
 !کارگری حکومتآزادی، برابری،

   1387 آبان    21  
     2008 نوامبر   11 

 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٧ اين اتفاق در ماه رمضان سـال    
خـبـر ايـن واقـعـه          .  در پاكستان رخ داد

هولناك جز در هـمـان مـحلـه ، جـايـي             
شايد در جامعه ايـي كـه       .  منتشر نشد

هزاران زن و دختر قرباني رسـومـات و       
آيين ها و سنتهاي اسالمي ميـشـونـد،    

در .  چنين رويدادي خـبـر سـاز نـيـسـت          
جامعه ايي كه وقتي خـبـر از جـنـايـت          
ميدهد بايد ارقام دو رقمي و سه رقمي 
ذكر كنند، اينگونه فجايـع فـاجـعـه بـه          

. تــراژدي نــيــســت   .  حســاب نــمــي آيــد     
دردش فقط در دل خانـواده و دوسـتـان         

. كسي را شوكه نمـيـكـنـد    .  اش ميماند
دل كسـي را      .  كسي را تكان نـمـيـدهـد      

و در بـطـن ايـن سـكـوت و              .  نميلرزاند
مخفي كـردن فـجـايـع ايـن چـنـيـنـي،                  

. ميتوان به وضع موجود رضـايـت داد    
ميتوان بـه مـذهـب بـعـنـوان اعـتـقـاد                

. شخصي انسـان هـا احـتـرام گـذاشـت            
ميتوان كاري با مذهب و دخالت هـاي    
خونين اش در زندگي خصوصي انسـان  
ها و به ويژه در زندگي و افكار كودكان 

 .نداشت

آذر روز دانشجو در ايـران نـزديـک         ۱۶ 
است، يک سال پيش در چـنـيـن روزي          
جمهوري اسالمي در ظـرف چـنـد روز        

نفر از فعالين دانشـجـويـي     ۵۰ بيش از 
را دستگير و با وحشيانه ترين رفتارها 

تـعـدادي از     .  در زندان ها شکنجه کـرد 

آنان هنوز در بازداشت و تعداد زيـادي    
با وثيقه هاي سنگـيـن آزاد شـده ولـي           

ده ها حـکـم   .  تحت اذيت و آزار هستند
تــحــريــم از تــحــصــيــل، ده هــا مــورد            
بازداشت و احـکـام زنـدان، تـهـديـد و               
اذيت و آزار خـانـواده دانشـجـويـان از              

جمله رفتارهاي حکومت اسـالمـي بـا      
دانشجويان فقط در يـکـسـال گـذشـتـه         

 .است
 

دانشجويان و جوانان در ايران بـخـشـي      

 
 

اوباما ذوق قياس کردن را در  خـيـلـي        
بـراي سـرگـرمـي بـد          .  ها بـرانـگـيـخـت     

برخي او را با خاتمي مـقـايسـه    .  نيست
خـنـده هـايشـان بـي شـبـاهـت               .  کردند

ــيــســت  هــردوشــان هــم شــکــالتــي         .  ن
بعيد نباشد اجـداد هـردوشـان      .  هستند

امــا اگــر ايــن     .  بــه مــارمــولــک بــرســد     
مـقـايسـه درسـت بــاشـد بـايـد بــزودي                

. تير آمـريـکـايـي بـود          ۱۸ منتظر يک 
تصور کنـيـد مـردم آمـريـکـا بـجـاي               ( 
" آزادي انديشه با ريش و پشم نمي شه" 

 !)چه شعاري بايد بدهند؟

برخي اوباما را با احمدي نژاد مقايسـه  
. کمي بي سليقگي بخرج دادند.  کردند

با اين همه چنانکه خواهد آمد به  ايـن    
در .  دسته دوم سمپاتي بـيـشـتـري دارم      

همين جهت،  مقايسه بهتر که همه را   
راضي کند، شايد  بين اوباما و کـردان  

 . باشد
 :از تفاوتها شروع کنيم

 کردان يک دکـتـر تـقـلـبـي دسـتـگـاه               -
ـا        .  بورژوازي اسـالمـي بـود        ـامـا حـتـم اوب

مدارک تحصيلي   معتبـر و  واقـعـي از            

 3ادامه صفحه  

 8ادامه 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

 )منصور حکمت. (سوسياليسم جنبش باز گردادن اختيار به انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۷۶ 
   

 
 
 
 
 

چند روز پيش در دانشگاه پلي تکنيک، يـکـي از     
ـراضـات                       ـريـن اعـت ـيـشـت ـه ب ـق جاهايـي کـه سـاب
دانشجويان را دارد مسئولين دانشگاه به پيشـواز  

ـد     ۱۶  ـد تـرس حضـرات از              .  آذر رفتـه ان ـي ـن ـي ـب ب
ـا کـجـاسـت                   ـراضـاتشـان ت . دانشجـويـان و اعـت

ـه اي و رئـيـس            مسئولين بسيج و نماينده خامـن
دانشگاه و انجمن هاي وابسته به بسيج و خالصه 
همه آن هايي که وظيفه شان سرکوب دانشجويان 
ـايـي کـه                  ـه ـه آن ـد، هـم است دور هم جمع شـده ان
کارشان بطور رسمي حفظ خفقـان و ارعـاب در         

البته اينها همکاران غير رسمـي  . ( دانشگاه است
هم دارند که سعي ميکننـد مـثـال خـودشـان را            
اپوزيسيون  حکومت اسالمي نشان بدهنـد امـا     
قربان صدقه يک جنايتکاري که سازمانده وزارت   
!) اطالعات جمهوري اسالمي بوده است ميروند

ـد    خالصه جمع شده بودند تا با هم هماهنگ کنـن
آذر نزديک است و بايد ساعت هاشان را با  ۱۶ که 

هم تنظيم کنند و براي سرکوب دانشجويان بـراي    
ـد      ـاشـن ايـن  .  روز دانشجو آمادگي الزم را داشته ب

ـه و              موجودات همانطور که گفتـم امـر و مسـئل
وظيفه شان سرکوب دانشجو و مطالبات به حـق    
ـا و                ـه ـن ـيـن اي دانشجويان است و هيچ قـرابـتـي ب

ـدارد            ـاتـش وجـود ن ـب ـاه و     .  دانشجو و مـطـال سـپ
مسئولين حکومتي ريز و درشت ديگر هم دست 
ـد    به کار شده اند، در هماهنگي با هم مي خواهـن

بنا به بـه گـزارشـات رسـيـده، ظـهـر              
ــاه           ــگـ ــان دانشـ ــويـ ــجـ ــروز دانشـ امـ
نوشيرواني بابـل اقـدام بـه بـرپـايـي             

بـيـش از     .  تجمع اعتـراضـي کـردنـد      
تن از دانشجويان دختر و پسر  ۵۰۰

ــه                  ــراض ب ــت ــاه در اع ــن دانشــگ اي
رفاهـي  جداسازي جنسي و مشکالت 

 3ادامه صفحه   4ادامه صفحه  

در من فرياد 
 !ميزند

 سولماز سعيدي

 ترس از
 آذر ۱۶ 
 نويد مينائی

 به نھاد های مدافع حقوق انسان و تشکل های دانشجويی در سطح جھان 

آذر با مبارزات دانشجويان در  ۱۶در آستانه 
 !ايران عليه حکومت اسالمی هم صدا شويد

 !کردان رفت، اوباما آمد
 مصطفی صابر

 اعتراض دانشجويان بابل به جداسازی جنسی

 3ادامه صفحه  



ليست دوازدهم اسـپـانسـورهـاي کـانـال         
از هـمـه     .  جديد را به اطالع ميرسـانـيـم   

دوستان عزيزي که طي هـفـتـه گـذشـتـه         
اسپـانسـور شـده و لـيـسـت اسـامـي و                   
مبالغ کمک آنها در پائين آمـده اسـت،       

با کمک هـاي  .  صميمانه تشکر ميکنيم
ــاري صــداي                 ــه ادامــه ک ــاســت ک شــم
آزايخواهي و بـرابـري طـلـبـي، تـريـبـون             
اعتـراض مـردم و ابـزار سـازمـانـدهـي                
جنبش سرنگوني جمهوري اسـالمـي را     

 . ميتوان تضمين کرد
ما هدف سه ماهه اي را در برابـر خـود     
قرار داده بوديم که تا نيمه ماه نـوامـبـر    

ميزان اسـپـانسـورهـاي       )  اواخر آبانماه( 
هـزار دالر در مـاه            ١٢ماهانـه را بـه         

هفتـه قـبـل از         ٥برسانيم و با موفقيت 
پايان اين مهلـت بـه هـدف سـه مـاهـه               

نـيـازهـاي مـالـي کـانـال            .  خود رسيديـم 
جديد و حزب بسيار فراتر از اين مـبـلـغ    
است امـا جـمـع آوري هـمـيـن مـيـزان،                 
چشم انداز ادامه کاري کـانـال جـديـد و         
قدمهاي بعدي اين کمپيـن را روشـنـتـر         

مـا هـدف سـه مـاهـه دوم را                .  ميکنـد 
دالر تـا آخـر سـال             ١٨٠٠٠رسيدن به   

. تعيين کـرده ايـم    )  نيمه ديماه(   ٢٠٠٨
به اعتقاد ما تحـقـق هـدف سـه مـاهـه             
دوم کمپيـن کـمـک و اسـپـانسـورگـيـري               
براي کانال جديد بـا حـمـايـت و تـالش              
شمـا مـردم شـريـف، شـمـا دوسـتـان و                   

. اعضاء و فعاليـن حـزب شـدنـي اسـت           
اميدوارم اين مرحله نيز با تـالش شـمـا      
 . پيش از موعد سه ماهه متحقق شود

بار ديگر از دوستاني که اين هـفـتـه بـه       
صــف حــامــيــان مــالــي کــانــال جــديــد            
پيوستند تشکـر مـيـکـنـيـم و صـفـوف               
حــزب و هــمــه انســانــهــاي شــريــف و                
بينندگان کانال جديد را فراميـخـوانـيـم     
 . تا فعاالنه بياري کانال جديد برخيزند

شماره تـلـفـن، آدرس تـمـاس و شـمـاره                
حســاب بــراي کــمــک مــالــي بــه کــانــال           

 : جديد
 :اگر از ايران تماس ميگيريد 

 : شهال دانشفر
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 : اصغر کريمي 
٠٠٤٤٧٧٨٣٢٧٧٠٣٦ 

اگــر از آمــريــکــاي شــمــالــي تــمــاس               
 :ميگيريد

 :فاتح  بهرامي:شرق
   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧  

fateh_bahrami@yahoo.com 
 : مصطفي صابر :غرب

٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ 
اگر از اروپا و سـايـر کشـورهـا تـمـاس            

 : ميگيريد
 : سيامک بهاري

۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١ 
siabahari@yahoo.com 

 ٠٠٤٦٧٠٣١٧١١٠٢: حسن صالحي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : شماره حساب در برخي کشورها
Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 
 England  
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  

Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 
6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 
------------------ 
 Germany 
Rosa Mai 
Konto. 
Nr.:   ٥٨٣٦٥٧٥٠٢  
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 
------------------ 
Canada 
ICRC  
Scotiabank 
۴٩٠٠ Dixie Rd, 

Mississauga 
L4W 2R1 
Account # : 84392 
00269 13 

 ليست دهم
کمک هاي مالي و اسپانسورهاي جديـد  

 تلويزيون کانال جديد
 

 :اسپانسورهاي اين هفته
 هدالر ماهان ۲۰ ز طريق سوسن احمدي   ا

 پوند ماهانه ۲۰           مرسده قائدي
 دالر ماهانه  ۰ ١٥ نازنين صديقي و شش نفر ديگر 

 دالر  ٢٠٠ جمع اسپانسورهاي اين هفته 
 :کمک به تلويزيون کانال جديد

 کرون ١۰۰۰   محمد اميري
 کرون ٥٥۰طهمورث 

 کرون ٥۰۰هوشنگ از مالمو
 کرون ٣۰۰تيمور 
 کرون ۲٣۰آلکس 

 کرون ۲۰۰همدرد خوزستاني 
 کرون ١۰۰رضا از اصفهان 

 يورو ٥۰نويد ميرزا حسني 
 يورو ١٥مهران شديدي 
 دالر ١۰۰۰تينا از امريکا 
 دالر ۲۰۰محمد کاظمي 

 دالر ١۰۰حميد م 
 دالر ١۰۰برادران اهواز
 دالر ١۰۰عباس اياغ 

 دالر ٥۰آناهيتا کاظمي
 دالر ٥۰ناصر اصغري 

 پوند ۲۰۰ خانواده زري و مريم از ايران  
 تومان ٤۰۰۰۰۰هديه تولد از شيراز 

 تومان ١۰۰۰۰۰سعيد رضايي 
 تومان ٥٥۰۰۰گل سرخ و غنچه

 تومان ۲۰۰۰۰۰آذري . م
  تومان ١۰۰۰۰دنيا بهتري 

جمع کمک های اين هفته 
 دالر    ٣٥٦٠عادل م

جمع اسپانسورهاي کانال جديد تـا ايـن     
  دالر ١٣٢٥٠ماهانه : تاريخ

مجموع کمکهاي مالي به دوازده مـاه  ( 
سرشکن شده و به اسپانسورهـا اضـافـه      

 ) شده است
الزم به توضيح است که در چـهـار مـاه          

نـفـر از ايـران و             ٥٩نفر،  ٢٧١گذشته 
نفر از خـارج کشـور اسـپـانسـور               ٢١٢

کانال جديد شده و يا به آن کمک مـالـي     
 . کرده اند
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ـان دانشـگـاه             حدود هزار نفر از دانشـجـوي
ـه                هنر تهران روز گـذشـتـه در اعـتـراض ب
بــرخــوردهــاي کــمــيــتــه انضــبــاطــي بــا            
ـان     دانشجويان و اخراج دو تن از دانشـجـوي
دختر به دليل رعابـت نـکـردن حـجـاب و            
صحبت با پسران، و همچنيـن وضـعـيـت       
بــد خــدمــات رفــاهــي دانشــگــاه تــجــمــع          

 .اعتراضي برپا کردند
اعتراض دانشجويان که طبق اعالم قبلـي  

ـا     ۱۱/۳۰ از ساعت  صبح شروع شد و ت
ـا               ۴ ساعت  بعد از ظـهـر ادامـه داشـت ب

ـه             ـيـس ضـد شـورش ب دخالت نيروهاي پل
ـان کشـيـده شـد          . خشونت عليه دانشجـوي

ـه       دانشجويان دانشگاه هنر در اعـتـراض ب
اخراج دانشجويان دختر ايـن دانشـگـاه و          
ـاط دانشـگـاه              ـاتشـان در حـي ساير مطالب
ـه               ـيـن ب ـان هـمـچـن جمع شدند، دانشـجـوي
حضور آخودندهايي که در دانشگـاه هـنـر      
ـنـد          به عنوان استاد مشغول به کـار هسـت

ـان از            اعتراض دارند و خـواهـان اخـراج آن
ـنـد      ـا       .   دانشگاه شان هسـت ـان ب دانشـجـوي

نخوردن غذا و چيدن ظـروف غـذاي خـود        

خدمـات  در حياط دانشگاه به وضعيت بد 
ـر روي            ـا زدن ب رفاهي دانشگاه اعتراض و ب
ـه   ظرف غذا توجه مردم بيرون از دانشگاه را ب

ـد   ـراضـي         .  خود جلب مي کـردن ـع اعـت تـجـم
ــروهــاي              ـي ــا وجــود دخـالــت ن دانشـجــويـان ب
ـا              سرکوبگر  پليس و مـحـاصـره دانشـگـاه ب
ــي تــعــدادي از آنــان و طــرح                     ســخــنــران
مشکالتشـان ادامـه داشـت، دانشـجـويـان             
اعالم کرده اند تا رسيدن به خواسته هـايشـان   

 .اعتراض شان را ادامه مي دهند
حکومت اسالمي سخت گيري  و اخـراج      

تـن از       ۳ دانشجويان را افزايش داده است 

ـه          دانشجويان دختر دانشگاه شـيـراز هـم ب
بهانه رعايت نکردن حجـاب از دانشـگـاه        

ــر        ۲ اخــراج شــدنــد و          دانشــجــوي دخــت
ـه اخـراج قـرار             ـان دانشگاه هنر هم در آسـت

حکومت آپارتايد جنسي اسـالمـي   .  دارند
تالش مي کند با سرکوب به ويژه دخـتـران   
در دانشــگــاه فضــاي اعــتــراضــي را در             

سـرکـوب و اخـراج        .  دانشگاه ها آرام کنـد 
دختران و تبعيض جنسيـتـي بـراي پـذيـرش          

دختران وحشت رژيم از حضور فعال دختران و 
 .زنان در جامعه را نشان مي دهد

ـا             بايد به آپارتايد جنـسـي در دانشـگـاه ه

اعتراض کرد، بايد به جمهـوري اسـالمـي      
ـه               ـا احضـار ب نشان داد هر حکـم اخـراج ي
ـراضـات       کميته انضباطي وسيعترين اعـت

ـال دارد        ـب ـه دن جـمـهـوري    .  دانشجويان را ب
ـا اخـراج            اسالمي بايد بداند نمي تـوانـد ب
دخــتــران دانشــجــو فضــاي دانشــگــاه را           
ـريـن           ـيـشـت سرکوب  کند بلکه برعـکـس ب

 .اعتراضات را عليه خود بر مي انگيزد
ـان    سازمان جوانان کمونيست از دانشجـوي

سراسر کشور مي خواهد در حـمـايـت از          
دانشجويان دانشگاه هنر تهران ودانشـگـاه   
ـان         شيراز، براي جلوگيري از اخـراج دوسـت
ـايـد جـنـسـي و                     ـارت خود  و بـراي لـغـو آپ
برداشتن مـحـدوديـت هـاي اسـالمـي از               
دانشگاه ها اعتـراض خـود را گسـتـرش           

ـتـه          .  دهند برچيدن بساط حراسـت و کـمـي
ـان، آزادي        هاي انضباطي و لغو احکـام آن
دانشــجــويــان زنــدانــي و ارتــقــاء ســطــح            
ـاالتـريـن                  ـا سـطـح ب ـاهـي ت آموزشي و رف
ـانـداردهـاي جـهـانـي از مـهـم تـريـن                    است
ـا             ـايـد ب ـه ب مطالبات دانشجويان اسـت ک
ـه جـمـهـوري        برپايي اعتراضات گسترده ب

 .اسالمي تحميل کرد
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ نوامبر  ۶ ، ۸۷ آبان   ۱۶ 

 تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه هنر، در اعتراض به اخراج همکالسی های خود

 دالر ١٣٢٥٠جمع اسپانسورهای کانال جديد تا اين تاريخ، ماهانه 

 دالر در ماه است  ١٨٠٠٠هدف سه ماه دوم رسيدن به 

 کانال جديد به کمک مالی شما نياز عاجل دارد 



ـه                     و  ـه نشـان آمـوزشـي تـجـمـع کـردنـد و ب
اعتراض سيني هاي غـذا را در مـحـيـط           
دانشگاه تا مقابل ساختمان معاونـت ايـن     

ـان          .  دانشگاه چـيـدنـد    ـاي ـان در پ دانشـجـوي
ـنـدگـان       ۶ تجمع خود  نفر را به عنوان نـمـاي

ـتـخـاب     خود براي پي گيري مطالباتشان ان
 .کردند

ـر        در همين هفته دانشجويان دانشـگـاه هـن
نيز در اعتراض به تفکيک جنسي و اخـراج  

ـيـل عـدم            ۲  ـه دل نفر از دانشجويان دختر ب
ـراضـي     رعايت قوانين اسالمي تجمع اعـت

نفر از دانشجويان دانشـگـاه      ۳ .  برپا کردند
شيراز نيز به همين دليل حکم اخراج گرفته 
ـارهـا    اند و دانشجويان دانشگاه شيراز هم ب
ــد                  . بــه ايــن احــکــام اعــتــراض کــرده ان

ـه           ـز هـمـواره ب ـي دانشجويان دانشکده خبر ن
جدا سازي جنسي اعتراض دارند و درست 
ـه ايـن امـر              در هفته گذشته در تجـمـعـي ب

در دانشگاه بهـشـتـي هـم       .  اعتراض کردند
در هــفــتــه گــذشــتــه شــاهــد اعــتــراض               
. دانشجويان به جداسازي جنسيتي بـوديـم    

اعتراضات دانشجويان به قوانين اسالمـي  
ـه            ـراض ب ـا اعـت و جداسازي هاي جنسي ب
مشکالت صنفي و اموزشي همـراه اسـت     
که به صورت اعتصاب غذا و تـجـمـعـات       

 . گسترده نمودار مي شود
 

يکي از ابزارهاي سـرکـوبـگـري جـمـهـوري          
اسالمي در جامعه و دانشگـاه جـداسـازي      
ـه                   ـايـد جـنـسـي سـت کـه ب ـارت جنسي و آپ
ـا سـرکـوب       صورت قوانين شنيع ضد زن ي
ـان نـمـودار          دختران در دانشگاه و اخـراج آن

ـان هـر روزه         .  مي شود از طرفي دانشـجـوي
عليه اين قوانين ارتجاعي و يکي از مـهـم   
ترين ابزارهاي سرکوب حکومتي اعتراض 
مي کنند و مانع پيشـروي حـکـومـت در         
سرکوب همه جانبه جامعه و دانشگاه مـي  

 .شوند
ـتــانــه         ـا گســتــرش              ۱۶ در آسـ آذر و بـ

اعتراضات دانشجويان در دانشـگـاه هـاي      
ســراســر کشــور يــکــي از مــحــورهــاي               
اعــتــراضــي دانشــجــويــان، اعــتــراض بــه         
ـايـد              ـارت جداسازي جنسي و حـکـومـت آپ

ـان خـواهـان لـغـو           .  جنسي است دانشجـوي
آپارتايد جنسي و حذف قوانين اسالمي و   
برچيده شدن نهاد هاي اسالمي و سرکـوب  
گر از دانشگاه ها و لغو احکام صادره براي 

 .دانشجويان هستند
 

ـراض           ـيـسـت از اعـت سازمان جوانان کمون
دانشجويان دانشگاه بابل حمايت مي کنـد  
ـان را گسـتـرش و             و راه پيروزي دانشـجـوي

بايـد  .  پيوند اين اعتراضات با هم مي داند
در همه دانشگاه ها در مقابل ايـن احـکـام      
عــقــب مــانــده و ارتــجــاعــي بــايســتــيــم،           
ـم و از                  ـي ـزن حکومت اسالمـي را عـقـب ب

دوستـان خـود در دانشـگـاه هـاي ديـگـر                  
 .حمايت کنيم

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ نوامبر  ۹ ، ۸۷ آبان  ۱۹ 
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مجموعه جلسات سخنرانی، 
نمايشگاه عكس و فيلم در يك 

هفته بر عليه جمھوری 
 اسالمی ايران

 
ـا   برنامه اي مشترك از طرف دانشگاه ماينز ب
ـه اعـدام و             ـي همكاري كميته بين المللـي عـل

 "كولت دي آ" سنگسار و گروه فرهنگي 
 

 : برنامه هاي يك هفته 
ـد از            ۱۷ دوشنبه  ـع نوامبر ، ساعت هـفـت ب

 ظهر 
 

 موقعيت زنان در ايران اسالمي 
ـم  :  سخنران نسرين امير صديقي  در ادامه فيل

ـوتـبـوري       " و پرتره هنرمند، فاطمه گوشه از ي
به كارگرداني عيسـي  "  رقص زير مالفه سفيد

 وندي، 
فاطمه گوشه در اين جلسـه كـارهـاي هـنـري          
خود را معرفي ميكند و به سـواالت پـاسـخ        

 . ميدهد
 

 نوامبر ساعت هشت شب  ۱۹ چهار شنبه 
 

جمهوري اسـالمـي ايـران ، يـك حـكـومـت                
 توتاليتر و ديكتاتور 

 
ـد وحـدت خـواه  و              سخنراني و بحث با وحـي

 اشتفان گريگات 
 

 نوامبر ساعت هشت شب  ۲۰ پنجشنبه  
 اسالم در آلمان و در اروپا ،

 وروشنگري؟" مالتي كالچراليسم" ميان 
  
ـر       :  سخنرانان  كالووس بله س، ، آلـكـس فـوي

 هردت  و مينا احدي
 
 نمايشگاه عكس در يك هفته   -

 نوامبر  ۲۱ نوامبر تا جمعه  ۱۷ از دوشنبه 
 " مبارزه براي آزادي و برابري" ايران امروز 

ـه       ـي نمايشگاه عكس از كميته بين المللي عـل
ــان     "  اعـدام و ســنــگــســار         ــي ــان ــرب در مــورد ق

حكومت ديكتاتور اسالمي  و مـوقـعـيـت           
 اپوزيسيون بويژه موقعيت زنان و جوانان 

 
اين جلسات توسط بخش سياسي دانشـگـاه     
ـه          ـي ـلـي عـل ماينز باهمكاري  كميته بين المـل

كـولـت   "  اعدام و سنگسار و گروه فرهـنـگـي      
 . برگزار ميشود" ديا
 

 كميته بين المللي عليه اعدام
 كميته بين المللي عليه سنگسار

 ۲۰۰۸ نوامبر  ۷ 
 

ــن تــــمــــاس بــــا شــــهــــنــــاز                    تــــلــــفــ
 ۰۰۴۹۱۷۲۹۷۱۶۲۲۷ :مرتب

 جلسات سخنرانی دانشگاه
 آلمان –ماينز  

 ايران ، اسالم ، اروپا
از جامعه سراپا معترض ايران هستند که بـراي    
بهبود شرايـط تـحـصـيـل و زنـدگـي شـان بـا                    

فقـر و نـا       .  جمهوري اسالمي در حال مبارزه اند
بساماني اقتصادي در ايران به صورت کمبود و   
حتي حذف امکانات اوليه زندگي و تحصيـلـي   
براي دانشجويان نمـودار مـي شـود، آپـارتـايـد             
جنسي و سرکوب زنان در جامعه، در دانشـگـاه   
به صورت اخراج دختران به بهانه رعايت نـکـردن   
. حجاب و صحبت با پسـران ديـده مـي شـود            

جمهوري اسالمي همچنين دانشگاه هـا را بـه         
محل اشاعه خرافات و مـذهـب تـبـديـل کـرده           

آخوند ها و ماموران امنيتي را به رياست .  است
دانشگاه مي گمارند و در کنار انواع نـهـادهـاي      
شبه نظامي و امنيتي در دانشـگـاه، بـا نصـب         
دوربين هاي مدار بسته و کنترل ورود و خـروج        
دانشجويان به دانشگاه ها سـعـي مـي کـنـنـد             

 .دانشجويان را مرعوب و سرکوب کنند
ـيـم     اما دانشجويان و جوانان در دانشگاه ها تسـل

اين سرکوب گري ها نشده اند و از خواسته هـاي  
در ايـران هـر روز         .  به حق خود کوتاه نيامده انـد   

شاهد اعتراضات دانشجويان در دانشگاه هـاي  
مختلف هستيم که براي تغيير شرايط مـوجـود   
و براي آزادي و برابري در حال مبارزه با جمهـوري  

دانشجويان مانـنـد اکـثـريـت        .  اسالمي هستند
ـنـفـر و                 مردم ايران از جـمـهـوري اسـالمـي مـت
خواهان سرنگوني آن هستند، در اين راه مـبـارزه   
مي کنند و نيازمند پشتيباني هـمـه جـانـبـه و          

 .وسيع در سطح بين المللي هستند
آذر، روزهـائـي کـه مـبـارزات               ۱۶ در سالگرد 

دانشجويان در ايران گسترش مـي يـابـد، بـراي         
تقويت مبارزات حق طلبانه دانشجويان در ايران  
بايد در سطح بين المللي  به جمهوري اسـالمـي     
اعتراض و از مبـارزات دانشـجـويـان در ايـران            

بايد دولت ها را تـحـت فشـار قـرار           .  دفاع کنيم
دهيم تا جمهوري اسالمي را به خاطر جـنـايـت      
عليه دانشجويان و کل جوانان و زنـان در ايـران           

جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد از              .  محکوم کننـد 
نهادهاي بين المللي اخـراج و در سـطـح بـيـن                

جـمـهـوري اسـالمـي در          .  المللي منزوي شـود   
سال حکومت خود نشان داده اسـت   ۳۰ عرض 

نماينده مردم ايران نيست بلکه قاتل، زندان بان و   
شکنجه گر زنان، جوانان و همه مـردم در ايـران         

 .است
 

از فوري ترين مطالبات دانشـجـويـان در ايـران           
 حمايت کنيد

آزادي بي قيد و شرط دانشجويان زنداني و هـمـه   
 زندانيان سياسي و لغو احکام و وثيقه هاي آنان 

برچيده شدن همه نهاد هاي امنيتي و سـرکـوب     
ـيـه              گر از دانشگاه ها و لغو احـکـام صـادره عـل

 دانشجويان 
 لغو آپارتايد جنسي و قوانين اسالمي 

آزادي بي قيط و شـرط تشـکـيـل نـهـاد هـا و                
 تشکالت دانشجويي و آزادي بيان و عقيده

 
 نويد مينائي

 دبير سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ اکتبر  ۶ ، ۸۷ آبان  ١٧ 

 ...آذر با مبارزات  ۱۶در آستانه 

 ....اعتراض دانشجويان بابل به  

اصفهان، خبر، بهشتـي و هـمـدان، شـاهـرود،            
ـه     ... زنجان و همه دانشگاه  ها عرصه تعـرض ب

همبن موجودات حقيري هستند کـه کـارشـان        
سرکوب انسانيت و آزادي خـواهـي و بـرابـري             

 . طلبي ست
 

اينها ستاد دارند، هماهنگ مي کنند، هـمـان     
نيروي اندک و اوباشان مـزدورشـان را سـازمـان         
ـع                     ـابـل تـوده وسـي ـا شـايـد در مـق مي دهند ت
دانشجو خودشان و نظام کثيف و محتضر شان 

ـد   دانشـجـويـان هـم سـتـاد مـي              .  را حفظ کنـن
خواهند، مرکز هماهنگي و مـرکـز سـيـاسـت          

بي برنامه و پراکنـده نـمـي      .  گذاري مي خواهند
ـه جـنـگ رفـت         ـرنـامـه و خـط             .  شود ب ـايـد ب ب

بايـد  .  دانشجويان معلوم و برنده و راديکال باشد

براي پيـروزي  .  با برنامه و طبق نقشه عمل کنند
ـه يـک             بر يک ماشين سرکوب به جـز تـوصـل ب
ماشين جنگي حاضر و آماده، مـاشـيـنـي کـه        
امتحان پس داده باشد، به کل مـاجـرا اشـراف        
ـه هـاي        ـه داشته باشد و نقشه کل مبارزه در جـب
مختلف را در دست داشته باشد، امکاناتش را 
داشته باشد، در جامعه حضور داشته بـاشـد و       
مورد اطمينان باشد، نمي شود به جنگ طـرف  

ـه مـي شـود            .  مقابل رفت ـت ـب تحت شرايطي ال
رفت و بايد هم رفت  ولي ممکن است پـيـروزي   

ـايـد   .  قاطع نباشد و يا صـدمـات زيـاد بـاشـد          ب
ـايـد    شانس پيروزي قاطع و روشن  را باال بريم، ب
با  هماهنگي سراسري، با برپايـي جـمـع هـا و           

ـا در ارتـبـاط           ۱۶ محافل تدارک کننده  آذر و ب
قرار دادن و هماهنگ اين تالش و ايـجـاد يـک        

ـر جـمـهـوري                   ستاد سـراسـري بـراي پـيـروزي ب
اسالمي و تحقق آزادي و برابري ماهم خـود را      

بايد در دست گـرفـتـن ايـن ابـزار و            . آماده کنيم
هماهنگ کردن با اين ستاد شانس پـيـروزي را     

 .  افزايش داد و قطعي کنيم
 

حزب کمونيست کارگري و سـازمـان جـوانـان           
کمونيست ستاد هماهنگ کردن و هدايت ايـن    
مبارزه براي سرنگونـي  حـکـومـت سـرکـوب             
ـربـريـت              ـر ب ـيـسـم ب اسالمي و پيروزي سوسيـال

براي رسيدن به مطالبات به حق خـود،  .  هستند
ــراي رهــايــي از شــر حــکــومــت مــنــحــوس             ب
اسالمي، براي آزادي و برابري و بـراي بـرقـراري        
ـونـيـسـت           سوسياليسم  به سازمان جـوانـان کـم

 .بپيونديد

 .دانشجويان را سرکوب کنند
اينها دارند فعاليت ارگانيک و هـمـاهـنـگ شـده        
انجام مي دهند تا مگر بتوانند سرکوب کنـنـد،   
از طرفي دانشجويان هم يک روز سـاکـت و آرام         
ـه در جـريـان                نيستند و اعتراضاتشـان بـي وقـف

ـريـز،      .  است دانشگاه بابل، هنر تهران، شيراز، تـب

 ...آذر ۱۶ترس از  
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ـاد          ٩ اما فاطمه   ساله در وجـود مـن فـري
ـبـورد                 .  ميزند ـي ـر روي ك ـانـم را ب انگـشـت

ـايـد زيـر             :  ميكوباند ـب ـا مـن ن آهاي آدمه
سـال     ٩ آهاي آدمها من فقط   .  خاك باشم
ـنـم      .  سن داشتم . من حق داشتم زنـدگـي ك

ـاطـمـه هـاي        آهاي آدمها كاري كنيد كه ف
ديگر زير پنجه هاي خشـن اسـالم مـثـل           

ـا      .  من آروم خـامـوش نشـن          آهـاي آدمـه
ـيـد      .  كاري كنيد ـن . اين وضع رو عـوض ك

بگذاريد فاطمه آخرين قربانـي مـذهـب و        
 .اسالم باشد

 
**** 

زنان محله با چهـره هـايـي      .  دم غروب بود
ـا هـم پـچ پـچ                     گرفته و بـغـض دم كـرده ب

حالت چهره ها و لـحـن كـالم          .   ميكردند
نشان ميداد حرفهاي روزمـره پشـت سـر          

صحبت از   .  نزديك شدم.  اين و اون نيست
 ٩ بعد فهميدم مرده يك دختـر    .  مرگ بود
دقت كـردم و      .  كنجكاو شدم .  ساله است
تـمـام   .  دهانم حركت نمـيـكـرد   .  خشكم زد

ـاور      .  عضالتم از كار افتادن ميخواسـتـم ب
  .و باور نكردم. نكنم

 
ـيـرون كشـيـد       . يك نيرويي من را از خانه ب

نميدانستم چـكـار   . راهي خانه فاطمه بودم
ـه      .  ميكنم ميخواستم از نزديك بشـنـوم ك

ـاطـمـه را          .  خبر راست نبود ميخواسـتـم ف
. و بگويم برايش حرف درآوردنـد .  پيدا كنم

ـه خـودم را              در اين افكار پريشـان بـودم ك
ـتـم          ـاف ـاطـه ي . در زدم  .  جلوي درب خانه ف

ـا صـداي                  ـه آرامـي و ب پس ازمدتي در ب
ـاه           .  خشكي باز شـد  پسـرجـوانـي بـود سـي

چرده ضعيف و نحيف با چشـمـانـي گـود       
.  علي برادر فاطـمـه بـود     .  رفته و ماتم زده

ـا او    .  علي حيران و با تعجب نگاهم كرد ب
عـلـي روي     .  آرام شروع كردم به حرف زدن  

خطوط نا منظم غـم    .  پاهايش جابجا شد
ـر چـهـره اش              ـبـي ب و ترس به شكل عجـي

مصـمـم بـود هـمـه          .  نگاهم كـرد .  نشست
چيز را با صراحت و حتي نوعي شجاعت 

و .  مصمم بود از فاطـمـه بـگـويـد       .  بگويد
 :گفت

ـام         در خانه ما پدرم حكومت ميكـنـد و ن
اين حكـومـت هـم حـكـومـت اسـالمـي               

ـا بـزرگ بـرده خـدا           .  است همه از كوچك ت
و در زير يوغ حكومت اسـالمـي   .  هستيم

ـيـم     ـه        .  پدرمان زندگي ميـكـن ـتـي ك از وق

ـيـم       ـتـونسـت خودم را ميشناسم تا  امروز  ن
راحت زندگي گنيـم و حـتـي يـك خـواب              

نـمـاز و روزه انـجـام           .  راحت داشته باشيـم 
كليه مراسم اسالمي در خـانـه مـا بـراي             

ـبـل از     .  همه اجباري است هر روز صبح ق
ـار از خـواب              ـه اجـب طلوع خورشيد بايد ب

ـا پـدرم        .  بلند شيم و نماز بخونيم صبـح ه
آنقدر داد و بيـداد بـراي نـمـازبـه راه مـي               
ـيـدار                 اندازد که همسـايـه هـاي مـا هـم ب

ـا در خـواب کـتـک               .  ميشوند ـاره حتـي ب
خورده ام که چرا بيدار نميشوم بـراي نـمـاز      

آرزوي يـک خـواب راحـت صـبـح             .   صبح
ـه او    :  علي مي گفت. هنوز در دلم مانده ک

از ترس پدرش نـمـاز مـيـخـوانـد و هـمـه               
تالشش اين است که هنگام نماز خـوانـدن   
ـيـش و        ـب پدرش اورا ببيند زيرا پول تو جـي
حتي محبت پدرش به او نيز در گرو نـمـاز   

در اين مـاه  : او ميگفت. خواندنش ميباشد
ـيـه      ٢ قرآن را دروغي ورق زدم  و  هزار روپ

ـتـم      و .  از پدرم به دليل خواندن همه آن گـرف
ـه خـانـه             گاهي هم که شب ها پـدرم ديـر ب
ـه نـمـازم را         مي آيد دروغ به او ميگويم ک

 .خوانده ام
 

ـاه  .  پس از آن علي مكثي كرد مكثي كوت
ـاه گـويـي آسـمـان در             .  اما سنگين ـاگ به ن

. بغض كـرده بـود      .  مقابلش تيره و تار شد
ـلـويـش        بغض كودكانه اش را در حلقـوم گ

ـا          .  ميتوان ديد ـار شـد و ب چشمانش غم ب
ـرم    : لحني تلخ ادامه داد ـف ـن . ه از اسالم مـت

. چون او خواهر نازنينم را از مـن گـرفـت         
ـر از اشـك مـيـشـد                 چشمان سياه عـلـي پ
. كلمات منقطع از دهانش بيرون ميـامـد  

و ,  قـرآن ,  از وقتي پدرم براي خواندن نـمـاز    
ـافشـاري مـيـکـنـد                   ـتـن روزه پ حتي گـرف
مجبور شده ام بيشتر از قبل دروغ بگويـم  
چون غير از اين اگر پدرم بفهمد من حتـي  
ـا قـرآن را                 بيشتر از يکبار در ايـن سـالـه

 .نخوانده ام من را ميکشد
ـه ذهـنـش                  ـزي ب علي ناگهـان گـويـي چـي

با عجله دست به جيبش برد .  رسيده باشد
و موبايلش را از جيبش در آورد و عکـس  
ـبـل از                 ـه روزهـاي ق هايي ازفاطمـه رو ک

ـا  .  مرگش گرفته بود  نشانم داد به عكسه
زل زده بود و با ناله اي گرفته كه بسـخـتـي    

 .سالش بود ٩ او فقط : ميشد شنيد گفت
ـنـم                    ـي ـب ـاطـمـه را ب . نميخواسـتـم چـهـره ف
. نميخواستم چهره اش در ذهنم حك شـود 
. اما ناخودآگاه نگاهي به عکس انداخـتـم  

چهره زيبا و معصوم و كودكانه فاطمـه را    

   .تمام سلولهاي بدنم ميلرزيد. ديدم
 

ازعلي پرسيدم اين كودك بيچاره چـگـونـه      
ـقـدر              ـن ـه پـدرت اي تحمل روزه را داشـت ک
 بيرحمانه از او  خواسته بود روزه بگيره؟

روز    ١٨ فاطمه   :  علي آهي کشيد و گفت
اصـال     ١٨ را روزه گرفته بود اما در روز       

ـه او اجـازه             حالش خوب نبود اما پـدرم ب
ـاطـمـه              ـه ف شکستن روزه اش را نداد  و ب
گفت که گناه ميکند و خـدا او را نـمـي              

بعد از افـطـار هـم حـالـش خـوب             .  بخشد
اما با اين حال روز نـونـزدهـم  هـم             .  نبود

ـه     .  روزه  گرفت چون  پدر به او گفته بـود ک
اگر همه روزه هايش را بگيرد بـراي عـيـد        
ـه در             ـتـون ـا ب پول بيشتري خواهد گرفـت ت

ميله به تفريگاه هايـي  (  ميله شرکت کنه 
براي بچه ها گفته ميشه  که دوران عـيـد       
در محله ها برپا ميشود  وبـراي شـرکـت        

اگـر پـدرم     ).  در اون بايد پول پرداخت کرد
ميديد که فاطمه نماز يا روزه اش را بـجـا     
نياورده واقعا عيد را به او اجازه نميداد از   

ـيـن            .  خانه بيرون برود پدرا با مـن هـم چـن
  .کاري را کرده بود

بـي  .  فاطمه روز نوزدم را هم روزه گـرفـت       
آنكه بداند آن روز روز آخر حيات و زندگـي  

بـدون آنـكـه بـدانـد          .  كوتاه او خواهـد شـد    
ـه      بخاطر آن روزه ديگر هيچگاه رنگ مـيل

بي آنكـه بـدانـد ايـن روزه           . را نخواهد ديد
پــايــانــي بــر دوران بــازي و شــادي هــاي              
كوچكي است كه بخاطـرش حـاضـر بـود         

   .رنج گرسنگي را تحمل كند
 

ـه بـعـد ديـگـه              ١ از ساعت  بعد از ظهـر ب
ـتـه   .  فاطمه را در خونه نديدم فكر کرديم رف

سـاعـت   .  خانه همسايه براي خواندن قـرآن   
مادرم به خانه همسايه رفت كه فاطـمـه    ٦ 

اما همسايه گفتـه بـود     .   را به خانه بياورد
مـا هـمـه      .  که فاطمه  اصال  آنجا نيامده   

ـيـدايـش                    ـيـم امـا پ ـالـش گشـت ـب جا را دن
ـه         .  نكرديم گويي فاطما قطره اي شـده و ب

ـه  .  زير زمين رفته بود يا شبحي كه به ميل
رفته بود تا بدون پول هر چـه مـيـخـواهـد          

اما هنـوز خـبـري از        .  شب شد.  بازي كند
ـبـود       . هـمـه مضـطـرب بـوديـم          .  فاطـمـه ن

ـاده                   ـت ـاقـي اف ـف ـيـم چـه ات دلـم  .  نميدانسـت
احسـاس مـيـكـردم       .  بدجوري شور مـيـزد  

حادثه ناگواري براي فاطمـه رخ داده امـا         
ـبـه              ـه مـن غـل نميخواستم اين احسـاس ب

ـاز و          .  كند نميخواستم باور كنم خـواهـر ن
كوشولي من در دستان زمخـت و خشـن       

ـار آمـده اسـت             ـت دلـم از    .  حادثه ايـي گـرف
ـيـچـيـد      ـپ . شدت درد اين كابوس به هم مي

ـا        ـيـم ت مثل ديوانه ها همه جا را ميگشـت
ـيـدا                 ـاطـمـه پ نشاني از زندگـي و بـودن ف

ـلـمـان          .  كنيم ـه عـق تا صبح به هر جايي ک
ميکشيد سر زنده بوديم اما هيچ نشـانـي     

ـيـدا نـكـرديـم          ديـگـه داشـتـم       .  از فاطمه پ
تمام وحشت آن شـب را    .  وحشت ميكردم

ـاال       .  ميشد در چهره علي ديد نفـس اش ب
ـفـس مـيـكـشـيـد و            .  نميامد  به سختي ن

 .حرف ميزد
 

ـنـجـا         :  ادامه داد ـيـد اي همانطور که ميـدان
ـه آب                   ـيـسـت ک لوله کشـي آب شـهـري ن
هميشه در لوله ها باشد براي همين هـروز  

فقط براي يک سـاعـت،    ١٠ صبح ساعت 
ـبـع           آب شهري  مي آيد و ما آن را در مـن
ـره      آب که در زير زمين درست کرديم ذخـي
ـه لـوـلـه کشـي                 ميکنيم  و بعد از آنـجـا ب

ـا اشـاره     .  داخل خانه آب ميفرستيم علي ب
ـاط اشـاره         دستش به طرف ديگري از حـي
کرد که  روي زمين دريچه کوچـک آهـنـي      

ـتـه       ٥٠ که تقريبا فقط  س م بود قرار گـرف
علي رفت کنار آن دريچه نشسـت و    .   بود

 :ادامه داد
ـه   آب داخـل    ,  صبح براي چک کردن اين ک

منبع پر شده که موتور آب رو خـامـوش       
ـر شـده      کنم درِ اين رو باز کردم آب منبع پ
ـارچـه            بود اما جلوي همين در روي آب پ
اي رو ديدم دستم رو دراز کردم که اون رو     

ـارچـه رو          .  از آب بکشم  وقتي خواستـم  پ
بيرون بکشم اون به چيزي بسته بود به زور   
ـاگـهـان     اون رو به طرف خودم  کشيدم که ن

دست فاطمه .  ديدم اون لباس فاطمه است
آب داخل منبع هم مقداري .  به دستم آمد

کثيف بود انگار تكه ناني كه در آب حـل    
 .شده باشد

 
علي وقتي به اين تکـه از مـاجـرا رسـيـد             

ـه گـريـه كـرد           .  بهم ريـخـتـه بـود       . شـروع ب
ـاه شـده بـود       .  ميلرزيد بسـان  .  لبهايش سي

ديگه قادر نبود ادامـه    .  بخت سياه فاطمه
ـه حـرف             بده ديگه اشك مجال نـمـيـداد ك

ـه             .  بزنه ـاده بـودم و ب من هاج و واج ايسـت
ـه    .  علي و منبع آب نگاه ميكردم جايي ك

ـبـديـل شـده بـود                   ـاطـمـه ت . به قربانـگـاه ف
متوجه تمام ماجرا و حرفهاي قـطـع شـده        

ـاک بـود         .  علي شدم ـا در ن از عـلـي     .  واقع
 .خواستم داخل منبع را نشانم دهد

 

مـن  .  علي درب کوچک منبع را باز کـرد    
ـنـم       ـنـد ک .  كمك كردم كه درب را كامال بل

به پرسيدم  ايـن    .  وزنش واقعا سنگين بود
 چرا اينقدر سنگينه؟

ـاز           :  علي جواب داد ـه آسـون ب براي ايـن ک
 .نشه

ـاقـک    داخل منبع رو که نگاه کردم واقعا ات
ـاز              ,  عميقي  بـود  ـه درب از هـمـان جـاي ک

ـه شـروع        ١ ميشد  تقريبا  ـر پل متر پايين ت
 .ميشد تا  نصف  منبع

ـاطـمـه از شـدت            ...  واي وحشتناک بـود ف
ـيـه          ـق گشنگي براي پنهان بودن از چشـم ب

بـرام جـاي     .   داخل منبع نيمه آب شده بود
تعجب داشت که دريچ� به اين سنگينـي  
ـنـه      . رو چطور تونسته بود از جاش بلنـد ک

ـه هـاي        اون داخل منبع شده بود و روي پل
منبع رفته بود تا بتونه دور از چشم کسـي  
ـنـه و        بتونه گرسنگي خودش را برطرف ک

 يواشکي نان بخوره 
ـنـکـه در آب                  ـيـل اي ـه دل پله هاي منبع ب
ـه        هستند ليز بودند فاطمه روي هـمـيـن پل
ـتـد     . ها ليز ميخورد و به داخل آب مي اف

به خاطر بلندي و گودي آب هر چه تـالش    
معلوم بـود    .   كرده نتوانسته بود باال بيايد

تو اون لحظـات بـراي نـجـات زنـدگـيـش              
سخت تقال ميكرده شـيـون مـيـزده جـيـغ           
ميزده اما كسي به فرياد فاطمـه نـرسـيـده       

 .بود
 
از علي پرسيدم آيا كسي صداي جـيـغ و        

 .شيون فاطمه را نشنيده بود
ـيـچـه     :  علي گفت در اين منبع صدا نمي پ

اگـر  .  و هر صدايي را هـم خـفـه مـيـكـنـد           
ـه داخـل         فريادي كه كرده باشد صدايـش ب

راست ميگفت منبع آب   .  خانه نميرسيده
 .در گوشه حياط بود دورتر از خونه

 
باز از علي پرسيدم فاطمه که داخل منبـع  
شده بود پس دريچه منبع رو چطور بستـه  

 بود؟
: علي با چهره اي نگران و پر از غم و گفـت 

همون شب من ديدم دريچه  بازه و اون  رو 
خودم بستم اما داخلش رو نـگـاه نـکـرده           

 .بودم تاريک بود
 

نميتوانم و نميخواهم بر اين مـاجـرا چـيـز         
ـلـي     .  ديگري اضافه كنم ـي تفسيري يا تحـل

اين مـاجـرا خـود عـمـيـق             .   بر آن بنويسم
ترين تحليل در مـورد مـاهـيـت مـذهـب           

 .آن است حتي در كنج انزواي شخصي

 !...در من فرياد ميزند



 
 
 
 
 
 

آتشفشان بـحـران      ٢٠٠٨ در ماه اكتبر 
ذاتي نظام سرمايه داري از قـلـب ايـن          
نظام در وال اسـتـريـت فـوران كـرد و                  
بالفاصله سراسر جهان را به كـام خـود     

دامنه ابعاد و عمق اين بحـران  .  كشاند
هنوز کامال مشخـص نشـده انـد امـا           
اقتصاد دانان بورژوازي آينده هولناكي 
را در ادامه روند فـزايـنـده ايـن بـحـران           

 . تحليل كرده اند
اخبار و رويدادهاي ايـن بـحـران هـمـه            
روزه به سرعت بـاد از البـالي جـرايـد             

تصـاويـر مـخـتـلـفـي          .  عبور ميكنـنـد  
بسرعت تصاوير منقطع فـيـلـم از ايـن         

هـدف ايـن نـوشـتـه          .  رويداد مـيـگـذرد   
عكسـبـرداري از مـقـاطـع مـهـم ايـن                 
بحران طبعا از زاويه منافع کارگران و   
قــربــانــيــان بــحــران يــعــنــي از زاويــه              

بـا دسـت چـيـن         .   مارکسيستي اسـت   
كردن اخبار و دستـه بـنـدي مشـخـص          
آنها تالش ميشود تا در مجموعه اين 
نوشته ها، فاكتهاي مهم و قابل اتـكـا   
براي گوشـت و پـوسـت دادن بـه درک               
درست ايـن بـحـران و شـرايـط امـروز                 

اين نوشته وارد كرونولوژي .  فراهم كنم
تاريخي بروز بحران تا امروز نمـيـشـود    
و به  يادآوري اخبـاري کـه هـم اکـنـون            
ــحــران وجــود دارد مــي                 حــول ايــن ب

 . پردازد
 

 چه کسی ضررها را ميپردازد؟ 
بانک مرکزي بريتانيا تخمين زده اسـت  
که ضررهاي نـاشـي از بـحـران مـالـي             
جهاني براي سرمايه گذاران و بانک هـا  

مـيـلـيـارد دالر          ٨٠٠ تريليون و    ٢ به 
ايــن رقــم دو بــرابــر        .  بــالــغ مــي شــود     

 . مبلغي است که قبال برآورد شده بود
مروين کينگ، رئيـس بـانـک مـرکـزي          
بريتانيا هشدار داده است که بـا وجـود     
تــالش بســيــاري از دولــت هــا بــراي              
تقويت سيستم بانکي خود، خطـرهـاي   

جدي براي سيستم مالي جهاني، هنوز 
 .به قوت خود باقي است

رابرت پستون، تحليلگر بي بي سي در 
امور بازرگانـي مـي گـويـد مـالـيـات              

 ٥ دهندگان در سراسر جهان تا کـنـون       
تريليون دالر را صرف تقويت بانک هـا    

 . کرده اند
هفته گـذشـتـه رئـيـس بـانـک مـرکـزي                
بريتانيا هشدار داد که سيستم بانـکـي   
بريتانيا بيش از هر زمـان ديـگـري از          
آغاز جنگ جهاني اول تـا کـنـون، در            
اوايل مـاه جـاري مـيـالدي بـه از هـم                 

 .پاشيدن نزديک شده بود
در همين حال گوردون براون، نـخـسـت      
وزير بريتانياخواسـتـار افـزايـش قـابـل           
توجه پولي شده اسـت کـه در اخـتـيـار            
صندوق بين المللي پول قرار داده مـي    

گــوردون بــراون مــي گــويــد              .  شــود
کشورهاي صادرکننـده نـفـت و چـيـن            
مي توانند بخـش اعـظـم ايـن پـول را              

 .فراهم آورند
  

 طفلکی ميلياردرهای فقيرروسه   
طي ماههاي ورشکستگي بـانـکـهـاي       

مرد از ثـروتـمـنـد          ۱۰ آمريکا و اروپا 
 ۱۳۰ تريـن مـردان روسـيـه بـيـش از                 

در .  مــيــلــيــارد دالر زيــان ديــده انــد            
مــحــافــل اقــتــصــادي روســيــه گــفــتــه         
مــيــشــود، عــلــت ايــن زيــان، بــحــران           
کرديت، بحران بازار سـهـام و کـاهـش           
 .قيمت مواد خام بويژه نفت بوده است

اين ميلياردرهاي فقير مجبور شـدنـد    
در چند روز گذشته بـا سـرعـت سـهـام          
خود را بفروشند و طبق آماري کـه در      

مـرد     ۱۰ دست است، تاکنون نه تنهـا    
اول ثروتمند روسيه بلکـه تـعـداد زيـاد         

مـيـلـيـاردرهـاي         ۲۵ ديگري که تا رده 
روسيه قرار داشتند سرمايه هاي خـود    

 .را به ميزان زياد از دست داده اند
در ليست اليگارش هـاي فـقـيـر آمـده          

سالـه   ۵۲ است تنها والديمر ليسينگ 
رئيس هـيـات مـديـره صـنـايـع فـوالد               
روسيه از ماه ماي سال جاري تا کنـون  

 .ميليارد دالر زيان کرده است ۲۲ 
 ۶۰۰ جمـع کـل زيـان سـهـام روسـيـه                  

مـيـلـيـارد      ۱۳۰ ميليارد دالر بوده که 
 ۲۳۰ آن مربوط به ده نفر فقـيـر اول و         

ميليارد آن مربوط به اليگارش ها تـا    

رديف بيست و پنجم ليست زيان ديـده    
 .ها است

 
 !بيليون برای اعتماد بازار   ٢٦٥ 

دولت فرانسه به منظور تضـمـيـن حـل       
مشكالت بانكها صندوقي بـه مـبـلـغ       

. بيليون يـورو ايـجـاد مـيـكـنـد              ٢٦٥ 
مقامات فرانسـوي گـفـتـنـد كـه آنـهـا               
تصميم دارند به محض اطالع رسـمـي   
از پاريس،  بخش دوم  بسـتـه نـجـات           
مالي فرانسه در باره احـيـاي سـرمـايـه        

 .داري را  به جرا بگذارند
طرح هلندي فرانسه شـامـل ضـمـانـت          

بيليون يورو براي كمك بـه     ٢٠٠ مبلغ 
 .بازگرداندن اعتماد به بازار ميباشد

 
   ٢٠٠٩ رآود بی سابقه در سال  

آي ام اف       -صندوق بين المللي پـول     
پيش بيني کرده است که کشورهـاي    -

نه تنهـا   ٢٠٠٩ پيشرفته جهان در سال 
با نرخ منفي رشد اقـتـصـادي مـواجـه          
خواهند بود و عمال در شـرايـط رکـود      
قرار خـواهـنـد داشـت، بـلـکـه تـولـيـد                 
ناخالص داخلي آنـهـا بـيـش از پـيـش             
 .بيني هاي قبلي کاهش خواهد يافت

براساس جديدترين پيش بـيـنـي آي ام          
اف، رشــد اقــتــصــاد جــهــان در ســال             

درصد مـحـدود      ٢.٢ به حدود  ٢٠٠٩ 
خواهد بود، که کمتر از پـيـش بـيـنـي            

درصد اسـت، در حـالـيـکـه           ٣،٠ اوليه 
 ٢٠٠٧ و  ٢٠٠٨ اين نرخ در سال هاي 

درصـد     ٥،٠ درصـد و       ٣،٧ به ترتيب 
 .بود

در اين ميان، اقتصادهاي پـيـشـرفـتـه        
و    ٢٠٠٧ جــهــان کــه در ســال هــاي             

 ٤،١ درصـد و       ٢،٦ به ترتيب  ٢٠٠٨ 
 ٢٠٠٩ درصد رشد داشتند، در سـال        

با نرخ رشد منفـي مـنـهـاي سـه دهـم             
درصد روبرو خـواهـنـد بـود کـه بـراي               
آمريکا منهاي هفت دهم درصد، براي 
اروپا منهاي پنج دهم درصـد و بـراي         
ژاپن منهاي دو دهم درصد پيش بيني 

 .شده است
به اين ترتيب، براي نخستين بـار پـس       
از پـــايـــان جـــنـــگ دوم جـــهـــانـــي،              
اقتصادهاي پيشرفتـه بـراي يـک سـال           
کــامــل دســتــخــوش کــاهــش تــولــيــد          

 .ناخالص داخلي خواهند بود 

 
 سال  ٢٥ کمترين فروش در 

درصــد    ٤٥ فــروش جــنــرال مــوتــورز         
فـورد و رقـيـبـان         .   كاهش داشته است

آسيايي با تمام  مقاومتي كه در بـرابـر   
سيل اين بـحـران مـيـكـنـنـد كـمـاكـان               

سـال گـذشـتـه       ٢٥ كمترين فروش را در  
معاون جنـرال مـوتـورز بـه         .  داشته اند

خبرنگاران گفت كه ماه اكتبر بـدتـريـن    
ماه براي فروش اتومبيل در آمريكا و   
همه جاي دنيا از بعد از جنگ جهـانـي   

 .دوم بود
 

 روزهاي سخت در انتظار  مردم هلند
وزير اقتصاد هلند گفـت هـر كـس بـه           
دنبال پول بيشتري باشد، چه كمپانيهـا  
باشند يا وزيران يـا شـهـرونـدان عـادي          

وي نخواست كه از   .  ناكام خواهد ماند
كلمه كسادي استفاده كنـد، هـر چـنـد         
كابينه هلند هشدار داده بود كـه سـال       

. آينده نرخ رشد به صفر خواهـد رسـيـد     
وي همچنين افزود كه روزهاي سـخـت     
در هلند اجتناب ناپـذيـر خـواهـد بـود          

 . اما احتماال با تورم پايين
  
 بيماران روانی و بی خانمان ها  

وزارت بهداشت هـلـنـد در نـظـر دارد              
ميلـيـون يـورو از بـودجـه             ٨٠٠ مبلغ 

طرح بيمه درمانـي مـلـي را عـمـومـا             
براي بيماران رواني و كمـك مـالـي بـه         
مــراكــز نــگــهــداري بــي خــانــمــان هــا           

ايـن قـطـع      .  استفاده ميشد، قطع كـنـد  
بودجه عمال  شامل قطع كمـك مـالـي      

نـفـر      ٦٠٠٠٠ درماني و اجتماعي به   
روزنـامـه فـولـكـس كـرانـت            .  ميـشـود  

نوشت بر اساس اين طرح دهـهـا هـزار        
نفر با مشكـالت روانـي، جـوانـان بـي            
خانمان و قربانيان خشونتهاي خانگي، 
ديگر قـادر نـخـواهـنـد بـود مسـتـقـل                

بســــيــــاري از     .  زنــــدگــــي كــــنــــنــــد    
پناهگاههايي كـه بـراي بـي خـانـمـان               
هــاي ايــجــاد شــده عــمــال بــر چــيــده               

 . ميشوند
 

 افزايش بيکاری در آمريکا 
آماري که در آمـريـکـا انـتـشـار شـده،            
حاکي از اين است که نرخ بيـکـاري در     
اين کشور در ماه اکتبر افزايـش قـابـل      

درصد رسـيـده      ٦.٥ توجهي يافته و به 
 .است

سال قبل  ١٤ يک چنين نرخ بيکاري از 

تاکنون در آمريکا بي سابقه بوده است 
و نشان مي دهد کـه در مـاه اکـتـبـر،              

هزار نفر در ايـن کشـور بـيـکـار           ٢٤٠ 
 . شده اند

تعداد بـيـکـاران در مـاه هـاي اوت و                
سپتامبر گذشته نيز به مراتب بيـشـتـر    

 . از آن بود که قبال تصور مي شد
تعداد بيکاران آمريکا در حال حـاضـر     

ميليون نفر تـخـمـيـن زده          ١٠ بيش از 
مي شـود کـه حـاکـي از افـزايـش دو                   

هزار به تعداد بيکاران  ٨٠٠ ميليون و 
 . آمريکا در يک سال گذشته است

آمار جديد تاييد کننـده ايـن نـگـرانـي          
است که اقتصاد آمريکا احتماال دچار 
رکود است، رونـدي کـه در مـاه هـاي             

 .اخير محسوس بوده است
نرخ بيکاري در آمريکا در آغـاز سـال         

 . درصد بود ٥ جاري ميالدي کمتر از 
 

و کاهش دستمزد در    ی بيکارساز 
 فورد 

همزمان با انتشار آمـار بـيـکـاران در           
آمريکا، کـارخـانـه اتـومـبـيـل سـازي               
آمريکايي فورد اعالم کرد کـه در سـه       

حـــدود     ٢٠٠٨ مــاهـــه ســـوم ســـال           
 .ميليارد دالر ضرر کرده است٣ 

مقامات کمپاني فورد مي گوينـد کـه     
، ٢٠٠٩ تــا پــايــان مــاه ژانــويــه ســال           

ميزان مخارج و حقوق کارمندان خـود  
را ده درصد ديگرکاهش خـواهـنـد داد      
که به معني بيکـار کـردن کـارمـنـدان          

 . بيشتري خواهد بود
 

 ميليون نفر بيکار در جھان    ٢١٠ 
سازمان بين المللي کـار هشـدار داده         
است که بحران مالي جهـانـي مـمـکـن        

 ٢٠ است تعداد بيکاران در جـهـان را         
ميليون نفر افزايـش داده و تـا پـايـان             

شمار بيکاران در جهان به  ٢٠٠٩ سال 
 .ميليون نفر برسد ٢١٠ 

سازمان بين المـلـلـي کـار هـمـچـنـيـن              
ميـلـيـون نـفـر         ٤٠ پيش بيني کرده که 

نيز به شمار گرسنگان در جهان اضافـه  
خواهد شد و اين افراد ناچار خـواهـنـد      
بود با پولي کمتر از يـک دالر در روز          

 . زندگي کنند
سازمان مورد بحث مي گـويـد دولـت        
ها پس از نجات بانک ها اکنـون بـايـد      
تــوجــه خــود را بــر يــک طــرح نــجــات              
اقــتــصــادي بــراي ايــجــاد اشــتــغــال و           
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 رويدادهاي مھم بحران سرمايه داري
 فرشاد حسينی



اجتناب از بحران اجتماعي مـتـمـرکـز       
 . کنند

 
 هزار بيکار جديد در کانادا  ۵۵ 

موسسه آمار كانادا اعالم كرد، تعـداد  
بيكاران اين كشـور طـي مـاه جـوالي             

هزار نفر افزايش يافت كـه   ٥٥ بيش از 
اين بدترين عملكرد بازار كـار كـانـادا        

 .رود   سال اخير به شـمـار مـي        ١٧ طي 

بــه گــزارش نشــنــال پســت، افــزايــش            
چشمگير تعداد بيكاران كانـادايـي در     
طول يك ماه، از زمان ركود اقتصـادي  

سـابـقـه بـوده          تا كنون بـي    ١٩٩١ سال 
هزار نفر از بيكـاران   ٤٨ بيش از  .است

پــيــش از ايــن در بــخــش خصــوصــي             
نفـر از     ٢٠  .اند مشغول به فعاليت بوده

اقتصادداني كـه در نـظـرسـنـجـي            ٢٢ 

اسكوتيا بانك شركت كـردنـد، بـر ايـن         
باورند كه شرايط اشتغال در كانادا تـا    
پايان امسال به مراتـب بـدتـر خـواهـد          

نرخ بيكاري كانادا طي ماه ژوئـن  .  شد
. درصد رسيـده اسـت     ٢/٦ به بيش از 

 ٨٨ طي دوازده ماه گذشـتـه بـيـش از           
هزار نفر در بخش صنايع كانادا شـغـل   

ــت داده                     ــود را از دســ ــد     خــ  .انــ

جيم فالهرتي، وزير دارايي كـانـادا در       
شــرايــط نــامســاعــد   :  ايــن بــاره گــفــت    

اقتصاد جهاني تاثيرات منفي زيـادي    
. بــر اقــتــصــاد كــانــادا داشــتــه اســت           

هاي كارگـران بـايـد مـا را در              خانواده
 .نــگـــرانــي خــود شـــريــك بــدانـــنـــد              

اين در حالي است كـه بـانـك مـركـزي            
كانادا ماه گذشته نسبت به آثار منفـي  
افزايش تورم بـر اقـتـصـاد ايـن كشـور             

 .هشدار داد
 

بيکار شدن ده هزار نفردر  
  فنالند 

بحران در صـنـعـت تـولـيـد کـاغـذ در                 
فنالند به علت کاهش ميزان تقاضا و   
ــيــات              ــوقــوع مــال ــزايــش قــريــب ال اف
صادرات چوپ از سوي روسيه تاکنـون  
موجب حذف ده هزار فـرصـت شـغـلـي        

 .شده است
به گزارش خبرگزاري فرانسه، کارخـانـه   
هاي مهم توليد کاغـذ در فـنـالنـد از           

و  Stora Enso جمله اسـتـورا انسـو     
 UPM-Kymmene يو پي ام کيمن

که جزو توليدکنندگان اصلي کاغذ در   
رونـد در روزهـاي          جهان به شمـار مـي    

اخير اعالم کردند مـيـزان تـقـاضـا در            
ايـن  .  بازار به شدت کاهش يافته اسـت 

در حالي است که بهاي ماده اولـيـه بـه      
هـاي گـمـرکـي          خاطر افـزايـش تـعـرفـه       

 ٢٠٠٦ صادرات چوپ روسيه از سـال    
 .تاکنون روند صـعـودي داشـتـه اسـت           

هاي توليد کاغذ در فنالند کـه   کارخانه
نــزديــک بــه ده هــزار           ٢٠٠٤ از ســال     

اند هشـدار   فرصت شغلي را حذف کرده
داده اند ممکن اسـت در آيـنـده مـوج             

ها را داشته بـاشـنـد و       جديدي از اخراج
بسته شدن برخي از کـارخـانـه هـا نـيـز           

 .دور از ذهن نخواهد بود

 
اعتصاب و تظاهرات نيم  

 ميليون  آارگر آلماني  
اعتصاب كارگران متال آلـمـان از اول         

بزرگتريـن اتـحـاديـه       .   نوامبر آغاز شد
صنايـع آلـمـان بـا مـطـالـبـه افـزايـش                   

دستمزدها در سراسر آلـمـان فـراخـوان         
اين اتحاديـه  .  اعتراض و اعتصاب داد

هــزار كــارگــر را     ٦٠٠ مــيــلــيــون و        ٣ 
 . نمايندگي ميكند

كارگـر دسـت      ١١٥٠٠٠ نوامبر  ٥ در 
ــرات                     ــاه ــظ ــه ت ــده و ب ــار كشــي از ك

 ١٠٠٠٠ در هـمـيـن حـال           .  پرداختنـد 
كـارخـانـه       ٣ كارگر جنرال مـوتـورز از       

بزرگ مختلف بـه تـظـاهـر كـنـنـدگـان             
درصـد     ٨ اتحاديه خـواهـان     .  پيوستند

 .افزايش حقوق شده است
 ٤٠٠٠٠٠ نـوامـبـر         ٧ در روز جمعـه    

 .كارگر دست به تظاهرات زدند
اتــحــاديــه كــارگــران اعــالم كــرده انــد           
چنانچه به مطالبـات آنـهـا رسـيـدگـي           

نوامبر اعتصاب سـراسـري    ١٧ نشود، 
 .در كل كشور خواهند داشت
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مانور امنيـت و آسـايـش در تـهـران              
پليس و نيروي انتظامي و  .  شروع شد

اوباشان حزب اهللا و بيسـجـي و قـمـه         
کـش شــان را بــه صــف کــرده انــد و                
آرايشي ديگر گـرفـتـه و در مـقـابـل               
جامعه بـه خـط شـده انـد تـا شـايـد                    
جامعه سراپـا اعـتـراض و مـيـل بـه               
سرنگوني جمهوري اسالمي را موقتا 

ديـگـر طـرح      .  هم که شده عقب بزننـد 
ارتقاء امنـيـت اجـتـمـاعـي کـارسـاز             
نيست، ديگر اعدام دست جمـعـي در     

حـاال  .  خيابان هـا جـواب نـمـي دهـد           
دارند در مقابل مردم مانور حکومت 

 .نظامي ميدهند
سخنان فرمـانـده انـتـظـامـي تـهـران              

فـرمــانــده  : " بـزرگ خـيــلــي گــويــاسـت       
ــزود              ــزرگ اف ــران ب ــه ــظــامــي ت ــت : ان

فرماندهي انتظامي تهران با تشكيل 
و شش قرارگاه )  ع( قرارگاه امام رضا

تحت پوشش آن توانست پشتيبـانـي،   
اطالعات، نظارت و ارزيـابـي را در           

هاي خود قرار دهـد و بـا        روند برنامه

هاي اجرايي به ايـن   دادن دستورالعمل
هـــا بـــه انـــجـــام            هـــا، آن       قـــرارگـــاه

  .ها پرداختند دستورالعمل
 

وي درباره چگونگي اجراي رزمـايـش   
 ۳۰ :  امنيت و آرامش نيز اضافه كرد

هزار پليس به همراه نگهبانان مـحـل     
و پليس ياران، با بيش از چهار هـزار    
دستگاه خودرو و موتورسيـكـلـت در      

  .اين رزمايش شركت دارند
ــاكــيــد كــرد                 ــردار رجــب زاده ت : س

آموزش، ارتقاي امنيت اجـتـمـاعـي،     
امدادرساني به مردم و حـفـاظـت از          
اموال مردم همچنين حفاظت بيشتـر  

هـا   از مراكز حساس مانند وزارتخانه
و مــقــابلــه بــا تــروريســم و پــدافــنــد             
غيرعامل، از ديگر اهداف مهم ايـن    

  .رزمايش است
وي محورهاي رزمـايـش امـنـيـت و            
ــروهــاي                  ــي آرامــش را ســان و رژه ن

كننده عـمـلـيـات، چـتـرريـزي،             شركت
 ۱۰ راهپيمايي تـاكـتـيـكـي تـوسـط              

قرارگاه به همراه دو هـزار خـودرو در         

پايتخت، اجراي پدافند غيرعامل در 
ها، عمليات امداد و نجات،  كالنتري

مقابلـه بـا اقـدامـات تـروريسـتـي و                
همچنين انتقال نـيـرو بـه شـهـرهـا و               

  .پايتخت عنوان كرد
فــرمــانــده انــتــظــامــي تــهــران بــزرگ         

ايــن رزمــايــش از     :  خــاطــرنشــان كــرد  
به مـدت شـش روز       )  دوشنبه( امروز 

در پـايـتـخـت اجـرا خـواهـد شـد كـه                  
امــيــدواريــم بــا هــمــكــاري مــردم بــه          
اهداف از پيش تعيـيـن شـده در ايـن           

 "رزمايش برسيم
 

دقيقا تصوير يگ جنگ تمـام عـيـار      
. را در سخنان فرمـانـده مـي بـيـنـيـد           

استفاده از اصطالحات نظامي، رژه و 
آن هـم    ....  سان دادن چتر ريـزي و           

!!! براي مـحـافـظـت از امـوال مـردم              
اولين سوال اين اسـت مـحـافـظـت از          
اموال مردم در مقابل چـي؟ و کـي؟         
اصال کـدام امـوال مـگـر جـمـهـوري                

مردم زندگـي اي     ٪۷۰ اسالمي براي 
گــذاشــتــه اســت کــه حــاال بــخــواهــد           
محافظتش کند؟ امنيـت مـردم؟ يـا        

 امنيت آخوندهاي ميلياردر؟
هيچ کس در مورد مـقـصـود واقـعـي        

چرنديات از سر استيصـال و وحشـت       
همه مي دانـنـد   .  فرمانده ترديد ندارد

مسئله سرکوب شورش هاي احتمالي 
و محـافـظـت از مـراکـز حسـاس در               

. مقابـل  شـورش هـاي مـردم اسـت               
خودشان هـم مـي دانـنـد دروغ مـي              

ماجرا به سادگي اينسـت کـه     .  گويند
طرح هاي ارتقاء امنيت اجـتـمـاعـي       
که سرکوب زنان و جوانـان بـود و در         
چندين مرحله به اجرا درآمد، چند ده 
و چند صد نفر را اعدام کـردنـد و در       
زندان ها و بازداشتگاه  ها کشتنـد و    
به جامعه چنگ و دندان نشان دادنـد    

. شکست خورد و بـي نـتـيـجـه مـانـد           
فهميدند با اين طرح ها  حـجـاب را         
هم نمي توانند بر سر زنـان کـنـنـد و           

بالفاصله بـعـد از آخـريـن         .  نگه دارند
مرحله اجراي طرح امنيت اجتماعـي  
همه چـيـز بـرگشـت سـرجـاي اولـش،              
حجاب و جوانان و جامعه ذره ايي نـه  
تنها عقب ننشستند که با شـکـسـت      
طرح فوق احساس قـدرت بـيـشـتـري          

اعتراضات دانشجويي که .  مي کنند
به شهادت صفحـات هـمـيـن نشـريـه            

از همه تـرسـنـاک      .  وسيعا جريان دارد
تر براي رژيم مبارزات کارگري اسـت    

. که گسترده تر و راديکال تر ميشـود 
و باالخره با توجه به ايـنـکـه  روز بـه           
روز اوضاع اقتصادي مردم بـد تـر و         
بد تر مي شود و احـتـمـال شـورش و           
اعتراضات وسيع مردم، لزوم چـنـيـن      
لشکر کشي هـايـي بـراي جـمـهـوري             

 . اسالمي مسجل شده است
 

ــر حــزب                  ــر رنــگ و مــوث حضــور پ
کمونيست کارگري و کانال جـديـد را       
به اين شرايط اضافه کنيد کـه درجـه       
همبستگي وسطـح انـتـظـار و تـوقـع             
مردم را باال برده و دارد  سوسياليسم 
را به عـنـوان آلـتـرنـاتـيـو مـوجـود و                
عملي در جامعه مطرح مي کند و به 

 .رهبر جامعه تبديل ميشودد
اين ها فاکتـور هـايـي هسـتـنـد کـه               

جــمــهــوري اســالمــي را بــه ايــن جــا            
کشانده که روز روشن در مقابل چشم 
جهانيان در مقـابـل جـامـعـه لشـکـر            

اين لشکر کشي بي هـيـچ   .  کشي کند
شکي  نگراني رژيم از  قيام و شورش 
مردم را نشان ميدهد و در عين حـال  
ترس و ناتواني حکومت اسالمي در   

را بــر مــال        مــقــابــل انــقــالب مــردم     
 .ميکند
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 !مانور وحشت از مردم
 نويد مينائی

 

 ساعته کانال جديد ۲۴تلويزيون 
 

Hotbird 8 – Frequency 12303  MHz –  CEF – ¾ Vertical polarization         Phone: 001 310 856 9897  



از رفيق ياشار سهندي براي ايـنـکـه        
نظر خود درباره انتخابات امـريـکـا       
را بـا مـطـلـب مـن پـيـپـگـري کـرد                   

امـا  مـعـتـقـدم  يـاشـار                 .  ممـنـونـم   
شرايط  اولويتهاي انتخاب اوباما و 
درک پيروزي انتخاباتي او را در اين 
بــرهــه  درک نــنــمــوده و نــه دلــش                 

به .  ميخواهد  جايگاه ان را بفمهمد
نظرمي رسد او  شديدا معتقد است 
دشــمــن دشــمــن اســت و بــايــد در               

حـرف  .  برابرش به يـکـسـان ايسـتـاد       
ياشار همان  شـعـارهـاي مـحـبـوب           
چپ ضد امپرياليستي است کـه بـه       
هيچ عنوان شرايط مـکـان و زمـان         
را درک نميکنند و شعار سـگ زرد      
برادر شغال است را در مورد همه و   

. همه  به يکسان تبلـيـغ مـيـکـردنـد        
زمـــانـــي حـــزب تـــوده ســـوســـيـــال          
دموکراتها را خطرناکتر از فاشيسـم  

از انـچــه يـاشــار       .  بـر مـيــشـمـاردنــد      
ميگويد نمونه ها در تاريخ است بـه  
نظرم انچه ياشار ميخواهد با قاطي 
کردن  از انتخابات ايران و امـريـکـا     
و فرانسه و دشمني سرمايه داران با 
کمونيستها  حکمهاي کمونـيـسـتـي     
مخالفت بـا هـمـه اتـفـاقـات داخـل              
نظام سرمـايـه داري بـدهـد  خـطـي               
اســت کــه  هــيــچــگــاه در جــامــعــه             
نيمتواند دوام  بياورد و مورد هضم  

. قشر عظيمي از مردم قرار بـگـيـرد   
براي همـيـن اسـت کـه بسـيـاري از               
مردم امريکا به انچه ياشار و بـقـيـه    
ميگوينـد اعـتـقـاد نـدارنـد و پـاي                

تاريخ . صندوقهاي راي حاضر شدند
جنبش هاي  هاي اعتراضي بيگانـه  
ــا  عــدم حضــور                   ــزم ي ــي ــمــون ــا ک ب

کمونيستهـا در راس ان مـبـارزات              
ــن                 ــاري ازا ي نشــان داده کــه بســي
مبارزات  حـق طـلـبـانـه و از روي                
ناچاري  بوده است و نتايج مثـبـتـي    

انـچـه   .  هم  از درون خود داده اسـت     
يــاشــار ســهــنــدي مــيــگــويــد تــنــهــا         
نــمــايشــي از احســاســهــا ي شــعــار          
گرايانه اي اسـت کـه بسـيـاري  در               

.   دايــره چــپ بــه ان دچــار بــوده انــد            
بگذاريد نـوشـتـه يـاشـار را دنـبـال              . 

 .نماييم

 
من با تعصب خاصي ميگويـم کـه     " 

اصوال مـن    !   نه اوباما، نه مک کين
به هيچ انتخاباتي در دنياي سرمايه 
داري معاصر باور ندارم که بخواهـم  
جانب يک سوي رقباي انتخاباتي را   

 ."بگيرم
 

نــقــد هــمــه مــا بــه دمــوکــراســي و             
پــارلــمــان  و حــکــومــت بــورژوازي           

اما هـيـچ جـا بـه يـاد            .  پابرجا است
نمي اورم  هيچ کمونيسـتـي  حـکـم         
مخالفت با همه انتخـابـات را داده       

شايد در انتخاباتي کـه  يـک         .  باشد
سويش لـيـبـرال دمـوکـراسـي بـاشـد              
وسوي ديگر   سوسيال دمـوکـراسـي    
حــرف يــاشــار درســت بــاشــد چــون            
هردوي ايـن جـنـاح هـاي بـورژوازي             
تفاوت  چـنـدانـي در سـيـاسـتـهـاي                 
اقتصادي و سياسي اتجام نميدهنـد  
و به طور کل نبايد هيچگاه به انـهـا   

اما مساله اينجاست کـه  .   دل بست
نميتوان نسبت به همـه مسـائـل در        
جامعه  و  انـتـخـابـات بـي تـفـاوت            

مساله ياشار از جدال راست و   .  بود
چـپ مــيـانـه در انـتــخـابـات فـراتــر                
ميرود و او  هر انـتـخـابـاتـي حـتـي            
جايي که هيتلر بـا حـزب سـوسـيـال          
ناسيونالـيـسـم  پـيـروز مـيـشـود و                 
جنگ جهاني دوم راه مـيـانـدازد را        

از انـجـا ايـن        .  نيز حساب مـيـکـنـد    
نکته پررنگ مـيـشـود کـه پـيـروزي           
ژاک شيراک بر ژان مـاريـو لـوپـن را           

عجـبـا کـه      .  يک راي کثيف مينامد
مردم فرانسه بعد  از عمري تـبـاهـي    
و ســيــاهــي در دوران هــيــتــلــر  و                
حکومت دسـت نشـانـده ويشـي در             
کشورشان  اهميت راي خود را درک   
نکرده اند که ياشار  به خاطر اينکـه   
همه اين رايها را فـريـب و  افسـون            

و شـايـد هـم حـق داشـتـه               ( ميبيند 
ان را کـثـيـف مـيـنـمـايـد و                 )  باشد

ــرانســه را درک                 ــردم ف ــل م مســائ
شــايــد يــاشــار ســهــنــدي        . نــنــمــوده    

نميداند که جناب لـوپـن درخـوسـت         
اخراج همه پنـاهـنـدگـان   و حـتـي               
مهاجريـن قـانـونـي فـرانسـه بـود و                
ميخواست عمال يک حکومت ملـي  

فــاشــيــســيــت را جــايــگــزيــن نــظــام          
مـگـر   .  دموکراتيک فـرانسـه نـمـايـد       

ميشود مردم فرانسه بي تفـاوت در    
اين مساله باشند و بگويند  بـگـذار   
شيراک بيايد که هرکس بيايد  بـدتـر   

ما به قول ياشار بـه  .  ازا ين نميشود
 دنبال دنياي بهتري هستيم؟

مساله اينجاست  که در نـبـود يـک        
جنبش عظيم کمونيستي  و ضـعـف   
اتحاديه هاي کارگري  ايا بايد حکم 
ما اين باشد که تحريـم انـتـخـابـات         
در هر شرايطي وظيفه مـاسـت؟ ايـا      
اين نشانه پاسيو و بي تـفـاوتـي مـا       

در مــورد امــريــکــا هــم       .  نــيــمــشــود
مساله اين جاست بي شک اگر قـرار    
بود يک نمـايـنـده از کـمـونـيـسـتـهـا               
شرکت کند و حتي تنها يک ميليون 
راي بياورد  ميبـايـد  بـه هـر نـحـو               

چـون  .  ممکن به او کمک ميکرديـم    
او گزينه واقعي  و نـمـايـنـده مـردم            
امريکا بـود  امـا در غـيـاب ايـن                  
گــزيــنــه  چــرا بــايــد مــثــل يــاشــار              
بنشينيم و صف پر شوري از مـردم      
امريکا را ببينيم که به اوبـامـا راي     
ميدهند و بعد ازا ن هم به خيابانهـا  

فقط به اين دليل که ما با .  ميريزند
ايا به طور .  همه انتخابات مخالفيم

کل راي دادن به يک نماينده سرمايه 
دار نشان از  راي به سـرمـايـه داري        
است؟ ايا راي به اوباما به مـعـنـاي      

پس ديگر چـه    .دوستي ما با اوست؟
ــعــد از                 ــم  ب ــي ــوان ــت تضــادي رامــي
انتخابات امريکا در جامعه جهاني 

مسالـه ايـنـجـاسـت کـه           .  بر شماريم
امثال يـاشـار مـيـخـواهـنـد بـا ايـن                 
حــرف کــه يــارو نــمــانــيــده جــنــبــش          
سرمايه داري است  قـال قضـيـه را          
سرهم بياوند و کار  خود و ديـگـران     

امـا بـراي جـامـعـه          .  را تمام کـنـنـد     
هرکس از اينها يک طـرز تـفـکـر از           
ــنــدگــي                 ــمــاي ــه داري را ن ــرمــاي س

بـه ايـن مـثـالـهـا تـوجـه               .  ميکنـنـد  
مـارگـارت تـاچـر نـمـانـيـده             :   کنـيـد  

گــانــدي هــم   .  ســرمــايــه داري اســت     
همه مـا  . نماينده سرمايه داري است

اما  وقـتـي  هـمـه           .  اين را ميدانيم
اينها را در يـک دايـره بـگـذاريـم ان            
وقت  يک تعريف نامفهوم براي همه 
ميدهد که به طور کل نوع مخالفت 
ما و نوع  اعتراض ما به هـر کـدام       

در هـمـيـن    .  اينها چگونه بايد  باشد
انتخابات فکرکنم مـدونـا خـوانـنـده        
مـــعـــروف بـــود کـــه هـــرکـــدام از              
کانديداها را با افرادي مقاسه نمـود  
و مک کين را کنار هيتلر و  خامنـه  

انداخت  و اوبـامـا       ... اي و صدام و 
را با مارتين لوترکينگ و  و گاندي 

به نظرم هـرکـس کـه      .  مقايسه نمود 
ــد                ــدان ــراد را ب ــهــاي ايــن اف ــفــاوت ت
ميـتـوانـد درک کـنـد کـه  اولـويـت                   
پيروزي هرکدام از ايـن دو چـگـونـه           

 .است
 

امــا درمــورد حــزب دمــوکــرات و            
جيمي کارتر بـه نـظـرم  يـاشـار هـم               
دارد هــمــان حــرف  ديــگــران چــون            
سلطنت طلبان را تکرار ميکند کـه    

در حـالـي کـه        . کار کار کـارتـر بـود       
خميني و جمهوري ا سالمي نتيـجـه   
بن بست و عدم آلترناتيوي  درسـت      
و حســابــي  بــراي بــرخــورد بــا                     

فـکـر نـکـنـم نـه           .  کمونيسـتـهـا بـود      
ريگان و نه جرج بـوش مـيـتـوانسـت        

. در برابر اين گزينه  مقاومتي کـنـد  
همان طور کـه اسـامـه بـن الدن در             
دوران ريـــگـــان مـــتـــولـــد شـــد و               
ديکتاتورهاي امريکاي جنـوبـي  و       
وضعيت سياسي غـرب در ان دوره          

. هــم بــر اگــاهــان پــوشــيــده نــيــســت         
شرايط ان موقع نيز با اکـنـون فـرق        

ايـن بـار بـراي هـمـيـن             .  نموده است
اوباما در اولويت قـرار گـرفـتـه کـه            
شکست کلي  سيـاسـت نـظـم نـويـن           
جهاني در دروان ريگان تاچـر را بـه       

اوبــامــا نــمــانــيــده   .  اثــبــات بــرســانــد  
سرمايه داري در اين وضعيت اسـت  
نميدانم چرا  نبايد از ان اسـتـقـبـال           

و به دنـبـال ان بـود کـه ايـن                .  نکرد
ايـن کـه      .  وضعيت ادامه پيـدا کـنـد     

دمــوکــراتــهــا از جــمــهــوريــخــواهــان      
جنگ طلبتر هستند من تاريـخـچـه    
اين دو را نيمدانم اما بعد از جـنـگ   
جـهـانـي دوم  ايــن را مـيــدانـم کــه                  
دموکراتها هميشه گزينه معتـدلـتـر    

. از جمهوريخواهان لقب گرفتـه انـد    
مـن هــم مــثــل يــاشــار در مــطــلــب            
اوباماي پـوپـولـيـسـت بـر  فـرصـت               
طلبـي و  عـوام فـريـبـي او صـحـه                    
گذاشتم اما معتقدم بگذاريد او بـه      
صحنه بيايد تا سياستهاي شکسـت  

خــورده و اعــتــراض مــردم بــه ايــن            
در .  وضعـيـت را احسـاس نـمـايـيـم             

جايي هم ياشار  انتخابات فرانسه و 
را بــا انــتــخــابــات ايــران مــقــايســه           

به نظرم اين غير واقعـي و    .  ميکند 
انتخابات ايـران  .  غير منصانه است

يک نمايش مضحکه امـيـز تـوهـيـن        
امــا حــرف مــن ايــن        .  امــيــز اســت   

جاست که ما در مـورد انـتـخـابـات         
ايران و انتخاب احمـدي نـژاد مـثـل         

. انتخابات فرانسه فکر نـمـيـکـرديـم     
ما معتقد بـه يـک جـنـبـش عـظـيـم               
قدرتمند  در جامعه ايـران هسـتـيـم       
که ميتواند جمهوري اسالمي را بـه    

ــکــشــد          ــر ب ــا در          .  زي ــع م در واق
انتخابات ايران  منفعل نيسـتـيـم و      
نيمخواهيم  در بازي بد و بدتر قـرار  

ما معتقديم ميتوان  طـور    .  بگيريم
ديــگــري بــه مســالــه نــگــاه کــرد و             

 ..انتخاب ديگري نمود
در پايان اين را تکرار کنم کمونـيـزم   
کارگري   درا يران جـايـگـاه رشـد و         
نمو پـيـدا نـمـوده بـايـد  ان  را بـه                      
موفقيت رساند انگاه يک الترنـاتـيـو    
قدرمـنـد بـي شـک در غـرب پـيـدا                  

ايــن را هــم بــگــويــم کــه          .  مــيــشــود
معتقدم در صـورت وجـود احـزاب            
کــمــونــيــزم کــارگــري در غــرب هــم           
بسياري از مراحل اعتراض جامـعـه    
و ومسيرهايي که طـي مـيـشـود از         
راه پارلمـان  طـي خـواهـد شـد کـه                 
ياشار به هيـچ کـدام آنـهـا اعـتـقـاد              

به نظرم کسي که از شـرايـط       .  ندارد
اروپا خبر داشته باشد ميـتـوانـد بـر        
اين حرف من  صـحـه بـگـذارد کـه              
کمونيستهـا در غـرب   در ابـتـدا                  
سعي ميکنند در  پـارلـمـانـهـا هـم             

 . خود را تقويت نمايند
 

 در حاشيه
کامـران عـزيـز ايـن بـحـث جـالـبـي                  

مــن هــم دوســت دارم وارد            .  اســت
ولي ترجيح مـيـدهـم مـنـتـظـر          .  شوم

من فـعـال نـقـش         .  بحث ياشار بشوم
از !   هيزم بيار را ايـفـاء مـيـکـنـيـم             

شوخي گذشته مطلب تو در آخـريـن     
لحظه رسـيـد و بـراي مـن فـرصـت                 

. اظهار نظر درست و حسابـي نـبـود     
 .مصطفي صابر
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 اوباما و نقد ياشار 
 کامران مزين، ايران



 . کلمبيا و هاروارد دارد
کردان يک درغگوي حـقـيـر دسـت         -

. چندم و يک آفتابه دزد اسالمي  بود
اوباما يک وکيـل زبـردسـت تـربـيـت           

بلد اسـت  .  شده بورژوازي آمريکاست
چطور دروغ بگويد که هيچ دادگاهي 
نتواند مچ او را بگيرد و بـزرگـتـريـن       

 . کمپين مالي را سازمان بدهد
کردان يک لمپن اسالمي بود و در     -

سپاه پـاسـدارن و سـايـر ارگـانـهـاي                
ماشين کشتار جـمـهـوري اسـالمـي          
مستقيم و غير مستقيم آدم کشـتـه       

ــامــا چــه بســي خــطــاي            .  اســت اوب
امـا  .   رانندگـي هـم نـداشـتـه بـاشـد             

بعوض اکنون رئيس بزرگترين ارتـش  
تاريخ جهان يا مهيب ترين مـاشـيـن    

ميشود کـه  "  دمکراتيکي" آدم کشي 
 . بشر به خود ديده است

کردان حرفهـايـش را بـا بسـم اهللا               -
شروع ميکنـد و امـام زمـان مـثـل              
بادي گارد همه جا دور و بـر او مـي       

اوبـامـا از ايـن اداهـاي خـر              .  پلـکـد  
اما سخنراني اش را     .  مذهبي ندارد

 . تمام ميکند" گاد بلس امريکا"با 
کــردان يــک وزيــر مســخــره و بــي             -

شخصيت جمهوري اسالمي بود کـه    
برادران هم جناحي  او را بـا خـفـت              

اوباما اولـيـن رئـيـس       .  برکنار کردند
جمهوري سياه پوست آمريکاست که 
در يکي از پر شرکـت کـنـنـده تـريـن           
انتخابات آمـريـکـا بـه کـاخ سـفـيـد               

حــتــي کســانــي از بــرادران        .  مــيــرود
جنـاح رقـيـب نـيـز  بـه ايشـان راي                    

 . دادند
کــردان را کســي در دنــيــا نــمــي               -

شناسد مگر بواسطه مدرک دکتـراي  
اوبــامــا هــمــيــن اکــنــون      .  آکســفــورد

در جـهـان     "  تـغـيـيـر    " بعنوان سـمـبـل      
ــور اســـت      ــهـ ــکـــس او را         .  مشـ عـ

خوانندگان روي سينه ميزنـنـد و بـر        
 .صحنه ميروند و جايزه ميگيرند

پس مي بينيد تفاوت ها خيلي زياد 
امــا تشــابــهــات آنــقــدر زيــاد       .  اســت

فــقــط يــکــي را پــيــدا              .  نــيــســت  
آنچه که کردان را برد، اوبـامـا   : کرديم
 !را آورد

اما همين يـک تشـابـه  بـا هـمـه آن                 
ايـنـجـاسـت     .  تفاوتها  برابري ميکند

که خواهيد ديد چيزي کـه در ابـتـدا          
جوک و سرگرمي جلوه ميکند خيلي 

آنـقـدر جـدي کـه چـه            .  جدي ميشود
بسي سرنـوشـت آن جـانـي حـقـيـر و                
مــنــفــور يــعــنــي کــردان در انــتــظــار         
اوباماي بـرازنـده و خـوش سـخـن و              
محبوب قلوب خيلي از آمريـکـايـي    

 . ها نيز باشد
 .بگذاريد کمي دقيق شويم

 
چرا کردان رفت؟ چون جمھوری  

 .   اسالمی دارد ميرود 
جمهوري اسـالمـي رژيـم کـردان هـا            

پـيـش      ۳۰ اين حـکـومـت را          .  است
اسالف اوباما خرج کردند، تبليغـات  
کــردنــد، ســرهــم کــردنــد  و ســرکــار            

ــقــالب          را درهــم      ۵۷ آوردنــد تــا ان
ايــن کــار را تــوانســتــنــد        .  شــکــنــنــد
همين کردان هـا و احـمـدي        .   بکنند

نژادها و حجاريان ها و خاتمي ها و   
ولـي  .  خامنه اي ها اين کار را کردند

هيچگاه نتوانستند خـودشـان را بـه          
اکـنـون بـبـيـنـيـد          .  مردم بقـبـوالنـنـد    

يـک  .   کارشان به کجـا رسـيـده اسـت        
) يعـنـي حـجـاريـان       ( دکتر ديگرشان 

همين هفته خطاب به دکتـر سـومـي      
يعني خاتمي که اگر يادتـان بـاشـد       ( 

قـبـل از     "  جنبـش اصـالحـات     " اوائل 
براي مدتي هم "  گل ياس" و "  گاندي" 

 :نوشت) دکتر بود
وضعـيـت کشـور، چـه در عـرصـه                " 

سياست خارجي، چه اقـتـصـاد، چـه         
هـاي مـدنـي بـه            فرهنگ و چه آزادي

بـه حـدي کـه        .  شدت بـحـرانـي اسـت      
ــاي               ــوه ــي ــات ــرن ــت ــکــن اســت آل ــم م

ساخته يا حمله مسـتـقـيـم از          بيگانه
سوي بيگـانـگـان، کـيـان جـمـهـوري             
اسالمي و حـتـي تـمـامـيـت ارضـي            

لـذا، در    .  کشور را به خطر بـيـنـدازد     
نامي و شـانـه      اين شرايط، حفظ نيک

خالي کردن از مسؤوليت براي کسي 
که وظيفه ملي و ديـنـي دارد جـايـز         

 ."نيست
کـردان را    .  حجاريان راست ميگـويـد  

مـگـر   .  چه به چنين اوضاعـي وخـيـم     
تيم خاتمي و حجاريان بتـوانـنـد يـک       

 .کاري بکنند
اما اينکه برادران هم جناحي چنـيـن   
به کردان جفا کردند، منحصـر بـفـرد      

جمهوري اسالمي از بـاال تـا         .   نبود

احمدي نـژاد    .  پايين بهم ريخته است
روزنـامـه   .  به اوبـامـا پـيـام مـيـدهـد           

جــمــهــوري اســالمــي بــه او هشــدار          
ميدهد که ايـن غـلـط هـا بـه شـمـا                

! اين وظيفه رهبر است.  نيامده است
رفسنجاني يک روز بـا خـط مـبـارک         
مينويسد کـه آقـا نـظـارت مـجـمـع              
تشخيص بر دولت احمدي نژاد را از     

روز بـعـد دفـتـر       .  ما پس گرفته است
خانه ايشان مـيـگـويـد حـيـن ارسـال            
متن کتبي اشتباهاتـي شـده اسـت،        

درجـه     ۱۸۰ دست خط آيت اهللا  را       
ميکند که خـيـر نـظـارت         "  تصحيح" 

رئـيـس   !   مجـمـع سـرجـايـش هسـت          
پليس تهران کلي قنپز در کرده اسـت  

هـزار نـيـروي انـتـظـامـي در               ۳۰ که 
تــهــران رژه مــيــرونــد تــا مــردم را               

البته بي بي سي هـم بـا       . ( بترسانند
آب و تاب و عـکـس و تـفـضـيـالت             

اما  احـمـدي       !) منعکس کرده است
نژاد به او نـامـه داده اسـت کـه يـک                
کاري نـکـنـيـد مـردم و پـلـيـس در                   

اينها و خيلي !  مقابل هم قرار گيرند
چيزهاي عجـيـب ديـگـر در هـمـيـن              
هفته و بعد از رفـتـن کـردان اتـفـاق              

ــتــاده اســت     ــعــا    .   اف آرامــش و    " واق
وگــرنــه شــش روز     .  نــدارنــد"  امـنــيــت 

تمرين حکومت نظامي در پايتـخـت   
 براي چيست؟

اين دليل اين اوضاع محتضـر رژيـم     
فـقـط   .  کردان فقط اقتـصـاد نـيـسـت       

. بحران و ورشکستي دولـت نـيـسـت      
فـقـط   .   فقط فسـاد درونـي نـيـسـت           

ريزش هرگونه اتوريته و انسـجـام در     
فـقـط بـي      .  جمهوري اسالمي نيست

افقي از باال و تـا پـايـيـن حـکـومـت            
امـا  .  همه اينها البته هسـت   .  نيست

قبل از هر چيز ناشي از اين است کـه  
مردم و خصـوصـا نسـل جـوان ايـن              

کـردان  .  حکومت را نـمـي خـواهـنـد         
جلوي چشم هـمـه بـه دسـت بـرادران            
ديني اش با خفت  رفت چـون مـردم       
کل اين وضـع را بـه آنـهـا تـحـمـيـل                 

مردم اين وضعـيـت خـوار و        .  کردند
خفيف جمهوري اسالمي را بـدرسـت   
محصول نـهـايـي اعـتـراض خـود و             

 .  تالش براي تغيير آن ميدانند
 

گــفــتــيــم تــغــيــيــر،  و االن مــوقــعــه            
خيلي . پرداختن به آمدن اوباما است

 : مختصر
. نـيـامـد   "  تـغـيـيـر    " اوباما بـا شـعـار        

او عــلــيــه   .  تــغــيــيــر اوبــامــا را آورد       
تغييري که فـي الـحـال شـروع شـده              

با شعار تغيـيـر بـراي مـهـار و            . آمد
صد رحـمـت بـه      :   نتيجه.  ختم تغيير

بـزودي اوبـامـا      .    دروغ هـاي کـردان    
بايد بادي گارد کردان را بـا قـيـمـت           

 .گزاف کرايه کند
به سخنراني شـورانـگـيـز اوبـامـا در           
شب پيروزي انـتـخـابـاتـي کـه پـر از              
آزادي و عـدالـت و رفـاه و امـيـد و                
اينجور چيزهاست گـوش دهـيـد تـا           
متوجه شـويـد آمـريـکـا چـقـدر فـي               

آنـرا بـا     .  الحال تـغـيـيـر کـرده اسـت            
 ۱۱ سخنراني مشهور بوش بـعـد از       

سپتامبر که  چشم در دوربيـن دنـيـا      
هرکـس  " را تهديد ميکرد و ميگفت 
مقايسـه  "  با ما نيست عليه ما است

کنيد تا متوجه شـويـد چـه اتـفـاقـي           
 . افتاده است

اگر اوبامـا هـم جـاي        .  اشتباه نکنيد
بود هـمـان حـرفـهـا را             ۲۰۰۱ بوش 
هـم     ۲۰۰۸ چـنـانـکـه بـوش          .  ميـزد 

اکنون چـنـدان مـتـفـاوت از اوبـامـا              
فقط ديگر کسـي بـه     !  حرف نمي زند

کـافـي اسـت کـه         .  او گوش نمي دهد
اولين مصاحبه مطبوعاتـي اوبـامـا      
پس از پـيـروزي را بـا حـرفـهـاي دو               
هفته قبل بوش مـقـايسـه کـنـيـد تـا            
ببينيد که چطور عـيـن بـوش حـرف           

تراژدي اوباما دقـيـقـا در        .  زده است
مـيـخـواهـد اوبـامـا         .  همين جـاسـت    

آنهم  يـک  !  باشد حال آنکه بوش است
 .بوش بي يال و کوپال

يک بـحـران عـظـيـم اقـتـصـادي، دو               
جنگ،  و خطرناکتر از همه، مردم و  
دنيايي که تـغـيـيـر مـيـخـواهـد  آن                 
ــا آن                    ــامــا ب ــه اوب ــزي اســت ک ــي چ

در حالـيـکـه چـيـز دنـدان           .  روبروست
گيـري بـراي مـقـابلـه بـا ايـن وضـع                   

ــدارد ــي،           .   نـ ــالـ ــه مـ ــزانـ ــوش خـ بـ
ايدئولوژيک، ظرفيت ترور و ارعـاب    
نظامي  بورژوازي آمريـکـا را جـارو         
کرده و آنرا خالي تحويل اوباما داده   

 . است
 

اينجاست کـه بـه نـاگـزيـر شـبـاهـت               
اوباما و کردان در طول زمان بيشتـر  

او بايد بتواند هـزار بـار      .   خواهد شد
سمج تر و خستگي ناپذير و ظـريـف     
تر دروغ بگـويـد، سـرهـم بـبـافـد تـا               

آيــا .  خــودش را آن بــاال نــگــه دارد            
ميتواند؟ خيلـي چـيـزهـا مـيـتـوانـد             
پيش بـيـايـد امـا يـک چـيـز خـيـلـي                   

ديـر يـا زود مـردم          :  محتـمـل اسـت     
آمريکا سرشان را طرف  مردم ايـران  
ميچرخانند تا از آنها ياد بگيرند که  

 . با  کردان هاي خودشان چه کنند
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 :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.tvنلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

 www.exmuslim.netسازمان اكس مسلم 
 www.hambastegi.orgفدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 

 !...کردان رفت، اوباما آمد



نوشته اي که طـي چـنـد      :  يک توضيح( 
شماره در جوانان کمـونـيـسـت خـواهـد         
آمــد، مــتــن پــيــاده شــده ســخــنــرانــي           
منصور حکمت در بازخواني کاپيـتـال   

در    ۲۰۰۱ مارکس است که در فوريه   
مـا  .  انجمن مارکـس لـنـدن ارائـه شـد           

ابتدا متن موجود در سايت عـمـومـي      
منصور حکمت را ميخواستيم عـيـنـا    
بياوريم اما وقتي آنـرا بـا سـخـنـرانـي             
شفاهي تطبيـق داديـم عـمـال نـاگـزيـر              

بجـز بـرخـي      ( شديم که تقريبا تمام آنرا 
چـرا کـه     .  مجددا پياده کـنـيـم   )  موارد

تلخيص هايي صورت گرفتـه بـود کـه        
جذابيت سخنراني منصور حکـمـت را     
کم ميـکـرد و مـهـمـتـردر مـوارد بـي                 
دقتي ها و حتي اشتبـاهـاتـي بـود کـه          

بـعـالوه تـرجـيـح        .  بايد تصحيح ميشـد 
داديم که براي سهولت خواندن تقـطـيـع    
بيشتري در پاراگراف ها داشته باشـيـم   
و نکات مـهـم بـحـث حـکـمـت را در                  

متن حـاضـر     .  سوتيترها برجسته کنيم
منطبق با گفتار شفاهي است مگر در 
مواردي که کتبي کردن آن تـغـيـيـرات         

هرجا که .   انشايي را ناگزير کرده باشد
ما چيزي اضافه کرده ايم تـا مـنـظـور         
گوينده را در متن کتبي برساند آنرا در 

 . پرانتز قرار داده ايم
اين بخش مقدماتي صحبت مـفـصـل       
منصور حکمت در باره کاپيتـال اسـت     
و اينجا چهـارچـوبـه کـلـي بـحـثـي کـه                
ميخواهد در طول اين سـمـيـنـار ارائـه        

در نـتـيـجـه مـا          .  کند را بر مـيـشـمـرد    
اينجا نکتـه زيـادي در مـعـرفـي الزم              

 :مگر يک نکته. نيست بگوييم
حکمت در اينجا از نامـنـاسـب بـودن        

چاپ و ترجمه فارسي کاپيتال صحبـت  
خوشبختانه اکنون بـه هـمـت        .  ميکند

جمشيد هاديان ترجمه دقيـق بـا چـاپ        

خوب از کاپيتال مارکس در دسـتـرس     
ــهــم روي                 اســت و تــازگــي ســايــت آن
اينترنت رفت که بي ترديـد دسـتـرسـي       
خوانندگان فارسي زبان را به کـاپـيـتـال     

آدرس سـايـت     .  بسيار سـاده مـيـکـنـد         
کاپيتال فارسي را اينـجـا بـه مـنـظـور           

 :يادآوري مجدد مي آوريم
 www.kapitalfarsi.com/ 

همانطور که منصور حکمت در هميـن  
بـحــث تـاکــيــد  مــيـکــنــد خــوانــدگــان            
ــک                  ــر درک عــمــومــي ي ــال ب ــت ــي ــاپ ک
کمونيست  از کل تـئـوري کـمـونـيـسـم          
ــم                   ــدواري ــر جــدي  دارد و امــي ــي ــاث ت
خوانندگان جوان مـا بـطـور جـدي تـر              
خــوانــدن  کــاپــيــتــال را در دســتــور                

سايت کاپيتال فارسي ديـگـر   .  بگذارند
بهانه اي براي عقب انداختن آن بـاقـي       

در ضمن خيلي مـفـيـد    .  نگذاشته است
است که سواالت و اظهار نظـرات تـان     
در مورد کاپيتال و يا ايـن سـخـنـرانـي        
منصور حکمت را براي ما بفرستيد تا 
بتوانيم حول آن در نشريه بحث داشـتـه     

 .)جوانان کمونيست. باشيم
 
 

سمينار بازخوانی کاپيتال 
مارکس، انجمن مارکس 

 ٢٠٠١لندن، فوريه 
 
 

سير و هدف اين : مقدمه
 جلسه

 
من فکر کردم اين جلسه را اسـاسـا در     
سه بخش پيش ببريم، و بين هر بـخـش   

منتـهـي در     .  يک تنفس طوالني بدهيم
خود هر بخش مـن مـجـبـورم بـه ايـن             
کتابها رجوع کنم و بـه فـارسـي نـقـل              
قولهائي را از کتاب انگليسي برايـتـان   

اي ممکـن اسـت      يک چند ثانيه.  بگويم
احتياج داشته باشم که نـقـل قـولـي را         
پيدا بکنم يا بعضا حتي يادداشتهائـي  
را مرور کنم بـراي ايـنـکـه وارد پـيـچ               

ممکـن اسـت     .  ديگري در بحث بشويم
يک تا دو دقيقه تنفس کـنـيـم تـا مـن            

ايـنـجـا    بقيه بحث را پيدا کنم و بتوانم   
و بـعـد آخـر هـر يـک              .  را ارائه بکـنـم  آن

ساعتي، سؤال و جوابـي در رابـطـه بـا           
بحث هـايـي کـه در آن مـبـحـث شـده                  
خواهيم داشت و اگر الزم باشد شـرح و    

ايــن .  بســط بــيــشــتــري بــه آن بــدهــيــم         
جلسات سه بخش دارند که مـن فـکـر        

  :ميکنم به اين ترتيب پيش ببريم
 

بخش اول راجع به جايگاه کـاپـيـتـال و         
ــوري                   ــئ ــاب در ت ــت ــن ک ــاه اي ــگ ــاي ج
مارکسيسم و در جنبش کمـونـيـسـتـي      

نـه در مـورد       .  ميخواهم صحبت بکنم
بــه اصــطــالح اهــمــيــت اخــالقــي ايــن          
کتاب، بلکه درباره جايگاه مضـمـونـي    
آن در تـبـيـيـن کـمـونـيـسـم و تـبـيـيـن                    

و بـه ايـن مـنـظـور يـک               .  مارکسيسـم 
ــه کــتــاب              ــم ب ــرمــيــگــردي مــقــداري ب

و ديـدگـاهـهـاي       "  ايدئولـوژي آلـمـانـي      " 
مارکس راجع به ماترياليسم تـاريـخـي    

. و همينطور راجع به تئوري کمونيـسـم  
به نظر من بـحـث مـهـمـي در ايـنـجـا               

هـاي     هست که بـعـدا راجـع بـه جـنـبـه             
انقالبي مارکسيسم و خصلت انقـالبـي   

  .کتاب سرمايه خواهيم داشت
 

. بخش دوم وارد خود کتاب مـيـشـويـم    
من فکر کردم که در جلسه امروز فقط 

 ٣ و  ٢ وارد جلد .   ميپردازيم ١ به جلد 
تـئـوري هـاي      " آن که  ٤ کاپيتال  و جلد 
در .  اسـت، نـمـيـشـويـم        "  ارزش اضافـي 

خود جلد اول هم فقط ميرسيم بـه آخـر     
، يـعـنـي تـا         " فرمول عمومي سرمايه" 

بـه ايـن     ".  انباشت سـرمـايـه     "سر بخش 
دليل که اين بخش اول قسمت خـيـلـي      
مهمي از کتاب است، اگر مـا ايـن را         
بپوشانيم بقيه کتاب را فکـر مـيـکـنـم        
 .هر کسي خودش ميتواند دنبال کند

  
در جلسات بعدي بازخواني کـاپـيـتـال،     
که دو يـا سـه جـلـسـه در ايـن مـورد                    
ميتوانيم صحبت کنيم و بقيه جلد اول 

و "  انـبـاشـت سـرمـايـه        " يعـنـي بـخـش         
را بحث ميکنيم و بعد "  انباشت اوليه" 

جـلـد دوم در مـورد          )  سـراغ ( ميرويـم    
دپــارتــمــانــهــاي " و   "  گــردش ســرمــايــه  " 

و بعد جلـد سـوم کـه        "  مختلف توليدي
و "  هــاي مــتــعــدد     ســرمــايــه" راجــع بــه     

هـائـي مـانـنـد سـود و بـهـره و                    مقوله
گرايـش نـزولـي نـرخ         " همينطور تئوري 

و تئوري مارکسيستي بـحـران و     "  سود
 . غيره است، بحث ميکنيم

امروز بنابراين در باره مفاهـيـم اولـيـه       
را  تـا سـر بـحـث             )  کتاب کـاپـيـتـال    ( 
خــودگسـتــري  " و   "  انـبـاشــت ســرمـايــه     " 

که در ايـن  .   صحبت ميکنيم"  سرمايه
کتابي که من دارم و چاپ انـتـشـارات      
پروگـرس اسـت مـيـرسـد تـا صـفـحـه                  

، که البـتـه بـه ايـن مـعـنـي هـم                 ٥٥٠ 
صفحه را    ٥٥٠ نيست که ما همه اين 

در اينجا ميپوشانيم يـا بـه هـمـه ايـن            
به بـحـثـهـاي       .  صفحات اشاره ميکنيم

اساسي که در ايـن صـفـحـات مـطـرح             
مــيــشــود اشــاره مــيــکــنــيــم و ســعــي          

واضـح  .  اي جـا نـيـفـتـد        ميکنيم مقوله
انـد،     است اگر رفقائي اينها را خـوانـده    

ميـتـوانـنـد راجـع بـه نـکـاتـي کـه بـه                      
 . نظرشان ميرسد اينجا بحث کنيم

 
 !اگر کسی را ميترسانده

 
در سازماندهي اين بحث يک مشکلـي  
که من داشتم اين بود که هيچ نميدانـم  
که اودينس ما و مخاطـبـيـن مـا، در         
باره کتاب کاپيتال چه ميداننـد؟ و يـا       
به چه منظوري در اين جلـسـه شـرکـت       
ميکنند؟ آيا ايـن جـلـسـه قـرار اسـت               
تبيين آن رفقـا را بـا بـحـثـي کـه مـن                  
ميکنم در مـقـابـل هـم قـرار بـدهـد و                
بحث کنيم؟ آيا رفـقـائـي هسـتـنـد کـه            

اند و در مـورد         کاپيتال را قبال خوانده
آن نظر دارند و مـيـخـواهـنـد جـوانـب              

تــري از آن بــحــث شــود؟ آيــا               ظــريــف
اند که بار اول است که اسم ايـن     کساني

کتاب را ميشنوند؟ يا کساني هستند 
اند و مـيـخـواهـنـد       که کتاب را نخوانده
تا اگـر  )   با خنده(فيلم آنرا رفته باشند 

کسي گـفـت بـگـويـنـد مـا مـيـدانـيـم                  
خــنــده ( داســتــان از چــه قــرار اســت؟            

در نتيجه سؤال اين اسـت کـه     )   حضار
در اين جلسات چکار کنيم که به حـال    
همه کساني کـه از زوايـاي مـخـتـلـف             

اند، جلسات مفيدي داشتـه   اينجا آمده
 باشيم؟  

 
کاري که من فکر کردم ايـن اسـت کـه        

يـعـنـي مـن       .   اين کتاب را ميخوانـيـم  
فصل به فصل آنرا براي شما ميـگـويـم    
که در باره چـه هسـت و اسـاس آنـهـا                
چيـسـت، در نـتـيـجـه اگـر کسـي هـم                    

ولـي در    .  نخوانده است آشنا مـيـشـود     
عين حال ضمن بحث نـکـاتـي کـه بـه            
طور فوري از البالي صفحـات کـتـاب      
بيرون نميزند، مـثـل مـتـد مـارکـس،             
جايگاه اين بحث در رابـطـه بـا بـقـيـه               
بحثهائي که بعدا ممکن است مـطـرح     
شوند، اهميت مقوالت و غيـره را هـم       

تا اگر کسي کـه کـتـاب      .  بحث ميکنم
را خوانده است و به آن جـوانـب بـحـث           
عالقمند باشد، جلسه براي او بـتـوانـد      

 . مفيد باشد
 

در مجموع من ميخواهم اين جلسـات  
طوري پيش برود که اگر اين کـتـاب از     
پيش کسي را ميترسانده است و سراغ 
اين کتاب نرفته است، با ايـن بـحـثـهـا        
فکر کند که ميتواند برود بـه خـانـه و          
اين کتاب را جـلـوي خـود بـگـذارد و                 

البته نميدانـم بـه چـه زبـانـي،            .  بخواند
چون ترجمه فارسي آن بـه لـعـنـت حـق            

بايد به زبان ديگر انگليسـي  .  نمي ارزد
. و آلماني بايد اين کـتـاب را بـخـوانـد         

ترجمه اسکندري، اوال چاپ آن خـيـلـي    
بد است، ترجمه آنطور که اول بـه نـظـر        

ولـي چـاپ     .  مي آيد آنقدرها بد نيسـت 
آن اينقدر بد است که فکـر کـنـم هـيـچ          
کس تا حـاال سـراغ کـتـاب سـرمـايـه                 
ترجمه اسکندري رفته باشد و چيزي از 

در نــتــيــجــه بــه      .   آن فــهــمــيــده بــاشــد     
اگـر    -انگليسي يا آلماني و يا فـرانسـه  

کـتـاب   (   -کسي اين زبانها را بلد است
تر ازآنچـيـزي    خيلي سر راست)  سرمايه

است که در ترجمه فارسي آن بـه نـظـر          
 . مي آيد

 
اگر اين جلسات بتواند کاري بکند کـه  
برويم اين کتاب را بخوانيم، به هدفـش  

بتواند کاري بکـنـد    .  خدمت کرده است
کساني که جسته گريخته بخش هـايـي   
از آن را خوانده اند، يک سيـسـتـمـي بـه        
فکر شان بدهد راجع به اين کتـاب، در    
مجموع معرفي اي از اين کتاب باشـد  
که  يکي از مهمترين اسـنـاد جـنـبـش        
کمونيستي و يکي از مهمترين اسـنـاد   
تاريخ مـدون بشـريـت اسـت، جـلـسـه                

اگر بتواند اين جمع .  موفقي بوده است
را عالقمند کند و به خوانده شـدن ايـن     

جـلـسـه    ( کتاب توسط آنها کمک بکند 
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 :بازخوانی کاپيتال
 !مھمترين کتاب تاريخ بشر
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 10ادامه صفحه 



 ). موفقي بوده است
کاپيتال به چه کار نمی 

 !آيد
 

در ايـن  :  يک نکته اي که بايد دقت کرد
جلسات ما اين کتاب را مـيـخـوانـيـم،      
ولي من ميخواهم بيـشـتـر يـک کـاري          
کنيم که اين کتاب را بفـهـمـيـم و آنـرا          

بيشتر از ايـنـکـه آنـرا         .   احساس کنيم
خوانده باشيم، بفـهـمـيـم کـه راجـع بـه              
چــيــســت؟ کــدام مــقــوالت را مــطــرح         
ميکند؟ چرا اين چيزها را مـيـگـويـد؟      
و اين کتاب به چه کاري مي آيد؟ قـرار  

 است با اين کتاب چکار کنيم؟
  

اگر کسي فکر مـيـکـنـد کـه اگـر ايـن              
کتاب را بخواند از فردا ميتوانـد بـرود     
بازار سهام و سرمـايـه گـذاري کـنـد و            

ايــن !  پــول در بــيــاورد، اشــتــبــاه اســت        
. کتاب در اين مورد هيـچ چـيـز نـدارد        

اقتصاددان "  ديويد ريکاردو" ميگويند 
مهم اقتصاد کالسيک قبل از مارکـس  

که مارکس ارجاع زيادي به او دارد      -
در بازار سهام ميليونـر شـده بـود و            -

گــويــا ايــن نشــانــه آن بــوده اســت کــه             
امــا .  انــد   تــئــوريــهــايــش درســت بــوده     

سـالـگـي ورِ دسـت            ١٦ ريکـاردو در      
 ٢٨ و      ٢٧ پدرش رفت توي بورس تـا    

سالگي ميليونر شده بـود و در چـهـل          
سالگي کنار گذاشت و رفت اقـتـصـاد      

هايش مربـوط بـه      يعني تئوري.  نوشت
بعد از دوراني است که در بازار بـورس    

کال ربطي ندارد بـه    .  کار ميکرده است
هـمـچـنـيـن مسـائـلـي           .  ( اين مسـالـه    

تحليل اقتصـاد جـاري امـروز،        )  نظير
کمپانيهاي چند مليـتـي، بـحـران آتـي          

داري اينکه آيا  قـرار اسـت در        سرمايه
آمريکا رکود بـاشـد يـا نـه را از ايـن                  

  .کتاب فورا نميشود فهميد
 

يک واقعيت را بايد در نظر گـرفـت کـه        
. مارکس کتاب سرمايه را تمام نـکـرد    

شــايــد اگــر تــمــام مــيــکــرد مــا را بــا             
داري    واقعيات جاري اقتصاد سرمـايـه  

ولـي ايـن کـتـاب         .  تـر مـيـکـرد         نزديک
خاصيتش اين نيست که اقتـصـاديـات    
ــطــور کــه در دانشــکــده درس                 را، آن

اقتصاد اينطور کار )  يعني( ميدهند، 
ميکند و کـمـپـانـيـهـا چـه طـور کـار                    
مــيــکــنــنــد و بــورس ايــنــطــوري کــار           

ايـن کـتـاب      .  ميکند، ياد کسي بـدهـد  
همانطور کـه خـواهـم گـفـت راجـع بـه                

اين که ايـن  .  داري است جامعه سرمايه
چـگـونـه کـار       )  داري   سـرمـايـه   ( پديـده    

ميکند، بنيادش بر چه استوار است و   
وجوه مشخصات آن کدام اسـت و ايـن       
مقوالت اصلي چگـونـه بـه هـمـديـگـر            

 .ربط دارند
 

 مھمترين کتاب تاريخ بشر
 

همانطور که گـفـتـم کـتـاب کـاپـيـتـال                
مهمترين کتابـي اسـت کـه شـايـد در              

مـدت  .  تاريخ بشريت نوشته شده اسـت 
زيادي پس از سقوط بـلـوک شـرق يـک           
نظر سنجي برگزار شد در مورد اينکـه  

بـيـن   .  مهـمـتـريـن کـتـاب کـدام اسـت              
انجيل و کاپيتال، اگه اشتـبـاه نـکـنـم،        
معلوم شد کاپيتال با درصـد بـاالتـري      

. کــتــاب مــهــمــتــري از انــجــيــل اســت        
کاپيتال را اينجا نـه راحـت گـيـر مـي            
آوريد، نه آنرا درس ميدهـنـد و نـه بـه           
سادگي هم ميشود فهميد، در حـالـي       

حـتـي   .  که انجيل در همه هتلها هسـت 
در مُــتــلــهــائــي کــه اطــاقــهــايشــان را          

.  ساعتي کرايه ميدهند موجـود اسـت    
ولي براي کاپيتال بايد رفت دانشـکـده     
و استاد مربوطه را گـيـر آورد و چـنـد           
ساعتي توضيح شنيد که موضوعـات  

با هـمـه ايـنـهـا از          .  آن از چه قرار است
نظر اهميت آن در تاريخ بشر، خيلـيـهـا    
گفتند کاپيتال مهمترين کتابـي اسـت     
که نـوشـتـه شـده اسـت و بـر زنـدگـي                     

 . انسانها تأثير گذاشته است
 

چون ما وقتـي قـرن بـيـسـتـم را نـگـاه                 
ميکنيم، متوجه مـيـشـويـم کـه تـمـام            

در تمام .  داستان بر سر اين کتاب است
کشمـکـش ايـن قـرن و تـمـام تـجـربـه                    
ميليونها انسان در قرن بـيـسـتـم  ايـن          

يا دارند .  کتاب را يک جايي مي بينيد
سعي ميکنند به يک نحوي از شر ايـن    
کتاب خالص شوند و يا دارنـد سـعـي        

يـک عـده     .  ميکنند  آنرا پـيـاده کـنـنـد       
سعي ميکنند آنرا ياد بگيرنـد و عـده       
ديگري سعي دارند که آن را تـحـريـف          

ولي باالخره اين کتاب در مرکـز  .  کنند
يکي از مهمترين آثار علمـي و    .  است

.  سياسي تاکنون نوشته شده دنيا اسـت 
اش    افــالطــون مــقــايســه  "  جــمــهــور" بــا   

بـا  .  کنـيـد، کـاپـيـتـال مـهـمـتـر اسـت                 
کــتــابــهــاي آدام اســمــيــت و ريــکــاردو         
مقايسه کنيـد، عـلـيـرغـم ايـنـکـه در               
دانشگاه اشاراتي به آنهـا هسـت، امـا        

کتاب اقتصادي  اسـت کـه     )  کاپيتال( 
ذهنيت بشر قرن بيستم را بـه خـودش         

  .مشغول کرد
 

 اسطوره جلوتر از واقعيت
 

موقعي که ما دانشجو بـوديـم، کسـي      
مثـل اولـيـن        -که کاپيتال خوانده بود 

دانشجويي که ماشين ميخرد و بـقـيـه    
  -" فـالنـي مـاشـيـن دارد         " ميـگـويـنـد       

عضو يک  باشگاه ويژه اي بـه حسـاب       
خيلي شيک، خيلي محـتـرم،   .  مي آمد

"! فالني کاپـيـتـال خـوانـده       " مي گفتند 
دانشجويي در   ( بچه هاي کنفدراسيون 

تعريف مـيـکـردنـد از يـک          )  زمان شاه
دوســتــي بــه اســم احــمــد قــطــبــي در              
کنفدراسيون که ميگـفـتـنـد کـاپـيـتـال           
خوانده و در جـلـسـات کـنـگـره هـاي                  
ــرود رديــف اول              ــون مــي ــدراســي ــف ــن ک

ايمجـي  !  مينشيند و کاپيتال ميخواند
که کاپيتال به کسي که آنرا خوانده بـود  
ميداد اين بود که يک کالس بـاالتـر از     
ــاي                   ــه ادع ــي اســت ک ــه کســان ــي ــق ب

. سوسياليسم و کمونـيـسـم مـيـکـنـنـد          
کسي که جرأت کـرده بـرود کـاپـيـتـال             

و خوانده و ياد گرفتـه اسـت و       !  بخواند
! االن ديگـر طـرف او نـمـي تـوان شـد                

کاپيتال به اصطالح يک جايزه اي بـود      
که کسي فـتـح اش مـيـکـرد و ديـگـر                
داشت و  ميـتـوانسـت حـاال آنـرا روي            
طــاقــچــه بــگــذارد کــه حــاال ايــن آدم             

 . کاپيتال خوانده است

 
اي اسـت     حالت ويژه)   پديده(علت اين 

اگـر  . ( که اين کتاب پـيـدا کـرده اسـت        
بــطــور کــلــي فــکــر مــيــکــنــم کــه          )  نــه

مارکسيستها خيلي سراغ ايـن کـتـاب      
کتابه هست، يک چيزهايي هم .  نرفتند

ولـي بـخـش      .  راجع بـه آن شـنـيـده انـد           
خيلي کمي از جنبش کـمـونـيـسـتـي و         
مارکسيستـهـايـي کـه هـر روز دارنـد               
فعاليت کمونيستي ميکنند سراغ اين 

که ببيننـد بـاالخـره در        .  کتاب ميروند
اين کـتـاب چـه نـوشـتـه شـده اسـت و                   

 . داستان چيست
 
تـعـريـف مـيـکـنـد کـه             "  اي انور خامه" 

را "  پـنـجـاه و سـه نـفـر            ) " گـروه ( وقتي 
گرفتند، بـازجـو سـيـلـي بـه گـوش او                  

کـجـاي کـاپـيـتـال         " ميزند و ميگـويـد     
نوشته شده است خدا نيست بـرو آن را      

يعني فکر ميکنند که ".  براي من بيار
کتاب کاپيتال آن کتابي است که هـمـه   
چيز مارکسيسم اساسا  در آن نـوشـتـه      

و ايـن  .  از خدانيست و غيره.  شده است
از خــود کــتــاب     )  کــاپــيــتــال( تصــويــر   

در مورد اين کتـاب  .   جلوتر رفته است
اساطـيـري سـاخـتـه شـده اسـت، ولـي                 
تعداد کساني که اين کتـاب را واقـعـا        

حـال  . ( بردارند و بخوانند زياد نـيـسـت   
مـرکـز   )   کـاپـيـتـال    ( به نظر من   )  آنکه

بـه نـظـر مـن يـک            .  مارکسيسـم اسـت    
مارکسيست نه تـنـهـا مـيـتـوانـد ايـن             
کتاب را بخواند و بفهمد، بـلـکـه بـايـد        
بخواند و بفهمد براي اينـکـه بـر تـمـام          

   .برداشتش از کمونيسم تأثير دارد
 

" کاپيتال"جايگاه : بخش اول
 در مارکسيسم و در کمونيسم

 
من در بخش اول صحبتـم مـيـخـواهـم        
همـيـن را قـدري بـيـشـتـر و بصـورت                   

جايگاه کاپيتال در :   تئوريکتر باز کنم
 .مارکسيسم و در کمونيسم

 
اجازه بدهيد در دو وجـه در ايـن بـاره              

اول جايـگـاه کـاپـيـتـال در           :  بحث کنيم
بـه  .   مارکسيسم به عـنـوان يـک عـلـم           

عنوان يـک پـيـکـره انـديشـه عـلـمـي،                  
 . تحليلي، اثباتي

 
ــي در                      ــات ــب ــمــي و اث ــل ــه ع ــک وج ي
مارکسيسم ميتوان سراغ کرد  و يـک        

 -اي، سلبي، نقدي و پراتيکي وجه نفي
 -اين دو وجه مارکسيسم را     .  انقالبي

واضح است که داريم راجع يک پـيـکـره      
صـحـبـت    )  يعني کاپيـتـال  ( ادبيات آن 
در آن واحـد در آن مــي               -مـيـکـنـيـم     

ترکيب اين دو با هم اسـت کـه       .   بينيم
بـدون  )  امـا . ( مارکسيسم را ميـسـازد  

انتقادي و پراتيـکـي     -آن جنبه انقالبي
ــيــســم، وجــه عــلــمــي تــئــوري             کــمــون
مارکسيسم  کامـال قـابـل تـدريـس و            

اگرجنبه انقالبـي  .   قابل يادگيري است
و پراتيکي کمونـيـسـم را از آن کـنـار              

جنبه به اصطالح زيـر    )  اگر( بگذاريد، 
و رو کننده اين مباحثات، جنبه سلبي 
کمونيسم را کنار بگذاريد،  سـر و تـه         
بحثهاي مارکس به عنوان يک متفکـر  
اقتصادي خيلي بيشتـر بـه هـمـديـگـر           
مربوط است تا تمام ايـن بـدنـه عـلـوم          

  .اقتصادي در دانشگاه
 

 در باره وجه علمی کاپيتال 
 

جالب است، نمي دانـم ايـن کـتـاب را           
يـــک "  کـــارل مـــارکـــس   " ديـــده ايـــد؟       

ــيــوگــرافــي خصــوصــي     تــر از کــارل         ب
مارکس تازگيها مـنـتـشـر شـده اسـت           

در )  Francis Wheenنــوشــتــه      ( 
ابـــتـــداي آن نـــويســـنـــده کـــه خـــود               

ما فکر :   مارکسيست نيست ميگويد
ميکرديم که بعد از تـحـوالت شـوروي      

در .  ديگر مارکـس از مـد مـي افـتـد             
صـورتـيـکــه  االن از زبـان صـاحـبــان                 

مارکس راسـت  " صنايع مي شنويم که 
 ". ميگفت واقعا

 
مي دانـيـد راجـع بـه چـه مـيـگـويـنـد                   
مارکس راسـت مـيـگـفـت؟ راجـع بـه                
انباشت سرمايه ميـگـويـنـد مـارکـس         

راجع به منشـاء سـود     .  راست ميگفت
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راجـع بـه     .  ميگويند راسـت مـيـگـفـت       
. منشاء ربا ميگويند راست ميگـفـت  

راجع به رابطه مزد و اشتغال ميگويند 
راجـع بـه     .  مارکـس راسـت مـيـگـفـت          

تضــادهــاي ذاتــي ســرمــايــه داري                
اگـر يـک     !  ميگويند راسـت مـيـگـفـت         

دار بـنـشـيـنـد و کـاپـيـتـال را                   سرمايه
بخواند، نـظـام اقـتـصـادي خـودش را               

اگر آن جنـبـه انـقـالبـي،        .  بهتر ميفهمد
سلبي، پراتيکي کمونيسم، که جايگـاه  
ايــن کــتــاب را در آن مــيــگــويــم، از               
مارکسيسم درآوريد، اگر فکر کردن بـه  
جنبه انقالبـي مـارکسـيـسـم مـمـنـوع             

دو ( بشود، اگر ميشد عمـال ايـن هـا          
را جدا کرد، آن يکي )  وجه مارکسيسم

را جايي دور انداخت و جـنـبـه عـلـمـي         
اش را نــگــاه داشــت،  ايــن کــتــاب                 
مــهــمــتــريــن کــتــاب درســي اقــتــصــاد        

 .دانشگاهها در قرن بيستم ميشد
 
علت اينکه کاپيتـال را بـه دانشـگـاه            

نمي آورند اين اسـت کـه وجـه سـلـبـي             
انقالبي و جنبه پراتيکي مـارکسـيـسـم     

در نيتجه .  کتاب هم با آن وارد ميشود
در .  نمي خـوانـنـد     )  در دانشگاه( اينرا 

کتابخانـه مـيـگـذارنـد ولـي در هـيـچ                 
بــرنــامــه درســي دانشــجــوي اقــتــصــاد       

در دانشگاه هاي دنـيـا، در       ).  نيست( 
اروپاي غربي، کاپـيـتـال جـزو لـيـسـت            
کتابهايي که دانشـجـو بـايـد بـخـوانـد              

) دست( مگر اينکه يک استاد .  نيست

چپي خودش همـت کـنـد و ايـنـرا هـم               
کـه  )   ليست کتـابـهـا   ( بگذارد در آنجا 

بعد يکي دو تا فصل آنرا به مـردم يـاد     
کــايــپــتــال مــيــرود کــنــار در          .  بــدهــد

صورتيکه جايگاه علـمـي ايـن کـتـاب          
 . خيلي قويتر از اين حرفها است

 
وقتي اين کتاب را ميخوانـيـد و بـعـد         

ــثــال تــزهــاي           ــراتــهــا     " م ــزيــوک ، " فــي
و "  اسـمـيـت   " اقتصاددانهاي کالسيک،   

،  يـا نـئـوکـالـسـيـکـهـا، از                  " ريکاردو
مارشال به اين طرف، کساني که ديگر 
اقتصاد امروز روي دوشـشـان هسـت،        

در ( کينزين ها و بقيه را ميخوانيـد،       
بچه بازي به نظر مـي    )  مقابل کاپيتال

حرفهاي اقتصادانان کالسـيـک و     .  آيند

نئو کالسيک و بعد از آنها در مقـايسـه   
با آنچه که در اين کتاب از نظر علـمـي   

). به نظر مبتدي مي آينـد (  گفته شده 
اين را به اين خاطر که رفيق  مـارکـس   

. هستيم  او را دوست داريم نمـيـگـويـم    
بطور ابژکتيو، همانطور که آن سرمايـه  
دار صاحب صنعت ميتواند نـگـاهـش    

.  کند، اين کتاب خيلي علمي تر اسـت 
ولي جنبه انقالبي انـتـقـادي کـاپـيـتـال          
مانع اين بوده است که بـه آن صـورت         

 . که بايد به دانشگاه راه يابد
 

از نظر خود مـارکـس، هـمـانـطـور کـه            
گفتم،  دو جـنـبـه عـلـمـي و انـقـالبـي                

باهم تينده شـده انـد و يـک          )  کاپيتال( 
پــيــکــره واحــد ادبــيــات ســيــاســي و              

ولـي      .اقتصادي را تشکيل مـيـدهـنـد    
من ايـنـجـا مـيـتـوانـم بـه يـک درجـه                     
تفکيک کنم بين عناصر مـارکسـيـسـم     
بعنوان تفکر علمي، تحليلي که جهـان  
را تــوضــيــح مــيــدهــد، بــا عــنــاصــر             
مارکسيسم بعـنـوان تـفـکـر انـتـقـادي             
انقالبي که ميخواهد جهان را تـغـيـيـر       

و بعدا ميخواهم جايگاه کـتـاب   .  بدهد
ســرمــايــه را در ايــن دو بــرداشــت از              

جـنـبـه    ( کـه ايـن       .  مارکسيسم بگـويـم  
قرار )  جنبه انقالبي( کجاي آن )  علمي

بنظرم اين جنبه دوم  خـيـلـي    .  ميگيرد
جـنـبـه انـقـالبـي         )   يعنـي . ( مهم است

پــراتــيــکــي مــارکســيــســم و جــايــگــاه        
 .کاپيتال در آن

 )ادامه دارد(
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 عضويت در حزب 

رفيق مصطفي، اميدوارم خـوب خـوب     " 
مـن در    .  باشي و اصال خسـتـه نـبـاشـي         

مـيـخـواسـتـم      .  آمريکاي شمالي هسـتـم    
فرم را بـايـد بـه کـجـا            .  عضو حزب بشم

 ".فرستاد؟ من که آدرسي گير نياوردم
 
ــي              :  ک. ج ــل ــي ــان، خ ــد ج ــم مــرســي اح

خوشحاليم که از شما خبر ميـگـيـريـم و       
خوشحالتريم که فرم عضويت را پر کـرده  

اميدوارم که شما هم خـوب خـوب       .   ايد
بسته به ايـنـکـه کـجـا هسـتـيـد               .  باشيد

ميتوانيد با رفقاي غرب يا شرق کـانـادا     
و يا با رفيـق  .  و يا آمريکا تماس بگيريد

حسن صالحي مسئول تشکيالت خارج 
ما آدرس هـا را بـرايـتـان             .  کشور حزب
منتظر اخبار و نوشتـه هـاي     .  ميفرستيم

 .بيشتري از شما هستيم
 

 فرزاد از شھر ری 
 اوباما و احتمال جنگ 

با سالم، تقاضامندم در صورت امکان " 
بفرماييد آيا شما با حـملـه آمـريـکـا بـه             
ايران موافقيد؟ وبا آمـدن اوبـامـا چـنـد            
درصد احتـمـال حـملـه مـي دهـيـد؟ بـا                 

 ."تشکر فرزاد از شهر ري
 

دوست عزيز نامه شمـا را رفـقـاي        :  ک. ج
اگر به .  کانال جديد براي ما ارسال کردند

کانال جديد گـوش داده بـاشـيـد واضـح              
است که ما مخالف حملـه آمـريـکـا بـه          

ما حمله آمريکا را مـائـده   . ايران هستيم
. الهي براي جمهوري اسالمي مـيـدانـيـم    

اما ما در عين حال هـردوسـوي چـنـيـن        
هــم آمــريـکــا و هــم        .  جـنــگــي هسـتــيــم    
ما فـکـر مـيـکـنـيـم          .  جمهوري اسالمي

شرط مقدم رهايي مردم ايـران از هـمـه          
مشقات و مخاطرات  و حتي مقابله بـا    
خطر جنگ و يا حتي مـقـابلـه بـا خـود            

ايـن اسـت کـه        )  اگر در بـگـيـرد     ( جنگ 
جمهوري اسالمي را سرنگـون کـنـنـد و         
قدرت بالفصل و مستقيم خود را جـاي      

سـرنـگـونـي جـمـهــوري         .  آن قـرار دهـنـد       
اسالمي به نيروي انـقـالبـي کـارگـران و            
مردم ايـران و بـرقـراري يـک جـمـهـوري                
سوسيـالـيـسـتـي يـک ضـرورت و نـيـاز                  

نبايد اجـازه داد کـه         .  جامعه ايران است
جنگ احتمالي سرمايه داران يک لحظـه  

هر درجـه    .  ما را از اين هدف غافل کند
که مردم در اين جهت پيش بروند، يعني 
جمهوري اسالمي را به عـقـب بـرانـنـد،          
متحد و متشکل شـونـد و حـول پـرچـم            
حزب کمونيست کارگري به يک قدرت و    
نيروي سياسي براي دخالت در سرنوشت 
خــود تــبــديــل شــونــد خــطــر جــنــگ و             

 .مخاطرات ديگر را کاهش ميدهند
اما  فعال مدتي اسـت کـه چشـم انـداز             

دالئـل آن    .  جنگ ضعيف تر شـده اسـت    
به نظر . مفصل است و به آن نمي پردازيم

نمي رسد که آمدن اوباما تغيير جدي در 
همانقدر که .  سياست آمريکا ايجاد کند

در زمان بوش جنگ يک گزينه روي ميز 
. بود، در زمان اوباما نـيـز خـواهـد بـود           

مساله اينجاست که آمريکا مـيـکـوشـد     
تا جمهوري اسالمي را در چـهـارچـوب          

جـمـهـوري    .  سياست هاي خود رام کـنـد    
اسالمي البته از خدا خواسته اش هست 
که با آمريکا نزديک شود، امـا مشـکـل      

مشکل اين است که چنين کـاري    .   دارد
به معني تغييرات و تحوالت وسـيـع در     
جمهوري اسالمي است و در واقع ديـگـر   

ترس .  جمهوري اسالمي باقي نمي ماند
رژيم بخصوص از مردم است که خواسته 
ها و توقعات متعالي دارند و مـتـرصـد      
کوچکترين فـرصـت هسـتـنـد تـا رژيـم                
اسالمي را از ريشه درآورند و به قعر دره 

ايـن اسـت کـه رژيـم           .  تاريخ بـفـرسـتـنـد       
و اين بـن  .  اسالمي در يک بن بست است

بست ممکن است به هر حالتي مـنـجـر      
بازهم تنها راه براي اينـکـه هـرچـه       .  شود

زودتر از شر رژيم اسـالمـي و بـن بسـت           
اش و  خطر جنگ و مخـاطـرات ديـگـر       
رها بشويـم ايـن اسـت کـه حـول حـزب                 
کمونيست کارگري متشکـل و مـتـحـد         
شويم و اين رژيم را سـرنـگـون کـنـيـم و               

 . سرنوشت جامعه را بدست بگيريم
 

 بابک کسرايی 

 روی جلد اکونوميست 
مصطفي جان اين چيزي که تو مجله به " 

به نامـه هـاي     ( عنوان جلد اکونوميست 
چـاپ کـردي     )  شماره قبل رجوع کـنـيـد     

اتـفـاقـا    !  حقيقت نداشت و فکـاهـي بـود     
شماره هفته هـاي     ٥ -٤ اکونوميست در 

 !"گذشت خيلي جذاب بود
 
بابک عزيز خوب چون فکاهي بـود  :  ک. ج

طنز جالب و گـزنـده اي     .  ما آورديم عزيز
در مورد مطالب اکونـومـيـسـت     .  داشت

هم اين چند وقت جز يک مـطـلـب از دو        
آن يـکـي کـه        .  هفته پيش چيزي نديده ام

ديدم همه همان حرفهاي بـود کـه مـثـال         
ساده تـر و      "  سارکوزي" و يا "  گرين سپن" 

مفهوم ترش را زده بودند و ما در نشريـه  
و البته آن مطلبي کـه    .  نقل و  نقد کرديم

من ديدم کامال مصداق همان روي جلـد  
بـود کـه     )  و کمي بي تـربـيـتـي      ( فکاهي 

رندي احتماال در کانادا درست کرده بـود  
و به دوستانش ئي ميـل کـرده و هـفـتـه            

به معناي آن   .  قبل به دست ما هم رسيد
هـم  "  جـذاب " روي جلد، آن مطلب البـتـه     

اما  بابک جان  خوبست آنهايي کـه    .  بود
به نظر تو جذاب بـوده را بـرايـمـان نـقـل             

 .کني ببينيم چه بوده است
 

 کيان آذر 
 !نت و پی سی در کارند 

هاي خسته نباشيد و خوبيد؟ توي هفته " 
گذشته تا االن من نت نداشتم و پي سـي  

خواستم اطـالع بـدم       .  هم مشکل داشت
که اين هفته نتونستم براي نشريه چـيـزي   

 ."بفرستم و ساري و باي
 
کيان جان ماهم اين يـادداشـت را       :  ک. ج

آورديم تا خوانندگان نشـريـه در جـريـان           
بـه  .   خسته نـبـاشـي کـيـان جـان          .  باشند

کاميپوترت بگو آسوده بخوابد زيـرا کـه     
بـاالخـره   !   کامپيوتر ما هنوز بيدار است

اين هفته يک کاريش ميکنيم و منتـظـر   
نوشته هات و از جمله همين ستون نامـه  
ها و اخبار دانشجويي در هفته بعد مـي  

 .مانيم
 

 فرهاد صادقی، ايران 
 آذر و حکومت اسالمی   ١٦ 

متاسفانه هر سال ما اين مـوقـعـه ايـن         " 
آذر نزديـک اسـت،      ١٦ بحث رو داريم که 

چه بايد کرد؟ اما هيچ وقت ننشستيم به 
آذر نـزديـک        ١٦ صورت جدي بگيم کـه    

اســت، حــکــومــت امســال چــه عــکــس         
کما اينکه مي . العملي نشان خواهد داد

بينيم حکومت هر سال يه طرفند جـديـد   
مثل سال گذشته کـه    .  رو به کار ميگيره

همه انتظار داشـتـن کـه مـرکـز اصـلـي                
درگيريها خود دانشگاه باشه، اما صبـح  

آذر اکثر فعالين صـبـح زود تـو         ١٦ روز 
خونه هاشون دستـگـيـر شـدن و تـا حـد               
زيادي تونسـتـن کـنـتـرل اوضـاع رو در               

 ..."دست بگيرن
 
فرهاد عزيز در جـلـسـه سـازمـان            :  ک. ج

جـوان کـمــونــيـســت هـم در ايـن مــورد                
پارسال کـه اتـفـاقـا ايـن          .  صحبت کرديم

 :....بازخوانی کاپيتال

 نامه های شما

 12ادامه صفحه 



رژيم اسالمي و کل جبهه راست  بود که 
توسط تظاهرات دانشـجـويـان چـپ در           

آذر غــافــلــگــيــر شــد و فــيــلــم و                  ١٣ 
تظاهرات مارکسيستهـا در    " تفضيالت 

در رسـانـه هـاي دنـيـا            "  دانشگاه تـهـران  
البته شما درست ميگوييد .  منتشر شد

که رژيم هر سال يـک طـرفـنـدي را سـاز            
اما دانشجـويـان هـم هـر سـال            .  ميکند

نکته قابل .  ابتکاراتي را به خرج داده اند
تعمق اين است که رژيم اسالمي از قبـل  

آذر و بــخــصــوص بــعــدش بــه              ١٣ از   
دستگيري هـاي وسـيـعـي دسـت زد و                
تــعــداد زيــادي از دانشــجــويــان چــپ و            
سوسياليست را دستگير کـرد و دائـمـا        
کوشش کرده است تا رهبران و فـعـالـيـن     
دانشجويي را با زندان و بگير و بـبـنـد و      
تهديد کميته انضباطي و غيره از ميدان 
مبارزه به در کند و البته با همه جنـايـت   
هايش نتـوانسـتـه اسـت  جـلـوي مـوج                
. اعتراضات وسيع دانشجويي را بگيـرد 

امسال هم از شواهد و بـخـصـوص ايـن         
که بايد گـفـت     "  امنيت و آرامش" مانور 

اذعــان بــه  احســاس عــدم امــنــيــت و              
آرامش توسط رژيم، مـعـلـوم اسـت کـه          
حسابي از خطر اعتراضات مردم بـطـور   
کلي و دانشـگـاه بـطـور اخـص وحشـت             

بـه نـظـر مـن امسـال بـايـد                 .  کرده است
اعتراض را خيلي تـوده اي و گسـتـرده            
کرد طوري که رژيم هيچ جور نتـوانـد بـا      

جزئياتـش را اجـازه بـده          .  آن مقابله کند
ولـي  .  يک وقت ديـگـر صـحـبـت کـنـيـم            

هــمــيــنــجــا از ســايــر خــوانــنــدگــان هــم          
. ميخواهيم که وارد ايـن بـحـث بشـونـد         

البته رفيقمان اميد زماني از هفته پيش 
 .شروع کرده است

  
 امضاء محفوظ، سوئد 

 اينھم دنيای  خانم ماجدی 
نشـريـه      ۷۴ مصطفي جان در شـمـاره         " 
آذر مـاجـدي در       "   براي يک دنياي بهتر" 

بـيـان حـقـايـق        " مطلبي تـحـت عـنـوان           
در ،   تاريخي يک وظيـفـه کـمـونـيـسـتـي          

" حاشيه تحريف تاريخ به سبک ح ک ک     
با آوردن نقل قـول نـاقصـي از شـمـا از                

جوانان کـمـونـيـسـت کـلـي           ۳۷۴ نشريه 
اتهام و فحاشي نثار حزب کـمـونـيـسـت        

آذر مـاجـدي انـقـدر در           .  کارگـري کـرده    
کارش صداقـت و شـهـامـت نـدارد کـه               
حتي جمله را کامـل نـقـل کـنـد وگـرنـه              
. پوچي تمام استداللش معلوم مـي شـد    

همه مي توانند به مطلـب مـورد اشـاره        
ماجدي مراجعه کننـد و مـتـن کـامـل            
نوشته مصطفي صـابـر را بـخـوانـنـد و             
ــز                 ــي ــاجــدي چ ــد مشــکــل م ــن ــن ــي ــب ب

 ...."ديگريست
 
متشکر رفيـق عـزيـز کـه اطـالع            :  ک. ج

بگذاريـد  . نوشته ايشان را خواندم. داديد
رقـت و    :  اول، احساسم. چند کلمه بگويم

بخاطر يک دنياي عـجـيـب، پـر از         .  تاثر
غيظ و در عين حـال ذهـنـي، و الـبـتـه             

از    ۳۷۴ ما در مـقـالـه جـوانـان            .  حقير
بازگشت مارکس صحبت مـيـکـنـيـم و        
ميگويم در ايران مدتهاست که برگشتـه  

و عروج طبـقـه    ۵۷ و آنرا مديون انقالب 
کارگر و منصور حکمت و حميد تقوايي 

ايشـان  .  و صفي از کمونيستها هسـتـيـم   
رفته دنبال اينکه مـنـصـور حـکـمـت و             
حميد تقوايي را مقايسه کند و در بـرابـر   
هم بگذارد و به اين و آن مـدال بـدهـد و          
تلويحا مدال و جايزه خودشان را طـلـب       

گـل  " کنند و اينکه گويا مـا بـه ايشـان            
ظاهرا علم دفاع از مـنـصـور      ". پاشيديم

حکمت را بلند کرده اند اما همه مسالـه  
ولي حتي متوجـه هـم     .  خودشان هستند

نيستند که مانند همين نوشته اخير اين 
خود ايشان هست که  هر روز مشـغـول       

بهر .  گل و گالب پاشي به خودشان است
.  حال اين اسـت دنـيـاي خـانـم مـاجـدي             

وقتي به ايشان ميگوييم شکست طلـب  
شده ايد، وقتي ميگوييم دنياتان حقير و 
کوچک شـده اسـت، وقـتـي مـيـگـويـيـم                
پيشروي هاي حزب و کمونيسم در ايـران  
بجـاي آنـکـه شـمـا را خـوشـحـال کـنـد                     
عصبي و ديوانه ميکند،  فکر ميکننـد  

مـا داريـم     .   ما داريم تبليغات ميکنيـم 
يقه بورژوازي ايران و دنيا را مـيـگـيـريـم      
که مارکس برگشته است، ايشـان هـمـه        

" شغل شـريـف    " کارشان شده است همان 
پشت پا گرفتن بـه حـزب کـمـونـيـسـت              

 . کارگري
براي اينکه خواننده تصـوري از عـوالـم          
ايشان داشته باشد به  خالصه  لـيـسـت        
محبت هاي ايشان در همين مقـالـه کـه      
مستقيم و غير مسـتـقـيـم نـثـار مـن و              

 :رفقاي حزبي کرده اند توجه کنيد
راوي سـطـحـي و        " و      "  تحريف و دروغ" 

حذف عکس تـروتسـکـي      " ، " فريبکار آن
در کنار پوديوم سخنراني لنيـن تـوسـط      

به تصاوير بسياري از   " ، "  .استالين است

کادرهـاي کـمـونـيـسـتـي کـه در کـنـار                   
منصور حکمت شبانه روز براي حزب و   
جنبش کمونيست کارگري تـالش کـرده       

کاريريسـت هـا     " ، . " بودند، گل پاشيدند
مــيــدان دار شــدنــد، تــاريــخ دروغــيــن            
ساختند، باند بازي کردند، گل پاشيدنـد  
تا رهبرشوند و جـاي خـود را در کـنـار             

کـاسـبـکـارانـه و        " ،   "  .رهبر محکم کنند
مذبوحانه تاريخ حزب و نقش مـنـصـور      

بـا نـيـتـي       " ،   " حکمت را تـغـيـيـر دهـنـد        
چاپلوسانه بجاي بيان تاريخ به تـحـريـف      

 ."تاريخ دست زده اند
آدم خجالت ميـکـشـد حـتـي ايـنـهـا را               

از استالين تا دروغگو تا بـانـد   .   بخواند
باز تا چـاپـلـوس و خـالـصـه هـرچـه از                   
تبليغات جنگ سـردي و نـوع کـيـهـان              
شريعتمداري به ذهن معطر و روان سالـم  
ايشان تداعي شده را با غيـظ  بـر روي         

معلوم نـيـسـت ايشـان       .   کاغذ آورده اند
نـويـد   " تحت تـاثـيـر سـردار کـبـيـرشـان               

اســت يــا او از ايشــان الــهــام            "  بشــارت
ما يواش يواش داشتيم .  ميگرفته است

عادت ميکرديم که آن پديده را فراموش 
کنيم اما  آيـا ايـن اتـهـامـات کـه آذر                   

دفـاع از تـاريـخ        " ماجدي تـحـت لـواي          
که اين ادعـاي نـويـد      " ( منصور حکمت
نوشتـه چـيـزي کـم از           !)  بشارت هم بود

نامه هاي کـذايـي او دارد؟ امـا خـانـم                
ماجدي اين برتري اخالقي را نسبـت بـه     
پيش کسوتشان دارد که ايـن حـرفـهـاي         
ضد حزب و ضد کمونيستـي را بـه نـام          

 .  خود ميگويد
هرکس نوشته آذر مـاجـدي را بـخـوانـد            
فـورا مــتــوجــه مــيـشــود کــه مــوضــوع           

ايشان مترصد بـوده  :   بسادگي اين است
است تا يک نفرت نـامـه عـلـيـه حـمـيـد               

کـه  ( تقوايي بنويسد و گويا مقاله من      
ايشان حتي نتوانسته جمله مـرا کـامـل        

دکمه اي شده تا تنوره خشـم و      )   بياورد
. عضب آتشين خود  را دور آن  بـدوزد         

راجع به خود اين نفرت نامه عليه حميـد  
تقوايي و تاريخ نگاري نوع آذر مـاجـدي   
نمي دانـم چـقـدر الزم اسـت کـه حـرف                 

گــو ايــنــکــه  فــکــر کــنــم بــراي           .  بــزنــيــم
جوانترها بد نباشد که جـملـه بـه جـملـه            
مقاله  ايشان را باز کرد و نشان داد کـه      
چه سوء نيست، چـه کـوتـه نـظـري، چـه             
برداشت خداسازانه، مذهبي، شخصـي،  
اخالقي، غير تاريخي و غير عـلـمـي از      
منصور حکمت و از حمـيـد تـقـوايـي و          

گـويـي ايشـان      .  حتي از خودشـان دارنـد    
هنوز نتوانسته است از دنياي مـحـافـل      

اي شــان فــراتــر بــرونــد و          "  آشــپــزخــانــه" 
تحوالت اجتماعي و نقـش ابـژکـتـيـو و          

کـمـونـيـسـم      .  واقعي انسانها را ببـيـنـنـد    
معاصر ايران، کمونيسم کارگري کـه در    
ايران سر برآورد ثمره يک تـالش عـظـيـم         
اجتماعي متکي بر عروج طبقه کـارگـر     
بود و هرکس ميداند منصـور حـکـمـت       
در احـيـاي ايـن کـمـونـيـسـم نـقـش بـي                    

اما اگر کسي بـخـواهـد      .  مانندي داشت
از مـيـان صـفـي از کـمـونـيـسـت هـاي                   
معاصر ايران فرد ديگري را يادآورد ايـن  

ايـن فـقـط      .  شخص حميد تقوايي اسـت   
هـر آدم مـنـصـفـي          .  ارزيابي من نيسـت 
ميتواند هزار نقد و .  ميتواند اينرا ببيند

ايراد هم  به حميد تقوايي داشته بـاشـد،     
اما اين جايگاه ابژکتـيـوي اسـت کـه او           

کسي که ميخـواهـد ايـنـرا       .  داشته است
بفهمد بويژه بايد به نـقـشـي کـه حـمـيـد              
تقوايي پس از مرگ منصور حکمت در 

ايـن  ( رهبري حزب کمونيست کـارگـري     
مهمترين ثمره سـيـاسـي عـروج طـبـقـه              

)  کارگـر و  تـالش مـنـصـور حـکـمـت                  
امـا  نـقـش        .  برعهده گرفت دقـت کـنـد     

حميد تقـوايـي در کـل ايـن تـاريـخ، از                 
اتحاد مبـارزان کـمـونـيـسـت تـا حـزب               
. کمونيست کارگـري،  بـرجسـتـه اسـت           

عليرغم هـر جـدلـي        ( اينرا خود حکمت 
بـا  )   که او و تقوايي بارها باهم  داشتنـد 

کلمات و عباراتي ميگويد که اگـر مـن     
امروز حتي نصف آنرا بـگـويـم مـعـلـوم           
نيست خانم ماجدي خشمگين چه باليي 

ايــن شــروع جــزوه      !  بــر ســرم مــي آورد        
حـزب و    " مشهور حـکـمـت بـا عـنـوان               

جامعه، از گروه فشار تا حزب سـيـاسـي    
 ": است

رفقا، امروز با چند هفته پـس و پـيـش          " 
بيستمين سال تشکيل اتـحـاد مـبـارزان         

اين موضوع بـه بـحـث         .کمونيست است
امروز من مربوط است چون مـيـخـواهـم     
مسيري را که الاقل در ذهن من بعـنـوان   
يک سوسياليست در اين بيسـت سـال از       
تشکيل اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت تـا           
امروز طي شده را توضيح بدهم تا شايـد  

امـا بـدوا     .  تر کرده بـاشـم      بحثم را مفهوم
اجازه بدهيد بيـسـتـمـيـن سـال تشـکـيـل              
اتحاد مبارزان کمونيست را ايـنـجـا بـه           

ما دو   .  رفيق حميد تقوايي تبريک بگويم
نفر اتحاد مبارزان کمونيـسـت را شـروع        

ـلـي روشـن بـود         .  کرديم ولي براي من خي
که اگر من نبودم حمـيـد هـمـيـن کـار را             
ميکرد، ولي اگر او نـبـود مـن شـخـصـا           

ميخواهم بـگـويـم و        .  اينکار را نميکردم
تاکيد کنـم کـه قـدردانـي مـن از رفـيـق                  

کـف  (  حميد تقوايي حد و حصري ندارد   
 )"زدن ممتد حاضرين

اينرا منصور حکمت در سخنراني خـود    
در  پلنوم وسيع کـمـيـتـه مـرکـزي حـزب            

 ١٩٩٨ کمونيست کارگري در نـوامـبـر          
گفت و بعد هم خودش بر مبنـاي هـمـان      

را "  حـزب و جـامـعـه        " سخنرانـي بـحـث        
تـازه مـنـصـور       .   نوشت و منـتـشـر کـرد      

حکمت اينرا در مورد حميد تقوايي سال 
اگر او حميد تقوايي امروز .  ميگويد ٩٨ 

را ديده بود بنظر من حتي پرشور تـر در      
 . باره او حرف ميزد

با اينهمه بگذاريد يکـبـار ديـگـر تـکـرار           
هيـچ چـيـزي       ٣٧٤ کنم که مقاله من در 

آنـهـم از  نـوع  خـانـم                ( در باره مقايسه  
. بين حکمت و تـقـوايـي نـدارد        )  ماجدي

بلکه در باره بازگشت مـارکـس اسـت و          
اينکه بايد صد بار مصمم تر رفت و شـر    

دنـيـاي واقـعـي       .   سرمايه داري را کـنـد      
دنياي مدرسه موش ها و جايزه دادن بـه    
ــه                    ــرت دادن ب ــف ــارت ن ــان و ک خــودم
همکالسي هايي کـه بـه آنـهـا حسـودي              

دنياي واقعي دنياي .  مان ميشود نيست
بيرحم مبارزه طبقاتي و جـدال سـيـاسـي       

دنياي تحول از گروه فشار به حزب .  است
نه دنياي قـهـقـرا رفـتـن و           .  سياسي است

تبديل شدن به گروه فشار نويـد بشـارتـي      
کسـي کـه     .   بر حزب کمونيست کارگـري 

از کل مقاله من رفته با خشـم و نـفـرت          
زير اين خط کشيده که چرا بين منـصـور   
حکمت و صفي از کمونـيـسـت هـا  نـام            
حميد تقوايي را آورده ام، و بـعـد بـه ايـن         

نـام داده  و        "  چاپلوسـي " و "  قاچاق کردن" 
بعد آن ليـسـت سـيـاه نـويـد بشـارتـي را                 
رونويسي کرده است، جـدا حـال خـوشـي         

 . برايشان آرزوي بهبودي دارم. ندارد
 

 روزبه تھرانی، ايران
 !سال ناظر هستيم ٣٠ما 

 
دوست قديمي ما روزبه نـامـه اي بـراي          
ســامــان احــمــدي و مصــطــفــي صــابــر          
فرستاده که در آخرين لحظات بدستـمـان   

اميدواريم هفته ديگر تايپ کنيم .  رسيد
 .و منعکس کنيم و به آن بپردازيم
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