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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۷۷ 
   

متاسفانه بايد به اطالعـتـان بـرسـانـم        
طي روزهاي گذشته افرادي از خـارج      
دانشگاه زاهدان بـا چـاقـو و قـمـه بـه               

دانشجويان اين دانشگاه حمله کردنده 
اند، اين افراد همچنين به سـالح گـرم     

نـوامـبـر       ۹ روز   .  نيز مجهز بـوده انـد    

ــاه در                  ــگـ ــارج دانشـ ــرادي از خـ افـ
هماهنـگـي بـا مسـئـولـيـن امـنـيـت                 
دانشگاه وارد دانشگاه زاهدان شـدنـد     
و با چاقو و قمه به دانشجويـان حـملـه      

 
 
 
 
 
 

پدر و مادر کبرا رحمانپور، بـا ارسـال       
يک نامه از افکار عمومي بين المللـي  
و از همگان دعـوت کـرده انـد، کـمـک            
کنند فرزند دلبند آنـهـا از زنـدان آزاد          

 . شود
ما به اين فراخوان پـاسـخ مـيـدهـيـم و           

براي نجات کبرا رحمانپور و آزادي او     
ــات و                      ــه امــکــان ــم ــدان ، از ه از زن
ارتباطـات خـود اسـتـفـاده کـرده و از                 
همگان دعـوت مـيـکـنـيـم، دسـت بـه                 
دست هم داده و کاري کنند، کبرا ايـن    
اسير طبقه کارگر را از زندان حکومـت  

 . اسالمي نجات دهيم
. سال دارد   ۲۷كبرا رحمانپور ، اكنون 

کبرا بيش از هشت سـال اسـت کـه در          
 . زندان اوين اسير است

كبرا دختر جوان و بـا اسـتـعـدادي كـه            

شهروندان تهراني طي هفته گذشته شاهد 
. نمايش جديدي از رژيم اسـالمـي بـودنـد        

رژيم در هفته گذشتـه بـا اجـراي طـرحـي            
رزمايش امنيت و آرامـش    ضربتي به نام 

خود موجبات نارضايتي و آزار   مـردم          
البته جمهوري اسالمي اعـالم     . تهران شد

کرده است که اين رزمـايـش مـحـدود بـه            
تهران نخواهد بـود و در سـراسـر کشـور               

 ! اجرا خواهد شد
سابقـه نـيـروي       روزه و بي ۶ مانور : " گفتند

هـزار     ۳۰ انتظامي در تهران بـا حضـور         
وسيله نقليه سـبـک      ۴۰۰۰ مامور ناجا و 

و سنگين از صبح دوشنبه گذشته کـلـيـد      
 ". خواهد خورد

قرنطينه کردن مناطق حساس و مـهـمـي    " 
هـاي     رژه کـاروان   " ،   " هـا    چون بازار و بانـک 

کيلومتري ناجا در معابر و مياديـن   ۲.۵ 
تشديد حراست از مـراکـز     " ، " اصلي تهران

استراتژيک و انتقال سريع نـيـرو از سـايـر           
در حالي در دسـتـور   "  ها به پايتخت استان

سـابـقـه قـرار دارد کـه               کار اين مانور بـي 
ارتقاي آمادگي ناجا براي امداد و نجات " 

دهي به مردم در صورت وقـوع   و خدمات 
نيز از ديـگـر اهـداف        "  حوادثي چون زلزله

 .اصلي اين رزمايش اعالم شد
بـه گـفـتـه مسـئـوالن نـيـروي               :  همچـنـيـن   

انتظامي در مناطق به اصطالح جرم خيز 
تهران دوربـيـن هـاي مـدار بسـتـه نصـب                

 . خواهد شد
ريزي اين رزمايش از حدود سه ماه  برنامه

قبل يعني پـيـش از تـحـوالت اخـيـر در                 
ستاد فرماندهي ناجا صورت گرفتـه بـود     
ــد                    ــديـ ــي جـ ــدهـ ــانـ ــرمـ ــان فـ و در زمـ

 !ماجرای حکومت اسالمی
 پارتيا پرتو، ايران

 !آبرا رحمانپور را آزاد آنيد
 آمپين برای آزادی آبرا رحمانپور 

 به ايرن خان دبير کل سازمان عفو بين الملل

جمھوری اسالمی ایران را به خاطر ايجاد نا امنی در 
 دانشگاه زاهدان و حمله به دانشجويان محکوم کنيد

 12ادامه صفحه  2ادامه صفحه 

 2ادامه صفحه 



) نيروي انـتـظـامـي تـهـران بـزرگ           ( »  ناتب« 
 .صرفاً اجرايي شده است

دنـبـالـه هـم       "  رزمايش آرامش و امنـيـت  " البته 
سراسري شدن گشت هاي بسـيـج کـه از        :   دارد
اذر ماه شروع خواهد شـد و تشـکـيـل            ٦ روي 

نهاد جديد به امنيتي در تهـران بـه نـام شـوراي           
تأمين امنيت به اين موضوع تاکيد مي کننـد  
که اين اقدامات به همين مانور خالصه نشده و 
اين تنها بخشي از مـاجـراي دوران حـکـومـت          

 .جمهوري اسالمي است

اين اقدامات جمهوري اسالمي بسياري را بـه      
ياد سرکوب هاي ابتداي انقـالب کـه از طـرف          

 .رژيم صورت گرفت مي اندازد
جمهوري اسالمي با ورود به دوره رکود شديدي 

سـعـي   )  ما که صعودش را نديديـم ( اقتصادي 
دارد با اين اقدامات خود موج سرکوب خود را 
قبل از شورش هاي و اعتراضات گسترده وارد   
کند، که اين عمل رژيم خود ميتـوانـد مـوجـب       
شورش شديد مردمي که در زيـر مشـکـالت        
ــر شــکــن ايــن روزهــا بــحــران             اقــتــصــادي کــم

 .اقتصادي هستند شود

به نظر مي رسد رژيم در حـال تـقـال هـاي اخـر            
خود براي ادامه حيات ننـگـيـن خـود اسـت و            
ـوه اي دوران                     ــه هــر نـحــو و شــي سـعــي دارد ب

 .حکومت خود را طوالني تر بکند
 در حاشيه 

پارتيا جان با جـمـعـبـنـدي آخـر شـمـا کـامـال                 
ولي به نظرم مـانـور رژيـم يـک طـبـل               .  موافقم

مـن در تـهـران        .  توخالي و يک مضحـکـه بـود     
نبودم اما وقتي عکس هاي اين بـه اصـطـالح        
مانور را روي بي بي سي  ديدم که با آب و تـاب  
چاپ کرده بـود،  مـتـوجـه شـدم کـه اوضـاع                    

ـر از آن چـيـزي             جمهوري اسالمي حتي خـرابـت
به نظر من ايـن مـانـور        .  است که فکر ميکردم

بالهت نه فقط نشان داد که رژيم بقول شمـا  از      
شورش و اعتراضات مردم وحشت دارد بـلـکـه    
اعترافي بود به اين که تا چه حد صـفـوف آنـهـا       
بايد درهم ريخته و آشفته باشد که بـا ايـن جـور        

دوران حـکـومـت      " خود باد کردن ميخـواهـنـد      

اين مانـور مـردم را نـه          ".  خود را طوالني کنند
فقط نمي ترساند که حتي آنها را در سـرنـگـون        

ـر                  کردن اين رژيم ـر و مـطـمـئـن ت مصمـم ت
ـزي             .  ميکند تاثير آن درسـت خـالف چـي

ـه آن تصـور کـردنـد             . است که طراحان ابل
ـان ديـگـر هـم در ايـن                خوبست که دوسـت

مصـطـفـي    . مورد بنويسند و نظر بـدهـنـد   
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انصافاً در کشورما بـه حـق       :  رفسنجاني
زنان، آن طور که شايسته آنهـاسـت، بـهـا       

 .داده نشده است
ايشان کم لطفي ميـفـرمـايـنـد؛ بـهـرحـال           
پيوستن ايشان را به جرگه فمينيستـهـاي   
اسالمي تبريک و نـهـنـيـت عـرض مـي             

 .نمايم
 ٨ از هـر      :  معاون رئـيـس قـوه قضـائـيـه          

 . ايراني ، يک نفر پرونده قضايي دارد
هـمـه مـردم      !  دروغ پردازي هم حدي دارد

پرونده دارند چون همه مـتـهـمـنـد مـگـر            
 .اينکه خالفش ثابت شود

اي بـراي     اقدامات گسترده:  تابناکسايت 
دستگيري رپرهاي مستهـجـن در آيـنـده         

 .نزديك رخ خواهد داد
. جرم رپـر بـودن      !  آفتاب آمد دليل آفتاب

ضمنا بـه پـرونـده سـاز ي رسـانـه هـاي                    
 !محترم اسالمي توجه داريد که

سازمان زندانهـا،  :  سخنگوي قوه قضائيه
مجموعه اي پيشرو در استقرار فـنـاوري     

 . نوين است
امشب و هم شب در زير زميـن  !  بشتابيد

زندانها فناوري نـويـن شـکـنـجـه فـراهـم               
 . است

انتخاب يک سياهپوست : آيت اهللا حائري
به رياست جمهوري آمريکا خودش ناشي 

 .از تاثير نامه هاي احمد نژاد است
عـوام فـريـبـي حـد و مـرز               !  جل الخـالـق  

 .آخوند يعني همين! ندارد؟ نه، ندارد
استعمار، سعدي را از ما :  همان آيت اهللا

 . گرفت
آنوقـت  .  کاش  شما را هم از ما ميگرفت

 . نورعال نور ميشد
انتقاد شـديـد نـيـکـي          :  سايت عصرايران

 کريمي از سانسور در سينما
نـمـک خـوردن و        !  نشد خانم کريمي، نشد

بـهـرحـال    .  نمک دان را شکستن روا نباشد
 .مواظب باشيد ممنوع التصوير نشويد

ما هم سر كيسـه  :  وزير آموزش و پرورش
آتـش گـرفـتـن       ( اما حادثه .  را شل كرديم

خداي ناخواسته در مدرسـه هـم     )  بخاري
همانطور که در خانه اتفاق .افتد اتفاق مي
 .مي افتد

اگر يکبار، فقط يکبار  بخاري دفتـر  !  آي
وزيري آتش ميگـرفـت آنـوقـت بـاورمـان           

 . ميشد حادثه، حادثه است
خاتمي نـيـايـد مـيـر حسـيـن              :  عطريانفر

 .آيد مي
اين خاتمي همه دوستانش را دق مـرگ        

حــواســت !  خــاتــمــي؛ هــوي ي ي         .  کــرد
 !کجاست؟ نيايي مي آيند، خود داني

ميليارد نگه  ٥ : يک نماينده به محصولي
 !دار بقيه پولت را ببخش

بـه  .  مشکل اين است بـه کـي بـبـخـشـد            
ايشان؟ مگر خودش دور از جون عـيـبـي    

 .دارد و نمي تواند خرج کند
اطمينان مي دهـم کـه       :  سخنگوي دولت

 .عمل خالف شرع در دولت انجام نشود
خـدا خـيـرتـان       .  آخيش خيالم راحـت شـد    

دهد؛ نگراني مان همـيـن بـود کـه آنـهـم             
 . الحمداهللا برطرف شد

جمهوري اسالمي مانور ضـد شـورش      
ــه اعــتــراف                  ــا ب اعــالم كــرده اســت ت
مــقــامــات و دســت انــدركــارانــش بــا            

 ٣٠ .  مقابله كنـد "  بحرانهاي اجتماعي" 
هزار پليس و اوبـاش و اراذل و چـهـار              
هزار اتومبيل و هزاران مـزدور مـوتـور      

آبان به مدت يک هـفـتـه       ٢٠ سوار را از 
به خيابانهاي تهران روانه کـرده انـد تـا          

مراكز " بقول فرمانده انتظامي تهران از 
مثل وزارتخانه ها و بانكها و   "  حساس

محل هاي استقرار سران رژيم حفاظـت  
امـنـيـت    " كنند و آمادگي خودرا بـراي      

در .  بـه مـردم نشـان دهـنـد           "  اجتماعي
چند شهر بزرگ ديگـر نـيـز قـرار اسـت            

هـا  "  رزمـايـش  " همين نيروكشي هـا و        
ايـن اعـتـراف آشـكــار         .  صـورت گــيـرد    

حــكــومــت بــه وحشــتــش از خشــم و              
 . عصيان مردم بجان آمده است

ــفــرتشــان از                  مــردمــي كــه خشــم و ن
حكومت را هرروز و همـه جـا آشـکـارا         
نشان ميدهند، كارگراني كه طـي يـك       
سال گذشته دست به هزاران اعـتـصـاب    
و تــجــمــع و اعــتــراض زدنــد، زنــان و              
جواناني كه زير بـار آپـارتـايـد جـنـسـي            
ــانــي كــه در                 ــنــد، و دانشــجــوي ــت ــرف ن
دانشگاههاي سراسر كشـور دسـت بـه          
ــن                  ــد، از اي ــجــمــع و اعــتــراض زدن ت
لشكركشي و قـرق كـردن خـيـابـانـهـا،              

كارگـران و    .  قدرت خويش را مي بينند
مردم با اين تقالي حكومتيان نه فـقـط   
وحشت زده نميشـونـد بـلـكـه بـيـش از              
پيش متوجه ميشوند كـه چـه رعـب و          
وحشتي به جان سران حكومت انداختـه  

احمدي نژاد را آوردنـد و بـگـيـر و             .  اند

ببندها را تشديد كردند تـا جـامـعـه را         
مرعوب كنـنـد امـا پـس از سـه سـال                 
تالش، اين خود حكومت است كـه بـه       
وحشت افتاده و از تـرس اعـتـراض و              
خيزش مـردم مـانـور سـي هـزار نـفـره                  

هركس كه ذره اي در     .  سازمان ميدهد
وجود و قـدرت يـك جـنـبـش گسـتـرده              
سرنگوني طلبي و آزاديخواهانه تـرديـد   
دارد، بايد چشم ها را باز كند و ولـوـلـه    
اي را كه در صـفـوف دشـمـنـان مـردم               

 . افتاده است ببيند
زنــان، جــوانــان و     !  مــعــلــمــان!  كــارگــران

 !مردم حق طلب! دانشجويان
دشمنان شما وحشت خود را به نمايـش  

جانيان حاكم دارند به زبـان  . گذاشته اند
هايشان اعتراف مـيـكـنـنـد      "  رزمايش" 

سران .  كه خطر انقالب شما را ميبينند
بـحـران   " حكومت دارند از نزديكي يك   

و بقول وزيـر كشـورشـان از          "  اجتماعي
خطر تبديل جنبشهاي اجـتـمـاعـي بـه        " 

جـنـگ   " و مقابله با "  چالشهاي امنيتي
. عليه حكومت سخن ميگويند"  رواني

در پس اين اعـتـرافـات، قـدرت شـمـا،           
ــراضــات و                 ــت ــد اع ــن ــم ــدرت ــر ق ــي ــاث ت
اعتصابات شما و تاثير شگـرف حـزب     

. شما بـروشـنـي قـابـل مشـاهـده اسـت              
اينها ميخواهند با برپايي مـانـورهـاي      
نظامي، نشان دهند كه آمـادگـي شـان      
بــراي ســركــوب مــردم از حــكــومــت             
سلفشان يعني ديكتاتوري شاه بيـشـتـر    

و ما كارگران و مردم پاسـخـمـان    .  است
به آنها اين اسـت كـه مـا تـجـربـه يـك                  

جـزيـره   " انقالب عليه ديكتاتوري شاه و 
را داريـم، سـي سـال تـجـربـه               "  ثبـاتـش  

مبارزه هرروزه با جمهوري اسـالمـي را     
داريم و اين بار حزبمان را و بـرنـامـه و          

بـه كـل     .  افق روشني براي آيـنـده داريـم     
اين نظام و حكومت منحوسش نيـز بـا     
انقالب پايان خواهيم داد و يك جامعـه  
انســانــي و فــارغ از فــقــر و ســتــم و                   
استثمار، جامعه اي سـوسـيـالـيـسـتـي          

 .برپا خواهيم کرد
. جمهوري اسالمي بايد سرنگـون شـود    

اين حكـم كـارگـران و مـردم در ايـران                
وسيعا حول حـزب كـمـونـيـسـت           .  است

، " يـك دنـيـاي بـهـتـر          " كارگري و برنامه 
به صـف ايـن حـزب، بـه             !  متحد شويد

صف آزادي و برابـري، بـه صـف ريشـه           
كن كردن خفقان و فـقـر و تـبـعـيـض و               

از مـبـارزات   .  آپارتايد جنسي بپيونديد
و اعتراضات يكديگر فعاالنه حـمـايـت    

تعرض حكومت به هر بـخـش از     !  كنيد
كارگران و مردم و تـعـرض هـرروزه بـه             

با شـعـار     .  زنان را متحدانه پاسخ دهيد
مـرگ بـر     " ،   " زنده باد آزادي و بـرابـري    " 

ــوري اســالمــي        ــمــه ــده بــاد     " و   "  ج زن
، فعاالنه و متحدانه پا بـه  " سوسياليسم

ميدان بگذاريد و دست در دست هم بـه  
اين دوره تاريك و پر از فقر و تبعيض و   
ســركــوب و تــحــجــر و بــه حــکــومــت             

 ! منحوس اسالمي پايان دهيم
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 
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مانور ناجا نشانه وحشت رژيم از خشم و 
 عصيان مردم است 

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

 !...ماجرای حکومت اسالمی



شايد در اين ايام بسيار معمول باشد که از   
ماه است که حـقـوق    ۳ ما :  ديگران بشنويم

ـه       ۷ نگرفته ايم يا فالن کارگر فالن کارخـان
اين مساله در عين معمـول بـودنـش      .  ماه 

در ميان عامه موضوعي بسيـار مـهـم و        
ـار رنـج آور اسـت             مـا کـه     .  تحمل آن بسـي

ميشنويم شايد عادت کرده ايم اما کسـي    
ـه نـمـي تـوانـد              ـت که هفت ماه حقوق نـگـرف

 . عادت کند
ـز    ـي کارگران شهرداري و فضاي سبز آبادان ن

ـرنـد   کـارگـرانـي    .  از همين مساله رنج مي ب
که پاکيزگي شهر را بر عـهـده دارنـد ولـي           
ـنـد،    خود در نهايت بدبختي زندگي مي کن
در حاشيه هاي دور افتاده شهر و با حداقـل  

کارگر به رسمـي  .  امکانات ابتدايي زندگي
و غير رسمي تقسيم مي شود کـه حـقـوق        
ـامـيـن     ماهانه هر دو گروه از بودجه دولت ت

کارگران رسمي ماه .  ميشود وتابع آن است
ـر      ـا       ۱۵ به ماه و گاهي با تاخـي روز    ۲۰ ت
ـرنـد      ولـي در مـورد       .  حقوقشان را مي گـي

: کارگران غير رسمي اوضاع متفاوت است
ـا     ۳ کارگراني هستند که  مـاه حـقـوق         ۵ ت

ـر دوش ايـن          نگرفته اند و کوهي از ديون ب
ـه اسـت       ـت تـمـامـي ايـن       .  انسانها قرار گـرف

کارگران از بي عدالتي در تقسيم حـقـوق و     
ـنـد امـا مـوج                  کمي آن شکـايـت مـي کـن
اعتراض آنان اوج نگرفته زيرا آبادان شهري 
کوچک است که سيطره ي سپاه و نيرو هاي 
ـار شـديـد اسـت                  ـر آن بسـي .  سرکوب گـر ب

وضعيت غير انساني زندگي اين کارگران و 
ـا       سرکوب شديدي که وجود د ارد عـمـال ت
کنون جلوي اعتراضات جمعي، سـازمـان     
ـه اسـت     . يافته و موثر از سوي آنان را گرفت

گرسنه و محتاج نگهداشتن مردم يکي از   
قويترين سالح سـرکـوب و سـاکـت نـگـه               

داشتن مردم در دست جمهـوري اسـالمـي      
 .است

ـتـي             مسئولين مي گويند مـا در وضـعـي
ـران از طـرف دول                 بحراني قرار داريـم و اي
غربي تحريم شده است لذا عادي سـت کـه     
ـايـد          ـرنـد ب کارگران چند ماهي حقوق نـگـي

ـنـد    ـاه کـارگـران              !  تحمل کـن ـن نـمـي دانـم گ
چيست که بايـد چـوب جـيـغ و داد هـاي                
احــمــدي نــژاد در عــرصــه ي جــهــانــي را             

پس چرا آن مسـئـوالن و       !  و يا نه!  بخورند؟
رؤسا حقوقشان وابسته به کمـي بـودجـه و        
ـه مـاه            وضعيت بحراني نيست؟ کـه مـاه ب
حقوق و تمامي مزاياشان را دريافـت مـي     

 کنند؟
کافيست وارد پارکيـنـگ اداره شـهـرداري         
ـيـم تشـخـيـص             شويم، به راحتي مـي تـوان
ـه مـي            ـن ـه هـزي بدهيم اين بودجه ها چگـون

ـا  .  شود تمامي مقامات  و منصب داران ب
ماشين هاي لوکس، با نشاط  و آرامـش        
خاطر وارد مي شونـد در حـالـي کـه يـک              
کارگر با دوچرخه اي ساده ، با يـونـي فـورم      
قديمي و مندرس، خسته، بيمار، افسرده و 
از خود بيگانه روز کاري خود را شروع مي 

لزوما بايد اين طور باشد، کسـي کـه     .  کند
ماه حقوق نگرفته در واقع حـتـي آنـچـه          ۵ 

ـه       ـردگـي روزان براي باز آفريني خود جهت ب
 .بايد کسب کند را نيزبدست نياورده است

کارگران نمي توانند اعتراض کنند زيرا اگر 
بخواهند تجمعي سازمـان دهـنـد اراذل و          
اوباش سپاه و چماق به دستان مي ريزنـد و    
همه را دستگير کرده و به علـت تـجـمـع و         
ـه          اعتصاب مورد باز جويي و مـحـکـوم ب

اين مورد چندين بار هـم    .  حبس مي شوند
اتفاق افتـاد و کـارگـران مـعـتـرض را در                 

 .عرض چند دقيقه پراکنده ساختند
ما بايد سخنگويان کـارگـران در تـمـامـي          
نقاط باشيم، زيرا به قول يکي از کـارگـران       
شهرداري که با او صحبت مـيـکـردم مـي       
گفت که طي اعتصاب و سر کوبي بعـد از    
ـه اي از تـجـمـع مـا               آن خبرنگاري يا رسان
خبري به گوش مردم نرساند و ما مـايـوس   
از اينکه حتي اندک کاري نکرده ايم به خانه 

ـيـم       ـازگشـت ـه، ايـن اسـت درد          .  هايمان ب بل
ـادان           ـز آب . کارگران شهرداري و فضـاي سـب

من از همه ي کارگران و فعالين کارگري و   
ـيـسـت            همه ي کساني که در حـزب کـمـون

کارگري ايران مشترک هستند تقاضا دارم   
که از مناطق کارگري وکارگران مـعـتـرض    

ـنـد            و زنـدگـي     .  اطالعات جـمـع آوري کـن
ـه         فالکت بار آنان، اعتراض آنان و خـواسـت

 .    هاي آنان را گزارش دهد
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 در حاشيه 
پدرام جان به جمع نويسندگان نشريه خوش 

همانطور که مي دانيم و همـه مـي     .  آمدي
ـا تـمـام       دانند، يکي از کارهايي که حزب ب
ظرفيتش و بسيار هم پيگيرانه انـجـام داده     
ـبـون                 ـري ـنـدگـو و ت ـل است، خبر رساني و ب
اعتراضات کارگران و هر اعتراض انساني 
. و حق طلبانه ديگر در جامعه بـوده اسـت      

اين امر کارگران و فعاليـن ايـن عـرصـه و           
ـراي            ساير عرصه هاي مبـارزه اسـت کـه ب
ـا        پيروزي ،  در ارتباط مستمر و مـنـظـم ب
حزب هم سياست هاي حزب را در عـرصـه   
مبارزه شان پيش ببرند و هم از امـکـانـات    
حزبشان براي رساندن صداشان به ديـگـران     

 قربانت نويد. استفاده کنند
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ـاري ديـگـر تـهـديـد،              جمهوري اسالمي ب
احضار، تبعيد و حبس فعالين كارگري را 

تشديد فقر و فـالکـت،     .  تشديد کرده است
ـقـه كـارگـر را             مردم را علي العموم و طـب
ـا   بطور اخص با يك دو راهي مقاومت و ي

احـمـدي   .  مرگ تدريجي روبرو كرده اسـت 
ـا پـي                    ـه ب نژاد، شخصـا قـول داده بـود ک
ـا و گسـتـرش            آمدهاي حذف سـوبسـيـده
ـارتـي                فالکت مقابلـه خـواهـد کـرد، بـعـب
سرکوب اعتراضـات مـردم را گسـتـرش           

ـر              .  خواهد داد ـقـه كـارگـر ب ـه طـب اكنون ك
عليه تحميل مرگ تدريجي، مقاومـت و    
مبارزه را گسـتـرش داده اسـت، احـمـدي            
. نژاد هم قول خود را دارد عملي ميـکـنـد   

ـتـه گـذشـتـه چـنـديـن فـعـال                  طي چند هف
ـلـمـان               ـراضـات مـع كارگري و فـعـال اعـت
تهديد، تبعيد و يا احضار شده اند و چـنـد   

 : تن ديگر نيز روانه زندان شده اند
 

ـ طيب مالئي، سخنگويي اتـحـاديـه آزاد      
ــران در روز            آبــان مــاه       ٢٢ كــارگــران اي

دســتــگــيــر شــد و هــم اكــنــون مــمــنــوع            
كارگـري   ١٣ وي از جمله .  المالقات است

ـنـدج     ٢٠٠٧ بود كه در اول ماه مه  در سـن
 ١٠ روز زنـدان و           ٩١ بازداشت شد و به   

 .ضربه شالق محكوم گرديد
ـئـت               ـبـدل هـي ـ طه آزادي، عضو عـلـي ال

ـان مـاه از          ٢٣ مديره اتحاديه آزاد، روز  آب
سوي معاونت دادستاني كنگان احضار و 
ـه ظـرف يـك              از وي خواسته شده اسـت ك

وي قبال نيـز  .  هفته خودش را معرفي كند
به جرم شركـت در بـرگـزاري مـراسـم روز              
ـه      جهاني كارگر امسال در شهر عسلويـه ب

 ٤٧ همراه جوانمير مرادي دستگير شد و   
ـتـظـامـي                  ـيـروي ان ـازداشـتـگـاه ن روز در ب
عسلويه و ستاد خبري و زنـدان مـركـزي          
شهر بوشهر تحت بازداشـت و شـكـنـجـه          

 .هاي متعدد قرار داشت
ـتـه     " ـ افشين شمس قهفرخي، عضو    كـمـي

هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهـاي  
ـري  ـارگـــ و عضــــو انــــجــــمــــن              "  كـــ

آبان مـاه   ١١ كاريكاتوريستهاي ايران روز 
 .به يك سال حبس تعزيري محكوم شد

ـري         ـيـگـي ـ محمد جراحي، عضو كميتـه پ
ـه سـال              ايجاد تشكلهاي آزاد كـارگـري ك
گذشته بازداشت شد و پس از چهار روز با 

ـار          قرار وثيقه ده ميليون تومانـي آزاد و ب
خرداد امسال احضار شد و  ٣٠ ديگر روز 

 ٩ حدود يك ماه را در زندان گذرانـد، روز      
آبان ماه امسال بار ديگر با تماسي تلفنـي  

دادگاه انقالب احضـار شـده        ١١ به شعبه 
 .است

ـ سعيد ترابيان، علي زادحسيـن، عـبـاس      
ـيـمـي و عـطـا                 نژندكودكي، يـعـقـوب سـل
ـأت           باباخاني كه جملگي از اعضـاي هـي
مديره سنديكاي شركت واحد اتوبسـرانـي   

مـاه   ١٤ تا  ٦ تهران و حومه هستند، بين 
ـافـت كـرده انـد           ابـراهـيـم    .  حكم زندان دري

گوهري از كارگران ايـن سـنـديـكـا مـورد           
 . محاكمه قرار گرفته است

 
ـ رضا عبدل سنبل آبادي، دبيـر مـنـطـقـه        

ـاه     ٩ ۵ ١٠ نازي آباد تهران در شعبـه     دادگ
ـه اتـهـام شـركـت در                    انقـالب اسـالمـي ب

ـلـمـان در                  ١٩ تجمعات اعـتـراضـي مـع
در مــقــابــل مــجــلــس        ٨٦ ارديــبــهــشــت   

ضـربـه      ٢٠ اسالمي، به پنج ماه زندان و     
ـه          .  شالق محكوم شد مقرر شـده اسـت ك
ـلـغ دو          ۵ ايشان در مقابل  ماه حبـس مـب

ضـربـه شـالق       ٢٠ ميليون ريال و در برابر 
ـقـدي                     ـال جـزاي ن ـانصـد هـزار ري ـلـغ پ مب

ـيـس       .  پرداخت كند ـلـو، رئ و منصور اسان
هيئت مديره سنديكاي واحد همچنان در   

 .زندان است
ـ نادر قديمي، دبير كانون صنفي معلـمـان   
ـات               ـف ـأت بـدوي تـخـل همدان از سوي هـي
ـان         اداري سازمان آموزش و پـرورش اسـت

سال تبعيد به استان خـراسـان      ۵ همدان به 
ايـن حـكـم از سـوي           .  محكوم شـده بـود      

ـه           ـبـعـيـد ب دادگاه تجديد نظر به يك سال ت
ـري شـهـر           ۵ ١٤ منطقه خال در  ـلـومـت ـي ك

مـهـرمـاه       ٢٠ همدان تخفيف يافت و از       
براي گذراندن دوران تبـعـيـدي راهـي ايـن          

ـه يـكـي        .  منطقه شد يوسف زارعي نيز ك
ـلـمـان        ديگر از اعضاي كانون صنفي مـع
همدان است و به خاطر اعتـراضـات سـال      
گذشته مورد اذيت و آزار قرار گرفته بـود،  

ـه از                 ٣ حكم تبعيد  ـتـه بـود ك سـالـه گـرف
ـه يـك      طرف دادگاه تجديد نظر اين حكم ب
 .سال تبعيد به شهر نهاوند تخفيف يافت

ـ هيأت مديره سنديكاي كـارگـران هـفـت       
ـانـونـي بـودن تشـكـيـل             تپه به اتهام غيرق

ـتـه           سنديكا بارها مورد تهديـد قـرار گـرف
 .اند

به اين ليست دهها مورد ديگر مـي تـوان     
 . اضافه كرد

 
حزب كمونيست كارگري كارگران و مـردم  
ـاومـت مـتـحـدانـه و                  ـه مـق آزاديخواه را ب
يكپارچه در برابر سركوب و ايجاد فضـاي  

هـرمـورد   .  رعب و وحشت فرا مي خـوانـد  
احضار و دستگيري بايد به اعتراض تـوده  

اجـازه  .  وسيع کارگران و مردم تبديل شـود 
ــلـمــان                 نـدهـيــم فــعـالــيـن کـارگــري و مـع
ــران اعــتــصــابــات و               مــعــتــرض و رهــب

ـا هـر     .  اعتراضات تنها به دادگاه بـرونـد     ب
ـيـم و              ـن احضاري مقابل دادگاه تـجـمـع ک
مانع سياست هاي سرکوبگرانه جمـهـوري   

چمـاق تـهـديـد و فضـاي            .  اسالمي شويم
ارعــاب را بــا مــبــارزه مــتــحــدانــه خــود            

 . ميتوانيم در هم شکنيم
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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 !به اين عادت نکنيم
 وضعيت کارگران شھرداری آبادان

 پدرام ساتراپی ، آبادان 

 !جلوی تھديد، احضار و زندانی آردن فعالين آارگری بايستيم



من نيز بسيار ممنونم که رفيق کـامـران   
مزين در سايه نقد من بيشتر نـظـرش را     

اما گله دارم که چرا نظر من را .  شکافت
در ابتدا به هر چيزي تشبيه کرد، از چـپ  
ضد امپرياليستي تا سلطنت طـلـبـان و      

ابـتـدا   .  بعد بـه نـقـد آن نشـسـتـه اسـت                 
ميخواهم برخي شـبـهـات کـه مـمـکـن              
است پيش آمـده بـاشـد بـگـونـه اي کـه                
کامران نظرات من را مطرح کرده اسـت    

 .بپردازم
اوال در مــورد کــارتــر و نــقــش حــزب               

، ايـن       ٥٧ دموکرات در انـقـالب سـال        
ديــگــر اظــهــر مــن الشــمــس اســت کــه           
همانطور که کامران ميگويد اگر ريگان 
آنزمان رئيس جمهور بود چون آلترناتـيـو   
ديـگــري نــداشـتــنــد هــمـيــن دارودســتــه          
خميني را علم مـيـکـردنـد در مـقـابـل              

اما سلطنت طـلـبـان کـل       .  انقالب مردم
انقالب را تـوطـئـه کـارتـر و انـگـلـيـس                

کجاي اين نظر من را بـا نـظـر      .  ميدانند
اما گـويـا     .  سلطنت طلبان يکي ميکند

بنا به گفته کامران مزين کـارتـر از سـر        
ناچاري اينکار را کـرده اسـت کـه کـرده           
است اما گويا ته دلش، چون اسـاسـا بـا      

نـمـي خـواسـتـه           ،امثال ريگان فرق دارد
اينگونه شود؟ اينجا بحث بر سـر ادامـه     
بساط استثمار است و به قـولـي کسـب        

 .فوق سود که در ادامه بدان ميرسيم
دوما،اين من نيستم که کـه راي مـردم        

اعـالم  "  کـثـيـف   "  فرانسه بـه شـيـراک را          
اين احزاب مخالف شيراک بودند .  نمودم

" راي کـثـيـف     " مردم را دقيقا با عـنـوان     
دعوت به راي دادن بـه شـيـراک کـردنـد            
چون نمي خواستند فـاشـيـسـتـي مـثـل            

اما سوال ايـنـجـاسـت       .  لوپن راي بياورد
که بايد رفت و به شيراک راي داد؟ مگـر  
در هــمــيــن دوران شــيــراک بــه وزارت               
کشوري همين جناب سارکوزي نبود که 
داشتند قوانيـن ضـد رفـاه مـردم را بـه                
تصــويــب مــيــرســانــدنــد و دقــيــقــا بــا             
توجيهاتي که جمهوري اسـالمـي بـکـار       
ميبرد، اما با مقاومت دانشجـويـان در     
ابتدا و بعد اتحاديه هاي کارگري روبـرو    

 .شدند و مجبور شدند پس بگيرند

اگــر قــرار اســت در ســايــه يــک دولــت               
بورژوايي زندگي کنم مـن نـيـز تـرجـيـح           
ميدهم که يک دولت بـه اصـطـالح رفـاه         
سرکار باشد تا يک دولت فاشيـسـتـي از      
. نوع هيتلر يا لوپن يـا ريـگـان و تـاچـر           

کامران گـانـدي را بـا تـاچـر مـقـايسـه                   
ميکند و نتيجه ميگيرد که گاندي بهتر 

چه بهتري داشـتـه اسـت؟ ايشـان           .  است
مبلغ کدام رفاه و سعادت و بهروزي بشر 
بوده است که من بخـواهـم سـنـگـش را          

آيا جز اين است گاندي با آن .  بسينه بزنم
به اصطالح جنبش مقاومت منفـي کـه     
ــارزات مــردم                هــدايــت کــرد ســد مــب
هندوستان بود؟ نهايت جـامـعـه اي کـه         
گاندي مبشر آن بود جامعه اي قانـع بـه     
فــقــر و بــدبــخــتــي بــود،کــه اگــر مــثــال            
منسوجات انگليسي نباشد ميشود هر 
کسي دوک نـخ ريسـي داشـتـه بـاشـد و               
خودش از پشم بز بـراي خـودش لـبـاس           

اين مثال استقالل هندوستـان  .  تهيه کند
که گاندي بدان دست يـافـت آيـا فـقـر و              
بدبختي را سر مردم هند کم کـرد؟ االن      
که اين کشور مستقل و ظـاهـرا در راه           
رشد است پر جمعيت ترين از نظر تعداد 

آيــا نــمــي گــويــنــد کــه در          .  فــقــرا اســت  
هندوستان بزرگترين دموکراسـي حـاکـم      
است و آيا اين نتيجه هميـن بـزرگـتـريـن        
دموکراسي نيست؟ اما در خود هـمـيـن    
امريکا يک رئـيـس جـمـهـور داريـم کـه              

آبـراهـام   .  ظاهرا گل سرسبد آنـهـا اسـت       
گـويـا ايشـان      .  لينکلن را مـي گـويـيـم          

فرمان لـغـو بـرده داري را صـادر کـرده                
است و براي آن جامعه امريکا را به يـک    
جنگ داخلي خونين کشيده شد چون دو 
دسته از طبقه حاکم بر سر نحوه استثمار 

بنا به نـظـر     .  توده مردم اختالف داشتند
کامران من چنين نتيجه مـيـگـيـرم کـه          

چرا؟ چون !"  درود بر لينکلن" بايد بگويم 
ميخواست مردمي که بـه عـنـوان بـرده         
بودند را آزاد کند براي ايـنـکـه جـامـعـه         
سرمايه داري انسانهاي را مـيـخـواسـت       
که متعلق به هيچ جا و هيچ کس نباشد 
تا بتواند به عنوان کارگر از ايشـان کـار       

آيا مگر غير .  بکشد و استثمارشان کند
 از اين بوده است؟

رفيق کامران ميگـويـد بـحـث بـيـن دو             

تـفـاوت   " شيوه اجرا بـيـن دو حـزب کـه             
چنداني در سـيـاسـتـهـاي اقـتـصـادي و               

نيست تا آنوقع "  سياسي اتجام نميدهند
حرف داشته باشيم و بگوييم سـگ زرد      

اما به نظر مـن سـگ     .  برادر شغال است
چـه  !  زرد برادر شغال است در هر حالتـي 

مــيــخــواهــد  بــيــن دو حــزب لــيــبــرال              
دموکراسي و سوسيال دموکراسي باشد 

چـه بـيـن      .  آنطور که کامـران مـيـگـويـد       
. همين احزاب حاکم بـر امـريـکـا بـاشـد          

بحث اين نيست که بقول کامران من دلم 
جور ديگري بـه قضـيـه      (!!)  نمي خواهد
از اساس بحث بـر سـر نـحـوه           .  نگاه کنم

استثمار است، چه دموکرات بـاشـد چـه      
اين احزاب بـيـانـگـر دو         .  جمهوري خواه

طيف از طبقه بورژوازي امريکا هستند 
که يک ذره هم هيچکـدامشـان اعـتـقـاد        
ندارند کـه ايـن نـظـم جـامـعـه کـنـونـي                   

باور ندارند کـه مـيـشـود         .  ظالمانه است
جامعه اي داشت کـه هـمـگـان در رفـاه            

پيرو اين تز هستند کـه تـا بـوده        .  باشند
همين بـوده؛ از روز ازل يـک عـده بـاال                 
بودند يک عده هم پايين و بااليي ها حق 

ايـن  .  دارند بر پاييني ها حکومت کننـد 
شالوده و اساس ايدئولوژي اين احزاب را 

حاال به هر زبان پر طمـطـراقـي    .  ميسازد
جـنـاب بـوش      .  که ميخواهند بيان کنند

در هر سخنراني اش اگـر يـکـبـار بـيـان             
نکنـد کـه او و حـکـومـتـش نـمـايـنـده                     

است شـب خـوابـش نـمـي          "  جامعه آزاد" 
اين يکي، جناب اوبـامـا در کـدام          .  برد

سخنراني اش از آزادي بي قيد و شرط و 
سياسي دم زده است کـه مـن بـايـد بـرم            

ايـن بـي انصـاف در          .  تبليغش را بکنـم 
همان سخنرانـي بـعـد از اعـالم پـيـروز               
: شدنش نگذاشت و نه برداشت و گـفـت      

تغييرات در يکسال ممکن نـيـسـت تـا         
نـقـل بـه      !!(  پايان دوره من شايـد نشـود    

ايشان ميخواهد چگونه بـحـران   )  معني
سرمايه داري را حل کند؟ يک راه حـل،      
راه حل مارکسيستي است و آن جامـعـه   

يک راه حل، راه حل . سوسياليستي است
بورژوايي اسـت، کـه دوبـار نشـان داده               
است براي برون رفت از اينگونه بحرانهـا  
حاضر است دنيا را به آتش بکشـنـد کـه      

و اميدوارم مجال نـيـابـنـد کـه        .  کشيدند

اينبار امتحان کنند چون کـره زمـيـنـي         
رفيق کامران بطور .  باقي نخواهند ماند

روشــن بــگــويــد کــه اوبــامــا و حــزب                
دموکرات امريکا کداميک را در دستور 
کار خود ميگذارد يا گذاشته؟ کـه مـن       

اين يکي بـا  :  بايد بروم به همکارم بگويم
 !همه شان فرق دارد

در بهتريـن حـالـت      (  شايد به زعم برخي 
چون ايشـان رنـگ       !)  ميگويم ساده لوح

پوستش سياه است وچون تا همين چـنـد   
سال پيش براي سياهان گناه کبيـره بـود     
که به رياست جمهوري فکر کـنـنـد پـس       
. نشان تحول است و قدمي به جلو اسـت 

مگر در افريقاي جنوبي رژيـم آپـارتـايـد       
مگر سياه پوستـان بـاالخـره      .  حاکم نبود

موفق نشدند اين رژيم کثيف را بـرکـنـار    
اما مگر در اساس زندگي مـردم    .  کنند

مـگـر   .  سياه و سفيد فـرقـي کـرده اسـت        
همين چند ماه پيش نبود کـه سـيـاهـان         
افريقاي جنوبي اهالي موزامبيک ساکن 
در افريقاي جنوبي را قتل و عام کـردنـد     

ميدانم کـه رفـيـق      ! که برگردند خانه شان
کامران به رنـگ پـوسـت اوبـامـا اشـاره             

اما اگر قرار است اينگـونـه   .  نکرده است
و بخصوص در رابطه با اوباما  از تغيير 
بگوييم ظاهرا رنگ پوستش را هم بايـد  

اما اين شـعـار تـغـيـيـر از           .  يادآور شويم
اوباما را .  دهان اوباما بيرون نيامده بود
و دقـيـقـا    .  به قولي تغيير بر سر کار آورد

نقش او اين است جلوي تغييـر اسـاسـي      
اوبـامـا   .  در نحوه اداره جامعه را بگـيـرد  

:" مصداق کامل اين شعر شاملـو اسـت    
به آفتاب شيفـتـه بـودنـد و         )  مردم( آنان 

اکنون با آفتاب گونه اي، ايـن گـونـه دل        
اوباما آفـتـاب گـونـه اي         ."  فريفته بودند

هـمـانـطـور کـه        .  براي فريب مردم اسـت   
حـاال اگـر نـام خـمـيـنـي را                .  گاندي بود

رديف کنم ممکن است باعث ناراحـتـي   
 !شوم

ايـن بـار بـراي        "   : رفيق کامران ميپرسـد  
همين اوباما در اولويت قرار گرفـتـه کـه      
شکست کلي سياست نظم نوين جهـانـي   
در دروان ريــگــان تــاچــر را بــه اثــبــات              

اوباما نمانيده سرمايه داري در   .  برساند
اين وضعيت است نميدانم چرا نبـايـد از     

رفيق عزيز بـهـمـيـن     "   آن استقبال نکرد؟
استقبال از .  داليلي که در باال شرح دادم

او استقـبـال از فـريـب مـردم نـه تـنـهـا                    
 .امريکا بلکه کل مردم دنيا

اما نکته بعدي رفيق کامران در انـتـهـا        

اين را هـم بـگـويـم       "   : نتيجه ميگيرد که 
که معتقـدم در صـورت وجـود احـزاب             
کمونيزم کارگري در غرب هم بسياري از 
مراحل اعتراض جامعه و ومسيرهـايـي   
که طي مـيـشـود از راه پـارلـمـان طـي                  
خواهد شد که ياشار به هيچ کـدام آنـهـا        

من چرا نـبـايـد اعـتـقـاد         ."  اعتقاد ندارد
داشته باشم؟ حتما خواهي گـفـت چـنـد         
سطر باالتر تاکيد کـردي کـه سـگ زرد          

هنوز هم تاکيـدم ايـن     .  برادر شغال است
اما اينکه به پارلمان راه يـابـي و         .  است

سعي کني قوانيني را به تصويب رساني 
در جهت رفاه مردم فرق دارد با اينکه از 
سياستهاي جرياني دفاع کنيم که فـقـط     
ميخواهد شيوه استثمار کردن را تغيـيـر   
.  دهد نه اينکه استثمار را از بـيـن بـبـرد      

اما اينکه اين حکم قطعي را کامران بـه  
اين صراحت تاکيد دارد من نميدانـم بـر     

همه اينها بسته به اين .  چه اساسي است
نماينده " است که کمونيزم کارگري چقدر 

شده باشد تا بتواند با قدرت بـه  "  نه مردم
آن پارلمانها راه يابد و به هـمـان نسـبـت         
جامعه بايد پشتيبان وسيع اين جـنـبـش    
باشد که بقول کامران بسياري از مراحل 

و .   اعتراض جامعه از راه پارلمان باشـد 
درثاني فـکـر نـمـيـکـنـم نـمـايـنـده گـان                   
بورژوازي دست روي دست بـگـذارنـد تـا       
کـمـونـيـسـم کـارگـري هـر کـاري دلــش                  

 .خواست بکند
 

همينجـامـايـلـم اشـاره کـنـم کـه حـتـي                   
انتخابات امريکا کـه ظـاهـرا آزادتـريـن          
انتخابات دموکراسي هاي حـاکـم اسـت      
بر آن انتخابات هم نيز شوراي نگهبـانـي   
حاکم است که مي تـوانـد راي مـردم را          

همانطور که شوراي نـگـهـبـان       .  وتو کند
در ايران اساسا  راي (  خامنه اي ميکند

در امـريـکـا      .)  مردم اگر مـطـرح بـاشـد      
مردم اگر اشتباه نکنم در همان روز راي   
گيري کساني را نيز بر ميـگـزيـنـنـد کـه         
مي توانند راي يک ايالت را عمال باطـل  
سازند و اين بـرگـزيـدگـان صـاحـب راي             
الکترال هستند و هر ايالتي بـه نسـبـت        

امـا  .  جمعيت داراي راي الکـتـرال اسـت     
همين هم مساوي نيست بسته به نسبت 
جمعيت است يعني عمال يک ايالـت پـر     
جمعيت راي ايالت هاي کم جمعـيـت را     

نکته مهمتر ايـنـجـاسـت     .  باطل ميکند
که اين برگزيـدگـان مـيـتـوانـنـد درسـت             
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 !آفتابگونه و جای کم
 در پاسخ به کامران مزين

 ياشار سھندی

 12ادامه صفحه 



ـيـد قـرار          اي که امروز مـي    مصاحبه خـوان
است قسمـت اول از راهـي طـول و دراز                

ـان        خواهيم در نشريـه  باشد که مي ي جـوان
مــعــرفــي    : کــمــونــيــســت راه بــيــانــدازيــم       

هاي چپ و سوسياليستِ موجـود   سازمان
اين مسئله همـيـشـه يـک       .  در سطح جهان

دلمشغولي و نـگـرانـي خـاص مـن بـوده               
ـيـر         است و پس از مدت ها تحقيـق و درگ

ـلـف از ايـن           شدن با آن ها در سطوح مـخـت
ـنـم    ي جوانان کمونيست سعي مي شماره ک

نتايج را به گوش خوانندگان مجله برسانم 
ـتـه     ـب تا شاهد نظرات و نقد خوانندگان و ال

 . سردبير، مصطفي صابر، باشيم
 

در اين شماره اما به سراغ آلکـس گـرانـت      
در    " بک فايت" ام که دبير گروهي به نام  رفته

در سطح جـهـانـي      "  بک فايت. " کانادا است
گــرايــش " عضــو ســازمــانــي اســت کــه            

ـلـي    مارکسيست بين ـام دارد و در           " المـل ن
ـايـي   .  کشورهاي بسياري حضور دارد آشن

با اين گرايش براي شخص من شورانگيـز  
هـاي     ها ديدن چـپ    پس از سال.  بوده است

ـنـج         بي ربط به اوضاع که يا در مـحـافـل پ
" کامنف و زينوويـف " نفري بر سر مواضع 

ـا اگـر          در انقالب روسيه چانه مي زنند و ي
هيـچ ربـطـي       اند بي رشد يافته و بزرگ شده

ـاه در                 ـيـسـم گ ـال به مارکسيسم و سـوسـي
زنند و گاه  سينه مي   " اسالم انقالبي" صف 

ـبـش            لشکر بي هـاي     جيره و مـواجـبِ جـن
بار با سازمان متفاوتي  ديگر هستند، اين

گـرايـش   " مـن در قـامـت          .  روبرو هستيـم 
سازمانـي جـدي     "  المللي مارکسيست بين

ـه در کشـورهـاي                و راديکال مـي  ـنـم ک ـي ب
هاي چشمگير رسيـده   بسياري به موفقيت

اعضاي اين سازمان در کشورهـاي  .  است
اند اعضاي چندهـزار   مختلف گاه توانسته

" جد و جـهـد  " مثال گروه .  نفري جلب کنند
ي مـجـلـس       نماينده ۳ در پاکستان زماني 

هاي چندهزار  داشت و همين امروز کنگره
ـه            .  کـنـد     نفري برگزار مي ـه ب ـا جـايـي ک ت

قضاوت در مورد اوضاع سياسـي  ايـران       
گردد چند گروه کمونيستي در غرب  برمي

شناسيد که محکم بايسـتـد و      و اروپا مي
تــريــن    نــژاد از کــثــيــف       بــگــويــد احــمــدي  

ـه هـوگـو                ديکتاتورهاي جـهـان اسـت و ب
چاوز، که مدافع پرشور انقالب در کشـور    
ـه حـق نـداري از                     ـامـه بـدهـد ک اوست، ن

 نژاد دفاع کني؟ احمدي
 

ي گذشته فهميدم تنها من نيسـتـم    و هفته
من رفقاي گـروه    .  که چنين احساسي دارم

گرايـش مـارکسـيـسـت        " عضو ( بک  فايت
ـه              ) در کانادا"  المللي بين ـه جشـنـي ک را ب

حزب ما براي انقالب اکتبر بـرگـزار کـرده      
ـفـر از                  بود، دعوت کـرده بـودم و چـهـار ن
. رفقاي اين سازمان به جشـن مـا آمـدنـد        

ها را به ديگـر   اين موقعيت را داشتم تا آن
ـه هـمـه از          .  رفقا معرفي کنم جالب بود ک

ديدن اين گروه مسرور و البتـه مـتـعـجـب        
 . بودند

 
جا با  خالصه براي معرفي اين گروه در اين

هـاي آن       در مورد فعاليـت "  آلکس گرانت" 
ـتـه              در کانادا و بنيادهاي فکري ـب آن و ال

ـقـالبِ ونـزوئـال صـحـبـت                  دفاعـش از ان
ـه    "  بک فايت" ي سياسي  برنامه.  کرديم نيز ب

ـتـشـر           فارسي ترجمه شده و در اين جـا مـن
براي اطالعات بيشتر در مـورد  .  شود مي

تاريـخ مـخـتـصـر        " تاريخ اين گروه به سندِ 
مراجـعـه   "  المللي گرايش مارکسيست بين

ام و در روزنـه   زمان ترجمه کرده کنيد که هم
در " سايـت جـهـانـي          وب.  کنم منتشر مي

) Marxist.com" ( دفاع از مارکسيسم
ـيـن     )  که بخش فارسي هم دارد(  و همـچـن

سايت عضو اين سـازمـان در ايـران،           وب
/هاي انقالبي ايـران       گرايش مارکسيست

militantmag1.blogfa.com/  (  نيـز
 . منابع خوبي است

 
ـه ايـن           .  سـالم آلـکـس     :  بابـک  مـمـنـونـم ک

ـا مـا انـجـام مـي                 . دهـيـد     مصاحبـه را ب
دانيد در ايـن مصـاحـبـه          همانطور که مي

ـايـت  " خواهيم راجع به سازمـان     مي " بـک    ف
ــســت               در کــانــادا و گــرايــش مــارکســي

اجازه بدهيـد از    .  المللي صحبت کنيم بين
ـان     لطفا سـازمـان  . شروع کنيم" بک فايت" ت

ــد چــه                   ــگــويــي ــد و ب را مــعــرفــي کــنــي
 دهيد؟ هايي در کانادا انجام مي فعاليت

 
ـايـد            "  بـک  فايت"    : آلکس ـادا از عـق ـان در ک

ـادا   گرايش مارکسيست بين المللي در کان
ـان و             .  کـنـد   دفاع مي ـيـن دانشـجـوي مـا ب

ـيـم      کارگران در سراسر کشور کار مي ـن . ک
ــودمــوکــرات            ــعــال  )  ۱ ( در حــزب نــي ف

هستيم، در جنبش همبسـتـگـي ونـزوئـال        
ها از  دست" فعال هستيم و در واقع کارزار 

ـيـم   " ونزوئال کوتاه را در کانادا به راه انداخت
و در   .  که موفقيت بسياري داشـتـه اسـت     

ضــمــن بــه عــنــوان مــارکســيــســت در              
ـايـد             ها شرکت مي جنبش ـيـم و از عـق کن

مثال .  کنيم سوسياليسم انقالبي دفاع مي
داليــل ايــن بــحــران مــالــي را تــوضــيــح            

ـه خـود سـرمـايـه             مي را    داران آن     دهيـم ک
فهمند و مارکسيسم تنها توضيح آن    نمي
ـان و کـارگـران درسِ                 .  است ـه جـوان مـا ب

 .دهيم سوسياليسم مي
 

درون حزب نيودموکرات دقيقا چـه    :  بابک
 بريد؟ هايي پيش مي نوع فعاليت

 
ـان ايـن حـزب           :  آلکس ما بخشي از جـوان

ـيـش از هـمـه از               ـان ب هستيم چرا که جوان
کنند و    عقايد سوسياليستي استقبال مي

خـواهـيـم سـازمـان         به همين علت ما مي
ـبـش        ـه جـن جوانان حزب نيودموکرات را ب

ـيـم   کـار     ايـن .  عظيمي از جوانان تبديل کن
ـري در نـوعـي                  ـه مـعـنـي درگـي هميشه ب

ــت      ــکـــش اسـ ــمـ ــک طـــرف         .  کشـ از يـ
ـال          بوروکرات ـب ـه دن هاي جواني هستنـد ک

شغل و حرفه در جنبش و اتحاديه و حزب 
هستند و از طرف ديگـر  )   نيو دمکرات( 

ي     کـــارگـــران جـــوانـــي کـــه جـــامـــعـــه          
ـه    .  خواهـنـد   سوسياليستي جديدي مي و ب

ـايـد                    ـه عـق ـلـي مـهـم اسـت ک نظر ما خـي
ـاشـنـد               ـيـسـتـي حـاضـر ب ـال بـديـن   .  سوسي

ـان راديـکـال وارد          صورت وقتي اين جـوان
ـايـد       شوند مي حزب مي توانند ببينند عـق
ـيـو          اصالح ـات ـتـرن طلبانه و بوروکراتيـک، آل

ديگري هم دارد و به همين شماره تعدادي 
ـه گـروه مـا               از فعاالن به مارکسيـسـم و ب

 . اند پيوسته

 
خــواهــم در مــورد کــارزار             مــي:  بــابــک 

ـاه         دست"  ـرسـم   "  ها از ونـزوئـال کـوت ـپ در .  ب

اواخر اين مصاحبه راجع به وضعيت کلي 
کنيم اما فـعـال از      در ونزوئال صحبت مي

 .هاي اين کارزار در کانادا بگو فعاليت
 

ـاه  دست: " آلکس کـارزار     " ها از ونزوئال کوت
ـايـه         وسيعي است که خواستـه  اي    هـايـي پ

همبستگي با انقالب ونزوئال، دفاع :  دارد
از ونزوئال در مقابل امپرياليسم و تشويق 

ـيـن اتـحـاديـه          هـاي کـارگـري و           ارتباط ب
هـاي     فعاالن انقالبي ونزوئـال و اتـحـاديـه        

ـادا    ـان کارگري و دانشجويان و فعاالن در ک
ـار سـاده        .  ي جهان و بقيه اين پالتفرم بسـي

ـه بـخـواهـد از          باعث مي شود هر کسي ک
ونزوئال دفاع کند بتواند به آن بپيوندد امـا  

تــريــن    بــه نــظــر مــن يــکــي از مــوفــق               
موضوعات راجع به اين کارزار ايـن بـوده     

ـه      است که به سوسياليست اي از      ها نـمـون
ـه هـمـيـن امـروز           انقالبي نشان مي دهد ک
ـاب         .  افتد دارد اتفاق مي ـقـالب کـت اين ان

چيـزي  .  ها نيست که فراموش شود درسي
است واقعي و زنده و متناقض که هـمـيـن    

ـاده   امروز دارد اتفاق مي افتد و ما با استف
ــحــاديــه           ـا ات ــري و           از آن بـ هــاي کــارگ

ـرل کـارگـري و           ـت ـن دانشجويان از عقايد ک
ـيـسـم        ملي ـال سازي و جنگ مقابل امـپـري

ـار                 صحبت مي ـيـم و در ايـن راه بسـي کن
 .ايم موفق بوده

 
ــت در کــارزارهــاي                 ــوعــي ســن ــال ن قــب
ـا                  ـنـه ـا ت ـه ايـن کـارزه همبستگي بـود ک

شود گـفـت      يعني فقط مي.  دفاعي بودند
ـزوئـال،    ما طرفدار حق تعيين سرنوشت ون
شيلي يا نيکاراگوئه و يا هر کـدام از ايـن       
ـيـسـم روبـرو           ـال کشورها که با خطر امـپـري

ـا آن            .  بودند، هستيم ـه مـا ب و در حالي ک
ـه مـردم               موافقيم و بسيار مـهـم اسـت ک
ونزوئال سرنوشت خود را رقم بزنند به نظـر  
ما در الفباي همبستگي اين الف و ب و     

پـس  .  پ که نيست، هيچ، فقط الف است
ـا   از آن بايد گفت که انتخاب سرنوشت تنه

شـود و مـا          به مردم ونزوئال مربوط نـمـي  
ـه از آن رونـد فـرا                    نيز کلي چـيـز داريـم ک

 .بگيريم
 

ـتـي        به نظر من هم اين نکته:  بابک ـب ي مـث
ـا در             . است ـه شـم منظورتان اين اسـت ک

عين دفاع از حق تعيين سرنـوشـت مـردم      
ـاع              ـيـسـم در ونـزوئـال دف از وقوع سوسيال

 بريد؟ کنيد و نظر خودتان را پيش مي مي
 

. بله ببينيد دو بخـش وجـود دارد         : آلکس
ـاقـات             ـف ـه ات از نظر عقيده داشتن راجـع ب
ـه     درون ونزوئال که بايد گفت تنها کسي ک

هـر کسـي     .  عقيده ندارد انسان مرده است
ـه       چه را قدم ما آن.  اي دارد عقيده هاي رو ب

ـيـم تشـويـق مـي              پيش مي ـن ـي ـيـم و         ب ـن ک
ـه                ـه ب انتقاداتي دوستانه از چـيـزهـايـي ک

امـا از    .  نظرمان خيلي خوب نيست داريم
ـه   نظر گسترش کارزار همبستگي هم ما ب
اين نتيجه رسيديم که ايـن نـوع کـار مـا             
ـار                 ـادا بسـي ـان ـان ک براي کارگـران و جـوان

ـيـم    تر است تا اين بخش الهام که مثال بگوي
ـتـد و        يک اتفاقاتي دارد در ونزوئال مـي  اف

ـنـد          بگذاريد مردمِ آن . جا کارشـان را بـکـن
 .گيرد کس از اين الهامي نمي هيچ

 
 .دقيقا: بابک

 
: گيرند که بگوييـد  وقتي الهام مي:  آلکس

ـاق               "  ـف ببين، انقـالبـي دارد در ونـزوئـال ات
ـايـد           .  افتد مي اين عالي است و مـا هـم ب

ما انقالب ونـزوئـال     ".  همين کار را بکنيم
ـان     را در اتحاديه هاي کارگري و دانشـجـوي

ـه    )  اثباتي( مختلف به صورت مثبت  و ن
مطرح کرديم تا از آن فـرا    )  اي نفي( منفي 

ــگــيــريــم و ايــن بــه واکــنــش بســيــار                  ب
ـا و       شورانگيزتري انجاميده تا اين ـنـه که ت

 .اکيدا از حق تعيين سرنوشت دفاع کنيم
 

ـادهـاي       :  بابک ـي ـن خوب بگذاريد کمي به ب
ـلـي و       نظري گرايش مارکسيست بين ـل الم

به نظر من مهمتـريـن   .  بپردازيم"  بک فايت" 
ـاديـن گـرايـش مـارکسـيـسـت              ويژگي بني

المللي باور شما و موضع شما نسبـت   بين
ـاريـخ   " من   .  اي است هاي توده به سازمان ت

" المللي مختصر گرايش مارکسيست بين
ام و به همراه اين مصـاحـبـه     را ترجمه کرده

سايت روزنه به چاپ رسـيـده اسـت         در وب
ـنـد           ـنـدگـان بـخـوان ايـن مـطـلـب       .  تا خـوان

ي خوبي از اين تئوري و خاستگـاه   خالصه
دهـد امـا بـگـذاريـد             تاريخي آن ارائه مي

جا من کمي آن را شرح کنم و بـعـد از          اين
ـا        .  شما شرح بيشتر بخواهيم ـيـد شـم ـن ببي

ـايـد درون سـازمـان            مي ـه ب هـاي     گوييد ک
ـه     اي کارگر رفت و کار کرد و نه ايـن  توده ک

احزاب انقالبي کوچک درست کرد و حتـي  
ايد که مارکس هم در آلـمـان هـمـيـن         گفته

ي    کرد و احزاب بـزرگ در دوره      کار را مي
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 مصاحبه با آلکس گرانت
 در کانادا ) Fightback(  "بک فايت"دبير گروه 

 بابک کسرايی، تورنتو

 6ادامه صفحه 



طـور     هاي دوم و سوم هـمـيـن      انترناسيونال
خواهم ازتان بخواهـم   مي.  اند تشکيل شده

ـيـده را کـمـي تـوضـيـح دهـيـد                     . اين عـق
هـاي     منظورتان از دخالت درون سـازمـان    

ـه                      توده ـان چـگـون ـه نـظـرت اي چـيـسـت؟ ب
هـاي     شود که با رفتـن درون سـازمـان        مي
ـال                    توده اي و احـزاب کـارگـري و سـوسـي

 دموکرات، به سوسياليسم رسيد؟
 

ـاريـخـي              :  آلکس ـانـگـذار ت ـي ـن تد گرانـت ب
ـه                      گرايـش مـا از جـنـگ جـهـانـي دوم ب
اينطرف است و تد به اين مشاهده رسـيـد     
ـارزه       که وقتي کارگران در ابتدا درگيـر مـب

هاي  شوند اين کار را از طريق سازمان مي
ايـن  .  دهـنـد     اي سنتي خود انجام مي توده

ـا     :  چه لنين گفت نـدارد  تناقضي با آن مـا ب
ـيـم       ـق ـقـالبـي           .  لنين مـواف ـايـد احـزاب ان ب

ـا راه سـرنـگـونـي           .  اي داشت توده اين تنـه
ـقـالب        .  داري اسـت      سرمايـه  ايـن درس ان

هاي ديگر اسـت     روسيه و بسياري انقالب
ـه       که رهبري انقالبي توانسته کارگران را ب

ـه       پيروزي رهنمون کند و يا، در مـوردي ک
ـه      بيشتر تکرار شده، ديده ايم که کارگـران ب

ـا آخـر           علت فقدان رهبري نتوانستـه  انـد ت
ـه    .  بجنگند و انقالب شکسـت خـورده     و ب

اي    همين علت ما به حزب انقـالبـي تـوده     
ـادن گـوشـه       ي    باور داريم اما تنها با ايسـت

ـه آن          خيابان و اعالم تشکيل اين حـزب ب
شـبـه سـازمـان          شـود يـک       نمي.  رسيد نمي
ـنـجـاه سـال           .  اي تشکيل داد توده صد و پ

هــايــي خــود را         تــاريــخ داريــم کــه گــروه       
ـنـد و         اي اعـالم مـي     هاي توده سازمان ـن ک

ـه   همه از کنارشان رد مي شوند و توجهي ب
ســال تــاريــخ      ۱۵۰ .  کــنــنــد   هــا نــمــي     آن

کـارگـران   .  اعتراضات کـارگـري را داريـم       
شـان تشـکـيـل          هايي براي مبارزه سازمان

 .اند داده
 
هــاي کــارگــري، احــزاب        هــا اتــحــاديــه     آن

انـد     احزاب کارگري تشکيل داده  سياسي،
ـنـده          شـان     تا مبارزه را پيش ببرنـد و نـمـاي

ـنـي ايـن          هـاي عـقـب      در دوره.  باشند نشـي
ـا خـالـي مـي           سازمان ـا             ه ـنـه شـونـد و ت

ي    ماند اما طبقـه  ها مي بوروکراسي در آن
اي طـوالنـي دارد و ايـن               کارگر حـافـظـه     

طـوري دور       هاي قديمي را هميـن  سازمان
ـقـه      .  اندازد نمي ي کـارگـر وارد          وقتـي طـب

برد و    مبارزه شود دست به جعبه ابزار مي
ـه                 ـه هـر نـوع وسـيل ـيـسـت ک ي    اينگونه ن

کــارگــران .  مــمــکــنــي را داشــتــه بــاشــد         

گويند که حاال بـهـتـر اسـت چـکـش              نمي
رفرميستي را برداريم يا چکش انقـالبـي؟   

هايي  تنها چيزي که موجود است سازمان
ي قبلي سـاخـتـه شـده و            است که در دروه

ـه از       کارگران آن ابرازي را بلند مي کنند ک
ـاسـنـد و نـمـي           گذشته مي ـه         شـن ـنـد ک دان
انـد و     ها رهبر اين سازمان شده رفرميست

ي    ربطي مستقيم يا غيرمستقيم با طبقـه 
ـه کـارگـران           حاکمه دارند و مي خواهـنـد ب

ـنـد ايـن        ها تالش مي آن.  خيانت کنند ـن ک
ـيـر دهـنـد           سازمان از هـمـيـن      .  ها را تـغـي

روست که براي مارکسيست ها ضـرورت    
دارد که، وقتي کوچک هستيم، درون ايـن      

ـه              سازمان ـاشـيـم و صـدايـي ب ها حاضر ب
ـارزه  ـقـالبـي کـارگـران بـدهـيـم و                    مب ي ان

مــان درون ايــن         کــارگــران را بــه پــرچــم         
ـارزه                  سازمـان  ـيـم و مـب ـن ـا جـذب ک اي    ه

 . ي مبارزه را پيش ببريم حقيقي در عرصه
 

ـه سـازمـان           بسياري ديده هـايـي در        ايـم ک
ـه درون                  حاشيه ـبـش کـارگـري، و ن ي جـن

اي، وجــود دارنــد و          هــاي تــوده     ســازمــان
حـتـي   .  شـونـد   هاشان بزرگ هم مي بعضي

شايد چند هزار نفر هم بشوند امـا اصـوال     
ـژيســت         مـورد بـي     هــاي    تـوجــهـي اسـتــرات

ـرنـد چـون خـطـري و              سرمايه قرار مي ـي گ
ـنـد     اگـر مـارکسـيـسـم و          .  تهديدي نيـسـت

هـاي     سوسياليسم انقالبي درون سـازمـان    
هاي کـارگـري و احـزاب         اي و اتحاديه توده
بينـد   وقت است که مي اي رشد کند آن توده

شـود چـون ايـن         با تمام قوا به آن حمله مي
ـه     خطري واقعي براي سرمايه داري است ک
اي    هاي تـوده    عقايد انقالبي درون سازمان

ـاري   .  سنتي راه پيدا کنند و از لحاظ بسـي
توان گفت اين گواهي بر موفقيت ايـن   مي

ي ايدئولوژيک را در      مبارزه:  گرايش است
اندازيم که بهتر از هـمـه    اي به راه مي حيطه

 .شويم در آن موفق مي
 

تواند گواهـي   به نظر من هم اين مي   : بابک
ي ايـن       امـا ادامـه    .  بر مدعاي شما باشـد 

ي حـزب       روند چطور است؟ مثال از نمونه
ـيـد             ـن ـاده ک ـف ـادا اسـت نيودموکرات در کان

ـنـد    چون مثال خيلي از رفقاي من مي گفت
ـا   دانند چطور نيودموکرات که مي ها باره

ـا       ـي ـب ) ۲ ( به جنبش کارگري بريتيش کلم
 ...اند خيانت کرده

 
ــکــس  ـه     :  آل ـتـ ـفـ ــد   درســت گـ ــري  .  ان ـب رهـ

ـتــي حــزب               ـيــسـ ـراســي رفــورمـ بــوروکـ

ـه کـارگـران            ۱۰۰۰ نيودمـوکـرات      ـار ب ب
خيانت کـرده و هـمـيـن در مـورد سـايـر                  
احزاب سوسيال دموکرات و کارگـري هـم     

ـا،            .  کند صدق مي ـي ـان ـت ـري حزب کـارگـر ب
حزب سوسيال دمـوکـرات آلـمـان، حـزب          

ـره     تـمـام ايـن      .  سوسياليست فرانسه و غـي
ـقـه              ـه طـب ـار ب ـا ب ي کـارگـر        احزاب صـده

ـا ايـن حـال کـارگـران                 خيانت کرده اند و ب
ـاز مـي        هنوز نزد آن ـا ب پـس از    .  گـردنـد     ه

که حزب نيودموکراتِ بريتيش کلمبيا  اين
ـانـت       به اتحاديه کارمندان بيمارستان خـي
کرد، شاهد تشکيل حزب سوسياليسـتـي   

ـا           .  جديدي نبوديم کارگران جـدا نشـدنـد ت
ـاقـي    .  سازمان جديدي تشکيل دهـنـد   ـف ات

ـه بـعـضـي       ـار         که افتاد اين بود ک ـا بسـي ه
ها حالشـان بـهـم       خشمگين شدند، بعضي

ـا هـم        خورد و بيرون کشيدند و بـعـضـي    ه
ـه نـديـديـم               بي ـزي ک تفاوت شدند امـا چـي

 .تشکيل چيزي جديد بود
 

ـانـت    .  ايـم    هاي ديگري هم ديـده  خيانت خـي
ـيـسـت          ـانـت پـس از         .  چيز جـديـدي ن خـي

. ايـم    خيانت پس از خيانت را شاهـد بـوده    
درست از زمان بزرگترين خيانت سوسيـال  
دموکراسي که حمايت از جنگ جـهـانـي      

امــا کــارگــران مــدام بــه ايــن             .  اول بــود  
کــه    گــردنــد تــا ايــن        هــا بــرمــي     ســازمــان

 .آلترناتيوي باشد
 

چــگــونــه بــه آلــتــرنــاتــيــو ديــگــري        :  بــابــک
 رسيم؟ مي

 
. دقيقا تمام مسئله همينـجـاسـت   :  آلکس

ـانـت               ـتـي ايـن خـي ـا وق ـت ـا صـورت        سن ه
ـار خشـمـگـيـن                مي گرفت کـارگـران بسـي
. گـردنـد     شوند و به دنبال آلترناتيو مي مي

ـقـالبـي درون       اما اگر سوسياليست هاي ان
ـاشـنـد،          اين احزاب پايگاه هايي سـاخـتـه ب

کنـد   ها خيانت مي وقتي بوروکراسي به آن
ـه خـيـر     . شونـد  مردم ديگر فقط جدا نمي   ! ن

ـيـسـت    آن هـاي درون حـزب          ها از سوسيال
ـيـرون         حمايت مي کنند و بوروکراسـي را ب

هـمـيـن       ۷۰ ي      در اواخـر دهـه      .  کنند مي
ـاد              ـت ـا اف ـي ـان ـت ـري . اتفاق در حزب کـارگـر ب

ـه  .  حزب کارگر بسيار چپ شد توني بن، ک
ـا          سوسياليستي شناخته  ۱ شده اسـت،  ت

ـايـب      رهـبـر         درصدي انتخاب به عنـوان ن
ـيـش رفـت        ـامـه     .  حزب پ ي حـزب       در بـرن

ــي  ــزرگ       ســرمــايــه    ۲۵ ســازي       مــل ي ب
انحصاري آمده باشد و اين بـديـن خـاطـر         

ـاي مـا در گـرايـش                       ـق ـه چـپ و رف بود ک
ـايـگـاهـي درون ايـن حـزب                  ـانـت، پ ميلي

ـيـو چـپـي درون            .  ساخـتـه بـودنـد       ـات ـتـرن آل
 .اي موجود بود هاي توده سازمان

 
ـاقـي مـي               ديده ـف ـه چـه ات ـتـد     ايم ک ـه  .  اف بل

ـه      بورورکراسي خيانت مي کند اما مسـئل
ـه         اينجاست که پس از انقالب کـارگـران ب

ـيـسـت     ـال ـقـالبـي          حمايت از سوسي هـاي ان
ـنـد و              ـن ـا ک کشيده شوند يا جنبش را ره

 .تفاوت شوند بي
 

ـقـالب ونـزوئـال            :  بابک شما صحبـت از ان
ـر اهـمـيـت آن بـراي                     مي کنيـد و مـدام ب

ـاکـيـد            سوسياليست هاي سراسـر جـهـان ت
ـيـد      مي ـن ـه چـرا                .  ک ـيـد ک ـرايـمـان بـگـوي ب

 ناميد؟ مي" انقالب"تحوالت ونزوئال را 
 

گوييد انقالب چـيـسـت     به من مي:  گرانت
و چــرا بــه اتــفــاقــات ونــزوئــال انــقــالب               

ـام          .  گوييم مي ـه ن ـاريـخ   " کتابي هسـت ب ت
ـه تـوضـيـح مـي         "  انقالب روسـيـه     دهـد     ک
آغاز انقالب وقتي اسـت    .  انقالب چيست

ي کارگر، فقـراي   هاي کارگر، طبقه که توده
ـره وارد صـحـنـه            ـاريـخ        شهري  و غـي ي ت

. بـرنـد     شوند و دست به سيـاسـت مـي      مي
چون سياست نه توسط کـارگـران و مـردم        

. دهـنـد   که روي کارگران و مردم انجام مي
تـوســط تــجـار، ســيــاسـتــمــداران، وکــال،          

معموال گفتمان سيـاسـي   .  دکترها و غيره
هـاسـت و کـارگـران          ها دست آن و مجادله

تنها موضوع هستند و از عواقب آن رنـج  
ـه                .  برنـد  مي ـتـي اسـت ک ـقـالب وق امـا ان
گـويـد ديـگـر          آيد و مي ي کارگر مي طبقه
خواهم بقيه براي من سياسـت انـجـام       نمي
خواهيم خـودمـان را سـازمـان          مي.  دهند

ـريـم چـه                 دهيم و خودمـان تصـمـيـم بـگـي
ـقـالب روسـيـه          . " خـواهـيـم      مي ـاريـخ ان " ت

. دهـد    کتابي است که اين را توضيح مـي   
ـئـون تـروتسـکـي نـوشـتـه                  اين کتاب را ل

کــتــابــي بــيــنــظــيــر اســت و مــن           .  اســت
 .کنم خواندنش را پيشنهاد مي

 
و در ونزوئالي امروز هـم شـاهـد هـمـيـن             
ـام آن را                  هستيم و ما به هـمـيـن عـلـت ن

ـه          .  ايـم  انقالب گذاشته ـان ـاسـف ونـزوئـال مـت
. داري را محو نـکـرده اسـت      هنوز سرمايه

شده نيـسـت امـا       به هيچ وجه انقالبي تمام
و اگر به تـحـوالت   .  شک آغاز شده است بي

ـه         انقالب ونزوئال نگاه کنيد مي ـيـد ک ـن ـي ب

ـان             در هر قـدم از راه، تـوده           ـاب ـه خـي ـا ب ه
 .اند آمده

 
ـه           ۲۰۰۲ انقالب در سـال       شـروع شـد ک
ها به هـمـراه سـازمـان          اليگارشي و رسانه

ـيـب دادنـد      ايـن چـاوز     .  سيا، کودتايي ترت
نبود که کودتا را شکـسـت داد؛ چـاوز را          
. نظاميون دست راستي دستگيـر کـردنـد     

هاي مردم ونزوئال، کارگران و مردم و  توده
ـان آمـدنـد و                 ـاب ـه خـي ـه ب دهقانان بودند ک

در اواخـر آن      .  خواستار بازگشت او شدنـد 
شاهد توقف کـار تـوسـط      )  ۲۰۰۲ ( سال 

اســم اعــتــصــاب رويــش       .  روســا بــوديــم   
گذاشتند اما اعتصاب نبود، توقـف کـار     
ـفـت را                    ـا صـنـعـت ن توسط روسـا بـود ت
. تعطيل کنند و عمال کودتايي ديگر بـود 

ـفـت کـارخـانـجـات و               چه شد؟ کارگـران ن
ـا را       ها را تصرف کردند تا آن   پااليشگاه ه

ايــن .  تــحــت نــظــر کــارگــري اداره کــنــنــد        
ـرل کـارگـري و بـدون                   کارخانه ـت ـن ـا ک ها ب

ـلـي هـم بـهـتـر            مديرهاي اپوزيسيوني خي
 . شوند اداره مي

 
ي ديـگـري        لحظـه  ۲۰۰۴ پرسي سال  همه

در هـر    .  ها به مـيـدان آمـدنـد         بود که توده
ـه تـوده           ي جنبش مي مرحله ـيـم ک ـن ـي ـا     ب ه

ـيـل مـا از               پيشتاز بوده اند و اين در تـحـل
بايد يادمـان  .  ونزوئال جايگاه خاصي دارد

ـازي      باشد که توده ها در هر مرحله نقـش ب
ايـن  .  کردند و اين انقـالب ونـزوئـال اسـت        
اول از   .  انقالب راجع به هوگو چاوز نيست

 .ها و مردم است همه راجع به توده
 

ـه       امروز اگر به ونزوئال برويد، در حـالـي ک
در بيشـتـر کشـورهـاي جـهـان جـلـسـات                
سوسياليستي چند صدنفر و فوقش چـنـد     
ـفـر مـخـطـاب دارنـدع در ونـزوئـال                  هزارن
عقايد سوسياليستي را ميليوني به بحـث  

در کانادا که به رسـتـورانـي و        .  گذارند مي
ـيـم               اي برويد مي کافه ـيـد صـبـحـت ت ـن ـي ب

، تيم هاکي روي يـخ،      " ميپل ليفزِ تورنتو" 
در بريتانيا صحبت از مـنـچـسـتـر        .  است

اما در ونزوئال صحـبـت از     .  يونايتد است
به .  عقايد مارکس، چه گوارا و لنين است

ـقـالب                      ـه مـا از ان هميـن عـلـت اسـت ک
ـقـش              .  کنيم صحبت مي و امـا از نـظـر ن

ـقـالبـي     هوگو چاوز بايد بگوييم که چاوز ان
او درک   .  بســيــار شــجــاعــي بــوده اســت        

ـتـي         کاملي از جنبش ندارد و در واقـع وق
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ـار       ـيـن ب کار را شروع کرد، يعني وقتي اول
رئيس جمهور شـد، خـود را طـرفـدار راه             

ـازه در سـال       .  دانسـت    سوم توني بلر مـي  ت
ـفــت                    ۲۰۰۵  ــودش گـ ـه خ ـه بـ ــود کـ ب

اما او از جنبش ياد گرفتـه  .  سوسياليست
ـار ســعـي کـرد کــوچـکـتـريــن              .  اسـت  هـرب

ـفـت                ـا مـخـال ـرد ب ـب اصالحات را پيـش ب
ها روبرو شـد و       اليگارشي و امپرياليست

ـيـسـت و       اينگونه فهميد هيچ راه سومي ن
ــوي بــه جــز                ســرمــايــه  داري آلــتــرنــاتــي

ـه کـارگـران          . سوسياليسم ندارد ـار ک و هـرب
. بسيج شدند، چاوز را به چـپ کشـانـدنـد        

متاسفانـه چـاوز مـارکسـيـسـتِ کـامـال               
ـبـش     مطلع نيست و براي همين وقتي جـن

نشيني هاي کوچکي داشته، مـثـال      عقب
پرسي قانون اساسي در سـال     شکست همه

اش را از دسـت داده و             گذشته، او روحيه
ـقـد     .  گفته بايد جنبش را آرام کرد ـت ما مـن

ـا روسـاي شـرکـت        .  اين هستيم ـا     چاوز ب ه
ـيـن داري      " ايـم       جلسه داشته و ما گفته ـب ب
و اين صـفـوف     "  پيغام غلطي مي فرستي

جنبش انقالبي را خـلـع روحـيـه و خـلـع                 
 .کند سالح مي

 
چاوز اشتباهات ديگري هم داشته اسـت،    

دانسـتـم      مي.  نژاد مثال دفاعش از احمدي
کشـيـد پـس         البد حرف اين را پيـش مـي    
اين اشتباهـي  .  گفتم خودم به آن اشاره کنم

ـاهـي بـراي کـارگـران            .  مهيب است ـب اشـت
. ايران و اشتباهي براي کـارگـران ونـزوئـال      

نژاد به نـوعـي    فقط به اين علت که احمدي
شـود     مخالف امپرياليسم است دليل نمي

که دشمن دشمن من ضرورتا دوست مـن    
دوستان اصلي کارگران ونـزوئـال و       .  باشد

ـقـه    ي کـارگـر جـهـان            انقالب ونزوئال، طـب
ي کارگر در کانادا، آلـمـان،      طبقه.  هستند
و اگـر    .  آمريکا و در ضمن ايـران   بريتانيا،
ـه هـوگـو             طبقه ـنـد ک ـي ـب ي کارگر جهاني ب

کشـد     نژاد را در آغوش مـي    چاوز، احمدي
ـنـد احـمـدي         ها مي و آن(  نـژاد دوسـت        دان

اينگونه حمايت از   )  ي کارگر نيست طبقه
ـابـد     ي کارگر جهاني کـاهـش مـي      طبقه . ي

گــرچــه مــا بــاور داريــم ونــزوئــال دولــتــي            
مستقل اسـت و کـامـال حـق دارد وارد                 
ـا هـر                     ـالـهـم ب معاهـدات تـجـاري و امـث

ـه ايـران           کشوري روي کره ي زمين از جـمل
ـا     بشود، و مخالفت امپرياليسم آمريکا ب

ـايـد              آن، تناقض ـب گويي مـحـض اسـت، ن
نژاد گفت  خط قرمز را رد کرد و به احمدي

انقالبي که چنين چيزي حقيـقـت نـدارد و        

اين پيغام خوبـي بـراي کـارگـران ايـران و              
 .ونزوئال و جهان نيست

 
ـاع از          بله چاوز با در آغوش کشيـدن و دف

ـاده   احمدي نژاد اشتباه کرده است اما استف
ـبـش           از اين اشتباه براي توضيـح کـل جـن

ـان و      ها و ميليون ميليون ها کارگر و دهـق
ـاه اسـت     کـارزار  .  فقير در ونزوئال هم اشتب

ـاه            دست"  ـا از ونـزوئـال کـوت و گـرايـش     "  ه
ـيـن     ـان               مارکسيست ب ـه دوسـت ـلـي ب الـمـل

اند و اينگونـه   انقالب ونزوئال معروف شده
است که وقتي ما از موضع چاوز نسـبـت   

کنيم، مردم به حرفـمـان    به ايران انتقاد مي
دهند و رفقاي ما اين مسئله را  گوش مي

هـاي جـمـعـي          علنا در ونزوئال و در رسانه
ـه دولـت ونـزوئـال و              .  اند مطرح کرده مـا ب

ـيـم و       هوگو چاوز در اين مورد نامه نوشـت
مـا  .  اند هايمان را خوانده دانيم که نامه مي
خواهيم روشن کنيم که ايـن حـرکـت،         مي

 .اشتباه است
 

ـقـالب چـطـور؟        :  بابک   راه کلي پيشروي ان
 بينيد؟ آينده را چطور مي

 
ضعـف اصـلـي       ۳ انقالب ونزوئال :  آلکس
اول از هــمــه از لــحــاظ دولــت و                 .  دارد

ـه   .  هاي سياسي در ونزوئـال  سازمان مسـئل
ـيـواري              ـه بـورژوازي بـول آن چيزي اسـت ک

ـه خـود       .  نامند مي يعني آن بوروکراسي ک
هــاي    را در رهــبــري دولــت و اتــحــاديــه            

ـيـسـت مـتـحـد            ـال کارگري و حزب سوسـي
ـا کـاله قـرمـز و              آن.  مستقر کرده اسـت  ه
ـا نشـان دهـنـد              لباس قرمز مي پوشـنـد ت

ـه        )  حامي چاوز( چاويستا  هستنـد امـا ب
سوسياليسم اعتقادي نـدارنـد حـتـي اگـر          

انـد     ه ها فقط آمد آن.  لفظش را تکرار کنند
ـرنـد و                  که کار و حـرفـه     ـب ـيـش ب شـان را پ

هـاي کـارگـران         اند روي پشـت تـوده         آمده
ـر          ونزوئال سوار شـونـد و جـيـب         شـان را پ

ـايـد                 اين.  کنند ـيـرون کـرد، ب ـايـد ب ها را ب
ـايـد دمـوکـراسـي واقـعـي            .  تصفيه کـرد  ب

ـاشـيـم و ايـن            کارگري در ونزوئال داشته ب
 .اولين ضعف انقالب ونزوئال است

 
ـتـصـاد اسـت           ونـزوئـال   .  ضعف دوم در اق

داري اسـت امـا          هنوز اقتصـاد سـرمـايـه      
ــال بــاعــث شــده                 ــزوئ ــت ون اعــمــال دول

يـعـنـي    .  دهـد    داري جـواب نـمـي          سرمايه
ـقـه             سازي ملي ـفـع طـب ـه ن ي    ها و قوانين ب

انـد   کارگر که اصالحات بسيار خوبي بوده

ـه سـرمـايـه          باعث شده داران ديـگـر        انـد ک
ـه مـوضـوع         .  گذاري نکننـد  سرمايه آخـر ب

ـان               .  فکر کنيد ـا خـودت ـيـد شـم ـن فـرض ک
چرا بـرويـد در ونـزوئـال         . دار بوديد سرمايه
ـان     گذاري گذاري کنيد که سرمايه سرمايه ت

 را مصادره کنند؟
 

ـان   يا حتي اگر دولت قول دهد که سرمايه ت
ـا                را تضميـن مـي     ـنـد، اگـر کـارگـران ب ک
سـازي اعـتـصـاب کـردنـد،              خواست ملي

وقت چه؟ در ونـزوئـال دولـت خـواسـت               آن
ـاق        .  کنـد  کارگران را قبول مي ـف هـمـيـن ات
ـه          براي سيدو، کارخانه ـاد ک ـت ي فـوالد، اف

 .صاحب آن شرکتي آرژانتيني بود
 

ـقـالبـي               ـتـي ان ـه ايـن دول اينگونه ديديم ک
ـقـه            ـه از فشـار طـب ي    است به اين معنا ک

کدام دولـت ديـگـر        .  گيرد کارگر تاثير مي
ـاسـيـد کــه          ي ارض را مــي         روي کـره    شـن

سازي بـخـواهـنـد و مـوفـق              کارگران ملي
ـيـشـاهـنـگ             شوند به آن برسنـد؟ دولـت پ
ي  جنبش نيست اما حداقل از فشار طبقه

 .پذيرد کارگر تاثير مي
 

ـه      ـري         ونزوئال در نوعـي مـرحل ي خـاکسـت
دهـد و       داري جـواب نـمـي          سرمايه:  است

ـيـسـت           ايـن  .  سوسياليسمي هم در کـار ن
مـا  .  هنوز اقتصاد سوسياليستي نيـسـت  

هـاي     گوييم بايد اوليگارشي، شـرکـت   مي
هاي آمريـکـايـي، هـمـه و           بزرگ و شرکت
ـه مـدل          .  سازي کرد همه، را ملي ـه ب اما ن

بوروکراتيک که توسـط خـود کـارگـران و           
ـيـک کـارگـري        ايـن  .  تحت کنترل دموکـرات

ـقـالب ونـزوئـال              ـيـت ان ـق دومين سد مـوف
 .است

 
 .سد سوم، فقدان حزب انقالبي است

 
ـيـسـت مـتـحـد          :  بابک ـال پس حزب سوسي

 ونزوئال، چطور؟
 

حزب سوسياليست مـتـحـد ابـزار       :  آلکس
ـقـالب اسـت         . بسيار مهمي براي تـداوم ان

ـا آن        وقتي اين حزب تشکيل شد، تـوده ه
ـرل بـوروکـراسـي و              را وسيله ـت ـن اي براي ک

امــا .  ديــدنــد   پــيــش رانــدن انــقــالب مــي       
بــوروکــراســي در ضــمــن ايــن حــزب را              

در .  بيند ها مي ساختاري براي کنترل توده
نتيجه حزب سوسياليست متحد ونـزوئـال   

توان آن را      مثل ليواني خالي است که مي

با محتواي انقالبي يا بوروکراتيک پر کـرد  
ي طبقاتي برقـرار   و درون اين حزب مبارزه

ـارزه  .  است ـيـن ديـوان          مـب سـاالري و       اي ب
ـنـگـره     .  هاي انقالبي کارگـران  توده ي    در ک

ـاح    اين حزب روشن بود که جناح چپ، جـن
. انقالبي واقعي، اکثريت را در حزب دارد  

ـه             اما آن ها بسيار بد سـازمـان ديـدنـد و ب
ـيـک      همين خاطر است که جناح بـوروکـرات
توانست اکثريت مواضع رهبري را کسـب  

و به همين خاطر است که رفقاي مـا  .  کند
ـنـد اوضـاع را            در ونزوئال سـعـي مـي      ـن ک

ـاح           ما سعي مي.  عوض کنند ـيـم جـن ـن ک
ـا حـزب            انقالبي را بهتر سازمان دهـيـم ت
انقالبي واقعي روي الـگـوي مـارکـس و             

 .لنين و تروتسکي باشد
 

خواهيد خود اين حزب را    يعني مي:  بابک
 به حزب مارکسيست انقالبي بدل کنيد؟

 
امـا اول    .  بله اين اتفاق بايد بيافتد:  آلکس

از همه بايد جناح مارکسيستي حـزب را      
ـرد      .  درست کرد ـب و اين جناح بايد پيـروز ن

ـتـي      ـري ـث دموکراسي درون حزب باشد و اک
 .خواهند، سازمان دهد که اين راه را مي

 
. خيلي از وقتت مـمـنـونـم، آلـکـس        :  بابک

ـيــري از                       ـثـ ـه را تــعــداد کـ ـريـ ايــن نشـ
پيغامت .  خوانند هاي ايران مي کمونيست

 ها چيست؟ به آن
 

ام را به  اول از همه پيام همبستگي:  آلکس
هــر فــرد انــقــالبــي کــه ايــن خــطــوط را               

مبارزين انقالبي در .  فرستم خواند مي مي
هـاي     ترين رژيـم  ايران عليه يکي از وحشي

ايـن رژيـم     .  ديکتاتوري جهان در جنـگـنـد   
ـيـس          بسيار قدرتمند به نظـر مـي     ـل آيـد، پ
لشـکـرهـاي          مخفـي خـونـخـواري دارد،        

هـاي تـروريسـم و           نظامي دارد، از شـيـوه    
ي کـارگـر        شکنجه عليه انقالبيون و طبقه

استفاده کرده است اما تاريخ به ما نشـان    
هاي اينچنينـي در واقـع        دهد که رژيم مي

توانند بسيار سـريـع    بسيار ضعيفند و مي
ـقـه       .  سقوط کنند ـتـي طـب ي    بخصوص وق

کارگر شروع به برخاستن کند و اين اتفـاق  
ـقـط در ايـران          .  افتد دارد در ايران مي نه ف
ـه         که در کل منطقـه  ـان مـثـال   .  ي خـاورمـي

ـه بـرخـاسـتـن                 کارگران در مصـر شـروع ب
حتي در اسرائيل کارگـران دارنـد     .  اند کرده

شـان بـراي        هاي کـارگـري   از طريق اتحاديه
ايـن وحـدت     .  جنگند تقاضاهاي بهتر مي

هاي فاسـد   طبقاتي است که تمام اين رژيم
ـه در ايـن              را پايين مي کشد و کسـانـي ک

ـيـه            شرايط سرکوب سازمان دادنـد و عـل
اين شرايط جنگيدند هنگام سقوط رژيـم    

ي کارگر، جايگـاه خـود      و برخواستن طبقه
ـنـد    را پيدا مي ـن ـيـسـت      .  ک ـال هـاي     سـوسـي

ـايـد در      شجاع و بيباک ايران مي توانند و ب
من از مبارزيـن  .  پيشاپيش جنبش باشند

خــواهــم قــدرتــمــنــدانــه بــه           ايــرانــي مــي   
دهــي خــود ادامــه دهــنــد، مــا            ســازمــان

ـه هـر      انقالبيون در غرب تالش مي کنيم ب
ـا هـمـبـسـتـگـي              شکلي مي توانيم با شـم

بسازيم و در عين حال مقابل امپرياليسـم  
ـيـم   ـتـي کـارگـران عـروج          .  غربي بايست وق

ـيـم،       کنند رژيم ايران را سرنـگـون مـي      ـن ک
رژيم اسرائيل و حاميان امپرياليستش را   

کنيم، رژيم مصر را سرنگـون   سرنگون مي
ـيـسـتـي و                    مي ـال کنيـم و ايـرانـي سـوسـي

فــدراســيــون ســوســيــالــيــســتــي کــارگــران      
ايـن  .  دهـيـم     خاورميانه را تشـکـيـل مـي        

ـيـسـتـي           ـال قدمي به سوي انقالب سـوسـي
 .جهاني خواهد بود

 
ـال         ) ۱  حزب نيودموکرات، حزبي سـوسـي

هـاي     دموکرات و متشـکـل از اتـحـاديـه         
ـه پـس از دو                ـادا اسـت ک کارگري در کان

ـه          حزب محافظه کار و ليبرال، مـعـمـوال ب
عــنــوان نــيــروي ســوم ســيــاســت کــانــادا          

ايـن حـزب در واقـع          .  شـود    شناختـه مـي    
ترين حزب موجود در پارلـمـان اسـت       چپ

ـه            ۱۵ تا    ۱۰ که معموال  درصـد آرا را ب
 .دهد خود اختصاص مي

 
 

 در حاشيه
ـه  "  فايت بـک " بابک عزيز، از معرفي گروه  ب

راستـش  .  خوانندگان نشريه تشکر ميکنم
ــي و ضــد                      ـت ـنـ ــک چــپ سـ ــوان ي ـن ــعـ ب
امپرياليست که با احـمـدي نـژاد و رژيـم             
ـا           ـقـول شـم اسالمي مخالف اند، خـوب ب
ــهــتــر از آن چــپ هــاي ضــد                    خــيــلــي ب
امپرياليستي هستند که زير پرچـم حـزب     

مـا از    .  اهللا و جمهوري اسالمي مـيـرونـد   
اين نوع چپ هاي سنتي خـوب در ايـران         

اما اگر يک لـحـظـه حـواسـمـان         .  هم داريم
ـيـسـت از کـجـا سـر در                    ـلـوم ن نباشد مع

مثال  در جريان دوم خرداد اغلـب  !  بياورند
اينها البته دوباره فيل شان ياد هندوستـان  
کرد و دنبال جمهوري اسالمي اما از نـوع   
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ـادنـد        ـت ـم       .  اصالح شده آن  اف ـاري خـواسـت ب
ـيـسـت ضـد                       ـال ـري ـم  چـپ ضـد امـپ بگـوي
جمهوري اسالمي اگرچه به انواع ديـگـرش     
تــرجــيــح دارد ولــي بــعــنــوان يــک جــريــان             

ـيـسـت    ـاري،  .  کمونيست آش دهن سوزي ن ب
ـاسـم امـا          من اين جريان را درست نمي شـن
ـود         احساسم از خواندن اين مصاحبـه ايـن ب
ـان جـريـان                        ـا گـروهـي از هـم کـه اسـاسـا ب
ـر               ـيـسـم غـي ـون عمومي که ما بعـنـوان کـم
ـم      ـي . کارگري دسته بندي کرديم طرف هسـت

ـاشـنـد حـتـي             ميتوانند جريان راديکـالـي ب

ميتوانند انقالبي و قابل احترام باشنـد امـا      
ـد     ـرن در چهارچوبه کلي جرياناتي قرار ميگـي

ـاوت هـاي مـا        " که براي مثـال مـا در          ـف " ت
ـم    ـيـسـم      .  منصور حکمت نقد کرده اي ـون کـم

کارگري از لحاظ نظري و عملـي در عـيـن        
. حــال نــقــد پــيــگــيــر ايــن نــوع چــپ بــود              

همانچيزي که منـصـور حـکـمـت  تـحـت              
ـيـسـم واقـعـا مـوجـود           " عنوان  در "  سوسيال

سمنيار اول کمونيسم کارگري و دو سمينـار  
. نقد کـرد   "  مباني کمونيسم کارگري" بعدي 

ـه            (  ـت متن کامل سمينار آخـري را ايـن هـف
 .) منتشر کرديم

براي مثال دوست دارم ببينم که اين دوست  
ـه                      ـر تـجـرب ـد مـا ب ـق ما آلکس در مـورد ن
ـر          ـد مـا ب ـق شوروي، نقد ما بر دمکراسي، ن
شعار حق تعيين سرنوشت و تعريف مـا از      
ـاره                مليت و مساله مـلـي، بـحـث مـا در ب
دولت در دوره انقالبي، بحث هـايـي کـه در        

ـامـه يـک             "   تفاوت هاي مـا "  ـرن ـاالخـره ب و ب
دنياي بهتر مطرح شده است چه ميگويـد و    

 .نظرش چيست
ـه نـظـري اسـت             ـب از .  اين البته صرفا از جـن

ـه روش          لحاظ عملي همينقدر بگويم کـه ب
ـال              ـانـات سـوسـي آنها مبني بر کار در جـري

ـو          ( دمکرات  ـي ـان ن ـا هـم نظير ان دي پي، ي
ـاتـي     .  هيچ سمپاتي ندارم)  دمکرات ـان جـري

ـانـت کـرده            " که بقول خودشان  ـار خـي هزار ب
"!) خيانـت " در ضمن هنوز ميگويند ". ( اند

ـنـجـور                  ـاهـي لشـکـر اي در عمل فـقـط سـي
جريانات هستند و گاه ممکن است نقـشـي   
ـه         در به چپ چرخاندن آن جريان مـادر داشـت
ـه     باشند اما نهايتا در همان افق و چهـارچـوب

ـورژوايـي        : طبقاتي قرار دارند ـيـسـم ب . کمـون
شـاگـرد   " حداکثر بقول مـنـصـور حـکـمـت             

ـا             "  شوفر ـه ـه آن اين جريانات اسـت و دارد ب
 . خدمات ميدهد

با اينهمه هرجا کـه مـوضـعـي راديـکـال و             
انقالبي دارند و هرجا که کار خـوبـي انـجـام       
 . ميدهند ما طبعا دستشان را ميفشاريم

ـز مـن شـخـصـا               اينرا هم بگويم بابـک عـزي
ـه              تمايلي به اين ندارم کـه صـفـحـات نشـري
بيش از اندازه مشغول معرفي اين نوع چـپ  

مگر اينکه با نقـد جـدي و روشـنـي           .  باشد
ــاشــد   ــقــد تــيــز و روشــن و            .  هــمــراه ب ايــن ن

منصفانه ماست که ميتواند حقيقتا ثمـري  
 .داشته باشد

ـاسـگـزاري                 بار ديگر از تـالش هـايـت سـپ
 .مخلص مصطفي. ميکنم
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طــي دوهــفــتــه قــبــل درنشــريــه جــوانــان          
سـرکـوب   " کمونيست خـبـري بـاعـنـوان            

ازسوي مـن درج شـد       " آزادي بيان درژاپن
که اشاره آن بـه دسـتـگـيـري سـه کـارگـر               

" اين سه کـارگـر از اعضـاي          . ژاپني بود
اتحاديه کارگران اسـتـخـدام غـيـررسـمـي          

خوشبختانه اين کـارگـران     .  بودند"  توکيو
جوان بلطف کمپيـن داخـلـي وگسـتـرش          

ــازداشــت  ۱۱ اعــتــراضــات پــس از        روزب
 .آزادشدند

البته اين آزادي بدون قـيـدوشـرط نـبـوده          
اداره پلـيـس   .  وقضيه همچنان ادامه دارد

ونيروي امنيت به هنوزازقصدخـود بـراي     
محاکمه و تحت فشار قراردادن کارگـران  

الـبـتـه عـدم ايـن          .  عقب ننشستـه اسـت    
عـلـت   .  عقب نشيني قابل درک ميبـاشـد  

در گسترش انتقاد نسبت به دسـتـگـيـري     
ـلـي     غيرموجه و فاش شدن طرح ريزي قـب

در بــازداشــت    اداره پــلـيــس و امـنــيـت            
ـلـيـس ادعـا دارد کـه            .  کارگـران اسـت     پ

  ۱۰.۲۶ تــظــاهــرات بــرپــاشــده  در روز           
غــيــرمــجــاز بــوده و در حــيــن آن نــيــز                
مــامــوريــن مــورد تــهــاجــم وخشــونــت           

؟ اما تمامي فيلمهاي ايـن  ! قرارگرفته اند
روز که بتوسط  شرکت کننـدگـان تـهـيـه        
شده  داللت بر دروغپـردازيـهـاي آشـکـار        

اسـاسـا بـرنـامـه ايـن           .  اداره پليس اسـت   
تظاهرات  نـبـوده          ۲۶ اتحاديه براي روز 

اين اتحاديه  از چند مـاه  پـيـش          . " است
تورهاي ديـدار    " برنامه هايي را با عنوان 

. تدارک  ديده  اسـت   "   از خانه  ثروتمندان
کـه  عـنـوان آن             ۱۰.۲۶ برنامه  روز         

ـلـيـارد دالري  وزيـر چـه                ۶۲ خانه  "  مـي

نـام  داشـت  دومـيـن              "  شکلـي  اسـت؟      
اين برنامه  دو .   مرحله از اين  تورها بود

هفته پيش از بـرگـزاري  بـطـور رسـمـي               
اعالم  گرديده  و هماهنـگـيـهـاي الزمـه         
ـلـيـس     براي آن با شخص وزير و يا اداره  پ

امـا  .  نيز مراحل خود را طي  کـرده بـود        
گزارش رسانه   ۲۶ پس از دستگيري روز 

هاي خبري فـقـط  ادعـاي دروغ  ادازه                 
محتواي خـبـر   .  پليس را مطرح  کرده اند

گروهي نـاشـنـاخـتـه  از            : " بدين قرار بود
طريق اينترنت  فراخـوانـي  بـقـصـد بـراه             
اندازي  تظاهرات در مقابل خانه  وزير را 

هشـدارهـاي اداره     .  اعـالم  کـرده بـودنـد          
پليس  درروز مشخصه  در غيـرقـانـونـي     
بودن  اين تظاهرات  ازسـوي  فـراخـوان             
دهندگان  بابي توجـه  مـواجـه  شـده و               
حتي مـامـوريـن مـورد ضـرب  وشـتـم                

مـامـوريـن  سـه تـن            )   ؟(! قرارگرفتنـد    
ــه را                     ــهــوي ــراد   مــجــهــول ال ازايــن اف

 ؟"!دستگيرکردند
ــران                ــارگــ ــه کــ ــاديــ ــحــ ــون اتــ ــنــ اکــ
خواستارعذرخواهي رسمي ازسـوي اداره    
پليس، اداره امنيت، رسانه ها و اصـالح     

 .خبر مربوطه ميباشد
بــراســتــي  درپشــت ايــن حــوادث چــه               
واقــعــيــتــهــايــي  نــهــفــتــه اســت؟ طــبــق          
اطالعات مخبرين رابط  با اداره پليـس،  

ازپيـش  مـعـيـن           ۲۶ دستگيري روز     
علت اين طرح و سرکوب  .  شده بوده است

نيز حضور فعالين  چپ در اين اتـحـاديـه      
بـاتـوجـه بـه حـوادث          .  عنوان  شده اسـت 

سالهاي اخير و پليسي شدن جو جـامـعـه    
بايـد گـفـت کـه ايـن ادعـا کـامـال  بـه                         

همانطور که بـارهـا   .  واقعيت نزديک است

در رســانــه هــاي  داخــلــي و خــارجــي                 
نيزعنوان شده  اسـت، اخـراج  بـالـغ بـر                

) بـه بـعـد     ۲۰۰۳ ( تن از معلمين     ۳۵۰ 
بدليل عدم اداي احترام به  سرود مـلـي و     
يا اعتراض به اعمال سانسـور در دروس       

نـفـي  فـاشـيـسـم و تـهـاجـمـات                   ( تاريخ 
، اخراج دانشجـويـان مـعـتـرض         ) نظامي

نسبت به سياستهاي  خصـوصـي سـازي      
دانشگاهها، دستگيري فعالين سيـاسـي   
درحين پخش اعـالمـيـه بـابـهـانـه هـاي               
ــراردادن                ــم قـ ــاجـ ــهـ ــورد تـ ــي، مـ واهـ
دفاتراتحاديه ها با بهانه هاي دروغـيـن،     
پليسي کردن جو جامعه با عنوان مبارزه 
با تروريـزم  و يـا مـبـارزه  بـا افـزايـش                      
تخلفات اجتماعي، بازجويي و تـفـتـيـش     
مردم عادي  از مهاجر و پناهجو گرفـتـه    

از جمله  موارد قـابـل     ... تا مردم  محلي
 . اشاره  است

هيچ  ترديدي  در اين واقعيت نيست کـه     
سرمايه داري غرق در بحران  با متـوسـل   
شدن به تهاجمات نظامي و يا ميدان بـاز  
کردن براي اسـالم  سـيـاسـي و تـروريـزم                
قصد عمده اش توجيه توسل جسـتـن بـه      
خشــونــت و اجــبــاردر پــلــيــســي کــردن            

. را دارد  )  بنام مبارزه با ترور(جوجامعه 
اما آنچه که عمده نگراني سرمايـه داري    
جهاني در اتخاذ اين سياستها بوده  تنها 
آمـادگـي يـافــتـن بـراي پـيــشـگــيـري از                 
ـلـيـونـي طـبـقـه            گسترش اعتراضات مـي
کارگر و جنبش کمونيستي کـارگـري آن        
به ازاي اعمال  فقر و بي حقوقي عمومي 

البته بايد پذيـرفـت  کـه ايـن           .  بوده است
سرمايه داري   !  طرح بفهومي  موفق بوده

هشت سال گذشته خود را مديون بـوش،    
ـلـي  و             ( بلر، کويزومي  نخست وزيـر قـب

، بـن الديـن ، سـران            ) فاشيسـت  ژاپـن      
جــمــهــوري اســالمــي و ســايــر وحــوش            

ايــن .  اسـالمـي و غـيـر اسـالمـي اسـت               
جانوران سـرمـايـه  دشـمـنـان  بشـريـت                   
آزاديخواه  و برابري  طـلـب قـرن بـيـسـت           

امــاحــتــي تــوســل بــه      .  ويــک  هســتــنــد     
سياستهاي تروريزم اسالمي  و دولـتـي،       
يعني نهايت سبعيتي کـه امـکـان پـذيـر          
بود نيز بـراي سـرمـايـه داري بـه بـحـران                

 . آغشته چاره ساز نشد
اين سياستها  قـراربـود کـه در بشـريـت              
رعب ووحشت ايجاد کرده و طبقه کارگـر  

امـا  .  را به عقب نشيني  و تمکين وادارد
به اعـتـراف خـود مـفـسـريـن بـورژوازي               
سقوط شرکتها و بانکهاي بين المللـي و    
تعميق هرچه بيشتر بحران اخير سرمـايـه    

حتي  بدتر از ( دارد   ۳۰ شباهت  به دهه 
بنابر همين تفسير بـاي دگـفـت کـه         ).  آن

عمق اعتـراض و خشـم عـمـومـي نـيـز                
بـنـظـر مـن       .  بهمان دوران  شباهـت دارد   

حتي اگر در قرن نوزده  دنيا  مارکسي را 
بخود نديده  بود انسانهـاي  امـروزي  و           
طبقه کارگر همان  استنباط و راه مبارزه 
اي  را کشف و در پيش روي  خـو دقـرار       
ميداد کـه  پـيـشـتـر مـارکـس  مـوفـق                     

ايـن مـوج عـظـيـم           .  بدريافت آن شده بود
امروز با تجربيات  فراوان به ميدان آمـده   

ـلـيـس ژاپـن  در ايـجـاد                 .  است تالش  پ
اختناق  همچون دوران  قـبـل ازجـنـگ              
جهاني  نيزتوان مقلبله بـا آنـرا نـخـواهـد          

  ! داشت
اتحاديه  کـارگـران غـيـر           "آخرين خبر از  

برپايي  مصاحبه  رسانه اي  در       "  رسمي
درون  مجلس و دعوت از خبرنـگـاران و     
نمايندگان  مجلس بـراي شـرکـت در آن          

بــرپــاي ي ايــن کــنــفــرانــس        .  بــوده اســت  
مطبوعاتي فشاري  مضاعف را متوجه 
وزير بي حمايت ، اداره پليس و امـنـيـت       

پيش  از اين  نيـز بـمـنـظـور        .  نموده است

ـلـي  و        معطوف  ساختن  افکار بين المل
گسترش اعتـراض  عـلـيـه تـهـاجـمـات                
دولتي  به آزادي بيان  و فعالين  کارگـري  
متنهاي اعتراضي به زبانهـاي فـارسـي،      
انگليسي، فرانسه، اسپانـيـايـي، کـره اي          

وزير بعنوان  فرد اول     . " منتشر شده است
دولت  و مداخل  در دستگيـري  اخـيـر،        
پليس و اداره امنيت  بايد عـذر خـواهـي       

بايد سياستهاي  دولت در راستـاي  "!  کند
احقـاق ح قـوق اجـتـمـاعـي جـوانـان  و                     
کارگران غيررسمي تغـيـيـر کـنـد فـراهـم            
نمودن  اشتغال، ايجـاد تسـهـيـالت  در           
برخورداري از بـيـمـه هـاي  درمـانـي و                 
بيکاري ، حـق مسـکـن  از مشـکـالت               

 ! عاجل  اين کارگران  است
اتحاديه کارگران غيررسمي  يک اتحاديـه  
تاز ه پا گرفته  اما مـتـشـکـل ازن يـروي           

يــک خصــلــت ايــن      .  جــوان و چــپ اســت      
جوانان احساس انزجار نسبت  به چپهـاي  

اما همچـون کـل جـنـبـش          .  سنتي  است
اتحاديه اي ايـن اتـحـاديـه نـيـز گـرفـتـار                
. چارچوبهاي  قانون  وبوروکراسي  اسـت     

نسل جوان  متشـکـل  درايـن اتـحـاديـه              
فقيرترين بخش  طبقه کارگر مـحـسـوب      

همين امروز نياز به امکـانـات    .  ميشوند
براي ابراز وجود واعالم اعتراض ايشـا ن    
را وادارب ه پناه جستن در دامـن سـايـر          

اما عالوه  براين .  اتحاديه ها نموده است
فعالين کارگري  آنچه که  در کل جنـبـش   
کارگري  قابل مشاهده  اسـت گسـتـرش      
زمزمـه هـاي آزاديـخـواهـي  و بـرابـري                   
طلبي و جنبش کمونـيـسـتـي  کـارگـري           

 . است
 ! زنده باد مارکس

 ! زنده با د کمونيسم کارگري

 !مرگ برسرمايه داري
 ! مرگ برجمهوري اسالمي
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 ...مصاحبه با آلکس گرانت

 خانه وزير چه شکلی است؟
 جمال صابری از ژاپن



احضار دانشجوی دانشگاه 
  عالمه به دادگاه انقالب

مهديه گلرو از دانشـجـو دانشـگـاه           
عالمه بـه دادگـاه انـقـالب احضـار              

وي طي هفته هاي گـذشـتـه سـه       . شد
بار بطور تلفني و شـفـاهـي احضـار         
شده بود امـا هـر بـار از مـراجـعـه                 

مهـديـه گـلـرو       . دادگاه خودداري کرد
روز شنبه با دريـافـت احضـاريـه اي         
کتبي روبرو شـد کـه در ان نـوشـتـه              
شــده اســت کــه در صــورت عــدم                
مراجعه تا سه روز، حکم جـلـب وي       

شايان ذکـر اسـت       . صادر خواهد شد
مهديه گـلـرو دانشـجـوي دانشـکـده           
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائـي  

ترم از تحصـيـل    ۴است که به مدت 
 .محروم شده است

 
بي خبری از وضعيت رحمان 

  رحيم پور
آبــان مــاه ،         ۱۴روز ســه شــنــبــه         

دانشـجـويــان دانشــگـاه ارومــيـه در           
اعتراض به تـقـلـب در نـتـيـجـه آرا                
انتخابات شوراي صنفي دانشجويي 
تحصن نمودند که اين تحـصـن پـس      
از حضور رياست دانشگاه در جـمـع     
متحصنين و قول او بـراي بـرگـزاري      
دوباره ي انتخابات و عـدم دخـالـت        
. در روند و نتيجه آن، به پايان رسيد

اما فشـار بـر فـعـاالن در پـي ايـن                   
موضوع افزايش يافت و در پـايـان         
اين موضوع رحمان رحيم پور ،فعال 

آبان ناپديد شده  ۱۸دانشگاه از روز 
عليرغم پيگيريهاي بسيـار ،    .  است

سرنوشت اين دانشجو نامعلوم مـي    
باشد و بي خبري از وضعيت رحـيـم     
پور و يا بازداشت غيرقانوني ايشان 
از سوي نيروهاي امـنـيـتـي در روز           

آبان ماه نـگـرانـي       ۱۸شنبه مورخه 
خانواده و نـزديـکـان وي را در پـي               

 .داشته است
بي خبری از وضعيت دانشجوی 

  کرجبازداشت شده در 

هــاشــم بــرزگــر دانشــجــوي حــقــوق           
دانشگاه پـيـام نـور تـهـران کـه روز               
يکشـنـبـه هـفـتـه گـذشـتـه در کـرج                   

روز از      ٨بـا گـذشـت        . بازداشت شد
بازداشت ايشان از سـوي نـيـروهـاي         
امنيتي، اکنـون هـيـچ اطـالعـي از            

 .وضعيت وي در دست نيست
برگزاری تجمع در دانشگاه 

  قزوين
روز چهارشنبه دانشجويان خوابگـاه  
مرکزي دانشـگـاه قـزويـن اقـدام بـه             
. برپايي تحصني چند ساعته کردند

 ۲۱.۳۰اين تجمـع کـه از سـاعـت             
بامداد با حضـور     ۳شب شروع و تا 

ايــن .  دانشــجــويــان ادامــه يــافــت          
دانشجويان نسبت به وضـعـيـت بـد         
خوابگاه ؛ بسته شدن زود هنگام در   
خوابگاه و برخورد نيروهاي حراسـت  
با دانشجويان در مورد پوششان در   

. خــوابــگــاه ، مــعــتــرض بــودنــد               
دانشجويان که بـا خـود پـتـو آورده             
بودند و آتش روشن کرده بـودنـد بـه        
صورت دستـه جـمـعـي بـه خـوانـدن              

اين تـجـمـع کـه بـا            . سرود پرداختند
حضور نيروهاي امنيتي وگروه هاي 
فشار که قصد ترساندن دانشجويـان  
و پـــايـــان دادن بـــه تـــجـــمـــع را                   

در ادامه فضلـي  . داشتند،همراه بود
معـاونـت دانشـجـويـي دانشـگـاه و              
سرداغي رئيس حراست، بـا حضـور     
در جــمــع مــعــتــرضــيــن بــا تــهــديــد          
ــد             ــنـ ــتـ ــد داشـ ــان قصـ ــويـ ــجـ دانشـ
دانشــجــويــان را از ادامــه تــحــصــن         
ــرخــورد               ــا ب مــنــصــرف کــنــد کــه ب

ايــن .  دانشــجــويــان روبــه رو شــدنــد       
تــحــصــن کــه ابــتــدا در مــحــوطــه              
خوابگاه شروع شد در ادامه بـه سـر       
در خوابگاه و خيابـان هـاي اطـراف        
ــدا                ــيـ ــه پـ ــز ادامـ ــيـ ــاه نـ ــگـ ــوابـ خـ

دانشجويان در آخر تجمع اعالم .کرد
کردند که در صورت بـرآورده نشـدن     
خواسته هايشان به زودي دسـت بـه       

 .تحصني گسترده تر خواهند زد

  عابد توانچه از زندان آزاد شد
عــابــد " آبــان مــاه،        ٢٥روز شــنــبــه     

يکي از فعالين دانشجويـي  "  توانچه
در "  عابد تـوانـچـه     . از زندان آزاد شد

جريان موج دستگيري فعاليـن چـپ     
دانشجويي در آذر ماه سال گـذشـتـه    
دو بار بازداشت شد و سـرانـجـام از        
سوي دادگاه به اتـهـام اقـدام عـلـيـه           
امنيت ملي و تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام             

مـاه زنـدان        ٨جمهوري اسالمي بـه    
پـس از    "  عابد توانـچـه  ." محکوم شد
مــاه حــبــس در زنــدان          ٥گــذرانــدن   

مـاه     ٣مرکزي اراک و با احـتـسـاب      
دوره بازداشت موقت روز شـنـبـه از      

 .زندان آزاد گرديد
بازداشت دانشجوی دانشگاه 

  پيام نور بيجار
مـروتـي دانشـجـوي دانشـگـاه             وريا   

پيام نور بيجار در مـنـزل شـخـصـي          
در سنندج پس از ضرب و شتم   خود 

دستگير و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي             
 .انتقال داده شد

تجمع اعتراضی دانشجويان 
  در دانشگاه علم و صنعت

در پي آتش سوزي خوابگاه دخـتـران   
 ٢دانشگاه علم و صنعت كـه شـب         

, آبان به وقـوع پـيـوسـت            ٢٠شنبه 
شـاهـد   )  شنبـه  ٣( اين دانشگاه روز 

از صبح .  تجمعي طوالني مدت بود
سه شنبه ، دانشجويان به واسطه ي   
تبليغات شفاهي و برگه هاي کوچک 
ــجــمــع در ســاعــت                ــرگــزاري ت از ب

در اعتراض به عدم امنيت  ١١:٣٠
دانشجويـان در خـوابـگـاه بـا خـبـر                 

، تعـداد  ١١:٣٠رأس ساعت . شدند
قابل توجهي از دانشجويان دختـر و    
ــيــن مســجــد و                 پســر در فضــاي ب
ساختمان مديريت دانشگـاه تـجـمـع       

 . اعتراضي را برپا کردند
کنترل رفت و آمد دختران خوابگاه 

  های دانشگاه پلی تکينک
مسئولين دانشگاه پلي تکنـيـک در     
اقدامي به نصـب ائـيـنـه هـايـي در             
خوابگاه هاي دختران کرده، که با ان 

. ميتوان دانشجويان را کنتـرل کـرد    
اين اقدام به صورتيست که تـمـامـي    

رفــت و امــد دانشــجــويــان در ايــن            
خوابگاه را تحت کنترل نگهـبـان ان     

 .قرار ميگيرد
اين اقدام بـا مـخـالـفـت جـمـعـي از               
دانشــجــويــان مــواجــه گشــتــه و                
نگهبانان بـراي تـوجـيـه ايـن اقـدام               
گفته اند که گويا هدفشان اين بـوده    
که دانشجويان دخـتـر از مـزاحـمـت          
موتور سواران تحت کنـتـرل داشـتـه       

 .باشند
در ضمن دانشجويان اعالم کرده اند 
در واکــنــش بــه مــحــدود کــردن                  
دانشجويان اعتراضاتي را تـرتـيـب        

 .خواهند داد
از ابــتــداي ســال جــاري اقــدامــات           
مديريت دانشگاه اميرکبير و بـويـژه   
امــور خــوابــگــاهــهــا اعــتــراضــات         
متعدد دانشجويان را بر انـگـيـخـتـه      

اين اقدام مديـريـت دانشـگـاه       .  است
در حالي است که کمبود امـکـانـات    
رفاهي اين دانشگاه در اضافه کردن 
ظرفيت اتاق هاي دانشجويان و نيـز  

 .کيفيت غذاي آنان آشکار است
اقدام به ارعاب دانشجويان 

  در دانشگاه يزد
در ارامه رونـد تـهـديـد و مـرعـوب             
ــن            ــي ــان، مســوول ــردن دانشــجــوي ک
دانشگاه آزاد يزد دست به اقداماتي 

در روز پنجشنبه مسوولـيـن   . زده اند
ــام               ــک ــاه اح ــن دانشــگ ــراســت اي ح
انضباطي برخي از دانشـجـويـان را        
در قطعات بزرگ بـه چـاپ رسـانـده           
ودر ســطــح دانشــگــاه و در ورودي            

ايـن  ,  دانشجـويـان نصـب کـرده انـد           
رونـــد ايـــجـــادِ ارعـــاب در بـــيـــن              
دانشجويان اين دانشگـاه در ادامـه       
رونــد تــوقــيــف نشــريــات مــتــعــدد          
دانشجويي و احضار هاي متعدد به 

 . کميته انضباطي است
تـن از    ۶حکم تعليقي وتوبيخ کتبي 

  دانشجويان دانشگاه يزد صادر شد
به دنبال اقدام مسـئـوالن دانشـگـاه         

مــــبــــنــــي بــــر واگــــذاري         , يــــزد     
خوابگاههاي دختران اين دانشـگـاه     

, بـه دانشـجــويـان عــلـوم پــزشـكـي               
تعداد كثيـري از دانشـجـويـان ايـن            

اعـتـراض   ,  دانشگاه طي يك تـجـمـع   
خود را نسبـت بـه ايـن اقـدام بـيـان               

اين اقـدام مسـئـولـيـن در          .  داشتند 
کـه تـعـداد      ,  حالي انجام شـده اسـت    

زيادي از دانشجويان ايـن دانشـگـاه      
فاقد خوابگاه وبعضا از حق استفاده 
از ان محروم هستند در ضمن افـراد  
ساکن در خوابگاه نيز در وضعـيـتـي    

به طوري ,  نامساعد به سر مي برند
الـي  ٨که تعداد ساکنـيـن هـر اتـاق           

نفر است کميته انضـبـاطـي ايـن       ١٥
بــه دنــبــال ايــن تــجــمــع       ,  دانشــگــاه   

ــراضـــي  ــتـ ــادي از         ,  اعـ ــداد زيـ ــعـ تـ
دانشجويان را احضار وبه دنـبـال ان     

نفر دانشجوي دخـتـر   ١حکم تعليقي 
نفر ديگـر را صـادر       ٥وتوبيخ کتبي 

 . کرد
احضار دو دانشجوی دانشکده 

  خبر، به دادسرا
با شکايت ريـيـس دانشـکـده خـبـر،           
احسان مازندراني فعال دانشجـويـي   
دانشکده خـبـر و جـواد حـيـدريـان،             
دانشجوي سابق ايـن دانشـکـده، بـه         
دادســراي کــارکــنــان دولــت احضــار       

 .شدند
هـمـراه يـکـي          احسان مازندرانـي بـه    

ديگر از فعاالن دانشجـويـي، اوايـل      
مهرماه سال جاري نيـز بـه کـمـيـتـه           
انضباطي دانشگاه احضار شده بـود  
که دانشگاه، با توجه بـه بـاال بـودن        
هزينه اين احضار، احضاريه خود را 

نتيجه مـانـدن      با بي.  پس گرفته بود
احضار اين دانشجويان بـه کـمـيـتـه          
  انضباطي، رييس دانشکده خبـر بـه    
همراه معاون پـژوهشـي خـود بـراي           
احضار دانشجويان به دادسرا تـالش  

 .کنند مي
پيش از اين نيز مهران فرجي، يکـي  
ديگر از دانشجويان دانشـکـده، کـه        

دفــتــر ريــيــس           از ســوي مســئــول      
ــه خــاطــر درج                 ــر ب ــب دانشــکــده خ
يــاددشــتــي انــتــقــادي از وضــعــيــت        

ها و دانشکده خبـر، مـورد      دانشگاه
وشتم قـرار گـرفـتـه بـود، بـا                 ضرب
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شکايت مسئوالن دانشکده خبر، به 
 .دادسرا احضار شده بود

از سال گذشـتـه تـاکـنـون دانشـکـده            
خبر محـل حضـور نـيـروهـاي شـبـه              

نـظـامـي و عضـو سـابـق بسـيـج و                    
الـتـحـصـيـالن دانشـگـاه امـام                فـارغ 

عنـوان ريـيـس، مـعـاون و             صادق به
اســتــاد بــوده کــه بــا اعــتــراضــات             
گسـتـرده دانشـجـويــان هـمـراه بــوده             

 .است
احضار دانشجويان دانشگاه 

  تبريز به دادگاه
فعالين دانشجويي دانشگاه تـبـريـز      
که در اواسط تابسـتـان سـال جـاري         

 ۳بازداشت شده و پس از بـيـش از         
ماه آزاد شدند، مـجـددا بـه دادگـاه           

 .انــقــالب تــبــريــز احضــار شــده انــد         
سجاد رادمهر، منصور امـيـنـيـان،       
فراز ذهـتـاب، آيـديـن خـواجـه اي،               
مقـصـود عـهـدي، امـيـر مـردانـي،               
احسان نجفي نسب از دانشـجـويـان        
دانشگاه تبريز که به همـراه مـجـيـد       
ماکوئـي زاد دانشـجـوي دانشـگـاه            
مالک اشتر اصفهان پس از آنکه بـا    
قرار وثيقه هاي سـنـگـيـن از زنـدان          
ــاه                ــه دادگ ــد، مــجــددا ب آزاد شــدن

دي مـاه در         ۲۸احضار شده تا در     
اولين جلسه محاکمـه خـود حـاضـر         

 .شوند
 
تن از دانشجويان پلی  سه

  تکنيک ممنوع الورود شدند
ــه         ــن      کــورش مــحــمــود کــالي ، آروي
تـن از       ۳طاهايي و پدرام رفـعـتـي        

 ۲دانشجويان فعال پلـي تـکـنـيـک،          
روز پس از مضـروب شـدن تـوسـط           
انتـظـامـات و حـراسـت،بـه صـورت              
غيرقانونـي و بـا دسـتـور شـفـاهـي                

مشاور رئيس دانشـگـاه و       ( رحيمي 
بـه  )  از عوامل نهاد هاي امـنـيـتـي      

 .دانشــگــاه مــمــنــوع الــورود شــدنــد       
دانشـجـو در حـالـي کـه در                 ۳اين   

صـحــن دانشـگــاه نشـســتــه بــودنــد،          
مــورد ضــرب و شــتــم مــامــوريــن             
انتظامات و حراست دانشگـاه قـرار     

پس از آنکه اعتمادزاده بـه    .  گرفتند
همراه چند تن از انـتـظـامـات بـدون        
ذکر دليل خواستار بازرسي کيـف و    
وسايل آنان شدند، دانشـجـويـان بـه         
اين خواسته غيرقانوني انتـظـامـات    

تن ندادند که در پي اين مسـالـه بـا        
دستور تلفني واعظ رئيس حـراسـت   

مـــأمـــور     ۳۰دانشـــگـــاه، حـــدود        
انتظامـات بـه دانشـجـويـان يـورش             
برده و پس از ضرب و شتم و ربـودن    
کيف، آنان را به سـاخـتـمـان شـمـاره         

. يک دانشکده عمران منتقل کـردنـد  
ــادزاده و واعــظ                ــم ــت ــجــا اع در آن
دانشــجــويــان را بــه خــرابــکــاري در         
دانشگاه متهم و اعـالم کـردنـد کـه           
آنها به دليل درگيري با انتـظـامـات    
به دانشگاه ممنوع الورود خـواهـنـد    

 .شد
گروهي از دانشجويان که شاهد ايـن  
ماجرا بودنـد، بـه اقـدام وحشـيـانـه             
مــأمــوريــن انــتــظــامــات اعــتــراض       

 ۳کردند و در صدد رها سازي ايـن      
دانشــجــو از دســت انــتــظــامــات و           
حراست بر آمـدنـد کـه در پـي ايـن                
اتفاق مأموران انتـظـامـات کـورش       
محمود کاليه را به اتاق نـگـهـبـانـي      
عمران منتقل و درب آنجا را قـفـل       

پس از نيم ساعت کشمکش . نمودند
که به ضـرب و شـتـم و وارد آمـدن               
خسارت به کيف و وسايل شـخـصـي    
دانشجويان منجر شـد اعـتـمـادزاده       
بـــا ضـــبـــط بـــرخـــي از وســـايـــل               
دانشجويان به آنها اجـازه خـروج از         

 .دانشگاه را داد
از نکات قابل تأمل در ايـن واقـعـه        
حضور دو مأمور لـبـاس شـخـصـي          
ناشنـاس در کـنـار واعـظ در شـب                
حادثه است که گـمـانـه زنـي هـا در            
خصوص امنيتي بودن اين پـروژه را    
تــقــويــت مــي کــنــد ،خصــوصــا کــه          

بـه دسـتـور      ( نيروهاي انـتـظـامـات         
آغـازگـر درگـيـري       )  رئيس حـراسـت    

 .بودند
شــنــبــه گــذشــتــه        ۳از صــبــح روز        

انتظامات بدون هيچگونه مسـتـنـد      
ــن               ــي از ورود اي ــون ــان ــال     ۳ق ــع ف

دانشجويي به دانشـگـاه جـلـوگـيـري         
کردند و رئيس انتظامات در پـاسـخ   
به درخواست دانشجويان مبـنـي بـر      
ارائــه حــکــم انضــبــاطــي يــا مــدرک         
کتبي براي ممـنـوع الـورودي آنـان،         
دستور شفاهي رحـيـمـي را عـامـل            
ممنـوع الـورود شـدن دانشـجـويـان             

اين در حالي است کـه آرزو    .  دانست
معـاونـت دانشـجـويـي دانشـگـاه و              

رئيس کميته انضباطي از مـمـنـوع      
الورود شدن اين دانشجويان اظـهـار     
بي اطالعي کرده و عنوان نمود کـه    
چنـيـن دسـتـوري از سـوي کـمـيـتـه                  

به نـظـر   . انضباطي صادر نشده است
ــزديــک شــدن روز                  ــا ن مــي رســد ب
دانشجو اقدامات نهادهاي امنيتي 
عليه دانشجويان به طور هماهـنـگ   
و برنامه ريزه شـده افـزايـش يـافـتـه             

 .است
ادامه تجمع اعتراضی در 

 دانشگاه زاهدان  
ــبــال جــراحــت چــنــد تــن از                  ــه دن ب
دانشــجــويــان دانشــگــاه زاهــدان در        
حمله مهاجمان به يک سالن ورزشـي  
دانشگـاه، جـمـعـي از دانشـجـويـان              
ساکن در خوابگاه دانشگاه سيستان 

شب شنبه با تجمع  و بلوچستان نيمه
در محوطه اين دانشگـاه خـواسـتـار       
جديت بيشتر مسـئـوالن نسـبـت بـه          

 .تامين امنيت دانشـجـويـان شـدنـد       
که چند مهاجم مسـلـح بـا         پس از آن

ورود به محوطه دانشگاه سيـسـتـان    
و بلوچستان و ضـرب و شـتـم چـنـد            
ــگــاه              دانشــجــوي ســاکــن در خــواب

در سـالـن     »  دبيرستـان «موسوم به 
ــد،              ــنـ ــتـ ــواري گشـ ــتـ ــي، مـ ورزشـ
دانشجويان ساکـن در خـوابـگـاه بـا            
تجمـع در مـحـوطـه ايـن دانشـگـاه                
خواستـار پـاسـخـگـويـي مسـئـوالن             
درباره مسائل امنيتي اين دانشگاه 

دانشــجــويــان مــعــتــرض کــه      . شــدنــد
رسيد با  نفر مي ۳۰۰ها به  تعداد آن
که اين چنـدمـيـن مـورد از          بيان اين

گونه تعرضات به دانشگاه اسـت     اين
که به علت عـدم کـنـتـرل مـنـاسـب              
توسط نگهباني دانشگـاه بـه وقـوع        

پيوندد، نسبت به نـبـود تـدابـيـر         مي
شـدت اعـتـراض            امنيـتـي الزم بـه       

 .کردند
احــمــد اکــبــري، رئــيــس دانشــگــاه           
سيستان و بلـوچسـتـان در سـاعـات          
پاياني روز شنبه با حضور در جـمـع   

دانشجويان مـعـتـرض، بـا آنـان بـه               
معتـرضـان عـالوه      .  گفتگو پرداخت

بردرخواست رسيدگي مشکالتشان، 
نگران برخوردهاي کميته انظبـاطـي   

گيري حل اين معضل بـه     علت پي به
ايـن  . صورت اعتراضي، نـيـز بـودنـد      

 ۱۲تجمع اعتراضي حدود سـاعـت     
 .شب خاتمه يافت نيمه

صدور حکم محروميت از 
دانشجوی  ۵تحصيل برای 

  دانشگاه خواجه نصير
کمتيه انضباطي دانشگاه صنـعـتـي    

دانشــجــوي ايــن      ٥خــواجــه نصــيــر      
دانشگاه را به احکام سنگين تعليق 

بـنـا بـه      . از تحصيـل مـحـکـوم کـرد         
احــکــام صــادره، مــيــالد اســدي ،            
مهدي عباس زاده ، بهـنـام صـفـري       
هر يک بـه دوتـرم ، عـلـي پـرويـز و                 
عباس صمد بابايي نيز هر کـدام بـه     
يک ترم محروميت از تحصيل بـدون  
احـــتـــســـاب ســـنـــوات مـــحـــکـــوم         

ــد  ــدن ــســه           . گــردي ــراد در جــل ــن اف اي
سخنراني رحيم پور ازغدي در ايـن      
ــتــن                  ــا در دســت داش ــاه ب دانشــگ
پالکاردهايي به اعتراض و انـتـقـاد        
از عملـکـرد وي در شـوراي عـالـي              
انقالب فرهنگـي پـرداخـتـه بـودنـد،           

تــرم مــحــرومــيــت از        ٨جــمــعــا بــه     
در همين .  تحصيل محکوم شده اند

ــال     تــن از دانشــجــويــان             ٥٠٠ح
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 
با امضاي نامه اي سرگشاده نسبت 
ــيــن                ــعــال ــه ادامــه ي ســرکــوب ف ب
دانشجويي در دانشـگـاه اعـتـراض           
کرده و از اين دانشجـويـان حـمـايـت        

 .کرده اند
سال زندان براي دانشجوي  ۱۵حکم 

  زنداني دانشگاه سنندج
دادگاه انقالب سنندج حـکـم يـاسـر         
گــلــي، دانشــجــوي دانشــگــاه آزاد           

به موجب اين . سنندج را صادر کرد
حکم ياسر گلي به اتهام اقدام علـيـه   
امنيت ملـي و ارتـبـاط بـا احـزاب              

سال حبس مـحـکـوم       ۱۵سياسي به 
گفتنيست که اين حکـم کـه از       .  شد

ي دوم دادگـاه انـقـالب             سوي شعبـه 
شهـر سـنـنـدج بـه ريـاسـت قـاضـي                  
طياري صـادر گـرديـده اسـت، طـي            
همين هفته به دکتر نعمـت احـمـدي      

 .وکيل اين فعال ابالغ گرديده اسـت   
اين در حاليست که ايـن زنـدانـي از        
مهر ماه سال گذشتـه در بـازداشـت        

 .برد به سر مي
احضــار بــهــرنــگ زنــدي بــه دادگــاه         

  انقالب بابل
بهرنگ زنـدي دانشـجـوي دانشـگـاه          
مــــازنــــدران، کــــه در ادامــــه                   

بـازداشـت    ٨٦اذر  ١٦دستگيرهاي 
و بعدا بـه قـرار وثـيـقـه ازادي شـده               
بود، براي دومين به دادگاه انـقـالب   

ــل احضــار شــده اســت           ــاب ــاه . ب دادگ
انقالب ايشـان را بـه اقـدام عـلـيـه                  

 .امنيت ملي متهم کرده است 
اعتراض دانشجويان به 
جداسازی جنسيتی در 

کتابخانه دانشکده مديريت 
  دانشگاه بھشتی

مــامــوريــن انــتــظــامــات و حــراســت        
دانشــگــاه بــهــشــتــي بــه کــتــابــخــانــه         
دانشکده هـجـوم بـرده و کـتـابـخـانـه               
دانشکده را به دو قسـمـت جـداگـانـه            
دخترانه و پسرانه و پـارتشـيـن بـنـدي        

به دنـبـال عـمـل حـراسـت و             . کرده اند
انتـظـامـات، دانشـجـويـان دانشـگـاه             
مذکور در اعتراض به اين اقـدام روز    

ابان دست به تحصن زدنـد،   ١١ شنبه 
و به هنگام تحصن رئيـس دانشـکـده      
در تجمع دانشجويان حضور يافتـه و    
به انها تعهد داد که بـزودي مـکـانـي       
را به عنوان مرکز اجـتـمـاعـات انـهـا         

الزم بـه    . اختصاص داده خـواهـد شـد       
ذکر است کـه بـه دلـيـل عـدم وجـود                 
سـرسـرا و يــا مـحـوطـه بـيـرونـي در                   
دانشکده مديريت کتابخانه و سـالـن       
 مطالعه اين دانشکده جهت اجـتـمـاع   
 .دانشجويان به کار گرفته مي شد
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مريخ نورد فينيکس از کار 
 افتاد

فضاي آمريکا، مي گويد   -سازمان هوا
سفينه مريخ نـورد فـيـنـيـکـس از کـار                

بـه گـزارش ايـن سـازمـان،            . افتاده اسـت 
مهندسان مرکز کنترل فينيکس از روز     
دوم نوامبر هيچ ارتباطي با اين سفـيـنـه    
نداشته اند و احـتـمـال از کـارافـتـادگـي            

سـفـيـنـه     . دائمـي آن بسـيـار زيـاد اسـت             
فينيکس در ماه مـه امسـال در دشـت          
هاي شمالي مريخ فرود آمد و مهندسان 
ناسا براي ادامه فعاليت آن در تاريکي و 
سرماي زمستاني ايـن مـنـطـقـه تـالش           

ايــن ســازمــان مــي گــويــد       . مــي کــنــنــد  
مهندسان اين سازمان هـمـچـنـان بـراي          
برقراري ارتباط با ايـن مـريـخ نـورد در           
تالش هستند ولي احتمـال فـعـال شـدن         

بري گلدستين، .مجدد آن بسيار کم است
مدير طرح فينيکس که در آزمـايشـگـاه    
رانش جت ناسا در کاليفرنـيـا صـحـبـت        

ــاره گــفــت               مــا : " مــي کــرد، در ايــن ب
عمليات را متوقف مي کنيم و فعاليت 
خود را در اين شرايط پايان يـافـتـه مـي       

بـا تـوجـه بـه         : " او در ادامه گـفـت  ." دانيم
تجربه ما از قـوي بـودن ايـن سـفـيـنـه،                
. همچنان بـه رصـد ادامـه مـي دهـيـم                

سفينه هاي مدارگرد ما در مـريـخ، هـر      
دو ساعت يک بار از باالي فينيکـس رد    
مي شوند و يک پيام راديـويـي بـراي آن          
مي فرستند تا فعال بودن آن را بـررسـي       

روانـه     ۲۰۰۷ فينيکس در اوت       ."کنيم
مريخ شد و در بيست و پنـجـم مـاه مـه         
. امسال بر روي ايـن سـيـاره فـرود آمـد             

محل فرود فينيکس شمالي ترين نقـطـه   
فرود سفـيـنـه هـاي ارسـالـي بـه مـريـخ                  

 ۳ ماموريت فينيکـس قـرار بـود          .است
ماه طول بکشد ولي اين سفينه بـيـشـتـر     

ماه به کـاوش و بـررسـي پـوشـش               ۵ از 
ســـطـــح مـــريـــخ مشـــغـــول بـــوده                   

فينيکس نخستين کاوشگر سطـح  . است
مريخ است که توانسته به طور مستقيـم  
با آب منجمد در عمق چند سانتيمتـري  

ايـن  . سطح مريخ تـمـاس داشـتـه بـاشـد            
سفينه همچنين مـوفـق بـه شـنـاسـايـي            

از ترکيبات تشـکـيـل      (  کربنات کلسيم 
و نوعـي خـاک رس       )  دهنده سنگ آهک

اهـمـيـت ايـن دو         .  در سطح مـريـخ شـد     
کشف در اين است کـه ايـن تـرکـيـبـات           
معدني تنها در حضور آب مايع شـکـل   
مي گيرند و نشان دهنده وجـود آب در        
سطـح مـريـخ در زمـان هـاي گـذشـتـه                   

فينيکس همچنان در زمان کاوش . است
سطح مريخ موفق به ثبـت ريـزش بـرف        

هـزار عـکـس را از           ۲۵ در سياره شد و 
ايــن ســيــاره بــه زمــيـــن مــخــابـــره                    

کارشناسان ناسا وزش توفان شن را . کرد
عامل مسدود شدن تابش نور ضـغـيـف    
خورشيـد بـه بـاتـري هـاي خـورشـيـدي                 
فــيــنــيــکــس و از کــارافــتــادگــي آن در            
زمستان سرد و تاريک قطب شمال مريخ 

دو سفينه مريخ نورد ديگـر ،    . مي دانند
آپورتونيتي و اسپريت، همچنان پـس از    
پــنــج ســال مشــغــول کــاوش مــنــاطــق           

 .استوايي مريخ هستند
 

 شاتل اندور راهی فضا شد

 
شاتل فضايي اِندِوِر با محموله تـازه اي      
راهي ايستگاه بين الملـلـي فضـايـي در         
مدار کره زمين شـده اسـت کـه آخـريـن              

را    ۲۰۰۸ ماموريت يک شاتل در سـال    
) Endeavor( انــدور   . رقــم مــي زنــد     

محموله اي از تجهيزات گوناگون را بـه      
ايستگاه فضايي مي برد تـا امـکـانـات       
. استقرار شش خدمه را در آن تعبيه کند

ايستگاه فضايي هم اکنـون فـقـط بـراي         
قـرار  . اقامت سه خـدمـه ظـرفـيـت دارد           

روزه چـهـار        ۱۵ است در اين ماموريت 
مورد پياده روي فضايي از جـملـه بـراي        

تعمير صفحات خـورشـيـدي ايسـتـگـاه           
بـه     ۱۹:۵۵ شاتل در ساعت .انجام شود

ــوا                     ــه هـ ــا بـ ــکـ ــريـ ــرق آمـ ــت شـ وقـ
خدمه شاتل در اين ماموريـت  . برخاست

تجهزات تازه اي را در ايسـتـگـاه نصـب       
خواهند کـرد کـه از جـملـه شـامـل دو                   
مــحــفــظــه تــازه خــواب، يــک تــوالــت و           

ناسا در نظر .تجيهزات تازه ورزشي است
دارد تا ماه مه ظرفيت ايسـتـگـاه را از          

از ديگر . سه نفر به شش نفر افزايش دهد
تجهيزاتي که شاتل با خود به فضا مـي    
برد يک سيستم خالص سازي آب اسـت      

از جـملـه       -که آب تلف شده ايسـتـگـاه        
را مقـطـر، تصـفـيـه، يـونـيـزه و                 -ادرار 

اکسيده مي کند و از آن آب آشامـيـدنـي    
انـدور و خـدمـه آن قـرار             . تازه مي سازد

نوامبر در مرکز کندي بـه     ۳۰ است روز 
اين چهارمين و آخـريـن     . زمين بنشينند

پرواز يک شاتل در سال جـاري بـه فضـا          
ناسا امـيـدوار بـود مـاه گـذشـتـه                . است

بتواند پروازي نيز براي تعمير تلسکـوپ  
فضــايــي هــابــل انــجــام دهــد امــا آن               

عــقــب    ۲۰۰۹ مــامــوريــت را تــا مــه          
انداخت تا بـتـوانـد تـعـمـيـرات اضـافـه                
ديگري در تـلـسـکـوپ فضـايـي انـجـام             

پـرواز     ۱۰ در مجموع قـرار اسـت       . دهد
ديگر با شاتل انجـام شـود و بـعـد ايـن              

بـازنشـسـتـه        ۲۰۱۰ ناوگان را در سـال      
 . خواهد شد

 
نقشه ژنتيکی سرطان آشکار 

 شد

دانشمندان، رشته کامل دي اِن اي يـک        
بيمار سرطاني را رمـزگشـايـي کـرده و             
بيماري را تا ريشـه هـاي ژنـتـيـکـي آن               

تــيــم مــحــقــقــان در     .  رديـابــي کــرده انــد     
جهش ژنتـيـکـي     ۱۰ دانشگاه واشنگتن 

را شناسايي کردند که به نظر مـي رسـد     
در رشد لوسمي مغز استـخـوان در ايـن        

تـا  . بيمار زن نقش کليـدي داشـتـه اسـت        
پيش از اين تنها ارتباط دو عدد از ايـن  
. جهش ها به بيماري آشـکـار شـده بـود          

دانشمندان دو نمونه بافت را از بدن ايـن    

و   -سال داشت  ۵۰ بيمار زن که بيش از 
 -بــعــدا در اثــر بــيــمــاري درگــذشــت               

استخراج کرده و دي ان اِي اين دو نمـونـه   
را بــراي کشــف تــفــاوت هــا بــررســي               

يک نمونه بافت از بخش سـالمـت   .کردند
پوست برداشته شده و ديـگـري از مـغـز         
استخوان که حاوي سلول هاي سرطـانـي   

آنـهـا دريـافـتـنـد کـه            . بود استخراج شـد   
تقريبـا تـمـامـي سـلـول هـا در نـمـونـه                     

عـدد از ايـن جـهـش              ۹ سرطاني حاوي 
لـوسـمـي حـاد مـغـز           . هاي کليدي بودند
ــوان       ــخــ ــتــ  Acute Myeloid( اســ
Leukaemia  (-       سرطان سلـول هـاي

از   -سازنده خـون در مـغـز اسـتـخـوان               
جهش هايي نشـات مـي گـيـرد کـه در              
طول زندگي در دي ان اي فرد انـبـاشـتـه       

با اين حال اطالعات نـاچـيـزي    . مي شود
در مورد ماهيت دقيق اين تغيـيـرات و     
چــگــونــگــي اخــتــالل آفــريــنــي آنــهــا در         
مسيرهاي بيولوژيکي که بـه رشـد بـي          
حساب سلول ها و سرطان مـنـجـر مـي       

تالش هاي قبلـي بـراي     . شود وجود دارد
رمزگشايي از نقشه ژنتيکـي انسـان بـا        
بررسي نقاط مشترک انواع دي ان اي که 
ممکن است به خطر ابـتـال بـه بـيـمـاري           

اما در مطالـعـه   . مربوط باشد همراه بود
ــژوهشــگــران دانشــگــاه                ــم پ ــي ــازه، ت ت
واشنگتن با استـفـاده از يـک تـکـنـيـک              
سلسله بـنـدي ژن هـا، تـوانسـتـنـد سـه                 
ميليارد جفت پايه شيميايي کـه نـقـشـه       
ژنتيکي انسان از آن تشکيل شده را الک 
کرده و جهش هايي که به سرطان منجـر  

فرانسيس کالينز .  مي شود را جدا کنند
متخصص علوم ژنتيک ، اين مطالعه را 
يک تحول مهم در تـحـقـيـقـات سـرطـان          

در گذشته، مـحـقـقـان       : " او گفت.  خواند
سرطان تنها زير چراغ برق را براي يافتن 
علت بروز تومورهاي بدخـيـم جسـتـجـو        
مي کردند امـا اکـنـون تـيـم دانشـگـاه                
واشنگتن کل خـيـابـان را روشـن کـرده              

اين دستاورد مـنـادي     : " وي افزود." است
عصري تازه در درک همه جانبه ماهيـت  
بنيادي سرطان است و رويکردهاي تـازه    
در شناسايي، پيشگيري و مـعـالـجـه را       

سه عدد از جـهـش هـاي      ." نويد مي دهد
کشف شده در ژن هـايـي روي داد کـه                
معموال مسئول سرکـوب رشـد تـومـور         
هستند و چهار عدد در ژن هايي کـه در    

يک جهـش  .  گسترش سرطان نقش دارند
هم در ژني مشاهده شد که به نـظـر مـي      

رسيد در انتـقـال دارو بـه سـلـول نـقـش                
اين جهش احتمـاال بـاعـث      .  داشته باشد

ايـن  .  مقاومت در برابر درمان مي شـود 
محققان هنوز در جستجوي ساير جهش 
هاي ژنتيکي هستند که مـمـکـن اسـت       

آنــهــا . در ســرطــان نــقــش بــازي کــنــنــد          
 ۱۸۷ همچنين نمونه هـاي تـومـور در            

بيمار مـبـتـال بـه لـوسـمـي حـاد مـغـز                     
استخوان را مـعـايـنـه کـردنـد امـا ايـن               
هشــت جــهــش در هــيــچ يــک از آنــهــا               

ريچار ويـلـسـون مـحـقـق           . مشاهده نشد
ايـن نشـان مـي        : " ارشد اين پروژه گـفـت  

دهد که احتماال تنوع ژنتيکي عظيـمـي   
در بروز سرطـان وجـود دارد، حـتـي در             

احتمـاال جـهـش      ." همين يک نوع سرطان
گروه کوچکي از ژن هـا کـه بـه سـرطـان            
منجر مي شود از راه هاي خيلي خيـلـي   
زيادي ممکن است و ما تنها گوشه اي   
از تـرکـيـبـات مـخـتـلـف جـهـش هــاي                   
ژنتيکي که مي تواند به لـوسـمـي حـاد         
مغز اسـتـخـوان مـنـجـر شـود را ديـده                   

محققان مظنوند که جهش ها يکي ."ايم
پس از ديگري روي داده و هـر جـهـش              
سلول را بيش از پيش به سـوي بـدخـيـم         

: کيت آرني گـفـت    .  شدن سوق داده است
اين تحقيقات خيلي مهم است نه فـقـط   " 

براي درک مـا از لـوسـمـي بـلـکـه بـراي                 
او ."  بسياري ديگر از انواع سـرطـان هـا       

به لطف پيشرفت ها در فـنـاوري   : " افزود
اکنون امکان گشودن اسرار ژنتيکي در   
درون سلول هاي سرطاني وجـود دارد و      
اين براي دستيابي به ابزارهاي تشخيص 
طبي و معالجات در آينده نقش کلـيـدي   

کن کمپبل از مـرکـز تـحـقـيـقـات          ." دارد
هرچند هنوز خـيـلـي      : " لوسمي نيز گفت

زود است، اما واقع گـرايـانـه اسـت کـه            
تصور کنيم اين يافته ها مي تـوانـد بـه        

 ." معالجات تازه منجر شود
 

 کاوشکر هندی بر سطح ماه
اين فضـاپـيـمـاي بـدون سـرنشـيـن  کـه                  

نام دارد، اولين سفينه بدون  ١ چاندرايان 
سرنشين هندي است که به ماه مي رسد 
که همچنين موفق شد يک کـاوشـگـر را      
بر خاک ماه بنشاند و پرچم اين کشور را   

 .بر سطح ماه قرار دهد
اين کاوشگر آزمـايـش هـاي مـتـعـددي           
انجام خواهد داد و همچنين اتمسفر ماه 

اين ماموريت  .را نيز بررسي خواهد کرد
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 نگاهی به اخبار علمی هفته گذشته 
 کيان آذر و پارتيا پرتو : تنظيم

 12ادامه صفحه 



براي ادامه تحصيل و كمك به مخـارج  
خانـواده در يـك خـانـه مشـغـول كـار                  
بود،او مـورد تـجـاوز قـرار مـيـگـيـرد               
ومجبور به ازدواج با مـردي مـيـشـود       
كه همسن پدرش بود و بـه او تـجـاوز            

کبرا در جريان يك درگـيـري     .  كرده بود
با مادر شوهرش، وقتي با چاقو مـورد  
حمله قرار ميگيرد، در حيـن دفـاع از       
خود، متاسفانه با ضربات چاقو مـادر  

 . شوهرش را به قتل ميرساند
كــبــرا از طــرف حــكــومــت اســالمــي           
 . دستگير و فورا به اعدام محكوم شد

کبرا قرباني فـقـر و نـداري و قـربـانـي               

دولتي است که مردم را به بدبـخـتـي و      
فالکت کشانده و زنـدگـي آنـهـا را بـا                
مرارت و فقر و بدبخـتـي هـمـراه کـرده          

کـبـرا قـربـانـي حـکـومـت ضـد                .  است
انسان و ضد زن و ضد کودک جمهـوري  

 . اسالمي است
كمپين نجات كبرا رحمانپور ، يكي از 
بزرگترين و موفق ترين و انساني تريـن  
كمپين هـا بـر عـلـيـه اعـدام بـود كـه                   
انعكاس فوق الـعـاده زيـادي در دنـيـا            

 . داشت
ــدان و                   ــرا هــمــچــنــان در زن امــا كــب

 . دربالتكليفي كامل بسر ميبرد
خانواده كبرا، مادر و پدر دردمـنـد او       
اکنون دست ياري بسوي همه مـا دراز    

کرده و خواهـان اقـدامـات گسـتـرده و            
 .  بين المللي براي نجات کبرا هستند

كميته بين المللي عـلـيـه اعـدام ، بـه              
نامه پدر و مادر کبـرا پـاسـخ مـثـبـت           
داده و با اعالم كـمـپـيـن آزادي كـبـرا،           
ميخـواهـد کـبـرا فـورا از زنـدان آزاد                 

 . شود
کـمـپـيـنـي       "  كبرا را آزاد كنيد"  كمپين 

 .  براي آزادي كبرا و  كبراها است
 

كمك كنيد كبرا را به آغـوش خـانـواده      
 . اش برگردانيم

 
 كميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۸ نوامبر  ۱۴ 
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 . موفقيتي بزرگ براي هند است
هند تالش دارد با ادامه برنامه فضـايـي     
خود به قدرتي جـهـانـي در ايـن زمـيـنـه              

 . تبديل شود
چند روز پيـش، بـا گـذشـت          ١ چاندرايان 

سه هفته از آغاز سـفـرش از يـک مـرکـز              
فضايي در جنوب هند، وارد مـدار مـاه         

 .شد
" ام آي پـي   " قرار دادن کاوشگر موسوم به 

کيلوگرم بر سطح ماه مـرحلـه      ۳۰ به وزن 
 .اول اين ماموريت را تکميل مي کند

به گزارش خبرگزاري فرانسه اس ساتيـش  
: سخنگوي سازمان فضايي هـنـد گـفـت      

 ۱ در جريان نزول کاوشگر از چانـدرايـان     " 
به سوي ماه، يک دوربين ويدئوي تـعـبـيـه     
شده در کاوشگر، تصاوير ماه را به مرکـز  

 ."فرماندهي آي آس آر او ارسال کرد

اين کاوشگر در روزهـاي آيـنـده تـرکـيـب           
اتمسفر فوق العاده رقيق ماه مـوسـوم بـه      

 .اگزوسفر را بررسي خواهد کرد

قـرار اسـت طـي دو سـال                ۱ چاندرايـان    
آينده، نقشه اي سه بعدي از ماه تهيه کند 
و همچنين با کمک ابزاري که توسط هند 
و ساير کشورها از جمله آمريکا، بريتانيا 
و آلمان ساخته شده است در مورد وجـود    

 .يخ در اين کره تحقيق کند
مادهاوان نير، رئـيـس بـرنـامـه فضـايـي            

 ۹۵ را      ۱ هند، مـامـوريـت چـانـدرايـان           
درصد موفقيت آميز توصيف کرده و از     
طرح اعزام ماموريت ديگري بـه مـاه در       

 .خبر داده است ۲۰۱۲ سال 
آقاي نير همچنين گفت کـه هـنـد ارسـال         
يک ماهواره به مريخ را در دست بـررسـي   

 .دارد

 
 نوزادان و ايدز در ازبکستان 

 
مقامات بهداشـت در ازبـکـسـتـان مـي             

نوزاد در بيـمـارسـتـان      ۴۰ گويند بيش از 
شهر نمنگان در شرق کشور به ويروس اچ 
آي وي، که موجب بيماري ايدز مي شود 

 .آلوده شده اند
اين ماجرا در ماه گذشته برمال شد ولـي    
از آنجا که ازبکـسـتـان رسـانـه هـا را بـه                
شدت کنترل مي کـنـد در رسـانـه هـاي              

 .گروهي منعکس نشده بود
مورد اخير، تازه ترين مورد از يک رشـتـه   
موارد آلوده شدن نوزادان بـه ويـروس اچ         
آي وي در جمهوري هاي آسـيـاي مـيـانـه        

 .است
به گزارش سازمان ملل مـتـحـد ويـروس       
اچ اي وي در اسياي مرکزي به شـدت در    

 .حال افزايش است

علت غالب اين موضوع آلوده بودن خون 
. و يا تجهيزات پزشکي اعالم شده اسـت   

البته به علت مسائل سياسي اين کشـور  
ها سعي دارند تا انتقال اين ويروس را از     
طريق روابط جنسي بسيار ناچـيـز نشـان      

 .دهند
در مــاه اوت گــذشــتــه، دادگــاهــي در               

پرسنل پزشکي را در آلـوده   ۹ قرقيزستان 
کـودک بـه ويـروس اچ آي وي                 ۲۴ شدن 

 .مقصر شناخت
پرسنـل   ۲۱ در قزاقستان نيز سال گذشته 

پزشکي در ارتباط با آلوده شدن بيـش از    
نوزاد به اين ويروس مجرم شـنـاخـتـه      ۷۱ 
 .شدند

محکومين، ادعاي بي گنـاهـي کـرده و        
عدم رعايت بهداشت و شرايط نامساعد 

 .دبيمارستان ها را مقصر مي دانستن
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نوامبر افراد مسلح بـه   ۱۱ روز .  کردند
سالح گرم و سـرد وارد ايـن دانشـگـاه             
شده و به يکي از دانشـجـويـان مـقـطـع         

ضربـه   ۶ کارشناسي ارشد حمله کرده و 
دانشـجـوي   .  چـاقـو بـه او وارد کـردنـد             

مزبور هم اکنون در بيمارستان بستـري  
 .و حال او وخيم است

 
هــزاران دانشــجــوي ايــن دانشــگــاه در          
اعتراض به وضع پـيـش آمـده تـجـمـع             

اعتراضي بـرپـا کـرده کـه بـا تـهـديـد                    
در .  نيروهاي امنيتي مواجه شـده انـد      

حال حاضر براي جلوگيري از اعـتـراض   
دانشجويان، دانشگاه زاهـدان تـوسـط        
نيروهاي اطالعاتي و امـنـيـتـي اداره           
مي شود و دانشجويان اين بار تـوسـط     
نيروهاي امنيتي تـهـديـد بـه ضـرب و            

 .شتم مي شوند
 

در حاليکه نيروهاي امنيتي جمـهـوري   
اسالمي با حسـاسـيـت بسـيـار زيـادي           
ورود و خروج دانشجويان بـه دانشـگـاه      

ها را کنترل مي کننـد، افـراد مسـلـح         
وارد دانشگاه مـي شـونـد، در حضـور           
ــه              ــيــن امــنــيــت دانشــگــاه ب مســئــول
دانشجويان حمله مي کنند و بي هـيـچ   

. مشکلي از دانشگاه خارج مي شـونـد  
دانشگـاه زاهـدان اولـيـن دانشـگـاهـي              
نيست که در آن چـنـيـن اتـفـاقـي مـي              

در عــرض يــکــســال گــذشــتــه          .  افــتــد
دانشگاه لرستان، بيرجند و نـيـشـابـور         

. نيز شاهد چنيـن فـجـايـعـي بـوده انـد             
حمله افراد مسلح بـه دانشـجـويـان در           
دانشگاه ورامين و سـبـزوار تـا کـنـون            

 .منجر به مرگ دو دانشجو شده است
 

جمهوري اسالمي بـراي ايـجـاد رعـب           
وحشت در جامعه در جهت جلـوگـيـري    
از گسترش اعتراضات مردم در شـهـر     
ها مانور نيروهاي انتـظـامـي راه مـي         
اندازد و در دانشگاه ها به دانشجـويـان   

 .حمله مي کند
 

مصرانه از شما مي خواهم جـمـهـوري      
اسالمي را به دليل ايجاد نـا امـنـي و        
حمله به دانشجويان دانشـگـاه زاهـدان        

 .محکوم کنيد
 

 ۲۰۰۸ نوامبر  ۱۵ 
 نويد مينائي

 دبير سازمان جوانان کمونيست
 .ن.پ

ترجمه انگـلـيـسـي ايـن نـامـه بـراي               
کميته ا جرايي امنستي و ايرن خـان   

 فرستاده شده است و 
Luna Atkins 
IEC Coordinator   

نامه اعتراضي را براي مراجع   
 .مربوطه ارسال کرده است

 ...جمھوری اسالمی ایران را به  

برخالف نظر مـردم راي بـدهـنـد و هـر                
مقدار راي الکترال به حساب رقيـب هـم     
باشد کل راي الکترال به حسـاب رقـيـب      

نـمـونـه آخـريـن        .  پيروز ريخته خواهد شد
اين وتو کردن راي مردم بـرمـيـگـردد بـه        
. رقابت بوش و ال گور در دو دوره قـبـل        

اين يعني که صاحبان مال و مکنت راي 
رفـيـق   .  مردم را جـابـجـا خـواهـنـد کـرد           

کــامــران کــجــا مــردم امــريــکــا دارنــد            
سرنوشت شان پاي صندوق راي تـعـيـيـن     
مـيـکـنـنـد کـه مـن خـوشـحـال بـاشــم؟                     
مردمي که پاي صندوق راي هسـتـنـد و      
ظاهرا خوشحالند کـه دارنـد يـک کـاري           
ميکننـد بـهـمـيـن راحـتـي مـيـتـوانـنـد                   

 .کارشان را بي ثمر کنند
يکي به من جواب دهـد چـرا     :  نکته آخر 

هميشه بين بـد و بـدتـر بـايـد يـکـي را                  
انتخاب کنيم وقتي خـوب وجـود دارد؟       

رفيق کامران ميگويد اگر کمـونـيـسـتـي      
بود که يک ميليون راي بياورد بايد به او   
کمک کرد که راي بياورد من مـي گـويـم      
چرا بايد اين کمونيسم تالش کـنـد و در       
اين سيستم رئـيـس جـمـهـور آن شـود؟               
يعني کاري ديگر ندارد؟ راستش اگر يک 
ميليون راي داشته باشد و مـردم را بـه           
پاي ايـن بسـاط فـريـبـکـاري بـکـشـانـد                 

حرف . خودش هم دستکمي از آنها ندارد
 ! زياد است اما جا در نشريه کم

 !آبرا رحمانپور را آزاد آنيد

 !...آفتابگونه و جای کم

  

 یک دنیای  بھتر 
 

 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران 
 را بخوانید و به دیگران معرفی کنید
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از هفته قبل مـا چـاپ       :  يک توضيح( 

مــتــن کــتــبــي ســمــيــنــار بــازخــوانــي          
يا کتاب سرمايـه مـارکـس      "  کاپيتال" 

.  از منصور حکمت را شـروع کـرديـم         
در متن هفته قبل مـنـصـور حـکـمـت         
اشاراتي در مورد جايگاه کاپيتـال در    
تاريخ بشر داشت و اين هفته به بـحـث   

وجــه اثــبــاتــي و     " هــاي او در مــورد         
. کـاپـيـتـال اخـتـصـاص دارد           "  علـمـي  

هفتـه بـعـد بـحـث او در مـورد وجـه                    
تئوري مارکسيسـم و    و انقالبي  سلبي

جايگاه کاپيتال در آن را خواهيم آورد   
که البته ايـن دو وجـه  کـامـال بـهـم                   

 .مربوط هستند
در تـوضـيــح وجـه عــلـمـي کــاپـيـتــال                
منصور حکمت در واقـع مـروري بـر            
ماترياليسم تـاريـخـي و درک مـادي             

در هميـن  .  تاريخ توسط مارکس دارد
رابطه  بخش هايـي از دو اثـر ديـگـر             

پــيــشــگــفــتــار بــر   " مــارکــس، يــعــنــي     
" درافزوده اي بر نقد اقتصاد سـيـاسـي     

را "  ايـدئـولـوژي آلـمـانـي        " و همينطور   
در واقـع    .  ميخواند و توضيح ميدهـد 

به اولين اسنادي که اين درک علمي و   
انقالبي از تاريخ و جامعه بشري ارائه 

الـبـتـه خـود       .   ميشود رجوع ميکـنـد  
نيز در توضيح  مثال ها و نمونه هـاي  
جالبي مي آورد که بحث را  مـفـهـوم        

 .تر و جذابتر ميکند
براي تهيه متن حاضر ما متن پـيـاده     
شــده مــوجــود در ســايــت عــمــومــي           
منصور حکمت را مورد استفاده قرار 
داديـم امــا آنــرا بــا گــفـتــار شــفـاهــي              
تطبيق داديم و تـغـيـيـرات مـتـعـددي          
تقريبـا در تـمـام آن صـورت گـرفـتـه                  

تالش مـا ايـن بـوده اسـت کـه              .  است
متن حاضر حتي االمکان وفـادار بـه       
صحبت هاي حکمت بـاشـد و هـرجـا           
ما چـيـزي اضـافـه کـرده ايـم آنـرا در                  

 .داخل پرانتز قرار داده ايم
نيازي به گفتن نيست که چـاپ مـتـن        

" سمينار بـازخـوانـي کـاپـيـتـال           " کتبي
حکمت را در حالکيـه دنـيـا مشـغـول          

مهمترين کـتـاب   " صحبت در باره اين 
 .  است، مفيد دانستيم" تاريخ

در ضمن همه تيترها و سوتيتـرهـا از     
 )  جوانان کمونيست. ما است

 

 
بازخوانی کاپيتال مارکس  

 ٢٠٠١ فوريه  
 

بگـذاريـد ابـتـدا از جـنـبـه عـلـمـي و                     
. اثـبـاتـي کـاپـيـتــال صـحـبـت کـنـيــم                 

آنچيزي که همه فکر مـيـکـنـنـد بـايـد          
. کــاپــيــتــال را بــه خــاطــر آن خــوانــد             

ــبــيــنــيــم             "  ــيــم ب کــاپــيــتــال را بــخــوان
کـاپـيـتـال را       ". " مارکسيسم چـيـسـت     

بخوانيم بـبـيـنـيـم مـارکـس راجـع بـه                
داري  چـه گـفـتــه             اقـتـصـاد سـرمـايـه        

کاپيتال را بخوانيم تا بـدانـيـم    " ، " است
که متد مارکس در تحـلـيـل جـامـعـه         

ايـــن جـــنـــبـــه واقـــعـــي        ".  چـــيـــســـت
بله بايد آنرا خـوانـد   .  مارکسيسم است

. تا فهميد که مارکس چه گفتـه اسـت    
اين جنبه عـلـمـي و اثـبـاتـي تـئـوري               
مارکس همان چيزي است کـه مـا بـه        

 ، خـود مـارکـس گـفـتـه،            ايـم    آن گفتـه 
نگـرش مـاتـريـالـيـسـتـي بـه تـاريـخ،                  

نـحـوه اي کـه            .ماترياليسم تاريـخـي  
. مارکسيسم جهان را نگاه کرده اسـت 

نگـري مـارکسـيـسـتـي، نـظـريـه               جهان
ماترياليستي تـاريـخ کـه اسـاسـا در              

  بحـث شـده    "  ايدئولوژي آلماني" کتاب 
 . است

 
 مھمترين پاراگراف مارکسيسم 

 
تـان     اگر شما وقت داريد که در زندگـي 

فــقــط دو صــفــحــه از مــارکــس را                 
بخوانـيـد، مـن پـيـشـنـهـاد مـيـکـنـم                   
پيشگفتار  بر نقد اقتصاد سياسـي را    

به نظر من اين مهمترين دو   .  بخوانيد
. تــئــوري کــمــونــيــســم اســت          صــفــحــه

پيشگفتار به نقد اقتصاد سياسـي در    

کــه هــمــراه بــا کــتــاب            ١٨٥٧ ســال   
" اي بر نقد اقتصاد سـيـاسـي      درافزوده"

منتـشـر شـد کـه  اولـيـن سـه فصـل                     
.  کاپيتال  است که بـعـدا مـيـخـوانـيـد         

در واقع همان کتاب است و کـاپـيـتـال     
اجـازه بـدهـيـد مـن          .  امتداد آن اسـت   

اينجا برايتان بخوانم، الـبـتـه از روي          
البداهه آن    متن انگليسي و ترجمه في

به رواني که دوسـت داشـتـم نـخـواهـد           
 .بود

  
مارکـس مـيـگـويـد کـه  دانشـجـوي                 
حقوق و فـلـسـفـه بـوده اسـت و زيـاد                  

اي در بحـث اقـتـصـاد نـداشـتـه             تجربه
اگر چه حقوق رشـتـه     : " ميگويد.  است

ويژه مطالعه من بود، من حقوق را بـه  
عنوان بخشي از فلسفه و تاريخ دنبال 

به  ١٨٤٣ و  ١٨٤٢ در سال .  ميکردم
عنوان اديـتـور رايـنـيـشـه زايـتـونـگ              
اولين بار خودم را در ايـن مـوقـعـيـت          

آور پيدا کردم که مجـبـور شـدم       عذاب
و .  راجع به اقتصاد سياسي حرف بزنم

اين به خاطر اين بود که مجلس رايـن    
راجــع بــه دزدي چــوب از جــنــگــل،               

چــونــکــه  ."  قــوانــيــنــي را مــيــگــذرانــد     
کشــاورزهــا و آدم هــاي آس و پــاس              
ميرفتند و بـراي خـودشـان چـوب از               

و بحثهائـي بـر     .  " جنگل برميداشتند
سر اين مسأله عليه روزنامه راينيشـه  

و در بـاره      .  زايتونگ راه افـتـاده بـود         
". موقعـيـت دهـقـانـان نـاحـيـه مـوزل               

مارکس اينجا ميفهمد که بايـد بـرود     
بـا بـحـث      .  اقتصاد سيـاسـي بـخـوانـد       

هايي که راجع به حقوق و فـلـسـفـه و           
ــده نــمــي شــود جــواب              تــاريــخ خــوان
موضوع دزدي چوب و وضع دهقـانـان   

و دارند به روزنـامـه اش     .  موزل را داد
بــعــلــت مــوضــعــگــيــري اش حــملــه            

 . ميکنند
 

اولـيـن کـاري کـه         : " مارکس ميگويـد 
بدست گرفتم که انجام بدهم ايـن بـود       
که با ترديدهايم در مـورد هـگـل، در        
مورد فلسفه هگل راجـع بـه حـقـوق،           

." راجع به قانون، تسويه حساب بکنـم 
يعني اول در مورد نقـد فـلـسـفـه حـق           

که ظـاهـرا   .  هگل مطلبي نوشته است

مطلب خيلي اقتصادي از آب در مـي  
هـاي     دسـتـنـوشـتـه     "  آيد  و بعدا به نـام    

دســت نــوشــتــه هــاي      " و يــا     "  پــاريــس
چـاپ مـيـکـنـنـد،         "  اقتصادي فلسفـي 

 )  ١ .  (١٨٤٤ سال 
 
مطالعاتم، من را بـه    : " ادامه ميدهد 

اين نتيجه رساند که نه روابط حقوقـي  
و نه اشکال سياسـي را نـمـيـشـود بـه             
اعتبار خودشان يا بر مبناي تـوسـعـه      

. عمومي شعور و ذهن بشـر فـهـمـيـد         
برعکس بـايـد ايـنـهـا را از شـرايـط                  
ــا، از آن                   ــهـ ــي آدمـ ــدگـ ــادي زنـ مـ

اي کـه هـگـل آنـرا جـامـعـه               مجموعه
که آناتـومـي   .  مدني مينامد، در آورد

بندي جامعه مدني  را در      و استخوان
اقتصاد سياسي آن جامعـه جسـتـجـو       

 ." کرد
 

اي بود که مارکـس گـرفـتـه        اين نتيجه
بعد از اينکه رفته ببيـنـد دنـيـا       .  است

چه خبر است و  تاريخ خوانده اسـت و    
مطالعه کرده است و حـقـوق خـوانـده           
است به اين نتيجه رسيده است کـه نـه     
مثل اينکه از حقوق نمـيـشـود شـروع       

از .  کرد و راجـع بـه حـقـوق حـرف زد             
فلسفه نميتوان شروع کرد و راجـع بـه       

راجـع بـه جـامـعـه          .   فلسفه حـرف زد     
نميشود حـرف زد بـدون ايـنـکـه اول                

) جامعـه ( راجع به اقتصاد سياسي آن 
ريشه همه اينـهـا در     .  حرف زده باشيد

اقتصاد سياسي و شـرايـط مـادي آن          
 .جامعه است

 
مطالعه ايـن بـحـث را در          : " ميگويد 

پــاريــس شــروع کــردم بــعــد رفــتــم در           
يـعـنـي وقـتـي        ."  بروکسل ادامـه دادم   

پليس او را در فرانسه تحت تـعـقـيـب       
قرار داده است کتابـش را بـا خـودش          
برداشته و برده است بروکسل و به ايـن  

رسـيـده کـه بـه نـظـر مـن ايـن                     نتيجه
مهمترين پاراگراف تئوري کمونـيـسـم    

وقتي به اين نتيـجـه   : " ميگويد.   است
رسيدم تبديل شد بـه چـراغ راه تـمـام             

و اين نـتـيـجـه را           ".زندگي فکري من
. اينجـا مـيـخـواهـد خـالـصـه بـکـنـد                 

 :برايتان ميخوانم
 
ــيــد اجــتــمــاعــي             "  ــول ــهــا در ت انســان

زنــدگــيــشــان، در بــازتــولــيــد مــادي           

زيســتــشــان، بــه طــور نــاگــزيــر وارد            
روابطي ميشوند که مستقـل از اراده      

ــهــاســت  ــن روابــط ، روابــط             .  آن و اي
اي هستند که در هر مقطع در  توليدي

مــيــگــويــد  ."  هــر دوره وجــود دارنــد        
انســانــهــا بــراي زنــده بــودن و وجــود             

شـان در هـر          داشتن مستقـل از اراده     
ــصــادي                ــت ــط اق ــک رواب دوره وارد ي

کـلـيـت ايـن مـنـاسـبـات             . " ميـشـونـد   
توليد، زيربناي اقتصادي جـامـعـه را        

اي    آن بنـيـاد واقـعـي      .  تشکيل ميدهد
که بـر مـبـنـاي آن روبـنـاي حـقـوقـي                    
سياسي بنا ميشـود و تـمـام اشـکـال            
شعور اجتماعي با اين تطـبـيـق پـيـدا        

يعني ميگويد بشـر در هـر         ."  ميکند
اي وارد يک مناسـبـات تـولـيـدي         دوره

اش،    مــيــشــود مســتــقــل از اراده              
مناسبات حقوق و سـيـاسـي جـامـعـه         
روي اين زيربناي اقتصادي بـنـا شـده        
است و بعد همه اشکال درک و شـعـور     
ذهني اش، مذهب، شـعـر، ادبـيـات،         
آگاهي، هنر، زيبائي، همه ايـنـهـا بـا         
اين واقعيتي که زير بناي اين مسائـل  

شـيـوه   . " است، تطبيق پيدا ميـکـنـنـد    
توليد زندگـي مـادي بـه کـل پـروسـه               
زندگي اجتماعي، سيـاسـي و فـکـري         

اي از توسعـه   در مرحله.  شکل ميدهد
نــيــروهــاي مــادي تــولــيــد و روابــط             
توليدي، توان تـولـيـدي بشـر بـا ايـن               
مناسبات اقتصاديش در تضـاد قـرار     

يعني در واقع با آن چـيـزي     ."  ميگيرد
که به آن ميگوييم مناسبات مـلـکـي      

يـعـنـي در      ).  در تضاد قرار ميـگـرد  ( 
اي قــدرت تــولــيــدي بشــر بــا              نــقــطــه

مـنـاسـبــات مـلــکـي در تضـاد قــرار               
اي از      ميگيرد و آنـجـاسـت کـه  دوره          

انقالبات اجتماعي آغاز مـيـشـونـد و       
در اين دوره انقالبات اجتماعي، بشـر    
به تکان در مي آيد در صـدهـا شـکـل       
سياسي، هنري و حـقـوقـي،  مـبـارزه          
طــبــقــاتــي اوج مــيــگــيــرد و تــبــديــل          
ميشود به شرايطي که  آن مناسـبـات   
ملکي، روابط مالکيتـي کـه مـزاحـم         

اند را عـوض   رشد نيروهاي مولده بوده
و بــاز وارد يــک شــرايــط           .  مــيــکــنــد 

اقتصادي جـديـد و مـرحلـه جـديـدي               
ميشويم که بـاز بشـر زنـدگـي مـادي            
اش را دارد بر مـبـنـاي اقـتـصـاديـات          

و باز ايـن دوره    .  جديدي شکل ميدهد
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هم مطابق با خودش اشکال روبـنـايـي    
اي خـواهـد    و سياسي و حقوقي و غيره

 )٢ (  .داشت
 

 توليد مادی و جامعه انسانی 
در نتيجه مارکس ميـگـويـد کـه ايـن          
آگاهي و شعور بشر و ذهـنـيـت بشـر           

ــدگــي مــادي           ــيــســت کــه زن اش را      ن
ميسازد، بر مبناي فکر شما نـيـسـت      
که جامعـه را سـازمـان مـي دهـيـد،               
بلکه بر مبناي سازماني کـه جـامـعـه       
حول توليد به خـود گـرفـتـه اسـت کـه             

شـمـا   .  افکار شما شـکـل مـيـگـيـرنـد           
ممکن است اين حکم را در کل قـبـول   
کنيد، ولي متوجه ظرائف ايـن بـحـث      

 . نباشيد
 

ميدانيد مارکس ميگويـد؟ مـارکـس      
ميگويد هر چيزي را کـه شـمـا بـه آن           
فکر ميکنيد، حتي حـقـيـقـت، رنـگ          
ويژه تـاريـخـي و دورانـي را دارد کـه                

. ريشه در مناسبات اقتصـادي دارنـد    
شما اگر به فيلمهاي فضائي و علـمـي   
و تخيلي نگاه کنيد، مـيـبـيـنـيـد کـه            

جـريـان      ٣٠٠٠ فيلـم مـثـال در سـال             
دارد، سفينه رفته است به کـهـکـشـان       
هاي ديگر ولي هنوز دارنـد بـا کـرات        
!  ديگر پول ميدهند و  جنس ميخـرنـد  

هنوز ذهنيت کاپيتان سفيـنـه اي کـه        
مثال بـا عـده     "  راه شيري" دارد آنطرف 

موجودات ديگر سر و کله ميزنـد، در    
ــکــر  ــا اســت     "  ارزش" ف ــزه ــي ــد .  چ دارن

ميکنند و اخـالقـيـات او و          "  مبادله" 
تصورش از رفاقت، دوستـي، تـعـهـد،       
زيبايي، خوبي، بدي، همـه آن چـيـزي        

خوب فـيـلـم      .  است که ما امروز داريم
طــرف نـمــي    !   را امـروز ســاخـتـه انـد          

تواند تصور کند که اگـر مـنـاسـبـات          
اجتماعي به جايـي رسـيـده اسـت کـه            
اگر سفينه فضايي به چند کـهـکـشـان       
آنطرف تر فرستاده ايد با سرعت البـد    
چند برابر نور، ديگر مقولـه اي مـثـل        

" انصـاف " ،   " بده بستـان " ، " داد و ستد" 
بـه  "  عشـق " به معني امروزي کـلـمـه،        

بـه  "  زيـبـايـي   " معـنـي امـروز کـلـمـه،             
بـه  "  رفـاقـت  " معني امـروزي کـلـمـه،           

معني امروزي کـلـمـه ديـگـر مـعـنـي             
چون اينها رنگ جامعه اي کـه    .  ندارد

 .  در آن زندگي ميکنيد را دارد
 

با خودتان فکر کنيـد چـه چـيـزي بـه             
مي آيد، چه چيزي بـه  "  درست" نظرتان 
مـي آيـد؟      "  زيـبـا  " يـا    "  زشـت " نظرتان   

" مـنـصـفـانـه     " وقتي ميگوئيد چـيـزي     
هست يـا نـه، داريـد بـا چـه مـالکـي                  
ميسنجيد؟ تصورتان را از عدالـت از    

 چه ميگيريد؟ 
 

ما االن فـيـلـم اسـپـارتـاکـوس را کـه                 
هـا هـم        ميبينيم فکر ميـکـنـيـم بـرده       

هـا     مثل يک سري از هميـن پـنـاهـنـده       
تصـور  .  انـد    اند کـه انـقـالب کـرده         بوده

) بـرده ( نمي کنيم که در آنـزمـان آدم           
حتي خودش خود را با روميهـا بـرابـر      

فـکـر مـيـکـرده کـه           .  اسـت   نميدانسته
) بــرده دار  ( طــرف      .  پســت تــر اســت    

حاضر نبوده با برده در يـک مـنـطـقـه            
فيزيکي نزديکتـر بشـود، مـعـاشـرت          
بکند و حتي جواب حرف او را بدهـد،  
مثـل احشـام بـا او رفـتـار مـيـکـرده                   
است، اينطور نيست اگر فرد برده مـا    

آقا مي بـيـنـيـد       : " را مي ديد ميگفت
با ما چطور رفتار ميـکـنـنـد؟ مـا را          

!". مثل گاو و گوسفند نگاه ميکـنـنـد   
در آن مـقـطـع ايـن           .  اينطـور نـيـسـت      

ذهنيت حـاکـم     )   فرض برده و ارباب( 
تـريـن آدم      عادل.  بر بشريت آنروز است

داري را در سـيـسـتـم            آن دوره نيز برده
 . خودش فرض ميگيرد

 
کما اينکه يک روزي به رفتار االن مـا    
ــد              ــدي ــات خــواهــنــد خــن ــوان ــا حــي ! ب

ميگويند ببينيد اينها با حيوانـات و    
! موجودات زنده چه کار ميـکـرده انـد     

يک جايي درست مـيـکـردنـد بـه اسـم             
که سعي ميکردند تميـيـز   "  کشتارگاه" 

و اگر حيـوانـي مـريـض       ! نگهش دارند
اگـر  !  ميشد فورا بـا تـيـر مـيـزدنـدش          

اسبي در مسابقه پايش مي پيچيد با 
بـچـه شـان      )  آدمها( و !  تير ميزدندش

را اگر زيـاده بـر مصـرف بـود سـقـط               
 ! ميکردند

 
ما آن مقوالت را داريم با فرهـنـگ و     

خـوب  .   اخالقيات امروز مي سنجيـم 
و بدي اين مقوله ها و جايگاه آنها در   
ذهن ما و اخالقيات مـا و حـقـيـقـي            
بودن و غير حقيقي بودن  تصميـمـات   
و افکارمان را همه با توجه به جامعـه  

رنـگ مـبـادـلـه و          .  امروز مـيـگـيـريـم     

سرمايه و کاال، ارزش، ارزش اضافـه،  
سود و فيتيشيسم کاالئي و غـيـره را       

بشري که سيصد سـال  .  به آنها ميزنيم
قبل از ما زندگي ميکـرده اسـت، يـا        
چهـارصـد سـال بـعـد از مـا زنـدگـي                   
بکند، اين مقوالت را اصـال بـه ايـن            
شکل درک نميـکـنـد، چـون زيـربـنـاي            
اقــتــصــادي چــيــز ديــگــري را حــکــم            

 . ميکند
 

گفتم،  شما فکر کنيد ببينـيـد از چـه        
چيزي خوشتان مي آيد، با چـه کسـي       
معاشـرت مـيـکـنـيـد، کـجـا دوسـت                
داريد زندگي بکنيد، آدمها را چگونـه  
قضــاوت مــيــکــنــيــد، ســؤال چــنــدم           
مکالمه شما با يک نفر است که طـرف  
چه کاره است؟ کجا زندگي مـيـکـنـد؟     
چون  يکي از فاکتورهاي مهم در ايـن  

در هشتصد سال پـيـش     .  جامعه است
نميتوانستيد بپـرسـيـد کـه طـرف چـه             

چـون اگـر بـه شـمـا سـالم               .  کاره است
کــرده اســت  از هــمــان اول اصــل و                 

 . نسبش را ميدانستيد
 

بحث مارکس از نظر علمي اين اسـت    
که ميگويد من رفتم تحقيـق کـردم و       

اي که انسانها  ديدم که اقتصاد و نحوه
معاششان را تأمين ميکنند، تعيـيـن   
کنـنـده ايـن اسـت کـه آنـهـا چـگـونـه                     
زندگي ميکـنـنـد؛  چـه جـوري فـکـر                
ميکنند؛  از چه چيز خـوشـشـان مـي         
آيد و از چـه چـيـز بـدشـان مـي آيـد؛                    
چگونه قضاوت ميکننـد؛  سـيـسـتـم          
حقوقيشان چگونه اسـت و عـدالـت و          
شکنجه در سيستمشان به چه مـعـنـي    
است و چه چيزي شکنجـه مـحـسـوب       

مـجـازات بـرايشـان يـعـنـي            .  نميشود
چه؟ عشق چه معـنـي دارد، دوسـتـي         
برايشان يعنـي چـه و انـتـقـام بـه چـه                  
معنائي است؟ همه اينها را وقتي در   
نظر بگيريد ميبينيد رنگ مناسبـات  

 . اش را با خود دارند توليدي دوره
 

انـد، حـاصـل         اينها از آسمان نـيـامـده     
تکامل فکري بشر نيستـنـد، حـاصـل       
يـک تــاريـخ طــوالنـي بشــر در مــورد              
مقوالت عشق و عـدالـت و دوسـتـي           
نيستند، بـلـکـه حـاصـل مـنـاسـبـات              
اقتصادي است کـه در هـر لـحـظـه و              
دوره، انسانها بـيـن خـودشـان بـرقـرار           

" ايدئـولـوژي آلـمـانـي       " کتاب .  اند کرده
اين بـحـث را در جـزئـيـات تـوضـيـح                 
ميدهد و اگر ميخواهيد بـدانـيـد کـه         
ديدگاه ماترياليسم تاريخي مـارکـس     
کجا بسط يـافـتـه اسـت، اسـاسـا در               
ايــدئــولــوژي آلــمــانــي بــايــد دنــبــالــش       

 . بگرديد
 

 شيوه توليد و درک تاريخ 
 

)  در ايــدئــولــوژي آلــمــانــي    ( مــارکــس   
اولين فرض وجود جـامـعـه    : " ميگويد

بشــري ايــن اســت کــه آدمــهــا در آن              
نميتوان جـامـعـه بشـري را         ."   اند زنده

. تصور کرد که آدم زنده در آن نباشـنـد  
اگر راجع به جامعه حرف ميزنيد پـس  

حـرف     آدمـهـاي زنـده     داريد راجـع بـه       
و بـعـد     .   از نظر جسمي زنـده .  ميزنيد
که اگر قـرار بـاشـد آدمـهـا          :   ميگويد

زنده باشند قاعدتا بايد معاششـان را    
اولـيـن مسـألـه       .  از جائي تأمين کنند

يک جامعه اين است که اين آدمهـا از    
کجا مي آورند و ميخورنـد؟ چـگـونـه       
در مقـابـل طـبـيـعـت خـود را حـفـظ                  
ميکنند؟ چه چيزي ميپوشنـد؟ کـجـا      
ميخوابند؟ چـگـونـه انـرژي از دسـت            

 رفته شان را بازتوليد ميکنند؟ 
 

ميگويد انسان قبـل از ايـنـکـه فـکـر             
کند و مذهب داشـتـه بـاشـد يـا هـنـر              

بنابرايـن  .  داشته باشد، بايد زنده باشد
اولين پيش داده وجود جامعه بشـري،  

آن نـحـوه اي کـه آدمـهـا            .  توليد است
 .  توليد ميکنند

 
او ميگويد در اوائل از ميوه درخـتـان   
اســتــفــاده مــيــکــردنــد و يــا شــکــار             
ميکردند ، و از يک جايي تقسيم کـار    
شروع ميشود، و بـراي تـولـيـد کـردن          

ديـگـر   .   وارد منـاسـبـاتـي مـيـشـويـم          
اينطور نيست که هـرکـس خـودش را        
زنده نگاه دارد، بلکه يک مـکـانـيـسـم        

تر و پيچـيـده    اجتماعي بتدريج پيچيده
تر بوجود مي آيـد کـه هـمـه را زنـده                

 . نگاه ميدارد
 

نميدانم دقـت کـرده ايـد يـا نـه، االن                  
. وقتي سيل مي آيد همه مـيـتـرسـنـد       

قبال اگر خانه شما سيل مي آمد مـن    
خانه شما سيل آمـده  .  نگران نمي شدم

ولـي وقـتـي      !  است شما را آب ميـبـرد  
منبع انرژي و برق کامـپـيـوتـر مـن و          
شما به مرکزي و کارخانه برق متصـل  
باشد، آنوقت اگر سيـل بـيـايـد مـن و            

قبال هيچگاه بـه  .  شما نگران ميشويم
اي که در خالل اين بـيـسـت سـي        اندازه

سال اخيري که ما تلويـزيـون را نـگـاه         
ميکنيـم، ايـن انـدازه اخـبـار بـرف و                 
باران و سيل باعث پـانـيـک عـمـومـي         

انســان در وهلــه اول فــکــر         .  نــمــيــشــد
ميکند که تکنولوژي پيشرفـت کـرده     

سازي بهتـر شـده اسـت و           است و خانه
حال که سيل آمده است البد مقابله با 

تـر اسـت، امـا           الـقـاده راحـت        آن علي
هـمـه   .  ميبينيم که عمال چنين نيست

بسيج مي شوند که چـه شـده امسـال          
بــراي .  دو درجــه هــوا ســردتــر اســت           

اينکه اگر کشتيهاي باري و قـطـارهـا      
نتوانند به موقع حرکت کنند، اينطور 
نيست که گويا هـر کـس تـوي خـانـه              
خودش يک بز دارد و از شير و سرشيـر  
آن استفاده ميکنيم و بعد هم پشـمـش   
را مـي چـنـيـنـيـم و پـولـيـور درسـت                   

همان شب ممکن است همـه   .ميکنيم
اگر بـه  !   ما از سرما در خانه يخ بزنيم

فرض چند نفري از انتـقـال بـنـزيـن در          
فالن منبع توليد بنزين در اسکاتلـنـد   
جلوگيري کنند ممکن است اينجا در   
جنوب انـگـلـسـتـان کـمـبـود غـذائـي               
بوجود بيايـد و مـدارس را تـعـطـيـل               

حتما يادتـان هسـت کـه        .  اعالم کنند
وقــتــي خـــبــر وارد شــدن ويـــروس                 

به بانکهـا را پـخـش        "  ميلينيوم باگ" 
کردند چه نگرانيهائي پيش آمد و چـه    
پانيکي شد؟ به اين دليل که مـمـکـن      
بود حقوقها به موقع نرسند، وامها و   

ها رد و بدل نشـونـد و خـريـد و            هزينه
فروش صورت نميگرفت، در نـتـيـجـه       

 . جامعه ميخوابد
 

بنابراين ميخواهم بگـويـم روشـي کـه         
ما داريم با آن زندگـيـمـان را تـأمـيـن           

تـر و       ميکنيم، مداوما دارد پـيـچـيـده    
مـارکـس اشـاره      .  تر ميشود اجتماعي

ميکند که انسانها بايد زنـده بـاشـنـد         
. اما فقط مساله زنده مانـدن نـيـسـت      

که برويم از مـيـوه درخـتـان اسـتـفـاده            
اگر ايـن جـامـعـه       .  کنيم و شکار کنيم

بخوابد يک مـکـانـيـسـم پـيـچـيـده اي              
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خوابيده اسـت و بـا يـک مـکـانـيـسـم                 
. پيچيده اي ميتوان آنرا بـراه انـداخـت     

در نتيجه اولين وجـه مشـخـصـه يـک            
. جامعه بشري داشتن اقتـصـاد اسـت     

اين اقتصاد رابطه اي است بين انسان 
چگونه بشر رابطه خـود بـا     .  و طبيعت

 .طبيعت را سازمان داده است
 
مارکس خيلي قشنگ  ايـنـرا بـحـث        

ميکند و ميگويد که هـر چـه روابـط          
تـر     انسانهـا بـيـن خـودشـان پـيـچـيـده               

مــيــشــود، رابــطــه بــا طــبــيــعــت هــم           
هرچه رابطه اش بـا  .  تر ميشود پيچيده

طبيعت پيچـيـده تـر اسـت، مـجـبـور              
است رابطه اي پيچيده تـر بـا خـودش        

آن آدمـي کـه تـنـهـايـي             .  داشته باشـد 
ميچرخـد فـوقـش بـتـوانـد از درخـت                

اگر بنا باشد چيزي را در .  چيزي بکند
سه متـر زيـر زمـيـن بـدسـت بـيـاورد                 
آنوقت نياز به کسان ديـگـري خـواهـد       
داشت که براي او مـتـه بسـازنـد، يـا              

. براي او بيل مکانيکي توليـد کـنـنـد      
يا چـنـد نـفـر را پـيـدا کـنـد کـه سـر                         

.   منجنيقي را بگيرند و کـاري کـنـنـد        
ديگر يک نفر به تنهائي قـادر نـيـسـت       
اورانيوم استخـراج کـنـد، يـا کشـتـي             
بسازد يا سوخت از مـنـابـع فسـيـلـي           

بـه  .  خاورميانه بدست بياورد و غـيـره    
اي که رابطـه بشـر بـا طـبـيـعـت               درجه

ــر مــيــشــود، مــنــاســبــات             ســخــت  ت
.  تـر مـيـشـونـد          اجتماعي نيز پيچـيـده  
تـر مـيـشـود و آن              تقسيم کار گسترده

شکل اقتصادي مـوجـود در زنـدگـي           
تـر مـيـشـود و            انسانها تعيين کنـنـده  

سنـگـيـنـي آن شـکـل اقـتـصـادي بـر                   
   .انسانها بيشتر حس ميشود

 
شما اين روزها نـمـي تـوانـيـد بـا يـک              
بسته نان و انگور از خانه بزنيد بيـرون  
و بگوييد من رفتم پيدا کنـم کـه مـن        

)  حـتـي  ( بـاالخـره  بـرويـد و             !  کيستم
االن شــمـا نـمــي       .  پـس فــردا بــيـايـيــد       

توانيد از ايـن اقـتـصـاد يـک ذره دور              
در نتيجه سنگيني اقتصاد و   .   شويد

سنگيني توليد بر زنـدگـي  را حـتـي             
بـا وجـود     .  االن بيشتر حس ميکـنـيـم   

اينکه زندگي فکري و معنوي مـا بـه       
تر از کساني اسـت کـه        مراتب پيچيده

انـد     در هزار سال قبل زندگي ميـکـرده  
و کاالها يا محصوالتـي کـه بشـر بـا           

آنها سر و کار دارد به مراتب بـيـشـتـر     
از قـديـم اسـت، ســنـگـيـنــي شـرايــط                

تر از قـديـم        اقتصادي صد مرتبه قوي
  .بر زندگي ما خود را نشان ميدهد

 
نکته ديگري  که مـارکـس مـيـگـويـد         
بايد وجود داشتـه بـاشـد تـا جـامـعـه              
وجود داشته باشد اينست که  انسـان      

.  بايد خودش را هـم بـازتـولـيـد کـنـد               
در نـتـيـجـه رابـطـه           .  توليد مثل کـنـد  

افراد بشر با همديگر، خانوداه و نحـوه  
اي که با يکديگر فعل و انـفـعـال     رابطه

کـه  .   ميکنند، تعيين کننده ميـشـود  
بعد از خانواده به عشاير و طـايـفـه و          
 . ايل و قبايل و طبقه تکامل مييابد

 
در نــتــيــجــه آن چــيــزي کــه مــارکــس            
ميگويد شيـوه تـولـيـد، فـقـط شـيـوه               
رابطه فيزيـکـي بشـر بـا طـبـيـعـت و                 
ساختن و توليد محصوالت نـيـسـت،      

اولـيـن    .بلکه تمام شيوه زندگي ماست
نکته بنابراين در تئوري ماتريالـيـسـم    

 modeتاريخي مقوله شيوه توليد،   
of production    شـــيـــوه  .  ، اســـت

اي کـه       توليدي عبارت است از نـحـوه    
مــا تــولــيــد اجــتــمــاعــي را ســازمــان          

ايم و بر مبناي آن شيوه تـولـيـد و         داده
ايـم،     نحوه توليـدي کـه سـازمـان داده          

مناسبات فيـمـابـيـن آدمـهـا، افـکـار             
آدمــهــا و تــمــام زنــدگــي روبــنــائــي،            
حقوقي، سياسي، قانونـي، هـنـري، و        

ايـن را    .  ادبي انسانها بـنـا مـيـشـونـد        
مجموعا شيوه تـولـيـد نـام گـذاشـتـه              

 . است
 

شيوه توليد اساس توضيـح هـرچـيـزي       
ــه بشــري اســت            ــامــع مــا در    .  در ج

چهارچوب کـدام شـيـوه تـولـيـد و در                 
رابطه با چه چيزهائي حرف مـيـزنـيـم؟     
شيوه توليد فئودالـي روبـنـاي فـکـري          
ديـگــري دارد، مــعـيــارهــاي ديــگــري         
دارد، اخالقيات ديگري دارد، هـنـر و     
ادبيات ديـگـري دارد، و انسـانـهـاي              
متفاوتي دارد کـه مـا آنـهـا را درک                 

در جامعه سوسـيـالـيـسـتـي       .  نميکنيم
هـاي     هـا و مشـغلـه          انسانها دغـدغـه    

ديگري دارند کـه اگـر بـا ايـن شـيـوه                 
توليدي که در آن هستـيـم در بـاره آن          
صحبت کنيم، رنگ خودمان را به آن   

اين شيوه تـولـيـد يـک شـيـوه             . ميزنيم

ــه آن                 زنــدگــي اســت کــه مــارکــس ب
mode of life  شــيــوه .   مــيــگــويــد

 . توليد اساس درک تاريخ است
 

با توجـه بـه شـيـوه تـولـيـد اسـت کـه                    
بـدون  .  ميتوان دولت را تـوضـيـح داد       

ارجاع به اقتصاد نـمـيـتـوان دولـت را          
دولت فقط وقتي بوجـود  .  توضيح داد

مي آيد کـه بشـود تـولـيـد مـازاد بـر                
. نيازهاي انسانهـا را از آنـان گـرفـت            

وقتي سطح توليد در حـدي اسـت کـه        
انسانها فقط فرصت دارند که خود را   
زنده نگاه دارند، دلـيـلـي بـراي وجـود          

در نـتـيـجـه تـمـام قـوه              .  دولت نيسـت 
قهريه دولت وقتي الزم مـيـشـود کـه           
يک اضافه مـحـصـولـي هسـت کـه از             
کساني ميگيرند و به کسـان ديـگـري      

دولت ابزار دست آن کسانـي  .  ميدهند
اســت کــه ايــن اضــافــه مــحــصــول را           

مقوله استثـمـار ايـنـجـا بـه           .  ميگيرد
دولت ربـط پـيـدا مـيـکـنـد، اضـافـه                  
محصول بايد وجود داشتـه بـاشـد تـا         

 .دولت باشد
 

 جامعه در برابر فرد 
 
مارکس از خود بيگانگـي صـحـبـت        

ميکند، از اين واقعيتي کـه مـا يـک          
فرد هسـتـيـم در مـقـابـل جـامـعـه و                    

طـوري کـه     .   جامعه با ما روبـروسـت    
حس ميکنيم که مـا بـا يـک نـيـروي              
قوي بيرون از خودمان روبرو هسـتـيـم      
که بـايـد بـرويـم مـعـاشـمـان را از آن                   

مسکن و محل زندگيمان را .   بگيريم
اجازه حرف زدنـمـان را     .   از آن بگيريم

از آن بـگـيـريـم و عـمـرمـان را از آن                    
يک کاري کـنـيـم کـه بـه مـا               .  بگيريم

يک کاري کنيم کـه بـه     .  بهداشت بدهد
 !ما معاشرت بدهد

 
اي هست به اسم جامـعـه کـه بـه          پديده

صورت يـک نـيـروي خـارجـي بـا مـا                  
از دورتــر کــه نــگــاه       .  روبـرو مــيــشــود   

ميکنيم مـيـبـيـنـيـم کـه ايـن نـيـروي                 
و اسـاس    .  خارجي دست خود مـاسـت  

اين از خـود بـيـگـانـگـي در تـئـوري                   
مارکس اين است که به چه نحو خـود    
اين شيوه توليد اقتصادي اجـتـمـاعـي     
که بشر در تالش اش بـراي  بـقـاء بـه           
وجود آورده است، به نـيـروئـي عـلـيـه           

و بدون درک   .  خود بشر تبديل ميشود
شيوه تولـيـد نـمـيـتـوان ايـن خصـلـت                
جامعه امـروز، از خـود بـيـگـانـگـي                

اين عظـمـت نـيـروي       .  انسان را فهميد
ابژکتيو بيرون را که همه ما را ظاهـرا  
مقهور خودش کرده است، بـدون درک    

 . داري ممکن نيست سرمايه
 

داري ايـن عـظـمــت           در جـامـعـه بـرده        
را بـه ايـن     )   نيروي جامعه عليه فرد( 

دار با چـنـد تـا         برده.  صورت نميبينيم
هايش با شمـشـيـر چـنـد قـدم            از گزمه
تر ايستاده است، زورش هـمـان    آنطرف
اگر من بتـوانـم سـريـع بـدوم از            .  است

اگر ما بتـوانـيـم از      .  ام دستش در رفته
کراسوس سريعتر بدويم او هـيـچـوقـت     

ميتوانـيـم بـرويـم در         !  به ما نمي رسد
جنگل ديگري اطراق کنيم و غذايمان 

ولي اينجا در جـامـعـه      .   را پيدا کنيم
هــاي    داري در تـمــام گـوشــه           سـرمــايــه 

در آمـوزش  .  زندگيمان اين نيرو هست
در مـنـاسـبـات دو         .   و پرورش هسـت 

ــفــره  مــا هســت                  ــفــره و ســه ن در .  ن
ــواده  در مــرگ و      .   مــان هســت      خــان

در همه سطوح يـک    .   زندگيمان هست
قوه عظيم را ميبينيم به اسم جـامـعـه    
و مقوالتي مـثـل دولـت، شـرکـتـهـا،              
بازار و قيمتها که زندگي مـا را رقـم         

و شـمـا بـدون درک شـيـوه              .   ميـزنـنـد   
توليد نـمـيـتـوانـيـد ايـن را تـوضـيـح                   

 . بدهيد
 

چرا اين چنين حـس مـيـکـنـيـم؟ چـرا            
مــتــوجــه نــمــيــشــويــم داريــم چــکــار            
ميکنيم؟ مـعـنـي زنـدگـي چـيـسـت؟             
خيلي از ما عمرمان را ميگذاريم کـه  
بفهميم معني زندگي چيـسـت، اصـال      

ام؟ مارکس ميگـويـد    چرا به دنيا آمده
شيوه تولـيـد را نـگـاه کـنـيـد، عـلـت                  
اينـکـه ايـنـگـونـه گـيـچ شـده ايـد را                     

و بعد توضيح مـيـدهـد کـه         .  مييابيد
چگونه در جـامـعـه سـوسـيـالـيـسـتـي               
انسان ديگر بر حاصل پـروسـه کـارش      
حــاکــم مــيــشــود، جــائــي کــه ديــگــر           
محصول پروسه کـار او  خـود را بـه                
صورت قدرتي بيرون از او و مسـلـط       

ايـن از خـود       .   بر او نشان نـمـي دهـد     
بيگانگي از بين مـيـرود و شـنـاخـت            

تــري از بشــر و           تــر و زمــيــنــي        زنــده
نيازهايش و از خود انسـان و جـوهـر          

 . انسان براي انسانها مقدور ميشود
 

 ی کاپيتال و ماترياليسم تاريخ 
 

به هر حـال مـيـخـواسـتـم بـگـويـم کـه                 
کاپيتال از نظر علمي در مرکز مقولـه  

بـراي  .  ماتـريـالـيـسـم تـاريـخـي اسـت             
هـاي     اينکه دارد يـکـي از ايـن شـيـوه           

تـريـن آن را        توليد و مهمترين و عظيم
کـاپـيـتـال داسـتـان         .  توضيح مـيـدهـد   

اثباتي اين است که اين شيـوه تـولـيـد       
 . چگونه کار ميکند

 
در بررسي کاپيتـال مـا مـيـرسـيـم بـه              
فيتيشيسم کاالئي، به طـبـقـات و بـه         
بازار که بخش اعظم زندگي ما در آن   

ميرسيم به جايگاه مـهـارت   .  ميگذرد
در توليد و رابطه مـهـارت بـا وجـهـه            

همه ايـن مـورد     .  اجتماعي من و شما
را که نگاه ميکنـيـم، مـيـبـيـنـيـم کـه              

داري    کاپيتال نه فقط اقتصاد سرمايه
. بلکه دارد زندگي را توضيح ميـدهـد  

داري را      آن بنياد شيوه توليد سرمـايـه  
توضيـح مـيـدهـد کـه تـمـام روبـنـاي                  

 . فکري سياسي بر آن بنا شده است
 

اگر کسي بخواهـد جـنـبـه اثـبـاتـي و              
علمـي مـارکسـيـسـم را بـدانـد بـايـد                  

ميشود کلياتي از .  کاپيتال را بخواند
ولـي  .  آنرا اينطرف و آنـطـرف شـنـيـد           

کاپيتال به شما کـمـک مـيـکـنـد آنـرا              
کمک ميکند .  جذب کنيد، درک کنيد

که بفهميد چـه چـيـزي بـرايـتـان دارد               
اتفاق ميافتد و بـراي آدم هـاي دوره             

چـرا  ).  چه دارد اتفاق مي افـتـد  ( شما 
 بشر به اين سمت ميرود؟ 

 
به نظر مـي آيـد هـيـچـکـس جـنـگ                  

دوست ندارد، ولـي جـنـگ مـيـشـود،           
چرا؟ به نظـر مـي آيـد هـيـچـکـس از                
قـحــطـي خـوشــش نــمـي آيـد و هــمــه                
ميخواهند به قربانيان قحـطـي کـمـک       
کنند، چرا نميتوانند؟ به نظر مي آيـد    
که مـن و شـمـا دوسـت داريـم هـمـه                    
تحـصـيـلـکـرده بـاشـنـد ولـي عـمـلـي                   
نيست، چرا؟ دوست داريم همه شاغل 
باشيم پس چـرا نـمـيـشـود؟ چـرا يـک                
نيازي را که شما امـروز صـبـح بـه آن           
فکر ميکنيد نميتوانيد تا عصـر آنـرا     
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عملي کنيد؟ چند ميليون نفر را بـايـد   
ببيني، چه مقاومتهائـي را بـايـد در          

ات را      هم بشکني تـا يـک امـر سـاده          
پيش ببري؟ براي يک عده زيادي امـر    
ساده شان اين است که تا همان عصـر  

چه کار بايد بکنيم؟  کـي  !  زنده بمانند
 را بايد ببينيم؟

 
اين غول عظيمي که به اسم جـامـعـه       

و  اقتصاد در مقابل مـاسـت را ايـن          
بـه  .  کتاب کاپيتال به ما ميشناسـانـد  

ما کمک ميکند بفهميم که هر مقولـه  
آنوقت کسـي کـه       .   از کجا آمده است

در مورد مقوله آزادي بـيـان بـا شـمـا            
بحث ميکند، شما از زاويـه ديـگـري          
توضيح ميدهيد و آنرا ربط ميـدهـيـد    

داري و نيازهاي سرمـايـه و      به سرمايه
ميگويد اينطور بوجود آمـده اسـت و       
خود شـمـا در مـورد مـقـوـلـه آزادي                  
انسان در ابراز نظراتش چگـونـه فـکـر       

ــنــکــه فــرمــول        .  مــيــکــنــيــد   ــدون اي ب
حـق مـلـل در        .   دمکراسي را بياوريد

تعيين سرنوشت خويش، دمکـراسـي،   
فــرهــنــگ، اخــتــالفــات فــرهــنــگــي،         
تبعيض، همه اين مفاهـيـم را وقـتـي         
شما کاپيتال را خـوانـده بـاشـيـد، يـک           

بـراي  .  جور ديگر به آنها نگاه ميکنيد
اينکه ميفهميد مکانيسم واقعـي کـه     
اين پـديـده را بـوجـود مـي آورد ايـن                 
است، اين پديده آن احسـاس را در آن        
آدمها بوجود مي آورد، ايـن آدم کـه           
دارد اين حرف را ميزند دارد از کـدام    
بنياد اين جـامـعـه دفـاع مـيـکـنـد و               
ارزش علمي حرفش چيـسـت و ارزش       
ايدئولوژيک مواضعش را تشـخـيـص        

 . ميدهيد
 

ايــن وجــه اثــبــاتــي کــاپــيــتــال اســت،          
بنابراين الزم اسـت آن را خـوانـد تـا                 

ــايــه             ــد ســرم ــي ــول ــوه ت ــي داري را      ش
براي ايـنـکـه فـرهـنـگ را           .   بشناسيد

بــراي ايــنــکــه حــقــوق را        .  بشــنــاســيــم
براي اينکه بفهميم مبـنـاي   .  بشناسيم

سيستم قضائي جامعه مـعـاصـر چـه         
براي اينکه  بدانيم که مبـنـاي   .  هست

افـکـار   .  ايدئولوژي حـاکـم چـه هسـت        
افـکـار طـبـقـات        )  در جـامـعـه   ( حاکم 

)  سرمايه داري( حاکم در اين اقتصاد 
بفهميم که چرا اين افکـار بـه     .  هستند

 ادامه بقاي اين نظام کمک ميکنند؟ 

 
جايگاه علمي اثباتي کاپـيـتـال    )  اما( 

در مارکسيسم به نظر من هـنـوز حـق      
ادا )   در مورد اين کـتـاب    ( مطلب را 
 . نميکند

 
من ميخواهم يـک نـقـل قـول خـيـلـي              

تري از همان ايدئولوژي آلـمـانـي     جالب
يـکـبـاره مـي       .  را براي شـمـا بـخـوانـم       

بينيد که  يـک رگـه ديـگـري در ايـن                
بحث باز ميشود و يک نور ديگري بـه    

انـگـار   .  کل اين مبحث تابيده ميشود
ايـم بـايـد       همه آنچه را که تاکنون گفته
بگذاريد .  از نو در آن تجديد نظر کنيم

. اين دو پاراگراف را برايـتـان بـخـوانـم       
اينجا مارکس دارد فـوئـربـاخ را نـقـد          

را "  ايدئـولـوژي آلـمـانـي       "من . ميکند
بعنوان مبناي درکمان از ماترياليسـم  
تاريخي گفتم و جايگاه کـاپـيـتـال در         
رابــطــه بــا تــوضــيــح اثــبــاتــي جــهــان          
سرمايـه داري و تـاريـخ مـادي بشـر                

تزهاي مارکـس در    " اما ) . برشمردم(
اساسا بـرمـيـگـردنـد بـه         "  باره فوئرباخ

اين يکي جنبه اي  که االن ميخـواهـم   
بگويم و آنهم جنبـه انـتـقـادي سَـلـبـي            

بعـدا بـرمـيـگـردم بـه           .  کمونيسم است
اينکه چـگـونـه ايـن جـوانـب اثـبـاتـي                
علمي بحثهاي مارکس به اين جـنـبـه      

 . انتقادي سلبي آنها ربط دارند
 
 )ادامه دارد(
 

-------------------- 
 : ک.زيرنويس ها از ج

 
بايد تصريح کـنـيـم آنـچـه کـه در               )  ١ 

چـــاپ شـــد  و در                   ١٨٤٤ ســـال    
مـورد اشـاره مـارکـس         "  پيشـگـفـتـار    "

مقدمه اي بر نقد فلسـفـه   " است مقاله 
سالنـامـه   " مي باشد که در "  حق هگل

منتشـر شـد و       "  هاي آلماني فرانسوي
بحثي مربوط به نقد فلسفه حق هگـل  
و در واقــع اولــيــن تــالش هــا بــراي                
تــوضــيــح جــهــانــبــيــنــي و نــقــد                    

بحثي مستقيـمـا   .  مارکسيستي است
امــا .  مــربــوط بــه اقــتــصــاد نــيــســت        

کــه در   "  دســتــنــوشــتــه هــاي پــاريــس     " 
همين سالها نوشته شد بـحـثـي اسـت       
مربوط به نقد اقـتـصـاديـات رايـج بـا           

ولـي  .  موخره اي در نقد فلسفه هـگـل    

اين اثر مدتها پس از مـارکـس و در           
با اينهمـه  .  منتشر گرديد ١٩٢٧ سال 

اين دو اثر کامال به هم مربوط انـد و      
در واقع بـهـر     "  پيشگفتار" مارکس در 
اين به جـاي خـود کـه           .  دو اشاره دارد

در ابتداي اثر دوم مارکس به اثـر اول      
اشاره ميکند و اينکـه  چـگـونـه ايـن            

" مقدمـه " در ادامه آن "  دستنوشته ها" 
بوده و قـرار اسـت مـجـمـوعـه اي را                 
تکميل کـنـد کـه لـيـسـت آنـرا ارائـه                   

امــا  اشــاره مــارکــس در           .  مــيــدهــد
مـطـالـعـه اقـتـصـاد          " به   "   پيشگفتار" 

کـه  "  سياسي را پـاريـس شـروع کـردم          
بعد در بروکسل به آن ادامـه مـيـدهـد       

. برمـيـگـردد   "  دستنوشته ها" قطعا به 
نـيـز   "   دستنوشته ها" اشاره حکمت به 

بــهــمــيــن نــکــتــه مــارکــس مــربــوط            
بهر حال براي رفـع هـرگـونـه       .   ميشود

ابهام احتمالي کل نـقـل مـارکـس در           
اين رابـطـه  را از تـرجـمـه جـمـشـيـد                    

 : مي آوريم" پيشگفتار"هاديان از 
ــمــنــظــور دفــع                ــيــن کــاري کــه ب اول

هائي که به ذهنم هجوم آورده بـود   شک
بدست گرفتم بررسي مجدد و نـقـادانـه    

مقدمه اين کـار  .  فلسفه حق هگل بود
در    فرانسوي -هاي آلماني سالنامهدر 

. در پاريس منـتـشـر شـد       ۱۸۴۴ سال 
تحقيقاتم در اين زمينـه مـرا بـه ايـن           
نتيجه رساند که نه مناسبات حقوقـي  
و نـه اشـکـال سـيـاسـي هـيـچـيـک را                   

توان به تنهائي، يا بر پايه خـود و     نمي
يا بر پايه باصطـالح پـروسـه شـکـوفـا           

بلـکـه،   .  شدن عام ذهن بشر، درک کرد
برعکس، اين مـنـاسـبـات و اشـکـال             

کـه     -ريشه در شرايط مادي حـيـات       
کــل آنــهــا را هــگــل، بــه پــيــروي از                
سرمشـق مـتـفـکـريـن انـگـلـيـسـي و                  
فرانسوي قرن هـيـجـدهـم، مشـمـول و           

» جـامـعـه مـدنـي       « مدلول اصطالح 
دارند؛ امـا آنـاتـومـي         -دهد  قرار مي

اين جامعه مدني را بايد در اقـتـصـاد    
مــطــالــعــه .  ســيــاســي جســتــجــو کــرد     

اقتصاد سياسي را در پـاريـس شـروع        
، [ اما به دستـور آقـاي گـيـزو           .  کردم

از آنجا تبعيد شدم، بـه    ]  وزير کشور،
بروکسل نقل مکان کردم و مطالعـات  

. اقتصاديم را در اين شهر ادامـه دادم   
نتيجه کلي که به آن رسـيـدم، و از آن         
ــه اصــل راهــنــمــاي مــن در                  پــس ب

 ..."مطالعات بعديم تبديل شد

 
مفيد ديديم که تـرجـمـه کـل ايـن            )  ٢ 
مــهــمــتــريــن پــاراگــراف تــئــوري               " 

را نيز بـه نـقـل از تـرجـمـه               "  کمونيسم
 : جمشيد هاديان اينجا بياوريم

ها در روند تـولـيـد اجـتـمـاعـي           انسان" 
موجوديت خود ناگزيـر بـا يـکـديـگـر           

ايــن .  شــونــد   وارد مــنــاســبــاتــي مــي      
مــنــاســبــات، مــنــاســبــات تــولــيــدي        
آنهاست، که از خواست و اراده ايشـان  
مستقل و متناظر با مرحله مـعـيـنـي     

. از رشد نيروهاي تـولـيـدي آنـهـاسـت          
مجموعه ايـن مـنـاسـبـات سـاخـتـار               
اقتصادي جامعه يعنـي آن زيـربـنـاي         

دهـد کـه بـر آن           واقعي را تشکيل مي
روبــنــائــي حــقــوقــي و ســيــاســي ســر           

کشد، و متناظـر بـا آن اشـکـال             برمي
معيني از آگاهي اجـتـمـاعـي شـکـل           

شيوه توليـد حـيـات مـادي         .  گيرد مي
هاست که چنـد و چـون پـروسـه            انسان

کلي حيات اجـتـمـاعـي، سـيـاسـي و              
آگـاهـي   .  کند فکري آنها را تعيين مي

هــا نــيــســت کــه چــگــونــگــي              انســان
کـنـد،      شان را تـعـيـيـن مـي        موجوديت

بلکه چگونگي موجوديت اجتـمـاعـي    
شـان را تـعـيـيـن             آنهاست کـه آگـاهـي     

اي از پـروسـه رشـد       در مرحله.  کند مي
جامعه، نيروهاي توليد مـادي آن بـا         

کـه  ( مناسبات تـولـيـدي يـا مِـلـکـي              
صرفا اصطالحي حقوقـي بـراي بـيـان         

) هــمــان مــنــاســبــات تــولــيــدي اســت       
که تا آن زمـان چـارچـوبـي         موجودش،

براي عـمـلـکـرد ايـن نـيـروهـا فـراهـم                 
شـونـد،    ، دچار تناقض مي اند آورده مي

و اين مناسبات از اشکالي براي رشـد  
نيروهاي توليدي مبدل به قـيـودي بـر        

آنـگـاه   .  شـونـد     دست و پاي آنـهـا مـي       
. رسـد    دوران انقالب اجتماعي فرامـي 

تغيير شالوده اقتصادي جـامـعـه ديـر       
يا زود به تحول کل روبناي عـظـيـم آن      

در بـررسـي ايـن گـونـه            .  انـجـامـد      مي
تحوالت هـمـواره بـايـد تـمـيـز گـذارد               
ميان تحول مادي شرايط اقـتـصـادي      
توليد، که با دقت علوم طبيعي قـابـل   
تعيين است، و اشکـال حـقـوقـي،       
سياسي، مذهبي، هنري، فلسـفـي، و     
ها  در يک کالم ايدئولوژيکي که انسان

در قالب آن بـر ايـن تـعـارض آگـاهـي             
يابند و با مبارزه خـود کـار آن را             مي

هــمــانــطــور کــه   .  کــنــنــد   يــکــســره مــي  

هيچکس را بـر مـبـنـاي آنـچـه خـود                
گــويــد قضــاوت      دربــاره خــويــش مــي     

کـنـنـد، چـنـيـن دوره تـحـولـي را                   نمي
توان بر مبناي آگـاهـي خـود ايـن          نمي

بلکـه، بـرعـکـس،       .  دوره قضاوت کرد
ــر مــبــنــاي                  ــايــد ب ايــن آگــاهــي را ب
تناقضات حيات مـادي، بـر مـبـنـاي          
تــعــارض مــوجــود مــيــان نــيــروهــاي         
تــولــيــدي اجــتــمــاعــي و مــنــاســبــات        

هـيـچ سـامـان       .  توليدي، توضيـح داد   
اجتماعي هرگز پـيـش از         -اقتصادي

آنکه نيروهاي توليدي ناظر بـر آن بـه         
رشد کامل رسـيـده بـاشـنـد از مـيـان              

رود؛ و مناسبـات بـرتـر تـولـيـدي            نمي
جديد هرگـز پـيـش از آنـکـه شـرايـط                

شـان در چـارچـوب           مادي موجـوديـت  
جامعه قديم فراهـم آمـده و بـه بـلـوغ              
رسيده باشد جانشين مناسبات قـديـم   

ها تـنـهـا انـجـام            لذا انسان.  شوند نمي
تـکـالـيـفـي را در دسـتـور کـار خــود                   

گـذارنـد کـه از عـهـده انـجـامـش                  مي
تــر    زيــرا بــررســي دقــيــق    .  آيــنــد   بــرمــي

دهد که مساله خـود     همواره نشان مي
کند کـه شـرايـط       تنها زماني بروز مي

مادي حل آن ديگر شـکـل گـرفـتـه يـا           
. گـرفـتـن اسـت             الاقل در شرف شکل

مشـتـمـل بـر       ]  تاريـخـي  [ شماي کلي 
هاي توليدي آسيائي، باسـتـانـي،     شيوه

تـوان   فئودالي و مدرن بورژوائي را مي
هاي شـاخـص پـيـشـرفـت          بمنزله دوران

اجتماعي جامـعـه     -سامان اقتصادي
ــرفــت        ــظــر گ ــدي      .  در ن ــي ــول ــوه ت شــي

يـا  [ آميز     بورژوائي آخرين شکل ستيز
ــيــســتــي    ــاگــون ــت ــيــد      ]  آن ــول ــروســه ت پ

يــا  [ اجــتــمــاعــي اســت؛ ســتــيــز                 
نـه بـمـعـنـاي فـردي آن،             ]  آنتاگونيـزم 

بلکه بمـعـنـاي سـتـيـزي کـه از بـطـن                  
شرايط حيات اجتماعـي افـراد پـديـد         

اما نيروهاي تولـيـدي کـه در        .  آيد مي
چــارچــوب جــامــعــه بــورژوائــي رشــد         

کنند، شرايط مادي حـل و فصـل          مي
و .  آورنـد    اين ستيزه را نيز بوجود مـي   

دوران ماقبل تـاريـخ جـامـعـه بشـري             
بدينسان با اين سامان اجتـمـاعـي بـه       

 ."رسد پايان مي
ــرجــمــه  کــل                   ــد ت ــي ــوان ــت ــا مــي شــم

و البتـه تـرجـمـه فـارسـي           "  پيشگفتار"
 :کاپيتال را در اين سايت ببينيد
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 الله از تھران 
 آخه تا کی تحمل کنيم؟ 

من دوسـت دارم کـه مـنـو از               سالم،" 
در ضـمـن   .  نصيب نذاريد  اخبارتان بي

شه من رو هم از جنايات رژيم  اگه مي
آخه تا کي بايد اين رژيم . مطلع کنيد 

بـه  .  ممنون مـيـشـم      .  رو تحمل کنيم 
 ."اميد  آزادي

 
اللــه عــزيــز ، آدرســت رو در            :  ک   . ج

بايد اين حـکـومـت    .  آرشيو قرار داديم
سريع تـر سـرنـگـون کـرد و             رو هر چه 

براي اين کار بايد به حزب کمونيـسـت   
کارگري پيوست و سـيـاسـتـهـاي ايـن           

کـن کـه در             سعي.  حزب رو پيش برد
،    جلسات سازمان جوانان شرکت کني

و تـلـويـزيـون           بنويسي براي نشريه هم
منتظر .   کانال جديد رو هم دنبال کني

 .کيان.هاي بعديت هستيم نامه

 
 نوشين آزادی، اصفھان 
 سوت و کف زدن مردم 

شنبه هفـتـه گـذشـتـه در خـيـابـان                ۵ " 
نظرشرقي اصفهان ماموران امـنـيـت      

اجتماعي در حـالـي کـه سـعـي              (!!)  
ميکردند به اصطالح خودشان ارشـاد    
کنند با دختري رو به رو شدند کـه بـا       
وجود تعداد زيادي مامور ارشادي زن 
و مرد و توهين و داد و بـيـداد هـاي            
فراوان حاضر به رعايت حجاب نشد و 
بــا تــالش زيــاد از دســت مــامــوران             

.  گريخت و به کوچه سيچان پـنـاه بـرد       
پس از حرکت اتومبيل گشت به کوچه 
براي تعقيب دختر، مردم بـراي کـمـک      
به او داخل کوچه شدند و مـتـاسـفـانـه        

وقتي به آنـجـا رسـيـدنـد          .  دير رسيدند
يکي از مـامـوران، دخـتـر را از روي             
زمين بلند کرده بود و در حـالـي کـه            

مرتب به او سيلي ميزد ميخواست به 
کــه بــا   .   زور بــه او دســتــبــنــد بــزنــد          

ســروصــداهــاي دخــتــر و درخــواســت         
کمک، مردم از خيابان و خانه هايشان 
به سوي آنها هجوم آوردند و سرانـجـام   
با اعتراضات شديد مردم که خواهـان  
.  آزادي دختر بودند، او را فراري دادند

در اين ميان، مامور کيـف دخـتـر را        
که در دسـتـش مـانـده بـود بـه داخـل                
جوي آب پرتاب کرد دو نفر از پسر ها 
براي برداشتن کيف و دادنش به دختـر  
جلو رفتند و در حالي که به مـامـوران   
با خشونت نـگـاه مـيـکـردنـد، مـورد              
ضرب و شتم قرار گرفتند و به زور بـه    

.  داخل الگانس ديـگـري رانـده شـدنـد         
که باز هـم بـا اعـتـراضـات گسـتـرده                
مردم و خود پسرها ناچار مـعـرکـه را        

و در آخر بـه خـاطـر ايـن           .  ترک کردند
پيروزي همه با فـريـاد و کـف زدن و              
سوت، ماموران را به تمسخر گرفتنـد  
که باز هم الگانس کـه دور شـده بـود            
ترمز کرد و با بلند گو مردم را تهديـد  

 !!!"بروند سراغ کارشان: کردند که

       
از اخـبـاري           نوشين جان مرسي:  ک.ج

بايد در هر مکـانـي کـه      .  که فرستادي
وجود دارد بـه      توحش عليه مردم اين

اعتراض کرد و اجـازه�        صورت جمعي
تجاوز بـه حـقـوق اولـيـه انسـانـهـا را                 

  .کيان.نداد
 

 شين بھاری  از آبادان  
 !خيلی وقت کم ميارم 

تو جلـسـات سـجـک       .  کيان جان سالم" 
  اما سـعـي    .   فعال نميتونم شرکت کنم

کنم هر هفته واسه نشريه بنـويسـم    مي
چـنـد هـفـتـه هـم           .   و قطع نشـه کـارم      

هست کاپيتال ميخونم، خيـلـي وقـت      
ــارم      ــي ــم م ــوري          .  ک ــه ــم ــاد ج ــده ب زن
 ."سوسياليستي

 
داري       اميدوارم هـر مشـکـلـي      :  ک . ج

زود تــر بــرطــرف بشــه و در جــلــســه               
مـنـتـظـر     .  سازمان جوانان ببـيـنـيـمـت     
 .کيان.مطالبت در نشريه هستيم 

 

 فتاح  از ايران 
 ! سالم به همه جوانان كمونيست ايران"

 -درره حزبم اگـرسـرازتـنـم گـرددجـدا           
سربه تسليم كسي هرگزنه بـگـذارم بـه      

 !"بااحترام فراوان  -پا
 
بـه سـازمـان      .  سالم فـتـاح جـان       :  ک. ج

در .  جوانان کمونيـسـت خـوش آمـدي        
آزاد و         ضمن مباره ما بـراي زنـدگـي     

. برابر و پـر از شـادي و امـيـد اسـت                 
. منتظر حضور فعـاالنـه تـو هسـتـيـم          

 .کيان
 

 شايا  از ايران 
 به اين آدرس بفرست 

خوبي؟ لطفا اخبـار  . سالم کيان عزيز " 
هـم  ....  و نشريات را براي اين  آدرس  

 ."  مرسي و خسته نباشي! بفرست
 
خســتــه  .  ســالم شــايــا جــان         :  ک   . ج

اين دوستمون از اين بـه بـعـد      .    نباشي
نشريات و مطالب رو دريافت خـواهـد   

 کيان. کرد

 نامه های شما

 ۲۰۰۱   -۲۰۰۰ در سال      :  يک توضيح( 
منصور حکمت دو سمينار در باره مباني 

اين سمينارهـا  . کمونيسم کارگري برگزار کرد
ـاره       حدود ده سال بعد از اولين سمينار او در ب
کمونيسم کارگري برگزار ميشد و هدف ايـن    
ــنــدي مــجــددي از بــحــث               ــه جــمــع ب ــود ک ب
ـرد و ايـن                   کمونيسـم کـارگـري صـورت گـي
مباحث براي نسل جديدي که به حـزب روي      
. مي آورد بطور قابل دسترس تري ارائه شـود 

ـريـن آثـار          ـت ـم اين دو سمينار بي ترديد از مـه
بويژه سمينار دوم کـه    .  منصور حکمت است

متن آن اينجا بصورت يکجا ارائه مـيـشـود      
ـيـسـت هـاي               ـون بايد مورد توجه خـاص کـم
جوان و همه کساني قرار گيرد که ميخواهند 
ـد فـکـري             با مباني نظري و اعتقـادي و مـت

ـد  ـار       .  کمونيسم کارگري آشنا شون ـن ـي در سـم
ـدا خـالـصـه اي از               ـت دوم منصور حکمت اب
سمينار اول را مرور ميکند و بعـد مـبـحـث       

ـدهـد       ـه مـي خـود او    .  خاص اين جلسه را ارائ
 :چنين توضيح ميدهد

 
ـه                "  ـه مـيـخـواهـم راجـع ب در سمينار اينـدفـع

ـيـسـم کـارگـري                ـون محتواي فکري ايـن کـم
ـه هـاي       )  اينکه. ( صحبت کنم ـب راجع به جـن

ـره         مختلف متد و اقتصاد و سياسـت و غـي
ـنـکـه               .  چي فکر ميکند ـه اي در ( با تـوجـه ب

خصلت اجتماعي جنبش مـان    )  جلسه قبل
ـاره                  ـم در ب ـم حـاال مـيـخـواهـي را بحث کردي
مارکسيسم مان يک مقدار بيشتر صـحـبـت    

راجع به محتواي نظري مان، راجـع    ....  کنيم
به متد فکري مان، و نـظـر مشـخـص مـان          
ـه                ـقـدمـان ب ـلـف، از ن راجع به مسائل مـخـت
ـه   اقتصاد سرمايه داري تا تئوري مان راجع ب
ـيـن                 ـال چـن حزب، تا فرهنگي کـه بـراي مـث
جنبشي طلب ميکند، تا نظريه مان راجع به 

يعني ميخـواهـم   .  دولت و غيره صحبت کنم

ـم     . در باره آن ارکان عقيدتي مان صحبت کـن
تا به اين ترتيب بتوانيم به آنجا برسيم که يـک    
ـيـسـت     نفر بتواند بگويد من بعنوان يک کمون
کارگري و يا يک فعال و يا متفـکـر جـنـبـش        
ـه                  کمونيسم کـارگـري در مـورد ايـن مسـال

از حاال تا پنجـاه سـال     .  اينجور فکر ميکنيم
ـه       ديگه متدولوژي برخورد من به ايـن مسـال

ـه     .   اينگونه است و کاپيتاليسم را از ايـن زاوي
ـه            نگاه ميکنم و سوسياليسم را از ايـن زاوي

 ."دفاع ميکنم و غيره
 

با اين اوصاف روشن است که مطالعه دقـيـق   
ـا چـه          مباحث جالب و متنوع سمينار دوم ت
ـقـادي               ـانـي اعـت حد در آموختن متـد و مـب

گـرچـه،   .  کمونيسم کـارگـري ضـروري اسـت        
همانطور که خود او بارها ضمن بحث اشـاره    
ميکند،  حکمت فرصت نمي کند تـمـامـي      
ـا     موضوعاتي که در نظر دارد را بپوشاند و ي

 .مشروحا به آنها بپردازد
ـاره              ـار در شـم متن کتبي اين سمينـار اول ب

نشــريــه جــوانــان         ۳۷۲ تــا       ۳۶۶ هــاي    
ـا                      ـتـشـر گـرديـد و اکـنـون ب کمونيسـت مـن
مختصر اديت انشايي و اماليي و همينطور 
ـنـوع بـخـش دوم                ـاحـث مـت فصل بندي مـب

در پيـاده  .  سمينار، بطور يکجا ارائه ميگردد
کردن اين متن ما مبنا را بر اين گذاشتيم که 

ـه        ـبـي ارائ عين بحث شفاهي را بصورت کـت
دهيم مگر در مواردي که کتبي کردن گفتـار  
ـر       ـاپـذي شفاهي تغييرات انشايي را اجتناب ن

هرجا کلمه يا عباراتي را در مـتـن       .  ميکند
ـز قـرار           ـت ـران ما اضافه کرده ايم در عالمـت پ

ـز   .  داده ايم ـت ـران در اصـل       مطالب داخل دو پ

ـا و       .  گفتار شفاهي آمده است ـره ـت تمام تي
ـا  را       فصل بندي ها و همينطور سوتيتره
بر مبناي صحبت هاي حکمت، بمنـظـور   
ـتـخـاب کـرده             تسهيل خواندن متن مـا ان

ــم ــر        ۱۴ .  اي ــوامــب ،  جــوانــان       ۲۰۰۸ ن
 ) کمونيست

  ارکان عقيدتی کمونيسم کارگری

از مقدمه سمينار جلسه دوم از سمينار مباني كمونيسم كارگـري  
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به همه شما خوانندگان نشريه جوانان و عالقه منـدان بـه     ..  شد
 .كمونيسم كارگري توصيه مي كنيم ابن بحث را با دقت بخوانيد



 
 حميد از تھران  

 نصب دوربين برای چه؟ 
احـمـدي مـقـدم فـرمـانـده            با سـالم،    "  

نيروي انتظامـي در پـاسـخ بـه نـامـه               
نـاجـا بـا        : "  احمدي نژاد گـفـتـه اسـت        

نصب دوربـيـن هـاي مـدار بسـتـه در               
ســطــح شــهــر قصــد کــنــتــرل زنــدگــي           

مــا .  نــدارد  شــخــصــي شــهــرونــدان را        
پس بگوئيد ناجا از نصـب    "  ميگوييم

دوربين هاي مداربسته در شهر تهـران  
کـنـتـرل    :  چه قصدي دارد؟ گـزيـنـه اول     

تـولـيـد    :  گزينه دوم   ترافيک قزوين کرج
فيلم از روحانيون تـويسـرکـان گـزيـنـه         

گـزيـنـه         " راز بـقـا    "  توليد سريال :  سوم
پــخــش مســتــقــيــم مســابــقــه      :  چــهــارم

 ." تراکتورسازي تبريز و پرسپوليس
 
ايـــن .  مـــرســـي حـــمـــيــد جـــان       :  ک. ج

اقدامات جمهوري اسالمي براي بقا و 
تالش بيثمر و زبـونـانـه بـراي مـانـدن             

ــيــد کــه            .  اســت ــاي ــخــواهــد پ ديــري ن
کارگـران، زنـان و جـوانـان ايـن رژيـم                 
جنايتکار را از صحنه جامعه ايران و   
جهان پاک کنند و دقـيـقـا جـمـهـوري             
اسالمي اينرا بخـوبـي مـيـدانـد و بـه             
مقابله با همين جنبش است کـه ايـن       
اقدامات را در دسـتـور کـارش قـرار             

 .کيان.ميدهد
 

 از تھران  ا   بيت 
 ئی ميل شرکت مخابرات 

سالم، شـرکـت مـخـابـرات ايـران از             "  
  آبان به بعد به تمام کسـانـي   ۲۰ تاريخ 

کنن  که از ياهو توي ايران استفاده مي
عنوانه ايميل هستش . يک ايميلي زده

شـمـا       وقتي".   کارت اينترنت مجاني" 
ــک                     ــيــن ي ــن ــاز ک ــل رو ب ــي ــم ــن اي اي

KeyLogger        کــيــلــو ۳۲ کــه فــقــط
شـه و       بايت هسـتـش ايـنـسـتـال مـي             

 ۲۰ که تايپ کنين هر   چيزايي  تمامي
فــرســتــاده ..   مـيــن بــه آدرس ايــمــيــل       

  تونن بخونن کـه چـي     شه و اونا مي مي
اين ايـمـيـل رو اصـال و             .  مينويسين

ايـن  .  تحت هيچ شرايطي باز نـکـنـيـن    
پي ام رو بـه لـيـسـت دوسـتـان خـود                    

 ."بفرستيد
 
بيتا جان بايد نکات امنـيـتـي    :  ک . ج 

اما نبايد هر خبري رو .  رو رعات کرد

جـامـعـه    .  در اين زمينه جـدي گـرفـت     
ايــران در حــال مــبــارزه اســت و ايــن              
تصوير که جمهوري اسالمي ميـتـونـه    
همه چيز رو کنترل کنه و مبارزات رو   

و   کنه تصوير جـدي  کنترل يا سرکوب
واقع نيست و نبايد هيچ کـدامـش رو       

 .کيان. باور کرد
 

 افسانه  از کرماشاه  
 روز مبارزه با سانسور 

آذر    ۱۳ کانون نويسندگان ايران روز "  
بـه     ۷۷ باختگان آذرمـاه     را به ياد جان

عنوان روز مبارزه با سـانسـور اعـالم        
کرده و از نويسندگان و هنرمنـدان در    
داخل و خارج کشور خواسته است تـا    
صداي اعتراض خود را با صداي ايـن    

کانـون نـويسـنـدگـان        .  کانون درآميزند
ايران از نـويسـنـدگـان و هـنـرمـنـدان،             

هـاي   هاي نويسندگان و انجمن اتحاديه
قلم در سراسر جهان خواسته اسـت تـا     
ضمن به رسميت شناختن اين روز، از   
حرکت نويسندگان ايران در مبارزه بـا    
سانسور به هر طريق ممکن حـمـايـت      

 ."کنند
 
افسانه جان با تشکر از خـبـري     :  ک . ج

به مـا     اخباري که طبق .  که فرستادي
خــــانــــواده  رســــيــــده ايــــن روز را             

جانباختگـان قـتـلـهـاي زنـجـيـره              هاي
جــهــت اعــتــراض بــه جــمــهــوري             اي

اند کـه مـعـمـوال          اعالم کرده اسالمي
اين مـراسـم هـا هـفـتـه اول آذر مـاه                    

ــشــد   ــي ــه . م ــل      ب ــي ــن دل ــال       اي ــه س ک
 ۱۶ ( در رابطه با روز دانشجو  گذشته

تجمعات اعتراضي وسيعـي در       ) آذر
آذر برگزار شد و تعداد زيـادي    ١٣ روز 

امسـال   دستگير شدند   از دانشجويان
مراسم جانباختگان قتلهـاي زنـجـيـره       

بـايـد   .  آذر را انتخاب کردند ۱۳ اي را 
در ايــن مــراســم هــا شــرکــت کــرد و              
اعتراض کرد به تـمـام جـنـايـاتـي کـه            
جــمــهــوري اســالمــي در تــمــام ايــن             
سالهاي روي کار بودنـش انـجـام داده        

از هـمـه دوسـتـانـي کـه در ايـن                . است
مراسم شرکت ميکننـد مـيـخـواهـيـم         

فـيـلـم و       تهيه گـزارش ،عـکـس و          که
. را فـرامـوش نـکـنـنـد         ارسال براي ما

 .کيان
          

 بابک از ايران   

 
. کيان جان اين ابميل رو هم آدد کـن     " 

امـا     طرفدر آزادي و بـرابـري هسـت             
. هنوز خودشو مارکسيست نـمـيـدونـه    

نفر  چنداما طوري که به من ميگفت 
هستند و خيـلـي هـم واسـه کـارشـون             

 ."ارزش قائلند
 
ايـمـيـل رو      .  بـابـک جـان         مرسي:  ک. ج

اضافـه کـرديـم بـه آرشـيـو و بـا ايـن                     
 .کيان. دوستان تماس خواهيم گرفت

 
 هومن از کانادا 

 برنامه خالصی فرهنگی 
کــيــان آذر و الــيــا تــابــش عــزيــز؛اگــه           

را براي مـن    ممکنه خالصي فرهنگي
شما  تو سـايـت     چون برنامه.  بفرستيد

. اتـوا .  آپ تو ديت نيست ،بـا تشـکـر       
من خـودم فـعـال حـزب         [ پيروز باشيد

 ]"هستم
 
هــومــن جــان ســالم و خســتــه         :  ک   . ج

همه بـرنـامـهـا رو از ايـنـجـا              .   نباشي
و هر هفـتـه هـم         عزيز  ببيني  ميتوني

 .شود همينجا برنامه جديد اضافه مي
 :لينک اخرين برنامه

h t t p : / /
v i deo .goog l e . com/
v i deop l ay?doc i d= -
4184458724983058822
&ei=pxMiSZ3oMoiG2gK
VyOTyBg&q=xalaseye+

farhangi&hl=en 
 : لينک اصلي

h t t p : / /
v i deo .goog l e . com/
v i d e o s e a r c h ?
q=xalaseye+farhangi&h

l=en&emb=0&aq=f# 
 

سـرچ        توي گوگل ويدئو هم ميـتـونـي   
ــي  ــزنـــــ  xalaseye"   :                 بـــــ

farhangi "      تـي وي جـوانـان        " و يا
 "کمونيست

اميدوارم مشکلت برطرف بشه با ايـن  
 .تـــــــــــــوضــــــــــــــيــــــــــــــحــــــــــــــات 

 .کيان. فعال باي 
 

 يلدا از تھران 
 ی ، جنبش اثبات ی جنبش سلب 

!. ؟ خسـتـه نـبـاشـي        خوبي.سالم کيان"
کتبي جنبش سلبي ، اثباتي  من متن

 ."ممنون و باي.رو ميخواستم
 
ــان          :  ک. ج ــدا جـ ــلـ ــالم يـ ــل  .  سـ ــايـ فـ
اگه رسيـد حـتـمـا       .  فرستادم    برات رو

ضمنا خوبه که بـخـونـي و      .  اطالع بده
.  راجع بـهـش بـراي نشـريـه بـنـويسـي              

 .کيان
 

 مسعود آذرنوش از کانادا 
 برنامه تاريخ ندارد

هـاي خـالـصـي          کيان جان اين برنامه" 
فرهنگي   که در گوگل ويـدئـو اسـت        
تــاريــخ  نــدارد و مشــخــص نــيــســت            

اگر با تاريخ . متعلق به چه روزي است
تفکيک بشود خوب است ، مثال براي 
من که ميروم در آنـجـا نـمـيـدانـم کـه              

. قـربـانـت      .  کدام برنامه جـديـد اسـت     
 "مسعود آذرنوش

 
ايـن اشـکـال      . سالم مسود جان:  ک . ج 

. بـا تشـکـر        .  را برطرف خواهيم کـرد   
 .کيان

 
 بابک کسرايي، کانادا 

 !اگر چاپ نکنی 
اگر اينو چاپ نـکـنـي مـي کشـمـت             " 
 !"ها
 
ديدي بابک جان که بـراي حـفـظ      :  ک. ج

جانمان هم که شده با کمال ميل چـاپ  
و اين ايمـيـل شـمـا را هـم نـه               !  کرديم

بعنوان مدرک تهديد به قتل يا شـبـيـه    

آن بلکه بقول دوم خـردادي هـا فـقـط              
براي اينکه نشان بدهيم چقدر مظـلـوم   

البته امـيـدواريـم    .  هستيم چاپ کرديم
که مثل روي جلد اکونوميست هـفـتـه    
! قبـل شـوخـي مـا را جـدي نـگـيـري                  

 .مصطفي
 

 ياشار سھندی، ايران 
 .هفته پيش نتوانستم بنويسم   
نويد و مصطفي عزيز، متاسفانه من " 

معذرت . هفته پيش نتوانستم بنويسم
کـه  !  حال خـوشـي نـداشـتـم       .  ميخواهم

 !"البته مشکل رفع شد
 
ياشار جان ما هم اين يادداشـت  :  ک. ج

کوتاه شما را مياوريم که خوانـنـدگـان    
پابرهـنـه   " بدانند چرا هفته قبل مطلب 

بـرايـت آرزوي     .  نداشتيـم "  ميان حرفها
سالمتي و پرکاري بيشتر و حل هـمـه     

 .نويد و مصطفي. مشکالت را داريم
 

 امضاء محفوظ،  
 دستورالعمل ختم صلوات 

کلـيـشـه ابـالغـيـه وزارت آمـوزش و                
پروروش جمهوري اسالمي را فرستاده 

اينرا بايد بعنوان مدرک جـنـايـت      .  اند
عليه بشريت و عليه بچه ها بـايـد بـه        

 . دادگاه ارائه داد
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