰ششم  آپریل   -  ۰۰۱۱سه شنبه  هفدهم  فروردین  

 کارگران جهان متحد شوید!

 

 روابط بين المللى

 ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى
 ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه 
 

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان 

مبناى روش دولت در صحنه بين  النمن ن ند منورد  ناکنين  

 :قرار مي ه 

 

لغو ديپ وماسد سرى.  ابن  کنردن سنيناسنت  نار ند و  

اق امات ديپ وما يک بنه قنواننين  و  انمنينمنات مانوب 

 .ارگان هاى مقننه منتخب مردم

 
همبستگد مادى و معنوى بنا  نننبنى هناى کنارگنرى و  

سوسياليستد و همه  نبى هاى ا تماعد در کشنورهناى 

مخت ف که براى  حقق حقوق و آزادى هاى مشنابنه منواد 

من رج در اي  برنامه  الش ميکنن . اعمال فشار سيناسند 

و ديپ وما يک بر همه رژين  هنايند کنه حنقنوق فنردى و 

 .م ند پايه اى را از شهرون ان  ود س ب ميکنن 

 

 الش براى شکل گيرى و  قويت آن ننهنادهنا و منرا ن  -

بي  الم  د که اراده آزاد منردم کشنورهناى منخنتن نف را 

نماين گد ميکنن  و  حقق رفاه ا تماعد، گسنتنرش آزادى 

هاى م ند و  امي  برابرى مردم  هان در شئون مخت ف 

را ه ف  ود قرار مي هن .  الش براى لغو همه ننهنادهنا 

و پننيننمننان هننا و مننرا نن  بننينن  الننمنن نن نند امننپننريننالننيننسننتنند، 

مي يتاريستد و ناقض برابرى و اعمنال اراده آزاد منردم 

 .کشورهاى مخت ف  هان در صحنه بي     الم  د

 
 خايص دائمد بخشد از درآمن  و منننابن  انسنانند و -

 کنيکد و  خااد در کشور به امر کنمنک بنه بنهنبنود 

زن گد اقتاادى و فرهنگد مردم در کشورها و منناقنق 

 .محروم  ر  هان

ممنوعيت ورود کشور به پنينمنان هناى رن  منردمند،  -

 .س طه ق بانه و سرکوبگرانه

 ساله جمهورى اسالمى  ٥٢پيمان نامه 
 و چين عليه کارگران و مردم ایران است

 آسنگران
پرسى: پيمان نامه يا سن  همکاری ايران و چي  مباحث زيادی را بناعنث 

ش ه است. شما اي  سن  را چگونه ارزينابنم منينکنننين   منوارن  سنيناسنم 

  ريانات اپوزيسيون راست را چگونه ميبيني   

 آموزش به زبان مادرى""
 ابزارى براى قومى کردن زبان آموزشى 

 على جوادى
 

پرسى: ا ازه دهي  بحث زبان در  امعه را با مساله منمنننوعنينت  زبنان 

رسمم ا باری  شروع كني . چرا ممنوعيت زبان رسمم ا بناری  ابنعناد 

 دیپلوماسى سرى جمهورى اسالمى 
 و دولت امپریاليستى چين

 پدرام نواندیش
 

هفته گذشته در چن  شهر مخت ف در اينران و در  نارج کشنور پرسش: 

ساله ايران و چي  برگزار شن ه  52 ظاهرا هايم در مخالفت با موافقتنامه 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر مى شود! نشریه
 سردبير :محمد رضا پویا

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش
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ابت ا بگوي  که اصل اي  پيمان نامه يا سن  همکناری آسنگران: 

 ا به امروز هنمنانننان منخنفنم منانن ه اسنت. وزارت  نار نه 

 مهوری اسالمم يک سن  ک م و با فرمولبن يهای دلنبنخنواهنم 

را منتشر کرده است اما همگان مي انن  که اي  سن  منتشر شن ه 

قوری  نظي  ش ه است که مان  اعتراض مردم بشود و اصنل 

اسناد امضا ش ه را مخفم نگه اشنتنه انن . در اين  منورد بناين  

بگوي  از نظر ما کمونيستها هر نوع ديپ ماسنم سنری و قنرار 

دادها و معاه ه نامه ها و پيمان نامه های سری ممنننوع اسنت.  

  لغو ديپ وماسد سرى. ممنوعيت ورود کشور به پيمنان هناى 

ر  مردمد، س طه ق بانه و سرکوبگرانه  دو اصنل پناينه ای 

سياست  ار م مورد نظر ما است. که در برنامه يک دننينای 

 بهتر آم ه است. 

با  و ه به موارد فوق اي  سن  همنکناری، پنينمنان ننامنه ای و 

 وافقم بي  دو کشور سنرمناينه داری وحشنم و رن  منردمنم 

است. نه  نها سری بودن آن باي  مورد اعتراض بناشن ، بن نکنه 

در همان بخشم ه  که  مهوری اسالمم منتشر کرده اسنت بنا 

 اکي  اعالم نموده که همکاری اي  دو رژي  ار ناناعنم شنامنل 

پيمانهای امنيتم، اقتاادی، سيناسنم و ننظنامنم و... اسنت، و 

همي  ه  باي  مورد اعتراض باش . روش  است که  نمنهنوری 

اسالمم با اي  اسناد امضا ش ه سری، دست دولت و سنرمناينه 

داران چي  را باز کرده است که در همه عرصه ها، در ايران 

 فعاليت کنن  و در زن گم مردم  اثير بگذارن .  

از منظر دولت چي ، ايران در منطقه ای اسنتنرا ن ينک قنرار 

دارد و يک پازل اص نم بنرای  نکنمنينل پنروژه  راه ابنريشن  

  ي   چي  است.  راه ابريش    ي   بنرای بنورژوازی چنين  

يک پروژه استرا  يک در رقابتهای  هانم برای دستيابنم بنه 

بازار کشورهای ديگر و پنروژه ای در رقنابنت بنا قن ر نهنای 

 هانم و برای گسترش منطقه نفوذ بورژوازی چين  قنراحنم 

 ش ه است. 

از منظر بورژوازی چي ، ايران به دليل و ود ذ ناينر عنظنين  

زير زمينم بوي ه نفت و گاز و به دليل اينکه کشوری پنهننناور 

با هشتاد مي يون  معينت اسنت بنازار مانرف منهنمنم بنرای 

کاالهای چينم محسوب ميشود. قرار گنرفنتن  اينران در کنننار 

  يج فارس و در منطقه نفت  يز کشورهای حاشيه  ن نينج از 

اهميت وي ه ای برای بورژوازی چي  بر وردار است. چنين  

با  س ط بر ايران  حت حاکميت  مهوری اسالمنم، منينخنواهن  

در رقابتهای  هانم دست باال پي ا کن  و سازمان دادن ننينروی 

کار ارزان ايران را به پشتوانه رقابتهای  نهناننم  نود  نبن ينل 

 کن . 

اما اي  نوع همکاری برای  مهوری اسالمم اساسا از منننظنر 

امنيتم مه  است.  مهوری اسنالمنم در حنالنت اسنتنينانال و 

 نرين  منوقنعنينت  نود  درمان گم کامل قرار گرفته است و در رعيف

 چني  سن ی را فر م برای ادامه عمر ننگي   ود ميپن ارد. 

بورژوازی حاک  در ايران با  کيه زدن به يک ق رت  نهناننم منانننن  

چي  ميخنواهن   نود را از سنرننگنون شن ن ننانات بن هن . حناکنمنان 

 مهوری اسالمم مي انن  چي  عالوه بر عضويتى در شورای امنينت 

عـمال يک ق رت اقتاادی امپرياليستم اسنت کنه بنه سنالم ا نمنم و 

 کنولوژی پيشرفته ماهز است. بوي ه در عرصنه کنننتنرل اينننتنرننت 

شهرون ان و امنيت سايبری،  منهنوری اسنالمنم احنتنيناج فنوری بنه 

 کنولوژی و  اربه چي  دارد. همي  وي گيهای چي   ذابيت  ناصنم 

برای حاکمان  هران ايااد کرده است. اولي  ه ف حکنومنت اسنالمنم 

اي  است که در مقابل  عرض مردم به حکنومنت از کنمنکنهنای چنين  

استفاده کن . عالوه بر اي   نمنهنوری اسنالمنم منينخنواهن  در منقنابنل 

ق ر های  هانم بوي ه آمريکا، به روسيه و چي   کينه بنزنن . نناگنفنتنه 

نمان  که چي  بزرگتري  وارد کنن ه انرژی فسي م در  نهنان اسنت و 

 اي  ه   ذابيت بااليم برای سران  مهوری اسالمم دارد. 

اما  اربه  اريخم نشان داده است هنينق قن ر نم از  نمن نه قن ر نهنای 

 هانم مانن  آمريکا و چي  و غيره منافن  دراز من ت  نود را فن ای 

رژيمهای ناپاي ار نخواهن  کرد. هماننناننکنه ننزدينکنم رژين  شناه بنه 

آمريکا و و ود هزاران مستشار آمريکناينم و اسنتنفناده از امنکناننات 

امنيتم آمريکا برای دفاع از  ود، نتوانست در مقابنل  نعنرض منردم 

س طنت را ناات ب ه .  مهوری اسالمم فنم النحنال منورد  نعنرض 

مردم ايران است و سرنوشتى را در  يابانهای ايران  عيي   نواهننن  

 کرد. 

عالوه بر اي ، مردم ايران هيق قرار دادی کنه از  ناننب  نمنهنوری 

اسالمم منعق  شود را برسميت نميشناسن  و آننرا بنم اعنتنبنار اعنالم 

ميکنن . زيرا اي  رژي  نه نماين ه مردم که قا ل مردم ايران است. هنر 

نوع رابطه ديپ ما يک و برسميت شنا ت   مهوری اسالمم از  اننب 

هر دولت و هرمر   بي  الم  م عمال در مقابل مردم و ع نينه منننافن  

 مردم ايران است. 

 

اما ا ازه ب هي  به  ريانات مخت ف اپوزيسيون راست بپردازم که هر 

ک ام از آنها چه رويکردی به اي  سن  همکاری  مهوری اسنالمنم و 

چي  داشته ان : اي  پيمان نامه يا معاه ه همکاری  مهنوری اسنالمنم 

و چي  از نظر  ريانات و  نبشهای سياسم بر ورد های متنفناوت و 

سياستهای متفاو م را به دنبال داشته است. مس ه از منظنر  نريناننات 

راست اع  از  مهوری  واه و س طنننت قن نب و من نم اسنالمنم در 

اپوزيسيون،  ماما از مورعم ناسيوناليستم و وقن  پنرسنتناننه منورد 

بحث و بررسم قرار گرفته است. اي   ريانات عم  ا با ک هايم مانن  

 وق  فروشم  و   ايران فروشم  و بم لياقتم رهنبنران  نمنهنوری 

اسالمم  و... اعترارشانرا بيان کردن  اما در واق  اعترارنشنان بنه 

اي  است که چرا  مهنوری اسنالمنم بنه دامن  ينکنم از کشنورهنای 

 آزادى،برابرى،حکومت کارگرى!

 ۰۰پرسش  شماره  

 ساله جمهورى اسالمى  ٥٢پيمان نامه                         
 و چين عليه کارگران و مردم ایران است                       

 آسنگران  
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شرقم افتاده است. از منظر اي   ريانات اگر اي  سن  با ينکنم 

از کشورهای غربم بوي ه آمريکا منعق  ميش  نتنها به آن هنينق 

 نق ی ن اشتن  ب که   وشحال ه  ميش ن . 

عالوه بر اي ،  ريانات راست اه اف ر  کمونيستم  نود را 

در اي  بحث بر سته کرده ان  و چي  را کشوری  کمونيسنت  

معرفم ميکنن . در حاليکه عال  وآدم مي انن  که در چنين  ينک 

سرمايه داری هار بازار آزادی با نظارت دولت حک  منينرانن . 

بيشتري  سرمايه گذاريها در  ود چي  از  ناننب کنننسنرننهنای 

چن  م يتم کشورهای غربم ا فاق افتاده است. سود سرشار از 

قبل نيروی کار ارزان چي  آن منب  منهن  و غنينر قنابنل چشن  

پوشم است که سرمايه داران غربم نميتوانن  از آن بنگنذرنن . 

 ريانات راست  الش ميکنن  گفتمان اعتراض مردم اينران بنه 

فقر و استب اد و  بعيض و مبارزه برای آزادی و برابری را به 

گفتمانم ناسيوناليستم و وق  پرستانه  نبن ينل کننننن  و در اين  

 فرمت ار ااعم قالب بزنن .

 ريانات ناسيوناليستم با سياستم راست وارد اي  منين ان شن ه 

ان  و  الش ميکنن  با اي  بهانه گفتمان ناسيوننالنينسنتنم و وقن  

پرستانه با محتوای ار ااعم را  قويت کنن . در شنراينطنم کنه 

 امعه پاسخم به فرا وان آنها ن اد و فقط  ع اد مع ودی  حنت 

 اثير افکار ناسيوناليستم با شعار  اينران، فنروشنم ننينسنت و 

ايران ما را نفروشي  و...  به  يابان آم ن  اما بخى عنمن ه ای 

از مردم در ابعادی وسي  به فرا وان بنازنشنسنتنگنان در روز 

پاسخ مثبت دادنن  و بنا شنعنارهنای حنق  ٥٠١١فروردي   ٥١

 ق بانه و راديکال به  يابان آم ن . 

همي  دو فرا وان و  فاوت شعارها و مطالبات آنها دو  نننبنى 

و  اثيرات آنرا به همگان نشان داد. اگر کسم دننبنال ارزينابنم 

از نفوذ چپ و راست در  نبشهای اعترارم است هنمنين  دو 

نمونه شاي  کافم باش  که ابعاد و محنتنوای اين  دو  نننبنى را 

 بشناس .  

هفته گذشته در چن  شنهنر منخنتن نف در اينران و در پرسش: 

سنالنه  52 ارج کشور  ظاهرا هايم در مخالفت با موافقتنامنه 

ايران و چي  برگزار ش ه است. از نظر شما اي  اعنتنرارنات 

 چه مشخاه های سياسم داشته ان  

اي   امعات اوال در اينران  ناينگناهنم نن اشنت و آسنگران: 

مردم پاسخم به آن ن ادن .  ع اد کمم از مردم که احتماال  حت 

 اثير  ب يغات ناسيوناليستم قنرار گنرفنتنه ينا بنهناننه ای بنرای 

اعتراض به رژي  يافته بودن  به نادرست وارد اين   نانمنعنات 

ش ن . اما شعارها بش ت ناسيوناليستم و راسنت و ار ناناعنم 

بود. اما در  ارج کشور در چن  شهر اي   انمنعنات بنا پنرچن  

ناسيوناليستم سه رنگ شير و  ورشي  برگزار شن . پنرچنمنم 

که  اريخم  وني  پشت آن است و پرچ  يک  نبى ار ااعنم 

و راست است. ايکونهای  ريانات ناسيوننالنينسن  پنروغنرب و 

ر يت با کمونيس  در اي   امعات بر ستگم  اصنم داشنت. 

به اي  اعتبار ماهيت اي   امنعنات ار ناناعنم و عنقنب منانن ه 

 است. 

افراد عادی مخالف  مهوری اسالمم به دلينل عن م افشناگنری 

 ريانات چپ، دچار  وه  ش ن  و فکر کنردنن  شنعنار  ننه بنه 

 مهوری اسالمم  کافم است که آنها در اي   امعات شنرکنت 

کنن . اما اي   نبى راست و ار ااعم ناسيوناليستم ميخواهن  بنا اين  

شعار که سالها از  کرار آن احنتنراز کنرده اسنت  نود را هنمنرننگ 

مردم نشان ب ه . مردم معترض نباي  دچنار  نوهن  بشنونن . هنر ننوع 

مطرم ش ن و بر سته ش ن شعار های ناسيوناليستم  ير  الصم بنه 

 آزاديخواهم و آلترنا يو کارگری و سوسياليستم است. 

اما  رفن   ريانات راست اي  بار ه  هنمنانننن  منوارد قنبن نم عنمنرش 

قوالنم نخواه  بود.  ريانات راست و س طنت قن نب هنمنينشنه چننن  

سالم از مردم عقب هستن . روزی که نه گفت  به  منهنوری اسنالمنم 

مه  بود اينها مشغول مخالفت بنا اننقنالب و قنرم رفنرانن وم بنودنن . 

امروز ه  مر ب  کرار ميکنن  م اف  مبارزه ای مسالمت آميز هستنن  

و نيروهای نظامم را برای بع  از  مهوری اسالمم الزم دارن . بعن  

از چهل و دو سال اينق ر  پينشنرفنت  کنرده انن  کنه  ننه  گنفنتن  بنه 

 مهوری اسالمم را بپذيرن . شک نکني  همين   نريناننات بنه نسنبنت 

راديکال ش ن اعتراض و مطالبات مردم فردا ميتوانن   ود را من افن  

کارگر ه  نشان ب هن . همانانکه شيري  عبادی ا نينرا ننوشنتنه اسنت 

آلترنا يو بع  از  مهوری اسالمم، کارگران ايران و  نبنى بنرابنری 

ق بانه زنان ايران هستن . اي  همان شيري  عبادی ای است که  اينزه 

  ود را  ق ي   ا مم کرد. 

 

در اي  ميان هشياری چپ بسيار مه  و  عيين  کننننن ه اسنت. راسنتنهنا 

هرچق ر شعار  راديکالتر  ب هن  به اي  معنم نيست که شعار منا را 

 کرار ميکنن  يا راديکال ش ه ان . کسم که اينرا ميگوي  شنرمنگنيننناننه 

ميخواه  به  بهه راستها نزديک بشود. بنرعنکنن آننهنا اين  کنار را 

ميکنن   ا اي  امکان را بو ود بياورن  يک  ايم  اکريز  نبى  نود 

را نهايت راه اعالم کنن . همانانکه  مينم دست کارگر را  بنوسنين   

 ا اعتااب نفت را  مام کن ، روزی  واه  آم  که  نريناننات راسنت 

ه  دست کارگر را ببوسن   ا به کار انه برگردن  و کناری بنه قن رت 

 سياسم ن اشته باشن . 

 

آناه در اي  رون   حوالت مه  است اي  است که  نبنى کنارگنری و 

چپ کمونيست باي  آلترنا يو کارگری و سوسياليستم  ود را بر ستنه 

کنن . ما با  مهوری اسالمم  نگ داري  و با  نريناننات اپنوزيسنينون 

نق . ما ع يه اي  پيمان نامه چي  و  مهوری اسالمم اساسا از مور  

 نبى کارگری و کمونيستهای آن  امعه اعالم ميکني  کنه اين  قنرار 

داد ع يه کارگران ايران اسنت زينرا ا نرای آن بنر اسنتنثنمنار شن ين  

نيروی کنار منتنکنم اسنت. عن نينه منردم اينران و بنر نالف آمنال و 

آرزوهای مردم ايران بطور ک م است، زيرا  نمنهنوری اسنالمنم را 

 قويت ميکن . ع يه مردم ايران است زينرا ا نراينم شن ن اين  قنرم 

قرار است  مهوری اسالمم را از زير ررب اعتراض مردم نانات 

 ب ه .  

 مرگ بر جمهورى اسالمى!

 ۰۰پرسش  شماره  

 زنده باد اول ماه مه، روز جهانى کارگر
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 اي  سياست چيست  

: زبان اداری و آموزشم  امعنه ننبناين  رسنمنم و علی جوادی

ا باری باش .  امعه باي   امناناننات و  سنهنينالت الزم بنرای 

متا مي  به ساير زبانها، در زمنينننه هنای زنن گنم سنيناسنم و 

ا تماعم و آموزشم  را فراه  كن .  امعه باي   حق هر كنن 

به ايناه بتوان  به زبان منادری  نوينى در كن نينه فنعنالنينتنهنای 

ا تماعم شركت كن  و از ك يه اماانات ا تماعم مورد استفاده 

يك دنيای بنهنتنرا را  -همگان بهره من  شود  )مناور حامت 

به رسميت بشناس  و م زومات آن را  امي  كن  . هر كن بناين  

بتوان با زبان مورد  ر يح  ود )زبان مادری يا زبانم كنه بنه 

آن  س ط بيشتری داردا از امناناننات منورد ننيناز هنمنگنان در 

 امعه بهره من  شود. بسياری از  وام  كنننوننم دارای زبنان 

رسمم نيستن ،  وام  بيشتری دارای زبان ا نبناری ننينسنتننن . 

 ايران فردا نيز نباي   زبان رسمم ا باری  داشته باش .

يك رك  سياست ناسيوناليس  عظمت ق نب اينراننم در دوران 

په وی شال دادن به هويت  ايرانم  از كانال رسمم كنردن و 

ا باری كردن زبان فارسم در  نغنرافنيناينم اينران بنود. اين  

سياست ار ااعم را به شا نم  شن  و زمنخنت در گنوشنه و 

كنار  امعه در م  های قوالنم در زمنان حناكنمنينت  نود بنه 

 پيى بردن .     

زبان رسمم ا بناری در عنين  حنال ننينز ينك ركن  سنيناسنت 

 ريانات قوم پرست است. در اي  نگرش هن ، زبنان اداری و 

آموزشم  نامنعنه، زبنان منادری، رسنمنم و ا نبناری اسنت. 

انتخابم در كار نيست. مردم منتسب به  من نت  حنق اننتنخناب 

زبان مورد نظر  ود را ن ارن . نميتوانن  زبان ديگری غير از 

زبان مادری  ود را بعنوان زبان آمنوزشنم و اداری  نامنعنه 

انتخاب كنن . آناه متفاوت است،  غرافيا و مح وده اينم اسنت 

كه اي  سياست ار ااعم باي  در آن مح وده به پيى برده شود. 

 ننفنناوت ننناسننيننونننالننيننسنن  عننظننمننت قنن ننب ايننرانننم و انننواع 

ناسيوناليستهای قومم در مح وده  غرافنيناينم اسنت كنه قنرار 

است زبان رسمم و ا بناری منورد ننظنر  نود، كنه ينانم از 

اركان هويتهای كاذب قومم و م م است، به قور ا نبناری بنه 

 پيى برده شود. 
 

آيا ممنوعيت زبان رسمم ا باری به معنای برسمينت پرسش: 

 شنا ت  آموزش به زبان مادری است  
 

: آيا شق سومم قابل  اور نيست  آيا در دعنوای علی جوادی

 ناحهای رژي  اسالمم باي   انب يك  نام را گرفنت  آينا در 

  ال مي يتاريس  آمرياا و متح ي  اش با رژي  اسالمم بناين  بنا 

 يام از اي  نيروها همسو ش   

پاسخ روش  است.  ير! ممنوعيت زبان رسنمنم ا نبناری بنه 

معنم برسميت شنا ت   آموزش به زبان مادری  نيست. معنناينى از 

نظر م  كمونيست كارگری اي  است كه باين  امناناننات و  سنهنينالت 

الزم برای متا مي  به زباننهنای  ناری در  نامنعنه را فنراهن  كنرد. 

معنايى اي  است كه نميتوان به زور هيق انسانم را وادار به  ا   بنه 

زبانم  الف مي ى در  امعه كرد. معنايى اي  كه اح ی را نمينتنوان 

 بخاقر  ا   به زبانهای متفاوت مورد  بعيض قرار داد.

ممنوعيت زبان رسمم ا باری  الشم برای   وگيری و منمنننوعنينت 

يك نوع زورگويم و ا بار در  امعه است. مفنهنوم و منقنولنه ای در 

زمينه  عيي  زبان آموزشم و اداری  امعه نيست. اي  دو منقنولنه در 

عي  ار باق با ه ، از ه  متفاوت و مازا هستن . پاسخ كموننينسنتنم و 

پيشرو به مساله زبان اص م اداری و آمنوزشنم در  نامنعنه بناين  بنر 

مبنای ماالح عمومم  امعه در مت  شرايط دا ن نم و بنين  النمن ن نم 

 كنونم و با شا ص پيشروی انسانها  عيي  و انتخاب شود.   
 

 اعتبار زبانهای رايج در  امعه دقيقا به چه معنا است  پرسش: 
 

: معنای س بم آن اي  است كه دولت و ينا هنينق ارگنان و علی جوادی

نهاد اداری  امعه نميتوان  هياگونه مح وديتم در كاربنرد ينك زبنان 

در  امعه ايااد كن . معنننای اثنبنا نم آن اين  اسنت كنه  نامنعنه بناين  

اماانات و  سهيالت الزم برای متا مي  به اي  زباننهنا را در زمنينننه 

 های سياسم و ا تماعم و آموزشم فراه  كن . 

ببيني  در محل زن گم م ، شما ميتواني  زبان مورد نظر  نود را در 

مرا عه به بيمارستان، دادگاه و ديگر مراكز اداری و   ما م  عنينين  

كني . اگر چه اي  اماانات در حال حنارنر هنمنه  ناننبنه ننينسنت، امنا 

گوشه ای از يك سياست اصولم است. هيق شهرون ی نباي  به  ناقنر 

 ا   به زبانم كه در  امعه  اری است از   مات ا تماعم و امانان 

شركت در ك يه عرصه های سياسم و ا تماعم و آموزشم محروم و 

 يا مورد  بعيض واق  شود. 
 

برنامه يك دنيای بهتر و هماني  شمنا بنه كنرات در زمنينننه پرسش: 

 امي  اماانات و  سهيالت الزم برای متا مي  به ساير زبناننهنا را در 

زمينه های سياسم و ا تماعم و آموزشم فراه  كن ،  اكي  كرده اين . 

زمينه های سياسم و ا تماعم اي  مساله كامال روش  ان . آينا  نامنين  

 سهيالت الزم در زمينه آموزشم به معنای آموزش به زبنان منادری 

 نيست  
 

 ير!  امي   اماانات و  سهيالت  در زميننه آمنوزشنم علی جوادی: 

دقيقا به اي  معناست كه  اماانات و  سنهنينالت  وين ه ای بنرای اين  

بخى از شهرون ان در زمينه های آموزشم فراهن  شنود. بنه منعنننای 

آموزش به هر بخشم از  امعه به زبان مادری و اوليه شنان ننينسنت. 

اي   سهيالت ميتوان  كالسهای وي ه باش ، ميتوان  كمانهنای آمنوزشنم 

مشخام باش . اي   سهيالت ميتوان  و باي  بر حسب نياز شهنرونن ان 

 زنده باد جنبش مجامع عمومى کارگران!

 ۰۰پرسش  شماره  

  

 ابزارى براى قومى کردن زبان آموزشى   »آموزش به زبان مادرى «                   

 على جوادى  
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 در هر بخشم از  امعه  وسط نهادهای ذيربط  عيي  شود. 

اگر منظور از  سهيالت در زمينه آموزشم به معنای آمنوزش 

بننه زبننان مننادری بننرای هننر شننهننروننن ی بننود، حننتننمننا چنننننينن  

فورمولبن ی ای ا خاذ مينشن . مسن نمنا بنعن ا منينتنوان بنه دالينل 

 متفاوت اي  مساله بطور مشخص  ر پردا ت. 

پرسى: كال  ايگاه آموزش زبان مادری در  امعنه از ننقنطنه 

 نظر شما چيست  

اماان آموزش زبان مادری، اگر زبانم متنفناوت علی جوادی: 

از زبان آموزشم در  امعه باش ، بناين  بنه عنننوان ينك زبنان 

 اری و معتبر در  امعه، چناناه دارای منتنقنارنينان منعنينننم 

باش ، فراه  شود. اما مساله مهمتر  امنين   سنهنينالت الزم در 

اي  زمينه برای كودكانم است كه در مراحل اولنينه آمنوزشنم 

 ود به زبان آموزشم  امعه آشنايم ن ارن . سيسنتن  آمنوزشنم 

 امعه باي  اماانات الزم بنمنننظنور ينادگنينری زبنان آمنوزشنم 

 امعه را برای اي  بخى از  امعه بطور وي ه ای فراه  كنن . 

هر كودكم باي  بتوان  به راحتم و با در ا تيار داشت  امااننات 

وي ه به زبان آموزشم  امعه مسن نط شنود، بن ون اينننانه اين  

واقعيت منار به عقب مان گم آموزشم و  نحنانين نم هنر  نك 

 كودكم گردد.

اما يادگيری گسترده و  خاانم  نر، بناال بنردن شنننا نت و 

در ه  س ط به  اريخ و ادبيات و ... زبان مادری امر دينگنری 

است. يك انتخاب است، امری س يقه ای اسنت كنه بناين  منانننن  

ساير زبانها اماانا ى در صورت و ود  قارای الزم  نوسنط 

ارگانهای ذيربط در مراكز آموزشم فراه  گنردد. مسن نمنا هنر 

بخى از  امعه ميتوان  برای گسترش دامنه نفوذ و فنراگنينری 

زبان و ادبيات زبان مورد عالقه  ود بمثابه امری شخانم و 

 يا  معم  الش كن . 
 

: حزب كمونيست كارگنری بنمننناسنبنت  روز  نهناننم پرسش

زبان مادری  اقالعينه ای صنادر كنرده و در آن از اينننانه 

 آموزش به زبان مادری يك حق  هانشمنول اسنت  صنحنبنت 

كرده است. ا ازه دهي  به ا زاء اي  فورمولبن ی بپردازي . آيا 

آموزش به زبان مادری يك  حق  است  يك  حق  هانشنمنول 

 است   
 

: اگر منظور ايااد سيست  آمنوزشنم بنه زبناننهنای علی جوادی

مخت ف مادری در سطح  هان باش  و نتياتنا  نامنعنه بناين  بنه 

ميزان زبانهای  اری در  هان م نزم بنه ايناناد سنينسنتنمنهنای 

آموزشم متفاوت از ابت ايم  ا دوران پاينان دانشنگناهنم ايناناد 

 شود. م  نه به چني   حقم  اعتقاد و نه عالقه زيادی دارم. 

ببيني  زبان يك محاول ذه  و مغز و  نارينخ اسنت. بشنر در 

قول حيات  اكنونم  ود زبانهای متفاو م ايااد كرده اسنت و 

شاي  زبانهای متفاوت ديگر و يا زبان واحن ی را ايناناد و ينا 

انتخاب كن . و ود زبانهای متفاوت در قول  نارينخ و حنينات 

بشر ناشم از پراكن گم  غرافيايم و زن گم قبي ه ای و قناينفنه 

ای و ع م ار باقات وسي  و گسترده در سطح بي  الم  م بنوده 

است. اي  ورعيت با گسترش منراودات ا نتنمناعنم و  نبن ينل 

ش ن  هان به  دها ه  هانم  به ش ت در حال  غيير اسنت و 

 اكنون  غييرات بسياری كرده است. در حال حارر منا شناهن  

آن هستي  كه يك زبان بنمنثنابنه زبنان اصن نم عن نمنم و زبنان اصن نم 

مراودات بي  الم  م در حال شال گيری و عروج است.  عينين  زبنان 

آموزشم  امعه باي  اي  رون   غيير و  حوالت زبانم در سطح  هنان 

 را م  نظر داشته و بر مبنای آن شال بگيرد.

هزار زبان در قول  اريخ از منينان  ٥١بنا به  حقيقم  اكنون بيى از 

رفته ان  و اي  رون  هماننان در حنال گسنتنرش اسنت.  نخنمنين  زده 

درص  زبانهای منو نود از  ۰١ ا  ۰١ح ود  ۰٥١١ميشود كه  ا سال 

از زبناننهنای منو نود  نننهنا  ۰۶۹ميان  واهن  رفت. در حال حارر 

 معيت  هان  ا   ميشود.  وقئه ای در كار نيست، عامنل  ۹% وسط 

اص م اي   غيير و  حول شهرنشينم و گسترش مراودات بي  النمن ن نم 

است. اي   غيير و  حوالت گوشه ای از  هانم ش ن دننينای منعناصنر 

است. مح وده زبانها به سرعت  غيير و  حنوالت  نامنعنه بشنری در 

 حال  غيير و  حولن .  

اما چرا ايااد سيستمهای آموزشم به زبناننهنای منخنتن نف منادری در 

سطح  هان باي  يك  حق  هانشمول  باش   م  ه  مانن  برنامه  ينك 

دنيای بهتر  اثر مناور حامت به  حق  آمنوزش بنه زبنان منادری 

بعنوان يك  حق  هانشمول  باوری ن ارم. در حال حارر در  نهنان 

هزار زبان متنفناوت  نان ن  منينشنود. آينا  نامنعنه  ٥١به  خمينم ح ود 

هزار زبان آموزشم از ابت اينم  نا دانشنگناهنم  ٥١بشری باي  دارای 

باش   آيا هر كشوری به  ع اد زبانهای رايج در آن كشور باين  دارای 

زبان آموزشم باش   آيا كشور مها ر نشينم مانن  آمرياا بناين  دارای 

زبان آموزشم باش   آيا شهر بزرگم مانن   هران و ينا  ۰١١ ا  ۰١١

زبان آموزشم باش   با زبانهنای در  ۰١يا   ٥١لن آنا ن باي  دارای 

حال انقراض چه باي  كرد  آيا باي  سنگرها و  نن قنهناينم در دفناع و 

حفظ و بقاء آن ها ايااد كرد  اي  چه  حقم  است كه  نحنقنق آن هنر 

چه بيشتر بشريت معاصر را گنرفنتنار فنراگنينری زبناننم منيناننن  كنه 

ميتوان  فردايم ن اشته باش   آيا  حقق اي   حق  به منعننناينم منحنروم 

كردن بخشهايم از انسانها از دسترسم در ه اول به زبانهای اصن نم 

  ر آموزشم و ع مم  هان نيست  

ببيني   حق آموزش به زبان منادری  در زمنره حنقنوق  نهنانشنمنول 

انسانها مانن  حق حيات، معاش، فراغت،  فريح و آسناينى، آمنوزش، 

سالمتم، به اشت، استقالل فردی، آزاديهای فردی، آزادی های كامل 

و بم قي  و شرق، آزادی نق   مامم  وانب زنن گنم، آزادی پنوشنى، 

آزادی انتخاب محل زن گم و ... ننينسنت.  نحنقنق چنننين   حنقنم  در 

شرايطم كه زبان ع مم  امعه بشری انگ يسم است، در شرايطم كه 

 حقيقات و رساله های ع مم به زبنان اننگن نينسنم اسنت، عنمنال  ١۹%

عام م ف ج كنن ه در در  هت بر ورداری هنمنه  ناننبنه از امناناننات 

ع مم و آموزشم  هان معاصر است.   حقق چني   حقم  نه عامن نم 

در  هت پيشرفت و  عالم  امعه بشری ب اه فاكتوری در  هت حفنظ 

شاافها و ع م  وانايم انسانهای بيشماری در منراوده بنين  النمن ن نم و 

بر ورداری از پيشرفته  رين  امناناننات عن نمنم و آمنوزشنم  نهنان 

 معاصر است. 

نه! م  قرف ار چني   حقم  نيست . م  قرف ار  امنين   امناناننات و 

 سهيالت  الزم برای  ب يل زبان آموزشم و ع مم  نهنان منعناصنر، 

كه در حال حارر انگ يسم است، به يك رايج و منتن اول اصن نم در 

  مام  وام  هست .
 

بيائي  فرض كني  و بپذيري  كه چني   حقنم  منو نود اسنت، پرسش: 

 کارگر زندانى،زندانى سياسى آزاد باید گردد!

 ۰۰پرسش  شماره  
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اي   حق  در چه پروسه ای ميتوان  و يا بناين  منتنحنقنق شنود  

ك ام فرد يا ماموعه ای از افراد  امعه  عيي  ميانن  كه زبنان 

 آموزشم در مح ه و منطقه و بخشم از  امعه ك ام باش   
 

: سئوال  البم است. از قرار  حقق چني   حنقنم  علی جوادی

باي  در ا تيار  م تم  يا در هر منطقه و مح ه ای در ا نتنينار 

 معيتم باش  كه به اي  زبان  ا   مياننن . هناهنرا هنينق بنخنى 

ديگری از  امعه نميتوان  د التم در  انمنين  گنينری در اين  

مورد و يا حق ابراز نظر در اي  زمينه را داشته باش . مهمنتنر 

به نظر نميرس  كه حتم مردمم كه به زبانم صحبت منيناننننن ، 

 حق  آن را نن ارنن  كنه آزاداننه  نواهنان آمنوزش بنه زبنان 

ديگری به غير از زبان  مادری   نود بناشننن . در اينننانا منا 

شاه  نوعم  اسارت  در چنگال  حقم  هستي  كنه  نالنصنم 

از آن  نها با ع م برسميت شناسم اي  حق اماان پنين ا منيناننن . 

بنظر اي   حق  ميتوان   ود قوقم بر گردن انسانها باشن  كنه 

 الصم از آن با نفم آن اماان پذير است و اگنر بنپنذينرين  كنه 

اي  مردم حق دارن  كه آزادانه زبنان دينگنری را بنه غنينر از 

زبان مادری  ود برای سيست  آموزشم انتخاب كننن ، آينا اين  

اماان نباي  يك اماان ا تماعم و انتخابم برای همگنان بناشن   

و آيا اي  پروسه ما را نميتوان  بنه اين  فنورمنولنبننن ی كن نين ی 

برسان  كه منينتنوان ينك زبنان آمنوزشنم اصن نم را از منينان 

زبانهای رايج در  نامنعنه اننتنخناب كنرد و در كنننارش زبنان 

انگ يسم را قم پروسه ای آمنوزش داد  نا بنه زبنان منتن اول 

 آموزشم و اداری  ب يل شود    

از قرف ديگر، اي   حق  از قنرار در زمنره حنقنوق منننفنم 

مانن   حق   ايم  در قبال مساله م م نيست. حقم ننينسنت كنه 

از قرار برای درمان دردی سخت ا تناب نناپنذينر شن ه اسنت. 

 حقم  اثبا م است و با هر در ه  حقق آن از قرار گنامنم بنه 

سوی  عالم برداشته ش ه است. حقم است كه هنر چنه بنينشنتنر 

 امعه زبانهای مو ود را برسميت بشننناسن  و بنه منينزان آن 

زبان آموزشم و اداری ايااد كن ،  نحنقنق آن منو نب  ن اينم 

های زبانم بيشتری در  امعه ميشود. در ايناا ما از قنرار بنا 

فورمولم مشابه  حق  عيي  سنرننوشنت من نل  امنا در زمنينننه 

آموزش و زبان يعننم  حنق  نعنينين  زبنان آمنوزشنم   نوسنط 

 م ت  منتنان ن  بنه اين  زبنان منوا نه هسنتنين . اين  آن  نننبنه 

 ناسيوناليستم است كه  ريانات ف راليست بر آن  اكي  ميانن .

به اي  اعتبار در هر مح ه و منطقه ای كه گنروهنم از منردم  

كه به زبان متفاو م  ا   ميانن  به سيستن  آمنوزشنم منتنفناو نم 

 قسي  ميشون . اي  شال   ي ی از آپار اي  زباننم و آمنوزشنم 

در  امعه است. اسالميستها كنودكنان و  نواننان را بنرحسنب 

 نسيت به م ارس مخت فم ميفرستن ، ف راليستها ننينز كنودكنان 

را بر حسب زبان مادری شنان بنه من ارس منخنتن نفنم ارسنال 

 واهن  كرد. ما  اكنون برای برچي ن من ارس اسنالمنم  نالش 

مياردي ، حال با اي  پ ي ه موا ه ش ه اين . اين  بسناق را بناين  

 برچي .  
 

: بيانيه حزب كمونيست كنارگنری بنه مننناسنبنت  روز پرسش

 هانم زبان مادری  صادر ش ه است. آيا مور  يونسنانو در 

قبال اي  مساله  آموزش به زبان مادری  در هنر بنخنشنم از 

 امعه است  مساله اص م و معض م كه يونساو در اي  چنهنارچنوب 

 دارد، چيست  
 

: يونساو  واهان برسمنينت شنننا نتن  و   ن رينن زبنان علی جوادی

مادری  در نظام آموزشم  وام  است، همانطور كه  اريخ و ادبينات 

را   رين ميانن . مساله يونساو حفظ و نگه اری زبان های منو نود 

در  امعه است. عالقه ای  اريخم برای حفظ و نگه اری پ ي ه هنای 

رو به زوال است. نگران زوال  نننوع فنرهنننگنم و زبناننم منو نود 

هستن . نگران اي  هستن  كه بخى قابل مالحظه ای از مردمنان زبنان 

مادری شان  ايم در سيست  آموزشم ن ارد و يا اينانه منحن ودينتنهنای 

بسياری برای آنها و ود دارد و از  انب بر م از دولتها بنه عنننوان 

زبانم معتبر به رسميت شنا ته نميشود.  وصيه هايم برای حنفناهنت 

 از  امعه چن  زبانم بودن  وام  دارن .  

مور  يونساو دفاع از  آموزش به زبان مادری  الزاما نيست. اگنر 

ه  بود، مور  قابل دفاعم نبود. همانطور كه مور  بنيناننينه حنقنوق 

بشر در زمينه  ق س مالايت  اوصم بر ابزار  ولي  و  وزي  قنابنل 

 دفاع نيست.
 

: چه عوامل سياسم و ا تماعم باعث كرنى گنراينى راسنت پرسش

در حزب كمونيست كارگری به اي  سياست قوم پرسنتنان در  نامنعنه 

ش ه است   ايگاه اي  سياست در كل پروژه گرايى راست در حنانانا 

 چيست 
 

اي  ه  يام دينگنر از  نبنعنات چنر نى بنه راسنت در علی جوادی: 

سياست  وسط گرايى راست حاك  بر حزب است. اي  گرايى بر اين  

 اور باقل است كه روی آوری به چني  سياستهايم زمينه ا تماعم 

ش ن حزب را فراه  ميان . همانطور كه  اور مياننن  دفناعشنان از 

فعالينم كه حتم با پنرچن   حنزب ب  بنه منين ان آمن ه انن ، منو نب 

نزديام اي  فعالي  به سياستهای حزب ميشود. همناننطنور كنه  انور 

ميانن  سياست دفاع از هركسم كه  يك ذره  با رژي  اسالمنم زاوينه 

داشته باش ، يك سياست اصولنم اسنت. اسناس اين  سنيناسنت بنر ينك 

نگرش  همه با همم  استوار است. در اي  نگرش  نبى سرننگنوننم 

همه چيز و  نبى كمونيس  كنارگنری هنينق چنينز اسنت.  نننبنشنهنای 

ا تماعم متخاص   ايم در اين  ننگنرش راسنت نن ارنن .  نغنينينرات 

بسيارن . انقالب كارگری  ب يل به اننقنالب هنمنگناننم شن  و  ان نت 

قبقا م آن محو ش . حاومت كارگری به حاومت انسانم  نبن ينل شن . 

سياست شركت قائ  به ذات برای رف  هر گونه نابرابری و  بعنينضنم 

به سياست  شاگرد شوفر  ش ن  نبشهای ديگر  ب يل ش . منتناسنفناننه 

 اي  قاه سر دراز دارد. 

همانطور كه ناسيوناليس   منفعت م م  را مبنای نفم و اننانار منننافن  

متفاوت و متضاد قبقا م و ا تماعم قرار مي ه ، اي  گرايى ننينز بنا 

سياست  همه با همم   ود بر اناار مناف  متضاد  نبشم در  نننبنى 

 سرنگونم ق بانه در  امعه  اكي  ميان . 

 الب اي  است كه اي  سياسنت در حنزب بنا شنتناب زدگنم  ناصنم 

صورت گرفت. بع  از چن  دور چر ى در حزب و چنپ و راسنت 

زدن اعضايم از هيات ا رايم ب ون ايناه حتم به دفتنر سنيناسنم كنه 

مر   سياست گذاری است مرا عه شنود، اين  سنيناسنت در دسنتنور 

قرار گرفت. گويم در  الش ان  كه گوی سبقت را از  نرينان راسنت 

در صف حزب كمونيست ايران در چر ى بنه سنوی نناسنينوننالنينسن  

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهورى اسالمى!

 ۰۰پرسش  شماره  
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 برباين . 
 

بننه مسننالنه منورنن  ا نيننر حننزب و بنرنننامنه حننزب پررسررش: 

بپردازي . چرا اي  مور  با موار  من رج در برننامنه حنزب 

 در  ناقض قرار دارد  است الالت اص م شما ك ام است  
 

: يك دنيای بهتر، برنامه  نبى كمونيس  كنارگنری علی جوادی

هيق اشاره ای به  حق آموزش به زبان منادری  نن ارد. هنينق 

ابهامم در اي  زميننه منو نود ننينسنت. بنه درسنت هن  چنننين  

 حقم  را برسميت نمم شناس . قرار ننينسنت  نامنعنه چننن ين  

زبان آموزشم و اداری داشته باش . مردم در اينران بنه زبنان 

آموزشم و اداری نيازمن ن  كه بينشنتنرين  امناناننات بنمنننظنور 

 امي  ار باق و فعاليت ا تماعم را برای همگان چه در سطنح 

 امعه ايران و چه در سطح  امعه بشری فراه  كن . بنرننامنه 

روش  و صريح  اكي  ميان  كه  دولت ميتوان  ينانم )ننه چننن  

 اكي  از م  استا از زباننهنای راينج در كشنور   – ا، نه ده  ا 

را بعنوان زبان اداری و آموزشم اص م  عيي  نماي ، مشنروق 

بر ايناه اماانات و  سهيالت الزم بنرای منتنان نمنين  بنه سناينر 

زبانها، در زمينه زن گم سنيناسنم و ا نتنمناعنم و آمنوزشنم، 

منننانور حنانمنتا و در  -و ود داشته باش   )يك دنيای بهتر

عي  حال ارافه ميان :  بمنظور پايان دادن به عقنب منانن گنم 

 امعه از صف مق م پيشرفت ع مم و صنعتم و فرهننگنم در 

 هان امروز و برای كمك به بهره من  ش ن  وده منردم اينران 

از مواهب اي  پيشترفت هنا و امنانان شنركنت مسنتنقنين   نر و 

فعاالنه  ر آنها در حيات ع مم و فرهننگنم  نهنان منعناصنر،  

عالوه بر  غيير الفبای فارسم به ال ي :  زبنان اننگن نينسنم، بنا 

ه ف  ب يل گنام بنه گنام آن بنه ينك زبنان آمنوزشنم و اداری 

مت اول در كشور، از سننين  پنائنين  در من ارس آمنوزش داده 

 شود.  اي  مور   فسير بردار نيست. 
 

: آيا اي  مور  برنامه كه يام از زبناننهنای راينج در پرسش

 امعه به عنوان زبان  اص م  آموزشم و اداری انتخاب شود 

به اي  معنا است كه زبان  فرعم  آموزشم ميتوان  زبناننهنای 

 مح م رايج در  امعه باش   چرا  

 ير! به اي  معناست كه زبان انگ يسنم بناين  در علی جوادی: 

قم پروسه ای به زبان آموزشم و اداری  نامنعنه، در كنننار 

زبان اص م آموزشم و اداری،  نبن ينل شنود.  نامنعنه فنردای 

ايران  ا آناا كه به زبان آموزشم و اداری بنرمنينگنردد، بناين  

  امعه ای دو زبانه باش . 
 

مور  شنخنانم منننانور حنانمنت در اين  زمنينننه پرسش: 

 چيست  آيا سن  و مور  ماتوبم از او و ود دارد  
 

 وشبختانه نظر مناور حامت در اين  زمنينننه علی جوادی: 

كامال روش  است. عالوه بر برننامنه دننينای بنهنتنر، منننانور 

 نحنت عنننوان  ۰حامت در گفتگويم با نشريه پرسى شنمناره 

 فارسم را باي  به ال ي  نوشنت  اشناره منعنين  و غنينر قنابنل 

 فسيری ه  به مساله زبان ه  دارد:  م  بعنوان ينك شنهنرونن  

ايران معتق م باي  انگ يسم را به يك زبان دوم منعنتنبنر و راينج 

در ايران  ب يل كرد و به  اوص آن را در ق منرو عنمن نم و 

دانشگاهم فعاالنه به كار برد.  زبان دوم منعنتنبنر و راينج در كنننار 

 زبان اص م آموزشم و اداری. 

اما دوستانم كه بنا به اذعان  ودشان از مناور حامت عبنور كنرده 

ان ، اي  مور  گيری روش  و عميقا پيشرو اهميت چن انم بنرايشنان 

 ن ارد.
 

: در دفاع از  آموزش به زبان مادری  معموال به منعنضنالت پرسش

و مشاال م كه كودكان ميتوانن  داشته باشن ، اشاره منينشنود. راه حنل 

شما برای كودكانم در  انه به زبان دينگنری غنينر از زبنان اصن نم 

 آموزشم  ا   ميانن ، چيست  
 

: ا ازه دهي  ابت ائا به اي  ناتنه اشناره كننن  كنه كنودكنان علی جوادی

برای اي   ريانات ابزار پيشبرد سياستهای قوم پرستناننه شنان اسنت. 

مساله شان باد زدن و زن ه نگه اشت  هوينت كناذب قنومنم  نودشنان 

است. حقوق كودك، منفعت كودك  ايم در اي  سياست ن ارد. نتينانتنا 

قبل از ايناه به يك مساله عم م و پرا يام پاسخ دهي  باي  قبل از هنر 

 چيز كودكان را از اسارت  ريانات قوم پرست  الص كني . 

اما اي  مساله راه حل  نود را دارد. راه حن نى  نامنين  امناناننات و 

 سهيالت الزم، سازمان دادن كالسهای وي ه بنرای چنننين  كنودكناننم 

است كه هر چه سريعتر و ب ون كمتري  معض م بنه زبنان آمنوزشنم 

 امعه مس ط شون . راه حل ساده است، ايااد امااننات بنينشنتنر بنرای 

اي  دسته از كودكان.  هيه كتب،  زوات و كالسهايم كه اي  وين گنم 

كودكان را در نظر گرفته و اي  دوره انتقالم را به سرعت قم كننن . 

 پاسخ ساده است، مساله پياي ه نيست.  

از قرف ديگر باي  به اي  مساله اشاره كرد كه سني  كودكم مننناسنب 

 ري  زمان برای يادگيری زبانهای متفاوت در انسان است. كودك بنه 

سادگم ميتوان  چن  زبان را در سني  پايي  فرا بگيرد.  اربه كودكنان 

ما در  ارج كشور  ود گواه چني  واقعنينتنم اسنت. راه حنل مسن نمنا 

قومم كردن سيست  آموزشم نيست. راه حل آن برسميت شنا تن  اين  

 واقعيت و ارائه   مات آموزشم الزم است.
 

: ا يرا محس  ابراهيمم از حااا در مط بم پراز  ع نينات بنه پرسش

حق  انتخاب  زبان آموزشم  وسط كودكان اشناره كنرده اسنت. چنه 

نق ی به اي   انتخاب  داري   آيا واقعا كودكان زبان آموزشم  ود را 

انتخاب ميانن   آيا انتخاب آزادانه  امعه در ار باق با زبان آمنوزشنم 

 اص م و زبان انگ يسم يك  حميل ررا انم به كودك است  
 

:   ع يات   عبير كامال درستم از مط ب ايشان است كنه علی جوادی

پردا ت  به آن ا الف وقت است. باای پاسخگويم به منبناحنث ايشنان 

بهتر است به سراغ بستر اص م اي  بحث يعنم ناسيونالينسنتنهنای قنوم 

پرست بروي . اما  ا آناا كه به سئوال شما برميگردد باين   ناكنين  كننن  

كه پيى از اي   راه كارگر  نيز در منورد  حنق  اننتنخناب  حناناب 

كودك برای  ود يك اساان ال دست و پا كرد. ايشان اكنون بنه هنمنان 

است الالت متوسل ش ه و در همان راه ق م گذاشته ان . اننتنخناب زبنان 

آموزشم  وسط كودك متاسفانه يك  ام ان يشم ساده انگارانه ننينسنت. 

 الشم آگاهانه برای استفاده ابزاری از كودك در يك   ال سيناسنم و 

حاد در  امعه است.  انتخاب  كودك پوچ است.  انتخاب  والن ين  و 

يا باال ر قوم و  م ت  واقعم است. بعنالوه آينا  نامنعنه و ننينروهنای 

پيشرو  حق  ن ارن   امعه را متقاع  كنن  كه در يك انتخاب آزاد آن 

 کارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۰۰پرسش  شماره  
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زبان آموزشم را  انتخاب  كننن  كنه بنينشنتنرين   سنهنينالت و 

اماانات را در عرصه عن نمنم و آمنوزشنم و منراودات بنين  

 الم  م برگزينن   

 

در دفاع از مساله حق آمنوزش بنه زبنان منادری بنه پرسش: 

كنودكننان و مشناننال شنان در آمننوزش اشنناره مننينشننود. مسننالننه 

 آموزش در كل قول زن گم و برای بزرگساالن چه ميشود  

 

: آموزش امری مح ود و ينا منخنتنص كنودكنان و علی جوادی

نو وانان ننينسنت، منحن ود بنه دوران آمنوزشنم و ينا دوران 

آموزش ا باری نيست. پ ي ه ای است كه اكنون به امری منهن  

در قول عمر بشر  ب يل ش ه است. م  و شما نميتواننين  بن ون 

ايننننناننه هننر روزه  ننود را آمننوزش دهننينن ، امننورات زننن گننم 

روزمنره  ننودمننان را بننه پنيننى بننبننرين . رشنن   نانننننولننوژی و 

پيشرفتهای  امعه بشری به گنوننه ای شن ه اسنت كنه منا هنر 

روزه نيازمنن  ينادگنينری هسنتنين . از اين  رو منحن ود كنردن 

آموزش به دوران آموزش ا باری كامال مح ود نگرانه، عقنب 

مان ه و ن ي ن واقعيات زن گم بشر امروزی است. راه حنل منا 

باي  ه  معضالت آموزشم كودكان را در نظر داشنتنه بناشن  و 

ه  راه ح م برای معضالت آموزشم در قول حنينات زنن گنم 

انسانها باش . از اين  رو من  قنرفن ار اين  هسنتن  كنه زبنان 

انگ يسم هر چه سريعتر و در قم يك پروسه اصولم به زبان 

 مت اول در  امعه  ب يل شود. 

محس  ابراهيمم در عي  حال بنه اين  مسنالنه اشناره پرسش: 

ميان  كه كودكان بسياری نظنر بنه  نفناوت زبنان آمنوزشنم و 

زبان مادری  ود ناچار به  رك  حايل ش ه انن ، پناسنخ شنمنا 

 چيست 
 

: هيق كودكم نباي  از  حايل به هر دلنين نم كنننار علی جوادی

بمان . در حاومت كارگری، هر كودك و نو واننم بناين  دوره 

آموزش ا باری را به پايان برسان ، دولت شنوراهنا ننينز بناين  

  مامم م زومات آن را فراه  كن . 

 

يك سئوال ساده، آيا در منينان كنودكنان  نرك  نحنانينل كنرده، 

كودكان  انواده های ثرو من   امعه نيز يافت منينشنونن    امنا 

اگر كودكانم در گذشته در مناقق محروم و عقب ننگنهن اشنتنه 

ش ه  امعه، ناچار به  رك  نحنانينل شن ه انن ، عن نت اصن نم 

ميتوان  فقر و محروميت و نه النزامنا  نفناوت زبنان منادری و 

زبان آموزشم باش . برای اي  نتياه گيری كه آيا  فاوت زبان منادری 

و آموزشم عامل  رك  حايل است يا فقر و فنالكنت، بناين   نمنعنينت 

های انسانم را كه عامل فقر در آن كنترل ش ه بناشن ، منقنايسنه كنرد. 

امری كه بهياو ه در چني  بنررسنم هنا صنورت ننگنرفنتنه اسنت و 

 نتياه گيری در اي  زمينه را فاق  اعتبار ميان . 

 

:  ايگاه و نقى زبان انگ يسم در سيست  آموزشم و اداری و پرسش

در آين ه  امعه چيست  چگونه و قم چه پروسه ای زبنان آمنوزشنم 

 باي  به زبان آموزشم و اداری رايج در  امعه  ب يل شود  

 

: مس ما در اي  راستا صرفا به ك يا م ميتوان اشاره كرد. علی جوادی

زبان انگ يسم را باين  قنم ينك پنروسنه ای از كنودكنم در  نامنعنه 

آموزش داده شود. بنظر م  در عي  حال باي  اماانات الزم را بنرای 

 مام آحاد  امعه و مستقل از سيست  آموزشم فراه  كرد. هر عالقمنن  

و داوق بم باي  بتوان  اي  زبان را بياموزد. يادگيری زبان اننگن نينسنم 

 يك نياز زن گم در  اريخ امروز  امعه بشری است. 

 ا آناا كه به سيست  آموزشم بر ميگردد قم پروسنه ای بناين  بنخنى 

هر چه بيشتری از دروس به زبان انگ يسم  ن رينن و آمنوزش داده 

شون . ع وم دقيقه بنظنرم در در نه اول اولنوينت قنرار دارنن  و بنه 

سادگم قابل   رين به زبان انگ يسنم هسنتننن  و هنر چنه بنه من ارج 

باال ر آموزشم سير مياني  باي  وزن دروسم كه بنه زبنان اننگن نينسنم 

آموزش داده ميشود، افزايى ياب . بنظر م  دوره آموزش عنالنم بناين  

 كامال به زبان انگ يسم باش .
 

:  ريانات ناسيوناليس  قومم پرچم ار سنيناسنت  آمنوزش بنه پرسش

زبان مادری  در  امعه ايران هستن . مساله زبان چه  ناينگناهنم در 

 پروژه اي   ريانات ف راليست دارد  

 
 

: يك رك  قرم و سياست ناسيوناليس  قومم و فن رالنينزه علی جوادی

كرده  امعه بر سياست  آمنوزش بنه زبنان منادری  اسنتنوار اسنت. 

سياستم كه امروزه در صفوف حااا و  ط راسنت حناكن  بنر حنزب 

نيز متح ينم  ازه پا پي ا كرده است. مساله آمنوزش بنه زبنان منادری 

يك رك  پايه ای حاومتهای ف رال در  امعه است. بخشم از هنوينت 

 قومم  كردن  امعه است. اي  سياست در كنار سنيناسنت حناكنمنينت 

 زنده باد شوراها!

 ۰۰پرسش  شماره  
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است. از نظر شما اي  اعترارات چه مشخاه هنای سنيناسنم 

 داشته ان  

: ب ه درست است. ه  در ايران و ه  در بر نم پدرام نواندیش

نقاق  هان و مقابل سفارت  انه هنای چنين  در اعنتنراض بنه 

ساله ميان  مهوری اسالمم و دولنت چنين ،  52موافقت نامه 

 امعات اعترارم متع دی برگزار ش . بهتر است بگنوين  کنه 

دو مور  در قبال موافقت نامه ياد ش ه قابل  فنکنينک اسنت و 

به اعتبار آنها ميتوان نيروهای م اف  ان موار  را  شنخنينص 

 داد. 

مربوق به  سنرمناينه داران اسنالمنم، بنخنشنم از موضع اول 

بازار و ننينروهنای منر نان   پنرو رژين  اسنت  کنه منننفنعنت 

وسرنوشت شان به   اوم حاکميت اسالمم سرمايه داران گنره 

 ورده است. اينها از ابزار هنا ومنين ينای اسنالمنم در  نهنت 

 ننو ننيننه مننوافننقننت نننامننه هننای رژينن  اسننالمننم بننا دولننت هننای 

امپرياليستم چي  و روسيه،استفاده مم کنن . اينهنا هنمنواره بنه 

عنوان ابزار سرکوب ع يه معترران به ور  مو ود، باقوم 

و چماق ب ست مم گيرن ، از ديوار سفارت  اننه هنا بناال منم 

رون ، باز و ميشون ، شکناه مم کنن ، دالر به نرخ دولتم از 

بانک مرکزی ميگيرن  و به نرخ آزاد منم فنروشننن ، ننمنايننن ه 

شورای شهر و نماين ه ما ن مم شونن ، پناسن ار و بسنينانم، 

سردار و سرلشکر هستن . اينها،  وافق با دولت امنپنينرالنينسنتنم 

چي  که سهل است، حاررن   مام شهرون ان را بيشتر از اين  

به روز سياه بنشانن  و آنها را به  اک و  ون بکشن   نا رژين  

شان از سرنوشت محتوم سرنگوننم، ننانات ينابن . عنالوه بنر 

اينها باي  نيروهايم  را کنه در  نارج کشنور  نحنت عننناوين  

روزنامه نگار و فعال سياسم مايز گوی رژي  اسالمم هستنن  

را ارننافننه کننرد. فننرخ نننگننهنن ار، مننر ضننم مننحننيننط، مسننعننود 

 بهنود،عطاءب مها رانم و...

سنالنه منينان  نمنهنوری  52مخالفان  نوافنقنننامنه موضع دوم، 

اسالمم و دولت چي   هستن . مخنالنفنان از دو صنف منتنضناد 

هستن . يک صف، اپوزيسيون بورژوايم پنرو غنرب اعن  از 

ناسيوناليست هنای اينراننم  عنظنمنت قن نب،سن نطنننت قن نبنان 

،سازمان مااه ي    ق و ريزشم های رژي  اسالمم هسنتننن . 

 ب يغات و ص ای آنها را ميتوان در   ويزيون های )م  و  وا، 

)ايران اينترنشنالا، )راديو فرداا، ) ن نوينزينون اينران فنرداا، 

)ص ای آمريکاا و  ع ادی از   ويزيون های لنن آننان نسنم و 

 سايت های آنها را دي  و شني . 

اينها با نوع قرارداد های سری مخالفتم ن ارن ، ب که با کشنور 

قرف قرار داد سری که در ايناا دولت چين  اسنت، منخنالنف 

هستن . به لحاه  اريخم اينها کنه  نود در دوره ای در راس 

ق رت بودن ، امضاء کنن ه  بسياری از  قنرار دادهنای سنری 

اسارت بار و ر  مناف  شنهنرونن ان بنوده انن . ينک ننمنوننه قنرارداد 

 ٥۰٥۰،ا ينا قنرارداد Agreement  3311به اننگن نينسنم: )   ٥۰۰۰

 ورشي یا، است . قراردادی بي  دولت ايران و شرکت نفت اينران ) 

و انگ ين بود که در دوره ررا شاه پن از الغای قرارداد دارسنم و 

  واني  بختياری منعق  ش .

شخص رراشاه پن از مذاکره با سر  ان ک م ، رئين شرکت نفنت 

ايران و انگ ين، و ر ينال  هوار سفير بريتانيا در ايران اي  قنرارداد 

های  ار م ايران قبول کنرد و  را به دليل   وگيری از ربط دارايم

مقامات دولت را وادار به  اويب آن نمود. ما ن شورای م نم ننينز 

 به ا فاق آرا آن را  اويب کرد.

در زمانم که دولت محمن  مان ق  اين  منعناهن ه را کنه چنون ينک 

 ٥۰٥۰مرداد  %۰الم  م نيست، لغوکرد، دولت او را در  قرارداد بي 

 با کود ای نظامم سرنگون کردن .  

نمونه دوم و به دنبال سنرننگنوننم دولنت منحنمن  مان ق بنا کنود نای 

، قنرارداد کنننسنرسنينوم  نانشنين  ٥۰۰۰آبنان  ۶نظامم، در  نارينخ 

هنای  ش  و فرآين    ي ی از منازعات دولت و شرکت ٥۰٥۰قرارداد 

بری قنرفنين  از عناين ات  نفتم  ار م که عم  اً در حول محور سه 

شرکت آمريکايم حضنور  2نفتم بود شکل گرفت. در اي  کنسرسيوم 

 ١%درص ی يعنم در ماموع  ۸داشتن  که هر يک از سه  يکسان 

هنای دينگنری ننينز از  درص  بر وردار شن نن . هن  چنننين  شنرکنت 

کشورهای انگ ستان، فرانسه و ه ن  در اي  کنسرسيوم صناحنب سنهن  

درصن ، شنرکنت  ١%به  نهايم  (BPبودن  که سه  شرکت انگ ستان )

درصن  و سنهن  شنرکنت ننفنت فنرانسنه  %٥  «شنل داچ روينال»ه ن ی 

 درص  بود.۶

در اي  قرارداد شرکت نفت ايران و انگ ين هماننان بنه اکنتنشناف و 

درص  از سنهنام کنل  ۰١استخراج و فروش نفت، در برابر پردا ت 

داد و هماني  محن وده   شرکت نفت ايران و انگ ين به ايران ادامه مم

 هزارمايل کاهى يافت. ٥١هزار مايل به  ١١%عم يات امتياز از 

در اي  قنرارداد شنرکنت من نم ننفنت بنه ننينابنت از دولنت اينران در 

قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در 

 ولي  بود اما شرکت م م نفت ايران به مثابه مهاوری بود که قنين  آن 

همان دشم  قب م بود؛ به وي ه که رهبر کنسرسيوم ه  همان شنرکنت 

بود که به واسطه من نم شن ن ننفنت، قنرار بنود کنننتنرل  BPانگ يسم 

 ٥۰۰۰اوراع از دست وی  ارج شود. در اي  قرارداد که مردادماه 

به امضای ع م امينم، معاون وزير داراينم اينران و هنوارد پنينق،  

معاون ريناسنت هنينئنت من ينره شنرکنت آمنرينکناينم ننفنت اسنتنانن ارد 

نيو رسم به عنوان نماين ه کنسرسيوم رسي ، بر  نالف قناننون من نم 

ش ن نفت ايران باز ه  اکتشاف و استخراج و فروش ننفنت بنه دسنت 

االمتيناز بنا ننام  های  ار م سپرده ش  و ايران به دريافت حق شرکت

اکتنفنا کنرد و شنرکنت من نم ننفنت اينران  «پردا ت اعالم ش ه»مبه  

 ش . «مامور عم يات   ما م و غير صنعتم»صرفا 

 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است!

 ۰۰پرسش  شماره  

 

 دیپلوماسى سرى جمهورى اسالمى  و دولت امپریاليستى چين                   
 پدرام نواندیش
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البته ميتوان نمونه هنای زينادی در اين   انوص بنرشنمنرد. 

 حميل قرارداد های  ري   س يحات نظنامنم و  و بنه  نبن  آن 

حضور هنزاران مسنتنشنار ننظنامنم آمنرينکناينم، اسنرائنين نم، 

فرانسوی با ماونيت قضايم آنها )کاپيتوالسيونا،  حميل بنار 

مالم عظي  پيمان های نظامم سنتو و اعزام نيروهای ننظنامنم 

به عمان برای سرکوب شورشيان هفار .. از آن  نمن نه اسنت.  

همان حضرات اکنون وامايبتا سر داده انن  کنه وقن  رفنت. 

  رکمان چي  ماط ح شعارهايشان ش ه است. 

ساله  نمنهنوری اسنالمنم و  52صف ديگر مخالفان  وافقنامه 

دولت امپرياليستم چي ، کمونيستها و آزاديخواهان و بنرابنری 

ق بان است. صف کمونيست های کنارگنری عن نينه هنر گنوننه 

 وافق سری و از باالی سر شهرون ان است. صنف کنارگنران 

و  وده کارک  معترض بنه  نوافنقنننامنه اسنارت بنار بنا دولنت 

امپيراليستم چي ، بسيار گسترده  ر از صف نان به نرخ روز 

 ورهايم است که اگرچه امروز در ق رت نيستنن  و منخنالنف 

قرار داد با چي  و روسيه هستن ،اما اگر منفنروض در قن رت 

قرار داشنتنه بناشننن ، قنراردادهناينم ننننگنين   نر بنا دولنتنهنای 

 امپرياليستم غرب و شرق منعق   واهن  کرد.

:در  ب يغات  ريانات راست اپوزيسيون در مقنابنل اين  پرسش

معاه ه،  اکي  زيادی بر  کمونيسنت بنودن دولنت چنين   شن ه 

 است. ع ت اي  مس ه از نظر شما چيست 

م  فکر نمم کننن  کنمنوننينسنت قن نمن اد کنردن پدرام نواندیش: 

دولت امنپنرينالنينسنتنم چنين  از سنوی ننينروهنای اپنوزيسنينون 

پروغرب سهوا و يا از روی ع م آگاهم آنها است که صورت 

مم گيرد. م  فکر نمم کننن  کنه ننينروهنای اپنوزيسنينون پنرو 

در دوره هنای  ٥۰٥۰غرب، شنا تم از قراردهای اسارت بار

نن اشنتنه  ٥۰۰۰ررا ميرپنج و يا قرار داد کنسرسنينوم سنال  

باشن  و يا سهوا آن را به ياد  ود و مخاقبينشان ننمنم آورنن ، 

من  فنکنر منم کننن  ننفن  اننهنا در اين  اسنت کنه دولنت هنای 

امپرياليستم چي  و روسيه را  به اس  کمونيس  بفنروشننن . من  

فکر مم کن  آنها  ود به ق رت  نبى عظي  قبقه کارگنر آگناه 

هستن  و اي  پروپاگان ای کثيفم است که  وسط مب نغنين  ورن  

 مو ود ع يه کمونيستها دام  زده مم شود. 

هيا م بنه  ٥۰۰١حس  پيرنيا نخست وزير وقت ايران در سال 

مسکو فرستاد  ا درباره  رابطه بي  اينران و کشنور ننو بنننيناد 

شوروی که پن از انقالب اکتبر ايااد ش ه بود گفتگو کنن . در 

در زمان نخست وزينری سنين  رنينا  ٥۰۰٥فوريه  ۰۶ اريخ 

قباقبايم قرادادی بي  ايران و شوروی در مسکو به امضنای 

نماين گان دو دولت ايران و شوروی رسنين . از قنرف دولنت 

ايران ع يق م  ان مشاورالممالک و از قرف دولنت شنوروی 

ارکم واسي يويق چياري  و لوميخائنين نوينق کنارا نان وزينران 

های  ود که بنر اسناس قنواننين   مختار پن از دادن اعتبارنامه

 دو کشور بود در مت  قراداد به موافقت رسي ن .

عننهنن نننامننه  ٥۰۰٥بننا امضننای قننرارداد ايننران و شننوروی 

 رکمناای و حقوق کاپيتوالسيون برای شنهنرونن ان منعنمنولنم 

 روسيه در ايران لغو ش .

اي  نمونه  اريخم اولي  اق امات دولنت کنارگنری مسنتنقنر در 

روسيه در قبال قراردادهای  حمي م دولت  زاری به ايران بود 

که ثبت در  اريخ است.  عالوه بر لغو قرارداد  رکم  چای از سنوی 

دولت انقالب کارگری روسيه، دولت شوراها، استقنالل فننن ننن  را بنه 

ا حاد  ماهير سوسياليستنم شنوروی  ٥۰۰١رسميت شنا ت. درسال 

 استقالل فنالن  را به رسميت شنا ت.

اي  اق امات  نارينخنم دولنت شنوراهنا، رنربنات منهن نکنم بنه ننظنام 

امپرياليستم وارد سا ت که  حوالت سياسم بع ی را در  نای  نای 

از سنوی دولنت منحنمن   ٥۰٥۰ هان را مو ب ش  که لغو قرار داد 

 ما ق از آن  م ه است.

متاسفانه انقالب اکتبر شکست  ورد. سرمايه داری دولتم  ا چن  دهه 

به نام سوسياليس  بر شوروی  س ط داشت که در مقابل سرمايه داری 

بازار آزاد شکست  ورد. آناه که بنعن  از شنکنسنت سنرمناينه داری 

دولتم در شوروی ا فاق افتاد،کنار رفت  حزب کمونيست روسنينه از 

 ق رت سياسم بود.

چي  اما به دنبال سياست درهای بناز، چنين  درهنای  نود را بنرای  

ها را آزاد کرد،  گذاری  ار م گشود، بت ريج قيمت  اارت و سرمايه

ها  نوع بخشي ، حقوق منالنکنينت را مسنتنحنکن  کنرد....اين   به مالکيت

همان حقيقتم است که مب غي  بورژوازی از بيان آن قفره منم رونن  

و نميخواهن  اعالم کنن  که دولت چي  همپالگم آنها در غارت قنبنقنه 

، اسنتنثنمنار ننينروی کنار %٥۰۹کارگر  هان کنونم اسنت. از سنال 

ارزان چي  بناال نرين  سنود بنرای بنورژوازی  نهنان داشنتنه اسنت. 

بسياری از شرکت های فرام يتم کارگاه ها و کار انه هايشان را بنه 

شهر های چي  انتقال دادن . چي  ه  منب  ننينروی کنار ارزان  نهنان 

سرمايه داری ش  و ه  يکم از ارزان  ري  مناب  منواد اولنينه را در 

 ود داشت. سرمايه دار چينم و سرمايه دار اروپايم و آمريکايم در 

استثمار کارگران چينم گوی سبقت را از ه  مم ربودن . برای  هان 

سرمايه داری چين  بنه منعنننم کنار ارزان و کنارگنر  نامنوش شن . 

مناسبات حاک  بر   امعه   ي  چي ، مناسبات کار و سنرمناينه اسنت. 

روبنای سياسم  امعه سرماينه داری چنين   را هنر چنه کنه ننامنى 

بگذاري ، رنگ آميزی اش کني ، بال ره سرماينه داری اسنت.  ناينم 

که نيروی کار کاال است و صاحب نيروی کار برای سير کردن شک  

 ود مابور به فروش نيروی کار  ودش است،  ايم که سرمايه دار 

به واسطه داشت  پول و ابزار کار،نينروی کنار کنارگنر را منينخنرد، 

 ايم که استثمار وحشياننه کنارگنر بنين اد منم کننن ، آزادی سنيناسنم 

نيست،اع ام هست،...آن  امعه قبقا م است و دو قبقه متضاد صنف 

آرايم کرده ان . آناا سرمايه داری است. چي  يک  امعه منبنتنننم بنر 

نننظننام اقننتنناننادی سننرمننايننه داری اسننت. دولننت چننينن  يننک دولننت 

 امپرياليستم محسوب مم شود. 

بنابراي  هر  ا که  قرارداد سری و از باالی سر شهنرونن ان منننعنقن  

ش ، پای مناف  بورژوازی در هر دو سنوی قنراداد در منينان اسنت. 

دولت ورشکسته بورژوازی اسنالمنم حناکن  بنر اينران بنرای  ن اوم 

حاکميت غار گرانه  ود، پای دولت غار گر سرمايه داری چنين  را 

 به بازار کار و سرمايه ايران باز کرده است. 

موک ا باي  گفت که اينها يا نادان هستن  و يا رينگنم در کنفنى دارنن . 

اگر ريگم در کفى ن ارن  يک عبارت را به صورت برنامه سنيناسنم 

و اقتاادی  ود منتشنر کننننن ، اعنالم کننننن  کنه منخنالنف هنر گنوننه 

ديپ وماسم سری هستن  وسياست  ار د و اق امات ديپ وما يک   اب  

قواني  و  اميمات ماوب ارگان هاى مقننه مننتنخنب منردم  نواهن  

 بود. 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفى کنيد!

 ۰۰پرسش  شماره  


