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آذر    ۱۶ باليي که دانشجويان  در ايـن          
سر کل رژيم اسالمي آوردند را رژيـم يـا     
بايد به سختي پاسخ بدهد و يا بـايـد بـه      

ايـنـهـا گـزيـنـه هـايـي             !  آن گردن بگذارد
است که در مقابل سران رژيـم اسـالمـي      
قرار دارد و قطعا گزينه اول انتـخـابشـان    

هـم  .  که البته چيز تازه اي نيسـت .   است
ــد و هــم                   آدمــکــشــيــشــان را کــرده ان

نـه ديـگـر زنـدان و           !  زندانهايشان را پـر     
جــنــايــت و آدم کشــي و نــه رو کــردن                 
آخوندهاي اهلي شده و شـکـالتـي مـي           
تواند اين رژيـم را از خشـم و نـفـرت و                 

يکسـال  .  قدرت انقالبي مردم به در ببرد
تمام ماشين آدمکشي و جـنـايـت ايـن           
رژيم کار کرد، از تهديد و محروميت از 
تحصيل تا احضار و اخراج و دستگيري 
گسترده دانشجويان در تمام طول سـال،    
همه براي اين بود تا دانشـجـويـان را از          
رسيدن به خواسته هايشان بازدارد ولـي    

و در عــوض پــاســخ            .  نــتــوانســتــنــد    
دانشجويـان بـه ايـن شـرايـط حضـوري               
رزمنده تر، با شـعـارهـائـي سـرنـگـونـي             
طلبانه و با تجـمـعـاتـي تـوده اي تـر از               

پـاسـخـي بـه اعـدام          .  سالهاي قبـل بـود    
فاطمه حقيقت پژوه ها و مانـور اراذل و      
اوباش ناجا و بسيج، پاسخي به يکسـال  
دستگيري و شکنجه و تحقير و توهـيـن   
و محروميت از تحـصـيـل و کـنـتـرل و             
ــحــران                    ــه ب ــاســخــي ب ــت و آزار، پ اذي
 !اقتصادي و افتضاحات سران اين رژيم

نه، بـه    !  خاتمي به دانشگاه تهران ميرود
اصال خامـنـه   !  دانشگاه عالمه مي رود

احـمـدي   !  اي به دانشگاه تهران مـي رود   
ايـن  !  آذر بـه دانشـگـاه مـيـرود          ۱۶ نژاد 

سـر در گـمـي،        !  مي رود و آن مـي آيـد        
همه بخاطر اينـکـه   !  دستپاچگي و بلوف

تجـمـع و اعـتـراض سـراسـري صـورت                
 :اما. نگيرد

جـلـوي دانشـکـده ي            ۳۰/۱۲ ساعت   
فني دانشگاه تهران، براي ما کـه از دو        
ساعت قبل آنجا حاضر هستيـم، کـمـي      

لـبـاس شـخـصـي هـا           .  کسل کننده شده
طبق معمول هسـتـنـد، ولـي مـامـوران           

جـاي تـعـجـب       !  نيروي انتظامي کمترنـد 
است، پارسال حسابي غافلگير شـدنـد،     

 !امسال بايد مسلح تر مي آمدند
، آنــگــونــه کــه بــايــد        ۳۰/۱۳ ســاعــت   

يــکــدســت نــيــســت، ولــي هــمــيــن امــر          
بزرگترين حُسن اين تجمع است، شـعـار     
هايي کـه دسـتـه هـاي مـخـتـلـف مـي                  
گويند؛ شعار ها متفـاوت و مـخـتـلـف          
است، ولي از شعارهاي تحکيمي و دوم   

گـيـت هـاي      .  خردادي هم خبري نـيـسـت   
ولـي بـه جـز        !  يادمان رفته بود!  امنيتي

چندتايي که از ياد رفـتـه انـد، بـقـيـه را             
اين بار ترس !  جالب است!  جمع کرده اند

نه در چهره ي دانشجويان، که در چـهـره       
! ي ماموران و امـنـيـتـي هـا پـيـداسـت            

 ! مضطربند
ايــنــجــا کســانــي کــه از ســانســورهــاي           
وقيحانه فرياد مي زنند، کساني کـه از      

جـنـبـش    حق تحصيل و کسـانـي کـه از          

پس از شکست مفتضحانه بسيج و دار 
و دسته هاي حـکـومـتـي در دانشـگـاه             
براي مصادره روز دانشجـو و بـرگـزاري        
ــوســط                 ــن روز ت ــاشــکــوه مــراســم اي ب
دانشجويان معترض در دانشگـاه هـاي     
مختلف، اوبـاش و اراذل بسـيـجـي بـا              
پشتيباني نيروهاي امنيـتـي در صـدد        
اجراي طرح سرکوب دانشجويان برآمده 

در دانشگاه هاي مختلف اقدام بـه    .  اند

به به، حاج آقا شکالتي اينبار در رنـگ  
واقعي خودش، کبود مارمـولـکـي، بـه       

به ايـن عـکـس      .  دانشگاه تشريف بردند
نگاه نکنيد که ايشان اينقدر پريشان بـه  

ــظــر مــيــرســد      ــعــي        .   ن ــيــاي واق در دن
وضعشان بسيار مرتب تر از اين حرفها 

حاج آقا دکـتـر مـحـمـد خـاتـمـي،             .  بود
گــانــدي ايــران، گــل يــاس، مــخــتــرع             
گفتگـوي تـمـدنـهـا، نـاجـي جـمـهـوري                 

و خالصه هزار ( اسالمي و کيان اسالم  
 –لقب چرب  ساخته و پرداخته  آخوند   

بـازجـو هـاي پـوپـر خـوانـده اي نـظـيــر                    

درسـت  )   حجاريان و تاج زاده و غـيـره        
بـدون  .  مثل رهبر کـبـيـرش شـده اسـت           

جمعيت کـرايـه اي، بـدون انـتـظـامـات              
شديد و سنگين، بدون خرد کردن دمـاغ  
شرکت کنندگان، بـدون بـلـنـد گـوهـاي             
ســنــگــيــن بــراي خــفــه کــردن صــداي              
مخالفين و بدون اسپره گاز اشـک آور و      
انواع تمهيدات الهي ديگر جايـي نـمـي      

سخنراني ايشـان در      .   تواند ظاهر شود
کـه  دانشگاه مثل سخنراني رهبرشـان       

يواشکي به دانشکده عـلـم و صـنـعـت            

 
 
 
 
 

آذر امسال در مقايسه با سال هـاي   ۱۶ 
گذشته بر روي نکـات مـهـمـي تـاکـيـد            

ادامه منطقي سـال هـاي قـبـل         .  داشت

بود ولي به لحاظ سـيـاسـي جـايـگـاه و           
تاثير متفاوتي داشت و در جا به جايـي  
نيروهاي سـيـاسـي در دانشـگـاه نـقـش              

مـراسـم روز     .  تعيين کنـنـده اي داشـت       
دانشجو در ايران بر توازن قـواي مـيـان        
حکومت و دانشجويان و حتي بر نـقـش   
اپوزيسيون تاثيرات قابل مـالحـظـه اي      

 .داشت
آذر در آن اتـفـاق          ۱۶ بستر سياسي که 

افتاد در تعيين کنندگي آن بسيار مهـم  
در شرايطي که در عرض يک سـال    .  بود

گذشته حکومت تمام زور و ضرب خود 
را بکار برده بود تا جامعه و بـه طـريـق        
اولي دانشگـاه را خـفـه کـنـد، بـعـد از                  
دستگيـري هـاي گسـتـرده و سـرکـوب               
وحشيانه طيف گسترده اي از فـعـالـيـن       
دانشجويي و بويژه دانشجويان چـپ، و      
به راه انداختـن اعـدام خـيـابـانـي و در               
نهايـت مـانـور نـيـروهـاي انـتـظـامـي،                 

 8ادامه صفحه   3ادامه صفحه  
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 به حمايت دانشجويان دانشگاه شيراز برخيزيم

 !خاتمی و بيماری جديد

 آذر، تاکيدات و تاثيرات آن ۱۶
 نويد مينائی
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جــنــبــش دانشــجــويــي     :  خــامــنــه اي   
بــراســاس خصــلــت ذاتــي خــود، بــا            
كسانـي كـه در فـلـسـطـيـن، عـراق،                 
افغانستان و هر نقطه ديگر دنـيـا در     
حق ملت هـا جـنـايـت مـي كـنـنـد،                 

 .عميقاً مخالف است
نشنـيـدي کـه      !  اين يکي را گل گفتي

سيد عـلـي پـيـنـوشـه ايـران            « گفتند 
 »!شيلي نميشه

بــايــد مــردم بــا      :  يــک ســردار ســپــاه     
واقعيات جـنـگ آشـنـا شـونـد زيـرا                
جنگ فقط توپ و تانک نبود و بايـد  

 .هاي جنگ نيز گفته شود شيريني
شيرين ترين بخش آن که صد الـبـتـه      
استخوان چرخانـي در کـوي و بـرزن            

 . است
بخش : صدر عاملي کارگردان سينما

هاي اجتمـاعـي    توجهي از آسيب قابل
ريشـه در بـدحـجـابـي دارد چـون بـا                  

 .آورد خودش فساد مي
يک وقت نکنيد فکر کنيد کـه فسـاد     
مغـز ايشـان از بـد حـجـابـي اسـت؛                  

در جـاي  »  ريشه« فساد فکر ايشان 
 .ديگري دارد

تـحـقـيـق کـنـيـد بـبـيـنـد                :  هاشـمـي     
 .درآمدههاي دولت کجا صرف شده

شوخي نکن اکبر جان، حال خنـديـدن   
 !نداريم
توقعات بـي جـا داشـتـن و             :  خاتمي

ايــنــکــه يــک شــبــه هــمــه مشــکــالت         
جامعه حل حواهد شد، غلط است و 
نيازمند زمينه سازي وکار تدريجـي  

 .است
کـي از ايـن مـرد          !  بدبختـي نـيـسـت      

داشـتـه و        » توقع بي جـا « شکالتي 
 »يـک شـبـه     « انتظار هم داشته کـه      

 حل شود؟

پيام علي هم اين اسـت كـه       :  خزعلي
ارزش دين براي من باال است و دنيـا  

تر از يك كفش كهنه هم براي مـن     كم
 .ارزشي ندارد

توجه کنيد که هر لنگه کفش کـهـنـه    
کمتر از يک ميليارد بيارزد آن کفش 

 !کهنه نيست نو است
عيد نـوروز عـيـد درخـتـان            :  خزعلي

است؛ چـه تشـريـفـاتـي بـراي نـوروز                
قائلند، آيا ربع آن را براي عيد غدير 

 .قائلند
! حســاب دو دوتــا چــهــار تــا اســت             

درخت بهتر است يا شمشير دو تيغه 
 علي؟

روحـانـي بـراي        ۸۰۰:  شهاب نـيـوز     
اقامه نماز به مدارس استـان تـهـران      

 .شوند اعزام مي
کـنـيـد       ٨٠٠هر رکعت نماز ضربدر  

. تا ببينيد چه پـولـي نـفلـه مـيـشـود           
باالخـره ايـنـهـا هـم دل دارنـد بـايـد                   

  .سهمي از خوان يغما ببرند
ــامــه اعــتــمــاد     ــان ( او: روزن ) حــجــاري

اکنون اصالحات مجسم است؛ بريده 
بريده سخن مي گويد، براي ايستادن 
بايد به همراهي تکيه کند و ديگر به 
زحمت مي توان بارقه اميـدي را در      

درســـت مـــثـــل    .  چشـــمـــانـــش ديـــد    
اصالحات که اينک به لکنت مـبـتـال    

 ...است و 
! روزگار نامناسب، مردم نـاسـازگـار     

همه بندگان خوب خدا حـتـي بـنـيـان        
گذار الهي ترين سازمان امـنـيـت را      

 . به فالکت کشانده
خداوند مـرا از بـيـن        :  پرزيدنت بوش

 .همه مردم برگزيد
ايشان هم دارد در سازمان ملل نطق 

 ميکند؟

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

دسامبر در شهر اسـتـکـهـلـم ي           ۱۱ روز 
شاهد يک راهپيمايي باشكوه در دفاع از   
حق پناهندگي و عليه سياستـهـاي ضـد      
انســانــي  دولــت ســوئــد در مــورد                     

 . پناهجويان بوديم
در ايــن راســتــا از جــانــب فــدراســيــون              
سراسري پناهندگان ايراني فراخوانـي در    
ايــن زمــيــنــه داده شــد و از تــمــامــي                 
پــنــاهــنــدگــان و انســانــهــاي آزاديــخــواه         
خــواســتــه شــد كــه در ايــن هــمــايــش و              
راهپيمايي شركت و اعتراض خود را در   
مورد سيـاسـتـهـاي دولـت سـوئـد ابـراز               

 .دارند
اين فراخوان در شهر هاي مختلف توزيع 
و اطالعات الزمه در اختيار شـهـرونـدان    

 .قرار گرفت
ــادي از              ۱۱ روز    دســامــبــر شــمــار زي

پناهندگان از شهرهاي مختلف سوئد بـه  
استکهلم آمدند تا دريک گردهـمـايـي بـا       
شکوه فرياد اعتراض خود عـيلـه نـقـض         
حق انسـانـي پـنـاهـنـدگـي را بـه گـوش                  

 .همگان برسانند
دراين تظاهرات با شکوه نزديک به چهار  

صد نفـر بـا در دسـت داشـتـن مشـعـل                  

فروزان، نشـان دادنـد کـه دولـت و                هاي
مقامات سوئد با درپـيـش گـرفـتـن يـک           
سياست به غـايـت ضـد انسـانـي نـمـي                
توانند آتش اميد به يک زندگي بـهـتـر را      

 .در درون آنها خاموش کنند

خواسته هاي پناهنـدگـان از ايـن قـرار             
 بود 

متوقف کردن ديپورت پناهـجـويـان بـه        
همه کشورهايي که نـا امـن مـحـسـوب          
ميشوند از جمله کشورهاي افغانسـتـان،   

 .عراق، ايران
همـچـنـيـن آنـان  خـواسـتـار اتـخـاذ و                      

برقراري يک سيـاسـت پـنـاهـنـده پـذيـري             
در طـول    .  انساني در کشور سوئد شـدنـد  

راهـپـيـمـايـي تـظــاهـرکـنـنـدگـان شـعــار                 
" و   "  حق پناهندگي براي همـه " ميدادند، 

 " .اخراج پناهجويان را متوقف کنيد
بسياري از مردم که شاهد اين آكسـيـون    

باشكوه بودند، همبسـتـگـي و حـمـايـت           
خود را از خواسـت پـنـاهـنـدگـان اعـالم            

اين همايش از اسلوسن شروع .  ميکردند
شد و تا جـلـوي پـارلـمـان سـوئـد ادامـه               

در مــقــابــل مــحــل ســاخــتــمــان        .  داشــت
پارلمان سـوئـد يـک گـردهـمـائـي بـزرگ               
تشکيل شد، در اين مـحـل از جـملـه از           

سوي عبـداهللا اسـدي دبـيـر فـدراسـيـون              
سراسري پناهندگان ايراني و فريده زيـرک  
از سوي انجمن افغانها در دفـاع از حـق         
پناهـنـدگـي و مـحـکـومـيـت ديـپـورت                 
پناهندگان، سـخـنـرانـي هـاي پـرشـوري            

از سوي ديگر نماينـدگـانـي    .  انجام گرفت
از احزاب پارلماني سـوئـد، حـزب چـپ،         
حزب محيط زيست، و حـزب سـوسـيـال       
دمکرات در همـبـسـتـگـي بـا خـواسـت             
. پناهجويان به ايراد سخنراني پرداختنـد 

اين سخنرانان از سوي بـرگـزارکـنـنـدگـان       
تظاهرات مورد سوال قرار گـرفـتـنـد کـه          
حمايت و اعالم همبستگي کافي نيست 
و شما بايد اقدامات عملي خود را بـراي    
تغيير اين وضعيت غير انسـانـي بـه مـا         

حسن صالحي دبير تشکـيـالت   .  بگوئيد
خارج کشور حزب کمونـيـسـت کـارگـري        

پـال و    " ايران، سارا مـحـمـد از تشـکـل              
آنـيـتـا     ،" فاديمه را هرگز فـرامـوش نـکـن      

دوراسيو از کميته پـنـاهـنـدگـي و رضـا             
جــاويــد از انــجــمــن افــغــانــهــا از ديــگــر           

 .سخنرانان اين تظاهرات پرشور بودند
به هر حال اين آكسيون اعتراضي انـجـام     
ــه هــاي                      ــا و خــواســت شــد و حــرف ه
پناهندگان گفته شد و حال بايد ديـد آيـا       
دولت سوئد در اين زمينه چه اقـدامـاتـي    
ميكـنـد؟آيـا هـمـان سـيـاسـتـهـاي ضـد                  
انساني و ضد پناهـنـدگـي خـود را  در             
مورد پناهجويان و اوضـاع آنـان ادامـه          

حقيقتي كـه شـايـد        ....  ميدهد يا اينكه
دولت سوئد هر بار به عناوين مختلف از 
بازگويي آن سر باز ميزد و به بهانه هـاي    
ــاگــون              مــخــتــلــف  راهــكــارهــاي گــون
پناهجويان را زير فشار مـيـگـذاشـت تـا        

بـه هـر حـال ايـن           . كشور خود بـازگـردنـد   
موضوعي است كـه بـا گـذشـت زمـان،            

ايـن  . حقيقت اين امر روشن خـواهـد شـد       
حقيقت كه تا چه اندازه به تعهدي كـه در      
قبال كنوانسيون ژنـو داده واقـعـا عـمـل            

 . ميكند
 ۱۴- ۱۲- ۲۰۰۸ 

 آتش اميد فروزان است
 سوئد -آيوان رضوی نيا

مالکيت خصوصي بر وسائل کار و تولـيـد، و     
. تبديل آن به دارايي جمعي کل جـامـعـه اسـت      

انقالب کمونيستي به تقسيم طبقاتي جـامـعـه    
خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيري را از مـيـان         

بازار، مبادله کااليي و پـول حـذف         .  برميدارد
بجاي توليد براي سود، تـولـيـد بـراي       .  ميشوند

رفع نيازهاي همه مردم و براي رفاه هرچه بيشتر 

کار، که در جـامـعـه        . همه انسان ها مينشيند
ـم مـردم                    سرمايه داري بـراي اکـثـريـت عـظـي
ـنـده     تکاپويي ناگزير و چشم بسته و فرسوده کـن
براي امرار مـعـاش اسـت، جـاي خـود را بـه                 
فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم بـراي  
. هرچه غني تر کردن زندگي انسانـي مـيـدهـد      

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشـودن    
به جامعه انساني، به يکسان از کليـه مـواهـب      

زندگي و محصوالت تالش جمعي بـرخـوردار   
از هرکس به اندازه قابليـتـش و بـه        .  خواهد بود

هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اسـاسـي   
 ."جامعه کمونيستي است

پس ميبنيم که برنامه ما در مورد حذف پـول    
به صراحت حرف زده است اما آنرا کار انقـالب  
کمونيستي ميداند که مالکيت خصوصـي را    
لغو، مالکيت اشتراکي را برقرار کرده و به نظـام  

مزدبگيري را طبعا همراه بازار، مبادله و پـول      
 نويد. پايان ميدهد

 
 دريا از ايران

 حکم جديد کردان
 

علي كردان پـس از بـركـنـاري از           :  خبر فوري " 
وزارت كشور ، طي حكمي از سـوي احـمـدي        

نژاد به عنوان رئيس مركز جعل اسنـاد كشـور     
برخي نمايندگان مجلس به ايـن  .  منصوب شد

ـه انـد کـردان           ـت انتخاب اعتراض کرده اند و گـف
حتي نتوانسته بود  کـارت هـاي صـد آفـريـن              
دوران ابتدايي را طـوري جـعـل کـنـد کـه مـا                

 ٥ گفته ميشود برخي ديگر هم نفري   .   نفهميم
ميليون تومان گرفته و کارت هاي صد آفـريـن     

 .را اصل قلمداد کرده اند

 ادامه نامه های شما



حرکت بي باکانه دانشجويان در دانشـگـاه   
ـه از        ۱۷ تهران در  آذر چنان توفنده بـود ک

ـه لـرزه درآمـدنـد                 ـيـر شـان ب ـب . صغير و ک
بـحـران   "  دولتي وحشت زده از هـرگـونـه            

در يک سال گذشته هر ترفنـدي  "  اجتماعي
داشت، هر حيله اي که به ذهنش ميرسيد 
ـا مـردم را در وحشـت و                    به کار بسـت ت

دسته دسته قربانيان اين .  نوميدي فرو برد
ـتـل    اجتماع را به وحشيانه ترين شکل به ق

تمام نيروي انتظامي اش را بسيـج  .  رساند
. کرد و در شهر تهران به نمايـش گـذاشـت     
. هرکس را دم دستش يافت بازداشت کـرد 

خودش را به در و ديوار کوبيد که بـگـويـد    
ـايـت و خـون                  ـاشـنـه جـن که در به همـان پ

ـه       .  ميچرخد  ۱۶ تاريخ جعلي ساختنـد ک
ـايـه گـذاشـتـه            ! آذر را امام مرحـومشـان پ

آذر وحشت را بيشتـر   ۱۶ خواستند که در 
بگسترانند اما  دولت اسالمي سرمايه با 
ـتـظـامـي و                      ـبـت نـظـامـي و ان تمام  هـي

ـا     ۳۰۰ اطالعاتي اش تنها  تـوانسـت        ت
نفر از مزدورانش را بسـيـج کـنـد و          ۴۰۰ 

ـه         ـتـي ک اين نمايشي حقيرانه از سوي دول
خود را آخر تبهکاري مـعـرفـي مـيـکـنـد          

و واقـعـه     .  بود، اعتراف به شـکـسـت بـود      
آذر در دانشگاه تهران و مـازنـدران و        ۱۷ 

شيراز و غيره تثبيت اين شکسـت خـفـت      
 .بار بود

ـه                      "  ـه ب ـه اعـدام، ن ـه ب نه به سـنـگـسـار، ن
" به تمام و کمال يعني "  تبعيض جنسيتي

؛ مـگـر ايـن        " مرگ بر جمهوري اسـالمـي  
دولت غير از اين سه ابزار، ابـزار ديـگـري        

داشته که حکومت خـودش را تضـمـيـن           
ـبـت زده آن                  کند؟  چـهـره نـگـران و مصـي

گويي سـعـيـد    " (  سرباز گمنام امام زمان" 
ـه از آن      )  امامي از گور برخـاسـتـه بـود       ک

ســوي نــرده شــکــســتــه دانشــگــاه مــات           
ـا    دانشجويان شده بود گوياي خيلي چيـزه

ـنـده مـحـتـوم و نـزديـک                  .  است ـاي آي گوي
دولت اسالم است که کار خـود را  تـمـام            

نماينـده   ۸۷ آذر  ۱۷ حرکت .  شده ميبيند
يک خيزش عظيم اين مردم به جـان آمـده       

وحشــت و اســتــيــصــال تــمــامــي         .  اســت
خـانـم   .  مزدوران سرمايه را فرا گرفته است

مسني در تماس با کانال جديد در هـمـان     
آذر که خطاب به مـزدوران رژيـم      ۱۷ شب 
مـا  .  مـا هـم در حـال آمـوزشـيـم              : " گفـت 

ايـن مـا     .  خودمان را داريم آماده ميکنيم
ـيـد         ـا هسـت نيستم که بايد بترسيم اين شـم

ـه مـعـنـي         ."(  که بايد بلرزيد ايـن  )   نقـل ب
ـه قـرار      گوياي حال و روز اين مردم است ک
ـيـروي                  ـان شـکـسـتـه ن ـاسـب بود از ديـدن پ

 . انتظامي وحشت کنند
 

ـه مـزدوران رژيـم مـحـدود                وحشت امـا ب

صـداي  "  تفسير خـبـر    " در برنامه .  نميشود
ـان         امريکا که از حرکت وسـيـع دانشـجـوي
شوکه شده بودند سعي کردند نشان دهنـد  

ـرل         ـت ـن تـحـکـيـم     (!!)  که اين حرکـت در ک
ـه     : " گفتند.  وحدت است رژيم کافي بـود ک

به خواستهاي صنفي دانشجويان تسـلـيـم    
ـا شـاهـد شـکـسـتـن در ورودي                   ميشد ت

ـقـل   !!"(  دانشگاه و شعارهايي تند نباشد ن

مفسر ايـن    "  سيروس آموزگار) " به معني
بــرنــامــه خــطــاب بــه مــزدوران نــيــروي             

نيروي انتظامـي در نـزد       :"  انتظامي گفت
ـا عـزت و              مردم عزيز است با ايـن کـاره
احــتــرام خــودش را نــزد مــردم از بــيــن                

ـه مـعـنـي         !!"(  ميبرد در نـهـايـت      )  نقـل ب
ــم              ــوانســتــنــد حــرکــت عــظــي وقــتــي نــت
ـتـي از                  ـنـد وق ـن ـتـمـان ک دانشجويان را ک
حضور مردم در بيرون دانشگاه خبر دادند 
ـان کـمـک        که کم سابقه بوده و به دانشجـوي
کردند، رهنمودشان اين بود که انتخـابـات   

اينرا ميگوينـد وسـط     !  را بايد تحريم کرد
ـيـن کـردن        تـوجـه داشـتـه       !  دعوا نرخ تـعـي

باشيد که ايشان مدعي اند اين برنامه بـي  
طرفانه تفسير خبر است و به کسي مـثـال   
ـه خـيـر و شـر               رهنمود نميدهند، کـاري ب

ـه آن حـرکـت            !  قضيـه نـدارنـد      در روزي ک

کوبنده از سوي دانشجويان صورت گرفته 
ـه رژيـم را             ـان بود و تمام تالشهـاي وحشـي
ـابـودي رژِيـم داده           خنثي کرده و حکم به ن
ـه تـحـريـم                بود، ايشان مـردم را دعـوت ب

اي شاعر کجايي، ديگـر  !  انتخابات کردند
روزگــار غــريــب نــيــســت بــلــکــه بســيــار          

ايشـان در    !  آشناست، بوي فريب مـي آيـد    
واقــع مــردم را دعــوت بــه شــرکــت در                

ـنـکـه مـردم                انتخابات کردنـد، يـعـنـي اي
ـر             ـيـشـتـر جـلـوت متوجه باشند که از اين ب

 !نروند
برنامه تفسير خبر صداي امريکان نشـان    
ـه             ـنـدگـان بـورژوازي ب داد که چگونه نـمـاي
همراه دولت اسالم از شـکـوه سـربـرآوردن           
ـنـد آمـده                ـفـس شـان ب يک انقالب ديگر ن

ـاز           .  است همانقدر وحشت در چـهـره سـرب
ـقـدر هـم  در               ـان گمنام امام زمان بود هـم

بي شک از آن     .  کالم ايشان نيز موج ميزد
شب تاکنون همگي به فـکـر راه چـاره اي          
ـبـش انسـانـي را           هستند که نَفَسِ اين جـن
ـا عـظـمـت را از                 ـبـش ب بگيرند و اين جـن
ـه              ـبـشـي ک ـنـدازنـد جـن جوش و خروش بي

ـه  "  يکي از شعارهاي اصلي و مهمش  نه ب
ـه اعــدام        . " اســت"  اعــدام ـه بـ ـا  "  نـ ـرفـ صـ

ـتـي          " جلوگيـري از يـک          ـتـل عـمـد دول " ق

نه به تمام سرکوبگـري رژيـمـهـاي       .  نيست
آن .  ديکتاتوري مثل دولت اسـالم  اسـت      

ـقـدر              کارشناسان خبر صـداي امـريـکـا آن
ـنـد   . هوشيار بودند که اينرا کامال درک کن

همانطور که کارگردان آن برنامه در طـول      
ـه     برنامه براي يکبار هم که شده شعار نه ب
اعدام و سنگسار و تبعيض جنسيـتـي را     

ـبـش         .  نشان نداد اينها شعارهاي يـک جـن
ـقـط از سـوي               ـقـط و ف انساني است که ف
کمونيسم کارگري داده شـده و تضـمـيـن             

 .شده است
 

جا دارد که ياد منصور حکمت را گرامي 
براستي که منصور حکمـت زنـده     .  داشت

ـر، زنـده و                ـي است چون جنبش بـراي تـغـي
او بود که در  تـالـشـي بـي       . خروشان است

وقفه اين جنبش انساني را براه انداخت  و   
متشکل کرد و آماده رهبري اين جـامـعـه    

ـه درود         .  و بلـکـه جـهـان کـرد          جـا دارد ک
فرستاد به حميد تقوايي که نگذاشت ايـن    

ـر زمـيـن بـمـانـد             اگـر ايـن مـردم        .  پرچم ب
مستاصل نيستند، اگر هر حـرکـت رژيـم        
براي ترساندن مردم بر ضد خودش تبديـل  
ـيـسـت     ميشود به خاطر وجود حزب کمون
کارگري است، بخاطر رهبـري ايـن حـزب        

ـال      .  است توسط حميد تقوايي ـب مردم بـدن
ـنـد                ـن ـا کـار را تـمـام ک . رهبري هستند ت

ـيـش الزم اسـت حـزب                امروز بيشتر از ب
کمونيسـت کـارگـري و شـخـص حـمـيـد                 

روزهـاي  .  تقوايي به مردم شناسانده شونـد 
بزرگي در انتظار ما است بـکـوشـيـم آنـرا          

 .        جلو بيندازيم
 درود بر دانشجويان

 زنده باد حزب کمونيست کارگري 
 زنده باد حميد تقوايي
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 روزهای بزرگ در پيش است
 ياشار سھندی

آذر وسـيـع و          ۱۶ اولين قدم را بـا ايـن         
کـل  .  راديکال و پرشور و چپ بر داشتيـم 

معادالت رژيم به هم خورد و اوضاع بـه    
نفع جنبش چپ و راديکال دانشـجـويـي      
برگشت و زمـيـنـه بـراي پـيـشـرويـهـاي                

اکنون قدم دوم را بـايـد   .  بيشتر مهيا شد
با تشکيل تشکلهاي واقعي دانشجويان 

بساط انجمنهاي اسـالمـي و       . بر داشت
تحکيم وحدت و بسيج را بايد برچـيـد و     
به جايش تشکلهاي تـوده اي و واقـعـي          
دانشجويان را با پالتفـرمـهـايـي چـپ و          

سـال     ۲ در طـول      .  راديکال برقـرار کـرد    

گذشته بحثهاي داغي بر سـر تشـکـيـل         
اين تشکلهـا بـود امـا يـکـسـال حـملـه                 
سرکوبگران به دانشجويان، تاخـيـري در     
روند شکل گيري اين تشکلهـا انـداخـت      
ولي اکنون وقت آن است تا اين خواسـتـه   

بايد در هـر    .  رنگ واقعيت به خود گيرد
دانشگاه تشکلـهـاي وسـيـع و تـوده اي              
آزادي و برابري را برپا کرد و دانشجويـان  

حـيـطـه    .  را بيشتر از قبـل مـتـحـد کـرد         
گســتــرش و نــفــوذ آرمــانــهــاي چــپ و             
انقالبي را بايد بـا تشـکـلـهـاي واقـعـي              
دانشجويان به تمام دانشگـاه هـا بـرد و          
دانشجويان را به صف عظيم انقـالبـيـون    

 .پيوند داد

عربده کشيدنهـاي  !  اکنون نوبت ما است
کيهانها و سرداران آدم کـش سـپـاه هـم             
براي همين است کـه اکـنـون نـوبـت مـا             

اصــال يــک رکــن اصــلــي طــرح           .  اســت
وحدت ملي اين رژيم هم براي اين اسـت    
که بشدت از آينده خود بيمانکند و نمـي  

در ايـن    .  توانند مثل سابق ادامه دهـنـد  
ميان دانشگاه برايشان بسـيـار حسـاس        
است و ميکوشند دانشجويان به عنـوان  
صف اول انقالبيون به خواسته هـايشـان     

از .  نرسند چون نوبت تعرض مردم اسـت 
از اطالعاتـي  !  اصولگرا تا اصالح طلب

از احـمــدي نــژاد و        !  و نــاجـا تـا بسـيــج         
مرتضوي و خـامـنـه اي تـا خـاتـمـي و                

هـمـه در اتـحـادي         !  سروش و حجـاريـان  
از کيهان شريعتـمـداري   !  مقدس هستند

! و آيت اله بي بي سي تا صداي آمريـکـا  
سال تمام است که اينها در اتحـادي   ۳۰ 

مقدس هستند تا جلـوي ايـن مـردم بـه           
جان رسيده از ظلم و استثمار و استبـداد  
بايستند ولي اينـبـار ديـگـر نـوبـت مـا              
است که در مـقـابـلـشـان بـه ايسـتـيـم و                
بساط استثمار و استبدادشـان را جـارو       

 .کنيم
به قول يکـي از دانشـجـويـان دانشـگـاه             
شيراز خطاب بـه يـکـي از آخـونـدهـاي               
بوگندوي رژيم اسالمي چرا بايد نشست 
و اقدامات سرکوبگرايانه و ضد انسانـي  

اين رژيم را نگاه کرد و چـيـزي نـگـفـت؟        
چرا بايد وضعيت اسـفـبـار مـعـيـشـتـي             
مردم و کارگران زجر ديـده را ديـد ولـي          
ــاد ســرخ                  ــري ــن ف ــت؟ اي ــگــف ــزي ن ــي چ
دانشجوياني است که درد دل کل طبـقـه   
کارگر ايران را مي زننـد، ايـن فـراخـوان         
دانشجويان بـراي بـه زيـر کشـيـدن ايـن               

 .حکومت ننگين است
بايد تشکل هاي سراسري دانشجويي را 

بـايـد حـول حـزب         .  در همه جا برپا کـرد   
کمونيست کارگري و سـازمـان جـوانـان         

بايـد سـازمـان      .  کمونيست متشکل شد
اين گام دوم را بـراي بـدسـت            .  پيدا کرد

 .آوردن پيروزي بايد برداشت

 !آذر ۱۶گام دوم  



آذر طيـفـي    ۱۶ سال گذشته پيش از 
که خـود را لـيـبـرال مـي خـوانـد و                  
رهبريش را به ظاهر اشخاصي چون 
رشيد اسماعيلي به دست داشتـنـد،   
حمله تندي به دانشـجـويـان چـپ و            
آزادي خواه و برابري طلب داشـتـنـد      
و سعي نمودند تا با تهديد و گفـتـن   
پرت و پالهايي از سـر اسـتـيـصـال            

آذر را در فضايي آکـنـده    ۱۶ مراسم 
از حس تفرقه و تکه پاره شده از سر 

پـرچـمـداران اصـالحـات        .  بگذرانـنـد  
ليبرالي حجاريانـي کـه بـا نـقـد بـه               

. موقع و افشاگـر مـا روبـرو شـدنـد           
. نکته اما امسال چيز ديگري اسـت 

 :نوشته زير را بخوانيد
پرسش يـادداشـتـي کـه پـيـش رو               "  

داريد اين است که چرا گرايش ها و   
جريان هاي مارکسيـسـتـي از سـال         
ــانــي دهــه هــفــتــاد، در                ــاي هــاي پ
دانشگاه هاي ايـران، جـان و قـوت            
تازه گرفتند و به تـدريـج، ظـهـور و           

ــتــنــد؟      ــاف چــه عــوامــل و       !  بســط ي
بسترهـاي سـيـاسـي، اقـتـصـادي و              
فرهنگي در اين رابطه، مـؤثـر بـوده      

اگــر چــه در آن زمــان شــايــد           !  انــد؟
کسي گمان نمي برد که بـرافـراشـتـه     
شدن پالکاردها و دست نوشته هاي 

در تــجــمــعــات   »  آزادي، بــرابــري  « 
دانشــجــويــي، نــقــطــه آغــاز ظــهــور         
مجدد جريان هاي مارکسيستي در 
جنبش دانشجويي ايران باشد و در     
آينده اي نه چندان دور، ايـن جـريـان      
ها به يکي از گـفـتـمـان هـاي مـهـم            
مــوجــود در جــنــبــش دانشــجــويــي         
تــبــديــل شــونــد، امــا امــروز ايــن             

 ."واقعيت کامال روشن است
نوشته باال در نگاه اول ما را به يـاد  
نوشته معروف رشيد اسماعيلي در   

مي اندازد کـه ظـهـور       ۸۶ زمستان 
مجدد مارکسيسم و تـقـويـت چـپ           

در آن   .  دانشگاه را هشدار مـي داد   
سال رشيـد اسـمـاعـيـلـي بـه سـبـک                
ادبيات حجاريان نقدي بـر رويـکـرد      
دانشـــجـــويـــان بـــه تـــمـــايـــالت               
مــارکســيــســتــي نــوشــت و از ايــن           

دلخور بود که چرا دانشـجـويـان بـه         
جاي رفتـن بـه سـراغ کـائـوتسـکـي              

جـواب آن    .  سراغ لـنـيـن مـي رونـد           
پرت و پالها و رجزخوانـيـهـا هـمـان        
موقع داده شـد و قصـد نـدارم کـه                 
دوباره به آن مطالب بـپـردازم هـدف      

در واقـع مـتـن        .  چيز ديگـري اسـت    
باال را رشيد اسمـاعـيـلـي نـنـوشـتـه           
بلکه اين يکي در روزنامـه کـيـهـان       
منتشر شـده اسـت مـنـتـهـا رشـيـد               
اســمــاعــيــلــي دانشــجــويــان را بــه            
خواندن کـائـوتسـکـي تشـويـق مـي            
کــرد، ايــن يــکــي مــي خــواهــد                  
مارکسيسم را با خزعبالت ديني و   
به تعبير بهتر همان شـريـعـه اسـالم         
ناب محمدي مقـايسـه و بـه خـورد           

راه برادر رشيد شکسـت  .  مردم دهد
! خورده را کيـهـان تـازه آغـاز کـرده           

ايـن الــبــتــه خـودش نشــانــه خــوبــي           
باالخره کيـهـان هـم مـجـبـور           .  است

شده آشکارا به حضور و قدرت چـپ  
 .اعتراف کند

 ۱۶ هفته گذشتـه و بـه مـنـاسـبـت               
آذراشاره کرديم که جـنـبـش عـلـنـي         
بـراي ســرنــگــونــي رژيــم آغــاز شــده          
است، ايـن نـوشـتـه کـيـهـان مـا را                   

از .  بيشتر هم با واقعيت روبرو کـرد 
قرار اين نوشـتـه قصـد دارد داليـل           
رشد گـرايشـات مـارکسـيـسـتـي را            
گوشزد کند ولي نويسنده دلـخـوري     
خود را مانند بـرادر رشـيـد بـر سـر            
چپ و مـارکسـيـسـم خـالـي کـرد و                
وامصيبتا شبح حـکـمـت را فـريـاد          

ايــن پــاســخ کــيــهــان بــه        .  مــي زنــد  
. اوضاع سياسي جامعه ايران اسـت   

در زماني که چپ دانشگاه بـعـد از       
يک سال بگـيـر و بـبـنـد و انـواع و                 

 ۱۶ اقسام فشارها و ارعابهـا، يـک       
آذر راديکال، سرنگوني طـلـبـانـه و         
چپ برگزار ميـکـنـد و حـتـي عـلـم              
هاي سبز تحکيـم وحـدت مـجـبـور          
ــرخ و                  ــاي ســ ــارهــ ــعــ اســــت شــ
سوسياليستي را اعالم کند و  بدنـه  
دانشجويي بـا صـفـي وسـيـع تـر و                  
علني تر و رزمنده تر از قـبـل بـراي      
به زير کشيـن حـاکـمـيـت اسـالمـي            
خيز برمي دارند، کيـهـان هـم بـايـد          

 !چنين پرت و پالهايي منتشر کند
نويسنده همـه چـيـز را بـا نـگـاهـي                
ديني پـاسـخ مـي دهـد و مـبـانـي                  
مارکسـيـسـم را بـا فـطـرت انسـان                

همان نيازهايي که گويا به خـاطـر     ( 
بــرآورده نشــدنــش ديــن عــلــم شــده           

يکي مي داند و تالش مـي    )  است 
کند ثابـت کـنـد بـه خـاطـر هـمـيـن                  
ــه                ــرت اســـت کـ ــطـ ــاي فـ ــضـ ــتـ اقـ
ــفــوذ             مــارکســيــســم در جــامــعــه ن

ــدا کــرده          ــي ــشــتــري پ ــي ــالــشــي  .  ب ت
مذبوحـانـه بـراي انـحـراف مـبـانـي               

شايد بهتر .  مارکسيسم و کمونيسم
باشد گفت که اين جمالت پـاسـخـي    
است به اين حرف معروف مـنـصـور    
حکمت که زيپ هر انسان منصـفـي   
را بکشيد يک سوسيـالـيـسـت از آن         

کـيـهـان تـمـايـالت         !  بيرون مـي آيـد    
مارکسيستي و انساني را بـه ديـن         
مي چسباند و در آخـر ديـن را بـه                
عنوان تنها متحقق کـنـنـده آرمـان         
هاي اجتماعـي و اصـالح جـامـعـه            

. بشري به خورد خواننـده مـي دهـد       
هدف نويسنده دادن رنگ و لـعـابـي    

ــه ديــن اســت             مــي .  انســانــي تــر ب
خواهد چهره ديـگـري از حـکـومـت          

ميگويـد اگـر چـپ        .  مذهبي بسازد
در دانشگاه رشد کرده است علـتـش   
ايــن اســت کــه حضــرات بــه انــدازه            
کافي اسالم ناب محمدي را در بين 

حـاج آقـاي     !  دانشجويان نـبـرده انـد       
کيهاني فراموش ميکند کـه اسـالم     
محمدي بـا اعـدام و سـنـگـسـار و                 
گيت هاي امنيتـي اش را هـر روز           

 ۱۶ در چشم دانشجو مـيـکـنـنـد و          
آذر امسـال تـمـامـا عـلـيـه آن بـپـا                  

 .خاست
برادر رشيد هم شـبـيـه ايـن را مـي            
گفت منتها او هدفش لـيـبـرالـيـسـم       
نوع حجارياني بود و گله مـي کـرد       
ــن ســراغ                    ــت ــه جــاي رف ــرا ب ــه چ ک
کائوتسکي و از آن بهتـر پـرداخـتـن       
به نـظـريـات لـيـبـرال، دانشـجـويـان              

سراغ لنين مي روند؟ اکنون کيهـان  
بــا درک ايــن واقــعــيــت کــه چــپ و              
کمونيسم در جامعه ايران از نفوذ و 
گسترش بـااليـي بـرخـوردار اسـت،            
ضرورتا به جايي مي رسـد کـه گلـه        
از اين کند که چرا به جاي پرداختـن  

 –بــه مــبــانــي فــکــري و ســيــاســي           
اجـتــمــاعــي ديــنـي و دنــبــال کــردن           
مفاهيم حق طلـبـانـه خـمـيـنـي، بـه             

 !سراغ مارکسيسم مي رويد؟
نويسنده در جايي گوشزد مي کـنـد     

در جــامــعــه اي کــه بــي         ...    " کــه      
عدالتي، تبعيض، استثمار و ظـلـم       
وجود دارد، روشن است که شعارها 
و مطالبات مارکسيستـي، مـدافـع      

 "  . و هـــوادار پـــيـــدا مـــي کـــنـــد              
منظورشان همين ايران است که تـا    
ديروز مملکت گل و بـلـبـل و امـام         
زمان بود و يکدفعه شده جامعه بي 

الــبــتــه ايــن يــکــي را بــه           !  عــدالــت
حساب هـمـان دعـواهـاي جـنـاحـي            

نويسنده خشـم خـود     .  رژيم بگذاريد
را بر سر اصالح طلبان خـالـي مـي        
کند و گـوشـزد مـي کـنـد کـه ايـن                  

( " مصيبت از گور آنها برخواستـه    
از ديـــگـــر عـــوامـــل مـــؤثـــر بـــر               
ســربــرآوردن مــجــدد گــرايــش هــاي         
مــارکســيــســتــي از دانشــگــاه هــاي        
ايران، حاکميت يافتن پـلـورالـيـسـم        
سياسي در دوران دولت اصـالحـات     

در مـقـابـل      )    ."بود) ۱۳۷۶ -۸۴ (
همـيـن ديـدگـاهـهـا و تـفـرقـه بـيـن                    
جناحهاي مختلـف رژيـم اسـت کـه           
طـرح وحــدت مــلــي را اعــالم مــي            
کنند ولي کيهان نشان داده و مـي        
دهــد کــه ايــن طــرحــهــاي رنــگــيــن           
کمانـي درون خـودشـان هـم راه بـه                

 .جايي نمي برد
و در نــهــايــت، کــيــهــان تــمــام آن                

گذشـتـه    ۳۰ عواملي را که در طول 
رژيم اسالمي از مردم گرفـتـه اسـت      
ــه                   ــه ب ــامــع ــدن ج ــروي ــل گ ــي را دل
مارکسيسم مي داند و در آخـر هـم       

نتيجه مي گـيـرد کـه هـدايـت ايـن               
جــريــان، رهــبــري ســيــاســي واحــدي       

شما بخوانيد و بدانـيـد حـزب      .  دارد
 !کمونيست کارگري ايران

از خــاتــمــي و حــجــاريــان بــه بــرادر           
رشيدها و اکـنـون اصـل کـاريـهـاي             

پـروسـه جـالـبـي        .  نظام يعني کيهان
ــا      .  طــي شــده اســت        ــنــد ب خــواســت

اصالحات و آخوندهاي اهـلـي شـده        
به نه مـردم پـاسـخ دهـنـد و نشـد،                 
ســراغ بــرادر رشــيــدهــا رفــتــنــد تــا           
دانشــگــاهــهــا را از نــفــوذ چــپ و              
کمونيسم مصون دارند ونشـد، يـک       
سال تمام بگير و بـبـنـد و زنـدان و             
اعدام و طرح هاي رنگـيـن امـنـيـت        
اجتماعي و حضور گله هاي اوبـاش  
بسيجي و حزب اله در خيابانها هـم  
راه به جايي نبرد و اکـنـون در بـتـن         
شرايط سياسي اجتماعي ايران، در   
ــا                ــن ــان عــل ــه دانشــجــوي ــي ک جــاي
سرنگوني رژيم را فرياد مي زنـنـد،     
کيهان مي خواهـد مـارکسـيـسـم و          
نقد انقالبي اش بـه نـظـام سـرمـايـه           
داري و نقد بدون تخفيف و راديکال 
کمونيسم منصور حکمت بـه رژيـم       
اسالمي را با چنين اراجيفي پـاسـخ   

 . دهد
 

اقرار صريح کيهان بـه حضـور چـپ        
در دانشگاه و مهمتـر از آن، اقـرار         
بــه حضــور و نــفــوذ رهــبــري واحــد            
ســيــاســي و  حــزب کــمــونــيــســت              

: کارگري براي ما يک مـفـهـوم دارد     
تغيير موازنه سياسي به نفع چـپ و    
کــمــونــيــســم و حــزب کــمــونــيــســت         

اکــنــون نــوبــت مــا     .  کــارگــري ايــران  
اعضا و کادرهاي حزب کمونيـسـت   
کـــارگـــري اســـت کـــه مـــفـــاهـــيـــم           
مارکسيسم و کمـونـيـسـم مـنـصـور          
حکمت را بيش از پيش در جـامـعـه    

و حـزب کـمـونـيـسـت           .  اشاعه دهيم
کارگري هرچه وسيعـتـر و پـرقـدرت         

 .تر بسازيم
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. فقط يـک چـيـز را نشـان داد               خزيدند
پــايــان دوره نــکــبــت بــار جــمــهــوري             

مراسم باسمـه اي، سـخـنـان         .  اسالمي
واقـعـا   .   باسمه اي، سخنران باسمه اي  

آدم ميماند که اينها چقدر خـود را بـه         
جـمـهـوري اسـالمـي        .  حماقت زده انـد   

دچار بيماري واگير دارد عجيبي شـده    
بــيــمــاري کــه اســم آنــرا بــايــد            .  اســت

مـثـل فـيـلـم هـاي           .  کردانيسم گذاشت
تخيلي همه چـيـز جـلـوي چشـم شـمـا                 
فاسد و تجزيه ميـشـود و شـر شـر بـه              

ادامـه در صـفـحـه         .    ( زمين ميريـزد 
در ادامه به گزارش سالم دمکرات )  ٣ 

از حصور خاتمي در دانشگاه تهران که 
در اين سايت قرار  ١٣٨٧ آذر  ٢٥ روز 

 .گرفت توجه کنيد
 

 قبل از جلسه
آذرمـاه،     ٢٥ از صبح امروز دوشنبـه،    

با توجه به اينكه بنا بر قرار قبلي سيـد  
محمد خاتمي،رئيس جمهور پـيـشـيـن     
جمهوري اسالمي، قصد سخنرانـي در    
تاالر چمران دانشگاه تهران را داشـت،    
نيروهاي حراست با همكاري نيروهـاي  
لباس شـخـصـي كـنـتـرل شـديـدي در                 
اطراف دانشگاه ايجاد و عبور و مـرور  
دانشــجــويــان را شــديــدا كــنــتــرل مــي         

نكته جالب توجه در ايـن بـيـن        .  كردند
ورود چندين اتـوبـوس از دانشـجـويـان          
دانشگاه هاي آزاد و حتـي افـراد غـيـر         
دانشجو از بيـرون دانشـگـاه بـه داخـل            
بود كه از طرف حزب جبهه مشـاركـت   
ايران اسالمي و شاخه جوانان آن و بـا        
هماهنگي كامل با حراست دانشـگـاه     

بـه ايـن     .  تهران ترتـيـب داده شـده بـود          
صورت كه با هـمـاهـنـگـي و نـظـم از                
پشت در دانشكده فني وارد سالن شده 

صبح تمـام سـالـن       ١٠ و حدود ساعت 
را پر کردند و درهاي سالن را بـه روي        

 .دانشجويان دانشگاه تهران بستند
از همان ساعات بسته شدن در سـالـن       
چمران، درگيري هاي پراكنده در پشـت  
در اصلي تاالر چـمـران شـروع شـده و             
دانشجويان با فشار دادن در و شـعـار         

. دادن خواهان حضور در مراسم شـدنـد  
در مقابل، افرادي كه بر روي بـازوهـاي   

انـتـظـامـات     " خود بازوبندي با نوشتـه    
داشـتـنـد و از سـوي           "  دانشگاه تـهـران  

انجـمـن اسـالمـي دانشـگـاه تـهـران و                 
شاخه جوانان جبـهـه مشـاركـت ايـران          
اسالمي سازماندهي شـده بـودنـد، در        
مقابل در، ديواري انسـانـي تشـكـيـل          
داده و مانـع از ورود دانشـجـويـان بـه              

در اين حين درگـيـري   .  سالن مي شدند
هايي در بين دانشجويان و ايـن افـراد         
صورت گرفت كه در اثر آن بيني يـكـي   
از دانشجويان شكسته شد و يـكـي از       
دانشجويان دختر دانشـگـاه تـهـران از           

در ادامه بـا بـاال گـرفـتـن          .  هوش رفت
درگيري هـا تـعـدادي از دانشـجـويـان             
درب تاالر چـمـران دانشـكـده فـنـي را             
شكسته و چندين تن از آنان موفـق بـه     

در ادامــه بــا     .  ورود بــه ســالــن شــدنــد      
افزايش تعداد دانشجويان و با توجه به 
آنــكــه احــتــمــال درگــيــري مــي رفــت،          
تعدادي نـيـروي لـبـاس شـخـصـي كـه               
مشخص نـبـود از سـوي چـه نـهـادي                 
هستند، اما در هماهنگـي كـامـل بـا         
انتظامات انجمن اسـالمـي دانشـگـاه         
تهران بودند، با اسپري هاي فـلـفـل بـه         
دانشجويان حمله كرده و بـا تـوجـه بـه           
اينكه دانشجويـان در فضـايـي بسـتـه            
گير افتاده بودند، حالت خفـگـي بـراي      
آنـهــا ايــجـاد كــرده و دانشــجــويــان را             
مجبور به پراكنده شدن و تـرك سـالـن،      

در ادامـه بـا حضـور مـحـمـد               .  كردند
خــاتــمــي در ســالــن و بــا تــوجــه بــه                 
پراكندگي دانشجويان در بيرون سالـن،  
فضا كمي آرام شد و خاتمي شـروع بـه       

نكته جالب توجه امـا،    .  سخنراني كرد
در اين بين اين بود كه با هـمـاهـنـگـي        
كاملي كه با رياست دانشگـاه تـهـران،      
فرهاد رهبـر، كـه از دوسـتـان نـزديـك               
محمود احـمـدي نـژاد اسـت، صـورت            

، چندين ويدئو پروژكتور در ! گرفته بود
بيرون سالن چمران تعبيه شده بـود كـه       
در تمام مدت، سخنـرانـي خـاتـمـي را          

هـمـچـنـيـن بـا نصـب            .  پخش مي كرد
بلندگوهايي در تمام دانشكده ها، ايـن  
سخنراني در سرتاسر دانشـگـاه تـهـران       

 !در حال پخش بود
 

 سخنرانی خاتمی
سخنراني محمد خاتمي، چـونـان سـال      
هاي گذشته كامال كسالت آور بـود و        

وي .  هيچ نكته خاصي در بـر نـداشـت       
در سخنانش به دفاع از نظام جمهـوري  
اسالمي پرداخت و با تاكيد بر ايـنـكـه    

براندازي مـتـعـلـق بـه دوران قـبـل از                   
انقالب بود، بيان داشت كه ما تنها بـه  

. دنبال اطالح ساختار موجود هستـيـم  
در اين بـيـن تـنـهـا قسـمـت هـايـي از                  
سخنان سياست ورزانه وي كه در دفـاع  
از آزادي هاي آكادميك و در انتقـاد از    
دولت نهم بـيـان شـد، مـورد تشـويـق               

. هواداران جبهه مشاركت قرار گـرفـت  
در مقابل دانشجويان معدودي كـه بـه     
داخــل ســالــن راه يــافــتــه بــودنــد، بــر             

! دروغگو" خاستند و با سر دادن شعار 
بـه سـخـنـان وي اعـتـراض             !"  دروغگو
 .كردند

در طول مدت سخنرانـي دانشـجـويـان       
چندين بار پالكاردهايي در اعـتـراض       
به خاتمي بلند كرده و بـه دادن شـعـار          

اما هر بار بـا هـمـاهـنـگـي         .  پرداختند
" درود بر خاتمي" مجري برنامه، شعار 

از ســوي هــواداران حــزب جــبــهــه                  
مشاركت ايران اسالمي، سر داده مـي  
شد، تا صـداي مـخـالـفـيـن بـه گـوش               

هنگامي كه يـكـي از اعضـاي        .  نرسد
بسـيـج دانشـجـويــي دانشـگــاه تـهــران             
پالكاردي بـاال بـرد و بـا اعـتـراض و                
مقابله دانشجويان با شعارهايـي چـون     

دانشـگـاه رو رهـا        !  بسيجي حيـا كـن    " 
مواجه شد، محـمـد خـاتـمـي بـه           !"  كن

دانشجويان اعتراض كرده و به دفاع از 
بسيـجـيـان    : " بسيجيان پرداخت و گفت

جزئي از جامعه اسالمي و بسـيـج هـم      
يكي از تشكالت اسالمي موجـود در    
دانشگاه هاي ايران است و ما به وجود 

هـمـچـنـيـن،      ."  آن افتـخـار مـي كـنـيـم          
زماني كه يكي از دانشجويان منتقـد،  
در پرسش خود، قصد صحبت بـر سـر       

و سوال از خـاتـمـي        "  انقالب فرهنگي" 
در اين رابطه را داشت، خاتمي سريـعـا   
صحبت وي را قطع كرده و قاطعانه از   
انقالب فرهنگي، با اين اسـتـدالل كـه        
دسـتـور انــقـالب فــرهـنـگــي از ســوي              

وي .  صادر شده بود، دفاع كـرد   "  امام" 
ما زماني انـقـالب فـرهـنـگـي           : " گفت

كرديم كه دانشگاه هاي سراسـر كشـور     
به خانه اي بـراي تشـكـالت مـخـالـف           

 ".نظام جمهوري اسالمي بدل شده بود
از ديگر قسمت هاي جـالـب سـخـنـان          
خاتمي، اعترافات ديرهـنـگـام وي بـه         

سـال ريـاسـت         ٨ اشتباهاتي در طـول      
وي گـفـت   .  جمهوري اسالمي اش، بود

كه اعتراف مي كنم كه در ايـن مـدت       

 .كم كاري كرده و ايستادگي نكردم
پس از سخنان محمد خاتمي، مـجـري   
برنامه اعالم ادامه جلسه با پـرسـش و     

اما نكته جالب اين بـود    .  پاسخ را كرد
كه هيچ مكانيزمي براي اين پرسش و   

چـــرا كـــه    .  پـــاســـخ وجـــود نـــداشـــت       
دانشجويان اجازه پرسش هاي شفـاهـي   
را نداشتند و سالن نيز به قدري پر بـود  
كه هيچ امكاني براي رسيـدن پـرسـش      

در .  هاي كتبي به مجري برنامه نـبـود    
اين بين ناگهان مجري بـرنـامـه اعـالم       
كرد كه من پرسش آخـر را در هـمـيـن           
ابتدا مي پرسم و در حـالـي كـه اصـال           
مشخص نبود كه ايـن پـرسـش را چـه           
كسي و كدام يك از داشجويان پرسـيـده   
بود، مجري با حالتي طنازانه گفت كه 

آقــاي خــاتــمــي بــاالخــره شــمــا بــراي           " 
نامزدي در انتخابات رياست جمهوري 

در ايـن    "  حضو پيدا مي كنيـد يـا نـه؟       
لحظه هواداران جبهه مشاركـت ايـران     
اسالمي كه به اسم دانشجو سالن را پر 
كرده بودند، بـه دادن شـعـارهـايـي بـا               
. مضامين دعوت از خاتمي پرداختند

و دانشجويانـي هـم كـه شـاهـد شـوي               
لمپنانه خاتمي و طرفدارانش بودند بـه    
ــان                 ــيــه آن ــر عــل دادن شــعــارهــايــي ب

پس از آن در جواب سـوالـي   .  پرداختند
! كه پاسخ آن يك بله و يـا خـيـر اسـت            

دقيـقـه بـه سـخـنـرانـي در               ١٥ خاتمي 
ــونــي                ــان ــا ضــرورت هــاي ق ــطــه ب راب
انـتـخـابـات و بـحـث هـاي مـخـتـلــف                   
پرداخت و در نهايت هم مشخص نشـد  
كه آيا ايشان در انتخابات شركت مـي    

 !كنند يا نه
 

در ادامه يكي ديگـر از پـرسـش هـاي           
جالب از ايشان در رابطه با عـمـلـكـرد       

نـكـتـه    .  دولت محمود احمدي نژاد بود
حائز توجه، دفاع خاتمي از ابعـادي از    

. عملکردهاي دولت احمدي نـژاد بـود      
مثال ايشان " وي در اين رابطه گفت كه 

آنقـدر جـرأت داشـتـنـد كـه در زمـان                  
رياسـت جـمـهـوري شـان بـا آمـريـكـا                  
ارتباط برقرار كنند ولي ما اين جـرأت  

 ".را نداشتيم
در پايان جلسه باز هم مجري برنامه با 
لحني طنازانه، از خاتمي پـرسـيـد كـه         

آقاي خاتمي، اگر بـر شـمـا تـكـلـيـف              " 
بشود، آيا حاضريد كه آبـروي خـود را         

پـاسـخ جـالـب       "  براي ايـران بـگـذاريـد؟      

مـن بـا     :" خاتمي تنها يـك جـملـه بـود          
اينكه يزدي ام، اما جانم را هـم فـداي       

 "!ايران مي كنم
 

 مرگ بر ديكتاتور
دانشجويان در طول سخنـرانـي مـحـمـد        
خاتمي، هم در داخل سالـن و بـويـژه در          
بيرون از سالن بـه دادن شـعـارهـايـي بـا             

از جملـه  .  مضامين اعتراضي پرداختند
بود كـه  "  مرگ بر ديكتاتور" اين شعارها 

اگرچه كه دانشـجـويـان را در بـيـرون از              
سالن نگه داشته بودند، در داخل سـالـن   

گفتني .  نيز طنين آن به گوش مي خورد
است كه تعدادي از دانشجويان مـنـتـقـد     
نيز كه مي خواستند پالكاردهايي را بـه  
داخل سالن ببرند، مورد حمله نيروهـاي  
انتظامات قرار گرفـتـه و پـالكـاردهـاي          

دانشجـويـان نـيـز در         .  آنان را پاره كردند
مقابل به پاره كردن و آتش زدن عـكـس       

 .هاي خاتمي دست زدند
در پايان سخـنـرانـي و هـنـگـام خـروج،              

مـرگ بـر     " دانشجويان به سردادن شعـار    
و خواندن سرود يار دبستانـي  "  ديكتاتور
اما انجمن اسالمي دانشگـاه  .  پرداختند

تهران بـا هـمـاهـنـگـي بـا حـراسـت، از                  
بلندگوهاي تاالر چمران دانشگاه تهـران،  
اقدام به پخش موزيك بـا صـداي بـلـنـد          
كردند تا صدا اعتراض دانشجـويـان بـه      

 .گوش بقيه نرسد
گفتني است كه بنا بر شهادت تـعـدادي     
از دانشجويـان حـاضـر، تـعـداد بسـيـار              
زيادي از اعضاي جبهه مشاركت ايـران    
اسالمي، كه عضو شاخه هـاي شـمـال،        
شرق و مركز تهران و همـچـنـيـن شـاخـه         
كـرج بـوده انـد و تـوسـط دانشـجـويــان                  
شناسايي شـده انـد، در سـالـن حضـور              

اين افراد كه هيچكدام نه تنـهـا   .  داشتند
دانشجو نبوده، بلكه سن و سالي حـدود    

 .دارند ٥٠ تا  ٤٠ 
 

در طول سخنراني بيانيه هـايـي نـيـز از           
سوي جريانات مختلف منتقد از جـملـه   
انجمن دموكراسي خواه دانشگاه تهران، 
در بين دانشجويان پخش شد كه بسـيـار   
 .مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت

همچنين گفتني است كه تعـداد بسـيـار      
زيادي از ماشين ها و ونهـاي پـلـيـس و         
نيروهاي امنيتـي در اطـراف دانشـگـاه           
 تهران از صبح در حال عبـور و مـرور و        
 .كنترل فضاي اطراف دانشگاه بودند
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 !خاتمی و بيماری جديد



 زنان و خاطرات زندان خود مي گويند
و کساني که از ريا و فريب بـه تـنـگ        

و .  آمده اند، دسـت در دسـت هـمـنـد             
تحکيم وحدت که مي خواست بـرگـي     

 .به نام خود بزند، ناکام مي ماند
از شــيــراز خــبــر مــي رســد کــه                       

دانشجويان تجمعات شان را گستـرش  
داده اند، بر خواسته هايشان مسّرند و 

نيروهاي بسيج با !  اعتراض مي کنند
پخش اعالميه، دانشجويان متحصن 
را وابستـه بـه نـيـروهـا و گـروه هـاي                  
خارجي معرفي کرده اند، ايـن ديـگـر        

  ...اوج ذلت است
دانشگاه سـراسـر اعـتـراض اسـت، و              
اينبار اين خون تازه را مـديـون هـيـچ         

فريادي از درون جـامـعـه      !  کس نيست
دردمند است، از درون فـرزنـدان ايـن          

مي گويند خـواسـت   !  جامعه رنج ديده
! هــاي دانشــجــويــان صــنــفــي اســت          

باشد، اگر خواست استعفـاي  !!  صنفي
رئــيــس دانشــگــاه و آزادي زنــدانــيــان         
سياسـي و حـمـايـت از اعـتـصـابـات                 
کارگري و اعتراضات زنان و اعتراض 
به اخراج اساتيد و بسته شدن نشريات 
دانشــجــويــي و اعــالم انــزجــار از                 

و نه به اعـدام و       انتخابات فرمايشي،
صـنـفـي قـلـمـداد            تبعيض جنسـيـتـي   

آري اين اعتراضات صـنـفـي    !  ميشود
 . اند

خـبـر پـرتـاب       !  دانشگاه بوعلي همدان
گاز اشک آور در مـيـان دانشـجـويـان            

» يــا حســيــن   « مــعــتــرض، آن هــم         
 ! گويان

مـيـدانـي کـه آرزوي قـلـبـي              !  دانشجو
سران حکومت نابودي تو، افـکـارت،     
آزادي و برابريت و جايگزيني آنـهـا بـا      
استثمار بيشتر، فقر بيشتر وسـرکـوب   
بيشتر است، و تـبـديـل دانشـگـاه بـه             

اصـال واژه ي      !  حوزه علميه بسيجيـان 
مـي گـويـنـد       !  دانشجو خطرناک اسـت 

نه، اشتباه نکـنـيـم،    !  تجمعات پر شور
به نظر من تجمعات پر شعـور واژه ي      

اينجا فـريـاد هـا از        .  مناسب تر است
براي شور و شوق نيست، براي شـعـور     

 .و براي درديست که از آگاهي است
جـــو مـــتـــشـــنـــج اســـت و احضـــار              
دانشجوياني که شناسايي شده اند در   

ترسي نيست ولـي بـي تـفـاوت           !  پيش
بودن در ايـن مـقـطـع نـيـز، هـولـنـاک                

 .است
درســت اســت کــه ده هــا اخــراج و                  

بازداشت، صـدهـا تـعـلـيـق و هـزاران              
ولي اکـنـون   !  تذکر را به جان خريده ايم

که اينان هراسان از براي اعـتـکـاف و      
بــراي عــوام فــريــبــي و ســرکــوب بــه             
مساجد پناه برده اند، عقب نشيني از 
خواست ها ، مي تواند زهري بـه کـام     

بـايـد   . اعتراضات دانشجويـي بـاشـد        
ســراســري و يــکــپــارچــه ايســتــاد و              
ــيــش                  ــيــش از پ اعــتــراض کــرد و ب

بـايـد   .  جمهوري اسالمي را عقب راند
همه جانبه از دانشـجـويـان دانشـگـاه            
شيراز و دانشگاه هاي ديگر حـمـايـت      

 .کرد
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پخش شبنامه و اعـالمـيـه هـاي رسـمـي           
ـتـل کـرده       کرده و دانشجويان را تهديد به ق

 .اند
دانشگاه شيراز از جمله دانشگاه هـايسـت   
که نيروهاي بسيجي و اراذل حـکـومـتـي         

عــلــيــه )  اعــتــکــاف( اقــدام بــه تــحــصــن        
ـه   دانشجويان کرده و دانشجويان را رسما ب

اراذل بسـيـج مـثـل         .  قتل تهديد کرده انـد   
ـه مـقـدسـات و             هميشه به بهانه توهيـن ب
ـان در          خرافات مذهبي توسـط دانشـجـوي
ـيـن حـکـومـتـي                روز دانشجو از مسـئـول
ـان بـرخـورد                 ـا دانشـجـوي ـا ب خواسته اند ت
قاطع کنند و در غيـر ايـن صـورت خـود           
 .راسا با دانشجويان برخورد خواهند کرد

ـا         دانشجويان معترض در روز دانشـجـو ب
ـاد    برپايي مراسمي با شکوه و گسترده فـري
ـتـل و          اعتراض جامعه عليه حکـومـت ق
کشتار و فقر و تجاوز و سـرکـوب بـودنـد،       
ـتـکـار دزد حـکـومـت                 ـاي عليه سـران جـن
اسالمي شعار دادند و خواهان پايان دادن   
به جنايات آنان شدند، از طرفي تمام رجـز    
خواني هاي بسيج و نيروهاي حـکـومـتـي     
براي مصادره روز دانشجو و تـمـام طـرح          
ـر          ـقـش ب هاي يک سال گذشته حکومـت ن
ـه اي از                ـتـضـحـان آب شد و شکـسـت مـف

امروز بعـد از    .  دانشجويان و جوانان خورد
ـا      برپايي با شکوه روز دانشجو حکومـت ب
استفاده از چاقو کش هايش مـي خـواهـد      

 .دانشجويان را سرکوب کنند
واقعيت اين است که حکومت و اوباش و   
ـان و       اراذلش از قدرت اعتراض دانشـجـوي
تاثير آن بر فضاي جـامـعـه وحشـت کـرده          

تمام تالش شان براي سرکوب و خـفـه     .  اند
ـيـروي        کردن دانشگاه و جامعه از مـانـور ن
ـا مضـحـکـه               ـيـت ت انتظامي و طرح امـن

 .اعتکاف را به شکست مي کشانيم
 !جوانان آزاده و مردم شريف شيراز

امروز دانشگاه يکي از عرصه هاي مـهـم     
ـا  .  مبارزه با حکومت اسالمي است بايد ب

حمايت هاي گسترده از دانشجويان جلوي 
قمه چرخاني هـاي مـزدوران حـکـومـتـي             
ايستاد و شکست ديگري بهشان تحمـيـل   

دانشجويان دانشگاه شيراز شايسـتـه   .  کرد
ـنـد    ـه      .  پرشورترين حمايت ها هسـت ـايـد ب ب

آنــان پــيــوســت و شــکــســت ديــگــري بــه            
 .ماموران حکومتي تحميل کنيم

ـابـل دانشـگـاه و             با تجمع گسترده در مـق
ـا شـعـار               حضور در محـيـط دانشـگـاه، ب
ـيــه مــزدوران حـکــومــتــي و             ــل نـويســي ع
ـيـه    پشتيباني از دانشجويان، با صدور بيان
ـان   و اعالم حمايت از آنان بايد از دانشجوي

بايد فضاي شهر و دانشگـاه  .  حمايت کنيم
ـيـر        را عليه بسيج و اوباش حزب اهللا تـغـي
ـيـه بسـيـج و              دهيم و در و ديوار شهـر عـل
ـاد       ـان فـري حکومت و در دفاع از دانشجوي

 .بزنند
 

سـازمــان جـوانــان کـمــونــيـســت از هــمــه             
دانشــجــويــان و جــوانــان و مــردم شــيــراز           
ـا هـر                 ـه و ب دعوت مي کند به هـر وسـيل

ـابـل           اقدامي از دانشجويان شيـراز در مـق
ـريـن     .  مزدوران بسيجي حمايت کننـد  بـهـت

ـيـر               دفاع در مقابل اينـان تـعـرض و تـغـي
ـيـه حـکـومـت          فضاي شهر و دانشگاه عـل

ـيـن از        .  منحوس اسـالمـي سـت      هـمـچـن
ـيـز مـي              ـا ن دانشجويان ساير دانشـگـاه ه

ـه       ـي ـان ـي و تـحـصـن و           خواهيم با صدور ب
اعتصاب از دوستان خود در دانشـگـاه   

 .شيراز حمايت کنند
 

 آذر سرخ ١٦ زنده باد 
 زنده باد آزادي، برابري، هويت انساني

 
 سازمان جوانان کمونيست

۲۰۰۸ دسامبر  ۱۳ ، ۸۷ آذر  ۲۳   

 به حمايت دانشجويان دانشگاه شيراز برخيزيم

 !واژه خطرناک

 ...بشنويد خونخواران  
 .است انقالب اين صداي  

" بـهـمـن   " اين طنين شعله هاي گـرم    
 . است 

اين صداي گامهاي آهنين اميد هـا  
 و نويدهاي

 نبرد نسل شکست نخوردگان  
 . بسوي سوسيا ليسم است 

اين صداي خـروش و خشـم زنـان و            
 مردان جنگ است   

 را" جزيره ثبات"که رويا هاي  
 .بر سرمايه اسالمي آشفته است

 .   استانقالب اين صداي 
 باز دوباره آمده است تا يکباره 

 مدفون کند
عفونت کردار وگفتار وپندار پـلـيـد      

 خدايگان سرمايه را
ــريـــب و                      ــون و فـ ــخ خـ ــاريـ در تـ

 .تجاوزامامان و پيامبران
................................... 

 چه خوب ميشناسيد اين صدا را 
وچه خـوب مـيـشـنـاسـيـم هـراس و               

 وحشت شما را
 .در لنين گراد" کمون"ازتکرار 

 در تهران و تبريز " اکتبر"و 
 در سنندج هميشه سرخ

 .و در زاهدان و اهواز و انزلي
 از تکرار مارکس در لنين
 .و لنين در منصور بزرگ

 
................................. 

 
 .است انقالب  اين صداي

 صداي گر گرفتن دوباره بهمن 
در پرش شراره هاي آذر و تير و مي 

 و مارس 
ــر                   ــراب بســوي آزادي، و بســوي  ب

 .يست 
" هول انگيز" بهمني بس عظيم تر و 

 .تراز پنجاه و هفت

 استانقالب  اين صداي
 که نويد ميدهد آن روز نزديک را 

که بشنـويـم صـداي وحشـت رهـبـر             
 معظم اتان را 

 : که زبونانه ميگويد 
 .تانراانقالب مردم، شنيدم صداي 

 .است انقالب اين صداي 
 :که ميگويد

 توپ تانک بسيجي ديگر اثر ندارد
تا نـظـامـي انسـانـي، نـبـرد ادامـه                 

 . دارد
 است انقالب اين صداي 

کــه در هــم مــي کــوبــد فــريــب و                  
 سرکوب و توطئه را 

 ... و مي تازد به پيش بي وقفه 
 .است انقالب اين صداي 

 خوب بشنويد جالدان
توپ، تانک، بسـيـجـي، ديـگـر اثـر             

 .ندارد
تا محو نظم سرمايـه، نـبـرد ادامـه         

 . دارد
 
 آران رضائي  

 !  بشنويد خونخواران
 .دومانقالب  تقديم به نسل



دانشـجـوي شـيـراز و            ۷ خبر احضـار      
،  " فعاالن دانشجويي شـيـراز    " اعالميه 

براي يک ليست و از جـملـه مـا آمـده               
ــار               ــن اخــب ــروز، ( اســت کــه آخــري دي

ــبــه  ــالــشــهــاي          )  دوشــن ــه ت ــوط ب مــرب
مذبوحانه جمهوري اسالمي و اوبـاش      
آنرا بر عليه دانشجويان شـيـراز نشـان        

در ضمن اعـالم مـيـدارد کـه           .  ميدهد
چنانچه اين تالـشـهـا مـتـوقـف نشـود            
دانشــجــويــان تــحــصــن و اعــتــصــاب          

ضمـن  .   نامحدود را دستور ميگذارند
تاکيد مجددا بر حمايت از مـبـارزات       
و خواسـتـه هـاي بـرحـق دانشـجـويـان               
شيراز توجه شما را به عين متنـي کـه     
 :بدست ما رسيده است جلب ميکنيم

 
ــويــانِ احضــاري در               ــداد دانشــج ــع ت

تــن رســيــد؛       ۷ دانشــگــاه شــيــراز بــه         
پراکني و اعـمـال فشـار از طـرف            لجن

هـاي     نيروهاي بسيج و سـايـر تشـکـل          
 :وابسته همچنان ادامه دارد

 
بــا احضــار کــاظــم رضــايــي، جــلــيــل           
رضايي و احمد کهـنـسـال بـه کـمـيـتـه             
انضباطي تعداد دانشجويانِ احضـاري  
در در اين دانشگاه به خاطر تجمـعـات   

نــفــر    ۷ آذر بــه         ۱۸ و      ۱۶ روزهــاي   
پيش از ايـن، آرش روسـتـايـي،         .  رسيد

سعيد خلعتبري، حـمـدالـه نـامـجـو و             
لي نيز به کميـتـه انضـبـاطـي         هادي الم

از ايـن افـراد تـا          .  احضار شـده بـودنـد     
کنون، کاظم رضايي و حمداله نامـجـو   

ــار و آرش روســتــايــي، ســعــيــد                 ۴  ب
لـي دو بـار بـه             خلعتبري و هـادي الـم      

کميـتـه انضـبـاطـي دانشـگـاه شـيـراز                
هـاي ايـن        در احضاريه.  اند احضار شده

هفـتـه وقـت       افراد قيد شده است که يک
دارند خود را بـه کـمـيـتـه انضـبـاطـي               

 .معرفي کنند
از طـرفــي نــيـروهــاي بسـيــج و سـايــر               

هـاي وابسـتـه نـظـيـر جـامـعـه                   تشکل
اسالمي و انجمن اسـالمـي مسـتـقـل          
همچنان به اعتکاف خود در مسـجـد       

. دهــنــد   دانشــگــاه شــيــراز ادامــه مــي       
هــا در بــرگــزاري مــراســم          ي آن        شــيــوه

اعتکاف اينچنين اسـت کـه در آغـاز          
شب و هـمـزمـان بـا نـمـاز مـغـرب و                     

اي از نيـروهـاي خـود را از           عشاء عده
هاي پيام نور، دانشکده فـنـي      دانشگاه
آورنـد     به درون دانشگاه مـي ...  باهنر و

کــه از بــيــرون     ( و بــعـد از صـرف شـام           
هـا را از         آن)  شـود    دانشگاه تهيه مـي   
بـا وجـود     .  سـازنـد     دانشگاه خارج مـي   

تبليغات گسـتـرده و بـه کـار گـرفـتـن                
آور اين اعـتـکـاف و         هاي سرسام هزينه

سناريوي از پيش طراحي شده، عـمـال     
ناموفق بوده است، چرا که افـرادي کـه     

مـانـنـد،       شب در مسجد دانشگاه مـي   
نــفــر نــيــز تــجــاوز        ۵۰ تــعــدادشــان از     

نـظـيـر بـه          در اقـدامـي بـي       .  کـنـد     نمي
معتکفان گفته شده اسـت، کـه روزهـا        

توانند از مسجد خارج شوند و بـه       مي
 !کارهاي خود برسند

ها در شـيـراز بـر           پراکني در ادامه لجن
عليه فعاالن دانشجويي اين دانشگـاه،  
سيد محمد انجوي نژاد رييـس کـانـون      
رهپويان وصـال کـه سـال گـذشـتـه در               

گـذاري شـد،      حسينيه وي اقدام به بمب
مرتبا با ايراد سخنراني جو عـمـومـي      
را بــر عــلــيــه دانشــجــويــان تــحــريــک            

بـه گـزارش رجـا نـيـوز وي              .  کـنـد     مي
آزادي « برگزاري مراسـم تـريـبـون آزادِ        

را عمليـاتِ  »  دانشگاه؛ آزادي جامعه
انــتــحــاري خــوانــده اســت و آن را بــا               
عمليات انتـحـاري مـجـاهـديـن خـلـق             

وي همچنين قـرار    .  مقايسه کرده است
ــه شــب     ( اســت، امشــب     ــب ــن در )  دوش

. مسجد دانشگاه شيراز حـاضـر شـود       
حضور وي در دانشـگـاه تـنـهـا بـراي                 
اعمال فشار بر مسئولين براي برخـورد  

. شـود    شديد با دانشجويان برآورد مـي   
شـنـبـه،       همچنين قرار است، ظهـر سـه    

ــروغ    «  ــان      »  عــمــاد اف ــدگ ــن ــمــاي از ن
اصولگراي مجلس هفتم، در مسـجـد       
دانشگاه شيراز براي نيروهاي بسيجـي  

 .سخنراني کند
 

سناريوي اعتکاف با هزينه فراوان کـه    
اصال مشخص نيست از کجا تـامـيـن      

گردد، چـنـانـکـه در          شود، اجرا مي مي
چند روز گذشتـه نـيـروهـاي بسـيـج از             

سرويس دانشـگـاه نـيـز اسـتـفـاده             سلف
هاي غذاي آن مـرتـبـا     کنند و وعده نمي

از بيرون دانشگاه آورده و در مسـجـد         
 .شود سرو مي

هـاي خـود      معتکفان با پخش اعالميه
کنـنـده عـمـال        در سطحي وسيع و خيره

خواستار قلع و قمع شديد دانشجـويـان   
اند در قسـمـتـي از       دانشگاه شيراز شده

بيانيه امروز آنان خطاب به وزير عـلـوم   
بـا مـا     «  :  چنين نـوشـتـه شـده اسـت           

بگوييد از چه مي ترسيد آقـاي وزيـر؟       
از بوق هـاي دروغـيـن حـقـوق بشـر و               
دموکراسي خواهي؟ مگر غزه و عـراق  
و افغانستان و پاکستان را نديـده ايـد؟     
اين روبه صفتان چه گلي بر سر دنـيـاي     
اسالم زده اند که قرار باشـد از ادعـاي       
واهي آنها هراسـي داشـتـه بـاشـي؟ از            
اغتشاش و درگيري و سـوء اسـتـفـاده         
تلويزيون هاي عناصر منـافـق و ضـد        
انــقــالب؟ از آنــکــه بــگــويــنــد ايــنــجــا          
مستبد ترين کشور دنـيـاسـت؟ مـگـر          
ــوازش شــمــا و                  امــروزه کــه دســت ن
مسئولين منتصب شما در دانشـگـاه       
ها بر سر پياده نظام آنها سايه افـکـنـده    
است نظام و انقالب تو را به اسـتـبـداد      

 محکوم نمي کنند؟
شما وزير دولت محمودي احمدي نـژاد  

شــمــا وزيــر نــظــام مــقــدس          !  هســتــي
جمهوري اسالمي ايران هسـتـي، پـس        
يا تصميم انقالبي بگير و لـکـه نـنـگ         
جامانده بر دانشگاه ها را محو کـن و      
يا نظاره کـن و بـبـيـن چـگـونـه خشـم                   
انقالبي جنبش دانشجويي مسلمان نـه  
تنـهـا النـه امـن کـفـتـارهـا کـه مـيـز                      

 ».صدارت شما را مي سوزاند
در واکــنــش بــه ايــن فشــارهــا امــروز            
فعاالن دانشجويي دانشگاه شيـراز کـه     
اقدام به برگزاري مراسم روز دانشـجـو       

آذر کرده بودنـد،   ١٨ و  ١٦ در روزهاي 
اي در سـطـح دانشـگـاه         با پخش بيانيه

که خطاب به دانشجويان آگاه و بيـدار  ( 
، ) و ملت شريف ايران نوشته شده بـود   

به سناريـو بـودنِ کـلـيـتِ ايـن جـريـان                 
اشاره کـردنـد و اعـالم کـردنـد کـه تـا                  
آخــريــن نــفــس در مــقــابــل ســلــطــه و             

هـمـچـنـيـن      .  سرکوب خواهند ايسـتـاد  
اين دانشجويان به مقامات دانشـگـاه،   
استان و نـيـز مسـئـوالن ارشـد نـظـام                  

اند که در صورتي که رونـد     هشدار داده
پروند سازي براي دانشجويان متـوقـف   
نشـود، مســئــولــيــت هــر گــونــه اقــدام          

تـحـصـن و اعـتـصـاب           احتمالي نظير   
ي آنان خواهـد   بر عهده غذاي نامحدود

 .بود

متن کامـل بـيـانـيـه فـعـاالن فـعـاالن                
در )  دوشـنـبـه   ( دانشجويـي کـه امـروز       

 :سطح دانشگاه شيراز توزيع شد
 

دانشجويان آگاه و بيدار و ملت 
 شريف ايران

 
بار ديگر نهادهاي سـرکـوب دسـت بـه         

اند، تا سناريويـي ديـگـر       دست هم داده
و ايــن بــار در دانشــگــاه شــيــراز بــه                 

اکنون بـيـش از     .  ي اجرا درآورند مرحله
هر چيز بر همگان محرز گشـتـه اسـت        
که سرکوبِ مـخـالـف و مـنـتـقـد، بـه                 

ي حاکمـيـت تـبـديـل         بارزترين شاخصه
جا به ابـزاري   چيز در اين همه.  شده است

جهتِ حذف و طرد دگرانديشان تبديـل  
کســانــي کــه از بــرگــزاري       .  شــده اســت  
نفره در سطح دانشـگـاه    ۴۰۰ مراسمي 

ــا دروغ            ــد، ب ــن ــردازي    عــاجــز هســت پ
اي را پـيـش             وقيحانه و آشکار، پـروژه 

هاي مـالـي    حمايت  برند که به لطف مي
و معنوي اربابانشان، امروز ديـگـر بـر      
همگان آشکار گشته است که از کـجـا     

کـافـي اسـت بـه حـجـم             .  خـورد  آب مي
هـاي پـخـش شـده            ها و اعالميه بيانيه

هايي کـه احـتـمـاال        توسط آنان و هزينه
ي ملـت تـامـيـن شـده اسـت،              از خزانه

اي    ايــنــان اگــر ذره        .  نــگــاه کــنــيــم       
راستگـويـي و انصـاف در وجـودشـان              

بود، فيلم مراسم باشکـوهِ تـريـبـون        مي
کردند تا مشـخـص      آزاد را منتشر مي

شــود در کــجــا تــوهــيــن صــورت                   
دانشــجــويــان دانشــگــاه   .  اســت   گــرفــتــه

دادنند که در تـريـبـون       شيراز خوب مي
آزادي دانشــــگــــاه؛ آزادي            « آزادِ     

نـه تـنـهـا بـه شـهـدا هـيـچ                  »  جامعـه 
توهيـنـي صـورت نـگـرفـت بـلـکـه از                  
احترام به حـقـوقِ خـانـواده و فـرزنـدانِ               

 .شهدا سخن به ميان آمد
امروز ديگر بر همـگـان روشـن گشـتـه          
است که هر گـاه نـهـادهـاي سـلـطـه و                
سـرکـوب، از فـريــادِ رهـايــي و آزادي               
مبارزان اين مرز و بوم بـهـراسـنـد، بـا          

هاي غيراخـالقـي،    توسل به انواع شيوه
راه را براي حذفِ هميشگي مـخـالـفـان     

هــايــي کــه      دســت.  کــنــنــد   هــمــوار مــي  
شـب بـازي        هـاي ايـن خـيـمـه            عروسـک 

کند، ديـگـر بـراي       وقيحانه را اداره مي
دانشجويان آگـاه    .  همگان رو شده است

و بيدار و همچنين ملت شريف ايـران،    

سناريوي جعل نشريـات در دانشـگـاه        
ــرده               ــب ــاد ن ــيــر را از ي ــب ــرک ــد؛    امــي ان

ي آن سه تـن از     سناريويي که در نتيجه
ياران دبستاني ما، در نـتـيـجـه آن بـه            
زندانِ سرکوب و ارتجاع افتادند و جـوِ    
پوياي دانشگاه اميرکبير نيز به شـدتِ    

 .تر سرکوب شد هر چه تمام
ست، از طـرفـي        امروز اما روز ديگري

هاي وابسته و حلقـه بـه گـوش،         تشکل
ماهيت واقـعـي خـود را بـه هـمـگـان                

هــاي    ي تشـکــل      انـد، هــمـه       نشـان داده   
حکومتي، در عوضِ دم زدن از حـقـوق   

هاي دانشجويان، بر سرکوب و    و آزادي
ورزند و  ها اصرار مي حبس و تعليق آن

خود آلـتِ دسـتِ حـاکـمـيـتِ سـرکـوب               
اگــر شــرايــط حــال حــاضــر         .  انــد   شــده

حاکمـيـت، ديـکـتـاتـوري و اسـتـبـداد                
نيست، چـرا از ديـکـتـاتـوري خـطـاب              
کردنِ وضعيتِ کنـونـي ايـنـچـنـيـن بـه             

ايد؟ ديکتاتوري و استـبـداد    خشم آمده
هـا و       اي بارزتر از بـيـانـيـه       به چه نشانه
هاي شـمـا احـتـيـاج دارد؟ از             اعالميه

طرف ديگر جنبش دانشجويـي شـکـل      
گرفته در شيراز، آنچنان بالغ و پـخـتـه      
شده است که به هيچ وجـه مـرعـوب و        

هاي شوم نخـواهـد    مغلوبِِ اين دسيسه
يک مبارز، در جريان مبارزه براي .  شد

آزادي و رهايي چيزي جز زنجيرهـايـش   
آگـاهـي از     .  براي از دست دادن نـدارد     

اين امر است که ما را واداشـتـه اسـت      
تا اعالم کنـيـم، تـا آخـريـن نـفـس در                
مقابل سلطه و استبدادِ لخت و عريـان  

 .ايستيم کنيم و مي قد علم مي
در نهـايـت، مـا فـعـاالن دانشـجـويـي               
دانشگاه شيراز، به مقامات دانشـگـاه     
و استان و نيز مقـامـات ارشـد کشـور         
که تا کنون در جـريـانِ سـنـاريـوي در              
حــالِ اجــرا در دانشــگــاه شــيــراز قــرار           

کـنـيـم کـه رونـد             اند، اخطار مـي  گرفته
پرونده سازي و سرکوبِ مخالفان بـايـد   
خــاتــمــه يــابــد، در غــيــر ايــنــصــورت           
مسئوليت هـرگـونـه اقـدام احـتـمـالـي             
نــظــيــر تــحــصــن و اعــتــصــاب غــذاي          

 .ي آنان خواهد بود نامحدود بر عهده
 فعاالن دانشجويي دانشگاه شيراز

 
همچنين فـعـاالن دانشـجـويـي اعـالم             

انـد کـه از دانشـجـويـان سـراسـر                   کرده
کشور و نيز کـلـيـه نـهـادهـاي حـقـوق               

 .کنند بشري درخواست حمايت مي
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 :دانشگاه شيراز
 آخرين خبرها



مراسم روز دانشجو با اين گسـتـردگـي    
و درجه از سرنگوني طلبي به مـعـنـاي    
شکست همه آن  ضـرب و زور هـاي               

 .حکومت بود
تالش حکومت براي سرکوب دانشگاه 

. و دانشجويان براي همه ما آشـنـاسـت   
مي دانيم چه کرد و چـه وحشـي بـازي        

حتـي تـحـمـل فـعـالـيـن             .  که در نياورد
انجمن هاي اسالمي .  خودي را نداشت

هم مورد هجوم و حمله حکومت قـرار    
گرفتند، لغو امتياز شدند و فعالينـش  

چرا که حتي تـحـمـل      .  به زندان افتادند
اپوزيسيون اعليـحـضـرت هـم در ايـن            

ــيــســت           ــه صــالح ن ــبــتــه  .  اوضــاع ب ال
برخوردي که با چپ در دانشگاه شد بـا  
برخورد با فرزندان دگر انديش و کـمـي     

شده خودشان قـابـل مـقـايسـه        "  ليبرال" 
ســرکــوب شــديــد تــر و بســيــار         .  نــبــود

وحشيانه تر بود و به قصـد ريشـه کـن          
. کردنش بود که با شکست مواجه شـد 

برخورد با بدنه دانشجـويـي هـم رنـگ         
بر خورد بـا  .  کامال وحشيانه اي داشت

اعتراضات دانشگاه زاهدان و هـمـدان     
و تربيت معلم کرج شاهد ايـن مـدعـا        
هستند هر صداي اعـتـراضـي بـه هـر            
چيزي بايد به وحشيانـه تـريـن وجـهـي          

البته اين دلـيـل بسـيـار       .  سرکوب شود
ــده اي دارد            ــن ــن ــع ک ــان ــيــت   .  ق وضــع

حکومت به قدري ناپايـدار و نـا امـن          
است که هر اعتراضي مـي تـوانـد بـه           
شورش و اعتراضي غير قابل کـنـتـرل      

مـردم مـنـتـظـر فـرصـت            .  تبديل شـود 
هستند و حکومت موقعـيـت خـود را        

کافي سـت    .  خوب تشخيص داده است
مردم و دانشجويان به هـر بـهـانـه اي،           
صنفي، سياسي و هر چيزي که فکرش 
را بکنبد اعتراضي را سازمـان دهـنـد      
ــه خــود رنــگ ضــد                  ــا اعــتــراض ب ت

. حکومتي و براندازانه به خود بـگـبـرد   
هر حرکتي، حتي جشن هـا و مـراسـم        
عمومي مثل چهارشنبه سوري هم در   
ايران به حرکت هـاي سـيـاسـي و ضـد            
حکومتي تبديل مي شـونـد و درسـت        
به همين دليل حـکـومـت از جـايـگـاه             
خودش تـالش مـي کـنـد هـر حـرکـت                

 .جمعي را متالشي کند
ــز و درشــت                   ــره هــاي ري ــتــن مــه رف
حــکــومــتــي بــه دانشــگــاه هــم بــراي             

هـر  .  حکومت کار دشواري شـده اسـت    
کدام از مهره هايشان را بـه دانشـگـاه          
فرستاده اند، حتي در امنيتي تـريـن و     
کنترل شده ترين شرايط به جز خفـت و    

. خواري برايشان چيزي نـداشـتـه اسـت        
احمدي نژاد که ديگر سکه يک پول شد 
و قبال با شعار فاشيست برو گم شو از   

خامنه اي   .  دانشگاه بيرون انداخته شد
هم معلوم شد بي خبر و از در پشـتـي       
وارد علم و صنعت شد و حتـي خـودي     

خـطـر   .  ترين چاکرانشان را خبر نکردند
هو شدن و مورد حـملـه قـرار گـرفـتـن             
خامنه اي بيشتر و پـر هـزيـنـه تـر از                

جـالـب   .  آنيست که بشود ريسکي کـرد 
است که شخـص اول حـکـومـت بـراي            

بـه  "!  ضـد انـقـالب     " خنثي کردن فتـنـه     
دانشگاه مي رود، قـايـمـکـي از چشـم          
دانشجويان و از در پشتي براي خنـثـي   

اوضاع احوال زار و رقـت    !!!  کردن فتنه
شــخــص اول جــمــهــوري      !  بــاري دارنــد  

اسالمي در تهران مخفيانه بـه خـنـثـي       
 !کردن فتنه ها مي پردازد

آذر حــتــي بــا         ۱۶ بــرگــزاري مــراســم      
فراخوان اولـيـه تـحـکـيـم وحـدت نـيـز                 
زنگ خطري براي کل حکومت بـود و      
تالش حکومـت بـراي سـرکـوب آن از             
طريق رجز خواني بسيج هـم طـبـيـعـي        
بود و حتي برخوردهاي بـعـدي بسـيـج         

شايد تحکيم مـي خـواسـت      .  در شيراز
با نشان دادن اينکه کنترل اعتراضـات  
دانشجـويـي را در دسـت دارد تـوازن               
قواي درون حکومتي را به نفـع جـنـاح      
خــود بــه هــم بــزنــد ولــي جــامــعــه و                
دانشجويان مترصد فرصت هستند تـا  
تحکيم و بسيج را بـا هـم از جـامـعـه              
جارو کنند اين ديگر براي همـه روشـن     
است تحکيم و بسـيـج سـر و تـه يـک                  
کرباسند و جـامـعـه هـم سـال هـاسـت              
نشــان داده کــه ايــن را مــي دانــد و                  

 .توهمي به هيچ کدامشان ندارد
شکسـت طـرح هـا و سـيـاسـت هـاي                  
ارعاب و عـقـب رانـدن حـکـومـت در                

آذر  بسيار واضـح اسـت و فـقـط              ۱۶ 
کافيست چشم را نبندي تـا شـکـسـت         

ولي .   سياست هاي حکومت را ببيني
بــراي نــيــروهــاي خــودي خــارج از                 

 .حکومت هم از همين قرار بود
 
حـوزه و دانشـگـاه        ( تحکـيـم وحـدت         

نيز طعم شکست و حاشيه اي !)   سابق

تــحــکــيــم کــه مــي       .  شــدن را چشــيــد     
آذر را به کمپين تبليغاتي  ۱۶ خواست 

خود براي کانديداتورهاي جناح خود و 
به فروش رساندن کاالي اصالحـات در    

تبـديـل   "  دمکراسي و ليبراليسم" زروق 
کنترل .  کند کامال طرحش منتفي شد

تجمعات را از دست داد و شعارهـايـي   
مطرح شـد کـه اسـاسـا ربـطـي بـه آن                    
نــداشــت و حــتــي شــعــار هــاي روي               

عليـه سـنـگـسـار و          " پالکاردهاي سبز 
کامـال  "  عليه اعدام و برابري زن و مرد

سرنگوني طلبانه و آشکارا چپ بـود و    
از اين جهت در راستاي سياسـت هـاي     

آنـجـايـي کـه       .  تحکيم و امثال آن نبـود 
تحکيم کاره اي بود در سـايـه تـهـديـد          
برادران بسيجي و آن جناح ميتوانسـت  

و بـه  .  همه اين را ديدند.  کاره اي باشد 
ايــن مــعــنــي تــرمــز تــحــکــيــم روي               
اعتراضات دانشجويان بيش از پـيـش     

در جايي مـثـل اتـفـاقـات          .  سابيده شد
آذر    ۱۶ کوي دانشگاه در شب بعد از     

که اعتراض واقـعـي و بـدون سـوپـاپ            
اطــمــيــنــان دانشــجــو جــريــان داشــت           

تـوازن  .   تحکيم به کل هيـچ کـاره بـود       
قواي بين دانشجويان و حراست نيـروي  
انتظامي و درگيـري و سـنـگ پـرانـي            
دانشجويان با آن نشان داد اعتراضـات  
دانشجويان بدون تـرمـز تـحـکـيـم چـه              
درجــه از ســرنــگـــونــي طـــلــبــي و                   

نـيـروي   " نشـان داد      .  راديکاليسم دارد  
ــتــظــامــي خــجــالــت      ــر    " و   "  ان مــرگ ب

و  "  سـيـدعـلـي پـيـونشـه         " و   "  ديکتاتور
ــيــخــودي از                ــه ب شــعــار هــاي مشــاب
اعتراضات دانشجويان در نمي آيـد و      
به سنگ پراني به نيروي انـتـظـامـي و         
سرنگوني طلبي عملـي و بـي چـون و            

نشان داد کـه ايـن       .  چرا تبديل ميشود
تحکيم وحدت اسـت کـه هـنـوز تـمـام             
تالشش را براي کنار آمـدن بـا جـنـاح           

مي کند و مي خواهـد  "  تماميت خواه" 
ــراي                 ــازي کــردن ب ــقــش تــرمــز ب ــا ن ب
اعتراضات دانشجويان اعتراضـات را    
مهار کند و به عنوان برگ برنـده از آن      
استفاده کند و در نهايت مـي خـواهـد        

 ۱۶ ولي .  کليت حکومت را حفظ کند
آذر امسال بيش از پيش نشان داد کـه     
اين ترمز براحتي ميبرد و تـحـکـيـم و         
همه جناح هاي حکومت را سکـه يـک     

 .پول کرد
علوم است که هنوز تحکيم سعي مي م

کند با برخورداري از چتر امنيتي بـراي  
اعتراضات دانشجويان و کند کـردن و      
کاناليزه کردن آنان و با استفاده از رانـت  
هاي امـنـيـتـي بـخـشـي از حـکـومـت                 
اعتراضات را به نام خود و نيروي آن را   
به موتور خود بيفزايد ولي نشـان دادن      
اين جايگاه و داشتن تحليـل درسـت از       

آذر امسـال     ۱۶ وضعيت پيش آمده در 
کــار تــحــکــيــم را بــه عــنــوان تــرمــز                
اعتراضات سخت مي کند و جايگاه آن 
را نزد دانشجويان از گذشته متزلزل تـر    
مي کند و در نتيـجـه فـعـالـيـن چـپ و              
راديکال از موقعيت برتر و توده اي تري 

 .برخوردار مي شوند
برخي چپ هاي در خـود  نـيـز در ايـن             
. ميان امتحان سـخـتـي را پـس دادنـد           

سرنگوني طلبي طوق و بـي تـخـفـيـف          
آذر، قدرت نمايي جنبش سرنگوني  ۱۶ 

جامعـه اي کـه       .  طلبي در دانشگاه بود
هيچ کدام از طرح هاي امنيتي و اعدام 
هاي خـيـابـانـي نـه تـنـهـا از صـحـنـه                      
خارجش نکرد، نه تنها ميل سرنگـونـي   
طلبي و عزم و اراده اش بـراي بـه زيـر              
کشيدن حکومت را کـم نـکـرد و اراده            

آذري  ۱۶ اش فروکش نکرد بلکه چنين 
دانشگاه بـخـشـي از      .  از خود بيرون داد

جــامــعــه اســت و دانشــجــو فــقــط در             
دانشگاه زيست نمي کند و در جـامـعـه    
هم به انواع مختلف مـورد سـتـم واقـع         
مــي شــود و صــداي اعــتــراضــش در             
دانشگاه هم جوابي به همه سرکوب هـا    
ي موجود در جـامـعـه اسـت و هـم بـه               

 .نيروي عظيم جامعه تکيه دارد
نوعي از چپ که هـر بـار در سـيـاسـت            
هايش به بن بست مـي رسـد جـنـبـش            
سرنگوني طلبي را يا شکست خوره يـا    

مي نـامـد     "  فقيد" فروکش کرده و اخيرا 
آذر را چگونه در پازل  ۱۶ معلوم نيست 

خود از  اوضـاع سـيـاسـي ايـران مـي                 
جامعه و مـردمـي کـه        !  خواهد جا کند

ميل به سرنگون کردن حکومت درشـان  
ســرکــوب شــده و رفــتــه پــي کــارش و              
حکومتي که در حال متعـارف شـدن و       
پايدار شدن است مـعـلـوم نـيـسـت ايـن            
وسط مانـور نـيـروي انـتـظـامـي بـراي               
مقابله با شورش و قيام چه کساني اجرا 

آذر    ۱۶ معلوم نيست ايـن      !  مي شود؟
از کجا در مي آيد و چه کساني بـا چـه       
پشتوانه و جـايـگـاه اجـتـمـاعـي آن را                  

آذر    ۱۶ خوشبختانه  .  برگزار مي کنند

سال گذشته ميرفت که کمي چشـم ايـن     
دوستان را بـاز کـنـد و وادارشـان کـرد              
اعتراف کنند که گويا جامعه چپ شـده  
و چــپ دســت بــاال را دارد ولــي بــاز                 
يادشان رفت و اعالم کردنـد حـکـومـت       
متعارف مي شود و جنبش سرنگـونـي   
شکست خورده و مسئله قدرت از ميـز  

 ۱۶ .  سياسي جامعه کنار رفـتـه اسـت       
آذر با شعارهاي تـيـز ضـد حـکـومـتـي             

البته در کنار اعتصابات و مـبـارزات   ( 
تعطيل ناپذير کارگران، اعتراضات هـر  

يکبار ديگر بـاطـل     )   روزه زنان و غيهر
بودن اين ارزيابي و سـيـاسـت را ثـابـت          
کرد و اعالم کرد مسئله قدرت سياسي 
جدي تر از گذشته محل جدال جامعه و 

آشفتگـي و بـي افـقـي           .  حکومت است
سياسي اين گروه ها در چنين مواقـعـي   

 .بيشتر نمايان مي شود
ماهيت سرنگوني طلبي و راديـکـال و       

آذر امسال نه در رنگ پالکارد  ۱۶ چپ 
ها که در شعار ها و شرکت تعداد زيـاد  
دانشجويان حول شعارهاي سـرنـگـونـي       
طلبانه، شعارهاي مرگ بر ديکتاتور و   
مــرگ بــر احــمــدي نــژاد و ســيــدعــلــي            
. پينوشه ايـران شـيـلـي نـمـي شـه بـود                

عجيب نيست اگر بعد از آنهمه بگيـر و    
ببند و دادگاه و زندان و تعليق و اخـراج    
تعداد شعارهـاي قـرمـز و يـا آزادي و               

امـا  .  برابري و سوسياليـسـم کـم بشـود        
وقتي عليرغم هـمـه ايـن سـرکـوب هـا             
تعداد بسيار وسيعتري از دانشجويان به 
ميدان مي آيند و علنا عليه حکـومـت   
شعار ميدهند و حتي شعارهاي چپ را 
به پرچم سبز حجارياني هاي ليبرال شده 
تحميل ميـکـنـنـد اتـفـاقـي جـديـد در                
عرضه اعتراضات دانشجويي رخ داده     

چپ واقعي دانشـگـاه  نـه فـقـط            .  است
عقب نرفته که در توازن قـواي مـوجـود      

 . راه پيشروي خود را پيدا کرده است
 ۱۶ مسئله ديگري که حول شعـارهـاي     

آذر مـطـرح اسـت دوي خـردادي بـودن              
برخي انتقـادات بـه     .  برخي شعارها بود

حکومتي ها نيز در روزهـاي گـذشـتـه           
مسـئلـه   .  چنيـن حـال و هـوايـي دارنـد             

 اينجاست که اين شعارها در چه بسـتـر    
در شرايطـي  .  سياسي مطرح مي شوند

امنيتي که حکومت از کمترين حاشيه 
پايداري برخوردار است، در شرايطي که 

   1387 آذر     26   8   381جوانان كمونيست   

 آذر، تاکيدات و تاثيرات آن ۱۶

 14ادامه صفحه  



از شما چه پـنـهـان ايـن         :  يک معرفي( 
هفته در فکر بودم  که به استنتـاجـات   
معيني از بحثي که حميد تقوايـي در    

. پلنوم اخير حزب مطرح کرد بـپـردازم  
استنتاجاتي که بويژه به اعـتـراضـات      
دانشجويي و مبارزات جوانان مربوط 

براي اين کار يکـبـار ديـگـر بـه          .  است
متن کتبي سخنرانـي حـمـيـد کـه در            

. انترناسيونال منتشر شد رجوع کـردم 
البته اين بحث را در پـلـنـوم شـنـيـده             

کـه دو       ۲۷۹ بودم و در جوانان شماره 
روز بــعــد از پــلــنــوم درآمــد مــطــلــب           

. کوتاهي در اهميت اين بحث نوشـتـم  
اما وقتي دوباره آنرا خـوانـدم تـرجـيـح        
دادم بجاي نوشتن در باره استنتاجات 
ــه                  ــرا ب ــحــث، آن مشــخــص از ايــن ب
خوانندگان نشريه جوانان کمـونـيـسـت     
معرفي کنيم و بسهم خود مصرانه از   
همه بخواهم که بـدقـت ايـن بـحـث را            

ايـن بـحـث بسـيـار          .   مطالعـه کـنـنـد      
مهمي براي  نه فقط حزبي ها کـه هـر     
کمونيـسـت و سـوسـيـالـيـسـت جـدي                

کمونيست و سوسياليستي کـه    .  است
عقايدش را از مقوالت ذهني و غـيـر     

بلکه کمونـيـسـم را      .  واقعي نمي گيرد
علم زنده شرايط رهايي طبقـه کـارگـر      
ميداند و چشم هايش را باز ميکند و   
در اين قرن بيـسـت و يـک،  و نـه در                 
خياالت و نه در تـاريـخـي نـامـعـلـوم،          
بلکه همين امروز در ايـران مـيـرود و        
قدرت را از دسـت بـورژوازي درمـي              

حتي نه فقط براي کمونيست که   .  آورد
براي هرکس، براي هر آدم مـنـصـف و      
جدي  که واقعا مصر است جـمـهـوري    
اسالمي سرنگون شود و مـردم خـود         

مستقيما سرنـوشـت خـود را بـدسـت            
. بگيرند، اين يک بحث اسـاسـي اسـت     

اين بحث به همه فـعـالـيـن و رهـبـران           
عملي که در دانشـگـاه و کـارخـانـه و            
مدرسه و محله و هـرجـايـي مشـغـول        
فعاليت هستند جهت و خط روشـنـي     

اين بحث مشخص مـيـکـنـد       .  ميدهد
که اکنون چگونه ميتوان نيرويمـان را    
هم جهت کنيم و جمهوري اسالمي را   
سرنگون کنيـم و آزادي و بـرابـري را              

در مـحـور ايـن بـحـث            .  مستقر کنيـم 
اما حزب نه بـه  .  طبعا حزب قرار دارد

حزب .  معني کليشه اي و چپ قديمي
به معناي اجتماعـي و سـيـاسـي، بـه            

. معناي لنيني و منصور حکمتـي آن   
به معني معاصر و زنده و قرن بيسـت  

در عين حال در مـرکـز       .    و يکمي آن
اين بحث نـوعـي فـعـالـيـت وسـيـع و                 

. اجتماعي بـر سـر قـدرت قـرار دارد              
نوعي از فـعـالـيـت کـه بـا اوضـاع و                  

. احوال کنـونـي دنـيـا خـوانـايـي دارد             
نوعي از فعاليت که شما را و مـا را،      
يعني يک حزب وسـيـع کـمـونـيـسـتـي           

مـدعـي   " کارگري و اجتمـاعـي را بـه          
در مـقـابـل      "  العموم سياسي جـامـعـه     

حکومت حاضـر تـبـديـل مـيـکـنـد و               
نيروي عظيم و شکست نـاپـذيـر تـوده         
وسيع کارگران و مردم را براي انقـالب  
عليه نظام و وضعيت حاضر گرد مـي  

در واقع عبـارت  "  قدرت دوگانه. " آورد
از قدرت حزب و مردم متشکل حـول    
حزب اسـت کـه در بـرابـر حـکـومـت                  

قـدرتـي کـه      .  اسالمي قد علم ميکنـد 
مــا در   .  هــم اکــنــون هــم وجــود دارد         

مقابل اعدام هاي جمهوري اسـالمـي     
قـدرتـي کـه      .  آنرا  بروشني مي بيـنـيـم   

ميرود و گيت هاي امنيتي دانشـگـاه     
ميگويد اين بساط را از .  را ميشکند

قــدرتــي کــه   .  دانشــگــاه جــمــع کــنــيــد     
حجاب اسالمي را قبول نـدارد و هـر         
. روز دارد آنرا در خيابان الغاء ميکند

قدرتي که ميخواهد رفاه و مـعـيـشـت     
بهتري براي خـود و جـامـعـه داشـتـه               

بـر  .  باشد و هر روز اعتصاب ميکـنـد  
سر هر تومان دستمـزد مـيـجـنـگـد و           

.  مــيــخــواهــد وضــع را عــوض کــنــد          
اعتصاب از جـانـب حـکـومـت حـرام             

آنرا حق مسلـم  "  قدرت دوم" اما .  است
حجاب از .  و ابزار مبارزه خود ميداند

ستون خـيـمـه      " جانب حکومت بعنوان 
قـدرت  " اعالم شده است، امـا      "  اسالم
هر روز اين خيمه را بـه لـرزه در           "  دوم

اعدام ابزار بقـاء حـکـومـت       . مي آورد
قـدرت  " امـا    .  اسالمي سرمايـه اسـت    

ميگويد قتل عـمـد حـکـومـتـي           "  دوم
است و دارد مـيـرود کـه آنـرا عـمـال                 

در واقع اين قدرت دوگانه .  ملغي کند
. هم اکنون بشکل دوفاکتو وجود دارد

مردم و حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،            
هــمــه کــارگــران و مــردم مــعــتــرض،            
انسانهاي شريف و آزاديـخـواه، هـمـه           
کمونيست هاي و انقالبيونـي کـه هـر        
روز دارند عليه حکومـت اسـالمـي و        
بـراي آزادي و بــرابـري، بـراي حـقــوق               
انساني، براي شادي و رفاه و انسانيت 
مبارزه ميکنند هم اکنون عـمـال ايـن      

مـا  .  قدرت دوم را تشکيل مـيـدهـنـد      
حتي پيشروي روز بروز اين قدرت دوم 

حــتــي در زيــر     .  را نــيــز مــي بــيــنــيــم       
سرکوب هارترين رژيم بورژوازي داريم 
آنرا مي بينيم، در روز کودک ديـديـم،     

ــم، در            ۱۶ در    ــدي مــارس    ۸ آذر دي
خواهيم ديـد، در مـقـابلـه بـا اعـدام                  
فاطمه حقيقت پرژوه ديديم، در مقابل 
حکم اعدام بعدي خـواهـيـم ديـد، در           
اعتصاب کارگران کيان تاير ديديم در 
ســيــر پــيــش رونــده مــتــشــکــل شــدن           

نکته اصـلـي ايـن      .  کارگران مي بينيم
بحث اين است کـه ايـن قـدرت را بـه             
همه ما و راه تقويت و تبديل شـدن آن    
به قـدرت رسـمـي جـامـعـه را نشـان                  

به مـا افـق و چشـم انـدازي               .  ميدهد
ميدهد که قدرت خـودمـان، اهـمـيـت        
حزبمان را ببينيم و قـدم هـاي بـعـدي           
مان را سنجيده و متحدانه و سريعـتـر   

ايـن بـحـث حـائـز          .   و پرثمرتر برداريم
از هـــمـــه    .  اهــمـــيـــت زيـــادي اســـت       

خوانندگان جوانان کمونيست دعـوت    
ميکنم به دقـت آنـرا بـخـوانـنـد و در               

مورد آن اظهار نظر کنند و در نشـريـه   
مصطـفـي   .   حول آن بيشتر بحث کنيم

 .)صابر
 

 ۲۷۴ به نقل از انترناسيونال 
اين نوشته برميناي بحث افتتاحيه در 
پلنوم سي و يـک حـزب تـنـظـيـم شـده              

 .است
  

بطور طبيعي بحث اصلي هر پلنومي 
اين است که شرايط سياسـي چـگـونـه       
است، موقعيت حزب چيست و رو بـه    

ــايــد کــرد           در کــل،   .  آيــنــده چــکــار ب
مضمون هر پلنومي هـمـيـن اسـت و           
من هم هـمـيـشـه سـعـي کـرده ام کـه                 
همين نکات را در ابتداي هـر پـلـنـوم         

امروز هـم اسـاس بـحـث           .  مطرح کنم
افتتاحيه من شرايط سياسي جـامـعـه    

بـنـظـر مـن       .  و موقعيـت حـزب اسـت       
بـخــصـوص امــروز و در ايــن پـلــنــوم              
بررسي موقعيت حزب بسيار پر رنـگ  
تر و مهم تر از گذشته است و اسـاس      
بحث ما در مورد وضعيـت سـيـاسـي       
ايران بايد حول محور موقعيت حـزب    

 . باشد
يک بحث اسـاسـي کـه روي مـيـز مـا               
است، اين است که اين حزب بايد کـار  
ديگري بکند، و فعـالـيـت مـتـفـاوتـي          

فکر مي کنـم هـمـه بـه         . ( داشته باشد
اين چنين نتيجه اي رسيـده انـد، ايـن        
نکته اينجا و آنجا در بحث ها مطـرح  
شده و در هـر حـال ضـرورت طـرح و               
بررسي اين موضوع بروشني خـود را      

به جايي رسيده ايم که ).  نشان ميدهد
شرايط و تحوالت سـيـاسـي در ايـران         
مستقيما به موقعيت وعملکرد حزب 
مرتبط شده است، يـا بـه سـرعـت بـه            
سمتي ميرويم که اينطور بـاشـد و در       
هر حال براي همه ما روشن اسـت کـه       
پتانسيل، ظرفيت و موقعيت سياسي 
حزب بگونه اي اسـت کـه مـي تـوانـد            
وزنه تعيين کننده اي در تحوالت آتـي  

 . باشد
به ياد دارم وقتي بـرنـامـه هـاي زنـده            
تلويزيون تـازه شـروع شـده بـود، ايـن              
بحث هم مطرح شـد کـه بـاالخـره چـه            

موقعي بايد فراخوان عملـي بـه تـوده        
مردم بدهيم؛ باالخـره چـه هـنـگـامـي           
بايد از اين تلويزيون اعالم کـنـيـم کـه       
فالن روز معين، در يـک چـهـارشـنـبـه         
اي، مردم بر سـر ايـن يـا آن مسـئلـه                

خوب، اگـر    .  مشخضبه خيابان بريزند
قرار است اين حکومت بيفتد، طـبـعـاً    
با من بميرم و تو بميري کـه نـخـواهـد       
افتاد و در نهايت مردم بايد به خيابان 
بريزند و با قدرت جمعيت، بـا قـدرت       
اعتراض، تظاهرات و اعتصابات ايـن  

در نـتـيـجـه       .  حکومت را کنار بـزنـنـد     
بطور طبيعي اين سئوال طرح مي شد 
که چه موقعي ايـن کـار را خـواهـيـم              

به موازات اينکه بـرنـامـه هـاي         .  کرد
تلويزيوني جلوتر رفت و ما را هر چـه    

و بخصوص وقتـي  ( بيشتر مطرح کرد 
، ) انعکاس اين را در جـامـعـه ديـديـم       

بتدريج اين سئوال هم بيشـتـر مـطـرح       
شد و اين انتظار نيز بـاالتـر رفـت تـا           
جايي که مـمـکـن اسـت امـروز بـراي             
بعضي اين سئوال مطرح شود کـه آيـا     
ما تعلل نمي کنيم؟ آيا زيـاده از حـد         
صبر نمي کنيم؟ آيا نـبـايـد زودتـر از           
اين فراخوان اعتـصـاب و تـظـاهـرات          
ميداديم ؟ و يا حداقل هم اکـنـون کـه      
اين وضعيت بوجود آمده، آيـا نـبـايـد         
يک نقشه عمل فوري براي فراخـوانـدن   
اعتصاب عمومي و و تـطـاهـرات و            
غـيـره داشـتــه بـاشـيـم؟ چـطـور بـايــد                  
انقالب را فرا خواند؟ چطور بايد مردم 
را سازمان داد و به ميدان آورد و در       
نهايت اينکه چه موقـعـي بـه آن دوره          
اعــتــصــابــات، تــظــاهــرات و غــيــره،         

 خواهيم رسيد؟ 
اين، يک نوع نـگـرش بـه ايـن قضـيـه               

اما من اينطور به مسئله نـگـاه   .  است
" چه بـايـد کـرد       " بله، سئوال .  نمي کنم

سئوال بجا و درستي است ولي به نظر 
" فــراخــوان مــبــارزه  " مــن ايــن پــاســخ       

مشـکـل   .  کليشه اي و سـنـتـي اسـت          
مردم اين نيست که نـمـيـدانـنـد بـايـد            

. اعتصاب و تظاهرات و انقالب کـرد   
روشن است که بقـدرت انـقـالب بـايـد          

باالخره يا با .  اين حکومت را کنار زد
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انتخابات، کـابـيـنـه يـک حـکـومـتـي                
تغيير مي کند و يا کل يک حکـومـت   

. با انقالب کنـار گـذاشـتـه مـي شـود            
قرار بر اين نيست که ما کـابـيـنـه اي         

قرار است يک حکـومـت   .  عوض کنيم
و يک سيستم را تغيير دهيم و راه ايـن  
کار هم، تنها راه متمدنانه و انساني و 
عملي و مسـالـمـت آمـيـزسـرنـگـونـي            

اين را بـارهـا   .  حکومت، انقالب است
اما آيـا از      .  گفته ايم و تاکيد کرده ايم

اينجا به ايـن نـتـيـجـه مـيـرسـيـم کـه                   
حرکت و قدم بعدي مان فراخوان دادن   
مردم به انقالب اسـت؟ اعـتـصـاب و           
تظاهرات حول چه مسـائـلـي؟ بـه چـه          
اشکالي؟ با چه نيروهائي؟ چـه کسـي     
را به چه چيزي بايد فراخوان بـدهـيـم؟      
بنظر من، قدم بعدي ما بـا پـاسـخ بـه         

. اين نوع سئوالها تـعـيـيـن نـمـيـشـود          
زماني هم که بـعـد از مـوفـقـيـتـهـاي               
بــرنــامــه کــانــال جــديــد ايــن مســئلــه           
فراخوان مطرح شد، من اينطور فـکـر     

شـکـل   .  ميکردم که راهش اين نيسـت 
دهي به انقالب در گـرو سـئـواالت و            

 .مسائل ديگري است
 

اولين نکته اي که بـايـد بـه آن تـوجـه              
داشته باشيم، اين است که اين انقالب 
از هر جهت بسيار با انقالبات گذشتـه  
ــ و نه تنها با انقـالب پـنـجـاه وهـفـت           
بلکه اساساً با آن تـفـسـيـر سـنـتـي از            
انقالب ــ متفاوت اسـت و از جـانـب            
ديگر خود ايـن حـزب هـم مـتـفـاوت               

ما مي خواهيم در يک جـامـعـه    !  است
قــرن بــيــســت و يــکــمــي، بــا کــمــک               
اينترنت، تلويزيون و کامپيـوتـر و بـا        
يک حزبي که کمونـيـسـمـش بـا انـواع           

سـنــتــي در دنــيــا      "  کـمــونــيـســم هـاي     " 
متفاوت است، يک تحول ريشه اي را     
شکل بدهيم کـه بـه آن مـي گـويـنـد                 

چـه چـيـزي      .  انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي       
شبيه گذشته است که ايـن انـقـالب و        

 اين تحول هم شبيه گذشته باشد؟ 
مي خواهـم بـگـويـم کـه هـم از نـظـر                   
وضعيت سـيـاسـي امـروز جـامـعـه و              
درماندگي حـکـومـت و هـم از نـظـر                 
خصوصيات حزب ما، سياست هايـي  
که حزب ما داشته و به آن نـحـوي کـه      
سوسياليسم و انقالب را مطـرح کـرده     

است و غيره، شرايط کامالً با گذشتـه  
اين يک واقعيت اسـت    .  متفاوت است

که اگـر کسـي در شـرايـط سـيـاسـي                  
کنوني ايران، بـخـواهـد بـه نـيـروهـاي            

از چــپ و راسـت و از            ( اپـوزيسـيـون      
نزديکترين نيروهاي چپ به خـودمـان     

) تــا نــيــروهــاي اپــوزيســيــون راســت         
نگاهي بيندازد، يک حزب و فقط يـک    
حزب را خواهد ديد که خـودش را بـه       
انقالب متعهد ديده است و نـه تـنـهـا         
متعهد ديـده بـلـکـه آنـرا زنـده نـگـاه                   
داشته، مبلغ و مدافعش بـوده، هـمـه        
فعالـيـتـهـايـش در جـهـت انـقـالب و                  
سوسياليسم بوده و اساساً يـک بـخـش      
عظيمي از نبردهايش بر سر اين بـوده    
است کـه نـمـي شـود بـدون انـقـالب،                

بـر  .  جمهوري اسالمي را پايين کشيـد 
سر اين بوده که بگويد دعوا صرفا بـر    
سر جمهوري اسالمي نيست، بـر سـر       
کل اين نظام اسـت، بـگـويـد راه حـل              
سوسياليسم است و سوسياليـسـم هـم      
همين امروز ممکن اسـت و مـا مـي          
توانيم همين امروز سـوسـيـالـيـسـم را         

سوسياليسم در جامعه .  متحقق کنيم
ــران ريشـــه دارد و جـــنـــبـــش                     ايـ
سوسياليستي در اين جامعه ــ هـم از      
تاريخ گذشته ايران و هم از تاريخ دنيا 

يـک حـزب و       .  ــ کامالً متفاوت اسـت 
فــقــط يــک حــزب هســت کــه بــا                      
سوسياليسم و انقالب شـنـاخـتـه مـي        

حزبي که نه تنها مي گويد مـي  .  شود
شود و ممکن است و بايد اين کـار را    
کرد و فوري هم هست بلکه مي گويـد  

. که عامل اين تحول خود حزب اسـت 
اگر فقط همين يک نکـتـه بـود و اگـر           
حزب ما فقط همين يک خصـوصـيـت    
را داشت، کافي بود که هر کسي فـوراً  
متوجه بشود که موقعيت ما اسـاسـاً     
يک چيز ديگـر اسـت و نـقـش مـا در                
تحوالتي که دارد اتـفـاق مـي افـتـد،            

نه فقط بـه ايـن     .  کامالً متفاوت است
دلـيـل کـه نـيـروي سـيــاسـي ديـگــري                 

. نيست، بخاطر ايـنـکـه مـا هسـتـيـم           
بخاطر اينکه اگر اين نيرو نبود و ايـن  
فعاليتها را نمي کرد، افـق انـقـالب و        
سرنگوني انقالبي حکومـت در بـرابـر        

 . جامعه نبود
در واقع، امروز که نگاه مـي کـنـيـد،         
مي بينيد اين جنگ، قدم به قدم و از   

. اين واقعه به واقعه ديـگـرادامـه دارد     

جمهوري اسـالمـي مـانـور نـيـروهـاي            
امنيتي مي گذارد، حکم اعـدام مـي       
دهد و براي جنبش چپ جامعه خط و 
نشان مي کشد و شما کامالً مـتـوجـه    
مي شويد که همه اينها عکس العمل 
به جنش هاي اعتـراضـي مـردم و بـه           
حزب انقالبي مردم، يعـنـي بـه حـزب         

دارد با ما ــ با حـزب مـا ـــ        .  ما است
مقابله ميکند و اين نه فقط در سايت 
ها، نشريات يا در آکسيون هاي خارج 
کشور يا داخل کشور بلکه در انـظـار       
عمومي جامعه اتفاق مي افتـد و در      
مقابل چشم ميليون ها نفر کـه دارنـد     

حـزبـي مـي      .  اين مقابله را مي بيننـد 
تواند در اين موقعيتي که مـا امـروز       
قرار گرفته ايم، قرار بگيرد که آنزمـان  
که هنوز تلويزيون نداشت و آن هنگـام  
که هنوز جنـبـش سـرنـگـونـي هـم بـه               
شکل امروزش مطرح نبود و کـوبـيـده    
بودند و زده بودند، آنزمان هم ايستاده 
و پايش را در يک کفش کرده بـود کـه       

آن زمـان هـم       .  تنها راه انقـالب اسـت    
تاکيد ميکرد اين انقالب چـپ اسـت،     
چپ در جامعـه قـوي اسـت، انـقـالب            
سـوســيـالــيـســتـي مـي کـنــيـم و ايــن                

بـنـظـر    .  وضعيت را تغيير مـي دهـيـم     
اينطور مي آيد که ايـنـهـا، يـکـسـري           
تــئــوري هــا، تــحــلــيــل هــا و احــکــام           
مارکسيسـتـي اسـت، حـال آنـکـه در               
جامعه امروز ايران تمام اينها فاکت و 
واقعيات سياسي است که يک جامعـه  
هفتاد ميليوني دارد به آنها مي رسـد  
و هــمــيــن رســيــدن و ايــن مــالقــات              
خواست، نظر و رأي مردم با نظـريـات   
سـيــاسـي حــزب اســت کــه مـا را در                

 .جايگاه ويژه اي قرار مي دهد
 

ما اين جايگاه را آسان بدست نيـاورده  
اين، نتيجه فعـالـيـت گسـتـرده و          .  ايم

سي ساله کمونيسـت هـاي راديـکـال،         
ماکسيماليست و افـراطـي اسـت کـه           
وقتي جمهوري اسـالمـي هـزار هـزار           
اعدام مي کرد، بلند شدند و گـفـتـنـد       

وقتي ديوار برلين فـرو    .  مي اندازيمت
هاي سنـتـي   "  کمونيست" ريخته بود و 

اسم ورسمشان را عـوض مـيـکـردنـد،        
جلو آمد و حزب کمونيسـت کـارگـري      
را تشکيل داد و وقتي بـرو بـروي دوم       
خرداد بود، در مـقـابـلـش ايسـتـاد و               

ــرد     ــه           .  رســوايــش ک ــم ک ــتــي ه و وق

نزديکترين رفقـاي خـودمـان گـفـتـنـد            
سوسياليسم نمي شـود، زود اسـت و           
غيره، ايسـتـاد و جـنـگـيـد و کـوتـاه                   

خونريزي داد، انشـعـاب داد،         .  نيامد
فراکسيون داد اما از سوسيالـيـسـم و      

و امـروز، ايـن       .  انقالب دست نشسـت 
حزب آنجاست که ميتواند ببيند ايـن    
ــده هــاي                   ــقــط اي ــگــر ف ــده هــا دي اي
مارکسيست ها، حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري يا فقط يـکـسـري ايـده هـاي            
راديکال نظري نيست بلکه واقـعـيـات    
عيني جامعه اي اسـت کـه دارد ايـن          
بحث ها و نظـرات را مـي طـلـبـد و،              
همانطور که گفتم، همين نکتـه اسـت     
که حزب ما را در جايگاه ديگري قرار 

 . مي دهد
چه حزب ما و چـه هـر       ( اگر هر حزبي 

قـدم بـعــدي اش را         )  نـيـروي ديـگــري     
نبيند و متوجه نباشد که چطور بـايـد     
فراتر رفت، همان چيزي را هـم کـه تـا        
آنجا داشته است، از دست مي دهد و 
بنظر من اکنون ما بيش از هـر زمـان     
ديگـر بـايـد بـدانـيـم چـطـور بـايـد از                     

بنابـرايـن،   .  موقعيت امروز فراتر بويم
اگر سئـوال مـحـوري مـا ايـن اسـت،               
آنوقت بحث من اين خـواهـد بـود کـه         

اجازه بدهيد فعالً اين نکته را ( بگويم 
که انقالب چگونه اتفاق مي افتد و بر 
ســر چــه مســائــلــي اعــتــصــابــات و             
تـظــاهـرات شـکــل مـي گـيــرد کــنــار              

از راه ديـگـري بـه ايـنـهـا               .  بگذاريـم    
پاسخ ما از آن بـحـث       )  خواهيم رسيد

ــج،               ــروي ــيــغ، ت ــل ــب هــاي عــمــومــي ت
سازماندهي، سـازمـانـدهـي جـنـبـش            
هاي روز، سازماندهي انقالب و قيام، 
نشريات، عضوگيري، حوزه و غـيـره،       

اساساً يک رويکرد و راه و . در نمي آيد
خط ديگري وجود دارد کـه مـنـصـور         
حکمت در کنگره سوم مطـرح کـرد و       
حزب هم تا امروز در اينجهـت پـيـش      

حـزب و    " مقصودم بـحـث     .  آمده است
" حزب و قـدرت سـيـاسـي          " و "  جامعه
من فکر مي کنم اگر بخواهـيـم   .  است

مسئله قدرت سياسي را روي ميزمان 
که مسئله مـا هـم هـمـيـن            ( بگذاريم 

و به اين سئوال پاسخ دهيم کـه    )  است
حزب چطور حزب مـي تـوانـد قـدرت           
سياسي را بـگـيـرد آنـوقـت مـتـوجـه                  
ميشويم صرفـا بـا پـاسـخـگـوئـي بـه               
اينکه چگونه بايد تشکيالتمـان رشـد     

کند، چند تا کادر مي خواهيم، چـنـد     
تا حوزه مي خواهيم و تبليغاتـمـان را     

که همـه  ( چگونه به پيش ببريم و غيره 
، به جـواب نـمـي        ) اينها هم الزم است

اگر تنها به اينها اکتفا کـنـيـم،    .  رسيم
يک ديد ديـگـري،   .  به جايي نمي رسيم

يک کيفيت ديگري، يک مـوقـعـيـت و       
سياست ديگـري را بـايـد در دسـتـور              
گذاشت و بـنـظـر مـن، آن کـيـفـيـت،                 
موقعيت و سياست متفاوت، از بحث 

از اينـکـه   .  درمي آيد" حزب و جامعه"
انتـخـاب شـود،      "  اجتماعاً" حزب بايد 

از اينکه مردم بايد در نـاصـيـه حـزب       
حکومت کردن را ببيننـد، از ايـنـکـه         
حزب بايد بعنوان قـدرت در جـامـعـه         

 .ظاهر شود
 

اگر قرار باشد از مـيـان فـرمـول هـاي          
قـديـمــي شـعــار يـا تـزي بــه درد مــا                  

قــدرت " بــخــورد، بــنــظــر مــن آن تــز             
در واقع، مـا داريـم بـه        .  است"  دوگانه

جانب قدرت دوگانه مي رويم و همين 
د در بـرابـر حـزب        يجهت و مسير را با

اجازه بدهيد اين نکتـه را    .  قرار بدهيم
که اساس اين بحث است را بيشتر باز 

 . کنم
اگر بـگـويـيـد تـاکـتـيـک حـزب بـراي                   
سرنگوني حکومـت چـيـسـت، پـاسـخ           

وقـتـي از     .  اسـت "  قدرت دوگـانـه    " من 
قدرت دوگانه سـخـن مـي گـويـم، در            
واقع فقط دارم از اين اصطـالح آشـنـا      
استفاده مي کنم و مقصودم ــ لزوماً ــ 
همان معنايي نيست که قـبـالً بـکـار         

درتاريخ جـنـبـش      .  برده مي شده است
کمونيستي قدرت دوگـانـه بـه قـدرت           
شوراها در برابر حکومت کادتـهـا در     
انقالب اکتبـر اطـالق مـيـشـود و يـا               
معموال به اين معنا استفاده ميـشـود   
که مثالً حزبي منطقه آزاد در اختـيـار   
دارد و يا يک جنبشي دست به جـنـگ   
مسلحانه مـي زنـد و يـک اسـتـانـي،               
شهري، دهي يا يک جايي را در دسـت  

. ميگيرد و اعـمـال قـدرت مـيـکـنـد             
ايـنـهـا    "  قدرت دوگـانـه  " منظور من از 

ــيــســت  ــمــورد           .  ن ــن ــحــث مــن در اي ب
حـزب  " بر نطريـه    )  همانطور که گفتم( 

" حزب و قدرت سيـاسـي  "  و " و جامعه
استوار است و مي خواهم در فـرصـت   
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باقيـمـانـده بـر سـر هـمـيـن مـوضـوع                   
 . صحبت کنم

وقتي ما از موقعيت حزب سخن مـي  
گوييم، مي توانيم يـک مـثـلـث را در           

حکومت و آنـچـه       ( رژيم .  نظر بگيريم
که ما مي خـواهـيـم قـدرت را از آن               

، در يک راس اين مثلث است ) بگيريم
. و حزب و مردم در دو راس ديـگـرش    

هر چنـد ايـن مـمـکـن اسـت تصـويـر                 
مکانيکي و ساده اي از شرايط بدست 
بدهد اما اين قياس کمک مي کند که 
بببينيم اساساً بحث بر سر چه چـيـزي     

 . است
بحث بر سـر رابـطـه مـا و حـکـومـت                

دوم خرداديها، سلطنت طلبان .  نيست
و ( يا حتي همين چـپ بـيـرون از مـا             

همين دوستان عزيز ما کـه تـا ديـروز        
مي گفتند خبري نـيـسـت و انـقـالب            

، اينها بايد ببينـنـد   ) نمي شود و غيره
ايـنـهـا    .  که با رژيم چکار بايد بکـنـنـد   

هستند که بايد ببينند تاکتـيـک شـان      
مـا  .  با رژيم چه بـايـد بـاشـد و غـيـره              

بروشني گفته ايم کـه ايـن حـزب مـي           
خواهد به قدرت مردم، انقـالب را در      
آن جــامــعــه ســازمــان دهــد و ايــن                

اين، رابطه ما و .  حکومت را بياندازد
هــيــچ چــيــز ايــن        .  حــکــومــت اســت    

" رفرم" نه .  حکومت را هم قبول نداريم
اش را، نه هيچ جناحش را و نـه هـيـچ      

حرفمان اين اسـت  .  نوع استحاله اي را
که اين حکومت، از سر تـا تـه، بـايـد         

مي خواهيم کل اين حکومت را . برود
با کل نظام سرمايه داري بر بياندازيـم  
و در اين مورد هيچ تبصره و شـرط و      

ايــن يــک فــرق     .  شــروطــي هــم نــداريــم    
ــيــروهــاي                ــگــر ن ــا دي اســاســي مــا ب

همانطور که گـفـتـم      .  اپوزيسيون است
احـزاب و نــيـروهــاي اپــوزيسـيــون در            
تعريف و تنطيم رابطـه شـان بـا رژيـم           
ناگزيرند مدام تاکتيک عوض کننـد و    
پُشتک وارو بزنند، يارگيـري کـنـنـد و         

کسي که انقالب را از سـيـسـتـم     . غيره
فکري اش بيـرون بـگـذارد و بـگـويـد             
خشونت است و غير مدني است و يـا    
کليشه اسـت، سـنـتـي اسـت يـا ايـن                  
انــقــالب ســواري اســت يــا هــر چــيــز             

اش از   "  اپورتونيسـم " ديگري، آنوقت، 
اپـورتـونـيـسـم      ( پنجره داخل مي شود 

). در معناي سياسي و نه اخالقي اش
اگر کسي انقالب را از سيستم فـکـري   
اش بيرون بگذارد، نـاگـزيـر اسـت بـه            
پشتک وارو زدن تاکتيکي در مـقـابـل      

بــخــصــوص اگــر   .  حـکــومــت بــپـردازد    
انقالب را کـنـار بـگـذارد و بـخـواهـد              

ــحــث     " حــزب و قــدرت ســيــاســي          " ب
منصور حکمت را هـم قـبـول داشـتـه          

مي خواهد به قـدرت بـرسـد و          .  باشد
انقالب هم نکـنـد، خـوب بـايـد هـزار             

بايد تاکتيکي اينطرف و   !  معلق بزند 
آنطرف بزند، استراتـژيـک ايـنـطـرف و          
آنطرف بزند، مدام تلوتلوبخـورد و بـه       

کسـي هـم کـه        .  چپ و راسـت بـيـفـتـد       
سوسياليسم را کنار بگذارد، به همين 

کـمـونـيـسـتـي کـه بـه             .  روز مي افـتـد    
خودش مي گويد من کمونيست ام و     
مي خواهم در سياست دخالـت کـنـم،      
کاره اي بشـوم و قـدرت سـيـاسـي را                
بـگــيـرم و بـا ايــنـحــال نــمــي خــواهــم               
سوسياليسم را بياورم، بـاالخـره بـايـد         
بگويد که چکار مي خواهد بـکـنـد و        
خوب، ناگزير است بگويد مي خواهـم  
سرمايه داري خرد را رشـد بـدهـم، بـا         
بورژوازي سازش کنم، و خـالـصـه بـه         
دامن همان سياستهائي بغلطد که کـه  

ســي ســال قــبــل       "  اتــحــاد مــبــارزان   " 
 . جوابشان را داد

مي خواهم بگويم که همين دو کـلـمـه    
) انقالب و سوسياليـسـم  ( بظاهر ساده 

ايـن،  .  تکليف ما را روشن کرده اسـت 
معـنـاي حـزب      .  هويت حزب ما است

ما است و از هر کس ديـگـري هـم در        
) از چـپ و راسـت        ( بيرون اين حـزب      

بپرسـيـد، مـي گـويـد حـزب انـقـالب                 
حـاال  .  سوسياليستي ايـنـهـا هسـتـنـد        

ممکـن اسـت بـگـويـد کـلـيـشـه انـد،                   
افراطي اند و يا هر چيز ديـگـري امـا        
مــي گــويــد ايــنــهــا حــزب انــقــالب              
سوسياليستي هستند و همين نـکـتـه      
رابطه ما را با حـکـومـت روشـن مـي          
کند و نه تنها با حکومت بلکه با کـل  

با همين ديـد اسـت کـه بـه             ( دنيا هم 
تبيين بحران کـنـونـي سـرمـايـه داري           
مي رويم که قطعنامه اش را هـم در          

يک افق، يـک چشـم     ).  اين پلنوم داريم
انداز و يک جهت گيري داريم کـه ايـن       

روي پـايـه     "  بـتـن آرمـه     " حزب را مثل 
هايش قرار داده است و ايـن را مـردم       

ما هم مي دانيم و بـراي    .  هم ديده اند

مـا  .  جنبش هم اين قضيه روشن است
در اينمورد مسئله اي نداريم و رابـطـه   
ما و حـکـومـت، مـا و بـورژوازي آن              
مملکت، از همان انـقـالب پـنـجـاه و            
هفت روشن بود و امروز هـم روشـن و       

 . شفاف مقابل مان است
 

. اين، يک ضلع مثلث سـيـاسـي اسـت      
ضلع ديگر رابطه حـکـومـت و مـردم           

. است که آن هم تکليفش روشن اسـت   
و يا اگر بخواهم بهتر بگويم، در واقع، 
ايـن حـزب کـاري کـرده اسـت کـه آن                   

امـروز  .  رابطه هم روشن و شفاف باشد
مردم از اين حکومت متنفرند و آنـرا      
نــمــيــخــواهــنــد امــا ايــن رابــطــه مــي          
تــوانســت دوم خــردادي بــاشــد، مــي           

باشد، پروژه رژيم "  پرو غربي" توانست 
بلـه، مـردم مـي        .  چنجي باشد و غيره

خواهند از شر اين حـکـومـت خـالص       
شوند اما هيچ کس ديگري غير از ما 
نگفته است که راه اين کار انـقـالب و       

اينطور نبوده است .  سوسياليسم است
که از ابتدا و بطور خود بـخـود مـردم        
ميـدانسـتـه انـد کـه بـوش فـايـده اي                   
ندارد، رضا پهلوي فـايـده اي نـدارد،          
رژيم چنج و دو خرداد و بحران آفرينـي  
در مرزها هم فايده اي ندارد و بايد بـه  

 . نيروي خودشان رها شوند
سياست وعملکرد حزب ما در قـبـال       
دو خرداد، بر سـر رفـرانـدوم، تـغـيـيـر              
قانون اساسـي، نـافـرمـانـي مـدنـي و              

که هر کدام اينها هم در زمـان    -غيره 
جامعه را بـه    -خود برو برويي داشتند

" حکومت اسالمي نميخواهيـم " شعار 
همه اينها مطرح شـدنـد   .  رسانده است

و اين حزب در مقابـلـشـان ايسـتـاد و          
 . تک تک جاروشان کرد

اين فقط تاثير تبـلـيـغـات مـا نـبـود،            
تجربه حود مردم هم حقانيت ما را بـه  

جـامـعـه يـک تـجـربـه            .  همه نشان داد  
اجتماعي را از سر گذراند کـه از هـر         
نوع نسخه نـويسـي اسـتـحـالـه، رژيـم            
چنج، تغيير از باال و غيـره رد شـد و         
هم اکنون مي بينيد که هر کسـي کـه       
به تـلـويـزيـون مـا زنـگ مـي زنـد و                     
صحبت مي کند، مي گويد کـل ايـن       
حکومت بايد برود و هيچـکـدام شـان      

يک ذره و يک ارزن .  به درد نمي خورند
توهم نسبت به بااليي ها باقي نمـانـده   
و به هيچ اپوزيسيون راست هم بـاقـي     

 .نمانده است
بنابراين، وقتي از رابطه مردم و رژيـم    
صحبت مي کـنـيـم، ايـن رابـطـه هـم                
روشن است و يا همانقدر که رابطه ما 
و حکومـت مـعـلـوم اسـت و بـرايـش                
جنگيده و جلو آمده ايم، به آن رابـطـه       
هم خط و شکل داده، و هر نوع تـوهـم   
و ســازشــکــاري بــا حــکــومــت را از             

 . جامعه جارو کرده ايم
 

بنا بر اين تنها نکته اي که باقي مـي    
ماند و بايد راجع به آن صحبـت کـرد،     
قاعده اين مثلث است يعني رابطه ما 

" چـه بـايـد کـرد        " اگر سـئـوال     .  و مردم
است، اگر سئوال اين است که انقـالب  
چطور شکل مي گيرد، اگر سئوال اين 
است که تحوالت سـيـاسـي ايـران بـه            
کدام سمت مي رود، آنوقت جـواب را    

 . بايد در رابطه حزب با مردم جست
اجازه بدهين ابتدا اين را روشـن کـنـم        
که پرسش فقط اين نيست کـه مـا بـه        

سـئـوال   .  حکومت مـي رسـيـم يـا نـه             
اساسي تر ايـن اسـت کـه مـا تـا چـه                 
اندازه در عرصه مبـارزه بـراي قـدرت        

اين امـکـان وجـود        .  سياسي حاضريم
دارد که در فرداي انقالب چپي کـه در    
ايران در حال شکل گيري اسـت، صـد     

کودتا بشود، حمله .  اتفاق ديگر بيفتد
اي بکنند و غـيـره و ايـن حـکـومـت               

. ما هم به قدرت نرسيده باشـيـم  .  برود
نمي توانيم بگوييـم کـه خـوب، حـاال           

. شکست خورديم و همه چيز تمام شـد 
ممکن اسـت بـه قـدرت نـرسـيـم امـا                
قدرتي باشيم که نتوانـنـد جـمـع مـان          

بـرويـم   .  کنند و جتي ناديده مان بيرند
دفتر حزب را در ميدان انقالب تهـران  
بزنيم و کسي هم نتوانـد حـتـي بـه آن           

بحث بر سر اين اسـت کـه       .  دست بزند
حزب بلحاظ سياسي، اجـتـمـاعـي بـه        
کـجــا بــايـد بــرسـد کـه در درجــه اول                 
خودش بتواند حکومت را بيانـدازد و    
قدرت را بگـيـرد و اگـر هـم ايـنـطـور                
نشد، هيچ نيروي ارتجاعي نتـوانـد از     
باالي سر حزب با دست بـاز و خـيـال          

مـا  .  راحت بر جامعه حکـومـت کـنـد      
اگر اشتباه نکـنـم، در     .  اجازه نميدهيم

کنگره پنجم بـود کـه قـطـعـنـامـه اي              
تصويب کرديم بـر هـمـيـن مـبـنـا کـه               
اجازه نخواهـيـم داد بـورژوازي در آن            

اگـر  .  مملکت براحتي حکومـت کـنـد     

اين حکومت هم برود و هر حـکـومـت    
. ديگري هم بيايد، اجازه نـمـي دهـيـم        

بحران حکومتي بـورژوازي را مـادام         
العمر مي کنيم تا زماني که خودمـان  

مهم نيست چه کسي .  به قدرت برسيم
آمريـکـا کـودتـا مـي کـنـد،              .  مي آيد

رضا پهلوي مي آيد، رژيم چـنـج مـي        
شود، نيروهاي قومي از مـرزهـا مـي      
ريزند و خوزستان و کردستـان را مـي       

نمي گذاريـم  .  گيرند يا هر چيز ديگري
آب راحت از گلويتان پايـيـن بـرود تـا         
خـودمــان بــه قـدرت بـرســيــم و بــراي              
اينکار ما بحران حکـومـتـي شـمـا را          

ــعــمــر مــي کــنــيــم            خــيــال .  مــادام ال
! بورژوازي ايران از ايـن بـابـت راحـت          

اگـر  .  اين کار را تا کنون هم کـرده ايـم    
اين حزب نبود، هم اکـنـون بـورژوازي        

. خيلي راحت تر حـکـومـت مـي کـرد         
بسيار استراتژيک تر برنامه هاشـان را    
مي ريختند و حتي شايد يـک فـکـري      
هم براي بـدبـخـتـي و ورشـکـسـتـگـي              

بنظر مـن،    .  اقتصادي شان مي کردند
اگر اين حزب نبود، اينها شايد مانور 

چرا مانـور  .  را هم الزم نداشتند" ناجا"
انتظامي بگذارند؟ کـدام حـکـومـتـي          
خودش به مردم مي گـويـد مـن دارم          
عليه انقالب آتـي شـمـا مـانـور مـي               
دهم؟ خـوب، مسـئلـه بـروشـنـي ايـن              
است که انقالب بيخ گوششان است و   
حزبي هم هست که مـدام دارد چشـم         
انداز انقالب را در برابر جامـعـه قـرار      

 . ميدهد
در هر حال، حرفم ايـن اسـت کـه اگـر             
بخواهيم کمي عميق تر و طبقاتي تـر    
به موضوع بنگريم، بايد بگويـيـم کـه      
اين حزبي است که مي گويد اوالً مـي  
خواهم بورژوازي را بياندازم و قـدرت      
سياسي را بگيرم و ثانـيـاً اگـر هـم از           
باالي سر من اتفاقـي بـيـفـتـد، کـاري           
مي کنم که اين بحران حکومتي يـقـه     

بورژوائـي را بـگـيـرد تـا            ي حکومتها
ايـــن، .  بــاالخــره جـــامــه آزاد شــود             

استراتژي دراز مدت ما است و بحـث  
بر سر رابطه چـنـيـن حـزبـي بـا مـردم                

 . است
 

بنا بر اين اين رابـطـه حـزب بـا مـردم            
است که اساس قضيه است و در يکـي  
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از پلنوم ها هم اساساً بحث مـنـصـور      
حکمـت هـم هـمـيـن بـود کـه نـگـران                    

. اعتصاب و تظاهرات مردم نبـاشـيـد   
اگـر  .  نگران رابطه حزب و مردم باشيد

اين رابطه تقويت شود و وسعت بگيرد 
مطمئن باشيد مردم آنقدر ناراضـي و    
متنفر از حکومت هستند کـه دسـت       
به اعتراض و اعتصاب بزنند و علـيـه   

مـهـم ايـن      .  حکومت به خيابان بريزند
است که مـوقـعـيـت مـا در جـامـعـه                 

حــزب و   " چــيــســت و اســاس بــحــث            
به همـيـن دلـيـل       .  همين است"  جامعه

) همانطور کـه در ابـتـدا هـم گـفـتـم               ( 
پاسخ من به کسي که سئوال مي کنـد  
چطور بايد فـراخـوان داد و مـوضـوع           
چيست، مردم بر سر چه چيزي بايد بـه  
ــد، کــدام روز وچــه                 ــزن ــري ــان ب ــاب خــي
هنگامي حزب بايد فراخوان بـدهـد و     
غيـره، بـروشـنـي ايـن اسـت کـه گـره                   

مـردم ايـنـهـا را مـي            .  کاراين نيسـت 
مردم مي دانند که براي اينکـه  .  دانند

اين حکومت بيافتـد بـايـد بـخـيـابـان            
اگر چنين نمـيـکـنـنـد بـه ايـن            .  بريزند

خاطر است که نيروي رهـبـري کـنـنـده        
ندارند، به اين دلـيـل اسـت کـه حـزب            
خودشان را نميشناسند، نميداننـد بـه     
چه نيرويي بايد اعتـمـاد کـنـنـد و بـا             
رهبري اش به خـيـابـان بـريـزنـد و بـه                

ن دليل رابطـه حـزب و مـردم در            يهم
شکل دادن به انقالب در جامعه نقـش  

مردم مي داننـد  .  کليدي بازي ميکند
که بايد به خيابـان بـريـزنـد امـا نـمـي              

. دانند همسايه شان هم مي آيد يا نـه   
اگر در کارخانه شان اعتصاب کنـنـد،   
کارخانه هاي ديگر هـم بـه آنـهـا مـي            

براي اينکه تکليف ايـن  .  پيوندند يا نه
مسائل روشن شود، بايد حزبي وجـود  
داشته باشند که مردم بتوانـنـد بـه آن        

قـبـل از ايـنـکـه و بـراي               .  اتکا کننـد 
اينکه مردم به خيابان بريزند بـايـد در     
برابر حکومت متحد وهم جهت و هـم  
راه شــده بـاشــنــد و تــنــهــا حــزب مــا              
مــيــتــوانــد ايــن اتــحــاد و هــمــراهــي            
وهمجهتي را تـامـيـن کـنـد و قـدرت             

 . مردم را به خودشان نشان بدهد
و .   اينها حرف هاي جـديـدي نـيـسـت       

انتخاب اجتماعـي  " بحث، همان بحث 
بايد اين حـزب بـعـنـوان         .  است"  حزب

يک نيروي سياسي، اجتماعاً انتـخـاب   
بعنوان يک نيروي مـدعـي     .  شده باشد

قدرت و نه فقط بعنـوان نـيـرويـي کـه          
بخوبي اعـتـصـابـات را رهـبـري مـي              

 . کند
 

اعـتـمـاد    .  رفقا، اين بسيار مهم اسـت 
تاکتيکي به حـزب کـافـي نـيـسـت و               

. امروز ــ اساساً ــ ديگر جواب نيـسـت  
خــوب، ايــن حــقــانــيــت شــعــارهــا و             
تاکتيکها بسيار خوب اسـت و حـزب       
ما آنرا بدست آورده است امـا دقـيـقـاً       
چون بدست آورده است، ديگـر نـبـايـد       

نـمـي تـوانـد       .  در هـمـيـنـجـا بـايسـتـد          
حزب خوب افشاء مي کـنـد،   .  بايستد

خوب رژيم را مي زنـد، سـازشـکـاري         
اپوزيسيون را بـرمـال مـي کـنـد، در                
اعتصابات و مبارزات جـاري دخـيـل      

که همه ايـن کـارهـا را          ( است و غيره 
اما اين ديـگـر   )  کرده ايم و بايد بکنيم

در هفت تپه و کيان تاير . کافي نيست
و شرکت واحد خوب ظاهر شـده ايـم،       
همه هم مي دانند و با ايـنـحـال، ايـن         
جواب جامعه اي که بايد برود انقالب 

جـامـعـه اي کـه مـي            .  کنـد، نـيـسـت      
خواهد انقالب کند، بايد بگويـد مـي     

. خواهم اين حزب را روي کـار بـيـاورم     
اين حزب بايد روي کار بـيـايـد و مـن         
مي دانم که اگر اعتصاب کنم، حـزب  
قدرت مي گيرد، پس اعتصـاب مـي     

عکس .  کنم تا حزب من بقدرت برسد
مـردمـي کـه بـه         .  اين هم صادق است

اين نتيجه نرسيده بـاشـنـد ايـن حـزب          
مي توانـد و خـوبسـت کـه قـدرت را                
بگيرد صد اعتصاب موفق هم از مـا    
ببيند، صد بـرنـامـه زنـده مـوفـق هـم              
ببيند، صـد بـار تـبـلـيـغ و تـرويـج و                   
حرفمان را هم قبول داشته باشند، بـاز  
دست به عمـلـي کـه بـقـدرت گـرفـتـن               

. حــزب مــنــجــر شــود نــخــواهــنــد زد          
انقالب شورش کور نيست، يک عـمـل   
هدفدار وجهت دار توده اي است و اگر 
اين هدف و جهت در قامت يک نيروي 
سياسي در صـحـنـه حضـور نـداشـتـه              

. باشد انقالبي شکل نـخـواهـد گـرفـت       
بحث بر سر اتکا و اعتماد سياسي بـه  
حزب است بعنوان بديل حـکـومـت و        
بعنوان نيرويي که حکـومـت را را بـه          

بـراي ايـنـکـه ايـن          .  چالش مـي کشـد    
جامعه بيـايـد و اجـتـمـاعـاً حـزب را                

انتخاب بکند، بايد حزبي باشي که به 
. قطب مقابل حکومت تـبـديـل شـوي      

چــلــنــج ســيــاســي اش بــکــنــي و در              
. مقابلش از موصع قـدرت بـايسـتـي        

بـايـد   .  سياستهايش را خـنـثـي کـنـي           
مانـورهـايـش را نـقـش بـر آب کـرد،                  
جلوي اعدام و سـنـگـسـار را گـرفـت،           
مجبورش کرد لوايح و قـوانـيـن ضـد           

. انساني اش را پس بـگـيـرد و غـيـره           
ــن                  ــي ــن ــون در چ ــوزيســي ــد در اپ ــاي ب

 .موقعيتي ظاهر شويد
ببينيد؛ نکته اصلي اينست که تقويت 
رابطه حزب و مردم، فقط بـا تـبـلـيـغ،        
ترويج و سازماندهي روتين نـمـي آيـد      

فعاليتـهـاي روتـيـن در هـر            .  به دست
شرايطي الزم است و نقش و اهـمـيـت        

. خودش را دارد امـا کـافـي نـيـسـت              
حزبي که مي خـواهـد بـرود و قـدرت           
سياسي را بگيرد، نمي توانـد بـه کـار        

حـزب مـحـبـوب       .  روتين بسنده بمانـد 
حزب راديکال هم کافـي  .  کافي نيست

حزبي کـه حـرف دل مـردم را            .  نيست
حـزبـي مـي      .  مي زند، کافـي نـيـسـت      

تواند رهبر و سازمانده انقالب بـاشـد     
که مردم بـخـواهـنـد بـيـايـد و قـدرت               

بـراي ايـنـکـه بـه          .  سياسي را بـگـيـرد     
اينجا برسيم، بايد جـامـعـه حـزب را           
انتخاب کـرده بـاشـد و بـراي ايـنـکـه                
جامعه اين انتخاب را بکند، بايـد دو    
: قطب، دو قدرت را در مقال هم ببيند

جمهوري اسالمي و حزب کمونـيـسـت    
اينها بطور واقعي دو قـطـب     .  کارگري

تـمـام   .  متضاد و مقابل هـم هسـتـنـد        
مشروعيت آن حکومت را ايـن حـزب     

بــر ســر هــر      .  زيــر ســئــوال مــي بــرد         
تاکتيـکـش، بـر سـر هـر حـرف امـام                  
جمعه اش، بر سر هـر مـوضـع گـيـري          
اش نسبت به آمريکا يا اسرائـيـل، بـر      
سر هر فتوايي که درباره قتل و اعـدام    
مي دهد، بر سر هر سـنـگـسـاري کـه          
مي کند، بر سر هر مانور ناجا و غيره 
اي که مـي گـذارد، ايـن حـزب بـايـد                 
بيايد، آبرويش را ببرد و بگويـد نـمـي      

مـا و مـردم       .  تواني و نـمـي گـذاريـم          
مـا و    " حزب بايد با پرچم   .  نميگذاريم

در مقابل حکومت بـايسـتـد و      "  مردم
بگويد ما و مردم اجازه نمي دهـيـم و       
اين، همان چيزي است که من از آن بـا  

. نـام مـي بـرم       "  قدرت دوگانـه " عنوان 
حزب بايد بعنوان يک قطب چـالشـگـر    

حکومت، آنرا بـمـصـاف بـطـلـبـد، در            
مقابلش بـايسـتـد، خـودش را در آن               
موقعيت ببيند و اتفاقاً بايد بـعـنـوان      

چنان حرف زنـد کـه       .  دولت حرف بزند
و فـقـط هـم        .  گوئي بر سر کـار اسـت      

چــنــيــن حــزبــي بــايــد      .  حــرف نــيــســت  
تلويـزيـون بـيـسـت و چـهـار سـاعـتـه                   
بگرداند، چهره هاي سرشناس داشـتـه     
باشد، کمپين هاي موفق داشته باشـد  
صدها پناهنده را از آن جهنـم نـجـات      
داه باشد، جلو سنـگـسـار و اعـدام را           
گــرفــتــه بــاشــد، در دل اروپــا اســالم             

و اسـالم    "  قوانـيـن شـريـعـه       "سياسي و 
پناهي دولتها را به عقب رانده بـاشـد،   
خارج کشور را روي سر گذاشته بـاشـد   
و چيـزي مـثـل کـنـفـرانـس بـرلـيـن و                   
کنفرانس لندن اش سر و صـدا بـه پـا          

تنها حزبـي  .  کرده باشد و غيره و غيره
که مجموعه وسيعي از اين فعاليتـهـا   
را در کارنامه خـودش داشـتـه بـاشـد            
ميتواند از طـرف جـامـعـه انـتـخـاب              

 . شود
 

ما در پلنوم گذشته بحـثـي در مـورد        
حزب داشتيم بر اين مـبـنـا کـه بـايـد             
حزب را در محور فعاليتمان بگذاريـم  

يک ( مثل هر آرمان و هدف ديگرمان 
قطعنامه هم امروز در همـيـن پـلـنـوم        
هست که بر سـر آن هـم مـفـصـل تـر                 

بحث قدرت دو   ).  صحبت خواهم کرد
گانه روي ديگر همين بـحـث حـزبـيـت        

انـــگـــلـــس مـــيـــگـــويـــد کـــه         .  اســـت
سوسياليسم از وقتي به عـلـم تـبـديـل        
. شد، بايد با آن مثل علم برخورد کرد

به همين قياس بايـد گـفـت از وقـتـي            
سوسياليسم حزبيت يافت و از وقـتـي     
مبارزه براي انقالب و سـوسـيـالـيـسـم         
حزبي شد و به حزب تبديل شد، ديگـر  

حزب .  بايد با آن مثل حزب رفتار کرد
تجسم سياسـي تشـکـيـالتـي عـمـلـي             
ــق                   ــحــق ــه داري و ت ــاي ــرم ــحــو س م

اگر سـئـوال کسـي      .  سوسياليسم است
اينست که چطور اين حـکـومـت مـي         
افتد و نظم ضد انساني موجود زيـر و    
رو مي شود، چطور بورژوازي مي رود 
و چطور سوسياليسم مـي آيـد، بـايـد           
متوجه باشد که بـراي ايـن کـار، يـک             
واقعيت داده شده اي هست بنام حزب 
و ديگر عقبگرد است که به خـارج از      

ايـن  .  حزب و بيرون از حزب فکر کـنـد  

من از حـزب      .  حزب، محور کار است
بعنوان يک تـجـسـم، و تـبـلـور آرمـان              
سوسياليسم و حتي مي گـويـم حـزب        
بعنوان تبلور سياسي آزاديخواهـي از    
انـقـالب مشـروطـه تـا امـروز سـخـن                 

ايـنـطـور نـبـوده        .  نداشته ايم.  ميگويم
اســت کــه در دوره هــاي قــبــل هــم                  
کمونيسـمـي بـا هـمـيـن حـرف هـا و                   

اين حزب تجسـم  .  سياستها داشته ايم
کمونيسم انساني مارکس است که از   

 . زير آوار بيرون کشيده شده است
اگر کسي تاريخ آزاديخواهي و عدالت 
طلبي صد سال اخير را بررسي کـنـد،     
متوجه ميشود که ايـن حـزب، حـزب        

من وقتي برنامـه زنـده     .  نسل ها است
را نـگـاه مـي        "  عليه اعـدام   "تلويزيون 

کردم، به اين موضوع فکر مـي کـردم     
که از انقالب مشروطه، جامعه بـلـنـد      

. شده و گفته دادگستري مـي خـواهـم       
گفته حقوق قضايي و عدالتخانه مـي    
خواهم مثـل فـرانسـه و مـثـل ديـگـر                
جوامع پيشرفته دنيا و مدام زده اند و 

تـا  .  کوبيده اند و سرکوبـش کـرده انـد       
امروز کـه کسـي مـي آيـد روي خـط                
تــلــفــن تــلــويــزيــون و مــي گــويــد کــه            

رضايت نمي "  ولي دم" و "  صاحب ديه" 
با خود فکر کردم که جامعه را   !  دهند

صـاحـب   !  به چه قهقرائي کشـيـده انـد       
ديه چيست؟ اوليـاي دم کـدام اسـت؟          
اگــر ايــن بــحــث هــا را پــيــش هــر                   
دانشجوي سال اول حقوق قضا در هـر    

. کشوري ببريد، به ريشتان مي خنـدد 
با تيپا از دانشکده حـقـوق بـيـرونـتـان         

جامعه را به اينجا رسـانـده   .  مي کنند
اند و از آنـطـرف هـم، بـجـاي بـحـث                    
مجازات و جرم شناسـي، بـايـد بـروي         
بگويي که شـالق نـزنـيـد، سـنـگـسـار             
نکنيد، دست قطع نکـنـيـد، پـا قـطـع           
نکنيد، چشم در نيـاوريـد و از بـاالي          

مـي خـواهـم      !  کوه پـايـيـن نـيـانـدازيـد         
بگويم کـه ايـن حـزب، هـمـان حـزب                 

انـقـالب   "  عدالتخـانـه مـي خـواهـيـم          " 
مشروطه است و حـزب نسـل هـائـي             
است که يکي بعد از ديگري بلند شده 

يـک آرمـانـي،      .  اند و سرکوب شده انـد 
يــک هــدفــي، يــک انســانــيــتــي و يــک            
پيروزي عقب افتاده اي در يک جـايـي     
در عمق تاريخ هست که ما رفتـه ايـم     
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م و بـلـنـد        يو گرد و خاکش را تکانده ا
کـرده ايــم و گــذاشـتـه ايـم در مـرکــز                  

بقول منصور حـکـمـت      . سياست ايران
پرچمش را کوبيده ايم وسط جامعـه و    
حاال بايد محصول را درو کنيم و ايـن    
خواست و آرمان چندين نسل است که 

حـزب  .  بلند شده اند وبخاک افتاده انـد 
نماينده و تبلور اين آرمان فـروکـوفـتـه     

بــرا ايــنــکــه ايــن آرمــان        .  شــده اســت  
انساني اين بار به پيروزي برسد، شمـا  
بايد امروز برويد در جامعه و بعـنـوان   
نماينده آزاديخواهي، انساندوسـتـي و     

تــا "  طــالــب اف  " عــدالــت طــلــبــي از        
امروز، مقابل حکومـت بـايسـتـيـد و          

نمي تواني، اجازه .  بگوييد نمي گذارم
نمي دهم و آن انـدازه هـم شـخـصـيـت             
محـبـوب داشـتـه بـاشـيـد، آن انـدازه                 
کـمـپــيـن مــوفـق داشــتـه بــاشـيـد، آن                
دسترسي به جامعه را داشته باشيد تا 
جامعه بسرعت ببينـد و انـتـخـابـتـان           

 .کند
 

بحث قدرت دوگانه بر سر اينسـت کـه     
حزب بعنوان يک قطـب و آلـتـرنـاتـيـو           
حکومتي در برابـر حـکـومـت عـرض          

عليه اعـدام  " من در برنامه .  اندام کند
به روي خط رفتـم  "  فاطمه حقيقت پژوه

تا اين نکته را توضيح بدهـم کـه ايـن        
حکومت صالحيت حقوقي و قضايـي  

ايــنــطــور نــيــســت کــه فــقــط           .  نــدارد
حـکـم پـنـج       .  ميـ اعدامش را قبول ندار

کـل  .  ميـ ماه زندانش را هم قـبـول نـدار     
. ميـ سيستم قضائي اش را قـبـول نـدار     

در آن   "  جرم شنـاسـي  " مگر چيزي بنام 
مملـکـت وجـود دارد؟ مـگـر وکـيـل                
مدافعي هست؟ مـگـر حـتـي حـقـوق             
وقوانين جزا به معناي سـيـصـد سـال         
پيش در اروپا يا بمعنائي که صد سال 
پــيــش انــقــالبــيــون عصــر مشــروطــه         
خواهان آن بودند در ايران وجود دارد؟ 

يـن تـريـن      يحقوق و قانوني، حتي با پا
استانداردهاي امـروز دنـيـا، در کـار             

جـرم  .  عدالتي در کار نـيـسـت     .  نيست
دادستان و وکيل .  شناسي معنا ندارد

. مدافع اصالً معلوم نيست يعني چـه   
اين حکومت صالحيت قضايي نـدارد  
همـانـطـوريـکـه صـالحـيـت سـيـاسـي                

. اين حکومت، مشروع نيسـت .  ندارد

اين حکومت، ذيصالح نيست و بـايـد   
 . برود

حزب بايد بر سر هر مـوضـوعـي کـل         
حــکــومــت و نــظــام مــوجــود را بــه               
محاکمه بکشد، رو به جامعه، زنده و   
روشن حرف بـزنـد و آنـقـدر هـم بـايـد                
شخصيت وارد، مسلط و مـتـکـي بـه       
نفس داشـتـه بـاشـد کـه بـتـوانـد ايـن                  
سياست را بطور همه جانبه و پيگيري 

رفقا، اينجا يک مسئلـه  .  به پيش ببرد
ي "  جونـيـوريسـم   " اي وجود دارد و آن، 

خـودمـان را     .  است کـه در مـا اسـت           
اين موقـعـيـت را      .  دست کم ميگيريم

نمي رويم بعنـوان مـدعـي      . نمي بينيم
در .  الــعــمــوم مــردم صــحــبــت کــنــيــم       

دادگستري مدعـي الـعـمـوم قضـائـي           
داريم و ما اينجا مدعي العموم مردم 

. مدعي هسـتـيـم   .  هستيم در سياست
طلبکـار هسـتـيـم و بـايـد بـا قـدرت                   
بگويـيـم در مـقـابـل حـکـومـت مـي                  
ايستيم به اين دليل کـه ايـن رژيـم در          

بايـد از    .  هيچ موردي صالحيت ندارد
هر حکم سنگساري استفاده کنيـم تـا     
بگوييم همه ايـن بسـاط را بـر سـرت             

تـفـاوت اسـاســي      .  خـراب مـي کـنـيــم        
وجود دارد بين اينکه شما يک فعال و   
رهبر عملي خوب در فالن اعتصـاب،  
در فالن حرکت عليه اعدام، در فـالن      
جشن اول ماه مـه يـا مـراسـم هشـت              
مارس باشيد با حزبي کـه تـمـام ايـن           
کارها را کرده و به حزبي تبـديـل شـده      
که مردم آنرا بـعـنـوان قـطـب مـقـابـل             
حکومت مي بينند، به رسميتش مي 

) و بقول مـنـصـور حـکـمـت        (شناسند 
حکومت کردن را در ناصيه اش مـي      

حزبي کـه مـدعـي ونـمـايـنـده              .  بينند
. سياسي مردم در برابر حکومت است

ما ارتباطاتي را کـه در ذهـن مـردم              
ما .  برقرار نمي شود، برقرار مي کنيم

نقطه ها را بهم وصل ميکنـيـم و کـل        
مـردم نـاراضـي      .  تصوير را مي کشيم

وخشمگين اند، از گراني و بيکاري و   
حقوقي، از ايـنـکـه    ي بي تاميني، از ب

چرا فالني اعدام شد، چرا دستگـيـر و     
شکنجه شد، چرا کارگر شالق خـورد،    
چرا زنان نصـف مـرد بـحـسـاب مـي               
آيند، چرا مي خواهند دوره تحصيلـي  

. دختران را کوتاه تـر کـنـنـد و غـيـره              
اينها همه بهم مربوط اند و حزب بايد 
اين ارتباط را در ذهـن مـردم بـرقـرار         

اگر شما اين نقطه ها را در ذهـن  .  کند
مردم خوب به هم وصل کنيد، چـيـزي   
کــه مــردم در بــرابــر خــودشــان و در               
صحنه سـيـاسـي جـامـعـه ايـران مـي               
بــيــنــنــد، ايــن خــواهــد بــود کــه يــک             
جمهوري اسالمي هست و يـک حـزب       
کمونيست کارگري و اين حـزب هـيـچ      
چيز اين حکومت را قبول ندارد و قدم 
به قدم هم دارد اينرا نشـان مـي دهـد        

وقـتـي مـي گـويـد کـه ايـن                .  که چـرا   
حکومت نبايد اعدام کنـد، ايـنـرا در        
سطح حقوق مجرمين نگاه نمـي دارد    
و يک بحـثـش ايـن اسـت کـه اسـاسـاً                
حقوق مجرمين در ايران رعايت نـمـي   

برويد بخش حقوق مجرميـن را    .  شود
بـخـوانـيـد     "  يک دنياي بهتر" در برنامه 

که يادم است آنزمان منصور حکـمـت   
ميگفت اين بخش را مـفـصـل تـر از           
ديگر مطالبات برنامه ها نـوشـتـم بـه       
اين دليل کـه حـقـوقـي قضـائـي يـک                

. مسئله اساسي در جامعه ايران اسـت 
حکومتها همواره خواسته اند از نـظـر   
سياسي بکوبـنـد و سـرکـوب کـنـنـد،              
مدام اعدام کرده اند، کشته انـد و بـه       
هيچ وجه هيچگونه امنـيـت قضـايـي       

بـايـد در     .  در آن مملکت وجود نـدارد   
اين عرصه هـم کـل حـکـومـت را بـه               

 .محاکمه کشيد
 

رد صالحيت حـکـومـت      :  خالصه کنم
در هر زمينه اي و ظاهر شدن بعـنـوان   
بديل سياسي حکومت در هر زمـيـنـه    

اين حلقـه اصـلـي کـار مـا اسـت               .  اي
بايد ببينيم چه موضوعاتـي را    .  است

بايد بگيريم و تـبـديـل کـنـيـم بـه يـک               
مسئله مهم سياسي در رابطه بـا زيـر       
سئوال بردن کل اين حکومت و مطرح 
کردن ما بعنوان حزبي که بايد بيايد و 

بـحـث بـر سـر         .  حکـومـت را بـگـيـرد         
. تاکتيک جنبش هاي روزمره نـيـسـت     

است، وسيع تر و جامع "  ماکرو" بحث 
بحث اين است که در سـطـح     .  تر است

جامعه حزب بايد بعنـوان آلـتـرنـاتـيـو         
بـايـد   .  سياسي حکومت انتخاب شود

مردم بـگـويـنـد جـمـهـوري اسـالمـي                
طـوري بـايـد      .  ميرود و حزب مي آيـد   

ده روزي   " باشد که مثل روايت کتاب   
از انــقــالب   "  کــه دنــيــا را تــکــان داد         

اکتبر، مردم بگويند مـن نـمـي دانـم           
اين حـزب چـه ايـدئـولـوژي اي دارد،              

برنامه اش را هم خوب نخوانده ام اما 
نـمـي دانـم      .  اينها راست مـي گـويـنـد      

لنين خـوردنـي اسـت يـا پـوشـيـدنـي                  
امـا ايـنـهـا       )  بقول منـصـورحـکـمـت     ( 

حرف دل مرا مـيـزنـنـد و مـيـخـواهـم             
و بـراي ايـنـکـه         .  اينها بقدرت برسـنـد  

جامعه به اين نتيجه برسد، بايد شـمـا   
را بعنوان مـدعـي الـعـمـوم سـيـاسـي               
جامعه در مقابل حکومت و بـعـنـوان      

خود به کل وضع مـوجـود   "  نه" نماينده 
بحث فقـط بـر     .  ببينند و انتخاب کند

سر اين موضوع و يا آن موضوع، اين 
ــن                اعــتــصــاب، آن اعــتــصــاب و اي

اينها .  تظاهرات و آن تظاهرات نيست
همه، مقاطع و نکات الزمي هستـنـد   
براي اينکه کل اين تصوير را بـدسـت       
دهند، تصوير حزبي کـه مـردم را در           

 . برابر حکومت نمايندگي ميکند
شما اگر ايـن تصـويـر را از خـودتـان                
نــداشــتــه بــاشــيــد، صــد تــا پــيــروزي           
مقطعي، تاکتيکي و آکسـيـونـي هـم           
داشته باشيد، اين تصوير بـه جـامـعـه       

خودتـان بـايـد ايـن         .  منتقل نمي شود
خودتان بـايـد   .  تصوير را داشته باشيد

خودتان را در اين موقعيت ببينـيـد و     
مـانـع   .  در اين موقعيت مطرح کـنـيـد   

اين کار، بنظر من، همان ديد کليـشـه   
اي و سنـتـي اسـت کـه مـا هـنـوز از                  
انقالب و از نـقـش حـزب در انـقـالب            

ايـنـطـور    .  اين، جواب نمي دهد.  داريم
نيست که من آنـقـدر اعـتـصـاب مـي           
کنم تا اينکه يـک روز ذره ذره جـمـع              
گردد و قيام بشود و يا ايـنـکـه آنـقـدر        
اين کمپين و آن کمپين را به پيش مي 

ايـنـطـور    !  نـخـيـر   .  برم تا رهـبـر بشـوم       
. جامعه اينطور کار نمي کنـد .  نيست

بـحـثـي    .  اين مکانيسم کار نمي کـنـد    
برسر مـبـارزه در يـک سـطـح کـيـفـي                 

منصور حکمـت مـثـال      .  ديگري است
تروتسکيست هـايـي را مـطـرح مـي              

. کند که بر سر پيکت دُلمه مـي بـرنـد     
رهبـر کـارگـر نـمـي           شما با دلمه بردن

صد اعـتـصـاب را هـم خـوب              .  شويد
سازمان بدهـيـد، کـارگـر مـي گـويـد              
ــخــوبــي                 ــد ب ــوان ــوقــش ايــن مــي ت ف
اعتـصـاب سـازمـان دهـد و مـعـلـوم                 
نيست که بخوبي بتواند حکومت کند 
و اينطور نيست که بگـويـد اي کـاش        

. اينها بيايند و حکومت را بـگـيـرنـد        
چــرا ايــن را بــگــويــد؟ بــبــيــنــيــد؛ در             

ــمــانــي احــزاب            ــارل ســيــســتــمــهــاي پ
اپوزيسيون دولت، کـابـيـنـه در سـايـه           
تشکيل ميدهـنـد تـا در انـتـخـابـات              

احـزاب  .  بعدي مردم انتخابشان کننـد 
انــقــالبــي هــم بــايــد در اپــوزيســيــون           

. نماينده قدرت انقالب مـردم بـاشـنـد      
ما بايد مردمي را که مـي خـواهـنـد         
ــون              ــوزيســي ــد، در اپ ــرســن ــقــدرت ب ب
نمايندگي کنيم و ايـن يـعـنـي فـراتـر             

اعتصابات، تظاهرات ي رفتن از رهبر
ها، هشت مارس هـا و اول مـاه مـه            

آن کارها را کرده ايم که به ايـنـجـا    .  ها
آنـهـا هـمـه الزم بـودنـد و               .  رسيده ايم

هنوز هم الزمند اما اگر از اين فـراتـر   
نرويد، جامعه رويکرد سياسي به شما 

اين، بلحاظ کيفـيـتـي    .  نخواهد داشت
رهـبـر سـيـاسـي        .  يک چيز ديگر اسـت   

مردم، رهبري که مـردم بـه آن اقـتـدا             
مي کنند کـه بـيـايـد، قـيـامشـان را                
ــقــالب کــنــد و                ــدهــد، ان ســازمــان ب
حکـومـت را بـگـيـرد، صـرفـا رهـبـر                  

فراتر از .  محبوب تظاهرات ها نيست
آن است و اين، بطور کّمي به آن تبديل 

شما بايد تاکتيـک ديـگـري      .  نمي شود
بــايــد طــور ديــگــري     .  داشـتــه بــاشــيــد   

خودتان را ببينيد و بگونه ديگـري در    
 .جامعه ظاهر شويد

 
از جانب ديگر، امروز کـه نـگـاه مـي           
کنيد، مي بينيد بحث تکنولوژي هـم    

امـروز ديـگـر      .  وارد بـحـث مـي شـود        
مردم، اين آنتـن هـا و بشـقـاب هـاي              

. ماهواره اي را در هر دهاتي زده انـد     
مــا هــم االن تــلــويــزيــون بــيــســت و              

ونهـا نـفـر      يم و با ميليچهارساعته دار
ايـن تـکـنـولـوژي        .  در ارتباط هستيـم 

تلـويـزيـون و ايـنـتـرنـت            .  انقالب است
مـي تـوانـنـد       .  تکـنـولـوژي انـقـالبـنـد         

آنــتــي " تــمــام آن تــظــاهــرات       .  بــاشــنــد
و عـلـيـه جـنـگ در            "  گلوباليزاسـيـون  

بيش از شصت شهر دنـيـا در مـقـطـع          
حمله به عراق با اينترنت سازمـان داه    

اين تکنولوژي وجود دارد و اگـر      .  شد
در تصوير شما از انقالب، تلويزيون و   
کامپيوتر نباشد، من اساساً نمي دانم 

. که چطور مي خواهيد انقالب کـنـيـد   
اين، يعني قدرتي که لنين خوابـش را    

لنين چاپخانه نينا را داشـت  .  مي ديد
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ما تلويزيون بيست و چـهـار سـاعـتـه        و 
از اين ديد هم کـه نـگـاه کـنـيـم،           .  داريم

بايد بگويم کـه تـلـويـزيـون فـقـط ابـزار               
تبليغ، تـرويـج و نشـان دادن مـواضـع              
راديکال نيست و همانطور کـه گـفـتـم،         
حزب چيزي است فـراتـر از مـجـمـوعـه           
مواضع راديکال و تـبـلـيـغ آنـهـا و يـا                
چيزي است فراتر از حقيقت شنـاسـي و     

حـزبـي کـه      .  بردن حقيقت به ميان مردم
مي خواهد قدرت سياسي را بـگـيـرد،        

و بـايـد     ( همه اين کارها را کرده اسـت      
اما اگر بخـواهـد خـودش را        )  هم بکند

در هــمــانــجــا بــبــيــنــد، هــمــان حــزب            
محبوبي مي شود که فـقـط مـحـبـوب        

تلويزيون فقط اينطور نيست کـه    .  است
راديکاليسم حزب ما را به مردم نشـان    

تلويزيـون ابـزاري اسـت کـه مـي              .  دهد
 . تواند حرکت سازمان بدهد

رفقا، من قبل از آنـکـه بـخـواهـم ايـن               
" قــدرت دوگــانــه  " بــحــث را در قــالــب          

فرموله کنم، به اين فکر مي کـردم کـه       
حزب بايد برود و در جـامـعـه حـرکـت              

جامعه را حرکت بـدهـد     .  بوجود بياورد
بـنـظـر مـن، ايـن          .  و نيرو جابـجـا کـنـد      

فرمولبندي، عميق نـمـي شـد و نشـان           
نمي داد که ايراد کار کجاست و کسـي    
ممکن است از جابجا کردن نيرو به اين 
نتيجه هم برسد که خوب، اگـرنـه حـاال        
اما يک ماه ديگر حتماً بـايـد بـه آنـجـا          
برسيم که اعتصابات و تظاهرات تـوده    

فکرکنم االن روشـن    .  اي فراخوان بدهيم
باشد که چـطـور مـيـتـوانـيـم بـه آنـجـا                   

بله، بايد نيرو جابجا کرد امـا    . .  برسيم
حزبي مي تواند نيرو جـابـجـا کـنـد کـه           
بعنوان مدعي سيـاسـي مـردم بـتـوانـد           
مقابل حکومت بايستد و همانطور کـه  
گفتم، تکنولـوژي امـروز، تـلـويـزيـون،           
اينترنت و ارتباطات وسيعـي کـه مـي        
توان از اين طرق کسب کرد، همـه مـي     
توانند در خـدمـت انـقـالب و حـرکـت               

ايـنـطـور کـه نـگـاه           .  مردم قرار بگيرنـد 
کنيد، آنوقت مي بينيد چهره ها خيلـي  
مهم مي شود، کمپيـن هـا مـهـم مـي            
شود و در کل، کنـکـرت هـاي مـوردي         

درسـت  .  هم مطرح و مهـم مـي شـونـد        
مــثــل هــمــيــن دو مــوردي کــه دربــاره            

فـاطـمـه حـقـيـقـت          " و "  کبري رحمانپور" 
عمل کـرديـم و هـنـوز هـم بـايـد                  "  پژوه

ادامه بدهيم و در موارد ديگـري مـثـل      
اعدام، سنگسار، شکنجه، دستگيريها 
وسرکوبگريها و غيره هم، بـايـد طـوري      
عمل کنـيـم کـه بـه يـک قـدرت مـوثـر                   
سياسـي در بـرابـر حـکـومـت تـبـديـل                  

بــايــد طــوري شــود کــه وقــتــي         .  شــويــم
خامنه اي در هر موردي سخنراني مي 
کند، مردم مشتاق باشند که بـفـهـمـنـد      

پــاســخ حــزب   .  حــزب چــه مــي گــويــد       
بايد مردم ببينند که حـزب در    .  چيست

. مقابل فالن نماز جمعه چه مـي گـويـد     
در مقابل مانور ناجا چه مـي گـويـد و        
در مورد خطر حمله نـظـامـي آمـريـکـا         

جــامــعــه بــايــد حــزب را بــعــنــوان         .  چــه
نماينده خودش، بـلـنـدگـوي خـودش و            
بعنوان مطرح کننده تـمـايـل، آرمـان و         
جهت گيري سياسي خودش، در مقابـل  

 .حکومت ببيند
 

رفقا، مسئله عـاجـل مـردم حـکـومـت           
مردم ميدانـنـد عـلـت گـرانـي و             .  است

حقوقي که در جامعه بيداد يبيکاري و ب
ميکـنـد حـکـومـت فـاسـد جـمـهـوري                 

مردم مـي دانـنـد بـراي         .  اسالمي است
ذره اي بهبود در وضعيتشان بايد از شر 

مسـئلـه   .  اين حکومـت خـالص شـونـد        
سياسي مردم اين است که چطور از شر 
اين حکومت خالص شوند و حزبي کـه    
به اين جواب بـدهـد، مـيـتـوانـد حـزب              
رهبر مبـارزات و اعـتـراضـات جـاري            

حزبي که بگويد من در   .  مردم هم باشد
مقابل حکومت ايستاده ام و من و شما 

اينـکـه   .  ميتوانيم حکومت را بياندازيم
شوراها بقدرت مي رسند را بـايـد سـر          

گمان نکنيد کـه  .  جاي درستش گذاشت
هر چه به مردم بگويـيـد کـه شـوراهـاي          
خودتان را خواهيـد داشـت، بـه هـمـان            
. اندازه بيشتر به حزب روي مـي آورنـد        

راديکاليسم شوراها هم مستـقـيـمـا بـه        
نــقــش ونــفــوذ حــزب در جــامــعــه گــره            

انقالب، جشن توده ها اسـت    .  ميخورد
چون مردم دوست دارنـد رهـبـرشـان بـه          

رهبر، شوراها نـيـسـتـنـد،      .  قدرت برسد
بنـظـر مـن، اگـر انـقـالبـي              .  حزب است

اگـر  .  رهبر نداشته باشد، انقالب نيست
جامعه اي به اينجا نرسيده باشد که من 
مي خواهم يـک عـده اي را بـه قـدرت               

ممکن اسـت  .  برسانم، انقالب نمي کند
از زور گـرسـنـگـي عصـيـان کـنـد امـا                

جامـعـه اي انـقـالب         .  انقالب نمي کند

مي کند که آلترناتيو سياسي در بـرابـر     
ايـن  .  حکومت مـوجـود داشـتـه بـاشـد          

وقتي چنديـن  .  تجربه همه انقالبها است
ماه قبل از اکتبر در اولين روزهائي کـه  
لنين مخفيانه وارد روسيه شده بـود در      
جلسه اي سئوال ميشود که چـه کسـي       
حاضر است قدرت را از دولت درمـانـده   
کادتها تـحـويـل بـگـيـرد لـنـيـن بـلـنـد                   

آن .  ميشود و ميـگـويـد مـا حـاضـريـم           
زمان بلشويکها خيلي ضعيف بودند و   
خيلي ها به اين اعالم آمادگي خنديدند 
اما همين خط و جهات گيري بـود کـه       
لنين و بلشويکها را به رهـبـر انـقـالب         

 . اکتبر تبديل کرد
ما امروز خيلي قويتر از بلشويکهـا در    

ما هم اعالم ميکـنـيـم    .  آن دوره هستيم
که ميخواهيم و مـيـتـوانـيـم قـدرت را             

مـا  .  بگيريم و جـامـعـه را آزاد کـنـيـم              
مــيــتــوانــيــم قــدرت را بــگــکــيــريــم و            

ميتوانيم حکومت شورا ها . نگاهداريم
مـا مـيـدانـيـم بـه           .  را سازمان بـدهـيـم     

چـکـار   آمريکا چطور بـرخـورد کـنـيـم،          
کنيم که آمريکا به مـا حـملـه نـکـنـد،             
چــطــور جــواب اســالم ســيــاســي را در           

چـگـونـه بـايـد پـروژه           منطقه بـدهـيـم،        
تسليحات هسته اي را خنـثـي کـنـيـم،        
آزدي و بـرابـري را چـطـور در جـامـعـه                

در دوره انـقـالب و         .  متحقق ميکـنـيـم   
براي تبديل شدن به رهبر انقـالب بـايـد      
تمام اين سياستها و اين جهت گيري را   
در برابر آينه بگذاريد و تصويـر سـلـبـي       
اش، بعنوان سياستها ئي در نقد و نفـي  

يـد  بـا .  وضع موجود، را به مردم بدهيـد 
بگوييم که ما اين وضعيتي را که وجود 
دارد، از پايه قبول نداريم و عميـقـاً هـم      

هـمـانـطـور     .  بگوييم که چرا قبول نداريم
که گفتم، صالحيت رژيم در همه عرصه 
ها از سيستم حکـومـتـي تـا سـيـسـتـم             
قضــايــي، تــا ســيــاســت خــارجــي، تــا           
سياست داخلي، تا مانورهاي نظامي و 
انتظامي و تا تـمـام حـرکـت هـاي ايـن             
حکومت را بايد بزير سئوال ببريم و بـه      
نماينده تنفر و اعتـراض مـردم بـه کـل           

 . وضع موجود تبديل شويم
بايد بعنوان يک قدرت در برابر حکومت 
ظاهر شويم و ايـن فـقـط يـک مـوضـع               

رفقا، سـي سـال تـجـربـه            .  گيري نيست
پشت اين سياست است و اين موقعيت 

کسي بـه  .  را ما آسان بدست نياورده ايم
ما جايزه نداده است، ما اين موقـعـيـت    

را کسب کرده ايـم و امـروز بـايـد ايـن                
موقعيت را که ثمره سـي سـال مـبـارزه         
است بخوبي بشناسيم و به آن مـتـکـي        
شويم تا بتوانيم از جايي که قرار گرفتـه  

 . ايم، پيش تر و فراتر رويم
 

اسـاس  .  بحثم را در اين جا تمام ميکنم
اين بحث قدرت دوگانه و امکان تبديل 
شدن حزب به آلترناتيو سياسي در برابـر  

تالش کردم منظـور خـودم و       .  رژيم بود
معناي جديد و غير متعارفي که از اين 
اصطالح قدرت دوگانه را مد نظـر دارم    

ايـنـکـه بـراي حـزب مـا             .  توضيح دهـم 
به چه معناست "  قدرت دوگانه"تاکتيک 

و چرا بايد جهت گيري حزب بـر اسـاس     
بنظر من، جامعه ايران . آن استوار باشد

بلند نمي شود و اين حکومت را نـمـي       
اندازد اگر اين حزب، اين موقـعـيـت را      
. نبيند و در جايگاه خودش قرار نگيـرد 

همانطور که گفتم، ممکن اسـت شـمـا        
خيلي هم محبوب باشيد، تلويزيونـتـان   
را چندين ميليون نفر بيشتر ببيـنـنـد و      
حتي به فراخوانهاي ماليتان هم جـواب  
مثبت بدهند، اما تا زماني کـه مـردم       
شما را بعنوان يک حزب مدعي قـدرت    
سياسي در برابر حکومت نببينـنـد کـه      

ايستاده و مي خواهد به نمايـنـدگـي از      
آنان جمهوري اسالمي را کنـار بـزنـد و        
حکومت را بـگـيـرد، انـقـالبـي شـکـل               

من طبعا اين بـحـث را     .  نخواهد گرفت
در آينده بيشتر باز خواهم کرد و شـايـد     
اين امکان وجود داشتـه بـاشـد کـه بـر            
اساس اين بحث بعدا سنـدي هـم بـراي        

در هر حال، بـراي  .  تصويب تنطيم کنيم
اين هم باز بنوبه . اين پلنوم فرصت نشد

خود رابطه حزب و جامعه را نشان مـي  
در واقع، تحوالت آنچنـان سـريـع      .  دهد

اتفاق مي افتند و چنان مستـقـيـمـا بـر        
کار ما تاثير ميگذارد که تا يک هـفـتـه    
مانده به پلنوم بايد در پي ارائـه اسـنـاد      

اگر اين تحوالت اخير مربـوط  !  تازه بود
کـبـري   " به مسئله ناجا و قضيـه اعـدام       

و نقـشـي کـه حـزب مـا در              "  رحمانپور
برخورد به اين مسائل ايفا کرد نميبود، 
شايد من به صرافـت طـرح ايـن بـحـث            

در هر حال، امـيـدوارم بـر        !  نمي افتادم 
اساس اين بحث بتوانيم يک جهت گيري 
و ســنـد رسـمــي بــا فـرمــولـبــنـديــهــاي              

) شايد در دفتر سياسـي    (  دقيقتري را 
 .* متشکرم. به تصويب برسانيم

اين نوشته را هادي وقفي پياده و تـايـپ   
 .کرده است
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جمع شدن هر چند نفري به تـجـمـع ضـد       
حکومتي منتج مي شود و حـتـي بـدي      
غـذا بـه مــوضـوعـي سـيــاسـي و ضــد                 
حکومتي تبديل مي شود، در شرايطـي  
که خاتمي و خامنه اي و احـمـدي نـژاد          
حتي با بسيج امنيتي فوق العاده جرات 
حضور در دانشـگـاه را نـدارنـد، شـعـار             
دادن عليه احمدي نژاد نـمـي تـوانـد در           
قالب سياسـت هـاي تـبـلـيـغـاتـي دوي               

سـردمـدار دوي     .  خردادي محدود بمانـد 
خرداد که ظاهرا اين شعارها در تـبـلـيـغ     
او سرداده شده خودش تـاکـيـد دارد کـه         

و مي داند سيـل کـه     "   مرگ بر" نگوييد 
بيايد ديگر اثري از هيچ کدامشان نمـي  

درنــتــيــجــه ريــخــتــن مــدام ايــن        .  مــانــد
شعارها به جـيـب دوي خـردادي هـا و               
تاکـيـد بـر دوي خـردادي بـودن آن هـا                   
خطاي سياسي ست که  ناشي از نـديـدن   
کل اوضاع و سرنگوني طلبي توده اي و 
راديکالي است که وسيع تر قـد بـر مـي        

خط شکست طلبي شناخته شده . افرازد

ايست که حاال سعي مـيـکـنـد خـود را            
 .اينطور توجيه کند

آذر امسال با قدرت نشـان   ۱۶ آن چه که 
داد، قدرت و حضـور پـررنـگ جـنـبـش           
سرنگوني طلـبـي و بـاز بـودن مسـئلـه               
قدرت در جـامـعـه، رفـتـن شـعـارهـاي                 
سوسياليستي مثل برابري زن و مـرد و      
عــلــيــه اعــدام و ســنــگــســار در قــلــب             
ــه هــم               اعــتــراضــات دانشــجــويــي و ب
ريختگي و آشفتگي صفوف حـکـومـت      

صحنه سياست در ايـران بسـيـار        .  است
حکومت نـمـي     .  بحراني و ملتهب است

تواند صفوف خود را جمع و جور کند و   
نتوانسته حـتـي دانشـگـاه را پـادگـانـي              
کــنــد، اعــتــراضــات دانشــگــاه بســيــار         
تعرضي و با قدرت پيش مـي رود و از        
خيلي شعار ها و جرياناتـي کـه ادعـاي        
 رهبري و پيشرو بـودن را دارنـد بسـيـار          
جلو تر است، ايراداتي دارد ، از جـملـه     
مساله تشکل و تـحـزب دادن بـه ايـن             
چپ که بـايـد بـا کـار فـراوان و تـالش                 

 .شبانه روزي حل شود
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در ادامـه بـازخـوانـي         :   يک تـوضـيـح   ( 
کاپـيـتـال مـارکـس تـوسـط مـنـصـور                 
حکمت، در اين بخش، از کـاال شـروع       

. ميکنيم و به مقوله ارزش مـيـرسـيـم        
منصور حکمت توضيح مـيـدهـد کـه         
چگـونـه در جسـتـجـوي راز مـبـادـلـه                  
پذيري کاال ها ما الجرم بـايـد قـدم بـه         
قدم از خصائل کنـکـرت کـاال انـتـزاع          

کـار مـجــرد     " کـنـيــم  تـا بـه مـقــوـلــه                 
بـعـنـوان جـوهـر ارزش          "  اجتماعا الزم  

دنبال کردن  اين سير تجريد که .  برسيم
کمي بعدتر منصور حکمت بـر اسـاس     

مـارکـس را     "  تجـريـد واقـعـي      " آن متد 
و مـا هـفـتـه ديـگـر             ( توضيح ميدهد 

او .    بسيار جالب است)   خواهيم آورد
همچنين اشاراتي بـه تـفـاوت تـئـوري            
ارزش مــارکــس بــا تــئــوري هــاي                  
اقتصاددانـان کـالـسـيـک قـبـل از وي                

. اين اشارات کوتاه ولي مهم انـد .  دارد
ــه          و "  کــار مــجــرد    " مــارکــس مــقــوــل

تـئـوري ارزش     " را وارد "  اجتماعا الزم" 
ميکند و در واقـع آنـرا        "  بر مبناي کار

تکامل مي بخشد و از لحاظ عـلـمـي      
در عـيـن حـال بـقـول            .  تدقيق ميکـنـد  

حکمت از هـمـيـن ابـتـدا و در سـطـح                
همين مقوالت پايه اي نظـيـر ارزش و       
ارزش مبادلـه اسـت کـه مـارکـس راه              
خود را ريکاردو و اسميت و غيره جـدا  
ميکند و اقتصاد سياسي را مورد نقد 

 . قرار ميدهد
در مواردي بنـظـر مـيـرسـد کـه مـتـن               
انسجام دلخواه را نـدارد و اگـر خـود              
حکمت زنده بود حتما آنرا  براي چـاپ    

اما ما ترجيح .  اديت و  تدقيق ميکرد
داديـم کـه عـيــن گــفـتــار شــفـاهــي را                
بصورت مکتوب ارائه دهيم و تنها بـه  

اديت نگارشي اکتفـا کـنـيـم و هـرجـا             
کلمات و عباراتي را اضافه کـرده ايـم       

طـبـق مـعـمـول        .  در پرانتز قرار دهـيـم    
سعي کرديم از متن موجود در سـايـت   
عمومي حکمت استـفـاده کـنـيـم امـا           
تقريبا تمام آن هنگام  تطبيق با فـايـل     

تيتر ها و سـو      .  آديو تغيير يافته است
 ) جوانان کمونيست. تيترها از ماست

 
بازخواني کاپيتال، سـمـيـنـار انـجـمـن            

 ٢٠٠١ مارکس لندن فوريه 
 
 

 خواص دو گانه کاال 
 

. کـاال :  مارکس از اينجا شروع ميکند
شـمـا   .  و ميگويـد ايـن کـاال چـيـسـت            

د چرا ميگويد کاال يممکن است بگوي
. مبناي ثروت جامعه بورژوايـي اسـت    

اينجا شما بايد متوجه باشيد که کـاال    
را بــا مــحـصــول و بـا شـيء اشـتــبــاه                 

هر شيء تاريخـا کـاال نـبـوده         .  نگيريد
براي مثال هـوا،  .  االن هم نيست.  است

کـاال  .   هست و ما استفاده مـيـکـنـيـم     
يا براي مثال زمين و مزرعه و .  نيست

ملک اربابي خان در پانصد سال پـيـش     
و برخي کشورها تا همين هفتـاد سـال     

مـارکـس مـيـگـويـد         .  پيش، کاال نبود
هم به درد يـک      .  کاال دو خاصيت دارد

چيزي ميخورد، يعني ارزش مصـرف      
ــه دارد              .  دارد ــل ــاد ــب ــم ارزش م . و ه

. ميشود آنرا داد و چيز ديگري گـرفـت    
. يعني ميشود با آن بـده بسـتـان کـرد          

وقتي که بازاري براي مـبـادـلـه امـالک        
اربابي وجود ندارد، کسي ملک اربابـي  
اش را براي مثال با کامپيوتـر عـوض     

از صاحب قلعه تا بـدبـخـت    .   نمي کند
ترين آدمي که آنجا کار ميکـنـد هـمـه       

شما مال مـلـک   .  آدم هاي آن امالک اند
رابـيـن   " مـيـگـويـنـد        .  معيني هستـيـد  

ايشـون رابـيـن هـاکسـلـي           "!  هاکسـلـي  
ايـن  ".   پـرنسـس ويـلـز      " يا مثال   .  است

آن جـاي مـهـم اسـت و ايشـان                "  ويلـز " 
يا لـرد فـالن مـلـک           .  پرنسس آنجاست

. بيرون آنجا ايشان کسي نيسـت .  است

اگر يک کسي آدم اسـت بـخـاطـر ايـن              
است که تعلق دارد به آن مزرعه و کـوه  

آن .  و تپه اي کـه مـلـک اربـابـي اسـت              
کاال آنچـيـزي اسـت      .  ملک کاال نيست

که دارد مبادله ميشود، مـيـدهـنـد و         
 .ميگيرند و ارزش مبادله دارد

 
و  (use value) بين ارزش مصـرف  

 (change value) ارزش مــبــادـلــه   
ارزش مصــرف   .   تــفــاوت وجــود دارد    

خاصيت فيـزيـکـي يـک چـيـز اسـت و                
ارزش مبادله توانائي آن براي مبـادـلـه    

فـرض کـنـيـد از         .  با چيز ديگري اسـت 
زير زمين منزلتان قليان پـدربـزرگـتـان     
را پيدا ميکنيد و ميخواهيد آنـرا دور    

بعد همخانه شما مـيـگـويـد     .  بياندازيد
بعد اين جمله بعدش را دقـت      !  نه نه نه
، " کـلـي مـي ارزد       " اگـر گـفـت        .  کنـيـد  

بدانيد که دارد راجع به ارزش مـبـادـلـه     
بـه  " اگـر گـفـت        .  آن قليان حرف ميزنـد 

، دارد راجـع  " درد ميخورد، دور نينداز
. به ارزش مصرف آن صحبت ميـکـنـد   

ايد براي اينکـه   اگر چيزي را نگه داشته
بدرد ميخورد، ايـن ارزش مصـرفـش          

ــا مــهــم اســت            ــراي شــم ــرا    .  ب ــر آن اگ
اي که فکر ميـکـنـيـد کـلـي          نگهداشته

ميارزد، در اين صورت به خود قلـيـان   
فـقـط   .  و به قليان بودنش کاري نداريـد 

در ايـن    .  ميدانيد کـه کـلـي مـي ارزد          
چون ارزش   .  صورت اين يک کاال است

 . مبادله دارد
 

اين دو خاصيت،  اولين دو شخصيتـي  
هستند که مـارکـس در کـاال مـطـرح            

جالب اين است که  شما نمـي  .  ميکند
توانيد بـا هـردو ايـن شـخـصـيـت هـا                   

مـارکـس مـيـگـويـد         .  معاشرت کنـيـد  
شما نميتوانيد يک کاال را هم مصـرف  

يـا آنـرا     .   کنيد و هـم مـبـادـلـه کـنـيـد            
مصرف ميکنيد، يا مبادله، هر دو بـا  

نميتوان در آن واحـد يـک         !  هم نميشود
چــيــز را داد و هــم آن را داشــت و                      

و جالب ايـن اسـت کـه در          .  نگهداشت
طول اين بحث ميرسيم به يک کـااليـي      
که وقتي داريم آنرا مصرف ميکـنـيـم،    

و دقـيـقـا      !   داريم آنرا مبادله ميکنـيـم  
ديالکتيک قضيه و سـنـتـز شـدن ايـن              
دوگانگي که در کـاال هسـت، در يـک          
کااليي که االن اسمش را به شما نـمـي     

يـک  .  گويم، خودش را نشـان مـيـدهـد        

کااليـي هسـت کـه وقـتـي مصـرفـش                
ميکنند دارند مبادله اش ميکنـنـد و     
وقتي مبادله اش ميکننـد دارنـد آنـرا        

ولــي در مــورد      .  مصــرف مــيــکــنــنــد   
تمامي بقيه کاالها ايـن دو خـاصـيـت         

) ارزش مصــرف و ارزش مــبــادــلــه          ( 
امـا ايـن دو ويـژگـي           .  انـد  مانعةالجمع

نمـيـشـود    .   شرط الزم يکديگر هستند
کاالئي ارزش مصرف نـداشـتـه بـاشـد          

بـه درد هـيـچ        .  ولي آنرا مـبـادـلـه کـرد       
کسي نـخـورد، ولـي مـبـادـلـه بشـود،               

بعد ميرسيم به اينـکـه بـعـدا       !  نميشود
اين فرم هاي تاريخي چـگـونـه بـدسـت          

در هر حال کـاال بـايـد داراي          .  مي آيد
دو خاصـيـت ارزش مصـرف و ارزش            

 . مبادله باشد
 

داري مـحـصـوالت         در جامعه سرمايه
هر دو اين خصوصيـات را دارنـد امـا          
در جامعه فـئـودالـي مـا فـقـط ارزش             

در حـاشـيـه      )  البتـه . ( مصرف را داريم
جامعه فئودالي مبادله وجـود دارد و        

ولـي  .  ما ارزش مبادله را مي بـيـنـيـم      
براي مثال، اگر کسي ميرود به بـازار،     
دارد  مازاد محصول بر مصرف خـود    
را ميفروشد و يک چـيـز ديـگـر را کـه              

اما وقتي کـه    .  ندارد بجاي آن ميگيرد
کشــت مــيــکــرده اســت بــه قصــد                  
معـامـالت گـنـدم کشـت نـمـي کـرده                 

يک جايي در کشاورزي به جايـي  .  است
ميرسيم که طرف به قصد فـروش دارد    

معلوم است که نمـي  .   توتون مي کارد
مـي  .  خواهد آنهمه سيـگـار دود کـنـد        

ولي جامعه سرمـايـه   .  کارد که بفروشد
داري جامـعـه اي اسـت کـه اسـاسـش               

هـر  .  اسـت )  توليد براي فـروش ( همين 
چيزي هست، اگـر شـيـئـي هسـت کـه             
داريــد مصــرف مــيــکــنــد حــتــمــا از            

محصول کـار    .  يکجايي آنرا خريده ايد
 . خانگي نيست

ارزش مصرف و ارزش مبادـلـه   ( اينها 
، اولين دوتا پديده اي هستند که  ) کاال

  .ما در کاپيتال با آنها روبرو هستيم
 
 

 جسميت کاال و ارزش   
 

ارزش مصرف يک چـيـز از کـجـا مـي            
 آيد؟ چرا يک چيزي به درد ميخورد؟ 

 

وقتي نگاه ميـکـنـيـد کـه از خصـلـت              
آن چـيـز     .  مادي و فيزيکي آن مـي آيـد    
مـيـشـود    .  يک کاري ازش بـرمـي آيـد         

ميشود آنرا گذاشت زير پايـه  .  خوردش
. مي شود آنرا خوانـد .  پيانو که لق نزند

غـذا  .  درد و مرضي را درمان ميکـنـد  
ارزش مصرف .  ابزار کاري است.  است

به خصـوصـيـات فـيـزيـکـي آن پـديـده                
. در آن هســت      .  مــربــوط مــيــشــود       

ايـن يـا     .  ميتوانيد برويد مطالعه کنيد
آن شيئ به خاطر ايـن کـه فـالن مـواد             
شيميائي را در خود دارد به درد اين يا 

چون فالن مکانيسـم  .   آن کار ميخورد
اند، ميتواند زمـان   را در آن تعبيه کرده

اين خـاصـيـت آن شـيء         .  را نشان دهد
ارزش مصـرف    .  براي شما مهـم اسـت    

بنابراين يعـنـي داشـتـن صـفـاتـي کـه               
 . نيازهائي را برآورده کند

 
اما ارزش مبادله چيست؟ آيا بـخـاطـر    
 اين است که چيزي در آن پديده هست؟ 

  
اگر ارزش مصرف را ميـتـوان از روي       
ظواهر فيزيکي اشياء تشخـيـص داد،     
ارزش مـبــادـلـه را چـگــونـه مــيـشــود               
شناخت؟ کجاست؟  آيا ميشود من به 
اين نگاه کنم و بگويم چند مـي ارزد؟      
ميتوانم بفهمم کـه چـرا ايـن مـبـادـلـه              
ميشود؟ ميگويند کس ديـگـري آنـرا        

باشد قبول کس ديگري آنرا .  ميخواهد
بخاطر ارزش مصرفش آنرا .  ميخواهد
ارزش مـبـادـلـه تـا وقـتـي              .  ميخواهد

آنکس اين شيء را نخواستـه اسـت در       
کجاست؟ اين سوالي است که ميخواد 

 . ما را به سمت مقوله ارزش ببرد
 

ارزش مصرف فقـط وقـتـي مـتـحـقـق            
در .  ميشود که آن پديده مصرف بشود

حــيــن مصــرف شــدن آن چــيــز ارزش             
شـيـئـي     .مصرف اش متحقق ميـشـود  

که هنوز دست شما نيست و کـاري بـا       
آن نمي توانيد بـکـنـيـد هـنـوز  ارزش             

ارزش .  مصرفش را استفاده نمي کنيـد 
آن ( مصرف بنا به تعريف در مصـرف    

پـديـده اي در       .  متحقق ميشود)  شيء
ارزش .  داخــل خــود آن شــيء اســت             

مبادله از طرف ديگر، بنظـر مـيـرسـد       
بـنـظـر    .  که هيچ جنبه فيـزيـکـي نـدارد      

شما اين را .   مي آيد که يک عدد است

 تئوری مارکس در باره ارزش
 کاال، ارزش مصرف، ارزش مبادله و ارزش

 منصور حکمت

 16ادامه صفحه  



ميدهيد و  در عوض  مثال سه واحـد،  
. دو واحد از شيئ ديگري را ميگيـريـد  

بنظر ميرسد آن نسـبـتـي کـه حـاضـر               
ميشوند شيئ شما را با شيئ ديـگـري     

. مبادله کنند، ارزش مبادله آن اسـت     
. و بنظر ميرسد که اين تصادفي اسـت   

معلوم نيست از کجا مي فهميم  چـرا      
سه واحد از اين شـيـئ در مـقـابـل دو              

. واحد از شيئي ديگر قـرار مـيـگـيـرد         
بنابراين ارزش مبادله در وهله اول بـه      

حتي بنظـر  .  نظر ميرسد يک عدد است
ميرسـد کـه ايـن عـدد تصـادفـي هـم                  

 . هست
امروز رفتيم بازار به شمـا مـيـگـويـنـد         
کتابت را به من بده من دوتا گوسفـنـد   

فردا ميرويم بازار و کس .  به تو ميدهم
در ( ديگري مي آيد و مـيـگـويـد مـن          

پنج کيلو گيالس به شمـا  )  ازاي کتاب
رابطه پنج کـيـلـو گـيـالس بـا           .  ميدهم

. دوتا گوسفند را ما نمي دانيم چيست
اين پديده اي که اينها را به اين نسبـت  
ها با هم مبادله ميـکـنـنـد کـه ارزش          
مبادله اينهاست از کجا آمـده اسـت؟       
وقتي که همه عددها را زيـر هـم مـي          
نويسيم، بايد به ايـن نـتـيـجـه بـرسـيـم               

چـيـزي   )  ارزش مـبـادـلـه      ( قاعدتا اين   
است که از بـيـرون بـه ايـنـهـا الصـاق                  

تصميم يـک کسـان ديـگـري         .   ميشود
) به اين نسـبـت هـا       ( است که اينها را 

اقتصاد امروز مـيـگـويـد       .  ميخواهند
!  عرضه و تـقـاضـا     .  بله همينطور است

شما به بازار ميرويد و بسته به ايـنـکـه    
چــنــد نــفــر بــراي آن چــيــزي کــه شــمــا             
ميخـواهـيـد صـف کشـيـده انـد، ايـن                 

قـيـمـت در بـازار         !  ميـشـود قـيـمـتـش        
 . تعيين ميشود

 
امــا آيــا قــيــمــت تصــادفــي اســت؟              

مارکس ارزش مبادله را ميگـويـد تـا      
ارزش و بعـد قـيـمـت هـا را تـوضـيـح                 

) در بـازار   ( چرا قيمت يک چيـز    .  بدهد
اين است؟ و بعد نوسـانـات قـيـمـت را          

آن ( حول قيمت هاي واقعي کـه پشـت       
ولـي  .  هسـت را مـيـگـويـد         )  نوسانات

سوال اين است که آيا اين از بـيـرون بـه      
اين پديده الصاق ميـشـود؟ يـا واقـعـا          
چيزي در اين شيء هست که ميگـويـد   

. ارزش مبادله اش چقـدر بـايـد بـاشـد         

مـي  ( چقدر بر حسب چه چيز ديـگـري       
 ؟ )ارزد

 
 ارزش و کار آدمی

 
اگر آدم دوتا مبادله بکند و بعـد فـوت     

)  موضـوع را   ( بکند، خوب نمي تواند 
ولي شمـا کـل مـبـادالت يـک            .  بفهمد

 –جامعه تجريدي را در نظر بگـيـريـد      
فعال در بـاره جـامـعـه سـرمـايـه داري              

را در   ( حرف نمي زنم، يک جامعه اي     
که در آن يک عده جنـسـي   )   نظر گيريد

من .  را با جنس ديگر مبادله ميکنند
کتـاب را مـيـدهـم دوتـا چـيـز ديـگـر                    
ميگيرم و آن دوتا چيز را بـا چـيـزهـاي       
ديگري عوض ميکنم و کسـان ديـگـر      

وقتـي  .  هم دارند همين کار را ميکنند
.  اينها را زير هم بنويسيم، جالب اسـت 

چون بعد متوجه ميشويم که مـن ايـن       
کتاب را هم با ميوه عوض مـيـکـنـم،       
هم با احشام عوض ميکنم، و هـم بـا         

چطور ميـشـود   .  ساعت عوض ميکنم
که يک چيزي با چـيـزهـاي مـخـتـلـفـي             

ايـن  ( عوض ميشـود و نسـبـت هـاي             
هم دارد کمابيش در هـر  )  عوض کردن

دوره  جا مي افتد؟ اين کتاب را مثـال  
 .  با دوتا از فالن چيز عوض ميکنند

 
مارکس مـيـگـويـد بـايـد يـک جـوهـر                  
مشترکي در همه اين کاالها مـوجـود     
باشد که بشود آنهـا را بـا هـم عـوض             

چــيــزهــايــي کــه از يــک جــنــس           .  کــرد
دوتـا  .  نيستند را نمي شود عوض کـرد 

چيز که از يک جنس نيستـنـد چـگـونـه        
ميتوانند معادل باشند؟ شما ميگويد 
! اين معادل است با يـک کـيـلـو سـيـب          
. ولي آن سيب است و اين کتـاب اسـت    

چگونه معادل يکديگرند؟ چه چيز ايـن  
دو را داريد با هم مقايسه ميکنيد کـه  
ميگوييد يک کيلو سيب مثل يک دانه 

چگونه مساوي بـودن دو      .  کتاب است
پديده مختلف از دو جنس مختلف را   
بيان ميکنـيـد؟  مـارکـس مـيـگـويـد               

. حتما يک چيز ثالثي در اين ها هسـت 
بـه ايـن نسـبـت         )  چـيـز ثـالـث      ( که آن     

يـک  .  در اين هـا وجـود دارد      )   معين( 
برابر در اين هسـت و دو بـرابـر در آن              

 .  هست
 

چيست؟ که هم در غذا )  ثالث( آن چيز 

هست و هـم در صـنـدلـي، در مـيـوه                 
هست، در وسائل مکانـيـکـي هسـت،       
در سوخت هست و غيره؟  و هرچه هـم  
به شيئيت آن نگاه ميکنيد  پيدا نـمـي   

مي شود فهميد که هـيـچ چـيـز         .  کنيد
فيزيک مشترکي بين اين کتاب و يـک      

بين اين کـتـاب و مـعـلـم            .  برده نيست
بين ايـن کـتـاب و          .  گيتار شما نيست
ولـي هـمـيـه ايـنـهـا            .  حيوانات نيـسـت  

اين وجه .    دارند باهم مبادله ميشوند
مشترک بنابراين نميتواند از خصـلـت       

. فيزيکي کـاالهـا نـاشـي شـده بـاشـد               
برعکسِ ارزش مصرف که از خصـلـت     
فيزيکي کاالها سرچشـمـه مـيـگـيـرد،         
ارزش مبادلـه بـايـد از جـاي ديـگـري               

مـارکـس مـيـگـويـد          .سرچشمه بگيـرد 
وقــتــي مشــخــصــات فــيــزيــکــي ايــن          

ها را کنار بـگـذاريـم، آنـچـه کـه              پديده
مــيــمــانــد ايــن اســت کــه هــمــه آنــهــا             

 . محصوالت دست آدم هستند
 

ممکن است بگوييد کـه مـثـال مـيـوه          
ولي مـيـوه     .  محصول دست آدم نيست

اي که محصول دست آدم نيست بـاالي  
اگر از درخت آمد پايـيـن   .  درخت است

و به جايي آمد که بتواند مبادله بشود 
. آنوقت ديگر محصول دست آدم اسـت 

يا ممکن است بگويند اين نمـک را از      
. زمين کنده اند و دارند به ما ميدهند

باشد باالخره وقتي از زمين ميکـنـنـد    
هـرچـيـزي    .  محصـول دسـت آدم اسـت         

ولـي  .  ريشه جسمي اش طبيعت اسـت   
ما نـتـوانسـتـيـم کـاال بـودن و ارزش                  
مبادله آنرا در ريشه جسـمـي آن پـيـدا         

بــنــابــر ايــن ارزش مــبــادــلــه          .  کــنــيــم
برميگردد به اين که اينـهـا مـحـصـول        

 .دست آدمي اند
 

اگـر چـيـزي تـالش         :  به اين فکر کـنـيـد   
الزم نداشته باشد، اگـر بـدسـت آوردن          
چــيــزي زحــمــتــي نــخــواهــد آيــا ارزش         
مبادله دارد؟ االن هوا هنوز اينـطـوري   

. هــنــوز ظــاهــرا کــنــتــور نــدارد      .  اســت
مـا مـيـتـوانـيـم نـفـس             .  قيمتي نـدارد   

بکشيـم بـدون ايـنـکـه بـه کسـي پـول                   
بدون اينـکـه مـجـبـور بـاشـيـم             .  بدهيم

در .  چيزي را با اکسيژن مبادله کـنـيـم     
در تـوکـيـو      .  ژاپن اينطور نيست البـتـه  

به شما ميفـروشـنـد    )  اکسيژن( کپسول 
مثل االن کـه  !  تا ته خيابان خفه نشويد

يک موقعـي آب نـمـي        .  آب ميفروشند
آنجا هم کپسول هـوا هسـت     .  فروختند

ــد                کــه وقــتــي وارد مــتــرو مــيــشــوي
از آنــطــرف زنــده بــيــرون         )  بــتــوانــيــد ( 

پولکي هم شده چون يکي بايـد  .  بياييد
اکسيژن را در کپسول کند و بـه شـمـا          

آنجايي که شما هوا ميخواهيـد  .  بدهد
بـاالي  .  يعني در کف خيـابـان نـيـسـت       

پشتبان هست و يکـي رفـتـه از آنـجـا            
 . آورده است

 
اگر چيزي واقعا محصول زحمـت بشـر     
نباشد آيا کسي حاضر اسـت بـابـت آن        
چيزي بپردازد؟ کسي در مقابل چـيـزي   
که حي و حاضر و آماده اسـت و شـمـا        
ميتوانيد بدون زحمتي آنرا بـرداريـد و       
استفاده کنيد، محصول زحمـت دسـت     

خـوب کـه     .  خود را مبادله نـمـي کـنـد      
نگاه کنيـد حـتـي اگـر چـيـزي درسـت                
کردنش آسان باشـد حـاضـر نـيـسـتـيـد             

اينکه مـاشـيـنـم       .  بابت آن پولي بدهيد
را خودم تعمير ميکـنـم و خـانـه ام را             
خودم رنگ مـيـکـنـم هـمـه از ايـنـجـا                
ناشي شده که اگر خودم ميـتـوانـم ايـن       

. کار را بکنم چرا بابـت آن پـول بـدهـم          
شما ميگويد اينقدر کار طـرف ديـگـر      
را بخرم،  خودم ميتـوانـم کـار کـنـم و            

ولي هنوز يک ارزش عـددي    .  نمي خرم
براي آن کار نقاشي و يا تعمير ماشيـن  

ولي چـيـزي کـه کـامـال          .  قائل هستيد
در .  مهياست براي آن پول نمـي دهـيـد     

نتيجه اگر چيزي ارزش مـبـادـلـه دارد         
يعنـي  شـمـا بـراي بـدسـت آوردن آن                   
حاضريد به يک نسبتي از چيز ديـگـري   
بگذريد بايد به اين نتيجه بـرسـيـد کـه         

.  براي آن چيز زحمت کشيده شده اسـت   
اگر براي آن زحمت کشيده نشـده اسـت     

با چيزي مـبـادـلـه     . ارزش مبادله ندارد
مــيــايــنــد و از ســر راه            .  نــمــي شــود   
 . برميدارند

 
هم ايـن را      )  يا کميابي يک چيز( وفور 

اگـر يـک چـيـزي         .  توضيـح نـمـي دهـد        
کمياب باشد و به همه نـرسـد، دقـيـقـا          
چون بايد بروند و براي هـمـه بسـازنـد،         
چون بنا به تعريف بـراي هـمـه مـهـيـا             
نيست،  پس بدست آوردن آن زحـمـت         

 . ميخواهد
 

 کار مشخص، کار م ج ر د

 
باشـد، هـمـه ايـن هـا مـحـصـول کـار                    

. ولي باز مشکل حل نمي شود.  بشرند
اين پديده ها محصـول کـار بشـرنـد و           
بهمين دليل ارزش دارند، امـا کـارهـا        

يـکـي   )  يي که روي آنهـا انـجـام شـده        ( 
سوال را فقط کمي آنـطـرفـتـر       .  نيستند

شما براي مثال داريد کار .  هل داده ايم
نجاري را با عـمـل طـبـابـت مـقـايسـه             

مقايسه (   يا با کشف علمي!   ميکنيد
طـرف زحـمـت کشـيـده و            .  ) ميکنـيـد  

فـــهـــمـــيـــده اســـت کـــه ايـــن داروي              
. سرماخـوردگـي و يـا گـلـودرد اسـت              

ايشان هم زحمت کشيده و يـک تـخـت        
ايـن دو    .  دونفره براي شما ساخته است

چرا يک قيمت اند؟ کار آسپرين درسـت  
کردن و يا تحقيق کـردن را بـا پـارچـه             
بافي و تعمير ماشين چگـونـه مـعـادل       
هم قرار ميدهيد؟ شما فقـط سـوال را       
از يک مرحله به آنطرفـتـر انـتـقـال داده          

چون اگر بگـويـيـد  بـخـاطـر کـار              .  ايد
که ميتوان اينها را بـاهـم   ( آدمي است 

، درسـت کــه جــوهــر        )  مـقــايســه کــرد   
مساله را پيدا کرده ايد، ولـي کـمـيـت         

.  هاي آنرا نمي توانيد تـوضـيـح دهـيـد       
در ايـن    )  صـرف شـده    ( مثال چرا کـار      

در )  کار صرف شـده ( ميز کار دو برابر 
اين مقدار بنزين مي ارزد؟ شما داريـد  
عمال ميگويد اينقـدر کـار حـفـاري و           
پااليش نفت مساوي بـا ايـنـقـدر کـار            

چـرا مـيـتـوانـيـد ايـنـرا             .  نجاري اسـت   
 بگوييد؟ اينرا از کجا آورده ايد؟

 
بنابراين سوال از يک جور فيزيک به يک 
جور فيزيـک ديـگـر سـوق پـيـدا کـرده                

از يک جور جسمـيـت کـه قـبـول          .  است
کرديم ميشود مـعـادل قـرار داد  بـاز             
انتقال پيـدا کـرده اسـت بـه يـک جـور                 

داريـد کـار     .  جسميت و فيزيـک ديـگـر     
نجاري را با کار آهنگري يا طبـابـت و     

پـس  .  يا آوازه خواني معادل ميـکـنـيـد    
بايد جلوتر برويم و در يک اليـه ديـگـر        

 . چيزي ديگري تجريد کنيم
 

 شــيءدر مــرحلــه قــبــل از جســمـيــت            
تجريد کرديم، حـاال بـايـد از خصـلـت            

. تجريد کنيـم  کارمشخص و جسميت 
يعني بايد بگوييم کاري کـه مـا از آن         
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صحبت ميکنيم کاري است که هـيـچ   
مـنـظـورمـان     .  کار مشخصي نـبـاشـد     

ريسنـدگـي، بـافـنـدگـي، آوازخـوانـي،             
. طبابت، نجاري و رانـنـدگـي نـيـسـت        

چيز کلي تري را "  کار"وقتي ميگوييم 
 .مد نظر داريم

 
اينجاست که مارکس، بـه نـظـر مـن،          
خرج اش را از آدام اسميت و ريکـاردو  

آنـهـا ديـگـر تـا          .  و غيره جدا ميکـنـد  
تـئـوري   .  اينجا با مارکس نمي آمدنـد 

شان تا اينجا نمي آمـد کـه بـگـويـنـد           
کـار  " کاري که از آن صحبت ميکنيـم    

نفس اينکه بشـري روي    .  است"  مجرد
يــک چــيــز وقــت صــرف کــرده اســت،            

. مبناي ارزش مبادله آن چـيـز اسـت         
مهم نيست که ريسندگي يا بافنـدگـي   

. و يا طبابت و  راننـدگـي بـوده اسـت        
ايــن کــااليــي کــه مــي بــيــنــيــم اگــر              
محصول تالش و وقـت صـرف کـردن          

اينجاست کـه  .  آدمي است ارزش دارد
شما ميتوانيد به يک معيار مشـتـرک     

چـقـدر   .  برسـيـد  )  ارزش( براي سنجش 
اين طـول کشـيـده و چـقـدر آن طـول                   

مقدار زمان کـار چـقـدر      .  کشيده است
در اين و چقدر در آن يکي بکار رفـتـه     

 . است
 

اين اولين جايي است که ما ميرسـيـم   
به يک مقولـه مـجـردي کـه بـا کـنـار                
گذاشتن مولفه هاي مخـتـلـف پـديـده        

حاال رسيده ايم بـه    .  معين بدست آمد
کـه  ".   کـار مـجـرد     " پديده اي بـه اسـم       

ميگوييم ايـن پشـتـوانـه هـمـه ارزش             
هر چيزي که با چـيـز   .  مبادله ها است

ديگري مبادله ميشـود بـخـاطـر ايـن          
است که مـقـاديـر مـخـتـلـفـي از کـار                
مجرد آدمي، کار بطور کلـي،  در آن        

 .هست
 

 کار مجرد اجتماعا الزم 
 

حاال سوال ديگري مطرح کـنـيـم، آيـا         
من هرچه کارم را بيشتـر طـول بـدهـم         
ارزش جنسم بيشتر ميشود؟ مثـل آن    

پـنـچ   " ميـگـويـيـد       )  فرضي( مکانيک 
روز روي ماشين شما کـار کـرده ام و           
اين المپ آنـرا عـوض کـرده ام حـاال             

 پوند  ٥٠٠ شما 
 .)اين قبول نيست! (نه ديگر". بده
 
تـمـام   )  تـحـقـيـق مـا       ( پس اينجا کار  

اگر کار مجرد مبنا بـاشـد     .  نمي شود
بايد مالکي داشته باشيم که بـتـوانـيـم     

. کار مجرد را نـيـز بـا آن بسـنـجـيـم                 
طوري که مـطـمـئـن شـويـم ايـن کـار                 
! مــجــرد واقــعــا کــار مــجــرد بــاشــد            

اينجاست که ديگر حتـي از آن شـيء         
بـه  ( مـيـگـويـيـم        .  نيز بيرون مـيـرويـم     

ــيــک فــرضــي      شــمــا درســت     )  مــکــان
ميگوييد پنچ روز وقـت صـرف کـرده        

ايـن کـار را دو         اجـتـمـاعـا       ايد، امـا      
جامعه امـروز    .  ساعته انجام ميدهند

با فن امروز، بـا تـوانـايـي امـروز، بـا             
تــکــنــولــوژي امــروز ايــن کــار را دو             
ساعته انجام ميدهد و بنا بر اين کـار    

 . شما هم دوساعت مي ارزد
 

تـحـقـيـق در مـورد          ( ولي بازهم کـار      
آيـا  .   به اينجا ختم نمـي شـود    )  ارزش

دوساعت کار غيـر مـاهـر کـه مـثـال             
ديواري را رنـگ مـيـکـنـنـد  بـا کـار                 

که رفته شش سـال بـرايـش        )  ماهري(
درس خوانده و فني را يـاد گـرفـتـه و             
چيزي را ياد گرفته که هـرکسـي نـمـي       
تواند بکند، برابر است؟    اينجـا هـم     

مهارت و آمـوزش  .  پاسخ منفي است
در ساعت کاري که مصرف شده است 

 . ضرب ميشود
 

ها را کـه در نـظـر        )  فاکتور( همه اين 
) ارزش( بگيريد مي بينيد که بـحـث       

از آن کتاب و آن شيئ مـعـيـن بـيـرون          
به ايـن تـبـديـل مـيـشـود کـه               .  ميرود

اجتماع بـطـور کـلـي بـا تـکـنـولـوژي                
مــوجــودش چــقــدر وقــت صــرف ايــن          

مجموعه کاالها کرده است و هر کاال 
چقدر از اين کـل کـار اجـتـمـاعـي بـا              
تکنولژي امروز را در خود نماينـدگـي   

اگر فالن صنعت بد کار کـنـد   . ميکند
و محصـوالتـش گـران بـاشـد و بـدرد               
نخورد، کاري کـه در آن صـرف شـده              

در نـتـيـجـه هـر          .   است زيـادي اسـت      
کــااليــي نــمــايــنــده بــخــشــي از کــار            

) کــل( اجــتــمــاعــي اســت کــه روي             
هـر  .  محصوالت صورت گرفته اسـت   

کاال ميشود يک پاکت يا ظـرفـي کـه        
مقداري از آن کار اجتماعا الزم بشـر      

 . را در آن گذاشته اند
 

اينطور نيست کـه از روي خـود ايـن              
ايـنـجـاسـت     .  شيئ موضوع را بفهميـم 
ايـنـجـاسـت     .  که  اجتماع وارد ميشود

ــيــد وارد مــيــشــود              ــول . کــه شــيــوه ت
تکـنـولـوژي، تـقـسـيـم کـار، تـعـاون،                 

و در نـتـيـجـه         .  مهارت وارد ميـشـود  
مــوقــعــيــت اجــتــمــاع وارد مــعــادــلــه         

کار ميشود کـار اجـتـمـاعـا          .  ميشود
يک پديده اجتماعي است، ربـط    .  الزم

دارد بـه مـرحلـه پـيـشـرفـت جـامـعــه                  
 .امروز

  
در کــل اگــر فــرض کــنــيــد صــنــعــت            
اتومبيل سـازي بـا هـمـه وقـتـي کـه                  
صرف متخصصين آن مـيـشـود اگـر           
همه را در هـم ضـرب کـنـيـم بـه ايـن                
نــتــيــجــه مــيــرســيــم کــه ايــن مــقــدار           
اتوموبيـل حـاصـل ايـن مـقـدار کـار                
آدميزاد در کـل اقـتـصـادي جـهـانـي              

اگر کل اين مقدار کار را بر يک .  است
اتومبيل تقسيم کنيم کاري که صـرف  
يک اتومبيل شـده اسـت بـدسـت مـي            

اين ارزش آن اتومبـيـل اسـت در        .  آيد
مــقــابــل بــخــشــي کــه دارد در کــار               

در .  کشاورزي گندم تـولـيـد مـيـکـنـد         
نتيجه يک اتومبيل اينقدر مـي ارزد،    

. مثال،  به نسبت اين مقدار تن گـنـدم  
کـار  )  مـبـتـنـي بـر       ( اين تئوري ارزش 

)  مبناي ارزش  . ( براي  مارکس است
کار مشـخـص نـيـسـت، کـار مـجـرد               

 .است، کار اجتماعا الزم است
 

 تئوری مارکسی ارزش 
 

مارکس اينـهـا را گـفـتـه اسـت، امـا                
را "  ارزش حـاصـل کـار اسـت          " اينکه   

. قبل از مـارکـس هـمـه مـيـگـفـتـنـد                
ــهــا  "  مــيــگــفــتــنــد کــار      "  فــيــزيــوکــرات

فـقـط   .  کشاورزي ارزش توليد ميکند
کار کشاورزي؛ و هـيـچ کـار ديـگـري            

کار کشـاورزي    .  ارزش توليد نمي کند
هـديـه   " ارزش تـولـيـد مـيـکـنـد چـون               

از طريـق ايـن کـار بـه بشـر              "  طبيعت
در نـتـيـجـه بـخـش           .  منتقل مـيـشـود   

. مولد اقتصاد کـار کشـاورزي اسـت         
. بقيه کارها تغيير شکـل مـاده اسـت       

صنعت تغيير شکل ماده اي است کـه  
. کشاورزي  و معادن بدسـت داده انـد      

شما يـک    :  مثال فيزيوکراتها اين است
مشت نخود بده به يک باغبـان و يـک       

بـاغـبـان    .  مشت نخود بده به يک آشپز
با چهار برابر آن نخود برميگردد ولـي    
آشپز با يک سوپ نخود برميگردد کـه  

. ارزش آن در هــمــان نــخــودهــاســت           
ساعت کار صرف شده در نـخـودهـا و      
ساعت کار آشپز را جمع کن مـيـشـود    

ولي در کـار کشـاورزي         .  ارزش سوپ
يک بسته نخود داده ايد و چهار بسـتـه   

ايـنـجـا ارزش خـلـق          .  نخود گرفته ايد
کـار  )  تنـهـا  ( ميشود و کار کشاورزي 

که البته بعـد اسـمـيـت و         .  مولد است
ديگران مي آيند و ميگويد کـه خـيـر        

. کار صنعتي هم مولد است و غـيـره      
از فـيـزيـوکـراتـهـا تـا            ( اما همه اينها 

دارند کار مشخص را نگاه )  بعدي ها
هــيــچــکــدام آن خصــلــت      .  مــيــکــنــنــد

اجتماعي را  که مـارکـس بـه قضـيـه            
 . ميدهد نمي بينند

 
کار اجتماعا الزم و "مارکس ميگويد 

مبناي ارزش مبادله " ( مجرد انساني
که نمي توانيم تک مـورد آنـرا     ).  است

جامعه بطور کلي دارد .   حساب کنيم
اينطور کار ميکند که کار اجـتـمـاعـا     

الزم و مجرد را مـبـادـلـه مـيـکـنـد و             
اينکه در اين و آن کاال چـه مـقـدار از        
اين کار بکار رفته است و کاالها يـک    

و .  نسبتي براي مبادله پيدا ميکنـنـد  
در نـتـيـجـه       .  ميگويد اين ارزش است

ارزش مبادله کاالها،  يعنـي ايـن دو       
بــرابــر آن يــکــي اســت،  انــعــکــاس               

.  تصادفي ارزش نهفته در کاالهـاسـت  
که جوهر خود آن ارزش،  کـاري اسـت     

کــار .  کــه بشــر بــراي آن کــرده اســت            
اجتماعا الزم و مجرد،  مسـتـقـل از          

 . شکل کار
 

پس تا اينجا بـا چـنـد مـقـوـلـه آشـنـا                
ــم  ــديـ ــرف    : " شـ ارزش " ،    " ارزش مصـ
)  ايـن ارزش   ( ؛  که   " ارزش" و "  مبادله

 .چيزي وراي ارزش مبادله است
 
ارزش مبادله يـک عـدد اسـت، يـک              

ارزش )   حــال آنــکــه   . ( نســبــت اســت   
بطور کلي آن جوهر و خميره مشترکي 
است که مقـدارهـاي مـخـتـلـف از آن             
ارزش مبادله هاي مختلـفـي را بـجـا         

. درجـه    ٣٧ مثل گـرمـا و       .  ميگذارد
ولـي گـرمـا      .  درجه يک عدد است ٣٧ 

گــرمــا آن پــديــده     .  يــک عــدد نــيــســت    
مشترکي است که درجات مخـتـلـفـي     

ارزش بـنـا   .  را ميتواند به خود بپذيرد
بر اين درونمايه مشتـرک هـر کـااليـي         
است که ارزش هاي مـبـادـلـه شـان و            
بعد قيمت هايشان انعکاس وجـود آن    

 . در کاالها هستند) ارزش(
 

متوسـط  )   ارزش مبادله( هر کااليي 
ديـگـر مـهـم       .  رستـه خـودش را دارد        

نيست که اگر براي درست کـردن ايـن       
کتاب،  سـحـاف آن نـاخـوش بـوده و              
مدت زيـادي وقـت روي آن گـذاشـتـه              

مهـم ايـن اسـت کـه مـجـمـوع                .  است
کتابهايي که در جهان عـلـيـرغـم ايـن          
خطاکاري ها تـولـيـد شـده چـقـدر در               

اين کـتـاب   .  مجموع وقت گرفته است
 .هم معدل رسته خودش را ميگيرد

 ادامه دارد
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 :اگر از ايران تماس ميگيريد
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 يک خواننده، ايران
 حمايت دانشجويان شيراز 

ـا   يکي از خوانندگان وبالگ سوسياليسم ي
بربريت در رابطه با اطـالعـيـه سـجـک در          
مورد دانشگاه شيراز  کامنتـي گـذاشـتـه       

ـر     :  اند که بشـرح زيـر اسـت          سـالم،درود ب
مــا .  دمشــون گــرم  .  دانشــجــويــان شــيــراز  

ـيـم           ـن ـاد  .  ازشون حمايت كـامـل مـي ك زي
ـا    ـا  .  ناراحت نشيد از زر زدناي بسيـجـي اون

 ."مطمئن باشيد. ادم اين كار نيستن
 
دوسـت عــزيـز اعــتــراضـات اخــيــر          :  ک. ج

دانشجويان بدجور جمهوري اسـالمـي را       
در مخمصه قرار داده و سرنگوني رژيم را   
بيش از پيش جلوي چشمانش قرار داده و   
وضعيتي را بوجود آورده که سران رژيم از   
ترس بي آبرويي مخفيانه به دانشگاه مـي    
آيند و جمهوري اسالمي در تهران کـامـال   
معلق و پا در هواست و اين تـهـديـدات و      
سرکوبها بخاطر همين  فضاي اعتراضـي  
و سرنگوني ست که وحشت زده بدنبال راه 

بايد اعتراضات را .  فراري براي خود است
وسيع، راديکال و تعرضي تر به پيش بـرد    
و بايد متشکل شد و به رژيم اجـازه هـيـچ      

ـان    .  سرکوب و تـهـديـدي نـداد           دانشـجـوي
ـايـد      شهرهاي مختلف و مردم در شيراز ب
ـان در شـيـراز                    ـبـه از دانشـجـوي همه جـان

ـراضـات          .  حمايت کنند ـاد اعـت گستـرده ب
 .کيان. دانشجويي

 
 آکم پترسين از؟
 راهنمايی کنيد

ـاشـيـد،        ـب ـا آدرس        با سالم و خستـه ن لـطـف
ـا   جلسات هفتگي در ياهو را بفرمائيد، آي

شه در جلسات  طريق ياهو مسنجر مي  از
ـا        شرکت کرد يا آدرس ديگري دارد، لـطـف

 .رهنمايي بفرماييد،با درود فراوان
 
آکم جان براي شرکـت در جـلـسـات         :  ک. ج

ـا          هفتگي و عمومي سجک که جـمـعـه ه
شــب ايــران در يــاهــو        ١٠:٣٠ ســاعــت      

مسنجر و اينسپيک برگزار ميشود کافـي  
را  kian_azar99ست در ياهو آي دي   

ام دهي تا تـو    . ادد کني و موقع جلسه پي
 . کيان. شاد باشي. را دعوت کنم

 

 سياوش شھابی ايران
 مقاالت در باره داروين

ـه     .  نويد جان سالم و وقت بخير"  ـان ـاسـف مت
ـه خــاطــر يــه دوره بــيــمــاري کــه واقــعــا               ب
زمينگيرم کرده بود نتونستم ادامـه سـري     
ـه         ـنـي رو ب مقاالت دريچه و انقالب داروي

ـفـرسـتـم     ـه         .  صورت کامل ب از آنـجـايـي ک
قسمت اول ايـن   ٣ فاصله زيادي از انتشار 

ـا سـري                ـتـم ت مقاله افتاده، تصـمـيـم گـرف
ـنـطـور             ـي ـنـي و هـم مقاالت انقالب داروي
ـر   مطالبي در خصوص مطالعات علمي ب
روي مسئله تکامـل انسـان رو بصـورت          

براي همـيـن از     .  يک جزوه مجزا اماده کنم
ـاالت              هفته آينده بخش ديـگـه اي از مـق
دريچه رو درباره پيدايش جهان شروع مـي  
کنم و مقاله انقالب دارويني رو تا مـدتـي   
ـتـشـر مـي             ديگه در يک جزوه کـامـل مـن

اميدوارم خوانندگان نشريـه مـوافـق      .  کنم
 بـــــاشـــــن نـــــظـــــر تـــــو چـــــيـــــه؟                  

 قربانت سياوش
 

سياوش جان به نظر من مـي تـونـي        . ج ک
در قسمت بعدي يک خالصه اي از بـخـش   
ـه           هاي قبلي بياري و توضيح هـم بـدي ک

چـاپ  .  بيماري باعث اين تاخير شده است
ـه صـورت جـزوه هـم بـحـث                    جداگانه و ب
ديگري ست که خودت مي تواني تصميم 

البته ميشه بعدا همه را بـعـنـوان      .  بگيري
 نويد.  ضميمه نشريه منتشر کرد

 
 آنی از شيراز

 فرار محکوم به سنگسار
يک محکوم به سنـگـسـار در شـيـراز از            " 

 زندان گريخت
ـام          ـن يک محکوم به سنگسار در شـيـراز ب

 ۲۳ مهدي طي يک فرصـت، صـبـح روز          
ـا مـامـوران بـدرقـه                 ـري ب آذر در با در گـي

ـه       .  زندان گريخت ماجرا اينچنين اسـت ک
ـه اتـهـام رابـطـه           نامبرده از يک ماه پيش ب
خارج ازدواج در زندان شيراز بسر مي بـرد  

 ١ و به علت فوت يکي از بستـگـان درجـه     
ـا چـهـار سـاعـت                قاضي ناظر بر زنـدان ب
مرخصي تحت الحفظ وي موافقت کـرده    

که نامبرده با استفاده از اين فـرصـت     . بود
 ."بعمل آمده از زندان فرار کرد

 

آني جان بايد هر نفر را که جمهـوري  :  ک. ج
اسالمي به  مرگ محوم کرده نجـات داد    
و اجازه نداد اين رژيم جنايتکار کسـي را      

اين خبري که يو فرستاده اي .  بقتل برساند
ـاق    ـف براي دومين بار در دو هفته گذشته ات
ـه اعـدام و                      ـه افـراد مــحـکـوم ب ـاده ک ـت اف
سنگسار از دست رژيـم فـراري داده شـده          

هفته قبل هم کميته کردستـان حـزب     .  اند
ـه اعـدام را        خبر فراري دادن يک محکوم ب
.  در مهاباد و توسط مردم اطالع داده بود

بايد اين اقدامات را وسيعانه و تـعـرضـي      
ـاسـي و            ـان سـي ـي تر انجام داد و همه زنـدان
افراد محکوم به اعدام و سنـگـسـار را از        

ـيـد و آزاد کـرد              مـوفـق   . دست رژيـم رهـان
 .کيان.باشي

 
 حميد از؟ 

 !باشد یلطفا فونت فارس
ـاشـيـد             "  ـب خـواهـش   ،   با سـالم و خسـتـه ن

ـيـد       ـن ـا    .  ميکنم برأم مطلب ارسـال ک لـطـف
 ."فونت فارسي باشد

 
ـا در آرشـيـو           :  ک. ج حميد جان آدرس شـم

ـات،مـطـالـب و          .  قرار گرفت مرتب نشـري
ـافـت خـواهـي کـرد          يـو هـم     .  اخبار را دري

ـرامـون خـود را                 ـي ـراضـات پ اخبار و اعـت
منتظر ارسال اخبار از يو .  برايمان بفرست

 .کيان. هستيم
 

 رها از کرج
 دوستم تماس ميگيرد

مرسي که جـواب دادي،    ،سالم کيان جان" 
راستي من آدرس ايميل ات را به يکي از   

ـاهـات تـمـاس       .... دوستانم به اسم ، دادم ب
 .قربانت رها. ميگيرد

 
ـيـشـتـر از ايـن          .  رها جان مـرسـي    :  ک. ج ب

منتظر تـمـاس دوسـتـمـان        .  کارها بکنيد
 .کيان. موفق باشي. هستم

 
 رها  از تبريز

 دانشگاه هنر تبريز
آذر و تفکيک جنسيتي در دانشـگـاه     ١٦ " 

 هنر
ـبـودي            .  سالم کيـان جـان     ـه مـدت ن ـا ي اق

آذر تــوي   ١٦ نــگــران بــوديــم، امســال             
دانشگاه تهـران و دانشـگـاه هـاي ديـگـه                

اون ســايــت   .   اعــتــراضــات زيــادي بــوده     
ـات      سوسياليسم يا برابـريـت         بـالگ اسـپ

. بود؟ برام بفرسـت آدرسـشـو       آدرسش چي

يه چيزي هم از تبريز بـگـم، در دانشـگـاه           
هــنــر تــبــريــز دانشــجــوهــا رو تــفــکــيــک           

ـا و       ۳ جنسيتي کردن و  روز    ۳ روز پسره
 .باي. قربانت. دخترها کالس دارن

 
ـقـل   :  ک. ج رها جان من يه مدت مشغول ن

بـودم و بـراي هـمـيـن               و در سـفـر    مکان  
ـرنـت نـداشـتـم             ـت ـن ـه اي آدرس .   دسترسي ب

ســـايـــت روزتـــه و حـــزب و وبـــالگ                   
ـادم    . سوسياليسم يابربريت را برايت فـرسـت

ـاده اي اوال           در مورد خبري هم که فـرسـت
ـرايـمـان              ـيـشـتـر ب اگر ميتواني جزئيـات ب

ـان دانشـگـاه            .  بفرست بعد هم  دانشـجـوي
ـابـل ايـن                  ـا در مـق هنر تبريز بايـد وسـيـع

ـيـه   .  اقدامات بايستند و اعتراض کنند بق
ـا حـمـايـت         دانشجويان و مردم بايد از آنـه

ـنـد   ـات و                  .   کن ـب ـا يـکـي از مـطـال ـاق ـف ات
آذر ١٦ خــواســتــه هــاي دانشــجــويــان در         

امســال اعــتــراض بــه هــمــيــن تــفــکــيــک         
جنسيتي بوده و دانشجويان شديدا به ايـن  
ـاه                   ـه و دانشــگـ ـامــعـ اقــدامــات در جـ

 .کيان.معترضند
 

 روشن از تھران
 کتاب در زمينه اقتصاد

خواسـتـم اگـه مـمـکـن            ؟ مي خوبي  سالم" 
ـتـصـاد بـرام                    ـاب در مـورد اق ـا کـت چندت

 " .مرسي و باي. بفرستي
 
ـه در        : ک. ج  روشن جان کاش کتابهـايـي ک

ـتـصـاد و در مـورد سـيـسـتـم                     زمينـه اق
سرمايه داري موجود است شناختـه شـده     
و معتبرترين آنها کتاب کاپيتال مارکـس  
ـتـوانـي آنـرا                   ـه در ايـن آدرس مـي است ک
. مطالعه کني و  يا يک جـلـد آنـرا بـخـري         

مــــن آدرس ســــايــــت را بــــرايــــت                   
 .کيان.ميفرستم

 : آدرس سايت کاپيتال
com.kapitalfarsi.www 

 
 ايرج  از کرمانشاه
 در باره حذف پول

در يک دنياي بهتر در قسمت قوانين کار در   " 
مورد حقوق کارگر و حداقل حقوق و دستمزد 

مگر قرار نيست پـول و      .  صحبت شده است
کار مزدي خذف شود؟ سوال ديگر اينکه چرا 
همانطور که صريحا از انحالل ارتـش حـرف     
زده شده چرا از انحالل بانک ها و حـذف پـول       

 "حرف زده نشده است؟
 

ايرج جان اگر قسمت قبلي بخش قانون . ج ک
کار را بخواني جوابت را آنجا خواهي يـافـت     
اين توضيحات مربوط به زمانـي سـت کـه        
هنوز سوسياليسم برقرار نشده و هنوز نـظـام     

ـر             .  مزدي برقرار است ـت ـه ـيـاي ب  -از يـک دن
فصل ششم ،قوانين کـار و رفـاه           -  ٢ بخش 

 :اجتماعي  
ـر حـيـات انسـان هـا                "   ـه ب مادام که سرمـاي

حاکميت دارد، مادام که فـرد بـراي تـامـيـن          
مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيروي کـار  
ـه و مـالـکـان            خود و انجام کار براي سـرمـاي
وســائــل تــولــيــد اســت، مــادام کــه نــظــام              
ـيـروي کـار                  مزدبگيري و خـريـد و فـروش ن
انسانها برقرار است، هيچ قانون کـاري، هـر       
قدر مواد و تبصره هايي به نفع کارگران در آن 
ـه راسـتـي         گنجانده شده باشد، قانون کاري ب

قـانـون کـار واقـعـي          .  آزاد و کارگري نيـسـت  
کارگران، نفي نظام مزدي و ايجاد جامعه اي 
ـدازه          ـه ان ـه ب است که در آن هر کس داوطلبـان
توان و خالقيتش در توليد وسائل زنـدگـي و     
رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش 
ـره                  ـه از محصـوالت ايـن تـالش جـمـعـي ب

 .ميگيرد
اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار  

ـيـسـتـي             ـون مزدي برقرار است، جـنـبـش کـم
ـه            ـان شـرايـطـي ب کارگري براي تحميل آنچـن
قوانين و مناسبات کار در اين نـظـام تـالش      
ميکند که حداکثر آسايش و رفاه مـمـکـن و      
مناسب ترين شرايط کار را بـراي کـارگـران          
ـدان     ـرون تضمين کند و طبقه کارگر و کل شـه
را از عواقب مخرب نظام کار مزدي هـرچـه     

کمونيسـم کـارگـري در        .  بيشتر مصون دارد
اين مبارزه همچنين براي برقراري شـرايـط و     
ـاء                ـق ـد کـه ارت موازين کاري تـالش مـيـکـن
ـاتــي و تشـکـل و تــوان                  ـق خـودآگـاهــي طــب
ـريـن شـکـل         مبارزاتي طبقه کارگر را به بهـت

 ."ممکن تسهيل نمايد
در مورد حذف پول کار به اين آساني نيـسـت   
و نمي توان مثل فرض کنيد ارتش حرفـه اي    
ـده شـدن آن شـد           . جدا از مردم خواهان برچـي

حذف پول مساله اي است که در سطـح يـک     
کشور نمي توان به آن دست يافت و يـک امـر     

حذف پول در مراحل باالتر .  بين المللي است
ـانـي           جامعه سوسياليستي و در سـطـح جـه

ـر در          .  است  ممکن ـت در برنامه يک دنـيـاي بـه
انقالب اجتماعي و کـمـونـيـسـم،          " فصل سوم 

 :آمده است" جامعه آزاد کمونيستي
محور اساسي انقالب کـمـونـيـسـتـي، لـغـو             " 

 نامه های شما

 2ادامه صفحه 


