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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۸۰ 
   

سالم مصطفاي عزيز من صبا هستم و   
چه بـايـد کـرد        « اين نوشته درباره سؤال 

 .است» است؟
به نظر من ما بايد کاري کنيم که مردم  

ما را به عنوان رهبر انـقـالب انـتـخـاب        
ايـنـکـه نـظـام بـعـدي سـلـطـنـت                  .  کننـد 

ــوري                 ــهـ ــمـ ــا جـ ــت يـ ــه اسـ ــروطـ مشـ
سوسياليستي همين امروز با انـتـخـاب      
رهبر انـقـالب از سـوي مـردم مـعـلـوم                  

هرچند جناحهاي مخالف رژيم .  ميشود
براي رقابت با مـا مـجـبـور مـيـشـونـد               
اعدام را محکوم و از آزادي بيـان دفـاع     
کنند، اما مبارزه با سلطنت مشـروطـه     
اي که آزادي بيان را رعـايـت مـيـکـنـد،         
اعدام ندارد، کمي تأمين اجتماعي مي 
آورد، وضع معيـشـتـي مـردم را کـمـي             

پـرسـتـيـژ بـيـن الـمـلـلـي               " بهتر ميکند، 
را ارتــقــا مــيــدهــد و حــمــايــت          "  کشــور

اقتصادي و تبليغاتي غرب را دارد کـار  
 . راحتي نيست

سؤال دومي که همينجا مطرح ميشـود  
اين است که چگونه ميتوان اين کـار را      

 کرد؟ يعني رهبر شد؟
قبل از هر چـيـز مـردم اگـر نـخـواهـنـد                 
انــقــالب کــنــنــد دنــبــال رهــبــر انــقــالب         

به دليل سرکـوب وحشـيـانـه       .  نميگردند
) شکنـجـه و اعـدام       ( جمهوري اسالمي 

مردم دنبال راههـايـي غـيـر از انـقـالب             
و همينطور جـمـهـوري      ( ما .  ميگشتند
ميدانيم که مردم سرانجام بـه    )  اسالمي

اين نتيجه ميرسند که هـيـچ راهـي جـز         
انقالب وجود ندارد، اما ساير مـردم بـه     

کـه  )  آذر   ۱۶ شنـبـه     ( همين ديشب بود 
تلويزيون رژيـم راه پـيـمـايـي گلـه هـاي                
اوبــاش حــزب الــه و بســيــجــي را در                 
دانشگاه تهران بـه نـمـايـش گـذاشـت و               
سعي کرد تا آن را بـه عـنـوان بـرگـزاري            
. مراسم روز دانشجو به خورد مردم دهد

اما نه کسي اين نمايش خنده دار و کـج    
و کوله خود فريبي و عقب مـانـدگـي را      
باور کرد و نه اصوال حـنـايشـان رنـگـي          

. دارد که بخواهند به کسي بفروشـنـدش  
از هفته ها پيش و بهتر است بگوييم از   
سال گذشته تا به امروز هر چقدر تـالش    

آذر    ۱۶ کردند تا بتـوانـنـد جـلـوي يـک             
سرخ و سوساليسيتي ديگر را بگيرند نه 
تنها راه به جايي نبردند، که حـتـي چـپ      
دانشگاه قوي تر و مسممتر از قبل وارد 

آنقدر که حـتـي خـبـرگـزاري        !  صحنه شد
فارس از حضور دانشجويان کمونيـسـت   

اين تازه دانشگـاه تـهـران      !  خبر مي دهد
 ...بود

از همان اول هم معلوم بود که تمـام ايـن     
حرکـتـهـاي رژيـم سـايـبـانـي بـراي يـک                   

حـتـي   !  استراحت موقت بـيـش نـيـسـت         
خواستند مترسکهايي از خاتمي گرفتـه  
تــا احــمــدي نــژاد و خــامــنــه اي را بــه                
دانشگاه ببيرند تا نمايـيـشـان تـکـمـيـل          
شود ولي با ديدن باليي که دانشجـويـان   
ــد، جــراتــش را               ــجــانــي آوردن ســر الري

 !نکردند

آذر    ۱۶مراسم هايي که به مناسبت 
امسال در دانشگاه هاي ايران برگزار 

شد عليرغم تمام تمهيدات و تهـدات  
و قــمــه چــرخــانــي هــاي جــمــهــوري             

اسالمي تو دهدني سـخـتـي بـود بـه            

کارگران، زنان و مردان  
 !آزاديخواه

  
جمهوري اسالمي غـرق در فسـاد و           

در تنـاقضـات و      و بن بست،    بحران
هـر  .  کثافات خود دست و پا مـيـزنـد   

روز تــالش ايــن حــکــومــت دزدان و           
قاتالن اسالمي براي بقاء ، به معني 

تحميل فقر و فالکت و بـي حـقـوقـي         
بيشتر و پاشيدن ابتذال بازهم بيشتـر  

حـزب کـمـونـيـسـت         .  به جامعه اسـت 
کارگري شما را به گستـرش مـبـارزه      
براي آزادي و برابري، به متـشـکـل و      

و بـه     متحد شدن حول پـرچـم حـزب        
فـرا   انقالب عليه جمهوري اسالمـي    

 . ميخواند

از گـور تـاريـخ         جمهوري اسالمي را
و     ۵۷بيرون کشـيـدنـد تـا انـقـالب             

. خواسته هاي شما را به خون بکـشـد  
سال پس از آن انـقـالب اکـنـون              ۳۰

در محاصره "  هزار اعدام ۱۰۰رژيم "
خشم، نـفـرت، اعـتـراض و انـقـالب               

جـمـهــوري   .  مـجـدد شـمـا قـرار دارد           

 
 
 
 
 

مي خواستند مـردم بـتـرسـنـد، مـي           
خواستند دانشجويان در دانشگاه ها 
از تــرس جــرات نــکــنــنــد صــداشــان           

تـعـلـيـق        حکم پشـت حـکـم،     .  دربيايد
پشــت تــعــلــيــق، وثــيــقــه و زنــدان و             
شکنـجـه و در نـهـايـت گـيـت هـاي                   
امنيتي جزء تـالش هـاي جـمـهـوري          
اسالمي بود براي اينکه دانشگـاه را    

آذر    ۱۶حـتـي قـبـل از           .  خـفـه کـنـد      
مانور نـيـروي انـتـظـامـي و مـانـور                 

 .اوباش بسيجي راه انداختند
اتفاقي که افـتـاد امـا ايـن بـود کـه                 

دانشـــجـــوي کـــوي        ۴۰۰۰حـــدود    
دانشگاه در اعـتـراض بـه سـيـاسـت               
هاي سرکوب و ارعاب شب گـذشـتـه      

و در کوي دانشگاه راهپيمايي کردند 

 2ادامه صفحه   6ادامه صفحه  

 8ادامه صفحه  

 3ادامه صفحه  

 6ادامه صفحه  

آذر روز شکست سياست های ارعاب و وحشت  ۱۶
 جمھوری  اسالمی

 گزارش مراسم های روز دانشجو

 بيانيه کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران 
 !خطاب به مردم ايران

 !چه می خواستند، چه شد
 آذر ۱۶آخرين اخبار 

 نويد مينائی

 ما 
 !آدم های جديد

 سنندج –سياوش شھابی 

 چه بايد کرد؟
 صبا از ايران



ـه      اعتراضات و اجتماعات دانشجويي ک
آذر در دانشـگـاهـهـاي            ١٦ به مناسبت  

ـان ادامـه        مختلف جريان داشت ، همـچـن
 .دارد

 
 دانشگاه شيراز

آذر تـجـمـع اعـتـراضـي  در                  ١٨ امروز   
دانشگاه شيراز که از پيش اعالم شده بـود  

ـه                .  برگزار شد عـلـي رغـم تـالـشـهـايـي ک
نيروهاي حراست و سرکوب کردند مـوفـق   

ايـن  .  نشدند جلوي اين اعتراض را بگيرند
تجمع با تريبون آزاد و سـرود خـوانـدن و              
ـان ادامـه          شعارهاي اعتراضي دانشـجـوي

ـنـوشـه،     " شعارهـايـي هـمـچـون          .  يافت ـي پ
آذر مـا،     ١٨ پينوشه؛ ايران شيلي نميشه، 

ــشــه        ١٨  ــر مــي ــون آزاد        "    تــي در تــريــب
ـايـد        ـارت ـه آپ دانشجويان اعتراض خود را ب
جنسي و دستگيريها  و احـکـام صـادره             
ـان            ـي ـنـطـور زنـدان ـي براي دانشجويان و هـم
سياسي  بيان داشتند و خواهان آزادي بـي  
ـاسـي شـدنـد و               ـان سـي ـي قيد و شرط زندان
ـا                ـانـچـه ب ـه چـن همچنين اعالم کـردنـد ک
فعالين دانشجويي و معترضين بـرخـورد     
بشود اعتراضات گسترده اي را سـازمـان   

 . خواهند داد
 

 دانشگاه تھران 
ـان           ۱۷       شب گذشـتـه ،     آذر ، دانشـجـوي

تجمع اعـتـراضـي را در کـوي دانشـگـاه               
با تجـمـع   دانشجويان .  تهران برگزار کردند

ـه              و  سر دادن شعار، اعـتـراض خـود را ب
فضاي امنيتي حاکم بر دانشگاه و نصـب    

ـتـي و       .  گيتها نشان دادند  ـي نيروهاي امـن
ـرل را          دانشگاه  انتظامات  ـت ـن گيتـهـاي ک

ـا نـرسـد                 ـه آنـه و جمع کردند تا آسيـبـي ب
دوباره آنها را به جاي خود برگردانند، امـا    

ـه دانشجويان معترضانه و خشمگـيـن       ب
 و   بـردنـد  اتاقک کنترل گيت ها  هـجـوم       

قبال اعـالم    . ها را از بين بردند  اين اتاقک
ـه مـنـظـور          شده بود که گيتهاي امنيتي ب
! جلوگيري از ورود دانشجويان غير مجـاز 

ـان يـک        هستند و حضور وسيع دانشـجـوي
ـا      سعي  آذر که  رژيم ۱۶ روز بعد از  کرد ت

سرکوبي همه جانبـه را سـازمـان دهـد ،             
ـه جــمــهــوري             ـزرگــيــســت ب دهـن کــجــي ب

در حضــور    و تــرس رژيــم را      .  اســالمــي   
ـروهـاي سـرکـوب مـي           ـي تـوان     بالفاصله ن

 .ديد 
 

 دانشگاه قزوين

ــگـــاه قـــزويـــن،روز           آذر     ۱۷  در دانشـ
دانشجويان مراسـمـي را در بـزرگـداشـت            

ـه   ۱۶  آذر برگزار کردند و ضمن اعتراض ب
فضاي حاکم در دانشگاه همبستگي خود 
 . را با ديگر بخشهاي جامعه اعالم کردند

 
 دانشگاه زنجان 

در دانشگاه زنجان هم دانشجويان تـجـمـع    
اعتراضـي  را بـرگـزار کـردنـد و ضـمـن                    
برگزاري نمايشگاه عکس و تريبون آزادي   
که برگزار شد دانشجويان اعـتـراض خـود      

 ۳ را نســبــت بــه احــکــام صــادره بــراي               
دانشجوي اين دانشگاه ابراز کرده و اقـدام    

 .به جمع آوري طومار کردند

 دانشگاه بوعلی سينا همدان 
پــس از اعــتــراضــات دانشــجــويــان ايــن          

نـــفـــر از        ۱۵ آذر        ۱۶ دانشـــگـــاه در       
ـان تـوسـط حـراسـت دانشـگـاه                دانشجـوي

ـه روز      .  احضار شدند اين در حالي است ک
ـا        ـابلـه ب گذشته نيروهاي امنيتي براي مـق
تجمع اعتراضي دانشجويان از گاز اشـک    

 .آور استفاده کردند
ـه هـمـه                     ـيـسـت ب ـان کـمـون سازمان جـوان
دانشجويان و برگزار کنندگان اجتماعـات  

آذر درود ميفرستد و  ضمن محکـوم   ۱۶ 
ـا                    ـه، حـکـم و ي کردن هـر گـونـه احضـاري
بــرخــورد بــا  فــعــالــيــن دانشــجــويــي و               
معترضين ، دانشجويان را فرا ميـخـوانـد    

تا به اين فضاي اعتراضـي ادامـه داده و         
ـه سـرکـوب         اجازه ندهند که رژيم  بتواند ب

ـه صـورت         .  معترضين بپردازد بايست  ب
هماهنگ و سـراسـري اعـتـراض کـرد و              
مقابـل تـعـرضـات جـمـهـوري اسـالمـي                

 .                                                                ايستاد
 

 آذر  ١٦زنده باد 
 گسترده باد اعتراضات دانشجويي

 مرگ برجمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
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نگذاريد دانشگاه جوالنگاه :  علم الهدي
جريان هاي الئيک و ضـد ارزشـي شـود        
که در آن صورت آينده ملت و مملـکـت   

  .بر باد رفته است
آينده شما بر باد رفته حاجي جـان، بـرو       

  !فکر نان باش که خربزه آبه
اگــر خــبــرنــگــارهــا نــبــودنــد        : وزيــر راه  

  .گفتم مي
ايـنـهـا کـارشـان را          !  جناب وزير نتـرس 

هر چيزي را هر جايي نمـي  .  خوب بلدند
  .گويند

مـردم بـه جـاي        : معاون وزيـر بـازگـانـي      
  .گوجه، رب بخورند

اگر کسي خواست به مالج پراز افـکـار     
بديع معاون وزير گوجه لهيده بکوبد بـه  
توصيه خود ايشان لطفا از اين به بـعـد     
از قــوطــي يــک کــيــلــويــي رب گــوجــه            

  !استفاده کند
برخي از مقامـات ديـگـر      : احمدي نژاد 

کشورها مي پرسند هفته بعد مـقـصـد      
 سفرم کدام استان است؟ 

چشمت نزنـد يـک     !  هاهاهاها ،هوهوهو
 !وقت ، با نمک

فـروش آزادانـه     :  امام جمعه بندرعبـاس 
گوشت خرچنگ در بازار بندرعباس بـه  

 .دور از شئونات اسالمي است
حاجي جـان مـا بـطـو         :  از قول خرچنگه

  !رطبيعي محجبيم؛ نگران نباش
هـاي   اگر در دانشگاه:  امام جمعه شيراز

ــيــد مــي            ــول ــم ت ــگــاه        مــا عــل شــد، آن

توانستيم مردم را از خوردن پيـتـزا،    مي
 . مسوسيس و کالباس منع کني

از تو بعيـد بـود هـمـچـيـن           !  اي خدااااا 
  !موجوداتي خلق کني

برخي از ذخاير پـارلـمـانـي       :  رفسنجاني
ما و درياي ديگري از مديران در بخش 

هـا     قضا و اجـرا از ذخـايـر و عـتـيـقـه                 
  .هستند

اين عتيقه ها را بايد در مـوزه حـيـات          
وحش نگه داشت و شش تا قفـل بـه در       

  !آن زد تا کسي آنها را چشم نزند
در :  رئيس مرکز اسـالمـي هـامـبـورگ       

تمام قرآن، برتري مـرد بـر زن رد و بـر              
يکساني شخصيت انساني آنان تـاکـيـد    

  .شده است
نــمــيــدانســتــيــم کــه خــود خــدا                  !  اِه
يک کم ديگر دنـدون  .  فمنيست بوده   هم

. روي جيگر بگذاريد خدا زن مـيـشـود       
  !ما که قبال هشدار داده بوديم

هزار تـن بـرنـج       ٢٠ :  روزنامه کارگزاران
تـومـان آمـاده تـوزيـع در             ٢٧٥ کيلوي 

بـه اضـافـه      .  هيات هاي عزاداري اسـت 
  .سهميه روغن و شکر

اين را ميگويند عشق به ائمه اطـهـار،     
 . باالخص حسين به خرج جيب مردم

درک شـرايـط   :  ابراهيم يزدي در يک پيام
ناگوار کنوني ايـران امـر پـيـچـيـده اي             

: دريک پيام ديگردر هـمـان روز      .  نيست
  !شرايط کشور پيچيده است

تصميم ات را بـگـيـر،    !  اي کشتي ما را
  !باالخره شرايط پيچيده است يا نه

 

 !تير ميشه ۱۸آذر ما  ۱۸: دانشجويان شيراز
 ! آذر همچنان ادامه دارد ۱۶

ـر        اوباشي که براي ترساندن دانشجـويـان اجـي
شده اند را به وحشت ا نداختند و بسـاطشـان   

مامورين حـراسـت از تـرس        .  را جمع کردند
دانشجويان گيت هاي کنترل را جـمـع مـي          
ـان را در هـم خـرد                 کردند تا دانشجـويـان آن

ـان             .  نکننـد  حـراسـت از وحشـت دانشـجـوي

ـراي     مجبور مي شد در ورودي دانشگاه را ب
ـان        ـاب ـه خـي دانشجويان معترض باز کند تا ب

ايران  سيد علي پينوشه،" بروند و شعار بدهند
 ... . و " شيلي نمي شه

جــمــهــوري اســالمــي در ادامــه بــگــيــر و             
ـان،     ببندهايش براي ورود و خروج دانشـجـوي
گيت هاي امنيتي در ورودي دانشگـاه قـرار     
داده تا هم از ورود دانشجويان ساير دانشگاه 

ـه اش      ـي ها جلوگيري کند که مبادا با هم عل
ـايـي کـنـد و               ! نقشه بکشند ـم ، هم قـدرت ن

فضاي نظامي بر دانشـگـاه حـاکـم کـنـد و               
بگويد اين جا من حرف اول و آخـر را مـي           
زنم، من مي گويم چـه کسـي حـق ورود و              
خروج دارد و اگر صداتان در بيايد جلوتان را   

اما اتفاقي که افتاد کامـال  .  مي توانم بگيرم
ـا شـرکـت              ۱۶ .  برعکس بود ـوده اي ب آذر ت

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

ـا        هزاران دانشجوي خشمگين و مـعـتـرض ب
ـا             ـم ـي ـق ـه و مسـت شعارهاي سرنگوني طلبـان
ـا                        ـژاد رسـم ـه اي و احـمـدي ن ـه خـامـن ـي عل
شــکــســت ســيــاســت ارعــاب و وحشــت             

رسما و عمال اعـالم    .  جمهوري اسالمي بود
شد تمام طرح هاي امنيـتـي و اعـدام هـاي           
دست جمعي و بگير و ببندها و مانورهايش 
ـوده   راه به جايي نبرده و آب در هاون کوبيدن ب

ـام     .  اند ـم اما کاردر خود دانشگاه هم هنوز ت
جمهوري اسالمي هنوز کـامـال    . نشده است

شکست نخورده است، گيت هاي امنيتي را 
دوباره را مي اندازد و به تالش هاي تا کنـون  

 . مذبوحانه اش ادامه مي دهد
ـه     اعتراض هزاران دانشجوي کوي دانشگاه ب

ـه              ـايـد ب امنيتي شدن فضاي دانشـگـاه هـا ب
ـدل شـود،            اعتراضي عمومي و سـراسـري ب
ـز و      همه دانشگاه ها از زاهدان گرفته تا تبـري
مشهد و اهواز و تهران بايد عرصه اعتـراض  
گسترده به ايجاد فضاي پليسي در دانشگـاه  

ـا اتـحـاد و گسـتـرش               .  ها باشد مي تـوان ب
ـهـوري            اعتراضات و عمومي کـردن آن جـم
ـورشـان کـرد             اسالمي را عقب راند و مـجـب
ـريـن بـخـش         گيت هاي امنيتي که از مهمـت
هاي امنيتي کردن فضاي دانشگاه هـاسـت     
ـان مـعـذرت                 را جمع کنـنـد و از دانشـجـوي

ـه     .  خواهي کنند ـت ـي بايد مجبورشان کرد کـم
حراست را از دانشگاه ها جـمـع    انضباطي و

 .کنند کنند و گورشان را از دانشگاه گم

 !...چه می خواستند، چه شد



 

380جوانان كمونيست       1387 آذر     19   3 

 ! بدون شرح
 ٨٧آذر  ١٦عکس های انتخابی 

عـکـس   .  آذر داريـم      ١٦در اين شماره مطالب متعددي در مورد اجتماعات 
هاي زير که از سايت هاي مختلف انتخاب کرده ايم بنوعـي در تـکـمـيـل و            

مطالب اين شماره در   .  عکس آنهم درست است.  توضيح همين مطالب است
پـس بـا فـرض        .  واقع توضيح دهنده اين عکس ها و دليل انتخاب آنـهـاسـت   

. اينکه مطالب نشريه را خوانده ايد عکـس را بـدون شـرح ارائـه مـيـکـنـيـم                   
 ) جوانان کمونيست(

اعتراض به حکومت و سياست هـاي    
ــل شــد               ــدي ــب ــه اش ت ــگــران ــوب . ســرک

دانشجويان در اين مراسم سخـنـرانـي    
کردند و بيانيه هـاي خـود را پـخـش             
کردند و عملکرد حکومت را شـديـدا     

 .مورد انتقاد قرار دادند
 

دانشگاه شيراز ديگر دانشگاهي بـود  
که روز دانشجو تـوسـط دانشـجـويـان        

در ايـن دانشـگـاه         .  گرامي داشته شد
نيز نهاد هـاي حـکـومـتـي قـرار بـود              
مراسمي حکومتي برگزار کنند که با 
دخالت دانسجويان به صحنه انتقاد و 

. تـعــرض بــه حــکــومــت تـبــديــل شــد          
دانشجويـان بـه نشـانـه اعـتـراض در               
دانشگاه راهپيـمـايـي کـرده و شـعـار             

آذر هـم دانشـجـويـان          ۱۷ روز .  دادند
اين دانشگاه اقدام به برپـايـي تـجـمـع        
اعتراضي کرده و قرار گذاشته اند تـا    

آذر نيز تجمع اعتراضي بـرپـا    ۱۸ در  
 .کنند

دانشگاه بوعلي سينـاي هـمـدان نـيـز          
آذر مـحـل بـرگـزاري تـجـمـع             ۱۶ روز 

ــود           ــان بـ ــويـ ــجـ ــراضـــي دانشـ ــتـ . اعـ
دانشجويان ايـن دانشـگـاه عـلـيـرغـم            
تهـدايـدات زيـادي کـه مـدت هـا از                 
طرف مسئولين دانشگاه شده بـودنـد     
مراسم با شکوهي در اين روز بـرگـزار   

نيروهاي سرکوبگر حکومـتـي   .  کردند
ــا                 ــراي مــقــابلــه ب در ايــن مــراســم ب
دانشـــجـــويـــان و پـــراکـــنـــده کـــردن           
دانشجويان متوصل به گاز اشـک آور    

دانشجويان در اين مـراسـم بـه       شدند، 

سرکوب و خفقان موجود در دانشگـاه  
 .ها اعتراض کردند

آذر    ۱۶ دانشگاه مـازنـدران هـم روز          
روز اعتراض به حـکـومـت اسـالمـي          

دانشجويان در اين دانشگاه نـيـز   .  بود
با وجود تهديد و اذيت و آزار شـديـد         
نيروهاي سرکوبگر توانستند مـراسـم     
با شکوهي با پالکارها و شـعـارهـاي      

ــري    "  ــراب ــاي        " ،" آزادي ب ــاي زن ره ره
جنبش دانشـجـويـي    "    ،"  جامعه است

بـرگـزار   "  متحد جنبش کارگـري سـت    
در اين مراسم نيز دانشـجـويـان    . کنند

بـا سـردادن شـعــار و ســخـنــرانـي بــه                
ســيــاســت هــاي حــکــومــت اســالمــي       

 .اعتراض کردند
 

دانشجويان دانشـگـاه رازي نـيـز روز           
آذر در اعتراض بـه عـدم صـدور           ۱۷ 

آذر    ۱۶ مجوز براي برگزاري مـراسـم     
. اقدام به پايي تجمع اعتراضي کردند

دانشجويان نسبت به فضاي بسـتـه و       
امنيتـي و سـرکـوب فـعـالـيـت هـاي                 
دانشجويان تـجـمـع کـرده و خـواهـان             
آزادي ايجاد تشکل هاي دانشجـويـي   

مراسم بـا قـرائـت بـيـانـيـه اي              .  شدند
توسط يکي از دانشجويان بـه پـايـان        

 .رسيد
روز دانشجوي امسال عليـرغـم تـمـام       
شاخ و شانه کشـي هـا، تـمـام تـالش            
هاي مذبوحـانـه، اعـدام هـاي دسـت            
جــمــعــي و مــانــور نــيــروهــا اوبــاش            
حکـومـتـي در مـقـابـل انـقـالب، بـا                  
حضور گسـتـرده دانشـجـويـان نـقـطـه             

عطفي در اعتراضات دانشـجـويـان و      
مي خواستند درشت .  کل جامعه بود

ترين مهره هاشان را از خامنه اي تـا      
احمدي نژاد و کروبي را بـه دانشـگـاه        

 ببرند تا مانع 
 

اظهار وجود دانشـجـويـان مـعـتـرض           
بشوند که جرات چنين جسارتي را در 

. حضـــور دانشـــجـــويـــان نـــکـــردنـــد        
دانشجويان با شعار مرگ بر احـمـدي     
نژاد و مرگ بر ديکتاتور و سيدعـلـي   
پينوشـه ايـران شـيـلـي نـمـي شـه بـه                    
جامعه اعالم کـردنـد روز آن رسـيـده             
است که با شعار مرگ بـر جـمـهـوري         
اسالمي به ميدان بياييم و به حـيـات     
ننگين حکومت فاشيـسـت اسـالمـي       

 .پايان داد
سازمان جوانان کمونـيـسـت از هـمـه          
دانشجويان مي خواهد با تجـمـع هـر      
چه گسترده تـر، بـا شـعـار مـرگ بـر                 
جمهوري اسالمي و زنده باد جمهوري 
سوسياليستي بـه مـيـدان بـيـايـنـد و              
نماينده مطالبات انساني جـامـعـه و        
مردم به جان آمده از حکومت اعـدام    
و سنگسار و فقر براي پايان دادن بـه      

 .عمر حکومت اسالمي باشند
 

 آذر سرخ ١٦ زنده باد 
ــري، هــويــت               ــراب ــاد آزادي، ب ــده ب زن

 انساني
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ دسامبر  ۷ ، ۸۷ آذر  ۱۷ 

حکومت و نشانه شکـسـت سـيـاسـت        
هـاي ارعـاب و سـرکـوب جـمـهـوري                
اسالمي بود که در عـرض يـک سـال          
گذشته با تمام توانش بـه کـار بسـتـه         

 .بود
 

 ۱۷و      ۱۶دانشگاه تهـران روزهـاي       
ــرگــزاري مــراســم روز               آذر شــاهــد ب

دانشجويان از سـاعـت       .  دانشجو بود
صــبــح در دانشــگــاه حضــور                 ۱۱

داشتند و پالکارد هايي با شعارهـاي  
، !" تفکيک جنسيتي مـحـکـوم اسـت      " 
رهايي زن برابر بـا رهـايـي جـامـعـه           " 

زنـــان و مـــردان بـــرابـــر           " ،    !" اســـت
تـعـداد   .  در دسـت داشـتـنـد      !"  هستند

زيادي از دانشـجـويـان کـه از سـايـر               
دانشگاه ها به دانشگاه تهـران رفـتـه      
بودند و موفق به حضور در دانشـگـاه   
ها نشده بودند،   با شکستن يکي از 
ــهــران               در هــاي ورودي دانشــگــاه ت
توسط دانشجوياني که در دانشـگـاه       
. بودند توانستند وارد دانشگاه شوند

 ۱۶تعداد دانشجويان در تجمع روز     
آذر رفــتـه رفـتــه زيـاد تـر شـد و در                    

نـفــر     ۵۰۰۰تـا       ۴۰۰۰نـهـايــت بــه       
دانشــجــويــان مــراســم را بــا         .  رســيــد

، " مرگ بـر احـمـدي نـژاد          " شعارهاي 

ايـران شـيـلـي          سيـدعـلـي پـيـنـوشـه،         " 
عامل تـبـعـيـض و فسـاد،          " ، " نميشه

مـرگ بـر     " و   "  محمـود احـمـدي نـژاد        
دادند و تعـدادي از    ادامه "   ديکتاتور

. دانشجويان به سخنـرانـي پـرداخـتـنـد        
دانشجويان در سخنراني ها و شعارها 
و پالکاردهاي خود بر لـغـو مـجـازات         
سنگسار و اعدام لغو آپارتايد جنسي، 
حــمــايــت قــاطــع از اعــتــراضــات و               
مطالبات کارگري و برابري زن و مـرد    

 .تاکيد کردند
 

نيروهاي حکومتي اعالم کرده بـودنـد     
براي مراسم روز دانشجو در دانشـگـاه     

نفر را از تشـکـل    ۵۰۰۰ تهران  تعداد 
هــاي دســت ســاز حــکــومــتــي بســيــج         
خواهند کرد، بـا تـمـام تـبـلـيـغـات و                 

 ۳۰۰ تالششان توانستند تنها حـدود      
نفر از اوباششان را بسيج کنند کـه در    
مقابـل هـزاران دانشـجـوي مـعـتـرض              

 .شکست مفتضحانه بود
دانشگاه اروميه ديگر دانشگاهي بـود  
که دانشجويان مراسم روز دانشجـو را    

ــد      ــردن ــزار ک ــرگ ــن دانشــگــاه        .  ب در اي
مسئولين دانشگاه قـرار بـود مـراسـم           
حکومتي بـرگـزار کـنـنـد و يـکـي از                  
مسئولين حکومتي در آن سـخـنـرانـي     
کند که با حضـور صـدهـا دانشـجـوي          
مــعــتــرض ايــن مــراســم بــه صــحــنــه            

 ...آذر روز شکست سياست    ۱۶ 



کارگران الستيک گلد استون اردبيل بـه    
مبارزه ادامه ميدهنـد و خـواسـتـهـاي          

مـاده تـدويـن کـرده            ١٦ خود را که در   
 . بودند پيگيري ميکنند

 
آذر دادســتــانــي نــمــايــنــدگــان       ١٦ روز   

کارگران را احضـار کـرد و آنـهـا را بـه                
تحريک کارگران و خـرابـکـاري مـتـهـم             

کـارگـران اعـالم کـردنـد کـه اگـر                .  کرد
نمايندگانشان تا ساعت دو بعـدازظـهـر    
همان روز آزاد نشوند دست بـه تـجـمـع         

نمايـنـدگـان احضـار       .  وسيع خواهند زد
شده نيز در بازجوئي تاکيـد کـردنـد کـه         
حــرف مــا حــرف کــارگــران اســت و                 

مـاده اعـالم        ١٦ خواستهايمان را در       
کرده ايم و بجـاي دوازده سـال وعـده و            

اتـحـاد و     .  وعيـد جـواب مـيـخـواهـيـم           
مقـاومـت کـارگـران و نـمـايـنـدگـانـش                 
دادستاني را به عقب راند و نماينـدگـان   

 . آزاد شدند
ماده اي  ١٦ يادآوري کنيم که در بيانيه 

به خواست هاي مهمي از جمله افزايش 
پايه حقوق، امنيت شغلي، بيرون رفتـن  
نيروي انتظامي از کارخـانـه و انـحـالل         

روز .  شوراي اسالمي اشاره شـده اسـت      
آذر کارگران متوجه توطئه ديگـري   ١٧ 
صبح يکشنبه کارگران مـتـوجـه    .  شدند

شدند که سرويس هاي ايـاب و ذهـاب         
کارگران خـود را      .  کارگران کار نميکند

به کارخانه رسـانـدنـد و در آنـجـا نـيـز                  

. متوجه شدنـد کـارخـانـه بسـتـه اسـت             
کارفرما قطع برق و مشـکـل فـنـي را             

کارگـران فـورا شـيـفـت          .  بهانه کرده بود
هاي ديگـر را خـبـر کـردنـد و هـزار و                   
سيصد کارگر در مرکز شهر در محـلـي   

نيروي . بنام مصلي دست به تجمع زدند
انتظامي و امام جمعه نيـز خـود را بـه          

امـام جـمـعـه در         .  محل تجمع رساندند
معيت نيروي سرکوب رژيـم بـه مـيـان           
کــارگــران آمــد و گــفــت شــمــا درســت            
ميگوئيد، حقتان ضايع شده است، اما 
سياست کالن کشور ايجاب ميکند کـه  

گفت مـن بـه       .  از کارفرما حمايت شود
دادستان زنگ ميزنم که بيايد اينجـا و    

ما نميخواهيم !  موضوع را روشن کنيم
اين اعتراضات به شهر کشيـده شـود و       

از کارگران خواست که ساکت باشنـد و    
اخبار مبارزه شـان را بـه رسـانـه هـاي              

ندهند تا به خواسـت هـايشـان      !  خارجي
نمايندگان کـارگـران بـه      .  رسيدگي شود

امام جمعه گـفـتـنـد شـمـا مشـکـالت               
کارفرما را در نظر داريد اما ما دوازده   
سال است که وعده هاي توخالي تحويل 
ميگـيـريـم و االن خـواسـتـهـايـمـان را                  

سرانجام کـارفـرمـا تـحـت          .  ميخواهيم
فشار کارگران، تـا اول ديـمـاه از آنـهـا                
فرصت خواست که به خـواسـتـهـايشـان        

بدين ترتيب کارگران بـه  .  رسيدگي شود
تجمع خود خاتمه دادند و اولـتـيـمـاتـوم      
دادند که اگر اول ديماه بـه خـواسـتـهـاي        
آنهـا پـاسـخ داده نشـود تـجـمـعـات و                   
اعتراضـاتشـان را گسـتـرده تـر ادامـه               

 .  خواهند  داد
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري از مـبـارزه             
بحق کـارگـران السـتـيـک گـلـد اسـتـون                
اردبيل و کليه مطالبات آنها قاطـعـانـه    
پشتيباني ميکند و آنها را بـه اتـحـاد          
هرچه بيشتر و برگزاري منظـم مـجـمـع       
عمومي و تصميم گيري جـمـعـي بـراي       

حـزب از    .  ادامه مبارزه فـرامـيـخـوانـد       
کارگران کليه مراکز کـارگـري و مـردم          
اردبيل بـويـژه خـانـواده هـاي کـارگـران              
ميخواهد که به هر شکل ممکن از آنها 
حمايت کنند و در تجمعات اعتـراضـي   

 . کارگران شرکت کنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران
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تجمعات اعتـراضـي دانشـجـويـان بـه            
آذر روز دانشجو، امـروز     ١٦ مناسبت 

آذر در دانشگـاه تـهـران و شـيـراز             ١٧ 
در تهران شعارهاي سـيـد     .  ادامه يافت

علي پينوشه ايران شيلي نميشه، مرگ 
بر احمدي نژاد و مرگ بـر ديـکـتـاتـور،        
همراه با حملـه دانشـجـويـان بـه اطـاق             
حراست و آزاد کردن سه دانشجوئي کـه  
بدست عوامل حراست بـازداشـت شـده      
بودند، فضاي رزمنده اين تظاهرات را   

در دانشگاه شيـراز نـيـز      .  نشان ميدهد

دانشجويان دست به تجمع اعـتـراضـي      
زدند و اعالم کـردنـد کـه فـردا تـجـمـع              

 . بزرگتري را سازمان خواهند داد
  

تجمع بـزرگ اعـتـراضـي دانشـجـويـان            
و نـيـم صـبـح            ١١ تهران در سـاعـت         

ساعت به  ٣ امروز شروع شد و بيش از 
دانشجويان که بتـدريـج   .  طول انجاميد

نـفـر رسـيـد،          ٤٠٠٠ جمعيت آنها بـه      
سخنراني کردند، در محوطه دانشـگـاه   
راهپيـمـائـي کـردنـد، شـعـار دادنـد و                 

. پــالکــاردهــاي خــود را بــرافــراشــتــنــد       

سخنرانان در مورد ضـرورت دفـاع از         
جنبش کارگري و حقوق زنان و عـلـيـه        

بـر  .  خفقان و بيحقوقي صحبت کـردنـد    
پــالکــاردهــاي دانشــجــويــان از جــملــه         
شعارهائي عليه تفکيـک جـنـسـيـتـي،         
برابري زن و مرد و عليـه بـرخـوردهـاي       

 . نوشته شده بود سرکوبگرانه حکومت 
  

در دانشگاه شيراز نيز دانشـجـويـان بـه       
فـــقـــدان آزادي بـــيـــان و ســـرکـــوب               
دانشــجــويــان اعــتــراض کــردنــد و بــه           
اشــکــال مــخــتــلــف درمــقــابــل تــالش         

آذر    ١٦ حکومت بـراي مصـادره روز         
ايستادند و شعارهائي عليه دولت سـر    

در دانشــگــاه شــيــراز نــيــز               .  دادنــد
دانشجويان راهپـيـمـائـي کـردنـد و بـه              
ايراد سخنراني و شعرخواني پرداختنـد  

آذر بـه       ١٨ و با اعالم تجـمـع در روز         
 . تجمع خود پايان دادند

اين تجمعات در حالي صـورت گـرفـت      
کـه رژيـم بـا تــمـام قــوا و بــه اشـکــال                    
مختلف تالش کرد مانع اين تجمعـات  

نيـروهـاي سـرکـوب خـود را در              .  شود
درون و بيـرون دانشـگـاه بسـيـج کـرد،             
تعدادي را از قبل دستگير کرد، تهديد 
کرد و از ورود تعدادي از دانشـجـويـان      

. به محوطه دانشگاه جـلـوگـيـري کـرد         

ــروز و امــروز در                  ــيــرغــم ايــن دي عــل
دانشگاههاي همدان و تهران و شـيـراز     
هــزاران دانشــجــو تــجــمــع کــردنــد، بــا          
نيروهاي سرکوب درگير شدنـد و عـزم       

آذر و      ١٦ خـود را بـراي بـزرگـذاشـت              
تجمعات اعتراضي به ايـن مـنـاسـبـت        
درمقابـل جـمـهـوري اسـالمـي اعـالم              
داشتند و تا همـيـنـجـا تـوطـئـه هـا و               
تالشهاي حکومت براي مصـادره ايـن       

 . روز را نقش بر آب کردند
 آذر سرخ  ١٦ زنده باد 

 زنده باد آزادي، برابري، هويت انساني
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 آذر  ١٦تجمع هزاران نفره دانشجويان به مناسبت 
 ٣اطالعيه شماره 

 اعتراض کارگران الستيک گلد استون اردبيل ادامه دارد 
 کارگران دست به تجمع اعتراضی در شھر زدند 

 ٣اطالعيه شماره  

وزارت کشور جمهوري اسالمـي ثـبـت      
نام و شرکت مهاجرين افغـانسـتـانـي و       
عراقي در آزمون  کنکـور را مـمـنـوع         

در دفترچه راهنماي شرکت  .کرده است
در آزمون سراسـري پـذيـرش دانشـجـو          
آمده که ثبت نام و شرکت  افغانستاني 
ها و عراقيها در آزمون دانشگاهـهـاي   

  .دولتي ايران ممنوع است
 

جمهوري اسالمي فشار بر مـهـاجـريـن       
افغانستاني و عراقي را شدت بخشيده 

اين بخشـي از پـروژه بـازگشـت           .  است
دادن اجباري آنها به مـنـاطـق جـنـگـي         

تـبـلـيـغـات      .  افغانستان و عـراق اسـت      
فاشيستي عليه اين دسته از مهاجريـن  
که بعضا بيش از سه دهه در ايران کـار  
و زنــدگــي کــرده انــد، شــب و روز از                 

آنهـا را    .  بلندگوهاي دولتي ادامه دارد

در تنگنا قرار  داده انـد، کـودکـانشـان       
اجازه تحصيل ندارنـد، ازدواجشـان در       
جايي ثـبـت نـمـي شـود، بـيـکـارشـان                  
ميکنند و از هـر حـقـي مـحـرومشـان           

اين تـهـاجـم فـاشـيـسـتـي را             .  ميکنند
سازمان داده اند تا اخراج آنها را سـاده    
تر کنند و از طرف ديگر مهاجـريـن را     
عامل بيکاري و مهاجـريـن افـغـان را         
عامل جنايت معرفي مـيـکـنـنـد، تـا           

مردم را به جان هم بيندازند و خـود را      
امـروز چـه کسـي        .  از مهلکه بدر بـرنـد  

نميداند که نظام گنديده سرمايـه داري    
و حکومت کثيف اسـالمـي، مسـئـول         
همه بـدبـخـتـي هـا، فـقـر و گـرانـي و                      
بيکاري، جنايت و فساد، اعتياد و تـن  
فروشي، وضعيت افتـضـاح آمـوزش و        

 ! پرورش و ساير مصائب مردم است
 

پناهـنـدگـان افـغـانسـتـانـي و عـراقـي                 
اينها در کـنـار   .  شهروندان اين کشورند

ساير کارگران در اين کشور کـار کـرده       
در بناهاي کشور، در کارخانه ها، .  اند

در جاده ها، آثار زحمات آنها مشـهـود   
اينها در کنار سايـر کـارگـران و        .  است

مردم زحـمـتـکـش، صـاحـبـان اصـلـي              
جــامــعــه انــد کــه حــقــوقشــان تــوســط          

. جنايتکاران حاکم مصادره شده اسـت   
آنها هم مانند بقيه مردم سه دهه رنـج،  
فقر، بيکاري و سرکوب رژيم اسـالمـي     
را بدوش ميکشند و حـقـوق انسـانـي           

 !جمھوری اسالمی يک حکومت فاشيستی است
با تمام قوا از حقوق مھاجرين افغانی و عراقی در ايران 

 5ادامه صفحه 



طبـق گـزارش جـديـدي کـه يـوسـف                
بهمني خبرنگار کانال جديـد ارسـال     
ــران             ــارگ ــرده اســت، اعــتــراض ک ک
بازنشسته ذوب آهن اصفـهـان بـراي      
رسيدن به مطالبات خود هـمـچـنـان     

بـدنـبـال    .  به مبارزه ادامه ميـدهـنـد   
تجمع اعتـراضـي کـارگـران در روز           

 آذر و بستن اتوبـان اصـفـهـان       ١٢
شهر کرد، جـلـسـه اي بـا نـمـايـنـده                 

نماينده کارگران و مديـر   �فرماندار
ذوب آهن برگزار شد و بدنبال آن بـه    
کارگران اعالم شد که مابه التفاوت 
حقوق بازنشستگي آنهـا طـي چـنـد         

وقـتـي   .  مرحله پرداخت خواهـد شـد    
نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــه مــيــان            
کــارگــران آمــده و ايــن تصــمــيــم را            
ــرداخــت            ــد کــارگــران پ اطــالع دادن
مــرحلــه اي طــلــب هــاي خــود را                

مـاه      ٥نپذيرفتند و اعالم کردند که 

پيش بابت اين ما بـه الـتـفـاوت بـه            
ذوب آهن پـول پـرداخـت شـده، امـا            
شرکت اين پـول را مـورد اسـتـفـاده            
ديگري قرار داده و سـود آن را هـم             

کــارگــران بــازنشــســتــه     .  بــرده اســت  
اعالم کردند اگر سريعا به خـواسـت     
آنها پاسخ داده نشود، مجددا دست 
به تجمـع خـواهـنـد زد و اعـتـراض               
خود را در اشـکـال گسـتـرده تـر بـه               

 . پيش خواهند برد
 

طــبــق ايــن گــزارش، بــراي مــدتــي            
طوالني به کارگران بازنشسته ذوب   

روز حـقـوق،    ٣٠آهن اصفهان بجاي 
روز حقوق پـرداخـت مـيـشـده و           ٢٤

بدنبال اعتراض کـارگـران تصـويـب         
روز به آنان پرداخـت   ٣٠ميشود که 

عالوه بر اين کارگران خواهان .  شود
حقوق يکسان بـا کـارگـران شـاغـل            

کارگران بـا تـوجـه بـه ايـن            .  هستند
تـا     ٥مساله هرکدام بطور متوسط   

از .  ميليون تـومـان طـلـبـکـارنـد            ٦
سوي ديگر همانطور که در گـزارش    
قبل اشاره شد، تعدادي از کـارگـران   
قراردادي ذوب آهن نيـز بـا مسـالـه         
حقوق پرداخت نشده روبرو هستند و 

ــراضــي              ــت ــت اع ــرک آذر    ١٢در ح
تعدادي از آنها در تجمع اعتـراضـي   

. کارگران بازنشسته شـرکـت کـردنـد      
اين دسته از کارگـران نـيـز چـنـديـن           
مــاه دســتــمــزد طــلــب دارنــد و بــه              

 . اعتراض خود ادامه ميدهند
 

حزب کمونيست کارگري قـاطـعـانـه       
ــران               ــارگ ــحــق ک ــهــاي ب از خــواســت
بازنشسته و قراردادي در ذوب آهـن  
اصفهان حمايت مـيـکـنـد و کـلـيـه              
کارگران شاغل و بـازنشـسـتـه ذوب         

آهن را به پيوستن به ايـن اعـتـراض      
ذوب آهـن اصـفـهـان         .  فراميـخـوانـد   

يکي از بـزرگـتـريـن مـجـتـمـع هـاي              
کارگري است و اتحاد  کارگران ايـن  
مرکز به نيروي قدرتـمـنـدي تـبـديـل         
ميشود کـه قـادر اسـت جـمـهـوري               
ــد و                   ــران ــه عــقــب ب اســالمــي را ب

. سخواستهاي آنها را متحقـق کـنـد     
حزب همسـران و اعضـاي خـانـواده           

کارگران را نيز به شـرکـت فـعـال در         
ــجــمــعــات اعــتــراضــي کــارگــران           ت

 . فراميخواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آذرمــاه    ١٨،   ٢٠٠٨دســامــبــر       ٨
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ــقــيــه مــردم تــوســط               آنــهــا مــانــنــد ب
جنايتکاران حـاکـم اسـالمـي، زيـر پـا             

 .گذاشته شده است
 

کارگران، دانشجويان، مردم 
 شريف 

از حــق انســانــي تــحــصــيــل فــرزنــدان           
مهاجرين افغانستاني و عراقي و ساير 

از حــقــوق   .  مــهــاجــريــن دفــاع کــنــيــد      
هر تعرضـي  . شهروندي آنها دفاع کنيد

به آنها را به تعرضي علـيـه حـکـومـت        
جنايتکار و فـاسـد اسـالمـي تـبـديـل              

همه ما بايد متحد و يکـپـارچـه    .  کنيد
. عليه اين حکـومـت قـد عـلـم کـنـيـم              

هــرشــکــاف و تــفــرقــه اي کــه تــوســط           
حکومـت دامـن زده مـيـشـود، بـراي               
پراکنده کردن مردم و بـاز شـدن دسـت        
حکومت براي سرکوب و عـقـب رانـدن      

با تمام قوا در مـقـابـل آن        .  مردم است
 . بايستيم

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 !...جمھوری اسالمی يک حکومت فاشيستی است

طبق خبر رسيده به کمـيـتـه کـردسـتـان         
حزب، آقـای مـحـمـد عـثـمـانـي اهـل                  

روستايي در نـزديـکـي    ( " ربط" روستاي 
که به اتهام فعاليت سيـاسـي   )  سردشت

عليه رژيم به اعدام محکـوم شـده بـود        
در راه انتقال به مـهـابـاد بـرای اجـرای            
ــان و                 ــوســط دوســت حــکــم اعــدام، ت
بستگانش فراری داده شـد و از اعـدام         

 ٢٨ آقای عثمانی حدود .  نجات یافت
سال دارد، يک ماه قبل دستگـيـر و در       
شهر سردشت زنـدانـي شـده بـود و در             
همين فاصله کـوتـاه از طـرف قـاضـي            

بـه اعــدام    "  حسـن زاده   " شـهـر بـه اسـم           
آقاي عثماني  بـه اتـهـام          .  محکوم شد

فعاليت سياسي عليـه رژيـم اسـالمـي         
 . زنداني شده بود

 

آذر خانواده زنداني را مـطـلـع         ١٣ روز 
ميکنند که میتوانـنـد بـا فـرزنـدشـان           

. آخــريــن مــالقــات را انــجــام بــدهــنــد         
خانواده و بستگان زنداني بـا نـگـرانـي         
تمام سعي ميکنند قـاضـي را راضـي        

. کنند که حـکـم اعـدام را لـغـو کـنـد                 
قاضي جانی حـکـومـت در جـواب بـه            
آنها ميگويد فردا در مـهـابـاد جـنـازه            

بـعـد از چـنـد         .  اش را تحويل بگيریـد 
سـاعـت بـه دسـتـور قـاضـي، زنـدانـي                  
محکوم به اعدام را بـا دسـت و چشـم            
بسته هـمـراه بـا دو نـفـر از نـيـروهـاي                   
انتظامي امنيتي زندان سردشت سـوار  
يک خودرو کرده تا او را در مهـابـاد بـه      

 . قتل برسانند
 

خانواده زنداني محـکـوم بـه اعـدام بـا            

چنـد خـودرو بـه دنـبـال آنـهـا حـرکـت                    
در ميانـه راه  و در مسـيـر              .  ميکنند

" سردشت مهاباد در مـحـلـي بـه اسـم             
بـه مـاشـیـن حـامـل زنـدانـی               "  سرتکه

نزديک ميشوند و سعي ميکـنـنـد آنـرا       
اما مـامـوريـن تـوقـف          .  متوقف کنند

نميکنند و دوستان و بستگان زنـدانـي     
بـعـد از لـحـظـاتـي           .  را تهديد ميکنند

ماشين حامل زنداني ناچار بـه تـوقـف      
بستگان زندانی از مـامـوريـن    . ميشود

امـا  .  میخواهند زنداني را آزاد کـنـنـد   
مامورين حاضر به اين کار نميشوند و 
بستگان زنداني را تهديد ميکننـد کـه     
اگر مزاحمت ايجاد کنند به روي آنـهـا     

چند جوان حـاضـر     . شليک خواهند کرد
در محل با حملـه بـه ايـن دو مـامـور              
رژيم سعي ميکنند زنداني را از چنـگ  

اما مامورين رژيـم بـه       .  آنها رها کنند
طرف خانواده و بستگان زنداني شليـک  

در يک درگيري کوتاه اين دو   .  ميکنند
مـامــور کشـتــه مــيـشــونــد و زنــدانــي            
محکوم به اعدام از چـنـگ آنـهـا رهـا            
ميشود و ماشين مامورين زنـدان هـم     

 . در هم شکسته ميشود
 

بدنبال این واقعه جمـهـوري اسـالمـي       
تمام منطقه را نظامي کرده و  صـدهـا     
نيروي مسلح به دنبال زنداني فـراري و    
کسانی که او را فراری داده اند در حـال  

 . گشت هستند
 

کميته کـردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگـري ايـن اقـدام جسـورانـه را ارج                
مــيــنــهــد و هــمــه مــردم مــنــطــقــه را             

فرامیخواند که بـه آقـای عـثـمـانـی و             
همراهانش کمک کنند که بدست رژیم 

همينجا از مـامـوريـن رژيـم           .  نیفتند
اسالمي ميخواهيم که خود را شـريـک     
جـرم قضــات رژيــم اســالمــي و ســران            

هـر نـوع     .  جنایتکار حکومت نکنـنـد  
مــقــاومــتــي در مــقــابــل مــردم جــرم             
محسوب ميشود و مـردم حـق دارنـد          
براي دفاع از خود به هر اقدامي علـيـه   
نيروهاي سرکوبگر رژيم اسالمي دست 

نبايد اجازه داد که هـيـچ کسـي        .  بزنند
به جرم فعاليت سـيـاسـي بـه دام رژيـم            

 . اسالمي بيفتد
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
 کارگري ايران

 ٢٠٠٨ دسامبر ١٣٨٧،٦ آذر  ١٦ 

 يک زندانی سياسی محکوم به اعدام توسط مردم فراری داده شد و از اعدام نجات یافت

 کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفھان مجددا التيماتوم دادند 



 ١٦ با    مصادف دسامبر ٦ روز شنبه  
آذر، روز دانشـــجـــو، بـــه فـــراخـــوان             
تشکيالت آلـمـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران يک تـظـاهـرات ايسـتـاده        
در مـقـابـل کـنـسـولـگــرى جـمـهــورى                

در ايــن   .  اســالمــى ايــران بــرگــزار شــد       
تــظــاهــرات گــروهــي از نــمــايــنــدگــان         
ــانـــــي از              ــمـــ ــان آلـــ ــويـــ ــجـــ دانشـــ

فرانکفورت، کلن، مـايـنـز و         شهرهاي
. بــرلــيــن نــيــز شــرکــت داشــتــنـــد                  

تـا     ١ تظاهرکنندگان در تجمعي که از 
بعد از ظـهـر ادامـه داشـت،                و نيم ٢ 

نــفــرت و بــيــزاري خــود از جــمــهــوري           

ــد و                   ــنـ ــتـ ــراز داشـ ــي را ابـ ــالمـ اسـ
مــبــارزات دانشــجــويــي در ايــران            بــا

 .اعالم همبستگي کردند
  

در اين ميتـيـنـگ اعـتـراضـي مـيـنـا              
احــدى، عضــو دفــتــرســيــاســى حــزب         
کمونيست کارگرى ايران بـه زبـانـهـاي         

وي در .  فارسي و آلماني سخنراني کرد
ســخــنــان خــود اعــالم کــرد کــه رژيــم            
جنايتکار و قرون وسطايـي جـمـهـوري       
اسالمي رفتني است و در ايـن مسـيـر      
بر اهميت حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي از               

   .مبارزات مردم ايران تاکيد کرد

  
تظاهرکنندگان ضمن گراميداشت روز 

ــا                  ۱۶  ــراز هــمــبــســتــگــي ب آذر و اب
دانشجويان منجمله خـواسـتـار آزادى        
کليه دانشجويان دستگير شده، خـروج    
کامل نيروهاى نـظـامـى از دانشـگـاه            
ها، آزادى کليه زندانيان سياسى، لـغـو   
اعــدام فــرزاد کــمــانــگــر و آزادى وي             

 . شدند
  

ديوارهاى روبروى کنسولگرى پوشيده 
از عــکــســهــايــى بــزرگ از مــبــارزات          
دانشجويان و همچنين نمونه هايـي از    

جــنــايــات جــمــهــوري اســالمــي و                
و در      شعارهايى در محکوميت رژيـم 

حمايـت از مـبـارزات آزاديـخـواهـانـه              
 .دانشجويان بود

  
اضافه کنيم که تظاهرکنندگان بـه يـاد     
فاطمه حقيقت پژوه نيز تـعـداد زيـادى        

شمع روشن کردنـد و بـه ايـن تـرتـيـب               
ضمن همدردي با بازماندگان فاطـمـه،   

اعــدام جــمــهــوري اســالمــي را            رژيــم
 .محکوم کردند

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب                
 آلمان -کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ دسامبر  ۷ 
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اين آغاز بالفعل موج مبارزات وسـيـع     
تـري در ايـران اسـت کـه يـک                      و علنى

ناپذير آن سرنگونى رژيم  نتيجه اجتناب 
يـکـبـاره ديـگـر        .  اسالمى خـواهـد بـود       

شعارها و پالکاردهاي دانشـجـويـان را        
از لغو سنگسار و اعدام گرفتـه  :  ببينيد

تا عليه تفکيک جنسيتي، برابري زن و     
مرد و عليه برخوردهاي سـرکـوبـگـرانـه      
حکومت همه نشان از جهشي عظيم تر 
در صـفـوف انـقـالبـي مـردم اسـت کـه                 
امروز پرچـمـش را دانشـجـويـان بـلـنـد               

فقط يک مورد اعدام را ببينيد، .  کردند
رژيم اسالمي در طـول ايـن مـدت هـر             
چقدر توانست اعدام کـرد و چـنـد روز            

آذر نيز فـاطـمـه حـقـيـقـت           ۱۶ مانده به 
نفر ديگر را اعدام مي کند تـا   ۹ پژوه و 

بگويد هنوز توان کشتن و خون ريختـن  
را از دست نداده اما بـبـيـنـيـد مـردم و           
دانشجويان چطور مستمر شـعـار لـغـو         

 !اعدام و سنگسار را بلند مي کنند
نبـرد  اينهمه حزب اله چرخاني و نمايش 

در خيابانهـاي پـايـتـخـت،         گالدياتورها
راه انداختن نـمـايشـهـاي خـيـابـانـي از               
مانورهاي نـظـامـي و غـيـر نـظـامـي،               
امنيتي کـردن فضـاي دانشـگـاه هـا و              
خط و نشان کشيدنهاي بـرتـريـن مـهـره        
هاي اطـالعـاتـي کـه هـر کـدام سـر از                  
رياستـهـاي دانشـگـاه هـاي مـخـتـلـف                
درآورده اند هم نتوانست جلوي حـرکـت     

دسـت آوردي    .  دانشجـويـان را بـگـيـرد         
استثنايي براي حرفه اي ترين عـنـاصـر      

اما عليرغم همه ايـنـهـا در      !  اطالعات
دانشــگــاهــهــاي هــمــدان، کــرمــانشــاه،       
مــازنــدران، تــهــران و شــيــراز هــزاران            
دانشجو تجـمـع کـردنـد، بـا نـيـروهـاي               
سرکوب درگير شـدنـد و عـزم خـود را               

آذر و تـجـمـعـات            ۱۶ براي بزرگذاشت 
اعتراضي به اين منـاسـبـت درمـقـابـل         
جمهوري اسالمي اعالم کـردنـد وتـمـام       
توطئه ها و تالشهاي حـکـومـت بـراي         

 .مصادره اين روز را نقش بر آب کردند
با اين حـرکـت، جـنـبـش عـلـنـي بـراي                
ــم اســالمــي اعــالم               ــي رژي ــگــون ســرن

صــداي " مــوجــوديــت کــرد و بــه واقــع            
در گوشه سران اين رژيـم    "  انقالب مردم

از ايـن    .  و کل بورزوازي فريـاد زده شـد      
تاريخ، حکم قديمى ما يـعـنـي سـپـري          
شدن دوران پديـده سـيـاسـي جـمـهـوري            
اسالمي و جدال مردم به رهبـري حـزب     
کمونيست کارگري و مـوجـوديـت کـل           
رژيم به يک حقيقت غير قابـل انـکـار و        

 !پذيرفته شده محسوب مي شود
اخــتــالف امــروز مــيــان جــنــاحــهــاى            
حکومت هم ايـنـسـت کـه راهـى بـراى             
تضمين بقاء رژيم اسالمى در مـقـابـل        

امـا حـتـى      .  اين موج سرنگوني بيابـنـد  
ترس از يک خيزش قريب الوقوع مـردم    
هم ديگر نميتواند مـتـحـد شـان کـنـد،           
همگيشان ميدانند که مـا، جـوانـان و          
کل مردم ناراضى ايم و حکم بـه رفـتـن        

نسـلـى کـه از ضـد           .  اين رژيم داده ايـم     
انقالب اسـالمـى شـکـسـت خـورد مـا              

ما نزديک به سى مـيـلـيـون آدم       !  نبوديم
جديدي هستيم که پا به حيات سيـاسـى   
امروز ايران گذاشته ايم و فکر نمي کنـم  
دليلى داشته باشيم که بخاطر آنـچـه بـر      
پدران و مادرانمان رفت، ديگر مـطـيـع      

ايـن  !  اين توحش و عقب ماندگى باشيم
تصور که جمهورى اسالمى با مشـتـي     
آخوند اهلـى شـده و گلـه هـاي اوبـاش                
حزب اله و بسيجي و دارو دسـتـه هـاي      
سپاه و اطالعات و پليس اش ميتـوانـد   
مردم را به تمکين بـکـشـانـد و بسـاط            
ديـکـتـاتـورى و لـفـت و لـيـسـشـان را                     
محفوظ بدارند، يک خيال خام و دور از   

ايـن  .  واقعيت امروز جامعه ايران اسـت   
دست و پـاى خـود       .  اوباش زانو زده اند

را گم کرده اند، بجان يکـديـگـر افـتـاده        
 . اند و دارند گورشان را گم مي کنند

از ما ميترسند، برخيزيم و کـارشـان را     
 !...يکسره کنيم

 !...ما آدم های جديد
مـردم  .  اين اندازه روشن بين نـيـسـتـنـد       

براي چند سال به اصالحات دوخـردادي  
اميد بسته بودند و جمهـوري اسـالمـي      
به اين وسيله انقالب مردم را به تعويـق  

جريـان  .  انداخت، اما اين نيرنگ رو شد
طرفـدار دمـوکـراسـي آمـريـکـايـي کـه                
منتظر بود ارتـش آمـريـکـا جـمـهـوري            
اسالمي را کنار بـزنـد نـيـز بـه تـازگـي              

بـنـابـرايـن از ايـن          .  مأيوس شـده اسـت    
لحظه به بعد مردم ضرورت انـقـالب را     
بيشتر درک ميکـنـنـد و تـوجـه هـا بـه                

بـنـابـرايـن     .  اپوزيسيون بيشتر مـيـشـود   
من فکر ميکنم اگر مردم هنـوز حـزب     
کمونيست کارگري را به عـنـوان رهـبـر       
انقالب انتخاب نکرده اند اشتباهي در   
کار حزب نبوده بلکه علت به نظـر مـن     
اين است که تازه اميد مردم از همه جـا  
قطع شده و تازه از اين لـحـظـه بـه بـعـد           
است که به طور جـدي بـه اپـوزيسـيـون          

بـه نـظـر مـن از ايـن              .  روي مـي آورنـد    
لحظه به بعد بيـنـنـده هـاي تـلـويـزيـون             

 .بيشتر خواهند شد
حال در مورد اين که چگـونـه مـيـتـوان        
شايستگي خود را براي رهبري انقـالب  
به مردم اثبات کرد، يا چگونه ميـتـوان   
اعتماد مردم را براي رسيدن بـه قـدرت     
کسب کرد، از آنجا که انسـانـهـا عـلـي          
العموم با مقـدمـه چـيـنـي و اسـتـدالل              
منطقي به نتيجه نميرسند، به نظر مـن  

ما بايد کارهايـي کـنـيـم کـه بـا چشـم                
طبيعي قابل رؤيت باشند و آنهـا را بـه       

 . عنوان سابقه خود نشان دهيم
جنبش کارگري بهتـريـن نـقـطـه شـروع           

. براي معرفي خودمان به جامعه اسـت   
طبقه کارگر هرچند حرفهـاي راديـکـال      
را ميپسندد اما اعمال تـاکـنـونـي هـر          
جناحي دليل رد يا تأييد نـهـايـي آن از        

من فکر مـيـکـنـم     .  سوي طبقه ميشود
ما در ابتدا فقط ميتـوانـيـم روي قشـر         
سوسياليـسـت طـبـقـه کـارگـر حسـاب               

با تبيين تـوازن قـوا بـراي قشـر             .  کنيم
از طـريـق     ( سوسياليست طبقه کـارگـر     

و دعوت مستـدل از    )  ارتباط مستقيم
کل طبقه کارگر به هـمـکـاري بـا آنـان،          
ميتوانيم توجه خرده بورژوازي ناراضي 

اعتصابات .  و کل جامعه را جلب کنيم
بزرگ و خبرساز کارگري بهترين وسيلـه  

، » کــانــال جــديــد  « بــراي تــبــلــيــغــات      
يـک  « و   »  حزب کمونيست کارگري« 

بر هـمـيـن اسـاس       .  است»  دنياي بهتر
من فکر ميکنم ما در تلويـزيـون بـايـد       
يک نگاه خاص به جنبشهاي کارگري و   
يک نگاه عام به ساير جنـبـشـهـا نـظـيـر          
جنـبـش زنـان و دانشـجـويـي و غـيـره                   

 .داشته باشيم
اما جلب توجه کافـي نـيـسـت، مـا بـه             

مـردم  .  اعتماد مردم نيز احتياج داريـم   
ميدانـنـد هـيـچ چـيـز جـلـودار اتـحـاد                   
نميتواند باشد، با اين حال هنوز متحد 

. نشده اند چون به کسي اعتماد نـدارنـد  
زير پوسـت هـر انسـان مـنـصـفـي يـک                 
سوسياليست است با اين حال مـبـانـي      

. فکري کاپيتاليستي نـيـز وجـود دارد         
مباني فکري کاپيتاليستي و عـقـل بـه      
چشـم بـودن، کـار مــا را بـراي کســب                 
اعتماد سخـت مـيـکـنـد، ولـي نـکـتـه                
اميدوار کـنـنـده ايـن اسـت کـه مـردم                  
باالخـره مـجـبـورنـد بـه يـک حـزب يـا                    
جرياني اعتماد کنند و اگر ما بتوانـيـم   
اعتماد طبقه کارگر را کسب کـنـيـم و        
جنبش کارگري به جريـان بـيـافـتـد، بـه           
اين ترتيب يک ظرف يا محـمـلـي بـراي       
اعـتـراض درسـت مـيـشـود کـه زنـان،                 
دانشجويان، جـوانـان، خـرده بـورژوازي         
 .ناراضي و غيره همه به آن ميپيوندند

هيچ چيز جلودار حرکت متحدانه مردم 
 نتواند بود

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 در حاشيه
. صباي عزيز، مـرسـي از نـوشـتـه ات             

موضوع مهمي را طـرح کـرده اي کـه            
البته مدتهاست مشغله حـزب اسـت و       
روي آن کار ميکـنـد و فـکـر مـيـکـنـم               

ولي .  پيشروي هاي خوبي هم داشته ايم
شايد بهتر اين باشد که اين را به بـحـث   
آزاد بگذاريم و از خـوانـنـدگـان نشـريـه           
دعوت کنيم در اين مـورد وارد بـحـث        

 بازهم تشکر، مصطفي. شوند

 ...چه بايد کرد؟

ميتينگ اعتراضي در مقابل کنسولگري 
 جمهوري اسالمي در آلمان

 در همبستگي با دانشجويان ايران 



آذر هر سال چپ تر و پـر سـر و            ۶ ۱
صداتر عليه  جمهوري اسـالمـي قـد      

آذر امسـال     ۱۶ اما .  علم کرده است
جمهوري اسالمـي  .   چيز ديگري بود

تـمـام آنـچـه را         !   را بيچاره مـيـکـنـد    
يکسال تمام رژيم اسالمي بـا اعـدام     
و ارعاب و مـانـور وحشـت نـاجـا و              

. غيره  رشته بود، يکباره پنـبـه کـرد     
همين يک قلم نتايج سياسي گسترده 

به نوبه خود تـوازن قـوا را         .  اي دارد
بهم ميزند و اعتراضات در  جامـعـه   

آنـهـم در ايـن        .   را تقويـت مـيـکـنـد       
اوضاع وخيم اقتصادي و سيـاسـي و     

بعالوه  .   حکومتي جمهوري اسالمي
آذر امسال در رفتـار و روحـيـه،          ۱۶ 

رنـگ و    .   تعرضي تر از هميشه بـود 
جــالــب .  ( تــيــر را داشــت       ۱۸ بــوي   

است که دانشجـويـان شـيـراز امـروز          
تـيـر      ۱۸ آذر مـا         ۱۸ " شعار دادند   

وسيع، توده اي، راديکال، "!)   ميشه
چــپ، پــا رو زمــيــن و ســرشــار از                 
عــنــاصــري بــود  کــه حــکــايــت از               
آمادگي روحي براي  هـجـوم بـه کـل         

.  دستگاه حکومت اسـالمـي داشـت       
بوي انقالب عليه جمهوري اسـالمـي   

 . ميداد
 

سخنراني ها از پشت تريبون تحکيم 
وحدت  که برگزار کنـنـدگـان و صـد          
البته  برادران بسيجي و اطـالعـاتـي    

شان چهار چشمي مراقـب سـخـنـران       
بودند  مالک خـوبـي بـراي قضـاوت           

مــرگ بــر     " بــه شــعــار         .   نــيــســت  
سـيـد عـلـي پـيـونشـه            " و   "  ديکتاتور

تـوسـط تـوده      "  ايران شيلي نـمـي شـه     
. عــاصــي دانشــجــو  دقــت کــنــيــد            

آذر  را از              ۱۶ تصـــويـــرتـــان از        
مصاحبه هاي چرب صداي آمـريـکـا    
با تحکـيـمـي هـا بـراي پـيـدا کـردن                 

حـــقـــوق بشـــر و دمـــکـــراســـي و              " 
.  در دانشگاه  نـگـيـريـد        "   اصالحات

از مشت هاي گره کرده  و چهره هاي 
پوشيده و  آماده نبـرد دانشـجـويـان،       
از  عکس هاي شکستن در دانشگاه 
و حمله بـه گـيـت هـاي امـنـيـتـي و                 
خالصه بـرهـم زدن هـمـه تـدارکـات               
امنيتي رژيم براي ممانعت از تجمع 
ــهــران            دانشــجــويــان در دانشــگــاه ت

به هـجـوم دانشـجـويـان بـه             .  بگيريد
انتـظـامـات دانشـکـده پـزشـکـي بـا                
سنگ  و آزاد کـردن دو دانشـجـوي            

ايـنـهـا يـعـنـي         .  زنداني نگـاه کـنـيـد      
اينکه مانور امنيت و آرامش نـاجـا     
و همه هيبت و صـالبـت سـرادران و          

به يـک دانـه       !   اوباش اسالمي کشک
عکس مصدق و شعارهاي انفـعـالـي    

هپروتي تحکيـمـي هـا        -و شاعرانه 
" از اين بيداد مـيـکـنـم فـريـاد        " مثل 

نـه  " نگاه نکنيد، به شعارهايي مثـل    
به تفکيک جنسيتي، نه به سنگسار، 

بـه نـقـش      .  نگاه کـنـيـد     "  نه به اعدام 
فعال دختران و شعارهاي مربوط بـه    

به ايـن دقـت     .    آزادي زن توجه کنيد
کنيد که حتي تحکيـم وحـدتـي هـا،          
يعني اخـالف هـمـان انـجـمـن هـاي                
اســالمــي رژيــم کــه ثــمــره انــقــالب            
فرهنگي و کشتار دانشجـويـان چـپ      
بوده اند، يعني همان ها که به وقـت    
خودش رفتند زير عبـاي حـاج آقـاي        
شکالتي، امروز حتـي جـرئـت نـمـي          
کــنــنــد از جــنــاحــي از رژيــم عــلــنــا            

مـجـبـور شـده انـد           .  حمـايـت کـنـنـد       
ولـو بـا     ( بروند زير شـعـارهـاي چـپ         

و )  رنگ سبز و البته تخفيف يـافـتـه   

تازه خودشان ميدانند و دانشجـويـان   
هم ميدانند بـه مـجـرد آنـکـه فشـار             
تهديد چمـاق و زنـدان و تـعـلـيـق و                 
احضار و  ارعاب برادران بسيجـي و    
وزارت اطالعاتي شان کمي کـاهـش     
يابد،  آنها يا مجبورند تمـامـا چـپ      
بشوند، يا علنا و تـمـامـا در صـف           
رژيم و ضد انقالب قرار گيرنـد و يـا       

 . هيچکاره اند
 

آذر امسال يکبار ديـگـر قـاعـده        ۱۶ 
عمومي اوضاع سياسي ايران را کـه    
قبال از آن سخـن گـفـتـه ايـم اثـبـات              

هر تـحـول اجـتـمـاعـي کـه رخ                .  کرد
ميدهد، حتي در اوضـاعـي کـه بـه             
نظر ميرسد راسـت دارد دسـت بـاال          
ميگيرد، ناگهان و در ميان تـعـجـب    
همگان شما مي بينيد که ايـن چـپ       

بـيـاد   .  است که پـا جـلـو مـيـگـذارد            
داريم  که پارسال چطور کـل راسـت،     

و "  وي او اي  " از وزارت اطالعات تا 
" بـرداران لـيـبـرال      " صداي آمريکا تا   

دانشگاه و تا همين تحکيم وحـدتـي     
دست بـه  "  شبح لنين" ها عليه چپ و 

مـيـدانـيـم کـه بـدنـبـال              .  يکي کردنـد 
تــظــاهــرات مــارکســيــســت هــا در         " 

آذر مـوج       ۱۳ در   "  دانشگـاه تـهـران     
وسيعي از بگير و ببند دانشـجـويـان      
چپ براه افتاد و بـدنـبـال آن فضـاي             
امنيتي شديدي را بر دانشگاه حاکـم  

اما در تـمـام طـول يـکـسـال             .  کردند
گذشته، دانشگاه هاي سراسر کشـور  
از تب و تاب ننشست و اعـتـراض و     
مبارزه حتي توده اي تـر و گسـتـرده        

درسـت اسـت کـه        .  تر از هميشه شـد 
دانشجـويـان بـعـضـا بـه شـعـارهـاي                
ظاهرا صنفي  عقب نشـسـتـنـد امـا        
ــر                  ــاب هــر کســي کــه کــالس اول اک

و مردم ايـران  ( سياست را رفته باشد 
در اين زمـيـنـه تـحـصـيـالت عـالـي              

مــيــتــوانســت بــفــهــمــد کــه       !)  دارنــد
سرکوب چپ رسمي و شناخـتـه شـده      

شروع يک .  دانشگاه پايان کار نيست
تحت فشار هميـن  .   دوره جديد است

اعتراضات توده اي و چـپ بـود کـه          
تحکيم وحدت در غياب چپ رسمـي  
پا جلو گذاشت تـا مـگـر پـتـانسـيـل            
اعتراضـي  دانشـگـاه را روي خـط               

. مهار کند"  ليبراليسم و دمکراسي" 
آذر امسال نشان داد که نـه     ۱۶ اما  

فقط احمدي نژاد و بسيج و خـامـنـه      
اي و کـيـهـان شـريـعـتـمـداري بـلـکـه                 

و "  وي او اي    " تــحــکــيــم وحــدت و          
ــف                ــريـ ــم حـ ــرال هـ ــبـ ــيـ ــرادران لـ بـ
راديکاليسم، سـرنـگـونـي طـلـبـي و              
خواسته هاي عميقا انسانـي و چـپ       

در يـک کـالم       .  دانشجويان نيـسـتـنـد    
حمله به چپ رسمي در دانشـگـاه بـه        
غلبه يافتن راست منجر نشد،   بـا        
به ميدان آمدن يک چـپ راديـکـال و        

. وسيع و اجـتـمـاعـي پـاسـخ گـرفـت              
بـا  !   يعني دانشگاه حتي چپ تر شـد 

آذري  پـاسـخ گـرفـت کـه بـراي                  ۱۶ 
جمهوري اسالمي به مـراتـب هـراس      

آذر ديـگـري        ۱۶ انگـيـز تـر از هـر             
 . است

 
و البته اين قاعده اوضـاع سـيـاسـي         
ايران از آسمـان بـه زمـيـن نـيـفـتـاده               

شرايط عيني و ذهني معيني .  است
 ۵۷ انـقـالب     .  آنرا ايجاد کـرده اسـت    

يک انقالب .  جامعه ايران را شخم زد
کارگري بود که گرچه شکست خـورد  
ــجــارب                    ــي ت ــل ــود ک ــا از دل خ ام
اجـتـمــاعـي و ســيـاسـي و حــزبـي و                 
بارزتر از همه  مـنـصـور حـکـمـت و           

يـک  " حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري و              
شـعـار   .  را بـيـرون داد      "  دنياي بـهـتـر   

" لغو آپارتايد جنسـي " و "  لغو اعدام" 
و غيره که امـروز  "  آزادي و برابري" و 

 ۱۶ مثل نقل و نبات در اجتماعات   
آذر ديديم از هيج انـجـمـن اسـالمـي        
ليبرال شـده اي و يـا خـاتـمـي چـي                   
دمکرات شده اي و يا از برنامه هاي  

در مـورد    "  بي بي سي" و "  وي او اي" 
در نيامـده  "  حقوق بشر و دمکراسي" 

ــه حــزب              .  اســت ــام ــرن ــا از ب ــه ــن اي
کمونيست کارگري و از طريق کـانـال   

جديد و فعاليت هاي حزب و صـفـي       
وسيع از کمونيست ها بدرون جامعه 

امــا چــپ و حــزب            .  رفــتــه اســت     
کمـونـيـسـت کـارگـري خـود  تـنـهـا                   
عنصر فعاله و سازمـان يـافـتـه يـک          

.  وضعيت اجتماعي وسيـع تـر اسـت       
اگر امروز دانشگاه چنين مـحـکـم و      
ســازش نــاپــذيــر تــمــام کــاســه کــوزه          
يکـسـال ارعـاب و سـونـامـي بـازي                 
جــمــهــوري اســالمــي را بــر ســرش             
ميشکند، فقط انعـکـاس اعـتـراض       

دانشـگـاه جـدا از         .  دانشجو نـيـسـت     
جامعه معترض نيست،  مـحـصـول        

هــر روز در هــرگــوشــه ايــن         .   آنســت
کشور اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات              

درسـت در روز      .  کارگري ادامه دارد
مانور ناجا کارگر ريش حکومـت را    
با اعـتـصـابـش گـرفـتـه و  مـحـکـم                   

هـر روز مـيـلـيـون هـا زن               .  ميکشد
دارنــد بــه جــمــهــوري اســالمــي نــه             

در هر جـمـع و مـحـفـلـي           .  ميگويند
اکــنــون صــحــبــت از ايــن اســت کــه            
چگونه از شر اين رژيم رها شـويـم و       
اکنون ميلونـهـا نـفـر هـر شـب پـاي                
صحبت رهبـران حـزب کـمـونـيـسـت            

تــحــت ..   کــارگــري مــي نشــيــنــنــد       
مجمـوع ايـن شـرايـط اسـت کـه آن                 

هر :  اينکه.  قاعده کلي عمل ميکند
تحول اجتماعي در ايـران بـه شـرط            
اينکه پاي توده ها را به ميان بکشد 

در واقع ايـن    .  بالفاصله چپ ميشود
ما حزب کمونيست کارگري هستيـم  

 !که تضمين ميکنيم چپ شود
 

نـه فـقـط جـمـهـوري                    ۸۷ آذر    ۱۶ 
اسالمي را  دچـار مـخـمـصـه هـاي               
جدي ميکند،  بلکه نـاتـوانـي و بـي         
افق بودن راست را نـيـز بـه نـمـايـش             

گام بـلـنـد     ميگذارد و در عوض  يک
به پيـش بـراي جـنـبـش سـرنـگـونـي                
طلبانه و انقالبي مردم ايـران، بـراي     
چپ و سوسيـالـيـسـم و بـراي حـزب             

 . کمونيست کارگري بود
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مصوب سي و يکمين پلنوم کـمـيـتـه       
 مرکزي حزب به اتفاق آرا

   
بحران اقـتـصـادي جـاري کـه از                -۱ 

آشـکـار    مدتها قبل نشـانـه هـاي آن          
شده بود و بـا سـقـوط وال اسـتـريـت               

ورشکستگي بانکها بـه اوج خـود          و
رسيد، ذاتي نظام سرمايه داري اسـت  
و در کارکرد اين نـظـام بـعـنـوان يـک             
سيستم توليدي مبتني بـر سـودآوري     
و انباشت هرچه بيشتر سـرمـايـه هـا         

تاثيرات ايـن بـحـران هـم         .  ريشه دارد
اکنون در بخش صنعتي و تجاري، به 
شکل افت شديد تـقـاضـا و کسـادي           
بــــازار کــــاالهــــا، در مــــعــــرض               
ورشکستگي قرار گرفتن کمپانيـهـاي   

بـيـکـارسـازيـهـاي          عظيم توليـدي، و   
وسيع و بيسابقه خـود را نشـان داده           

رو به گسترش و تعميق    بحران.  است
است و بي گمان عـوارض و عـواقـب        

هـمـه      اقتصـادي واجـتـمـاعـي آن در           
کشــورهــا شــديــد تــر خــواهــد شــد و            
زندگي کارگران و توده مردم را بـيـش   
از پــيــش در چــنــگــال خــود خــواهــد            

تاييـد ديـگـري         بحران حاضر   . فشرد
بر اين حقيقت است کـه نـفـس وجـود         
نظام کاپيتاليستي و نياز پايه اي آن     
به سودآوري و انباشت با نفس زندگي 

از يــک    و بــرخــورداري تــوده مــردم           
 . زندگي انساني در تناقض است

  
براي طبقه سرمايه دار بحران در     -۲ 

ورشکستگي بخشي از سرمايه ها و   
بلعيده شدن آنها بوسيله سرمايه هاي 

بـا  .  بزرگـتـر خـود را نشـان مـيـدهـد               
اينهمه، طبقه سرمايه دار مـوقـعـيـت     
اجتماعي و اقتصادي برتر خود را از   
دست نميدهد و حتي سـبـک زنـدگـي         
تجملي سرمايه دارن ورشکسـتـه، بـه      
لطف قوانين حمايتي دولتي، تغـيـيـر    

اما در مقابل بـراي    .  چنداني نميکند
و مردم کارکنـي     توده عظيم کارگران

که سهمي در مالکيت وسايل تولـيـد   
ندارند بـحـران بـه مـعـنـي بـيـکـاري                  

بيشتر و فالکت و بيخانمـانـي      فقر   و
بـحـران   .  و برباد رفتن زندگي ها است

تناقض و تفاوت پايه اي و هميشگي 

در جامعه سرمايه داري بـيـن فـقـر و         
ثـروت     بيحقوقي توده توليد کننده با
تشديـد     بيکارگان صاحب سرمايه را

ميکند و عريان و آشـکـار در بـرابـر             
 .چشم همگان قرار ميدهد

          
يک ويژگي بحران جاري ايـنـسـت        -۳ 

که در دوره بعد از جنگ سرد، يعـنـي   
پس از شکست مـدل سـرمـايـه داري         
دولتي بلوک شرق و مطلـق الـعـنـانـي        
 . سرمايه داري بازار آزاد، رخ ميدهد

در اين دوره همه احزاب و دولتـهـا و      
متفکرين و صاحـبـنـطـران در کـمـپ           

نــئــوکــنــســرواتــيــســم و      بـورژوازي بــه   
به عنوان تنها مـدل     مکتب شيکاگو

اقــتــصــادي مــمــکــن و         –ســيــاســي   
مـوسـسـات       روي آوردنـد،      مطـلـوب  

مالي بين المللي نظير صنـدوق بـيـن      
ــي                    ــان ــه ــک ج ــان ــول و ب ــي پ ــل ــل ــم ال

رياضت کشي اقـتـصـادي و         سياست
را بــه تــمــامــي         تشــديــد اســتــثــمــار    

و در واقـــع       "  تـــوصـــيـــه" کشـــورهـــا    
کـردنـد و خـلـع مسـئـولـيـت                  ديکتـه 

کــامــل دولــتــهــا در قــبــال جــامــعــه،         
خصوصي سازي و بـيـکـارسـازيـهـاي         
گسترده، نفي حقوق صنفي کـارگـران     

سپردن سطح دستمزدها و ساعات    و
کار به قوانين کـور بـازار، و زدن از             
ــاهــي و                  ــيــمــه هــا و خــدمــات رف ب
اجتماعي به سياست غالب بـر هـمـه        

ايـــن  .  کشـــورهـــا تـــبـــديـــل شـــد             
بـــراي نـــزديـــک بـــه دو             وضـــعـــيـــت

مساعد ترين و مطـلـوب تـريـن          دهه
شرايط اقتصادي و سياسـي را بـراي       
سود آوري و انـبـاشـت سـرمـايـه در                 
ــم                 ــراهـــ ــان فـــ ــهـــ ــر جـــ ــراســـ ســـ

بــحــران اقــتــصــادي در         وقــوع   . آورد
چنين شرايطي به نحو عريان و غـيـر       

خصـلـت ضـد انسـانـي             قابل انکاري
کاپيتاليسم را برمال مـيـکـنـد و در           
بــرابــر چشــم مــردم جــهــان قــرار                   

ــد   ــده ــي ــحــران حــاضــر اعــالم             . م ب
ــو              ــئـ ــل نـ ــامـ ــي کـ ــگـ ــتـ ــسـ ــکـ ورشـ

در سطح اقـتـصـادي و           کنسرواتيسم
 . سياسي و ايدئولوژيک است

  
ورشکستگي نئو کنسرواتيسم و     -۴ 

کــل    مــکــتــب اقــتــصــاد بــازار آزاد         
بورژوازي جهاني را نه تنـهـا از نـظـر         

نـظـري و        اقتصادي، بلکه از لـحـاظ    
ايدئولوژيک نيز با يک بي افقي و بـن      

. بست و سردرگـمـي روبـرو مـيـکـنـد           
بدنبال فروپاشي مدل سـرمـايـه داري        

براي نزديک به دو دهـه هـمـه           دولتي
مــتـــفـــکــريـــن و کـــارشـــنــاســـان و             
روشنفکران و رسانه هـاي بـورژوائـي        

سرمايه داري بـازار آزاد بـعـنـوان            از
تنها شکل ممکن و مطلوب زنـدگـي   
افتصادي و اجتماعي دفاع کـردنـد و     

فــلــســفــي و تــئــوريــک و          بــه تــوجــيــه  
اکـنـون      . ايدئولوژيـک آن پـرداخـتـنـد         

توجـيـهـات و تـوهـمـات              تمامي اين
فــرو مــيــريــزد و بــورژوازي در يــک              
ــق                 ــن بســت عــمــي ســردرگــمــي و ب

ايـدئـولـوژيـک       -فلسـفـي       -اقتصادي
بورژوازي جهاني، کـه بـا     .  فرو ميرود

تمامي خـيـل مـتـفـکـريـن و نـظـريـه                 
با فروپـاشـي      پردازان و رسانه هايش،

ــن مــرگ مــارکــس و                 ــي ــرل ــوار ب دي
سوسـيـالـيـسـم را اعـالم کـرده بـود،                 
اکنون با مرگ فريدمنيسم و مکـتـب   

تبيين و افق و جهان بينـي   بازار آزاد 
اش را از دست ميدهد و نه تـنـهـا از        
لــحــاظ اقــتــصــادي، بــلــکــه از نــظــر           
اجتماعي و فلسفي و ايدئولوژيک نيز 

مـتـفـکـريـن و        .  ورشکستـه مـيـشـود      
صـاحـبـنـظـرانـي کـه ورشـکـسـتـگــي                
ســرمــايــه داري دولــتــي را بــه پــاي              
مارکس نوشتنـد و پـايـان تـاريـخ را              

پـايـان   " اعالم کردند امروز در مـورد      
ــکــا   ــر          "  آمــري ــد، ب ــن ــده هشــدار مــي

در دفـاع بـي قـيـد و           "  اشتباهاتشان" 
شرط از بازار آزاد اعتراف ميکنند و 
حــتــي بــعــضــي بــه ايــن شــک و                      

خودشکنانه دچار ميشوند کـه     ترديد
"! شايد حق بـا مـارکـس بـوده اسـت           " 

امــــا رســــاتــــر از هــــمــــه خــــود                 
واقعي، تجربه فروپـاشـي وال      زندگي 

استريـت و ورشـکـسـتـگـي مـکـتـب                
حقانيت نقد    شيکاگو، با صداي بلند

ــه داري و             مــارکســيــســتــي ســرمــاي
ضرورت و مطلوبيت سوسياليسـم را    

 . اعالم ميکند
  

بـحــران اقــتـصــادي و شـکــســت             -۵ 
تـغـيـيـرات      دکترين مکتب شيکاگو   

وسيعي را در سـيـاسـت و اقـتـصـاد               
سرمايه داري جهاني بدنبـال خـواهـد      

يــکــي از ايــن پــيــامــدهــاي          .  داشــت
تضــعــيــف هــژمــونــي دولــت         بــحــران

آمريکا و تقويت نقش اروپاي واحـد،    
چين و روسيه در عـرصـه رقـابـتـهـاي         

بـا     هـمـچـنـيـن     .  جهاني خـواهـد بـود       
دکــتــريــن   ورشــکــســتــگــي کــامــل         

اقـــتـــصـــادي و ســـيـــاســـي راســـت            
ــي،  ــراطـ ــورژوازي             افـ ــپ بـ ــمـ در کـ

گــرايشــات چــپ و مــرکــز مــيــدان               
اما در عـيـن     .  بيشتري پيدا ميکنند

حال و بخصوص تا آنجا که به مقابله 
با بحران اقتصادي مربوط مـيـشـود،    
تمايزات بين جناحهاي چپ و راسـت    

گر چـه    .  بيش از پيش از ميان ميرود
رقابت ميـان کشـورهـا و بـلـوکـهـاي              
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اسالمي در بحران عميق اقـتـصـادي،      
اجتـمـاعـي، سـيـاسـي و حـکـومـتـي                 
گرفتار است که منشـاء آن پـذيـرفـتـه          

. نشدن ايـن رژيـم از سـوي شـمـاسـت              
اعتصابات توقف نـاپـذيـر کـارگـران،          
اعتراض هر روزه و مـيـلـيـونـي زنـان             
عليه حـجـاب و آپـارتـايـد جـنـسـي،                 
ــالــصــي                ــراي خ ــان ب ــوان ــارزه ج ــب م

معيشت منزلت حـق    " فرهنگي، فرياد
تــوســط مــعــلــمــان،    "  مســلــم مــاســت   

سـوسـيـالـيـسـم يـا          " برافراشتن پـرچـم       
در دانشگاه همه و همه پيـش  "  بربريت

لرزه هاي انقالب اجتماعي عـظـيـمـي     
اســت کــه در اولــيــن قــدم جــمــهــوري           

. اسالمي را ريشـه کـن خـواهـد کـرد             
فســاد و درهــم ريــخــتــگــي اي کــه                
سرتاپاي اين رژيم را فرا گرفته اسـت،  
رو کردن گوشه هايي از چـپـاول آيـت          
اهللا هاي ميلياردر و دکترهاي جعـلـي   
و فساد اداري توسط خود اين لـمـپـن      
هاي اسالمي که از ناچاري بـورژوازي  
ــد،                 ــدن ــده ش ــان ــدرت رس ــه ق ــران ب اي
اوضاعي شبيه روزهاي آخر حکومـت  

جـمـهـوري    .  شاه را تصـويـر مـيـکـنـد          
بــا نــمــايشــات مســخــره و        اســالمــي   

غريبي چون رژه نـيـروهـاي نـاجـا در              
خيابان هاي تهران البته ميکوشـد تـا     
خود را مستحکم و آماده مـقـابلـه بـا       
انقالب مردم جلوه دهد، اما مـتـوجـه      
نيست که دارد با صداي بلند به تـمـام   
جهان اعالم مـيـکـنـد کـه دقـيـقـا از                 

آرامش و   " وحشت خطر همين انقالب 
 . از او سلب شده است" امنيت

  
بـه سـبـک         جمهـوري اسـالمـي     !  مردم

صـداي  " خود اعـتـراف مـيـکـنـد کـه              
ــيــدم            ــقــالب شــمــا را شــن حــزب ".  ان

کــمــونــيــســت کــارگــري شــمــا را                  
فراميخواند تا حول پرچم حزب متحد 

 ۳۰ شويد و براي پايان دادن به بختک 
ساله حکـومـت اسـالمـي بـه مـيـدان              

اکنون ديگر روشـن اسـت کـه        .  بياييد
راه واقــعــي اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي           
سراسري مردم ايران مـتـشـکـل شـدن          
حول آن حزبي است که انسانيت و رفاه 
و شادي را در سـيـاسـت نـمـايـنـدگـي             

اکنون ديگر روشن اسـت کـه     .  ميکند
رهايي کارگران و مـردم مـحـروم امـر         
ــم و                  ــيـ ــظـ ــقـــالب عـ ــارزه و انـ ــبـ مـ
سازمانيافـتـه و راديـکـال خـود آنـان               
است و حزب چنين انـقـالب انسـانـي،       

اي کـه نـه          هـمـه جـانـبـه          قدرتمند و  
جمهوري اسالمي و نـه هـيـچ نـيـروي          
بورژوايي ياراي مقابله با آن نـداشـتـه      
 .باشد، حزب کمونيست کارگري است

  
کميتـه مـرکـزي حـزب بـار             ۳۱ پلنوم 

ديگر شما کارگران و مردم شـريـف را     
به متشکل شدن در صـفـوف حـزب و        
گســتــرش مــبــارزه عــلــيــه جــمــهــوري        
اسالمي، عليه فقر و فـالکـت، عـلـيـه        
حجاب و آپـارتـايـد جـنـسـي، عـلـيـه                
تبعيض و بي حقوقي و براي آزادي و     

کـمـيـتـه     .  فرا ميخـوانـد     برابري و رفاه
مرکزي حزب کمونيست کارگـري بـار     
ديگر آمادگي و عزم خود را بـراي بـه       
پيروزي رساندن انقـالب شـمـا عـلـيـه           
ــاع               ــوري اســـالمـــي و اوضـ ــهـ ــمـ جـ
فالکتباري که رژيم اسالمي سـرمـايـه    
حاکم کرده و مـدافـع آنسـت، و بـراي           
برپايي جمهوري سوسياليستي اعـالم  

 .ميدارد
 
پلنوم سي و يک کميته مرکزي حـزب   

 کمونيست کارگري ايران 
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سوسياليستـي مـبـارزه         مبارزه   -۱  
اي سازمانيافته است و حزب سازمان 

. رهبري و پيشبرد ايـن مـبـارزه اسـت        
بــراي کــمــونــيــســم کــارگــري حــزب و          

و جزء اليـنـفـک         حزبيت امري هويتي
مبارزه براي برانداختن سرمـايـه داري     

   .و تحقق سوسياليسم است
  

حزب و مـبـارزه سـازمـانـيـافـتـه                 -۲ 
پيش شـرط کسـب قـدرت             حزبي يک

. سياسي بوسيله طبـقـه کـارگـر اسـت         

حزب مظهر و نماينده طبقه کارگر در   
مــبــارزه بــراي خــلــع يــد ســيــاســي از            

و تــجــســم عــمــلــي شــعــار           بــورژوازي
در "  کـارگـران جـهــان مـتــحـد شـويـد             " 

    .مبارزه بر سر قدرت سياسي است
  

در شــرايــط حــاضــر ســرنــگــونــي           -۳ 
جمهوري اسالمي و خلع يد سياسي و 

تاميـن   اقتصادي از بورژوازي در گرو 
رهبري حزب کمونيسـت کـارگـري بـر         
جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي و جــنــبــش        

 . سرنگوني طلبانه مردم است
  

بدون اتکا بـه حـزب و گسـتـرش               -۴ 
سازمان حزب و شـبـکـه هـاي فـعـال               

در ميان کارگران و توده مـردم     حزبي 
و در جنبشهاي اعـتـراضـي، تـامـيـن           
رهــبــري حــزب در جــامــعــه مــمــکــن          

حضـور مسـتـقـيـم حـزب در             .  نيسـت 
يـــک پـــيـــش شـــرط           مـــيـــان مـــردم   

گسترش مـحـبـوبـيـت تـوده اي                مهم
حزب بعنوان يک نيروي رهبر و تـوانـا       
براي سرنگوني حکومت و ايجاد و پـا  
گــرفــتــن تــمــايــل و شــور و اشــتــيــاق            

عمومي براي پـيـوسـتـن بـه سـازمـان            
 . حزب و کمپينهاي حزبي است

  
تلقي رهبري و کادرهاي حـزب از      -۵ 

حزب و حزبيت بعنوان يک اصل پـايـه     
اي و يـک جـزء هـويـتـي کـمـونـيـسـم                     
کارگري و مبارزه کمـونـيـسـتـي بـراي         
رهائي، و انـعـکـاس ايـن بـيـنـش در                
تبليغ و ترويج و سازماندهي و کـلـيـه      
وجوه فـعـالـيـتـهـاي حـزبـي يـک جـزء                   
تعيين کننده در رشـد و گسـتـرش و              
تقويت حزب و تاميـن رهـبـري آن در          

   .جامعه است
  

وجـود ديــکـتــاتــوري و اخــتــنــاق            -۶ 

طوالني در ايـران، ضـعـف تـاريـخـي               
سنت و فرهنگ تحـزب در جـامـعـه،         
تجربه منفي مـردم از سـيـاسـتـهـا و               
عملکرد معدود احزابـي کـه بـعـنـوان          
اپوزيسيون و حتي بـاسـم کـمـونـيـسـم            

اما بطور واقـعـي    شناخته ميشده اند 
نماينده آرمانها و خواستهاي انسـانـي   
و برابري طلبانه مردم نـبـوده انـد، در          
افکار عمومي به يـک بـيـتـفـاوتـي بـه            
حزبيت منجر شده و يـک نـوع حـزب            
گريـزي و تـقـدس فـعـالـيـت فـردي و                   
مستقل از احزاب را درميان برخي از   
روشنفکران و فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي                

 .اعتراضي دامن زده است
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قدرتمند اقتصادي نظير اروپاي واحد 
و چين و ژاپن و آمريکا باال ميگيـرد  

در مـــجـــمـــوع جـــنـــاحـــهـــاي            امـــا
و نهـادهـاي بـيـن          و دولتها   مختلف

براي نجات سرمايه    المللي بورژوائي
و از سـر گـذرانـدن بـحـران از طـريـق                
تحميل بيـکـاري و فـالکـت بـيـشـتـر               

هماهنـگ   و توده مردم    کارگران    به
   .و يکپارچه عمل ميکنند

  
عواقب و عوارض بـحـران بـورژوازى        
تنها در حوزه اقتصادى محدود نمـى  

تالش خواهـد کـرد       بورژوازي .  ماند
يورش اقتصادى خـود بـه طـبـقـه           تا 

كارگر را با توسل به ارتجاعي تـريـن     
نظرات وشيوه ها و سياستها تـوجـيـه    

تبليغات و توجيـهـات   .  و تثبيت کند
ــي و               ــبـ ــذهـ ــه مـ ــانـ ــبـ ــريـ ــفـ ــوامـ عـ

تشديد سرکـوبـگـري     ناسيوناليستي، 
و اختناق بـخـصـوص در کشـورهـاي          
غير صنعتي و عقـب مـانـده، سـلـب          
حقوق مدنى و سياسى مردم و بـويـژه     
طبقه کارگر، ميليتاريسم و تشـديـد       
خطرجنگ هاي منطـقـه اي و حـتـي           
جــهــانــي، جــهــت گــيــري عــمــومــي           
دولــتــهــاي بــورژوائــي در ايــن دوره             

   .خواهد بود
  

اين شـرايـط اقـتـصـادي و سـيـاسـي                 
زمــــــــيــــــــنــــــــه را بــــــــراي                      

واعتراضات تـوده اي،         جنبش   رشد
اعتراضاتي که بانک جهاني در مورد 
آن بعنوان خطر شورش گرسنـگـان در     

کشــور جـهـان هشــدار          ۳۰ بـيـش از       
ميدهد، بيش از پـيـش فـراهـم مـي              

 . آورد
     
اگر بحران حاضر بـا اعـتـراض و          -۶ 

جــنــبــش راديــکــال کــارگــري و نــقــد           
پـاسـخ      سوسياليستي وضع مـوجـود    

نگيرد، طبقـه سـرمـايـه دار خـواهـد             
توانست بحران را به قيمـت تـحـمـيـل        
بيکاري و فالکت و مشقت بيشتر بـه  

از نقطـه  .  کارگران دنيا از سر بگذراند
نظر اقتصادي بحران سرمايه شـرايـط   
حل خود را نيز به قيمت خانه خـرابـي   

فراهم مي آورد و دقيقـا   بيشتر مردم 
به همين دليل از نقطه نظر کارگران و 
اکثريت عـظـيـم مـردم کـارکـنـي کـه               
نفعي در مـالـکـيـت و اسـتـثـمـار و                   
سودآوري سـرمـايـه داري نـدارنـد راه            

. حل بحران يک راه حل سياسي اسـت   
آلترناتيو کارگران زيرو رو کـردن کـل       
نظام سرمايه داري و خلع يد سياسـي  
و اقتصادي از طـبـقـه سـرمـايـه دار               

جنـبـش      . تحقق سوسياليسم است   و
کارگري جهاني تنها با ايـن پـرچـم و          
افق مـيـتـوانـد در مـقـابـل عـوارض                 

ــيــکــارســازيــهــا و              بــحــران يــعــنــي ب
کـه     بيحقوقيها و تمـامـي مشـقـاتـي       

سرمايه دارها و دولـتـهـايشـان بـراي          
حل بحران به کارگران تـحـمـيـل مـي          
کنند بايستد، و اجازه نـدهـد بـحـران         
سرمايه داري از جيب طـبـقـه کـارگـر        

اين راه واقـعـي و عـمـلـي               . حل شود
حل بحران حاضر به نـفـع کـارگـران و         
ــعــي                  ــف ــه ن ــوده مــردمــي اســت ک ت

 . سرمايه داري ندارند   دراستثمار
  

سردرگمي و بـي افـقـي نـظـريـه                  -۷ 
پردازان بـورژوائـي در يـک مـقـيـاس               
جهاني زمينه را براي مطـرح و تـوده       
گير شدن نقد و تبيين مارکسيـسـتـي    
جهان سرمايه داري و پـيـشـرويـهـاي            
تئوريک و نظري کمونـيـسـم کـارگـري        

از سـوي ديـگـر بـا           .  فراهم مـي آورد   
گسترش اعتراضات کارگري و تـوده      
مردم در همه کشورها در مقـابلـه بـا      
شرايط مشقت باري که بـورژوازي بـه     
آنان تحميل مـيـکـنـد زمـيـنـه رشـد               
راديکاليسم و اعتراض بـه کـل نـظـم         

حزب تـالش   .  فراهم ميشود   موجود
خواهد کرد که بر مـتـن ايـن شـرايـط          

و هم  نظري و سياسي     در سطح   هم
ــبــارزات                 ــراضــات و م ــت در دل اع

پــرچــمــدار و اشــاعــه دهــنــده           جــاري
مارکسيسم و نقد سوسيـالـيـسـتـي و        
ــه             ــيــســم کــارگــري ب انســانــي کــمــون

 . وضيعت موجود باشد
    
ــه              -۸  ــحــران اقــتــصــاد جــهــانــي ب ب

ــحــران اقــتــصــادي کــه       -ســيــاســي    ب
مدتهاست جمهوري اسـالمـي بـا آن          
دست بگريبان است دامن خواهـد زد    

. و آنرا به مراتب تشديد خواهـد کـرد    
جمهوري اسالمي هيچگاه نتوانسـتـه   
است شـرايـط بـا ثـبـات سـيـاسـي و                 
اقتصادي براي کارکـرد سـرمـايـه در         
ايــران فــراهــم کــنــد و بــحــران جــاري            

تالشهاي رژيم در اين زمينـه      آخرين
تماما بر باد ميدهد و حـکـومـت         را

يک بن بست کامـل و العـالج           را با
اقـتـصـاد       . مواجه ميکند   اقتصادي

اسـاسـا از طـريـق            جمهوري اسالمي
و    اعــتــبــارات بــانــکــي و صــادرات        

واردات، بخصوص صادرات نفت، بـا  
بازار جهاني سرمايه مرتبط اسـت و      
از همين کانال بحران جاري تاثـيـرات   
فوري و وسيعي بر اقتصاد جمـهـوري   

مـعـنـي ايـن       .  اسالمي خواهد داشـت 
وضـعــيــت بـراي رژيــم اسـتــيــصــال و            
درماندگي بيشتر و براي مردم گراني 
و بيکاري و فقـر و فـالکـت بـمـراتـب             

اما در عيـن حـال بـه        .  شديد تر است
يمن وجود و نـفـوذ جـنـبـش و حـزب             

شرايط سـيـاسـي         کمونيست کارگري
در ايران براي مقابله با اين وضعـيـت   
و براي تحقق پاسخ طبقـه کـارگـر بـه         

اين بحران، يعني خلع يد سـيـاسـي و      
از ديــگــر    اقــتــصــادي از بــورژوازي        

کشــورهــا مســاعــد تــر و آمــاده تــر            
     .است

  
جمهوري اسالمي يک نمونه بـارز    -۹ 

توحش و در عين حال درمـانـدگـي و        
و حـزب     بن بست بورژوازي جـهـانـي      

کمونيست کارگري نماينده و مـظـهـر      
ــي و                    ــانـ ــد انسـ ــقـ ــراض و نـ ــتـ اعـ
سوسياليستي طبقه کارگر به رژيـم و    

امــروز حــزب    .  نــظــم مــوجــود اســت      
بـه يـک نـيـروي            کمونيـسـم کـارگـري      

سياسي مـطـرح و شـنـاخـتـه شـده و                
محبوب در نـزد بـخـش وسـيـعـي از             

ايـن شـرايـط      .  جامه تبديل شده است
براي طبقه کارگر در ايـران وضـعـيـت       

انسانـي بـحـران         براي حل   مساعدي
سرنگـونـي حـکـومـت           سرمايه يعني

اسالمي سرمايه، لغو کـار مـزدي و         
برپائي جمهوري سوسياليستي فراهم 

حزب با تمام قوا در ايـن       . کرده است
ــد          ــنـ ــکـ ــيـ ــروزي  .  راه تـــالش مـ ــيـ پـ

تـوازن قـواي        سوسياليـسـم در ايـران       
جـــهـــانـــي را بـــه نـــفـــع جـــنـــبـــش               
سوسياليستي تغيـيـر خـواهـد داد و           
مبارزه طبقه کارگر جهان عليه نـظـام   

بــا تــمــامــي بــحــرانــهــا و           ســرمــايــه،
را يـک گـام          مصائب و مشـقـاتـش،       
 .*عظيم به پبش خواهد برد
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حزب عامل اتحاد و همبستـگـي     -۷ 

ــت      ــردم اسـ ــردم در          .  مـ ــاد مـ ــحـ اتـ
ــراي            اعــتــراضــات و مــبــارزاتشــان ب
سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي تـنـهـا            
حول اهـداف و سـيـاسـتـهـاي وحـدت              
بــخــش حــزب، يــعــنــي ســيــاســتــهــاي        
راديکـال و آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري                

که انسـان و انسـانـيـت و                طلبانه اي
حرمت انساني را محور قرار ميـدهـد   

  . ممکن است
     
حزبي ميتـوانـد رهـبـر بـاشـد کـه                -۸ 

بعنوان يک سازمان و نيروي سـيـاسـي    
در جامعه و در ميـان بـخـش هـر چـه            
وسيعتري از مردم محبوب و با نـفـوذ   

نه تنها برنامه و سـيـاسـتـهـاي          .  باشد
حزب، بلـکـه خـود حـزب و سـازمـان               
حزبي و شـخـصـيـت هـاي عـلـنـي و                   
شناخته شـده حـزب بـايـد در انـظـار                  
مردم به مظهر و تـجـسـم آرمـانـهـاي             
انساني و سوسياليستي تبديل شود و 
عضويت در حزب و تـداعـي شـدن بـا         
حزب در ميان مردم عزيز و مـحـتـرم        

 . شمرده شود
  

با توجه به نکات فوق پلنوم به جـهـت     
گيري و وظايف عمومي زيـر تـاکـيـد         

 : ميکند
  

ــيــع و اشــاعــه ضــرورت و                -۱  ــل ــب ت
مطلوبيت حزب و پيوسـتـن بـه حـزب         
بعنوان يـک جـزء دائـم تـبـلـيـغـات و                   

در کـنـار تـبـلـيـغ           .  آگاهـگـري حـزبـي      
سياستها و اهداف و شعارهاي حزب، 
تاکيد بر نفس حزبيت و سازمانيافتـن  
در حزب بايد يک جزء تعطيل نـاپـذيـر      

 .فعاليت تبليغي حزب باشد
  

پــروســه بــه     -نــقــد و طــرد حــزب         -۲ 
معـنـي تـلـقـي از جـذب بـه حـزب و                     
عضوگيري حزبي بعنوان يک نـتـيـجـه       
خودبخودي و اتوماتيک فعـالـيـتـهـاي      

بعنوان آخرين پله پـروسـه        حزبي، و يا
توضيح و تبليغ و ترويج سوسياليـسـم   

تبليـغ و اشـاعـه        .  و سياستهاي حزبي
بالواسطه ضرورت و مطلوبيت حـزب    
و پيوستـن بـه حـزب بـايـد يـک جـزء                  
هميشگي تبليغات و روشـنـگـريـهـاي      

 . حزبي باشد
  

سازماندهي شبکه اي از فعالـيـن     -۳ 
حزبي در محل کار و زندگي کـارگـران   
و توده هاي مـردم و تـامـيـن حضـور              
حزب در جـامـعـه و در جـنـبـشـهـاي                 
اعتراضي و امکانسـازي بـراي حـزب        
در يک سطح گسـتـرده از طـريـق ايـن              

  . شبکه فعالين
                  

تبليغ حزب و سازمانيابي حـزبـي       -۴ 
بعنوان راه عملي متحـد و مـنـسـجـم          
کردن اعتراضات و مبارزات مردم در 
شرايط حاضر و يـک حـلـقـه تـعـيـيـن                 
کننده در سـرنـگـون کـردن جـمـهـوري            

 . اسالمي
مطرح کردن حزب و فعاليت حزبي در   

. پاسخ به سئوال چه بـايـد کـرد مـردم          
سازماندهـي مـردمـي کـه از طـريـق               
تلويزيون و يـا طـرق ديـگـر بـا حـزب               
تماس ميگيرند در جـهـت پـيـشـبـرد             
فـعــالـيــتـهــاي پــايــه اي حـزب نـظــيــر              
مطالعه ادبـيـات حـزب و تـکـثـيـر و                

جمع آوري کـمـک مـالـي            توزيع آنها، 
عملي کردن رهنمودهـاي   براي حزب، 

  . مبارزاتي حزبي و غيره
  

تالش براي شـنـاخـت وسـيـعـتـر              –  ۵ 
مردم از ضرورت و مطلوبيت حـزب و    

يک هدف و نـتـيـجـه و           .  مبارزه حزبي
حاصل دخـالـتـگـري و تـاثـيـرگـذاري               
حــزب بــر مــبـــارزات کـــارگــري و                 

جـاري بـايـد         جنبـشـهـاي اعـتـراضـي        
مـطـلـوبـيـت حـزب و              اشاعـه وسـيـع     
گسترش شـبـکـه اي            مبارزه حزبي و

از فعالين حزبي در دل ايـن مـبـارزات      
قبول و پيشـبـرد سـيـاسـتـهـا و            .  باشد

شعارهاي مـعـيـن تـاکـتـيـکـي حـزب              
ــيــن اعــتــراضــات و              ــعــال ــوســيلــه ف ب
جنبشهاي جاري امري بسيار مـهـم و     
حياتي است، اما بـهـيـچـوجـه کـافـي            

تاکتيـکـي      نبايد به مقبوليت.  نيست
حزب در ميان فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي            

فعاليـن و رهـبـران        .  جاري بسنده کرد
عــمــلــي جــنــبــش کــارگــري و ديــگــر           
جنبشهاي اعـتـراضـي بـايـد عـرصـه              
فــعــالــيــت خــود را بــعــنــوان جــبــهــه             
مشخصي از يک جـنـگ سـراسـري و           
همه جانبه که حزب با کـل بـورژوازي       
به پيش مـيـبـرد بـبـيـنـنـد و خـود را                  

 . متعلق به اين مبارزه بدانند
  

تقويت حزبيت و سنتهاي فعاليت   -۶ 
تـقـديـس فـعـالـيـت             حزبي و مقابله با

مســتــقــل کــه بــعــنــوان يــک عــارضــه          
ديکتاتوري و ناکاميهاي سازمانهـاي  
چپ در گذشته هنوز بر اذهان بخـشـي   
ــار                      ــک ــي در اف ــت ــن و ح ــي ــال ــع از ف

. جامعه سنگيني مـيـکـنـد         عمومي
پاسخ اجتماعي ما به اين گـرايـش در     
يــک ســطــح عــمــومــي ســيــاســتــهــا و          
فــعــالــيــتــهــا و پــيــشــرويــهــاي حــزب          
ــيــســت کــارگــري اســت امــا               کــمــون

بويژه در مـيـان فـعـالـيـن          مشخصا و 
بــايــد صــريــحــا ايــن     "  مســتــقــل" چــپ   

 . گرايش را نقد و طرد کرد
  

تاکيد بر حزبيت و تعلق و تـعـهـد       -۷ 
بــه حــزب بــعــنــوان يــک رکــن اصــلــي           

بـايـد       تعلق و تعهـد حـزبـي     .  کادريت
بعنوان يک معيار مـهـم در انـتـخـاب          

عضو حـزب    . کادر در نظر گرفته شود
ميتواند بداليل تاکتيکي و کمپـيـنـي    
بــه حــزب جــذب شــود و بــا پــذيــرش             
شعارها و يا سياستها و عرصـه هـاي     
معيني به حزب بپيونـدد، ولـي کـادر        
حزب کسـي اسـت کـه هـدف و امـر                  
سياسي اش برانداختن سرمـايـه داري     
و تحقق سوسـيـالـيـسـم اسـت و بـراي              
حـزب و مــبـارزه حــزبــي جــايــگــاهــي           
همتراز آرمـان سـوسـيـالـيـسـم قـائـل                

درک و شناخت ايـن جـايـگـاه و         .  است
ضرورت و مطلوبيت استراتژيک حزب 
در مبارزه با کل نظام سـرمـايـه داري        
جرئي از رشـد اعضـاي حـزب و يـک               
پــيــش شــرط ارتــقــاي آنــان بــه کــادر            

  . است
  

تالش بي وقـفـه و هـرروزه بـراي               ۸ 
جذب تعداد هرچه بيشتري از فعالـيـن   
و رهبران عملـي جـنـبـش کـارگـري و             
رهبران ساير جنبش هـاي اعـتـراضـي       

شخصـيـت هـاي      .  حق طلبانه به حزب
شـنــاخــتــه شــده حـزب چــه در ســطــح             
سراسري و چه محلي نقش مهمـي در    
مــلــمــوس کــردن حــزب بــراي مــردم،          
گسترش دامنه نفوذ حـزب در مـيـان        
مردم و بردن سياسـت هـاي حـزب بـه           
ــوده                  ــذب تـ ــارزات و جـ ــبـ درون مـ
وسيعتري از کارگران و مردم به حـزب  

 . دارند
بر انجام پيگير وظـايـف فـوق           پلنوم 

بعنوان محور فعاليت حزب در جـهـت   
اتحاد و تقويت صف مبـارزات مـردم     
عليه جمهوري اسالمي، شـکـل دهـي      
به يـک جـنـبـش انـقـالبـي تـوده اي و                   

تامين رهبري و سازماندهي انـقـالب     
عليه جمهوري اسالمي تاکيد ميکند 
و از رهبري حزب مـيـخـواهـد نـقـشـه            
عملها و نتايج مشخص عـمـلـي ايـن         
سياست را مشخص کند و در دستـور  
کار کميته ها و ارگـانـهـاي مـخـتـلـف          
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پلنوم کـمـيـتـه مـرکـزي          سي و يکمين  
نـوامـبـر       ٣٠    تـا  ٢٨ حزب در روزهاي 

برگـزار  )  ١٣٨٧ آذر  ١٠ تا  ٨ (   ٢٠٠٨ 
در اين پـلـنـوم اکـثـريـت اعضـاي              .  شد

کمـيـتـه مـرکـزي، مشـاوريـن کـمـيـتـه                  
ــزي و        ــرک ــاي          م ــادره ــدادي از ک ــع ت

پـلـنـوم پـس از         .  شرکت داشتنـد  حزب 
سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت 
در گراميداشت ياد جـانـبـاخـتـگـان راه         
آزادي و سوسياليسم و منصور حکمت 
عزيز با سخنـرانـي افـتـتـاحـيـه حـمـيـد               
تقوائي دبير کميته مرکزي کار خود را   

 . شروع کرد
  

حميد تقوائي در سـخـنـرانـي خـود بـه               
وضعيت بحراني و درهم ريخـتـه رژيـم،      
پيشرويهـاي حـزب و بـويـژه گسـتـرش               
رابــطــه حــزب بــا مــردم کــه بــه يــمــن                
تلويزيون کانال جديد ابـعـادي تـوده اي        
يافتـه اسـت پـرداخـت و گـفـت درايـن                  
شرايط حزب ميتواند و بـايـد بـعـنـوان          
بديل سياسي و قدرت نماينده مردم در   
برابر جمهـوري اسـالمـي عـرض انـدام            

او بر اين نكـتـه تـاکـيـد کـرد کـه              .  کند
حزب بايد از فعاليـتـهـاي تـبـلـيـغـي و             
سازماندهي تاكنوني خود فراتر برود و   
با اتکا به نفوذ و پايـگـاه تـوده اي اش          
در جامعه بعنوان يک نيـروي سـيـاسـي       
آلترناتيو حکـومـت، در مـقـابـل رژيـم             
بايستد و در عـرصـه هـاي مـخـتـلـف                
جمهوري اسـالمـي را وادار بـه عـقـب              

 .نشيني کند
         

پس از سخنراني حميد تقوائي، اصـغـر   
کريمـي رئـيـس هـيـات دبـيـران حـزب                 

گزارش همه جانبه اي از فـعـالـيـتـهـاي         
حزب در فاصله بـيـن دو پـلـنـوم ارائـه               

در اين گزارش مشخصا فعالـيـت   .  کرد
کانال جـديـد، سـازمـانـدهـي حـزب در              
داخل کشور، کمپينها و فـعـالـيـتـهـاي         
بين المللي و فعاليتهـاي مـالـي حـزب         

اصغر كريمي .  مورد بررسي قرار گرفت
در گزارش خود به اين دوره بـه عـنـوان        
يك دوره استثـنـايـي بـا دسـتـاوردهـاي            

سپس مصطفي .  بسيار مهم اشاره كرد
صابر رئيس دفتر سيـاسـي سـخـنـرانـي         

مصطفـي صـابـر درمـورد نـقـش             .  کرد
حياتي كانال جديد در سرنوشـت حـزب     
و جامعه صحبت كرد و بـر اهـمـيـت و         
مبرميت سـازمـانـدهـي فـعـالـيـتـهـاي             
مــالــي بــراي ادامــه کــاري تــلــويــزيــون          

و گسترش فعاليتهاي حـزب در       حزب 
 .عرصه هاي مختلف تاكيد نمود

    
گزارشها پلنـوم بـه بـحـث          پس از ارائه 

تــبــادل نــظــر حــول آن پــرداخــت و                  و
فعاليتهاي حزب در دوره بين دو پلـنـوم   
و راههاي غلبه بر مشکالت و ضعفهـا  
و پيشرويهاي بيشتـر در عـرصـه هـاي           

     .مختلف را مورد بررسي قرارداد
  

بـحـران      بررسي دو قطعنامه در مـورد     
اقــتــصــادي جــاري بــورژوازي جــهــانــي        

اهميت و جايگاه حزب و حزبيـت در       و
دسـتــور پــلــنــوم قــرارداشــت کــه هــردو          
قطعنامه بعد از بحث و تـبـادل نـظـر و         
برخي اصالحات باتفاق آرا به تصـويـب   

پلنـوم هـمـچـنـيـن بـيـانـيـه اي                    . رسيد
 .خطاب به مردم صادر کرد
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در ادامــه ســمــيــنــار       :  يــک تــوضــيــح   ( 

بازخواني کاپيتال مارکس،  مـنـصـور        
حکمت بحث معرفي کاپيتـال را تـمـام        
ميکند و پيـش از پـرداخـتـن بـه خـود               
کتاب  به متد تحقيق و همچنين مـتـد   
ارائه مارکـس اشـاراتـي مـيـکـنـد کـه               

البـتـه در ادامـه        .  بسيار خواندني است
نــيــز، هــمــچــنــانــکــه خــود مــيــگــويــد،         
منصور حکمت بازهم بـه بـحـث مـتـد          
برميگردد اما اين مقـدمـات پـايـه اي         

هـمـچـنـيـن      .  براي مباحث بعـدي اسـت    
مقايسه اي که  بين متد ارائه کاپيتال و 

" اسطوره بورژوازي ملي " متد ارائه  در 
نوشته خودش  دارد بسيار جالب توجـه   

در بخش معرفي هم که بـا يـک     .    است
جمع بندي کوتاه آنرا به پـايـان مـيـبـرد          

" چـهـار جـلـد      " خالصه اي از مضـمـون       
کاپيتال را برميشمرد که توجه شـمـا را     

 .به آن جلب ميکنيم
طبق معمول هفته هـاي قـبـل مـا  بـا              
متن پياده شده  در سـايـت عـمـومـي              
حکمت شـروع کـرديـم امـا در جـريـان               
انطباق آن با فايل آديو تقريبا تمام آنـرا    

کلمات و عباراتي کـه در      .  تغيير داديم
پرانتز آمده است را براي مفهوم تر شدن 

همچنين تيتـر و    .  بحث اضافه کرده ايم
 )جوانان کمونيست. سوتيتر از ما است

 
  نقدی بر اقتصاد سياسى 

 

که کـمـونـيـسـم        (   کاپيتال به اين اعتبار
يـک  )  مدلي از پيش تعريف شده نيست

و آن اينکه نـقـد     .  چيز ديگري هم هست

نقد تئـوريـهـاى    .   اقتصاد سياسي است
اقتصادي است که قـبـل از آن مـطـرح             

چرا؟ بـراي ايـنـکـه اقـتـصـاد              .  شده بود
سياسي و  مکاتـب و شـخـصـيـتـهـا و              

هاي مخـتـلـف آن، ديـدگـاهـهـايـي              رگه
داري را بـررسـي          بودنـد کـه  سـرمـايـه           

براي اينـکـه نشـان بـدهـنـد           .   ميکردند
مکانيسم آن چـيـسـت، چـگـونـه سـود                
بدست مي آيد و چگونـه ازلـي و ابـدي          
است و چگـونـه ثـروت سـرمـايـه داري             
انباشته ميشود و چگونه اين سـيـسـتـم     
. ميتوانـد بـه کـار خـود ادامـه بـدهـد                 

نقد اقـتـصـاد    .   ستاکاپيتال نقد اينها  
 . سياسي است

 
جالب اين است که مارکس خـود، اسـم     
کل فعاليت و مطالعات اقتصاديش را   

هيچ . نقد اقتصاد سياسي گذاشته است
مـن دارم اقـتـصـاد         " جا نگفته است که 

 نـقـد  مـيـگـويـد       ".   سياسي مـيـنـويسـم    
نـقـد   .  اقتصاد سياسي دارم مـيـنـويسـم    

اقتصاد سياسي يعني نـقـد مـکـاتـبـي         
مثل  فيزيوکراتها، و  نـقـد آدم هـايـي           
مثل ريکاردو و آدام اسـمـيـت و نـقـد                
ــکــران و                    ــف ــت ــعــي از م طــيــف وســي

دار است کـه   اقتصاددانان طبقه سرمايه
هدفشان توضيح دادن جامعه بورژوائي 

اينها بـه  .  براي ثروتمندتر کردن آن است
طبقه بورژوا ميگويـنـد مـنـشـاء سـود           
کــجــاســت،  روشــهــاي درســت رشــد             

کـه  .   اقتصادي چگـونـه اسـت و غـيـره           
همين االن هم در دانشگاهها هميـنـهـا    

بنابراين کاپيتال نقد .   را درس ميدهند
 . اقتصاد سياسي هم هست

 
در چاپ جـلـد اول کـاپـيـتـال مـارکـس               
همين را توضيح مـيـدهـد کـه از سـال            

، اين دوره را ١٨٦٧ تا فکر کنم  ١٨٥٤ 
اي    درافـزوده . " اقتصاد خواندم و نوشتـم 
در ايـن دوره      "  بر نقد اقتصاد سـيـاسـي     

همراه با پيشگفتـاري کـه بـه آن اشـاره             
کردم نوشـتـه شـده اسـت کـه مـارکـس                
ميگويد کاپيتال در واقع ادامـه هـمـان      

ناخوش شدم و   )  ميگويد. ( بحث است
نـتــوانســتـم ادامــه دهــم و االن دوبــاره             

و حتي .  مينويسم) ادامه آن کتاب را(

زير تيتر اسم  کاپيتال هـم هـمـان نـقـد            
 ) ١ . (اقتصاد سياسي را دارد

 
مارکس واقعا هم وارد نقد مـتـفـکـريـن      
. اقتصاد سياسي قبل از خود مـيـشـود   

کـه  "  تئوريهاي ارزش اضـافـه  " در کتاب 
در سه جلد منتـشـر شـده اسـت بـطـور             
مشخص از آدمهـاي مـخـتـلـف حـرف           
. ميزند، از ريکاردو و مالتوس و بـقـيـه   

مارکس هر کس را که تشـخـيـص داده      
است نظرات مهمي دارد مطالعه کـرده    

در اين سه جـلـد     .  است و نقد کرده است
تئوريهاي ارزش اضافه دارد به تـئـوري     
هاي غير مارکسيستـي ارزش اضـافـه         
نگاه ميکند که عـيـب شـان چـيـسـت،           

بــراي .  ضـعـف شـان چــيـســت و غــيـره             
مارکس يک رگـه بـحـث در کـاپـيـتـال                
مرزبندي با تئوريسـت هـاي اقـتـصـاد          
ســرمــايــه داري و تــئــوريســيــن هــاي            

 . بورژواست
 

را "  تـئـوري ارزش اضـافـه        " اگر سه جلد 
مجموعا يک جلد به حساب بـيـاوريـم،      

در .  کاپيتال در واقع چهـار جـلـد اسـت        
" تـئـوري ارزش اضـافـه        " صفحات اول     
مـا  .  جلد چهارم کـاپـيـتـال    :  نوشته است

عادت کرده ايم بگوييم که کاپيتال سـه    
جلد دارد اما  اين کتابها، يعـنـي جـلـد       
چهارم کاپيتال، در قرن بيست منـتـشـر    

 . اند شده
 

 طرح کار اقتصادی  مارکس 
 

براي مطـالـعـات اقـتـصـادي         ( مارکس 
 ١٤ در صفحه   .  يک طرحي داشت) اش

بـرنـامـه    "  تئوري ارزش اضافـه " جلد اول 
اش را ميگويـد کـه چـه مـيـخـواسـتـه               

قرار بوده است به شش مبحث .  بنويسد
بپردازد که فکر ميکنـم عـمـال بـه سـه            

و آن سـه تـاي         .  تاي آنها پرداخته اسـت 
ديگر را ما هيچوقت کتابي از مارکس 

 .  در باره شان نديده ايم
 

فصل اول قرار بوده اسـت بـه سـرمـايـه            
بپردازد،  فصل دوم به زمين و مالکيت 
.  بر زمين، و فصل سـوم بـه کـارمـزدي          

يعني مارکس ميـخـواسـتـه اسـت سـه           
عنصر اصلي اقتصاد  زمان خود يعني 

داران و کارگران را    زمينداران و سرمايه
در سه فصل مختلف مورد بحـث قـرار     

بعد به  دولت و تجارت خارجي و   . دهد
عمال مارکـس  ).  بپردازد( بازار جهاني 

يـعـنـي    ( فکر ميکنم فـقـط فصـل اول          
را بـدرسـتـي مـي         )   مبحـث سـرمـايـه      

البته با پوشاندن فصـل اول او      .  پوشاند
وارد بحث هايي مـيـشـود کـه بـعـضـا              
عناصري از تيترهاي ديگـر هـم در آن         

که در دسـت    ( ولي بهر حال اين .  هست
قرار ( طرحي نيست که مارکس )  داريم
 . پياده بکند) بوده

 
اقـتـصـادي کـه       )  مطالعـات ( طرح کار 

مــارکــس تــمــام عــمــرش را صــرف آن           
ميکند اين بوده است که راجع بـه ايـن       

کارگر، سرمـايـه دار،     ( سه طبقه اصلي 
و موقعيتي که اينها تـحـت     )   زميندار

) راجع بـه   ( آن کار و زيست  ميکنند و 
توليد اجتماعي مبتني بر اين سه قشـر  

و بعد راجع به دولت حـرف    .   حرف بزند
بزند و راجع به تجارت خارجـي و بـازار       

در ايـن مـوارد       ( اگر مـارکـس     .  جهاني
زده بود شايد االن کار ما خيلـي  )  حرف

چـون در مـورد دولـت و            .  آسانتـر بـود    
تجارت خارجي و بازار جـهـانـي عـمـال        

در مـورد    .  چيـز زيـادي نـگـفـتـه اسـت             
تئوري دولت  در البالي بحث مختـلـف   

. (مارکس ميتوان چيزهايي پيدا کـرد   

راجــع بــه تــجــارت خــارجــي فــکــر          )  ٢ 
ميکنيم تقريبا هيچ چـيـز از مـارکـس         

راجع به بازار جهانـي هـم فـکـر         .  نداريم
کنم چيز زيادي نداريم، مگـر مـقـاالت      

 . متفرقه
 

بگذاريد بگوييم که چه آثار اقـتـصـادي      
اين سه .  بيرون آمده است)  از مارکس( 

تئوري هاي ارزش   " جلد کاپيتال بعالوه 
عالوه بـر    . ( يک مجموعه است"  اضافه
ــن ــال        )   ايـ از دســـت         ١٩٥٩ در سـ
دفترچه  ٧ هاي مارکس مجموعا  نوشته

ــه اســم                     ــي ب ــاب ــت ــه در ک ــد ک ــن ــت ــاف ي
. چاپ و منتشرشده اسـت "  گروندريسه"  

ابتدا در هـمـان سـال بـه زبـان آلـمـانـي                 
ايـن هـا يـادداشـت هـاي            .  منتشر شـد 

مارکس بوده است براي کاپيتال و آثـار    
خيلي از دفـتـرهـايـش را پـيـدا               .  ديگر

نکرده بودند بعدا پيـدا کـردنـد و چـاپ           
خـيـلـي    )   گـرونـدريسـه   ( کتاب   .  کردند

جالب است چرا که اينجا مقدار زيـادي    
متد مارکس، نحوه اي که فکر خـودش  

ـلـه کـرده وجـود دارد             قـبـال   .    را فـرمـو
بخشهائي از اين  ١٩٣٩ روسها در سال 

کتاب را يافته و چاپ کرده بودند، امـا    
 ٥٩ مجموعه کاملتر آن در همان سـال    
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در جـوار پـلـنــوم سـمــيـنـاري نـيـز در                    
سياست حزب نسبت به مـذهـب      مورد

برگزار شد که به شکل جامـعـي جـنـبـه        
هاي مختلف سياست حـزب در قـبـال          
مذهب، هم بعنوان يک پديده سياسي و 
دولتي و هم بعنـوان امـري عـقـيـدتـي،           

   .مورد بحث و بررسي قرار داد
  

سخنراني افـتـتـاحـيـه پـلـنـوم و بـحـث                 
معرفي سمينار در مـورد مـذهـب، در        
طي روزهاي پلنوم از تلـويـزيـون کـانـال        

اسـنـاد و مـبـاحـث          .  جديد پـخـش شـد     
ديگر پلنوم نيز بزودي منتشـر خـواهـد      

         .شد
       

حمـيـد تـقـوائـي           در مبحث انتخابات،
باتفاق آرا بعنوان دبير کميـتـه مـرکـزي       

نفر زير نيـز بـعـنـوان        ۲۱ انتخاب شد و 
 : دفتر سياسي حزب انتخاب شدند

  

محمد آسنگران، محسـن ابـراهـيـمـي،        
مينا احدي، عبداهللا اسـدي، سـيـامـک       
بهاري، سيما بهاري، فـاتـح بـهـرامـي،          
کيوان جاويد، فرشاد حسـيـنـي، شـهـال        
دانشفر، بهرام سروش، سهيال شريـفـي،   
عصام شکري، مصطفي صابـر، حسـن     
صــالــحــي، مــرتضــي فــاتــح، اصــغــر           
کريمي، خليل کيوان، نويـد مـيـنـائـي،        

در .  مريم نـمـازي و کـاظـم نـيـکـخـواه                
جلسه کوتاه دفتر سياسي که بالفاصلـه  
پـــس از پـــلـــنـــوم بـــرگـــزار شـــد                      

صابر به اتـفـاق آرا بـعـنـوان             مصطفي 
 . رئيس دفتر سياسي انتخاب شد

  
پلنوم پس از سه روز بـحـث و تصـمـيـم          
گيري در مـورد مـوضـوعـاتـي کـه در             

با سخنراني اختـتـامـيـه        دستور داشت
    .حميد تقوائي به کار خود پايان داد

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٧ آذر  ١٢  ،  ٢٠٠٨ دسامبر  ٢ 
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 متد مارکس در کاپيتال اطالعيه پايانی سی و يکمين پلنوم کميته مرکزی 
 تجريد واقعي، متحد تحقيق  و متد عرضه

 منصور حکمت 

ســمــيــنــار بــازخــوانــي 
کـــاپـــيـــتـــال مـــارکـــس 

  ٢٠٠١ژانويه 

 12ادامه صفحه  



قبل از کاپيتال، مـارکـس   .   منتشر شد
کار مـزدي و      "چند مقاله کوچک مانند 

را نـوشـتـه      "  مزد، بها، سود" و  ”سرمايه
است که بخـشـي از هـمـيـن فـعـالـيـت                

امـا اسـاس     .   اقتصادي مارکس اسـت   
فعاليت او در مورد اقتصاد سياسي در  
  کاپيتال و تئوريهاي ارزش اضافه آمـده 

من توضيح خواهـم داد کـه هـر          .  است
کدام از اين کتابها به چه موضـوعـاتـي    

)  جـلـد اول    ( ميپردازند و بعد وارد خود 
  .کتاب کاپيتال ميشوم

 
 نگاهی به چھار جلد کاپيتال  

 
کــتــاب اول، کــه امــروز مــورد بــحــث            
ماست، سرمايه را بـطـور کـلـي، و بـه              

وار و در کليت اجتماعي آن    شکل نمونه
ــد       ــکــن ــررســي مــي ــررســي ( وارد   .  ب ) ب

حـتـي   .  هاي مختلف نـمـيـشـود     سرمايه
وارد بــخــشــهــاي مــخــتــلــف تــولــيــدي         

ميخواهد جوهر سـرمـايـه را        .  نميشود
از يک سري مشـاهـدات     .  توضيح بدهد

ساده اي شروع ميکـنـد و مـيـرسـد بـه             
اينکه بگويد که سرمايه چي هسـت، و    
ارزش و ارزش اضافه چه هستند، سـود  
چيـسـت، کـل سـرمـايـه چـگـونـه کـار                   
ميـکـنـد و مـنـشـا ارزش چـيـسـت و                    
انباشت سرمايه را توضيح مـيـدهـد و        
بعد در بخش آخر به انـبـاشـت اولـيـه و          

گـيـري      چگونگي سير تـاريـخـي شـکـل       
چـگـونـه عـنـاصـر         .  سرمايه مـيـپـردازد   

توليد سرمايه داري تاريخا شکل گرفته 
تا اينجا از سرمايه يک توصيف .   است

ــه                      ــع ب ــد و راج ــده ــي ــه م ــي ارائ ــل ک
هـاي مـعـّيـن در بـازار حـرفـي                 سرمايه
از سرمايه اجتماعي در کلـيـت   .  نميزند

آن، سرمايه  در يـک طـرف و کـار در                
  .طرف ديگر،  بحث ميکند

 
بحـث مـارکـس      )  کاپيتال( در جلد دوم 

تر ميشود و راجع به  يک درجه مشخص
. گردش سرمايه در بازار حرف مـيـزنـد     

. مـيـچـرخـد    )  در بازار( چگونه سرمايه 
مراحل مـخـتـلـفـي کـه سـرمـايـه طـي                 
ميکند و  از سرمايه پولي به سـرمـايـه      

چگونه سرمايـه  .  کاالئي تبديل ميشود
از شکل پول .  شکلش را عوض ميکند

به کاال و سپس به کاالي ديگري شکـل  
عوض ميکند و دوباره در بازار به پـول    

تبديل ميشود و کـال ايـن سـيـکـل را              
همينطور اينـجـا اولـيـن       .  دنبال ميکند

جايي است که مارکس سرمـايـه را بـه        
چند بخش تقسيم ميکند و رابطه بـيـن     
. اين بـخـش هـا را تـعـريـف مـيـکـنـد                  

سرمايه اي کـه کـاالهـاي صـنـعـتـي و              
وسائل توليد ايجاد ميکند و سـرمـايـه    
. اي که کاالهاي مصرفي ايجاد ميکند

اگر دقت کنيد اين ها دو کار مخـتـلـف    
سرمايه اي که کاالهاي .  انجام ميدهند

مصرفي ايجـاد مـيـکـنـد عـمـال دارد              
. معاش طبقه کارگر را توليد مـيـکـنـد    

بنا براين بايد رابطه معيني داشته باشد 
. با کل سطح اشتغال نيروي کار و غيـره 

در خود توليد کاالهـاي مصـرفـي نـيـز          
ــاي ضــروري را از                 ــارکــس کــااله م

در . ( کاالهـاي لـوکـس جـدا مـيـکـنـد              
او سه بخش مختلف سرمايـه را    )  واقع

از هم تفکيک ميکند تا رابطه ضـروري  
که  اين بخش ها با يکديـگـر دارنـد را        

اين که چگـونـه سـرمـايـه        .  توضيح دهد
بايد بتواند به نسبت معيني بـيـن ايـن        
بخشها تقسيم شود تا بـتـوانـد بـه کـار          

هـا     اگر همه سـرمـايـه   .  خود ادامه بدهد
بروند در عرصه توليد وسائل تـولـيـد و      
اگر وسائل مصرف و غذا و مسـکـن و     
معاش توليد نشود چه مشکلي پـيـش     
خواهد آمد،  و يا بـرعـکـس چـرا الزم           
است که وسايل توليد هم توليد بشـونـد   

رابـطـه   .  تا سرمايه بتواند انباشت کـنـد    
بين اين بخش ها بـراي رشـد سـرمـايـه          
داري در طول زمان را بحث ميـکـنـد و      
اينجا بـراي اولـيـن بـار مـارکـس کـل                  

  .سرمايه اجتماعي را تقسيم ميکند
 

هـاي     جلد سوم ديـگـر بـحـث سـرمـايـه             
سرمايه را در بازار و در   .   متعدد است

بـحـث   .  رقابت آنهـا تـوضـيـح مـيـدهـد           
هـاي مـتـعـدد و رقـابـت بـيـن                    سرمايه

در بـخـش هـاي قـبـلـي             .  سرمايه است
مثال در جلد اول  وقتي از ارزش اضافه 

اي را که کـل   حرف ميزند، ارزش اضافه
دار به چـنـگ آورده اسـت         طبقه سرمايه

مورد بحث قرار ميدهد، در جلـد سـوم     
راجع به تقسيم اين ارزش اضـافـه بـيـن         
بخشهاي مختلف سـرمـايـه صـحـبـت           

و توضيح ميدهد کـه بـه چـه          .   ميکند
نسبتي کل استثمار طبقه کـارگـر بـيـن       
اين بخشهاي مختلف سرمايه تـقـسـيـم     
. ميشوند و به چه اشکالي درمي آيـنـد    

چه کساني به شکل سود، بهره و اجـاره      
اين ارزش اضافه را بين خـود تـقـسـيـم          

مکانيسمهاي رقابت و بـراي    .  ميکنند
اولين بار مقوله سود مطرح ميشـود و    
اينـجـاسـت کـه مـيـرسـيـم بـه تـئـوري                    

گـرايـش نـزولـي نـرخ          " مارکس راجع به 
که هر چـه سـرمـايـه گسـتـرش             ".   سود

مييابد اين نرخ سود پائين مـي آيـد و         
سرمايه مجبور ميشود کارهائي بکند 

بـحـران   .  که سـود را دوبـاره بـاال بـبـرد             
داري را به عنوان يک مکانيسـم   سرمايه

ابقاء مجدد نرخ سود و باال بردن مجدد 
و ).   تــعــريــف مــيــکــنــد     ( نــرخ ســود      

تـب و لـرزي کـه سـرمـايـه               )   بعنـوان ( 
ميکند تا اين ناخوشي را از خـود دور      

  .کند، توضيح ميدهد
 

تئـوري  " جلد چهارم، يا در واقع سه جلد 
،  همين که اسمش هست " ارزش اضافه

تـئـوري هـاي ارزش        .  را بحث ميـکـنـد   
.  اضافه را مورد بررسي قـرار مـيـدهـد        

يک بحث مهم اين جلد، بحث کار مولد 
و کار غير مولد است، که اگـر عـمـري        
  .باقي باشد بايد به آن هم  قاعدتا برسيم

 
 جمعبندی از معرفی کاپيتال 

 
من امروز همانطور که گفتم، فقط جلد 

يـک جـايـي از        .  اول را شروع  مـيـکـنـم      
بحث وقتي در بـاره رسـيـدن از شـکـل              
سرمايه به جوهر آن بـحـث مـيـکـنـيـم،           
مجبور ميشوم يک اشاره بـه جـلـد دوم        

اما در مجموع در باره جلد يـک    .  بکنم
صحبت ميکنيم تا آنجايي که بفهمـيـم   

از کــاال شــروع     .  ســرمــايــه چــي هســت    
ميکنيم تا برسيم به آنجائي که بـدانـيـم    

جلسه امروز .  اساسا سرمايه چي هست
. قاعدتا در همين جا پـايـان مـي يـابـد         

جلسات بعدي از اينجا بحث را دنـبـال       
البته مدام به ايـن مـقـوالت        .  ميگيريم

برميگرديم، يعـنـي بـه بـحـث ارزش و              
ارزش اضافه در بحثهاي بـعـدي رجـوع      

  .خواهيم کرد

 
کاري که بايد حتما انجام دهيم و شـمـا     
نيز بايد حـواسـتـان بـاشـد کـه صـورت              
بگيرد اينست کـه تـعـريـف يـک سـري               

وقتي کسـي    .  مقوالت کليدي را بدانيم
بـدانـيـم کـه مـنـظـور            "  ارزش" ميگويد   
ـلـه    . " چيست يـعـنـي چـه،       "  ارزش مـبـاد

ــعــنــي چــه،         "  ارزش مصــرف   "  ــار " ي ک

" کـار مـجـرد     " يعني چه، " اجتماعا الزم
چـي هسـت،     "  پـروسـه کـار     " يعني چـه،    

. چـه هسـت    "  کـاال " چه هست، "  گردش" 
در اين بحث ما بـايـد تضـمـيـن کـنـيـم             
کسي که از اين جلسه بـيـرون مـي رود        

اگر پليس جلـوي او را مـي         )  با خنده( 
چـي  "  ارزش اضـافـه    " گيرد و بگويد آقا   

هست، بتواند دقيق بـراي او تـوضـيـح           
 ! دهد

 
مــن ايــن ســاعــت اول در مــعــرفــي                 

را با يک جمعـبـنـدي کـوتـاه        )  کاپيتال( 
 .ختم ميکنم

 
اول .  صحبت از جايگاه کاپيتال کرديـم  

در جنبه علـمـي   )  در مورد جايگاه آن(  
ــوري               ــئـ ــم، در درک تـ ــسـ ــيـ ــارکسـ مـ

هاي توليدي  ماترياليسم تاريخي، شيوه
و درک شيوه توليد سرمايه داري حـرف    

از جنبه انقالبي کاپيتال )   دوم( و  .زديم
)  ارائــه( بــمــعــنــي    .   صــحــبــت کــرديــم   

تصويري از آن مـوقـعـيـت فـعـلـي کـه                 
جنبش واقعي کمونيستـي مـيـخـواهـد        

و گفتيم که اين دو جنـبـه   .  دگرگون کند
اگـر  .  انـد    کاپيـتـال در آن واحـد بـا هـم               

هرکدام از اينها به تنهايي باشد عـمـال     
کاپيتال دو فصل و دو     .  جوابگو نيست

. بخش مجزا در باره اين دو بعـد نـدارد    
) هـمـراه هـم     ( اين دو بعد را داريم مدام 

 : مي بينيم
 

کتابي که دارد به شما ميگويد که ايـن    
سيستم چگونه کارميکند و اگـر شـمـا        
اين سيستم را نمي خواهيد چه چـيـز را     
بايد عوض کنيد؛  و کتابي که دارد بـه    
شما ميگويد ايـن فـرم از کـجـا آمـده                
است، آن شکل از کجا آمده است، چـرا    
مزد بوجود مي آيد، چرا سـود بـوجـود        
مي آيد، تاريخ آن چيست، رابـطـه شـان      

چه هست، مشکالت اين نظـام  )  باهم( 
چه هست، تضادهايش چيست، چگونه 

 . تضادهايش را رفع ميکند و غيره
 

ايــن دو وجــه را تــوضــيــح دادم و                      
کوشيدم شمه اي از طـرح      )   همچنين( 

مارکس و خطوط کـلـي مـطـالـب ايـن           
االن تنفس ميدهيم و   .  کتابها را بگويم

بعد که برگشتيم فکر کنم ده دقيقه يـک    
ربعي سوال و جواب در هـمـيـن سـطـح          
داشته باشيم و  و پـس از آن خـوانـدن                

را شـروع    )  جلد اول  ( فصل يک کاپيتال 
  .ميکنيم

 
 متد مارکس در کاپيتال 

 "تجريد واقعی "روش  
 

رفقا من در .  برويم سراغ کتاب جلد يک
اين بحث همانطور که گفتم هـدفـم ايـن      
هست که يک سري مقوالت پايه اي نيز 
روشن بشود، منتهي متد مـارکـس را       
. بايد جا به جا راجع به آن صحبت کنيم

آن چيزي که  اضافه بر سازمان ، اضافه 
بر آن چيزي که خود مارکس مـيـگـويـد     

اين اسـت  )  بايد مورد توجه قرار دهيم( 
که بياييم  ببينيـم مـتـدي کـه خـود او              

 . گفته است را بکار ميبرد يا نه
 

ما ميخواهيم راجع  مقوالتي صحبـت  
کــنــيــم  مــانــنــد کــاال، ارزش، ارزش             
ـلـه،    اضافه، ارزش مصرف، ارزش مباد
کار، کار مجرد، کـار اجـتـمـاعـا الزم،          

بـعـضـي از ايـن         .  قيمت، پـول و غـيـره       
. انـد مـثـل پـول         مقوالت قابل مشاهده

امـا  .  پول هست، همه ما آنرا ديـده ايـم      
ـلـه   " هيچکدام از ما  را بـه    "  ارزش مبـاد

يـا بـراي     .  تنهايي هيچ جا نـديـده اسـت     
وجــود "  کــار مــجــرد   " ،   " ارزش" مــثــال    

خارجي ندارند به ايـن مـعـنـي کـه مـا               
ايـن  .  بتوانيم با حواسمان آنها را ببينيـم 

. مقوالت يک جايي آن پشت قـائـم انـد       
يک جايي پشت آن چيزهـايـي کـه ديـده         

روشي که مارکس با .  ميشود، قايم اند
آنها ايـن مـقـوالت را پـيـدا مـيـکـنـد                  

يک عده مـمـکـن اسـت       ).  جالب است( 
. بگويند پس اين مقوالت وجود ندارنـد 

کما اينکه اقتصاد نئوکالسيک و بعد از 
آن، حــدود بــيــســت ســي ســال پــيــش              
طرفدارهاي نئوريکاردين ها آمـدنـد و       
مارکس را به اين متهم کردند که شـمـا   
از يک چيزهايي حرف مـيـزنـيـد کـه آن            

گـفـتـنـد کـه بـراي           !  پشت وجود نـدارنـد  
مثال قيمت را عرضه و تقاضا تعـيـيـن    

و تمام اقتصاد دانشگاه هم به .   ميکند
. همين شکل قيمت را توضيح ميـدهـد  

و ادعا ميکنند که قرار نيـسـت و الزم       
نيست که پشـت قـيـمـت، بـراي مـثـال              

امـا مـارکـس      .  ارزش پنهان شده بـاشـد  
ميگويد نه، پشت اين آن هست، پشـت  

در بـحـث اش       .  آن اين ديـگـري هسـت       
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سعي ميکند اين مقوالت را از پشـت      
ولـي بـا     .  ظاهري که دارند بيرون بياورد

اين کارش دارد از پوستـه فـيـزيـکـي و          
وارد .  بيروني واقعيت به عمق آن ميرود

آيا اين قـلـمـرو    .    قلمرو جديدي ميشود
خيالي و اختياري است؟ آيـا مـارکـس        

تعريـف  )  سرخود( دارد اين مقوالت را 
ميکند، فرض ميگيرد يا اينکه اينـهـا   

 پديده هاي مادي و واقعي اند؟ 
 

اين اولين سوالي است که بايد در مـتـد   
وقتي بـراي    .    مارکس به آن توجه کنيم

مثال او دارد از  کاال ميرود بـه سـمـت        
خود ارزش را ما ) در حاليکه( -ارزش 

آيـا     -بصورت آويزان جايي نمي بينيم   
تـعـريـف    )  به ميل خـود   ( دارد ارزش را 

ميکند، يـا دارد يـک پـديـده مـادي و                
بهمان مادي بودني کـه کـاال         –واقعي 
را پيدا مـيـکـنـد و مـعـرفـي                –هست 

چون بـر    .   ميکند؟ اين سوال مهم است
ميگردد براي مثال به تـئـوري گـرايـش       

آقـا  : " به او ميـگـويـنـد    .  نزولي نرخ سود
اين مقوالتي که شما پشت اين تـئـوري   
تعريف کرده ايد همـه فـرضـيـات خـود          

جهان واقعي آن مـقـوالت را         .  شماست
سـود  )  نـرخ ( ندارد و مـي بـيـنـيـم کـه               

پس شما از ! قيمت هم رفت باال! نيفتاد
چه داريد حرف ميزنيـد؟ گـرايشـي کـه         
 !"خودش را نشان ندهد پس وجود ندارد

 
ميخواهم بگويم يک مـقـدار زيـادي از          
اين بحث ها، پيدا کردن مقوالت پشت 
آن چيزي که فورا قابل مشاهـده اسـت،     

چـگـونـه    .  متـدي را ايـجـاب مـيـکـنـد             
به مقوله "    آ"مارکس ميتواند از پديده 

که ظـاهـرا وجـود خـارجـي نـدارد             "  ب" 
پيدا " آ"را پشت " ب"برود؟ هميشه بايد 

مـتـد   " اين متد را خود مـارکـس       .  کرد
ابسـتـراکـت کـردن،       .  مـيـنـامـد    "  تجريد

)  يک پديده( انتزاع کردن از مشخصات 
 . براي رفتن به پشت آن پديده

 
 -هر پديده واقعا و فيزيکـا مـوجـودي        

براي مثال قيمتي که در بازار هست يـا  
  -فالن جنس، فالن کاال، فالن شخـص    
.  بالفصل هست و منحصر بـفـرد اسـت     

بخاطر آنکه محل تـالقـي مـيـلـيـونـهـا           
يک نقطه است که . مولفه مختلف است

هرکدام از   .  دهها خط از آن رد ميشوند
ايـن خـط هـا يـک چـيـزي را تـعـريــف                     

فرض کنيد شمايي که ايـنـجـا      .  ميکند
نشسته ايد، يک خط ميگويد که شـمـا     

حتما مجموعه مـولـفـه      . انسان هستيد
هاي فيزيکي، که تـازگـيـهـا کـرومـوزم         
هاي آنرا ثـبـت هـم کـرده انـد،  نشـان                   

ولي اين .  ميدهد که شما انسان هستيد
شامل بقيه هـم    .  شامل من هم ميشود

ولي هنوز نشان نمي دهد شما . ميشود
هيچ ".  کاظم نيکخواه" هستيد، "  کاظم" 

" کـاظـم نـيـکـخـواه        " چيزي را در مـورد    
 . بودن شما نشان نمي دهد

 
. ما با انسان بطور کلي روبرو نيـسـتـيـم    

هر انساني مي بينيم يـک فـرد مـعـيـن          
ـلـه             .  است " انسـان " ما چگونـه بـه مـقـو

ميرسيم وقتي کساني را که مي بينـيـم   
آدم هاي مـعـيـنـي هسـتـنـد؟ چـگـونـه               
ميتوانيم انسان بودن را انتزاع کنـيـم و     
به مقوله انتزاعي انسان برسـيـم وقـتـي       
که همه کساني که ديده ايم اسم و رسـم    
و قيافه شان منحصر به خودشـان بـوده     
است؟ واقعا آيا ميتوانيم قيافه اي کـه      
تا بحال نـديـده ايـم در ذهـن خـودمـان               

که ( مجسم کنيم؟ و آيا قيافه نفر بعدي 
مجموعه اي از قيافه )  مجسم ميکنيم

 هايي که تاکنون ديده ايم نيست؟ 
 

اينـجـاسـت کـه انـتـزاع از يـک پـديـده                    
مشخص براي رفتن به يک خصلت عـام  

و )  ضـروري مـيـشـود      ( تري از آن پديده 
پـديــده  ( مـا مــولـفــه هــايـي  را از آن                  

در نـتـيـجـه       .   در مي آوريـم   )  مشخص
وقتي ميخواهم از يک فرد معين مثـال  
به نام جواد به انسان بطور کلي  برسيم،  
از تمام مولفه هايـي کـه ايـن جـواد را              

از .  جواد ميکند بايد صرف نظر کـنـيـم   
قد او، وزن او، در کـجـا بـه دنـيـا آمـده             
اســت، پــدر و مــادرش کــيــســت، چــه            
ميخورد، کجا زندگي ميکند، از هـمـه   

بايد از همه اينها .  اينها بايد انتزاع کنم
صرف نظر کنيم و بگويم فـرض کـنـيـم         

اين و   ( اسم او جواد نيست، فرض کنيم 
در نتيجه داريد يک بخشـي  ).  آن نيست

انـتـزاع   ( از زندگي واقعي را با اين کـار    
اينطور نيـسـت   !  کنار ميگذاريد)  کردن

. که ميتوانيد فقط صرف نـظـر کـنـيـد         
شما داريد بخشي از حقايق واقعـي کـه     
اين آدم را آن آدم معيني کرده و يـا ايـن     

شيء را آن شيء معيـن کـرده اسـت را          
 .کنار ميگذاريد و به پشت آن ميرويد

 
مارکس يک کاال را مي بيند و بـعـد از     

ــر مــيــرود        ــرات مــيــخــواهــد يــک      .  آن ف
سؤال . چيزهايي را در پشت آن پيدا کند

هـا،  ايـن          اين است که آيا ايـن انـتـزاع       
هــا   (abstraction)         ابســتــراکشــن

اند، حقيقي اند؟  آيـا مـارکـس           واقعي 
محق است اين کار را بکند يا نه؟ چـون  
من ممکن است بياييم بگويم ايـن يـک     
انسان است، يک کم آنـطـرف تـر بـرويـم          
دست آفرينـش خـداونـد را در آن مـي               

همه ما . "اين هم يک انتزاع است! بينيم
ميگويد که از "! مخلوق خداوند هستيم

همه مشخصات فيزيکي انتزاع کـرديـم   
و به اين نتيجه رسيديم که همه مخلـوق  
خداونديم و يـا هـمـه مـان کـرم رنـگ                   

ايـن هـم مـيـتـوانـد يـک جـور                 !  هستيم
سوال اين است که تجـريـد   .  تجريد باشد

 واقعي چيست؟   
 

 -بنا بر اين بحث واقعي بـودن تـجـريـد        
ايــنــکــه چــگــونــه يــک مــولــفــه را تــرک           
ميکنيم، پشت سر ميگذاريم تا در آن     
پديده جلوتر برويم، به يک معني فـراتـر     
از آن پديده، از آن فيـزيـک بـيـرونـي اش          
بدرون آن برويم،  چون ميخواهيم پشـت    

ايـنـکـه چـه          -آن چيزي را پـيـدا کـنـيـم       
متدي را براي انجام اين کـار اسـتـفـاده         
ميکنيد، کاپيتـال يـک مـقـدار زيـادي            

ايـنـجـاسـت     .  است)  متد( کاربست اين 
اشاره به بحـثـي   ( که در جواب به سعيد 
گفتم که اتفاقا )  که در فايل آديو نيست

. اين پروسه خيلي ديالـکـتـيـکـي اسـت        
مارکس دقـيـقـا رَوَنـدي را کـه دنـبـال                  

  .ميکند، يک روند ديالکتـيـکـي اسـت      
حاال به ديالکتيک هم بعدا ميرسيم کـه    

 .منظور چه هست
 

 متد تحقيق و متد عرضه  
 

مارکس با کاال شروع ميکـنـد، جـملـه       
  :اول جلد اول کاپيتال اين است

ثروت در جوامعي که در آنـهـا شـيـوه           “
داري مستقر شـده اسـت،      توليد سرمايه

خود را به صورت يک انباشت وسـيـعـي    
از کاالها نشان ميدهـد کـه واحـد ايـن           
پديده يک کاالي معين است، بنـابـرايـن    
تحقيق ما بايد از مطالعه و بررسي يک 

  ”.کاالي معين شروع شود
 

مارکس از يک مشاهده شروع ميکـنـد   
و ميگويد ثروت اين جـامـعـه خـود را           
بصورت مـجـمـوعـه از کـاالهـا نشـان              

) ثروت جامعه حـاضـر    ( واحد .  ميدهد
کاال هست و ميرويم ببينيم داخـل ايـن     

من فکر ميکنيم و .   کاال چه خبر است
خود مارکس هم توضيح مـيـدهـد کـه         

مارکس !  واقعا اينطور فکر نکرده است
يک روز صبح پا نشده  بگويد ثروت اين 
جهان خودش را بصورت کاالهـا نشـان     
ميدهد بگذاريد ببينيم حـاال واحـد آن         

حــتــي در خــود      )  گــرچــه. ( چــه هســت  
کاپيتال جايي ميگويد همانطـوري کـه     
سلول جزئي از ارگانيسـم زنـده اسـت و          

) آن ارگـانـيـسـم      ( ميشود براي شناخت 
در سلول دقيـق شـد، مـا هـم در کـاال                

بنظـر مـن خـود        )  اما. (دقيق ميشويم
چرا که يک .  اين حرف هم درست نيست

ارگـانــيــســم زنــده مــمــکــن اســت چــيــز          
. بيشتري از جمع سـلـول هـايـش بـاشـد          

شما رابطه بيـن سـلـول هـا را از درون               
شـروع  (اين . سلول تشخيص نمي دهيد
نحوه اي   )   بحث با بررسي کاال در واقع

است که مارکس تصميم گرفـتـه بـحـث       
نحوه اي نيسـت کـه     .  اش را عرضه کند

 .  بحث را فهميده است
 

خود او در همين کتاب در يک جايي که 
ميگويد که متد فهميدن و تحقـيـق در     
و .  يک چيزي با متد عرضه آن فرق دارد

متد تحقـيـق در يـک چـيـزي بـا مـتـد                   
پيدايش تاريـخـي يـک چـيـز نـيـز فـرق                 

شما نمي توانيد براي فهمـيـدن   .  ميکند
کاال از زماني شروع کنيد کـه کـااليـي      
در کار نبود، تاريخ را دنـبـال کـنـيـد و            
برسيد به کاال و بـگـويـيـد حـاال آن را                 

پيدايش تاريخي يک پديـده بـا     .  فهميدم
آنـرا مـي     )   امـروز ( آن طوري کـه مـن       
) اکـنـون  ( چون مـن    .  فهمم فرق ميکند

بايد بروم انتزاع . محصول نهايي را دارم
کنم، بايد بروم يکي بـه يـکـي مـولـفـه             
هايي که اين پديده را فقط به همين يک 

مـيـکـنـد کـنـار         )  معين تـبـديـل     ( دانه 
. بگذارم تا بفـهـمـم جـوهـرش چـيـسـت            

چـه چـيـز ايـن را           .  اساس آن کدام اسـت 
تکان ميدهد، به چه شـکـلـي  بـه ايـن              

تاريخـا اگـر آنـرا        .  صورت درآمده است
دنبال کنم به جايي نمي رسم چون تاريخ 

يک سلسه اتفاقاتي است که افتاده مـن    
 چه تبييني ميخواهم روي آن بگذارم؟  

 
از طرف ديگر، انتخاب اين جـملـه اول       
توسط مارکس به اين دليل نيسـت کـه     
خود او رفته و سرمايه داري را اينـطـور   

مارکس وقتي اين کتـاب  . فهميده است
را نـوشـتـه، تـئـوري ارزش اسـمـيـت و                 
ريکاردو و فيزيوکرات هـا  را خـوانـده            

وقتي مارکـس  .  بود و آنها را ميدانست
اين کتاب را مينـوشـت تـمـام بشـريـت           
زمان او ميگفت ارزش مـحـصـول کـار       

تئوري ارزش بـر حسـب کـار را            .  است
اينرا ميدانسته، .  مارکس اختراع نکرد

را نـوشـتـه       )  کاپيتال( خوانده و بعد اين 
 . است

 
او کاال را انتخاب ميکند بعـنـوان يـک      

ميگويد اگر من خواننده خـودم  .  دريچه
را از اين دريچه بدرون بـبـرم مـيـتـوانـم           
خيلي چيزها را سريع تر و موثر تر به او 

به يک معني در بـيـن هـمـه       .  نشان دهم
داده هايي که از سرمـايـه داري هسـت        
گشته و تصميم گرفته است که ما را از 

) سـرمـايـه داري     ( دريچه کاال به درون     
ميخواسته جوهر سرمـايـه داري     .   ببرد

را نشان بدهد پيش خود گفته اگـر مـن     
اينها را از اينجا بدرون بـبـرم، از سـاده        
ترين مشاهده، از کوچکترين مشاهده، 
از وسيع ترين مشاهده، ميتوانم جوهـر  

 .سرمايه داري را به آنها نشان دهم
 

ما براي آن   "  اسطوره بورژوازي ملي" در 
يک جور ديـگـر   )  پوپوليست ايران( چپ 

مـن در آن نـوشـتـه از             .  توضيح داديـم   
گـفـتـم هـمـه        .  شروع کـردم   "  پروسه کار" 

تاريخ بشر محصول پروسه کار است که 
در فصل شش و هفت  کاپـيـتـال بـه آن         

ما يک جور ديگر اين بـحـث     .   ميرسيم
را کرديم چون ميخواستيم به يک نتيجه 

قصد اثبات اين مقـوالت  .  ديگر برسيم
را نداشتيم، ميخواسـتـيـم    )  مقدماتي( 

از ايـنـجـا شـروع         .  آنها را تشريح کنيـم 
کرديم که در هـر نـظـام تـولـيـدي بشـر                
ميرود با يک وسائلي کـار مـيـکـنـد و            
محصولي بدسـت مـي آورد و در هـر              
جامعه طبقاتي بخشي محصـول را از      
او ميگيرند و مارکس ميگويـد شـيـوه      
اي که اين محصول را از توليد کـنـنـده      
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ميگيرند تعيين ميکند که شيوه توليد 
در يکجا گوش طـرف  .  حاکم چه هست

را ميگيرنـد و مـحـصـولـش را از او                
مــيــگــيــرنــد، در يــکــجــا مــجــبــورش         

) مـالـک  ( ميـکـنـنـد کـه بـراي طـرف                
بيگاري کند، در يک جا محصول مـال  

اسـت و    )  توليد کـنـنـده بـالفصـل         ( او 
سهمي را پس ميدهـد و در سـيـسـتـم            
سرمايه داري ميرويد در بازار و نيروي 
کارتـان را مـيـفـروشـيـد و يـکـجـوري                  

مـالـک وسـائـل       ( محصول به جيب او     
 . ميرود) توليد

 
شروع کرديـم  )   پروسه کار( ما از آنجا 

و مارکس هم کسي مزاحـم اش نـبـود        
ولـي اگـر ايـن        .  که از اينجا شروع کند

کار را ميخواست بـکـنـد بـايـد فـرض           
همان فرض هايـي  .  هاي زيادي ميکرد

کـه  )  فـرض مـيـکـرد      . ( که مـا کـرديـم     
مخاطب او چپي اسـت، کـلـمـه شـيـوه           
توليد به گوشش خـورده اسـت، قـبـول           
دارد که ميشود راجع بـه ارزش حـرف       
زد، چيزي راجع به وسائل توليد شنيده 

مارکس نمي خواست هيچ کـدام  .  است
مـارکـس   .  از اينـهـا را فـرض بـگـيـرد            

ميخواهد از يکـجـاي کـامـال وسـيـع،           
مـيـگـويـد     .  بدون پيشينه حرکت کـنـد    

ثروت جامعه را مي بينيد، هـرچـه کـه      
به آن ميگوييد ثروت جامعـه، دارايـي     
در جامعه اي که شيوه توليد سـرمـايـه    
داري حاکم اسـت خـود را بـه صـورت             

. مجموعه از کـاالهـا نشـان مـيـدهـد            
در .  هــرچــه بشــريــت دارد کــاال اســت         

نتيجه من ميخواهم اين کـاال را زيـر         
ذره بين بگذارم و بـبـيـنـم داسـتـان آن               

 .چيست
 

اگر نمي دانست چه ميخواهد از اينجا 
بدست آورد شايد از اينجا بدرون نـمـي     

. از کجا معلوم بجايي ميرسـيـد  .  رفت
شـايـد   .  شايد هيچ چيز پشت آن نباشـد 

ولي .  هيچ انتزاع واقعي نتوانيد بکنيد
تئـوري ارزش    .  مارکس از قبل ميداند

و استثمار خودش را دارد و ميخواهـد  
. براي من و شما اينطور توضيح دهـد   

ميـخـواهـد شـخـصـيـت هـاي اصـلـي                 
تئوري اش را به اين ترتيب يکي يکـي  

 .معرفي کند

 
: جالبي فصل اول کاپـيـتـال ايـن اسـت         

شما اول با يک نفري آشنا ميشويـد بـه     
اسم کاال و بعد از طريق ديالوگ با اين 
پديده يعني کاال،  با دوستان او آشـنـا     

. با فاميل او آشنا ميشـويـد  .  ميشويد
با کسان جديدي آشنا ميشويد که مي 
بينيد آنها شخصيت هـاي مـهـمـتـري          

يک جايي ميرسد که کـاال را      .  هستند
کنار ميگذاريد و ميرويد رسمـا بـا آن       
پديده هايي که سرمايه را مـيـسـازنـد         

کـه بـعـدا بـه آنـهـا             .   آشنـا مـيـشـويـد       
ميرسيـم و مـي بـيـنـيـم کـه چـگـونـه                     
مارکس به کمک ايـن کـاال هـمـه ايـن              
پرسـنـاژهـاي اقـتـصـادي را بـه شـمـا                  

تـک تـک شـان را بـه             .  معرفي ميکنـد 
ما امروز تا آخـر  .  شما معرفي ميکند
و شماي اوليـه اي    . اين معرفي ميرويم

از رابطه اين پرسنـاژهـا بـاهـم بـدسـت           
 . ميدهيم

 
 ادامه دارد

 
------------- 

 ):ک.از ج(زيرنويسها 
 
مارکس در ابـتـداي پـيـشـگـفـتـار             )  ١ 

 ۲۵ چاپ جلد اول کاپيتال کـه تـاريـخ          
 :ميگويدرا دارد،   ۱۸۶۷ ژوئيه

كتابي كـه اکـنـون جـلـد اول آنـرا در                   " 
 ، دنباله كـتـاب      گذارم اختيار عموم مي

من اسـت كـه       ١ سياسي اقتصاد نقد در
عـلـت   .  مـنـتـشـر شـد          ۱۸۵۹ در سال 

وقفه طوالني كه ميان بخش اول كار و 
ادامه آن افتاد بيماري چنديـن و چـنـد        

اي است كه بكرات مرا از كار بـاز    ساله
 ."داشت مي

براي خـوانـدن کـل ايـن پـيـشـگـفـتـار                   
ميتوانيد به سايت فـارسـي کـاپـيـتـال           

 :ترجمه جمشيد هاديان رجوع کنيد
http://www.kapitalfarsi.com/ 

 
ــن در         )  ۲  ــي ــن ــالب        " ل ــق ــت و ان " دول

ميکوشد مجموعه اشارات مارکس و 
انگلس در مورد دولت را مورد بـحـث     
قرار دهد و تبيين سيسـتـمـاتـيـکـي از          

. نظريه مارکسيستي دولت ارائـه دهـد    
دولـت در    " اثر منصور حکمت بـه نـام       

نيـز مـنـبـع خـوبـي           "  دوره هاي انقالبي
 .براي مطالعه در اين زمينه است
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 فعالين دانشجويی، شيراز

 آذر  ۱۸تجمع روز 
 

بــراي يــک لــيــســت و از جــملــه مــا              
 :فرستاده اند

تجمع بزرگ دانشجـويـان دانشـگـاه       " 
 :شود شيراز، روز دوشنبه برگزار مي

، ) شــنــبــه( پــس از ايــن کــه امــروز           
ــجــمــع              دانشــگــاه شــيــراز شــاهــد ت

نــفـر از       ٤٠٠جــوش بــيـش از           خـود 
ــتـــراض بـــه              ــان در اعـ ــويـ دانشـــجـ
حکومتي شـدن روز دانشـجـو بـود،           
دانشجويان دانشگـاه شـيـراز اعـالم         
کردند که تجمع بـزرگ خـود را روز         

آذرماه، در پـرديـس ارم      ١٨دوشنبه 
. دانشگاه شيراز برگزار خواهند کرد

اين تجمع با تريبون آزاد نيـز هـمـراه      
 .خود بود

فعالين دانشجويي دانشگـاه شـيـراز      
کـنـنـد کـه          از اين طريق اعـالم مـي      

اعتراض خود را به پـادگـانـي کـردن       
هــا و ايــجــاد جــوِ          فضــاي دانشــگــاه  

سرکوب و خفقان در جامـعـه فـريـاد       
خواهند زد و تـا آخـريـن نـفـس در                  
ــجــاع                  ــطــه و ارت ــم، ســل ــر ظــل ــراب ب

 .ايستادگي خواهند کرد
قابل ذکر است، مـراسـم اعـتـراضـي        
دانشــجــويــان دانشــگــاه شــيــراز، بــا        
ائتالف تمامي فعالين دانشـجـويـي      

آزادي « اين دانشـگـاه و بـا شـعـار              
بـرگـزار   »  دانشگاه؛ آزادي جـامـعـه     

 .شود مي
مراسم روز دانشجو در حالي برگـزار  
خواهد شد، که فعالين دانشـجـويـي      
دانشــگــاه شــيــراز از چــنــدي پــيــش          
توسط ماموريـن امـنـيـتـي درون و            
بــيــرون دانشــگــاه تــحــت فشــارهــاي        

اند، از ايـن طـريـق       زيادي قرار گرفته
کنيم که در صـورت   دوباره اعالم مي

انجام هر گونه برخـوردي، دانشـگـاه      
شيراز، شاهد اعتراضات نامـحـدود   

 .اي خواهد بود و گسترده
 

 "فعالين دانشجويي دانشگاه شيراز
 

دوستان عزيز خسته نباشيد و   :  ک.ج
همـچـنـان کـه در ايـن شـمـاره مـي                   
بينيد گزارش کوتاهي از تجمـع روز    

 .دوشنبه آمده است
 

 مانی رشيدی، تبريز
 قلک کوچولو کانال جديد

 
اول از هــمـــه        .  ســالم مصــطــفــي       " 

جايگاهي را كه روز بـه روز كـانـال            
جديد و حزب كمونيست كارگري در   
ميان مردم بـيـشـتـر بـاز مـي كـنـد                 
بهتـون و بـه هـمـه آزاديـخـواهـان و                  

بـعـد   .  برابري طلبان تبـريـك مـيـگـم       
اينكه من مـدتـي مشـغـول بـودم و            
دور از ايــنــتــرنــت و بــه تــبــع عــدم               

. ارتباط و تمـاس بـا شـمـا و حـزب             
اما در عين حال كه كـار مـي كـردم        
درس هــم مــي خــونــدم تــا ايــنــكــه             
دانشگاه قبول شدم و از بـهـمـن مـاه       

نيما آذرخـش    .  وارد دانشگاه ميشم 
هم حالش خوبه و بـه هـمـتـون سـالم          

 .مي رسونه
در هرحال فكر كنم از بزودي بـتـونـم      

راسـتـي      .ارتباطمون را بيشتر كنيـم 
ما هم يه قلكي كنار گـذاشـتـيـم تـا          
كمي پول توش جمع كنيم اگه به حـد  
درخــوري رســيــد حــتــمــا اون رو بــا            
اطالع يافتن از نـحـوه فـرسـتـادنـش           

 .بهتون مي فرستيم
از دور   .  ديگه فعـال حـرفـي نـيـسـت          

  مخلص هم هستيم. مي بوسمت
  زنده باد حزب كمونيـسـت كـارگـري      

 )."تبريز(ماني رشيدي  
 
مــانــي جــان نــامــه ات مــنــو           :  ک. ج

خوشحـالـم کـه      .  خيلي خوشحال کرد
به دانشگاه ميري، خوشحال هسـتـم     
که خـوب و سـر و حـال هسـتـيـد و                   
خوشحالم که کانال جديـد را دنـبـال        
ميکنيد و قلکي هم بـراي آن کـنـار        

ماني جان منـتـظـر نـامـه        .  گذاشتيد
ها و گزارشات و نوشته هاي بيشـتـر   

مثل همين نامـه کـه کـلـي         .  هستيم
در مــورد   .  مــن را خــوشــحــال کــرد       

سوالي که در باره يـک رفـيـق ديـگـر          
بايد از خـود  .  کردي من اطالع ندارم

حـتـمـا    .  او رفيق پيگيـري کـنـي اول       
در مورد مـدارکـي     .  اين کار را بکن

هم که خواسته بودي بفرستـي فـعـال      
آماده کن ولي دسـت    .  دست نگه دار

مانـي جـان خـيـلـي خـوب             .  نگه دار
ميشه اگر در مورد تاثيـرات کـانـال      
جديد، شنونده هاي آن، نـظـراتشـان،    
پيشنهادات آنها و خود شـمـا بـراي        
بهبود برنامه هاي تلويزيون مفصـل  

زنـده  .   اين خيلـي مـهـمـه      .  بنويسيد
باشيد و به همه تبريزي ها سالم مـا  

 .رو برسونيد
 

 نويد مينايی، سوئد
 چرا رقصيديد؟

 
مصــطــفــي راســتــي يــک مــوضــوع         " 

بعد از اينکـه مـراسـم جشـن         .  جالب
هفدهمين سالگرد تاسيس حـزب از    
کانال جـديـد پـخـش شـد، يـکـي از                
دوســتــان دانشــجــوي چــپ از ايــران          
تماس گرفت و با دلخوري مي گفـت  
چرا اين مراسم را از تـي وي پـخـش        
کرديد، چيپ بود، چـرا رقصـيـديـد؟         
چرا رقصيدن مصـطـفـي و شـهـال و            
مينا را از تـي وي پـخـش کـرديـد؟              
اين براي يک حزب جدي سياسي کـه    
مي خواهد قدرت سياسي را بگيـرد  

فکر کردم خوب اسـت    .  جالب نيست
در اين مـورد تـو نشـريـه صـحـبـت                

 ."کنيم
 
آره نويد جان ولـي تـو خـودت        :  ک. ج

البـد چـون مـن        .  که صاحبخونـه اي   
رقصيدم تو نخواستي جور جواب را   
بکشي؟ اوال به اين دوست عزيزمـان  

دوما اگه ميشـد هـمـه      .  سالم برسان
حرفها و نکاتش را ميـگـفـت شـايـد        

ثـالـثـا    .  بهتر مـيـشـد قضـاوت کـرد         
خيلي خوشحالـم کـه دنـيـا ايـنـقـدر              
کــوچــک شــده کــه مــا در کــلــن                     
ميرقصيم و دوستان در تهـران فـورا     

. مي بينند و اظهار نظر مـيـکـنـنـد       
بهر حال اين رابـطـه نـزديـک خـيـلـي              

امــا از ايــن ســالم و         .  جــالــب اســت  
احوالپرسي که بگذريم، صحبت ايـن  
دوســت عــزيــز مــن را يــاد اوائــل               
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يعني خـيـلـي      .  انداخت ٩٠سالهاي 
اونـــوقـــت تـــازه از        .  وقـــت پـــيـــش    

کردستان به خارج کشور  آمده بودم 
و بعد از مدتي فعاليت در سـازمـان   

آنـــوقـــت حـــزب    ( مـــرکـــزي حـــزب       
بــاالخــره وارد   )  کــمــونــيــســت ايــران   

فضاي فعاليت در تشکيالت خـارج    
ــه در          .  حــزب شــدم    ــادم هســت ک ي

کانادا بعضي دوستـان چـپ بـه مـا           
ايراد گرفته بودند که چرا حزبـي هـا     

يـعـنـي    !  شلوار کـوتـاه مـي پـوشـنـد          
تابستان بود و گرم بود و رفقاي مـا    
با شلوار کوتاه در تظاهرات شـرکـت   
کرده بودند و ايـن مـورد اعـتـراض           

جـالـب   !   بعضي از چپ ها شده بـود   
بود که به آدميزادهاي ديگه و حتي 

 ٨٠بــه چــپ هــاي غــيــر ايــرانــي و             
درصد مردم کـه در تـابسـتـان گـرم              
شلوار کوتاه مي پـوشـنـد اعـتـراض        

! نداشت امـا بـه حـزبـي هـا داشـت                
چرا؟ چون البد فـکـر مـيـکـرد بـراي           

در .  چپ ايراني سبک و جـلـف اسـت     
شان يک کمونيست آنهم برخاسته از 
جناح چپ جنبش ظـفـرنـمـون مـلـي           
اسالمي ايران البته اين خيلي جلـف  
و غربي و امپرياليستي و بورژوايـي  

ــت ــه                 .  اسـ ــتـ ــا از آن دسـ ــا مـ امـ
ما قبل از   .  کمونيست هاي نيستيم

مـا مـثـل اون        .  هرچيـز آدمـيـزاديـم      
از " دوست معترض به شلوار کـوتـاه     

عـبـور   "  امام حسـيـن بـه چـه گـوارا             
از اولـش بـقـول آنـهـا            .  نکرده بوديـم 

لفظي که از رفسنـجـانـي    " ( سوسول" 
تا چپ هاي آنـجـوري در مـورد آدم          
هـاي عــادي کــه يـک کــمـي لــبــاس              
راحت و غربي مـي پـوشـنـد، بـکـار           

. بوديم و هنوز هم هستـيـم  )  ميبرند
اين گذشت و من تـقـريـبـا مـاجـراي         

فراموشم شده بود تـا   ٩٠اوائل دهه 
ســال پــيــش وقــتــي          ٥وقــتــي کــه      

عکسي از رفقاي سـازمـان جـوانـان         
کمونيست آنوقت چـاپ کـرديـم کـه           
شلوار کوتاه و آستين کوتاه پوشيـده  
بـودنــد بـا اعــتـراض شــديـد بــرخــي             
دوستان کمونيسـت جـوان در ايـران          

" غير پـرولـتـري     " روبرو شديم که اين 
مگر طبقـه کـارگـر در ايـران           .  است

اينطور است که رفـقـاي مـا آنـجـور          
. لــبــاس هــاي ســبــک پــوشــيــده انــد         

راستش اين دفعـه دوم مـن نـزديـک           

دوسـت دهـه     .  بود شـاخ در بـيـاورم         
بـود و اگـه اون            ٥٧مال نسل   ٩٠

حرفها را ميزد ميشـد فـهـمـيـد کـه           
ولي ايـن نـقـد تـنـد و تـيـز از                  .  چرا

طـرف رفـيـق دخـتـري کـه سـن اش                  
بـا ايـن     .   بود مي آمـد    ٢٠کمتر از 

همه مفصال با آن دوستان در هميـن  
نشريه بحث کرديم و نشان داديم کـه  
در اين نقد عقب مانـده آنـهـا هـيـچ          
چيزي که بـه آدمـيـزاد و بـه طـريـق               
اولي کارگر مربوط بـاشـد مـوجـود         

اينهـا ديـدگـاه آخـونـدهـا و             .  نيست
جنبش آنهاست ولي البته  گـرايـش       

کــه نــاســيــونــالــيــســم          .   آن"  چــپ" 
جهانسومي خودش را تـحـت لـواي        
ــر                 ــارگ ــه ک ــق ــب ــســم و ط ــارکســي م

بـه آن رفـقـا        .  ميخواهد قالـب کـنـد     
توضيح داديم که کارگر ايـرانـي هـم      
مــثــل کــارگــر آلــمــانــي و ســوئــدي            
آدمــيــزاد اســت و اگــر جــمــهــوري             
اسالمي باالي سرش نبود حتمـا در    
آن تهران گرم شلوار کوتـاه و لـبـاس        

خـالـصـه    .  آستين کوتاه مي پـوشـيـد   
دردسر ندهم اين بار سـوم اسـت کـه        

چـه  .  من متعجب و مبهوت ميشوم
بگـويـم؟ بـبـخـشـيـد کـه رقصـيـدم؟                 
خوب آدم خوشحال باشد اگـر جشـن     

حـاال چـون حـزب        .  باشد مـيـرقصـد     
سياسي است و مـيـخـواهـد قـدرت            
سـيــاسـي هـم بــگـيــرد و اصـال هــم                
شوخي نـدارد پـس بـايـد عـبـوث و               
مقـبـض بـنـشـيـنـد؟ آيـا خـود ايـن                   
رياکاري نـيـسـت؟ خـب اگـر کسـي               

 دلش ميخواهد برقصد چه کند؟ 
بهر حال نويد جان من خيلي دلـم از    

هـنـوز داسـتـان       .  اين بابت پـر اسـت    
هاي ديگر هست که ديـگـر وارد آن       

سـکـس،   " مثال آن عکس   .  نمي شوم
کـه  "  موزيـک، لـنـيـن دوسـتـت دارم            

موجي از اعـتـراض تـوسـط هـمـان             
نوع چپ هـا را بـرانـگـيـخـت و در                 
شماره هاي يکي دو سال پـيـش ايـن      

امـيـدوارم ايـن      .  نشريه جواب داديم
دوست عزيز اين نکات را بخوانـد و    
مــرا حــالــي کــنــد کــه مــنــظــورش             

شــايــد مــن بــحــث او را           .  چــيــســت
ولـي از هـمـيـن         .   اشتباه گـرفـتـه ام     

حــاال بــا اطــمــيــنــان بــگــويــم اگــر              
ــردن آن از                  ــخــش ک ــدن و پ رقصــي
تلويزيون  خالف بودن در يـک حـزب     

ســيــاســي و مــبــارزه بــراي قــدرت             
سياسي باشد من لحظـه اي تـرديـد        
ــمــي کــنــم کــه روي آن حــزب و                    ن
مشروعيت  رفتـنـش  بـراي قـدرت           

تا به رقصـيـدن و     .  سياسي شک کنم
خوشبختـانـه حـزب      .   زندگي واقعي

.  درجـه خـالف ايـن اسـت             ١٨٠ما 
يعني درست شده است کـه رقـص و       
شادي و انسـانـيـت و رفـاه  را  در                 
سياست نمايندگي کند و بـه قـدرت     

من البته منکر اين نيستـم  .  برساند
کــه هــر کســي الزم اســت کــدهــاي            

رفــتــاري را در نــظــر         -اجـتــمــاعـي     
اما اينجا صـحـبـت بـر سـر          .  بگيرد

ــاري                ــت ايــن اســت کــه کــدهــاي رف
فرهنگي کدام جنبش اجـتـمـاعـي و       
کدام جامعه و فـرهـنـگ را مـبـنـا               
قرار ميدهيم؟ جنبـش پـرولـتـاريـاي        
سوسياليست غرب؟ يا جـنـاح چـپ        

 جنبش ملي اسالمي ايران؟ 
 

 رزا راشين، ايران
 !بياييد  خطر کنيم

 
درحال حاضرسپاه و بسيج همـه جـا     
ــد ،در دانشــگــاه هــا               حضــور دارن
،کارخانـه هـا وادارات دولـتـي، بـا              
نهادهاي رسمي بسيج مـقـاومـت و        
انــجــمــن اســالمــي وبــا تشــکــيــالت       

جديدا سپـاه  . وسيع و عريض وطويل
 . در کانون وکال نيز نفوذ کرده اسـت 

در شبها نيز با گشـت هـاي شـبـانـه          
همرا با نيروهاي انـتـظـامـي ، مـي          
خواهند حـکـومـت نـظـامـي اعـالم            

وقـتـي      . نشده اي را بـرقـرار کـنـنـد         
صحبت هاي اميرفرشاد ابراهـيـمـي    
را گوش مي دادم ، بيـشـتـر پـي بـه          
ماهيت مخوف و اطالعاتـي سـپـاه      
بردم ، از جمله اينـکـه سـپـاه داراي         
يک واحد تاکسيراني مي بـاشـد کـه      

ــال        ــهــران           ٧٨در س  ٥٠٠٠در ت
تاکسي به اعضاي خود واگذار کـرد  
، البته نه براي کار نيمه وقت بلـکـه   

تــا بــا     . بــراي کــار تــمــام وقــت                 
مسافرکشي نـبـض جـامـعـه را در               

در واقــع از ايــن       .  دســت بــگــيــرنــد     
 . طريق جاسوسي کنند

جمهوري اسـالمـي بـا پـروار کـردن              
ايادي واوبـاش خـود در طـول ايـن               
سي سـال ، هـمـواره بـراي روزهـاي              

مــبــادايــش بــوده اســت ، کــه ايــن             
روزهـــاي مـــبـــادا از حضـــور در               
انــتــخــابــات گــرفــتــه تــا حــملــه بــه            
تجمعات دانشجويي واعـتـصـابـات       
کارگري و تحصن معلمان و زنـان ،      
تجمعات فعالين کـودک را شـامـل          

 . مي شود
امــا در شــرايــط حســاس کــنــونــي            
جمهوري اسـالمـي بـا تـمـام وجـود               
حس کرده است که يک روز مـبـاداي   
بزرگي دارد از راه مي رسد که حتي 
با آمدن اوباما نيز بـراي جـمـهـوري         
اسالمي مـعـجـزه اي رخ نـخـواهـد               

هرچنـد احـمـدي نـژاد خـيـلـي              .  داد 
عجوالنه واز سـر اسـتـيـصـال بـراي             
ــار در تــاريــخ جــمــهــوري              اولــيــن ب
اسالمـي پـيـام تـبـريـک فـرسـتـاد ،                  
بطوري که صداي همپالکي هـايـش     

 .نيز درآمد
از طــرف ديــگــر بــحــران اقــتــصــاد            
جهاني ، خيلي زودتر آنچه انـتـظـار      
ميرفت دامان جمهوري اسالمـي را    
گرفته است هرچند در ابـتـدا سـران          
رژيم اعـالم کـرده بـودنـد کـه چـون                 
نظام بانکداري مـا اسـالمـي اسـت           
ازاينرو اقـتـصـاد مـا آسـيـب جـدي              

امـا بـا سـيـر نـزولـي             . نخواهد ديد   
قيمت نفت ، اثـرات آن مـحـسـوس           

 . شده است
ازاينرو جـمـهـوري اسـالمـي تـنـهـا               
تــيــري کــه در تــرکــش دارد بــکــار             
خواهد بست براي مقابله با شـورش    
هاي شهري که درآيـنـده اي نـزديـک         

تـنـهـا حـربـه ي رژيـم             .  در راه است،
ايجاد جو پليسي و رعـب ووحشـت       

 .در دل مردم ميباشد
ازاينرو رژيم پيشگيـري خـود را بـا          
مانـور هـاي نـظـامـي شـروع کـرده                

هفته ي جاري نيـز هـفـتـه ي         .  است 
 . بسيج است

اما انجام اين مانور هاي پر هزيـنـه   
، فـقـط مـانـور و نـمـايـش تـرس و                   
وحشت جمهوري اسالمي از قـدرت    
تـــوده هـــاي مـــردمـــي اســـت ،و               
هيچگونـه پـيـام ديـگـري نـخـواهـد               

و جامعه کامال بي تـفـاوت   .  داشت 
بــه عــمــلــکــردهــاي نــظــامــي رژيــم          

و از کـنـار آن            برخورد خواهد کـرد 
 . عبورمي کند

 ١٦با توجه به اينکه در آستـانـه ي       

ــم              ــيـــ ــتـــ ــن روز       .  آذر هســـ ايـــ
همواره خواب رژيم ددمنـش      بزرگ

ورژيم خـوب    .  را پريشان کرده است 
مــي دانــد ايــن چــنــيــن روزي ايــن              

با تـمـام نـظـام          پتانسيل را دارد که
ميليتاريستـيـش مـقـابلـه وبـرابـري            

 .کند
ازاينرو بياييد امروز خطر کـنـيـم ،        

پـابـلـو    .( همين امروز کاري بکنيـم    
 )نرودا

 
روزا جان اوال ما را ببخـشـيـد    :  ک.ج

که در دو شماره گذشته نتـوانسـتـيـم     
االن .  مطلب شما را استفاده کـنـيـم     

گرچه برخي نکات آن شـايـد کـهـنـه          
شده است امـا فـکـر کـرديـم آوردن              

. آذر جالب باشـد  ١٦تمام آن بعد از 
به نظر ميرسد کـه دانشـجـويـان بـه            
فراخواني که شما در پايـان نـوشـتـه       

. ات آورده اي پاسخ مثبت داده انـد   
در ضمن روزا جان اطالعاتي هـا و      
معموال از نوع آخوندي و شـرقـي آن     
کار عمده شان دروغ  درسـت کـردن       
در بــاره ابــعــاد دســتــگــاه هــاي                  

 ٥.  اطالعاتي و امنيتي شـان اسـت    
هزار تاکسي در تهران خيلي اغـراق    

 ٣٠اين مرا ياد ايـن مـانـور          .  است
هزار نفري ناجا مي اندازد که هرچه 
عــکــس هــا را نــگــاه مــيــکــردي و            

 ٦٠٠نفرات را ميشمردي بـيـش از       
 ٣٠خب اگر ايـنـهـا      .  نفر نمي ديدي

هزار نيرو به خيـابـان بـيـاورنـد بـلـد            
نيستند که عکس بگيرند که الاقـل    
نصف و يا يک پـنـچـم و حـتـي يـک               
دهـم آنــرا نشــان بـدهــد؟ بـهــر حــال              
ــراکــنــدن              ــم کــه پ ــگــوي خــواســتــم ب
اطالعات غلط جـزوي از کـار ايـن            

روزا جان بـيـشـتـر بـنـويـس            .  هاست
 . براي نشريه

 
 کامران مزين، ايران

 ٨٧آذر  ١٦در باره 
 

کامران مطلب وبـالگ اش، وبـالگ       
دست چپي را برايمان فرستاده اسـت  

 :که عينا ميخوانيد
 از وبالگ دست چپي

شانزده اذر امسال هم يکبـار ديـگـر      
تو دهني مـحـکـمـي بـه جـمـهـوري               
اسالمي  و اعوان و انصارش و همه 
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 طرحها و
فـــکـــرهـــاي تـــوخـــالـــيـــش زد کـــه           
ميخواستند هـر طـور شـده جـلـوي               

 . اين اعتراضات را بگيرد
 

اکــنــون کــه دارم ايــن مــطــلــب را               
ــهــران            , شــيــراز,  مــيــنــويســم در ت

زنجان و  هـمـدان           ,اراک , مازندران
و  خيلي جاهاي ديگر  مـراسـمـات        
مختلف برگزار شده و  دانشـجـويـان    
به طرق مختلف خودشان اعـتـراض     
خودشان را بـه جـمـهـوري اسـالمـي           
نشــان دادنــد و ايــن اعــتــراضــات             

اهـمـيـت و      . همـچـنـان ادامـه دارد           
بزرگترين  موفقيت مـا در هـمـيـن           
مساله است که تالشهاي جـمـهـوري    
اسالمي را  براي ايجاد خلل در اين 
مراسم به يک شـکـسـت کـامـل  در            
دانشگاه تبديـل کـرده انـد و نشـان             
دادند که دانشجويان قويتر و عطيم 
تر از ان هستند که بـا تـهـديـدات و         
تعارضات جـمـهـوري ا سـالمـي از            

 . کار خود دست بردارند
 

خامنه اي و خاتمي و احـمـدي نـژاد      
همه به داليـلـي کـه کـامـال هـويـدا              
است  به دليل ترس از شرايـط ويـژه     
و اعتـراضـي و راديـکـال دانشـگـاه             
بود که جرات نکردند وارد  محـيـط   

امـا خـود  دانشـجـويـان             .  ان بشوند
در مقابل همه خطراتـي کـه جـلـوي         
انها  سد شده بود و تـرسـهـايـي کـه          
جمهوري اسالمي ايجاد کرده  بـود       
ايستادند تا به قول خـودشـان پـيـام         
زنده بـودن و پـايـداري دانشـگـاه و                
دانشجو را به گوش جامعه ايـران و      

اذر    ١٧.  حکومت و دنيا بـرسـانـنـد    
به عنوان سندي محکم  در    ١٣٨٧

برابر جمـهـوري اسـالمـي اسـت کـه             
نشان ميـدهـد  تـمـام تـهـديـدات و                
فشارهاي جمهوري اسالمي با هـمـه   

طرحهاي امنيـت و انضـبـاطـش از           
روي ترس و  واهـمـه امـا شـکـسـت             

بـايـد    .  خورده و  بي سـرانـجـام اسـت      
بعد اين هم همين رفتار تهاجمي را   

 . پايه کار اعتراض  قرار داد 
ــا                   ــوري اســالمــي  ب ــه ــم ــام ج ــظ ن
اختالفات بزرگي که در  باال دارد و   
انزوايي کـه در  سـيـاسـت خـارجـي               
کسب کرده و تنفر و اعـتـراضـي کـه       
در جامعه رويش سنگيني ميـکـنـد     
يک نظام  شکست خورده  و بحرانـي  

نبايد اين مساله را بـهـهـيـچ       .  است 
اين نظـام  بـا       .  عنوان فراموش کرد

همه اعدامهايي و بازداشتهايي کـه  
ميکند   هيچ ربطي بـه تـثـبـيـت و            

نشــانــه ضــعــف و       .  قــدرتــش نــدارد   
ناکارامـدي    و شـکـسـت کـامـل                   
سياسـتـهـايـش اسـت کـه بـا حـملـه                  
 .جامعه   به کار خود پايان ميدهد

 
اما اين تجمع حـاشـيـه هـايـي نـيـز              
داشت  که تاثير جـواب دادنـش  را         

چـون ايـن     .  من همين حاال ميبـنـيـم   
ــه مــرور زمــان  و                    حــاشــيــه هــا ب
اتفاقات اتـي   و بـا نشـان  دادن                    
واقعيتـهـا رنـگ مـيـبـازد و نشـان                

. ميدهد که بسياري  راست نـيـسـت   
بزرگتريـن ان خـبـر رسـانـي کـامـال                
يکسويه و دروغ اميزانه رسانه هاي  

راديو فردا .  غربي و راست گرا است
و  صداي امريکا و بـي بـي سـي و            
بقيه رسانه هاي کوچـک و بـزرگ از         
ديروز تا بحال تماما سعي نمود کـه  
تظاهر کنندگان را تـمـامـا هـوادار           

بــه نــظــرم     .  دفــتــر تــحــکــيــم بــدانــد       
گروهـي کـه تـا سـال قـبـل  سـعـي                     
ميکرد  اين اتهام را به کمونيستهـا  
بزند که ميخواهند حضـور ديـگـران      
را به نام خود ثبت کنـنـد مشـخـص       
نيست که چرا  به چنين نـتـيـجـه اي       
رسيده که از هـمـان قـانـون پـيـروي               

اما مساله فقط  اينجا نيست .  کند
که دفتر تحيکم اين امـار هـواداران     
دفتر تحکيـم را در تـظـاهـرات  از               

مساله اينجاسـت کـه     .   کجا گرفته 
چـگــونــه بــه خــود اجــازه مـيــدهــنــد           
ــا                  ــراضــي را ب ــبــش  اعــت ــکــجــن ي
شعارهاي به واقع راديـکـال و ضـد          
جــمــهــوري اســالمــي  بــا خــودشــان           

 . سازگاري ببينند
سـيـد عـلـي       " تجمع ديروز با شعار      

اي " ،   "  پينوشه ايران شيلـيـنـمـيـشـه      
و "  رهبر ازاده خميني چشم به راهته

شعار عليه نيروي انتظامي و بسيج 
و  خاتمي همراه بود  کـه اصـال بـا            
روحـيــه  دمــوکــراتــيـک و پــخــتــه و             
روشــنــفــکــرانــه و اصــالح طــلــبــانــه          
تحيکم جور در نميايد اگر هست بـه  
راحتي و صريـح اعـالم بـفـرمـايـنـد            
وگرنه اينکه هـواداران مـا در ايـن            
تجمـع بـودنـد را صـريـحـا کـتـمـان                  

 .کنند
 

درست است کـه تـحـکـيـم  رسـمـي                
ترين جريان اين ماجرا بود و نـبـايـد    
روي عدم حضور و نقش انهـا  شـک       
کــرد امــا هــمــان قــدر کــه حضــور              
تحکيم را نميتوان نفي کـرد هـمـان        
قدر کـه نـمـيـتـوان نـفـي کـرد  ايـن                    
تجمع با درخواست رسمي تـحـکـيـم        
در درجه اول انجام پذيرفت انها هـم     
با همه اتفاقاتي که در انـجـا افـتـاد       
بــايــد قــبــول کــنــنــد کــه جــامــعــه              
دانشــگــاهــي جــدا از خــواســتــهــا و          

جامـعـه   .  حرکات انها  عمل ميکند

دانشگاهي هنوز راديکالسيم و نـه      
خـود را بــه تـمــام سـران جـمـهــوري                

بـي شـک     .  اسالمي  تکرار مـيـکـنـد    
اگربازداشتهاي  اتفاقات سال قـبـل      

اذر  نمي افتـاد اکـنـون جـريـان           ١٣
چپ  رسمي  دانشگاه هـم تـوانـايـي       
برگزاري  تـجـمـعـي مسـتـقـالنـه را               
داشــت  و بــي شــک در انــجــا هــم                  
ــف شــرکــت             ــل ــان مــخــت دانشــجــوي
مــيــکــردنــد امــا  بــا ايــن  اعــالم                
تجمعات و  حضور قانوني و رسمـي  
درد انشگاه يک جريان چه تحکيم و   
چه دانشجويان ازاديخواه و بـرابـري       
طلب  را نـمـيـتـوان جـريـان اصـلـي                 

جـريـان اصـلـي       .  دانشجويي بـدانـيـم   
دانشــجــويــي يــک بــدنــه  هــرچــنــد             
نامنسجم و لي به شدت راديکـال و    
معـتـرض بـه تـمـامـيـت جـمـهـوري                 

 . اسالمي نام دارد
 

شما نميتوانيـد بـا  شـعـار راي بـه                
عبداهللا نوري  و تقسيم دانشجويـان  
به کرد و بلوچ و اذري و فـارس  و              
ــي چــون مــهــدي                ــخــصــيــتــهــاي ش
عــربشــاهــي کــه  نــوع ســخــنــرانــي           
کميکش در يک تجمـع دانشـجـويـي       
ناتواني و  کوتاه قامتي تحکـيـم را     
نشــان دادبــتــوانــيــد بــدنــه جــنــبــش         
دانشجويي را به خودتان بکـشـانـيـد     

از بزرگترين سوتيهاي عربشـاهـاي    ( 
 اين بود که در حالي که

داشــت بــا مــحــمــود احــمــدي نــژاد           
درباره عـدم مـحـبـوبـيـتـش  حـرف                 
ميزد ناگهان گفت  اي دانشجوياني 

که خودتان را بـه اصـطـالح ارزشـي           
ميـدانـيـد  بـدانـيـد دانشـگـاه زنـده                  

 ) . ما زنده ايم.است 
 

دانشگاه هاي ما هنوز تحت تـاثـيـر    
ــســتــي              ــي ــال ــديشــه هــاي ســوســي ان

عکسـهـاي   .  وراديکال قدم برميدارد
تظاهرات در شـهـرهـاي ديـگـر کـه               
تحکيم جايي در ان نـداشـت ايـن را        

در تـهـران     .  واضحتر نشان مـيـدهـد     
 هم  اين جنبش بدون در نظر

گرفتن نيروهاي رسميش قـويـتـريـن       
 .است

 
 مزدک از ؟

 رانندگی در فرانسه
 

 :جوک با مزه اي را فرستاده اند
يــک ايــرانــي در فــرانســه مشــغــول          " 

رانندگي در اتوبان بـوده و نـاگـهـان         
متوجه مـيـشـه کـه خـروجـي مـورد              

لذا به عـادت  …  نظرش رو رد کرده
ديرينه ي ايراني ها، ميزنه رو ترمز 
و با دنده عقب، شـروع مـيـکـنـه بـه           

امـا در هـمـيـن         !  برگشتن بـه عـقـب     
حال با يه مـاشـيـن ديـگـه تصـادف             

سـرت رو درد نـيــارم،         …  مـيـکـنـه    
پـلــيــس مــيــاد و اول بــا رانــنــده ي              
فرانسوي صحبـت مـيـکـنـه و بـعـد              

: مياد سراغ ايرانيه و بهـش مـيـگـه      
ما بايد اين آقا رو بازداشت کـنـيـم،    
ايشــون اونــقــدر مســتــه کــه فــکــر             
ميکنه شما تو اتوبان داشتـي دنـده     

 ."عقب ميرفتي
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 :از سایت های زیر دیدن کنید
  www.wpiran.orgسايت رسمي حزب
 www.cyoiran.comجوانان كمونيست 

 www.rowzane.comسايت روزنه
 www.kargaran.orgسايت كارگر ان 

 www.newchannel.tvنلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

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

کتاب سرمايه مارکس در سایت زیر 
 : در دسترس عموم می باشد

www.kapitalfarsi.com 
 

کتاب یک دنیای بھتر در سایت زیر 
 :در دسترس می باشد

www.abetterworld.blogf
.com 


