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مــثــال قــرار بــود هــر هــفــتــه                   )    ١ 

من هرجا سرکـار بـروم ظـرف        . بنويسم 
فـقـيـرتـريـن      .  يک هفته اخـراج مـيـشـوم      

ــه                    ــه جــرگ ــاشــار هــم ب دوســت مــا ي
پـس  .  پرولتارياي غير صنعتي پيوسـت 

 کي بايد انقالب بکنه؟
 
بـه قـول        اين جناب باراک اوبـامـا    )    ٢ 

جان مک کين براي پيروزي هـرچـي کـه      
دلش بخواهد و حتي متضادهم بـاشـد     

بـراي هـمـيـن       . ميگويد تا پـيـروز شـود     
اســت کــه دوســت و دشــمــن طــرفــدار             

از کمونيستهـا گـرفـتـه       .  پيروزي اوست
و بـعـد        که خودم باشـد تـا الريـجـانـي         

و از راسـت         کارگـر    سرمايه دار و   هم
و    ضد جـنـگ    افراطي تا فعال افراطي

نـژاد گـرفـتـه تـا طـرفـداران                 از احمدي
اسراييل همه و هـمـه از او طـرفـداري               

ديگر کسي نبايد شـک کـنـد        .  ميکنند
که اوباما مصداق بارز پوپوليسم و يـا      

عـاقـل      چيزي شبيه يک فرصـت طـلـب     
اينـکـه پـيـش اسـرايـيـلـهـا              . است است

. بروي بگويي به ايران حـملـه مـيـکـنـم          
پيش فعاالن ضد جنگ بروي بـگـويـي      

و بـا ايــران مـذاکــره            از عـراق مــيـروم      
به کـلـيـسـا بـروي بـگـي مـن                 .  ميکنم

و بعد خـارج از      .  ازشما حمايت ميکنم
که من سـکـوالر هسـتـم را            آن بگويي

 بايد چه ناميد؟

گـذشـتـه در      هـفـتـه      :  جوانان كمونيـسـت  
داالس امريكا بوديد و بـرنـامـه هـايـي        

داشتيـد، مـيـدانـيـم کـه تـازه از سـفـر                    

بــرگشــتــه ايــد و بــاز هــم عــازم ســفــر               
خسته نباشيد و لـطـف کـنـيـد        .  هستيد

در فرصت کوتاهي که هست کـمـي در       

بـه  .  مورد سفـر بـه آمـريـکـا بـگـويـيـد               

دعوت كدام نـهـاد رفـتـيـد امـريـكـا و               
 برنامه هايتان چه بود؟ 

 
با تشـکـر از شـمـا،  ايـن              :  مينا احدي

سمپوزيوم به دعوت بخش حقـوق بشـر     
ــود               ــو ب ــاه اس ام ي ــن    .  دانشــگ در اي

ســمــپــوزيــوم پــنــج زن از آرژانــتــيــن،             
فلسطين ، اوگاندا و ايـران و امـريـكـا             
دعوت شده بودند تـا در مـورد ابـعـاد           

. خشونت بر عليه زنان سخنراني كنـنـد  
من دعـوت شـده بـودم، در مـورد زن                 
ستيزي جنبش اسـالمـي و مـوقـعـيـت           
زنان در كشورهاي اسـالم زده و بـويـژه          

 
 
 
 
 
 
 

ــال الرش                 ــاه آوريـــل امسـ ــر مـ اواخـ
لــيــونــبــوري وزيــر آمــوزش و پــرورش           
سوئد، اعالم کرد که پيشنهاد آمـوزش    
امام در دانشگاهها و مـدارس عـالـي          
در سوئد از طـريـق مـالـيـات مـردم از             
طرف سازمانهـاي اسـالمـي بـه دولـت            
داده شده و دولت اين مسئله را مثـبـت   

ما بـه ايـن مسـئلـه شـديـدا               .  مي بيند

جمع آوري نيـروي   ايبر.  اعتراض کرديم
بيشتر و اعـتـراضـات گسـتـرده تـر بـا                

از  . تماس گرفتيم يستيئسازمانهاي ات
هومانيستهاي سوئـد چـنـديـن       با جمله 

جلسه برگزار کرديم و از آنها خواسـتـيـم    
سريعا يک پتيشـن  .  واکنش نشان دهند

عليه آموزش مجتهد تـهـيـه کـرديـم و            
ايـن  .  روي شبکه اينـتـرنـت قـرار داديـم         

 
 
 
 
 
 

اخبار پيرامون بحـران اقـتـصـادي       برخي 

وقـتـي   :   مثـال .  اخير هيجان انگيز است
مــي بــيــنــيــد کــه ســايــت راديــو فــردا              

به نقل از  گـارديـن گـزارش            )  آمريکا( 
و "  مـارکـس بـاز مـيـگـردد          " ميدهد که 

مـحـبـوبـيـت      " آيت اهللا بـي بـي سـي از            
" مارکس در گير و دار بـحـران جـهـانـي         

جالبتر اين است که مـا    .  سخن ميگويد
ميدانيم  حضراتي که اين بنـگـاهـهـا را       

خـطـر   " ميچرخانند البتـه بـه خـوبـي از             

تـظـاهـرات    " ،   " شبح لنين بر فـراز ايـران      
، جمله کـارل    " مارکسيستها در دانشگاه

مارکس در پيـشـاپـيـش صـف اول مـه             
کـــارگـــران و تـــبـــديـــل شـــدن ســـرود              

بـه مـارش اعـتـراض در           "  انترناسيونال" 
اما همواره تـرجـيـح      .   ايران خبر داشتند

داده اند که در اين موارد حتي االمکـان  

 3ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه  

 8ادامه صفحه   7ادامه صفحه  

 

 اساس سوسياليسم انسان است 

 !آينده از آن ماست

 :به سردبیری 
 مصطفی صابر و نوید مینائی
jk.sardabir@gmail.com 

001 604 730 55 66 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونيست کارگری ايران
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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۷۴ 
   

ازويژگيهاي بـرجسـتـه کـمـونـيـسـمـهـاي               
" کـتـابـي بـودن      " بورژوايي درقرن بيسـتـم     

آنهاست، اما ناگفته پيداست که استفاده 
بمعناي کتاب آري يـا نـه     "  کتابي"از واژه 
ميگويم کتابي نه باين معني که .  نيست

کمونيسم کارگري ازکتاب خوشش نـمـي     
آيد و ظاهـرا چـپـهـايـي داشـتـه ايـم کـه                  

خـوشـبـخـتـانـه       .  عاشق کـتـاب بـوده انـد        
نقدمارکس به سرمايه داري آنـقـدر قـوي      
بوده که دردوره جوالن سـرمـايـه هـرکـس        
ــه                   ــيــا گلــه داشــتــه، ب ذره اي ازايــن دن
مارکسيسم متوسل شـده وامـر خـودرا،        

خودکفايـي  "  و    " الهيات رهايي بخش" از
" راه رشـد غـيـرسـرمـايـه داري            " و   "  ملي

" ناسيوناليسم دهـقـان چـيـنـي         " گرفته تا 
ــه          " و ــي ــصــادي روس ــت ــد اق ــجــاي  "  رش ،ب

سوسياليسم کارگري مـارکـس بـه مـردم         
باين معنا مارکس نميـتـوانـد    .   بفروشند

درجايي که صحبت ازاقتصاد وفـلـسـفـه       
وسياست است، مطرح نشود و مـادامـي   
که سرمايه درجامعـه حـرکـت مـيـکـنـد            

. مارکس را در تعقيب خود خواهـد ديـد    
اينجا ما داريم ازچپي صحبت ميکنـيـم   
کــه مــارکــس وکــمــونــيــســم انــقــالبــي را         
درکتاب محدود ميکند و از آن ماهيـت  
واقعي خودش که زيرورو کـنـنـده جـهـان          

چـپـي کـه      .  وارونه است، دورش ميـکـنـد   
روي کاغذ ميگويد بايد سـوسـيـالـيـسـم         
آورد، اما کاري که واقعا دارد مـيـکـنـد         
دفاع ازخمينـي و حسـن نصـراهللا اسـت             

 9ادامه صفحه  

 عليه زن ستيزی اسالم سياسی: داالس آمريکا
 گفتگو با مينا احدی

 !مبارزه با امام سازی در سوئد
 افسانه وحدت

 و مارکسی که بازگشته است" گرين اسپن"اعترافات 
 مصطفی صابر 

کمونيسم و 
 پراتيک سياسی

 آبادان -شين تھرانی

اوبامای 
   ...پوپوليست
 کامران مزين، ايران



ـيـسـت                    ـه حـزب كـمـون ـه ب ـري ك بنابه خـب
كارگري رسيده اسـت، كـارگـران شـركـت            

ـه ايـن     )  الستيک البرز سـابـق  ( كيان تاير  ب
دليل که مديران منابع انسـانـي و مـالـي         
کارخانه ليست بيمه کارگران را به سازمان 

 ۵ تأمين اجتماعي رد نکرده بودنـد، روز      
آبان ماه مجمع عمومي برپا كـرده و رأي      
ـابـع انسـانـي و           به بيرون كردن مديران مـن

مــجــمــع بــا   .  مــالــي از كــارخــانــه دادنــد       
سخنراني تعدادي از نمايندگـان كـارگـران      
شروع شد و سپس كارگران بعد از تصميم 
به اخراج اين دو مـديـر، مـتـحـدانـه ايـن                

اما بعـد از    .  تصميم را به آنها ابالغ كردند

اينكه آنها حاضر به ترك كارخانه نشـدنـد     
كــارگــران در مــقــابــل ســاخــتــمــان اداري         
كارخانه تجمع كردند و با سر دادن شـعـار     
ـر تصـمـيـم             وارد ساختمان اداري شـده و ب
خود ـ يعني اخراج مديـران از كـارخـانـه ـ           

 ١٣٠٠ بيش از نيمي از   .  پافشاري كردند
. كارگر شركت كيان تاير قراردادي هستند

ـان مـاه        ۵ كارگران در جريان اعـتـراض      آب
ـه در         خود متوجه شدند كه مدير كـارخـان
طول ماههاي گـذشـتـه قـراردادهـاي ايـن           
كارگران را تمديد نكرده است كه به فضاي 

اين خبر مي . اعتراضي بيشتري دامن زد
افزايد كه با تشديد اعـتـراض كـارگـران و         

مقاومت مديران مزبور در برابر تصـمـيـم      
ـه            كارگران، نيروي آگـاهـي اسـالمشـهـر ب
محل اعتراض كـارگـران آمـد و پـس از             
ـابـع انسـانـي        مذاكره با كارگران، مدير من
مجبور به ترك كارخانه شد و سپس مديـر  
مالي كارخانه نيز مجبور شـد مـحـل را          

 . ترك كند
شايان ذكر است كه هيئت حل اخـتـالف      

ـه رأي     اداره كار اسالمشهر مدتي است ك
ـيـسـت     به پرداخت بيمه اين كارگران و رد ل
بيمه آنها به سازمان تأمين اجتماعي داده 
است، اما مديران منابع انساني و مـالـي     
كارخانه به بهانه نبود دستور كارفرمـا در    

كـارگـران   .  اين مورد، اقدامي نـكـرده انـد     
ـبـه    التيماتوم داده اند كه اگر تا روز سه شن

آبانماه به مطالباتشان پاسخ داده نشود،  ٧ 
ـه                   ـتـي دسـت ب ـابـل نـهـادهـاي دول در مق

 . تجمعات بزرگتري خواهند زد
  

حزب كمونيـسـت كـارگـري از اعـتـراض             
كارگران شركت كيان تاير قاطعانه حمايت 
مي كند و كارگران را به تشكيـل مـنـظـم       
مجمع عمومي خود و اتخاذ تصمـيـم در     

حـزب  .  مجمع عـمـومـي فـرامـي خـوانـد           
همچنين از همه كارگران و مـردم تـهـران          
مي خواهد كه از اعتراض كارگران شركت 

 .كيان تاير حمايت كنند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 
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در کنار شرکت هاي مشـهـور     :  فوکوياما
در وال استريت، ديدگاه قطعـي در مـورد       
سرمايه داري نيز مـتـالـشـي شـده اسـت             
چگونه مي توانيم باور خودمان را دوبـاره    

 به دست آوريم؟
کافي اسـت بـراي شـروع دوبـاره تـاريـخ،               
بساط استثمار را گسترش دهيد يـا يـک       

 !جنگ جهاني ديگر ترتيب بدهيد

 
بـحـران سـرمـايـه        :  رفسنجاني هفته پيـش 
نـگـويـد    :  اين هفته.  داري وعده الهي است

معجزه الهي است دامن ما را هم خواهـد  
 .گرفت

که بندگان خـوبـش بـرايـش        يبيچاره خداي
معجزه تعريف ميکنند و در عـرض يـک       

 !هفته هم لغوش ميکنند
 

نمايندگان مجلس خـودشـان     :  رفسنجاني
عاقل هستند و مشکل مسکـن شـان را       

 .حل کرده و مي کنند
ــا مــاهــي ده هــزار تــومــان                 کــارگــران ب
نتوانستند؛ آنوقت نماينـدگـان بـا مـاهـي          
يک ميليون تومان حق مسـکـن آخـه چـه         

 جوري حل کنند؟
 

نمايندگان مجلس كمتر از يك :  الريجاني
 .گيرند ميليون حقوق مي

براي بهبود وضع نمايندگان حقوقـم را بـا       
اضافه کاري هاش، با حقوق پـايـه ايشـان      
 .طاق ميزنم؛ و يک چيزي هم سَر ميدهم

 
مردم كمبودهـا و    :  آيت اهللا نوري همداني

نــواقــص را از نــاحــيــه قشــر روحــانــيــت            
دانند و اين مسئله، موقعيـت كشـور      مي

 .را بسيار حساس كرده است

حاج آقا يک کـم ديـر مـتـوجـه نشـدنـد؟                 
 !بهرحال کار از کار گذشته

  
جـوادي آمـلـي عـلـم          :  خبرنامه اميرکبيـر 

اســالمــي را رخــت بــربســتــن دانــش از              
اگر :  طبيعيات به خلقيات دانست و گفت

گونه شود، ما ديگر فيـزيـک سـکـوالر        اين
حـتـمـاً    .  نداريم؛ شيمـي سـکـوالر نـداريـم         
 .شود فيزيک و شيمي ما اسالمي مي

وقتي مستراح رفتن به خواست خـداسـت     
ديگر چرا نـبـايـد فـيـزيـک و شـيـمـي بـه                     

 خواست خدا نباشد؟
 

يکي از همراهان احمدي نـژاد  : عصر ايران
يک مادر و دختـر  :   در سفر نيويورک گفت

با احمدي نژاد عکس يادگاري گرفتـنـد و     
آقـاي  :  دختر به رئـيـس جـمـهـوري گـفـت             
 !احمدي نژاد من عاشق شما هستم

احتماال يا همراه احمدي نژاد عقلش پـاره    
! سنگ برمـيـدارد يـا آن مـادر و دخـتـر                

خـودتـي   :  بعدش هم يکي نيست بـگـويـد     
 !اخوي

 
نـرخ رشـد     :  وزير علوم تحقيقات و فناوري

توليدات علمي در کشـور در چـنـد سـال           
برابر شده که ايـن رشـد        ٣ گذشته بيش از 

 .در جهان بي نظير است
ايشان منظـورشـان عـلـم       !  خونسرد باشيد

به اضافه علـم  .  نجاسات و مطهرات است
کشتن بوسيله جرثقيل است کـه مـقـتـول         

 .خوب زجر کش شود
 

حـال ريـيـس جـمـهـور خـوب              : وزير ارشاد
 .است

نگران بـوديـم کـه يـک         .  خب، خدا را شکر
 .وقت تلف شوند و به محاکمه نرسند

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

ـه       ـئـت مـؤسـس        " بنا به اطالعيه اي ك هـي
سنديكاي كارگران شركت نيشـكـر هـفـت       

ـانـمـاه             "  تپه ـبـه اول آب  ١٣٨٧ روز چهارشـن
منتشر كرده است، صبح آن روز كـارگـران     
ـئـت        در مجمع عمومي خود اعضـاي هـي

مـتـن   .  مديره سنديكا را انتـخـاب كـردنـد      
 :كامل اين اطالعيه چنين است

ـئـت           "  انتخابات اساسنامه و اعضـاي هـي
 مديره سنديكاي شركت نيشكر هفت تپه

 
ـه      صبح امروز با ورود کارگران در حالي ک

ـتـخـابـات آمـاده           خود را براي شرکت در ان
کردند با بخشنامه مسئولين کارخانـه   مي

ـتـخـابـات مـنـع              که آنان را از شرکت در ان
کرد و انتخابات را منوط به دستـور و     مي

 .دانست مواجه شدند اجازه اداره کار مي
ـا            ٨ انتخابات در ساعت  صـبـح آغـاز و ت

ـار هـر        .  ادامـه داشـت       ١٢ ساعت  ـن در ک
صندوق چهار ناظر از بخـش کشـاورزي و       
ـنـد و پـس از آن                     کارخـانـه حضـور داشـت

ـقـل و                صندوق ـت ها به مکـانـي ديـگـر مـن
 .توسط ناظرين شمارش شد

الزم به ذکر است با وجود مـدت کـم بـراي        
و مـوانـع     )  حدود چهار ساعـت ( گيري  راي

ـيـش    ايجاد شده و جو موجود در کارخانه ب
ـري      از هزار نفر از کارگران در ايـن راي        گـي

 .شرکت کردند
ـتـي     در طي مدت راي ـي گيري نيروهاي امن

ـنـد امـا بـرخـورد                حضور پر رنـگـي داشـت
 .خاصي صورت نگرفت

ـه     در اين انتخابات اعضاي هيئت مديره ب
 :شرح ذيل انتخاب شدند

 -٢ راي      ٩١٩ فــرد      فــريــدون نــيــکــو    -١ 
علي نـجـاتـي        -٣ راي  ٦٦٧ نجات دهلي 

راي    ٤٠ ۵ رحيـم بسـحـاق          -٤ راي  ٧٨ ۵ 
عـلـي     -٦ راي      ٣٩٨ جليل احـمـدي       -۵ 

 ٢ ۵ ٣ رضا رخشان     -٧ راي  ٣٩٤ شريفي 
راي    ٣٠٢ مـهـر        محمد حـيـدري    -٨ راي 

 .راي ٢٨٤ پور  قربان علي -٩ 
ـتـخـابـات      با پيگيري ها و تالش کارگران ان

 .با نظم کامل و عادالنه برگذار شد
ـبـدل       گزارش تکميلي و اسامي اعضـاي ال

 .به زودي اعالم خواهد شد
 

هيئت موسس سنديکاي کارگران شرکـت  
 نيشکر هفت تپه

 "١٣٨٧ چهارشنبه يکم آبان ماه 
 

اتـحـاديـه    " بنا به خبر ديگري كه در سايت   
ـفـر      ۵ درج شده است، "  آزاد كارگران ايران ن

ـان،                     ـاسـي ـامـهـاي سـيـد مـهـرداد عـب به ن
جانمحمد خدادادي، ابراهيم اميري، رضـا    
ـه عـنـوان                  ـيـز ب ـري ن سعدي و حسـن زهـي
اعضاي علي البدل هيئت مديره سنديـكـا   
ـه اسـامـي              انتخاب شده و دو نفـر ديـگـر ب
ـه      محمود آل كثير و علي راد احمدي نيـز ب

ـتـخـاب شـده          عنوان بازرسهاي سنديكا ان
 . اند
 

ـيـشـکـر        بدنبال ايجاد سنديکاي کارگران ن
ـا و جـمـع            هفت تپه، تعدادي از تشکـل ه
ـه                   هاي کارگـري تشـکـيـل سـنـديـکـا را ب

 .  کارگران تبريک گفته اند
 

حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري تشــكــيــل         
ـه       سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه را ب
كــارگــران شــركــت نــيــشــكــر هــفــت تــپــه           
صميمانه تبريك ميگويد و همه كـارگـران     
ديــگــر مــراكــز كــارگــري را بــه ايــجــاد                

حـزب  .  هـاي خـود فـرا مـيـخـوانـد              تشكل
ـاکـيـد                  ـيـن ت کمونيست کـارگـري هـمـچـن
ـا در             ـنـه ميکند که هر تشکل کـارگـري ت
صورتي توان نمايندگي کـارگـران را دارد         
که بر پايه مجمع عـمـومـي و مشـارکـت            
فعال و دستـه جـمـعـي کـارگـران مـتـکـي                

ـيـشـکـر        .  باشد حزب سنديکاي کارگـران ن
ـائـي مـنـظـم مـجـمـع                  ـه بـرپ هفت تپه را ب
ـري      عمومي کارگران و بحث و تصميم گـي

 . در مجمع عمومي فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران

ع عمومی خود مآارگران نيشكر هفت تپه در مج
 اعضای هيئت مديره سنديكای خود را انتخاب آردند

کارگران کيان تاير مديران منابع انسانی و 
 مالی کارخانه را بيرون کردند



در يکي از جوانترين کشورهاي دنيا با 
بـراي  (  سـال          ۲۵,۸ ميانگين سني  

ميانگين سني کشور آلـمـان   :  مقايسه 
جامـعـه را بـه ضـرب           )  سال است ۴۲ 

اعدام و زندان و شالق و سنـگـسـار بـه       
سال پـيـش بـرده ، گـاومـيـش              ۱۴۰۰ 

هاي اسالميشان را همچون  فستيـوال  
سن فرمين به جان کارگرو جـوان و زن      

مجموعـه اي از      .  مملکت انداخته اند
عقـب افـتـاده تـريـن نـاهـنـجـاريـهـاي                  
اجتماعي را تحت القـابـي چـون ديـن،         
سنت و فرهنگ به خورد جامـعـه داده     

مجموعه اي که بهترين تاثيرشـان  .  اند

روي انسان مدرن امروز، حالت تـهـوع     
انسانهاي مدرني کـه    .  و اشمئزاز است

امروز به گـواهـي الـگـوهـاي رفـتـاري            
قــابــل مشــاهــده در جــامــعــه، لــزومــا         
اقليـت کـوچـکـي از ايـن جـامـعـه را                   

انسـانـهـايـي کـه        .  تشکيل نـمـيـدهـنـد       
متنفرند از شوونـيـسـم حـاکـم بـر ايـن              

بيزارند از زن سـتـيـزي ، از              .  فرهنگ
ماتم طلبي ، از خـودسـانسـوري ، از            
جهالت ، از مـرده پـرسـتـي ، از واژه                 

، از حج و مـحـرم   "  پرده بکارت" کثيف 
و عاشورا و تالوت قـرآن و مسـجـد و          
اذان و روزه و نذري و سفره ابو الـفـضـل    
و نظر قـربـانـي و هـزار و يـک کـوفـت                  

انسـانـهـاي از جـنـس          .  وزهرمار ديگر
مــن و شــمــا کــه دنــيــايــمــان بــا ايــن               
خزعبالت ميليونها سال نوري فاصلـه  

انســانــهــايــي کــه شــايــد تــحــت         .  دارد
حاکميت اين چرنديات بزرگ شـده انـد     
اما با اين فضا هميشه بـيـگـانـه بـوده          

که ميخواهنـد مـثـل يـک انسـان            .  اند

کـه  .  زنـدگـي کـنـنـد          ۲۱ معمولي قرن 
علم ساالري را ميـپـسـنـدنـد نـه بـازار            

 .جمکران و کربال را
 
اين انسانها در جـامـعـه مـا کـم              !  نه  

ميليون نفر در ايران بـيـن    ۲۵ . نيستند
ــا       ۱۵  ــد       ۲۹ ت ــال دارن ــان  .  س ــودت خ

قضاوت کنـيـد، بـا شـنـاخـتـي کـه از                 
محيط زندگي خود داريد، چند درصد 
،فقط از اين گروه سني، بـه اراجـيـفـي         
که باالتر نام برده شدند اعتقاد داشـتـه     
يا حتي اعتنا ميکنند؟ چـنـد نـفـر را           
ميشناسيد که عميقا به اراجيفي چـون  
محرمـيـت و حـالل و حـرام و ديـگـر                   

آنـهـم در     .  مزخرفات مـعـتـقـد بـاشـنـد         
ــه        ــا " کشــوري ک ــم آن را      ٪۹۸ "   رس

 !            مسلمانان تشکيل ميدهند
تصديق مي کنيد، با اين حساب ايران 
کشوريست در مرز انفجار؛ انـفـجـاري      

ما مي توانيم و بايد شرايـط  ! فرهنگي
را براي اين انفجار  و بـراي رهـايـي از        

توام بـا تـالش       .  اين وضع فراهم سازيم
هرروزه براي سرنگوني رژيـم اسـالمـي      

که ماشـيـن تـولـيـد هـر کـثـافـتـي در                   
جامعه ماست، بسط روحـيـه تـعـرض         
در ظــرفــيــت اجــتــمــاعــي الزمــه ايــن          

. خالصي فرهنگي بشـمـار مـي  رود           
تعرض به معناي واقعـي کـلـمـه و در           
مــحــيــط زنــدگــي و نــزد نــزديــکــان و            

بايـد پـذيـرفـت کـه جـهـل              .  آشنايانمان
جهل نظر نيـسـت،   !  قابل احترام نيست

جـهـل را بـا واژه هـايـي              !  ضعف است
چون فـرهـنـگ و رسـوم کـادوپـيـچـي                 

. ميکنند که مورد تعرض قرار نگيـرد 
ما اما گوشمان به اين حرفها بدهـکـار   

جامعه بايد از زبـان خـودمـان        .  نيست
اين کافي نيـسـت کـه      .  نظرمان رابداند

ما در دلـمـان از ايـن بـي فـرهـنـگـي                   
تاريخي بـيـزار بـاشـيـم ولـي سـکـوت                 

حتي اگر اطمينان داشته باشـيـم   .  کنيم
که افرادي که تن به اين عقب ماندگـي  
ميدهند ديگر قابل بازگشت به تـمـدن     
نيـسـتـنـد، امـر خـالـصـي فـرهـنـگـي                   
ايجاب ميکند آنـچـه در خـور انسـان             
. امروز نيست را آشکارا به نقد بکشيم

اگر مثال در فاميل ازدواجي در شـرف  

وقوع است و ما شـاهـد اجـراي رسـوم           
مستهـجـن مـعـمـول کـه بـه تـجـارت                  
ميمانند هستيـم، بـايـد ابـراز انـزجـار             

اگر شاهد اجـرا ديـگـر مـراسـم          .  کنيم 
ارتجاعي هستيم بايد قـويـا مـحـکـوم        

بـگـذار اوقـات      .  کرده روشنگري کنـيـم  
تلخي بوجود بيايد ، بـگـذار بـگـويـنـد         

ايـن  .  کوچکتر بزرگتر سرمان نميـشـود  
. ما نيستيم که بايد خجالت بـکـشـيـم      

مـا مـوظـفـيـم        .  بايد حرفمان را بـزنـيـم   
آنچه مي آموزيم در اختيار آن دسته از 
جامعه قرار دهيم که هيچگاه امـکـان     

حتي اگر فـکـر     .  اين آموزش را نداشته
 .  کند که بهتر ميفهمد

خالصي فرهـنـگـي بـه وقـوع خـواهـد              
پيوست؛ به اعتبار مدرنيسم اکـثـريـت      

. قريب به اتفاق جـوانـان ايـن جـامـعـه            
تزريق آشکارا و اکتيـو مـدرنـيـسـم بـه           
جامعه، که سنت سـتـيـزي و مـذهـب            
زدايي از ارکان آن محسوب ميشونـد،  
راه را براي هژموني اجتمـاعـي و نـيـز         
سياسي جامعـه در سـرنـگـونـي رژيـم             

 .                اسالمي هموارتر مي سازد
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 خالصی فرهنگی
 ايمان شيرعلی

 . در ايران سخنراني كنم
. اكتبر بـود  ۲۳ سمپوزيوم روز پنجشنبه 

قــبــل از ايــن جــلــســه اصــلــي، مــن در              
دانشگاه داالس و در جمع دانشجويـان ،    
دو بار سخنراني كردم، يك بار در جـمـع       
دانشجوياني كه زبان  آلماني ميخواندند 
و يكبار هم به همراه ترزا فلورس كه يـك    
زن فعال مدافع حقوق انساني از امريـكـا   
و يك قرباني تجاوز و تن فروشـي اسـت،     
هر دو مشتركا سخنـرانـي كـرديـم و در           
مــورد بــي حــقــوقــي زنــان در ايــران و                
جنايات حكومت اسالمي و همـچـنـيـن     
موقعيت زنان در امريكـا و مـبـارزه بـر           

 . عليه تن فروشي درامريكا 
اكتبر  در سالن بـزرگ   ۲۳ روز پنجشنبه 

نــفــر حضــور      ۵۰۰ دانشــگــاه بــيــش از       
داشتند و به سخنرانيهاي بسـيـار تـكـان       
دهنده و جذاب سخنرانان گوش ميدانـد،  
وقتي از اوگاندا در مورد تـجـاوز دسـتـه       
جمعي به زنان و فقر و فالكت بي سـابـقـه    
گزارش داده ميشد، يا در مورد جنايات 
اسراييل در فلسطين و هـمـزمـان بـا آن             
قتل ناموسي و زن ستيزي اسـالمـي  و         
سحنراني ترزا فلورس از امـريـكـا ، كـه         

قرباني تن فـروشـي و داد و سـتـد زنـان                
بود، جمعيت را بسيار تحت تاثـيـر قـرار      
داد و من از ايران و از كشورهـاي اسـالم     
زده ، از جدا سازي و آپارتايد جـنـسـي و      

از سنگسار و حجاب اسالمي حرف زدم 
و دعوت كردم به اين جنايات اعـتـراض     

 . كنند
مــن در داالس در عــيــن حــال در يــك               
سخنراني در هتل هاليدي اين شهـر، در    
جمع ايرانيان در مـورد مـبـارزه عـلـيـه               
اعدام و سنگسار و اوضاع سـيـاسـي در      

 . ايران سخنراني كردم
در ضمن اينرا هم بگويم که رفقاي حـزب  
کمونيست کارگري در داالس آمريکا بـا    
فعاليت هايشان از جمله  گذاشتـن مـيـز      
کتاب و پخش وسيع ادبيات حزب نقـش  

هـمـيـنـجـا      .  خيلي موثر و خوبي داشتند
ميخواهم به سهم خودم از تـک تـک ايـن        

 .رفقا تشکر کنم
 

برخورد دانشـجـويـان      :  جوانان كمونيست
 به اين برنامه ها چگونه بود؟ 

 
دانشـگـاه اس ام يـو يـك             :  مينـا احـدي    

شـنـيـدم كـه       .  دانشگاه خصوصـي اسـت    
بـــراي يـــك ســـال درس خـــوانـــدن از                 

هــزار دالر گــرفــتــه          ۴۰ دانشــجــويــان    
در آنجا از اسـتـادان دانشـگـاه           .  ميشود

شنيدم كه اكثر دانشجـويـان از خـانـواده         
هاي مرفه هستنـد و از نـظـر سـيـاسـي               

ولي در دو   .  محافظه كار هستند و غيره
سخنراني در جمع دانشجويان، عالقـه و    
سمپاتي زيادي نسبت به مبـاحـثـات در      
بين دانشجويان ديـدم و هـمـيـن بـاعـث             

ريـك  .  بحثهايي در بين استادان شده بـود 
هــالــپــريــن مســول بــخــش حــقــوق بشــر          

دانشــگــاه اس ام يــو و ســازمــانــده                    
ايشـان در عـيـن حـال           .  سمپـوزيـوم بـود     

مسول سازمان عفو بين الملل امـريـكـا      
او گفت كه حضور يـك هـفـتـه اي         .  است

ما، در اين دانشگـاه ، بـاعـث جـنـب و              
جوش زيادي در بين دانشجويـان شـده و       
چندين نامه از استادان گـرفـتـه كـه ايـن          
برنامه ها بسيـار مـوفـق ارزيـابـي شـده             

در جــلــســه اصــلــي نــيــز صــدهــا         .  اســت
دانشجو در سمپوزيوم حضور داشتنـد و    
مــبــاحــثــات را بــا اشــتــيــاق پــيــگــيــري          

 . ميكردند
 

در جـلـسـه بـه زبـان            :  جوانان كمونيست 
 فارسي چه گذشت؟ 

اين جلسه نيز بسيـار خـوب     :  مينا احدي
در ابـتـدا شـري مـيـرزايـي             .  پيش رفـت   

عضو حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري در               
داالس ، در مــورد ايــن جــلــســه و در                 
معرفي من صحبت كرد و سـپـس مـن          
مروري كردم به فعاليتـهـاي خـودمـان و         
نوع كار ما عليه اعدام و سنگسار و بـا      
مثالهاي زيادي كـه زدم گـفـتـم كـه مـا               
نقش قابل توجهي داشتيم در دامـن زدن    
به يك جنبش عميق اجـتـمـاعـي عـلـيـه            
اعدام در ايـران و سـپـس از حـاضـريـن                 

. خواستم كه اين جنبش را تقويت كـنـنـد   
همچنين در مـورد مـوقـعـيـت زنـان در             
ايران حـرف زدم و در ادامـه در مـورد                  
ــزه كــردن              ــي ــوب ــقــاي جــن ــري ضــرورت اف
جمهوري اسالمي ايران بعنوان يك رژيـم    

 .آپارتايد جنسي
شركت دوستـان حـاضـر در جـلـسـه در                

مباحثات بسيار فعاالنـه بـود و ايـنـهـم            
يكي از جلسـات مـوفـق ديـگـر مـا در               

 . داالس امريكا بود
 

انــعــكــاس   :  جــوانــان كــمــونــيــســت             
 مطبوعاتي اين جلسات چه بود؟ 

 
ايــن بــرنــامــه در ســطــح        :  مــيــنــا احــدي  

وسيعي در دانشگاهها و مدارس عـالـي   
نشـريـه   .  شهر داالس تـبـلـيـغ شـده بـود              

دانشگاه يـك روز بـعـد از سـمـپـوزيـوم،                
گزارش مفصلي در اين مـورد مـنـتـشـر        

همچنين من با راديو و تـلـويـزيـون       .  كرد
صــداي امــريــكــا در مــورد ايــن ســفــر             

با نشريه شهروند و چـنـد   .  مصاحبه كردم
رسانه فارسي زبان ديگر هـم مصـاحـبـه         
كردم و گـزارشـهـاي از ايـن يـك هـفـتـه                   
بوسيله اين رسانه ها تهيه و منتشر شـده  

 . است

 ... عليه زن ستيزی: داالس آمريکا



تائيد شش ماه حبس تعزيری  
   اميررضا اردالن 

اميررضا اردالن، دانشجوي تـرم شـش       
الـمـلـل دانشـگـاه آزاد               رشته روابط بين

خـردادمـاه سـال         ۲۶ شهرضا در تاريخ 
جاري توسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي در               
شهرضا اصفهان بـازداشـت و بـه اداره            
. اطالعات شهر اصفهان منتقل گرديـد 

نامبرده به اتهام فعاليت تبليغي عـلـيـه    
نظام مورد محاکمه قرار گرفت کـه در      
دادگاه اوليه محکوم به يکسـال حـبـس      
تعزيري گرديده بود حکم صادره پس از   
اعتراض نامبرده به دادگاه تجديد نـظـر   
استان اصفهان ارسال گرديد که نهـايـتـاً    
به شش ماه حبس تعزيري و شـش مـاه       

آقـاي  .  حبس تعـلـيـقـي تـقـلـيـل يـافـت              
اردالن پس از صدور حـکـم نـهـايـي بـه           
زندان مرکزي شهرضا منتقل گـرديـد ،     
با توجه به حـکـم صـادره بـراي ايشـان              
بايد اوظرف يکماه آينده از زنـدان آزاد        

 .گردد
 

خودکشی دانشجوی دانشگاه  
   تھران 

يک دانشـجـوي دانشـکـده جـغـرافـيـاي             
دانشگاه تهران صبح روز دوشـنـبـه بـا           
پرت کردن خود از ساختـمـان يـکـي از         

هـاي ايـن دانشـگـاه واقـع در                 خوابگـاه 
مـهـدي   .  آذر خودکشي کرد ۱۶ خيابان 

قمصري معاون دانشـجـويـي دانشـگـاه        
: تهران با تاييد ايـن خـبـر اظـهـار کـرد            

عوامل زمـيـنـه سـاز خـودکشـي ايـن                
دانشــجــو تــوســط دانشــگــاه در حــال            

بــيــنــي مــا،      بــررســي اســت امــا پــيــش      
خـــودکشـــي بـــه دلـــيـــل مشـــکـــالت          

ش . گـفـتـنـي اسـت، م         . خانوادگي اسـت 
دانشجوي کارشناسي ارشـد دانشـکـده      
جغرافياي دانشگاه تهران صبـح هـمـان      

 .روز فوت کرد
بحرانی شدن وضعيت جسمی  

   داوود باقری 

وضعيت جسماني داوود باقـري ، پـس       
روز اعتصاب غذا بشدت وخيـم   ٢٣ از 

است و به همين دليل بـه بـيـمـارسـتـان           
در عين حال دولـت    .  انتقال يافته است 

ترکيه با اين وجود هنوز از آزادي وي و   
حتي انتقال وي از سلول انفرادي به بـنـد   

ادامـه ايـن     .  جمعي ممانعت مـيـکـنـد      
وضعيت قـطـعـا صـدمـات غـيـرقـابـل              
جبراني را به سالمت جسمي و روحـي      

اکـنـون آزادي     .  اين فرد وارد ميـسـازد     
وي بدون اقدامات قـاطـعـي کـه دولـت          
ــرکــيــه را تــحــت فشــار قــرار دهــد                  ت

 .غيرممکن است 
 

   احضار مجدد محسن محمدی 
 ٥٠ محسن محمدي با سپردن وثيقه ي  

ميليون توماني و نيز قرار کفالت اوليـا  
سـاعـت      ٤٨ و جواز کسـب حـرفـه اي            

از زندان دستگرد اصفهان ) جمعه( پيش
ــکــي از                    ــه ي ــاره ب ــود دوب آزاد شــده ب
. ســتــادهــاي اطــالعــات احضــار شــد         

شنيده ها حاکي از آن است که از زمـان  
ط يزد . معرفي محسن به ستاد خبري ا

يعني صبح روز يـکـشـنـبـه تـا کـنـون                 
خــبــري از ســالمــتــي وي بــه کــمــيــتــه            

 .پيگيري وي نرسيده است
 

اعمال فشار بر اميرحسين  
   فتوحی 

اميرحسين فتوحي، فعال دانشـجـويـي      
دانشکده علوم پزشکي هـرمـزگـان کـه         
پيش از اين از سوي کميته انضـبـاطـي      

خرداد اين  ۹ به دليل شرکت در تحصن 
دانشگاه به دو ترم تعليق از تحصيل بـا  
احتساب سنوات محکوم شده بـود، از    
اعمال فشارهاي شديد بر خود از سـوي    

اين فـعـال   . مسئولين دانشگاه، خبر داد
دانشجويي مي گويد که در طي هـفـتـه    
گذشته بـه شـدت از سـوي مسـئـوالن                
دانشگاه، تحت فشار قرار گرفته تـا بـا       
امضاي تعهدنامه اي، تضمين دهد که 
از اين پس هـيـچ گـونـه فـعـالـيـتـي در                

 .دانشگاه نخواهد داشت
 

تجمع دانشجويان دانشگاه هنر  
در اعتراض به کيفيت غذا و  

   کمبود امکانات 

دانشــجــويــان ســال تــحــصــيــلــي را بــا           
. مشکالت رفاهي فراوان شروع کـردنـد  

ها دانشـجـويـان      در بسياري دانشگاه
با کمبود خوابگـاه مـواجـه هسـتـنـد و             

هــاي  اعــتــراضــاتــي در دانشــگــاه           
ــم          صــنــعــت،   و امــيــرکــبــيــر، عــل

. صورت گـرفـت    …  اصفهان، الزهرا و
با گذشت بيش از يک ماه از شروع سـال  
تحصـيـلـي نـه تـنـهـا ايـن مشـکـالت                   
. کاهش نيافته، بلکه هنوز ادامـه دارد   

روز سه شنبه جـمـعـي از دانشـجـويـان             
اي از      دانشگاه هنر در اعتراض به پـاره 

مشــکــالت در دانشــکــده هــنــرهــاي            
کاربردي و تجسمـي دانشـگـاه تـجـمـع           

دانشجويان نسبـت بـه کـيـفـيـت           . کردند
غذا، کمبود امکانات و تجهـيـزات در     

هــا بــه خصــوص خــوابــگــاه            خــوابــگــاه
متاهلين، نبود امـکـانـات ورزشـي در         
دانشگاه و برگزاري واحـدهـاي تـربـيـت          
بدني دانشجويان در دانشگاه اميرکبير 
اعتراض کـرده و خـواسـتـار رفـع ايـن                 

دانشـجـويـان در ايـن         . مشکالت شدنـد 
تجمع در اعتـراض بـه کـيـفـيـت غـذا،              
ــن                    ــي ــر زم ــود را ب ظــروف غــذاي خ

دانشجويان همچنين نسـبـت بـه      . چيدند
رفتار برخي از پرسنل حراست و يـکـي       
از اعضــاي هــيــات عــلــمــي دانشــگــاه         

 .انتقاد کردند
 

اعمال فشار بر نشريات  
   دانشجويی در دانشگاه قزوين 

با آغاز سال تحصيلي جديد مسئولـيـن   
دانشگاه قزوين با پيش گـرفـت رونـدي        
غيرقانوني درصدد اعمال فشار بيشتـر  
 .بر نشريـات دانشـجـويـي بـرآمـده انـد             

به دستور مسئوليـن ايـن دانشـگـاه از           
اين پس تمام نشريات قبـل از انـتـشـار         
بايد به تأييد مسئولين دانشگاه بـرسـد     
و در غير اين صورت اجازه انتـشـار بـه      

به نظر مي رسد بـا    .  آنها داده نمي شود
اعــمــال ايــن نــظــارت غــيــرقــانــونــي از         
انتشار نشريـات مـنـتـقـدي کـه هـنـوز               
توقيف نشده اند و مـجـوز دارنـد، نـيـز          

 .جلوگيري مي شود
 

اخباری از وضعيت دستگيری  
   های دانشجويان در اصفھان 

با فرا رسيدن شهـريـور مـاه امسـال بـه            
طور غير منتظره اي موج احضـار هـا       
به کميته انضباطي و دستگـيـري هـاي      

فعاالن دانشجويي دانشـگـاه اصـفـهـان        
نـفـر بـه کـمـيـتـه               ۱۲ حدود .  آغاز شد 

 ۸ انضباطي احضار شدنـد و تـاکـنـون           
ــه حــکــمــهــايــي کــه                    ــهــا ب ــفــر از آن ن
ازمــمــنــوعــيــت ورود بــه دانشــگــاه و            

ترم تعليق از تحـصـيـل تـا       ۲ خوابگاه و 
تــوبــيــخ کــتــبــي را شــامــل مــي شــود           

 .محکوم شده اند
دستگيري ها بـا دسـتـگـيـري حسـيـن              
سرشومي آغاز شد کـه ايشـان پـس از          

ميليـون   ۵۰ روز بازداشت با وثيقه  ۱۲ 
توماني آزاد و يک جـلـسـه دادگـاه نـيـز           
دارند که تاريخ آن در آيـنـده بـه اطـالع           

 .خواهد رسيد 
پس از آغاز سال تحصـيـلـي در تـاريـخ          

مهر ماه همانطور کـه مـي دانـيـم            ۲۱ 
ارسالن صادقي ، مازيار معصومـي ،    
نـدا اســدي و حــبــيـبــه عــاليــي ديــگــر             
دانشجويان فعال دانشگاه اصفهان نـيـز   
بازداشت شدند کـه از ايـن مـيـان نـدا                
. اسدي و حبيبه عاليي آزاد شـده انـد           

اين دوستان نيز يک جلسـه دادگـاه نـيـز         
 .دارند که به اطالع آنها خـواهـد رسـيـد      

همچنين نـدا اسـدي در بـدو آزادي بـا               
حکم يک تـرم تـعـلـيـق از تـحـصـيـل و                  
ــه دانشــگــاه و                مــمــنــوعــيــت ورود ب

ــگــاه      .مــحــکــوم شــده اســت          !  خــواب
آقايان عليرضا داوودي و علي اجـاقـي     
از فــعــاالن دانشــجــويــي ســر شــنــاس           
دانشــگــاه اصــفــهــان نــيــز تــهــديــد بــه            

متاسفـانـه تـاکـنـون        .  بازداشت شده اند
اجــازه مــالقــات را بــه خــانــواده هــاي            

 . ارسالن و مازيار نداده اند
 

اخراج دو تن ازدانشجويان  
   دانشگاه فردوسی مشھد 

دو تن از دانشجويان دانشگاه فـردوسـي   
مشهد به اسامـي فـرزاد حسـن زاده و            
توحيد دولت شناس کـه پـيـشـتـر و در            
جــريــان دســتــگــيــري هــا در مشــهــد             
دستگير شده بـودنـد طـبـق بـرنـامـه ي              
طرح ريزي شده ي وزارت اطـالعـات از     

 . دانشگاه اخراج شدند
همچنين حميد رضـا امـيـر خـانـي از              
فعاالن دانشجويي دانشـگـاه فـردوسـي         
مشهد که در تابستان امسـال در کـرج       
دستگير شـده بـود بـه دادگـاه انـقـالب               
کرج احضار و پـس از حضـور تـوسـط           
مــامــوران امــنــيــتــي دســتــگــيــر و بــا           
دستبند و پـابـنـد تـوسـط اتـوبـوس بـه               

وي پس از حضـور      .  مشهد منتقل شد
در دادگاه انقالب مشهد به او گفته شد 

 .که اشتباه شده و وي آزاد شد
 

محسن محمدی با قرار وثيقه  
   ميليونی آزاد شد   ۱۵۰ 

دانشجوي دستگير شده امير مـحـسـن      
محمدي روز چهارشنبه با قـرار وثـيـقـه       

ميليون توماني که بـراي ايشـان        ١٥٠ 
 .صادر شده بود ازاد شد

 
صدور حکم نه سال زندان برای  
   دو دانشجويان دانشگاه اصفھان 

دانشجويان جمال رحمـانـي دانشـجـوي       
رشته صنايع دانشگاه اصفهان و راشـد    
عبدالهي دانشـجـوي عـلـوم سـيـاسـي              

خـردادمـاه در      ۲۳ دانشگاه اصفهان در 
شهر اصفهان توسط نيروهاي امنـيـتـي    
بازداشت و ابـتـدا بـه اداره اطـالعـات              
شــهــر کــرمــانشــاه و ســپــس بــه اداره              
اطــالعــات شــهــر ســنــنــدج مــنــتــقــل           

 .گرديدند
دو دانشجوي نامبرده چـنـد روز پـيـش         
توسط شعبه اول دادگاه انـقـالب شـهـر         
سنندج محاکمـه و انـهـا را بـه اتـهـام                 
ارتباط با اپوزسيـون مـحـکـوم نـمـود،           
احــکــام صــادره عــبــارتــنــد از جــمــال            

سال حبس تعزيزي هـمـراه    ٦ رحماني به 
با تبعيد به زندان ايذه و راشد عبدلـهـي   

سال حبس تعزيزي همراه با تبعيـد   ٣ به 
به زندان مسجد سليمان محـکـوم شـده      

 اند
الزم به ذکر اسـت کـه زمـان بـازداشـت            
اين دو دانشـجـو مـورد بـدرفـتـاري و                 
فشارهاي روحي و جسمي قرار گـرفـتـه      
اند اين در حاليست که انها فاقد وکيـل  

 .مدافع هستند
 

تحصن اعتراضی دانشجويان  
 دانشگاه علوم پزشکی شيراز   

جمعي از دانشجويـان دانشـگـاه عـلـوم          
پزشکي شيراز در تـحـصـنـي نـمـاديـن،          
اعتراض خود را به رفتـارهـاي مـحـمـد        
هادي ايمانيه ، رياست دانشگاه عـلـوم     
 .پــزشــکــي شــيــراز اعــالم کــردنــد                

صبح روز پنج شنبه حـدود     ۱۰ ساعت 
تن از دانشجويان دانشـگـاه عـلـوم          ۳۰ 

پزشکي شيراز در دفتر ايمانيـه رئـيـس      
اين دانشگاه جمع شدند تا در اعتـراض  
به روند در پيش گرفته شده از سوي وي   
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 اخبار دانشجويی
کيان آذر: تھيه و تنظيم  



و مجموعه تحت مديريـتـش در قـبـال         
دانشجويان ، تحصني اعتـراض آمـيـز      

 .را برگزار کنند
دانشجويان در حالي که پـالکـاردهـايـي     
در دست داشتند بـه حـالـت اعـتـراض            

 آميز بر روي زمين نشستند ، 
ضامين برخي از پالکاردها بدين شـرح    

دانشـجـو را بـه خـانـه اش راه                “ : بودنـد 
ايمانيه بـه پـرونـده سـازي         ”  ، “نميدهند

“ عــلــيــه دانشــجــويــان پــايــان دهــيــد           
حــراســت بــه پــرونــده ســازي عــلــيــه           “ ،

دانشـگـاه   “ ،   “ دانشجويان پايـان دهـيـد     
توهين به دانشجـو تـا     “ ،“ پادگان نيست

ــي؟ ــت         “ ،“ ! کـ ــده اسـ ــاه زنـ ــگـ ، “ دانشـ
ــمــي               “  ــرد ذلــت ن دانشــجــو مــي مــي

توهين به دانشجو را متـوقـف   “ ،“ پذيرد
، ، بالفاصله پـس از در دسـت           “  کنيد

گرفته شدن ايـن پـالکـارد ، حـدائـق ،                
رئـــيـــس حـــراســـت آن را از دســـت                 
دانشجويان گرفته و پاره نمود و خطـاب  

هـمـيـن االن بـه         ” :  به دانشجويان گفت 
بچه ها ميگويم بيايند شـمـا را جـمـع           

مســئــول امــور دانشــجــويــي      ;  “ کــنــنــد
حراست نيز با لحني بسـيـا ر تـوهـيـن            

اگـر از    “ : آميز بـه دانشـجـويـان گـفـت             
اينجا نرويد با لگد شما را بـيـرون مـي        

اما دانشجويان بدون تـوجـه بـه        “  اندازم
اين اظهارات توهين آميز بـه تـحـصـن         
خود ادامـه دادنـد، شـايـان ذکـر اسـت               
مسئول امور دانشجـويـي حـراسـت در         

” واکنش بـه پـالکـاردي بـا مضـمـون                 
ــه                 ــي ــده ســازي عــل ــرون ــه پ حــراســت ب

خـطـاب بـه      “  دانشجويان پـايـان دهـيـد      
من از ايـن راه نـان         “ : دانشجويان گفت 

همچنين در برخوردي ديـگـر   “  ميخورم
هنگامي که يکـي از دانشـجـويـان بـه            
مسئولين حراست گفـت کـه دانشـگـاه         

هـمـه   “  خانه ماست وي بيان داشت که   
اين حرف ها شعـاري بـيـش نـيـسـت و             
شما اينجا مهمان هستيد و وظيفـه اي    

 “بــه جــز در س خــوانـــدن نــداريـــد                   
از نکات قابل توجه اين کـه نـيـروهـاي         
حراست مانع از فـيـلـمـبـرداري تـوسـط          
دانشجويان شد و حتي بعضا به هنگـام  

 .فيلمبرداري به ايشان حمله ور شدند
ــدن               ــا خــوان ــايــان دانشــجــويــان ب در پ
قطعنامه پاياني ضمن ابراز نگـرانـي و     
اعتراض شـديـد و هشـدار نسـبـت بـه               
فضاي حاکم بر دانشگاه به تحـصـن دو     
ساعته خود خاتمه داده و با پيوستن بـه  
دانشجوياني که از ورود آنهـا بـه دفـتـر         
رياست ممانعت به عمل آمـده بـود بـا          

در دست گرفـتـن پـالکـاردهـا از دفـتـر              
ــروجــي                 ــه ســمــت درب خ ــاســت ب ري

 .ساختمان دانشگاه حرکت نمودند
 

احضاريه به کميته    ۵۰ 
اخراجی برای    ۳ انضباطی و  

دانشجويان دختر دانشگاه  
   شيراز 

نفر از دانشجويان دخـتـر دانشـگـاه        ٥٠ 
شيراز به دلـيـل آنـچـه کـه مسـئـولـيـن                

» بـدحـجـابـي    « ي انضـبـاطـي           کميتـه 
اند، به کـمـيـتـه انضـبـاطـي ايـن              خوانده

ــد              ــدنـــ ــار شـــ ــاه احضـــ ــگـــ  .دانشـــ
ــه گــزارش تــعــدادي از ايــن                      ــنــا ب ب
ــيــن کــمــيــتــه           ــان، مســئــول   دانشــجــوي
انضبـاطـي در هـنـگـام مـراجـعـه ايـن                  

هـاي احضـاريـه را از             دانشجويان برگه
انـد کـه تـمـامـي             اند و گفتـه  ها گرفته آن
ها بايد ابتدا تعهد دهـنـد کـه وضـع            آن

دهند و سپس  پوشش خود را تغيير مي
نيز بايد به انتظار احکام صادره توسـط  

بنـا بـه اعـالم        .  انضباطي باشند  کميته
تعدادي از دخـتـرانـي کـه بـه کـمـيـتـه                    
انضباطي مراجعه کردند، مسـئـولـيـن       

انـد کـه        ها گفـتـه   کميته انضباطي به آن
ســه نــفــر از دانشــجــويــان دخــتــر ايــن             

دانشگاه قبال بـه دلـيـل بـدحـجـابـي از              
ايـن در حـالـي        .  اند دانشگاه اخراج شده

است که جو عـمـومـي دانشـجـويـي از           
خبر بوده است و به  چنين موضوعي بي

رســد بــا فشــار بــر ايــن ســه              نـظــر مــي   
دانشجوي اخـراجـي، از عـلـنـي شـدن                

. هــا جــلــوگــيــري شــده اســت         اخــراج آن  
همچنين به اين دسته از دانشـجـويـانـي     

اند گفته شـده اسـت کـه         که احضار شده
بايد لـيـسـتـي از دخـتـرانـي کـه بـقـيـه                    

کنـنـد بـه       دخترانِ دانشجو را اغفال مي
همراه تـعـهـد نـامـه خـود بـه کـمـيـتـه                      
 !انضـــبـــاطـــي تـــحـــويـــل دهـــنـــد               

دانشجويان دختر دانشـگـاه شـيـراز در         
تـحــصــن يـازده روزه اســفـنــدمــاه ســال            
گـذشـتـه حضـور بســيـار چشــمـگـيــري              

رسـد کـه ايـن           داشتند و بـه نـظـر مـي            
ها در راسـتـاي نـوعـي            احضار و اخراج

هـا از بـرگـزاري         انتقام و نيز ترساندن آن
بسياري . هرگونه حرکت اعتراضي باشد

از دانشجويان دختـر و پسـر دانشـگـاه           
انـد   شيراز نارضايتي خود را اعالم کرده

و وضعيت دانشگاه شيـراز بـه سـمـتـي          
رود که در آينده نزديک دوبـاره     پيش مي

 .هاي زيادي خواهد بود آبستن تنش
حمـداهللا نـامـجـو       :  اسامي دانشجويان 

مــديــر مســوول نشــريــه دانشــجــويــي        ( 
مــديــر ( ، نــاهــيــد افــراســيــابــي        ) مــتــن

، ) مسوول نشريه دانشـجـويـي رهـگـذر       
مـديـر مسـوول      ( اسماعـيـل جـلـيـلـونـد         

و سـحـر     )  نشريه دانشجـويـي عصـيـان      
مـــديـــر مســـوول نشـــريـــه       ( يـــزدانـــي    

با احكام كـمـيـتـه     )  دانشجويي قاصدك
انضباطي دانشگاه شيراز، از تحصـيـل   

نامجو و افراسيابـي هـر     .  محروم شدند
كدام به دو ترم محروميت از تـحـصـيـل     

اند كه يك ترم آن اجـرايـي و      محروم شده
اسـمـاعـيـل     .  ترم ديگر آن معـلـق اسـت     
پور هر كـدام بـه        جليلوند و سحر يزداني

دو ترم محروميت از تحصيل محـكـوم   
. بـاشـد     اند كه به صورت معلق مـي  شده

همچنين در اقدامي ديـگـر سـه تـن از           
دانشجويان دانشگاه شيراز بـه كـمـيـتـه        

ــد          ــاطــي احضــار شــدن ــاظــم  .  انضــب ك
مـجـددا   ( رضايي، آلما رنجبر و نامجو 

ــت حــكــم                    ــاف ــدكــي پــس از دري و ان
سه دانشجـوي  )  محروميت از تحصيل

هفـتـه گـذشـتـه        .  باشند احضار شده مي
نيز امين درستي، نويد غفاري و اكـبـر     

پـور سـه دانشـجـوي ديـگـر ايـن                   حسن
 دانشگاه نـيـز بـه كـمـيـتـه انضـبـاطـي                  

 .احضار شده بودند
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  ی تلسکوپ هابل دوباره به کار م 
 افتد 

مقام هاي ناسا مي گويند که تلـسـکـوپ    
ـيـت هـاي            فضايي هابل روز جمعـه فـعـال
. کامل علمي خود را از سر خواهد گرفـت 

ـيـکـي ايـن                يکي از جعبه هـاي الـکـتـرون
ـبـل دچـار مشـکـل             تلسکوپ دو هفته ق
فني شد که از جمله ارسال داده هاي جمـع  
آوري شــده تــوســط ابــزارهــاي رصــدي              
ـه زمـيـن را مـخـتـل کـرد                    . تلسـکـوپ ب

ـبـه                  مهندسـان قـرار اسـت روز چـهـارشـن
عمليات راه اندازي يک سيستم پشتيباني 

ـه      . درهابل را آغاز کنند ـنـد ک مقام ها گفت
ـات مـوثـر                 ـي ـنـد ايـن عـمـل مطمئن هست

کامپيوتر اصـلـي هـابـل روز         .  خواهد بود
سپتامبر ابزارهاي اين تلـسـکـوپ را       ٢٧ 

اين پس از کشف .  در حالت ايمن قرار داد
مشکلي در واحد فرمان ابزارهاي علـمـي   

ــن )  SIC &DH( و داده هــــاي                ايــ
ايـن مشـکـل از        .  رصدخانه فضايـي بـود    

ـه داده هـاي        جعبه اي نشات مي گرفت ک
ــزارهــاي                  ــوســط اب ــده ت ــع آوري ش ــم ج
ـره و          تصويربرداري هابل را فـرمـت، ذخـي

ـتـه اخـيـر             . ارسال مـي کـنـد        طـي دو هـف
ـات             ـي ـه روي جـزئ مهندسان سرگرم کـار ب
ـفـه فـرمـت        تعمير بوده اند که طي آن وظي
ـه يـک دسـتـگـاه ديـگـر واگـذار                  داده ها ب

اين کار فرآيندي پيچيده دارد   .  خواهد شد
ـه وضـعـيـت عـادي                    اما بايـد هـابـل را ب

جــعــبــه از کــار افــتــاده در             . بــازگــردانــد 
ماموريت بعدي فضانوردان براي مـرمـت   

اين ماموريـت  . هابل جايگزين خواهد شد
قرار بود در ماه جاري انجام شود اما ايـن    
ـر در پــرواز                    ـيـ ـاخـ ـاعــث تـ مشــکــل بـ

مهندسان ابتدا بايد جعبه جـايـگـزيـن     . شد
را روي زمين آزمايش کنند و فضانـوردان  
ـايــد بـراي نصــب جــعــبـه آمــوزش                ـيــز ب ن

بــه ايــن تــرتــيــب قــرار اســت           .  بــبــيــنــنــد 
. ماموريت بعدي سال آينـده انـجـام شـود        

تلکسوپ هابل که در مـدار زمـيـن مـي         
ـيـهـان،          گردد با تصاوير خارق العـاده از ک

هم منجمان و هم عموم مردم را شـگـفـت    
زده کرده است اما به تدريج فرسوده شده و 
در صورتي که تعمير نشـود ظـرف چـنـد           

انتظار مـي رود    .  سال از کار خواهد افتاد
با ماموريت تازه عمر مفيد هابل حداقـل  

تمديد شـود و آن زمـانـي           ٢٠١٣ تا سال 
ـه پـرتـاب جـانشـيـن               است که ناسا بايـد ب

تلسکوپ فضايي :  هابل نزديک شده باشد
 . جيمز وب

 
برای مغز  'جستجو در اينترنت  

 'مفيد است 
پــژوهشــي نشــان داده کــه اســتــفــاده از              
ـانسـال و            اينترنت، حداقل براي افـراد مـي
مسن تر، به تقويت قواي مغز کمـک مـي     

گروهي از پژوهشگران در دانشـگـاه     .  کند
دريافتند جستجـو  )  UCLA( کاليفورنيا 

در وب، بخش تصميم گيـري و اسـتـدالل        
پژوهشگران مـي  . مغز را تحريک مي کند

ـه     گويند اين موضوع حتي ممکن است ب
ـاشـي از        مقابله با تغييرات فيزيولوژيک ن
افزايش سن، که باعث کـنـد شـدن مـغـز            

نتايج اين پـژوهـش   .  مي شوند، کمک کند

" Geriatric Psychiatry" در نشــريــه     
بــا افــزايــش ســن      .  مــنــتــشــر شــده اســت     

ـه از                 تغييراتي در مـغـز رخ مـي دهـد ک
ـه کـمـتـر شـدن انـدازه و                  جمله مي توان ب
کاهش فعاليت سلولي در مغز اشاره کـرد  

ـاد   .  که بر عملکرد انسان تاثير دارند ـق اعت
بر آن است که فعاليتهايي که مغز را فعال 
نگه مي دارند، همچون حل کردن جـدول،    
ـه                 ممکن است اثـرات افـزايـش سـن را ب
حداقل برسانند و بر اساس پژوهش اخـيـر     

ـه     " گـردي -وب" اينطور به نظر مي رسد ک
ـه                    ـنـگـون ـه فـهـرسـت اي را نيز مـي تـوان ب

ـا اضـافـه کـرد         گـري اسـمـال،      .  فعاليت ه
ـاتـي گـفـت         ـق ـي : پژوهشگر اين برنامه تحق

جستجو در اينترنت فعاليت پيچـيـده اي     "
ـه       را در مغز به همراه دارد که مي تـوانـد ب
ـيـر       ـاث تمرين دادن و بهبود عملکرد مغز ت

 ."بگذارد
 
نغمه ها را ملکه  ' خارش مغزی '

 ذهن می کند 
ـه           تحقيقات تازه در آمريکـا نشـان داده ک
ـا و           دليل در خاطر ماندن برخـي آهـنـگـه

مغـز  "  خارش" ترانه ها اين است که باعث 
مي شوند که تنها با تکرار هـمـان نـغـمـه          

در آلـمـان، ايـن نـوع           . برطـرف مـي شـود       
ـه          ـه ب ـنـد     "  کـرم گـوش    " آهنگها ک مـعـروف

معموالً داراي مضموني شـاد و تـرجـيـع         
بندي تکرار شونده اند و حالتي ميان گيرا 

به گفته جيمز کالريس از   . و عصبي دارند
ـاه                 ــجــاري دانشــگـ ــت ت ــديــري ــج م کــال
ـنـد        سينسيناتي آمريکا، آهنگهايـي مـان

ـا  " اثر گروه "  واي ام سي اي"  " (مردم روسـت
Village People (   ، "اثــر "  مــاکــاريــنــا

ـا را ول        " و "  لوس دل ريو"  چه کسي سـگـه
ـرد  Who Let The Dogs" ( کــــــ

Out  ( را از جمله اين دسته "  باها من" اثر
خارش : " کالريس گفت.  آهنگها مي داند

ذهني استعاره اي اسـت بـراي تـوضـيـح              
چگونگي در خاطر ماندن آهنگها، برخـي  
ـه                  ـابـ ـا داراي خــواصــي مشـ ـنــگــهـ آهـ

ـه        ( هيستامينها  موادي که در واکـنـش ب
هستنـد و    )  آلرژي در بدن توليد مي شوند
 ."باعث خارش مغزي مي شوند

 موذي و گوشخراش
به گفته وي تنها راه خارانـدن ايـن خـارش        
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ذهني اين است که نغـمـه مـزاحـم را بـي            
ـيـم   کـالريـس   .  وقفه در مغز خود تکرار کن

ـاره           کـرم  " نتايج اوليه تحقيقـات خـود درب
ــوش ـه               "  گ ـنـ ـيـ ــمــايشــي در زمـ را در ه

روانشناسي مصرف کنندگان عرضه کرد 
ـيـگـاه            ـاه و ب و گفت تقريباً همه انسانها گ

: او گـفـت    . دچار خارش ذهني مي شـونـد    
در طول مطالعات دريافتم که نود وهفت " 

تا نود ونه درصد جمعـيـت در مـقـطـعـي           

ـرنـد،     زماني در برابر کرم گوش آسيب پـذي
اما مسلماً برخي از مردم آسيب پـذيـرتـر      
از سايرينند؛ موسيقيدانها بيش از سـايـر     

ـات      ." افراد دچار آن مي شوند ـق ـي اين تـحـق
بخصوص براي صنعت موسيقي پاپ که 
ـيـن بـراي        در پي رونق بازار است و همچـن
توليدکنندگان آگهيهـاي تـجـاري جـالـب          
ـامـهـاي     است که معموالً براي فرو کردن ن
تجاري در مغز مصرف کننده از قطعـات  

ـنـد       ـن کـريـس   . گيرا و کوتاه استفاده مـي ک
ـيـن                ـيـف چـن اسميت که حـرفـه اش تصـن

ـيـد              قطعاتي است مي گـويـد هـم در تـول
آگهي و هم آهنگهاي پاپ بايد قطـعـه اي     
ـيـده شـد بـراحـتـي و              ساخت که وقتي شن

ـتـه وي،         . بسرعت فرامـوش نشـود     ـف ـه گ ب
يکي از عناصر اصلي کرم گوش، عنصـر  
تکرار است و حفظ نغمه اي با محتويـات  

ـيـسـت         کـريـس   . متغير و گوناگون آسـان ن
اسميت کرم گوش را براي مقاصد نـغـمـه      
اي مي دانند که مردم بتوانند سريع حفظ 
ـان قـدم مـي         کنند و همانطور که در خياب
ـيـمـت خـرد              ـه ق زنند تکرار کنند، البتـه ب

 .شدن اعصاب بقيه مردم
 

 زدودن کرم گوش
بــه گــفــتــه اســمــيــت، حــتــي بــزرگــتــريــن          
موسيقيدانها هم از کرم گـوش رنـج بـرده          
اند؛ براي مثال، فرزندان مـوزارت عـادت     
ـه نـواخـتـن                   ـاق او شـروع ب داشتند زيـر ات
آهنگي روي پيانو کنند اما پيش از پايان 
ـه ايـن          آهنگ دست از نواختن بکشـنـد ک

مي کرد، تا آنجـا  "  ديوانه" کار موزارت را 
که به طبقه پايين مي دويـد و قـطـعـه را           

تمام مي کرد چون نمي توانست به قطـعـه   
کالريس مـي گـويـد      . اي ناتمام گوش کند

ـه هـيـچ               تحقيقات او نشـان داده اسـت ک
معياري براي ايـجـاد کـرم گـوش وجـود              
ـه نـغـمـه هـاي                   ـا ب ندارد و واکـنـش آدمـه

ـاوت اسـت      ـف ـتـه وي،         . مختلف مت ـف ـه گ ب
زدودن چنين آهنگـهـايـي از مـغـز هـيـچ              
تضميني ندارد، هرچنـد بـرخـي از مـردم           
ـه آخـر             ـا ب ادعا مي کنند اگر آهنگ را ت
گوش کنيد گاه مؤثر است و آهنگ را از     

 .ذهن خارج مي کند
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پتيشن ظرف يک هفته از طرف نـزديـک     
بـه آمـوزش و       .  نفر امضا شـد    ۴۰۰ به 

پرورش سوئد نامـه نـوشـتـيـم و داليـل             
سازمان اکس مسلم در مـخـالـفـت بـا            
.  آموزش امام در سوئد را شـرح داديـم        

 زم کـه ايـن بـخـشـي ا             يـ صريـحـا گـفـتـ       
دهـي بـه اسـالم سـيـاسـي               سياست باج

 .است
نامه ها مـورد تـوجـه ايـن اداره قـرار                 

گرفت و قول دادند در اين مورد تـعـمـق    
فشار به قـدري بـود کـه        .  بيشتري کنند

دولت تصميم گرفت که گروه تـحـقـيـقـي      
را در اين زمينه سازمان دهد که بيشتر 

آمــوزش امــام و مــجــتــهــد           در مــورد  
 .ئد داليل جمع آوري کننددرسو

 اين گروه تحقيقي مي خواسـت  در ابتدا
با سازمانهـاي اسـالمـي تـمـاس           صرفا

بگيرد و داليلشان را براي اين پيشنهاد 
اکس مسلم با سماجت .  را دقيق تر کند

. خواهان شرکت در اين تحقيـقـات شـد     
ما صراحتا خواستيم با اکس مسلم هم 
به عنوان مـخـالـف ايـن طـرح تـمـاس                

 .بگيرند
اصرار و پافشـاري و سـمـاجـت مـکـرر             

 ۲۲ روز      کـه   موافـقـت شـد     .  نتيجه داد
اکيـپ مسـئـولـيـن        با   ۱۲ اکتبر ساعت 

مـجـتـهـد     " تحقيقات در مورد آمـوزش    
 Erikبه سرپرستي اريک امنو "  سوئدي

Amn�       پرفسور در علوم سـيـاسـي از
 . مالقات کنم  rebro�دانشگاه 

Pia Brundin            ــر از ــگـ ــي ديـ ــکـ يـ
مسئولين ايـن طـرح و نـمـايـنـده اداره               
آموزش و پـرورش سـوئـد هـم در ايـن                

 جـوانـي  خانم جلسه حضور داشت دختر 
 .هم بعنوان منشي نت برداري ميکرد

جلسه با موفقيت خـوبـي پـيـش رفـت،          

درمقابل نکاتي که مطرح کردم تقريـبـا   
همه افـرادي کـه در         .  پاسخي داده نشد

جلسه بودند شديدا تـحـت تـاثـيـر قـرار           
گرفتند، بطوري که دخـتـر خـانـمـي کـه           

جلسه بود وقـتـي از وضـعـيـت            ي منش
اسفبار دختران در سوئد کـه زيـر فشـار        
خانواده و مسجد محله بـه چـه شـکـل           

بـار  تحقير مي شوند را بـرشـمـردم چـنـد       
 .اشک در چشمانش جمع شد

من داليل اکس مسلم را براي مخالفت 
، جلسـه حـدود     با اين طرح مفصل گفتم

 .ساعت ادامه پيدا کرد ۲ 
 نجـا فشـرده و بسـيـار مـخـتـصـر                يا  در

 :مينويسم خالصه جلسه را
با اتـکـا بـه تـز نسـبـيـت              ــ دولت سوئد 

کــه از      يهــمــه مــهــاجــريــنــ  فــرهــنــگــي   
خاورميانه مي آيند را در يـک قـوطـي          
مي گذارد و يک مـارک مسـلـمـان روي         

که بشدت غلط و بـدور از       آنها مي زند
نشـانـه بـي         ايـن فـقـط     .  واقعيـت اسـت    

دانشي در مورد مهـاجـران ايـن کشـور         
ــيــ  ايــن يــک عــمــد ســيــاســي               . ســتن

ــژيــک اســت      اکــثــريــت ايــن        . واســتــرات
مهاجريـن از اسـالم فـرار کـرده انـد و                  

دولتمردان سوئد مـي  .  مسلمان نيستند
مسـلـمـان در         چـهـار صـد هـزار        گويند 

 "محمود الـدبـه  "حتي . سوئد وجود دارد
مسئول مرتجـع سـازمـان مسـلـمـانـان            
سوئد به خود اجازه نمي دهد از اين رقم 

صـدهـزار   باالترين رقم را   .  استفاده کند
 . مسلمان اعالم ميکند

ــ در گتوهائي که سازمانهاي اسـالمـي   
فعال هستنـد زنـان و دخـتـران بشـدت              

مشـاهـدات خـودم      .  تحت فشار هستند
را در گتوئي در استکهلم کـه در آنـجـا          
کار مي کردم برايشان گفتـم کـه مـورد        

 . توجه زيادي قرار گرفت
ــ اسالم، فقط يک دين نيست امروز يـک  

ــاســي اســت و در                   ــي ــدرت س ــزار ق اب
، در   کشورهائي کـه بـه قـدرت رسـيـده           

سياست داخلي با خونريزي و قلع و قمع 
و سرکوب جامعه و درسياست خـارجـي   
اش بــه ضــرب ايــجــاد ســازمــانــهــاي            

در صـدد صـادر       تروريستـي اسـالمـي        
آنـهـا در     .  سـيـاسـي  اسـت         کردن اسالم

کسب امتياز در اروپا هستـنـد و      صدد
سرمايه کالني به اين کـار اخـتـصـاص         

اين کار را از طـريـق مـدارس          .  داده اند
اســالمــي، مســاجــد و ســازمــانــهــاي           
اسالمي و امام و مجتـهـد انـجـام مـي          

رسما دارند باج ميگيرند و شمـا  .  دهند
در ايـن    !  هم رسما داريد باج مـيـدهـيـد      

مورد مثالي برايشان زدم از مسـجـدي     
کـه  "  مسجد عـلـي    " در استکهلم به اسم 

جـمـهـوري    مـتـعـلـق بـه          رسما و عـلـنـا      
ايران است و در آنجا کتابـهـاي    اسالمي

. مرتضي مطهـري تـدريـس مـي شـود           
 ودر راه خـدا           ادتشـهـ  بـه    جوانـان را      

 . خودکشي انتحاري  ترغيب مي کنند
تاکيد کردم که سوئد کشوري سـکـوالر     

شبه بدست  دستاورد يک است و اين يک
نيامده بلکه با مبارزات خونـيـن مـردم      
طي ساليان متمادي به دست آمـده هـر     
اقدامي در راستاي دخالت مـذهـب در       
زندگي مردم انجـام شـود، خـيـانـت بـه             

خيانت به مهاجراني کـه از    .  مردم است
امام و قوانين قرون وسـطـائـي مـذهـب          

 .فرار کرده اند
گـفـت   آمنو  در توضيحات خـود      اريک 

که به هر حال بخش زيادي از مهاجريـن  
در سوئد مسلمان هستند و به مسـجـد     

چه بهتر که امـامـي   .  مراجعه مي کنند
باشد که طالب برابري زن و مرد باشد و   
به فرهنگ سـوئـدي نـزديـک بـاشـد تـا                
بتواند آنها را با جـامـعـه سـوئـد آشـنـا              

 . کند

در جواب من تاکيد کردم که ديـد آنـهـا      
اوال در يـک    .  به اين مسئله اشتباه است

جامعه سکوالر مردم بايد بتوانند بـراي  
حل مشکالتشان از جامعه و نهادهـاي  
دولتي کمک بگيرند و اين وظيفه دولـت  

اينکه مردم را تشويق کـنـيـد بـه         .  است
يک سازمان مذهبـي رجـوع کـنـنـد نـه             
تنها آنها را انتـگـره نـمـي کـنـد بـلـکـه                
خانواده ها را هر چه بيشـتـر زيـر فشـار         

چـرا  .  اين سازمانهاي ارتجاعي مي برد
براي آشنائي آنها با جـامـعـه سـوئـد از          

چـرا  .  کالسهاي زبان استفاده نمي کنيـد 
از سازمانهاي سکوالر و برابـري طـلـب      
استفاده نمي کنيد؟ آيا ايـن بـاج دهـي          
آشــکــار و عــيــان بــه اســالم ســيــاســي            
نيست؟ فکر ميکنيد اگر درس جامعـه  

ايـن دو درس جـزو         ( شناسي و حـقـوق     
دروس اجباري پيشنهـادي بـه امـامـان         

به يک مسلمان کـه قـران     )  سوئدي است
را قبول دارد و مي خـواهـد امـام شـود         
بدهيد، آنقدر اثـر دارد کـه او تـمـامـي              
احکام زن ستيزدر قران را فراموش مـي  
. کند و يکساله برابري طلب مـي شـود      

لـبـخـنـدي زد و            اومنـو  در اينجا اريک
اين ساده انـديشـي مـخـصـوص          " :  گفت

 ."سوئدي هاست
ـه              ـنـد ک ـادي هسـت ـان زي گفتم در سوئد زن

ـلـي                      حجاب ـه نـظـر خـي به سـر دارنـد و ب
ـتـشـان    .  مذهبي مي آيند وقتي پاي صحب

ـازه مـي فـهـمـي در چـه                     ـنـي، ت مي نشـي
ـا تـعـداد        .  جهنمي زندگي مي کنند من ب

ـه مـي      از اين افراد زيادي برخورد داشتم ک
گويند اجازه هيچ کاري از طرف شـوهـر و     
حتي خانواده شان ندارند حتي اجازه رفتـن  
ـايـد          به مدرسه و يادگيري زبان نـدارنـد و ب
در خانه باشند و از بچه هايشان مواظبـت  

از نـظـر شـرعـي            ايشانولي شوهر .  کنند
ـان از      .  حق دارند با زنان ديگر باشد اين زن

ـه    .  زندگيشان متنفرند مردشان را به زور ب
از حجاب و شـکـل       .  آنها تحميل کرده اند

ـنـکـه       زندگيشان متنفرند و شما به جاي اي
ـيـد، ازشـان مـحـافـظـت                ـن آنها را کمک ک
ـه   کنيد وبهشان آموزش دهيد امام ها را ب

ـا مشـکـالت        .  جانشان مي انـدازيـد   ـنـه اي
ـادي زن و       بسيار جدي در زندگي تعداد زي
ـه                 دختر جوان در سـوئـد اسـت و دولـت ب
جاي حل آن مي خواهد تحقير و سـرکـوب   

 .زن را با تربيت اين امامان قانوني کند
ـه دخـالـت در                  منشي جـوان هـم شـروع ب

ـائـ           د مـي    يـ بحث کرد، حرف هـاي مـرا ت
ـه           کرد، گفت مدتي با دختـران مـهـاجـر ک
ـنـد           ـت مورد جرائم ناموسي قرار مـي گـرف

ـه ايـن راه حـل                 .  کار کرده او هـم گـفـت ک
ـاه اسـت و جـامـعـه                   ـب دولت کـامـال اشـت

 . سکوالر سوئد را به زير سوال مي برد
در خاتمه هر دو کامـال از مـواضـعـشـان          
کوتاه آمده بودند و خرسند بودند از اينکـه  
ـه مـخـالـف                 با کسي صـحـبـت کـردنـد ک

نظرات ما را   .  سرسخت اين آموزش است
ـنـد در                     ـت ـف ـادداشـت کـردنـد و گ به کـل ي
. تصميم گيريشان حتما اثـر خـواهـد کـرد        

ـادي در ذهـنـش              اريک گفت چـيـزهـاي زي
ـا        تغيير کرد و او اين نظرات را در ادامـه ب

و گفت فـکـر مـي        .  خودش خواهد داشت
کند چندباردر طي بررسي هـايشـان  الزم       

ـرنـد    شود مـن  .  که دوباره با ما تماس بگـي
 . هم با روي باز استقبال کردم

ـه       :  او در خاتمه خاطر نشـان کـرد     ـا ب حـتـم
که فقط قرار بـود      اين امر که در اين پروژه

ـنـد         ـن با سازمانهاي اسالمي مصاحـبـه ک
کــتــبــا انــتــقــاد خــواهــد کــرد و اظــهــار              
خــوشــحــالــي کــرد کــه بــا اکــس مســلــم            
ـه                 مصاحبه کردنـد و از مـن خـواسـت ک
پتيشن اکس مسلم عليه آموزش امـام    

 .را برايش ايميل کنم
  ۲۰۰۸ اکتبر  ۲۳ افسانه وحدت  

 ...نگاهی به اخبار علمی 

 !مبارزه با امام سازی در سوئد



سکوت کنند و در عوض عکس هـا و      
اظهارات خاتمي و منتـظـري و ديـگـر         

بـا لـپ     ( آيت اهللا هاي خـوش خـيـم را          
هاي گل انداخته هنگام صـرف نـون و         

در )  پنير و سبزي،  يا گفتگوي تمدنهـا 
حـاال  .  صدر خبـرهـايشـان قـرار دهـنـد          

بحران جهاني اقتصادي همه مـيـديـا و      
مفسران بورژوازي  جـهـان و از جـملـه             
پامـنـبـري تـازه بـه دوران رسـيـده دوم                  
خردادي شان  در رسـانـه هـاي فـارسـي          
زبان را نـيـز بـه صـرافـت اعـتـراف بـه                   

. انــداخــتــه اســت  "  بــازگشــت مــارکــس  " 
 جالب نيست؟ 

 
با کمي دقـت الـبـتـه روشـن اسـت کـه                
ميدياي جهاني  از هـمـيـن حـاال دارد           
زيرکانه به استقبال مارکسي ميرود کـه  

يـک  .  ميخواهند برايمان تعريف کـنـنـد     
مارکس بي آزار، فيـلـسـوف، اقـتـصـاد         
دان، آکادميست که گويـا در مـواردي       

بـي  . ( حرفهايـي خـوبـي هـم زده اسـت             
جهت نيست که مجسمه مارکس را در 

گـويـي   .  کنار خبرشان چاپ مـيـکـنـنـد       
ميخواهند به شما بگوينـد ايـن طـرف        
يک چند صد سالـي اسـت کـه مـرده و             
سنگ شـده و حـداکـثـر چـيـزي مـثـل                   

مـارکسـي کـه      !)   فالسفه يـونـان اسـت     
حتي به حضرات کمک کند تا با مجيـز  
گويي  از او احساسات تند مردم زمانه 
ما را تسکين دهند و از  مـخـاطـرات          
اين بـحـران عـبـور کـنـنـد و مشـقـات                  
هولناک آن را بر گرده قربانيانش يـعـنـي    

 .  کارگران خرد کنند
 

بگذاريد همين ابتداي مطلب خيالشـان  
آنچه باز خواهد گشـت    .   را راحت کنيم

اگر خيلي .   مارکس غريبي خواهد بود
مايليد نمونه تـاريـخـي بـراي او پـيـدا               
. کنيد،  بيشتر شبيه لنين خـواهـد بـود     

و يا دقيـقـتـر بـيـش از هـر کسـي  بـه                     
مــنــصــور حــکــمــت شــبــاهــت خــواهــد        

کمونيسـم قـرن بـيـسـت و يـک               .  داشت
البته بردوش مـارکـس کـمـونـيـسـت و              
بزرگتـريـن غـول فـکـري بشـر خـواهـد                 
ــت                    ــر وق ــيــش از ه ــا ب ــاد، ام ايســت
دخالتگري انقالبي  لنين را الزم دارد و 
بر گنجينه نظـري و عـمـلـي مـنـصـور              
حکمت و حزب اش، يعني کـمـونـيـسـم      

کارگري زنده و فعال و مـتـحـزب زمـان       
يادمان نـرود کـه       .  ما تکيه خواهد کرد

مارکس کمونيسم را از خودش اختـراع  
نکرد، بلکه  ايـن کـمـونـيـسـم بـود کـه               

اگـر بشـود     ! ( مارکس را اخـتـراع کـرد       
جنبش اجتمـاعـي فـي      !)   اينطور گفت

ــعــنــوان               الــحــال جــاري مــارکــس را ب
تئوريسين و رهبر و فرموله کننده و  به 

در مـورد    .  پيش برنده خود بوجود آورد  
مارکسي که بر مـيـگـردد هـم هـمـيـن              
قاعده کلي حاکم است کـه  پـايـيـن تـر            

خصـوصـا   .   بايد بيشتر به آن بـپـردازيـم   
اينکه بردن نـام مـنـصـور حـکـمـت در              
تـوصــيــف مــارکســي کــه بـرمــيــگــردد         
ممکن است براي برخـي  ثـقـيـل و يـا              

پس ابتدا بـه يـک       .  نامربوط بنظر برسد
موضوع مربوط و البته  بازهم هيـجـان   
.  انگيز در همين هفته گذشته بپـردازيـم  

 ".آلن گيرين اسپن"اعترافات 
 

 ! توجيھات يک خدای معزول
 

معرف حضور همـه  "  گيرين اسپن" آقاي 
سـال     ٢٠ ايشان بـراي نـزديـک        .   هست

. چيـزي شـبـيـه بـوداي بـازار آزاد بـود                 
خداي زنده اي که تقريبـا هـمـه پـيـروان          
بــازار  بــه حــرف او ايــمــانــي خــرافــي               

کــه    ١٩٨٧ از حــدود ســال       .  داشــتــنــد
توسط ريگان به رياست بانـک مـرکـزي      

کـه     ٢٠٠٦ آمريکا گمارده شد تا سـال    
کــنــاره گــرفــت،  و حــتــي تــا هــمــيــن               
پنچشنبه قـبـل کـه ضـمـن حضـور در               

اشـتـبـاه    " کنگره آمريکا اعـتـراف کـرد        
، او چيزي مـعـادل امـام زمـان         " کرده ام

. حي و ظـاهـر در اقـتـصـاد بـازار بـود               
کسب اين مقام الـهـي مـثـل هـمـيـشـه             

ايشـان  .  داليل کامـال زمـيـنـي داشـت         
رئيس بانک مرکزي بـزرگـتـريـن قـدرت          
سياسـي و اقـتـصـادي سـرمـايـه داري                
جهان در يکي از بـي سـابـقـه تـريـن و                 
پرشتاب تـريـن دوره هـاي انـبـاشـت و               

دوره .  رونق سرمايه داري جـهـانـي بـود        
ظهور راست جديد و تاخـت و تـاز بـي          
نظير بازار آزاد بر مـتـن اضـمـحـالل و            
ــي و                  ــت ــه داري دول ــاي ــرم ــوط س ــق س
ســوســيــالــيــســم بــورژوايــي در شــرق و          

اين دوره همچنانکـه در شـمـاره        .  غرب
هاي قبلي  نشريه نيز اشاراتي کـرديـم،     
اکنون و با بـحـران اقـتـصـادي حـاضـر              

حـاال  .  بطور قطـع پـايـان يـافـتـه اسـت             

يکبار ديگر اين داستان را از زبان آقاي 
در پنجشنبه گذشتـه  "  آلن گيرين اسپن" 

 :بشنويد
 
اعــتــراف کــرد کــه بــحــران مــالــي                -

در »  خــطــايــي«  نــمــايــانــگــر  جــهــانــي
 .ايدئولوژي بازار آزاد است

به يک کميته نظارتي کنگره گفت کـه    -
فرو پاشي نظام اعتبـاري بـازار، وي را         

تـکـان دهـنـده اي          بي ايمـانـي   در ورطه
 .انداخته است

بـه   بحران کنوني بازارهاي مـالـي را        -
تشـبـيـه کـرد       »  سونامي اعتبار« يک 

 .که هر قرن يک بار روي مي دهد
من اشتباه مي کردم که گمان مـي  «   -

کردم منافع خصوصي بـنـگـاه هـا، بـه          
به  ويژه بانک ها و موسسه هاي مشابه،

آنـهـا بـه بـهـتـريـن             گونـه اي اسـت کـه         
صورت توان حمايت از سـهـامـداران و        

 ».دارايي هاي بنگاه خود را دارند
» بسيار گستـرده تـر    « اين بحران را   -

از آن دانســت کــه وي بــتــوانــد آن را                  
 .کند» تصور«
دقيقا به خاطر همين است که مـن  «   -

سـال يـا        ۴۰ زيرا من براي .  شوکه شدم
همين حدود با شواهـد قـابـل تـوجـهـي           

خود تنظيمـي بـازار    ( اين    مي ديدم که
به طور شگفت انـگـيـزي کـار         )  ک. ج  -

 ».مي کند
من نمي توانم بـبـيـنـم کـه چـگـونـه               "  -

ميتوان از رشد چشم گير اخـراج هـا و         
 ".بيکارسازي ها برحذر بود

به جز نقل آخر بـقـيـه در رسـانـه هـاي             ( 
فارسي که من دنبال کـردم آمـده اسـت        
اما معلوم نيسـت چـرا ايـن آخـري کـه              

 !)مهمتر از همه است جا افتاده است
 

جان کالم خداي معزول بازار چـه بـود؟       
هيچ، ايشان در مـورد ظـرفـيـت بـازار            
براي تشخيـص مـنـافـع خـود اشـتـبـاه               

ميفرمايند معـلـوم شـد      !  ميفرموده اند
که بـازار عـقـل درسـت و حسـابـي در                 
تامين شرايط سودآوري پـايـان نـاپـذيـر        

خــود ايشــان   . ( بــراي ســرمــايــه  نــدارد      
و حاال ايشان تاييد مـيـکـنـد     )   چطور؟

کــه ايــن بــحــران بــي ســابــقــه اســت و               
اقدامات دولتها براي مقابله با آن بـايـد   

در واقع کنگره آمريکـا  .  بي سابقه باشد
ايشان را آورده اسـت تـا بـگـويـد مـن                 
اشتباه ميکـردم امـا اقـدامـات دولـت            

آمريکا و دول ديگر سرمايه داري بـراي  
خريد سرمايه هاي بد از کيسه ماليـات  
. دهندگان کار ضروري و الزمـي اسـت    

يعني هنوز هم حرف خداي معزول قرار 
است به يـک عـده آرامـش بـبـخـشـد و                

.  را به بازار بـرگـردانـد   "  اعتماد به نفس" 
ايشان البته براي توضيح اين بحران کـه  

انـداخـتـه    "  ورطه بي ايماني" ايشان را به 
هم که گـويـا     "  سونامي اعتبار" است از 

هر صد سال يک بار ظهـور مـيـکـنـد و          
زمين و زمان را بـهـم مـيـريـزد سـخـن              

از خداي بازار چـه انـتـظـاري         .  ميگويد
ميشود داشت؟ اگر سيـاسـتـمـدار دوره       
اي که پايان مي يابد امثال بوش و بـلـر   
و خامنه اي و پوتين و بن الدن بـاشـد،       
اقتصادمدار چنين دوره اي  هـم بـايـد          

 .  نظير ايشان باشد
 

و هـمـه     "  گيرين اسـپـن  " باري، چيزي که 
همپالکي هايـش نـمـي فـهـمـنـد و يـا                 
پنهان ميکنند اين اسـت کـه مـنـشـاء          
بحـران در اعـتـبـارات و بـحـران هـاي                  

هر انـدازه اعـتـبـار و           .  اعتباري نيست
بـي قـاعـده      " سرمايه هاي مالي و لـذا        

و حــتــي   "  افســار گســيــخــتــي   " و   "  گــي
هايش در ايجاد بـحـران هـا        "  سونامي" 

نقش داشته باشند اما منـشـاء بـحـران       
هاي سـرمـايـه داري در نـفـس تـولـيـد                 
اجــتــمــاعــي بصــورت ســرمــايــه دارانــه       

نه در نقش اعـتـبـارات و نـه در             .  است
. رقابت سبعانه سرمايه ها بر سـر سـود    

جـايـي کـه ارزش        !  بلکه در توليد سـود   
اضافه، يعني منشاء سود همـه اقشـار     
.  مختلف سرمـايـه ، ايـجـاد مـيـشـود             

بحران سرمايه داري هـمـچـنـانـکـه در             
شماره قبل توضيح داديم  در تـحـلـيـل         
نهايي ناشي از گرايش نزولي نرخ سـود    

بحران يعني اينکه چـگـونـه ايـن         .  است
گرايش نزولي عليرغم عواملي که  آنـرا  
موقتا خنثي ميکنـد سـرانـجـام حـکـم           

بـه مـقـالـه       . ( خود را ديکـتـه مـيـکـنـد        
منصور حکمت در مورد بحران از نظـر  

 .) رجوع کنيد ٣٧٣ مارکس در شماره 
 

آقــاي "  ســونــامــي اعــتــبــاري  " در واقــع     
حال هرچه که منـظـور     -"  گيرين اسپن" 

نه فقط عـلـت پـايـه اي              -ايشان باشد
بحران نيست، نه فقط بحران را توضيح 
نمي دهد،  بلکه خود تنها شـکـل بـروز      

انعکاسي از اين بن بسـت    .  بحران است

ذاتـي تـولـيـد ســرمـايـه داري، يـعـنــي                 
اگـر  .  گرايش نرخ سـود بـه تـنـزل اسـت           

حتي به همين حـرفـهـاي نـقـل شـده از               
آقاي گرين اسپن دقت کـنـيـم مـتـوجـه           

او بيش از .   ميشويم که مساله چيست
رشد چشمگير اخراج هـا    "هرچيز نگران 

ميگويد نـمـي   .  است"  و بيکارسازي ها
. دانم چطور ميشود جلوي آنـرا گـرفـت       

چرا نـگـران اسـت؟ چـون چشـم تـوفـان                
ايشان در واقـع  .  آنجاست، توليد واقعي

دارد اعتراف ميکند کـه هـمـه شـگـرد          
هايي که ايشان و شاگردان ايشان  بـلـد     
بوده اند تا روابط سرمايه ها بـا هـم را         
تنظيم کند، جلوي افسـارگسـيـخـتـگـي       
ها را بگيرند، بازار را سر عقل بياورنـد  
که منفعت خودش را بشناسد و غـيـره     

در نـتـيـجـه       .  و غيره،  افاقه نکرده است
بحران ميرود تا در همان عرصه اي کـه    
مــنــشــاء آن هســت کــار خــود را بــه                

يـعـنـي بـا هـجـوم بـه              .  سرانجام رسانـد 
معيشت طبقه کارگر و توليد کنندگـان  
ارزش اضافـه، از جـملـه  بـا اخـراج و                  
بيکارسازي آنها، و نهايـتـا بـا کـاهـش          
سهم آنها در  توليد اجـتـمـاعـي، سـهـم         
سود سرمايه بطور کلي را باال بـبـرد و       
شرايط دوره جديدي از رونـق را فـراهـم        

 . آورد
 

علي القاعده آقاي گرين اسپـن و هـمـه        
بورژواها از اقتـصـاددان تـا دولـتـمـدار           
بايد از اين موضوع خوشحال بـاشـنـد،      

نـه فـقـط نـيـسـتـنـد کـه                .  اما نيستـنـد  
. وحشت دارند و علتش هم واضح است

چرا که از اين مرحله بـه بـعـد، يـعـنـي             
وقتي پاي بيکاري و تـنـزل مـعـيـشـت             
توده هاي مردم در ميان باشد،  ديـگـر     

و "  سرمايه هـاي بـد      " سر و کارو شان با 
و "   دالل" و   "  سرمايه هاي بي انضبـاط " 

بلکه سر و کـارشـان       .  غيره نخواهد بود
با آدم هاي واقـعـي و زنـدگـي واقـعـي               

گـورگـنـان    " سـر و کـارشـان بـا                .  است
. ،  بـا پـرولـتـاريـا اسـت            " سرمايه داري

اينجاست که خواه و نـاخـواه مـارکـس           
 .وارد صحنه ميشود

 
 مارکس مدتھاست بازگشته 

 
ــنــد              ــاريــاي امــروز هــمــان ــت ــرول امــا پ
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 ...و " گرين اسپن"اعترافات 

 8ادامه صفحه  



پرولتارياي قرن نوزده و عصر مـاشـيـن      
بخار  نيست که بخش نسبتا کـوچـکـي    

بـه  ( از جوامع سرمايه داري آنـمـوقـعـه         
و عمدتا در اروپـا را      )  استنثاي انگليس

تشکيل ميداد که تازه بايـد راهـي پـيـدا         
ميـکـرد کـه اکـثـريـت جـامـعـه يـعـنـي                     
دهقانان و اقشار خرده بورژوازي را پشـت  

اين حـتـي پـرولـتـاريـاي         .  سر خود بياورد
دوره لنين هـم نـيـسـت کـه هـنـوز آغـاز                 
ــرار                ــق ــه و اســت عصــر صــدور ســرمــاي
مناسبات سرمايه داري در بسـيـاري از         

ايـن پـرولـتـاريـاي        .  کشورهاي جهان  بود
قرن بيـسـت و يـک، قـرن ارتـبـاطـات و                  

درصـد     ٩٠ اسـت کـه       "  دهکده جهـانـي  " 
ايـن  .   جمعيت جهان را تشکيل مـيـدهـد   

ديگر بي کـم و کـاسـت بشـريـت امـروز               
است که سرمـايـه داري و بـحـران هـا و                
تناقضاتش، جنگ ها و قهقراهايـش بـر     

مـيـخـواهـيـد      .  دوش او بـنـا شـده اسـت            
تصويري واقعي از سرمايـه داري جـهـان        
امروز داشته باشيد بـايـد بـه کـنـفـرانـس            
روساي دول آسيايي و اروپايي در هـفـتـه        

رئيس دولـت دو       ٤٣ .  گذشته نگاه کنيد
قاره از چين تـا فـرانسـه جـلـوي دوربـيـن              
عکس گرفتند تا بگويند که ما هـمـگـي    
دست در دست هم در مقابلـه بـا بـحـران         

جـالـب   .  اقتصادي جهانـي ايسـتـاده ايـم        
است که بـي بـي سـي سـخـنـان رئـيـس                 
کميسيـون اروپـا در ايـن کـنـفـرانـس را                  
: بــرجســتــه کــرده اســت کــه مــيــگــويــد           

همانطور که قبال گـفـتـه ام  يـا بـا هـم                 " 
نـجــات مــي يـابــيــم و يــا بــا هــم غــرق                 

 ."!! ميشويم
 

بورژواهاي جهان از چين و ماچين تـا  چرا 
ايسلند چـنـيـن مـتـحـد شـده انـد؟ ايـن                    

گـريـن   " مورد ادعاي "  سونامي اعتباري" 
را "  غـرق شـدن    " نيست کـه تـرس         " اسپن

ـلـکـه ايـن       .  جلوي چشم آقايان مي آورد   ب
کـه    -پرولتارياي مورد اشاره  مـارکـس       

امروز  بخش اعظم مردم بهم بافته جهان 
را تشکيل ميدهد است که مايـه هـراس     

چرا  کـه وقـتـي بـه تـحـرک               .  ايشان است
درآيد با قدرتي هزار بار بيشتـر از زمـان       
مارکس ميتواند جهان وارونه فـعـلـي را        

در نتيجه اگر ايـن روزهـا     .  ديگرگون کند
مارکس دوباره برميگردد، اين بـرگشـتـن    
شباهت چنداني به زمان خود مارکس و   

ـلـي کـه                    حتي لنين و يـا  دوره هـاي قـب
در دوره   .  مارکس مد بود نخواهد داشت

بعد از جنگ دوم جهاني و بويژه در دهـه    
قـرن بـيـسـت مـيـالدي نـيـز                  ٧٠ و    ٦٠ 

مارکس تقريبا همه جا و بويـژه در اروپـا       
ولي مارکس آن دوره مـارکـس         .  مد بود

يک مارکس دستـکـاري و     .  کارگران نبود
تحريف  شده جنبش هاي طبقـات غـيـر      

آنوقت نيمي از جهان ادعـاي    .  کارگر بود
کــمــونــيــســم داشــت ولــي از مــارکــس            
. کارگران،  از مارکس واقعي خبري نبود

امروز سه دهه پس از سقـوط شـوروي و       
پايان آن نوع سوسياليسـم و کـمـونـيـسـم           
بورژوايي  فقط مارکس واقعي ميتـوانـد   

چرا که آن جـنـبـشـي کـه امـروز             . برگردد
مارکس را طلب ميکند و بـه آن رجـوع         
ميکند ديگـر جـنـبـش هـاي بـورژوايـي               
رهايي ملي  و کشورسازي و صـنـعـتـي         
کردن کشور و اعتراض ناراضـيـان خـرده      
بورژوا نيست، بلکه فقط جنبـش طـبـقـه       
اي ميتواند باشد کـه مـارکـس رهـبـر و            
 . متفکر اصيل و انقالبي آن بود و هست

اگر کسي ميخواهد تصـويـر واقـعـي از           
مارکسي که برميگردد داشته باشد بايـد  

 ٥٧ در سـال      .  به نمونه ايران دقـت کـنـد       
وقتـي کـه دوره       )  ميالدي ١٩٧٩ سال  (

مد بـودن مـارکـس دسـتـکـاري شـده و                
سوسياليسم و  کمونيسم بورژوايـي روبـه     

سـال     ١٠ و در واقـع      (  پايان ميگذاشت 
بعد از آن با سقوط شوروي تمامـا پـايـان      

تازه مارکس واقـعـي، مـارکـس         )   يافت
بـازگشـت   .  کارگري در ايران سربلند کـرد   

مارکس واقعي در ايـران را مـا اسـاسـا             
بـوديـم کـه طـي آن              ٥٧ مديون انقـالب    

طبقه کارگـر بـه مـثـابـه سـتـون فـقـرات                  
ـلـنـد     انقالب و  يک قدرت اجتماعي سر ب

و هـمـچـنـيـن مـديـون مـنـصـور                 .  کـرد    
حکمت و حـمـيـد تـقـوايـي و صـفـي از                   
کمونيست ها هستيم کـه در پـاسـخ بـه             
نيازهاي مبارزه  طبقه کـارگـر مـارکـس         
واقعي را از زير دهها سال آوار کمونيسـم  

در ضـمـن     . ( غير کارگري بيرون کشيدند
براي اينکه متوجـه شـويـد مـارکـس در            
ايران مدتهاست که  بازگشته است خوب 
است به مطالـب هـمـيـن هـفـتـه سـايـت                
فارسي بي بي سي  رجوع کنيد و ببينيـد  
عالوه بر گـزارشـات زيـرکـانـه در مـورد               
بازگشت مارکس که از همکاران غـربـي     
خود ترجمه کرده اند،  از يـک آقـايـي بـه             
اسم نجفي خواسته اند تا مثال نـقـدي بـر      

مارکس بنويسد و يک جورهايي آنـرا رد      
ـلـيـغـات              .  کند چون فکر کـرده انـد آن تـب

" بازگشت مارکس" ظريف با تيتر جذاب 
در ايران به نفع مارکس واقعي که حـي و    
حاضر آنجاست تـبـديـل مـيـشـود و در               
نتيجه کسي را  که ظاهرا حتي فهـرسـت   
مطالب کاپيتال مارکس را هم نـخـوانـده      
اسـت پشـت دسـتــگــاه نشــانـده انـد کــه                

 !)  کاپيتال مارکس را نقد کند
 

مــارکــس واقــعــي در ايــران نــه فــقــط               
مدتهاست بازگشته است کـه گـنـجـيـنـه         
غني از ادبيـات مـارکـس قـرن بـيـسـت              
يکمي را بوجود آورده است و بـر حـزبـي          
وسيع و قدرتمند و طـبـقـه کـارگـري بـه               
مراتب آبديده و به شدت سياسـي تـکـيـه       

جاي هيچ ترديدي نيـسـت در ايـن        .  دارد
جهان ارتباطات هـر کـجـا کـه جـنـبـش              
بازگشت به  مارکس ذره اي سر بلند کند 
به سرعت متوجه مارکسي که در ايـران      
. في الحال قد علم کرده است خواهد شـد 

نه فقط بر پيشروي هايي که کـمـونـيـسـم        
کارگري در ايران داشـتـه تـکـيـه خـواهـد            
کرد،  بلکه به نـوبـه خـود بـر غـنـاي آن                 

 . خواهد افزود
 

هرچند اخبار هفته هـاي اخـيـر هـيـجـان           
انگـيـز بـاشـد، امـا مـا بـعـنـوان حـزب                     
کمونيست کارگري مـدتـهـاسـت کـه بـه             
استقبال مارکسي که بر ميـگـردد رفـتـه       

حــتــي  پــيــش از ســقــوط شــوروي           .  ايــم
مــنــصــور حــکــمــت خــطــوط اســاســي           
تحوالتي کـه بـا پـايـان سـوسـيـالـيـسـم                   
بورژوايي پيش خواهد آمد را بر شمـرد و    
حزب  را براي استقبال از ايـن بـازگشـت        
. قابل انتظـار مـارکـس آمـاده مـيـکـرد             

حزب کمونيست کارگري درست در اوج     
نعره هاي کمونيسم مـرد تشـکـيـل شـد            
چون اطمـيـنـان داشـتـيـم کـه مـارکـس،                
مارکس کارگري دير يا زود بـه صـحـنـه         

مـا  .   البته نه خـود بـه خـود         .  برميگردد
همواره به خوبي متوجه بوده ايـم کـه در         
ايـن بـازگشــت مـارکــس واقـعــي نـقــش              
انسانهاي زنده و جنبش هاي اجتماعي و 
احزاب سياسي فوق العاده تعيين کنـنـده   

لذا اکنون  طليعه هـاي روشـن تـر        .  است
بازگشت مارکس وظيفه و سهـم  مـا را         
در برافراشتن پرچم مارکس واقعي يعنـي  
کمونيسم کـارگـري در سـطـح جـهـان را               

 . قرار ميدهدصدبار بيشتر مورد تاکيد 
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ـامـا         اما هرچه است بايد اميدوار بود کـه اوب
بي شک اوضاع درست نميـشـود   .  پيروز شود

ـه     تضاد طبقاتي ما و جنگ   و ما با سرماي
امـا مشـخـص اسـت کـه            .  داران ادامه دارد

ـاسـي و            پيروزي مـک کـيـن        وضـعـيـت سـي
اجتماعي جهان را به فاجعه حتـمـي خـواهـد       

پيروزي مک کين خـطـر جـنـگ را           .  رسانيد
افراط گـرايـي را       .  تقريبا حتمي خواهد نمود

افزايش ميدهد و نفرت از امريـکـا و حـتـي         
ـمـود          . مردم امريکا را بسيار زيـاد خـواهـد ن

ـلـف             براي همين است که گـروهـهـاي مـخـت
ـامـا       ـد اوب سياسي به زعم خودشان ميل دارن

ـه اي         .  پيروز شود ـانـوشـت تا جايي که اتحاد ن
ـا                   ـا امـريـکـا ب ـر ب بين ديکتاتـورهـاي درگـي
دموکراتها و چپگريان و فعالين ضد جـنـگ   

ـا و       .  به وجود امده است نظر سنجيهـاي اروپ
ـد و او          اسيا همه ميل به پيروزي اوبامـا دارن

در سياستهاي خارجي ايـن کشـور          ميتواند
ـه امـريـکـا           ايـجـاد    تغييراتي در ظاهر وجـه

اينکه به زودي پرچمهاي عمو سـام و      .  نمايد
ـرود      ضد امپرياليسم با انتخاب او پايين مـي

ـه     .  نميتوان به قاطع راي داد ولي اوباما اگـر ب
کـه   همين شکل با حرفها و عملکرد خودش 

ـه نـظـر         تا حدودي احمقانه و فرصت طلبانه ب
ـان قسـم                ـن ـر دشـم ـاگـزي ميرسد پيش بـرود ن

ـاگـهـان          را هم امريکا  خورده رام ميکنـد و ن
ديــديــد کــه در جــنــگ ســرمــايــه داران و                

ـنــان              کــارگــران  حــامــي   بســيــاري از ايـ
ـاسـي        امپرياليسم سابق شوند و جنبـش سـي

ـد        .  واقعي خودشان را نشان دهند ـاي ايـن را ب
ـيـن              ـا را از ب بدانيم که انتخاب اوباما نه سـي

ـمـود     چـون  .   ميبرد و نه ناتو را نابود خواهد ن
سلسله مراتب قدرت در امريکا چنين اجـازه  
اي را به هيچ کدام از کانديـداهـاي دو حـزب        

ـه       اما از نظر.  نخواهد داد ظاهري ميتواند ب
 .وجهه خراب امريکا کمک شاياني نمايد

ـه داري امـريـکـا           اينکه بگوييم براي سرمـاي
ـر اسـت         ـت ـه مـن دارم سـخـن            کدام گزينه ب

ـتـخـاب         .  نميگويم من دارم شرايط بعـد از ان
ـاشـد      .  را نشان ميدهم هردو  ـب شايد درست ن

ـه داران نسـخـه           که کمونيستها براي سـرمـاي
ـدان               ـد و مـن هـم چـن روي ايـن راي       بپيچـن

ـروز                ـي تعصبي ندارم و اگر مـک کـيـن هـم پ
ـريـن را از             شد نبايد فکر کنيم که بهشتـي ب

امــا تــنــهــا مــمــکــن اســت         .  دســت داديــم  
ـه              جهنم به ـم مسـال مستقيما هـدايـت شـوي

ـه         يـن وضـعـيـت       اينجاست که درا ـن دو گـزي
ــود              اســت  ــتــخـــاب شـ ـد انـ ــايـ ــه بـ ــا .  کـ يـ

ـيـسـتـي مـثـل                 ـول ـوپ ـا پ نئوکنسروناتيوها ي
ـه          اوباما؟ من ـن ـه گـزي بدون تعصبي خاص ب

بايد فرصتي ايجاد شود که .  دوم اعتقاد دارم
ـه         بازمانده هاي ريگانيسم تاچريسم در نـطـف

ـه                 .  خفه شوند  ـهـاي فـراوانـي ب ـب ـا اسـي ـه ـن اي
جــنــگ و    .  جــامــعــه و بشــريــت زده انــد            

ـپـخـت           فقر بيشتر و فالکت اقتصـادي دسـت
ـدرو ان             سرمايه داري و باالخـص طـيـف تـن

ـيـسـتـي در        .  است  در غياب الترناتيو کمـون
ــيــم    غــرب ــتــوان ــي در حــال حــاضــر روي          م
کامل تفکراتي که از زمان ريگـان و       نابودي

ايـن کـه     . راه حلي بجوييم  تاچر به وجود امده
ديکتاتورهاي دسته چندمي چـون احـمـدي        
نژاد ميل به پيروزي ميانه روها در امـريـکـا      
ـدان رويـش حسـاب کـرد            . دارند را نبايد چـن

ـتـخـابـات در             جامعه امروزايران    فـارغ از ان
ـهـوري                 ـا جـم امريکا بايد جـنـگ خـود را ب

ـد     ـوان ـت ـه     اسالمي ادامه دهد و بداند که مـي ب
خــيــلــي مــعــادالت جــهــان امــروز کــمــک            

ـوذ و قـدرت                   . نمايد  ـف انـقـالب در ايـران و ن
ـو       کمونيستها در ـي ـات اينجا بي شک يک آلترن

ـد      ـوان ـت مشابه در غرب ايجاد ميکند که مـي
ـه     به طور واقعي تضاد طبقاتي را در غرب ب

ـه درآورد         آنـجـا   .  صحنه جدال اصلـي جـامـع
ديگر چه کسي حاضر است به اوبامايـي کـه     

 .برايتان تعريف کردم راي دهد
 

 در حاشيه
ـيـسـت ديـگـر           ـون کامران جان بعنوان يک کـم

اگـر  .  ميخواستم بگويم نه قم خوبه نه کاشـون 
ميتوانستند يک ديوانه ديگري مثل بـوش و    
ـه            يا حتي ديوانه تر مثل اين مـک کـيـن را ب
خورد مردم بدهند مطمئن باش ايـن کـار را       

اين که اوباما االن در بورس اسـت  .  ميکردند
در واقع دارد نان نارضايتي و نفرت مـردم از      

ـا     .  نئوکانسروتيو ها را ميخورد به نظر مـن ت
به قدرت برسد مجبور است کمابيش هـمـان   
کارهايي را بکند که االن بـوش دارد انـجـام          

ـد کـه              .  ميدهد و البته لفاظي و حـرافـي کـن
ـدهـد       يـعـنـي    .  آنوقت همين کار دستـش مـي

ـيـسـت    . آينده خيلي درخشاني در انتظارش ن
بعالوه  به نظر من حتي اگر مکيـن هـم راي       
ـامـا خـواهـد بـود            . بياورد کمابيش مثل اوب

ـم      براي همين با آن ضرب المثلي که نمـي دان
چرا به اين دوتا شهر بنـد کـرده اسـت شـروع           

ـتـي،         .  کردم بهر حال شما نظر خـودت را گـف
خـوبسـت   .  منهم نظر شخصي خودم را گفتم
ـد      ـدهـن مـخـلـص    .   بقيه خوانندگان هم نظر ب

 .مصطفي
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چون ضدامپرياليـسـتـنـد، خـاتـمـي را            
انقالبي ميکند، توسعه اقـتـصـادي را      

 . هدف سوسياليسم ميکند و غيره
 

اينها کمـونـيـسـمـهـاي غـيـرپـرولـتـري              
بودند نه باين خاطر که يک بـخـشـي از      
طبقه کارگرنـد کـه کـمـونـيـسـم را بـد                 
فهميده اند، بلکه باين دليل کـه اصـال     
آنها از طبقه کارگر نيستند و مـعـلـوم      
است وقتي کاپيتال مارکـس را دسـت       
بورژوا دهيد سوسيـالـيـسـمـش چـيـزي          
بهتر ازسـرمـايـه داري دولـتـي از آب                
درنــمــيــايــد و وقــتــي دســت طــبــقــه              
روشـــنـــفـــکـــر جـــامـــعـــه ايـــران کـــه           
طرفدارغرب هم هستند، بدهيد چيـزي  
شبيه سـوسـيـال دمـکـراسـي اروپـايـي             

کـمـونـيـسـم بـراي         .  تحويل ميـگـيـريـد    
مدتها تبديل شد بـه ايـدئـولـوژي يـک            
عده روشـنـفـکـر کـه جـواب سـواالت                
فلسفي شان را ازمارکس گرفته بـودنـد   
و حاال لطف کرده بودنـد و بـخـودشـان         

درسـت بـهـمـان       .  ميگفتند کمونيسـت 
درجه اي که روشنفکران مارکس را بـه    
آکادميها بردند، ازآنطرف تـوانسـتـنـد       
او را ازطبقه کارگر جدا کنند و چـيـزي   
که براي رهايي کـارگـرقـدم بـه مـيـدان           
گذاشته را بطور سـحـرآمـيـزي تـبـديـل          
ميکنند به چيزي کـه کـارگـران هـيـچ            

سـوسـيـالـيـسـم       . " ازآن سردرنمي آورنـد   
، تـجـلـي تـمـام و            " مردم را رم ميدهـد 
وقـتـي مـيـگـويـد         . کمال اين چپ است

ــظــورش                  ــن ــد م ــده ــي ــردم را رم م م
ازسوسياليسم آزادي وبرابري نـيـسـت،      

. زيــرا کســي از ايــنــهــا رم نــمــيــکــنــد           
سوسياليـسـمـش ايـنـگـونـه اسـت کـه                
مردم ازکـتـابـهـاي مـتـعـدد مـارکـس                

، چـيـزي   ) سوسياليسم( وانگلس وبقيه 
هاليشان نميشود، درنتيجه اگر حرفـي  
ــم مــردم رم               ــي ــزن ــيــســم ب ــال ازســوســي

در اين ديدگاه، سوسياليـسـم   .  ميکنند
همان زوروي معروف حـمـيـد تـقـوايـي         
است که ميخواهد مردم رانجات دهـد  
بدون اينکـه ديـده شـود وکسـي را رم               

اين کمونيسمي اسـت کـه بـايـد           .  دهد

ازبيرون به طبقه تزريق شود و يا مـثـل   
ــذر                   ــد ب ــخــواه ــي ــه م ــوده ک حــزب ت
سوسياليسم بپاشد وتـوده هـا را آگـاه          
کند، يا چپ انـگـلـيـس کـه دانشـکـده            
مارکسيست مـيـسـازد و مـيـخـواهـد            

ايـن  .  سوسـيـالـيـسـم را آمـوزش دهـد             
چيزي که شما تحت نام سوسـيـالـيـسـم      
پرچم دارش هسـتـيـد، هـمـان مـذهـب            
ميشود،  شماميخواهيد چيزهايي کـه  
فکرميکنيد خوب اسـت را بـه مـردم            
ياد ميدهيد، مـنـتـهـا ايـن بـار بـنـام                 

 .مارکسيست
 

کمونيـسـمـي کـه ازکـتـاب درمـيـايـد                 
نتيجه اش چيزي بهتراز رم دادن مـردم    
نميشود، و براي ايـن کـمـونـيـسـم اگـر            
مارکس کتابي نمينوشت ديگر بحثـي  

کـمـونـيـسـم قـبـل از            .  باقي نـمـيـمـانـد     
هــرچــيــز اعــتــراض کــارگــر بــه نــظــام           
ســرمــايــه داري اســت هــمــانــطــور کــه          
ــه              ــورژوا ب ــيــســم اعــتــراض ب ــيــبــرال ل

بــايــن مــعــنــا ايــن     .  فــئــودالــيــســم بــود  
مارکس نيسـت کـه حـرفـهـاي خـوبـي              
ميزنـد وکـارگـران را دور خـود جـمـع                 
ميکند، کامال برعکس لعن و نـفـريـن    
طبقه کـارگـربـه نـظـام سـرمـايـه داري               
شــکــلــي عــلــمــي بــخــود مــيــگــيــرد و         

. مارکس را از خـود بـيـرون مـيـدهـد              
و "  دريک دنياي بهـتـر  " منصور حکمت 

" ايــدئــولــوژي آلــمــانــي   "  مــارکــس  در    
همـيـن مسـالـه را بـازمـيـکـنـنـد کـه                    
برخالف ايـدئـولـوژيـهـا و تـئـوريـهـاي                

مذهبـي    -ديگر که از مفاهيم فلسفي 
به انسان واقعي ميرسيدند، کمونيـسـم   
از انسان با گوشـت و پـوسـت واقـعـي            

درتئـوري هـاي چـپـهـاي          .  آغازميکند
باال کمونيسم آسماني ميشود و قـبـل       
ازوجود فيزيکي طبقـه کـارگـر مـعـنـا           
پيدا ميکـنـد وايـن را بـه مـاگـوشـزد                

چـيـزي کـه آرمـان درونـي            " ميکند که 
و اصال حـرف  )  سوسياليسم(بشراست 

طبقه کارگرهست را بلند داد نـزنـيـد،        
زيرا ازشنيـدن صـداي سـوسـيـالـيـسـم             

 ." مردم رم ميکنند
 

ــه                 ــا کـ ــر مـ ــکـ ــفـ ــنـ ــان روشـ ــتـ دوسـ

ديگرمشکالت فلسفيـشـان حـل شـده         
بود و به خيال خود ديگرتمـام دنـيـا را        
ميتوانستند توضيـح دهـنـد، مسـرور         
ازاين پيروزي شروع کردند بـه آمـوزش     

طــي چــنــددهــه     .  آمــوخــتــه هــايشــان    
کمونيسم را ازکارخانه ها ميـدزدنـد و     
ــورژوازي تــقــديــم             بــه آکــادمــيــهــاي ب
ميکنند و اينگونه است که کمونيـسـم   
کارگري تبديل ميشود به کـمـونـيـسـم        

دردهــه هــاي قــبــل از        .  روشــنــفــکــري 
فروپاشي بلوک شرق استاد دانشگاهـي  
نبود که خودرا در اروپا مـارکسـيـسـت     
نداند، دانشجو با هـرخـواسـتـه اي کـه          
ميامـد جـلـو خـود را مـارکسـيـسـت                 

ولي همينها سرسوزنـي بـه     .  ميدانست
خصلت انقالبـي کـمـونـيـسـم اعـتـقـاد              
نداشتند و سـوسـيـالـيـسـم را تـبـديـل                
کــردنــد بــه ايــدئــولــوژي يــک عــده آدم           
تحصيلکرده، دانشجو و روشنفکر کـه     

ايـن حـرف     .  کارگران آنرا نـمـيـفـهـمـنـد       
پوچي است، اصال کمونيسم بـه فـرض     
وجود طبقه کارگر معـنـا دارد، ايـنـرا         
که کارگران کمونيسم را نـمـيـفـهـمـنـد            
ازکجا درآمده، کمونيسم يعني آرمـان    

 . طبقه کارگر
 
بــراي کســي کــه هــيــچ اطــالعــي از               

مـارکسـيـسـم نـدارد و يـک سـطـر هـم                    
مارکس نخوانده وقتي صداي منـصـور   

زيـپ پـوسـت      " حکمت را ميشنود کـه      
هرانسان منصفي راکـه بـازکـنـيـد يـک           
بلشويک دوآتشه ميخواد از توش بـزنـه     

اساس سوسيـالـيـسـم انسـان        " يا "  بيرون
، بشدت تحت تاثير قرارميگيـرد  " است

و مــيــگــويــد ايــن دارد حــرف دل                     
ولــي بــنــظــر مــن طــيــف        .  مــرامــيــزنــد

وسيعي ازچپهاي رنگارنگ جـلـوي مـا      
آقاشعار نـديـد، چـرت        " جبهه ميگيرند 

وپرت نگيد،  سوسياليسم اين نـيـسـت      
اگـر کـمـونـيـسـم         ...". که شما ميگيد و

قراربود برنامـه تـوسـعـه اقـتـصـادي و              
رشد اقتصادي باشد که مارکس را گـل  

ايــن .  مــيــگــرفــتــيــم بــرود پــي کــارش         
کــمــونــيــســم روشــنــفــکــري خــودش را         
مربوط به زندگي ميليـون هـا انسـانـي         
که دارند امروز دردنيا از بين مـيـرونـد،    

حس نميکند درعوض هـي صـفـحـات         
کاپيتال را برايتان ورق ميـزنـد، نـکـات       
تســتــي بــرايــتــان درمــيــاورد  و درود             
مـيـفـرسـتـد  بـه روان پـاک مـعـلـمـش                      

رحـم اهللا مـن       ( مرحوم کارل مـارکـس     
 ).قراالفاتحه

 
ــن طــيــف هــاي                 ــل هــمــه اي ــاب درمــق
رنگارنگ ازکمونيسم، منصورحکـمـت   
مــيــايــد وکــمــونــيــســم را ازقــفــس آزاد         
ميکند و ماهيت دخالتگرش را بـه او      

در کـمـونـيـسـم مـنـصـور           .  برميگرداند
حکمت خانه نشيـنـي، سـازشـکـاري و          
اجتناب نـاپـذيـر بـودن سـوسـيـالـيـسـم               

کمونيسـم او مـيـخـواهـد          .  جايي ندارد
سوسيـالـيـسـم کلـه خـري راديـکـال را                 
تبديل به يـکـي ازقـطـبـهـاي سـيـاسـي              

مـنـصـورحـکـمـت       .  جامعه تبديل کـنـد  
جلوي چـپـي مـيـايسـتـد کـه هـروقـت                   
مـــيـــخـــواســـت قـــدرت را بـــگـــيـــرد            
راديکاليسمش را کنار مـيـگـذاشـت و       
زماني راديکال بود که اتـفـاقـا درکـنـج        

روشنگري هيچگاه انـقـالب   .  عزلت بود
نميکند، حرفهاي خوب هـيـچـوقـت بـه        
قدرت نميرسند مگـرايـنـکـه دسـت بـه           

و دقـيـقـا هـمـيـن           .  قدرت سياسي ببرد
تمايل زياد کمونيسم منصور حـکـمـتـه     
که آنرا از ساير کمونيـسـمـهـا مـتـمـايـز           

باين معنا کمونيسم پـراتـيـک،    .  ميکند
کمونيسم سياسي، کمونيسم دخالتـگـر   
که از خصلتهاي کـمـونـيـسـم حـکـمـت             
هســتــنــد ايــن ديــدگــاه را در مــکــان              
برجسته اي درتاريـخ کـمـونـيـسـم قـرار            

همچنين حـزب کـمـونـيـسـت         .  ميدهند
کارگري تعابير بـورژوايـي کـه درمـورد         

سياست نـجـس اسـت        ( سياست هست 
را کنار مـيـزنـد و انسـانـيـت را               ...)  و

سياسي ميکند و حزب قوي اجتماعـي  
را بوجـود آورده کـه دارد سـر مسـالـه                

 . انسان دعوا ميکند
 

آيــا پــيــروزي کــمــونــيــســم     " حــکــمــت در  
ايـن خصـلـت      "  درايران مـمـکـن اسـت؟      

چپ سنتي را که عالقه اي بـه گـرفـتـن         
ميـنـامـد و      "  جونيوريسم " قدرت ندارد 

در مــقــابــل کــمــونــيــســم کــارگــري را            

مــعــرفــي "  سـيــنــيــوريســم " درچـارچــوب    
براي ما جـوانـان کـمـونـيـسـت          .  ميکند

خيلي عجيب است که چطور حـزب يـا       
سازماني خودش را کمونيست تعـريـف   
ميکند، ولي حتي هوس گرفتن قـدرت  

مسـالـه تصـرف قـدرت         .  راهم نميکنـد 
ســيــاســي کــه حــاال بــراي مــا امــري              
طبيعي و نتـيـجـه عـقـاليـي فـعـالـيـت               
کمونيستي است براي چپهـاي غـيـر از        
ما مسـالـه اي اليـنـحـل مـيـنـمـايـد،                   
درتئوري هاي آنها اصال گرفتن قـدرت    

درتـجـربـه انـقـالب        .  مساله اي نـيـسـت   
ديديم که چريکي فدايـي خـلـق کـه          ۵۷ 

اصال کاري به قـدرت نـدارد وعـظـمـت          
خلقهاي شـريـف او را رهسـپـار عـالـم               
رويا کرده است و يا امثـال حـزب تـوده        
که حداکثر شـکـمـشـان را بـراي وعـده               

) نـوري ( هاي خميني کبير به رفيق کيـا 
براي سهيم شدن درقدرت، صـابـون زده     
انــد و بــقــيــه ســازمــانــهــاي ديــگــرهــم           
يــواشــکــي وازپشــت ديــوار حــرفــهــاي         
نامفهومي ميزدند که کامال آنها را بـه  

هيچ يک ازاينها برنامـه  .  حاشيه ميراند
اي براي گرفتن قدرت سياسي نـداشـت     
و عــادت هــم کــرده بــودنــد کــه گــروه               

 .فشاري برجريانات بورژوايي باشند
  

درسالهاي اخير بـا عـروج کـمـونـيـسـم              
کارگري و وجـود حـزبـي مـثـل حـزب                 
کمونيست کارگري سوسياليسم ديـگـر     
فراتر ازيک آرمان رفته وبه يک ضـرورت  
جــهــانــي تــبــديــل شــده و آن تــعــابــيــر             
بورژوايي از سوسياليسم کـه قـراراسـت      

سوسيـالـيـسـم بـيـاورد و           ) عج(مهدي 
هنوز هـم شـرايـط ظـهـور آقـا فـراهـم                   
نشده، جايي نـدارد و کـمـونـيـسـم امـر              
همين امروز انسانهاي زيادي است کـه    
با اشتياق زيادي بسوي گرفـتـن قـدرت      

درديـدگـاه کـمـونـيـسـم          .  قدم برميدارنـد 
کارگري سوسياليسم همين امـروز يـک     
شعار سياسي نيست و فـورا مـا را بـه          
بحث حزب وقدرت سـيـاسـي حـکـمـت           
 ميبرد و اين تابوي سنتي کمونيسـم را   

کمونيستها قرار نيسـت قـدرت را       " که 
 . درهم ميشکند " بگيرند
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در بخش قبلي اين نـوشـتـه بـه جـريـان           
. راست موجود در دانشگاه پرداخـتـيـم   

جــريــان راســت مــوجــود در دانشــگــاه         
ادامه و شاخه دانشجويي ايـن جـريـان        

طـيــف  .  در بـيــرون از دانشـگــاه اســت          
راست در دانشگاه که بيـشـتـر شـامـل        
انجمن اسـالمـي و تـحـکـيـم و سـايـر                 
ــا بــه                   ــاس ــرايشــات مــي شــود اس گ
اعتراضات دانشجويي به ديـد ابـزاري       
براي پيشبرد معامالت سياسـي خـود     
که ربطـي بـه مـنـافـع تـوده دانشـجـو                 
ندارد، بـه عـنـوان بـرگ بـرنـده اي در                 
مقابل جناح رقيبش در حکومت نگـاه  
مي کند استفاده مي کند و صد البتـه  
نــه بــراي رفــع حــتــي ابــتــدايــي تــريــن            
مشکالت دانشـجـويـان و مـثـال رفـع             
آپارتايد جنـسـي و مـحـدوديـت هـاي             

ايــن .  اســالمــي و غــيــره در دانشــگــاه        
ــرل                    ــت ــن ــا ک ــد ب ــواه ــان مــي خ ــري ج
اعتراضات دانشـجـويـان هـم آنـهـا را             
عقيم و منحرف کرده و هـم از آن در            
معامالت خود با جناح رقيب استفاده 

همانطور که در بـخـش قـبـل هـم            . کند
تاکيد کردم اين جريان بعد از شکـسـت   
دوم خــرداد اقــبــالــي در جــامــعــه و               

 .دانشگاه ندارد
 

از نـوع    ( مشکل اساسي جريان راست   
در دانشـگـاه     )  انجمن اسالمي و غيـره 

اساسا عبور جامعه از سيـاسـت هـاي      
جـامـعـه ديـگـر مـي           .  اين جريان است

داند تا وقتي اين حکومت بـر سـرکـار        
است به هيچ کدام از خواسـتـه هـايـش       

جـامـعـه بـه تـجـربـه و بـا                 .  نمي رسـد   
مبارزات و تالش عظيمي کـه مـا در         
طول سال ها انجام داده ايم بـه ايـنـجـا         

 .رسيده است
 

 جريان چپ در دانشگاه
چپ در دانشگاه در يک تقسـيـم بـنـدي       

ــوده     .  کــلــي دو بــخــش دارد          ــکــي ت ي
دانشجويان که مطالباتي چپ دارند و   
خواهان بـرطـرف شـدن مـعـضـالت و               
تغيير شرايط دانشگاه و تـحـصـيـل و           
زندگي هستنـد و بـخـش ديـگـر چـپ               
رسمي که توانسته اسـت بـه درجـاتـي           

هر کدام از ايـن      .  خود را متشکل کند
بخش ها مشخصـات خـود را دارنـد،          
در مقابل حـکـومـت و نـظـم مـوجـود              
عکس العمل هاي خود را نشـان مـي       
دهند و جايگاهشـان در اعـتـراضـات         

 .دانشجويي متفاوت است
 

چپ رسمي و متـشـکـل، خـود طـيـف           
از .  مــحــدودي را در بــر مــي گــيــرد             

دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تا 
چپ شورايي و چـپ انـقـالبـي و چـپ                
کارگري تا دانشجويان سوسياليست و   
گروه هاي ديـگـري کـه بـعـضـا امـروز              
ديگر موجود نيستـنـد از ايـن بـخـش            

اجازه بدهيد عليرغم تـفـاوت     .  هستند
هاي اين تشکل هاي چپ، از آنجا کـه    
بحث بررسي تفاوت هاي اين گـروه هـا     
نيست همه اين طيـف را جـريـان چـپ           

تفاوت هاي اين گروهها با هم .  بناميم
منـظـور در     .  تاثيري در بحث ما ندارد

حــال حــاضــر بــررســي جــايــگــاه چــپ            
متشکل در اعتراضات دانشجويـي و    
جايگاه آن در بين کل توده دانشجو کـه  

 .به نظر من چپ است مي باشد
 

در يک نگاه اجمالي، از چهار يـا پـنـج        
سال قبل گروه هايي با گرايشـات چـپ     

. در دانشــگــاه هــا شــکــل گــرفــتــنــد            
کـه پـالکــارد        ۸۲ مشـخـصـا از سـال           

آزادي و برابري باال رفـت ايـن گـرايـش         
رسما اعالم وجود کرد و از آن بـه بـعـد      
گروه هاي مختلف چپ در دانشگاه پـا  

اينجا مسئله بر سر اخـتـالف     .  گرفتند
اين گروه ها با هم نيست، اين چـپ در    
دانشگاه پرچـم دار راديـکـال تـريـن و              
انساني ترين مـطـالـبـات مـوجـود در             

راديـکـال تـريـن و         .  دانشگاه بوده است
چپ ترين شعار ها و بنر ها و پـالکـارد   

بعضي شعـار هـا     .  ها را باال برده است
را در دانشـــگـــاه جـــا انـــداخـــت و                  

کـار  .  سرسختانه از آنها ها دفـاع کـرد      
اين چپ تنها به باال بـردن پـالکـارد و          

بنر در دانشگاه محدود نبوده اسـت و      
تنها روز دانشجو و مسائـل دانشـگـاه      

در .  عرصه کار اين چـپ نـبـوده اسـت          
آذر کـه شـاهـد           ۱۶ کنار مراسم هاي   

راديکال ترين بيانيه از جانب اين چـپ    
بوده ايم، مثال بردن مسـائـل کـارگـري       
ــزاري روز زن و                   ــرگ ــه دانشــگــاه، ب ب
تظاهرات عليه جنگ و عـلـيـه اسـالم         
سياسي برپايي صـنـدوق هـاي کـمـک            
مالي در حمايت از کارگران و غيـره از    
جمله فعاليت هاي بسـيـار مـوثـر ايـن          

 .چپ بوده است
 

جريان چپ در دانشگاه هميشه شـعـار     
سوسياليـسـم ، انسـانـيـت و آزادي و                

. برابري را در دانشگاه باال بـرده اسـت      
شعار يک نـژاد آن هـم نـژاد انسـانـي،                
فعاليت و سخنراني و آگاه گري عـلـيـه      
آپارتايد جنسي در دانشگاه و جامعـه،  
مبارزه براي آزادي دانشجويان زنـدانـي   

ولـي  .  و غيره جزء پرونده اين چپ است
سوالي که اين وسط هسـت ايـن اسـت        
که اين فـعـالـيـت هـا و شـعـار هـا و                     
آلترناتيو سوسياليسـتـي و انسـانـي و           
پيشرو چه قدر توانسته به پـرچـم تـوده        

تـوده دانشـجـو چـه         .  دانشجو بدل شود
قــدر حــول ايــن شــعــار هــا مــتــحــد و             
منسجم و متشکل شـده انـد؟ جـريـان         
چپ تا چه حد موفق شـده ايـن کـار را          

 !بکند؟ به نظر من خيلي کم
 

اعتراضات دانشجويي و موضوعاتـي  
که توده دانشجو را به ميدان مي کشد 
معموال اعتراض به مسائل صنـفـي و     

درست بـعـد   .  کم تر سياسي مي باشند
و دسـتـگـيـري و            ۸۶ آذر سـال     ۱۶ از 

ســرکــوب دانشــجــويــان بــه خصــوص          
جريان چپ در دانشگاه ها، ما شـاهـد     
اعتراضات وسيع و دامـنـه دار کـوي            
دانشگاه بوديم که بـه وضـعـيـت بـد و            

. کيفيت پايين غـذا در دانشـگـاه بـود          
صدها دانشجو بـه خـيـابـان آمـدنـد و             

ــد      ــردن ــراض ک ــم           .  اعــت ــعــد از آن ه ب
اعتراضات دانشگاه شيراز بـه اعـمـال      
محدوديت هاي اسالمي براي حـجـاب   
و غــيــره، اعــتــراضــات دانشــجــويــان          
دانشکده هاي فني تـهـران بـه تـغـيـيـر            
سطـح مـدرک تـحـصـيـلـي، اعـتـراض                

دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و باز 
هم شيراز و اصفهان و همدان و تـبـريـز    
و غيره همگي چـنـيـن زمـيـنـه هـايـي             

اعـتـراض بـه وضـعـيـت بـد              .  داشتـنـد  
آموزشي، رفاهي و مـحـدوديـت آزادي      

 . بيان، دانشجوي زنداني و غيره
 

اعتراضات دانشجـويـان در ايـن دوره          
خصلت هاي جالبي از خود بـروز داده      

اول گستردگي فوق العاده آن بـه    .  است
طوري که شـرکـت کـنـنـدگـان در ايـن              
اعتراضات صدها و هزاران نفره بـوده،    
ايــن اعــتــراضــات تــوانســتــنــد تــوده           
دانشجو را به خود جلب کنند و نشـان    
ــد امــر و هــدف  دانشــجــو را                    دادن
نمايندگي مي کنند که تـوانسـتـه انـد         
چــنــيــن تــاثــيــري بــر تــوده دانشــجــو             

خاصيت ديگر آنها پـي گـيـر      .  بگذارند
. بودن دانشجويان در مطالباتشان بـود 

روزه دانشــجــويــان       ۱۲ اعــتــراضــات    
شيراز و اعتراضات دانشجويان تربيت 
معلم که به محاصره نظامي دانشـگـاه   
انجاميد، اعـتـراضـات چـنـديـن روزه             
دانشـجـويـان دانشـکــده هـاي فـنـي و                

کشيده شدن دامنه اعـتـراضـات    .  غيره
بـه سـايــر دانشـگــاه هـا بـه جــز چـنــد                   
دانشگاه مـحـدود و بـه خصـوص در               

ايجاد هيئت هاي دانشـجـويـي      .  تهران
که در زمان اعـتـراض بـه وجـود مـي              
آمدند و امر پيشبـرد اعـتـراض را بـه           
عهده داشتند و اتکاي اين هيـئـت هـا      
به مجمع عمومي دانشجويـان کـه بـه        
صورت هاي جالبي انجام مي شد، بي 
اعتمادي به وعده وعيد هاي مسوليـن  
دانشــگــاهــي و حــکــومــتــي از جــملــه         
خصوصيات مهم اعتراضات توده اي   

 . دانشجويان در اين دوره بوده است
 

عدم سازشکاري، خواهان تغيير وضـع  
مــوجــود بــودن، پــي گــيــري و کــوتــاه            
نيامدن در مقابل تهديـدات، دانسـتـن      
ــيــن حــکــومــتــي و              ايــنــکــه مســئــول
دانشــگــاهــي در جــهــت اهــداف آنــهــا         
نيستند و کاري نـمـي کـنـنـد و سـايـر              
مشخصاتي کـه در بـاال اشـاره کـردم             
شاخص چپ بودن اعـتـراضـات اخـيـر          

گـرچـه   .  تودهاي دانشجويان مي باشـد 
چپ شدن و خصـلـت چـپ و راديـکـال            
گرفتن اعـتـراضـات دانشـجـويـان هـم            
متاثر از جامـعـه و پـيـشـروي طـبـقـه               

کارگر در اعـتـراضـات بـوده، هـم تـا                 
حدودي ما حصل فعاليت هاي جـريـان   
چپ در دانشگاه و به خصوص مـتـاثـر      
از مبارزات و فعالـيـت هـاي چـپ در           
جامعه و در راس آن حزب کمونـيـسـت    
کارگري ست، ولي هـمـيـن چـپ شـدن            
درجـــه دارد، يـــعـــنـــي چـــپ شـــدن               
اعتراضات توده اي نسبي ست و بـايـد   
براي عـمـيـق کـردن آن تـالش کـرد و                 

 .مبارزه کرد
 

ــن هــا                     ــا اي ــن اســت کــه آي ســوال اي
اعتراضات صنفي اي بيش نيسـتـنـد؟    
و جريانات چـپ ايـن وسـط چـه بـايـد               
بکند؟ جرياناتي کـه بـا پـالکـاردهـاي            
سرخ سوسياليسم يا بربريت آمـده انـد       
حاال چه بايد بکنند؟ آيا کوتاه آمدن از 
سوسياليسم يـا بـربـريـت و بـاال بـردن               
پرچم بهبود کيفيت غـذا بـراي جـريـان         

 چپ عقب نشيني نيست؟
 

آذر سال گذشته ايـن     ۱۶ بعد از جريان 
قضيه چنين مطرح شد که اعتراضـات  
دانشجويي بايد بـا پـرچـم مـطـالـبـات            
صنفي به ميدان بيـايـنـد تـا بـتـوانـنـد             

همان موقع ما معتـقـد   . توده اي شوند
بوديم جنبش و اعتراضاتي که با پرچم 
سوسياليسم يا بربريت به ميـدان آمـده     
اين کـار يـک عـقـب نشـيـنـي بـرايـش                  

امروز هم هـمـيـن      .  محسوب مي شود
. قضيه بـرعـکـس اسـت      .  را مي گوييم

جنبشي کـه بـا پـرچـم سـرخ و شـعـار                  
آزادي برابري و سوسياليسم به مـيـدان     
آمده بايد بتواند اعتراضات صنفي را   
بــه دنــبــال خــود بــکــشــانــد و پــرچــم               

چـپ  .  سوسياليسم را به دستشان بدهد
براي اينکه بتـوانـد اوضـاع را عـوض           
کـنــد بــايـد بـتــوانـد جـامــعـه را حــول                 
سياست هاي خودش سازمـان بـدهـد،      
بايد بتواند در هر مرحله از مبارزه گام 
بعدي را نشان بدهد و جـامـعـه را بـه             
دنبال خـودش بـه آن جـايـي کـه مـي                   

اگرقرار باشد چـپ از      .  خواهد بکشاند
شعار هايش کوتاه بيايـد و بـه خـاطـر           
توده گير شده دنباله روي اعـتـراضـات    
باشد ديگر رهبري و به هـدف رسـيـدن      

 .برايش بي معنا مي شود
 

به نظر من اصل قضيه ايـن اسـت کـه          
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مطلبي که در زيـر مـي       :  يک توضيح( 

آيــد بــخــش کــوچــکــي از جــزوه دوم                
" اسطوره بـورژوازي مـلـي و مـتـرقـي            " 

ايـن جـزوات يـکـي از ضـروري              .  است
ترين متوني است که هر کـمـونـيـسـت        

در .  جواني بويژه در ايران بايد بـخـوانـد   
اين جزوات منصور حکمت ضمن نقـد  

کـه تـوسـط      "  اسطوره بورژوازي مـلـي    " 
چپ هاي پوپوليست آن دوره تـقـديـس        
ميشد، در عين حال يک رشـتـه از بـد          
فهمي ها و درکهاي ناقص و نـادرسـت   
از اقتصاد و مناسبات سرمـايـه داري     
را که در بين چپ ها مـعـمـول بـود را           

متاسفانه هنوز که هـنـوز   .  نقد ميکند
است بسياري از چنين برداشت هـايـي     
رنج ميبرند و اين حتي به کمـونـيـسـت     
. هاي نسل جديد هم سرايت کرده است

سرمايه داري ملي و مسـتـقـل بـنـيـاد         
اصلي انواع سوسياليسم بـورژوايـي و       

نـقـد ايـن      .  غير کارگري در ايران اسـت   
اتوپي ملي مستقل فوق الـعـاده مـهـم       

 .است
يک نمونه اين درکهـاي نـادرسـت، در         

يعني .  تعريف خود سرمايه داري است
بحثي که همينجا مـنـصـور حـکـمـت           
اثباتا تـوضـيـح مـيـدهـد و در ادامـه                
نشان ميدهد که چگونه نديدن سرمايه 
داري بعنوان نظام توليد ارزش و بسـط  

خـود در    )  توليد ارزش اضـافـه  ( ارزش 
واقع مادر بسياري از کج فهمـي هـاي     
تئوريک در نقد سـرمـايـه داري و درک          
مناسبات اجتماعي و سياست متکي 

ما اينجا فرصت نبـود کـه     .  بر آن است
بخش هاي انتقادي نـوشـتـه مـنـصـور           
حکمت را بياوريم و فقط بخش اثباتي 

اما اميداوريم خواننـده بـا     .  آنرا آورديم
مراجعه به سايت منصور حکمت کـل    

اســطــوره بــورژوازي   " جــزوه اول و دوم         
 .را مطالعه کند" ملي و مترقي

اما دليل مشخصتر آوردن اين نوشـتـه   
کوتاه و مـوجـز در تـعـريـف  تـولـيـد                     
سرمايه داري مربوط است به مباحثي 
که در هفته هـاي اخـيـر حـول بـحـران               

فـرق  .  اقتصـادي جـهـانـي داشـتـه ايـم             
ــان               ــا هــمــه اقــتــصــاد دان مــارکــس ب
بورژوازي اين است که سرمايه را نه از   
مــوضــع يــک ســرمــايــه دار يــا خــرده             
سرمايه دار که از موضع کـارگـر نـقـد         

در تـوضـيـح سـرمـايـه داري             .  ميکند
دست روي جوهر آن يعني همان توليـد  
ارزش اضافه مـيـگـذارد و دقـيـقـا بـر              
همين مبنا هست که ميتـوانـد عـلـت       
بنيادي بحران هاي اقتصادي سرمـايـه   

در ايـن مـورد       .  داري را توضيـح دهـد    
هفته گذشته بحث ديگري از مـنـصـور    
حکمت را آورديم و در همين مقاله هم 

 . اشارات کوتاهي ميکند
بارديگر همـه خـوانـنـدگـان را دعـوت             
ميکنيم تا در ايـن مـورد بـنـويسـنـد،           
نظر بدهنـد و يـا سـواالتـي کـه فـکـر                  
ميکنند بايد جواب بگيرد را  مـطـرح     

ما در صدد هسـتـيـم مـبـاحـث           . کنند
بيشتري در زمـيـنـه اقـتـصـاد و نـقـد                 
سرمايه داري داشته بـاشـيـم و اظـهـار          
نظر خوانندگان نشريه ميتواند بسـيـار     

 .)    جوانان کمونيست. به ما کمک کند
 
بمثابه  یدار توليد سرمايه (

وحدت پروسه توليد و 
توليد (پروسه بسط ارزش 

 )ارزش اضافه
اسطوره بـورژوازي    " به نقل از جزوه دوم 

اتـحـاد مـبـارزان       ،      " ملي و مـتـرقـي       
 ٥٩ کمونيست فروردين 

 
 

داري چيست و بر چه اسـاس از     سرمايه
هــاي تـولــيــدي مــتــمــايــز         سـايــر نــظــام   

داري    ميگردد؟ مارکس توليد سرمايه
وحدت پروسه توليد و پروسه بسـط    "را 

تـعـريـف    )"  توليد ارزش اضافه( ارزش 
براي شـنـاخـت جـوهـر نـظـام              .  ميکند
داري مـيـبـايـد قـدري در ايـن              سرمايه

  :تعريف دقيق شويم
 

توليد اجتماعي پيش شرط وجـود هـر     
. جامعه و زيربـنـاي اسـاسـي آن اسـت           

هاي تـولـيـد       وجه مشترک تمامي شيوه
اجتماعي در طول تـاريـخ بشـر هـمـان          

اي کـه   پروسه فيزيکي کار است؛ پروسه
در آن انسان بـه کـمـک ابـزار خـود بـر                 
طبيعت اثر گذاشته، آنرا تغيير شـکـل     
ميدهد و اشياء مورد نياز و اسـتـفـاده    

کـار  " .خود را از دل آن بيرون مـيـکـشـد    
اي ميان انسان و    قبل از هر چيز پروسه
اي که از طريق آن  طبيعت است، پروسه

انسان با فعاليت خود در متابـولـيـسـم     
موجود ميان خود و طبـيـعـت دخـيـل        

به آن نظم ميبخشد و کـنـتـرل    .  ميشود
جـلـد   ". ( خود را بر آن اِعمال مـيـکـنـد      

پروسه کار، دقـيـقـاً      )  ١٧٣ اول صفحه 
به اين اعتبار که وجـه مشـتـرک هـمـه          

هاي توليد اجـتـمـاعـي اسـت، از           شيوه
اشکال معين مناسبـات تـولـيـدي در         
هر مرحله معين از توسعه تاريخ بشـر    

به عـبـارت ديـگـر، در           .  مستقل است
بطن هر نظام اجتماعي پروسه کـار بـا       

. ابـــعـــاد مشـــتـــرکـــي جـــريـــان دارد          
هـاي     تـريـن دوره       جديـدتـريـن و کـهـن         " 

اجــتــمــاعــي در مــقــوالت مــعــيــنــي           
مشترکند که توليد بدون آن غير قـابـل   

گـرونـدريسـه، صـفـحـه         " ( تصور اسـت   
عوامل و عناصر بنيادي پروسـه  )  ٨٥ 

کار، که صرفنظر از شکل مـنـاسـبـات     
توليدي و درجه رشد نيـروهـاي مـولـده       
در هر جامعه، اساس توليد اجتماعـي  

) ١ :  را تشکيل ميدهند عـبـارتـنـد از      
) ٣ شيئ يا موضـوع کـار، و         )  ٢ کار 

بنـابـرايـن در پـروسـه کـار،             . " ابزار کار
فعاليت انسان از طريق ابـزار کـار، بـه        

. تغييري در موضوع کار ميـانـجـامـد    
 .چيزي کـه خـود از آغـاز هـدف بـود               

پروسـه کـار در مـحـصـول بـه فـرجـام                   
مـحـصـول ايـن پـروسـه يـک              .  ميـرسـد  

ارزش مصرف است، يـعـنـي مـقـداري        
مواد طـبـيـعـي کـه بـواسـطـه ايـجـاد                   
تغييراتي در شکل آن، قـابـلـيـت رفـع            

جـلـد   ". ( نيازهاي بشري را يافته اسـت   
اگر پروسه کار را از نقطـه  ). " ١٧٧ اول 

نظر نتيجه نهائي آن در نظر بـگـيـريـم،       
روشن است کـه هـم ابـزار کـار و هـم                  
موضوع کـار، هـر دو اجـزاء وسـائـل                
توليد هستند و خود کار، کـار مـولـد        

  ).١٧٦ همانجا صفحه  " (است
 

پـروسـه کـار، و تـولـيـد             :  خالصه کنيم
شـرط     ارزش مصرف از طريق آن، پيش

وجودي انسان و هر نـظـام اجـتـمـاعـي           
اين پـروسـه مـيـتـوانـد از نـظـر                 .  است

دامنه گسترش و شکل عملي خود در   
مراحل مـخـتـلـف تـکـامـل تـاريـخـي               
جوامع از ابعاد مـتـفـاوتـي بـرخـوردار           
باشـد، لـيـکـن در وراء ايـن ابـعـاد و                    
اشکـال گـونـاگـون، وجـود دو عـامـل                

شرطي  وسائل کارو  کاراساسي يعني 
پـروسـه   .  ضروري و انکارنـاپـذيـر اسـت      

کـار و    ( کار و تقابل عوامل دروني آن   
پايه فيزيکي و مادي هـر    )  وسائل کار

نظام توليـدي اسـت و مـارکـس آن را               
و الجـرم    ( هر نوع توليد   " شرايط کلي"

نـام  )  شرط اساسي وجود هـر جـامـعـه        
  .مينهد

 
شـرايـط   " ليکن وقـوف بـر وجـود ايـن             

، يــعــنــي درک ضــرورت وجــود          " کــلــي
پروسه کار و مکان محوري آن در هـر      
نظام اجتماعي، خود در عيـن ايـنـکـه       

در شـنـاخـت         نقطـه آغـاز    ترين  اصولي
قانونمندي حرکت جوامـع اسـت، ايـن        

طرح سـيـر     .  شناخت را تامين نميکند
تکاملي تاريخ و ديـنـامـيـسـم درونـي           
حرکت آن، و تاکيد بر اينکه مناسبات 

در اين سير  اشکال متفاوتياجتماعي 

تکاملي بخود ميپذيرند و در هر دوره   
 حــرکــت مســتــقــلــي  مــعــيــن قــوانــيــن      

اي    مييابند، يکي از دستاوردهاي پايه
. مــاتــريــالــيــســم تــاريــخــي اســت               

ــواع             ــالف انـ ــرخـ ــم، بـ ــسـ ــيـ ــارکسـ مـ
هاي بورژوائي که مناسبات  ايدئولوژي
داري را ازلـــي و ابـــدي                  ســـرمـــايـــه

ميـپـنـدارنـد، دقـيـقـا بـر مـحـدوديـت                  
تاريـخـي ايـن مـنـاسـبـات و شـرايـط                  
پيدايش، حرکت و احتضار آن انگشـت  

. ميگذارد و آنرا به تحلـيـل مـيـکـشـد        
طبيعي است که چنين تحليلي صـرفـاً     

شـرايـط   " نميتواند بر اساس شـنـاخـت        
اسـتـوار گـردد، چـرا کـه            "  کلي تـولـيـد   

 مسـتـقـل   سخن بـر سـر قـانـونـمـنـدي                
هـاي مـعـيـن          حرکت جـوامـع در دوره      

ايـن بـه اصـطـالح         " تاريخـي اسـت، و         
چيزي جز مـقـوالت      شرايط کلي توليد

انتزاعي نيست که هيچيک از مـراحـل   
تاريـخـي واقـعـي تـولـيـد را تـعـريـف                   

 ٨٨ گـرونـدريسـه صـفـحـه           " ( نميکـنـد  
هـرگـاه از     " پـس ).  تاکـيـد از مـارکـس        

توليد سخن ميگوئيم همواره توليد را   
در مرحله خاصي از توسعه اجتمـاعـي   

374جوانان كمونيست     11 

چپ رسمي يـا هـمـان جـريـان چـپ در               
دانشگاه نتوانسته است سوسـيـالـيـسـم      
را به عنوان مرهم هـر دردي بـه تـوده            
دانشجو معرفي کند و پرچـمـش را بـه        
عنوان پرچم همه مطالبات انسـانـي و       
به حق به دست اعتراضات دانشجويـي  

بــراي مــثــال دانشــجــويــي کــه        .  بــدهــد
مشکل خوابگاه دارد، دانشجويـي کـه     
مشکل پائين بودن سطح آمـوزشـي و       
رفاهي دارد، دانشجويي که با آپارتايد 
جنسي مشکل دارد و آن که  دوربـيـن       
مدار بسته نمي خواهد و همـه و هـمـه        
بايد به اين نتيجه برسند که هيچ کـدام    
از خــواســتــه هــاشــان در جــمــهــوري              

جـامـعـه سـال       .  اسالمي شدني نيـسـت  
هاست به اين نتيجه رسيده ولي اين که 
سوسياليسم دواي هـمـه درد هـاسـت             

بايد برايش کـار کـرد و       .  بايد جا بيفتد
اين وظيفه کمونيست هاي کارگريست 
چرا که اين ديدگاه کمونيسـم کـارگـري      
ست که مي خـواهـد جـامـعـه را حـول             

سوسياليسم مـتـحـد کـنـد و رهـبـري                
طبقه کـارگـر را بـر کـل اعـتـراضـات                

اگر طبقه کارگر .  اجتماعي تامين کند
مي تواند و بايد کـل جـامـعـه را آزاد             
کند براي اين کار بايد کل جـامـعـه را        

بايد کل جـامـعـه را حـول           .  بسيج کند
سياست انساني و متـحـد کـنـنـده اش          

ايـن در دانشـگـاه  هـم             .  متحـد کـنـد     
معنيش اين ست که اعتراضات بـايـد     
حول پرچم سوسياليسم به عنوان دواي   

 .همه درد ها منسجم و متحد شوند
اين کار کمونيسم کارگريست کـه ايـن       
را توضيح بدهد و جا بيندازد و بسـيـج   
کند و متحد کند، راه را نشان بدهـد و    
کل جامعه را حول سوسياليسم و افـق      
و آرمان طبقه کارگـر سـازمـانـدهـي و          

در دانشـگـاه هـم ايـن           .  متشکل کـنـد  
وظيفه هر فعال چپ و سوسيـالـيـسـتـي      
است که در اين خط و جهـت در هـمـه        
اعــتــراضــات و بــراي رســيــدن بــه هــر            
مطالـبـه اي پـرچـم سـوسـيـالـيـسـم را                   
برافرازد و به توده دانشجو نشان بـدهـد   

 ن هم!که سوسياليسم راهش است
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 ... نگاهی به اعتراضات دانشجويی

 سرمايه داری چيست؟
 منصور حکمت

 12ادامه صفحه 



توليد بطور کـلـي يـک      ...  در نظر داريم
انــتــزاع اســت، لــيــکــن تــا آنــجــا کــه              

هاي مشترک را تعريف و تـاکـيـد       جنبه
کرده و از تکرار جـلـوگـيـري مـيـکـنـد             

هـمـانـجـا     " ( انتزاعـي مـنـطـقـي اسـت          
آنـچـه مـا مـيـخـواهـيـم              .(٨٥ صفحه   

بدانيم قـوانـيـن حـرکـت نـظـام تـولـيـد                 
داري، بمثابه يک نـظـام تـولـيـد         سرمايه

معين و يک دوره تـاريـخـي مشـخـص          
است و طبـيـعـي اسـت کـه بـراي ايـن                

شرايط کلي " منظور نميتوان بر تحليل
وجــه    ، يـعـنـي     ) پـروسـه کـار     " ( تـولـيـد   
داري بـا سـايـر           نظام سرمـايـه   مشترک
کـامـال   .  هاي اجتماعي تکيه کرد نظام

برعکس، بايد دقيقا به سراغ شنـاخـت   
و تــحــلــيــل آن مــنــاســبــات و روابــط            

اي بـرويـم کـه شـيـوه تـولـيـد                    تولـيـدي  
هـاي     داري را از ديـگـر شـيـوه             سرمايه

توليد اجتماعي، کـه هـمـه بـا هـم در              
وجــود پــروســه کــار و تــولــيــد ارزش              

. مـيـکـنـد     متمايزمصرف مشترکند، 
ــفــه  ــيــد                 مــؤل ــول ــژه ت هــا و روابــط وي
  داري کدامند؟ سرمايه

 
الـنـفـسـه و        ديديم که بررسي توليد، في

در انتزاع از مناسبات معين توليـدي،  
هر قدر هم که در جزئيات رابطه کار و   
وسائل کار دقيق شويم، بـخـودي خـود      

بـه  .  پاسـخ سـؤال مـا را در بـر نـدارد                 
" استثـمـار  " همين ترتيب بررسي مقوله 

اي انتزاعي بـه بـيـراهـه رفـتـن            به شيوه
ــروســه کــار            .  اســت ــطــور کــه پ هــمــان
شرط کلي هر نظام توليدي است،  پيش

اضــافــه بــر   ) اضــافــه مـحــصــول   وجـود    
ضروريات مصرفي توليدکـنـنـدگـان و       

نـيـز شـرط       (باز سازي وسـائـل تـولـيـد       
جـوامـع طـبـقـاتـي          همهضروري وجود 

رشـد نـيـروهــاي مـولــده در دل             .  اسـت 
جوامع کموني اوليه و تـولـيـد اضـافـه          
ــيــدايــش طــبــقــات             شــرط ضــروري پ
اجتماعي است، چـرا کـه بـدون وجـود           
اين اضافه محصول اصوالً سخـنـي از     

اي در      تملک بخشي از تـولـيـد طـبـقـه          
) استثـمـار  ( جامعه توسط طبقه ديگر 

بنابراين وجـود    .  نميتواند در بين باشد
اضافه محصول صرفاً ميتوانـد يـکـي      

جـوامـع   هاي اساسـي تـمـايـز          از مؤلفه
بـاشـد و بـاز،           طبقاتي از کمون اولـيـه  

دقـيــقـا بــه ايــن خـاطــر کــه ايـن وجــه                 
جوامع طـبـقـاتـي اسـت،         تماممشترک 

نميتواند خود بيانگر چگونگي روابـط    
اقــتــصــادي و ســيــاســي طــبــقــات در           

هاي معين و مـخـتـلـف تـوسـعـه               دوره
تاريخي جوامع گشـتـه و يـا قـوانـيـن               
اقتصادي مستقل حرکت هـر دوره را        

آنـچـه   .  از ادوار ديگـر مشـخـص کـنـد         
هـاي طـبـقـاتـي مـخـتـلـف را از                     نظام

يــکــديــگــر مــتــمــايــز مــيــکــنــد وجــود        
تـمـلـک اضـافـه        ( استثمار بطور کـلـي       

محصول توليدکنندگان بوسيله طـبـقـه    
خــان .  نـيــسـت  )  و يـا طـبــقـات حـاکــم          

فاتحي که خراج ميگيرد، آخوندي کـه    
از خمس و زکـات زنـدگـي مـيـکـنـد،              
اربابي که از محصول سـهـم مـيـبَـرد،          

ــرد و               ســرمــايــه  داري کــه ســود مــيــبَ
رباخـواري کـه ربـح مـيـگـيـرد، هـمـه                  
سهمي از محصوالت کار اجـتـمـاعـي       
ميبَرند که خود نقشي در پروسه توليد 

اي    به همين ترتيـب بـرده    .  اند آن نداشته
کــه بــراي صــاحــبــش جــان مــيــکَــنَــد،          
رعيتي که بيگاري ميکند و کـارگـري     

در بـازار    "  آزادانـه " که نيروي کـارش را   
دار مـيـفـروشـد، هـمـه،            کار به سرمايه

عليرغم اينکه توليدکـنـنـدگـان ثـروت        
جامعه هستند، از حداقل مـعـيـشـتـي      
که در هر مقطـع مـعـيـن در جـامـعـه              
تلويحاً و يا علناً به رسميت شـنـاخـتـه     

پـس  .  مندند و نه بيشتـر  شده است بهره
هاي مختلف اجتماعي  وجه تمايز دوره

در تاريخ جوامع طبقاتي، وجـود و يـا       
عدم وجـود اسـتـثـمـار و مـفـتـخـوري                  
نيست، بلکه آن روابط و قـانـونـمـنـدي        
خاص اقتصادي است که اسـتـثـمـار و         
مــفــتــخــوري در هــر دوره مــعــيــن در            
چهارچوب معين و مستقل آن شـکـل       

مارکس مؤلفه اصلي تمـايـز   .  ميگيرد
جوامع طبقاتـي مـخـتـلـف را چـنـيـن               

هـاي     آنچه فرماسيون: " خالصه ميکند
اقتصادي گوناگون جـوامـع را از هـم            

شکلي است کـه بـر       ...  متمايز ميکند
مبناي آن اين کار اضافه در هر مـورد    

بـه  ( کـارگـر      - از توليد کننده مستقيـم 
بــيــرون کشــيــده         -)  مــعــنــاي عــام      

). ٢٠٩ جلد اول، صـفـحـه          " ( ميشود
داري    داري را سرمايه پس آنچه سرمايه

ميکند ايـن نـيـسـت کـه ايـن نـظـام،                   
نظامي توليدي است و در آن انسـان،          
به کمک وسائل توليد، ارزش مصـرف      

بوجود مي آورد، چه اين خصلت تـمـام   
جوامع بشري است؛ به همين تـرتـيـب،    

داري با ايـن مـؤلـفـه مـتـمـايـز              سرمايه
نميشود که در ايـن نـظـام، از تـولـيـد               

) به معناي عـام   ( کارگران   -کنندگان 
کار اضافه کشيده ميشود و اضـافـه     -

محصول به تـمـلـک مـالـکـان وسـائـل               
توليد در مي آيد، چه باز اين خصـلـت     

هاي اجتماعي طبـقـاتـي     عام همه نظام
داري مـاهـيـتـي        آنچه به سرمايه.  است

اي مســتــقــل       مــجــزا و قــانــونــمــنــدي      
ميبخشد، شيوه منحصر بفردي اسـت    
که بر اساس آن اضافه محصول در اين 
نظام به تملک مالکان وسـائـل تـولـيـد          

اين شيوه و شـکـل، چـيـزي       .  درمي آيد
تـولـيـد    .  نيسـت  توليد ارزش اضافهجز 

داري نظامـي اسـت کـه در آن             سرمايه
پروسه تـولـيـد      " ، يعني " رابطه سرمايه" 

بر توليد اجتماعي حاکم "  ارزش اضافه
ميشود و پروسـه اجـتـمـاعـي کـار در             

توليد ارزش ( چهارچوب بسط سرمايه 
پيش از آنـکـه       .  مُقّيد ميگردد (اضافه

به شرايط غـلـبـه سـرمـايـه بـر تـولـيـد                 
اجتماعي بپردازيم الزم است قدري در   

، يـعـنـي پـروسـه          " رابطه سرمايـه " خود 
  :تـولـيـد ارزش اضـافـه دقــيـق شـويـم                

اينکه مـحـصـول اضـافـه بـه صـورت                
ارزش اضافه متجلي گردد، قبل از هر 
چيز مستلزم آنسـت کـه مـحـصـوالت            

عـالوه بـر     )  پروسه تـولـيـد   ( پروسه کار 
ارزش مصرف داراي ارزش نيز باشند، 

بايـن  .  به عبارت ديگر کاال شده باشند
ترتيب هم از نقطه نظر تحليلي و هم از 
نــظــر تــکــامــل تــاريــخــي مــقــوالت،          

ها و روابط اقتـصـادي، کـاال بـر          پديده
تـولـيـد    ).  ٨ ( سرمايه پيشي ميگيـرد    

داري شکل تـکـامـل يـافـتـه و            سرمايه
توليـد  .  يافته توليد کاالئي است تعميم

کاالئـي، کـه در آن تـولـيـدکـنـنـدگـان                  
مستقل که صاحب ابزار کار خويشـنـد   

و يا ( محصوالت خود را )  و يا تجار( 
اضافه محصول توليدکنندگـان ديـگـر      

در بازار مبادله مـيـکـنـنـد، خـود           )  را
اين شيوه توليد .  اي تاريخي دارد ريشه

هاي تـولـيـدي مـاقـبـل          در حاشيه نظام
داري رشد ميکـنـد و بـتـدريـج           سرمايه
ــه  ــطــف ــط                 ن ــادهــا و رواب ــه هــاي آن ن

اي کــه بــعــدهــا در نــظــام             اقــتــصــادي
ــه مــحــور اســاســي             ســرمــايــه  داري ب

مانند  - مناسبات حاکم بدل ميگردند

پول، بـازار، جـدائـي مـانـوفـاکـتـور از               
را   -کشاورزي، بسط تجارت و غـيـره     

ــوجــود مــي آورد         ــدا در         .  ب ــت ايــن اب
چهارچوب تـولـيـد کـاالئـي اسـت کـه                
محصوالت پـروسـه کـار بـجـز ارزش              
مصرف از مؤلفه ارزش نيز بـرخـوردار     

کاال وحدت ارزش مصـرف    .  ميگردند
وحـدت  " و ارزش اسـت و تـولـيـد کـاال           

". پروسه کـار و پـروسـه تـولـيـد ارزش              
لــيــکــن از تــولــيــد کــاال تــا تــولــيــد                

داري، چه از نظر تحليلي و چـه     سرمايه
از نقطه نظر تکامل تاريخي راه درازي 

از نقطه نظر تحلـيـلـي مـارکـس        .  است
: اين تفاوت را چنين خالصه مـيـکـنـد      

پروسه توليد، هرگاه به مثابـه وحـدت     " 
پروسه کار و پروسـه تـولـيـد ارزش در           
نظر گرفته شود همـان پـروسـه تـولـيـد           
کاال است، و هر گاه به عنـوان وحـدت     
پــروســه کــار و پــروســه بســط ارزش              

در نظـر گـرفـتـه       )  توليد ارزش اضافه( 
داري و يـا بـه            شود، تـولـيـد سـرمـايـه        

داري    عبارت ديـگـر شـکـل سـرمـايـه             
جـلـد اول صـفـحـه          " ( توليد کاال اسـت   

در توليد کاالئي سخن بـر سـر        .(١٩١ 
ــد                   ــي ــول ــد ارزش اســت و در ت ــي ــول ت

داري بــر ســر تــولــيــد ارزش             ســرمــايــه
 اهميت اين تفاوت در چيست؟. اضافه

 
آيا پروسه توليد ارزش اضافه همان  (١ 

پروسه توليد ارزش نيست که بـيـش از     
  حد معيني کش داده شـده بـاشـد؟ و           

آيا بـايـن تـرتـيـب تـفـاوت تـولـيـد                    (٢ 
داري صـرفـاً        کاالئي و توليد سـرمـايـه   

  تفاوتي کّمي نيست؟
 

در مورد سؤال اول بايد گفت کـه بـدون     
 چنين اسـت    داري نظام سرمايهشک در 

پروسـه تـولـيـد ارزش اضـافـه             .     ) ٩ ( 
همان پروسـه تـولـيـد ارزش اسـت کـه               

مـعـيـنـي ادامـه        "  حد نصـاب   " بيش از 
يافته باشد ليکن آنجا که توليد ارزش   
را در نظـام کـاالئـي بـا تـولـيـد ارزش                

داري    اضافه، که مختص نظام سرمايه
است، مقايسه کنيم درمـيـيـابـيـم کـه           

يعـنـي تـولـيـد        ( براي تحقق اين دومي 
وجـود شـرايـط عـيـنـي           )  ارزش اضافه

معيني ضروري اسـت کـه اصـوال در            
محور .  نظام توليد کاالئي غايب است
کـاالشـدن   اصلي اين شـرايـط عـيـنـي          

بـراي آنـکـه تـولـيـد           .  اسـت    نيروي کار

اضافه بصورت ارزش اضـافـه تـجـلـي          
يابد، ايـن صـرفـاً کـافـي نـيـسـت کـه                    
محصوالت پروسه کار عـالوه بـر ايـن        
که ارزش مصرف هسـتـنـد ارزش هـم         

، بـلـکـه مـيـبـايـد          ) کاال گردند( باشند 
کـار و وسـائـل        " ( شرايط کلي تـولـيـد   " 

نيز به کاال بدل گردند، تا بديـن  )  توليد
ترتيب پروسه کار به پروسه مواجهـه و    

 نـوع کـاال    فعل و انفعال مـتـقـابـل دو           
تبديل شود و از ايـن طـريـق عـوامـل              
اوليه پروسه کار بتـوانـد بـيـان ارزشـي          

وسائـل کـار در هـمـان تـولـيـد                .  يابند
کاالئي نيز اين قابليت را دارند کـه تـا     

اي به کاال تـبـديـل     حدود قابل مالحظه
و يـا    ( ليـکـن کـاال شـدن کـار              .  شوند
و )  تــر بــگــوئــيــم، نــيــروي کــار          دقــيــق

آن به مثابه يـک کـاال دقـيـقـاً           بازتوليد
اي اسـت کـه شـرط الزم               همان پروسـه 

توليد ارزش اضافه و جوهر ويژه نـظـام     
از هـمـيـن جـاسـت        .  داري است سرمايه

داري بمثابـه   که اهميت تعريف سرمايه
را "  تــولــيــد کــاالئــي تــعــمــيــم يــافــتــه       " 

بـه  "  کـاالشـدن  " درمييابيم، چرا کـه تـا       
تعميم نيابد، توليد کـاالئـي    نيروي کار

بـه  .  داري بدل نميشـود  به توليد سرمايه
اين ترتيب پاسخ سؤال دوم هـم اکـنـون      

تفاوت توليد کـاالئـي بـا        .  روشن است
داري، از نـقـطـه نـظـر               توليد سـرمـايـه   

 .تحليلي، ابداً تـفـاوت کـّمـي نـيـسـت           
داري صرفاً نظامي نيسـت کـه      سرمايه

شـده     تـر    گسـتـرده  در آن توليد کاالئـي    
 بـيـشـتـري    باشد و يا مـثـالً کـاالهـاي           

صحبت بر سـر کـاالشـدنِ      .  توليد شوند
نيروي کار   -ترين پديده اقتصادي  مهم

. و تئوري توليد ارزش اضافـه اسـت      -
از نظر تاريـخـي نـيـز، هـمـانـطـور کـه                
گفتيم، از تـولـيـد کـاالئـي تـا تـولـيـد                

داري راه درازي اسـت و ايـنـک         سرمايه
تحول توليد کـاالئـي     .  واضح است چرا

داري در گـرو آن           بـه تـولـيـد سـرمـايـه           
تحـوالت و تـغـيـيـرات اجـتـمـاعـي و                  
تــاريــخــي اســت کــه زمــيــنــه را بــراي           
کاالشدن نيروي کار فراهم مـي آورد و      

تـاريـخ ظـهـور        .بدان تحقق ميـبـخـشـد    
سرمايه، تاريخ ظهور کارِ مزدي از دل   

تاريـخ  .  بار فئودالي است روابط اسارت
سلب مـالـکـيـت از تـولـيـدکـنـنـدگـان                
مستقيم و جدائي زارعـيـن از زمـيـن           
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در " است، تاريخي که بگفته مـارکـس       
تقويم حيات بشريت با حروفي از آتـش    

جـلـد اول     " ( و خون ثـبـت گشـتـه اسـت         
 .)٦٦٩ صفحه  

 
تقابل کار مزدي و سـرمـايـه و تـولـيـد             
ارزش اضـافـه بـر مـبـنـاي آن، جـوهـر                 

بـا کـاالشـدن      .  اسـت "  رابطـه سـرمـايـه      " 
نيروي کار در سطح وسيـع در جـامـعـه         
رابطه سرمايه بر توليد اجتماعي حاکـم  

با استقرار حاکميت سـرمـايـه    . ميگردد
بر توليد اجتماعي، قوانين اقـتـصـادي      
حرکت جامعه نيز خصلتـي مشـخـصـاً       

مـقـوالت   .  دارانه بخود ميگيرد سرمايه
و روابطي چون پروسه توليد، کاال، پول، 
بازار و غيره که از نقطه نظر تحليـلـي و     

فـرض و زمـيـنـه ظـهـور                تاريخي پيش
داري بـودنـد،        سرمايه و توليد سرمـايـه  

اينک به اتـکـاء سـرمـايـه و بـر اسـاس                
قانونمندي حـرکـت آن، مـوجـوديـت و              

حـتـي مـقـوالت       . " استقـرار مـيـيـابـنـد        
هاي اقتـصـادي    اي که با شيوه اقتصادي

پيشين متناسب بـودنـد، تـحـت نـظـام           
داري از خصلت تـاريـخـي     توليد سرمايه

اي بــــرخــــوردار          جــــديــــد و ويــــژه         
). ٩٥٠ نـتـايـج، صـفـحـه           " ( ميشـونـد  

سرمايه مُهر خود را بر تمامـي پـروسـه      
رابـطـه انسـان و وسـايـل            .  کار ميکوبد

اي مــيــان      رابــطــه" تــولــيــد خــود را در         
دار خـريـده اسـت،         چيزهائي که سرمايه

متـجـلـي    "  چيزهائي که به او تعلق دارد
فـرض     ميسازد و پروسه کار، اين پـيـش  

وجود و بقاء جامعه بشـري، صـرفـاً بـه         
مَحملي ضروري براي توليد، بازتوليد و 

بدل ميگردد، و دامنـه   سرمايهانباشت 
و بسط و چگونگي آن با مـقـتـضـيـات        

. تــطــابــق مــيــيــابــد      ســرمــايــهحــرکــت   
محصـول پـروسـه کـار، يـعـنـي ارزش                
مصرفي که رافع نيازهاي اجتمـاعـي و     
بشري است، اينک بـه اعـتـبـار ايـنـکـه            
محمل فيزيکي ارزش و نه فقـط ارزش    
بــلــکــه ارزش اضــافــه اســت، اهــمــيــت         

ارزش . " مــيــيــابــد و تــولــيــد مــيــشــود       
مصرف بدون شک آن چيزي نيـسـت کـه      

دار    سرمـايـه  .  توليد کاال به دنبال آنست
صرفاً به اين دليل و فقط تا آنجا ارزش 
مصـرف تـولــيـد مــيـکـنــد، کـه ارزش               
مصرف ظرف و محـمـل مـادي ارزش        

دار مـا دو هـدف        سرمايه. مبادله است
اوال ميـخـواهـد ارزش مصـرفـي          :  دارد

ـلـه                 توليد کـنـد کـه داراي ارزش مـبـاد
باشد، يعني جنسي براي فروش بـاشـد،   
کاال باشد، و ثانيا ميـخـواهـد کـاالئـي        
توليد کند که از ارزش بيشتري نسـبـت   
به جمع ارزش کاالهائي که در توليد آن 
بکار رفته انـد، يـعـنـي ارزش وسـائـل               
توليد و نيروي کاري که با پول خـود در    
. بازار آزاد خريده است، برخوردار بـاشـد  

هدف او فـقـط تـولـيـد ارزش مصـرف             
نه فـقـط   .  نيست، بلکه توليد کاال است

ارزش مصرف بلکه ارزش و باز نه فقط 
ارزش، بــلــکـــه هــمــچـــنــيــن ارزش                

به اين ). ١٨١ جلد اول صفحه " (اضافه
تـرتـيـب پـروسـه کـار از نـظـر انـگـيــزه                     

کاالشدن عوامل (، شرايط )سودآوري(
قوانين انبـاشـت   ( و قوانين رشد )  توليد

دارانـه   خصلتي کامال سرمايه)  سرمايه
  .به خود ميپذيرد

 
حتي بـه مـقـوالت        " داري  توليد سرمايه

" هاي پيشين اقتصادي متناسب با نظام
تقـسـيـم    .  اي ميبخشد نيز محتواي تازه

کار، کاال، بازار، پول و تجارت که خود 
داري    هاي عروج نـظـام سـرمـايـه        زمينه

بودند نيز از اين اسـتـحـالـه درونـي در            
ـلـه          .  امان نميمانند کاال، تـجـلـي مـبـاد

محصول توليدکنـنـدگـان مسـتـقـل در           
هـاي تـولـيـدي مـاقـبـل               حاشـيـه نـظـام      

داري و يا اضافه محصول خـود   سرمايه
اين نظامها، به شکل عام و اوليه هـمـه   
محصـوالت کـار اجـتـمـاعـي تـبـديـل                

خصـلـت مشـخـصـه عصـر           " ميشود و  
داري اين است که نيروي کار در  سرمايه

چشم خود کارگر به شکل کاالئي جـلـوه   
ميکند که متعلق به اوست؛ در نتيـجـه   

از طـرف    .  کارش کار مـزدي مـيـشـود        
ديگر، فقط از همين لـحـظـه اسـت کـه          
ــار بــطــور اعــم کــاال                    ــحــصــول ک م

). ١٦٧ جـلـد اول صـفـحـه            " ( ميشـود 
همين تعميم يافتن شـکـل کـاالئـي بـه          
همه محصوالت پروسه کـار مسـتـلـزم         
آنست که سرمايه تقسيم کار مشخـص  

بـراي  : " خود را نيز بر توليد حاکـم کـنـد     
آنکه کاال شکل ضروري محصول گردد 
و الجرم از خود دورکردن محصول شيوه 
الزم براي تملـک و تصـاحـب آن شـود،             

 تقسـيـم کـار اجـتـمـاعـي           الزم است که 
. اي وجود داشتـه بـاشـد      کامال پيشرفته

در عين حال بر هميـن اسـاس، يـعـنـي          
داري و از  صرفاً بر مبناي توليد سرمايه

 تــقــســيــم کــار   ايــن طــريــق بــر اســاس          
دارانه در کارگـاهـهـا اسـت کـه           سرمايه

تمامي محصوالت شکل کاال به خـود    
ميپذيرند و تمام توليدکنندگان الـزامـاً     
به توليدکنندگان کاال تبديل ميشونـد،  
بــنــابــرايــن تــنــهــا بــا ظــهــور تــولــيــد              

ـلـه             سرمايه داري است کـه ارزش مـبـاد
واسطه جهانشمول و عام ارزش مصرف 

تاکـيـد    ٩٥١ صفحه "  نتايج"(    "ميشود
 .)از مارکس

  
بازار و تجارت کـه تـا ايـن مـرحلـه بـر               
محور گردش کاالها و بـه اعـتـبـار آن           
بسط مييافتند، با استقرار حـاکـمـيـت       
سرمايه به نهادها و روابـطـي مـتـحـول          

ارزش ميگردند که در چـهـارچـوب آن            
گـردش کـاال      .متحقق مـيـشـود      اضافه

تابع گردش سرمايه و تحول آن از شکل 
کاالئي به شـکـل پـولـي و بـالـعـکـس                 

پــول کــه در جــريــان رشــد و            .مــيــشــود
ـلـه، و             گسترش توليد کاالئـي و مـبـاد
مستقيماً در رابطه با گـردش کـاالهـا،        
ظهور کرده و بمثابه بـيـان مسـتـقـل و            
ـلـه،         خارجي ارزش، نقش واسطـه مـبـاد
معيار ارزش و وسيله پرداخت را يافتـه  
بود، با استقرار حاکميت سرمايه نقشي 

اينک پول يـکـي از      .کامال نوين مييابد
بـالـقـوه    " اشکال مشـخـص سـرمـايـه و            

تحـول پـول، کـه خـود           . " است"  سرمايه
صرفاً شکل متفاوتي از کـاالسـت، بـه        
ســرمــايــه، تــنــهــا هــنــگــامــي بــوقــوع         
ميپيوندد که نيروي کار کارگر بـراي او    

" نـتـايـج   " (" به کاال تبـديـل شـده بـاشـد         
 ).٩٥ صفحه   

 
به اين ترتيب با کاال شـدن نـيـروي کـار         
تــولــيــد کــاالئــي نــاگــزيــر بــه تــولــيــد             

داري بـدل مـيـشـود و تـولـيـد                   سرمايه
داري به نوبه خود توليد کـاال را     سرمايه

در تمامي ابعادش بر مبنـائـي کـامـالً       
متمايز از توليد کاالئي ساده بر اسـاس  

هـاي خـاص خـود،           قوانـيـن و ويـژگـي        
  :استوار ميسازد

  :اين سه نکته اهميت بسـيـاري دارنـد       "
داري اولين نظـامـي    توليد سرمايه)   ١  

است که کاال را بـه شـکـل عـام کـلـيـه              
  .محصوالت بدل ميکند

از هنگامي که کارگر خود ديـگـر   )   ٢  

بـه  ...  جزئي از شرايـط تـولـيـد نـبـاشـد           
اختصار زماني که نـيـروي کـار بـطـور            
کلي کاال شده باشد، توليد کاال ناگـزيـر   

  .داري مـيـانـجـامـد          به توليد سـرمـايـه   

داري پـايـه تـولـيـد             توليد سرمايه)   ٣  
کاالئـي را، تـا آنـجـا کـه ايـن دومـي                    
ـلـه    مستلزم توليد فردي مستقل و مباد
کاالها بين صاحبان آنهاست، يعني تـا  
ـلــه                      ــبــادـ ــاي م ــبــن ــر م ــه ب ــا ک ــج آن

هاست، از ميان ميبرد و مبادله  معادل
صوري سرمايه و نـيـروي کـار تـعـمـيـم            

 ). ٩٥١ صفحه  " نتايج" ("مييابد
 

داري بـا دو       نظام سرمايه:  خالصه کنيم
وجــه اســاســي عــام و خــاص مــعــيــن             

در سطح عـام، اوالً نـظـامـي           .  ميشود
هـر نـظـام      توليدي است، يعني مـانـنـد      

در بطن خـود ضـرورتـاً       اجتماعي ديگر
در بر گيرنده پروسه اجـتـمـاعـي کـار و            

ثــانــيــا .  تــولــيــد ارزش مصــرف اســت        
نظامي طبقاتي است، بدين معني کـه    

 مانند ساير نظامهـاي طـبـقـاتـي       در آن 
اضافه محصولي، مازاد بر مقدار الزم   
براي رفع نيازهاي بازتوليد شرايط کلي 

، توليد ميشود ) کار و وسائل کار( کار 
اي    و اين اضافه محصول به تملک طبقه

. جز توليد کنندگان مستقيم درمي آيـد 
ثالثاً نـظـامـي کـاالئـي اسـت، يـعـنـي                
محصوالت پروسه کار عالوه بـر ارزش    
مصرف از مؤلفه ارزش و شکـل ارزش    

از اين نقطه نظر . مبادله نيز برخوردارند
داري منحصر بفرد نـيـسـت       هم سرمايه

ـلـه              چرا که وجود ارزش و ارزش مـبـاد
مـؤلـفـه     .نتيجه توليد کاالئي نيز هست

داري    خاص و جوهر ويژه نظام سـرمـايـه   
که بر مبنـاي   توليد ارزش اضافه است،

کاالشدن نيروي کار، و تقابل کار مزدي 
ايـنـجـا    . " و سرمايه موجوديت مييـابـد  

پروسه بالفصل توليـد هـمـواره وحـدت         
پروسه بسـط  و  پروسه کارانحالل ناپذير 

است، درست همانطور کـه کـاال        ارزش
و    ارزش مصـرف   کلّيتي اسـت کـه از           

ــه        ـلــ ــادـــ ــبــ ــل        ارزش مــ ــيــ ــکــ تشــ
، تاکيـد  ٩٥٢ صفحه "  نتايج" (" ميشود

به اين تـرتـيـب تـولـيـد           )  ها از مارکس
داري نظامي است که در آن، بـا     سرمايه

کاال شدن نيروي کار و بازتوليد مستمر 
، و يا قرار گرفتن پروسه کـار    " کاال" اين 

در حلقه بازتوليد سـرمـايـه، مـحـصـول         
ارزش اضافه پروسه توليد بـه صـورت         

، به تمـلّـک طـبـقـه اسـتـثـمـارگـر               اضافه
درمـي  )  دار   سرمايـه ( اصلي در جامعه 

 آيد
 

 ــ---------------
 :زيرنويس ها و يک توضيح

 
مارکس در کـاپـيـتـال تـوضـيـح و               -٨ 

تحليل قوانين حرکت جامعه بورژوائـي  
را از مقوله و پديده کاال آغاز ميکند و 

 -با شکافتن تناقض اساسي درون آن       
قدم به  -ارزش مبادله و ارزش مصرف 

قدم مقوالت و روابطي چون ارزش، کار 
مجرد اجتماعـاً الزم، پـول و بـاالخـره             

بطور کلي را استـخـراج   "  رابطه سرمايه" 
 ميکند

 
حال اگر ما دو پروسه توليد ارزش "  -٩ 

و توليد ارزش اضافه را با هم مـقـايسـه    
کنيم، در مييابيم که اين دومي چـيـزي   
جز ادامـه اولـي بـيـش از حـد نصـاب                 

از يکسو اگر اين پروسه . معيني نيست
ــقــطــه    اي کــه در آن ارزشــي کــه                 از ن
دار بـه کـارگـر پـرداخـتـه اسـت               سرمايه

دقيقاً با معادل خود جايگزين ميشود، 
فراتر نرود، اين پـروسـه صـرفـاً پـروسـه             
توليد ارزش است؛ و از سوي ديگر اگـر    
فراتر از اين حد نصاب ادامه يـابـد، بـه      
پروسـه تـولـيـد ارزش اضـافـه تـبـديـل                  

 )١٨٩ -٩٠ جلد اول صفحه " (ميشود
 

نام کامل منابعي که در اين مقـالـه بـه      
 :  آن اشاره شد

 
 جلد اولسرمايه، ...):  دوم و (جلد اول 

ــد دوم   ) ــد ســوم    و    جــل مــارکــس،     جــل
 )انــگــلــيــســي ( انــتــشــارات پــروگــرس      

" نتايج پروسه بالفصل تـولـيـد   "":  نتايج"
مارکس ضميمه جـلـد اول، سـرمـايـه،            

 )انگليسي(انتشارات پنگوئن  
، "هاي ارزش اضافه تئوري":  "تئوري ها" 

ــتـــشـــارات پـــروگـــرس          مـــارکـــس، انـ
 )انگليسي(
، مـارکـس،     گـرونـدريـس   :  "گرونـدريـس  "

 )انگليسي(انتشارات پنگوئن 
سهمي در نـقـد       ": "نقد اقتصاد سياسي"

انـتـشـارات       مارکس،" اقتصاد سياسي
 )انگليسي(پروگرس 

ــه     "  ــوســعــه ســرمــاي ــوســعــه  ":  "داري   ت ت
 لنين، فارسي" داري در روسيه سرمايه
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 ایرج از کرمانشاه
 فعالیت در حزب

ايرج در نامه اي سواالتي مطـرح کـرده     
 ۳۷۲ که در نشريه جوانان کمونيسـت       

به تعدادي از آنـهـا پـاسـخ داديـم و بـه               
تعدادي ديگر در شماره بعد پاسخ مـي    

همچنين ايرج خواهان فعالـيـت   .  گوييم
 .در حزب شده است

فعاليت در حزب يـعـنـي بـه عضـويـت           
حزب درآمدن و در ارتـبـاط مـنـظـم بـا           

عضـويـت در     .  حزب و تشکيالت بودن
حزب يعـنـي ايـنـکـه هـمـان کـارهـا و                  
فعاليت هايي که قبال مـي کـرديـد بـه           
عالوه فعاليت هاي مشخص بيـشـتـري    
از اين به بعد با همـاهـنـگـي و نـظـم و             
پيگيري بيشتر و در هماهنگي با سايـر  
اعضاي حزب انجام مي شود و مهم تر 
از همه اينکه فعـالـيـت هـاي شـمـا در             
راستاي يک خط سـيـاسـي مـنـسـجـم،            
. راديکال و انـقـالبـي پـيـش مـي رود                 

عضويـت در حـزب يـعـنـي يـک ابـزار                  
مشتـرک بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري                
اسالمي را در دست گرفتن، ابزاري کـه    
ميليون ها نفر مي توانـنـد و بـايـد بـه            
دست بگيرند و بـه رهـبـري آن  از شـر               
جــمــهــوري اســالمــي ســرمــايــه داري           

کميته تشکيالت  داخـل  .  خالص شوند
کشور مسئـول عضـو گـيـري از ايـران              

ما نـامـه شـمـا را بـراي شـهـال                  .  است
دانشفر دبير کميـتـه تشـکـيـالت داخـا           

 .ايران فرستاديم
 قربانت نويد

 
عضويت در حزب  از داخل    

 ايران   
 

 صبا از ايران
 در باره روابط جنسی

صباي عزيز نوشته شما دريافت شد 
و شماره بعد حتمـا بـه آن خـواهـيـم            

با پـوزش از ايـنـکـه ايـن              .  پرداخت
 .هفته نتوانستيم و با تشکر از شما

 
 اهدان از بيرجند

 دستگيري يک دانشجو
سالم کيان جان مـيـخـواسـتـم خـبـر          " 

ــان              ــويـ ــکـــي از دانشـــجـ اخـــراج يـ
ــه اطــالعــت              ــمــون رو ب دانشــگــاه

اطالعات بيشـتـر را بـعـدا         .  برسونم
 ."برات ميفرستم

  
ــه             :  ک    . ج ــبـــري کـ ــرســـي از خـ مـ

دانشجويان بايـد نسـبـت      .  فرستادي
به اين اقدامات اعـتـراض کـنـنـد و          
اجازه به مسئولين دانشگاه نـدهـنـد    
که کسـي را از تـحـصـيـل مـحـروم                

حـتـمـا اخـبـار کـامـلـتـر را                .  کننند
 کيان. برايمان بفرست

 
 سجاد از ايالم 

 اخراج دو دانشجو
با سالم در دانشگاه پيام نور شهـر  "  

دهــلــران دو دانشــجــوي دخــتــر بــه            
نــامــهــاي لــيــال مــرادي و ســوســن            

 ."پورفيض اخراج شدند
 
سجاد جان لطفا اخبار کـامـل   :  ک. ج

تري در اين مورد بـفـرسـت و دلـيـل          
اخراج شدن اين دو دانشجـو رو هـم       

 کيان. براي ما ذکر کنيد
 

 حميد از تھران
 نظريه وزير رفاه 

ســـالم، تـــازه تـــريـــن اظـــهـــارات            " 
عبدالرضا مصري وزير رفـاه دربـاره     

من نـمـي دانـم چـرا از مـيـان                 :  فقر
هزاران مساله خبرنگاران مي رونـد    

 ۷۰كه از   )  خط فقر (  سر مشكلي 
ميليون نفر جمـعـيـت كشـور شـايـد           

 !!!"نفر هم نباشد؟ ۱۰مشكل 
 
حميد جان به نظر ميرسد کـه  :  ک . ج

اين جوک اسـت کـه بـراش درآوردن            
اما در عين حال از ايـن چـاقـوکـش         
ها و جانـي هـاي هـرچـي بـگـي بـر                

 اينو واقعا گفته؟ کيان. مياد
 

 مھرداد آذربان، کرمانشاه
 اعتراض کارگران نساجی

سالم کيان جـان، امـروز کـارخـانـه          " 
نساجي کرمانشاه بسته شد و تـمـام     

کـارگـران   .  کارگران آن اخراج شـدنـد    

هم در مقابل استانداري کـرمـانشـاه    
. تــجــمــع اعــتــراضــي بــر پــا کــردنــد        

عکسها و گزارس تکميلي اين تجع  
 ." اعتراضي را برايت ميفرستم

 
ــزارش و            :  ک. ج ــان گـ ــرداد جـ ــهـ مـ

مـنـتـظـر     .  عکسها را دريافت کـردم   
 .اخبار بعدي ات هستم 

 
 رضا الماسی از تھران

 خالصی فرهنگی صدا ندارد
سالم، برنامه جوانان که شما و اليا اجرا " 

موزيکهايي . ميکنيد اصال صدا ندارد 
که ميان برنامه پـخـش مـيـشـود صـدا           

از افـراد    . دارد اما برنامـه صـدا نـدارد          
جـلـسـه اي         ۲ ديگري هم کـه پـرسـيـدم         

. هســت کــه بــرنــامــه تــون صــدا نــداره            
اميدوارم هر چه سريع تر اين مشکل رو   

تصوير بـرنـامـه خـيـلـي           .  بر طرف کنيد
 ." باي. خوبه 

 
ــان            :  ک   . ج ــرســي رضــا ج ــق  .  م ــب ط

توضيحاتي که در شـمـاره هـاي قـبـلـي           
نشريه و همـيـطـور خـود بـرنـامـه ارائـه               
کرديم ، براي رفع اين مشـکـل بـايـد از           

را          Audioروي کنترل ريسيور دکمه  
بــزنــيــد و بــانــد صــدا را روي اســتــريــو              

البته مـا هـم بـه دنـبـال رفـع                 .  بگذاريد
 کيان.دائمي  اين مشکل هستيم

 
 عظيم از بندر عباس

 من با کمونيسم مشکل دارم
سالم، من يه مشـکـل اسـاسـي بـا            " 

کمونيسم دارم و هر چي هم از اين و 
اون مــطــلــب گــرفــتــم خــونــدم رفــع            

قبول داري کمونيسم ظـرفـيـت    . نشد 
ديکتاتوري شدنو داره؟ الـبـتـه مـي       

اگه مـيـشـه تـو       . تونه آزادي هم بياره
اين زمينه راهنمايي ام کـنـيـد کـه           

 ."اين مشکل من حل بشه
 
کمونيسم نظامي اسـت  کـه         :  ک . ج

بر مبناي دخـالـت مسـتـقـيـم هـمـه             

افراد جامعـه بـنـا گـذاشـتـه مـيـشـود                
وجايي براي برقراري ديکتاتوري باقـي  

چون  زمينه هاي  اقتـصـادي   .  نميماند
، سـيـاسـي واجـتـمـاعـي اش از بـيـن                  

ولي اگر در رابطه با اتفاقـاتـي   .  ميرود 
که تا االن روي داده صحبت مـيـکـنـي      
و حکومتهايي کـه تـا بـه حـال وجـود              
داشته ،اينها مـدلـهـاي مـخـتـلـفـي از             
سرمـايـه داري بـوده انـد کـه بـه اسـم                    
کمونيسم و سوسياليسم روي کـارآمـده   

بــولــتــن "  در ايــن زمــيــنــه جــزوه          .  انــد
در .  را بـرايـت مـيـفـرسـتـم              "  شوروي   

ضمن يک دنياي  بهـتـر را هـم بـرايـت            
نظر و سـواالتـت را بـرايـم             . ميفرستم 

 کيان. بفرست 
 

 مانيا از اصفھان 
 سواالت بچه های کوچک

بعضي مواقع بچه هـا سـوالـهـايـي        " 
مــيــپــرســنــد کــه نــمــيــدونــي چــطــور        

ــرخــورد کــنــي         ــاهــاشــون ب مــثــال  .  ب
ايــن چــه رئــيــس       : "   مــيــپــرســن        

جمهوريه؟ آدم خوبيه يا بد؟ مـرتـب     
ميگه چرا پس جـمـهـوري اسـالمـي          
اين کارو ميـکـنـه وچـرا ايـنـجـوري            
رفتار ميکنه ؟ اين پليس ها خـوب    
هستند ؟ اون پليس ها بد هستـنـد؟   
اگه خدا اين بچه رو دوسـت داشـتـه        
چرا نابيناش کرده؟ چرا اين يکي رو 

 ...." فلج کرده ؟ و 
واقعا بايد چطوري بـا ايـن مسـئلـه           

 " برخورد کرد؟
 
درعصر حاضر دريـچـه هـاي         :  ک .ج

اطالعاتي بسياري به سمت بچه هـا   

ــاز هســت و در مــورد مســائــل                 ب
اطرافشان کنجکاو هستند و عکس 

بـا تـوجـه بـه         .  العمل نشان ميدهند
همه اين مسائل بايد بـرخـوردي بـا        
کودکان داشت که دو مـورد را مـد         

کـودکـان را از       .    ۱:  نظر قرار دهد   
تعرض هر گونه مذهب،ايـدئـولـوژي    
و سيـاسـت کـه مـربـوط بـه دنـيـاي                 
بزرگتر ها هستند دور نگاه داشت و 
اجازه تعـرض ايـنـهـا را بـه دنـيـاي                

امـا بـا تـوجـه بـه            .  ۲. کودکان نداد
اينکـه امـروز دردنـيـايـي  زنـدگـي                
ميکنيم  که تمـام ايـن مسـائـل در           
گوشه گوشه زندگي انسانـهـا وجـود      
دارند و دسـت انـدازي مـيـکـنـنـد،                 
بايد در انـدازه ذهـن کـودکـان و بـا              
تـــوجـــه بـــه شـــرايـــط اطـــراف بـــه             

 کيان.سواالتشان پاسخ داد
 

 امضاء محفوظ، آمريکا
 احمدی نژاد در راه گرمسار

عکس زير را با توضيحي فـرسـتـاده    
 :اند

احمدي نژاد بهمراه  مادرش در راه   " 
 "گرمسار

 نامه های شما

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

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

 www.newchannel.tvتلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

 www.exmuslim.netسازمان اكس مسلم 
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