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تبليغات، جدا از کاربردهاي فـراوانـش،     
ابزاريست که حـکـومـتـهـا بـراي حـفـظ             
منافعشان از آن اسـتـفـاده ي بسـيـاري            

بشر بخاطر زندگي اجتمـاعـي   .  ميکنند
اش، بــيــشــتــر تــحــت تــاثــيــر اخــبــار و            
مطالبي قرار ميگـيـرد کـه بـه صـورت            
عمومي، از طريق تـلـويـزيـون، راديـو و          
مجالت و کليه ي رسانه هـاي جـمـعـي،       

شايد خيلي از مـردم بـه       .  ارائه ميشوند
صورت فردي يا در گروههاي کوچـک از    
مسائل و حقـايـق اجـتـمـاعـي بـا خـبـر                
باشند ولي تا زمانيکه ايـن حـقـايـق بـه          
صورت جمعي و با ابزار جـمـعـي، ارائـه       
نشوند، چندان تـاثـيـرگـذار و بـاورپـذيـر            

اين به زندگـي امـروزي و       .  نخواهند بود
عــادتــهــاي مــا نــيــز مــربــوط اســت و             
همچنين به اعتباري که براي ايـنـگـونـه     
از ابزار و اطالعات قائليم، بـخـصـوص      
در مورد تلـويـزيـون کـه هـر تصـويـرش              

. همچون سندي معتبر به نظـر مـيـرسـد      
اين يک مسئله ي کلي اسـت گـرچـه در          
دنياي سرمـايـه داري و  آنـهـم از نـوع                  
اسـالمــيــش در ايــران، ايــن تصـويــرهــا           

دروغهايـي در    .  چيزي جز دروغ نيستند
تضاد با حقيقتي کـه هـر روز لـمـسـش              

 . ميکنيم
هر ابزاري، خواص و درجـه ي اهـمـيـت           
ــا وبــالگ،                خــودش را دارد؛ مــجلــه ي
مخاطب خاص دارنـد ولـي تـلـويـزيـون             
بخاطر تاثير تصـويـر و صـدا، بـرنـامـه             
هاي زنده، گزارشها و فـراگـيـر بـودنـش،        

قبال هم براي اين . هستم از اصفهان.... سالم، 
نشريه با يک اسم ديگه، مطلب مينوشتم ولـي  
ـه ام             ـق ـي ـا سـل اون اسم و نوع نوشتنم، مطابق ب

تا آنجا که اطالع دارم شما اين نام و نـوع  .  نبود
ـه ي      نوشتن من را نمي پسنديد ولي اين سليـق
ـه                  ـزيسـت کـه دوسـت دارم، ب من است و چـي
ــظــر مــن،                     احســاســات ربــط دارد و بــه ن
ـداد           ـع احساسات، دريچه ي شـکـوفـايـي اسـت

در برنامه ي يک دنياي بهتر و همچنيـن  .  است
سخنرانيهاي منصور حکمت گفتـه شـده کـه        
ـا    ـه اين حزب براي استعداد و احساسات انسان
ـهـاي افـراد          ـي ـاي ـوان ارزش قائل است و همين ت
ـيـشـرفـت          است که ميتواند در آينده، بـاعـث پ
گردد و البته توانايي و استعداد و کـارآيـي هـر      
کس با احساستش همراه است و گرنه ميشود 
همين کار و زندگي در دنياي سرمايه داري که 

ـار اسـت                  در .  با بي عالقه گـي و از سـر اجـب
تبليغات ضد کمونيستي، چپها را خشـک و        
ـزيسـت کـه           خشن معرفي ميکنند و ايـن چـي
خيليها بر آن باور دارند، همين ذهنيت ميتواند 
ـاشـد بـراي بـوجـود آمـدن                    ـه اي ب پيش زميـن
سوتفاهم؛ البته من اگر چنين حرفي را پذيرفته 
ـه عـالقـه          بودم، دليلي نداشت که به اين نشـري

ـان، يـک            .  مند باشم ـي ـوه ي ب آزادي بيان و شـي
سيستم سرمايه . اصل مهم و مسلم بشريست

ـام دمـوکـراسـي، آزادي،             ـه ن داري با دروغي ب
ـذال                 ـت ـه اب ـا را ب ـه احساسات و توانايـي انسـان

 .ميکشد
ـدم،       من به ايدئولوژي و حزب شما عالقـه مـن
ـه ي سـازمـان                حدود دو سال اسـت کـه نشـري
جوانان کمونيست را ميخوانم و ميخواهم کـه    

آذر تـا کـنـون           ۱۶ طي روزهاي بعد از   
نفر از دانشجويان شيراز به کمـيـتـه     ۳۵ 

ــد             ــده ان ــاطــي احضــار ش ــن .  انضــب اي
احضارها بعد از برگزاري روز دانشـجـو     
و اعتراضات پرشور دانشـجـويـان ايـن         
دانشگاه، با همکاري بسيج و حـراسـت     

 ياران و همکاران  
سـالــهـاســت مــا کـارگــران بــه دلــيــل            
دستمزدهاي پايين و افزايش بي وقفه 

بـا فـقـر و نـداري              هزينه هاي زندگي
دست و پنجه نرم مي کنـيـم و بـطـور         
دائمي و روزمره شـرمـنـده هـمـسـر و           

در طـول ايـن       .  هستـيـم   فرزندان خود 

سالها هـر کـدام از مـا بـنـوبـه خـود                  
تــالش کــرده ايــم از طــريــق اضــافــه             
کاريهاي طاقت فرسـا و دسـت و پـا            
کردن شغل دومي، درصد ناچيـزي از    
رنج و آالم خانواده هايمان براي گذران 

 . زندگي را کاهش دهيم
اما واقعيت اين است که ديگر با اين 

دســتــمــزدهــا و گــرانــي ســرســام آور           
موجود، نه اضافه کاري و نـه شـغـل          
دوم نــمــيــتــوانــد گــرهــي از فــقــر و                

گـذشـتـه از      .  تنگدستي ما بـاز کـنـد       
اين، آيا شايسته اسـت مـا بـه دلـيـل            

مراسم روز دانشجو در دانشگاه شـيـراز   
بــاعــث وحشــت و بــه هــم ريــخــتــگــي             

حکومت در سـطـوح مـخـتـلـفـي شـده                 
هـمـه اوبـاش و اراذلشـان را بـه                .  است

صــف کــرده انــد تــا دانشــجــويــان را                
از وزارت اطـالعـات       .  سرکـوب کـنـنـد      

گرفته تا بسيج و سپاه و اوبـاش چـاقـو          
يکي از کساني که اين روزهـا    . کششان

عليه دانشجويان فعال شده و سخنرانـي  
هاي آتشين و در ضمن با مـزه اي مـي       

. کند شخصي به نام انجوي نـژاد اسـت      
قبال در کانون رهپويان وصال با ايشـان    

آشنا شده ايم و امروز در مـقـام شـامـخ       
 .سرکوبگري دانشجويان برآمده است

 
انجوي نژاد در سـخـنـرانـي هـايـش در               
مورد فعالين دانشجويي و اعتراضـات  
دانشجويان در مقـام بـک لـمـپـن تـمـام              
عيار به آژيتاسيون علـيـه دانشـجـويـان        

سعي مـي کـنـد مـزدوران           .  مي پردازد
بســيــجــي را تشــجــيــع کــنــد، مــدام               
يادآوريشان مي کند که به اميـد مـلـت      
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ساله، از کـادرهـاي حـزب       ۷ ٣ نحله حسين 
کمونيست کردستان عراق و مسئول بخـش  

ـود    ـزيـون کـار            .  زنان اين حزب ب ـوي ـل او در ت
نحله حسـيـن   .  ميکرد و مادر دو کودک بود

ـرادر و       از خانواده اي مترقي و چپ بود که ب
ـواده اش در دوره               چند نفر از اعضـاي خـان

ـد               ـده ان ـه قـتـل رسـي ـه   .  صدام حسين ب نـحل
حسين زني مترقي و مدافع حقوق انسـانـي   

ـه                  ـب ـنـجـشـن مـاه     ۸ ١ زنان بود و در روز پ
ـزل مسـکـونـي خـود ، در                دسامبر در مـن
ـد                ـان ـه يـک ب حاليکه تنها بود، مـورد حـمل
ـه قـتـل                  ـعـد از ب تروريستي قرار گرفتـه و ب
رسيدن، با شليک گلوله ، سر او را از تن جدا 

 . کرده اند
 

ـر، انـگـشـت اتـهـام                  بعد از پخش ايـن خـب
هــمــگــان بــه ســوي بــانــدهــاي تــروريســت          

ـال          .  اسالمي دراز شده اسـت    ـع قـتـل ايـن ف
مدافع حقوق زن در عراق، يک نمونه ديـگـر     
از شقاوت و جنايت سازمانهاي اسالمي و   

ـايـت          .  جنبش اسالمـي اسـت     مـا ايـن جـن

وحشيانه را بشـدت مـحـکـوم کـرده و از                  
ـم    ـي همگان در عراق و در دنيا دعوت ميکن

 . به اين جنايت اعتراض کنند
 

عــراق کشــوري اســت کــه در ســنــاريــوي             
ـده انـد، دارد               ـرايـش تـدارک دي سياهي که ب

ـا مـردم ايـن              .  ميسوزد ـه ـروريسـت جنـگ ت
ـاه نشـانـده اسـت و                     ـه خـاک سـي کشور را ب
با .  امنيت از اين جامعه رخت بربسته است

ـاهـي       حمله آمريکا به عراق و سناريوي سـي
ـتـي در ايـن         که تروريستهاي اسالمي و دول
ــانــدهــاي             کشــور بــرپــا کــرده انــد، دســت ب
تــروريســت اســالمــي، دســت جــريــانــات          
جنايتکاري که با جمهوري اسالمي ايران و   
ـر   دولتهاي اسالمي همکاري ميکنند، بازت
ـرقـي در         شده و قتل و ترور زنان و مردم مـت
 . اين کشوربه امري روزمره تبديل شده است

روزي نــيــســت کــه زنــي در عــراق و در                  
ـرسـد                ـه قـتـل ن ـو    .  کردستـان عـراق ب ـاسـي ن

ناليستهاي حاکم بر کردستان عـراق دسـت       
در دست باندهـاي تـروريسـت اسـالمـي ،            

ـه اي         ـاي آزاديها و مدنيت جامعه و حقـوق پ
مردم و هر آنچه نمودي از انسانيـت دارد را      

 . نابود کرده اند
 

قتلهاي ناموسي، حمله به زنان بي حجـاب،  
ـان                  ـه هـا و قـتـل زن راندن زنان به کنج خـان
ـتـهـاي            مترقي و آزاده، و قانونـي کـردن سـن

ـه     ...  عصر بربريت و تعدد زوجات و از جـمل
ـيـن                ـانـات اسـالمـي و حـاکـم جنايات جري
مــرتــجــع عــراق اســت کــه زنــدگــي را بــر              
ـديـل       ـب ميليونها زن در اين کشور به جهنم ت

 . کرده است
ـم اسـالم                    ـيـزي يـک خصـيـصـه مـه زن سـت
سياسي و جنبـش اسـالمـي و حـکـومـت             
ـه   ناسيوناليستهاي کرد است و ترور يک حرب
ـراي       مهم در دست تروريستهاي اسـالمـي ب
ـه اسـت            ـان و جـامـع . به تمکين کشاندن زن

ـر       -توحش اسالمي ناسيوناليستي حاکـم ب
ـارزي از                ـه ب ـون ـم عراق و کردستـان عـراق ن

بشريت .  سياست و سنت اين جنبشها است
متمدن بايد به دفاع از مردم ستمديده عـراق  

ـا و      .  برخيزد ـه پايان دادن به جنگ تروريسـت
ـال اسـالمـي کـار          جنبش ارتجاعي ناسيون
ـا    ـي جنبشهاي متمدن و چپ و کمونيست دن

 . است
 

ــخــواه و                    ــهــاي آزادي مــا از هــمــه انســان
ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق انســانــي             
ــايــت                  ـم کـه يـکــصـدا ايـن جـن مـيــخـواهــي

ـاق           ـراي احـق بيشرمانه را محکوم کنند و ب
ـا      ـه پ حقوق و حرمت زنان در عراق فعاالنه ب

 . خيزند
 

ـبـعـيـض،             ـه ت ـي مينا احدي سخنگوي  عـل
 سازمان دفاع از حقوق زن

minaahadi@aol.com 
 ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳ 
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تـــرويـــج مســـئلـــه     :  مـــجـــيـــد انصـــاري    
هاي مـارکـس      سکوالريسم و ترويج انديشه
ها را تضـعـيـف       عواملي است که دانشگاه

   .کند  مي
ـه     از مليجک دربار خميني انتظار نداريد ک
بگويد حکـومـت اسـالمـي را تضـعـيـف              

 .ميکند
اسـالمـي           تمـامـي عـلـوم ،        : جوادي آملي

هستند اما در حال حاضر الشـه عـلـم در          
 .دانشگاه ها تدريس مي شود

راستش اين ديگر امتيازي زيادي است که 
را حـتـي الشـه عـلـم             »  علوم اسالمـي « 

 .قلمداد نمود
ـه    :  احمدي نژاد  مشكل بشر از روز اول تا ب

 .امروز جدايي از امام حق بوده است
ـقـراض انسـان             فکر کنم يک دليل مـهـم ان

» امـام حـق    « نائندرتال هميـن نـداشـتـن         
 !بوده

الريجاني براي کارهاي عميـق فـرهـنـگـي        
 .بايد به امور مساجد کمک کرد

لطفا براي عميق تر شدن فرهنـگ دسـتـي      
به سر و روي مستراحهاي مساجد بکشيد 

 !بد نيست
ـه         به گونه   : استاندار تهران ـيـم ک اي رفتار کن

هـاي مـا بـدون             تصميمات ما و واکـنـش      
دليل موجب ناهنجاري و خدشـه دارشـدن     

 .افکار عمومي نشود
ـر از حـفـظ                ـان   « چه دليلي مـحـکـم ت ـي ک

ـيـل               » اسالم ـا دل ـه انـدازه صـد ت ، همين ب

ـاهـنـجـاري و خـدشــه              « ديـگـر      مـوجـب ن
 .ميشود» دارشدن افکار عمومي
نژاد حسـاب   احمدي:  باز هم استاندار تهران

 . بانکي ندارد
ـايـم             ـالـش ق يعني ايشان پولهايش را تـو ب

 ؟!ميکند
مصرف گاز در ايران سـه  : معاون وزير نفت
 !تبرابر کل اروپاس

خب کي چي؟ مـيـخـواهـيـد گـاز را گـران              
 کنيد چرا بهانه ميتراشيد؟

ـه     ) خاتمي: (يک خانم ژورناليست مـردي ک
ـاشـد      بيش از اينکه شبيه مردان سياست ب

 .شبيه شاعران است
ـه            و صد البته قافيه که تنگ آيـد شـاعـر ب

 ! جفنگ آيد
اي بمب اتم را روي مـيـز          عده:  نژاد احمدي
 !گذارند، ما رودكي را  مي

مقايسه بسيار شاعرانه اي اسـت؛ رودکـي     
حاال کي شاعرتر است خاتـمـي   !  و بمب اتم

 يا احمدي نژاد؟
وقتي اصالحات تدريجـي اسـت،     :  خاتمي

سـال هـم كـافـي            ٢٨ براي آرمـانـهـاي آن        
 .نيست

سال چـه عـرض      ٢٨ آرمان اگر فريب باشد 
ـايـت نـمـي           ـف کنم کل عمر کره زمين هم ک

 .کند
 .شويم من و برادرم نامزد نمي: رفسنجاني

ـاد بـگـيـر         ! حاج اکبر يک کم از سيد ممد ي
ـاال                اينقدر ساده نباش يـک کـم طـاقـچـه ب

 !بگذار

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

بعد ازاعـتـراضـات وسـيـع و کـوبـنـده                 
آذر دانشجويان در دانشگاه  ۱۶ مراسم 

شيراز، رژيم بـا هـمـه دسـتـگـاهـهـا و                 
ارگانهاي سرکوبش از بسيج و روزنامـه  
ها گرفته تا حراست و کميته انضباطي 
دچار وحشت شده و دستپاچه شروع بـه    

. تهديد و فشار بر دانشجويـان کـردنـد        
نـفـر بـه بـهـانـه              ۹ طي روزهاي گذشته 

آذر بـه کـمـيـتـه             ۱۶ برگزاري مـراسـم       
انضباطي احضـار شـدنـد کـه اسـامـي             

 :شان به شرح زير ميباشد 
سعيـد خسـروآبـادي، لـقـمـان قـديـري،               
آرمين بـرازش، مـجـتـبـي شـيـخـيـان،                
عنايت تقـوي، آلـمـا رنـجـبـر، افشـيـن               
هوشنگ،اکبـر حسـن پـور و عـبـداهللا              

نفـر   ۷ همچنين هفته گذشته .  داووديان
آرش روسـتـايـي، سـعـيـد           :  به نامهاي   

خلعتـبـري، حـمـداهللا نـامـجـو، احـمـد                
کهنسال، هادي الم لي، کاظم رضـايـي     
و عـبـدالـجـلـيـل رضـايـي بـه کـمـيـتـه                    

بـه ايـن     .   انضباطي احضار شده بودند 
ترتيب تعداد دانشجويان بازداشتـي در    

 .نفر ميرسد ۱۶ شيراز به 
 
سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن               

محکوم کردن هر گونه تهديد ،توبيخ و   
يــا احضــار دانشــجــويــان ، تــمــامــي             
دانشجويان را فرا ميخواند بـه صـورت     
سراسري عليه تعرضات رژيم به ميـدان  
آمده و حمايت و پشتيباني خـود را از        

در ايـن    .  دانشجويان شيراز اعالم دارند
ميان نقش خود دانشجويان شـيـراز در     
اعــتــراض بــه احــکــام کــمــيــتــه هــاي             
انضباطي و حمايت سـراسـري از آن و           

خواست بـرچـيـده شـدن کـمـيـتـه هـاي                  
انضباطي بسيار مهم و تعيين کـنـنـده      

عــالوه بــر ايــن خــانــواده              .  اســت        
دانشــجــويــان و مــردم شــيــراز هــم بــا             
حمايتهاي خود ميتوانند نقش بسـيـار     
ــارزات                 ــده اي در مــب ــن ــن ــيــن ک ــعــي ت

دانشـجـويـان    .  دانشجويان داشته باشند
و مــردم آزاده از دانشــجــويــان شــيــراز           
حمايت کنيد و جمـهـوري اسـالمـي را         

 .عقب بزنيد
 

 گسترده باد اعتراضات دانشجويي
 مرگ برجمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ٢٠٠٨ دسامبر  ١٨ ، ٨٧ آذر ٢٨ 

با حمايت سراسری از دانشجويان شيراز 
 جمھوری اسالمی را به عقب برانيم

تروريستھا نحله حسين فعال مدافع حقوق زن 
 !در کرکوک را ترور کردند

 انگشت اتھام به سوی تروريستھای جنايتکار اسالمی است



 ١٦ امــروز صــبــح روز ســه شــنــبــه               
تـظـاهـراتـي عـلـيـه             ٢٠٠٨ دسامـبـر     

قتلهاي ناموسي در مقابل دادگستـري  

ــزار                ــرگ ــورگ ب ــب ــام ــر ه ــي شــه عــال
سـالـه    ١٦ مورسال عبيدي دختر    . شد

اي از خانـواده افـغـان در مـاه مـه بـه                 
دست برادر خود در مقابل چشم مـردم    
در شهر هامبورگ بـه قـتـل رسـيـد و              

. وفريـادهـاي او نـرسـيـد          كسي به داد 
رســيــدگــي بــه ايــن قــتــل، امــروز در             

به اين مناسبت .  شروع شد   هامبورگ
از چند هفته پيش تظاهراتي از طـرف      

ته ره ده ( سازمان حقوق بشر براي زنان 
نازنين برومـنـد   .  فراخوان داده شد) فام

به عنوان سخـنـگـوي كـمـپـيـن عـلـيـه               

قتلهاي نـامـوسـي و عضـو سـازمـان               
يكي از سـخـنـرانـان ايـن           اكس مسلم 

گردهمايي در مقابل دادگاه هامبورگ 

از ديگر سخنرانان اين ميتيـنـگ   .  بود
جامعه شناس سـرشـنـاس و فـعـال             ، 

ــك، و                       ــه لـ ــال كـ ــجـ ــوق زن نـ ــقـ حـ
زيبيله شرايبر سخـنـگـوي          همچنين

 .سازمان ته ره ده فام بودند
آوازي از طـرف يـك        برنامه با خواندن 

زن هــنــرمــنــد بــه ايــن مــنــاســبــت ،              
پس از آن به تـرتـيـب زيـبـيلـه         . آغازشد

شرايبر، نجال كه لك و نازنين بـرومـنـد    
سخنراني كردند و همه در صحبتـهـاي   
خــود خــواهــان دخــالــت دولــت بــراي            
مــقــابلــه بــا ايــن عــمــل شــنــيــع                      

ــي      ــن ــع ــاي       ي ــه ــل ــت ــامــوســي در      ق ن
 . شدند آلمان، 

نــازنــيــن بــرومــنــد در صــحــبــت خــود          
سازمانها و جريانـات اسـالمـي را بـه           
شدت مورد حمله و انتقاد قـرار داد و      
گفت كه اگر ما ميخواهيم با قتـلـهـاي    
ناموسي مقابله كـنـيـم و جـلـوي ايـن               

جنايات را بگيريم اين كافي نيست كه 
تنهـا بـرادر مـورسـال در ايـن دادگـاه                 

ما امـيـدواريـم كـه كـه          . محاكمه شود
قاتل مورسال به مـجـازات الزم بـراي          

امـا  .  چنين عمل شنيعي محکوم شود

ــايــد انــگــشــتــانــمــان را رو بــه                 مــا ب
مسئولين اصلـي ايـن قـتـلـهـا نشـانـه               
بـگـيــريـم و بــايـد بـا ريشـه قـتــلـهــاي                   

ايـن اعـمـال      .  ناموسي مقابله بـكـنـيـم    
ريشه در افكـار عـقـبـمـانـده مـذهـبـي              
دارند كه شـبـانـه روز بـا پشـتـيـبـانـي                  
مستقيم و غير مستقيم دولـت آلـمـان        
در مساجد و در سـازمـانـهـاي ريـز و              
درشت اسـالمـي در آلـمـان رواج داده             

 . ميشوند
نازنين برومند همچنـيـن در سـخـنـان          
خــود گــفــت كــه مــا خــواهــان حــقــوق           
انساني براي همه مردم هسـتـيـم بـدون       
توجه به مذهـب، فـرهـنـگ و مـلـيـت              

دولت آلمان و وزير داخله آن آقـاي  .  آنها
شويبله به جاي يك برنامه انتگراسيون 

كـنـفـرانـس     " سكوالر براي مهاجـريـن،     
را دو سال اسـت كـه تشـكـيـل            "  اسالم

داده و در حال انتگره كـردن اسـالم در         
. كشور آلمان است و نه مـردم مـهـاجـر      

او گفت كه ما بايد در مـقـابـل اسـالم         
سياسي كه يك سر اصلي آن جمـهـوري   
ــت                     ــران اســـ ــي در ايـــ ــالمـــ اســـ

ــايســتــيــم  اكــثــر مــردمــي كــه از              . ب
كشورهاي اسالمزده به آلمان مـيـايـنـد     
خواهان يك زنـدگـي مـدرن و بـا رفـاه              

مانند هر شهروند آلـمـانـي هسـتـنـد و           
اسالم و مـذهـب را امـري خصـوصـي            

 .ميدانند
اعتـراضـي کـه حـدود          در اين اجتماع 

نــفــر حضــور داشــتــنــد ، تــعــداد             ٦٠ 
ــگــار ازشــبــکــه هــاي          زيــادي    خــبــرن
رســانــه اي و تــلــويــزيــون و              مــتــعــدد

روزنامه ها شركت کرده و به تهيه خبـر  
 . و گزارش پرداختند

خبرنگاران تلوزيون محلي هامـبـورگ   
آينس، اشپيگل آنالين و روزنامه زنـان  
بريگيته با نازنين برومند و تـلـويـزيـون     
سراسري ار ته ال با حبيب نصوحـي از    
فعالين حزب كمونيست كارگري ايـران  
كه در اين گردهمـايـي شـركـت داشـت          

 .مصاحبه كردند
امشب تلويزيـون سـراسـري و دولـتـي            

در قســمــت اخــبــار     )  آ ار ده    (  آلــمــان   
صحنه اي را كه نازنين برومند در حال 

 .سخنراني بودا نشان داد
در پايان اين گردهـمـايـي يـك دقـيـقـه            
سكوت به ياد مورسال و همه قربانيـان  
قتلهاي ناموسي اعالم شـد و بـعـد از          

مردم حـاضـر در ايـن مـيـتـيـنـگ                آن 
رز سفيد را در مقابـل عـكـس         گلهاي

 .مورسال گذاشتند
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آذر، روز      ١٦ بار ديگر با فرا رسـيـدن       
دانشجو، در دانشگـاه هـاي سـرتـاسـر          
ايران، تشکالت دانشجويي آزاديـخـواه   
و منتقد به برپايـي تـجـمـعـاتـي اقـدام            

از جمله دانشجويان دانشـگـاه     .   کردند
هاي تهران، مازندران، شيراز، بوعـلـي   

بـا بـرگـزاري      ...  همـدان، اصـفـهـان و           
آکسيون هايي در اشکال مخـتـلـف بـه       
امنيتـي شـدن فضـاي دانشـگـاه هـا،               
اخراج و بازنشستگي زودرس اسـاتـيـد    
منتقد، ستاره دار کردن دانشجويـان و    
تحديد آزادي هاي آکادميک اعـتـراض   

 .کردند
 

آذر، دانشجويان  ١٨ و  ١٦ در روزهاي 
دانشگاه شيراز، در گرامـيـداشـت ايـن       
روز، به تجمع و اعـتـراض در صـحـن           

حضور پر شـور و      .   دانشگاه پرداختند
استقبال وسيع بـدنـه دانشـجـويـي ايـن           
دانشگاه، کـه از گـذشـتـه سـابـقـه اي                  
ديرينه در ايستادگي و مـقـاومـت در          
برابر استبداد داشـتـه انـد، نـهـادهـا و             
سازمان هاي امـنـيـتـي و وابسـتـه بـه              
حکومت را در هراس انداخته و آنان را 

به فکر طرح ريزي پـروژه اي بـراي بـاز          
پس گرفتن فضاي دانشـگـاه از دسـت        
دانشجويان پيشرو و همچنيـن انـتـقـام       
جويي از اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات            

روزه ي آنان در اسـفـنـد مـاه        ١١ وسيع 
 .سال گذشته، انداخته است

بار ديگر نهادهايي وابسته چون بسيـج  
و انصـار حـزب اهللا و نـمـايـنـدگـان و                  
بازوان اجرايي آنان در دانشگاه، که در   
هماهنگي بي نظيري با مسـئـولـيـن و       
حراست دانشـگـاه شـيـراز عـمـل مـي              
کنند، بـه اعـتـکـاف در دانشـگـاه بـه                

تــوهــيــن بــه شــهــدا و رهــبــر         "  بــهــانــه   
.  پــرداخــتــه انــد  "   جــمــهــوري اســالمــي  

نمايش تکراري و مضـحـکـي کـه بـي            
شــک يــادآور پــروژه امــنــيــتــي کــردن            
دانشگاه پلي تکنيک تـهـران در بـهـار           

 .مي باشد ١٣٨٦ سال 
 

دانشجويـان در ايـران، در سـال هـاي               
اخير، همواره در تجمعات اعـتـراضـي      
خود، با تأکيد بر مواضعي اصـولـي و     
اشــاره بــه هــم ســرنــوشــتــي جــنــبــش             
دانشـجــويــي بـا ســايــر جـنــبــش هــاي            

اجتماعي، بويژه جنـبـش کـارگـري، از         
کارگران و اعتراضات آنان دفـاع کـرده     

کميته پيـگـيـري ايـجـاد تشـکـل            .   اند
هاي آزاد کارگري ضمن محکوم کـردن  
طرح جديد سـرکـوب دانشـجـويـان، از          
تمامي نهادها، سـازمـان هـا و مـردم           
پيشرو در ايران و سـراسـر جـهـان مـي            
خواهد کـه بـا پـيـوسـتـن بـه صـفـوف                    
اعـتــراضــي در مــقـابــل سـرکــوبــگــري          
عوامل سرمـايـه داري ايـران، از ايـن             
دانشجويان به دفاع برخاسته و از هـر        
چه امنيتي تر شدن فضاي جـامـعـه و        

 .دانشگاه هاي ايران جلوگيري کنند
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دو دانشجوی دختر دانشگاه 
مازندران بر اثر نشت گاز در 

 خوابگاه جان سپردند
بر اثر نشت گاز و مسموميت ناشـي از    
ــر دانشــگــاه                ــت آن دو دانشــجــوي دخ

 .مازندران جان سپردند
ثريا رئيسي و شيوا دلفاني دانشجويـان  
رشته شـيـمـي و مـديـريـت صـنـعـتـي                   
دانشگاه مازندران ظهر امروز به دلـيـل   
نشت گاز در خوابگاه جـان خـود را از           

دانشـجـوي      ۲ اجساد اين   .  دست دادند
دختر به پزشکي قانوني مـرکـز اسـتـان         

 .انتقال داده شده است
قاسم عليزاده افروزي رئـيـس دانشـگـاه       
مازندران در گفتـگـو بـا مـهـر اظـهـار              

حوالي پـيـش از ظـهـر امـروز            : " داشت
مسئولين خوابگاه دانشجويي که بـراي  
سرکشي از خوابگاهها رفته بـودنـد بـا        
حس کردن بوي گاز بـه مشـامشـان بـه         
اتاقها رفته که با شکستن درب اتاق دو 
دانشجوي متوفي متاسفانه بـا اجسـاد     

 ".بي جان آنان مواجه شدند
ــا آغــاز فصــل ســرمــا مشــکــالت                ب
دانشجويان به دليل فقدان جـنـبـه هـاي       
ايمني وسايل گرمايي در خوابگاه هـا،    

 .دوباره تکرار مي شود
سال گذشـتـه نـيـز در يـکـي از مـوارد                  

 ۱۰ مســمــويــت بــر اثــر نشــت گــاز،              
ــي و                ــاي  ۵ دانشــجــوي دانشــگــاه رج

دانشجوي دانشـگـاه دانشـگـاه الـزهـرا             
  .راهي بيمارستان شده بودند

 
اعتراض دانشجويان 
مازندران به مرگ دو 

 دانشجوی دختر اين دانشگاه
روز گذشته با فراخوان انجمن اسـالمـي   
دانشجويان دانشگاه مازندران تجمعـي  
اعتراض آميز به بي کفـايـتـي مـديـران        
دانشگاه مازندران که منجر به مرگ دو 
دانشجوي دختر در يـکـي از خـوابـگـاه          
 .هاي اين دانشگاه شـد بـرگـزار گـرديـد         

اين تجمع که پس از سه روز اعـتـراض       
دانشجويان به مسـئـولـيـن و تـنـاقـض            
گويي و عدم پاسخگويـي آنـهـا انـجـام          
گــرفــت، بــا حضــور دوســتــان ايــن دو             

، )شيوا دلفاني و ثريا رييسي(دانشجو 
و ديگر دانشجويان اين دانشگاه برگـزار  

 .گرديد
از صبح روز گذشته مديريت دانشـگـاه     
با تعطيلي کـالـسـهـاي درس و اعـالم              
فراخوان دفتر نهاد رهبري براي برگزاري 
مراسمي در مسجد دانشگاه، سعي در   
بــي رونــق کــردن تــجــمــع اعــتــراضــي            

همچنين صبح امـروز بسـيـج        .  داشتند
دانشجويي دانشگاه مازندران با صدور 
بــيــانــيــه اي انــجــمــن اســالمــي را بــه             

توهين به ارزش هاي واالي بسـيـج و     « 
 .مــتــهــم کــردنــد  »  دشــمــنــي بــا نــظــام    

با اين وجـود در ابـتـداي ايـن مـراسـم                 
دانشجويان با روشن کردن شمع ياد اين 

 .دوستانشان را گرامي داشتند
 

تھديد و احضار فعالين 
دانشجويی دختر دانشگاه 

خواجه نصير توسط نيروهای 
 امنيتی

در روز هاي گذشته فشار به دانشجويان 
دانشــگــاه خــواجــه نصــيــر و فــعــالــيــن          
دانشــجــويــي ايــن دانشــگــاه افــزايــش          

اين تهـديـدهـا    .  چشمگيري داشته است
که در خارج دانشگاه و توسط نيروهاي 
ناشـنـاس صـورت مـيـگـيـرد بـيـشـتـر                  
متوجه دانشجويان دختر اين دانشـگـاه     

 .ميباشد
فشار به دختران دانشگاه خواجه نصـيـر   
از مــهــر مــاه ســال جــاري و پــس از                  
بازداشت هستي خضروي روند افزايشي 
به خود گرفته است و نيرهاي امـنـيـتـي     
در موارد متعدد با تماس هاي تلفني و 
يا ايجاد مزاحمت خياباني براي فعالين 
دختـر ايـن دانشـگـاه آنـهـا را تـهـديـد                    
مينمايند که فعاليت هاي دانشـجـويـي    

 .خود را متوقف نمايند
روز گذشـتـه نـيـز افـرادي کـه خـود را                  
فرستاده ي دانشگاه ناميده اند به منزل 
فعالين دانشگاه خواجه نصيـر رفـتـه و        
پـس از صـحــبـت بـا خــانـواده ي ايــن                  
دانشجويان از آنها خواسته اند که اجازه 
ندهند فرزندانشان به فعاليت سـيـاسـي      

حــراســت .  در دانشــگــاه ادامــه دهــنــد       
دانشگـاه خـواجـه نصـيـر در يـک مـاه                  
گــذشــتــه بــارهــا بــا احضــار فــعــالــيــن           
دانشجويي به تهديد آنـهـا پـرداخـتـه و            
وقيحانه با استناد به مکالمات تلفـنـي   

دانشجويان از کنترل تمامي رفتار ايـن    
شــنــود .  دانشــجــويــان خــبــر داده اســت      

مکالمات فعالين دانشجويي از سـوي      
ــن                  ــه اي ــده ک ــردي ــاعــث گ ــراســت ب ح
ــا جــمــع آوري امضــا               ــان ب دانشــجــوي
شکايتي نسبت به اين قبيل اقـدامـات     
غيرقانوني حراست دانشـگـاه تـنـظـيـم           

 کنند 
 

تجمع اعتراضی در پی ضرب 
 و شتم دانشجويان

به دنبال ضرب و شـتـم دانشـجـويـان و            
ريــاســت دانشــکــده داروســازي شــيــراز       
توسط مأمورين اداره راه استان فـارس    
ــان ايــن               در روز گــذشــتــه، دانشــجــوي
دانشکده امروز دوشنبه با تعطيل کردن 
کــالس هــاي درس خــود، در مــحــل              
ســاخــتــمــان مــرکــزي دانشــگــاه عــلــوم        

 .پزشکي شيراز، دست به تجمع زدند
 

دانشجويان اين دانشکـده بـا تـعـطـيـل           
کردن کالس هاي درس خود، ابـتـدا در     
محل دانشکده تجمع کـرده و تـريـبـون         
آزاد برپا نمودند و سپس بـا تـجـمـع در         
ساختمان مرکزي دانشگاه تريبـون آزاد    

 .خود را ادامه دادند
 

ماجرا از آنجا آغاز شد که روز گـذشـتـه    
بيست تن از نيروهاي اداره راه اسـتـان         
فارس با چندين دستگاه خـودرو و يـک       
دستگاه بولدوزر جهت تخريب درخـتـان   
واقع در حريم و قسمتـي از ديـوارهـا و          
محوطه دانشـکـده داروسـازي بـه ايـن              

پس از قطع چند .  محل مراجعه نمودند
درخت رئيس دانشکده از قضيه مطـلـع   
شده و به همراه چند تن از دانشجويان به 
منظور ممانـعـت از ادامـه ايـن اقـدام              

نـيـک   .  غيرقانوني مراجعه مـي نـمـايـد      
نهاد، رئيس دانشـکـده، بـه ايـن افـراد              
اعالم مي کند که هيچگونه هماهنگي 
با دانشـکـده در ايـن زمـيـنـه صـورت                
نــگــرفــتــه اســت، بــنــابــرايــن ايــن کــار           
. غيرقانوني بوده و بايد مـتـوقـف شـود      

مأمورين اداره راه در پاسخ عنوان مـي  
کنند که اين قضيه با هماهنگي کامـل  
عزيزي، فرماندار شيراز، مي باشد و به 

در ايـن    .  قطع درختان ادامه مي دهـنـد  
هنـگـام ريـاسـت دانشـکـده بـه هـمـراه                  
دانشجويان در جلوي بولدوزر ايستاده و 
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ارتش آمريكا خود را براي 
 مقابله با شورش آماده مي كند

حكومت نظامي در آمريكا 
 پيشنهاد شده است

 ناصر اصغری
 
 
 
 
 
 
 

 Phoenix Businessروزنـــــامـــــه       
Journal           ـه ـب ـارشـن ـر       ١٧ روز چـه دسـامـب

مطلبي غيرعادي و فوق العاده منتشـر كـرد     
كه در نوع خود چهره جـهـان امـروز و بـطـور            
ـو           مشخص وضعيت امروزه آمـريـكـا را جـل

مـؤسـسـه    .  چشمان جامعه به نمايش گذاشت
U.S. Army War College  مدرسه اي

كه باالترين مقامات ارتش آمريكـا را آنـجـا        
ـرا                  ـد، در گـزارشـي كـه اخـي ـن تربيت مي كـن
منتشر كرده است گفته است كه پنتاگون بايد 
ـا شـورش هـاي            ـه ب منابع خود را براي مقابل
احتمالي داخلي، در صورتـي كـه وضـعـيـت          
ـه شـورش             بحران اقتصادي حاضر مـنـجـر ب

ـيـن     .  شود، آماد كند در اين يادداشت همـچـن
آمده است كه رئيس صندوق بين الملل پـول،    

Dominique Strauss-Kahn      هــــم
دسامبر هشدار داده اسـت كـه      ١٧ همان روز 

در صورت عدم رسيدگي به وضعيت بـحـران   
اقتصادي كنوني، احتمال شورش در بسياري 

دو .  از كشورهاي ديگر نيز باال خواهد گرفـت 
تن از اعضاي مجلس سنا و كنگره آمـريـكـا    
ـه داري آمـريـكـا،                 گفته اند كه رئـيـس خـزان

Henry Paulson   در سپتامبر با آنها در ،
باره احتمال اعالم حكومت نظامي حرف زده 

ـرهـا از ايـن                    .  بود ـه شـه ـيـس هـم رؤساي پـل
موضوع خبر دارند و دارند يـواشـكـي آمـاده       

همه اين اطالعات جنجالي را در .  مي شوند
خواندن اين . آن يادداشت كوتاه بيان كرده است

ـه           نوشته را كه لينك آن در انتهـاي ايـن نـوشـت
ـدگـان ايـن يـادداشـت                ـن ـه خـوان آمده است، ب

 .توصيه مي كنم
ـاد     . فعال معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افـت

معلوم نيست پليس و ارتش آمريكا، حداقـل  

در خود آمريكا چقدر توانائي مقابله با چنيـن  
براي نويسنده اين سـطـور     .  وضعيتي را دارند

معلوم نيست كه جامعه آمريكا چقدر از ايـن  
ـوم         .  وضعيت خسته است ـل اما آنچه كـه مـع

است و هيئت حاكمه آمريكا هم با تمام دم و     
دستگاهش آن را اعتراف مي كند، اين است 

براي بيش . كه خون مردم را در شيشه كرده اند
ـد             ٣ از  ـن ـان ـه داران را، هـم دهه زنجير سرماي

سگان هاري كه چيزي جزء لـت و پـار كـردن          
ديگران را نمي دانند، پاره كرده و به جـان هـر       

ـه      .  چه مدنيت بود انداختند راسيسم را تـوجـي
مــذهــب را دوبــاره بــه جــان مــردم            .  كــردنــد
ـد و         .  انداختند ـن گرسنگي را حق فقـرا دانسـت

خالصه هر چه كه به نظر مي رسيد متعلق به 
ـد   ـيـن      .  گذشته است، دوباره زنده كـردن در هـم

ـه        يكي دو سال گذشته هر آنچه را كه مـردم ب
ـد را از                ـودن ـداز كـرده ب خيال خودشان پس ان
ـانشـان     دستشان گرفتند و در عوض به دوسـت
در مؤسسات بزرگ مالي و غيره دو دسـتـي     

 . تقديم كردند
يكي از مؤسسات مالي آمريكا وقـتـي كـه        
داشت ورشكست مـي شـد، از دولـت ايـن               

ـتـي دريـافـت كـرد            ايـن  .  كشور كمك هنـگـف
ـه نـرخ روز               مؤسسه به قول ژورناليـسـم نـان ب
ـول       خور، بايد كسي را در اين مؤسسـه مسـئ

رئـيـس ايـن      .  چنين وضعيتـي مـي دانسـت       
مؤسسه تحت عنوان بازخريد مجبور شد كه 

ـد ايشـان     .  از سمت خود کنار برود اما بازخري
ـيـكـار        همانند بازخريدي نبود كه ميليونهـا ب

 ٠ ۵ ١ به ايشان بيش از .  شده با آن روبرو شدند
 ٢ بـيـش از       !  ميليون دالر ناقابل تعلق گرفت

ـر آمـار رسـمـي و دولـتـي                  ـاب ـن ميليون نفر، ب
ـد            ٢٠٠٨ آمريكا، در سال    ـيـكـار شـده ان . ب

ـه         ـت روزنامه گاردين چاپ لندن، يكي دو هـف
پيش خبر داد كه بر اساس تحقيقات يكي از   
ـيـس، در سـال          مؤسسات اقتصادي در انگـل

در آمريـكـا، مـاهـي بـيـش از يـك                 ٢٠٠٩ 
. داد   ميليون نفر كارشان را از دست خواهنـد 

ـتـي           ـيـن وضـعـي واقعا انتظار نمي رود چـن
 !حداقل به شورش منجر شود؟
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شورش در آمريكا و جھان در 
 !راه است؟

 اخبار دانشجویی

 5ادامه صفحه 



ـه         اعالم مي کنند که اجازه نمي دهـنـد ک
ـابـد     در ايـن    .  اين اقدام غيرقانوني ادامه ي

ـاظـر، بـولـدوزر        لحظه با دستور مهندس ن
ـان          به سمت رئيس دانشکـده و دانشـجـوي
ـيـز        حرکت مي کند و مأمورين اداره راه ن
به سمت دانشجويان و رئيس دانشکده که 
ـفـر         ـيـسـت ن در اين لحظات تعدادشان به ب
مي رسيد حمله مي کنند و آنان را مـورد    

به نحوي که .  ضرب و شتم قرار مي دهند
ـقـل    يکي از دانشجويان به بيمارستان منت
ـه شـدت            ـيـز ب مي شود و چند نفر ديگر ن

 .ضرب و شتم مي شوند
 

ـان امـروز        به دنبال اين اتفاقات دانشـجـوي
دوشنبه در دانشکده خود دست به تجـمـع   

ـبـون آزاد زدنـد              ـري ـايـي ت در حـيـن     .  و بـرپ
ـروهـاي اداره راه              ـي برگزاري تريبـون آزاد ن
مجدداً جهت تخريب محـوطـه مـراجـعـه        

دانشجويان با مطـلـع شـدن از        .  مي کنند
ايــن اتــفــاق، دانشــکــده خــود را کــه در               
کيلومتر پنج جاده شيراز اصـفـهـان واقـع       
ـه              ـبـون آزاد خـود را ب شده ترک کرده و تري
 .ساختمان مرکزي دانشگاه منتقل کردند

 
ـه              ـان ک در ساختمان مـرکـزي، دانشـجـوي
ـفـر مـي رسـيـد،                تعدادشان به دويسـت ن
اعتراض شديد خود را به تجاوز به حـريـم     
ـان                  دانشگاه و ضـرب و شـتـم دانشـجـوي
اعــالم کــرده و خــواســتــار عــذرخــواهــي          
عزيزي، فرماندار شيراز، به خاطر اهـانـت   

ـان    .  به حرمت دانشـگـاه شـدنـد       دانشـجـوي
ـر       معترض خواستار توقف هرچه سـريـع ت

ـان    .  اقدامات وزارت راه شـدنـد     دانشـجـوي
ـه                    ـيـن اعـتـراض شـديـد خـود را ب همچن

رياست دانشگاه به خاطر اهمال کـاري در    
ـاع از                    ـيـن عـدم دف اين زمينـه و هـمـچـن
دانشجويان به هنگام ضرب و شتم اعـالم  

 .کردند
 

ـا حضـور در پشـت           يکي از دانشجويان ب
تريبون اعالم کرد حراستي ها که هميشـه  
در جمع هـاي دانشـجـويـي حـاضـر مـي              
شوند ديروز که دانشجويان مورد ضرب و 

ـنـد کـجـا بـودنـد؟             ـت ـا   !  شتم قرار گـرف گـوي
يـکـي   .  کارکرد حراست عوض شده اسـت   

ـه        ديگر از دانشجويان نيز اعالم داشـت ک
حــفــاظــت از حــريــم دانشــکــده وظــيــفــه           
ـه خـاطـر کـم کـاري               دانشگاه است ولي ب
مسئولين دانشجويان مـجـبـور شـده انـد          
خــودشــان بــه دفــاع از حــريــم دانشــکــده            

 .بپردازند
 

ـه             ـنـد ک دانشجويان همچنين ابـراز داشـت
ـه            ـال دانشـکـده ب ـق ـت خواست اصلي آنها ان
داخل شهر است که بارها آن را درخواست 
کرده اند اما هيچگونه پاسـخـي از سـوي        
ـافـت نـکـردنـد              . مسئولين دانشـگـاه دري

ـه در صـورت        دانشجويان اعالم نمودند ک
ـا در پـي        بروز هرگونه خطر جاني براي آنه
ـيـت آن را                اقدامات وزارت راه، مسـئـول

ـان    .  متوجه دانشگاه مي داننـد  دانشـجـوي
ـه                    ـيـن اعـتـراض شـديـد خـود را ب همچن
تبعيض هاي مسئولين دانشگاه در قبـال  
ـا اعـالم کـردنـد           . دانشجويان دانشکده ه

ـيـن        دانشجويان خواستار حضور مسـئـول
دانشگاه در جمع خود شدند که به خـاطـر     
ـه          ـان اقـدام ب عدم حضور ايشان دانشجـوي

ـيـرون    " سر دادن شعارهاي  و "  مسئول بيا ب
" دانشجو مي ميرد، ذلـت نـمـي پـذيـرد           " 

 .نمودند

 
دانشجويان در پايان کميته اي مـتـشـکـل     
از چهارده نفر از دانشجويان ورودي هـاي      
ـيـب           ـه تـرت مختلف جهت پيگيري مسـئل

 .دادند
 

ـا مضـامـيـن        دانشجويان پالکارد هايي ب
ـان       : " ذيل در دست داشتنـد  مـا دانشـجـوي

دانشــکــده داروســازي خــواهــان انــتــقــال          
ـاشـيـم                ، " دانشکده به داخـل شـهـر مـي ب

پايمال شدن حقوق دانشجويان داروسازي " 
حمايت از دانشـجـو     !!  حراست" ، !" تا کي؟

 "!يا برخورد با دانشجو؟
 

 :حاشيه هاي تجمع
در حين برگزاري تجمع،خباز شـيـرازي،      -

مدير روابط عمومي دانشگاه، با لـحـنـي    
تند و توهين آميز خواستار پايان تجمع و   
ـه شـدت تـوسـط                     ـه ب تريبـون آزاد شـد ک

 .دانشجويان هو شد
 
ــول امــور               - بــا حضــور رضــوي، مســئ

دانشجويان حراست، دانشجويان شروع به 
حــراســت، حــراســت،    " ســر دادن شــعــار         

نــمــودنــد و اعــالم     "  خــجــالــت، خــجــالــت   
ـاالي سـر            داشتند که حراست به چـوبـي ب
دانشجويان تبديل شده و موقـع ضـرب و       

 .شتم آنها معلوم نيست کجاست
 
دانشجويان در اقدامي اعتـراض آمـيـز       -

به وجود دوربين مداربسته در سـاخـتـمـان     
مرکزي، يکي از پالکاردهاي خود را روي 

پـس  .  يکي از اين دوربين ها نصب کردنـد 
ــولــيــن دانشــگــاه يــکــي از                از آن مســئ
ــمــبــرداري از               ــدان را بــراي فــيــل کــارمــن

 .دانشجويان فرستادند
 

دانشجوی دانشگاه شيراز    ٣٥ احضار 
 به کميته انضباطی 

ـه         ١٩ با احضار  ـت ـي ـه کـم دانشجوي ديگر ب
ـر      ٣٠ انضباطي دانشگاه شيراز بيش از  ـف ن
 .به کميته انضباطي احضار شدند

ـم        آرش روستايي،سعيدخلعتبري، هـادي ال
ـيـل       لي، حمداله نامجو، کاظم رضايي، جـل
ـنـي، افشـيـن                 ـرحسـي رضايي، يـونـس مـي
هوشنگ، اسماعيل معدنچي، اسمـاعـيـل    
ـر، امـيـن                   جليل ونـد، مـحـسـن زريـن کـم
درستي، عبداله داوديان، اکبر حسـن پـور،       
سعيد خسروآبادي، لقمان فـديـري، آرمـيـن         
ـانشـاهـي،            برازش، آلما رنجبر، هـمـت جـه
ـر             ـي احسان هاشمي، روح اله قـاسـمـي،  دل
ـونـد،              ـم  ال بارخدا، کامران محـمـدي، نسـي
ـرازي،            ـه مـحـوي شـي ندااسکندري، محـدث
ـان و چـنـد            فاطمه آقايي،  مجتبي شـيـخـي
دانشجوي ديگر به کميته انضباطي احضار 

 .شدند
ـه حـجـم وسـيـع احضـار هـا در                      با توجـه ب
دانشگاه شيراز احتماال تعداد بيـشـتـري در      

 .روز هاي آينده احضار شوند
اتهام اين دانشجويان برگزاري و شـرکـت در     

ـون آزاد روز دانشـجـو در                ـب آذر و      ١٨ تري
 .آذر اعالم شده است ١٦ مراسم

براي تعدادي از دانشجويان احضار شـده در    
گذشته احکام مـحـرومـيـت از تـحـصـيـل             
صادر شده بود که هم اکنـون در حـال اجـرا          

ـان    . مي باشد همچنين تعدادي از دانشـجـوي
ـه                      ـت ـي ـه کـم ـار اسـت کـه ب براي چندمـيـن ب
انضباطي احضار مي شوند ودر مـعـرض       

 .اخراج شدن از دانشگاه قرار دارند
ـا     ضمنا در جلسه شوراي تامين استان که ب
حضور مسولين امنيتي استان چون رييس 

تشکيـل مـي شـود        ..اطالعات،دادستان و
 :،موارد زير مطرح شده است

ـه       اجرايي شدن احکام تعليقي که در گـذشـت
ـرخـورد شـديـد                 صادر شـده و اجـرا نشـده،ب
ــاطـــي دانشـــگـــاه بـــا            ــيـــتـــه انضـــبـ کـــمـ
دانشجويان،ارائه مدرک و سند به اطالعات 
ـده       ـرون توسط بسيج دانشجويي وتشکيـل پ
تــوســط اداره اطــالعــات بــراي ســرکــوب           

 .دانشجويان توسط قوه قضائيه
ــان            ١٦ در روز      آذر عــده اي از دانشــجــوي

وابسته از دانشگاه هاي مختلف در حـالـي     
نفر نمـي رسـيـد ،در         ١٥٠ که تعداد آنها به 

ـا مـراسـم روز           دانشگاه شيراز جمع شدند ت
ـرگـزار    دانشجو را به نمايندگي از حکومت ب

 .کنند
در مقابل تعداد زيادي از دانشجويان با زدن 
ماسک هايي اعتراض خود را به حکومتـي  

ـعـد      ٢ . شدن روز دانشجو اعالم کردند روز ب
ـرده         ١٨ در  آذر تريبون آزاد با حضـور گسـت

 .دانشجويان برگزار شد
 

ـرون              ـي اين احضار ها با فشـار نـهـاد هـاي ب
دانشگاه و تشکل هاي وابسته مثل بسـيـج   

 .صورت گرفته است..و
ـرون                   ـي ـا نـهـاد هـاي ب بسيج دانشگاه کـه ب
ـاسـداران در ارتـبـاط            دانشگاه مثل سپاه پ
است ،با پخش اعالميه ها و نشـريـات در       
ـا           ـد ب ـرخـورد شـدي سطح گسترده خواستار ب

برگزاري اعتکاف سيـاسـي   . دانشجويان شد
ـامـه             ـرن و حضور در استانـداري فـارس از ب
ـان   هاي بسيج در راستاي سرکوب دانشجوي

 . بود
توهين به شهدا،مقدسات و رهبري آخـريـن     
دستاويز براي سرکوب دانشجويان دانشگـاه  

 شيراز شده است
انتقادات  به نظر مي رسد خشم مسولين از

ـيـن          ـه مسـول بي پرده دانشجويان نسبت ب
 . نظام و خصوصا خامنه اي باشد
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اين حق شماست که . حرفهايم را اينجا بزنم
ـا در نشـريـه         مطالب من را ويراش کنيد ي

و اين حق من است که هر .  تان قرار ندهيد
ـه   طور دوست دارم بنويسم و با هر نامي ک

ـه ايـن        .  مطابق با سليقه ام است ميدانـم ک
نشريه، چـهـارچـوب خـاصـي دارد و يـک               
نشريه ي سياسي و حزبي اسـت ولـي اگـر          
قصد داشتيد چيزي را در نوشته هاي مـن    
تغيير دهيد يا سانسور کنيد، لطفا  نـظـر       

 مرا هم در جويا شويد  متشکر
 
دوست عـزيـز سـانسـور کـار دولـت             :  ک.ج

ـر              .  است ـاريـک ت ما گردنمان از مـو هـم ب
ما يک نشريه داريم و اگر مطلبي را !  است

مناسب خط و جهت آن تشخيص نـدهـيـم    
چاپ نمي کنيم و يا در مـواردي مـمـکـن         
ـا مـثـال           است اديت مختصري بکنيم و ي

ايـن کـجـا و        .  تيتر جذابتري انتخاب کنيم
ما که جلوي انتشار چيزي . کجا" سانسور"

باالخره اين نشـريـه   .  يا کسي را نگرفته ايم
ـيـش    يک سازمان است که کار معيني را پ

هرکس دوست دارد هرچه منتشـر  .  ميبرد
پس .  ما هم تنها نشريه عالم نيستيم.  کند

ـه       به ما هم همين حق را بدهيد هرچه را ک
ـيـم                ـن ـتـشـر ک ـيـم مـن ولـي  .  درست مـيـدان

ـا را        همانطور که مي بيني عين نامه شـم

ـا فـرض     .  آورديم ولي مثال اگر در نامه شم
کنيد توهين به لهجه يا قيافـه يـک کسـي        
بود، حتي مثال يک بسيجي، ما آنرا اديت 

ـيـم درسـت               .  ميکرديم چون فـکـر مـيـکـن
ـيـر داد         ـا گ . نيست به قيافه يا لهجه آدمـه

حاال حسابش را بکنيد اگر ما يک نـکـتـه      
ـا را              ـايـد اول شـم اينجوري داشته باشيم ب
ـا هـرجـور             ـام شـم مطلع کنيم؟ در مورد ن

اما بـهـتـر    .  دوست داريد انتخاب ميکنيد
شما .  ميدانيم يک نام و نام خانوادگي باشد

ـبـي              ـلـي عـجـي اگر دوست نداريد چيـز خـي
اما  به نظر ما  کمـي غـيـر جـدي         .  نيست
بهر حال ما خيلي خوشحال هستيـم  .  است

اما يک لحظه . که شما براي ما مينويسيد

ـه   خودتان را جاي سردبير نشريه بگذاريد ک
ـه نـويسـنـده        براي هر نکته بايد مطلب را ب

درست تر اين .  اين عملي نيست.  برگرداند
ـاشـد      خـب  .  است که حق اديت با سردبيـر ب

اگر شما چند بار متوجه اديت هاي غـلـط     
ـيـر را      بشويد و تذکر بدهيد و نتوانيد سردب
ـه ايـن                     ـيـد مـتـوجـه مـيـشـويـد ک قانع کن

ميـخـواهـم بـگـويـم         .  همکاري فايده ندارد
ـا              ـاسـي و ب موضوع اساسا به شـکـل سـي
بوجود آمدن يک همدلي سياسي قابل حـل  

وگرنه از لحاظ حقوقي اگـر    .  و فصل است
بگوييم يا عينا چاپ کنيد و يا هر تغييري 
ميخواهيد بدهيد نظر مرا هم جويا شويـد  
ـاري    اين عمال به معني اين است که  بسـي

ـاج     ـي مطالب به رفت و برگشت زيادي احـت
و بسياري از آنها ممکن است ديگـر  .  دارد

در هر حال اين حق شـمـاسـت    .  کهنه بشود
ـا هـر                ـيـد و ي ـن که بگويد يا عينا چـاپ ک

مـا  .   مالحظه اي بود اول با من چک کنيد
تمام تالشمان را ميکنيم تا نشريه ما براي 
ـاشـد       .  سليقه و نوع نوشتن شما منـاسـب ب

ما خيلي خوشحاليم که شما ميخـواهـيـد    
ـا هـم        .   حرفهايتان را اينجا بزنيد اما  شـم

بايد مالحظات نشريه و اهدافش را در نظر 
ـا          .  بگيريد منتظر نوشته هـاي ديـگـر شـم
ـا     .  هستيم همينطور دوست داريم نظر شـم

ـيـم       مـا هـم     .  را در مورد اين توضيـح بـدان
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 .مهمترين و موثرترين است
ـريـن              ـت ـم از مقوله ي تاثير که بـگـذريـم، مـه
وظيفه ي رسانه ها، مفيد بودن براي جامعـه  
ـاشـد         .  و به طور کلي، همه ي انسانهـا مـي ب

ـه                    ـد ب ـاي ـه هـا ب واقعيت اين اسـت کـه رسـان
ـا      صورت عمومي و متعلق به همه باشنـد ت
ـه       ـد ن بتوانند نقش سازنده ي خود را ايفا کنـن
ـا و بـخـشـهـاي                       ـه ـت ـار دول ـي اينکـه در اخـت

 .خصوصي و در خدمت منافع آنها
 

ـه     کيفيت برنامه هاي هر رسانه اي بستگي ب
ـان،               شعور گردانندگان آن دارد؛ در ايـن مـي
مسئوالن رسانه هاي جمهوري اسـالمـي را     
ميتوان به عنوان بي شعورترين ها شناسايي 

اينها در همه ي انواع تبليغاتشان، جـز    .  کرد
دروغ و در واقع هيچ چيز جز دروغ تبليغاتـي  

جمهوري اسالمي، در تبليغاتـش از    .  ندارند
ـد   . کلمات، بيش از هر چيزي استفاده ميکـن

ـانـي             ـا مـع ـزاعـي ب ـت بخصوص از کلمات ان
ـه           گسترده تا خودشان بتواند، هر طـور کـه ب
ـد و تـحـويـل           نفعشان هست آنرا معني کنـن

ـمـات،               .  مردم دهند مثال يـکـي از ايـن کـل
امنيت است که شديدا مورد سو استفاده ي   
ـرقـراري                ـه؛ ب ـت جمهوري اسـالمـي قـرار گـرف
ـه زنـان و           ـه ب امنيت، بهانه اي شده براي حمل
ـر        جوانان، توهين و تحقير، جريمه، دسـتـگـي
 کردن، کـتـک و شـکـنـجـه و حـتـي اعـدام                    
مثال همين قانون مـزخـرفـي کـه در مـورد            
ـا              ـه ـل زنان، براي مسافرت و اقـامـت در هـت
گذاشته اند، که زن مجرد و تنها، بدون اجـازه  
ي اداره ي اماکن، حق اقامت در هيچ هتلـي  

ـدا مـورد              .  را ندارد ـت يعني الزم اسـت کـه اب
بازجويي قرار گيرد و آنهم با چادر و حـجـاب     
نکبت اسالمي تا شايد به او اجازه ي اقامت 
در هتلي را بدهند که قرار اسـت کـلـي پـول           

ـم اسـت     .  برايش بپردازد اين يک توهين مسل
ـه     که اسمش را گذاشته اند امنيت، امنيت ب

ـا،   .  بهاي اهانت عجيب اينکه در نظر خيليـه

اين چيزها ديگر عادي شده و اصال فـکـرش   
را نميکنند که ايرادي در اين موارد هست يا 
ـنـاي        نه و در واقع اين امنيت را با همـان مـع
ـد        ـه ان ـت ـرف . تحت نظر جمهوري اسالمي پـذي

اين قانون چندان جديد نيست ولي من از آن     
خبر نداشتم تا اينکه با آن بـرخـورد کـردم و            
 .حســــابــــي رفــــتــــه روي اعصــــابــــم               

اين از خواص حکومتهاي تـمـامـيـت خـواه        
است که خود را صاحب هر چيزي ميدانند و 
همه ي عـرصـه هـا را تـنـگ و مـحـدود                      
ميکنند تا تمام سر رشته هـا در دسـتـشـان         
باشد و هيچگونه خطري تهديدشان نکنـد و    
ـد   ـن  .از تبليغات، بيشترين استفاده را مينماي

اونوقت فکرشو بکن که يکي از هـمـکـاراي      
امنيـت نسـبـت      :  بسيجي من مياد و ميگه

ـر شـده س         خـب چـي     .  به قبل، خيلي بيـشـت
ميشه به اين آدم گفت که اصـال دريـچـه ي          
ـيـت،            ـع ذهنش قفله؟ يعني به افـزايـش جـم
تنوع جرم و جنايات، جنايات حـکـومـتـي،       
تبليغات و البته بي خـبـري خـودش، هـيـچ          

 . توجه اي نميکنه
تعريف اينها از ناامني اين است کـه مـثـال        
ـو                    ـه ت ـا چـاقـو فـرو کـن نصفه شب، يه نفـر ب
شکمت يا مثال جيبت رو بزنن و از اين نـوع؛  
در حال حاضر بخاطر بزرگ و گسترده شـدن    
ـا           ـم ت ـه جـراي شهرها و رشد جمعيت، اينگـون
ـايـات                ـا جـن حدي پنهان هستند ولـي مـا ب
ـم    ـي . سازماندهي شده و بزرگتري طرف هسـت

واردات مواد مخدر و قاچاق اسلحه و انسان 
توسط گردن کلفتهاي جمـهـوري اسـالمـي؛       
ـيـسـت؟            ـايـت ن مگر تبعيض و نابرابري جـن
ـيـسـت؟          پرداخت نکردن حقوق کارگر جـرم ن
ـران                  ـا و بـاج گـي شايد از تعـداد چـاقـوکشـه
خياباني که روزگاري به عنوان تنها عامـالن  
ناامني در شهرها شناخته ميشدند، کم شده 
ـم         باشد ولي آنها جاي خود را به يـک سـيـسـت
ـد            . وسيع از جنايتکاران حـکـومـتـي داده ان

نمونه هاي امروزي باج گيرها، چماق داران و 
ــروي        ــي ــيــن مــامــوران ن ــتــکــاران، هــم ــاي جــن
ـد،            ـن ـافـت هسـت انتظامي و بسيجيهاي کـث

اينها ادعا دارند که با طرحهاي دسـتـگـيـري     
ـد ولـي       اراذل و اوباش، امنيت را برقرار کـردن
هدفشان فقط ايجاد وحشت در بين مـردم و    

ـا           .  قدرت نمايي بود ـه ب ـان رفتـارهـاي وحشـي
تعدادي آدم در به در که به خاطـر وضـعـيـت       
همين جامعه، مجبور به انجام کـار خـالف       

آنهم کار خالف، طـبـق تـعـريـف        .  شده بودند
جمهوري اسالمي که تمام تعريفهايش، ضد 

ـه          .  بشري است ـيـت ب به اين ميگوينـد، امـن
 .بهاي جنايت

ـه کـل مـردم                      ـي ـر عـل ـايـت ب ـا جـن حاال ما ب
ـه رو         بخصوص کارگران، زنان و جـوانـان روب

يک جنايـت بـزرگ، سـازمـانـدهـي           .  هستيم
ـايـت                       ـتـي؛ ايـن جـن ـد و دول ـن ـم ـون شده، قـان
واقعيست که در برابر آن هيچ امنيتي وجـود    

ـه ايـن       .  ندارد هيچ کس در مقابل اعتراض ب
جنايات و حتي بيان و افشاي آن نيز امنـيـت   

همين است که من در وبالگم نميتوانم .  ندارد
اين چيزها را بنويسم و در اين نشريه، فضاي 
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نباشيد، اين ملت بـا مـا و         !  شهيد پرور
شما نيست با لحن تحقير آميزي دربـاره    
مردم شيراز حرف مي زند، مردمـي کـه     
مثل همه جاي ديـگـر ايـران جـمـهـوري             
اسالمي را نمي خواهند  و مـي دانـد و       
يادآوري مي کند که بسيج و اوباشش در 
مقابل دانشجويان تنها هستند، نه تنهـا  
مايه نااميدي انـجـوي نـژاد و يـارانـش              
هستند که گـورکـنـان شـان هسـتـنـد و                

 .انجوي نژاد اين را خوب مي داند
 

انجوي نژاد سعي مـيـکـنـد بـا مـزه هـم              
مدام مي گـويـد مـا اهـل دعـوا              .  باشد

نيستيم و من از چيزي نمي ترسم و تنهـا  
زندگي مي کنم و تنها رفت و آمـد مـي     
کنم کسي هم جرات نمـي کـنـد بـه مـن            
آسيبي برساند و اين هـا را سـعـي مـي             
کند با شوخي بگويد که بيشـتـر از ايـن        
مايه نااميدي لشکر شکست خورده اش 
نشود در ضمن زنگ خطري هم برايشـان  

گويا مردم و دانشـجـويـان مـثـل            .  باشد
خودش و برادران بسيـجـي اش بـا زبـان           
چاقو پنجه بکس و زنـجـيـر حـرف مـي            
زنــنــد، گــويــا تــا امــروز اعــتــراضــات            
دانشجويان و کارگران و زنان در مـقـابـل    
حکومتي با فرهنگ و متمـدن صـورت     

همه مي دانيم حکومت اسالمي .  گرفته

از هيچ وحشي گري و کثافت کـاري اي      
در مقابل مردم و جوانان و اعـتـراضـات    

و به هـر وسـيلـه        .  آنان کوتاهي نمي کند
اي براي سرکوب مـردم مـتـوصـل مـي            
شود و در مقابل، اين حکومت انـجـوي     
نژاد و اعوان انصار چاقو کشش هستنـد  
که همواره سرکوبگـري انسـانـيـت را بـا            
وحشيانه ترين شکلي بـه عـهـده داشـتـه          

 .اند
 

انجوي نژاد حاليش نيست کـه مـطـلـوم         
نماييش هر چند جنبه تعارف و تهديد به 
حساب بيايـد ولـي از مـوضـع ضـعـف               
است و نشان دهنده موقعيـت ضـعـيـف       

انـجـوي نـژاد از نـوع هـمـان               .  اش است
برادران چماق بـه دسـت و چـاقـو کشـي              
است که هر چند امروز روزنامه نـگـار و     
فــيــلــم ســاز شــده انــد ولــي ســنــتــشــان             

حـاال  .  بـود "  آي نفس کش" قلدرمنشي و 
انجوي نژاد، فرزنـد خـلـفـشـان بـه روزي             
افتاده که با وجود همه نيروهاي امنيتـي  
و سپاهش مجبور است بگويد من تنها 
هستم و ادعاي شجاعت بکند و بگويـد  
کسي جرات نمي کنـد بـه مـن آسـيـبـي             

ايــن آخـر عـاقـبـت  انـقــالب              !!  بـرسـانـد   
 !فرهنگي ست

 
همانطور که گفتم انجوي نژاد سعي مـي  
کند بامزه هم بـاشـد ايـن خـاصـيـت در             

او نـيـروهـاي      !. چماق دار هاي آشنا سـت 
شـوت  " خودي را تخمين مـي زنـد و از           

نيروهايش اظهار تاسف مي کـنـد   "  بودن
و البته همه اين ها بـا خـنـده و شـوخـي            

حال نذار لشـکـرش را بـا شـوخـي            .  ست
اعالم مي کند، بي پشـتـبـانـي شـان را            
همين طور و البته خشم و نفرت مردم را 
نسبت به خودشان هم بـا شـوخـي و در            
قالب بي خيالي مردم شيراز اعـالم مـي     

 .کند
 

انجوي نـژاد از حضـور و اعـالم وجـود               
مارکسيست ها اعالم تعجب مي کـنـد     

سازمان مجاهـديـن   ( و البته با منافقين 
حتما کسـي    .  قاطي شان مي کند)  خلق

با درجه هوش انجوي نـژاد بـايـد بـدانـد            
مـي دانـد     .  اينها خيلي متفاوت هستند

که سوسياليسم و آزادي خواهي و برابري 
طلبي امروزقوي ترين و دشـمـن اصـلـي       

مـي دانـد ايـن        .  حکومت اسالمي است
گرايش سرنگوني طلبـي سـت کـه مـي           
رود ريشه اسالم و حـکـومـت سـرمـايـه             

بـه خـاطـر      .  داري اسالمي را بخشکـانـد  
همين به مارکسيست ها که مـي رسـد،     
قاطي مي کند و نـمـي تـوانـد مـظـلـوم              

 .اش را حفظ کند!! نمايي و بي طرفي
 

انجوي نژاد مي گويد ما فقـط خـواهـان      
اجراي قانون هستـيـم قـانـونـي کـه مـي              

گويد اهانت به خامنه اي مجازات دارد   
و اهـانـت بـه اسـالم و مـقـدسـات جـرم                   

او مي بـيـنـد تـمـام        .  محسوب مي شود
اين مقدسات و خامنه اي و خـاتـمـي را      
دانشجويان سکه يک پول کرده اند و مـي  

الـبـتـه    .  خواهد جلوي اين سيل بـايسـتـد   
حکومت اسـالمـي در هـم ريـخـتـه اي               
پشت سرش ايستاده و مـقـابـلـش مـردم        
معترض و جان به لب رسيده را مي بيند 
و گاه مظلوم نمايي مي کند و گاه قـلـدر     
بازي تـا صـف بـه هـم ريـخـتـه اش را                      

 .تشجيع کند
 

انجوي و امثال انجوي در ايـران تـعـداد          
شان قليل است و قليل تر ميشود، ولـي    
تعداد دانشجويان و زنان کـارگـرانـي کـه       
هر لحظه مترصد سرنگونـي جـمـهـوري       
. اسالمي هستند ميليون ها نفر هستند

ميليون ها نفري که کافي ست متشکـل  
شوند و بساط همه ايـن کـثـافـات قـرون          
وســطــائــي را بــراي هــمــيــشــه در هــم               

 .بپيچنند
 

دانشگاه شيراز امـروز يـکـي از جـبـهـه             
هاي نبرد جمهوري اسالمي با مـردمـي     
ست که دانشـجـويـان در روز دانشـجـو              

مـردمـي کـه      .  فرياد اعتراضاشان بودنـد 
مي خواهند جمهوري اسـالمـي هـمـيـن        
امروز سرنگون شود و دانشجويان همين 

پيروزي در دانشـگـاه       .  را اعالم کرده اند
شيراز براي دانشجويـان، صـف مـبـارزه         
عليه اوباش اسالمي در هـمـه دانشـگـاه       

بي دليل نـيـسـت      . ها را تقويت مي کند
که انجوي نژاد در اين دانشـگـاه از چـاه          
رهپويان وصال ظهور کـرده اسـت و بـا            
لمپن بازي و تهديد مي خواهد دانشگـاه  

 . شيراز را سرکوب کند
 
وظـيــفــه اي کــه در مــقــابــل جــوانــان و               

دانشجويان قرار دارد امروز دفاع جانـانـه   
هر امـکـان و     .  از دانشجويان شيراز است

ابتکاري که مـي شـود را بـايـد بـه کـار                 
هـر چـنـد نـفـر هسـتـيـد خـود را                    .  بست

. سازمان بدهيد و دسـت بـه کـار شـويـد           
انجوي و امثال انجوي دقيقا از اتـحـاد و     
ــتــکــار عــمــل مــا وحشــت دارنــد و                 اب
وحشتشان را به صورت پرت و پال گويي 

با اتحاد و همبسـتـگـي،    .  بروز مي دهند
با حمايت از يکديـگـر و گسـتـرش دادن           
اعتراضات، متشکل شدن و مـبـارزه در     
عرصه هاي مشـخـص بـايـد جـمـهـوري              

جـهـت مـبـارزه       .  اسالمي را عقب بـزنـيـم   
امروز در دانشگاه مبارزه براي سرنگونـي  
جمهوري اسالمي و براي سـوسـيـالـيـسـم       
است، مبارزه علـيـه فضـاي سـرکـوب و            
مبارزه براي لغو آپارتايد جنسي است که 
شيشه عمر جمـهـوري اسـالمـي سـت و            

 .دشکسته شو بايد به دست جوانان

 ...عربده کش مضحک

 ...جنايت چيست؟



 
 بوف کور : فالش بک 

 
بوف کـور  .  انداخت"  بوف کور" مرا ياد 

متن به اصطالح نقـد  ".  صادق هدايت" 
. تند و پر حـرراتـي از حـزب مـا بـود               
. حرارت شايد کلـمـه درسـتـي نـبـاشـد           

هرچه بود،  ربـطـش     .  غيظ و عصبيت
بــا بــوف کــور چــه بــود؟ چــرا هــمــان               
احساسات آشناي موقع خواندن آن اثـر  

 را برايم تداعي ميکرد؟ 
 

خاطراتم از بوف کور بسرعت از برابـرم  
کـالس شـشـم      .  اولين آشنايـي .  گذشت

اسم معلـم فـارسـي      .  دبستان، خرم آباد
قـيـافـه اش يـادم         .  مان را به ياد نـدارم 

الغر اندام، صـورتـي بـا گـونـه          .  هست
هــاي بــرآمــده، دمــاغــي عــقــابــي کــه          
هميشه عينکي با شيشه هاي ضخـيـم   

موهاي صـاف و يـک       .  بر باالي آن بود
.  انسان محترمـي بـود    .  سبيل قيطاني

بارها  با شور و حـرارات جـمـالت اول        
بوف کور را که از حفظ داشت برايمـان  

در زندگي زخم هـايـي     . " تکرار ميکرد
بـا نـوعـي      ...".   هست که مثـل خـوره    

تعصب و افتـخـار مـيـگـفـت ايـن هـا               
عميق ترين چيزي است که ميشود در   

با تعجبي آمـيـخـتـه     .  باره زندگي گفت
. با احترام و ترديد به او نگاه مـيـکـردم   

ولي حرفهاي او باعـث شـد کـه چـهـار            
سال بعد بارها و بـارهـا بـوف کـور را             

پـيـرمـرد    " يک تابسـتـان تـمـام         .  بخوانم
، " کــوزه" ،   " لــکــاتــه " ،   " خــنــزر پــنــزري   

و بـاقـي     "  کالسکه نعش کش" ، " پستو" 
 . عناصر داستان ذهن مرا گرفته بود

ولي ربطش چيـسـت؟ ايـن يـک بـحـث             
 چرا بوف کور؟ . جدي سياسي است

وقتي آنـرا  .   کالس دهم دبيرستان بودم
مــيــخــوانــدم حســي عــجــيــب بــه مــن          

ــداد  ــه              .  مــي ــه خــوشــم مــي آمــد، ن ن
کنجکاوي ام اجـازه مـيـداد آنـرا رهـا              

ميخواندم و باز مـيـخـوانـدم  تـا          .  کنم
وقـتـي   .  سر از رازهاي بوف کور درآورم

روزي بطور اتفاقي شـنـيـدم کـه حـتـي           
ــتـــان              ــتـــرهـــا، بـــرادرم و دوسـ بـــزرگـ
دانشجويش، از بوف کور سـردر نـمـي        

يـکـي شـان      .  آورند، کمي آرامش يافتم
مـوقـع نـوشـتـن حشـيــش           : " مـيـگـفـت    

اين مرا قانـع کـرد کـه ديـگـر            ".  ميزده
 .  دنبال موضوع را نگيرم

امـا هـمــان حــس عــجـيــب امــروز بــا              
. خواندن اين مطـلـب تـداعـي مـيـشـد           

بــاالخــره مــاجــراي بــوف کــور بــر ســر           
چيست؟ و چرا ايـن سـوال بـا خـوانـدن            
اين متن برايم مطرح شـد؟  چـه چـيـز           

 اين شبيه بوف کور است؟
به نزديکترين خاطـره ام از بـوف کـور            

مـکـالـمـه بـا يـک دوسـت              .  فکر کـردم 
روانشناس که ادبيات فـارسـي را هـم          

او تـوضـيـح داد کـه           .  دنبال کرده است
چطور اثر هدايت صـرف نـظـر از وجـه           
هــنــري،  در عــيــن حــال از لــحــاظ                 

. روانشــنــاســي قــابــل مــطــالــعــه اســت      
نوعي شخصيت و حاالت شيزوفرنيـک  

تـوضـيـحـات او       .   را بقلم کشيده اسـت 
دستـکـم خـيـلـي بـهـتـر از               .  جالب بود

 . بود" حشيش ميزده"
 

اما اينها هنوز رابطه اين خاطره هـا و    
ي کـه روي      " نـقـد  " تداعي مـعـانـي بـا           

مانيتور جلوي رويـم بـود را تـوضـيـح            
براي اينکه سرنخـي  پـيـدا        .    نمي داد

خيلي زود آن   .  کنم در گوگول سرچ زدم
جمالتي که مـعـلـم مـا بـا آن طـنـيـن                 
عجيب بـرايـمـان مـيـخـوانـد را پـيـدا                  

 :بد نيست شما هم بخوانيد.  کردم
در زندگي زخمهايي هست کـه مـثـل        " 

خوره روح را آهسته در انزوا مي خـورد  
 .و ميتراشد

اين دردها را نميشود به کسي اظـهـار     
کرد، چون عموما عادت دارند که ايـن  
دردهاي باورنکردني را جزو اتـفـاقـات      
و پــيــش آمــدهــاي نــادر و عــجــيــب              

بشــمــارنــد و اگــر کســي بــگــويــد يــا              
بنويسد، مردم بر سبيل عقايـد جـاري     
و عقايد خودشان سعي مي کننـد آنـرا     
با لبخند شکاک و تمسخر آميز تـلـقـي    

زيرا بشر هنوز چاره و دوائـي      -بکنند 
برايش پيدا نکـرده و تـنـهـا داروي آن             
فرامـوشـي بـتـوسـط شـراب و خـواب                
مصـنـوعـي بـوسـيلــه افـيــون و مــواد               

ولي افسوس که تـاثـيـر        -مخدره است
اين گونه دارو ها موقت اسـت و بـجـا        
ي تسکين پس از مدتي بر شـدت درد    

 .ميافزايد
آيا روزي به اسرار اين اتفاقات مـاوراء  
طبيعي ، اين انعکاس سايه  روح کـه        
در حالت اغماء و برزخ بـيـن خـواب و        
بــيــداري جــلــوه مــي کــنــد کســي پــي            

 "خواهد برد؟
 
؟  " اسرار اتـفـاقـات مـاوراء طـبـيـعـي              " 
انعکاس سايه روح در بـرزخ خـواب و       " 

آيا کسي به آنها پي خواهـد  " ؟  "بيداري
؟  با خواندن اين عبارات آغـازيـن     " برد

و مروري دوباره بـر خـالـصـه داسـتـان             
بوف کور، توضيحي براي ايـن فـالش       

اشتـبـاه نشـود،      .  بک عجيب پيدا کردم
نه تخصـصـي در رمـان دارم و نـه از                 
روانشناسي و تحـلـيـل حـاالت روانـي          

ولـي فـکـر مـيـکـنـم            .  انسانها ميدانـم 
ميتوان  جايگاه سـيـاسـي و تـاريـخـي           
بــوف کــور را در عــام تــريــن شــکــل               

 . توضيح داد
بوف کور که از همين مقدمه پـر سـوز     
و گداز آن نيز پيـداسـت دارد يـک درد          
تاريخي، يک ياس تـاريـخـي، يـک بـي          

ايـن   .  پاسخي تاريخي را بيان ميـکـنـد   
درد و يـاس  .  درد و ياس يک نفر نيست

يک جريان اجتماعي جامعـه مـعـاصـر       
شايد يک علت اهميت اين .  ايران است

داستان و جايـگـاهـي کـه در ادبـيـات             
شايد مـعـلـم    . پيدا کرده در همين باشد

ــا آن حــرارت و                  کــالس شــشــم مــا ب
همدردي عميق با بوف کـور در واقـع         
داشت از همين ياس مشـتـرک سـخـن         

امـا  .  بيان حال خـود او بـود        .  ميگفت
اين ياس تاريخي چيست و ربط آن بـا      

 چيزي که بدستم رسيده کدام است؟  
ابتدا بايد بگويم چه خواندم و موضـوع  

 . چه بود
 

 شيون بر کدام خرابه؟ 

 
هفته قبل در يـادداشـت کـوتـاهـي در            
اين نشريه سعي کردم اهـمـيـت بـحـث          

کـه در پـلـنـوم         "  حزب و قدرت دوگانه" 
سي و يکم حزب مـطـرح شـد را بـراي           

ايـن  .  خوانندگان جوانان توضيح دهـم    
هــفــتــه قصــد ادامــه آن يــادداشــت را            
داشتم که  مطلبي در نقد بحـث حـزب     

) ۱ . ( و  قدرت دوگانه بـدسـتـم رسـيـد       
حدس زده بـودم  کـه بـحـث حـزب و                    

بــر چــپ ســنــتــي و         "  قــدرت دوگــانــه   " 
امـا  .  حاشيه نشين خوش نخواهد آمـد 

قدري از حد انتظـارات مـن     "   نقد" اين 
منظورم فراتر رفتن در گيـج  .  فراتر بود

سري و تنگ نـظـري و غـرق شـدن در             
در عين حـال درد و تـقـالي          .  مقوالت

چـنـدانـکـه گـفـتـم          .  عجيبي در آن بـود 
يکباره خـاطـرات دور و درازي را در             

فـکـر کـردم شـايـد بـد             .  من زنـده کـرد    
نباشد بجاي بحـث اثـبـاتـي در مـورد            

از طـريـق نـقـد       "  حزب و قدرت دوگانه" 
. اين مطلب همان کار را دنبـال کـنـيـم      

بوف کور هـم الـبـتـه چـاشـنـي بـحـث                  
اين براي خود مـن جـذاب     .  خواهد بود
اميـدوارم بـراي خـوانـنـدگـان           .  تر است

نشريه جوانان نيز نقـد و جـدل بـه ايـن             
 .شکل جالبتر باشد

 
خصوصا اينکه بحث، اگـر بـتـوانـم بـه          
ــه مــوضــوع                ــا ب ــبــرم، صــرف ــان ب ــاي پ

مــحــدود "  قــدرت دوگــانــه  " مشــخــص   
به يمن آشفته فـکـري و       .  نخواهد ماند

بهانه جويي هاي گاه سـرگـرم کـنـنـده،          
گاه حـيـرت آور مـنـقـد مـا مـبـاحـث                  

بـه  .  متنوعي را در بر خـواهـد گـرفـت        
" نقـد " نوعي بايد  خوشحال بود که اين 

امـا، اگـر،     " يا صحيح تر اين مـلـقـمـه       
نمي شود، هيچ نيستيـد، نـفـهـمـيـديـم          

بــدســت مــا   "  چــي مــيــگــيــد، و غــيــره      
طي نـقـد آن مـيـشـود يـکـبـار               .  رسيد

ديگر و در شکل جـدلـي بـه واقـعـيـت             
هاي مهم و تعيين کننده اوضاع ايـران  
و نقش حزب نگاه کـرد و هـمـيـنـطـور             
اشاراتي به تئوري مارکس و لـنـيـن و        
منصور حکمت در مـورد انـقـالب و            
حزب و مردم و کمونيسم و سياسـت و    
حتي تاريخ داشت و متکي بـر ايـنـهـا         

.  نشان داد کـه راه درسـت کـدام اسـت            
اميدوارم  که   فرصت کنم و هر هفـتـه   

انـعـکـاس    " الاقل به گوشه اي از ايـن          

 .بپردازم" سايه روح
 

براي اينکه جاي حرف و حديثي بـاقـي     
نماند مـيـکـوشـم تـمـام مـطـلـب ايـن                   

مـطـالـب    .  دوست قديمي را نقل کـنـم     
ايشان برنگ قرمز خواهد بـود، الـبـتـه       
پرانتزها و خط تاکيـدهـا هـمـه جـا از            

در .   ماست مـگـر ايـنـکـه قـيـد شـود              
ضمن ما مطلب ايشان را از ته به سـر    

چرا؟ چـونـکـه      .  مورد نقد قرار ميدهيم
ته مطلب زودتـر مـا را بـه عـمـق آن                  

از آخرين جمالت او شـروع      .   ميرساند
 :ميکنيم

  
نکات از اين دسـت در ايـن مـطـلـب              " 
از حـمـيـد      "  قـدرت دوگـانـه     " حزب و     ( 

زيادند که جملـگـي بـيـانـگـر         )  تقوايي
خــط و   عــدم انســجــام مــتــدولــوژيــک        

ســردرگــمــي چــپ    و      ســيــاســي روشــن   
سوسياليسم و انقالبـيـگـري    و  راديکال

ايشـان  پـوپـولـيـسـتـي         و      غير کارگري
 ."است

 
اين فشرده نتيجه گيري نهايـي مـنـقـد       

نکته  را قـبـل        ۱۰ نويسنده .  ما است
نـکـات   " از اين  جمله  و تحت عـنـوان       

، يعني عالوه بر اصـل بـحـث        " متفرقه
شان که نسـبـتـا مـفـصـل اسـت،  بـر                   
شمرده و ميگويد هنوز از ايـن نـکـات      

بـيـانـگـر     "  جـمـلـگـي    " کـه    !   زياد اسـت   
آنهمه اشکاالت اساسي عديده از نـظـر   

. خـدا بـه مـا رحـم کـنـد              !  ايشان است
گفتيم حـزب بـايـد بـرود و مـبـارزه و                 
اعتراض مـردم را بـه پـيـش بـرانـد و                   
بصورت يک قدرت سياسي مـتـشـکـل     
کند و حالتـي مـانـنـد قـدرت دوگـانـه              
بوجود آوريم و جمهوري اسالمي را بـه    
زير بکشيم و سوسيالـيـسـم را بـرقـرار          

اما فورا  مبصرهاي چـپ،  آي      .  کنيم
نمي شود ها و آي هيچي نيستيد هـا،    
زودتر از هر راست و بورژوا و سلطـنـت   
طــلـــبــي، حـــتــي زودتــر از وزرات                 
اطالعات صف کشيدند و فورا بيسـت  
ــاي                 ــطـ ــفـــت هشـــت مـــورد خـ و هـ
ايدئولوژيک و تئوريـک از مـا گـرفـتـه            

خصلت نما نيست؟  ديـگـر حـتـي       !  اند
کيهان شريعتمداري هم دارد علـنـا بـه       
خطر مارکسيستها اعتراف مـيـکـنـد،     
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 بوف کور و سياست ايران

 مصطفی صابر

 8ادامه صفحه  



سلطنت طلبان در کنـگـره شـان  آيـت           
الکرسي عليه کمونيسم ميخـوانـنـد و      
دور سرشان فوت ميکنند و ما الـبـتـه      
موقعيت خودمان را ميفهـمـيـم و  از          

. حرف ميزنـيـم  "  حزب و قدرت دوگانه" 
نـمـي شـه و        " آنها به ما نمـي گـويـنـد         

آنــوقــت .   ، بــلــکــه تــرســيــده انــد      " نــواره
کساني پيـدا شـده انـد و مـتـاسـفـانـه                 
متوجه نيستند که نقش پـارازيـت  بـر        
:   امواج واقعيت را بر عهده گرفـتـه انـد     

شما کجا و مـنـصـور حـکـمـت کـجـا،             
شما کـجـا و لـنـيـن کـجـا، اي حـزب                   
تلويزيوني، اي پوپوليستها،  شما ايـن    
حـرفـهـا را بـراي وصـلـه پـيـنـه کــردن                    
صفوف خودتان ميزنيد، عدم انسـجـام   
متدولـوژيـک داريـد،  خـط سـيـاسـي                

آنهم کساني اين حـرفـهـا    .  روشن نداريد
را ميزنند  کـه هـمـيـن چـنـدي پـيـش                 

نــويــد " فــراکســيــون شــان را  قــديــس            
غسـل  "  بـروسـکـه   " در معـبـد     "  بشارت

کساني که تقريـبـا در     .  تعميد داده بود
يک چشم بهم زدن منصور حـکـمـت و        
لنين را يکجا به مکتب فرانـکـفـورتـي     

آنهـم بـه نـازلـتـريـن نـوع              .  ها فروختند
مکتب فرانکفورت و  تقريبا بـقـيـمـت       

کساني که حزب بودنشـان فـقـط      !  هيچ
بخاطر اين است که گويا  اجر و قـرب      

سـالـه شـان جـايـي زيـر                ۱۳ اشرافيت 
يا بخـاطـر ايـن اسـت         .   سوال رفته بود

که  حتي حزب برادر بغل دستـي شـان     
اعــتــراف بــه   " نــيــز، عــلــيــرغــم هــمــه         

اين دوستان،   بـا تـحـقـيـر        "  اشتباهات
آميزترين برخوردها حاضر به پذيرفتـن  

يـک چـنـيـن دالوران آواره           .   شان نشـد   
سياست که هر هفته يک چيز گفته انـد    

بي نظيري  از خـود نشـان         "  انسجام" و 
داده اند،  حاال  فورا و جلوتـر از هـمـه        

حزب و  قـدرت    " شمشير بر  روي بحث 
و حزب کمونيست کـارگـري و     "  دوگانه

 . کانال جديد و حميد تقوايي کشيدند
 
به هرکدام از آن کلمات قلنبه سـلـنـبـه      

در جـمـعـبـنـدي نـهـايـي ايشـان دقـت                 
چرا که بعدا در طول اين بـحـث     .   کنيد

بايد نشان دهيـم کـه نـه فـقـط ايـنـهـا                 
صحيح نيستند که حـتـي فـي الـواقـع          

يـک  .  مساله نويسنده داناي ما نيـسـت  
سري اوراد و آواز براي التيام  خودشـان  

بعبارت ديگر ايشان مـا را بـه         .   است
ــيــســم   "  ــول ــوپ ــيــســم و       " ،   " پ ــال ســوســي

سردرگمـي  " ، " انقالبيگري غير کارگري
عـدم خـط سـيـاسـي          " ،   " چپ راديـکـال  

و "  عدم انسجام متدولوژيـک " و "  روشن
البـتـه بسـيـار بـيـش از ايـن  مـتـهـم                       
ميکند، اما يک سانتيمتر هم در آنچـه  

. که ادعا ميکنند عميق نـمـي شـونـد        
اينرا  بعدا با بررسي يـک بـه يـک ايـن             
نکات  دهگانه و باقي مطالب ايشـان    

تـا بـبـيـنـيـم         .  ميکوشيم نشـان دهـيـم       
درپس اين اتهامات، زخم هايي اسـت    
که چون خوره روح ايشـان را در انـزوا           

 . آهسته ميجود
 

اين زخم ها کدام است؟ اين بـوف کـور     
بـر سـر کـدام خــرابـه شـيــون ســر داده                  

 .است؟  بگذاريد ببينيم
 

 مدعی العموم سياسی
 
 :شمار ده شروع کنيم" نکته"از 
 
حمـيـد   :  مدعي العموم سياسي  -١٠ "  

تقوائي بعنوان خالصه بحث ميـگـويـد    
رد صالحيت حکومت در هـر      " بايد با 

زمينه اي و ظاهر شدن بعـنـوان بـديـل       
" سياسي حکومت در هـر زمـيـنـه اي          

مدعي العموم سياسـي شـد و ايـن را             
و تـبـديـل شـدن بـه            "  حلقه اصلي کـار " 

او يـا  .  رهبر و قدرت در جامعه ميداند
فراموش ميکند و يا آگـاهـانـه اصـرار       
دارد که تـبـديـل شـدن بـه آلـتـرنـاتـيـو                 
سياسي در جامعه با افشاگري صـرف    

دقيقه قبلش گفـتـه    ٢ .  محقق نميشود
بود زدن خوب رژيم، افشاگري از رژيـم    
! و خــوب حــرف زدن کــافــي نــيــســت            

معلوم نيست ايشان دقيقا ميـخـواهـد    
 !" چي بگويد

 
مـنـقـد    .   اسـت "  نقد" اين هم سبکي در 

جلوي چشم هـمـه بـحـث کسـي را بـه                 
ميل خود مبـتـذل مـيـکـنـد، تـغـيـيـر               
ميدهد و بعد هم وقـتـي نـمـي فـهـمـد             

: دوقورت و نيم شـان بـاقـي اسـت کـه             
معلوم نيست ايشان دقيقا ميخـواهـد   " 

بدتر از همه،  فکر ميکنـد  !"  چه بگويد
اگر خيلي محکم اينرا بگويد خوانـنـده   

 .  اين همه را متوجه نمي شود
 

حميد تقوايي گفته است که حـزب مـا     
.  بايد مدعي العـمـوم سـيـاسـي بشـود          

رد صــالحــيــت    " چــطــور بشــود؟  بــا           
حکومت در هر زمـيـنـه اي و ظـاهـر              
شدن بعنوان بديل سيـاسـي حـکـومـت        

آنـوقـت نـويسـنـده        ".   در هر زمينـه اي   
فهيم ما خود به مـيـل خـود ايـنـرا بـه             

و .  تعبير کرده اسـت   "  افشاگري صرف"
بعد با تبختري نـاشـي از هـوش غـيـر            

افشـاگـري   " عادي شان فرموده اند کـه      
تازه تعجـب هـم     !   کافي نيست"  صرف

فرموده انـد کـه  حـمـيـد تـقـوايـي دو                   
دقيقه قبلش گفته بـود کـه افشـاگـري           

 . کافي نيست
 

مدعي العموم سياسي شدن يک حـزب    
افشـاگـري   " هرکس مـيـدانـد بـيـش از            

منقد مـا ظـاهـرا نـمـي            .  است"  صرف
رد صـالحـيـت از رژيـم در هـر                .   داند

زمينه اي هرکسي ميداند که  بيش از   
منقـد مـا ايـن        .  افشاگري صرف است

چــه بــايـد کــرد بــا        .  را هـم نـمـي دانـد          
ايشان؟  تازه، حميد تقوايي مـيـگـويـد     

هـم ديـگـر      "  افشاگري صـرف   " فراتر از 
اگر اشتباه نکنم حميـد  .    کافي نيست

تقوايي در همان بحث مـثـال اعـدام و        
ميگويد کـه نـه     .  قوه قضاييه را ميزند

کـه  ( فقط بايد جلوي اعدام را بگيريـم    
خود اين بمراتـب فـراتـر از افشـاگـري            

کــه اصــال بــايــد بــگــويــم کــل         )   اســت
دادگاه و حکم و هيچ چيز اين رژيـم را      

و اين را دارد با اتکاء بـه    .  قبول نداريم
ــعــي حــزب                 ــي و واق ــجــارب عــمــل ت

با توجه به حرکتي کـه حـول     .   ميگويد
مقابله با حکم اعدام کبري رحمـانـپـور    

آيـا  .  و فاطمه حقيقت پژوه راه انداختيم
پيش بردن مـبـارزه بـراي لـغـو اعـدام               
نجات دادن آدم ها از زير چـوبـه دار و         
دسته گل بردن به خانه فاطمه حقيـقـت   
پژوه افشـاگـري صـرف اسـت؟ حـمـيـد              
تقوايي تازه  دارد ميگـويـد کـه حـتـي          
اين سطح فعاليت براي جامعه اي کـه      
ميخواهد انقالب کند  ديـگـر کـافـي           

مدعي العموم سـيـاسـي شـدن       .  نيست
اگر نوشته او را بـا کـمـي            .   يعني اين

دقت و انصاف بخوانيد دارد ميگـويـد   
که حتي  مبـارزه بـراي جـلـوگـيـري از             
ــراتــر از                 اعــدام، کــه خــود بســيــار ف

مورد نظر يـک گـروه     "  افشاگري صرف" 
فشار حاشيه اي اسـت، ديـگـر کـافـي            

ميگـويـد مـا بـايـد بـه بـديـل                 .  نيست
سياسي حکومت در هر زمـيـنـه اي و        
از جمله در زمينه قضا و دادگسـتـري       

کـه الـبـتـه بـعـدا در             . ( تبـديـل شـويـم      
بررسي بخش هاي بعدي نوشته مـنـقـد    
توانايمان مـفـصـال بـه ايـن مـوضـوع                

 .)برخواهيم گشت
 

خواننده خود قضاوت کـنـد کـه الاقـل         
شماره ده ايـن مـنـقـد       "  نکته" در همين 

ما دچار چه گيج سري پيش پا افـتـاده     
و در عين حـال مصـيـبـت بـاري شـده             

اين چيزهاست که مرا ياد بـوف    .  است
بــرزخ بــيــن خــواب و        . " کــور انــداخــت  

 ؟  "بيداري
 

اگر کسي ذره اي پايش روي زمـيـن و         
دردش درد واقعـي مـردم بـاشـد، اگـر            
حتي فکر کند ما پـوپـولـيـسـت و هـر           
چيز قلنبه اي که به ذهن شـان رسـيـده        
باشيم، حتي اگر فکر کـنـد مـا داريـم           
افشاگري صرف ميکنيم، بـايـد الاقـل      
از اين خوشحال باشد که اينها سفت و   
ســخــت عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي           
ايستاده اند، اينها ميخواهـنـد بـا هـر         
تعبيري کـه خـودشـان دارنـد مـدعـي               
العموم سيـاسـي جـامـعـه در مـقـابـل               

حـتـي اگـر      .  جمهوري اسالمي بشـونـد    
فکر کند ما حزب تلويزيوني هسـتـيـم      
بايد پيش خود فـکـر کـنـد کـه ايـنـهـا               
دارند هر روز با ميليونـهـا نـفـر حـرف          
ميزنند و في الحال فرهنگ جامعه را   
دستکم بدرجه اي به نـفـع لـغـو اعـدام            

و حـاال حـتـي بـه ايـن              .  سوق داده انـد 
آدم يـک ذره دلسـوز          .  راضي نيسـتـنـد   

بايد از اين خوشحال بشـود و سـرحـال        
بـايـد فـکـر کـنـد هـرجـور کـه                  .  بيـايـد  

حسابش را بکني اين چپ را تـقـويـت        
اين ميدان را بر هرکسـي کـه     .   ميکند

يک جو شرافت و راديـکـالـيـسـم دارد،        
چه رسد به اينکه داعيه کـمـونـيـسـم و        
منصور حکمت دارد،  نه فقـط تـنـگ      
نــمــي کــنــد کــه بــرعــکــس گســتــرش           

پس، با حفظ هر انتقادي کـه  .   ميدهد
دارد،  بـايـد بـگـويـد زنـده بـاد حـزب                   
کمونيست کارگري، زنـده بـاد حـمـيـد            
تــقــوايــي، زنــده بــاد حــزب و قــدرت              

چـرا  .   دوگانه، زنده بـاد کـانـال جـديـد           
تناقضات ذهني مضحک و کج فهمـي  
هــاي بــاور نــکــردنــي و ايــنــهــمــه بــي            

مسئوليتي را بـه اسـم نـقـد و نـکـتـه                   
 روانه اينترنت ميکند؟ 

  
 حزب  و جنبش کارگری

 
ده تا کـه  .  اين از نکته شماره  ده ايشان

سهل است به تعداد هر جمله آدمـيـزاد   
نظير ايـن پـيـدا      "  نقد"و " نکته"ميتوان 

کافي است شما سبک جديد نـقـد     .  کرد
امـا   .  را که باالتر ديديم اختيار کـنـيـد     

جزو سـر و      ۱۰ باور کنيد نکته شماره 
حـاال  .  ته دار ترين نـکـات ايشـان بـود        

 :بخوانيد. برويم" ۹ نکته شماره "سراغ 
 
 
ايــنــهــم پــاســخ کســانــي کــه البــد            -٩ 

ميگويند در جنبش کارگـري چـرا کـم        
بعنوان يـک نـيـروي مـدعـي            : " تاثيريم

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

. رفقـا، ايـن بسـيـار مـهـم اسـت               .  کند
اعتماد تـاکـتـيـکـي بـه حـزب کـافـي                  
ــ ديگر جـواب     ــ اساساً  نيست و امروز 

خوب، اين حقانيت شعارهـا و    .  نيست
تاکتيکها بسيار خوب اسـت و حـزب         
ما آنرا بدست آورده اسـت امـا دقـيـقـاً          
چون بدست آورده است، ديـگـر نـبـايـد          

نــمــي تــوانــد   .  در هــمــيــنــجــا بــايســتــد    
حزب خوب افشاء مي کـنـد،     .  بايستد

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

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

در هفت تپه و کيان تايـر  .  کافي نيست
و شرکت واحد خوب ظـاهـر شـده ايـم،         
همه هم مي دانند و بـا ايـنـحـال، ايـن          
جواب جامعه اي که بايد برود انـقـالب   

 ."کند، نيست
لطفا با شعار دادن کارگران را در خطـر  

اوال شــمــا درايـن مــراکــز        .  نـيــانــدازيـد  
. کارگري چنيـن نـقـشـي نـداشـتـه ايـد              

ثانـيـا اگـر      . آنانکه بايد بدانند ميدانند
کسي جائي نقش ناچيزي داشـتـه جـار      

ثالثا شما داريد نکردن همـيـن   .  نميزند
. کارهاي نشده را فرمـوـلـه مـيـکـنـيـد          

اعـتـمـاد      -اعتماد تاکـتـيـکـي       " بحث 
بـــراي يـــک حـــزب       "  اســـتـــراتـــژيـــکـــي

کمونيستي بـيـشـتـر از مـن درآوردي              
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 . است
 

خوب به اين اظـهـارات چـه بـايـد نـام               
داد؟ نق نق هاي چپ حاشيه اي عـلـيـه    
حزب؟ دوستي خاله خرسه و در واقـع        

 بدترين دشمني با جنبش کارگري؟  
 
حميد تقوايي دارد مـيـگـويـد کـافـي            

در اعتصابـت و مـبـارزات        " نيست که 
کـافـي   " ميگويـد    .  باشيم"  جاري دخيل

نيست در هفت تـپـه و کـيـان تـايـر و                 
، " شرکت واحد خـوب ظـاهـر شـده ايـم           

ميگويد اين جواب جامعه اي نـيـسـت    
مـيـگـويـد     .  که بايد برود انقـالب کـنـد     

مـدعـي   " حزب بايد فراتر برود بايد بـه    
" بـديـل سـيـاسـي       " و   "  العموم سـيـاسـي   

جــامــعــه و طــبــقــه کــارگــر در بــرابــر              
حکومت اسالمي تبديل شود، آنـوقـت   
منقد ما با بلند نظري رشک برانگيـزي  

ايـنـهـم پـاسـخ        " سوتـيـتـر مـيـزنـد کـه              
کساني کـه البـد مـيـگـويـنـد چـرا در                 

 "! جنبش کارگري کم تاثيريم
 

افسوس دائي جان ناپلئون زنده نيسـت  
تا ببيند مارکسيست هـايـي هسـتـنـد        

مـنـقـد    .  که متد او را تکامل داده انـد   
ما دنبال کاسه اي زيـر نـيـم کـاسـه ي            
بحث ميگردد و بحث واضح و روشـن      
حميد تقوايي را طوري تعبير ميـکـنـد    

. که صد عاقل هم از پس آن بـرنـيـايـد        
اما بگذاريد هـمـيـن را هـم بـيـجـواب              

ميخواهند بدانند نقـش مـا     .  نگذاريم 
 در جنبش کارگري چيست؟ 

 
ما بارها و روشنتر از هـرکـس  گـفـتـه          
ايم که جنبش کارگري ايران چه ضعـف  
و مشکالتـي دارد و هـمـواره هـم در               
تالش براي رفع ايـن مشـکـالت بـوده           

" حـزب و قـدرت دوگـانـه          " بـحـث     .  ايـم 
عالوه بر جنبه هاي ديگر در عين حـال  
يکي از تازه ترين اين تالشهـاسـت کـه      

امـا ايـن     .  پايين تر به آن اشاره ميکنـم 
جنبش  هرچه هست، هيچ مـورخ يـک       
ذره صادقي نمي تواند جنبش کارگري 

کـــه حـــزب        ۶۲ ايـــران را از ســـال             
کمونيست ايران تشـکـيـل شـد تـا بـه               
امروز، بدون نقش منصور حـکـمـت و        
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري تـوضـيـح              

" کـم تـاثـيـر      " ممکن است بگويد .  دهد
اما نمي تواند منکر شـود حـزب       . بود

سياسي کمونيستـي کـه بـيـش از هـر              
جريان کمونيستي با تـاريـخ  جـنـبـش          
کـارگــري مــعـاصــر ايـران گـره خــورده             

از مـبـارزه عـلـيـه          .  همين حزب اسـت   
بـه نـقـش      ( قانون کار اسالمي گـرفـتـه      

راديو حزب کـمـونـيـسـت ايـران تـوجـه             
کـار ارزان    " در اين رابطه کتـاب    .  کنيد

تــا .)   را بــبـيــنـيــد    "   کـارگـر خـامــوش     
همين اعتصـاب واحـد و سـنـديـکـاي             
هفت تپه، شـواهـد مـتـعـددي در ايـن             

 . زمينه وجود دارد
 

مثال،  آيا کسي ميتواند  اعـتـصـاب        
کارگران واحد را بدون نقش و دخـالـت       
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري حــتــي          
توضيح بدهد؟ دقيقترين و سريعتـريـن   
اخبار اعتصاب را بـايـد از اطـالعـيـه          

امــا  .  هــاي حــزب مــا رونــويــس کــنــد        
. موضوع بسيار مهمتر از ايـن  اسـت      

همه مـيـدانـنـد کـه اعـتـصـاب واحـد                  
بزرگـتـريـن و مـهـم تـريـن اعـتـصـاب                   
کارگري ايران در سالـهـاي اخـيـر بـوده          

عليرغم سرکوب شديد، بـا  آن        .  است
اعتصـاب دوره جـديـد و مـهـمـي در                 

دوره اي   .  جنبش کارگري شکل گرفـت 
که اکنون در آن بسر ميبريم و  با ابـراز  
وجود علني و وسيع رهبران کارگري و   
گسترش و شکل گيـري تشـکـل هـاي         

ايـن دوره را      .  کارگري همراه بوده است
حزب ما و از قضـا  بـه يـمـن هـمـيـن                

به بحث تعيين بخـشـي   ( حميد تقوايي 
قـبـل از     )   رهبران عملي رجوع کـنـيـد   

ــه                   ــود و ب ــده ب اعــتــصــاب واحــد دي
بـراي مـثـال بـه         . ( پيشوازش رفته بـود 

نقش ما در اعـتـصـاب نسـاجـي هـاي           
و .)   سنندج در آنـزمـان دقـت کـنـيـد            

دقيقا بـهـمـيـن دلـيـل حـزب بـا خـط                    
.  روشني با اعتصاب واحد مواجه شـد   

آيا کسي ميتواند فـرامـوش کـنـد کـه          
رهبران کارگران واحـد مـي آمـدنـد و             

عليه جمـهـوري اسـالمـي و سـرمـايـه              
داري از تلويزيون کـانـال جـديـد نـطـق             
هاي غرا ميکردند؟ آيا کسي ميتوانـد  
تظاهرات بزرگ و سراسري که اتحاديه 
هاي کارگري جهان بـه حـمـايـت از آن           
اعتصاب برپا  کـردنـد را بـدون نـقـش            
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري تـوضـيـح              
دهد؟ آيا مـيـتـوانـد دهـهـا اطـالعـيـه              
حزب، خبرهـاي لـحـظـه بـه لـحـظـه و                 
همراهي  گام به گام بـا  اعـتـصـاب و           
تامين مسئوالنه اتحاد بين گرايشـات  
مختلف و در عين حال پيش بردن يـک  
خط راديکال در جريـان اعـتـصـاب را         
منـکـر شـود؟ آيـا هـمـيـن مـنـقـد بـا                      
انصـاف مـا مــيـتــوانــد نــوشــتـه هــاي             
ــل از                     ــب ــار و ق خــودش در آن روزگ
سرگرداني سياسي  را بخواند و از ايـن  
عبارتي که باالتر نوشته است خجالـت  
نکشد؟ مخصوصا آنـجـا کـه نـوشـتـه             

لطفا با شعار دادن کـارگـران را     : " است
اينگونـه اظـهـارات      "!  به خطر نيندازيد

اکونوميستي و محفلي و عفب مانـده  
. حتي در دوره پـيـکـار نـقـد شـده بـود             
. ايشان به قبل از آن رجـعـت کـرده انـد        

 چرا؟
 

همه نقشي که در قبال اعتصاب واحـد  
داشتيم را در پيشگاه جامعه و بـطـور       

هـم جـامـعـه، هـم          .  علني انجام داديـم 
کــارگــران و هــم رژيــم از ايــن رابــطــه              
سياسي و اجتماعي حزب و اعتصـاب  

طــور .  واحــد خــبــر داشــتــنــد و دارنــد         
نه فقـط مشـکـل      .  ديگري هم نمي شد

امنيتي براي کسي بوجـود نـمـي آورد        
که بر عکس قدرت اجتماعي کارگـران  

به آنـهـا اعـتـمـاد بـه             .  را نشان ميدهد
رژيــم بــراي بســتــن       .  نــفــس مــيــدهــد    

اتهامات امنيتي احـتـيـاج بـه بـهـانـه              
دقيقا اين يک سياست امنيـتـي   .  ندارد

رژيم است کـه مـبـارزات کـارگـري را              
نگاه دارد و نـقـش و دخـالـت         "  صنفي" 

احزاب سياسي کمونيـسـتـي را در آن          
ما آگـاهـانـه عـلـيـه ايـن            . محدود کند
خـوشـبـخـتـانـه فـعـالـيـن             .  جنگيده ايـم 

طبقه کارگر در ايـران ايـنـرا بـدرجـات            
زيادي فـهـمـيـده و سـيـاسـت رژيـم را                 

چـه کـنـيـم اگـر ايـن             .   خنثي کرده انـد 
منقد ما  واقعا نفهميده  کـه مـبـارزه          
توده اي کـارگـري،  عـلـنـي و وسـيـع                  

چه کنيم که حـتـي تـوازن قـواي         .  است
جامعه را نمي بيند و مثـل آن کـارگـر        
نساجي که گفته بود حق ما را بـدهـيـد    
تا اخبار ما روي روزنه نـرود، از دفـاع       
فعال يک حزب سياسـي، چـه رسـد بـه           
اينکه چپ و کمونـيـسـتـي بـاشـد،  از             

و .  مبارزه کارگري خشنود نـمـي شـود     
در عوض به بهانه عقب مانده و زنـگ    

پـنـاه   "  کارگران را به خطر نيندازيد" زده 
 .ميبرد

 
بعالوه ايشان متوجه نيست که مبـارزه  
طبقاتي جاي اخالقيات نوع  پـهـلـوان      

اگر کسي تـاثـيـري جـايـي          " تختي  که 
آنـهـم   .  نـيـسـت   "  داشته جـار نـمـي زنـد        

بـر  .  مبـارزه طـبـقـاتـي طـبـقـه کـارگـر                
! دوسـت عـزيـز     "  جار مـيـزنـد   " عکس،  

آري، بـا صـداي بسـيـار بـلـنـد اعـالم                   
درسـت هـمـيـن جـاسـت کـه              .  ميکـنـد  

معلوم ميشود کسي چـقـدر فـهـمـيـده           
. است کمونيسم کارگري بر سر چيسـت 

طبقه کارگر حـزب مـيـخـواهـد و ايـن             
حزب را نمي تواند در پستوي خانه هـا  

بلـکـه رابـطـه       .  و زير زمين درست کند
حزب و طبقه و بويژه رابـطـه حـزب بـا            
مبارزه طبقه  فقط ميتواند عـلـنـي و        

و مـا دقـيـقـا ايـن را            .  اجتماعي باشد
از اعـتـصـاب کـارگـران        .  پيش برده ايم

شرکت نفت قبل از دوم خرداد کـه مـا       
با کمپيني بزرگ آنـرا بـه گـوش تـمـام            

فقط کارگـران  " به کتاب ( دنيا رسانديم 
تـا هـمـيـن       .)   رجوع کـنـيـد   "  ميتوانند

اعتصاب امروز کيان تاير و هفت تـپـه   
بـارهـا و     .  ما داريم اينرا پيش ميبريـم 

بارها علـنـا و وسـيـع در جـامـعـه از                  
اعــتــصــابــات و مــبــارزات کــارگــري          
حمايت کرده ايم، بلند گوي آنـهـا شـده      
ايــم، خــارج کشــور را روي ســرمــان              
گذاشته ايم، اعالمـيـه داده ايـم، نـقـد            
کرده ايم، رهنمود داده ايم، بر مـجـمـع      
عمومي و نقش خـانـواده هـا و غـيـره            

گرايشات اکونوميستـي و    .  کوبيده ايم
عـلـيـه    .  غير سياسي را نقـد کـرده ايـم       

گرايشات راست و ناسيونـالـيـسـتـي و        
در عـيـن     .  سنديکاليستي جنگيده ايـم 

حال از هر تالش و هر دو خشـتـي کـه          
کارگران روي هم گذاشته اند مثل تخم 

و اتفـاقـا ايـن      .  چشممان دفاع کرده ايم
. همه را  با صداي بـلـنـد جـار زده ايـم           

ميدانيد چرا؟ براي اينکه هر کـارگـري     
تـا  .  در هـر گـوشـه ايـران آنـرا بشـنـود               

بــفــهــمــد کــارگــر حــزب دارد و بــه آن              
ما در مقابل تئـوري تـحـزب      .  بپيوندد

محفل به محفل چپ سـنـتـي، کـه در           
بهترين حالت قوطي بگـيـر بـنـشـان و          

را به کارگران پيشـنـهـاد    "  حزب پروسه"
ــاســي                 ــي ــک حــزب س ــرده اســت، ي ک

افشـاگـري   " کمونيستي را نه فـقـط بـا          
که با عمل وسـيـع سـيـاسـي و          "  صرف

اجتماعي در برابر طبـقـه کـارگـر قـرار          
جـار  " شما به اين ميـگـويـيـد       .  داده ايم

؟ باشد، اميدوارم شما در پستـوي  "زدن
ســيــاســت  ســاعــات خــوشــي داشــتــه          

 . باشيد
 
بعالوه و مهمتر، ما طبقـه کـارگـر را         

در .  در سياست نمـايـنـدگـي کـرده ايـم          
مقابل دوم خرداد و حجاريان و دنبـالـه   
روان راست و چـپ آن فـقـط ايـن مـا                  
بوديم که طبقه کارگر را در سـيـاسـت          

هـمـيـن امـروز در         .  نمايندگـي کـرديـم     
مقابل تالشهاي کل احزاب اپـوزيسـون   
که ميخواستند به بهانه خـطـر جـنـگ         
مردم را پشت جمهوري اسالمي ببـرد،   
اين ما هستيم که پرچـم کـارگـر را در          
سياست باالتر از هر پرچم ديگري بـرده  

در مقابله با اعـدام، در دفـاع از         .   ايم
حقوق کودک، در دفاع از حـقـوق زن و       
مــبــارزه بــا حــجــاب، در مــبــارزه بــا             
مذهب و ناسيوناليسم و فدرالـيـسـم و      
غيره، اين ما بوده ايم که طبقه کـارگـر   

.  را در سياست نـمـايـنـدگـي کـرده ايـم           
درصد کسـانـي    ۸۰ عجيب نيست اگر 

که روي خط آزاد تلويزيون حـزب مـي       
ما يک کار عـظـيـم    .    آيند کارگران اند

کـاري کـرده     .  و تاريخي انجام داده ايـم 
ايم که دستکم بخش تاثـيـر گـذاري از        
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 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندند

 ...بوف کور و سياست ايران

 10ادامه صفحه  



کارگران در ايران ميدانند حزب دارنـد    
 . و ميتوانند به آن اتکاء کنند

 
با اين همه،  ما از فعاليت و حـمـايـت      
هر حزب و جـريـان ديـگـري در قـبـال                
ــري خــوشــحــال             ــارگ ــات ک ــصــاب اعــت

چـرا؟  .  اين بـه نـفـع مـاسـت           .  ميشويم
چون ميدانيم که ايـن فضـاي دخـالـت           
احزاب و  فعالـيـت سـيـاسـي در بـيـن              

بـر  .  کارگران  ما را محدود نمـي کـنـد     
عکس در اين فضـاي فـعـال سـيـاسـي           
اســت کــه کــارگــران مــا را وســيــعــتــر            

ما  حتي تـحـمـيـل       .   انتخاب ميکنند
شدن اخبار کارگري و توجه به مسائـل  
کارگري  بـه راديـو آمـريـکـا و ديـگـر                
رسانه هاي راست که حاال ميکـوشـنـد    
مگر با سنديکاليسم جلوي نفوذ ما و   
کـــمـــونـــيـــســـم را بـــگـــيـــرنـــد، جـــزو          
دستاوردهاي مبارزه کارگران و حـزب      
خودمان در اين تـوازان قـواي مـعـيـن          

بـورژوازي از تـرس مـا بـه             .  ميـدانـيـم   
اتـفـاقـي کـه       . ( کارگر تريبون مـيـدهـد   

بخصوص در مورد هفت تپه مشـهـود     
بــه ايــن   .  خــيــلــي عــالــي اســت     .)  بــود

کـارگـر هـم      .  ميگويند کار اجتـمـاعـي   
بلـد اسـت چـطـور از ايـن امـکـانـات                   

مانند چپ هاي بريـده از    .  استفاده کند
به ايـن    .   است"  مشکوک" دنيا نگفتيم 

ميگويند تبديل کردن جنبش کارگـري  
. به يـک پـديـده سـيـاسـي و پـرقـدرت                  

خوشتان بيايد يا بدتان بيايد ايـن کـار       
مـا  .  را ما در جنبش کارگري کرده ايـم 

ــان احســاس               ــودم ــز خ ــات ج ــان ــري ج
حسودي نوع خط پنجي و محـفـلـي و      

برايشان پشت پـا    .   کوته نظرانه نداريم
خير،  کار ما خيلي مـهـم     .  نمي گيريم

در .   تر و اجتماعي تر و طبقاتي اسـت 
فضاي علني و شفاف سياسي نقدشـان  
ميکنيم و از فضايي که طرح مسـائـل   
و مــبــارزات کــارگــري ايــجــاد کــرده            
استفاده ميکنيـم و طـبـقـه کـارگـر را               
حول کمونيسم و حـزبـمـان مـتـشـکـل              

چــون مــيــفــهــمــيــم کــه         .   مــيــکــنــيــم  
. مکانيسم مبـارزه کـارگـري چـيـسـت          

مــبــارزه کــارگــري و انــتــخــاب حــزب           
کمونيستي توسط طبقه کارگـر تـنـهـا       
در يک فضاي فعال سياسـي شـفـاف و        
علني ميتواند رخ دهد و ما بـه سـهـم        

ما بـا    .  خود اين فضا را شکل داده ايم
صداي بلند فرياد مـيـزنـيـم کـه حـزب             
سياسي کارگران شرکت واحد و هـفـت     
تپه و کيان تاير و هر کارخانـه و واحـد       

مـا بـا صـداي بـلـنـد             .  ديگري هستيم
ميگوييم که از ايـجـاد تشـکـل هـاي              
کارگري خوشـحـالـيـم بسـهـم خـود در              
شکل دهي آنها از هيچ کوششي دريـغ  
ــن                     ــفــظ اي ــراي ح ــم و ب ــي ــن ــمــي ک ن
دستاوردهاي طبقه مـان بـا چـنـگ و             

حتي بـيـش از ايـن        .  دندان مي جنگيم
" جـار " ما مدتهاست با صـداي بـلـنـد           

زده ايم که هر کارگـري کـه خـودش را          
. عضو حزب مـا بـدانـد، عضـو اسـت           

بحث عضويت کـارگـري بـراي هـمـيـن           
اين بهيچ وجه بـه مـعـنـاي       .  مطرح شد

اين نيـسـت کـه رژيـم اسـالمـي قـادر                
بشود روابط تشکيـالتـي کـارگـران بـا          
حزبشان را تشـخـيـص بـدهـد و گـيـر                  

در تصور محدود و مـحـفـلـي     .  بيندازد
در .  شما شايد ايـنـطـور بـنـظـر بـرسـد              
هـر  .  واقعيت درسـت بـرعـکـس اسـت           

کارگر اعتصابي و معترضي ميتـوانـد   
. عضو حزب کمونيست کارگري بـاشـد  

ما داريم به نيروي مبارزه طـبـقـه مـان       
کاري ميکنـيـم کـه عضـو يـک حـزب               
کمونيستي بودن در همـيـن جـمـهـوري        

اين فضـا    .   اسالمي به نرم تبديل شود
يـي     ۵۷ را برخالف ديـد مـادون چـپ          

امثال شما با دخالت فعال و عـلـنـي و      
و .  سياسي بدرجه اي ايجـاد کـرده ايـم       

بـراي  .  بايد از ايـن هـم جـلـوتـر بـرويـم               
سازماندهي طبـقـه کـارگـر در ابـعـاد             
وسيع اجتماعي اين يـک بـايـد مسـلـم          

با قـوطـي بـگـيـر بـنـشـان چـپ                .  است
ــا احــزاب حــاشــيــه اي و                 ســنــتــي، ب
سرگردان نمي شـود انـقـالب کـارگـري          

انـقـالب کـارگـري حـزب          .  سازمان داد
اجتمـاعـي و سـيـاسـي کـمـونـيـسـتـي                  

بايد مثل مارکـس  .  کارگري ميخواهد
کار کرد، مثل لنين و منصور حکمـت  

اگر شمـا هـر حـزب        .    موضوع را ديد
ديگري مي شناسيد که يـک دهـم مـا          
در جنبش کارگري کار کرده اسـت مـا     
دستش را بـه گـرمـي مـيـفـشـاريـم و                   
همچنان که قبال نشان داده ايم تا آنجا 
که به نفع کل جـنـبـش بـاشـد بـا آنـهـا               

 . همکاري خواهيم کرد
 

از .  در نتيجه کمي افق تان را باز کنيـد 

اين فضاي عجـيـب و غـيـر سـيـاسـي              
بـاور کـنـيـد کـه بـحـث              .  بيرون بياييـد 

حميد تقوايي در باره کارهاي نکـرده و    
. يا آنکه شما فکر مـيـکـنـيـد نـيـسـت            

بـحـث   .  کاسه اي زير نيم کاسه نـيـسـت   
حميد تقوايي دارد آنچه را که تا اينجا 
ساخته ايم و بـراي رسـيـدن بـه ايـنـجـا              

. ساخته ايم، ناکـافـي اعـالم مـيـکـنـد           
ميگويد ايـن نـقـش و تـاثـيـر مـا در                    
جنبش کارگري  امروز  ديگر کـفـايـت      

حــتــي اگــر شــمــا فــکــر         .   نــمــي کــنــد   
ميکنيد کم تاثـيـر بـوده ايـم، او دارد             
ميگويد راه درست اين است که رابطـه  
حزب و طبـقـه را امـروز حـول قـدرت              

حول اين تعـريـف   .  دوگانه تعريف کنيم
کنيم که حزب بايد بديـل سـيـاسـي در         

بـاور کـنـيـد کـه          .  برابر اوضـاع بشـود      
بحث سر اين است که اگر کـارگـران در     
اين يا آن اعتصاب به حـزب اعـتـمـاد         

حاال تـعـيـيـن انـدازه کـم و               ( ميکنند 
!) زيادش با آدم منصفـي مـثـل شـمـا         

مـيـگـويـد     .  اين ديگـر کـافـي نـيـسـت          
بايـد تـمـام      .  کارگران بايد حزبي بشوند
مـيـگـويـد     .   نقشـه را داشـتـه بـاشـنـد            

اکنون جامعه نياز دارد انقالب کنـد و    
براي اين کار حزب بايد بطور عملـي و    
بطور همه جانبه آلترناتيو سيـاسـي در     

بـحـث   .  مقابـل کـل حـکـومـت بشـود            
حزب و قدرت دوگـانـه فـراخـوانـي بـه             
درک ويژگي اوضاع کنـونـي و نـقـشـي          
است که حزب بايد در اين سطح وسيـع  

 .  و گسترده اجتماعي ايفاء کند
 
تا آنجا کـه بـه جـنـبـش کـارگـري بـر                    

ميگردد اين بحث اتفاقا نتايج بسـيـار   
تعيين کننده اي در پيـشـروي جـنـبـش        

بـراي هـمـيـن       .  کارگري خواهـد داشـت    
بهانه جويي هاي خط پنجي شمـا اگـر     
جدي گرفته شود فقط بدترين دشمـنـي   
ها بـا جـنـبـش کـارگـري و نـيـازهـاي                  

از بــحــث حــزب و         .   امــروزش اشــت   
:  قدرت دوگانه بروشني اين در مي آيـد 

بايد متحـد و مـتـشـکـل و            !   کارگران
سراسري و تحث پرچم حزب  به ميـدان  
بياييد و در همه جا و بر سـر هـر چـيـز         
قدرت خودتان را در مقابل جـمـهـوري      

بر سر دستـمـزد،   .  اسالمي شکل دهيد
در مقابل بيکاري، براي آزادي تشکـل  
و اعــتــصــاب، بــراي آزادي زنــدانــيــان         
سياسي و رهبران کارگري زنداني،  در   

مقابله با اعـدام، در بـرابـر حـجـاب و              
تحت تاثير اين بحث تبـلـيـغـات     .  غيره

و فراخوان ها و تاکتـيـک هـاي مـا در           
جنبش کارگري جهت تـيـز و روشـن و          

در .  سياسي بـه خـود خـواهـد گـرفـت              
سايه اين بحث بـا سـرعـت و روشـنـي            
بيشتري  بسمت متحزب کردن طـبـقـه    
کارگر و تـبـديـل کـردن آن بـه قـدرت                   

ايـن بـحـث      .  سياسي حرکت ميـکـنـيـم    
دارد به جنبش کارگري ميگويد بـايـد     
خودش را سـيـاسـي و حـزبـي يـعـنـي                 

نـه فـقـط ايـن،  کـه              .  طبقاتي بـبـيـنـد    
خـودش را بصــورت قـدرت ســيــاســي           

 .  به صورت بديل قدرت ببيند. ببيند
 

حال با اين توضيحات يـکـبـار ديـگـر          
 ۹ عبارات خودتان را در همين نـکـتـه      

بخوانيد و ببينيد چرا در مقابل بحثـي  
به اين درجه  پاروزمين و  کـارگـري و         
روبه جلـو اسـت دچـار  ايـنـهـمـه کـج                   
فهمي، توطئه ديـدن، تـقـلـيـل دادن و            
مبتذل کردن بحث، بهانه جـويـي هـاي      
چپ سنتي و عقب مانـده،  تـرسـانـدن         
کــارگــران در نــزديــک شــدن بــه حــزب            
سياسي شان، جار زدن اخالقيات خـط  
پنجي، يعني محفلي و  غير سـيـاسـي    
شــده ايــد؟  چــرا وقــتــي يــک حــزب                  
کمونيستي سر بلند کرده و دارد شکـل  
عملـي و واقـعـي رفـتـن بـراي قـدرت                  
سياسي را جلوي پاي طبـقـه کـارگـر و         
مردم ميگذارد شما پهلوان شـده ايـد؟     
اين کدام زخم تاريخي است که درسـت    
سر بزنگاه مبارزه طبقاتي شـمـا را بـه        

رانده اسـت؟ چـه چـيـزي دارد           "   پستو" 
آهسته آهسته روح شـمـا را در کـنـج               
انزوا ميجود و راهي بـراي بـرون رفـت        

 آن پيدا نمي کنيد؟ 
 

 "قدرت دوگانه"انقالب و 
 

در نکته هشتم ما با ذوق منـقـد خـود      
در زمـيـنــه  کـاريــکـاتـور نــيـز روبــرو                 

شايد فضاي خشک پـلـمـيـک       .  ميشويم
و البته اين فرصتـي  .  کمي مفرح بشود

است تا قدري پايه هاي نـظـري بـحـث         
ــه         "  ــطــور    "  حــزب و قــدرت دوگــان را ب

 :فرموده اند.  مقدماتي اشاره کنيم
 
. منصور حکمت بي تقصير اسـت     -٨ 

رجــوع نــادرســت حــمــيــد تــقــوائــي بــه          

منصور حکمت را بايـد بـه پـاي خـود           
حـمـيـد تـقـوائـي بـراي            .  ايشان نـوشـت  

تثبيت سـنـت پـوپـولـيـسـتـي و غـيـر                   
کمونيستي و غير مارکسيستـي ح ک      
ک از منصور حکمت مايه مـيـگـذارد      
تا تتمه عالقه به منـصـور حـکـمـت و          
رجوع به منصور حکمت در حـزب را        

ايشـان بـه روش مـالـوف           .  ساکت کند
يک مجموعه سياست کمونـيـسـتـي را       
که ناتوان از انجام آنند از پنجره بيـرون  
پرت ميکنند تا بـه نـتـايـج خـودشـان             

پاسـخ مـا از آن بـحـث هـاي                : " برسند
عمومي تبليغ، ترويج، سازمـانـدهـي،    
ــبــش هــاي روز،              ــدهــي جــن ســازمــان
سازماندهي انقالب و قيام، نشـريـات،   
عضوگيري، حـوزه و غـيـره، در نـمـي              

اساساً يک رويـکـرد و راه و خـط            .  آيد
ديگري وجود دارد که منصور حکمـت  
در کنگره سوم مطرح کرد و حـزب هـم     

. تا امروز در اينجهت پيش آمده اسـت 
و "  حـزب و جـامـعـه        " مقصودم بـحـث     

 ".است" حزب و قدرت سياسي"
اوال کنگره سوم نـبـود و کـنـگـره دوم              

دوما اين کاريکاتور کردن بـحـث     .  بود
هــر کســي   .  مــنــصــور حــکــمــت اســت     

يکبار اين دو بحـث مـهـم را بـخـوانـد             
متوجه ميشود که سر سوزني با بحـث  

سـومـا شـمـا داريـد          .  شما ربـط نـدارد    
نــاتــوانــي حــزب در تــامــيــن حــداقــل           
ملزومات سياسي و تشـکـيـالتـي يـک        
حــزب دخــالــتــگــر در جــامــعــه را بــه             

تبديل ميـکـنـيـد و هـمـيـن            "  فضيلت" 
نقطه ضعف را مـيـخـواهـيـد بـعـنـوان             

ايـرادي نـدارد     !  جا بزنيـد "  نقطه قدرت" 
که شما ميخواهيد چکـار کـنـيـد امـا          
اينها را نميتوانيد به منصور حـکـمـت    

 . بچسپانيد

 
حميد تقوايي گفته است که پاسخ  مـا    
از  بحث عمومي در مـورد تـبـلـيـغ و            
ترويج و غـيـره  در نـمـي آيـد بـلـکـه                       

ــکــرد و راه و خــط                   "  اســاســا از روي
مــنــصــور " در مــي آيــد کــه         "  ديــگــري

". حکمت در کنگره سـوم مـطـرح کـرد        
يـک  " دانشمند ما مدعي مـيـشـونـد            

مجموعه سياست کمـونـيـسـتـي را از          
مـيـگـويـم     "  پنجره بيروني مي انـدازيـد  

چرا؟ جوابي نمي دهند ولـي بـا ژسـت          
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اوال " عالم دهري کامنت مي فرمايند   
"!  کنگره سوم نبود و کـنـگـره دوم بـود        

بـاور کـنـيـد مـا مـنـظـورمـان                 !  عجب
ايشان ميگويـد خـيـر      .  کنگره سوم بود
دوست عزيز شمـا بـاز     .  کنگره دوم بود

نکته را که شفاف  و روشن در مـتـنـي      
که خودتان نقل کرده آمده نگرفتـه ايـد     
و از تــنــگــي قــافــيـه بــه بــهــانــه هــاي              

. ماللغتي و نامربـوط روي آورده ايـد        
کسالت آور است،  اما چـون مـا قـول          
داديم که نکته اي از بـحـث ايشـان را            

ظـاهـرا   "  اوال" بي پاسخ نـگـذاريـم ايـن         
 :کارشناسانه را هم بررسي ميکنيم

 
آنچه که در کـنـگـره دوم مـطـرح شـد                

" حزب و قـدرت سـيـاسـي          " تنها بحث 
بود که تا مدتها بـعـد از کـنـگـره دوم            

در کنگره دوم صـحـبـتـي     . منتشر نشد
چـرا کـه     .  نـبـود  "  حزب و جامعه" هم از 

تازه  اول بار در پلنوم  بعـد از کـنـگـره         
دوم ايــن بــحــث از جــانــب مــنــصــور             

. حکمت در يک سخنراني مـطـرح شـد       
حـزب  " که بعد  بصورت جزوه مشهـور    

و جــامــعــه، از گــروه فشـار تــا حــزب              
منتشر شد کـه خـالـصـه اي           "  سياسي

هم از بحث حـزب و قـدرت سـيـاسـي              
امـا بـاور     .   کنگره دوم در آن جزوه آمد

بفرماييد که هنوز اينها بـا آنـچـه کـه           
منصور حکمت در کنگره سوم گفت و   

بـعـالوه   .  انجام داد بـرابـري نـمـي کـنـد          
موقعيت اجتماعي و سـيـاسـي حـزب         
نيز از کنـگـره دوم تـا سـوم بـه انـدازه                 

منـظـور مـا      .  زمين تا آسمان فرق کرد
فـقــط بــحــث و نــظـر نــيــســت، بــلــکــه             

است کـه    "  رويکرد و راه و خط ديگري" 
.  البته متکي بر مباحث معيني اسـت 

يعني حتي اگر بخواهيـم وارد دنـيـاي        
ژرف شما بشويم و بيـن دو يـا دونـيـم           
انتخاب کنيم، خارج از اين رياضـيـات   
کالس اول در دنياي واقعي کنگره دوم   
بنوعي ماقبل تاريخ حزب کمونيـسـت   
کــارگــري اســت بصــورتــي کــه امــروز          

شــروع حــيــات جــديــد حــزب         .   داريــم
کمونيست کارگري، شـروع يـک حـزب        
کمونيستي سياسـي،  شـروع قـطـعـي            

کـه مـا را امـروز          "  راه و خـط ديـگـر       " 
تعريف ميکند و بروشني مورد اشـاره    

حـزب  " حميد تقوايي و تکيه گاه بحـث    

است به کـنـگـره سـوم       "  و قدرت دوگانه
در کـنـگـره      .  بر ميگردد نه کنگره دوم  

سوم است که  چه در قطعـنـامـه هـا و         
چه در سخنراني هاي پرشور مـنـصـور      

حـزب و    " حکمت بـارهـا بـه مـبـاحـث             
" حـزب و جـامـعـه        " و   "  قدرت سياسـي 
در اين کنگره است کـه    .  اشاره ميشود

في الواقع جهت گيري مبتني بـر ايـن       
مباحث به سياسـت و  قـطـعـنـامـه و               
مصوبات رسـمـي عـالـيـتـريـن ارگـان               

در کنگره  سـوم      .  حزب تبديل ميشود
است که حزب بر مبنـاي آن مـبـاحـث         

. تازه رسما و عمـال شـکـل مـيـگـيـرد           
کنگره سوم کنگره حزب و جـامـعـه و          

.   حــزب و قــدرت ســيــاســي اســت                 
مشخصه کنگره دوم ابدا اين مبـاحـث   

مشخصه اصلي کـنـگـره دوم         .   نيست
استارت خوردن يک جدال دروني حـزب  

يک خانـه تـکـانـي درونـي و يـک               .  بود
. دورخيز براي جهش بزرگ بـعـدي بـود     

منظورم  جدال با انـعـکـاس خـط دوم           
خرداد و توهم به اصالحات حجاريانـي   

بـا  .  در حزب کمونيست کـارگـري بـود       
بحث حزب و قـدرت سـيـاسـي هـنـوز             
چيزي در حزب جا نيفتاد، دعـوا بـراي     

در .  جا انـداخـتـن آن تـازه شـروع شـد                
کنگره دوم  تـازه مـتـوهـمـيـن بـه دوم                
خرداد  گارد گرفتند و مقـاومـت شـان      

دلشـان پـيـش اصـالحـات          .  شروع شـد 
بود و بهانه شان مـخـالـفـت بـا بـحـث              

يـعـنـي حـتـي        .  حزب و قدرت سياسـي 
مضمون واقعي مباحث هم سـر حـزب     
و قدرت سـيـاسـي نـبـود، سـر جـواب                
دادن به انعکاس دوم خـرداد در حـزب       

اين جدال بعد از کـنـگـره دوم و            .   بود
 ۹۹ سرانجام  با اسـتـعـفـاهـاي آوريـل           

حـزب کـمـونـيـســت        .   پـايـان پـذيـرفـت       
کارگري بعـنـوان يـک حـزب سـيـاسـي              
مدعي قدرت، بعنوان يک حزب علنـي  
و مدرن و روبه جامعه، بـطـور عـمـلـي        

بـهـر   .  در کنگره سوم رسما  متولد شـد 
حال شما هنوز  ميتوانيد فکـر کـنـيـد       

راه و خط ديگري که منصور حکـمـت   " 
و الـبـتـه       "  در کنگره سوم مـطـرح کـرد       

و "  حزب و جـامـعـه   " متکي بر مباحث 
بــود، در   "  حــزب و قــدرت ســيــاســي        " 

مـا حـل     .  کنگره دوم مطرح شـده بـود      
اين مشکل عظيم تحليلي و تـاريـخـي    
و رياضي تان را به خـود شـمـا واگـذار         

اميدواريـم خـيـلـي در انـزوا            .  ميکنيم

روح شما را مثل خوره آهسته آهسـتـه     
 ! نتراشد

 
ــپــردازيــم    "  ثــانــيــا " حــال بــه       . ايشــان ب

مـيــفــرمــايــنــد بــحــث حــزب و قــدرت          
کـاريـکـاتـور بـحـث مـنـصـور              " دوگانه 
اگـر  .   است و به او نمي چسبد"  حکمت

کســي فــکــر کــنــد فــراکســيــون نــويــد          
بشــارت و بــحــث هــاي مــکــتــب                   
فرانکفورتـي  و دري وري گـفـتـن بـه                  
لنين  در نشريه رسمي شـان و درسـت         
کردن حزب آوارگـان سـيـاسـي و اخ و             
تف کردن امروزشان به کانال جـديـد و       
حزب کمونيست کارگري آنهم  درسـت    
در اين اوضاع حساس سياسي  ادامـه     
منصور حکمت بوده و هست،  الـبـتـه      
که حقيقتا ذوق کاريکاتور کشي شـان    

 .  بد جوري گل خواهد کرد
 

اما از شوخي گذشته بـگـذاريـد کـمـي        
وارد تئوري شويم، ولو خيلي تلگرافـي  

چه مباحث حـزب و قـدرت       .   و فشرده
سياسي، چه حزب و جـامـعـه،  و چـه             
بحث حزب و  قدرت دوگـانـه بـر چـنـد          
حکم بنـيـادي و در عـيـن حـال سـاده                 

اوال بدست آوردن قـدرت    :  استوار است
عبور از   .  سياسي کليد تغيير دنياست

: ثـانـيـا   .  تفسير بـه تـغـيـيـر دنـيـاسـت              
مکانيسم قدرت گيـري سـيـاسـي يـک          
ــط                    ــي اســت و در شــراي ــن ــي امــر ع

بـر  .  اجتماعي زنـده صـورت مـيـگـرد           
مبناي مبارزه طبقاتي و جدال جنبـش  
هاي اجتماعـي و تـنـهـا بـطـرقـي کـه                 
جامعه در دسترس ميگـذارد مـمـکـن       

بــراي گــرفــتــن قــدرت       :  ثــالــثــا .  اســت
حــزب .  ســيــاســي بــايــد حــزب داشــت        

قدرت گيـري  .  سياسي و وسيع و مدرن
خـود دولـت و       :  رابعا.   کار حزب است

قــدرت ســيــاســي يــک ابــزار مــبــارزه            
 . طبقاتي است

 
درست بر همين مباني فکري است کـه  
امروز در اين اوضاع معيـن ايـران مـا        
متوجه ميشويـم کـه بـراي بـه قـدرت              
رساندن کمونيسـم يـعـنـي انسـانـيـت،            
يعني آزادي و برابري، ديگر فـعـالـيـت       

حـزب  .  تا کنوني حزب کـافـي نـيـسـت       
بايد خود را بصورت يک بديل سياسـي  

. بصــورت يــک قــدرت ســازمــان دهــد        
البـتـه مـتـکـي بـر کـارگـران و مـردم                    

.  انقالبي که مي بينيم در صـحـنـه انـد      
تا ايـنـجـاي بـحـث را مـيـتـوانـيـد در                   

. مباحث قبلي حزب ما  پـيـدا کـنـيـد         
اما بحث حزب و قدرت دوگانه بـنـظـر      
من حزب را از لحاظ نظري و عـمـلـي        

روي مسـالـه   .  يک گام به جلو تر ميبرد
اي دست مـيـگـذارد کـه وقـتـي دقـت              
ميکنيد مي بينيد کـه فـاز واقـعـي و           
عــمــومــي انــقــالبــات اجــتــمــاعــي و           

اگر بقول لنـيـن مسـالـه       .  کارگري است
اصلـي هـر انـقـالب قـدرت سـيـاسـي                 
است، نمي تـوان تصـور کـرد کـه يـک              

قـدرت  " انقالب اجتـمـاعـي بـدون فـاز            
قابل تصور باشد و به پـيـروزي   "  دوگانه
انقـالب مـثـل سـيـل و تـوفـان                .  برسد

است، ولي مثل قارچ از زمـيـن نـمـي           
وقتي براه افتاد سير و تـحـولـي        .  رويد
حتما در مقـطـعـي انـقـالب در          .   دارد

پيشروي خود، وقتي که ديگـر بـااليـي      
ها نمي توانند ادامه دهند و پـايـيـنـي       
ها ديگر تحمل نمي کنند، بـايـد خـود      

. را بصــورت يــک قــدرت بــيــان کــنــد           
قدرت حاکم، ضد انـقـالب، هـنـوز بـر          
سر کار است، اما قـدرت انـقـالب هـم         
خــود را شــکــل مــيــدهــد و قــد عــلــم             

ممکـن اسـت     "  قدرت دوگانه. " ميکند
امـا  .  فازي کوتاه و يا طوالني تر باشـد 

هر اندازه کـه    .   بهر حال شکل ميگيرد
انقالب توانسته باشد خود را بصـورت    
يک قدرت شکل داده بـاشـد، تـوان آن            
براي پاييـن کشـيـدن قـدرت حـاکـم و               
جايگزين کردن آن، توان انـقـالب بـراي      
پيروزي و مقابله با  ضد انـقـالب، چـه      
حاکم و چه بيرون از حاکميت، بـيـشـتـر     

بـا ايـن حسـاب مـيـتـوان             .  خواهد بود
ويژگـي    -خود"  قدرت دوگانه" گفت که 

بلکه ويژگي هـر  .  انقالب روسيه نيست
انقالب اجتماعي و کارگري اسـت کـه       
البته يک شکل کالسيک آن در روسـيـه     

نـکــتـه اي کـه امــروز بـايــد             .  روي داد  
مورد توجه گيرد، در اين قرن بيست و   
ــالب                       ــق ــد از ان ــع ــک و  اوضــاع ب ي
اطالعات، اهميت يافتن نقش عنـصـر   
آگاه و ذهني در تـحـوالت اجـتـمـاعـي         

چه در کمپ ضد انقالب و نقـش  .  است
دولت حاکم و چه در کـمـپ انـقـالب و         

در انقـالبـات قـرن      .  نقش حزب انقالبي
بــيــســت و يــکــمــي نــقــش آگــاهــي و              
سازمانيافتگي، نقش عنصـر فـعـالـه،       
نقش حزب انقالبي فوق العاده تعـيـيـن    

بحث حميد تـقـوايـي اگـر       .  کننده است
بـه شـمـاره قـبـل رجـوع             ( آنرا بخوانيد 

عليرغم اينکه از مشاهـدات و    )  کنيد
تحليل بالفصل اوضاع سياسـي ايـران     
و موقعيت کنوني حزب نتيجه گرفـتـه   

و اين نـظـر   ( شده است، اما به نظر من 
نه فـقـط قـدم ديـگـري در              )   من است

ادامه مباحـث مـنـصـور حـکـمـت در              
مــورد حــزب و قــدرت ســيــاســي را               
تعريف ميکند، بلکه به وضوح مـا را      
به سنت لـنـيـن و کـمـون و انـقـالبـات                 

. پيشين کارگري نيز متصل مـيـکـنـد      
با اين تـفـاوت کـه در دوره مـا و در                   
اوضاع معـيـن ايـران نـقـش حـزب در               
ايجاد اين وضعيت قدرت دوگانه و بـه    
پيش راندن انقالب فوق العاده تعـيـيـن    

اين نکـات را امـيـدوارم        .   کننده است
در ادامــه بــحــث و بــواســطــه بــررســي           
جوانب ديگر نوشته منقد ما بـيـشـتـر       

اما اين مختصر در توضيـح  .  باز کنيم
جــايــگــاه ايــن بــحــث چــه در تــئــوري             
کمونـيـسـم و چـه در تـداوم مـبـاحـث                   
منصور حـکـمـت فـعـال بـايـد کـافـي                  

 .  باشد
 

 بوف کور و سياست
 

حال دوست ما ايـن بـحـث  واقـعـي و              
کــاريــکــاتــور مــنــصــور    " انــقــالبــي را      

مـگـر مـنـصـور        .  ديـده اسـت    "  حکمت
حکمت در ذهـن ايشـان چـه شـکـلـي                 
دارد؟ يک آدم  ماللغتي و عصبـي کـه     
حتي معاني کلمات را نمي فهمد و بـه  
سبک دائي جان ناپلـئـون در هـر چـيـز            
دنبال يک توطئه ميگردد؟ در بهتـريـن   
حالت يک پهلوان  خـط پـنـجـي؟  يـا                
بدتر،  کسي که از پيشروي يـک حـزب       
کمونيستي و تلويزيونش  چنان دنـدان    
بهم مي سايد که صداي قروچ قروچ آن   
انسان را دچار نگراني مـيـکـنـد؟ اگـر          
اين نباشد بايد بحث حميد تقـوايـي را     

امـا ايـن     .  بفهمد و از آن استقبال کـنـد  
ظاهرا  کسي اسـت کـه بـحـث         .  نيست

حزب و قدرت دوگانه را بهانه اي بـراي  
تـبـديـل کـردن کـارهـاي           "  فضيـلـت  " به 

يـعـنـي    .  انجام نشده قلـمـداد مـيـکـنـد        
شبيه کسي که در يکي دوسال گذشتـه  
جز باد زدن به نويد بشارت و مـکـتـب      
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 12ادامه صفحه  



فرانکفورت و گروه فشار درست کـردن    
بر حزب کمونيست کارگـري فضـيـلـت       

باالخره واقعيـت  !   ديگري نداشته است
 چيست و کاريکاتور کدام است؟

 
به اين دوست عزيز يـادآور مـيـشـويـم         

که باور کـنـيـد اثـبـات شـيـربـرنـج در                  
خوردن آنست نه فلسفه بـافـي در بـاره          

مــالک صــحــت يــا عــدم صــحــت         .   آن
انديشه بشري، از جمله مـارکسـيـسـم،       

بـه اوضـاع     .  يک مساله پراتـيـک اسـت     
به جمهـوري اسـالمـي کـه         .  نگاه کنيد

بـه  .  غرق در بحران و بـن بسـت اسـت           
حزب ما نگاه کـنـيـد کـه روز بـه روز                

. بيشتر در بين مردم مـطـرح مـيـشـود       
ــلـــي                 ــيـ ــيـــســـت آدم خـ خـــب الزم نـ
مارکسيست باشد تا بفهمد اين حـزب    
بايد برود يک کاري بکند کـه مـطـابـق         

بـحـث حـزب و        .  اوضاع و احوال باشـد 
قدرت دوگانه بسادگي پاسخي به ايـن    

باور کنيد مارکسيسـم نـزد     .  نياز است
مارکس و لنين و يا منصور حـکـمـت      

مارکسيسم علم شرايـط  .  منجمد نشد
ايـن عـلـم      .  رهايي طبقه کـارگـر اسـت     

دارد دائما ميکند چرا کـه آن شـرايـط        
نه مارکـس و نـه       .  دائما تغيير ميکند

لنين و نه حکمت و نه هيچکس ديـگـر   
بحث بر سـر    .  پيغمبر نبودند و نيستند

ملزومات رهايي کـارگـران و رهـايـي           
بشري و تئوري انـقـالبـي ايـن رهـايـي             

در اين قرن بيست و يک، در ايـن  .  است
ايران، با اين وضعيت سياسي، بـا ايـن     

بـحـث   .   موقعيت حزب و طبقه کارگـر 
 –حزب و قدرت دوگانه تالشي نظـري    

ــيــکــي در ايــن زمــيــنــه اســت              . پــرات
. ميتوانيد سعي کنيـد آنـرا رد کـنـيـد           

اما نه با تنزل دادن خودتـان، بـا تـنـزل         
دادن بـحـث و بـا نـکـتـه پـرانـي هـاي                    
سطحي و روشي کـه چـنـد مـورد آنـرا            

 .بررسي کرديم
 

همين عجز از درک مسـائـلـي سـاده و           
روشن، و در واقع ياس و ناباوري که بـه    
هــيــســتــري و حــاالت روانــي نــزديــک            
ميشود است کـه مـرا يـاد بـوف کـور                

البته  اگر کل بحث ايشـان را      .  انداخت
نقد کرده بوديم بهتر ميشد داليـل ايـن       

امـا تـا     .  تداعي معانـي را بـيـان کـرد          

همينجا هم ميتوان خـطـوط کـلـي در           
در ادامـه  .   مورد اين تشابه مطرح کرد

اين بررسي اميدورام بتوانم  دوبـاره بـه         
 .اين برگردم

 
گفتم که بنظـرم  بـوف کـور يـک يـاس                
اجتماعي را بيان ميکند و نوعي يـاس  

با ايـن    .  نيز ميتوان ديد"  نقد" را در اين 
تفاوت که در بوف کور بيـان ايـن يـاس        

از کـار    "  يک شـاهـکـار داسـتـانـويسـي         " 
درآمده اسـت،  و ايـنـجـا،  چـنـانـکـه                      
گوشه هايي از آنرا بررسي کرديم، يـاس  
تنها يک سقوط تاثر آور و ادبياتي نـازل  

در بـوف    .  و کسالت آور ارائـه مـيـدهـد      
کور آن ياس در واقع نـوعـي اعـتـراض         
عليه وضعيتي است که نويسنده نـمـي     

يـاس  "  نـقـد  " خواهد بپذيرد، و در ايـن          
فقط انکار و ناباوري به  چيزي است که 
ميخواهد کل اوضاع موجود را تغيـيـر   

تصـويـر   "  زخم هـاي " سردرگمي و .   دهد
شده در  بوف کور نوعي  ياس تاريخـي  

ريشـه  .  روشنفکر بورژوا در ايـران اسـت    
آن در ناتواني تاريخي بـورژوازي ايـران       
است که هيچگاه نـتـوانسـت بـه  ايـده              
آلهاي بورژوايي نـظـيـر لـيـبـرالـيـسـم و              
مدرنيسم و غيره حتي به همان حـد کـه     
در غرب شاهد آن بوده ايم جامه عـمـل     

هنوز کـه هـنـوز اسـت داريـم            . بپوشاند
مي بينيم کـه چـگـونـه بـعـد از شـاه و                  
سلطنت االن آخوند و اسالم است که در 
مســنــد رســمــي حــکــومــت بــورژوازي        

اما زخم هايي که در ايـن  .  نشسته است
مي بـيـنـيـم در بـرابـر انـقـالب و                 "  نقد"

جريان و حـزبـي اسـت کـه مـيـخـواهـد               
کـه  .  بساط بورژوازي را کـال بـرچـيـنـد           

ميخواهد صـدبـار بـهـتـر از بـهـتـريـن                  
آرمانهاي ادعايي بورژوايي را متحـقـق   
کند، فراتر رود و رهايـي هـمـه جـانـبـه           

بـوف کـور يـک        .  بشر را مسـتـقـر کـنـد       
اعتراض و درد تاريخا واقعي،  گـرچـه       

اين دومي يک درد پـوچ      .   سترون است
و سطحي و شخصي و محفـلـي، غـيـر       
سياسي، غير واقعي و غير تاريـخـي و     

شباهت در سـتـرون   .   البته سترون است
محتواي اجتـمـاعـي جـدي       .  بودن است

اي ندارد، شـيـون بـوف کـوري بـر سـر                 
خرابه اي محقر است که خـود سـاخـتـه       

 . اند
 

کاري که ما ميتوانيم بکنيم اين اسـت    

که مصمم تر براي پيروزي يک انـقـالب     
کارگري مبارزه کنيم تا بـه هـمـه زخـم           

آنـوقـت الـبـتـه        .  هاي بشري پايان دهـد   
بوف کور همچنان بعنوان يک اثر هنري 

منقد ما هميـن  .  خواننده خواهد داشت

امروز هم نـمـي تـوانـد نـامـربـوطـي و                 
 .سطحي بودن مطالبش را پنهان کند

————————- 
پوپوليسم مـزمـن، در     " منظور مقاله )  ۱ 

ـانـه  " باره بحث حزب و  حـمـيـد    "  قدرت دوگ

ـاوش دانشـور آنـرا              "  تقوائي ـه سـي است ک
من اسم سياوش را در مـتـن   .  نوشته است

شــايــد .  و  نــمــي آورم       اصــلــي نــيــاوردم      
ـاخـتـم الاقـل         سياوشي که قديم ها ميشـن

 .  بماند در ذهن من همان
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دستمزدهاي پايين و فشار کمرشکـن  
هزينه هاي زندگي مجبور شويـم تـن     
به اضافه کاريـهـاي طـاقـت فـرسـا و             
شغل دوم بسپاريم و شـبـهـا جسـم و           
روح رنجور و فرسوده خود را به منزل 
برسانيـم و حـالـي و فـرصـتـي بـراي                  

و بـودن در کـنـار         استراحت و تفريح 
 . خانواده نداشته باشيم
 دوستان و همکاران 

ما توليد کنندگـان اصـلـي تـمـامـي           
ثروتها و نعمات موجود در جـامـعـه      
هستيم و اين حق مسلم مـاسـت کـه        
فقط با اشتغال در سـاعـات رسـمـي           
کار، چنان دستمزدي دريافـت کـنـيـم       
کــه ضــمــن بــر خــورداري از رفــاه و              
آسايش، ديـگـر مـجـبـور نشـويـم بـه               
اضافه کاريهاي طاقت فرسا و شـغـل   

 . دوم تن در دهيم
. اين حق ماست و حق گرفتني اسـت   

از اينـرو مـا امضـا کـنـنـدگـان ايـن                 
بيانيه از شما همکـاران در تـمـامـي         
کارخانه ها، پروژه هاي خـدمـاتـي و        
ساختماني و غيره در سـراسـر کشـور      
ميخواهيم تـا بـا امضـاي گسـتـرده              
طومار زير به عـنـوان قـدم اول بـراي           
افزايش دسـتـمـزدهـا بـه حـرکـت مـا               

 . بپيونديد
ــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد              ــدي ســن

اتـحـاديـه      –اتوبوسراني تهران و حـومـه       
سنديکاي کارگـران    –آزاد کارگران ايران 

 -کشت و صنعت نيـشـکـر هـفـت تـپـه              
انجمن صنفي کـارگـران بـرق و فـلـزکـار               

کارگران شرکـت ريسـنـدگـي       –کرمانشاه 
–کــارگــران کــارخــانــه شــاهــو       –پــرريــس

و جمعهايـي   کارگران فرش غرب بافت   
 : از کارگران
لوله و   -شرکت صتايع فلزي   –عسلويه 

نورد   -الستيک البرز  -پوشش سلفچگان
شـرکـت مـکـان         -لوله و پـروفـيـل سـاوه          

پتروشيمي پلي اتلين سـنـگـيـن       -سازان 
 -کارخانه فرامان صـنـعـت          -کرمانشاه

شرکت سـيـم کـابـل         -کارخانه اخگر گاز 
کارخانه نـيـر       –آجر پزي شيل سنندج   -

شرکت آجيـن    -گوني بافي سما   -پارس 

صــنــايــع   -کــارخــانــه فــراســاز        -ســازه   
ــفـــهـــان       ــائـــي اصـ ــيـ ــمـ ــيـ  -  LAB   شـ

پتروشيمـي اصـفـهـان و جـمـعـهـايـي از                  
 کارگران ساختماني 

آذر ماه هزار و سيصـد و هشـتـاد و           ٢٦ 
  هفت

  :توضيح  
کارگرانـي کـه در سـراسـر کشـور قصـد                 
پيوستن بـه طـومـار جـمـع آوري امضـا               
ــد               ــراي افــزايــش دســتــمــزدهــا را دارن ب
ميتوانند با شماره تلفنهـاي زيـر تـمـاس         

 : بگيرند
رضـا  :  تهران و اسـتـانـهـاي شـمـالـي             -١ 

جـعـفـر       -   ٠٩١٩٢٠٣٤٠٨٧ :  شهابي
  ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢ عظيم زاده 

: عـلـي نـجـاتـي       :  استانهاي جـنـوبـي       -٢ 
ــان      -  ٠٩١٦٩٤٨٣٥٠٤  : رضـــا رخشـ
 ٠٩١٦٩٤٢٠٤٣٠  

شـاپـور احسـانـي       :  استانهاي مرکزي  -٣ 
      ٠٩١٩٢٥٥٠٣٧٣ : راد
جـوانـمـيـر مـرادي        :  استانهاي غربـي   -٤ 

شــريــف ســاعــد        -  ٠٩١٨٨٨٧١٤٠٥ 
  ٠٩١٨٩٧١٠٢٧٤ : پناه

مــحــمــد رضــا     :  اســتــان اصــفــهــان       -٥ 
  ٠٩١٣٩٠٦٨٩٧٤ : خويشکار

: استان آذربايجـان شـرقـي و غـربـي             -٦ 
  ٠٩١٩٤٨٠٢٠٢٨ : سالم شيخي

*** 
کارگران کارخانه هـا، کـارگـران        :  از  

  ....ساختماني، خدمات و
 شورايعالي کار : به 

ــه    وزارت کــار و امــور         :  رونــوشــت ب
اجتمـاعـي و نـمـايـنـدگـان مـجـلـس                 

  شوراي اسالمي
دستمزد و حقوقي که طـي سـالـهـاي         

براي مـا کـارگـران و سـايـر                 گذشته
بــخــشــهــاي حــقــوق بــگــيــر هــمــچــون       
معلمان، بازنشستگان و کـارمـنـدان      
جزء تعيين شده است، بهيچـوجـه در     
طول اين سالها کفـاف هـزيـنـه هـاي          
زنــدگــي مــا را نــکــرده و بــا ســيــر                
صعودي هر ساله تورم، سال بـه سـال     
خانواده هاي مـا در فـقـر و فـالکـت              

بـطـوريـکـه در       .  بيشتري فرو رفته اند
شرايط حاضر و با توجه به گراني سر 
سام آور مايحتاج زندگي، مـا ديـگـر      

قادر به تامين حداقل معيـشـت نـيـز       
 . براي خود و خانواده هايمان نيستيم

سال قبل حداقل دستمزد را براي سال 
تـومـان      ٢١٩٦٠٠    هشتاد و هـفـت    

تعيين کرديد، اما مـيـزان خـط فـقـر          
باالي ششصد هزار تومان بـود، ايـن       
در حالي است که در طول سال جـاري  
با افزايش بـي سـابـقـه تـورم، فـقـر و                
فالکت بيش از پيش سايه شوم خـود    
را بر زندگي ما گستراند و کـمـر مـا        

در زيـر       بيش از هـر زمـان ديـگـري          
 . فشار فقر و نداري خرد شد

هر انسان شريف و منـصـفـي کـه در         
اين مملکت زندگي ميکند مـيـدانـد    
که حتي با يک ميليـون تـومـان هـم،         
نميتوان آنچنانکه شـايسـتـه ي شـان         

 . انسان است زندگي کرد
حال سوال ما ازهمه شما کسانـي کـه     
در کليه سطـوح دولـتـي در تـعـيـيـن              
حداقل دستمزدهـا سـيـاسـت گـذاري          
مي کنيد ايـن اسـت کـه آيـا واقـعـا                 

سـيـصـد هـزار         -حاضريد با دويست 
حتي سه روز زنـدگـي      تومان در ماه،

کنيد؟ پس چرا ما کارگران بايد ايـن    
را قبول کنيم؟ چرا مـا بـايـد ايـن را             
قبول کنيم کـه سـهـم مـا از تـولـيـد                  
اينهمه ثروت و نعـمـت در جـامـعـه،          

 فقر و فالکت روز افزون باشد؟ 
ما اعالم ميکنيم که ديگر نميتوانيم 
زير خط فقر زندگي کنيم و تداوم ايـن  
زندگي براي ما غـيـر قـابـل تـحـمـل              

از اين رو ما خواهـان تـعـيـيـن        .  است
حداقل دستمزد با احتسـاب تـامـيـن       
يک زندگي شرافتمندانه و مرفه بـراي    
ــره از                  ــفـ ــار نـ ــهـ ــواده چـ ــانـ يـــک خـ

دخالت مستقيم نماينده هـاي       طريق
کـارگـران      منتخب مجامع عمـومـي  

 . هستيم
تامين يک زندگـي شـرافـتـمـنـدانـه و            
انساني حق ما کـارگـران و تـمـامـي            
مزد بگيران اسـت و ايـن خـواسـتـي              
است که ما با امضـاي ايـن طـومـار         

 .مصرانه بر آن پاي مي فشاريم

 ...افزايش دستمزدها 



 
 
 
 
 
 
 
در اين بخش مـنـصـور    :  يک توضيح( 

حــکــمــت بــازخــوانــي ســه فصــل اول          
در متنـي  .  کاپيتال را به پايان ميبرد

که هفته قبل داشتيم از کـاال شـروع         
کرد و به کار مـجـرد اجـتـمـاعـا الزم           

. رسيد، حاال در ادامه به پول ميرسـد 
در ابتداي اين بخش منصور حکمـت  
در باره متد تجريد واقعي، حرکت از   
خاص بـه عـام و از خـاص بـه عـام                    
توضيحاتي ميدهد و ضمن آن نشـان    
ميدهد که چگونه مـارکـس از کـاال          

شـروع مـيـکـنـد و بـه کـار                )  خاص( 
مـيـرسـد و در مسـيـر            )  عام( مجرد 

بازگشت خيلي مقـوالت را بـدرسـت        
در واقـع ايـنـجـا         .  توضـيـح مـيـدهـد       

منصور حکمت مباني ديالکتـيـک و     
متد مـارکـس را مـورد اشـاره قـرار              

بعالوه او نکات جالـبـي هـم      .  ميدهد
در مورد پول و نقش هـاي گـونـاگـون       

 .آن بيان ميکند
اين متن را مـا از روي فـايـل آديـو               
پياده کرده ايم چرا که تـرجـيـح داديـم       
حتي االمکان عين گفتار شفاهـي را    

هرجا مـا    .  بصورت کتبي ارائه دهيم
کلمه و عبارتي اضافـه کـرده ايـم در          

تيتر و سوتـيـتـرهـا     .  پرانتز آمده است
 ) جوانان کمونيست. انتخاب ماست

 
بازخوانى کـاپـيـتـال در  
انـجــمـن مـارکــس لــنــدن  

 )ادامه ( ٢٠٠١ فوريه  
 

)  مصــاديــق( االن مــا بــه يــکــي از             
بين کار مـجـرد   ( وحدت اين تضادها 

ميرسيم  که آن هـم      )  و کار مشخص

 . نيروى کار است
يک واقعيتي که فورا مشـهـود اسـت        
اين است که اگـر از کسـى کـه دارد              
ــپــرســيــد چــکــار             کــارى مــيــکــنــد ب

بـا  ( ميکنيـد، پـاسـخ نـمـيـدهـد کـه                 
شلوغ نکنيد دارم کار مجرد ): " خنده

کار همـيـشـه    "!   اجتماعا الزم ميکنم
شـمـا داريـد      .  دارد)  مـعـّيـنـى    ( شکل 

بيل و کلنگ ميزنيد، ضرب و بخـش  
.  ميکنيد،  آواز ميخوانيد يـا هـرچـه     
. اين کار از شـکـلـش مـجـزا نـيـسـت            

کاري نداريم که خود آن کار  مـجـرد       
 .باشد

 
يـک  .  کار مجرد يک ابستراکشن است

ولي يک انتزاع حـقـيـقـي     .  انتزاع است
. پشت اشـکـال مشـخـص کـار اسـت            

همانطور که ارزش يک انتزاع حقيقـي  
پشت ارزش مبادله و ارزش مصـرف    
بود، کار مجرد هم يک انـتـزاع اسـت      

چند کلـمـه هـنـگـام ضـبـط افـتـاده                ( 
اينکه خودش را   )  يعني.) ..  ( است

و .   در يک چيزهايـي نشـان مـيـدهـد         
مارکس ميرود و پيـدا مـيـکـنـد کـه           
کدام شخصيت آن پديده مـجـرد امـا        

کـار مـجـرد      .  واقعي را نشان ميدهـد 
جايي کار مجرد نـمـي   .  شيئيت ندارد

. نميشود از آن عکس گـرفـت  .   بينيد
اما مارکس در ادامه بحث مـيـرسـد      
به يک پديـده اي کـه کـار مـجـرد را                
کــامــال بصــورت جســمـــي نشـــان              

 .ميدهد
 

اى بتواند مجرد از هر نـوع     اگر پديده
مصرفى، ارزش را نشان بدهـد، دارد    

اگـر  .  کار مـجـرد را نشـان مـيـدهـد              
اى ديگر شـکـل آن بـراي شـمـا             پديده

مهم نباشد، ارزش مصـرف آن بـراي         
شما مهم نباشد، ولي خـودش ارزش      
داشته باشد، دارد کار مجرد را نشان 

شـيـئـت    )  کار مجـرد ( يعني .  ميدهد
درسـت اسـت کـه خـود آن             .  ميپذيرد

پديده شـيـئـيـت نـدارد، امـا  آنـقـدر                 
واقعي است که توانسته در يک چيزي 
شيئيت پيدا کند و روح خودش را در 

جوهر خـودش را در        .   آن نشان بدهد
 .  يک شي بيرون خودش نشان بدهد

 
 ی متد تجريد واقع 

 
اينجاست که بايد چند کلمـه در بـاره       

مـارکـس مـيـگـويـد         .  متد حرف بزنم
ــزاع و    ــت ــعــى   (abstraction) ان واق

،    بــايــد انــتــزاعــى بــاشــد از پــديــده            
. همانطور که آن پديده واقـعـا هسـت       

ما خيلى چيزهـا را حـدس مـيـزنـيـم             
بايد آنجا باشد و بعد ميرويم آنهـا را    

اثبات خيلى از چيزهـا  .  پيدا ميکنيم
براى مثال کسانـى  . با ديدن آن نيست

هستند که ميگويند من تـا خـدا را         
خب شما صـد    .  نبينم باورش نميکنم

مـگـر   .  تا چيز ديگر را هم نمي بينيد
گردش خون را ميبينيد؟ مگـر شـمـا      
پالس عصبي را مي بـيـنـيـد؟ مـگـر         
شما نيروى جاذبه را ميبينيد؟ شـمـا     

آن مي بينـيـد و     )  وجود( شواهدى از 
ايـن  )  براي مـثـال    . ( قبولش ميکنيد

. استدالل علـيـه مـذهـب نـمـي شـود             
. من چيزي را که ببينيم مـيـپـرسـتـم     " 

خـــورشـــيـــد را مـــيـــبـــيـــنـــم، آنـــرا            
خدا را نمي بينيم، نمي ." (" ميپرستم
شــايــد يــکــي را      .  بــاشــد".)   پــرســتــم

. راضي کند، ولـي ايـن جـواب نشـد            
شما اگر شـواهـدى بـراى وجـود يـک            
پديده را ميبـيـنـى و دلـيـل ديـگـرى              
بــراي تــوضــيــح مشــاهــده تــان پــيــدا         
نکنيد، مجبوريد دليلي که هست را   

اگر هر امکان ديگري را   .  قبول کنيد
رد کرديد آن چـيـزي کـه بـاقـي مـي                 

در نتيجه تجريد .  ماند، آن سند است
 ).اينجا مطرح ميشود(واقعي 

  
اگر شما همراه مارکس بياييد و ايـن    
مسير را طي کنيد شما را در بـرابـر         
يک دو راهي قرار مـيـدهـد، شـمـا را          
ميگذارد جلوي يک تضادي، و بـعـد       
نشــان مــيــدهــد کــه ايــن تضــاد در              

. طـــبـــيـــعـــت ســـنـــتـــز شـــده اســـت          
ايـن سـنـتـزي  کـه مـن               :)  ميگويد( 

بطور ذهني دارم طـرح مـيـکـنـم در              
ايـن  .  جهان واقعي انجام گرفته اسـت   

سنتز خودش مسـتـقـال وجـود پـيـدا             
اسـت  )  پنـهـان  ( در آن زير .  کرده است

ولي در اين شيء ميتوانيد آن سـنـتـز    
 . را ببينيد

 
ابستراکشن ها و انـتـزاع هـايـي کـه              
مارکس ميـکـنـد بـر روي يـک خـط               

دلـبــخـواهــي   .  مـادي ســيـر مـيــکـنــد        
يک تضاد براي شـمـا مـطـرح         . نيست
يک راه حل براي سنتز کـردن  .  ميکند

شـمـا   .  تضاد به شمـا نشـان مـيـدهـد         
ميتوانيد قبول نکـنـيـد و بـرويـد راه            

بايد بگويي نـه،     .  حل خود را بياوريد
ايـنـرا ايـنـطـور        )  بر خالف مـارکـس  ( 

ولـي اگـر مـارکـس         .   توضيح ميدهم
توانسته باشد شواهد کافي بـه شـمـا        
بدهد، و شما را قـانـع کـنـد کـه ايـن               
سنتز درستي  است از اين تز و آنـتـى     
تزى که مطرح کرده، اين دوگانگى را 
توضيح بدهد و بتوان در اين مـرحلـه     

رفــت، آنــوقــت   )  ايــن پــديــده  ( پشــت   
آن دوگـانـگـي در        .  همراه او مـيـرويـد   

واقعيت هست که مارکس تـوانسـتـه      
 . آنرا بفهمد

 
شما ميگوييد به نظر مـن ژن هـايـي        
هستند که ميتوانند قيافه را کـنـتـرل    
کنند، قـد و وزن و رنـگ پـوسـت و                 

بعد ميرويد .  اينها را کنترل ميکنند
قبل از ايـنـکـه      .  آنها را پيدا ميکنيد

کسى بداند که هسـتـه اتـم چـيـسـت،           
تحليال ميتوانيد بگوييد که بايد يـک  

اکـنـون در     .  چيزهائى در آنجـا بـاشـد     
اى هست  نجوم و ستاره شناسى پديده

کـه دقـيـقـا       "   هاى سـيـاه   حفره" به اسم 
انـد     چون ديـده نـمـيـشـونـد، فـهـمـيـده              

ميـگـويـنـد خـيـلـي عـجـيـب               .  هست
است، نور که به اين حـفـره مـيـرسـد،          

و اينکه اين مجـمـوعـه    .   کج ميشود
هـاى کـهـکـشـانـى کـه ايـنـجـا                  سياره

اند، بايـد يـک      هست به چه آويزان شده
ميفهمند که .  جاذبه قوى اينجا باشد

يک جرم وسيع و بـزرگـي هسـت  کـه           
آنقدر فشرده است که حتى نـور از آن      
فرار نميکند، بـنـابـرايـن ديـده نـمـي              

اش آنـقـدر قـوى           يعنـى جـاذبـه     .  شود
ــور هــم در آن ســقــوط                   اســت کــه ن

جــرمــي بشــدت فشــرده و       .  مــيــکــنــد
سنگين که جز يـک تـاريـکـي چـيـزي           

مـيـگـويـنـد آنـجـا را            .  ديگري نيست
! ميبيني، آنجا يک حفره سـيـاه اسـت     

از روى .   حقره سياه است تحليالولي 
قوسى که نور طى ميـکـنـد، از فضـا         
که کج شده است و از مشاهده اجـرام    
سماوى ديگر مـيـفـهـمـنـد کـه حـفـره              

و بعد ميروند و .   سياهي آنجا هست
ضرب و تقسيم ميکنند و پـيـدايـش        

ــد  ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــه            .  مـ ــتـــي کـ ــا وقـ و تـ
مــحــاســبــاتشــان درســت درمــي آيــد        

) وقـتـي  ( يـا تـا       !  يعني آنـجـا هسـت     

 .چيزي ديگري توضيح اش بدهد
 

مارکس هم تجـريـدهـاى خـود را بـه            
همين صورت اثبات ميکند که بايـد  

ميگويد بـايـد     .   باشد) چنين چيزي(
يــک چــيــزى پشــت ايــن مشــاهــدات          
باشد، مـيـروم پـيـدايـش مـيـکـنـم و                

وقـتـي کـه      .  اسمش را اين مـيـگـذارم     
برميگـردد بـه     )  اين مسير را دوباره( 

شما نشان ميدهد اتفاقا آن چيزي کـه  
ميگفتم بـايـد وجـود داشـتـه بـاشـد،              
حاال به يک پديده اي شـکـل داده کـه        
مستقل از هرچيزي آن را نمـايـنـدگـي     

 . ميکند
 

 خاص به عام و بالعکس 
 
حرکت از خاص به عام و از عـام بـه       " 

که خيلي راجع بـه آن شـنـيـده         "  خاص
از پديده )  مارکس. ( ايم، همين است

خاص، از يک کاال شـروع مـيـکـنـد،          
اليه هـاي خـاص آن را مـدام کـنـار                  
ميگذارد؛ قد و وزن و شکل و ظـاهـر     
و مشخصات فنـي و فـيـزيـکـي آنـرا             
کنار ميگذارد؛ ميرود و ميرود تا بـه  

و .  ترين شکل اين پديده مـيـرسـد    کلى
) بـه خـاص    ( دوبـاره    )  از عـام   ( بعد    

برميگردد و يکى يکـى ايـن عـرصـه         
هايي کـه حـذف کـرده بـود را حـاال                  

بـا  .  مـيـگـذارد   )  به جاي خود( دوباره 
اين تفاوت که ديگر اينـبـار مـيـدانـد        

 . اينها چه هستند
 

شما قيمت را نگـاه مـيـکـنـيـد نـمـي             
ميـرويـد بـه      . فهميد چرا اينطور است

سمت ارزش مـبـادـلـه، مـيـرويـد بـه                  
سمت ارزش، به کار اجـتـمـاعـا الزم،       

مي فهميد که چه هسـت    .  کار مجرد
و برميگرديد و قـيـمـت را تـوضـيـح             

مــارکــس در جــلــد ســوم        .  مــيــدهــيــد
کاپيتال مجددا قـيـمـت را تـوضـيـح             
ميدهد و ميگويد حول ايـن اعـدادي     

قيمـتـهـاى    . که ميدهم نوسان ميکند
تصادفى و بر حسب عرضه و تقـاضـا   
حول اين خـطـى کـه مـن کشـيـده ام                 

دلبـخـواهـي کـامـل        .  نوسان ميکنند
 . نيست

 
. قيمت در هر لحظه تصـادفـي اسـت       
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 پول و کار
 و متد تجريد واقعی

 منصور حکمت

 14ادامه صفحه  



بسته به اينکه فالن جـنـس بـه بـازار           
رسيده و يا آنروز که آنرا ميـخـواهـيـد     
هست، و شما اگر الزم داشته بـاشـيـد    
شايد کمي بيشتر بدهيـد و بـخـريـد،          

ولي هيچوقت .   قميت نوسان ميکند
تا بحال نشده است کـه  قـيـمـت يـک            
گوسفند از يک رآکتور اتمي بـيـشـتـر       

چرا؟ چون هر چقدر هم کـه بـه     .   باشد
بازار دير برسانـنـد ايـن اتـفـاق نـمـي              

راکتور ساختنش چنـديـن سـال      .  افتد
)  گـوسـفـنـد    (کار و زحمت دارد و اين 

و ( خودش در مزرعه بدنيا مـي آيـد       
 ).کار خيلي کمتري ميبرد

  
اين بازگشت  از عام به خاص يـعـنـي    
آن پــروســه اي اســت کــه شــمــا بــر                  
ميگرديد و يکي يکي چيزهـايـي کـه      
قبال بسته بندي کرده و کنار گذاشتـه  
بوديد، گفته بوديد اين بحث مـربـوط   
نيست کنار ميگذارم تا بـه پشـت آن       
بروم،  را يـکـي يـکـي مـي آوريـد و                 

 .حکمت آنها را درک ميکنيد
 

قـيـمـت    .  فرم براي مارکس مهم اسـت 
يک شکل و يک ظـاهـر     .  يک فرم است

اينطور نيست که ظـاهـر مـهـم       .  است
فـرم قـيـمـت را بـايـد بـعـدا                 .  نيـسـت  

بـايــد فــرم ســود را        .  تـوضــيــح بــدهــد   
بايد فرم اجـاره و بـهـره        .  توضيح دهد

نفس اينکـه ايـنـهـا       .  را توضيح بدهد
مازاد محصـول طـبـقـات اسـتـثـمـار             
شونده هستند هنوز دردي از مـن و          
شما در فهم سرمايه داري دوا نـمـي         

مارکـس بـايـد بـيـايـد بـاالخـره               .  کند
توضيح دهد که چرا فـرم سـود؟ چـرا          
فرم بهره؟  چرا قيمت؟ چرا مبادله بـه  
اينصورت؟ چرا بحران؟ همـه اشـکـال      

 . را بايد بعدا توضيح دهد
 

ولي روندي که طـي مـيـکـنـد اول از            
خاص حرکت ميـکـنـد، يـکـي يـکـي            

آنـرا کـنـار      )  مشـخـص  ( مولفه هـاي    
ميگذارد، نه بطور دلبخواهي بـلـکـه      
با نشان دادن به يک دريچه جالبي بـه    
شما که اگر از آن وارد نشـويـم نـمـي           
توانيم موضوع را بـفـهـمـيـم و بـعـد                
ميرويد داخل و همانـطـور کـه نشـان         
دادم مي بينيد که چـطـور اسـت کـه           

ــه                  ــل ــاد ــب ــرا م ــاال ارزش دارد، چ ک
ميشود، چرا ارزش مصـرف را مـي         
بينيم ولـي ارزش مـبـادـلـه را نـمـي                

مـجـرد   ( بينيم، بعد ميرسيم به کـار      
) مـارکـس  ( و بـعـد       )  اجتمـاعـا الزم    

بـر  )   مـجـرد  ( شروع ميکند و از کار 
بر ميگردد به سمت قيمـت  .  ميگردد
هــمــان مســيــر را دوبــاره بــر         .  دوبــاره

 .ميگردد
 

 فرم معادل و نسبى ارزش 
 

اما هنوز ما همه پـرسـنـاژهـايـي کـه         
ايـن  .  الزم است را معرفي نکـرده ايـم    

هدفش ايـن    )  در کاپيتال( فصل کاال 
هست که شما به مقوله ارزش و کـار    

اينجـا در يـک       .  اجتماعا الزم برساند
در ادامـه    .  قدمي کشف پول هستـيـم  

اين بحث ميرسيم به مولفه هايي کـه  
 . بعد سرمايه را شکل ميدهند

 
ما ارزش .  پديده مهم بعدي پول است

کـاال را هـم       .  را تا اينجا فـهـمـيـديـم       
کـاال هـا بـا هـم مـبـادـلـه                 .  فهميديم
ولي االن بـه نـظـرم ديـگـر              .  ميشوند

فـکـر   .  کاال با کاال مبادله نمي شـود   
نکنم که در بيست سال گذشتـه شـمـا      
بطور پاياپاي چيزي با کسي مبـادـلـه    

پـول ابـزار ايـن قضـيـه            .  کرده باشـيـد  
. بايد برويم پول را پيـدا کـنـيـم      .  است

ما که از بيرون نگاه مـيـکـنـيـم مـي           
ولي مـيـخـواهـيـم        .  دانيم پول چيست

مـجـرد   ( ببينيم مارکسي که تا کـار      
ــا الزم      ــاع ــم ــت ــه اســت در         )  اج ــت رف

بازگشت ميتـوانـد پـول را تـوضـيـح             
دهد؟ اين يکي از تست هـايـي اسـت      

و او ايـنـرا       .  که جلوي او مـيـگـذاريـم    
 .توضيح ميدهد

 
شما به مبادله يک کيلو سيب با يـک    

يکي از اينها دارد   .  کتاب نگاه کنيد
در .  ارزش ديگري را توضيح ميـدهـد  

اين کتاب يک کيلو سيب مـي    " جمله 
، دو طرف اين معادله مفهومـا  " ارزد

و از نــظــر مضــمــونــي يــک پــديــده                
در .  جايگاه يکساني ندارنـد .  نيستند

مــورد کــتــاب،  ارزش مصــرف آن              
ولي ارزش   .  اينجا مورد بحث نيست

. مصرف سيب اينجا مورد نظر است
فرض اين جمله ايـن اسـت کـه شـمـا              

مي دانيد سيب چه خاصيتي دارد و     
مي گوييد اين کتـاب بـه انـدازه يـک           

ارزش مصـرف  .   کيلو سيب مي ارزد
سيب است که شـمـا بـايـد بـدانـيـد و              

اين دو در ايـن        .  ارزش مبادله کتاب
. يکي نـيـسـتـنـد     )  جمله فوق( فرمول 

ايـن يـک     " ولي اگر از آنطرف بگوييـد    
کيلو سيب به اندازه يک جـلـد کـتـاب       

، برعـکـس گـفـتـه        "  کاپيتال مي ارزد
بنظر ميرسد که ميدانيد کـتـاب   .  ايد

کــاپــيــتــال بــه چــه درد مــيــخــورد و             
ميخواهيد بدانيد اگر از شر ايـن يـک     
کيلو سيب خالص شويد چندتا از آن   

) کـتـاب  ( چيزي که بـدرد مـيـخـورد           
در نتيجه يـکـي   .  بدست خواهيد آورد
و آن   "  فـرم نسـبـي     " از اين فـرم هـا ،         

 . است) ارزش" (فرم معادل"يکي 
 

آنکه ارزش را بر حسب آن گفتـه انـد،     
ايــن " در مــثــال     .  فــرم مــعــادل اســت     

، " کتاب مساوي يک کيلو سيب است
ارزش مبادله .  سيب فرم معادل است

سيب را هنوز اينجا کسي چـيـزي در     
ارزش مصـرف    .  باره آن نگفتـه اسـت    

کتاب هـم کسـي چـيـزي در بـاره آن                
آيا آنرا ميخوانيد يا چـه  .  نگفته است

ولـي مـيـدانـيـم کـه           .  کار مـيـکـنـيـد       
ميتوانيم اين کتاب را بدهـيـم و يـک        

آن چـيـزي کـه        .  کيلو سيـب بـگـيـريـم       
ــم               ــريـ ــيـ ــگـ ــم بـ ــيـ ــوانـ ــتـ ــيـ ــرم " مـ فـ

است و آن چيـزي را    )  ارزش" ( معادل
) ارزش" ( فـرم نسـبـي     " که ميـدهـيـم      

چرا کـه داريـد ايـن دومـي را               .  است
 . نسبت به آن اولي مي سنجيد

 
 معادل جھانشمول ارزش 

 
حاال شما به ايـن فـرم مـعـادل نـگـاه               

به  تکامل تاريخي آن يا بطور .  کنيد
بـراي  ( اگر هر دفعه يک چيزي .  عادي

فـرم مـعـادل بشـود،         )  انجام مبادـلـه  
مـبـادـلـه بـيـن         ( خوب اين اوائل کار   

يعني جامعه اي کـه      .  است)  انسانها
در آن آدمها تصادفا يک چيزهايي را   

ولـي وقـتـي      .  با هم مبادله ميکـنـنـد   
زيـاد مـي شـود        )  مبادله(اين تعداد 

يــواش يــواش يــک کــاالي مــعــيــنــي          
بيشتر قـيـافـه مـعـادل  را بـه خـود                    

ــرد  ــيـ ــگـ ــيـ ــد و          .  مـ ــرونـ ــيـ ــه مـ ــمـ هـ
با آن مبـادـلـه    )   محصوالت شان را( 

. مـثـال نـمـک مـيـگـيـرنـد             .  ميکنـنـد  
مارکس مـيـگـويـد يـک وقـتـي بـرده               

. شاخص پول برده بـود . بود) معادل(
ميگفتند اين دو بـرده مـي ارزد، آن         

اين يک کيلو نـمـک   !  سه برده مي ارزد
 . مي ارزد، آن دو کيلو نمک مي ارزد

 
! اينهمه نمک مردم نـمـي خـواسـتـنـد          

مردم داشتند ارزش مبادله چيـزهـاي   
ديگر را بـر حسـب نـمـک بـيـان مـي                

فرض بـر ايـن بـود کـه نـمـک               .  کردند
نــمــک را مــي      .  بــدردشــان مــيــخــورد   

و اسـتـفـاده      ( توانند داشـتـه بـاشـنـد          
ولــي وقــتــي ايــن پــروســه          ).  کــنــنــد 

خـوب پـيـش      )  گسترش مبادلـه هـا    ( 
ميرود ديگر بنظر ميرسد که آن نمـک  
را هـم بـخـاطـر نـمـک بـودنـش نـمـي                   

 . خواهند
 

در آن مثال اول ميدانستيم که سـيـب   
به چه دردمان ميخـورد و کـتـاب را          

ميخـواسـتـيـم بـدانـيـم          . نمي دانستيم
. کتاب چـه مـقـدار سـيـب مـي ارزد              

حاال بنظر ميـرسـد کـه ديـگـر ارزش            
مصرف آن سيب هم  در خـود هـدف         

سيب را ميگيريم که در يـک      .  نيست
پله ديگر بدهيم و يـک چـيـز ديـگـري          

يـعـنـي آن مـعـادل تـبـديـل               .  بگيريـم 
". معادل جهـانشـمـول   " ميشود به يک 

کاال ها بصورت ارزش نسبي ها سـر    
جاي خودشان مي مـانـنـد، کـاال هـا          
بصورت طرف نسبي فعل و انـفـعـال        
مبادله و مـعـادل ارزش بـاقـي مـي              
مــانــنــد،  و يــک کــاالهــايــي شــروع            
ميکنند نقش معادل جهانشـمـول يـا      

را بــه عــهــده         )  ارزش( عــمــومــي      
در ( که بيشتر موقعه هـا      .  ميگيرند
 .همين ها را ميخواهند) مبادله

  
چرا اينطور ميشود؟ براي اينکه شما 
بطور عادي وقتي مبادله رشـد پـيـدا      
ميکند نمي توانيد تضمين کنيد کـه    
وقتي من ميروم به بازار آن جـنـسـي        
را که من مـيـخـواهـم يـکـنـفـر آنـجـا               

و او هم دقيقا آنـچـيـزي را کـه           .  دارد
و بـعـد بـا هـم           .   من دارم ميخـواهـد  

عــوض مــيــکــنــيــم و بــه خــانــه                     
آن چيزي که من زيـادي  .  برميگيرديم

آورده ام را او ميگيرد و آن چيزي کـه    
. او زيادي آورده است را من ميگيـرم 

ولي شما ميرويد بازار و او چـيـزي را     
ولـي آن    .  که شما مـيـخـواهـيـد دارد         

چــيــزي را کــه شــمــا داريــد او نــمــي              
يا اينکه االن اصال فصـل آن    .  خواهد

شـمـا   .  نيـسـت  )  چيزي که ميخواهد( 
االن يک چيـزي داريـد کـه بـدهـيـد و               
عوض کـنـيـد ولـي آنـچـيـزي را کـه                   
مــيــخــواهــيــد تــازه در بــهــار ســبــز             

 .ميشود
 
به اين فکر کنيد، وقتي اين مبادـلـه    

مدام و مدام زيـاد بشـود، بـايـد يـک            
چيزي پيدا بشود که آدم ايـن کـاالي         
خودش را با آن چيز عوض بکـنـد تـا      
بعدا برود آن کااليي را کـه الزم دارد      

ايـن مـعـادل      .   با آن چيز عوض کـنـد    
از .  قاعدتا شـکـل مـيـگـيـرد          )  عام( 

). شکل مـيـگـيـرد      (بين خود کاالها 
آن مـعـادل خـودش کـاال بـوده اسـت               

مـردم طـال مـي        .  مانند بقيه کاال ها
آورده اند دندان همديگر را پـر کـنـنـد       
يکي گفته آقا آن طال را بـه مـن بـده          
! بعدا با چيز ديگري عوض مـيـکـنـم      

 )به شوخي(
 

 پول، طال و نقره 
 

مشخـصـات کـااليـي کـه مـيـتـوانـد                
معادل جهانشمول بشود، اگر فکـرش  
را بکنيد، از لـحـاظ فـيـزيـکـي يـک                

اوال .  مقدار قابل پيـش بـيـنـي اسـت         
بشود از ثلـت  .  بايد قابل تقسيم باشد

. و نصف و ربع و يک دهم آن حرف زد
بايد جوري باشد که نصـف آن و کـل         

يـعـنـي بـهـمـان         ( آن دوتا چيز نباشند 
شـمـا   ).  نسبت ارزش داشـتـه بـاشـنـد       

اگر بگوييد واحد پـول ايـنـجـا اسـب            
نصـف  )  کـاال ( ميگوييـد ايـن       .  است

اسب مي ارزد، او مـيـگـويـيـد نـمـي            
ميگوييـد سـه چـهـارم اسـب            .  فروشم

. ميدهم، ميگويد باشـد،  مـعـاملـه        
)  بـا خـنـده     ( خوب حاال چه ميکنيد؟ 

سه چهارم آن اسـب را مـيـگـيـرنـد و               
عملي )  چنين چيزي( ميدهند به او؟ 

کااليي ميتـوانـد بـه مـعـادل          .  نيست
جهانشمـول تـبـديـل شـود کـه قـابـل                 

يک خرده آن بـا کـل آن       .  تفکيک باشد
در نتـيـجـه سـراغ       .  از يک جنس باشد
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. يک سري مـاتـريـال هـايـي مـيـرويـم            
ــال؛ ســنــگ هــاي                 ــراي مــث ــمــک ب ن

. گرانقيمت؛ و بـاالخـره طـال و نـقـره               
 .تاريخا اينجا شکل ميگيرد) پول(
 

) معـادل جـهـانشـمـول       ( ثانيا خود آن 
. بايد يک مقدار ارزش داشـتـه بـاشـد        

شما اگر بياييد يک چـيـز کـامـال کـم          
ارزشي را مبناي پول بگذاريد و براي 
هر معامله اي که ميخواهيد بکنـيـد   
يک کـامـيـون بـيـاوريـد کـه  پـول را                   

ايـنـهـم    ( برداريد و به خـانـه بـبـريـد،            
شـمـا مـثـال کـاه را            .)  عملي نيـسـت  

بـا  . ( معادل جهانشمـول قـرار دهـيـد        
ميگوييد مـن ايـن کـتـاب را           )  خنده

سـه تـا     )  در عـوض   ( نوشتم و طرف    
تريلي کاه مـي آورد و بـر سـر شـمـا                

خــود ايــن پــديــده      !  خــالــي مــيــکــنــد   
بايد کار زيـادي  )  معادل جهانشمول( 

برده باشد طوري که بشود بـا مـقـدار      
کوچکي از آن جنـس هـاي زيـادي را          

بشود ارزش هاي زيادي .  مبادله کرد
را در يـک ذره آن نشـان داد و تـوي                  

 . جيب تان بگذاريد
 

تاريخا فلزات گرانبها اين نقش را بـر  
فـلـزات گـرانـبـهـا         .  عهده مـيـگـيـرنـد     

هستند کـه بـتـدريـج بـه ايـن سـمـت                 
ميروند کـه بـه مـعـادل جـهـانشـمـول               

بر حسـب    .  ارزش کاالها تبديل شوند
. وزن ميشود آنـهـا را تـقـسـيـم کـرد               

شما اگـر بـبـيـنـيـد         .  خراب نمي شوند
بعدا پول تان فوت کرده، ديگر عملي 

يا اينکه پـولـتـان      )  با خنده.  ( نيست
بايد جنسـي بـاشـد کـه         !  گنديده است

. خراب نمي شود و قابل تقسيم اسـت 
بايد کيفيت آن در طول زمـان عـوض     

در تــاريــخ واقــعــي      .  و غــيــره  .  نشــود
همين پـروسـه،  مـعـادل هـمـيـن کـه                 
مارکس در تفـکـر مـنـطـقـي مـطـرح             
ميکند، طي ميشود و پـول بـه ايـن            

 . صورت بوجود مي آيد
  

 پول و سنتز تضادها 
 

يک کـاالي  ( ولي وقتي به تبديل شدن 
به معادل جـهـانشـمـول دقـت        )  معين

ميکنيد، يواش يواش ارزش مصرف 

خــود آن شــيــئ ديــگــر بــي اهــمــيــت            
باالخره ممکـن اشـت شـمـا         .  ميشود

کــمــي طــال بــراي روکــش دنــدانــتــان          
احتياج داشته باشيد ولـي آن سـه تـا          
شمش طال در پستو را بـراي ذخـيـره          

احــتــيــاج )  روکــش دنــدان  ( ايــن کــار     
طال و نقره، خودشان و ارزش   .  نداريد

. مصرف شـان ديـگـر مـهـم نـيـسـت                
شيئي که دارد مـعـادل جـهـانشـمـول           
ارزش مـــيـــشـــود، ارزش مصـــرف           

در واقـع    .  خودش بي اهميت ميشـود 
اولين سنتز ديالـکـتـيـکـي کـه از آن             

. صــحــبــت کــرديــم بــوجــود مــي آيــد        
شيئي پيدا ميشود که اتـفـاقـا ارزش      

اگـر  !  مصرف آن در مبادلـه آن اسـت      
آنرا مبادله کنيد آنـرا مصـرف کـرده          

و وقتي پول را مصرف ميکنـيـد   !  ايد
. وقتي است که آنرا ميدهيد تـا بـرود    

وقتي کاالي پـولـي را پـيـدا کـرديـد               
) قصـد ( وقتي آنرا مصرف ميکنـيـد     

اين نيسـت کـه بـرويـد چـيـزي بـا آن                  
بلکه وقتي آنرا مبادله .   درست کنيد

 . ميکنيد مصرفش ميکنيد
 

اين اولين جايي هست که آن تضـاد،      
آن خصلت مانع الجمع دو وجه کـاال،  
يـــعـــنـــي ارزش مصـــرف و ارزش              
مبادله، در جهان بيروني يـک سـنـتـز       

خيـلـي جـالـب       .  فيزيکي پيدا ميکند
است، ارزش کـار اجـتـمـاعـا الزم و                
مجردي را کـه در هـيـچ چـيـز نـمـي                  

) کـار ( توانستيم نشان بدهيم نـه در        
کشـاورزي،  )  کـار ( نقـاشـي و نـه در            

االن مي بينيم که دارد خودش را در     
) پـول ( ايـن    .  يک فلز نشـان مـيـدهـد        

. سـمــبــل کــار اجـتــمــاعــا الزم اســت          
ميتوانيد بگوييد يـک دهـم وزن ايـن          

مساوي با  پنج سـاعـت کـار        )  طال( 
بــدون هــيــچ واســطــه اي       .  بشــر اســت  

! بـدون هـيـچـي      .  ارزش مبادلـه اسـت    
بشما ميگويند ايـن پـول ارزش کـار          
اجتماعا الزمـي اسـت کـه بـه شـمـا               
اجازه ميدهيد برويد از کـار جـامـعـه       

هــروقــت کــه   .  آن مــقــدار را بــرداريــد      
شما يـک کـاري کـرده ايـد           .  بخواهيد

را به شما داده انـد      )  مقدار پول( اين 
)  پـول ( و شما ميتوانيد با دادن ايـن      

برويد از مجـمـوعـه کـار اجـتـمـاعـي             
بشر، بخشي، جـزئـي، قـطـعـه اي را              

 .  برداريد

 
دو سه تا چيز اينجا سنتز ميشود که 

 : به نظر من مهم هستند
اول ايــنــکــه ارزش مصــرف و ارزش           

يـک شـئـي،      .  مبادله به هم ميـرسـنـد   
يک کاالئى خاصيت کاالئـى خـود را       
دارد از دست ميدهد و تبديل به پـول  

اش هـمـان        ميشود و ارزش مـبـادـلـه      
فـلـز طـال را        .  ارزش مصرفـش اسـت    

حتما در بخشهائى از صنعت به کـار    
ميبرند، ولى طال به عنـوان پـول، در       
ظرفيت معادل ارزشى مورد استفـاده  

 .اين اولين سنتز است. است
سنتز دوم ايـن اسـت کـه تـعـّيـن يـک                
شيء آبستـره، يـک شـيء مـجـرد در              
ــد              جــهــان واقــعــي، حــتــي مــيــتــوان

ــاشــد      )  بصــورت(  ــکــى ب ــزي ــي ــار .  ف ک
اجــتــمــاعــا الزم مــجــردى کــه هــيــچ          
شکلى نداشت، خـود را در يـک فـلـز             
پيدا ميکند و وجود خـود را در يـک         

  .فلز به من و شما اثبات ميکند
 

ــد              ــنـ ــکـ ــيـ ــره مـ ــخـ ــس مسـ ــارکـ مـ
اقتصاددانان و اکونوميسـتـهـايـي را       
که سعي ميکردند از براق بودن طـال    

سـفـت   .  نتيجه بگيرند که ارزش دارد  
مـارکـس   !  است، براق است، زيباسـت 

ميگويـد اصـال عـلـت ايـنـکـه طـال                 
ربطي به طـال    . ارزش دارد اين نيست

طـال و نـقـره بـخـاطـر             .  بودنش نـدارد 
تاللو، زنگ نـزدن و قشـنـگـي شـان              

بـخـاطـر ايـن       .  نيست که ارزش دارنـد 
اســت کــه جــامــعــه در يــک پــروســه              
تاريخي قبول کرده است که اين شيـئ  
را بــعــنــوان مــعـادل ارزش مــبــادــلــه          

 . چيزهاي ديگر برسميت بشناسد
 

وقتي که جامعه قبول ميکـنـد هـيـچ       
يک نفري ديگـر نـمـي تـوانـد زيـر آن               

يک حاکمي بيايـد و    ) مثال(که . بزند
بگويد اينجا ديگر طال معامله نمـي  

مردم طال ها را نگه ميدارند و !  شود
ميگويند ايشان فوقش با اين قـيـافـه    

سال ديگر بيشتر عمـر نـمـي       ١٦ اش 
وقتي ايشان مرد، ايـن طـالهـا        .  کند

در نــتــيــجــه   .  طــالــســت)  هــمــچــنــان( 
. عمرش بيشتر از هر حکومتى اسـت 

اى    بيشتر از هر سياست و هر طـبـقـه     
براى اينکه جامعه از آن حالت .  است

در ( نامتعّين و بدون نقشه قبلي کـه      

حـاال بـه     ( دارد   )   معاملـه پـايـاپـاي      
که ميگويـد ايـن پـول        )  اينجا رسيده

يک قدم ميروم آنطـرفـتـر و بـا         . " است
بقيه که از حکم شما خبر نـدارد مـن       
هرچه را که بخواهم با اين چيـزي کـه     

مــعــاملــه )  طــال( دســت مــن اســت        
يـک نـفـر نـمـيـتـوانـد ايـن                ".  ميـکـنـم   

لـغـو   .  محصول جامعه را لـغـو کـنـد        
همين االن هم که حتـى  .   بردار نيست

پول معني اعتباري پيدا کـرده اسـت     
که حتي در کاغذ هم خودش را نشان 
نــمــي دهــد، بــلــکــه خــود را فــايــل               
کامپيوتري نشان ميدهد، هنـوز هـم     
طال با تمام قوا بعنوان پشتوانـه ايـن     

اگـر مـردم     .  پديده يک جاهايي هسـت 
شصت شان خـبـردار بشـود کـه ايـن              
پولها هيچ پشتوانه اي نـدارد دوروزه    

همه .  مي آيند جامعه را ورميچينند
متوجه ميشوند که اين پـولـهـاي مـا       

. در بانـک هـيـچ پشـتـوانـه اي نـدارد               
 !طالهايش را برداشته برده اند

 
ميخواهم به اين ترتـيـب بـگـويـم کـه           
منشاء و مـحـل پـيـدايـش پـول، از                 
همان دو مـقـوـلـه ارزش مصـرف و                 
ارزش مــبــادــلــه کــه کــاالهــا دارنــد،          

مـارکـس از در       .   سرچشمه ميگـيـرد  
کاال وارد شد و به چند مقوله تعيـيـن   

پـول و    ( کننده به دو مقوله تاريـخـي     
به دوتا چيـز رسـيـد کـه         . رسيد)  کار

هرکدام از آنها دارنـد يـک جـوري بـه           
بـه  .   يک تضادهايي جواب ميگوينـد 

پول رسيد که تناقض ارزش مصـرف      
و .  و ارزش مبادله را پاسـخ مـيـدهـد      

کار رسيـد کـه تـنـاقـض          )   نيروي(به 
کار مشخص و کار عام را در خودش 

در .   کــار  بشــر     .  يــکــي کــرده اســت     
حاليکه داريم کار خاص ميکنيـم در    

. همانحال داريم کار عـام مـيـکـنـيـم          
کارگر و نيروى کار از يـک طـرف، و         

تـا     ٥٠ پول از طرف ديگر،  در خالل   
صفحه اول کتاب کـاپـيـتـال وارد        ٦٠ 

دو شخصيت، يعنى .  صحنه ميشوند
پول و کار  که براى توضيح سـرمـايـه    

ايـنـجـا تـازه       .  به آنها احـتـيـاج داريـم      
 .ميرسيم اول مقوله سرمايه

 
 در باره نقش پول 

 
تــا ايــنــجــا مــارکــس داشــت بــه مــا            

ميگفت بگذاريـد مـنـشـاء ارزش را           
هـنـوز راجـع بـه ارزش           .  پيـدا کـنـيـم      

سرمايه را با آن   )  ميتوان( اضافه که 
به ما .  توضيح داد،  حرفي نزده است

کمک کرده است دو مقوله کلـيـدي را     
نيـروى کـار     .   کار و پول.  کشف کنيم

مجرد آدمي و پول به عـنـوان شـکـل         
 . متعّين ارزش

 
ظاهر مـيـشـود      (پول در چند ظرفيت 

. خوبست من اينجا اشـاره کـنـم       )  که
هرچند ميتوانيم از ايـن بـپـريـم امـا            

پـول چـنـدتـا       .  خوب است اشـاره کـرد    
يــکــي ايــنــکــه شــاخــص     .  نــقــش دارد  

مـثـال ده سـکـه طــال           .  قـيـمـت اســت     
بـه اصـطـالح      .  قيمت يک چيزي اسـت 
ديگر ايـنـکـه      .  استاندارد ارزش است

 . ابزار مبادله است
 

استاندارد ارزش است يعـنـي ايـنـکـه        
. در ذهن من استانـدارد ارزش اسـت      
. ميگويم اين ده سکه طال مـي ارزد     
. خود پول ممکن است اينجا نـبـاشـد   

ولي شما ميدانيد فالن چيز ده سـکـه     
ولـي نـکـتـه دوم ايـن            .  طال مي ارزد  

بـايـد   .  است که ابـزار مـبـادـلـه اسـت          
باشد تا بتوان اين جنس ها را عـوض  

اگر نباشد آدم هـا هـاج و واج             .  کرد
اگـر يـک     .  همديگر را نگاه ميـکـنـنـد    

روز معلوم بشـود کـه پـول در بـازار               
نيست، يا به اندازه کافـي پـول چـاپ        
نشده است، يا يکي سکـه هـاي طـال        
را در انباري اش گذاشته و بـه بـازار         
نمي آورد و با آن خريد کند،  اگر پـول  
در دسـت و بـال نـبـاشــد جـنــس هــا                  

 .معامله نمي شود
 
دقت کنيد و مارکس هم مـيـگـويـد        

هرکدام از اين مراحل که وسـط مـي       
آيد يک رگه شکاف در کاپـيـتـالـيـسـم       
است که ميتواند بعدا مـايـه دردسـر        

پول در   .  براي مثال همين پول.  بشود
بازار نيست، خـرج نـمـي کـنـنـد، در             

. نتيجه اقتصاد در همه جا ميخـوابـد  
آن کسي که جنـس  )  اقتصاد(نه فقط 

پـول در بـازار       .  هايش را نمـي خـرنـد     
نيست، دولت مجبـور مـيـشـود پـول          

چـاپ مـيـکـنـد،  تـورم             .  چـاپ کـنـد     
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 16ادامه صفحه  



چون پولهايـي کـه در بـازار          !  ميشود
پـول از يـک       .  نبود دوباره برميـگـردد  

در .   حــوزه بــه حــوزه ديــگــر مــيــرود         
نتيجه هرجايي که ايـن تـفـکـيـک هـا           
بوجود مي آيد، بـراي مـثـال کـاال و             
پول شخصيت هايشان جدا ميـشـود،   
مبادله دو مرحله پيدا ميکـنـد، يـک      
شکاف يک تضاد در سـرمـايـه داري          

بـعـدا در جـلـدهـاي          .  شروع مـيـشـود   
بعدي کاپيتال مـيـرسـيـم بـه ايـنـکـه               
چگونه بحران سرمايه داري همه ايـن    

هـمـه ايـن      .  شکاف ها را باز ميکـنـد  
چيزهايي که در بحث ما هارمونـيـک   
است و به اعـتـبـار هـمـديـگـر وجـود               
دارند و انجام ميشوند،  يـکـهـو اگـر       

. انجام نشود سرمايه داري ميخـوابـد  
از جمله همين که پول براي مـبـادـلـه       

 . است
 

يا اينکه پول معيار ارزش بودنش را   
. ارزش پـول بـيـفـتـد         .  از دست بـدهـد  

بـا  (   -االن در ترکيه شنيـده ايـد کـه          
توصيه ميکنم هرکه پول دارد )  خنده

برود لير ترکيه بخرد چونکه گويا يـک  
! دالر شده اسـت يـک مـيـلـيـون لـيـر                

ارزش پول مي افتد، کاال ها معامله 
با آن پول قبـلـي مـعـاملـه        .  نمي شود
اگر پول بعنـوان سـنـجـش       .  نمي کنند

قيمت و مبناي ارزش در يک کشوري 
. بي اعتبار بشود، اقتصاد ميخوابـد 

کما اينکه در يک اقـتـصـاد بـحـرانـي         
مي بينيد ريال و تومن بـي اعـتـبـار         
است، مردم بايد بروند يکجوري دالر 
پيدا کنند، آنرا مطرح کـنـنـد، اصـال       
بطور فيزيکي وارد اقتصاد کنند، تـا  

وگرنه بـا    .  بتواند اقتصاد را بچرخاند
آن ريالي که معلوم نيست صـاحـبـش    
سرکار باشد و بانـک بـعـدي قـبـولـش           

 . کند يا نه، اقتصاد ميخوابد
 

بايـد بـيـن دو        .  پول ابزار گردش است
کاال  به پول تبـديـل   .  کاال قرار بگيرد

بشود تا صاحبش بتوانـد بـا آن پـول          
اقـتـصـاد    .   برود يک کار ديگر بـکـنـد   

پاياپاي نه اکنون دوره اش است و نـه    
حتي به وقت خودش هم فراگير بـوده    

در هــمــان اوائــل کــار بــا                 .  اســت
مــبــادــلــه،  کــاالهــايــي      )  گســتــرش( 

بصورت پول شکل گرفته انـد و االن        
 .در اوج آن هستيم

 
 پول و مقوله اعتبار 

 
. و باالخره پول ابـزار پـرداخـت اسـت          

يعني ايـنـکـه مـيـتـوانـد در پـروسـه                  
بـبـيـنـيـد       .  پرداخت تاخير ايجاد کنـد 

بايـد  )  بودن( در حالت واسطه مبادله 
پول آنجا باشد که بـدهـيـد و کـاال را           

ولي اگر پول انـبـار ارزش و         .  بگيريد
ابزار پرداخت شد ميتـوانـيـد آنـرا در         

ايـنـهـم    .  خانه بگذاريد و بعدا بـخـريـد   
مقـوـلـه    .  يک شکافي بوجود مي آورد

پـول  .  اعتبار اينجا بـوجـود مـي آيـد        
اجازه ميدهد که شما يـک چـيـزي را          
بخريد بـدون ايـنـکـه شـمـا پـول آنـرا                 

. چون ميخواهيد بعدا بدهيـد .  بدهيد
باشد اينها بـه    )  پاياپاي( اگر مبادله 

پـول اجـازه     .  آن صورت عملي نيسـت 
ميدهد کـه شـمـا ارزش را  ذخـيـره                  
کنـيـد و نـگـه داريـد و بـعـدا بـا آن                       

يا ارزش را بگـيـريـد و بـعـدا          .  بخريد
در نـتـيـجـه       .  جنس را تحويل بدهـيـد  

مقوله اعـتـبـار، تـاخـيـر پـرداخـت و               
پيش پرداخت بوجود مي آيـد و کـل         
ــکــداري و اعــتــبــار و               ــان مــفــهــوم ب

بـوجـود   ( تضادهاي ناشي از اعـتـبـار     
که اعـتـبـار مـيـدهـيـد و              .)   مي آيد

طرف نميتواند بموقع جنس را بدهد، 
پولي که االن داريد ديگر ارزش قديـم  
را ندارد، همه اين مسائل تضادهـاي  

 . خاص خودش را بهمراه مي آورد
 

بهر حال پول ايـن نـقـش فـيـزيـکـي و              
مادي و روزمـره بـعـالوه يـک نـقـش                 
مفهومي براي مـعـنـي کـردن ارزش           

 . براي اقتصاد سرمايه داري را دارد
 

مقدار پول در گردش هـم  )  مقوله( به 
الـبـتـه تـا ايـن          .  يک اشاره اي بـکـنـم     

سطحي که مارکس حـرف زده اسـت         
هنوز پول اساسا بصورت طال و نـقـره   

يا ورق هـاي کـاغـذ        .  در گردش است
گنده  که به آن ميگويند بـدهـي مـن        
به شما يا بدهي بانک به شمـا، مـثـل      

االن پـول    .  اولين اسکناس هـا اسـت      
پــالــســتــيــکــي شــده اســت و حــتــي             

در نـتـيـجـه       .  الکترونيکي شده اسـت   
خود عرضه پول، اينکه چقدر پول در   

. بازار است، االن مقوله ديگري است
مثال بانک مـرکـزي در عـرضـه پـول              

 و M2 و M1دارد      )  رده( چــنــدتــا   
M3  که مثال .  و غيرهM1      سـکـه و

اســکــنــاس   M2نــقــره و طــالــســت،       
. اعتبارات و غـيـره      M3هاست، و  

. مجموع اينها پول در گـردش اسـت        
يکي از مسائل شـان ايـن اسـت کـه             

ميدهد و "  ويزا کارت" هرکس به شما 
ميگويد برو خرج کن، دارد به عرضه 

مکانيسـمـي کـه      .  پول اضافه ميکند
اينرا کنترل بکنند ديگر مـثـل قـديـم       

که ديگر سکه نزنيد، يـا پـول     .  نيست
االن بـايـد     .  چاپ نکنيد تورم ميشود

جلوي اعتبار دادن ها را بـگـيـرنـد و         
اين را هم از طريق نرخ بـهـره اصـلـي         

. بانک مرکزي و غيره کنترل ميکننـد 
 .و اين پديده ديگري است

 
ولي حجم در گردش پول به ايـن ربـط     
دارد که چقدر کـاال هسـت و بـا چـه               

. سرعتي قرار اسـت مـبـادـلـه بشـود            
حجم پولي که هسـت  ربـط دارد بـه            

يـک سـکـه در        .  کل موقعيت اقتصاد
طول يک دوره معين در هفته يـا يـک       
روز چند بار ميچرخد ؟  در نـتـيـجـه         

 ٨ يک دالر   ممکن است  بـه انـدازه         
بنابراين اگر .  دالر کاال را جابجا کند

شما حجم ارزش کل کاالها را داشتـه  
را )   پـول ( باشيد، سـرعـت چـرخـش           

پول ( داشته باشيد، به شما حجم الزم 
اگر حجم پـول    .  را ميدهد)  در گردش

بيشتر از اين حد الزم باشد، سـرعـت      
پـول دو    .  چرخش آن پـائـيـن مـي آيـد         

دفــعــه مــيــچــرخــد مــيــتــوانــد بــرود           
 !  بازنشسته بشود

 
در بـحـث آخـر            .اين بحـث پـول بـود       

کـه بـعـد از تـنـفـس             )  جلسه امـروز ( 
سعـي  .  است به سراغ سرمايه ميرويم

ميکنيم از پول و کـار، سـرمـايـه را             
و فــرمــول هــاي      .  نــتــيــجــه بــگــيــريــم    

عمومي سرمايه را اينجا بنـويسـم و     
 . به سوالها برسيم

 
 سه فصل اول کاپيتال 

 
هدف اين بحث بهر حال اين بـود کـه       
مارکس با مطالعه کاال به مـا نشـان     

) کـاال ( ميدهد که پشت اين قضـيـه       

نشــان مــيــدهــد ارزش        .  چــه هســت   
چيست، پـول چـيـسـت، نـيـروي کـار                
چيست، و به اين ترتيـب شـخـصـيـت        
ها و پـرسـنـاژهـاي اصـلـي پـيـدايـش              

. سرمايه را به ما مـعـرفـي مـيـکـنـد         
اينکه اين روند تاريخا چـگـونـه طـي         
شده است را هرکسي ميرود مطالـعـه   

مبادله چگونه در ابـتـدا شـکـل       .  کند
ميگيرد، در حاشيه چه جـوامـعـي و        
بعد چگونه  اصل  ميشـود، چـگـونـه       
توليد کااليي تعميم پيـدا مـيـکـنـد،        
ــد                  ــي ــول ــه ت ــااليــي ب ــد ک ــي ــول کــي ت
کاپيتاليستي تبديل ميشود و غيره، 
اينها بحث هايي که در حـاشـيـه ايـن       

مــن .  مــبــاحــث مــيــتــوانــد بــخــوانــد       
خواستم الاقل خواندن فصـل کـاال و         
پول را براي کسي که کتاب سـرمـايـه    
جـلـوي خــود مـيـگــذارد سـاده کــرده              

ــاشــم تــوصــيــه ام ايــن اســت کــه             .  ب

بخوانيد و به اين حرفي کـه مـن زدم         
االن بايـد قـاعـدتـا بـه          .  بسنده نکنيد

اندازه کافي ساده شده بـاشـد کـه آدم          
مـقــوـلــه کــاال و مـبــادـلــه و پـول را                  

مارکس جمالت طويـلـي در     .  بخواند
توضيح اين چيزهايي که من ايـنـجـا      

بخصوص در جنـبـه هـاي      .  گفتم دارد
فلسـفـي، تـوضـيـح دادن جـايـگـاه و                 
مــعــانــي ايــن روابــط، مــبــادــلــه، و            

که من بهيـچ  .  تجريدهايي که ميکند
وجه نمي توانم و مفيد هم نيست کـه    

خـواسـتـم بـطـور        .  اينجا تـکـرار کـنـم      
شماتيک بدانيد روندي که در اين سـه    
فصل اول کتاب سرمايه طي ميکنـد  
و آخرش ما را با دوتا مقـوـلـه تـنـهـا         

که در بـخـش       .  کار، و پول:  ميگذارد
مي آييم و از ايـنـهـا          )  جلسه( بعدي 

 .سعي ميکنيم به سرمايه برسيم
 .ادامه دارد
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نيروهاي امنيتي و سـپـاه پـاسـداران       و 
 . صورت مي گيرد

دانشـــجـــويـــان آرش روســـتـــايــــي              
،سعيدخلعتبري، هادي الم لي،حمداله 
نامجو، کاظم رضايي، جليل رضايي، 
يونس ميرحسيني، افشين هوشنـگ،  
اسماعيل معدنچي، اسماعيل جلـيـل   
وند، محسن زرين کمر،امين درستي، 
عبـدالـه داوديـان، اکـبـر حسـن پـور،                
سعيد خسـروآبـادي، لـقـمـان قـديـري،            
آرمين برازش، آلـمـا رنـجـبـر، هـمـت              
جهانشاهي، احسان هاشمي، روح الـه    
ــارخــدا، کــامــران             ــيــر ب قــاســمــي، دل
محمدي، نسيم دالوند، ندااسکنـدري،  
مــحــدثــه مــحــوي شــيــرازي، فــاطــمــه        
آقايي،مجـتـبـي شـيـخـيـان و تـعـداد                
ديگري از دانشجويان که در اطالعيـه  
هاي قبلي اسامي آنـان را ذکـر کـرده          
ايــم از احضــار شــدگــان بــه کــمــيــتــه             

 .انضباطي هستند
در روزهاي اخير به دليل اعـتـراضـات    
دانشجويان در اين دانشگاه حکـومـت   
مي خواهد فضاي اعتراضي حاکم بـر  

دانشجـويـان   . دانشگاه را سرکوب کند
از جــملــه بــه خــامــنــه اي انــتــقــادات            
شديدالحني داشته و اعـالم کـرده انـد        
اگر به خاطر اين انتقادات برخوردي با 
آنان صورت بگيرد شخص خامنـه اي    

بسيج و کـمـيـتـه       .  بايد پاسخگو باشد
انضــبــاطــي و حــراســت و نــيــروهــاي           
امنيتي با اعمال فشار بر دانشجويـان  
ــادي از                  ــداد زيـ ــعـ ــد تـ ــد دارنـ قصـ
دانشجويان را به دليل انتـفـادشـان بـه       

 .حکومت از تحصيل محروم کنند
ــيــســت از              ــان کــمــون ســازمــان جــوان
دانشجويان دانشگاه شـيـراز حـمـايـت        
مي کـنـد و از دانشـجـويـان سـراسـر                  
کشور نيز دعوت مي کنـد بـا صـدور        
بيانيه، برگزاري تـريـبـون آزاد، شـعـار          
نويسي، تـعـطـيـلـي کـالس هـا و هـر                 
شکل و ابتکار ديگري که مي توانـنـد   
از آنان حمايت کنند و صـف مـبـارزه          
عليه حکومـت اسـالمـي را تـقـويـت             

ــد   ــن ــن ــرده از              .  ک ــت ــت گس ــاي ــم ــا ح ب
دانشجويان شيراز بايد نشـان بـدهـيـم         
مطالبات آنان خواست همه جوانـان و    
مردم در ايران اسـت و شـايسـتـه گـرم            

. ترين و قوي ترين حمايت ها هستـنـد  
بايد نشان دهيم دانشجويان شيـراز از    
حمايت گسترده و قدرتمندي از جانـب  
همه دانشـجـويـان و مـردم بـرخـوردار             
هستـنـد و در صـف قـدرتـمـنـدي در                  
 .مقابل حکومت اسالمي قرار دارند
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ دسامبر  ۲۲ ، ۸۷ ديماه  ۲ 

 ...توطئه حکومتی عليه 


