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مروري بر سخنان حکيمانه مسئـولـيـن    
جالب است بدانـيـد   :  جمهوري اسالمي 

اين سخنان بدون هيچ گونه تغييري در   
اينجا آورده شده و هيچگونه طنـزي در    

 .کار نيست
قـرار گــرفــتـن چــکــمـه بــر روي            : " رادان

شلوار به دليل نشـان دادن بـخـشـي از           
برجستگي بدن از مصاديق شرع اسـت    

 ."و تبرج به حساب مي آيد
دانشـمـنـدان فـيـزيـک،         : "  جوادي آملـي 

شيمي، بارانشناسي و زمين شـنـاسـي      
 ."بدون پسوند اسالمي نفهمند

: شکوفه گلخو، رييس دانشگاه الـزهـرا  
بدحجابي زنان موجب فعال شدن غـده    "

هــيــپــوفــيــز مــردان در تــولــيــد مــثــل            
 ."ميشود

گراني خانه بـاعـث     : " امام جمعه شيراز
شد جوان پـاک مـا بـه جـاي مسـکـن،               

 ."دوست دختر و دوست پسر بگيرند
اگـر فـرد     : "  حسني، امام جمعه اروميه

مشرکي را وقتي فهميـديـم کـه واقـعـاً          
مشرک شده، بايد او رابسوزانيم؛ اگر بـا  

 ."گلوله هم بود اشکالي ندارد
ما آخوندها هـمـيـشـه مـثـل           : " قرائتي

گاز اشک آور عمل مـي کـنـيـم؛ فـقـط             
 ."بلديم گريه مردم را در آوريم

مــا يــک کشــور آزاد        : "  احــمــدي نــژاد   
 ."هستيم

احمدي نژاد نه فقـط  : "  حسين مرعشي
معجزه هزاره سوم، کـه مـعـجـزه هـزاره          

يادتان باشد دو هـفـتـه قـبـل بـا مـريـم               
 ١٠ نمازي در باره برگزاري کـنـفـرانـس         

حاال بايـد  .  اکتبر در لندن گفتگو کرديم
به مريم نمازي و همه کساني کـه بـراي       

برپايي اين کنفرانس زحـمـت کشـيـدنـد        
صميمانه تـبـريـک و خسـتـه نـبـاشـيـد                  

اين کنفرانـس يـک مـوفـقـيـت           .  بگوييم
بزرگ نه فقط براي همه ما که پيشـروي  
مبارزه با مذهب در ابعاد انـگـلـيـس و       

ــود    ــا ب ــادداشــت هــاي          .  اروپ ــن را ي اي
ريچارد داوکينز در وب سايت شخصـي  
اش و همينطور  نوشته اي از گـارديـن       
که بابک کسـرايـي تـرجـمـه کـرده و در               

.   ادامه خواهد آمد منعکـس مـيـکـنـد       
عکس ها و فايل هاي ويدئـويـي تـمـام       
کــنــفــرانــس در ســايــت اکــس مســلــم            

آيـا  .   حتما نگاه کنـيـد  .  انگليس هست
 –  ٢٠٠ کسي ميداند آخرين باري کـه      

فقط بـر تـي شـرت ايـن دخـتـر جـوان                   
نيست که مارکس با آن نگاه نافذش بـه  
شما نـگـاه مـيـکـنـد و بـا آرامـش در                   

مـوضـوع از ايـن        .  خيابان قدم مـيـزنـد     
 .جدي تر است

اين روزها همه جا صـحـبـت از بـحـران          
مالي آمريکاست که گريبانگير ديـگـر     

دولت هاي مختـلـف    .  کشورها نيز شده

نـجـات   "  مبالغ نجومي تحـت عـنـوان        
براي کمک به بانکها و موسسات "  ملي

مالي رو به ورشکستگي در نظر گرفتـه  
کشــور آلــمــان نــيــز از ايــن امــر              .  انــد

ــيــســت       در حــالــي کــه       .  مســتــثــنــي ن
مــهــنــدســيــن افــکــار تــحــت عــنــوان            
کارشناسان اقتصادي هرروزه در رسانـه  
هاي مختلف و ميزگردهاي تلويزيونـي  
سعي دارنـد ايـن بـحـران مـالـي را بـا                    

 
بحران جهاني  اقتصـادي بـنـوعـي يـک          

. فروم بحث جهاني را دامـن زده اسـت        
کمابيش بهمان سرعـتـي کـه سـرمـايـه           
مالي در جستجوي سود از اين سر کـره  
ارض به آن سو حرکت ميکند، افـکـار،     

پيش گويي ها، راه حل هـا و نـگـرانـي         
در مـرکـز ايـن        .  ها هم  در حـرکـت انـد     

گفتگوي جهاني و در صـدر اخـبـار و              

 8ادامه صفحه  

 3ادامه صفحه  

 2ادامه صفحه   11ادامه صفحه  
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ــعــد                ــهــاي مــرتــجــع کــه ب پســت مــدرن
ازفروپاشي بلوک شرق و بـقـول خـودشـان         
پايان کمونيسم، توانستنـد در گـوشـه و          
کنار دنيا جايي براي توهمـات فـلـسـفـي        
خود بازکنند  وپرچم زنـده بـاد سـرمـايـه          
داري را به بياني فلسفي بلند کنند ، تـز      
بشدت ارتجاعي نسبيت فرهنگي راهـم    

نسبيت فـرهـنـگـي       .  دردنيا اشاعه دادند
که امروزلحظات آخرعمرسياسي خود را 
سپري ميکند، دنيـا رابـه اقـلـيـت هـاي             
قومي،ملي، نژادي و مـذهـبـي تـقـسـيـم          
ميکند وتحت نام آزادي عـقـيـده وبـيـان          
تمامي فرهنگها، سنن و مـذاهـب راکـه        
مشقت و بدبختي بشر جز ارکان آنهاست 
را برسميت ميشناسد و حـتـي  پـروبـال             

 .  ميدهد
نسبيت فرهنگي يعني در دهه آخـر قـرن     

زمان گـل کـردن ايـن جـريـانـي             ( بيستم  
نـوار تـاريـخ را نـگـهـداريـد              )   ارتجاعي

وبگوييد فرهنگهايي که تاکنون بـوجـود     
آمده اند بس است، بـايـد بـه هـمـه آنـهـا              

دراين ديدگاه ظاهرا ايـن  .  احترام گذاشت
فرهنگها که امروز ميـبـيـنـيـم ازآسـمـان          
نازل شده انـد وسـرچشـمـه اي خـدايـي و               
ازلي و ابـدي دارنـد، و در پـروسـه هـاي                

درست بهمين .  تاريخي شکل نگرفته اند
دليل احترام به سـنـن عـقـبـمـانـده راهـم               

اما متوجه نيسـت کـه     .   ضروري ميداند

 9ادامه صفحه  

 "!پيروزيی شادمانه تر"
 کنفرانس بزرگ ده اکتبر از نگاه نويسنده گاردين 

 !قدم ميزندمارکس 
 ايمان شيرعلی  

جمالت 
 !!! ماندگار

 اصفھان -نوشين آزادی

 )۲ (بختک اسالمی  
نسبيت فرهنگی 

 وحجاب
 ميم ب از ايران 

 بحران و آينده سرمايه داری          مصطفی صابر   

  !تا دکتر کردان یاز سارکوز  



 ."چهارم هم هست
ـلـه اخـيـر           : " امام جمعه تبريز علـت زلـز

تبريز، اظهارات اعلمي نماينده تـبـريـز      
 ."در مورد سيدالشهدا بود

حجـاب مـوجـب بـاال رفـتـن             : " خزعلي
 ."معدل دانشجويان ميشود

در ايران هـمـجـنـسـگـرا       : "  احمدي نژاد 
 ."نداريم

سنگسار بايد :" اميني ، امام جمعه قم 
 ."علني باشد

ايران قـدرت اول جـهـان          :"  احمدي نژاد 
 ."است

اگر مومنين غسل جمعـه را    :"  حسني 
انجام ندهند مشـکـالت کـمـبـود گـاز             

 ."مرتفع مي شود
حسني در نـمـاز جـمـعـه ، چـگـونـگـي                
خواستگاري نرجس خاتـون بـراي امـام        

توسط پيامبر کـه در      !  حسن عسگري 
عالم خواب صورت گرفت را تـوضـيـح      

 .داد
ساکنان شهرهاي بـزرگ  :"  وزير مسکن 

 ."اميدي به خانه دار شدن نداشته باشند
ــات         ــاي     :"  وزارت اطــالع ــه ــاب ــج ــن س

 ."جاسوس در مرز دستگير شدند
نفت را سـر سـفـره مـردم           :  احمدي نژاد 

: " بعد از انـتـخـابـات       …  مي آوريم ، 
نفت خوردني نيست که سـر سـفـره هـا           

 ."بياوريم
:" دولـت    )  وقـت    (  الهام ، سخنـگـوي     

نفت را سر سفره مردم نمي آوريم ، بـوي  
 ."بد مي دهد

 
مسئولين نيروي انتظامي در مـالقـات   
بــا يــک گــروه از وزارت کشــور آلــمــان             
آمادگي خود را براي تـامـيـن امـنـيـت         

اعالم )  در آلمان (  بازيهاي جام جهاني 
 .کردند

اسماعيـل طـطـري ، نـمـايـنـده سـابـق                  

آلماني ها اگر بشـر بـودنـد      :"  کرمانشاه 
 ."يک زن رقاص رئيسشان نمي شد

بـه انـدازه     .  … ايـنـهـا      :"  احمدي نـژاد    
 ."بزغاله هم از دنيا فهم و شعور ندارند

علي الريجاني در جريان رسـيـدگـي بـه       
بـا شـکـالت      :" پرونده هستـه اي ايـران         

 ."راضي نمي شويم
اللــه افــتــخــاري ، نــمــايــنــده مــجــلــس          

در :"  شــوراي اســالمــي      )  مســجــد    (  
سرزمين اسالمي نبايد يک مريـض زن    

 ."بدست نامحرم مداوا شود
شکراله عطارزاده ، نـمـايـنـده مـجـلـس          

کونداليزا رايس يـک    :  هفتم )  مسجد(  

پير دختر امريکايي ولـگـرد اسـت کـه           
ناکامي هاي جنسي وي موجب عـقـده     

 ."شده است
سخنگـوي دولـت ، پـس از تصـويـب                 

ــه          ــودج ــحــه ب ــول      : "  الي ــت مســئ دول
 ."گرانيهاي سال آينده نخواهد بود

) :" در مورد انتـخـابـات      (  وزير کشور 
آنقدر که به فکر آفتابه لگن هستـيـم بـه      
فـکــر تــقـويــت مــحـتــواي بــرنـامــه هــا             

 ."نيستيم
امريکا به ايـران حـملـه        : "  احمدي نژاد 

نمي کند چون من مهندسم و مسـائـل       
 ."را تحليل مي کنم
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الزاما كسي كه درآمـدش     : وزير رفاه
مـمـكـن    .  پايين است فـقـيـر نـيـسـت          

بـااليـي داشـتـه         است كسـي درآمـد      
باشد، اما قدرت تـنـظـيـم مـالـي يـا            
. اقتصادي براي خودش نداشته باشد

 .فقيري است او آدم
اين را ميگويند تز در کردن از روي     

 .شکم سيري
گوهر تمدن فرهنگ اسـت  : مهاجراني

و گــوهــر فــرهــنــگ بــاور ديــنــي و               
 .معنويت

گوهر ديني و معـنـويـت هـم يـعـنـي            
 .زندان وسنگسار و اعدام
نـفـتـي کـه          : کمالي، وزير کار سـابـق  

دالر فروختيم چـه کـرديـم؟ در         ١٢٠
شد با درآمد آن چـنـد      صورتي که مي
 .کشور را ساخت

کسي باور دارد که ايشـان نـدانـد بـا         
 اين ثروتها چه کردند؟ 

: سايت يکي از گله هـاي حـزب اهللا       
بــه مصــيــبــت   :  احــمــد نــژادي گــفــتــه    

! الســالم فــکــر کــن         حســيــن عــلــيــه    
نــژاد کــه چــيــزي        مصــيــبــت احــمــدي  

 !نيست
اي الهي همان حزب اهللا هاي بميرند 
که ايشان اينـجـور جـگـر سـوز نـالـه              

 !نکند
واليـت فـقـيـه بـه ايـن             : پسرمـطـهـري   

معني نيست كه ديگران عـقـل خـود      
 را تعطيل كنند

اما به معنـي ايـن اسـت کـه افسـار              
 .خود را به او بسپارند
يـک زن امـام       :  سايتهاي حـکـومـتـي      

جمعه شهرآکسفورد را بعهد گـرفـتـه      
 .است

اي فمينستهاي اسالمي کجايـيـدکـه    
بعد از قانونـي شـدن ازدواج دوم بـا            
رضايت همسر اول، يک قدم ديگر در 
مبارزه با مردساالري برداشته شـده،  

 !امام جمعه مونث
: کالنتري، محقق و استاد دانشـگـاه    

خداوند باالتريـن مـدافـع حـقـوق زن            
 .است

چشم و دل فـمـنـيـسـتـهـاي اسـالمـي            
صبر کنيد تا چند وقت ديگر .  روشن

خدا تغيير جنسيت ميدهد مـيـشـود    
همانطور که يـک وقـتـي کـارگـر            !  زن

 .شده بود
مـهـد کـودک      :  آمـلـي      اهللا جوادي آيت

بــايــد بــا فــرهــنــگ، آداب و رســوم             
   .اسالمي همراه باشد
دلبندانـم بـعـد از         :  مربي مهد کودک

پي پي يا جيش، حتما شکر خـدا را      
 !آفرين! باشه.بجا آوريد

وضـع  :  روزنامه جـمـهـوري اسـالمـي         
نابسامان حجاب بـه شـكـل بسـيـار            
حــاد و هشــدار دهــنــده اي حــالــت              

 .غيرعادي پيدا كرده
پس چي شد طرح امنيت اجتـمـاعـي    

 !تان
ما هميشـه از    :  مدير حوزه علميه قم

) امــنــيــت اجــتــمــاعــي      (  ايــن طــرح  
ــرده      ــت ك ــاي ــم ــيــس              ح ــل ــم و از پ اي

خواهيم كه اين طرح را با جديـت   مي
  .و قاطعيت ادامه دهد

شــرمــنــده حــاج آقــا،  طــرحــتــان را             
 !بگذرايد در کوزه و آبش را بخوريد

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

ـبـه        مـهـر مـاه تـعـدادي از               ۲۴ چهـارشـن
دانشجويان دانشگاه بـوعـلـي هـمـدان در            
اعــتــراض بــه بــازداشــت و اذيــت و آزار               

دانشجويان دانشگاه هاي آذربايجان تجمع 
ـا کـردنـد و خـواهـان آزادي               اعتراضي برپ

ـان   .  دوستان خود شدند همچنين دانشجـوي
ـان   در اين تجمع خواهان حق تحصيل به زب
ـري              ـراب ـاب ـقـر و ن مادري براي همه و رفـع ف

ـا حضـور       .  اقتصادي شدند اين تجمع که ب
ده ها دانشجو شروع شده بـود در فضـاي         
ـبـاس      کامال امنيتي، با حضور نيروهاي ل
ـلـم بـرداري           ـي ـان ف شخصي که از دانشجوي
. مي کـردنـد يـک سـاعـت ادامـه داشـت                 

دانشجويان اسامي دوستان زنـدانـي خـود      
را درشت نويسي کـرده و خـواهـان آزادي            

 .فوري و بي قيد و شرط آنان شدند
 

ـيـت              ـه جـرم فـعـال هيچ دانشجويي نبايد ب
صنفي، اجتماعي، سيـاسـي و هـر گـونـه            
فعاليت حق طلبانه ديگر دستگير و مورد 

ـرد                 ـي ـايـد   .  تهديد و اذيـت و آزار قـرار گ ب
وسيعترين اعتراضات متحدانه را در همه 
دانشگاه هاي ايـران بـراي آزادي تـک تـک             

دانشــجــويــان زنــدانــي در ســراســر کشــور         
 .سازمان داد

 

تحصيل به زبان مـادري حـق مسـلـم هـر            
ـاي   " در .  شهروندي در جامعه است ـي يک دن

ـيـسـت کـارگـري          "  بهتر برنامه حزب کـمـون
ممنوعيت زبان رسـمـي     : " ايران آمده است

ـان         .  اجباري ـان از زب دولت ميتواند يک زب
هاي رايج در کشور را بعنوان زبان اداري و 
ـر     آموزشي اصلي تعيين نمايد، مشروط ب
اينکه امکانات و تسـهـيـالت الزم بـراي           
متکلمين به ساير زبانها، در زمينـه هـاي     
زندگي سياسي و اجتماعـي و آمـوزشـي،        
وجود داشته باشد و حق هر کس به اينـکـه   
ـيـه                ـل بتواند به زبان مـادري خـويـش در ک
فعاليت هاي اجتماعي شرکت کـنـد و از         
ـاده        ـف کليه امکانات اجتماعي مـورد اسـت

 "  .همگان بهره مند شود محفوظ باشد
 

ـقـد اسـت        سازمان جوانان کمونيست معـت
بــراي رســيــدن بــه آزادي و بــرابــري، حــق              
ـان مـادري و رفـع           تحصيل و زندگي به زب
ـا         ستم ملي و اقتصادي بايد جامـعـه اي ب

شهروندان متساوي الحقوق بسازيم و ايـن    
ـا جـمـهـوري          در گروي مبارزه همه جانبه ب
اســالمــي و هــر نــوع گــرايشــات تــفــرقــه            

ـيـسـتـي و قـوم پـرسـتـي                افکنانه ناسيونال
تفکيک مردم بر اسـاس قـومـيـت و         .  ست

مليت هاي مختلف باعث ايجاد تفرقـه و    
تضعيف مبارزات مردم عليـه جـمـهـوري       
 . اسالمي و براي آزادي و برابري مي شود

 
ـان     سازمان جوانان کمونيست از دانشـجـوي
سراسـر کشـور مـي خـواهـد بـراي آزادي                 
دانشجويان زنداني، رفع آپارتايد جـنـسـي،    
برچيدن بساط نهاد هاي سرکـوبـگـر، رفـع       
ـري و                 ـراب فقر و نابرابري و بـراي آزادي و ب
سوسياليسم اعتراضات خود را سـازمـان     
دهند و دانشگاه را تبديل به فضاي امـنـي   
ـه      ـان ـب براي تحصيل و فعاليت هاي حق طـل

 .خود کنند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست
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 !!! ...جمالت ماندگار



اكــتــبــر دانشــگــاه        ۵ تــا      ۳ روزهــاي   
هاينـريـش هـايـنـه دوسـلـدرف شـاهـد                 

نـفـر فـعـالـيـن            ۲۰۰۰ حضور بيش از     
 . مدافع حقوق زن از سراسر جهان بود

در اين كنـفـرانـس كـه تـوسـط شـوراي              
زنان مبارز در كشور آلمان هر دو سـال      
يكبار سازمان مي يابد، صدها نفـر از    
فعالين و دست اندركاران جنبـش زنـان     
. از سراسـر جـهـان شـركـت مـيـكـنـنـد                

امسال هشتمـيـن كـنـفـرانـس بـود كـه               
بـيـش از دو هـزار نـفــر در آن حضــور                   

دهها گـروه كـاري و فـوروم ،            .  داشتند
مباحثات متعدد در مـورد زنـدگـي و          
مبارزات زنان در كشورهاي مختـلـف،   
اين كنفرانس را به يكي از بزرگتـريـن و     
مهمترين تجمعات در آلـمـان تـبـديـل            

 . كرده است
" موضوع اصـلـي كـنـفـرانـس امسـال              

زنان و دختران، در سراسر جهـان بـه پـا        
 . بود" ميخيزند

روز اول كنفرانس سفر به دنياي زنـان و      
 ۳۱ از   .  دختران در سراسر جهـان بـود       

كشــور جــهــان، دهــهــا  زنــان در ايــن               
كــنــفــرانــس بــيــن الــمــلــلــي در مــورد            

مشــكــالت ومســايــل و �ــمــچــنــيــن           
مــبــارازت خــودشــان گــزارش داده و             

 . صحبت كردند

اكتبر، گروههاي كـاري بـه      ۴ روز شنبه 
معرفي موضوعات مورد بررسي خـود  
پرداخته و در اين برنامه مينا احـدي و      
آنا برتهلومه، فعال مدافع حـقـوق زنـان      
و ژورناليست معروف در آلمان نـيـز بـه      

مـذهـب و     "  معرفي گـروه كـاري خـود          
 . پرداختند" حقوق زنان

ساعت يك و نيم بـعـد از ظـهـر سـالـن               
محل برگزاري اين گروه كاري مملـو از    

جمعيت بود و در سه ساعت سخنـرانـي   
و مبـاحـثـات داغ بـا حـاضـريـن ، در                  
مورد مذهب و حـقـوق زنـان، اسـالم و           

اسالم سـيـاسـي و مـعـضـالت زنـان و                
مردم در كشورهاي اسالم زده و دسـت      
اندازي اسالم سياسي بـه حـقـوق مـردم         
در آلمان و در اروپابحث و تـبـادل نـظـر         

ــا                 .  شــد ــه آن ــام ــرن ــن ب ــداي اي ــت در اب
برتهولومه مينا احدي را معرفـي كـرد     

مينا احدي  در ايـران مـتـولـد             :  وگفت
شده و سالهاي سال است كـه در دفـاع         
از حقوق زنان فعاليت ميكـنـد، مـيـنـا        

موسس كميته بين المللي عليه اعـدام    
و ســنــگــســار و يــكــي از مــوســســيــن           
شوراي مركزي اكس مسـلـم در آلـمـان         

مينا احدي از مـركـزيـت حـزب           .  است
سـپـس    .  كمونيست كارگري ايران است 

مينا احدي به معرفـي آنـا پـرداخـت و           
گفت، من بسيار خوشحالـم كـه بـا آنـا           

نـفـس   .  آشنا شده و همكـاري مـيـكـنـم       
ايــنــكــه مــن االن در ايــن كــنــفــرانــس            
سخنراني ميكنم، بدلـيـل كـوشـش آنـا          

چـرا كـه او در هـمـه             .  برتهولومه اسـت 
گــروهــهــاي آمــادگــي ايــن كــنــفــرانــس        
حضور داشته و براي سخنراني مـن در      

آنـا  .  اين كنـفـرانـس تـالش كـرده اسـت            
ژورنـــالـــيـــســـت و عضـــو ســـازمـــان           
آزادانديشان در آلمـان اسـت آنـا عضـو           
مــركــزيــت ســازمــان مــاركســيــســت           

سـپـس هـر      .  لنيسـيـسـت آلـمـان اسـت          
دوسخنران حدود نيم ساعت سخنـرانـي   

 . كرده و بحث خود را معرفي كردند
ســپــس ســوال و جــواب و بــحــث بــا                 

هـيـيـت هـاي       .  حاضرين انجـام گـرفـت     
نمايندگي از فلسطين و پـاكسـتـان در          
اين گروه كاري بسيار فـعـال بـوده و در          
مورد نقش اسالم و اسالم سـيـاسـي در      
. فلسطين و  پاكستـان نـظـر مـيـدادنـد          

استقبال از مباحث چنان زياد بـود كـه       
كمتر كسي بعد از سـه سـاعـت بـحـث            
داغ احساس ميكرد كه خسـتـه شـده و        

بسياري از حاضرين بـعـد از     .  بايد برود
جلسه نيز در محل بـاقـي مـانـده و بـه            

 . بحث با سخنرانان پرداختند
اين كنفرانس و استقبال از مـبـاحـثـات       
در مـورد اسـالم سـيـاسـي و راهـهـاي                
مقابله با جنـبـش اسـالمـي،  يـكـبـار              
ديگر اثبات كرد كه عـطـش مـردم بـه           
پاسخ درست در مـورد سـوال جـنـبـش            
اسالمي و اسالم سياسي بسـيـار زيـاد        
است و مردم منتقد شديد و مـعـتـرض      
به سازمانهاي دسـت راسـتـي و دولـت           
ــا                 ــهــا ب هــاي غــربــي و مــمــاشــات آن
اسالميها هسـتـنـد  و در عـيـن حـال                 
منتقد همسويي و همكـاري بـرخـي از        
 . سازمانهاي چپ با اسالميها هستند

در اين كـنـفـرانـس در مـورد مـعـضـل               
حجاب و حجاب كودكان بـه تـفـصـيـل          
صحـبـت شـد و حـاضـريـن بـه انـجـام                    
يكسري فعاليت و آكسـيـون بـر عـلـيـه           
 . حجاب كودكان تمايل نشان ميدادند

مينا احدي در پايان اين كنـفـرانـس در      
مورد اعدام و اعدام كودكـان در ايـران       
صحبت كرد و از كمپين نـجـات فـرزاد      
كمانگر حرف زده و خـواهـان دخـالـت             
ــجــات جــان                 ــراي ن ــعــال هــمــگــان ب ف

 . محكومين به اعدام در ايران شد
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 استقبال بی نظير از سخنرانی آنا برتھلومه 
 و مينا احدی در دانشگاه دوسلدرف آلمان

طمعکاري افرادي چنـد و عـدم کـنـتـرل            
کـافـي دولـتـهـا بـر سـرمـايـه گـذاري و                     
معاالت بانکي توجيه کرده در بـهـتـريـن     
حالت تقصير را گردن نئـو لـيـبـرالـيـسـم          
بياندازند، خبري متفاوت نـظـر مـرا بـه           

 .خود جلب کرد
مـارکـس   : "  عنوان خبر به اين شرح بـود   

 "!دوباره خواهان دارد
 :مضمون اين خبر به اين شرح است

طــي بــحــران مــالــي اخــيــر نــقــد کــارل            " 
مارکس به کاپيـتـالـيـسـم دوبـاره مـورد            

مـديـر مسـئـول       .  توجه اذهان قرار گرفته
انتشارات کارلـ  ديتس کـه از نـاشـربـن           
آثار مارکس و انگلس در آلمان به شمـار  
 ميرود طي مصـاحـبـه اي بـا روزنـامـه            

NRZ                 بــا اذعــان بــه ايــن امــر کــه "
: ... اضافه کرد"  مارکس دوباره مد شده

به طور مـثـال فـروش جـلـد اول کـتـاب                

کاپيتال در دوره اخـيـر نسـبـت بـه سـال               
وي تصـريـح   .  سه برابر بوده است ٢٠٠٥ 
خـوانـنـدگـان ايـن اثـر را اکـثـرا                 :  نمود   

جوانان آکادميکي تشکيل ميدهند کـه    
ــه روش                ــودن خــوشــبــخــتــي ب واهــي ب
. نئوليبراليستي برايشـان مسـجـل شـده        

 ١٥٠٠ اين ناشر که از فروش بـيـش از         

جلد کـتـاب کـاپـيـتـال از ابـتـداي سـال                  
ميالدي تاکنون خبر ميداد پيش بـيـنـي    
کـــرد رونـــد صـــعـــودي خـــريـــد آثـــار              
مارکسيستي با سرعت بيشتـري ادامـه     

 ..."خواهد يافت
الزم به ذکر است اين خبر به سـرعـت در     
اکثر رسانه هاي مهم آلـمـان مـنـعـکـس         

 .شده
 

ـ     نگاه واقعبينانه اي به ساختار سياسـي 
اجتماعي جوامع اروپايي نشان ميـدهـد   
با وجود رو به زوال گـذاردن تـبـلـيـغـات             
جنـگ سـردي و حـمـالت گسـتـرده بـه                  
آرمان آزادي خواهي و برابري طلبي پس 
از سقوط ديوار برلين و عليـرغـم تـوجـه       
دوباره اين جوامع خصوصـا جـوانـان بـه         
ايده هاي مارکسيـسـتـي ، کـمـونـيـسـم             
هنوز به عنوان يـک وزنـه سـيـاسـي ايـن             

دلـيـل آن عـدم        .  جوامع به شمار نميـرود 
حضور احزاب کمونـيـسـت کـارگـري در          

احزابي که بـه عـقـيـده       .  اين جوامع است
من، در همين فضاي موجود و هـمـيـن        
امـروز قـادر بـه کـارهــاي بــزرگـي مــي                

احزابي از جنس حـزب خـودمـان      .  بودند
 .با کادرها و اعضايي از نوع خودمان

. در ايران اما وضع به اين شـرح نـيـسـت      
جـامـعـه    .  دو تفاوت عـمـده وجـود دارد         

ايران هيچـگـاه مـانـنـد جـوامـع غـربـي                
هــدف بــمــبــاران تــبــلــيــغــاتــي عــلــيــه             
سوسياليسـم قـرار نـگـرفـتـه بـرعـکـس                
امــــروزه شــــاهــــد عــــروج آزادي                    

. وبرابري طلبي در ايران هستيـم    خواهي
مــهــمــتــر از ايــن حضــور ســيــاســيـ                 

اجتماعي حزب کمونيست کـارگـري در       
اين حزب را با هيچ ترفـنـد و      .ايران است

تريکي نمي توان از محاسبات سيـاسـي   
ايـن حـزب خـاصـيـتـا           .  ايران حذف کـرد 

ـ       مهر خود را بر همه تحوالت سـيـاسـي 
 .اجتماعي جامعه ميکوبد

بحرانهاي سرمايه داري سـکـانسـهـايـي          
هستند که در آنها شبح سـوسـيـالـيـسـم         

پـيـروزي   .  خواه ناخواه احضـار مـيـشـود        
سوسياليسم در ايران اما بـه ايـن شـبـح           
کالبدي ميدهد و آنـرا بـه اصـلـي تـريـن             
پروتاگونيستهاي سياست در جهان بـدل    

 .ميسازد

 !...قدم ميزندمارکس 



حسـيـن   اكتـبـر         ۱۷روزپنجشنبه 
ذبحي معـاون قضـايـي دادسـتـان          
جمهوري اسالمـي بـه خـبـرگـزاري          

: ايرنا گـفـتـه اسـت        -دولتي ايران 
متهماني که سن آنـهـا کـمـتـر از          " 

ســال اســت بــا هــر درجــه از               ١٨
جــرمــي کــه مــرتــکــب شــونــد، بــا         
استناد به قوانين موضوعه ايران، 
اعدام نخواهند شد بلکه به سـايـر     
ــون            مــجــازاتــهــاي مــقــرر در قــان

 ." محکوم مي شوند
ــر اســاس                  ــحــي، ب ــه ذب ــت ــف ــه گ ب
بخشـنـامـه اي کـه بـراي مـراجـع                
قضايي در سراسر ايران فـرسـتـاده      
شده، مجازات افراد زيـر هـيـجـده       
سال در مرحله نخسـت بـه حـبـس         
ابـد کـاهـش خـواهـد يـافـت و در                  

سال حـبـس      ١٥مرحله دوم نيز به 
 . محکوم مي شوند

ايـنـهـا يـعـنـي ايـنـكـه جـمـهـوري                   
جنايتكار اسالمي كه بيـشـرمـانـه     
كودكان و نوجوانان را بـه جـو خـه        
دار مي سپرد، مجبور شـده اسـت     
زير فشار اعتراض و نـفـرت مـردم      
و اعتراضات بين الـمـلـلـي ، يـک            
گام عقب نشينـي كـرده و اجـراي          
احكام اعدام كودكان و نـوجـوانـان    

 . را متوقف كند
ايران تنها كشوري است كه رسـمـا   
كودكان را به قتل ميرسـانـد و در       
زندانهايش تا لحظه کنوني صدها 
كودك و نوجوان  در انتظار اجـراي  

اعتراض .  حكم اعدام بسر ميبرند
به اين جنايات در ايران و در دنيـا  
بسيار گسترده بوده است و آخريـن  
نمونه اين اعتراضات، قطـعـنـامـه     
هاي تجمعات روز جهـانـي كـودك      
بود كه در هـمـه آنـهـا بـه وضـوح               
عليه اعدام كودكان صحبـت شـده     
و اين جنايات شديدا محكوم شده 

 . بود
عقب نشيني جـمـهـوري اسـالمـي        
ايران ، يك پـيـشـروي مـهـم بـراي             

مــا .  جـنـبـش عـلـيـه اعـدام اسـت              
نبايد بگذاريم حكومـت اسـالمـي      
ايران بـه هـر بـهـانـه اي بـه قـتـل                     

اعـدام قـتـل      .  انسانها دست بـزنـد    
عمد دولتي است و بايد با مقابلـه  
و مخالفت گستـرده و مـتـحـدانـه          
بيشترين بخشهاي مردم در ايـران    

 . و در دنيا مواجه شود
من از طرف كميته بـيـن الـمـلـلـي         
عليه اعدام به خانواده هـايـي كـه        
فرزندان آنها در خطر اجراي حـكـم     

اعدام بوده و با اين عقب نشـيـنـي    
حكـومـت نـجـات مـي يـابـنـد از                 

ايـن  .  صميم قلب تبريك ميگويم   
يك پيشروي بزرگ براي هـمـه مـا        

 . است
مــا مــيــتــوانــيــم بــا اعــتــراضــات         
خودمان جان تعـداد بـيـشـتـري را          

ــيــم      .  نــجــات دهــيــم     مــا مــيــتــوان
حكومت جنايـتـكـار اسـالمـي را          

بـايـد   .  بيش از پيش عقب بـرانـيـم     
متحدانه به پا خاست و عليه قتل 
عمد دولـتـي مـبـارزات گسـتـرده             

 . تري را در پيش گرفت
كميته بين المللي عليه اعـدام بـه     
همه فعالين عليه اعدام و به هـمـه   
مردم در ايران و در سراسـر جـهـان      
بدليل  تحميل اين عقب نشـيـنـي      
به حكومت  جنايتـكـار اسـالمـي       
تبريک ميگويد و دست هـمـه ايـن      

 . عزيزان را به گرمي ميفشارد 
زنده باد جـنـبـش جـهـانـي عـلـيـه                

 اعدام 
 

مينا احدي مسئول كـمـيـتـه بـيـن         
 المللي عليه اعدام
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حميد تقوائي ليدر حزب کمونـيـسـت    
کارگري بعد از شرکت در کنـفـرانـس    
ده اکتبر و برگزاري جلسات مـتـعـدد    
سخنراني در شهر هـاي اروپـا بـراي          

. سخنراني به گوتنبـرگ سـوئـد آمـد        

موضوع سخنراني حميد تقوايـي در    
پاسخ به نياز امروز مبـارزات مـردم     
در ايران و در راس آن طـبـقـه کـارگـر        

ــود ــراي        گــامــهــا   . " ب ــيــشــروي ب ي پ
  سرنگوني جمهوري اسالمي

تامين رهبري مـبـارزات در گـرو            -
 چيست؟

ــامــيــن            وحــدت  - ــه ت مــردم چــگــون
 ميشود؟

اصلي بـر سـر شـکـل گـيـري              مانع  -
اعتراضات توده اي و انقالب عـلـيـه      

 "ي اسالمي کدامست؟جمهور
حميد تقوايي با اشاره بـه وضـعـيـت         
مبـارزات مـردم در ايـران و پـاسـخ                
قاطعي که به جمهوري اسالمي براي 
سرنگـونـيـش داده اسـت، گـام هـاي               
بعدي پيشروي در مبارزه را تشـريـح     

تامين رهبري مبـارزات را بـه       .  کرد
عنوان يکي از ملزومات پيشروي و   

. پيروزي مبارزات در ايران بر شمـرد 
حميد تقوائي با اشاره به مشخصات 
و مـــلـــزومـــات حـــزب و نـــيـــروي               
رهبرکننده مبارزات و بـا اشـاره بـه          
سياست ها و فعاليت هاي حـزب در    
دوره هاي مختـلـف، بـا نشـان دادن           
اينکه حزب در هر مـقـطـع مـبـارزه،        
پيشرو و پرچـمـدار مـبـارزات مـردم          
بوده و گام بعدي را بـه مـردم نشـان          

داده است، و همچنين با نشـان دادن    
ــعــيــيــن کــنــنــده حــزب در                نــقــش ت
موقعـيـت امـروز مـبـارزات مـردم،              
گفت حزب کمونيست کارگري ايـران    
امروز تنها نـيـرويـي اسـت کـه مـي               
تواند مبارزات در ايـران را رهـبـري          

حــمــيــد تــقــوائــي افــزود بــراي       .  کــنــد
متحد کردن جامعـه بـايـد سـيـاسـت           
متحد کننده داشت، نه ناسيوناليسم 
، نه قوم پرستي و نه هيچ سياست و   
پرچمي به جز انسانيـت نـمـي تـوانـد          
متـحـد کـنـنـده بـاشـد و ايـن حـزب                    
ماست که در هر مقطعي نمايـنـده و     

 .پيشروي اين سياست بوده است
 

وي در ادامـه بـه تشـريـح سـيـاسـت                
حزب براي منـزوي کـردن جـمـهـوري          

. اسالمي در سطح جهـانـي پـرداخـت      
بعد از سخنراني حمـيـد تـقـوائـي بـه           
ســواالت مــتــعــددي کــه شــرکــت               
کنندگان مطرح مـي کـردنـد پـاسـخ            

ــه ســواالت در مــورد             .  داد از جــمل
بحران کنوني سرمايه داري و داليـل    
آن، مــذهــب و مــذهــب زدايــي از                

اکتبـر   ۱۰جامعه، جايگاه کنفرانس 
 . لندن و سواالت متعدد ديگر بود

کميته شهـري حـزب در گـوتـنـبـرگ             
براي اين جلسه تدارک مناسبي ديـده  

جلسه در يکـي از سـالـن هـاي           .  بود
مرکزي شـهـر بـا گـنـجـايـش حـدود                 

نــفــر بــرگــزار شــد کــه تــعــداد             ۱۰۰
شرکت کنندگان بيشتر از اين مقدار 

گزارش ايـن جـلـسـه  بـه زودي              .  بود
 منتشر ميشود

در پاسخ به نياز امروز 
 مبارزات مردم در ايران 

 نوید مینائی

 اعدام آودآان در ! رژيم اسالمی عقب نشست

  

 !ايران متوقف ميشود

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید

 

 یک دنیای بھتر
 

برنامه حزب کمونیست کـارگـری  
ایران را بخوانید، و به دیگران  

 .دمعرفی کنی 
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 ممانعت از انتخاب رشته   : بابل 
در جريـان انـتـخـاب رشـتـه ي تـکـمـيـل                   
ظرفيت در مقطع کارشناسي ارشد ، دو     
تن از فعاالن دانشجويي ، در سـال هـاي       

عـلـي   .  اخير ، مؤفق به اين امر نشـدنـد       
ــور و عــمــيــد مشــرف زاده ،                     ــقــي پ ت
دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيروانـي  
بابل که امسال فارغ التحصيل شده اند ، 
متأسفانه در مرحله ي انتخاب رشـتـه ي     
تکميل ظـرفـيـت کـارشـنـاسـي ارشـد از               
طريق اينترنت ، متوجه شدند که اسامي 
شان جهت تأئيد کد کـاربـري و ورود بـه            
سايت مربوطه به منظور انتخاب رشـتـه     

بـا پـيـگـيـري        .  به سايت داده نشده است   
هاي صـورت گـرفـتـه و پـرس و جـو از                   
سازمان سنجش ، مـعـلـوم شـد کـه ايـن             
افراد از طريق گزينش سازمان سـنـجـش      

 .مورد قبول قرار نگرفته اند 
 وشتم دانشجوي دختر  ضرب : رودهن

شــنــبــه عــابــران کــوچــه        صــبــح روز پــنــج    
دانشگاه رودهن شاهد درگيري مامـوران  
. انتظامات و يک دختر دانشـجـو بـودنـد        

هنگـامـي رخ      ۱۱:۴۵ اين اتفاق ساعت 
داد که يکي از کـارمـنـدان زن دانشـگـاه          
رودهــن از يــکــي از دخــتــران دانشــگــاه            
درخــواســت کــرد تــا کــيــفــش را مــورد             
بازرسي قرار بدهد، دختر دانشجو عـلـت     

را جـويـا     )  وجوي بدني جست( درخواست 
با لحـن بـدي از         شود اما کارمند زن مي

دخـتـر   .  کـنـد     ارائه توضيح خودداري مـي 
دانشجو نسبت به اين رفتار و اينکه چـرا    
کسي که از مامـوران حـراسـت نـيـسـت،           
بدون ارائه دليل قصد بـازرسـي بـدنـي از         

در نهايـت  .  کند وي را دارد، اعتراض مي
دانشــجــوي دخــتــر از دانشــگــاه خــارج            

شود، اما کارمند دانشگاه او را رهـا     مي
کند و همچنان ـ در حالي کـه دخـتـر         نمي

دانشجو از محيط دانشگـاه خـارج شـده        
دخــتــر .  کــنــد   او را تــعــقــيــب مــي        -   بــود

شـود     دانشجو که متوجه تعقيب زن مـي   
گـذارد،     زده شده و پا به فـرار مـي       وحشت

امــا زن خــود را بــه دخــتــر دانشــجــو                   
رساند و با ضرب و شـتـم وي قصـد             مي

بازگرداندن او را به دانشـگـاه داشـت کـه           
پس از کارمند زن دانشگـاه،  .  موفق نشد
» ماموران مرد انتـظـامـات   «چندنفر از 

اين دانشگاه نيز خود را به دختر دانشجو 
رسانند و ضمن توهين و ضرب شـتـم    مي

ربع ساعت او را مورد سوال  وي حدود يک
 . قرار دادند

  امير محسن محمدي" اتهامات "
امير محسن محمدي روز نامه نـگـار و       
فعال حقوق بشـر کـه تـوسـط نـيـروهـاي                
امنيتي اصفهان باز داشت شـده اسـت و       
در زندان دستگرد اصفهان نگهداري مـي  

اتهامات اين فعال به شرح زير مـي  . شود 
 باشد

 همکاري با گـروه هـاي اوپـوزيسـيـون         -١ 
 نشر عقايد الحادي و مارکسـيـسـتـي    -٢ 
نشر اکـاذيـب در نشـريـات مـتـعـدد                -٣ 

 سراسري
نشر اکـاذيـب عـلـيـه نـظـام مـقـدس                  -٤ 

جمهوري اسالمي ايران در وبـالگ هـا و         
 سايت هاي متعدد

 اقدام عليه امنيت ملي-٥ 
اقدام براي بر اندازي نظام با عضويـت  -٦ 

در ســازمــان دانشــجــويــان آزادي خــواه            
 وبرابري طلب

 تـــوهـــيـــن بـــه مـــقـــدســـات نـــظـــام          -٧ 
 توهين به رهبري -٨ 
 توهين به ريـيـس جـمـهـور مـردمـي             -٩ 

 تـــوهـــيـــن بـــه ســـپـــاه پـــاســـداران         -١٠ 
تــوهــيــن بــه ارکــان اســاســي نــظــام          -١١ 

 مقدس ايران
 تــــوهــــيــــن بــــه مــــجــــلــــس                -١٢ 
ــري             -١٣  ــتــ ــه دادگســ ــن بــ ــيــ ــوهــ  تــ
اقدام عليـه امـنـيـت مـلـي بـه نـام                 -١٤ 

 ســـازمـــان ديـــدبـــان حـــقـــوق بشـــر                 
اقدام عليه امنيت رواني جامعـه از    -١٥ 

 طريق صداي آمريکا وسيماي آزادي
 

 محروميت از تحصيل   : فردوسی 
کميـتـه انضـبـاطـي دانشـگـاه فـردوسـي                
مشهد دو نفر از دانشجويان به نـامـهـاي      
امين ريـاحـي و مـهـدي خسـروي را بـه                 
محروميت از تـحـصـيـل و اسـتـفـاده از              
 .امکانات دانشگاه مـحـکـوم کـرده انـد           

احکام صادره عليه دو دانشجوي نامبرده 
امين رياحي به يک ترم :  به شرح زير است

محروميت از تحصيل و مهدي خسـروي  

به محروميت دائم از خوابگـاه مـحـکـوم       
 . شده اند

گـفــتـنــي اســت کــه دانشــجـويــان امــيــن            
رياحي، مهدي خسـروي و حـمـيـد رضـا            

شــهــريــور مــاه در         ٩ امــيــرخــانــي روز      
شهرهاي بجنورد شيـروان وکـرج تـوسـط         
مامورين امنيتي بازداشت وانـهـا را بـه        
 .بازداشت اداره ا طالعات منقل کرده اند

محروميت برای چھار  : يزد 
 دانشجو   

سه نفر از دانشجويـان دانشـگـاه يـزد بـه            
همراه افشين اکـبـريـان دانشـجـوي طـنـز            
نويس و مديرمسئول نشريه طنز هيس با 
راي ستاد رد گزينش سازمان سنجش از   
! تحصيل در مقطع ارشد مـحـروم شـدنـد      

اکــبــريــان کــه از فــعــالــيــن کــانــون هــاي            
فرهنگي دانشگاه يزد است همچنـيـن از     
اعضاي هيئت موسس کانونـي بـود کـه        
قرار بود با عنوان کانون طنز در دانشگاه 
يزد فعالـيـت کـنـد امـا بـا کـارشـکـنـي                   
مسئوالن دانشگاه يـزد در نـيـمـه راه بـا              

در دانشگاه يزد !  تشکيل آن مخالفت شد
همچنين دانشجويان ديـگـري بـه شـيـوه            
هاي مختلف از ادامه تحصيل منع شده 

 !اند
مــحــســن وفــايــي و مــجــيــد حــيــدري              
دانشجوياني هستند که اخيـرا بـه اتـهـام         
شرکت در تجمع اعتراضي در اعـتـراض     
به محروميت دختران از خوابگاه بـه ايـن     

مـحـسـن وفـايـي        .  کميته احضار شده اند
سردبير و مدير مسئول نشريه دانشجويي 
بيان آزاد براي بار دوم است که به کمـيـتـه    

و مـجـيـد      .  انضباطي احضار مـي شـود      
ــارغ                 ــدري دانشــجــوي در شــرف ف حــي
 التحصيلي دانشکده ادبيات مي باشد

قبل از اين احضار ها نيز بيش از سي نفر 
از دختران بـه دلـيـل شـرکـت در تـجـمـع                 
اعتـراضـي بـراي درخـواسـت حـق خـود                
مبني بر داشـتـن خـوابـگـاه بـه کـمـيـتـه                   
انضباطي دانشگاه فراخوانده شده بـودنـد   
که بسياري از آنها با احکام تعليق مواجه 

 .شده اند
 

 احضار سی فعال دانشجويی   : يزد 
به دنبال تعطيلي خوابگاه هرندي دختـران  
دانشگاه يزد، تعداد زيادي از دانشجويان 
دختر بدون هيچ دليلي از خوابگاه محروم 

 .شدند
دانشجويان در اعتراض به محروميتشان 
از خــوابــگــاه در اقــدامــي هــمــاهــنــگ             
تحصني چند ساعته در دانشگاه نامبرده 

اما مسئولين دانشگاه نـه    .  برگزار کردند

تنها به خواست به حق اين دانشجويان که 
برخورداري از خوابگاه و امکانات رفاهي 
دانشگاه است اعتنايـي نـکـردنـد بـلـکـه            
بيش از سي نفر از دانشـجـويـان شـرکـت          
کننده در تحصن دانشجويي اخيـر را بـه       
 .کمـيـتـه انضـبـاطـي احضـار کـرده انـد                 

گفتني است که کالنتـري دبـيـر کـمـيـتـه            
انضباطي دانشگاه يزد تـا کـنـون حـکـم            
تعدادي از اين دانشجويان مبني بر منـع  
موقت از تحصيل به مدت يک نـيـمـسـال     

 .را صادر کرده است
دانشجويان در تحصن اعـتـراضـي خـود         
خواستار بازگشايي خـوابـگـاه هـرنـدي و          
بازگشت خود و دوستانشان به خـوابـگـاه      
شده و هم اکنون نيز بسياري از آنـهـا بـه          
اين وضعيت و احضار و صـدور احـکـام          

 .انضباطي معترض هستند
تجمع اعتراضی دانشجويان  

   نجف آباد 
مهر ماه، دانشـجـويـان       ٢١ روز يکشنبه 

دانشگاه ازاد نجف اباد که از شـهـرهـاي        
اصــفــهــان، نــجــف آبــاد، هــمــايــونشــهــر          

، ويالشهر، تيران و سـايـر     ) خميني شهر( 
شهرهاي اطراف به صورت روزانه به ايـن    
مركز تردد مي كنند نسبت به گران شدن 
بليط اتوبوس ها و نامطلوب بـودن آنـهـا      
 .دست بـه اعـتـراض گسـتـرده اي زدنـد                

نفر از دانشـجـويـان     ٥٠٠ تعداد نزديك به 
دختر و پسر رشتـه هـاي مـخـتـلـف ايـن              
دانشگـاه مـقـابـل در ورودي ايـن واحـد                 
آموزشي ايستادند و مـانـع از عـبـور و               
مرور وسايط نقليه به درون و بـيـرون ايـن      

 .دانشگاه شدند
اين تجمع بالفاصله به حضور نـيـروهـاي      
پليس نجف آبـاد انـجـامـيـد و مـوجـب                
 .ترافيک سنگين ماشين هاي عبوري شد

به گفته دانشجويان تا زماني كه مشكـل  
گران شدن بليط حمل و نقل اتوبوسها در   
اين واحـد حـل نشـود، آنـهـا حـاضـر بـه                   
استفاده از ناوگان عمومي نبوده و مـانـع   
از تردد اين قبيل وسايل نقليه عمومي به 

مـعـتـرضـان     .  دانشگاه خود خواهند شـد   
اعتقاد دارند تا زماني كه دانشـگـاه آزاد     
شهريه هاي سنگيني از آنها مطالبه مي 
كــنــد، بــايــد عــالوه بــر ســرويــس دهــي             
مطلوب، قيمت خدمات جانبي خـود را      
در سطح معمول نگهداشته و از افـزايـش     
ــاي                    ــه ه ــن ــزي ــه ه ــي روي ــزون و ب روزاف

 .دانشجويان خودداري نمايند
بی خبری از وضعيت حسين  

 رحمانی 
حسين رحماني ، دانشجوي دانشگاه آزاد 

کرج که در منزل مسکوني خود در شـهـر   
 ٢٣/٤/٨٧ کــامــيــاران در تــاريــخ              

از ســوي دادگــاه     .  بــازداشــت شــده بــود        
سـال     ٦ انقالب شهر سنندج بـه تـحـمـل           
هـرچـنـد    . حبس تعزيري محـکـوم گـرديـد      

اتهام نامبرد اقدام عليه امنيت ملي ذکر 
گرديده است اما از جزئيات اتهام وي کـه  
بعنوان مددکار اجتـمـاعـي در سـازمـان          
بهزيستي نيز فعاليت مينمـود اطـالعـي      

آقاي رحماني مـدت    .  در دست نمي باشد
ــرادي                 ــف ــهــاي ان ــول ــي را در ســل طــوالن
بازداشتگاه اداره اطالعات شهر سنـنـدج   
به سر برده است و همچنين فـاقـد وکـيـل       

 .مدافع مي باشد
 

اخراج سه تن از اساتيد در  
   انديمشک 

سه تن از اساتيد عضـو هـيـئـت عـلـمـي            
دانشگاه آزاد واحد انديمشک که پـيـشـتـر     
حمايت خود را از دانشجـويـان دانشـگـاه       
زنجان و تحصن آنان اعالم نمـوده بـودنـد      

اساتيد اخراجي به نامهاي ، . اخراج شدند
آرزو رحيم خاني ، ايوب حيدري و حمـيـد   
ايزدمنش از اساتيد نمونه و محبوب اين 

همچنيـن  .  دانشگاه محسوب ميگرديند
گزارش گرديده است ،کالسهاي بسـيـاري   
از اساتيد حـق الـتـدريسـي در دانشـگـاه             
مذکور بنا به داليـل نـامـعـلـوم مـنـحـل             
گرديده اسـت ، الـبـتـه مـوضـوع اخـراج                
اساتيد مذکور نيز مورد اطـالع رسـانـي        
قرار نگرفتـه و بـه دانشـجـويـان عـنـوان                
گرديده است که آنان در مرخصي بـه سـر       

 .مي برند
 

تجمع دانشجويان دانشگاه پيام  
   نور 

جمعي از دانشجويان دانشگاه پيام نوردر 
واحــد تــهــران مــرکــز، در اعــتــراض بــه             
مشکالت صنفـي خـود در مـحـل ايـن              

ضعف مديريتـي،  .  دانشگاه تجمع کردند
در هــاي دانشــگــاه            بــرگــزاري کــالس     

هاي مختلف همچون منطقه دور    مکان
کوهسار و همچنين در برخي مـدارس،    
ورود بيش از حـد و خـارج از ظـرفـيـت              
دانشجو، پايين آمدن اعتبار دانشگاه و 

بـودن     کاهش کيفـيـت آمـوزش، تسـتـي         
تـرم بـوده کـه         هاي امتحانات پايان سوال

قرار بوده تشـريـحـي شـود تـا کـيـفـيـت                
آموزش و امتحانات باال برود، داليـلـي   
هستند که دانشجويان در اعتراض به ان 
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 اخبار دانشجويی
کيان آذر: تھيه و تنظيم  

 9ادامه صفحه 



 !چند خبر از مريخ 

کاوشگر فينيکس که در سـطـح مـريـخ       
مشغول مطالعه اسـت در آسـمـان ايـن           
سياره دانه هـاي بـرف مشـاهـده کـرده              

اين کاوشگر با استفاده از يـکـي     .  است
سرگرم بررسي ابـرهـاي    از ابزارهاي خود

مريخي بود که ريزش کـريسـتـال هـاي         
امـا    . بزرگ يخ از آسمان را رؤيـت کـرد      

اين ابزار که با منعکس کردن لـيـزر بـر      
ذرات موجود در آسمان کار مي کـنـد،     
. به زمين افتادن دانه هاي برف را نديـد 

داده ها حاکيـسـت کـه بـرف پـيـش از               
رسيدن به سطح بخار شـد؛ فـيـنـيـکـس         

جيم . مشغول بررسي اين موضوع است
وايتوي از دانشگاه يورک در تورنتو کـه    
مديريت ايستگاه هواشناسي فينيکس 

ما در چـنـد مـاه      :  را به عهده دارد گفت
آينده به دقـت در جسـتـجـوي شـواهـد               
افتادن دانه هاي برف بـر سـطـح مـريـخ          

ايـن يـک عـامـل         :  او افزود. خواهيم بود
خيلي مهم در چـرخـه هـيـدرولـوژيـکـي          
مريخ، با جابجايي آب مـيـان سـطـح و         

 .اتمسفر مريخ است
 

نتايج مهم ديگري که اين هفته تـوسـط   
ناسا، منتشر شد شامل خبر شناسايي 
کــربــنــات کــلــســيــم در خــاک اطــراف            

اين ماده در کره زمين از . فينيکس بود
عناصر اصلي تشـکـيـل سـنـگ آهـک             

فينيکس هـمـچـنـيـن مـوفـق بـه             . است
يافتن ذراتـي شـد کـه احـتـمـاال داراي               
. خــواص نــوعــي خــاک رس هســتــنــد          

اهميت کشف اين دو ماده معدني ايـن    
است که فقط در حضور آب مايع شکل 

مدارگردهاي مـريـخ قـبـال         .  مي گيرند
چنين موادي را در سـايـر بـخـش هـاي          
مريخ رديابي کرده بودند اما تـنـهـا در        
قسمت هايي کـه شـواهـد آشـکـاري از            

تـفـاوت در     .  جاري شدن آب وجود دارد  
مورد محل فرود فينيکس اين است که 

در دشتي باز قرار گرفته کـه فـاقـد هـر           
گونه مشخصه ژئولوژيکي است که در   

 .اثر جريان آب شکل گرفته باشد
 

ماموريت فينـيـکـس قـرار بـود اصـال             
روز مريخي به طول انـجـامـد       ٩٠ تنها 

اما اين ماموريت اکنون بـراي مـدتـي        
نـه ايـنـکـه         -بي پايان تمديد شده است 

مهندسان انتظار ادامه حيات کاوشگـر  
. براي مدتي طوالني را داشتـه بـاشـنـد      

اين کاوشگر اکنون انـرژي خـورشـيـدي         
کمتري جذب مي کند و بايد براي گـرم    
نگاه داشـتـن سـيـسـتـم هـايـش انـرژي                

همچنـيـن انـتـظـار        . بيشتري صرف کند
مي رود توانايي فينيکس بـراي جـمـع        
آوري نــور خــورشــيــد نــيــز بــه شــدت               
مخدوش شود که ناشي از نشستن دي   
اکسيد کربن بر صـفـحـات خـورشـيـدي         

با پيش بيني هـاي کـنـونـي ايـن          .  است
کاوشگر احتماال در پايـان نـوامـبـر يـا          

 . اوايل دسامبر از کار خواهد افتاد
 

 !  مريخ يا  قطب جنوب زمين؟ 
کاشفان و دانشمندان ازاستراليا مستقر 

در پايگاه هاي تحقيـقـاتـي در اعـمـاق          
قطب جنـوب مـمـکـن اسـت بـه زودي               

مسئول هيئت . راهي سياره مريخ شوند
پزشکي اکتشافات قطبي در استـرالـيـا    

ماه ازسال  ۹ سپري کردن « : مي گويد
در فضاي يخ زده قطـب جـنـوب، بـدون         
هيچ راهي براي گريز، جسم و روح ايـن    

» .  افراد را کامال دگرگـون مـي کـنـد        
بـازگشـت از     «  :  دس الگ مي افـزايـد  

کره مريخ به زمين ساده تر و سريع تر از 
خروج از قطب در مـاه هـاي زمسـتـان           

به گفـتـه وي، هـمـيـن حـالـت              »  .است
در يــک      زنــدگــي مــنــزول و دورافــتــاده      

محيط بسته، دانشمـنـدان و کـاشـفـان          
استراليا را بـه افـرادي مـنـاسـب بـراي             
ماموريت هاي طـوالنـي فضـايـي بـدل          

ناسـا، در يـک        ۱۹۹۳ از سال . مي کند

برنامه مشترک با موسسه تحقـيـقـاتـي     
قطب جنـوب در اسـتـرالـيـا، مشـغـول              
بررسي وضعيت سالمـتـي و پـزشـکـي          
افرادي است که در ايـن پـايـگـاه هـاي              

جـف  .  قطبي کار و زندگي مـي کـنـنـد        
آيتون، مسئول پزشـکـي پـايـگـاه هـاي           

ايـن  «  : قطبي اسـتـرالـيـا، مـي گـويـد           
مراکز، دور افتاده ترين نقاط روي کـره      

ماه از  ۹ زمين هستند و افراد ساکن آن 
سال را بدون هيچ تماس واقعي با جهان 

به گفته وي،   »  . خارج سپري مي کنند
اين پايگاه هاي قطبي، موارد مناسبي 
بــراي آزمــايــش هــاي الزم در مــورد              
سفرهاي فضايي و بررسي واکنش هـاي  
جسمي و روحي افراد به شرايط انـزوا و    

آقـاي آيـتـون      .  سفرهاي طوالني هستند
شرايط اين پايگاه ها از «  : مي افزايد 

لــحــاظ تــکــيــه يــک جــانــبــه افــراد بــه             
تکنولـوژي بـراي بـرآورده کـردن تـمـام               
نيازهـاي کـاري و زنـدگـي روزمـره بـا                 
فضاپيماها و ايستـگـاه هـاي فضـايـي          

وي اضـافـه     »  . شباهت بسـيـاري دارد    
سال هـا فـعـالـيـت پـژوهشـگـران               :  کرد

استراليايـي در ايـن مـراکـز، تـجـارب               
مــفــيــدي را در زمــيــنــه ســالمــتــي و             
تحقيـقـات پـزشـکـي فـراهـم آورده کـه                 
برنامه ريزان سفرهاي فضايي به مـريـخ   
و سـيـارات ديـگـر مـي تـوانـنـد از آن                   

 .استفاده کنند
حفره اليه اوزون  بزرگتر شده  

 است 
سازمان بين المللي هواشناسي روز سه 
شنبه اعالم كرد كه ابـعـاد حـفـره اليـه            

اوزون در جو كره زميـن كـمـي از سـال           
بزرگتر شده ولي بعيد اسـت بـه        ۲۰۰۷ 

سازمان بـيـن   . اندازه دو سال پيش برسد
المللي هواشناسي در بيانيه اي كـه در      
ژنو، مركز اين سازمان، مـنـتـشـر شـد          

حــفــره اليــه      ۲۰۰۸ در ســال     « :  گــفــت
اوزون كمي ديرتـر از مـوعـد مـعـمـول             

با اين وجود ابعاد اين حـفـره   . هويدا شد

در چند هفته اخير بزرگتر شده و اكنـون  
از بزرگترين اندازه ايـن حـفـره در سـال             

ايـن  »  . نيز وسيعتر شده اسـت    ۲۰۰۷ 
حفره كه بر فراز قطب جنوب در جو كره 
زمين قرار دارد ابتدا در سال هاي دهـه    

معموال ايـن حـفـره        .  كشف شد ۱۹۸۰ 
در ماه اوت تشـكـيـل مـي شـود و در              
اواخر ماه سپتامبر يا اوايل اكـتـبـر بـه         
بزرگترين اندازه خود مي رسد و بعد در 
. اواسط ماه دسامبر بسـتـه مـي شـود          

معموال ابعاد اين حفره معلول شـرايـط     
كــارشــنـاســان جــوي مــي      .  جـوي اســت   

گويند صدمه اي كه به اليه اوزون وارد     
شده آن چنان جدي اسـت كـه حـتـي در           

ترميم    صورت انجام اقدامات مناسب
. سال طول خواهد كشـيـد     ۷۰ آن حدود 

جير براتن، از كارشـنـاسـان ارشـد اليـه          
ــي                  ــل ــل ــم ــن ال ــي ــان ب ــازم اوزون در س

» فـرانسـه  « هواشناسي به خبـرگـزاري     
چندين دهه طول خواهد كشيد تا : گفت

وضعيت اليه اوزون به حـالـت قـبـل از           
ابعاد حـفـره اليـه      .  بازگردد ۱۹۸۰ دهه 

اوزون روز سيزدهم سـپـتـامـبـر امسـال         
مــيــلــيــون     ۲۷ مســاحــتــي در حــدود        

كيلومتر مربع ارزيابي شد در صـورتـي   
كه طبق يافته هاي سازمان بين المللـي  
هواشناسي انـدازه ايـن حـفـره در سـال              

ميليـون كـيـلـومـتـر          ۲۵ حدود  ۲۰۰۷ 
در بيانيه اين سازمان گـفـتـه    .  مربع بود
با توجه به اينـكـه حـفـره در         :  شده است

اليه اوزون هـنـوز در فصـل گسـتـرش              
است فعال نمـي تـوان در مـورد انـدازه             
كامل آن در سال جاري دقـيـقـا اظـهـار          

اليه اوزون در حـقـيـقـت يـك            .  نظر كرد
فيلتر يا پوشش طبيعي در مقابل اشعه 
زيانبار ماوراي بنفش خورشيد است كه 
براي گياهان مضر است و در انسان هـا  
مي تواند باعث سـوخـتـگـي يـا حـتـي            

عـوامـل اصـلـي       .  سرطان پوسـت شـود    
بوجود آورنده اين حفره غير از سـرمـاي     
شديد در نقاط مرتفع سطح زمين، چند 
نــوع گــاز ســمــي و آاليــنــده اســت كــه              
معموال در موتور يخچال، برخي مـواد  
پالستيكي و عطر افشان هاي خانـگـي   

اين آالينده هـا    .  از آن استفاده مي شود
به مرور در جو زمين تمركز يافته و در     
اثر مجاورت به اليه اوزون صدمه مـي    

 ۱۹۸۷ طبق قراردادي كه در سال . زنند
در مونترال كـانـادا بـه امضـاء رسـيـد               
استفاده از اين گـازهـا كـه از خـانـواده              

كلروفلرو كربن هستند، ممنوع شد اما 
آن چه كه قبل از آن مصرف شده هـنـوز     

 . در جو زمين سرگردان است
 

 افزايش بی سابقه دمای زمين  
 

بر پايه پژوهشي که به تـازگـي صـورت        
 ۲۰۰۶ گرفته، در دهه منتهي به سـال    

گرماي نيمکره شـمـالـي دسـت کـم در            
سال گذشته بي سابقه بوده  ۱۳۰۰ طول 
کـه از سـوي يـک             ايـن پـژوهـش     .است 

پــروفســور دانشــگــاه آريــزونــا و شــش           
پژوهشگر ديگر صورت گـرفـتـه، قـرار         

پـيـشـرفـت     « است هفته آينده در نشريه 
ــدان  آکــادمــي مــلــي     هــاي » دانشــمــن

ــتــشــر شــود        ــن ــيــش          .  م ــروه پ ايــن گ
طــي دو گــزارش گــرمــاي          نــيــز ايــن از

را بـا چـنـد صـد          کنوني نيمکره شمالي
از آنـجـا   .  مقايسه کرده بودند سال پيش

که در اين پژوهش از داده هاي بيشتري 
بهره گيـري شـده، ايـن مـحـقـقـان مـي                 
گويند يافته هاي آنها بيش از تـحـقـيـق     

دو .  هاي پيشين قـابـل اعـتـمـاد اسـت          
پژوهش پيشين با بهره گيري از آنچه که 

نـام گـرفـت،      »  چوب چـوگـان  « نمودار 
نشان داده بود که دماي زمين در سـال      

به شدت افزايش پـيـدا کـرده         هاي اخير
دو پـژوهـش        با انـتـشـار نـتـايـج         . است

پيشين، پژوهشگران اين گروه در سطـح  
بـا ايـن     .  شهرت دست يافتند جهاني به

حال انتشار اين دو گزارش بدون جنجال 
ايـاالت مـتـحـده          کنـگـره     نبود و حتي

مقرر کرد کـه دربـاره ايـن گـزارش هـا              
در سـومـيـن      .  شـود  و تـفـحـص      تحقيق

ــه                   ــروه آمــده اســت ک ــن گ ــزارش اي گ
در دهه اخير دسـت کـم،      ميانگين دما

کمي بيش از نيم درجـه سـانـتـي گـراد            
بـــيـــشـــتـــر از مـــيـــانـــگـــيـــن رکـــورد          

سـال پـيـش         ۱۷۰۰ تـا     ۱۳۰۰   دماي
بر پـايـه ايـن گـزارش حـتـي بـه                  .  است

احتمال زياد ميانگين دماي دهه اخيـر  
سـال     ۱۷۰۰ تـا       ۱۳۰۰ از ميانگيـن    

. پيش، در حدود يک درجه بيشتر باشـد 
تشـخـيـص    « کارشناس  مالکوم هاگز،

آب و هوايي از الـگـوي رشـد         تغييرات
در دانشگاه آريزونا است کـه    »  گياهان

در اين گروه پژوهشي کار کرده است؛ به 
از »  آجـر « گفته هاگز، اين تحقيق يک 
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زنــان در پــاکســتــان بــخــصــوص در            
مناطق قبائلي حتـي از سـاده تـريـن           
حق خود خبر ندارند و نه حقي به آنهـا  

درصـد از    ۵۲    بيش از      . داده ميشود
ــيــون و     ۱۶۲    كــل جــمــعــيــت          ــل مــي

هزار نـفـري پـاكسـتـان را زنـان               ۴۰۰  
 .دهند تشكيل مي

 
سنت هاي عـقـب مـانـده و پـوسـيـده              
اسالمي كه با حمايت دولـتـي هـمـراه       
است، عمال پاكستان را بـه قـتـلـگـاه            

هـزاران  .  وسيع زنان تبديل كرده اسـت   
زن پاكستاني سـاالنـه گـرفـتـار انـواع           

.  خشونت هاي فيـزيـكـي مـيـبـاشـنـد          
خشونتهاي گسترده به زنان گاه حـتـي   

 . در خبرها نيز نميايد
 

عده زيادي از مردان هنوز در هـزاران    
سال پيش سير ميکـنـنـد و دشـمـنـي           
ديرينه بـا زنـان در تـاريـخ ايـن نـوع                   
جوامع داستاني حـقـيـقـي و دردنـاک            

 است
 

بارها با به دنيا آمدن دختري مـادران    
را آزارو اذيت مي کـنـنـد و مـانـع از            
شــيــر دادن بــه نــوزاد مــيــشــونــد و               
گشنگي بـاعـث مـيـشـود کـه نـوزاد              

اين جنايت با زنـده بـه گـور          ...  بميرد
کردند نوزادان  دختردر سـالـيـان دور         

 .هيچ فرقي ندارند
 

از دوران نوزادي دشمنـي بـا دخـتـران         
شــروع مــيــشــود تــا زمــانــي کــه زن             

 .  ميشوند
متاسفانه به خاطر جامعه اي که زنان  
در آن بزرگ ميشوند حـتـي سـتـم بـر            
خود را روال زندگي ميدانند و خـبـري   
ــد                    ــد و شــاي ــدارن ــوق خــود ن از حــق

: گهگاهي در خلوت با خود بـگـويـنـد    
 .که زن چقدر بدبخت است

اما اين صدا نبايد بلنـد شـود و اگـر          
صــداي اعــتــراض بــه گــوش حــتــي             

آن را   .  بـرسـد  ...  بـرادر و      , شوهـر , پدر
زنــي ســرکــش و خــراب نــامــيــده و               
آيندهاي بهتر از  سيره نصرت بي بـي  
و يا دختران و زناني که در بـرابـر حـق      
خود ايستادند و جز مرگ را بـه آنـهـا      
 .روا ندانستند، در انتظارشان نيست

يـك دخـتـر      »   بـي    سيره نصرت بي« 
 ٩ سيره  از     .  ساله پاكستاني بود ١٧ 

سالگي مجبور شده بود كه با مـردي    
او بـراي نـجـات      . ساله ازدواج كند ٤٥ 

و رهايي خود از اين ازدواج اجـبـاري       
ــكــرد              ــي ــيــت م ــال ــع ــه .  تــالش و ف ب

دادگاههاي متعددي مـراجـعـه كـرده         
زيــرا او نــمــيــخــواســت مــانــنــد         .  بــود

دختران مجبور ديـگـر در بـرابـر ايـن            
ظلم سر خم کند و يا بنا به اعتراصـي  
خود را به آتش بـکـشـد امـا هـنـگـام            
خروج از دادگاه شـهـر سـاهـي وال در           
استان پنجاب در مـحـاصـره گـروهـي        
مرد درآمد كه بـه وسـيلـه والـديـن او            

مزدوران در مـقـابـل    .  اجير شده بودند
چشم مـامـوران پـلـيـس سـيـره را بـه                 

 .گلوله بستند
 

سيره نه اولين و نه آخرين قرباني قتـل  
هاي ناموسي در پاكسـتـان بـود ايـن         
داستان همچنان با سرعت و خشونـت   

 . ادامه دارد
همانطور که  مـاجـراي زنـده بـه گـور            

زن بـه خـاطـر حـق انـتـخـاب               ٥ كردن 
همسر، به يـكـي از خـبـرهـاي داغ و              
. بحث برانگيز در پاكستان تبديل شد

ــان در                  ــر آزادي زن ــراب ــارزه در ب مــب
 .پاکستان تا اين حد پيش رفته

اين قتل ناشي از ناموس پرسـتـي در     
کـه  "  بابـک کـوت    " روستايي دور به نام 

کــيــلــومــتــر بــا مــركــز اســتــان           ٣٠٠ 
ــه  (  ــت ــوي ــه دارد رخ داد           )  ک ــاصــل . ف

دختر در سـنـيـن         ٣ قربانيان اين قتل 
دو دخــتــر   .  ســال بــودنــد     ١٨ تــا      ١٦ 

 ١٠ هـا       نوجوان محصل كه در کالس
دو زن   .   خـوانـدنـد      درس مـي      ١٢ تـا    

ديگرکه يکي عمه فوزيه نام داشت  و 

ديگري مادر يـکـي از دخـتـران نـيـز               
هـمـه   .  قرباني اين جنايت شوم شـدنـد    

اين زنان  در خانه اي  واقع در هـمـيـن    
روستا جمع شده بودند براي رفـتـن بـه      
دادگاه مدنـي واقـع در شـهـر اوسـتـا               
محمـد  تـا سـه دخـتـر بـتـوانـنـد بـا                       
مــردانــي کــه دوســت دارنــد، ازدواج           
کننـد و ايـن تصـمـيـم آنـهـا بـعـد از                      
روزهــايــي ســخــت و رودر رويــي بــا             
خانواده براي اين موضوع و مخالفـت  

 .خانواده بوده است
 

هـا بـه گــوش          وقـتـي خـبـر نـقـشـه آن             
 -ديگران رسيد، عبدل ستار عمراني 

بــرادر کــوچــک صــديــق عــمــرانــي، از         
استانداران و يکي ازرهبران بـرجسـتـه    

، ) حزب حـاکـم    ( حزب مردم پاکستان 
همراه با شش نفر به آن جا رفتنـد و      -
ها را با زور اسلحه سوار جيـپـي بـا       آن

هاي دولتي بلوچسـتـان    پالک اتومبيل
کــردنــد و بــه  مــنــطــقــه دوردســت                

" بـابـک کـوت     " در حـوالـي       "  نـوآبـادي  " 
بــعــد از رســيــدن بــه آنــجــا،            .  بــردنــد

عمراني و ديـگـر هـمـدسـتـانـش سـه                 
دختر بيگناه را کـه تـنـهـا بـه دنـبـال                
زندگي آزاد و انتخاب همسر دلـخـواه     
ــه زور از داخــل                   ــد، را ب ــودن خــود ب
ماشين بـيـرو کشـيـده و مـورد آزارو              

بـعـد از     .  خشونت فيزيكي قرار دادنـد 
بـه آنـهـا         اين شکنجه هـاي حـيـوانـي      

شليك كرده و اجساد غرق خون ونيمـه  
آنها هنوز زنـده    .  جان آنها خاك كردند

نـفـس مـيـكـشـيـدنـد و نـالـه                 .  بودنـد 
مــيــكــردنــد و شــايــد  بــه ايــن مــي                
انديشيدند که آيـا واقـعـا گـنـاه کـرده             
بودند که خـواهـان انـتـخـاب هـمـسـر             
دلخواه و زندگي آزاد بودند  كـه روي        
آنها را با سنگ و خاک پـوشـانـدنـد و         
چشمان پر از اميد به زندگي را بـراي      
هــمــيــشــه بــا ســنــگ و خــاک ظــلــم               

دوزن مسن وقتي بـرخـورد     .  پوشاندند
وحشيانه اين جانوران  بـا دخـتـران را        
ديدند، در عين حال شاهد بـودنـد كـه      
اين دخـتـران هـنـوز زنـده انـد، بـراي                  

امـا  .  نجات اين دخترها تالش كردنـد 
عمران و همراهـانـش  بـا سـقـاوت و              
بيرحمي بي نظيري آن دو را نـيـز بـه              
داخل گودال هل دادند و آنهـا را نـيـز        
زنده زنـده زر آواري از خـاك كـرده و                

 .نفس و زندگي آنها را نيز گرفتند

عبدل ستار عمرانـي، بـرادر وزيـر در          
قتل سه نفر ديگر از جمله زن جـوانـي     

. دست داشته اسـت    ٢٠٠٦ در ژانويه 
آن مورد هم مثل اين بار به يک معلـم  
مدرسه به نام محمـد اسـالم مـربـوط         

شده که با زني که دوسـت داشـتـه         مي
رفـتـه تـا ازدواج           است به دادگـاه مـي    

ــد   ــنـ ــنـ ــالن آن     .  کـ ــاتـ ــا را در             قـ هـ
در "  تومبو" از مناطق "  مانجوشوري" 

نصيرآباد متوقف کردند و هر سه نفـر  
راننـده تـاکسـي،      .  را با اسلحه کشتند

جالل آيدي، هم يکي از ايـن سـه نـفـر         
پليس تا هنـگـام مـداخلـه       .  بوده است

آقاي افتخار چودري، رئـيـس مـعـزول       
قوه قضاييه و معاون سخنگوي سنـا،  
پنج ماه نتوانسته بود، پرونده قتـل را    

اما فقط يک نـفـر بـازداشـت       .  باز کند
 .شد و عبدل ستار عمراني آزاد ماند

اســرار الــه ظــاهــري نــمــايــنــد مــردم           
بلوچستان در پارلمان پاکستان گـفـت     
اين کار کامالً  درست و به جا بوده و   
در مـيــان مـردم مـا رسـم اســت کــه                 
دختران با همان کسـانـي کـه والـديـن          
شان به آن هـا پـيـشـنـهـاد مـي کـنـد                
ــه ايــن کــه آن هــا                    ازدواج کــنــنــد ن
مخالفت کرده و همسر آينـده شـان را       
خودشـان انـتـخـاب کـنـنـد ايـن نـوع                  
مجازات ها درس عبرتـي مـي شـود        
براي ديگر زنان قبيله ما که با رسم و   
 .سنن قبيله اي خود مخالفت نورزند

پشت اين خشونـت هـا و قـتـل هـاي              
ــامــوســي مــذهــب و مــردســاالري            ن

بيشتـر ايـن خشـونـت         .   خوابيده است
ها و قتل ها به دليل آنچه كه صيانت 

 ,از شرافت خانواده شان مي نامند
 
رفتارهايي چون .  صورت گرفته است 

صـحـبـت    ,  داشتـن روابـط نـامشـروع        
كردن با مردان و يا قرار مـالقـات بـا        

و حـتـي     ,  قربـانـي تـجـاوز شـدن         ,  آنها
و نازا بـودن  , ضعف در مهارت آشپزي

و يا دختر زا بودن از ديد بسـيـاري از       
زنـان را مسـتـحـق         ,  مردان پاكستاني
مـذهـبـي كـه حـكـم             .مرگ مي كـنـد  

حـيـثـيـت     ,  ميدهـد قـتـل زن خـاطـي           
 .خانواده را حفظ مي كنند

در مـورد خشـونـت و قـتـل زنـان در                 
. پاكستان آمار واقـعـي وجـود نـدارد          

بسياري از زنان قرباني به دليل تـرس    
از خشونتهاي بيشتر يـا بـي آبـرويـي           

خانواده و غيره فجايع و اتـفـاقـات و          
بالهايي كه بسرشان ميايد را گـزارش  

بـا ايـن     .  شكايت نميكنـنـد  . نميكنند
حال آمارهاي رسمي  دولتي از قـتـل       

 . زنان تكان دهنده است
 

ــر آمــاري كــه وزارت كشــور                 ــنــا ب ب
پاكستان منتشر كرده است در چـهـار     

مـرد     ۱۳۲۷ زن و      ۲۷۷۴ سال اخير 
. شـدنـد  ”  قتلـهـاي نـامـوسـي       “ قرباني 

دفــتــر كــمــيــســيــون حــقــوق بشــر در            
پاكستان اعالم كرد، شمار قتل هـاي    
ناموسي اين كشـور نسـبـت بـه سـال            

 .درصد رشد كرده است ٢٥ گذشته، 
آمار تجاوز خانگي در پـاکسـتـان از          

طي سال گذشتـه  .  اين نيز بيشتر است
ــجــاوز در مــحــيــط               ۵۷۲  مــورد ت

خانوادگي گزارش شده کـه صـرفـاً بـه         
 .اند قصد تنبيه صورت گرفته

قتل تنها خشونتي نيست كه گريـبـان   
. زنان در پـاكسـتـان را گـرفـتـه اسـت               

پاكستان بـه عـنـوان مـراكـز اصـلـي                 
قــاچــاق زنــان و دخــتــران در دنــيــا و              
 .خــاورمــيــانــه مــعــرفــي شــده اســت          

بســيــاري از دخــتــران در پــاكســتــان           
توسط باندهاي قاچاق با انواع حـيلـه     
ها ربوده يا خريده ميشوند و به خـارج  
از پـاكسـتـان بـراي كـار تـن فـروشـي                 

 .صادر ميگردند
ــا                ــهــا زن در پــاكســتــان ب ــيــون مــيــل

هـاي     مشكالتي جدي از قبيل ازدواج
هاي ناموسي، گروكشي  اجباري، قتل

هـــاي     زنـــان و دخـــتـــران در قـــتـــل             
خــانــوادگــي، خــودكشــي دخــتــران و          

 .افزايش طالق روبرويند
 

سـنــت هــاي پــوسـيــده اســالمـي زيــر            
وحشت طالباني ها از يكسو و ارگـان  
ها و نهادهاي دولتي از سـوي ديـگـر        
ــانــي              هــمــچــنــان در پــاكســتــان قــرب

اسالم يكـي از مـهـمـتـريـن           .  ميگيرد
. عامل خشونت نسبت به زنـان اسـت    

هنوز در پاكستان جريـان راديـكـال و        
الئيكي كه در دفـاع از حـقـوق زنـان             
اين سـنـت هـا و اركـان مـذهـبـي و                    
دولتي  را زير ضـرب نـقـد و انـتـقـاد               

در نـبـود چـنـيـن          .  ببرد وجـود نـدارد      
جريان و افقـي خشـونـت بـه زنـان در              
پاكستان متاسفانه  هـمـواره افـزايـش       

 . ميابد
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ـفـکـران و             ٣٠٠  نفر از متفکـران و روشـن
فعالين سرشناس در لندن جمع شده انـد و    
ـيـه                 ـاپـذيـر عـل چنين راديکال و سـازش ن
ـيـه              ـيـن مـذهـبـي، عـل مذهب، عليه قوان
مدارس مذهبي، در محکوميت الصـاق    
ـه کـودکـان، در            هرگونه هويت مذهبـي ب
محکوم کردن خصلت زن ستيزانه و ضـد      
بشري مذهب و غيره حرف زده انـد، کـي       
ـاه و                       ـا در ايـن سـالـهـاي سـي بود؟ قـطـع
طوالني نظم نوين جهاني و  جـوالن دادن      
پست مدرنيسم و تروريسم دولتي غرب و 
ـاده          ـت ـف ـي ـاقـي ن ترويسم اسالمي چنين اتف

بويژه که در مرکز اين نقد ريشـه اي    .  است
ـه   و صريح از مذهب،  اسالم قرار داشت ک
سالح ترور و مرگ را براي حفاظت از اهللا 
و قرآنش برافراشته و عالوه بر مـمـاشـات      
دول غربي و پـول جـمـهـوري اسـالمـي و             
عربستان و غيره حمايت برخي چپ هـاي    

ـه       .  ماليخوليايي را هم دارد ـه ب براي ما ک
جنگيدن با اسالم  سياسي عـادت داريـم       

اکتبـر هـنـوز       ١٠ شايد عظمت کنفرانس 
زياد محسوس نباشد، امـا بـراي سـتـون         

ـارديــن       ـادر"   پــديــده اي       نــويــس گـ و "  نـ
در مـورد  .  است"  پيروزمند" و "  شورانگيز"

اهميت و اثرات اين کنفرانس بايد بيشـتـر   
" سي گري لينک.  اي" فعال به نگاه .  نوشت

 .در گاردين توجه کنيد
  

 آزاد برای انديشيدن
 سی گری لينگ.ای

  ٢٠٠٨اکتبر  ١٦گاردين، 
 

 ی بابک کسرايی ترجمه
 

ـر،         ١٠ ي گذشـتـه،      جمعه ـب ـت ـه روز    ( اک ک
ـيـه مـجـازات اعـدام بـود              از )  جهاني عـل

امتياز نادري برخوردار شدم و در تجمعـي  
ـااصـول شـرکـت              از اشخاصي شـجـاع و ب
ـا            ـي کردم که در چند کشور در سـراسـر دن

ـاوريشـان       مي توانند بخاطر باور و يا بـي ب
ايـن  .  به مجازات مرگ مـحـکـوم شـونـد         

هـاي   مسلم کنفرانسي بود که شوراي اکس
ـا سـازمـان داده بـود و مـوضـوعِ                  بريتاني

که تمام اعضاي "  جرمي"   –بحث، ارتداد 

و مســائــل     –انــد      شــورا مــرتــکــب شــده    
مربوط به آن در مورد جايگـاه مـذهـب و        

 . ي مدني بود ي آزاد در جامعه انديشه
ها فـکـر خـود       مسلم اعضاي شوراي اکس

ـه       را کرده اند و مذهبي را که در کـودکـي ب
ـار گـذاشـتـه            خوردشان داده ـن انـد     بودنـد ک

ـه خـرد در                   (  ـابـي ب ـي ويژگي غـالـب دسـت
اما در اين مورد، آن مـذهـب   ) بزرگساالن

اسالم است که مجازات ارتـداد را اعـدام       
 .داند مي

در اين فکرم که از کساني که اين مطـلـب   
خــوانــنــد چــنــد نــفــر در جــمــعــي             را مــي  
ـا       اند که بسياري از آن   نشسته ـه مـرگ     ه ب

اند چون بـراي خـودشـان فـکـر             تهديد شده
ـه         کنند و راهي انتخاب کرده مي ـه ن انـد ک

فقط از نظر شخصي خطرناک است بلـکـه   
ـر از              براي خانـواده و جـوامـع        ـيـز پ شـان ن

و ايـن کـار را بـخـاطـر                –مشقت اسـت    
اند که عاقالنه انتـخـاب    اصولي انجام داده

در .  دهـنـده     اي است تـکـان   تجربه.  اند کرده
ـامـداراي          مذاکرات نسبتا صلح آمـيـز و ب

ـاي        ـا پ غربي ما اختالف بر اصول کمتر ت
ـه      قتل مي کشد؛ و به همين خاطر اسـت ک
ـفـهـمـنـد تـجـمـع                 ها نمي بعضي ـنـد ب تـوان
 . ي گذشته چه اهميتي دارد جمعه

ـنـظـيـر بـود؛                ـي ـفـرانـس ب ـن پيغام نمادين ک
ـات جـذاب و مـهـم بـود               . مفهوم مباحـث

موضوع بر سـر مـاهـيـت ارتـداد، آزادي            
ـاد از               ـق ـت انتخاب در داشتن مـذهـب و ان
ـايـد                ـا ب ـه آي ـه ک مذهب بود؛ و اين مسـئل
ـا      قانوني يکسان براي همه داشته باشيـم ي
ـانـون    اقليت مسلمان بريتانيا بايد بتواند ق
شريعه را در مورد خودش بکار ببنـدد؛ و    

ي مدارسِ مذاهب، آمـوزش     البته مسئله
ــش               ــريــن ــوري آف ـئ ــي و تـ ـب ــذهـ ــن .  م اي

ـه جـايـگـاه فـرد در                    موضوعـات هـمـه ب
ـيـردنـد و ايـن            ي مـدنـي بـرمـي         جامعه گ

ـايـد              موضوع که آمـوزه    هـاي مـذهـبـي ب
ـيـن                    ـه چـن ـر کسـانـي ک بتوانند خـود را ب

خواهند يا مثل کـودکـان قـدرتـي در          نمي
 . مقابله با آن ندارند، تحميل کنند يا نه

کنفرانس را رئيس انجمن سکوالر ايـران،    
فريبرز پويا، افتتاح کرد و مـريـم نـمـازي،       

الـعـاده و شـجـاع شـوراي             سخنگوي فوق
ـا سـخـنـرانـي                  مسلم  اکس ـي ـان ـت ـري هـاي ب

مريم به اسالميسم .  افتتاحيه را ايراد کرد

ـه      –سياسي   اسالم  – حمله کرد و گفت ک
هـاي اسـالمـي         اين جريان، عاملِ دولـت   

ـر               است و مي ـاري ب ـيـرات بسـي ـاث توانـد ت
هاي افراد بـگـذارد      زندگي، حقوق و آزادي

در حــالــي کــه بســيــاري از ايــن افــراد                 
کشورهاي خود را دقيقا به اين خاطر ترک 

ـه از دسـت جـو سـرکـوب                   کرده ـر     انـد ک گ
 –سياسـي و اجـتـمـاعـي آن بـگـريـزنـد                    

دارنـد و    "  پليس اخـالقـي    " کشورهايي که 
ــراي                    ـه ب ــملـ ــدام را از ج ـازات اع ــجـ م

عشاقي که بيرون ازدواج     گرايان، جنس هم
ي جنسي دارند و کساني که مذهب  رابطه

 .کنند اعمال مي  گذارند، را زير پا مي
يک موضوع نارضايتي بسياري اين است 

ـا را جـز            که آن " ي مسـلـمـان        جـامـعـه   " ه
کــنــنــد کــه ســخــنــگــويــان          حســاب مــي  
ـنـده     خودگمارده ي هـمـان        اش بيشتر نـمـاي

هاي اسالمي هستند که بسياري از    دولت
و :  انـد  ها گريخته از آن"  ي مسلمان جامعه" 

ـه شـوراي اکــس                     ـه ايـن خـاطـر اسـت ک ب
ـر      )  مسلمانانِ سابق( ها  مسلم اين نام را ب

ـيـد      .  خود گذاشته است ـاي تا بر اين نکته ت
ي    ي کساني را که در جامـعـه    کند که همه

ـه            مسلمان به دنيا آمده ـا ابـد ب اند نبايـد ت
ـيـن جـامـعـه                 اي    عضويـت هـمـگـونِ چـن

دليل ديگر تشويق بسيـاري  .  محکوم کرد
ـه          "  مرتدين" از  پنهان در جـامـعـه اسـت ک

ـيـرون       زندگي و کمک در هنگام سختـي، ب
 .اين جامعه هم موجود است

ـه ابـن وراق،          از جمله سخنرانان مي توان ب
ـا           ـن ـنـز و مـي جوآن اسميت، ريچارد داوکي

هـاي   بنيانگذار شوراي اکس مسلم  احدي،
ـنـد مـريـم             .  اشاره کرد  آلمان، ـان ـا هـم ـن مي

ـابـل تـحـسـيـن              نمازي زني فوق العاده و ق
اين واقعيت که زنان پيـشـگـامِ ايـن       .  است

ـار مـهـم و شـجـاعـانـه                  جنبش هاي بسـي
ـتـي ديـگـر خـبـر                     شده اند خـود از واقـعـي
ـا                از افسانه:  دهد مي ـا ت ـيـسـيـسـتـرات ي ل

ـنـد شـمـالـي                  ـان در ايـرل جنبش صلـح زن
ـان      ـه زن عليرغم تمام موانع و تعصباتي ک

اند، آنان رهبران و    تاريخا با آن مواجه بوده
ـيـن خـود را         هايي بوده نمونه اند که مخالف

 .اند شرمگين ساخته
ـفـرانـس مـورد حـمـايـت انـجـمـن                  اين کن
ـيـسـت          سراسري سکوالر و انجـمـن اومـان
بريتانيا هم بود و در نتيجه چندين و چـنـد   

ـيـش از               اکس مسلمِ حاضر از حـمـايـت ب
ـه      ۲۰۰  ـه ب نفر ديگر هم برخوردار بودند ک

ـنـد     حق افراد براي انديشيدن معتقد هسـت
و به مردم همچون افراد انسـانـي بـرخـورد       

هـاي     کنند و نه فقط صاحبان برچسب مي
ـه                  ـه سـنـت و مـذهـب ب هويتي غالبي ک

ـانـده اسـت            پيشاني يـکـي از     .  شـان چسـب
دوستانم که قاضي دادگاه سلطنتي اسـت    

ـتـي مـي         ـه وق ـنـد       يکبار به من گفت ک ـي ب
عضوي از هيئت منصفه خود حرفـش را    

ـر انـجـيـل قصـم نـمـي                  مي خـورد     زند و ب
شـود چـون نشـان از             هميشه خشنود مي

ـا    .  دهـد    استقالل و بلوغ ذهني مـي    ـق ـي دق
ي گـذشـتـه در           جـمـعـه   :  طور اسـت    همين

 .کانوي هال شاهد چنين نمايشي بوديم
ـرانـس، دوسـت            ـف ـن ـان ک يکي از سخنگوي
ـابـي در مـورد                  ـت ـرا ک من ابن وراق، اخـي
ـه             ارتداد در اسالم منتـشـر کـرده اسـت ک
بررسي علمي نظريات در مورد ارتداد در   
ـا               ـانـون اسـالمـي را ب مکاتب مختلف ق
مــجــمــوعــه اي از شــهــادت شــخــصــي            
ـه قصـد                ـه اسـالم را ب قدرتمند کساني ک

انـد،   مذهبي ترک کرده مذهبي ديگر يا بي
ي روايـات ايـن          مقايسـه .  کند ترکيب مي

ي    کتاب با کتابِ لوئيس آنتوني، فالسفـه 
ـان   ( خدا  بي که رواياتي مشابه از مسيحـي

. جالـب بـود    )  سابق و يهوديان سابق است
ي شخصي کنار گذاشتن نـظـريـات       هزينه

تمام اين مذاهـب، از لـحـاظ خـانـواده و              
ـا در                ـنـه جوامع، بسيار مشـابـه اسـت؛ ت
ـه ايـن              ـتـل ب اسالم است که هنوز خـطـر ق

 .خاطر پابرجاست
اما موضوع وحشتناک اينجاست که ايـن  

ـه     .  خطر واقعي است به اين خاطر اسـت ک
هاي کنفرانس و بعـضـي    بعضي سخنراني

ـر از شـور و شـوق و                 اظهارات ناظرين پ
ـه هـم واقـعـي            احساس مسئوليتي بود ک

يـکـي از مسـائـل         .  دهنـده  بود و هم تکان
ـار در مـوارد مـتـعـدد                  ـه چـنـدب مهمي ک

ـه  .  مطرح شد، جايگاه زنان در اسالم بـود  ب
در قانون شريعه زن      : يک مورد توجه کنيد

نصف مرد ارزش دارد و به همين علت از 
ـيـز      .  بـرد    جمله نصف مرد ارث مـي  ايـن ن

ـه    ي    مثل ساير بندهاي قانون شريعه نـمـون
ـانـونِ       ـا ق واضحي از اختالف اين قوانين ب
ـنـد اسـت        ـل انگلستان و ولز و قانون اسکات

هــا اصــول عــدالــت         کــه در هــر دوي آن         
ي جـنـسـيـت را            مند بر پايه  تبعيض نظام

ـروريــات      .  دارد   مــمــکــن نــمــي        ـا ضـ بـ
ـيـن جـوامـع،        سرکوبگرانه ي پيروي از قوان

ـان در جـوامـع مسـلـمـان                   بسيـاري از زن
ـنـي            ـي بريتانيا مجبور به اطـاعـت از قـوان

دهـد؛     شان ترجيـح مـي     هستند که جوامع
اين در مورد موضوعات بسياري صـدق    

ـا            کند از اين مي ـنـد ت ـن که با که ازدواج ک
 .که چه بپوشند اين

ـه   استقرار دادگاه هاي قانون شريعه اغلب ب
ـايـد درد         اين معني خواهد بود که آن ـا ب ه

عدالتي و تبعيض عـمـيـق را تـحـمـل            بي
  هاي ناموسـي  همچون ختنه يا قتل.  کنند

شـود و       که در بسياري جوامـع اجـرا مـي       
کــه   –ت   نســبــيــ:  نــبــايــد تــحــمــل شــود     

هـاي     متاسفانه تاييدي است بر ديدگـاه 
امثالِ روآن ويليامز در ايـن مـوضـوع          

جا نـبـايـد جـايـگـاهـي             در اين  –است 
 .داشته باشد

چه در ايـن کـنـفـرانـس مـهـم و               تمام آن
دهنده مورد بـحـث قـرار گـرفـت             تکان

هاي واقـعـي مـورد       زندگي:  واقعي بود
تــهــديــد مــرگ، تــبــعــيــض، اجــبــار و          

و اين همه بـه      –برچسب خوردن بودند 
اين خاطر که کسـانـي بـراي خـودشـان          
فکر کرده بودند؛ حـقـي کـه تـمـام مـا               

دانيم و وقـتـي تـهـديـد         شده مي تضمين
ــا تــعــصــب از آن دفــاع                  مــي شــود ب
مراسـمِ روز جـمـعـه، آرام و             .  کنيم مي

غيررسمي بود و حـال و هـواي آرام و             
امـا هـيـچ کـس در آن             :  راحتي داشت

اي بـه ايـن          جمع حاضر نبود که لحظـه 
فکر نيافتاده باشد که ايـن مـوقـعـيـت        

اي است کـه در يـک          خوبي براي ديوانه
انفجار بزرگ يـک دفـعـه از شـر کـلـي               

 . مرتد و آتئيست خالص شود
ي عالي اينجـاسـت کـه اگـر ايـن             نکته

افتاد کنفـرانـس بـه پـيـروزي           اتفاق مي
امـا بـهـرحـال کـنـفـرانـس             .  رسيده بـود 

پــيــروز شــد و ايــن پــيــروزي بســيــار               
پيروزي براي حـامـيـان    :  تر بود شادمانه

 . شان شجاع آن و آرمان شجاعانه
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همين فرهنگ متمدن اروپايي بر آواره هـاي    
ـقـات حـاکـم         کليسا و جنايات وحشيانه طـب

ـانـطـور کـه        .  درقرون وسطا ايستاده است هـم
ـژاد و            فرهنگ اروپايي را به نـوع نـگـرش، ن
ـه                 ـدهـد و ن توانايي اروپايي هـا نسـبـت مـي
ـه               ـارزه آزاديـخـواهـان محصول چند قـرن مـب
ـده اي           ـان ـم ـب جوامع اروپايي، سنت هاي عـق
ـه مـردم         راهم که حکومت صدهزار اعـدام ب
ايران تحميل کرده است، خواست خود مـردم  

اين ديدگاه متافيزيـک  .   ايران تصوير ميکند
است و دارد از پروسه هاي تاريخـي عـکـس      
ــبــومــي            ــاريــخ آل ــتــوانــد ازت ــا ب مــيــگــيــرد ت
ـه حـاکـم اسـت                ـق ازعکسهايي که الزم طـب

يعني نسبيت فرهـنـگـي پـروسـه        .   دربياورد
هاي مادي تاريخي را که پديده هاي امروز را 
رقم زده اند، ازتاريخ خط ميزند و باين ترتيب 
چون براي اين پروسه ها ارزش قائل نميشود، 
تغيير رانيز از زندگي آدميان حذف ميکند و 
حفظ  وضـع مـوجـود را آرمـان بشـر قـرار                 
ـورژوازي   ميدهد و با اين شيوه ميخواهد از ب

 .کارت سبز بگيرد
ـدم          براي نسبيت فرهنگي، فرهنـگ هـا مـق

ـوده  .  برانسانها هستند و گويا اين فرهنگها ب
وقتي با اين متد . اند که انسانها را ساخته اند

ـه   پيش برويد حقوق انسان راتبديل ميکنيد ب
حقوق مذاهب ، و آزادي انسان براي داشـتـن     
ـه آزادي              ـد ب ـي هر اعتقادي را تبديل مـيـکـن

بـراي عضـوگـيـري       )  بويژه مـذاهـب  ( عقايد 
ـروهـاي       .  ازانسانها ـي اسالم نيز چون توسـط ن

زنده سياسي نمايندگي ميـشـود و شـرايـط         
مساعدي بـراي عضـوگـيـري دارد تـحـت               
. حمايت هاي نسبيت فرهنگي قرار ميگيرد

ـد                  ـرن ـب ـان سـرمـي ـانسـت درنتيجه  اگر در افـغ
ـران را        وسنگسار ميکنند، در اندونزي دخـت
ختنه ميکنند و درايران حجاب سـر کـودک       
ـيـسـت،          ميکنند، جاي هيچگونه نگـرانـي ن

چون فرهنـگ خـودشـان اسـت، خـودشـان             " 
 ."ميدانند چه کار ميکنند

همانطورکه ميبينيم دفاع کردن از حـجـاب       
ـز                     ـالـيـت هـاي طـرفـداران ايـن ت هم جز فـع

ـرانـي خـودش        . "  ارتجـاعـي مـيـشـود        زن اي
ـه           "دوست دارد حجاب سرکند ـد ب ـاي ، پـس ب

عــقــايــدشــان احــتــرام گــذاشــت، زيــرا حــق           
انکارناپذير هرفرد است که هر لباسي را کـه      

ـان نـظـم           .  ميخواهد بپوشد ـن ـرنشـي ـب اين مـن
ـا حـق                ـاق ـف ـد کـه ات ـن نويني فراموش ميکـن
ـد    انکارناپذير هرفرداين هم هست که ميتـوان
ـد و اگـر         هرلباسي را که نميخواهند، نپوشـن
شما نخواستن زنان ر ادر خيابانهاي تهـران و    

ـد،     ـي شيرازو اصفهان و ديگر شهرها نمي بيـن
برويد ازسران حکومت سوال کنيد کـه طـرح     
ـد    ـن . مبارزه با بدحجابي را برايتان تشريح کـن

ـيـون     درضمن خيلي جالب است که چند ميـل
ـم                    ـي ـد و هـمـگـي تصـم ـه دارن ـق ـي زن يک سل
ميگيرند خودرا به شکل دلقکي سياهرنـگ  
گريم کنند و در خيابانها پرسه بزنند، آيا ايـن    

 چيزي جزگريم اجباري رانشان ميدهد؟
ـه                ـد و هـم ـايسـت ـو مـي نسبيت فرهنگي جـل
ـا     نيروهاي سياسي ازدولتهاي غربي گرفته ت
ـه خـود          ـه ب بعضي سازمانهايي که متاسفـان
ـد هـم پشـت سـر آن صـف                     ـن چپ مـيـگـوي
ـد از حـجـاب                  ـن ميکشند و شـروع مـيـکـن
اسالمي به عنوان يک نـوع  پـوشـش دفـاع           

آنها ازاين واقعيت پرده ميپوشنـد کـه     .  کردن
حجاب يک نوع پوشش نيـسـت کـه هـرفـرد          
ـد، درواقـع حـجـاب                  ـتـخـاب کـن ميتواند ان
ـد کـه بـقـدرت           اسالمي را نمايندگي ميکـن
رسيده و سعي دارد فرهنگ عقبمانده خود را 
ـاسـي خـود             درکنار قدرت اقتصـادي و سـي

مدياي غربي ميخواهند اين .  گسترش دهد
تصوير را درغرب بوجود آورند کـه حـجـاب        
جزئي ازفرهنگ مردم کشورهاي اسـالمـزده   
است و باين ترتيب بايد به آنها اجازه داد کـه      
ـا حـجـاب حـاضـرشـونـد،             سرکالس درس ب

ـد             درميدانهاي ورزش بـاحـجـاب وارد شـون
ـال    .   وغيره ـب همين هفته اخير مسابقات فـوت

ـا پـوشـش                    ـمـان را ب زنان کشـورهـاي مسـل
اسالمي درتهران برگزار کردند کـه واضـحـا        
ـه             ـق ـنـکـه يـک مسـاب نشان ميدهد قبل از اي
فوتبال درحال برگزاري باشد يک مذهب دارد 

ـد اروپـايـي کـه           .  خودنمايي ميکنـد  ـرون شـه

ـد يـک              ـن ـي ـب ـد ومـي تلويزيون را روشن ميکـن
نينجا با نقاب اسالمي در مسابقه تکـوانـدو   
شرکت کرده تصور ميکند که يک اسـالمـي   
ـد امـا کـامـال                  دارد ورزش رزمـي مـيـکـن
برعکس، اين صحنه رزمي کـاري را نشـان       
ميـدهـد کـه دارد بـراي عـده اي اسـالم را                     

 . ميفروشد
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آن بنـايـي اسـت کـه دانشـمـنـدان مـي                 
کوشند نشان دهـنـد گـرمـايـش زمـيـن            
مــتــاثــر از کــارهــاي بشــر و افــزايــش             

هـاگـز مـي      .  گازهاي گلخانه اي اسـت     
. سنگ بنا نـيـسـت    گزارش ما« :  گويد
بـه گـفـتـه       »  . چنين ادعايي نـداريـم   ما

اعضاي ايـن گـروه پـژوهشـي، گـزارش            
الـگـوي    اخير بر داده هاي بر گـرفـتـه از       

رشد گياهان بسيار بيشتر تکيه دارد و   
همين دليل نـتـايـج بـه دسـت آمـده                به

در ايـن    .  بسيار قابل اعتمادتر هستـنـد  
بسيار بيشتر از سايـر   پژوهش همچنين

منابع مانند رسوبات، استاالکتيک هـا  
 .و استاالگميت ها استفاده شده است

 منبع سلول پايه است   'بيضه  
سلول هاي پايه امکان بدل شدن به انواع 

بــراســاس .  ســلــول هــاي بــدن را دارنــد         
تحقيقات تازه تنها وظيفه سـلـول هـاي      

موجود در بيضه توليد اسپرم نيسـت و    
اين سلول ها مي توانند منـبـعـي بـراي       
تامين سلول پايه باشند که قابليت بـدل  
شدن به کليه انواع سـلـول هـاي بـدن را           

پژوهشگران آلماني و بريتانـيـايـي    .  دارد
مي گويند که سلول هاي بيضه را مـي      
توان به سلول هاي پايه، مشابه آنچه در 
جنين تا پيش از هشت هفتگـي يـافـت      

اين مطالعـه کـه     .  مي شود، تبديل کرد
چـاپ شـده     "  نـيـچـر   " نتايج آن در مجلـه    

است، اميد دستيابي بـه مـنـبـعـي بـي           
پايان براي تامين سـلـول هـاي مـرمـت          
کننده اعضاي مختلف بدن را افـزايـش     

قابليت دگرگوني سلول هـاي    .  مي دهد
استخراج شده از بدن يک فرد بـزرگسـال     

به سلول هاي پايه، و بعد بدل کردن آنهـا  
به انواع بافت هاي بدن، آرمـان اصـلـي        

با بدل کـردن    . تحقيقات سلول پايه است
سلول پايه به سلول هاي مغز، استخـوان  
يا قلب، مي توان آن را بـدون تـرس از             
طرد شدن آنها توسط سيستم دفـاعـي،     

ايـن شـيـوه      .  به بدن بيـمـار تـزريـق کـرد         
همچنين از جنجال پيرامون اسـتـخـراج    

در .  سلول پايه از جنين پرهيز مي کـنـد  
ايــن پــروژه تــحــقــيــقــي، کــه شــامــل               

مـي  "  کينگز کالج لندن" دانشمنداني از 
 .نمونه مختلف برداشت شد ٢٢ شد، 

سـلـول   " دانشمندان نوعي سلول بـه نـام       
که به سلول اسپـرم    -"  پيشاهنگ اسپرم

را از ايـن نـمـونـه هـا                -بدل مي شـود    
اينها سپس از لـحـاظ     . استخراج کردند

شيميايي طوري دستکاري شد که تا به 
وضعيتي مشابـه سـلـول هـاي جـنـيـن              
نزديک شـونـد، يـعـنـي وضـعـيـتـي کـه                 
قابليت تبديل به کليه انواع سلول ها را   

با اين حال هنوز معلوم نيست که .  دارد
بتوان در آينده به طور ايمن از اين سلول 

رابـيـن   .  ها در بدن انسان استـفـاده کـرد     
بج، مـتـخـصـص سـلـول پـايـه از               -الول

موسسه ملي تحقيقات پزشکي گـفـت     
که دي ان اي سلول هاي دستکاري شـده  
فاقد برخي از خواصي است که فعاليت 
شماري از ژن ها را تنظيم مي کنـد کـه     
اين وضع ممکن است بر توانايي سلـول  
هاي به دست آمده در توليد بافت هـاي    

او افـزود کـه       . مختلف بدن اثر بگـذارد    
همين سلول هـا احـتـمـاال سـرمـنـشـاء             
تومورهاي بيضه هستند، بنابراين نمي 
توان قاطعانه گفت که کامال طـبـيـعـي       

وي همچنين اشاره کرد کـه از        . هستند
آنجا که اهداکنـنـدگـان ايـن سـلـول هـا              
مردان هستند، زنان نمي توانند اميدي 
به بهره منـدي از شـيـوه هـاي مشـابـه               

 .داشته باشند
براي تهيه اين مـطـالـب از سـايـتـهـاي             

راديوفردا، بي بـي سـي اسـتـفـاده شـده             
 .است

 ...نگاهی به اخبار علمی هفته 
 دست به تجمع زنده اند

گفتني است کـه دانشـجـويـان دانشـگـاه           
در    ١٣ پيام نور از زور گذشتـه سـاعـت        
ايـن در    .  دانشگاه دست به تجمع زده انـد 

حالـي اسـت کـه در حـال تـجـمـع خـود                     
تعدادي از انها به حراسـت احضـار شـده        
اند و جمعي ديگري از انـهـا تـهـديـد بـه             

تجمع دانشـجـويـان تـا         .  برخورد شده اند
روز گـذشـتـه ادامـه داشـت،           ١٧ ساعت 

خبرها حاکي ازان است در صـورت بـي         
نتيجه بودن اعـتـراضـات انـان، تـجـمـع              

 .دوباره ادامه پيدا يابد
اعمال فشار بر دانشجويان  

   دانشگاه تھران 
دانشجويـان مـيـثـم قـاسـمـي، عـيـسـي                 
عادلي و مرتضي خسروي که هر سه نفر 
انــهــا فــعــالــيــن دانشــجــويــي دانشــکــده         
مديريت هستد طي هـفـتـه گـذشـتـه بـه              

ايـن در    .  کميته انظباطي احضار شـدنـد    
حاليست که هنـوز دلـيـل احضـار انـهـا             

 .مشخص نيست
همچنين به دنبال تجمع اعتراضي هفتـه  
گذشته در اعـتـراض بـه بـازنشـسـتـگـي             

اجــبــاري بــرخــي از اســاتــيــد بــرجســتــه           
دانشـجـوي دانشـگـاه        ٤ دنشکده حقوق، 

حقوق و علوم سياسي تهران بـه کـمـيـتـه        
خبرها حاکي .  انضباطي احضار شده اند

تـن از دانشـجـويـان            ٢٧ از ان است کـه    
دانشگاه جغرافياي دانشـگـاه تـهـران بـه          
کميتـه انضـبـاطـي احضـار، کـه دلـيـل                 
احضار انها اعمال غير اسالمي، پس از   
ــوده اســـت                  ــمـــي بـ ــلـ  .يـــک اردوي عـ

الزم به ذکر است که از بـدو شـروع سـال          
تحصيـلـي جـديـد، مـديـريـت دانشـگـاه                
تهران، با نصب گـيـتـهـاي امـنـيـتـي در             
دربهاي دانشـگـاه و خـوابـگـاه، ورود و                
خــروج دانشــجــويــان را شــديــدا کــنــتــرل          

 .ميکند
 

جواد عليزاده، روانه زندان اوين  
   شد 

جواد عليزاده دانشجوي اخراجي دانشگاه 
آذر    ۱۸ عالمه در پي سخنراني در تاريخ 

در دانشـگـاه   )  آذر ۱۶ مناسبت (۸۶ سال 
زنـدان     ۲۰۹ تهران بازداشت و روانه بـنـد     

اوين گرديد ، نامبرده پس از تحمل حدود 
دوماه بازداشت و سلول انـفـرادي در ايـن          

ميليون تومـانـي تـا       ۸۰ بند با قيد وثيقه 

 .زمان دادرسي پرونـده آزاد گـرديـده بـود          
پــس از کــمــتــر از يــک ســال از زمــان                    
بازداشت، تعويق مکرر دادرسـي و عـدم         
رسيدگي به پرونده عليزاده مـوجـب بـروز        

از اين .  مشکالتي براي ايشان گرديده بود
رو وي در ابتداي هفتـه جـاري بـه دادگـاه           
انقالب مـراجـعـه و بـه نشـانـه اعـتـراض                 

 .وثيقه ضمانتي خود را فک کرد
لذا دادگاه حـکـم بـازداشـت عـلـيـزاده را                
صادر و نامبرده در هـمـان روز بـه زنـدان           

 . اوين منتقل گرديده است
 

   زندان اوين   ۲۰۹ انتقال به بند  
دانشـجـوي   " دانشجويـان صـبـاح نصـري           

کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشـکـده   
و هـدايـت غـزالـي         "  حقوق دانشگاه تهران

" دانشجوي روانشناسي دانشگاه عـالمـه  " 
ماه است در زندان دوران  ١٩ که در حدود 

محکوميت دوساله خود را ميـگـذرانـنـد     
زندان اويـن کـه      ٢٠٩ روز سه شنبه به بند 

تحت مـديـريـت وزارت اطـالعـات اداره              
گفتني است کـه  . ميگردد منتقل گرديدند

وضعيت جسمي هدايت غرالي بسيار بـد    
 .مي باشدو نيازمند رسيدگي پزشکي 

...اخبار دانشجويی  

 )...۲(بختک اسالمی 



 :مقدمه 
اعتراضات و فعاليت هاي دانشجويـي را    
مي شود از جنبه تاريخي، موضـوعـي و     

اينجـا قصـد     .  غيره مورد بررسي قرار داد
ـتـدا مـي                 ـلـکـه اب بررسي تاريخي نـدارم ب
ـه مــوضــوعــات                  ـاهــي بـ ــواهــم نــگـ خ

ـاشـم       آن .  اعتراضات دانشجوبان داشـتـه ب
چيزهايي که دانشجويان برايش اعـتـراض   
مي کنند، آنان را به ميدان مـي کشـد و         
باعث مي شود عليرغم تمام سرکوبگـري  
ـه مـيـدان                ـاز ب هاي حکومت اسـالمـي ب

و خواهان تغييـر در آن مـوضـوع          بيايند 
در واقع اين نوشته تـالـشـي    .  خاص شوند

است در پيدا کردن موضوعاتي که تـوده    
ايـن کـه     .  دانشجو را به ميدان مي کشـد   

توده دانشجو به چـه چـيـزهـايـي عـکـس            
الــعــمــل نشــان مــي دهــد و حــول چــه                
موضوعاتي ميتواند سازمان يابد و راه     
ــکــال حــل ايــن مــعــضــالت               حــل رادي

 .چيست؟
به نظر من در حال حاضـر مـوضـوعـات       
بسيار زيادی در هر عرصه از زنـدگـي در     
ايران هستند که مي توانند، و في الـحـال   
موضوع اعتراض هستند و جنبش هاي 
. اعــتــراضــي حــولشــان شــکــل گــرفــتــه         

اعتراضات در دانشگاه ها يا چـيـزي کـه      
با يک درجه تخفيف بـه آن مـي گـويـيـم              
اعتراضات دانشجويي در ادامه و بسـتـر   
اعتراضات اجتماعي ست که در بـيـرون       

ضديت با زن و     .  دانشگاه در جريان است
مردساالري، که در دانشگاه بـه صـورت       
گزينش جنسيتي و بومي گزيني و انـواع  
مشکالتي که به خصوص از طرف نهـاد  
هاي حکومتي در دانشگاه براي دختـران  
ـقـر و مشـکـالت                     به وجـود مـي آيـد، ف
اقتصادي که گـريـبـان هـمـه جـامـعـه را               
ـاعـث    گرفته يکي از آثارش در دانشگاه ب
ـا     عدم تخصيص امکانات به دانشگاه ه
و افت شديد سطح علمي و آمـوزشـي و         
رفاهي در دانشگاه ها مي شود، اعـمـال     

فرهنگ اسالمي و عقب مـانـده شـرقـي       
ـا           که باعث تفکيک جنسـيـتـي کـالس ه
جدا کردن سرويس ها و اعـمـال مـحـدود       
در رابطه بين دختران و پسـران و سـخـت        
گيري براي حجاب  و آراديـش و غـيـره              

سرکوب عمومي در جـامـعـه      .  مي شود
براي برقرار ماندن جمهوري اسالمـي کـه     
به همه اينها شدت بيشتري مـي دهـد و       

دانشـجـوي   " مسئله دسـتـگـيـري و کـال            
، تعليق از تحصيل و ايجاد مانـع  " زنداني

براي ادامه تحصيل دانشجويان فـعـال را     
ـقـط نـمـونـه           .   ايجاد کرده است ـا ف اين ه

هــايــي از مشــکــالت دانشــجــويــان در           
ـا              دانشگاه هاست ولي عـمـده تـريـن آنـه
هستند و حـول هـر کـدام اعـتـراضـات                 

 .زيادي شده است
همانطور که اشاره کردم همه اعتراضـات  
در دانشگاه ها بـر بسـتـر يـک اعـتـراض             
عمومي تر و با تـکـيـه بـه قـدرت آن در              

ـان هسـتـنـد       در جـاهـاي     .  جامعه در جري
ديگر دنيا هم حتما اعتراض براي مـثـال     
ـا سـايـر مشـکـالت در               کاهش شهريه ي
ـان مـي شـود، ولـي             دانشگاه ها در جـري
تـفـاوت عـمــده و تـعــيـيــن کــنـنــده ايــن                 
اعتراضات با نمونه هاي مشـابـهـش در      
ايران وجود زمينـه اجـتـمـاعـي بـراي آن             

يعـنـي   .  اعتراض مشخص در ايران است
وجود يک جنبش قوي معترض و آمـاده      
ـان دادن بـه هـمـه                     ـاي و مـتـرصـد بـراي پ

 .مشکالت به نام جنبش سرنگوني
ـالـه سـعـي مـي کـنـم                   در ادامه ايـن مـق
ـان را              ليستي از اعـتـراضـات دانشـجـوي

لــيــســتــي از   .  مــورد بــررســي قــرار دهــم      
ـا      مواردي که دانشجويان در عرض سـه ي
چهار سال گذشته فعاالنه براي تغييرشـان  

ـارزات      .  تالش و مبارزه کرده اند ايـن مـب
ـاه   گاه موفق بوده، گاه شکست خورده و گ

بايد زمـيـنـه    .  به بيراهه کشانده شده است
ـيـل شـونـد و               هاي اين اعتراضـات تـحـل

مثـال   .  سياست ما در آن مورد بيان شود
ريشه جداسازي جنسـيـتـي کـه در واقـع            
بخشي از آپارتايد جنسي اعمال شـده در    
جامعه و دانشگاه است  کجاست و بـراي  
حل اين مسئله چه بايد کرد و در واقع راه 

در .  حل ريشه اي اين معضالت چيـسـت  
واقع تالش من اين است کـه نشـان دهـم        
مــعــضــالت و مشــکــالت مــوجــود در         
دانشگاه مسائلي در هم تنيده و بـه هـم         

مربوط هستند که ريشه در مشـکـالتـي    
دارند که جمهوري اسالمي براي جامـعـه   
ايران به وجود آورده و راه برون رفـت از آن      
نه تنها سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي            
بلکه ريشه اي تر از آن بـرقـراري جـامـعـه        

 .ايي مبتني بر آزادي و برابري است
نيروهاي مـوجـود در صـحـن سـيـاسـي                

 :دانشگاه
در دانشگاه هم مثل بيرون آن دو جنـبـش   
عمومي براي در دست گـرفـتـن عـرصـه          
. اعتراضات تالش و مبارزه مـي کـنـنـد      

ـالـيـسـت و                     ـان هـاي چـپ و سـوسـي جري
در واقــع جــريــانــات      .  نــيــروهــاي راســت   

موجود در دانشگـاه شـامـل طـيـفـي از             
کــمــونــيــســم کــارگــري تــا انــواع راســت           
. حکومـتـي و غـيـر حـکـومـتـي اسـت                 

مسئله اينجاسـت کـه هـر کـدام از ايـن                
گرايشات تا چه حد توانسته اند در ميـان  
توده دانشجو اتوريته کسـب کـنـنـد، چـه          
قدر توانسته اند افق و آرمـان شـان را بـه          
توده دانشجو عرضه کنند و کاري کنـنـد   
که توده دانشجو پرچم آن را بلند کند و بـه  
. عنوان پرچم و پالتفرم خود، آن را بپذيرد

ـالـيـسـم در دانشـگـاه            مثال چپ و سوسي
چقدر توانسته حرف دل توده دانشـجـو را     
بزند و توده دانشجو متقابال ايـن چـپ و         
سوسياليسم را به رهبري و آلترناتيو خود 

راسـت از انـجـمـن هـاي            .  پذيرفته اسـت   
ـا                 ـتـه ت اسالمي و تـحـکـيـم وحـدت گـرف
دانشجويان ليبرال و غيره چـقـدر مـوفـق         

اينجا بايد تـوازن قـوي و رانـت          .  بوده اند
هاي حکومتي براي جريانـات راسـت را       

اين بـررسـي     .  نيز در معادالت وارد کنيم
اما در اين مقاله به عنوان يک تحليل بـه    
ـا راه حـل واقـعـي و                 کمک ما مي آيـد ت
ـاسـيـم و                  پيشنهادي مـان را بـهـتـر بشـن
ـا مـان را                      بتوانيـم حـول آن فـعـالـيـت ه

 . سازمان دهيم
جــريــانــات راســت بــه هــمــان انــدازه کــه            
توانسته اند از حکومت فاصله بگيرند و   
يا ژست فاصله داشتن را نشان دهنـد بـه     
همان اندازه به توده دانشجو نـزديـک شـده      

 يـک اند البته اين فاصله از حکومت تنها 
فــاکــنــور بــراي نــزديــکــي و احــاطــه بــه             

نيروهـايـي   .  اعتراضات دانشجويان است
مثل سازمان مجاهدين خلق هستند کـه  
شديدا سرنگوني طلب  هستند  ولـي از        
آنجايي که در جامعه از اقبالي برخـوردار  

نيستند به همان درجه در دانشـگـاه هـم          
اين را در پرانتز اضـافـه     .  آينده ايي ندارند

کنم کـه گـرچـه بـخـشـي از جـامـعـه از                      
دانشگاه وارد جـامـعـه مـي شـود، ولـي             
گــرايشــات ســيــاســي از جــامــعــه وارد            
دانشگاه مي شوند و در واقع دانشگاه بـه  
عنوان نمايشگر سطح اعتراضات جـاري  
در جامعه عمل مي کنـد و از جـامـعـه           
ـاثـيـر گـذار               ـا ت بيشتر تاثير مي گـيـرد ت

 .باشد
انجمن هاي اسالمي و تحکيم وحـدت و    
کساني که اسم بي مسماي ليبـرال را بـر       
ـاخـتـه شـده تـريـن                  خود گذاشته انـد شـن
نيروهـاي راسـت مـوجـود در دانشـگـاه               

ـا اسـاسـا خـواهـان               .  هستنـد  ايـن نـيـروه
تــغــيــيــردر ســاخــتــارهــاي اجــتــمــاعــي،         
ـا حـتـي ايـجـاد                  براندازي حـکـومـت و ي
. تغييرات اساسي در حکومت نيـسـتـنـد    

راه حــل هــايشــان اســاســا مــذاکــره بــا               
به خصـوص بـخـشـي از           ( حکومتي ها 

حکومت که به آنان نزديک هستنـد و در      
واقع يک هدف را دنبال مي کنند و اينـان  
ـان مـحـسـوب مـي             شاخه دانشجويي آن

، همين طـور تـوسـل بـه مـراجـع               ) شوند
تقليد و خالصـه در چـهـار چـوب وضـع              

جايي که به نيروي تـوده    .  موجود هستند
دانشجو متوسل مي شوند در واقع مـي    
خواهند بـراي بـخـش ديـگـر حـکـومـت               
قــدرت نــمــايــي کــنــنــد و بــه اصــطــالح            
سياست شان فشار از پائين و چـانـه زنـي      

 .از باالست تا به اهداف شان برسند
طيف راست به دنـبـال راه حـل اسـاسـي              
براي مشکالت دانشگاه نيست چـرا کـه       
اســاســا مشــکــلــش بــا مشــکــل تــوده            

ـال جـايـگـاه        . دانشجو يکي نيست به دنـب
مناسب تري در ساختار حکومت فعـلـي   
مي گردد و از اعـتـراضـات مـوجـود و              
ـا مـي          قدرت توده دانشجو در ايـن راسـت

راديـکـال شـدن و        .  خواهد استفاده کـنـد    
چپ شدن اعتراضـات و مـطـالـبـات در            
دانشگاه و جامعه البتـه ايـن گـرايـش را           
مجبور مي کند به چپ نزديک شود و بـه  
زبان چپ حرف بزند ولي اين نزديک شـدن  
در اثر فشار اعتراضات است و در واقـع      
سياستي است براي مـهـار و بـه راسـت             

مـثـال طـرح      .  کشيدن اعتراضات جـاري   
جداسازي جنسيتي اصوال نبايد مسـئلـه   

ـاشـد،   "  انجمن اسالمـي " و مشکل نهاد  ب
ولي مي بينيم انجمن اسالمي هم گاهي 

ايـن نشـان     .  به اين امر اعتراض مي کند

دهــنــده فشــار چــپ و تــوده اي شــدن                  
مطالبات ضد مـذهـبـي در جـامـعـه و               

اگر انجمـن اسـالمـي بـه         .  دانشگاه است
جدا سازي جنسيتي برخورد اعـتـراضـي      
نکند خود را در کنار بسيج دانشـجـويـي    
مي بيند در حاليکـه ايـن گـرايـش بـراي            
رســيــدن بــه اهــدافــش و بــا تــوجــه بــه                 
جايـگـاهـش در تـوازن قـواي سـيـاسـي                 
حکومت و جامعه نياز دارد اعتراضـات  
اجتماعي را کنترل و تا جـايـي کـه مـي           
تواند مهار و منحرف کند و بـه عـنـوان          
ـابـل جـنـاح ديـگـر            برگ برنده خود در مق

 .حکومتي از آن استفاده کند
ـا شـکـسـت دوم خـرداد و                   ـا ب اين نيـروه
خاتمي در عرصه اجتماعي، شانس شان 
براي رهبري اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي و            
همين طور در دانشگاه به شدت کم شـده    

ـا    .  است هنوز ته مانده محفل هايي که ب
خـاتــمــي خــود را تــعــريــف مــي کــنــنــد            
موجودند و هر از چندگاهي به مـحـافـل      
خود دعوتش مي کنند ولي گـذشـتـه از        
اين محافل سياست عـمـومـي انـجـمـن           
هاي اسـالمـي اصـالح و نـگـه داشـتـن                
همين حکومت است، و اين بزرگ تـريـن     

ـا   .  نقطه ضعف اين نيروهاست اين نيـروه
دقيقا به خاطر شکست و عبور جـامـعـه    
از خاتمي و اصالحات و قـوت گـرفـتـن           
ـابـل جـنـبـش                جنبش سرنگـونـي در مـق
ـنـد       اصالحات، براي بقاي خود نمي تـوان
ــي شــان را، هــدف و                  ســيــاســت اصــل
آرمانشان را دقيقا و بي دغـدغـه دنـبـال         
کنند و بايد به دنبال جنبش سـرنـگـونـي       
بدوند و مدام تالش کنند آن را مـنـحـرف    

 .کنند
ـا تـوجـه بـه نـزديـکـي و                   اين گرايشات ب
ـا جـنـاح                   خويشـاونـدي سـيـاسـي شـان ب
خامنه اي و احمدي نـژاد، تـوانسـتـه انـد          
امکانات وسيع و چتر امنيتي مـنـاسـب    
ـاشـنـد              . تري نسبت به ديـگـران داشـتـه ب

ـاتـر رسـمـي و                   شبکه خبـر رسـانـي ، دف
برگزاري انتخابات و تشـکـيـل انـجـمـن             
هايشان به طور علني، هر چند طي يـک    
سال گذشته مورد هجوم حکـومـت قـرار      
گرفته است ولي هنوز نسبت به جريانات 

ايـن  .  ديگر بسيار با امکانات تر هستنـد 
ـار       امکانات در عرصه عمل نقشـي بسـي

 .مهم بازي مي کنند
در ادامه مطلب به بررسي نيروهاي چـپ    
موجود در دانشگاه  و اعتراضات جـاري  

 .در دانشگاه مي پردازيم
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 نگاهی به اعتراضات دانشجويان
 نويد مينائی



: بـرجسـتـه اسـت       تفاسير ميديا يک چيز
ـاب                  ـن سرمايه داري و بـحـران هـاي اجـت

ـازار  .  ناپذيرش؛  و سرانجام آن گويي خود ب
جهاني کتاب کاپيتال مارکس را جـلـوي       
ـا               ـاز مـي گشـايـد و ب ميلياردها انسان ب
ـاه  طـنـز آمـيـز قـرائـت                     صداي بلند و گ

 . ميکند
  

ـيـسـت       ـال ن ـلـکـه در      .  طنز البته از کاپيت ب
سخنان سردمداران و سياستمداران امروز 
دنيا و واکنش هايشان نسـبـت بـحـران و           

از هـمـه     .  سرانجام سـرمـايـه داري اسـت          
مضحک تر شايد صحبت هاي موميايي 

امثال خامنه اي .  هاي حاکم بر ايران است
و احمدي نژاد  که گويا گفته بودند سقوط 
شوروي پايان کمونيسم بود و بحران اخـيـر   
هم پايان ليبرال دمکراسـي اسـت،  و در           
نتيجه دوره اسالم و امام زمان شروع شـده  

پايين تر به اين اظهارات هـم اشـاره     ! است
ـان    ميکنيم اما اجازه بدهيد ابتدا به سخـن
نمايندگان مقعول تر سرمايـه  در سـطـح          

 .جهاني نگاهي بيندازيم
 

 چگونه ميتوان تضمين کرد؟ 
  

ـيـس جـمـهـور        "  سـارکـوزي  " به نقلي از      رئ
 :فرانسه در چند روز پيش دقت کنيد

ما نياز داريم که باهم يک سرمـايـه داري     " 
ـه انسـان،           ـري ب بازسازيم که احترام بيـشـت

، احتـرام  ) زمين( احترام بيشتري به سياره 
ـه ايـن           بيشتري به نسل بعدي بگـذارد و ب
ـتـون                  ـه مـف ـان دهـيـم ک ـاي سرمايه داري پ
ـاه                جستجوي ديـوانـه وار سـودهـاي کـوت

 ."مدت شده است
 

انسـان و    " به تعارفـات ايشـان در مـورد            
شکـوه  .  بعدا ميپردازيم"  سياره و نسل آتي

جناب سارکوزي در واقع از آن سـرمـايـه          
سـودهـاي   " داري است که ديوانه وار دنبال 

ـا         .  است"  کوتاه مدت نسخه ايشـان طـبـع
بايد ساختن يک سرمايه داري با سودهاي 
ـاشـد        :  بلند مدت و حساب و کتـاب دار ب

آي سود، آي سود، چگونه ميشـود تـو را       
تضمين کرد؟ چگونه  جلوي تنزل نـرخ تـو     

 را  ميتوان گرفت؟ 
 

ـه سـارکـوزي در               اين تمام چيـزي اسـت ک
جستجوي آن است  که البته به آساني مي 

ـيـش      .   يافت نشود مارکس خيلي وقـت پ
ـا تـوضـيـح  داده بـود                  ـق ـي : علت  آنرا  دق

هراندازه که سـرمـايـه بـراي کسـب سـود               
ـارآوري کــار               تـالش مـيــکــنـد، نــاگـزيــر ب
ـه مـنـشـاء ارزش اضـافـه              اجتماعي را ک

ولي دقيقا بهمين عـلـت   .  است باال ميبرد
دائما نسبت کار زنده به کل سرمايه و لـذا  

ـزل نـرخ      .  نرخ سود را کاهـش مـيـدهـد       ـن ت
سود همچون شمشيري باالي سر سرمايـه   
همواره چرخ ميزند و سـرانـجـام و بـطـور              

و ايـن    .  اجتناب ناپذيـري فـرود مـي آيـد          
ـتـصـادي رخ                    ـه بـحـران اق وقتـي اسـت ک

ـيـسـت،            .  ميدهد اما  بحران فقـط  درد ن
به قيمت خـانـه خـرابـي       .  درمان هم هست

ميليونها انسان بحران در عيـن حـال  راه         
عالج موقتي بـن بسـت سـرمـايـه داري              

سرمايه داري با بحران هاي عظـيـم   .  است
و عظيم تر تکرار شونده، با از ميدان بـدر    

ـه سـودآوري     "  نااليق" کردن سرمايه هاي  ک
الزم را ندارند، با پايين آوردن سـهـم کـار          
زنده و باال بردن سهم سود سـرمـايـه و در        
نتيجه فراهم کردن شرايط دوره ديگري از   

يعـنـي هـمـان       .  رونق ادامه حيات ميدهد
ـه                    ــمـ ــوزي و ه کــاري کــه آقــاي ســارک
دولتمداران اروپا و آمريکا و ژاپن و چين و 
ـا        ـروزه ـن روسيه و استراليا و کره جنوبي اي

. عــوامــل انســانــي انــجــام آن هســتــنــد           
اختصاص بيش از سه تريليون دالر بـراي      

سرمايه هاي " خريد بانکهاي ورشکسته و 
تــوســط آمـريــکــا و دول اروپــايــي و            "  بـد 

آسيايي جز تالش براي تخفيف تنـزل نـرخ     
ـا     .   سود  در بازار جهاني نيست ـه آي اين ک

اين تالشها کافي است يا نه را جناب روح 
که .   اعظم يعني بازار بايد تشخيص دهد

ـه يـک           البته بازار عينا مثل امام زمـان ت
چاهي نشسته است و  کسي نـمـي تـوانـد       

ـا ظـهـور      .  حاالت ايشان را حـدس بـزنـد      ت
ـيـد حـالشـان چـطـور                نکند شما نـمـي دان

فعال حضرت باراز چراغ سبز نـمـي     .  است
دهد و همين کل بورژواها را نگـران کـرده     

چــرا کــه در پــس بــحــران مــالــي             .  اســت
ـبـه           ميتواند يک بحران عظيم و هـمـه جـان

ـا    .  اقتصادي خوابيده باشد و همه نشانه ه
ـال     .  بر چنين چيزي حکم ميکند براي مـث

همين امروز رئيس سازمان جهاني کار از 
ـفـر ديـگـر در               ٢٠ بيکار شدن  ـيـون ن ـل مي

هـمـيـن امـروز       .  سطح جهـانـي خـبـر داد        
ـادا      ـان کارخانه هاي کرايسلر آمريکا در  ک
اعالم کرد که کاهش توليد و بيکارسـازي  

 ٣ يعني اينکه حتي ايـن      .  ها در راه است

ـه     هزار ميليارد دالري که از کيسه مردم ب
بخشيدند ممکن اسـت    "  سرمايه هاي بد" 

ـقـط          .  دود شود و هـوا بـرود       ـه ف آنـوقـت ن
ـه اوضـاع                ـيـدا مـيـکـنـد ک بحران ادامه پ

چـقـدر   .  بسيار وخيم تر از اين خواهد شـد   
 وخيم تر؟

 
 ديالوگ بوش و سارکوزی 

 
سارکوزي حرفهاي فوق  را دارد خطاب به 
ـا او در               جرج بوش و پيش از مـالقـات ب
ـيـش صـورت       کمپ ديويد که دو سه روز پ

ـلـويـحـي دارد       .  گرفت بيان ميکند بطور ت
بوش و نئوکنسرواتيسم را بعنوان نماينـده   

" اين سرمايه داري افسـار گسـيـخـتـه و              
جــلــوه "  ديــوانــه ســودهــاي کــوتــاه مــدت        

جواب بوش به اين کلمات پرشور .  ميدهد
آقاي سارکوزي در مـورد سـاخـتـن نـوع              
جديدي از  سرمايه داري که احترام انسـان  
ـتــه                     و زمـيــن و نسـل بـعـدي و صــد الــب

 را دارد، چه بود؟"  سودهاي بلند مدت"
 

ـازار و                      ـه بـوش بـهـمـراه ب ـيـم ک اول بـگـوي
نئوکنسرواتيسم و همه مدافعان بازار آزاد  

هـمـيـن    .  اينروزها حال چندان خوبي نـدارد 
ـا و      ٧٠٠ طرح  بليون دالري نجات بانکـه

دخالت آشکار دولت در سـاحـت مـقـدس       
ـا آمـد و بـوش و                      بازار  در واقـع از اروپ

ـنـد         ـت در .   دستگاه اجرايي اش آنـرا پـذيـرف
ـز       نتيجه در مقابل تعرض سارکوزي در پ

ـيـشـنـهـاد اصـلـي          .   دفاعي قرار داشـت  پ
سارکوزي براي يک اجالس عالي از سـران  
ـا        ـي گروه هشت بعالوه کشورهاي مـهـم دن

ـتـگـو     )   نظير چين و هند وغيره(  ـف براي گ
در مورد آينده سرمـايـه داري و تـعـريـف            

امـا  .  تنظيمات جهاني مالي را پـذيـرفـت     
 :در عين حال هشدار داد

 
ـيـرات           "  ـررات و تـغـي همزمان با وضع مـق

ساختاري براي پرهـيـز از تـکـرار بـحـران             
ـانـي              ـه مـا مـب اخير، اين اساسي اسـت ک
ـيـم،     ـن سرمايه داري دمکراتيک را حفظ ک
يعني تعهد به بازار آزاد، آزادي بنگاه هاي 

: او ادامه داد  ."  اقتصادي و آزادي تجارت
ـاک       "   ما بايد در مقابل تحريکـات خـطـرن

ـيـم و               ـن ـاومـت ک انزواگري اقتصـادي مـق
ـه         سياستهاي بازار  آزاد را ادامه دهـيـم ک
اســتــانــدارد زنــدگــي را بــاال بــرده و بــه                
ـقـر           ميليونها مردم جهان کمک کـرده از ف

 ."بگريزند

   
خيلي جالب اسـت، سـارکـوزي سـرمـايـه           
ـنـده قسـم            داري را  به زمين و انسـان و آي

ـه         سـودهـاي   " ميدهد و از شيفتگي اش ب
بـوش  .  شـکـايـت مـيـکـنـد         "  کوتاه مـدت   

مدعي ميشود که خير هـمـيـن سـرمـايـه         
داري موجود مورد شـکـايـت سـارکـوزي        
ـقـر نـجـات داده                 ميليونها انسـان را از ف
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ـبـه     تلويزيون كانال جديد بر سد  بزرگي غل
كـرده اسـت ،مـانـع بـزرگـي را از مـيــان                    

ـقـالب راهـش را            .  برداشته است عـمـال ان
مــاهــواره !  ازآيــنــده گــان گــرفــتــه اســت           

ـه               واينترنت  ابزارهايي بـزرگـي  بـودنـد ك
ـاط    ـب مشكل اصلي كمبود در امكان  ارت

 . مردم با حزب را از ميان برداشتند 
چند سالي اينترنت و حاال ماهواره   راه را 
براي ما كه مي دانيم چه مي خواهيم وچه 
ـا        نمي خواهيم ،ميدانيم كه باكي بايـد و ب
ـه سـي سـال           كي نبايد راه برويم ، مائي ك
ـاه  پشـت سـر           تاريخ  پر افتخار وبي اشتب
داريم و بر خالف باقي اپـوزيسـيـون  مـي         
توانيم از لـحـظـه   لـحـظـه اي سـالـهـاي                    

 .مبارزاتي مان دفاع كنيم باز كرده اند 
ـرنـت و         ـت ذره اي ترديد نبايد داشت كه اين

ـري               ماهواره بزرگتريـن ابـزار مـا در رهـب
ـروزي            ـي سرنگوني جمهوري اسـالمـي و پ

اين را  البته دشمنانمـان   .  سوسياليسم  اند
ـه   به خوبي دريافته اند و از همين روست ك
اقدام به تهديدات تلفني مجريان تلويزيون 

ـا    .  نيو كانال كرده اند  اما آنها اينبار نيز  ب
همان ابزار سي سال پيششان يعني ترور و 

ـا مـي     . جنايت به جنگ مـا آمـده انـد           آي
توانند با اين سالح كهنه اينبار نيز مـا را      

 پس بزنند و جامعه را عقب برانند؟ 
ـه تشـنـه  يـك فـرصـت بـراي                    و آيا ما ك

ـا مــردم  بــوديـم ايــن فـرصــت                    ـاط ب ـب ارت
ـه از        ـا ن طالئي را از دست خواهيم داد ؟ ي
هر لحظه اي آن نهايت بهره را خواهيم بـرد  
و بساط جـمـهـوري اسـالمـي را در هـم                 

 .خواهيم شكست
كانال جديد   كانال نهايت آزادي خواهي و 
ـايـد                ـا چـنـگ ودنـدان ب برابر طلبيست، ب
ـه مـا             بماند و ما را به مردم   ومـردم را ب

 .برساند
ـاق       ـن قدرت تلويزيون در شكستن سد اخـت
است، سدي  كه جمهوري اسالمي با اتكا 

تلويزيون آنـچـه   .  به آن سر پا ايستاده است 
ـرسـيـد       نشدني و يا بسيار سخت بنظر مـي
را شدني كرده است، كل دستگاه سركـوب  
اسالمي را بي  فايده كرده است واز هميـن  
روست كه اوباش و اراذل اطالعاتي اقـدام    
به تهديدهاي تلفني مجريان كانال جـديـد     
ـنـد     مي كنند والبته هيچ غلطي نمي تـوان

ـا      . بكنند  دوره صدور فتواهاي ايت اهللا ه
ـرسـد        به سر آمده است و اتفاقا به نظـر مـي
كــه ابــزاركــارهــاي هــركــولــي بــه دســت             

ظـاهـر   .  كمونيستهاي كارگري افتاده انـد    
به همه شايستگي هاي كمونيزم كـارگـري   
قدري هم شانس و امـكـان اضـافـه شـده              

ـاط مـمـكـن          . است  ـب تاريخا  حد اكثر ارت
ـا مـردم از            براي كمونيستهاي كـارگـري ب
ـه                  طريق  نوشتـجـات بـوده اسـت و ايـن ب
شدت ميزان ارتباط را كـاهـش مـي داده        

ـار   . است  امكان استفاده از يك رسانه بسـي
وسيع و همه گير فقط براي ما مهيا شـده    
ـيـسـت                  است و پيش از مـا  هـيـچ كـمـون
راديكال وبي تخفيفي امكانش را نداشتـه   
و راستش ما لياقت و شرايط بهره بـرداري   

ـايـد    . از اين امكان را نيز داشته ايم   اما نب
راه را گم كنيم تـي وي ضـعـفـهـايـي هـم                

ـنـدگـان در خـانـه            .دارد  ـن ـي ازجمله اينكه ب
هايشان آن را ميينند ،حـال آنـكـه قـدرت         
مــردم وقــتــي كــه بــا هــم انــد بــي كــران                

ـيـر   در تـجـمـعـات                . ميشود  قدرت تغي
كارگران و زحمـتـكـشـان و اتـحـاد مـردم              
است، مردم از با هم بودن نيرو ميگـيـرنـد    
وقادر به انجام كارهاي هركولي ميشونـد،  

با تلويزيـون  .  كوبنده و فنا ناپذير ميشوند 
ـه        مي شود اين قدرت  را هر چه بيـشـتـر ب
ـه خـاطـر         صحنه كشيد اما هميشه بايد ب

آنـچـه نـظـام       .  داشت كه قدرت كجاست      
اسالمي را به زانو در خواهد آورد قـدرت      

قدرتي كه .  تجماعات آگاهانه مردم است 
ـه صـحـنـه آوردنـش             در دسترس است و ب

 .كامال ممكن است
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روشن است که نه زمـيـن و انسـان          .  است
ـا               ـه ادعـاي نـجـات انسـانـه سارکوزي و ن
توسط بـوش هـيـچ کـدام نـکـتـه اصـلـي                  

ـالـوک          .  نيست پس معني واقـعـي ايـن دي
 بوش و سارکوزي چيست؟

 
ـنـد       .  هيچ هم بوش و هم سارکوزي مـيـدان

که تداوم سرمـايـه داري بصـورت سـابـق            
هردو دارند بسمت نـوعـي   .  ممکن نيست

کنترل جهاني، نوعي نهاد جهانـي مـالـي      
در واقـع    .  براي  کنترل بازار گام برميدارند

دعوا بر سر تعريف مـخـتـصـات  جـديـد           
ـر     .  سرمايه داري جهاني است سارکـوزي ب

نقش بيشتر دول سرمايه داري و نـظـارت       
ـقـش       ـر ن بر بازار  تاکيد ميگذارد و بوش ب

ـاکـيـد مـيـگـذارد           هـردو هـم     .  بازار آزاد ت
ميدانند که بازار و دولـت سـرمـايـه داري         

امـا ايـن هـنـوز         .  الزم و ملزوم يکديگرند
بـحـث   .  بنوعي  صورت ظاهر بحث اسـت 

سهم من چيست؟ بحـث  :  واقعي اين است
سرانجام به هـژمـونـي آمـريـکـا و سـهـم                 

"  مقرارت جـديـد    . " شرکاء ختم خواهد شد
در واقع بايد صحنه توازن قواي جديـد در    

 . سطح جهاني را تعريف کند
 

 پايان ليبرال دمکراسی؟ 
 

ـه اظـهـارات فـوق از                اينجا خوب اسـت ب
نه .  سران جمهوري اسالمي اشاره اي کنيم

ـه          سقوط شوروي پايان کمونيسم بـود و ن
ـان              ـاي ـيـسـم پ ـنـسـروات ـئـوک افول و سقوط ن

ـا  .  ليبرال دمکراسي است به نظر من اتفاق
دنيا به سمتي ميرود که گرايشات اصيـل  
دو طبقه اصلي زمان ما يعني بـورژوازي    
ـا  در بـرابـر هـم صـف آرايـي                     ـاري و پرولت

کــمــونــيــســم کــارگــري و     .  خــواهــنــد کــرد  
ـيـش از هـمـه          ليبراليسم بورژوايي اتفاقا ب

ـه مسـلـم      .  شانس دارند در هر حال آنچه ک
ـيـسـم        است  سقوط شوروي نه پايان کـمـون
ـتـي، اعـم از             که  پايان سرمايه داري دول

ـا  نـوع         "  کمونيستي" نوع  و شرقي آن، و ي
ـاه   "  ـال دمـکـراسـي و             "  دولت رف و سـوسـي

ـان              .  غربي آن بود ـاي ـان جـنـگ سـرد پ ـاي پ
سوسياليسم بورژوايي بود و تازه زمينه را 
ـيـسـم               براي عروج سوسياليـسـم  و کـمـون

و افـول راسـت       .  کارگري فراهم مـيـکـنـد      
ـا        جديد و نئوکنسرواتيسم نيز مصـادف ب
. پايان ليبراليسم بورژوايي نـخـواهـد بـود        

فراموش نکنيم که عروج راسـت جـديـد،        
ـات آن، از         ـف نئوکنسرواتيسم با همه مخـل
ـا سـر بـرآوردن                ـتـه ت پست مدرنيسم گـرف
قومـي گـري و اسـالمـي گـري و انـواع                   
ـاشـي از              وحشي گري و قهقرا، اسـاسـا  ن
دوره خالء ايدئولوژيک سياسـي  بـعـد از          

ـبـش      .  پايان جنگ سرد بود در غياب جـن
هاي اصلي و قدرتمند اجتمـاعـي، بـويـژه        
ـيـسـم واقـعـي و                 ـال در غياب يـک سـوسـي
ـاسـي                     کارگري،  هـر جـک و جـانـور سـي
بورژوازي از آمريکا تا  ايـران  بـراي دوره         

ـان          .  اي ميدان دار شـد  ـاي ايـن دوره دارد پ
ـيـسـم و        مي يابد، اما   پايان نئوکنسـروات
ـيـسـم               ـبـرال ـي ـان ل ـاي راست جديد  الزامـا پ

برعکس االن تازه دسـت  . بورژوايي نيست
بردن به ليبراليسم، چه بسا با تعابير جديد 
و منطبق با اوضاع،  بعنوان يک آبشـن و      
شــايــد جــدي تــريــن آبشــن در مــقــابــل               

 .بورژوازي قرار ميگرد
 

. هم اکنون هم ميتوان نشانه هاي آنرا ديـد 
در همين ديالوگ بوش و سـارکـوزي هـم          

بعـد  .  ميتوان اين جهت گيري را حس کرد
از افول نئوکنسرواتيسم  فضاي جامعه و   
ـه چـپ      سياست بورژوايي به احتمال زياد ب

ـه نـظـر          .  و به مرکز خواهد چرخيد ـتـه ب الب
مــن بــازگســت بــه دوره ســوســيــالــيــســم          
ـا ارائـه انـواع جـديـدي از                     بورژوايي  و ي

. ممکن نيسـت "  دولت رفاه" سرمايه داري 
ـار                 ـب ـن ـه  اي ـيـل ک چرا که اساسا به ايـن دل
سوسياليسم بسرعت کارگري و مارکسي 

ـاد،  .  خواهد شد آنچه که در ايران اتفاق افت
يعني بر متن نقد سوسياليسم بـورژوايـي     
ـنـد و        يک کمونيسم کارگري مارکسي و ت
ـرد و               ـف تيز سر برآورد، پديـده مـنـحـصـر ب

ـيـجـه بـورژوازي       .  ايراني نخواهد بود در نت
بايد از نظر ايدئولوژيک فکر اساسي بـراي    
ـه           خودش کند و تنها منبع واقـعـي اي ک

 .دارد به نظر من ليبراليسم است
 

ـه      اشتباه نشود، اين به معني آن نيسـت ک
ليبراليسم جواب حاضر و آماده اي بـراي      

ـه     .  بورژوازي دارد ولي اين سمتي اسـت ک
و ايـن    .  احتماال به طرف آن خواهند رفـت   

. بمعني آن نيست که موفق خواهـنـد شـد     
از اين نقطه نظر توجه به آنچه که اکنون در 
آمريکا در حال رخ دادن است جالب توجـه  

ـال         .  است ـه خـي اکنون بورژوازي آمريکـا ب
ـتـه    .  اوباما.  خود يک آس رو کرده است ـب ال

پيروزي بر بوش و مک کين توسط اوبامـا  

ــســـت            ـيـ ـار دشـــواري نــ ــوش و     .  کــ بـ
نئوکنسرواتيسم چنان خـراب کـرده اسـت        
ــي خــود جــمــهــوري خــواهــان                 کــه حــت
استخواندار مکن کـيـن و مـعـاونـش را              

ـيـن         .   مسخره ميکنند کساني چـون کـول
ـامـا اعـالم                   پاول حـمـايـت خـود را از اوب

اما مساله اوباما في الـواقـع از     .  ميدارند
وقتي شروع ميشود که قدرت را در دست 

ـه طـبـق        .  بگيرد جواب مردم آمريکا را ک
درصد شان از اوضـاع    ٨٠ نظر سنجي ها 

ـلـوم       ناراضي اند و بعد از بحران فعلي مـع
نيست چه به سرشان بيايد را به نـظـر مـن        

ـايـد      .  نمي شود با اوباما بازي داد الاقـل ب
ـه صـحـنـه                 ـازي ب ـامـا ب يک نوع ديگر اوب

نوعي که قطعا نـمـي تـوانـد جـا          .  بياورند
ـامـا   .  پاي بوش بگذارد آنوقت چه بسي اوب

ـيـشـتـر در             از آقاي سارکوزي امروز هـم ب
" انسـان و زمــيـن و نســل آيــنــده            " مـورد    

ـانـي   .  موعظه کند اما حتي اين شيرين زب
ها که براي مهار نارضايتي مردم از وضع 
موجـود اسـت فضـاي جـامـعـه را چـپ                  

اين توهم بااليي هاست که فـکـر   .  ميکند
ميکنند ميتوانند مردم را در نقطه اي که 

در نتيجـه  .  خود ميخواهند متوقف کنند
ـتـظـار       در خود همان آمريکا هم بايد در ان

 .تحوالت سياسي بسيار متفاوتي بود
 

 عروج کمونيسم کارگری 
 

تا اينجا ما فقـط يـک روي سـکـه جـدال              
کوشش کـرديـم     .  طبقاتي را وارسي کرديم

سمت و جهت عمومي حرکت  بـورژوازي    
ـيـم      ـزن امـا  .  را با مفروضات فعلي حدس ب
چـرا  .  اين بررسي طبعا هنوز ناقص اسـت   

که در دنيا غول اجتماعي بسيار عظيم و   
ـنـد              ـل خفته اي وجود دارد که هـنـوز سـر ب

گوشه هايي از قدرت عظـيـم   .  نکرده است
اين غول را براي مثال در جريان تظاهـرات  
ـه        ـي هاي ميليوني ضد جنگ آمريکـا عـل

اما فقط گـوشـه اي و آنـهـم           .  عراق ديديم
ايـن غـول هـردم        .  زود گذر و بي سرانـجـام  
گرچه خامـوش  .  وسيع و عظيم تر ميشود

. است اما به دقت اوضاع را زير نظر دارد  
ـاره مـورد       ميداند کل اين جهان و اين سـي
. اشاره آقاي سارکوزي بردوش او ميچرخد

و ميداند که  در عين حال همـه مشـقـات      
ـه هـمـيـن                 ـا و از جـمل ـي ناشي از همين دن

هـر  .   بحران فعلي بر سر او خراب ميشـود 
تکان جدي که اين غول به خود بدهد همـه  
ـا را        ـي معادالت سياسي و ايدئولوژيک دن

ـابـل    .  عوض خواهد کرد براي مثال در مـق
ـتـي     ٣ همين  هزار ميليارد دالر پول يامـف

که تقديم سرمايه داران محترم شده اسـت    
اينجا و آنجا غرولند کرده و مي بينيد کـه  
چطور آقاي سرکوزي و بنـوعـي بـوش در        

 . سخنان خود مجيز او را ميگويند
نکته اينجاست که اين غول در يک گـوشـه   
زمين و آنهم گوشه مـهـمـي کـه از چشـم            
: کسي پنهان نمي ماند بيـدار شـده اسـت       

 .ايران
 

ـران           تا آنجا که ميتوان فهميـد جـامـعـه اي
اکنون يکي از سياسي ترين و قطبي ترين 

ـبـشـي     .  جوامع امـروز جـهـان  اسـت           جـن
ـان دارد         عظيم و پرقدرت در جامعـه جـري
که ميخواهد اوضـاع را عـوض کـنـد و               

جـمـهـوري    .  قطـعـا عـوض خـواهـد کـرد            
اسالمي در نوک حمله اين موج اجتماعي 

اگر کسي هنوز به قدرت .  عظيم قرار دارد
ـان          و وسعت اين جنبش باور نـدارد سـخـن
کردان وزير کشور جمهـوري اسـالمـي در        
ـابـل تـوجـه             هفته گذشته در اين رابطـه  ق

در ضمن با هميـن صـحـبـت هـا           . ( است
معلوم شد مدرک دکتراي ايشـان صـحـت      

ـر                .  داشته اسـت    ـه انـدازه دکـت ـه ب شـايـد ن
حجاريان ولي در حد خود يک دکتر واقعي 

چـالـش   "ليست .) جمهوري اسالمي است
ـراي جـمـهـوري         "  هاي امنيتي که ايشان ب

ـر   اسالمي بر شمرد تقريبا همه چيز را در ب
 :  ميگرد

ـيـسـم قـومـي       "  ـه گـرايـي       " ،   "  ناسيونال ـرق ف
ــي  ــوق بشــر        " ،   "  مــذهــب ، " جــنــبــش حــق

خـــواهـــي در مـــقـــابـــل           دمـــوکـــراســـي" 
، " ســکــوالريســم" ،   " ســاالري ديــنــي     مــردم

ـتـي    "  ـرن ـت ـبـش    " ،   " جنبش مجازي و اين جـن
، " گــرايــي   خــرافــه" ،   " روشــنــفــکــري بــيــمــار  

ـه " ، " محيط زيست"  ـيـسـت و              مسئل فـمـن
ــت               ــل ســن ــســم در مــقــاب " ،       " مــدرنــي

ـان  " ، " سنديکاها ،  " هـاي دانشـجـويـي         جـري
اي از طريق عمليات روانـي،     فضاي رسانه"

سازي و    نمايي، هويت فضاي بدبيني، سياه
اعــتــمــادي و نــاکــارآمــدي و ايــجــاد              بــي

دست آخر ايشـان   .  و غيره"  مطالبات جديد
ـبـش               ـاه جـن ـن ـا پشـت پ حتي بازار که سنت

چـالـش هـاي      " اسالمي بـوده را هـم جـزو            
ـر      ( اين :  " قرار داد" امنيتي اعتصـاب اخـي
ـزرگ    نشان مي)   بازار ـريـن      دهد حتي از ب ت

ـازار     ( ابزارهاي انقالب  ، قـدرت    )  يعـنـي ب
ـقـالب              ـراي ان سوءاستفاده وجـود دارد و ب

ـه  ـزرگ و                 اسالمي مسئل ـه ب ـازار مسـئل ب

 ."مهمي است
 

اينکه چطور دکتر کردان خسـن و خسـيـن        
ـر             ـزهـايـي نـظـي خـطـر   " ميکند و مثال چـي

ـيـد     " ( سنديکـا " را در کنار "  وهابيت بـخـوان
ـا      )   خطر اعتصابات کارگـري  ايـجـاد   " و ي

ـه                   ـانـ ــديــد تــوســط رسـ ـبــات ج ـالـ ــطـ م
ـال جـديـد        " ( ها ـرار  )  بخوانيد توسط کـان ق

ايـن فـقـط      .  ميدهد  فعال بحث ما نيسـت 
ـيـخـودي     نشان ميدهد که آن مدرک دکترا ب

امـا اظـهـارات      .   دست ايشان نيامده است
او در هر حال به اندازه کافي روشن است که 
هر جنبده اي در ايران جمهوري اسالمي را   

ـنـکـه  جـمـهـوري           .  بوحشت مي انـدازد    اي
ـا                   ـيـن جـامـعـه اي و ب اسالمي با يک چـن
ـفـت و فشـارهـا و                کاهش شديد قيـمـت ن
مشکالت بين المللي و دعواهـاي درونـي     

ـازه وارد      (  چـالـش   " که کردان هم ميگويد ت
، چه مـيـخـواهـد       ) نشده است"  هاي دروني

بکند جوابش   را به امام زمان شان واگذار 
اما خيلي روشن است وقتـي کـه      .  ميکنيم

ـروي            ـي اين موج اجتماعي  که مـحـور و ن
قطعي آن جنبش طبقه کارگر است با تمـام  
قدرت برخيزد و بخصـوص وقـتـي تـحـت          
رهبري کمونيسم کارگري و حزب ما باشـد  
بي ترديد تنها به ريشه کن کردن جمـهـوري   

بلکه ريشـه    .  اسالمي قناعت نخواهد کرد
ـري       هاي آن شرايطي که موجب قـدرت گـي
جمهوري اسالمي شد يعني سرمايه داري   

و ايـن جـهـان را          .  را هم بيرون خواهد آورد  
 .تغيير خواهد داد

 
سال گذشته ايران خميني و خاتمـي   ٣٠ در 

و احمدي نژاد تقريبا همواره در صدر اخبار 
ـه    .  جهان بوده است اين تنها انعکاس وراون

ـقـالب        . اسـت    ٥٧ قدرت طبقه کارگر و ان
قدرت بورژوازي به طور کـلـي      ٥٧ انقالب 

ـنـدگـانـش      را به چالش کشيد و سرکوب کن
تالش و   .  هرگز روي آرامش به خود نديدند

ـازگـردانـدن آرامـش مـطـلـوب             تقال براي ب
بورژوازي  در جامعه ايران با جايگاه مـهـم     
ژئوپلتيکي که دارد به صدر خبـرهـا رانـده      

ايران تحت حاکميت کارگران و مردم، .  شد
ايران سوسياليسم پيروزمند، ايران آزادي و 
ـر        ـيـشـت برابري و هويت انساني به مراتب ب
مورد توجه  جهان و بويژه کارگـران و تـوده       

ـايـد ديـد      .  هاي محروم قرار خواهد گرفت ب
سرکوزي هاي آنوقت چگونه مـيـخـواهـنـد      
 سود و سرمايه داري و  انسان و زمـيـن و        

 نسل آينده را کنار هم توضيح دهند؟
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آنچه که در زير مـي آيـد       :  يک معرفي( 

بخش کوچکي از يک مقاله مـفـصـلـتـر      
نـظـري بـه      : " حکمـت اسـت بـا عـنـوان           

ــحــران و                ــســتــي ب ــوري مــارکســي ــئ ت
استنتاجاتي در مـورد سـرمـايـه داري           

کــه بـعــنــوان ضــمـيــمــه جــزوه         "  وابسـتــه 
دورنــمــاي فــالکــت و اعــتــالي نــويــن          " 

تــزهــايــي دربــاره اهــمــيــت        -انــقــالب   
در بـهـمـن      "  سياسي بحـران اقـتـصـادي      

ــوســط        ١٣٥٨  ــاد مــبــارزان       " ت اتــح
در کـل ايـن       .  منتـشـر شـد     "  کمونيست

مقاله خواندني که نسـلـي از بـهـتـريـن             
کمونيست هاي ايران را تحت تاثير قرار 
داد  منصور حکمت  ميکوشد  نشـان    

گرايش "دهد که چگونه متکي بر قانون 
بعنوان بـنـيـادي تـريـن        " نزولي نرخ سود

قــانــون حــاکــم بــر حــرکــت ســرمــايــه و           
مناسبات کار و سرمايه ميتوان تئوري 
امپرياليسم لـنـيـن را تـوضـيـح داد و                 
استنتاجاتي در مورد سرمايه داري در   
يک کشور تحت سلطه امپريـالـيـسـم را       

اين که امـروز در عصـر         .  نتيجه گرفت
سرمايه داري جهاني حتي مـيـتـوان بـا       
قاطعيت بيشتري اهميت اين قـانـون و       
صحت ارزيابي مـارکـس را نشـان داد          
خود ميتواند بحث جالبي باشد که بايد 

بهر حال اگـر    . در فرصتي به آن بپردازيم
ميخواهيد اين بحث را دنـبـال کـنـيـد            
حـتــمــا کــل مـقــالــه را کــه در ســايــت               
عمومي منصور حکمت موجود اسـت    

اينجا ما فقط بـخـش     .   مطالعه نماييد
اول مقاله فوق را که توضيح فشرده اي   
بر تئوري مارکس در مورد بحران هـاي  
اقتصادي سرمايه داري اسـت را آورده        

خود اين بخش کوچک در واقع يـک    .  ايم
موضوع مستقل و در خود کامال قابل 

دليل اين انتخاب البتـه  .   استفاده است
اکنون يک بحران اقتصادي . واضح است

در .  همه جانبه جهان را فرا گرفته اسـت 
نتيجه هرکسي ميـخـواهـد بـدانـد چـرا           

بحران ها بوجود مي آيند و چه تاثيرات 
اين نوشته حکمـت بـا     .  و نتايجي دارند

همه فشردگي و موجز بودن بـي تـرديـد      
يک سرنخ قابل اتکاء و دقيق براي آشنا 
شدن با بحث هاي مارکس و پيدا کردن 
درک دقيق و واقعي از بحران اقتصـادي  
و نقد صحيح از مـنـاسـبـات سـرمـايـه            

مــا مـيــدانــيــم کــه بــحــث        .  داري اســت  
ممکن است قدري تخصصي باشد امـا  
مصرانه  همه خوانندگان را به مطالـعـه   
دقيق اين مطلب و همچـنـيـن بـحـث و          
اظهار نظر و يا احـيـانـا طـرح سـواالت          

تـيـتـر فـوق       .  حول آن دعوت مـيـکـنـيـم     
انتخاب ماست که البته بخش اول تيتر 
خود منصور حکمت براي کـل مـقـالـه         

 ) جوانان کمونيست. مذکور است
 

ــهــاي دوره        ــحــران ــروز ب ــظــام          ب اي در ن
داري بــطــور کــلــي نــاشــي از            ســرمــايــه

تــنــاقضــات درونــي پــروســه انــبــاشــت         
سرمايه است، و هر بحران، با انباشـت،  
تراکم و تـمـرکـز سـرمـايـه، هـر بـار بـا                  
ابعادي وسيعتر و عميقتر از بحران قبل 

تـريـن سـطـح،        اي در پايه.  ظهور ميکند
قانون گرايش نزولي نرخ سـود مـبـنـاي       
کليه بـحـرانـهـاي اقـتـصـادي جـامـعـه                 

گرايش نـزولـي نـرخ      .  داري است سرمايه
نتيجه ) در کل سرمايه اجتماعي(سود 

. ناگزير پروسه انباشت سـرمـايـه اسـت        
مارکس مشخصا نشـان مـيـدهـد کـه            
همگام با انباشت، تـرکـيـب ارگـانـيـک           

نـاگـزيـر    )  در کل نظام توليدي( سرمايه 
افــزايــش تــرکــيــب    .  افــزايــش مــيــيــابــد   

ارگانيک سرمايه به اين معني است کـه  
بـخـشـي از      ( نسبت سـرمـايـه ثـابـت               

سرمايه که صَرف خريد وسايـل تـولـيـد       
بخشي از   ( به سرمايه متغير )  ميشود

سرمايه که صَـرف خـريـد نـيـروي کـار               
اين .  مستمرا افزايش مييابد)  ميگردد

بــازتــاب ايــن واقــعــيــت اســت کــه بــا             
گسترش نيروهاي مولّده در چهـارچـوب   
رشد و بسـط و انـبـاشـت سـرمـايـه و                    
افزايش بارآوري اجتماعي کار انسانـي،  

وسايل توليدي کـه    )  و نيز ارزش( حجم 
هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان 
معّين به حرکـت درمـي آورد افـزايـش           

اما تناقض مُهلک نظام توليـد  .  مييابد

داري در اين واقـعـيـت نـهـفـتـه             سرمايه
است کـه افـزايـش تـرکـيـب ارگـانـيـک                  

که همانطور که گفتيم بيانگـر  ( سرمايه 
افزايش قـدرت تـولـيـدي کـار انسـانـي              

ناگزير گرايش نزولي نرخ سود را )  است
علـت گـرايـش نـزولـي          .  باعث ميگردد

نرخ سود را در اثـر افـزايـش تـرکـيـب                 
ارگانيک سرمايـه مـيـتـوان بـاخـتـصـار             

تـوضـيـح مـفـصّـل         ( چنين توضيح داد 
چگونگي اين امـر در ايـن مـخـتـصـر               
ممکن نيست، رجوع کنيـد بـه کـتـاب         

، جلد سوم، بـخـش سـوم،      " سرمايه" 
 . ) :فصل سيزدهم

 
نرخ سود حـاصـل تـقـسـيـم کـل ارزش                
اضافه توليد شده به کل سرمـايـه اسـت      
که در درون خود به دو بخـش سـرمـايـه       
  :ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد

 
 )١ (فرمول  

اگر صورت و مخرج کسر نرخ سـود را      
  :به سرمايه متغير تقسيم کنيم

 
 )٢  (فرمول 

سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه 
نيست و اين تنـهـا سـرمـايـه مـتـغـيـر،              
يعني بخشي از سرمايه که صَرف خريد 
نيروي کار ميـگـردد اسـت کـه تـولـيـد              

بنابراين، با فرض . ارزش اضافه ميکند
نرخ استثمار معّين، حجم ارزش اضافه 

و نـه     - متغيرمتناسب با رشد سرمايه 
واضح است که . افزايش مييابد -ثابت 

بنابراين، با فـرض ثـابـت مـانـدن نـرخ               
استثمار، با باال رفتن ترکيب ارگـانـيـک    

در ( سرمايه نرخ سود کاهش مـيـيـابـد       
نرخ سود ثابت مانـده حـال     )  ٢ ( فرمول 

آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا 
صــورت بــا ســرعــت      )  ١ ( در فــرمــول     

کمتري نسبت به مخرج افزايش يـافـتـه      
بعبارت ديگر در نتيجه پـروسـه   ).  است

انباشت سرمايه و بـاال رفـتـن تـرکـيـب           
نــرخ اســتــثـمــار دســت      ( ارگـانــيــک آن،      

نخورده است و اين در بحث بـاال فـرض     
، حجم کل ارزش اضافه )مسأله ماست

احتماال حتي افزايش هم يـافـتـه اسـت         
 . اما نرخ سود تنزل کرده است

 
اي که ميبايد در اين رابطه تأکـيـد    نکته

شود اين است که قانون گرايش نـزولـي     
) جبري( نرخ سود يک استنتاج رياضي 

 -نيست، بلکه استنتـاجـي اجـتـمـاعـي        
اقتصادي است که بر مبناي شـنـاخـت      
واقعيت اجتماعي سرمايه انجام گرفتـه  

آنچه در باال آمد صـرفـا عـرضـه       .  است
واقعيت امر ايـن    .  رياضي مسأله است

است که سرمايه در پـروسـه انـبـاشـت،          
تراکم و تمرکز خود نيروهاي مـولّـده را       

رشــد مــيــدهــد و هــرچــه بــيــشــتــر در              
چـهــارچــوب تــولــيـد ارزش اضــافــه بــه           
خدمت ميگيرد و اين ناگزير به معـنـي   
افزايش ظرفيت تولـيـدي کـار انسـانـي          

. اســت)  بــارآوري روزکــار هــر کــارگــر      ( 
بعبارت ديگر با انباشت مقدار معّيني 

، در   ) مـثـال هـزار تـومـان         ( از سرمايه 
جريان توليد و بازتوليد، هر بار وسـائـل   
توليد بيـشـتـر و نـيـروي کـار انسـانـي                 
کمتري به خدمـت مـيـگـيـرد و الجـرم             
حجم توليدات افزايـش مـيـيـابـد، امـا           
سود سرمايه نه از وسايل توليد، بـلـکـه    

 کـار انسـانـي     تنها از استثمـار نـيـروي        
و با فرض نرخ استثمار . حاصل ميشود

ثابت، استفـاده از نـيـروي کـار کـمـتـر                
مترادف است با تحصيل حجم کمتـري  
از ارزش اضافه براي هـر هـزار تـومـان         

ســود    نــرخســرمــايــه، يــعــنــي کــاهــش        
بـه ايـن تـرتـيـب گسـتـرش و                .  سرمايه

انباشت سرمايه به مانـعـي بـر سـر راه           
گسترش و انباشت بيشتر سرمايـه بـدل     
ميشود چرا که رشد سرمايـه بـا ابـقـاء         
  .نرخ سودآوري در تناقض افتاده است

 
نـزولـي نـرخ       گرايشاما چرا مارکس از 

 ضـرورت سود صحبت ميکند و نـه از      
تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيـادي  

بـحـرانـهـاي        اي و متنـاوب  دورهخصلت 
اقــتــصــادي جــامــعــه بــورژوا را نــيــز             

  .مشخص ميکند
 

بحران نشانه آن است که گرايش نـزولـي     
نرخ سود بالفعل شده و سـود سـرمـايـه         

هـاي     ، سرمايـه عمال کاهش يافته است
مختلف براي تخصيص سهم بيـشـتـري    
از ارزش اضـافـه تـولـيـد شـده در کـل                  
اقتصاد به جان هم ميـافـتـنـد، رقـابـت         
عميقا تشـديـد مـيـشـود، بسـيـاري از              

داران ورشکسته مـيـشـونـد، از          سرمايه
دار بـراي       سوي ديگر کل طبقه سرمايـه 

تشديد استثمار و توليد ارزش اضـافـه       
بيشتر به سطح معيشت طبـقـه کـارگـر       
يورش ميبرد و تضاد اجتماعي کـار و      
سرمـايـه در هـمـه ابـعـاد خـود حِـّدت                   

اي بحران نـاشـي      خصلت دوره.  ميگيرد
اي بالفعل شدن گـرايـش      از خصلت دوره

اي بـودن       دوره.  نزولي نـرخ سـود اسـت         
بحران از آنروست که گرايش نزولي نـرخ    

بصــورت کــاهــش    ســود خــود را، نــه           
نـرخ سـود        مستمر، تدريجي و عـمـلـي   

سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريـع و    
هاي معّين، پـس   متناوب آن، در مقطع

هاي چند ساله ثبات و يـا حـتـي       از دوره
بـه ايـن     .  افزايش عملي، آشکار ميکند

ترتيب سؤال اساسي اين اسـت کـه چـه          
عواملي باعـث مـيـشـود کـه گـرايـش              
نزولي نرخ سـود، بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه                 

 مسـتـمـرا   ترکيب ارگـانـيـک سـرمـايـه             
اي    افزايش مييابد، اثر خود را نه بگونه

مستمر، بلکه متناوبا به فعـل درآورد؟    
بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، 

نـرخ سـود      عمليچه عواملي از کاهش 
جلو ميگيرد و به اين ترتيب تنـزل نـرخ     
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 تبديل ميکند؟ گرايشسود را به يک 
 

واقعيت اين است که در پروسه عـمـلـي      
توليد و بازتوليد سرمايه، گـرايشـات و     
عــوامــل ديــگــري نــيــز در کــارنــد کــه            

اي معّين، تأثـيـر    ميتوانند، در محدوده
نـکـتـه    .  گرايش نرخ سود را خنثي کنند

اساسي اينجاست که تأثير اين عوامـل  
خنثي کننده نميـتـوانـد دائـم بـاشـد، و             
گرايش نـزولـي نـرخ سـود در تـحـلـيـل                 

هاي مـتـنـاوب اثـرات          نهايي و در دوره
مارکس . خود را به فعل در خواهد آورد

خنثي کـنـنـده    )  گرايشات( اين عوامل 
را بالفاصله پس از طـرح خـود قـانـون           

 ١٤ در فصـل      ( گرايش نزولي نرخ سود 
 .توضيح ميدهد)   جلد سوم سرمايه 

از مــيــان عــوامــلــي کــه مــارکــس بــر            
ميشمارد ما به اختصار به چند عامـل  

  :اشاره ميکنيم
 
 تشديد استثمار -١ 

اگر به آنچه قبال گفته شد دقت کـنـيـم،      
ميبينيم که گرايـش نـرخ سـود جـايـي            

عمل ميکنـد   مطلقبصورت يک قانون 
يعني سـود سـرمـايـه عـمـال کـاهـش               ( 

که نرخ استثمـار بـا سـرعـتـي          )  مييابد
کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سـرمـايـه      

در بــحــث فــوق نــرخ        ( افــزايــش يــابــد      
).  استثمار اساسا ثابت فرض شـده بـود    

حال آنکه در واقعيت امر الزاما چـنـيـن    
نيست و سرمايه، چـنـانـچـه بـتـوانـد از            
طرق مختلف استثمار را متنـاسـب بـا      

افـزايـش تـرکـيـب        )  و يا سـريـعـتـر از        ( 
ارگانيک شدت بخشد، ميتـوانـد حـجـم       
ارزش اضافه توليد شـده را در جـريـان          
توليد و بازتوليد به حـدي بـرسـانـد کـه            
عمال گرايش نزولي نرخ سود را خـنـثـي    

بـراي تـوضـيـح مـفـصـل طـرق               . (  کند
مختلف تشديد نرخ استثمار در نـظـام       

جـلـد      ٥ تا    ٣ داري به بخشهاي  سرمايه
اول سرمايه و بخصـوص بـه فصـلـهـاي          

 ). رجوع کنيد ١٧ -١٦ 
از   -افزايش ترکيب ارگانيک سـرمـايـه      

آنجا که بيانگر بـاال رفـتـن کـيـفـّيـت و              
کمّيت وسائل توليد و الجرم باال رفـتـن     

خود عاملي اسـت      -بارآوري کار است 
را )  نرخ ارزش اضافـه ( که نرخ استثمار 

افزايش ميدهـد، چـرا کـه بـا افـزايـش               

بارآوري کار، طـبـقـه کـارگـر بـا بـکـار                 
گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسـائـل   
معيشت خود را در مدت زمان کمتري 
توليد ميکنـد و الجـرم ارزش اضـافـه             

دار در      بيشتري به تملک طبقه سرمـايـه  
 ). توليد ارزش اضافه نسبي(مي آيد 

تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقـات    
استراحت کـارگـران در طـي روز کـار،             

روشـهــاي ديــگــري بــراي افــزايــش        ...  و
ارزش اضافه توليد شده در طي روزکـار  

ــن اســـت      ــّيـ ــعـ ــر         .  مـ ــگـ ــوي ديـ از سـ
داران ممکن است خودِ روز کار  سرمايه

را کش دهند و با افـزودن بـه سـاعـات           
کار کارگران، نرخ استثمـار را افـزايـش        

 ). توليد ارزش اضافه مطلق(دهند 
خالصه کـالم، تـا آنـجـا کـه سـرمـايـه                   
استثمار را به طرق مـخـتـلـف تشـديـد           
ميکند، ميتواند گـرايـش نـزولـي نـرخ          

امـا  .  سود را تا حدودي خنـثـي نـمـايـد       
مسأله اين است که انباشت و باال رفتن 

بـردار     ترکيب ارگانيک سرمايه تعـطـيـل   
نيست، حال آنکه تشديد نرخ استـثـمـار    
اوال مــحــدوديــت هــاي فــيــزيــکــي و             
اجتماعي مشخصي دارد، و ثانـيـا هـر      
بار مشکلتر ميشود، و به اين تـرتـيـب      
گرايش نزولي نرخ سود اوال در تحـلـيـل    
نهايي مُهر خود را بر پـروسـه انـبـاشـت        
سرمايه خواهد زد، و ثـانـيـا، از نـظـر                
تحليلي همواره در تکـاپـوي نـاگـزيـر و          
الينقطع سرمايه براي تشـديـد هـر چـه           

بـراي جـلـوگـيـري از          ( بيشتر استثـمـار     
  .مستتر است) کاهش عملي سود

 
کاهش دستمزد کارگران به سطحي   -٢ 

 نازلتر از ارزش واقعي نيروي کار
ارزش نيروي کار، در هر مقطع مـعـّيـن    

داري، برابر بـا   از توسعه جامعه سرمايه
ارزش وسائل معيشتي است که کارگـر  
براي بازتوليد نيروي کاري که در طـول      
روز کار صَرف کـرده اسـت بـدان نـيـاز              

قانون حرکت سرمايه چنان اسـت    .  دارد
که سطح معيشت کارگران بـه حـداقـل        

حـداقـل   " ممکن کاهش يابد، امـا ايـن       
الزاما يـک حـداقـل فـيـزيـکـي              "  ممکن

يعني در حدي که طبقه کارگر را فقط ( 
" حداقلـي " نيست، بلکه ) زنده نگاه دارد

است که سرمـايـه تـوانسـتـه اسـت، در             
رابطه با فاکتورهايي چون درجه رقابـت  
موجود ميان کارگران و درجه آگاهي و   
تشکل سياسي طبقه کارگر و تـوانـايـي    

آن در دفاع از سـطـح مـعـيـشـت خـود،            
زندگي کـارگـران   "  معمول" بعنوان سطح 

ارزش واقـعـي     .  به آنان تـحـمـيـل کـنـد          
نيروي کار ارزش وسايل معيشتي است 

زنـدگـي را بـراي        "  سطح معمول" که اين
مثـال داشـتـن      ( کارگران تأمين ميکند 

يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون 
کمابيش بمثابه جزئي از سطح معـمـول   
زندگي کـارگـران کشـورهـاي اروپـايـي             
تثبيت شده است، اما بورژوازي و نظـام  

داري در کشورهايي چون ايـران     سرمايه
حتي از برسميت شناختن حـق داشـتـن      
سرپناه، حداقل بهداشت، و حتي تغذيـه  

هـاي وسـيـع کـارگـر و               کافي براي توده
اهـمـيـت    .  زحمتکش امتنـاع مـيـکـنـد       

مقوالتي چون امپريالـيـسـم و مـبـارزه          
طبقاتي در درک چـگـونـگـي ايـن امـر             

به ايـن تـرتـيـب       ).  نيازي به تأکيد ندارد
بديهي است که چنانچه بورژوازي موفق 
شــود ســطــح مــعــيــشــت کــارگــران و             

معمول و   " زحمتکشان را از سطحي که 
است تنزل دهد، بـر سـودآوري       "  متداول

سرمايه افـزوده و تـا حـدودي گـرايـش              
 .نزولي نرخ سود را خنثي نموده است

کاهش سطح معـيـشـت    از نظر تحليلي 
کـه  (    تشديد نرخ استثمـار و يا  کارگران

هـر دو، از      )  قبال بـه آن اشـاره کـرديـم            
طريق کاهش سهم مـزد در ارزش کـل         
محصوالتي که طبقه کارگر توليد کرده 

اي کـه       است، بر حجم کل ارزش اضافـه 
دار مـيـشـود         نصيب طـبـقـه سـرمـايـه          

ميافزايند؛ با اين تفاوت که در حـالـت       
سطح معـيـشـت    )  تنزل دستمزدها( اول 

کارگران عمال کاهش مييابد، کارگـران  
فقـيـرتـر مـيـشـونـد، و در حـالـت دوم                    

سطح معيـشـت   )  تشديد نرخ استثمار( 
کارگـران ثـابـت مـيـمـانـد، امـا ارزش                 
وسائل معيشت آنان کاهش مـيـيـابـد،       

زيرا در مدت زمـان کـمـتـري تـولـيـد            ( 
 .)اند شده

  
ارزان شدن عوامل سـرمـايـه ثـابـت         -٣ 
 )وسايل توليد(

پيشتر گفتيم که اساس گرايـش نـزولـي      
نرخ سود، افـزايـش تـرکـيـب ارگـانـيـک             

افزايش سـريـعـتـر سـرمـايـه              -سرمايه 
است،   -ثابت نسبت به سرمايه متغير 

که خود بازتاب اين واقعيـت اسـت کـه        
سرمايه بطور متوسط هر بـار وسـائـل        
توليد بيشتري را نسبت بـه واحـد کـار          

بـه ايـن     .  انساني به خـدمـت مـيـگـيـرد        
ترتيب روشن است که چنانچه در سـيـر     
انباشت، به هـر دلـيـل، ارزش وسـائـل            
توليد کاهش يابد، سرمـايـه مـيـتـوانـد         
وسائل توليدي بيشتري و يا بـهـتـري را      

 بـه هـمـان نسـبـت         بکار گيرد بي آنکـه    
ريـخـتـه، و از ايـن              سرمايه ثابت پيـش 

طريق ترکيب ارگانيک، افزايـش يـافـتـه       
[از اين رو تنزل ارزش کـاالهـا         .  باشد

داري، کـه   در پروسه توليد سرمايه]    ١ 
نتيجه ناگزير افزايش بارآوري عمـومـي   
کار انساني است، خود عاملي است که 
در جهت عکس گرايش نزولي نرخ سود 

 . عمل ميکند
عـوامـل   (  کاهش ارزش وسايل توليـد    

از طرق ديگر نيز امکان )  سرمايه ثابت
مثال تشديد نرخ اسـتـثـمـار       . پذير است

در بخش توليد وسائل توليد؛ گستـرش  
تجارت خارجي و خريد وسائل توليد از 
کشوري با بارآوري بيشتر؛ ورشـکـسـتـه     

داران و بـاال         شدن بخشـي از سـرمـايـه        
کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهايي 
نــازلــتــر از ارزش واقــعــي آن، تــوســط            

عـامـلـي کـه       . ( هاي قدرتمندتر سرمايه
تر اشاره خواهد شد يـکـي    چنانکه پايين
)هاي بارز دوره بحران است از خصيصه

  ...؛ و
 

اي    پس بطور خالصه، بـحـرانـهـاي دوره      
حاصل عملکرد متقابل گرايش نـزولـي   
. نرخ سود و عوامل خنثي کننده آنست

اما گرايش نزولي نرخ سود، از آنجا کـه  
نسبت به عـوامـل خـنـثـي کـنـنـده در                 

از نـظـر     ( تـر     تر و اساسي سطحي عميق
قانونمندي دروني حـرکـت و انـبـاشـت            

عمل ميکنـد، در تـحـلـيـل          )   سرمايه 
نهايي آثار خود را بر سودآوري سرمايـه  

بـحـران بـيـانـگـر ايـن            .  آشکار ميـکـنـد   
واقعيت است که گـرايـش نـزولـي نـرخ            
سود نه بصـورت يـک گـرايـش، بـلـکـه                
بمثابه يک قانون مطلق عمـل نـمـوده و        

کــل ســرمــايــه    ( نــرخ ســود ســرمــايــه         
از  .عمال کاهش يافته اسـت ) اجتماعي

سوي ديگر، بحران صرفا بـمـثـابـه يـک          
تنـاقضـات درونـي سـرمـايـه           "  عارضه" 

بروز نميکند، بلکه خود، از آنجا که بـه    
اي از عوامل خنـثـي    عملکرد مجموعه

کــنــنــده شــدت مــيــبــخــشــد، بصــورت        
مکانيسـم عـمـلـي تـخـفـيـف بـحـران،                 
بصورت پروسه ايجاد شرايط مسـاعـد     

براي دوره جديدي از انباشت سـرمـايـه،    
تر  در اين مورد پايين.  نيز عمل ميکند

 . توضيح خواهيم داد
در اينجا الزم است به يک نکـتـه اشـاره      

از شناخت قانون گرايـش نـزولـي      :  کنيم
نرخ سود و عوامل خنـثـي کـنـنـده، تـا           
توضيح و تحليل بحران اقتـصـادي، در     
يک جامعه معّين و در زمان معّيـن، و    
چگونگي بروز آن از نظر شکل، عـمـق،     
دامنه و درجه تـغـيـيـرات شـاخصـهـاي          

و نـيـز تـا        ...  داري و مهم توليد سرمايه
تعيين تأثيرات مشخص بحران بر روند 
مبارزه طـبـقـاتـي و حـرکـات نـاگـزيـر                  

ــورژوازي، راه درازي اســت          ــون  .  ب ــان ق
گرايش نزولي نـرخ سـود و عـوامـل و               
مکانيسم خـنـثـي کـنـنـده آن، صـرفـا                 

ترين ابـزار تـحـلـيـل بـحـرانـهـاي               اي پايه
اقتصادي مشـخـص را از ديـدگـاهـي              
مارکسيستي تأمين ميکند، حال آنکه 
تحليـل کـنـکـرت مسـتـلـزم شـنـاخـت                 

هــا و       مــقــوالت، روابــط، مــؤلّــفــه           
پارامترهاي ديگر اقتصادي نيز هسـت  
که در هر قدم از سير حرکت از قـوانـيـن    
عام به واقعيـات خـاص، مـيـبـايـد در             
. تحليل وارد شده و بـکـار بسـتـه شـود         

نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاي 
تر نه تنـهـا قـوانـيـن عـمـومـي              کنکرت

حرکت سرمايه را نقض نميکنند، بلکه 
در حقيقت چگونگي ماّديت يـافـتـن و        
بالفعل شدن ايـن قـوانـيـن را تـوضـيـح              

اينکه تخفيف بحران جامـعـه   .  ميدهند
داري در هـمـه حـال مسـتـلـزم                  سرمايه

افزايش سودآوري سـرمـايـه اسـت يـک            
قانون انکارناپذير است، و در همين حد 
ضروريات بنيادي حرکت اقـتـصـادي و      
ــورژوازي را آشــکــار               ســيــاســي کــل ب

اما شناخت دقيقتر حـرکـات     .  ميسازد
بورژوازي و اقشار مختلف آن، شناخت 

هاي سياسي و اقتصـادي   دقيقتر برنامه
ها و امکانـات عـمـلـي دولـت           و انگيزه

بورژوايي در عرصه بحران اقتصـادي و    
نيز احزاب سياسي مختلف اين طبقـه،  

از اين طريق شـنـاخـت ضـروريـات        ...  و
حرکت کنکرت جامعه در هـر لـحـظـه           
معّين بمنـظـور اتـخـاذ تـاکـتـيـکـهـاي               
صحيح مبارزاتي، مستلزم شناخت هر 

تـر بـحـران         چه دقيقتر از ابعاد کنـکـرت  
نظر  از اين نقطه.  اقتصادي جامعه است

آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از 
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تـريـن      اي   چهارچوب اشـاراتـي بـه پـايـه         
داري و  قوانين و تناقضات نظام سرمايه

  .بحران ناگزير آن فراتر نميرود
قبال اشاره شد کـه بـحـران اقـتـصـادي،           
صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يـافـتـن    
تــنــاقضــات درونــي ســرمــايــه اســت،           
. مکانيسم عملي تخفيف آن نيز هسـت 

بحران از يکسو بيانـگـر ايـن واقـعـيـت           
اســت کــه گــرايــش نــزولــي نــرخ ســود             
بصورت ضرورتي مطلق به فعل درآمده 

اي فـراهـم      است، و از سوي ديگر زمينه
ميورد که گرايشات خنثي کننده نيز به 

  :بارزترين وجه به فعل درآيند
 
بحران رقابتِ موجود ميـان اقشـار       -١ 

مختلف سرمايه را شدت ميبـخـشـد و      
هر بخش از سرمايه تالش ميـکـنـد تـا       
براي ابقاء نرخ سود خـود، از مـجـراي          
رقابت سهم بيشتري از ارزش اضافه را   

تشـديـد رقـابـت       .  بخود اختصاص دهد
عرصه را بر اقشار ضعيـفـتـر سـرمـايـه         
تنگ ميکند و بسـيـاري را بـه ورطـه               

اين در واقع . ورشکستگي سوق ميدهد
در حکـم يـک پـروسـه پـااليـش درونـي                

زيرا با ورشکـسـت شـدن      .  سرمايه است
هاي ضعيفتر، شرايط سودآوري  سرمايه

انـد     براي بخشهايي کـه بـرجـاي مـانـده         
با ورشکستـه شـدن     .  مناسبتر ميگردد

هاي ضعيفتر، وسايل توليدِ اين  سرمايه
ها با بـهـايـي نـازلـتـر از ارزش              سرمايه

هـاي قـويـتـر        واقعي آن به تملک سرمايه
درمييند، کل سرمايه اجتماعي به ايـن  
ترتيب متمرکـزتـر مـيـشـود بـي آنـکـه               
ترکيب ارگانيـک آن بـه هـمـان نسـبـت               

در ايـن صـورت       .  افزايش يافتـه بـاشـد     
ظرفيت وسائل تـولـيـد تـغـيـيـر نـکـرده              
است، حجم محصوالت و کل ارزش آن   
ثابت مانده اسـت، امـا ارزش اضـافـه             

هايي با جمعِ  توليد شده اينک به سرمايه
ارزشِ کمتر تعلق ميگيرد و نـرخ سـود       

که حاصل تقسيـم کـل ارزش       ( سرمايه 
) اضافه به ارزش کـل سـرمـايـه اسـت             

 . افزايش مييابد
حتي با فرض عدم تـمـرکـز، يـعـنـي بـا            

داران    فرض اينکه وسائل توليد سرمايه
ورشکسته باال کشـيـده نشـود، بـلـکـه             
اصوال از عرصـه تـولـيـد بـيـرون رانـده              

هـايـي کـه از         شود، نفس حذف سرمايه

يـعـنـي    ( بارآوري کمتـري بـرخـوردارنـد         
ارزش اضافه کمتري نسـبـت بـه واحـد           

نـرخ سـود     )  سرمايه توليـد مـيـکـردنـد       
متوسط را افزايش ميدهد، زيرا ارزش   

مـخـرج کسـر      ( کل سرمايه اجتمـاعـي     
به نسبـت بـيـشـتـري از کـل             ) نرخ سود

صــورت ( ارزش اضــافــه تــولــيــد شــده          
 . کاهش يافته است) کسر

تشديد رقابت و پااليش دروني سرمايـه  
اجتماعي درهاي ديگري را نيز به روي   

داران در ابقاء و يـا ازديـاد نـرخ         سرمايه
از قبيـل اسـتـفـاده از         ( سود ميگشايد 

بازار فروشِ رقباي ورشکسته و افزايش 
مقياس توليد، که با بـارآوري بـيـشـتـر          
کار همراه است؛ استفاده از امـکـانـات      

کـه تـوضـيـح       ...)  تـر و      تکنيکي مدرن
. مفصّل آن در اين مختصر نميگـنـجـد   

آنچه ميبايد تأکيد و جمعـبـنـدي شـود       
اين است که اوال بحران با تشديد رقابت 
زمينه الزم را براي پااليـش و تـجـديـد         
سازمان دروني سرمايه و از اين طـريـق     
افزايش سودآوري آن فـراهـم مـيـورد و           
ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران 
متمرکزتر بيرون مييد، بحران بعدي بـا    

تـر عـمـيـقـتـري ظـاهـر                ابعاد گسـتـرده    
ميشود، رقابت شـديـدتـري را مـوجـب          
مــيــگــردد و تــخــفــيــف آن بــازســازي            

تري را براي سرمايـه ضـروري      جانبه همه
به اين ترتيـب بـا هـر بـحـران            .  ميسازد

سرمايه يـک قـدم بـه فـروپـاشـي خـود                  
  .نزديک ميگردد

 
بحران عمال زمـيـنـه تشـديـد نـرخ              - ٢ 

استثمار و نيز کاهـش دسـتـمـزدهـا بـه           
سطحي نازلتر از ارزش واقـعـي نـيـروي       

ورشکـسـتـه شـدن       .  کار را فراهم ميورد
هاي مختلف و خارج شدن آنهـا   سرمايه

از عرصه توليد، در عين حال کـارگـران   
آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کـار  

ارتش ذخيره بيکاران گستـرش  .  ميکند
ها تشديد مـيـشـود و       مييابد، فقر توده

رقابت ميان کارگران بر سر يافتـن کـار     
به اين تـرتـيـب سـرمـايـه           . اوج ميگيرد

امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر 
از سوي ديگر بيکـار  .  تري بکشد و شاق

هاي وسيع کارگر، که تأمـيـن    شدن توده
شان ناگـزيـر بـر عـهـده ديـگـر               معيشت

برادران و خـواهـران رنـجـبـرشـان قـرار                
 بـطـور کـلـي      ميگيرد، طبقه کارگـر را      

قدرت خريـد دسـتـمـزد       .  فقيرتر ميکند

انـد     کارگراني که کار خود را حفظ کرده
نيز در مقابل تورم روزافـزون قـيـمـتـهـا         

ــرتــيــب        .  کــاهــش مــيــيــابــد      ــه ايــن ت ب
" مـعـمـول   " مکـانـيـسـم بـحـران سـطـح               

معيشت کـل طـبـقـه کـارگـر را تـنـزل                 
بديهي است کـه سـرمـايـه در           .  ميدهد

استخدام مجدد اين کارگران بـه سـطـح      
دســتــمــزدهــاي پــيــش از بــحــران بــاز             
نميگردد و الجـرم سـطـح دسـتـمـزدهـا              
بطور کلي به سطحي نـازلـتـر از ارزش          
واقعي نيروي کار کـاهـش مـيـيـابـد و             
بــحــران عــمــلــکــرد خــود را بــمــثــابــه             
مکانيسم خـودکـارِ بـحـرکـت درآوردن            
عوامل خنثي کننده گرايش نزولي نـرخ  

 .سود به نمايش ميگذارد
به بيان ديگر در جريـان بـحـران تضـادِ          

طبـقـاتـي کـار و سـرمـايـه                -اقتصادي
سرمايه بيش از پـيـش     .  تشديد ميشود

به افزايش نرخ استثمار طـبـقـه کـارگـر          
تشـديـد رقـابـت در         .  محتاج ميـگـردد  

ميان اقشار مختلـف سـرمـايـه بـنـوبـه            
خــود بــازتــاب تشــديــد تضــاد کــار و             

رقابت به اقشار مختلف .  سرمايه است
سرمايه نشان ميدهد که اگر اسـتـثـمـار     
طبقه کارگر را تشديد نـکـنـنـد، ديـگـر         
همه نميتوانند در حد سـابـق سـودآوري      

هاي قدرتمنـدتـر در ايـن         سرمايه.  کنند
را کـه    "  شـان  خويشاوندان نااليق" رقابت 

استثمار بيشتر نيروي کـار را      "  عُرضه" 
ندارند از ميدان بدَر ميکنـنـد تـا خـود         
ضرايب رابطه کار و سرمـايـه را از نـو          

مبارزه طبقـاتـي تشـديـد        .تعريف کنند
کـه طـبـقـه            اي ميشود و دقيقا به درجه

کارگر در مقابـل يـورش هـمـه جـانـبـه              
بورژوازي مقاومت و يا حـتـي تـعـرض         
متقـابـل کـنـد، جـدال مـوجـود مـيـان                  
اقشــار مــخــتــلــف ســرمــايــه نــيــز بــاال          

 .ميگيرد
يـا  :  پايان کار از دو حال خـارج نـيـسـت      

سيـاسـي    -پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک
تشکيالتي از چنان قدرتي برخـوردار    -

هست که بحران اقتصادي بورژوازي را   
اي    به عـرصـه سـيـاسـي و بـه مـبـارزه                  

مستقيم بر سر حکومت بکشـانـد و از       
اين طـريـق اقـتـصـاد بـورژوايـي را بـا                   
بحران آن براي هميشه نابود کند، و يـا      
مبارزه در سـطـح اقـتـصـادي مـحـدود            
ميماند و بورژوازي در يـورش خـود بـه        
سطح معيشت طبقه کارگر به پـيـروزي     
ميرسد، استثمار تشـديـد مـيـشـود، و          

زمينه الزم براي آغاز دوره جـديـدي از         
انباشت سرمايه براي بـورژوازي فـراهـم      

اي نــيــســت، و         راه مــيــانــه  .  مــيــگــردد
محدوديت و عـجـز تـاريـخـي جـنـبـش             
سنديکايي کارگران در تحليـل نـهـايـي       

در دوره   .  در همين واقعيت نهفته اسـت 
بحران حـتـي قـدرتـمـنـدتـريـن جـنـبـش                
سنديکايي هم نـمـيـتـوانـد در دفـاع از             
سطح معيشت کارگران کاري از پـيـش     
بــبــرد، چــرا کــه در نــتــيــجــه بــيــکــاري           
ميليوني، سطح معيـشـت آنـان عـمـال          

در زمـان بـحـران         .يـافـتـه اسـت      کاهش 
کارگران نمـيـتـوانـنـد بـي آنـکـه نـفـس                 
مالکيت خصوصي بر وسايل توليـد را    
بــه زيــر ســؤال کشــنــد، بــي آنــکــه بــه               

اي براي نفي اين مالکيت دسـت   مبارزه
اي    زنند، به هيچ دسـتـاورد اقـتـصـادي         

دسـت  )  در سطح کـل طـبـقـه کـارگـر            ( 
مــبــارزه بــرعــلــيــه مــالــکــيــت       .  يــابــنــد

خصوصي بر وسائل توليد، قبل از هـر      
اي بـراي تصـرف          چيز مستلزم مـبـارزه    

کســب قــدرت   .  قـدرت ســيـاســي اسـت       
. سياسي يا قبول تنزل سطح مـعـيـشـت    

اي که هر بحران جامعـه   اينست دوراهي
داري پيـشـاروي کـارگـران قـرار           سرمايه
اينرا تـئـوري مـارکسـيـسـتـي            .  ميدهد

بحـران اثـبـات کـرده و، نسـل پـس از                   
نسل، طبقه کارگر جهان تجربـه نـمـوده      

  .است
 

بحران اقـتـصـادي نـظـام          :  خالصه کنيم
داري، که از تنـاقضـات درونـي       سرمايه

حــرکــت و انــبــاشــت ســرمــايــه نــاشــي           
هاي تخفـيـف ايـن       ميشود، خود زمينه

تناقضات و مقدمات دوره جـديـدي از       
. انباشت سرمايه را نيز فـراهـم مـيـورد      

بحران شـرايـطـي ايـجـاد مـيـکـنـد تـا                   
عوامل خنثي کننده گرايش نزولي نـرخ  
سود، بـا شـدت بـيـشـتـري بـه حـرکـت                  

هــاي عــمــلــکــرد ايــن        عــرصــه.  درآيــنــد
عوامل خنثي کننده را ميـتـوان بـطـور       

 :کلي به دو دسته تقسيم کرد
مناسبات متقابل اقشار مـخـتـلـف      (١ 

بــحــران رقــابــت را تشــديــد          .ســرمــايــه
و از اين طريـق بـه پـااليـش و           .  ميکند

اي در درون کـل   تجديد سازمان گسترده
سرمايه اجـتـمـاعـي دامـن مـيـزنـد، و               
سودآوري کل سـرمـايـه اجـتـمـاعـي را              

 .افزايش ميدهد
 .مناسبات متقابل کار و سـرمـايـه      (٢ 

بــحــران مــبــارزه طــبــقــاتــي را تشــديــد         
سرمايه هجوم وسـيـعـي را بـه          .ميکند

سطح معيشت کارگران و زحمتـکـشـان    
در صورت شکست طبقه . آغاز ميکند

کارگر در اين مبارزه سـرمـايـه امـکـان        
هـا بـهـاي         مييابد تا بر عرصه فقر توده

نيروي کار را تنزل دهد، استثمـار آن را      
تشديد کند، و شرايط الزم را براي آغاز 

بـا  ( دوره جديدي از انبـاشـت سـرمـايـه          
 .ايجاد نمايد) سودآوري کافي

اما اين نه براي پـرولـتـاريـا و نـه بـراي               
بورژوازي از . بورژوازي پايان کار نيست

اين طريق تنها فروپاشي نظام توليديش 
را بـراي مـدت مـحـدودي بـه تـعـويـق                 

از آنجا که سرمايه با هـر  .  انداخته است
بحران متمرکزتر مـيـشـود و نـيـز نـرخ             
استثمار تشديد ميگردد، بحران بـعـدي   
با شدت و با عمق بيشتري بروز ميکند 
و کــارآيــي خــود را نــيــز بــعــنــوان يــک             
مکانيسم تخفيـف تـنـاقضـات درونـي          
ســرمــايــه، بــيــش از پــيــش از دســت              

از يک طرف با تمرکز سرمـايـه   .  ميدهد
پروسه پااليش دروني آن هر بـار ابـعـاد        

تري ميـيـابـد، چـرا        تر و سبعانه خصمانه
انـد     که رقبا محدودتر و بزرگتـر گشـتـه     

رقابت ميان انحصارات تا حد جـنـگ   ( 
ــاي                ــان دول کشــوره ــي ــم م ــي ــق مســت

از طـرف    ).  دار تشديد ميگردد سرمايه
ديگر با افزايش نرخ استثمار، افـزايـش     
مجدد آن، هم از نظر اقتصادي و هم از   
نظر سياسي، براي سـرمـايـه دشـوارتـر          
ميشود، بـخـصـوص کـه بـا تـوجـه بـه                 
متمرکـز شـدن سـرمـايـه، مـقـدار ايـن                 
افزايش نيز ميـبـايـد هـر بـار بـيـش از                
دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولي 

از آن مـهـمـتـر،     .  نرخ سود را خنثي کند
پرولتاريا از دل هـر بـحـران آگـاهـتـر و               

تر بيرون مي آيد، هر چه وسيعتر  رزمنده
در حزب سياسـي طـبـقـه خـود، حـزب             

تـر مـيـگـردد و            کمونيست، مـتـشـکـل    
امکان مييابد تا به رهبري آن رسـالـت       
تاريخي خود را بعنـوان گـورکـن نـظـام          

  .داري به انجام رساند توليد سرمايه
---------------- 

 زيرنويس
پديـده تـوّرم، عـلـيـرغـم کـاهـش                  ]  ١ 

 مستمر ارزش کاالها، با بررسي نـقـش    
هـاي دولـتـي قـابـل             اعتبارات و هزينه

  .توضيح است
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 سحر از اهواز 
 ميخواستم بيشتر آشنا بشم 

سالم، خوبي؟ مـن سـحـر هسـتـم از            " 
اهواز، دانشجو هستم و بـتـازگـي بـا         
شما آشنا شدم و آشـنـايـي زيـادي بـا          

ميخواستم بـيـشـتـر     .  حزب شما ندارم
 ."مرسي وباي. با شما آشنا بشم

  
سحر جان برايت برنامـه حـزب     :   ک. ج

و نشــريــه جــوانــان کــمــونــيــســت را             
آنــهـا را بـخــوان و نـظــر            .  فـرسـتــاديـم   

تـي وي کـانـال        .  وسواالتت را بفرست
جديد را ببين و در جلسات هـفـتـگـي     
سجک که هر هفته جمعه هـا سـاعـت      

شب ايران در ياهـو مسـنـجـر       ١٠:٣٠ 
برگزار مـيـشـود سـعـي کـن شـرکـت                 

ــعــدي،           .  کــنــي  در مــورد مســائــل ب
مستقيما بـا هـم صـحـبـت خـواهـيـم               

 .کيان. موفق باشي. کرد
 

 مانيا از اصفھان 
 برگرداندن احمدی نژاد 

ميگن مسئوالن الـمـپـيـک در چـيـن           " 
احمدي نژاد رو کـه بـراي مسـابـقـات            
پاراالمپيک به چين رفته بـود فـرداش       
برگردوندند، دليلـي رو هـم کـه بـراي             
اين کارشون آوردن اين بـوده کـه ايـن          
مسبقات بـراي مـعـلـولـيـن جسـمـي               

 ."هست نه معلولين ذهني
  
مـنـتـظـر     .  مانـيـا جـان مـرسـي         :  ک. ج

 .کيان. مطالب بعديت هستيم
 

 پرويز از آبادان 
 لطفا نشريه بفرستيد 

ســالم،الــيــا : " در نــامــه اي بــه الــيــا          
متعلق بـه    .....  جان،اين آدرس ايميل

يکي از دوستان من است لطفـا بـراي     
او نشـــــريـــــات و اخـــــبـــــار را                     

 ."مرسي.بفرستيد
  
مـنـتـظـر     .  پرويز جان با تشـکـر    :  ک. ج

دوسـتـان   .  نوشته هاي بعديت هستيـم 
ديگر نيز بايد جمع آوري ايميل را در   

مـنـتـظـر     .  دستور کارشان قرار دهـنـد  
 .کيان.تماسهاي شما هستيم

 
 نوشين آزادی از اصفھان 
 حزب چطور اداره ميشه؟ 

خــوبـي کـيــان؟ مـيــخـواســتــم         . سـالم "  
بپرسم تصميمات در حزب چطـوري و    
توسط چه کساني گرفته ميشه و کـال  

. به چه صـورتـي حـزب اداره مـيـشـه              
 ."مرسي

   
نوشين جان حزب کـمـونـيـسـت        :  ک. ج

کارگري از جزيي تـريـن بـخـشـهـا تـا              
سراسري ترين بخشـهـايـش از طـريـق          
تالش و فعاليت داوطـلـبـانـه افـراد و          
معموال  کانديد شدن آنها واز طـريـق     
راي گيري و انـتـخـاب آنـهـا و قـبـول              

ــيــت اداره مــيــشــود         هــمــه .  مســئــول
 -بخشهاي اين حـزب بـر ايـن مـبـنـا            
 -دخالت مستـقـيـم کـادرهـاي حـزب          

اعضـا و کـادرهـاي        .  اداره مـيـشـونـد    
. حزب حقوق مشخص خود را دارنـد     

اما بصورت مشخص باالترين مرجع 
تصميم گـيـري حـزب کـنـگـره حـزب                

 -است که معموال هر دوسال يـکـبـار     
ــن              ــي ــاي ــا پ ــاال ي ــمــي ب بصــورت   -ک

حضــوري بــا شــرکــت نــمــايــنــدگــان،          
کادرها، اعضـا و مـهـمـانـان ديـگـر                

و .   افراد و سازمانها برگزار مـيـشـود   
در کـنـگـره، کـمـيـتـه مـرکـزي حـزب                 
انتخاب ميشود و سياسـتـهـاي کـالن       
حزب در ميانه دو کنگره که معـمـوال   
بصورت قطعنامه ارائـه مـيـشـود بـه          

کـمـيـتـه     .  بحث و راي گذاشته ميشود
مرکزي مسئول اداره و رهبـري حـزب     

. در فــاصــلــه بــيــن دو کــنــگــره اســت          
کميته مـرکـزي بـه نـوبـه خـود لـيـدر                 
حــزب و هــمــيــنــطــور اعضــا دفــتــر             

. سياسي  حزب را انتخـاب مـيـکـنـد       
در فاصله بين دو کنگره  معموال هـر    

  -کمي باال يا پـايـيـن     –ماه يکبار  ٤ 
جلسات کـمـيـتـه مـرکـزي حـزب کـه                 
پلنوم نام دارد با حضور اعضا کميته 
مــرکــزي و کــادرهــاي حــزب بــرگــزار          
ميشود و حـزب در فـاصـلـه پـلـنـوم                  
قبلي تا به آنموقع مورد بررسـي قـرار     
مي گيرد و بـا بـرگـزاري انـتـخـابـات              
دبير کميته مـرکـزي و اعضـا دفـتـر              

سياسي انتخاب ميشوند و همچنـيـن   
قطعنامه هاي مربوط به مسائل هـر    
دوره به بحث و راي گـيـري گـذاشـتـه            

در ضمن هر کميته، حوزه و   .  ميشود
يــا واحــد شــهــري ، مــنــطــقــه اي و                
کشوري نيز بطور مجزا کنفرانس هـا    

. و انتخابات مربوط به خود را دارنـد   
اين خالصه اي بـود از آنـچـه کـه در               
حزب برقرار اسـت  و بـطـور کـلـي و                
خالصه ميتوانم بگويم آنـچـه کـه مـا         
در يک دنياي بـهـتـر در مـورد نـحـوه             
اداره و دخـالـت مسـتـقـيـم افـراد در                
تصميمات قيد کرده ايم آنرا بـوضـوح     

امـيـدوارم بـا      .  در حزب ميتـوان ديـد    
اين تـوضـيـحـات جـوابـت را گـرفـتـه                

اگر سـوالـي بـود آنـرا مـطـرح               .  باشي
 .کيان. شاد باشي. کن
 

 مھمت از تبريز 
 به مدرسه رفتن کردان 

ــر شــدن                 "  ــي وزي ــردان در پ مــادر ک
اگـه مـيـدونسـتـم يـک           :  فرزندش گفت

روز وزير ميشي حتما ميفرستادمـت  
 ."مدرسه

 
مهمت جان کار ايـن کـردان از         :  ک. ج

آکسفورد به دانشگاه آزاد و بـعـد بـه            
نهضت سواد آموزي و حـاال بـه ايـن            
نکته اي که يو گفته اي کشـيـده شـده      
بايد ديد در ادامه سر از کـجـاهـا در          

ولـي بـواقـع جـمـهـوري           .  خواهد آورد  
ــه ايــن                    ــزش ب ــه چــي ــالمــي هــم اس
افــتــضــاحــي و وقــاحــت اســت بــايــد           
تکلـيـف ايـن رژيـم ضـد انسـانـي را                  

 .کيان. فعال باي. يکسره کرد
 

 نامی از تھران 
 بيخبری از يک دانشجو 

يکي از دانشجويان دانشگاه عالمـه  " 
طي جر و بـحـثـي کـه بـا  يـکـي از                      
اساتيد اين دانشگاه بر سـر مـوضـوع      
اقــتــصــاد اســالمــي در کــالس درس         
داشت، روز چـهـارشـنـبـه گـذشـتـه بـه              
کميته ي انضباطي فـراخـوانـده شـد،         
لطفا با درج اين موضوع  و انـتـشـار        
آن حـمـايـت خـود را از دانشـجـويـان                

کـه  ( اين دانشجو با .  ايران ابراز داريد
والدين وي اصرار دارند نامـش فـعـال      

پس از معـرفـي خـود بـه         )  درج نشود
حراست دانشگاه، تا هم اکنون يعـنـي   

نيمه شب روز چـهـارشـنـبـه بـه مـنـزل             
مراجعت ننموده و مسئولين حراسـت  
در مقابل تماسهاي والدين وي ابـراز      

ــده بــاد    .  بــي اطــالعــي کــرده انــد          زن
 ."آزادي،زنده باد برابري

 
نامي جان مرسي از خبـري کـه     :  ک. ج

ــاده اي     ــرســت ــد در دانشــگــاه         .  ف ــاي ب
دانشــجــويــان نســبــت بــه ايــنــگــونــه           
مسائل اعتراض کننـد و اجـازه ايـن          
اقدامات را بـه جـمـهـوري اسـالمـي               

ما هرروزه شاهد اعتـراضـات   .  ندهند
در اين زمينه هـا در دانشـگـاه هـاي           

در ضمن در صورت .  مختلف هستيم
بروز اين گونه مسائل بايد سـريـعـا و      

نـبـايـد    .  بطور کامل خبررسـانـي کـرد     
مرعوب شرايط  سـرکـوبـي کـه رژيـم          
مدام ميخواهد بـيـن دانشـجـويـان و            
خانواده هاي آنان و کال جامعه ايجاد 

آنچه که به افراد دستگـيـر   .  کند، نشد
شده و تحت فشار کـمـک مـيـکـنـد و             
توان سرکوب رژيم را از بين ميبرد و   
يا کاهش ميـدهـد اعـتـراض و خـبـر             

نامي جان پـلـيـز اخـبـار          .  رساني ست
بعدي در مورد اين دوستمـان را نـيـز        
برايمان بفرست و دوستان ديـگـر نـيـز       
اگر اطالعـي در ايـن زمـيـنـه دارنـد               

 .کيان.اخبار آنرا برايمان بفرستند

 
 ، ايران ی سياوش شھاب 

 دوباره مينويسم 
سالم مصطفي جان مـدتـي نـاخـوش       " 

البته بـا    .  بودم و نمي تونستم بنويسم
اما االن بهـتـرم   .  نويد در ارتباط بودم

از اين هفـتـه هـم مـيـخـواهـم دوبـاره               
 ."بنويسم

 
بقول قـديـمـي      .  مرسي سيا جان:  ک. ج

خوشحالم که بهـتـر   .   ها بال دور باشد
هستي و اميداورم سـرحـال و قـبـراق           

يـادداشـت کـوتـاه       .  مثل قبل بنويسي
شما را هم اينجا مي آوريم کـه هـمـه        

مــخــلــص    .  خــوانــنــدگــان بــدانــنــد         
 .مصطفي

 
 حميد از تھران 

 عکس و کاريکاتور 
اين عکسـهـا هـرکـدام بـجـاي           .  سالم"

خود جالبه و کـلـي حـرف بـراي زدن               
 ."داره

با تشکر از حميـد بـخـاطـر ارسـال          :  ک. ج 
ما چندتا رو انتخاب کرديـم  .  اين عکسها
ـه        . کيان.  که مي بينيد عکسها مـربـوط ب

ـال نـمـايشـي             ـب تهران است و مسابقـه فـوت
. ردبول در باشگاه انقالب در هفته گذشتـه 

 :کنيد به حجاب ها دقت

 نامه های شما


