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ديشب داشتيم چت ميکرديـم کـه شـمـا         
dc بـي     ببينـيـد مـن مـيـدونـم          .  شديد

ــتــظــار داشــتــه               انصــافــيــه اگــر مــن ان
شما دائم از طريق چت يا ايـمـيـل         باشم

با من در تماس باشيد به هر حـال شـمـا      
دبير سازمان جوانان حزب هستيد و پـر    

اما منـم يـه عضـو جـديـد            ... از مشغله
هســتــم بــا هــمــه تــرديــدهــا، شــکــهــا و           

 ...سواالتم 
ببينيد من دارم توي جامعه اي زنـدگـي   
ميکنم که بدبينـي نسـبـت بـه حـزب و              
حزب بازي حتي بين قشر دانشـجـو کـه        

سـر پـر شـور و انـقـالبـي                  انتظار مـيـره  
!) اما محافظه کار شدند( داشته باشند 
توي چنيـن مـحـيـطـي        ....  موج مي زنه

پايبند شدن و پايبنـد مـانـدن بـه حـزب            
خصوصا حزبي کـه از      .ايمان مي خواد

خارج از ايران سازمـان دهـي بشـه ايـن           
تصور رو ايجـاد مـيـکـنـه کـه اعضـاي              
داخــل تــنــهــا يــه ســپــر هســتــنــد يــه                 

رهبران خارج از گود هستند و از ... ابزار
 –بقيه اعضا انتظار کارهاي انـقـالبـي        

راديکالي دارند به طوري که به يه عضو 
جديد که هنوز جـاي پـاش تـوي حـزب             

) از نــظــر بــاورهــاش     ( مــحــکــم نشــده      
پيشنهاد تشکـيـل پـالتـفـورم انـقـالبـي             

البته سوتفاهم نشه ، چيـزي  .... ميدهند
که منو به کمونيسم نزديـک کـرد فـقـط         
ازادي و برابري و عدالت و جـامـعـه بـي       

شايد ميشد اينـارو در    .   طبقه اش نبود

آنچه در غزه به وقوع ميپيوندد جـنـايـت    
دولت  اسرائيل است اما در عـيـن حـال      
حاصل سياسـتـهـاي دسـت راسـتـي  و               
هجـمـه مـذهـب و نـاسـيـونـالـيـسـم بـه                     
سياست  در خاورميانه است که به خـود  
اجازه ميدهد که جنگ را به درون خـانـه   

هردوجناح  تروريستـي  .  هاي مردم ببرد
حاکم و هم چنين ديگر بازيگران صحنـه  
فعلي خاورمـيـانـه هـمـچـون جـمـهـوري              
اسالمي و دولت امريکا  سالهاسـت بـا      
جنايتهاي خـود و خـرده بـهـانـه هـايـي                
مردم فلسطين و  همچنين اسـرايـيـل را      

 . به خون کشيدند
امروز اکثر مدياي جهاني از آن سـخـن         
ميگيويند اين است که چه کسي جنـگ  
را شروع کرد و چـه کسـي  آغـازگـر آن               

مساله اين نيست کـه چـه کسـي          .  است
بلکـه چـرا جـنـايـت          .  جنگ را اغاز کرد

ايـنـکـه    .   ميکنيد صورت مساله اسـت   
حماس  موشـک انـداخـت يـا اسـرايـيـل              
بحران  سوخت را در غـزه مسـبـب بـود           
صورت مساله جنايـت هـردو طـرف را          

براي همه ازاديخـواهـان و     .  پاک نميکند
وکمونيستها هيچ دليلي سبب نميـشـود   
که بخواهي با کشـتـن غـيـر نـظـامـيـان              

بـگـذاريـد    .  براي خـود امـنـيـت بـخـريـد           
جناياتي که هردو طرف  انجام ميدهنـد  

در جامعه امروز سرمـايـه   .  را بازگو کنم
داري   بهانه هايي چـون امـنـيـت  اسـم            
رمزي براي سـرکـوب جـامـعـه خـود  و               

 .کشتار غير نظاميان است
هم اگر اسراييل  امنيت ميخواهد خود  

رئيس اتحاديـه دانشـجـويـان دانشـگـاه           
عضـو      ۲۳۰۰۰ بـا    )  کـانـادا  ( منيتوبا 

طي يک نامه اعتراضـي بـه جـمـهـوري          
اسالمي نسبت به رفتار خشونت آمـيـز     
رژيم اسالمي عليه دانشجويـان شـيـراز      
اعتراض کرده و خواستار آزادي فـوري      
ــان                 ــدون قــيــد و شــرط دانشــجــوي و ب

در ايـن نـامـه کـه           .   دستگير شـده شـد    
رونوشت آن نيز براي کميته بين الملـلـي   

عــلــيــه اعــدام و کــمــيــتــه بــراي آزادي             
زندانيان سياسي ارسال شده،  از جـملـه     

 :چنين آمده است
اتحاديه دانشجويان دانشگاه منيتوبا "  

از دولت ايـران مـي خـواهـد کـه تـمـام                
دانشجوياني که بعلـت فـعـالـيـت هـاي           
سياسي شان متهم و بازداشت شده انـد    

ما همچنين از شـمـا       .  را فورا آزاد کند
ــه اذيــت و آزار                    مــي خــواهــيــم کــه ب

دانشجويان پايان دهيد و اجـازه دهـيـد        
که آنـهـا بـه تـحـصـيـالت خـود ادامـه                  

 ."دهند
الزم به توضيح است که در اثر سرکـوب  
دانشجويان شيراز تـوسـط  جـمـهـوري            

سعـيـد خـلـعـتـبـري، عـبـاس              اسالمي  
ــقــوي، احــمــد                ــايــت ت ــي، عــن ــت رحــم
کهنسال،آرش روستايي و هادي الم لـي    

" جـبـهـه سـوم      " اين عکس را سـايـت       
برداشته ايم که اخير دور جـديـدي را     
شــروع کــرده و حــول فــجــايــع عــزه               

عـکـس فـوق از        .  متمرکز شده اسـت   
اول ايـنـکـه      .  چند جنبه جـالـب اسـت     

اين انسانهاي کوچولو را  بـه لـبـاس        

مذهبـي مـلـبـس کـرده            –هاي ملي 
انسانها و بطريق اولي بچـه هـا،      .  اند

آنـهـا   .  نه مذهب دارند و نـه مـلـيـت          
اين ها هويت هاي وراونـه    .   انسانند

اي است که دنياي وارونه ما به آنـهـا   
دوم اينکه عـلـيـرغـم     .  الصاق ميکند

اينکه اکنون در غزه دولت اسـرائـيـل    
جنايات ميکـنـد و اسـالم سـيـاسـي             

 
 
 
 
 
 

مـنـقـد     ۴ شماره "  نکته" خوب حاال نوبت 
يک نکته نسبتا کـوتـاه و       )  ۱ . ( ما است

حسن بزرگ اين نکـتـه ايـن      .  البته شيرين
است که محتواي سياسي چپ حاشيه اي 
در ايـران را بـطـور زنـده و در سـطـحـي                    
مشخص در يک جمله  خطاب به ما بيان 

اگر شمـا در مـورد مـوقـعـيـت             :  ميکند

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري  راســت            
مـا  " ميگوييد آيا ميتوانيد به اندازه ايـن    

سلطنت طلبان مـردم را جـايـي          "  هستيم
 جمع کنيد؟ 

 
از برادران ( اگر يادتان باشد وقتي راستها 

ليبرال دانشگاه، تا کيهان شريعتـمـداري،   
شبح لنيـن  "از وحشت ) تا صداي آمريکا

به تقال افتاده بـودنـد، چـپ      "  بر فراز ايران
از هـمـه جـا بـي خـبـر داشـت بـه طــرق                       
. مختلف آنرا انکار و مسـخـره مـيـکـرد         

 10ادامه صفحه   8ادامه صفحه  

 9ادامه صفحه  

 7ادامه صفحه  

 7ادامه صفحه  

اتحاديه دانشجويان دانشگاه منيتوبا در کانادا 
از مبارزات دانشجويان شيراز حمايت کرد و 
 !خواستار آزادی دانشجويان دستگير شده شد

 "قطب سوم"

 !و سرگردان" ماهستيم"
 ۴بوف  کور و سياست ايران 

 مصطفی صابر
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دانشجويان دانشگاه شيراز طـبـق قـرار        
قبلي شان، امروز جمعه در اعتراض بـه  
ادامه بازداشت همکالسـي هـاشـان در        
محل دانشگاه شيراز تجمع اعـتـراضـي    

ــردنــد       ــا ک ــرپ ــراضــي        .  ب ــمــع اعــت تــج
دانشجويان از ساعت دوازده ظهر شروع 

مرگ بـر    " دانشجويان با شعارهاي .  شد
محمود احمدي نژاد عامل "، "ديکتاتور

ــعــيــض و فســاد         ــب ــن       "  ت ــي ــچــن ــم و ه
تـا زنـدان     " پالکاردهايي با شـعـارهـاي        

رفقاي ما را "و " هست همه ما در بنديم
عبدالـجـلـيـل     خواهان آزادي "  آزاد کنيد

رضايي، مـحـسـن زريـن کـمـر، کـاظـم               
دانشـجـوي      ۴ رضايي و لقمان قديري      

 .زنداني دانشگاه شيراز شدند
 

دانشجويان اعالم کرده انـد در صـورت       
آزاد نشــدن دوســتــان شــان دســت بــه               

بـا وجـود     .  اعتصاب غذا خـواهـنـد زد       
صدور قرار وثيقه بـراي دانشـجـويـان و           
تهيه وثيقه از طرف خانواده دانشجويان 
ــي وزارت اطــالعــات و از آزادي                  ول
دانشجويان جـلـو گـيـري مـي کـنـد و                   
دانشجويان تهديد کرده اند در صـورتـي   

دوسـتـانشـان     ۸۷ ديماه  ۲۱ که تا شنبه 
آزاد نشوند دست به اعـتـصـاب غـذاي         

 .نامحدود خواهند زد
راه مــبــارزه بــا ســرکــوب وبــراي آزادي           
دانشجويان زنداني گسترش اعتراضات 

اعـتـراضـات    .  و عميق تر کردن آن است
گسترده و هماهنگ و بي تخفيف تنهـا  
راه به زانو درآوردن جمـهـوري اسـالمـي       

بايد تعداد هر چه بيشـتـري را بـه        .  ست
صف مبارزه دعـوت کـرد، بـايـد لـزوم              
مبارزه با سرکوب و زنـدان را بـه هـمـه           
نشان داد تا در مبارزه شريـک شـونـد و        

صف هر چه قدرتمند تـري در مـقـابـل           
جمهوري اسالمي ايجاد کنيم همچنين 
دانشجويان دانشگاه  هاي سراسر کشور 
مي تـوانـنـد بـراي آزادي دانشـجـويـان              
زنداني شيراز با اعتراض و اعـتـصـاب        

 .خود نقشي اساسي ايفا کنند
 

سازمان جوانان کـمـونـيـسـت خـواهـان            
ــد و شــرط                       ــوري و بــي قــي آزادي ف
دانشـــجـــويـــان زنـــدانـــي اســـت و از              
اعتراضات دانشجويان شيراز حـمـايـت    

از همه دانشـجـويـان و مـردم         .  مي کند
شيراز دعوت مـي کـنـيـم بـه صـفـوف              
اعتراض و مبارزه دانشـجـويـان شـيـراز        

آزادي دانشـجـويـان زنـدانـي          .  بپيوندنـد 

شيراز در جهت تحقق شعار عمومـي و    
خامنه اي پينوشه ايران شيلي "سراسري 
است و عقب نشيني بزرگي به "  نمي شه

. جمهوري اسالمي تحمـيـل مـي کـنـد         
سياست وثيقه هم در جـهـت تـهـديـد و            
تحديد دانشجويان و به گروگان گـرفـتـن    
معيشت و زندگي دانشجـو و خـانـواده        
اش است و بـايـد اکـيـدا در مـقـابـلـش               

 .ايستاد
 

 گسترده باد اعتراضات دانشجويان
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۰۰۹ ۲ ژانويه  ۹ ، ۸۷ ديماه  ۲۰ 

طبق آخرين اخبار منتشره از دانشـگـاه     

شيراز دو تن از دانشجوياني کـه هـفـتـه       
گذشته دستگير شده بودند به نـام هـاي     
کاظم رضايي و محسن زرين کمر بـعـد     

روز بازداشت به قـيـد وثـيـقـه آزاد           ۸ از 
ــد  ــدن ــاضــر           .  ش ــال ح ــن از       ۴ در ح ت

دانشجويان دانشگاه شيراز به نـام هـاي     
سعيد خلعتبري، احمد کهنـسـال، آرش     
روستايي و هادي الم لي  در بـازداشـت       
ــد،               ــن ــراز هســت ــي اداره اطــالعــات ش
همچنين يـونـس مـيـرحسـيـنـي ديـگـر              
ــه اداره                 ــن دانشــگــاه ب دانشــجــوي اي

اداره .  اطــالعــات احضــار شــده اســت         
نـفـر از        ۱۰ اطالعات شيراز تا کـنـون       

دانشجويان دانشگاه شيراز را بازداشـت  
و تعدادي را به قـيـد وثـيـقـه آزاد کـرده             
ــا مــبــارزه قــدرتــمــنــد                 اســت و اگــر ب
دانشــجــويــان و  مــردم مــواجــه نشــود           
بازداشت ها و وثيقه گرفـتـن هـا ادامـه         

 . خواهد يافت

در روزهاي گـذشـتـه دانشـگـاه شـيـراز              

عرصه جدال مـهـمـي مـيـان نـيـروهـاي             
ــيــن               اطــالعــات و دادگــاه و مســئــول
دانشگاه از يک طرف و دانشـجـويـان از      

دانشـجـويـان    .  طرف ديـگـر بـوده اسـت        
شيراز با بازخـواسـت کـردن الريـجـانـي           
رئيس مجلس اسالمي و اعـتـراض بـه        
فقر و تورم و گـرانـي، بـا اعـتـراض بـه               

مـرگ بـر     " حکومت اسالمي و با شعار 
سيدعلي پيـنـوشـه ايـران       " و "   ديکتاتور

به نمايـنـدگـي جـامـعـه         "  شيلي نمي شه
معترض ايران يک طرف اين مـبـارزه و       
جمهوري اسالمي با اداره اطـالعـات و     
کميته انضباطي و دادگستري و قاضي 
و بسيج و تهديد و سرکوب طرف ديگـر  

 . اين مبارزه هستند
پيـروزي دانشـجـويـان در ايـن مـبـارزه                
پيروزي بزرگي براي دانشجويان در همه 
دانشگاه ها و کل جـامـعـه مـحـسـوب           

امروز دانشگاه شيراز محلي .  مي شود

براي عرض اندام حـکـومـت مـنـحـوس         
اســالمــي بــا هــمــه اوبــاش و اراذل و               
چاقوکش هايش در مقابل اعتـراضـات   
. دانشجويـان در سـراسـر کشـور اسـت             

کميته انضباطي و بسيج و اطالعات و 
ــا                      ــد ت ــا هــم جــمــع شــده ان ــاه ب دادگ
اعتراضات دانشجويـان بـا شـعـارهـاي          

هـمـه   .  سرنگوني طلبانه را پاسخ دهـنـد  
اين ضرب و زورها در جواب بـه شـعـار        

سيد علي پينوشه ايـران شـيـلـي نـمـي           " 
و خفت و خواري اي که دانشجويان "  شه

بــراي ســران ريــز و درشــت حــکــومــت            
 .اسالمي ايجاد کرده اند است

پيروزي دانشجويان در شيـراز فـقـط بـا         
اتحاد و همـبـسـتـگـي گسـتـرده مـيـان              
دانشــجــويــان ســراســر کشــور و مــردم           
شيراز با اين دانشجويان امـکـان پـذيـر         

حــکــومــت بــا تــمــام نــهــادهــاي        .  اســت
سرکوبش به ميدان آمـده، دانشـجـويـان       
نيز بايد با تمام قدرت و همبستگـي بـه     

اعتراضات گسـتـرده در       .  ميدان بيايند
دانشگاه هاي سراسر کشور، اعتـصـاب    
دانشجويان در حمايت از دوسـتـانشـان        
در شيراز و ايـجـاد فضـاي حـمـايـت و               
پشتيباني در شهر شيراز در حمايـت از    
دانشجويان با شعار نـويسـي و پـخـش           
اطالعيه و برگزاري تجمعات حمـايـتـي    
از دانشجويان گام هـاي مـوثـري بـراي           

 .پيروزي دانشجويان شيراز است
 

سازمـان جـوانـان کـمـونـيـسـت ضـمـن                 
مــحــکــوم کــردن بــازداشــت و احضــار           
دانشجويان شيراز خواهان آزادي فـوري    
و بي قيد و شرط دانشجويان زنـدانـي و     

ــراي                   ــکــام صــادره ب ــه اح ــي ــل ــو ک ــغ ل
دانشجويان و برچيده شدن بساط کميته 
هاي انضـبـاطـي و حـراسـت و بسـيـج                  

 . است

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ ژانويه  ۱۳ ، ۸۷ ديماه  ۲۴ 

 دانشگاه شيراز، عرصه مبارزه 
 دانشجويان با جمھوری اسالمی

 اعتراضات دانشجويان شيراز ادامه دارد

رهبران حماس تاکيد مـيـکـنـنـد      :  کارتر
تــنــهــا راه بــراي انــعــکــاس نــيــازهــاي            
بشردوستانه آنها شليک راکت به سـمـت     

 .خاک اسرائيل است
نيازهاي بشـر    " نمرديم طريقه جديد بيان 

البت تا بشر را چـي    .  را ديديم"  دوستانه
 !تعريف کنيم

رژيم صهـيـونـيـسـتـي مـرد          :  نژاد احمدي
 .نيست

 !ببخشيد شب بود سبيل شما را نديدند
آمدن من ممکن است هـزيـنـه      :  خاتمي

 .مملکت را زيادتر کند
ســيــد جــان يــک کــمــي بــه فــکــر قــلــب             

هـمـه را     !  بابا المصـب .  کرباسچي باش
جون به لب کردي باالخره مياي يا نـمـي   

 آيي؟
لغـو سـفـر هـيـات          :  سايتهاي حکومتي

 .دوستي آلمان به ايران به داليل نامعلوم
دليلش که معلومه؛ نگران نباشـيـد هـم      

 .اينکه آبها از آسياب افتاد مي آيند
پوشـش  ):  حزب اهللا(  سايت انصار نيوز

اسالمى بانوان واجب است، مـنـكـر آن        
 .مرتد است؛چه لساني چه عمال

با ايـن حسـاب ايـران سـراي مـرتـديـن                  
 !است

قاقچاقچي چندين کيـلـو   :  سايت تابناک

العمل کـار يـکـي از           ترياک به آلمان حق
 .هاي دولتي بوده است سازمان

رودسـت  !  عجب حق العمل کار پـررويـي  
 .دولت بلند شده
برادر يکي از نماينـدگـان    : سايت تابناک

 ٨٠٠ طلب مجلس هشتم وامي  اصالح
 .ميليون توماني دريافت کرده است

بگفته وزير کشور اين پولها امانت امام 
زمان است بايد دست اصحابـش بـاشـد      

 .تا حيف و ميل نگردد
ــران         ــت عصــر اي ــاي ــاي    :  س ــاه ــم ــن ــي س
 .کرمانشاه تعطيل شدند

امام حسيـن  "  درام تعزيه" تا وقتي !  بهتر
است ديگر چه احتياجي به مراکز لهو و 

 .لعب
جامعه از خانه نشيني زنان :  رفسنجاني

ايشــان از امــکــانــات     .  ضــرر مــيــکــنــد  
وسيعي که در اختـيـار دارنـد اسـتـفـاده           

 .کنند
فـقـط شـمـا لـطـف کـنـيـد                !  اي به چشم

 .اوباشتان را از خيابان جمع کنيد
ارتـقـاي جـايـگـاه زنـان              : الهـه كـواليـي     

 .جامعه از مسير مذهب است
چه ارتقايي از اين باالتر که مذهب مرد 
را برتر از زن قرارداده و فـرمـوده مـردان      
ميتوانند چهار تا چهار تـا زن اخـتـيـار           

 .کنند

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی



minaahadi@aol.com   
احتماال خدايي وجـود نـدارد، نـگـران         "  

" نباشيد، از زندگي خـود لـذت بـبـريـد           
فراخوان و شـعـاري اسـت کـه بـر روي                

اتوبوس بين شهري در لندن نقش  ۸۰۰ 
 . بسته است
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اگر شما همواره در متروها و در مسيـر  
رفت و آمد روزانه خودتان در همه جـا،    
يا تبليغات مـربـوط بـه رسـانـه هـا و                 
شرکتها و تبليغ لباس و وسايل آرايـش    
و غيره روبرو مي شـويـد و يـا ايـنـکـه               
تبليغات مذهبي وتبليغ خدا و کليـسـا   
را مي بينيد، اين بار در شهر لندن يـک    
واقعه منحصر بـه فـرد اتـفـاق افـتـاده               

برنامـه  . بي خدايي تبليغ ميشود. است
اي جالب به ابتکار بي خدايان در لـنـدن   
و بويژه ريچارد داووکينز و هـم نـظـران          

 . او
اين واقعه چنان منحصر بـفـرد اسـت        .  

که توجه مطبوعات و مردم را به سـوي  
جــالــب اســت کــه      .  جــلــب کــرده اســت     

مردمي که با رسانه ها مصاحبه کـرده    
اند از اين ابتکار استقبال کرده و حـتـي     
کشيش ها و مسئولين کليسـا نـيـز از        
اين اقـدام بـه عـنـوان مـوضـوعـي کـه                 

" خـدا " باعث دامن زدن بحث در مـورد    
ميشود، در مجـمـوع اسـتـقـبـال کـرده            

 !! اند

ايده تبليغ بي خدايي از سـوي آتـيـسـت       
هـا در لـنــدن مـطـرح شــد و در آغــاز                   

هـزار پـونـد         ۸ فراخوان به جـمـع آوري         
دادند، چنـد روزي طـول نـکـشـيـد کـه                

قـبـال   .  هزار پوند جمع آوري شـد      ۵۰ ١ 
قــرار بــود روي چــنــد اتــوبــوس شــعــار            

 ۸۰۰ نـويســي شــود ، اکــنــون بــرروي            
روز .  اتوبوس اين شعارنوشته شده است

اين کمـپـيـن     ۰۰۹ ٢ ژانويه  ۶ سه شنبه 
 . مهم آغاز شد

ريچارد داوکينز نويسنده کتـاب پـنـدار      
خدا و آتئيست بسيار معروف ، يـکـي       

اين روزهـا  . از مبتکرين اين حرکت بود
در لندن گفته ميشود که اتـوبـوس بـي        
خدايان در نـظـر دارد کـه هـزار آگـهـي               
تبليغاتي خود را در مترو لندن منتشر 
کند ، از جمله شعـارهـايـي کـه پـخـش           

 : ميشود اينست 
اي در کـار       که ديگر زندگي دوباره اين« 

 .»کند نيست، زندگي را شيرين مي
اين اقدام داووکينز و همفکرانـش ، در      
اروپا انعکاس زيادي داشته و خـود بـه       
يک موضوع مهـم بـراي فـعـالـيـتـهـاي             
علني و اجـتـمـاعـي سـازمـانـهـاي بـي              

واقـعـيـت    .  مذهب تـبـديـل شـده اسـت           
اينست که مردم در اروپا و در دنـيـا از       
انــتــقــاد بــه مــذهــب و از پــس رانــدن               
مذاهب به کنج خانه ها و مبارزه نظري 

 . با مذهب دفاع ميکنند
جنبش بي خدايي در اروپـا ، وسـعـت            
ميگيرد و مجموعه متنوعي از کـتـب   
و نشريات و اخيرا فـعـالـيـتـهـا در ايـن            

 . زمينه در اروپا قابل مشاهده است
، چــنــديــن   ۰۰۸ ٢ در آلــمــان نــوامــبــر        

سازمان آتئيست، سکوالر و بـي خـدا،       
يک شوراي مرکزي بي خدايان را اعـالم  
کردنـد کـه بـا هـدف نـمـايـنـدگـي بـي                     

خدايـان در جـامـعـه و در رسـانـه هـا                    
در آلـمـان     .  فعاليت خود را آغـاز کـرد        

طبق نظر سنجي ها ، تعداد المذهبـان  
بيشتـر از کسـانـي اسـت کـه مـذهـب                  

ســازمــانــهــاي بــي خــدايــان             .  دارنــد
ميگويند االن وقت اينست که مـا هـم       
در سطح سياسي و هم در سطح رسـانـه     
ها ، از زبان خودمان و براي يک زندگـي  

 . بدون مذهب فعاليت و تالش کنيم
هفته کـتـاب پـنـدار خـدا بـه قـلـم                    ٢٢ 

ريچارد داوکينز در صدر فروش کتابهـا  
در آلمان بود و کتاب ميشائيل اشميت 

کـدام راه    "  سالمون براي کودکان به اسم 
بـچـه   ( بسوي خدا ميرود، فرکل کوچک   

که وزيـر زنـان       "  ميپرسد )  خوک کوچک
و خانواده در آلمان قصد ممنـوع کـردن     
آنرا داشت، در ماه مارس جزو دهـمـيـن    

 . کتاب پرفروش در آلمان بود
جنبش اعتراضي به مـذهـب در اروپـا          
گسترش مي يابد و يک جنبه مهم ايـن    
جنبش به اعـتـراضـات و مـبـارزات و            
آگاهگري عليه اسالم و اسالم سـيـاسـي    

در شرايطي کـه جـنـبـش       .  مربوط است
اسالمي پاي خود را به اروپا دراز کـرده  
و در ايـن کشـورهـا نـيـز، بـا مسـجـد                   
ساختن و تحمـيـل حـجـاب بـه زنـان و               

البته با همکاري دولتـهـاي غـربـي، بـه          
سکوالريسم و جدايي مذهب از دولـت      

و آموزش و پروش بيش از پيش حـملـه     
اعتراض عليـه ايـن جـنـبـش          .  ميکند،

يک جنبه حياتي اعـتـراض بـه مـذهـب          
ــشــي             .  اســت ــب ــن ــاســي ج ــي ــالم س اس

تــروريســتــي و مــتــکــي بــه جــنــايــات           
بيشرمـانـه و گسـتـرده در کشـورهـاي               
اسالم زده و در اروپا براي ساکت کـردن    

اين جنبشي اسـت کـه       .  منتقدين است
پي در پي فتواي قتل ميـدهـد و مـردم        
را بــا ايــجــاد وحشــت و تــرس عــقــب              

در اروپا بعد از فتواي خميـنـي   .  ميراند
بر عليه سلمان رشدي، فضـاي تـرس و       
وحشــت بــيــشــتــر شــده و بســيــاري از            
روشــنــفــکــران و مــنــتــقــديــن از تــرس           

 . جانشان سکوت کردند
ما در آلمان با دامن زدن به يک حـرکـت   
اعتراضي عليه اسالم و اسالم سيـاسـي   
و عليه مذاهب ، توانستيم، هـم تـوجـه      
هاي زيادي را جلـب کـنـيـم و هـم ايـن               
ــه درجــات زيــادي                فضــاي تــرس را ب

اينجا گفتـه مـيـشـد نـقـد از             .  بشکنيم
اسالم ، خطرناک است و ما پـرچـمـي را      
بلند کرديم و گفتـيـم، خـروج از اسـالم           
يک پديده روزمره در کشـورهـاي اسـالم      

زده اســت و اگــر چــه تــروريســتــهــاي               
اسالمي اين يکي را صـد در صـد بـا              
مرگ پاسخ ميدهند، ما ايـن پـرچـم را        
بلند ميکنيم و اين تـرس و وحشـت را         

مـا گـفـتـيـم سـردمـدار            .  عقب بـرانـيـم     
اسالميها ، جمـهـوري اسـالمـي ايـران          
است که در ايـران پشـم اش ريـخـتـه و              
کسي از اينها نمي ترسد، پس بـايـد در     
دنيا عليه اين فضاي رعـب و وحشـت         

 .ايستاد
و اين حرکت ما صد در صد در پـيـش       
راندن جنبش اعتراضي عليـه مـذاهـب      

مـا در اروپـا بـا          .  و اسـالم مـوثـر بـود        
سردمداران فکري جريانات انتقـادي از    
جمله داووکينز و اشـمـيـت سـالـمـون و           

و بســيــاري از      ....  رالــف جــردانــو و         
سازمانهاي بي خدا و آتئيست ارتـبـاط   
نزديک داريم و آنها نيز فعاليـتـهـاي مـا       
را به دقت تعقيب ميکنند و از اينهـمـه   
اســتــقــبــال و ســمــپــاتــي در اروپــا بــه              
فعاليتهاي ما به وجد آمده و شجـاعـت   
انجام کارهاي انتقادي بيشتري را پـيـدا   

 . ميکنند
در کنفرانسهاي ما در آلمان و انگليـس  

رهــبــران فــکــري ايــن       ...  و ســوئــد و        
جريانات و يا شخصيت هاي سرشنـاس  
منتقد مـذهـب و اسـالم حضـور مـي                
يابند و مـا هـمـه بـا هـم يـک جـبـهـه                        
اعتراضي عـلـيـه دخـالـت مـذهـب در              
زندگي مـردم و جـبـهـه عـلـيـه اسـالم                   
سياسي و عليه رسميت يافتن قـوانـيـن      
. شريعه در اروپا را تشکـيـل مـيـدهـيـم        

جـبــهــه آگــاهــگــري و دفــاع از حــقــوق            
انساني ، جبهه دفاع از سـکـوالريسـم،      
شما هم ميتوانيد به اين جبهه سکـوالر  

 . و بي مذهب بپيونديد
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ديـمـاه      ٢٣بنا به خبري كـه امـروز       
منتشر شده اسـت، كـارگـران فـرش           

ديــمــاه در      ٢٢پــارس قــزويــن روز        
اعتراض به پرداخت نشدن چهارمـاه  
حقوق خـود و دريـافـت نـكـردن بـن               

، در مــقــابــل     ٨٧و      ٨٦هــاي      ســال
وزارت كار تجمع اعتراضي بـرگـزار     

اين كارگران همـچـنـيـن روز       .  كردند
قبل مقابل دفـتـر مـركـزي شـركـت             
فــرش پــارس دســت بــه تــجــمــع                  
اعتراضي زدنـد و شـب را مـقـابـل              
دفتر اين شـركـت و در خـيـابـان بـه               

 .صبح رساندند
 

ــري از               ــارگ ــســت ك ــي ــون ــم حــزب ك
اعــتــراض كــارگــران شــركــت فــرش         
پارس قزوين قاطعانه حـمـايـت مـي       
كند و از همه كارگران ايـن شـركـت        
مي خواهد كه متحـدانـه بـر عـلـيـه           
زورگوئي صـاحـبـان ايـن شـركـت و             
حاميان دولـتـي آنـهـا يـكـپـارچـه و               

متحدانه اعتراض كنند و خـواهـان       
رسيدگي فوري و بدون قيد و شـرط      

حزب همه .  به مطالبات خود بشوند
كارگران و مردم آزاديخواه قزوين را   
به حمايت از اعتراض اين كـارگـران     

 .فرا مي خواند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 "!احتماال خدايی وجود ندارد، نگران نباشيد، از زندگی خود لذت ببريد"
 مينا احدی 



عليـه   و بر"  همه بر برايقانون برا" کمپين 
 ١٠ قوانين شـريـعـه در بـريـتـانـيـا روز                 

، بــه مــنــاســبــت روز       ٢٠٠٨ دســامــبــر   
ايـن     جهاني حـقـوق بشـر، در پـارلـمـان            

جـيـنـا خـان       .  کشور شـروع بـکـار کـرد          
ي    دهنـده  سازمان( ، مريم نمازي ) فعال( 

انـجـمـن وکـالي       ( کـارال ريـور        ،) کمپين
، ) نـويسـنـده   ( ، جوآن اسميـت    ) سکوالر

و کيت پـورتـئـوس      )  نويسنده( ابن وراق 
در ايـن    )  انجمن سراسري سکـوالر (وود 
کـرد  صحبـت    عليه قوانين اسالمي روز 
جلسه بـا فـريـبـرز پـويـا              اين رياست. ند
اين جلسه بود و )  انجمن سکوالر ايران( 

مـورد  افشاگري و آغاز بـکـار کـمـپـيـن           
 .قرار گرفتوسيع اي  پوشش رسانه

در کـمـتـر       موفق شد کمپين ،اينپس از 
بــه بســيــج بســيــاري از          ،   از يــک مــاه     
شـنـاخـتـه     هاي    هاي و سازمان شخصيت

بـيـش از        کمپين تـاکـنـون     . بپردازد شده
جـمـع کـرده         ء حـمـايـتـي      امضـا  ٥٠٠٠ 
 .است
کمپين قصد دارد براي روز جـهـانـي    اين 
تـا     ٣:٣٠ تـظـاهـراتـي از سـاعـت              ،زن

در ميدان ترافالگار برگـزار کـنـد       ٤:٣٠ 
در تـدارکـات تـظـاهـراتـي              همچنـيـن   ( 

) امسال ميباشد عظيم براي ماه نوامبر
از    ٥:٣٠ تـا       ٤:٣٠ و سپس از ساعت   

جا به سمت کانوي هـال راهـپـيـمـايـي          آن
اي    جـلـسـه      ٨ تـا       ٦ و از سـاعـت        کنند

قـانـون شـريـعـه،        " عمـومـي بـا عـنـوان            
بـرگـزار   "  آپارتايد جنسي و حـقـوق زنـان       

 25کـانـوي هـال واقـع در             .  نـد کنـ  مي
Red Lion Square WC1R 

4RL   )         ــاه ــگـ ــتـ ــن ايسـ ــريـ ــتـ ــکـ ــزديـ نـ
اســــت و ايــــن         )  Holborn : مــــتــــرو

مـارس     ۷ راهپيمايـي در روز شـنـبـه،             
اين تـظـاهـرات      . شود برگزار مي ۲۰۰۹ 
خواهد مخالفت عمومي بـا قـانـون         مي

ها و قوانين مذهـب   شريعه و تمام دادگاه
محور در بريتانيا و ساير نقاط جهان را    

خواستار يک قانون سکـوالر  .  اعالم کند
و حقوق شـهـرونـدي کـامـل بـراي هـمـه               
بشود و برچيدن بساط نسبيت فرهنگـي  
را خـواسـتـار و پـرچـم دفـاع از حـقـوق                   

 .جهانشمول انساني را بلند کند
اين کمپين با ابتکار بسيار جالبي قصد 

دارد در يک مسابقه هـنـري کـه شـامـل          
نقاشي، فيلم و انـيـمـيـشـن و عـکـاسـي             
ميشود با موضوع يک قانون براي همه، 
به بهترين کارهاي هنري که در زمـيـنـه        
ــيــن مــذهــبــي و                ــا قــوان مــخــالــفــت ب
دادگاههاي شريعت اسالمي باشد جايزه 

در عين حال اين کمپـيـن بـا      .  اعطا کند
برگزاري جلسات مختـلـف، بـا شـرکـت          
وکالي سکوالر از انـجـمـن ايـن وکـال،              
افکار عـمـومـي را در جـريـان گـزارش               

 .کارها و تاثيرات آنها قرار ميدهد
مريم نمازي سازمانده و سخنگـوي ايـن     

 . کمپين ميباشد
Tel:00447719166731 
m.namazie@ukonline.co.uk 
www.onelawforall.org.uk 
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 !يک قانون برای همه

کمپين عليه قانون شريعه در 
 بريتانيا

  
ها،از دولت بريتـانـيـا     ما،افراد و سازمان

کنيم استفاده کردن از قوانيـن   تقاضا مي
شريعه اسالمي و همچنين همه قوانـيـن   
مذهبي را از تعريف و کـاربـرد حـقـوق           

حـقـوق   .  شهروندي حذف و پايان بخـشـد  
شهروندي برابر را بـراي هـمـه تضـمـيـن             

 . کند
  

آميز  تبعيض  قانون شريعه،
 !است

  
هـا داوري       شوراهاي شـريـعـه و دادگـاه          

اســالمــي، بــخــصــوص عــلــيــه زنــان و           
آميز هستند و مغاير با  کودکان تبعيض

حــقــوق جــهــانشــمــول انســان بــه شــمــار          
 .روند مي

  
ــعــه در مســائــل مــدنــي               ــون شــري قــان

 !ناعادالنه و غيرمنصفانه است
طرفداران اين قوانيـن مـي گـويـنـد کـه             

در  اجراي قانون شـريـعـه وقـتـي فـقـط                
خصوص مسائل مدني مانند حضـانـت   
ــه کــار رود،                   ــد، طــالق و ارث ب ــرزن ف

اين در حالي است کـه    .  پذير است توجيه
در واقع نقض حقوق مدني و تبعيـض و    

خشونت بر عليه زنان و کـودکـان، خـود        
سنگ بـنـاي ايـن قـوانـيـن و بـرداشـت                   
اسـالمــي از حـقــوق مــردم در زمـيــنــه              

در قـانـون شـريـعـه          .  حقوقـي مـيـبـاشـد       
اسـالمـي، شــهـادت زن در دادگـاهـهــا              
  ارزشــي نصــف شــهــادت مــرد دارد؛             
قرارداد ازدواج به نحويـي اسـت کـه زن          
بدون برخورداري از حق و مرد قيم او بـه    

بر اساس قانـون شـريـعـت       .  شمار ميرود
تواند چـهـار زن داشـتـه            اسالم، مرد مي

تواند با حق طالق يک جانـبـه    باشد و مي
زنش را طالق دهد در حالي که زن بـايـد   
براي حـق طـالق دونـدگـي کـنـد، بـايـد                 
داليـــلـــي ارائـــه کـــنـــد کـــه اثـــبـــات              

. هـايشـان بسـيـار سـخـت اسـت              بعضي
حضـانـت فـرزنـدان در ســنـي از پـيــش                 

رسد حتي اگر پـدر     شده به پدر مي تعيين
موجب آزار و اذيت زن شده باشد؛ زنانـي  

کــنــنــد، حــق       مــي    کــه دوبــاره ازدواج     
حضــانــت فــرزنــدان خــود را از دســت              

دهند و پسران بر مبناي اين قوانـيـن    مي
حق برخورداري دو برابر دختـران از ارث      

 .را دارا ميباشند
  

هـاي شـريـعـه،        دادگاه  ماهيت داوطلبانه
 !دروغين است

  
طرفداران اين دادگاههاي قرون وسطايي 

ها و خـود   گويند که مشتريان دادگاه مي
هــاي    بــرگــزار کــنــنــدگــان ايــن دادگــاه          

ــه ايــن کــار               ــبــانــه ب اســالمــي، داوطــل
و طبق قانون حکـمـيـت، دو      .  مشغولند

طــرف آزادنــد تصــمــيــم بــگــيــرنـــد                  
در .  شان را چگونه حل ميکننـد  اختالف

واقعيت بسياري از کسـانـي کـه قـانـون          
شـود از       شريعه در موردشان اعمال مـي 

هـاي جـامـعـه          اي تـريـن بـخـش           حاشيـه 
شـان     هستند که کمتر اطالعي از حقـوق 

بسياري، .  در زمينه قانون بريتانيا دارند
ــحــت فشــار                  ــان، را ت ــخــصــوص زن ب

ها بروند و از      گذرند که به اين دادگاه مي
مـهـمـتـر     .  شان اطاعت کننـد  تصميمات

کنند تـا کسـانـي کـه از            که کاري مي آن
قانون شريعه استفاده نکنند و يا تصميم 
زندگيشان را خودشان بگيرنـد احسـاس     

ها به عنوان مرتد  پشيماني کنند و با آن
داوطـلـبـانـه     .  شـود  و خارجي برخورد مي

بودن و نبودن ايـن دادگـاهـهـا بـه هـيـچ              
عنوان از ماهيت تبعيض آميز آنها کـم    

بويژه آنکه به رسميت شنـاخـتـه    .  نميکند
شدن اين دادگاهها از سوي دولت ديـگـر   
. ارتباطي به داوطلبانه بودن آنهـا نـدارد    

ما خواهان برچيده شـدن ايـن ابـزارهـاي         
اعمال تبـعـيـض و گسـتـرش خشـونـت              

 .مذهبي در جامعه هستيم
   

قانون شريعه راهی سريع و 
ارزان برای تحميل بيعدالتی 

 !است
  

گــويــنــد    طــرفــداران ايــن قــوانــيــن مــي       
هاي شريـعـه روش آلـتـرنـاتـيـوي             دادگاه

هـاي     براي حل دعوا و کـاهـش هـزيـنـه         
ما ميگوييم چـرا وقـتـي      .  حقوقي است

رسـد، بـايـد         کار بـه حـقـوق مـردم مـي           
کاهش هزينه دولت و افزايش سـرعـت،   
به نقض جدي عدالت و حقـوق انسـانـي      

شود؟ بسياري از قـوانـيـنـي      مردم منجر
هــا    هـاي شـريـعــه و دادگــاه            کـه دادگــاه   

مذهبي قصـد عـبـور از آن را دارنـد،                 
دستاورد مبارزه در طي قرون متـمـادي   

هدف اين قوانين که با مبـارزات  .  است
بيشمـاري کسـب شـده اسـت، بـهـبـود                
حقوق آن افرادي در جـامـعـه اسـت کـه            
بيش از همـه بـه حـفـاظـت خـود نـيـاز                 

 .دارند
قانون شريعه ارتقاي حـقـوق اقـلـيـت و           

 !انسجام اجتماعي نيست
  

گويند اين حق  طرفداران اين قوانين مي
بايد به رسميت شناخته شود که اقليتي 

قضـاوت شـريـعـه        حق بـرخـورداري از         
اسالمي را در باره مسائل حقوقي خود 

داشتن حق  ما ميگوييم .  داشته باشند
مـذهـبـي حـق         به مذهب يا بي   اعتقاد

هر انساني است، اما اين حق با اعـمـال   
عقيده مذهبي بر قوانين حـقـوقـي يـک         

مــا .  کشــور کــامــال مــتــفــاوت اســت         
ميگوييم مذهب نبايد حق دخـالـت در     
. تعيين قانون و اجراي آن را داشته باشد

اي بـراي جـا بـاز کـردن              اين تنها نسخه
اين .  پاي مذهب در قوانين دولتي است

جا باز کردن براي تبعيض، نـابـرابـري و      
تاسيس .  قوانين نسبيت فرهنگي است

و ايجاد و استفاده از اين دادگاهـهـا بـه      
تـبـعـيـض ايـجـاد               جاي احقاق حـقـي،    

، " مــتــفــاوت" کــنــد و بــراي افــراد            مــي
ها، موازين و هنجارهاي متفـاوت   نظام

انشقاق و تـفـرقـه        .  کند و مجزا برپا مي
ــزايــش                  ــه را اف ــامــع ــبــي در ج مــذه

بخشد و بـخـش زيـادي از مـردم،                مي
بخصوص حقوق زنان و کودکان، را زيـر  

ها جهت اعمال بـيـحـقـوقـي،       دست امام
اي       حـاشـيـه   .  بدون حفاظ رها مـيـکـنـد    

بودن و جدايي بيشتر جوامع مهاجـر را    
اين قـانـون تضـمـيـن          .  دهد افزايش مي

وارديـن تـا        کند که مهاجران و تـازه    مي
هميشه اقليـت بـمـانـنـد و هـيـچـوقـت                

 .شهروند برابر جامعه نشود
  

 !يک قانون برای همه
  

حقوق، عدالت، قانون، برابري و احـتـرام   
در .  براي مردم است و نه بـراي بـاورهـا       

ي مدني مردم بايد تحت قانـون،   جامعه
حقوق شهروندي و برابري کامل داشـتـه   

در نتيجه قانون شريعه مغاير با .  باشند
براي حفاظت .  حقوق بنيادين بشر است

هاي ساکنين بريتـانـيـا     از حقوق و آزادي
بايد قانوني سکوالر براي هـمـه داشـتـه       
 .باشيم و قانون شريعه را کنار بگذاريم

  
 تومار

 !يک قانون برای همه
  

خـواهـيـم کـه          ما از دولت بريتانـيـا مـي     
اعالم کند شريعه و تمام قوانين مذهبي 

و بخـصـوص عـلـيـه زنـان و                خودسرانه
مـا بـر     .  آميز هستنـد  کودکان و تبعيض

اين باوريم که بر سر حـقـوق شـهـرونـدي          
 .شود معامله کرد مردم نمي

کنيم کـه ايـن قـوانـيـن           ما تقاضا مي×  
هـا     تغيير يابد، به نحويي که تمام دادگاه

ي مذهبي بطور کلـي ازنـظـام قضـايـي          
 .کشور حذف و غير قانوني اعالم شوند

  
تومـار    اين الحال نفر في ٥٠٠٠ بيش از  

آند؛ در زير نام بعـضـي از      را امضا کرده
 !بينيد امضاکنندگان کمپين را مي

اسامي امضا کنندگان را در سـايـت         ( 
 )ک. ج. روزنه مي توانيد ببينيد
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در جــهــان ســرمــايــه داري، مــردم بــه             
صــورت جــوامــع طــبــقــاتــي زنــدگــي           
ميکنند، گرچه در گذشته هم اينچنيـن  

بـرده  ( بوده ولي به شکلهايي مـتـفـاوت      
؛حـال بـه دلـيـل         ) فئودالـيـسـم        -داري 

ــه مــوضــوعــي               ــنــکــه قصــد دارم ب اي
مشخص بپردازم، نـيـازي بـه تـوضـيـح           

در ايـن    .  دادن اين مسـائـل نـمـيـبـيـنـم          
نوشته، ميخواهم سوالي را مطرح کنـم  
و نظر خودم را در مـورد يـک مـفـهـوم              

 .بگويم، مفهوم کلمه ي مردم
 

من تا به حال موفق نشده ام که منظـور  
که اينقدر به آن )  مردم( شما را از کلمه 

مـا کـه     .  تکيه ميکنيد، متـوجـه شـوم     
هنوز به يک جـامـعـه ي بـدون طـبـقـه،              
دست نيافتـه ايـم تـا بـتـوانـيـم از يـک                   
مفهوم کلي براي تمام افراد يک جامعـه  

: وقـتـيـکـه مـيـگـويـيـد           .  استفاده کنيـم 
مــردم در حــال مــبــارزه بــا جــمــهــوري            
اسالمي هستند، آيا منظورتان طـبـقـه      
ي بــورژوا هــم هســت؟ يــا مــالــکــان               
خصوصي وسايل توليد؟ اينها هم جـزو  
مردم مـحـسـوب مـيـشـونـد؟ آيـا يـک                
کارخانه دار ميتوانـد مـوافـق انـقـالب          
کارگري باشد؟ يا بايد مجبورش کـرد؟    
آنوقت اين آدم جزئـي از هـمـيـن مـردم            
است که شمـا مـيـگـويـيـد؟ آخـونـدهـا              
چطور؟ تکليف لمپنها، اسالميستهاي 
متعصب، شبه روشنفـکـران بـورژوا، و        
به طور کلي کساني که منافـعـشـان در      
گرو رشد هر چه بيشتر سيستم سرمايـه  
داري و اسالمي است چـطـور؟ درسـت        
است که خيلي از همين افـراد، در يـک       
پروسه ي انقالبي و پس از آن، تـغـيـيـر         
ميکنند يا مجبور به تغيير ميشـونـد،   
ولي در حال حاضر که شمـا بـه عـنـوان         
يک حزب چپ، نميتوانـيـد روي ايـنـهـا          
حساب کنيد، پس اول بـايـد مشـخـص       
کنيد که منظورتان از به کار بردن کلمه 
ي مردم چيست؟ و آيا مفهوم مـردم در    
نظر شما، شامل اين طبقه و دسـتـه از       
افراد که گفتم نيـز مـيـشـود يـا خـيـر؟              
موارد و توضيحاتي که در مـتـن يـک          
دنياي بهـتـر هسـت، مـيـتـوانـد مـورد               
توجه کارگران، دانشجويان و کـلـيـه ي          

طبقات و دسته هـاي تـحـت سـتـم در              
جامعه باشـد، ايـنـهـا هسـتـنـد کـه از                 

و گـرنـه حـتـي         .  انقالب دفاع ميکنـنـد  
مالک يک کارگـاه کـوچـک خصـوصـي،          
حاضر اسـت هـيـچ انـقـالبـي نشـود و                  
چيزي هم تغيير نکند چـون در جـريـان          
وقايع انقالبي، ممکن است دست کـم،    
شيشه هاي کارگاهش خرد شوند، حـال  
اگر مالک يک کـارخـانـه، بـخـواهـد بـه              
اعتصاب کارگرانش فکر کند که ديگـر  

 .هيچ
 

شما از وضعيت فعلي مردم کـه شـروع     
به نه گفتن، اعتراض و مبارزه کرده انـد  
و راهش را نـيـز مـيـدانـنـد و در حـال                  
پيشروي هستند، صحبـت مـيـکـنـيـد؛         
کــامــال درســت اســت، اعــتــراضــهــا و          
اعــتــصــايــهــاي کــارگــري، مــبــارزات         

، اگر منظـورتـان از     . . .  دانشجويان و 
مردم، اين است، من قـبـول دارم، مـن          
هم يکي از هميـن مـردمـم؛ ولـي پـس            
صاحبان وسائل توليد، کارخانه داران،   
طبقه ي بورژوا، آخوندها، بسـيـجـيـهـا،      
ــع و                    ــاف ــه خــاطــر مــن ــي کــه ب کســان
حماقتشان، هر چه بيشتـر بـه پـاچـه ي           
مــذهــب چســبــيــده انــد و از خشــتــک             
جمهوري اسالمـي آويـخـتـه انـد، چـه؟             
تعدادشان که کم نيست، در کـارخـانـه،      
دانشگاه، کوچه و خـيـابـان، هـمـه جـا               

اينها هم قسمت دردنـاکـي از       .  هستند
پـس الزم    .  واقعيت قابل مشـاهـده انـد     

است که منظورتان از کلمه ي مـردم را    
نـمـيـتـوانـيـد       .  واضح و روشن بيان کنيد
 . همه را با هم جمع ببنديد

 
راستگرايان ملي، مذهبي از کـلـمـات        
ملت و امت استفاده ميکنند، پـيـشـرو    
و مــرتــجــع را تــحــت يــک نــام جــمــع                
ميبندند تا  بتوانند همه را محکوم بـه    

آنها گاهـي  .  تحمل شرايط حاکم نمايند
از کلمه ي مردم نيز استفاده ميکـنـنـد،    
مردم غيور، مردم شهيد پرور؛ در ايـن      
مواقع نميدانم تکليف من و امثال مـن   
يا ديگر افرادي که اصال ايـن نـظـام را          
قبول نـدارنـد، چـيـسـت؟ مـا کـه جـزو                 
امت، ملت يا مردم آنها نيستيـم، پـس     
من جزو کدام مردم هستم؟ مردم آنـهـا     

يــا مــردم مــورد نــظــر شــمــا؟ در ايــن              
صورت ترجيح ميدهم خود را از مـردم    
جدا بدانم؛ انزوا را به همرنگ جـمـاعـت    
 .شـــــدن تـــــرجـــــيـــــح مـــــيـــــدهـــــم          

اگر بخواهيم به صورت کلي بـگـويـيـم،     
همه ي مردم که طـرفـدار ايـن حـزب و           
کال نگـرش چـپ يـا حـتـي انـقـالب و                  

ولـي شـمـا از        .  تغيير شرايط نيـسـتـنـد    
بـراي  .  همراهي حزب و مردم ميگوييـد 

خــيــلــيــهــا بــهــتــر اســت کــه شــرايــط              
همينگونه باقي بماند و  الـبـتـه از ايـن         
نيز بدتر شود، بدتر بـراي مـا و بـهـتـر              
بــراي آنــهــا، هــمــيــن تــبــعــيــضــهــا و              

 .نابرابريها، به نفع خيليهاست
 

البته حزب شما هـم تـنـهـا حـزب چـپ             
موجود نيست و همانطور که ميـدانـيـد    
در يــک پــروســه ي انــقــالبــي، احــزاب             

مـا در حـال       .  مختلفي پديد مي آيـنـد    
حاضر با تنوع منافع و عقايد روبـه رو      

از طـرفـي، تـمـام مـردم يـک               .  هستـيـم  
جامعه که در مبارزه و شکل گيري يـک  
انقالب شرکت نـمـيـکـنـنـد، پـس الزم              
است که روي طبقـات و دسـتـه هـايـي            
تمرکز کنيد که با شما همراه مـيـشـونـد     
و منافعشان در گرو تحقق يـک دنـيـاي      
بــهــتــر اســت؛ مــفــهــوم مــردم، شــامــل         
طبقات مختلف مردم ميـشـود، شـمـا       
نميتوانيد از طـبـقـه ي سـرمـايـه دار،               
انتظار داشته باشيد که شما را انتخـاب  

مهمترين و اصليـتـريـن طـبـقـه،         .  کنند
طبقه ي کارگر است که از شما حمايـت  

 .خواهند کرد
 

از اين که بگذريم، تمام مردم که آگـاه و    
معترض نيستند، همه ي کـارگـران کـه      
ــه ي                 ــم ــد، ه ــن ــکــن ــي ــم ــصــاب ن اعــت
دانشجويان که مبارزه نميکـنـنـد، ايـن       
يک واقعيت عيني است که ميتـوان در    

گـرچـه بـيـشـتـر         .  جامعه مشاهـده کـرد    
مردم، حتـي خـيـلـي از خـانـواده هـاي                
مذهبي، به صورت مخالف و متـضـاد   
با سيستم جمهـوري اسـالمـي زنـدگـي          
ميکننـد و بـا آن مـوافـق نـيـسـتـنـد،                    
نگرش و افکارشان، نوع زندگي کـردن،    

ولي همـه ي ايـن       . . .  لباس پوشيدن و 
رفتارها که از روي آگاهي نيست، بـايـد   
ديد که چـنـد درصـد آنـهـا مـوافـق بـا                   

 .انقالب و تغيير وضعيت هستند
 

زندگي کردن در ايـن شـرايـط، خـودش         
نوعي مبارزه است ولي بسـتـگـي دارد      
که منظور شما از مـبـارزه چـه بـاشـد،            
مبارزه براي حفظ بقا؟ يا مبـارزه بـراي     
ايجاد تغيير؟ هر جانداري براي بقـايـش   
مبارزه ميکند، حتـي مـوجـودات تـک         
سلولي، ولي تغيير شـرايـط، خـيـلـيـهـا          
فکرش را هم نميکنند، چه به نفـعـشـان    
باشد و چـه نـبـاشـد، اصـال از مـرحلـه                
پــرتــنــد، مــن هــر روز دارم ايــنــهــا را              
ميبينم و در کنارشان زندگي ميـکـنـم،    
نميتوانيد بگوييد که ايـن افـراد وجـود        
ندارند يا ايـنـهـا در حـال اعـتـراض و                 
مبارزه و عقب راندن جمهوري اسالمي 
هستند، اينها که جز گذران زنـدگـي بـه      
هــر نــحــوي و غــرق شــدن در عــادات              

تعـدادشـان   . روزمره، چيز ديگري ندارند
هم کم نيست، همينها هستـنـد کـه در        
ذهن من و خيلي از افراد، تصوير کلـي  

کسـانـيـکـه تـوان و          .  مردم را ميسازند
درک ايجاد کوچکترين تغـيـيـري را در        
نگرش و افکار خـودشـان نـدارنـد، چـه            
رسد به تغيير ديگران، جامعه و تغيـيـر   
شرايط زندگي اجتماعي، اينها از نـوع    
زندگي و قواعد و سنـتـهـاي پـدرانشـان        

 .تخطي نميکنند
 

ميدانم که اگر خيلي از مـردم ايـنـطـور       
زندگي ميکننـد و رشـد و پـيـشـرفـت               
چنداني ندارند، بخاطر شـرايـطـي سـت         
که زندگي در اين سيستم فعلي به آنـهـا   
تحميل ميکند، اگـر شـرايـط جـامـعـه           
فرق ميکرد، وضع مردم نيز مـتـفـاوت      
بود ولي خيليها هم در همين سيسـتـم،   
به دنبال ايجاد تغيير هستند و مـبـارزه   
 .ميکنند، اينها را نميتوان قاطي کـرد   

اوايل که با نظرات اين حزب آشنا شـده    
بودم، تصور ميـکـردم شـمـا وقـتـيـکـه             

مردم با جمهـوري اسـالمـي      :  ميگوييد
مبارزه ميکنند و آگاهانه، قدم به قـدم،  
جمهوري اسـالمـي را پـس مـيـزنـنـد،                
داريــد از يــک تــکــنــيــک ســاده ي                     
روانشناسي استفاده ميکنيـد و سـعـي        
داريد به مردم بقبوالنيد و تلقين کـنـيـد    
که اينگونه اند و بـه نـوعـي تشـويـق و            
تعريف ميکنيد تا مردم باور کنند کـه    
اينچنينند، ولي بعد متـوجـه شـدم کـه         
شما واقعا به ايـن بـاور داريـد؛ آنـوقـت            
بود که ديدم اين افکار با واقعيـتـي کـه      
. من در جامعه ميبينم، تنـاقـض دارد    

ميشود گفت که خيليها ايـنـگـونـه انـد        
که شما ميگوييد و خيليهـا هـم اصـال        
اينطور نيستند، ولي مسئله اينجاسـت  
که شما داريد از مردم حرف مـيـزنـيـد،       
يعني همه ي مردم و اين چيزيسـت کـه     
براي بيشتر افراد مانند من، سوتفـاهـم   
ايجاد ميکند و نميشود با آن ارتـبـاط       

قصدم ايـن نـبـود کـه روي           .  برقرار کرد
يک کلمه گير بدهم، ولي فکر مـيـکـنـم       
بهتر است که ايـن سـوتـفـاهـم بـرطـرف            

 .شود، حداقل براي من
 

 در حاشيه
 

. کــامــي جــان بــحــث جــالــبــي اســت          
احتماال اين سوال بـراي ديـگـران هـم         

جواب هم فکر ميـکـنـم    .  مطرح باشد
. به قول معروف سهل و ممتنع باشـد 

من خيـلـي دوسـت داشـتـم کـه وارد               
بحث شوم ولي در آخرين لحظات اين 
نوشته شما را مـي بـيـنـم و تـرجـيـح              
ميدهم دفعه بعد و با فرصت بيـشـتـر    

دوســتــان ديــگــر     .  وارد بــحــث شــوم      
خواننده هـم مـيـتـوانـنـد وارد بـحـث               

اين ميتوانـد بـحـث آزادي در          . شوند
البته نه فقـط در مـورد       .  نشريه باشد

مردم، بلکه خيلي کلمات ديگر مثـل  
ــا    "  ــوده ه ــا  " و   "  ت ــه ــره     "  انســان ــي و غ

ميشود کمابـيـش هـمـيـن نـکـات را              
البته در عين حـال هـمـه      .  مطرح کرد

تـازه در    .  اينها جـاي خـود را دارنـد           
مورد طـبـقـات هـم گـرچـه مـيـشـود                
تعريف دقيقي ارائه داد ولـي وقـتـي          
نزديکتر بشويم و برخي جـوانـبـي کـه       

مـطـرح   "  مـردم " شما در مورد کـلـمـه      
کرده اي ميتواند به آنها هـم تـعـمـيـم        
داده شود و  سواالت زيـادي بـوجـود        

خوبست که يک بـار ديـگـر در        .   آورد
ــم             ــيــق شــوي ــمــات دق ــل امــا .  ايــن ک

هيچوقت نـبـايـد فـرامـوش کـرد کـه              
کلمات و مفاهيـم قـرار اسـت کـمـک            
کند که واقعيت هاي زنـده را درسـت       

شما هم الـبـتـه تـالش       .  توضيح دهيم
کرده ايد اين کار را بـکـنـيـد و بـراي            

. همين هم سوال را مطـرح کـرده ايـد       
بهر حال از اين سوال که در واقـع يـک     
مقاله است به سـهـم خـود اسـتـقـبـال            
ميکنم و اميدوارم که هفته بعد نـظـر   

مـخـلـص مصـطـفـي         . خودم را بگويم
 .صابر
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در شمـاره قـبـلـي       ”  ليف فروش“ مطلب 
چاپ شده بود ولي بـه عـلـت ايـراد در             
صفحه بندي قسمت  هايي از آن  جـا          

به همين دلـيـل ايـن هـفـتـه           .  افتاده بود
مطلب کامل را دوباره چاپ مي کنـيـم    
و از بــاران عــزيــز هــم مــعــذرت مــي               

 ک.ج.خواهيم 
خانـم، آقـا، چـنـد تـا لـيـف از مـن                       -

بخريد، ليفهاي خوبـي هسـتـنـد، هـمـه           
 .آنها را مادر وخواهرم بافته اند

سـالـه اي بـود           ١٤ اين صداي نو جوان 
که در کـنـار خـيـابـان روي يـک مـقـوا                   
تعدادي ليف رنگارنگ چيده و آنـهـا را     
براي فروش در معرض نـمـايـش مـردم         

صداي فرياد اين نوجـوان  . قرار داده بود 
در ال بالي صـداي تـمـامـي فـروشـنـده              
. هاي دستفروش به گوش مـي رسـيـد        

هر کدام بساطي جلويشـان پـهـن کـرده         
بودنـد و بـراي جـلـب تـوجـه مشـتـري                   
صداي خود را بلـنـد تـر و رسـا تـر بـه                 

يکي دو نـفـر     . گوش مردم مي رساندند
هم مامور بودند که اگر ماشـيـن شـهـر       
داري را از دور ديدند به همه آنهـا خـبـر      
دهند که هر کدام اجناس نا چيزشان را   
داخل گوني يا ساک دستي ريختـه و از      

چــون بــارهــا   .  آن مــحــيــط دور شــونــد       
وبارها مشاهده شده که افـراد مـامـور        
شهرداري به بد ترين شکل بـا لـگـد بـه         
زير تمامي بساطهاي دستفروشان مـي    
زنند و با توهين و تـحـقـيـر و نـا سـزا                 
گوئي ما بقي جنسـهـاي مـوجـود روي         
زمين را جملگي جمع مي کنـنـد و بـه        
داخل ماشين شهر داري مي اندازنـد و    

دزدي آشکار در روز   .( با خود مي برند 
واقـعـا تـا بـحـال          )  روشن ، آنهم بـا زور   

کجاي دنيا چنين وحشيگري مشـاهـده   
انسانهاي دستفروشي که از .  شده است 

فرط بيکاري، گرسنگي، فقـر و نـداري       
حد اقل سر مايه نا چيز خود که هما نـا  
چند دست استکان نـلـبـکـي يـا قـوري             
وقندان يا دوسه تيکه بلـوز وشـلـوار يـا         
ســنــجــاق ســر و اســبــاب بــازي هــاي              
پالستيکي اسـت، را بـراي فـروش در              

چرا بـايـد   .  کنار خيابانها پهن مي کنند
بـا ايـنــگــونـه وحشــيـگــري هـاي رژيــم              

روبروشوند؟ بله اينها هـمـه دسـتـا ورد           
هاي منـاسـبـات سـر مـايـه حـاکـم بـر                  
جامعه است که خود باني بوجود آمـدن  
اين قشر در جامعه مي شـونـد، وبـعـد         
خودشان با کمال بي شرمي جلو ي آنهـا  
 .را با بد ترين شکل ممکنه مي گيرند

داشتم راجع بـه نـوجـوانـي سـخـن مـي              
گفتم که همانـنـد ديـگـر دسـتـفـروشـان             
سعي مي کرد قبل از پـيـدا شـدن سـر             
وکله مفتـخـوران، جـنـسـهـاي خـود را              

به طرف صدا رفتم ، کنجـکـاو   .  بفروشد
براين شدم که امروزه فروش ليـف هـاي     
دستباف بازاري نداره، اين جوان بـا چـه     
اميدي از اين طريق امرار معـاش مـي     
کند؟ از ال به الي جمعيت خـودم را بـه       

پسر بچه اي را در   .  طرف صدا رساندم 
مقابلم ديدم که بر خالف سنش جثه اي 
بسيار الغر ونحيفي داشت يک پيراهـن  
گشاد تا بستونه که سرما را به راحـتـي   
از خود عبور مي داد و به اندام ظـريـف   
. و زحمتکش اين جوان نفـوذ مـي کـرد       

يک شلوار ورزشي و يک جـفـت دمـپـاي       
تـا چشـمـش      .  بزرگ مردانه به پا داشت

به من افتاد که داشتم بـه لـيـفـهـاي او            
نگاه مي کردم، بال فاصله يکـي دو تـا       
از آنها را که با سلـيـقـه و بـا رنـگـهـاي              
مختلف بافته شده بود را بر داشت و بـه  

گـفـت خـانـم لـيـفـهـاي             .  من نشـان داد   
خوبي هستند، اينها را مـادرم بـافـتـه،       
چند تا از آنـهـا را بـخـر، امـروز هـيـچ                

در حــال حــرف زدن       .  کــاســبــي نــکــردم  
مرتب به ته خيابان نگاه مـي کـرد کـه          
مبادا ماشينهاي گشت شهر داري سـر    

به تعداد افراد خانواده لـيـف بـر      .  برسند
شادي را در چهره اش ديـدم از        .  داشتم

عدد لـيـف را يـکـبـاره            ٦ اينکه يکباره 
 . فروخته بود

تا مشغول پول در آوردن از کيـفـم بـودم      
. ترجيح دادم چند سـوال از او بـپـرسـم            

. سـالـمـه      ١٤ گفتم چند سالته؟ گـفـت       
درس خــوانــده اي؟  در حــد خــوانــدن               

آخـه خـانـم      . ونوشتن يک چيز هايي بلدم 
وضع زندگيمون خيلي بد بود من ديگـه  

خـيـلـي    .  نمي تونستـم بـه مـدرسـه بـرم           
کوچيـک بـودم کـه بـابـام مـرد، دو تـا                    

مـن از    .  خواهر و بـرادردارم بـا مـادرم         
. آنها بزرگتر هستم مجبـورم کـار کـنـم        

مادرم .  هيچ جا که براي من کار نيست
ميگه من توي خونه ليف مـي بـافـم و        

من هـم هـر روز         .  تو برو آنها را بفروش

ميام اينجا اين ليفها را مي فروشـم تـا     
 . نون شبمان در بياد

قــلــبــم بــه درد آمــد ،ديــدن آن چــهــره                
معصوم با آن وضع لباسي که در آن سر 
ما به تن داشت و آن زندگي پر از فقر و   
بد بختي قلب هر انساني را به درد مـي  

لــيــفــهــا را گــرفــتــم و پــولــش را            .  آورد
دو سه بار پول را بـوسـيـد    .  حساب کردم

و بعد آنرا در جيبش جاي داد يـکـي دو     
بار صداي همهمه مردم و دستـفـروشـان    
را مي شنيدم که ميگفتند شـهـر داري     

هر دستفروشـي سـعـي      .  آمد جمع کنيد
مي کرد اندک سرمايه خـود را در يـک         
گوني يا ساک دستي ريخته و آن را از         

 . تعرض دزدان سرمايه محفوظ کنند
 

به مطب دکتر رفتم کارم يـک سـاعـتـي       
از مطب دکتـر کـه بـيـرون         . طول کشيد 

آمدم هـوا سـرد تـر و تـاريـکـتـر شـده                     
سعي کردم تا خانه را پـيـاده طـي          . بود 
افکارم مغشـوش ومـظـطـرب از         .  کنم 

اين همه نا برابري و حرکت غير انساني 
از طرف حکومت به مردم زحمتکش و   

به نزديکيـهـاي   . مخصوصا جوانها بود 
شهـرداري کـه در هـمـان حـوالـي بـود                  
رسيدم ،عده بسياري جمع شده بودند و   

. بسيار شلوغ بـود      .  همهمه مي کردند
کنجکاو شدم که ببينم چـه خـبـر شـده،         
خودم را از ال بالي جـمـعـيـت بـه جـلـو              
رساندم صدايي آشنا بـه گـوشـم رسـيـد          
صحنه اي را مشاهده کـردم کـه تـا بـه           
امروز فکر وبيان آن قلبم را به درد مـي    

اين صداي همان نـوجـواب لـيـف         . آورد
ساله بود که مانند مرغ سـر   ١٤ فروش 

بريده به هوا مي پريد وبا صـداي بـلـنـد       
مـگـر   .  مي گفت جنس هايم را بـدهـيـد   

من چـکـار کـردم کـه آنـهـا را از مـن                      
گرفتيد؟ آنها مال مـن نـيـسـتـنـد مـال            
مادرمه همه شون را اون بافته بـراشـون     

ترا به خدا آنها را به من .  زحمت کشيده
چند مفتخور گردن کـلـفـت      .  بر گردانيد

آنجا ايستاده بودند که نـگـذارنـد مـردم       
صـداي دو سـه       .  وارد شهر داري شـونـد  

نفر ديگه هم کـه اجـنـاسـشـان را بـرده               
. بودند با زجه وناله به گوش مي رسـيـد  

آن پسر بچه پايين کـاپـيـشـن يـکـي از             
مزدوران را گرفنه بود و مـي گـفـت تـا         
. جنسهايم را نگيرم از اينجا نـمـي روم      

بعد آن شخص مانند توپ فوتبال او را   
 صـداي .  با لگد به گوشه اي پـرت کـرد      

مـخـصـوصـا زنـهـا         .  مردم باال گـرفـت    
يکي از همان مامور ها به خانمي کـه    

ايـن جـوان را       :  اعتراض کرده بود گفت
که مي بينيد کامال دروغ مـي گـويـد        
همه بازار او را مي شـنـاسـنـد او يـک            
ولگرداست که در کوچـه وخـيـا بـانـهـا           

حاال آمده اينجا ميـکـه   .  پرسه مي زند
بــال .  شــمــا بســاط مــرا جــمــع کــرديــد        

فاصله من چند ليفي که از او خـريـده         
بودم از کيف خارج کردم و گـفـتـم مـن       
نيم ساعت پيش از هميـن پسـر جـوان        
اين ليفها را خريدم چـرا بـه دروغ مـي          

او کـامـال     .  گوييد که او يـک ولـگـرده         
ــام                  ــم ــگــه مــن شــاهــد ت راســت مــي
جنسهايي که در حال فـروشـشـان بـود         

ديـگـري گـفـت دزدي بـه ايـن               .  هستم
يـکـي   .  علني تا به حـال نـديـده بـوديـم         

دزدي که فقط از :  ديگر از آقايون گفت
چهـره  .  ديوار مردم باال رفتن که نيست

آن جوان کامال بهم ريخـتـه و پـريشـان         
هم بخاطر از دسـت داده جـنـس            .  بود

هايش و هم به دليـل ايـنـکـه او را در             
جمع يک دروغـگـوي ولـگـرد خـطـاب             

مزدوران رژيم سعي کردند .  کرده بودند
که با بد ترين کـلـمـات شـخـصـيـت آن            

نـا گـهـان آن        .  جوان را زير پا له کـنـنـد   
جوان از  زور فشار وناراحتي و مسـتـا     
صل شدن و حـرفـهـاي بـي ربـط از آن              
مزدوران ،حرکتي بسـيـار خـطـرنـاک و          

بـا  .  باور نکردنـي از خـود نشـان داد              
همان حالت داد وفريادي که از حنجـره  
اش همراه بغض و کينه خارج مي شـد    
کــنــار خــيــابــان يــک بــطــري خــالــي را           
برداشت مـحـکـم آن را بـه زمـيـن زد                 
شيشه که شکست نيمه شکسـتـه شـده      
اي را کــه در دسـت داشــت بــا خشــم                
وتنفر روبـروي دزدان رژيـم ايسـتـاد و             
چندين بار با ضربه هاي محکم تـيـزي     
شيشه را به سـر و صـورت خـود مـي             

يـکـبـاره    . همه حيرت کرده بـوديـم       . زد 
تمام صورتش پر از خون شده بـود ،بـا       
همان حالت فـريـاد مـي زد اگـه مـن                
دروغ ميگم بزاريد برم تو و جنسهايـي  
را که از من دزديـديـد بـه شـمـا نشـان             

من براي يـک  .  من ولگرد نيستم.  بدهم
شـمـا   .  لقمه نان دارم زحمت مـي کشـم    

حق نداريـد جـنـسـهـاي مـرا مصـادره              
انزجار وتنفر را در چهره تک تـک  .  کنيد

. مردم مي توانستيم به وضوح ببينـيـم  
صحنـه اي بسـيـار دلـخـراش و تـاثـر                  

چند نـفـر از آقـايـون بـال              .  انگيزي بود
فاصله جلو رفـتـنـد و نـگـذاشـتـنـد آن               

يکـي از    .  جوان به خود زني ادامه دهد
خانم ها گفـت شـمـا اسـم خـودتـان را               
گذاشتيد مسلمان اين پسـر بـچـه اگـه         
دروغ مي گفت اين همـه از حـرفـهـاي         
شما آتيش نمي گرفت کـه ايـن بـال را            

هر کـس از گـوشـه        .  سر خودش بياورد
. وکنار بار ماموران شهر داري کـردنـد    

يکي از مامورين با بي شـرمـي تـمـام         
اين جوان از اين فيـلـمـهـا خـوب        :  گفت

. بازي مي کنه مردم گول اونو نخوريـد 
ديگـه  :  يکي از زنهاي داخل جمع گفت

خجالت بکشيد خون از سر وروي ايـن      
بچه سرا زير شده باز هـم مـي گـويـيـد          

بـاره   ٢ :  يک مرد ميانسال گفت.  فيلمه
که جـنـسـهـاي مـرا بـرده ايـد و پـس                     

آيا اين هم فيلـمـه يـا مـن هـم            .  نداديد
شما روز روشـن بـدون     .  دروغ مي گويم

اگـه  .  هيـچ تـرسـي دزدي مـي کـنـيـد               
مسلمانيد که ايـن از خـون سـگ هـم             

اگـه  .  برايتان حرامتر است که بخـوريـد  
دستفروشي نکنيم چطور شکم خانواده 

اگه دزدي کنـيـم يـا      .  مان را سير کنيم
اعداممان مي کنيد يا اين که دستمان 

پـس راه زنـدگـي را          . را قطع مي کنيد
يـکـي از مـا        .  شما به ما نشان بدهيـد 

مورها با يک قـيـافـه حـق بـه جـانـبـي               
اين همه کارخانه و کار چرا بايـد  :  گفت

بياييد غـيـر قـانـونـي دسـت فـروشـي                 
که همان موقع يک جوان که اون .  کنيد

تا آنـجـايـي کـه       :  آخر ايستاده بود گفت
، ٨ اطالع داريم کار گران کار خانجات 

ماهه که حقوق نگرفته اند آنجا هـم     ٩ 
 .از اينجا بد تر

بعد از چند دقيقه اي ما موران آنجا با 
کمک نيروي انتظامي تمامي مـردم را    

نـفـر ديـگـر          ٤ متفرق کردند و  دوباره   
سوار بر ماشينهاي گشت شـهـر داري       
شدند تا به ادامه دزديـهـاي خـود بـپـر          

 .دازند 
 

بعد از گذشت چـنـد روز هـنـوز بـيـاد               
آوردن آن صحنه که يـک گـوشـه اي از            
اجحافات، دزديها، و بـه يـغـمـا بـردن            
دسترنج ديگران است، قلبم را بـه درد      
مي آورد و چـهـره زحـمـتـکـش و زجـر              
کشيده آن جوان و صد ها جـوان ديـگـر      
را که در گوشـه وکـنـار بـه چشـم مـي               

 .*خورند را از ياد نخواهم برد
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 !ليف فروش
 باران از ايران



ـد               ـوان ـت ـي ـم ميداند که به هيچ عنـوان  خـود ن
ـه مـردم           .  حماس را نابود کند جز ايـنـکـه هـم

حـتـي اگـراسـرايـيـل           .  فلسطيـن را بـکـشـد           
آن وقـت حـمـاس      . حماس را از غزه بيرون کند

ديگر از نيروي دولتي  و رسمي خارج ميشود  
ـا     و به فعاليتهاي رسمي انتحاري در اتوبـوسـه
اقدام ميکند و چون القاعده و جهاد اسالمـي  

اگر اسرايـيـل امـنـيـت        .  وارد صحنه ميشوند
ميخواهد مشخص نيسـت کـه چـرا هـرچـه            
ـد و از           ـيـکـن ـم سريعتر پيمان صلح را امضا ن
کرانه باختري و شرق اورشليم خارج نميشـود؟  
دولت فلسطين را برسميـت نـمـي شـنـاسـد؟           

ـد         ـه   .   مشکل آوارگان را حل نـمـي کـن مسـال
اينجاسـت کـه اسـرايـيـل بـارهـا  در حـيـن                      
مذاکرات صلح معادله را برهم زده و ماشيـن  
جنگي خود را  به سمت مردم فلسطين نشانه 

ـيـشـه يـک طـرف             .   گرفته است اسراييل هـم
مذاکره صلح بوده اما هيچگاه در مـذاکـرات      
ـه  اي بـراي          قدم محکم برنداشته و دنبال بهان

ـه اسـت     ـه        .  برهم خوردن  اين مسال ـت ـب صـد ال
دولتهاي غربي نيز هيچگاه يک نيـروي فشـار     

ـه گـذاشـتـن اسـرايـيـل                   قوي را براي  مـنـگـن
امتحان نکرده اند و بـراي هـمـيـن اسـت کـه               
ـه      کشتار غير نظاميان در لبنان  و غزه و کـران
باختري  به وقوع ميپيوندد و حمله به مدرسـه   
و کودکان  تحت حمايت سازمان ملل تـحـت   

البته اين .  عنوان امنيت کشور  لوث ميشود
را هم از نظر دور نداشته باشيم که  اسـرايـيـل        
ــارهــاي             ــتــواســتــه بــه شــع ــيــز ن هــيــچــگــاه ن
ـد        ـپـوشـان . ناسويناليستي خود  جامه عمـل ب

ـابـودي      اسراييل در لبنان هم به همين بهانه و ن
حزب اهللا  و  آزاد کردن اسراي خود  لبـنـان را     
ـيـجـه      ـت اماج حمالت خود قرار داد اما هيچ ن

ـز          .  اي از اقدامات خود نـگـرفـت      ـي ـا  ن ـق سـاب
حمالت ارتش اين کشو ر  به شهرهايي چـون    
ـر          ـه غـي جنين و  کرانه باختري هم  حمـالت ب

تنها نتيجـه جـنـگ      .  نظاميان را کاهش نداد
ـه     اين بود که تعداد بيشتري از غير نظاميان ب
ـه هـا              هالکت رسيدند و وقـتـي شـدت کشـت
بيشتر شد اسراييل   تحت فشار مجبور شـد    

اسـرايـيـل شـريـک        .  از عمليات دست بـردارد   
تا وقتي نظامـيـان و     .  خوبي براي صلح نبوده 

ـا را                    ـه ـاسـت ـيـون  سـي ناسيوناليسم و مـذهـب
جـز  .  رهنمود کنند نتيجه بهتري نخواهـد داد   

انکه جامعه جهاني  اسراييل را تـحـت فشـار      
 . بگذارند

اما از سوي ديگر حمـاس کـه مـن تـعـجـب             
ـونـيـسـت                  ميکنم   بعضـي کـه خـود را کـم
ـا را   يـک نـيـروي مـقـاومـت                      ـه ميدانند  ان

ـا              .  ميدانند نيروي مـقـاومـتـي کـه خـودش ب
. کودتا شهري را به تصـرف در آ ورده اسـت            

ـده قـوي       حماس يک نيروي  ارتجاعي و نمايـن
ـه اسـت کـه از              اسالم سياسي در اين مـنـطـق
نتيجه فساد سياسي و مالـي گـروه فـتـح  و             
همچينن  شدت حمالت اسـرايـيـل و کـمـک          
هاي  مالي دول اسالمي  توانست در مـيـان       
. قشرهايي از مردم مقبوليتي به دست آورد     

اما مسير قدرت گيري حماس بعد از پـايـان       
ـر          ـت اشغال غزه کامال ارتجاعي است کـه کـم

انها که خـود را دولـت       .  کسي به ان ميپردازد
قانوني ميدانند خود قانون در شهر غـزه اجـرا     

شدت جنايات حماس بعد از پايـان  .  ميکنند
اشغال در غزه کم از جنايات ارتش غير خودي 

ـر نـدارد         از .  اسراييل در زمان اشغال ايـن شـه
قوانين اسالمي و ارتجاعي و ضد زن بگيريد  
تا تشکيل پليس هايي که به مراسمات مردم 

و همـيـن طـور تـالش بـراي             .  حمله ميکنند

شستشوي مغزي کودکان و نوجوانان و جالب 
ـه         اينجاست که در همه اين حالتها حـمـاس ب
ـه خـودمـان اسـت اجـازه                 بهانه اينکـه مسـال

حـمـالت   .  دخالت به هيچ کس را نداده اسـت   
پراکنده به غير نظاميان هم جنـايـت ديـگـري       
ـارزه           است که هيچ ربطي به مـقـاومـت و مـب

چگونه ميشود گروهي خود را دولـت    .  ندارد 
قانوني بداند بعد  تمام توافقات بين المللـي را    

ـدانـد      اگـر  .  برهم بزند و ان را حق قانوني خـود ب
اين طور است پس دولت را رها کنند و مـردم  

ان رفـقـاي   .  غزه را از اقدامات خود دور کنند 
چپي که حماس را مقاوم ميدانند  و صـورت    
مساله جنايت انها را پاک ميکنند بايد پاسخ 
دهند که اگر خودشان هم بودند به شهرهـا  و      

اگر جواب بـلـي     .  مردم عادي حمله ميکردند
ـا نـداريـد و اگـر                ـه ـا ان است پس شما فرقي ب
ـلـي ان را                 ـي ـه چـه دل جواب خير است  پس ب

ـد            ـي ـيـکـن ـم ــا          .  مـحـکـوم ن دولـت حـمـاس  ب
حمايتهاي جمهوري اسالمي  نه تنها سـعـي     
ـلـکـه                 ـايـد  ب ـم دارد جريان صلح را مـخـتـل ن
ميخواهد يک دولت ارتجاعي و عقب مـانـده   

ان وقت دوباره همان . را  در فلسطين  برپا دارد
تکرار مکرراتي است که بـارهـا تـکـرار شـده          

خــروج دزدان و قــاتــالن خــارجــي و             .  اســت
بازگشت افتخار اميرانه دزدان و جنايتـکـاران    

 .داخلي و  وطني  به دولت
ارتش و دولت اسراييل و هميچنين حماس بر  

ـد هـيـچـگـاه              خالف شعارهايي که مـيـدهـن
آنچـه هـردو     .  نميتوانند همديگر را نابود کنند

جناح را از معادالت خارج ميکند مردم هـر    
مردم اسراييل بايـد کـمـک      .  دو کشور هستند

ـه          کنند که اسراييل   حاکميت فلسـطـيـن را ب
در آن صـورت جـريـانـات           .  رسميت شنـاسـد  

ـه از       راست به شدت حضور خود را در صـحـن
دست ميدهند و همين طور مردم فلسـطـيـن    
بايد ضمن مقاومت  در برابر ارتش اسـرايـيـل     
ـد و            ـن در برابر نيروهايي چون حـمـاس بـايسـت
خواهان صلح  و دولت رسمـي بـدون حضـور        

ــاشــنــد           مــردم .  گــروهــايــي چــون حــمــاس  ب
کشورهايي مثل ايران هم با تغييـر حـاکـمـان       
ـه را                      ـان ـه ارامـش در خـاورمـي ـادـل خـود مـع

ـد    ـن ايـن چـيـزي اسـت کـه            .  محکمتر ميکـن
ـم           .  پيشنهاد ميشود صد البته  اگـر بـگـذاري

مناقشه با سياستهاي امريکا و  جـمـهـوري        
ـر    اسالمي و  شوراي امنيت و دو طرف درگـي

 .ادامه پيدا کند حوادث غزه تکرار ميشود
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در بازداشت به سر مي برند و يونس مير 
حمداله نـامـجـو، اسـمـاعـيـل            ، حسيني

جليلوند وآلما رنجبر به وزارت اطالعات 
احضار شده انـد و مـورد تـهـديـد قـرار                 

در هـمـيـن زمـيـنـه احـکـام               .  گرفته انـد 
انضــبــاطــي  صــادر شــده در بــاره                     

 :دانشجويان به قرار زير است
يـک تـرم تـعـلـيـق از             ( حمداهللا نـامـجـو      

تحصيل و ارجاع به کميـتـه انضـبـاطـي        
 )مرکزي 

يک ترم تعليق از تحصـيـل   ( نويد غفاري 
 )و ارجاع به کميته انضباطي مرکزي

دو ترم محروميـت از    ( افشين هوشنگ 
 )تحصيل به صورت معلق

يــک تــرم تــعــلــيــق از       ( آرش روســتــايــي     
تحصيل و ارجاع به کميـتـه انضـبـاطـي        

 )مرکزي 
يک ترم تعليق از تحصيـل  ( هادي الم لي 

 )و ارجاع به کميته انضباطي مرکزي 
 )دو ترم تعليق از تحصيل(آلما رنجبر 

يــک تــرم تــعــلــيــق از        ( امــيــن کــريــمــي     
 )تحصيل

توبيخ کـتـبـي و درج در          ( امين درستي 
 )پرونده

ــا                ــراز ب ــي ــان ش ــارزات دانشــجــوي ــب م
خـامـنـه اي پـيـنـوشـه            "شعارهايي نظير 

به نماد مـهـمـي از         "ايران شيلي نمي شه
مبارزات مردم ايران  برعليـه خـفـقـان و         
استبداد جمهوري اسالمي تبـديـل شـده      

اين مبارزه شـايسـتـه گـرمـتـريـن            .  است
مـا هـمـه سـازمـانـهـاي            .  حمايتـهـاسـت   

دانشجويي، کارگري و همـه انسـانـهـا و         
نهادهاي مدافع حقوق انسان در سـطـح       
جهان را فرا مي خوانيم که از مـبـارزات   
دانشجويان در شيراز حمـايـت کـنـنـد و          
خواستار آزادي دانشـجـويـان دسـتـگـيـر          
شده و لـغـو احـکـام انـظـبـاطـي عـلـيـه                    

 .دانشجويان شوند
 

تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 ۲۰۰۹ ژانويه  ۱۲ 
 

متن ترجمه نامه رئيس 
اتحاديه دانشجويان دانشگاه 

 )کانادا(منيتوبا 
 : قابل توجه

رئيس جمهوري اسالمي ايـران، جـنـاب      

 محمود احمدي نژاد
رهبر دولت، جناب آيت اهللا سيـد عـلـي      

 خامنه اي
رئيس قوه قضـائـيـه، جـنـاب آيـت اهللا               

 محمود هاشمي شهرودي
 ٢٣٠٠٠ اين نامه را امـروز از جـانـب            

دانشجوي دوره کـارشـنـاسـي دانشـگـاه           
در رابـطـه بـا           (Manitoba)منيتوبـا    

دستگيري و نحوه رفتار با دانشـجـويـان      
تظاهرکننده شيراز بويژه لقمـان قـديـري،      
عبدالجليل رضايي، سعيد خلـعـتـبـري،     
عنايت تقوي، عباس رحـمـتـي، احـمـد          
کهنسال و همچنين دانشجوياني کـه از      
کالس هاي درس محروم شده انـد، مـي     

 .نويسم
پيام آنها عليه فقر، هـزيـنـه هـاي بـاالي          
زندگي، تورم و بي عدالتـي در جـامـعـه         
. ســزوار چــنــيــن مــجــازاتــهــاي نــيــســت       

واقعيت اين است تا زمـانـيـکـه صـداي          
بگوش رسـيـده مـي        )  دانشجويان( آنها 

شود، حـل چـنـيـن مشـکـالتـي دور از                  
ازسـوي ديـگـر      .  دسترس نـحـواهـد بـود        

وثيقه هاي سنگـيـن بـراي آزادي        گرفتن 
دانشــجــويــان زنــدانــي از جــملــه کــاظــم          
رضايي و محسن زريـن کـمـر عـادالنـه            
نيست و به اين خاطر از نظر جامعه بيـن  

 .المللي غير قابل قبول است
اتحاديه دانشجويان دانشگاه مـنـيـتـوبـا      

اعمال مـقـامـات ايـران         )  يو. اس. ام. يو( 
عليه دانشجـويـان نـامـبـرده در بـاال را               
محکوم مي کند و و از شما تقاضا مـي  
کند که فورا آنها و ديـگـر دانشـجـويـان            
زنداني که به خاطر فعاليتهاي مسالمـت  
. آميز در زندان هسـتـنـد را آزاد کـنـيـد            

ــيــه                ــازداشــت عــل هــرگــونــه اتــهــام و ب
دانشجويان شيراز و شهـرونـدان ديـگـري       
که به تظاهـرات عـمـومـي و فـعـالـيـت               
مسالمت آمـيـز سـيـاسـي مشـغـولـنـد،              

 .بشدت محکوم است
 

اتحاديه دانشجويان دانشگاه منيتوبا از 
دولــت ايــران مــي خــواهــد کــه تــمــام                
دانشجويان ديگري که بنادرست بـعـلـت      
فعاليت هـاي سـيـاسـي شـان مـتـهـم و                 
. بازداشت شـده انـد را فـورا آزاد کـنـد                 

همچنين، از دولت ايران مي خواهيم کـه  
دستور بررسي صالحـيـت قضـائـي ايـن          
ــده هــا را صــادر کــنــد و هــمــه                    ــرون پ
دانشنجويان را بدون هيچ قيد و شـرطـي   

ما همچـنـيـن از شـمـا مـي             .  آزاد نمايد
خواهيم که به اذيت و آزار دانشـجـويـان        
پايان دهيد و اجازه دهـيـد کـه آنـهـا بـه               

 .تحصيالت خود ادامه دهند
آزار شهرونـدان و دانشـجـويـان بـخـاطـر              
تشکل سياسي يا فعاليـت سـيـاسـي از         
نظر جامعه بين المللي پنهان نمي ماند، 
و من مصرانه از شمـا مـي خـواهـم کـه            
موازين بين المللي را رعايت کرده و بـه      
آزار و سرکوب دانشجويان و شـهـرونـدان    

 .خود پايان دهيد
 

در انتظار پاسخ سريع شما و اقدام فـوري  
تان براي رسيدگي به نـگـرانـيـهـاي ذکـر           

بعـالوه، در انـتـظـار         .  شده در باال هستم
باخبر شدن از آزادي دانشجويان نامبـرده  
در باال و همه زندانيان سياسي ديگر کـه  
بدون دليل موجهي بـازداشـت شـده انـد         

 .هستم
 با احترام،

ــوک              ــيـ ــو تـ ــوپـ ــانـــي سـ  Jonny)جـ
Sopotiuk) 

رتيس اتحـاديـه دانشـجـويـان دانشـگـاه            
 منيتوبا
فدراسيـون دانشـجـويـان           ١٠٣ شعبه 
 کانادا
 :کپي به

 کميته بين المللي عليه اعدام
 کميته براي آزادي زندانيان سياس

 ...اتحاديه دانشجويان دانشگاه منيتوبا در کانادا 

 ...جنايات غزه



البـتـه نـه      . (  ايسم هاي ديگه پيدا کرد
ــي             ــايــ ــبــ ــن زيــ ــه ايــ ــل  )  بــ ــامــ عــ

مهمترمبارزاتي بودن و عـمـلـگـرايـي          
... مارکس در تحقق کـمـونـيـسـم بـود          
... جذابيت حزب هم براي من هـمـيـنـه    

اما به هـر حـال آگـاهـي پـيـش شـرط                
بــراي    حــرکــتــه اون چــيــزي کــه آدمــو         

حزبش به حرکت وادار ميکنـه ايـمـانـه       
مـن از ايـن مـرحلـه           ... نه فقط اعتقاد

عبور نکردم و شايد تـرديـد هـام بـراي         
ديشب بهـتـون گـفـتـم        ...!  اين هم باشه

من در شـرايـط مـنـاسـبـي تـقـاضـاي                
عضويت نکردم امتحاناي پـايـان تـرم        
هست و نزديک به يـک مـاه ديـگـه بـه              
کنکور ارشد بـاقـي مـونـده بـنـابـرايـن             
اميدوارم کوتاهي هـاي مـنـو بـه ايـن            

، ) در کنـار تـرديـدهـا      (  حساب بذاريد 
فکر ميکنم ايـن       عليرغم اينکه خودم

فرصت مناسبيه براي اگاهي بيشتر و   
بـاز هـم مـمـنـون از            ...  بهتر بـا حـزب    

ايــنــکــه بــراي مــن وقــت مــيــذاريــد ،            
منتظر راهنماييهاي گرم و صمـيـمـانـه     

 الهام، اصفهان . شما هستم
 

الهام جان وقت مناسب براي عضويـت  
باالخره جـديـت   .  حتما تاثير گذار است

در پيوستن به حـزب و کـار حـزبـي و               
جدي ديـدن و اولـويـت بـراي تـغـيـيـر                   

اگـر از مـن       .  اوضاع داشتن مهم است
بپرستي هرچه زودتر بهتر و خوشحـالـم   

ولـــي .   کـــه عضـــو حـــزب شـــده اي            
منظورت دقيقا از ايـمـان و اعـتـقـاد              
چيه؟ باالخره فعاليت سياسي در ايـران  
جـاي مـهـمـي در زنــدگـي و تـعـيـيــن                   

در ايران زنـدگـي از     .  سرنوشت آدم داره
فعاليت سياسي جدا نيست و بـيـشـتـر       
از آن ما مبارزه سياسي را از زنـدگـي       

اگر از وضـع مـوجـود      .  جدا نمي کنيم 
خسته و ناراضي هستـي؟ اگـر واقـعـا         
مصــمــم هســتــي کــه زنــدگــي خــود و           
جامعه را تغيير بدي و به اين مصيبت 
پايان بدهي فعاليت سياسي جـزئـي از     
زندگيت خواهد شد و کار سياسي هـم    
بــدون تــحــزب و پــيــوســتــن بــه حــزب            

حتمـا ايـن تصـمـيـم و            .  معنايي ندارد
اراده در هر کس جاتي دارد و به همـان  
درجه انرژي و توان و وقت خود را براي 
فعاليت سياسي و حـزبـي صـرف مـي           

 .کند 
نکته ديگر خـارج و داخـل و ايـنـکـه                
. اعضاي داخل سپر بال هستند و غيره

چرا تـو    .  ما حزب داخل و خارج نداريم
خودت را حزب نمي دانـي؟ چـرا فـکـر         
مي کني حزب هميشـه يـک آدم هـاي          
ديگري هستند کـه در جـاي ديـگـر و             

هر کس بـه حـزب       .  نشسته اند"  خارج" 
بپيوندد و آرمانش را در حـزب پـيـدا            
کند حزب است، ديگر داخـل و خـارج       

ــدارد ــروز             .  ن ــن ام ــب ــم ــي حــزب ه ول
بيشترين تاثير و کارش در داخل ايـران  

تغيير فضاي عمومي سـيـاسـي      .  است
در ايران، جا انداختن بعضـي مسـائـل      
مـثـل مـخــالـفـت بـا اعـدام و بـرخــي                   
مفاهيم و سياست ها و مـراسـم مـثـل       

مارس که از روز مـربـوط      ۸ آذر و  ۱۶ 
به فعالين عرصه هاي مشـخـصـي بـه         
امر و دغدغه اجتماعي تـبـديـل شـده         

ايجاد همدلي و همبستـگـي بـيـن       .  اند
مردم و ايجاد يک زبان مشـتـرک بـيـن         
مردم براي نقد و اعتراض به حکومـت  
ــردم و                       ــت مــ ــي و دســ ــالمــ اســ
اعتراضاتشان را در دست هم گذاشتـن  

اين ها اثرات عظيم و ضروري .  و غيره
هستند که حزب دارد در ايـران انـجـام        
مي دهد و همه به لطف کـانـال جـديـد       
که اين حزب راه انداحته و با چـنـگ و       

. دندان نگهش داشته ميسر شده اسـت   
" داخـل " همين حزب است که تو که در   

زندگي مي کني براي مبارزه انتخابش 
کرده اي  ديـگـر خـارجـي بـودن حـزب             

ايـن يـعـنـي       .  اينجا معني نـمـي دهـد       
حزب دم دست تو که در داخل زنـدگـي     
مي کني حضور دارد و خـودش را در      
معرض انتخاب تو قرار داده و  حـرف      

 . دل تو و ديگران را مي زند
 

از طرفي در مورد بد بيني درست مـي  
بد بيني به حـزب و حـزبـيـت و           .  گويي

کار حزبـي کـردن در ايـران بـه خـاطـر                 
سابقه حـکـومـت هـاي اسـتـبـدادي و                
نبودن احزاب خوش نـامـي کـه مـردم           
بهشان اعتماد داشته باشند به قول تـو  
نسبت به حزب و حزبي بودن بد بـيـنـي    

ولي ما داريم اين بد بيني .  ايجاد شود
را با تمـام قـوا بـاهـاش مـبـارزه مـي                
کنيم، ضرورت و الـزام وجـود حـزب،            
پيوستن به حزب و کـار حـزبـي کـردن             
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي و          

برقراري آزادي و بـرابـري را بـا مـردم               
حزبي ساخته ايم کـه    .  مطرح مي کنيم

منشاء کارها و فعاليت هاي انسـانـي     
بزرگي بوده و هست، همين امـروز آدم    
از زير تيغ اعدام نجات مـي دهـد، از         
حــقــوق انســان هــا بــراي زنــدگــي در              
کشــورهــاي امــن تــحــت نــام حــقــوق            
پناهندگي دفاع مـي کـنـد و امـکـان            
زندگي در اين کشورها را براي کساني 
که از جهنم جـمـهـوري اسـالمـي فـرار           

در هـمـيـن      .  کرده اند را فراهم مي کند
اروپا از آزادي بـيـان مـردم دفـاع مـي            
کند و عليـه اسـالم و جـنـبـش اسـالم               
سياسي و دخـالـت اسـالم در زنـدگـي              
ــنــد و                      انســان هــا مــبــارزه مــي ک
سکوالريسم را دارد در سطح جـهـانـي      
متشکل مي کنـد و صـف مـتـحـد و              
منسجمي را در مقابل جنبـش اسـالم     
سياسي در سطح بين الـمـلـلـي ايـجـاد         

 . کرده است
 

حزب عالوه بر همه اين اثراتي که دارد 
مهم ترين کارش متـحـد و مـنـسـجـم           
کــردن و خــط و ســيــاســت دادن بــه                 
ــا                ــارزه ب ــراي مــب مــبــارزات مــردم ب
جمهوري اسالمـي و سـرنـگـون کـردن            
ــراري                  ــرق ــه داري و ب ــاي ــرم ــام س ــظ ن

حزب در واقـع ابـزار     .  سوسياليسم ست
اصلي سرنگون کردن سرمـايـه داري و       
برقراري آزادي و برابري و سوسياليسـم  

براي اينکه بشود يک ماشين بـه  .  است
نام دولت را انداخت به ابزار نياز داريـم  

اگر اسـتـثـمـار و       .  و آن ابزار حزب است
فقر و نابرابري بـد اسـت اگـر آزادي و              
برابري خوب است و اگر مي خـواهـيـم      
استثمار و فقر و نابرابري را تمام کنيـم  
و آزادي و برابري و سـوسـيـالـيـسـم را             
برقرار کنيم ديگر به حزب و کار حزبـي  

حزب به عنوان ابزار انـجـام   .  نياز داريم
دادن يک عمل اجتمـاعـي، بـه عـنـوان          
رهبر و سازمان ده و منسـجـم کـنـنـده        
 .جامعه با سياست راديکال  و انقالبي

 
اين تصور که اعضاي داخل تنها ابـزار  
و سپر بال هستند از آنجا مي آيـد کـه       
کار حزبي بد است و فرهنگ تحزب به 
همان داليلي که باالتـر گـفـتـم پـايـيـن            
است، اما مردم وقتي اعتماد کننـد و    
ببينيد و به تجربه برايشان ثابـت شـود     
که حزبي حـرف دلشـان را مـي زنـد،               

موثر و خوش نام است، توانـائـيـش را      
دارد که رهبر مبارزاتشان بشود، همـه  
جا حضور دارد از سطح بيـن الـمـلـلـي        
گرفته تا عرصه مبارزه عليه اعدام در   
داخل و در صحنه سياست بين المللـي  
حضور موثر دارد، در مقابل حکومت 
مــوجــود حــرف بــراي گــفــتــن دارد و             
خودش را به عنوان قدرت آلـتـرنـاتـيـو        
مطرح کـرده و بـه سـاخـتـار مـوجـود                  
تحميل کرده است، رهبري روشن و بـا      
اراده و پايداري دارد بهش اعتماد مـي  
کنند و مي خواهند ببيـنـنـد چـه مـي          
گويد و ازش انتظار پـيـدا مـي کـنـنـد           

. رهبري شان کند و منسجمشان کـنـد    
مــردم مــي دانــنــد بــراي ســرنــگــونــي           
جمهوري اسالمي چه بايد بکنند مـي    
دانند قيام و انقالب راهش اسـت ولـي     
اين ملزوماتي دارد از جمله آن رهبـري  
اي ست که اعتماد بخش قابل توجهـي  
از جامعه را کسب کرده باشد تا وفتـي  
فراخواني مي دهد بخش قابل توجهـي  
از جامعه مـطـمـئـن بـاشـد تـنـهـا بـه                   
خيابان نمي آيد در اعـتـصـاب تـنـهـا             

اين حزب وجـود  دارد و دارد          .  نيست
. اين موقعيت را بـه دسـت مـي آورد             

نکته مهم اين جا اين است کـه مـا بـه        
اين نتايج رسيده ايم که بـراي تـامـيـن         
رهبري انقالب چـه مـلـزومـاتـي بـايـد              
داشته باشيم و داريم خودمان را به اين 

حزبـي کـه دارد       .  موقعيت مي رسانيم
به اين موقعيـت مـي رسـد ديـگـر بـه               
عنوان يک موجود جدا از جامعه ديـده  
نمي شود و در نتيجه اعضاي داخـل و    
خارج نمي توانند چنين حسـي داشـتـه      

حزبي که امروز از لـغـو اعـدام        .  باشند
آزادي بي قيد و شـرط و غـيـره حـرف             
مي زند و مي خـواهـد بـراي بـرقـراري          
اين ها قدرت را بگيرد تا همه بتواننـد  
از اين وضعيت خـالص شـونـد ديـگـر            
استفاده ابزاري از اعضـا بـهـش نـمـي            

هر کسي عضو اين حزب است .  چسبد
در واقع دارد بـراي بـرقـراري آزادي و              
برابري و و سوسياليسم همه آن اهدافي 
که حزب نمايندگي مي کـنـد مـبـارزه         
مي کند تا خودش از اين کابوس رهـا    
شود ديگر استفاده ابزاري از اعضايـي  
که دارند براي زندگي خودشان مـبـارزه   

مـا  .   مي کندد محلي از اعراب ندارد
چنين حزبي داريم و همه را به پيوستـن  
به آن فرا مي خوانيم و خـوشـحـالـم کـه        

تو به اين فراخوان پاسـخ مـثـبـت داده         
 .اي
 

در موارد ديگر بايد بگـويـم مـا بـراي         
اعضايي که به حزب مي پيـونـدنـد بـا       
توجه به امکـانـات واقـعـي زنـدگـي و             
مــحــل کــار و درس و عــالقــه و                       
رضايتشان وظايفي را بهشـان مـحـول      
مي کنيم و در واقع کـارهـايـي را کـه           
عمال مي توانند انجام دهند را بـاهـم       
پيدا مي کنيم و سـازمـان دهـي مـي             

ما هيچ وقت نه کارهاي محـيـر   .  کنيم
العقول و نه فـداکـاري از کسـي نـمـي              

مـبـارزه در واقـع جـزئـي از              .  خواهيـم 
زندگـي روزمـره اسـت و در مـحـيـط                 

 .طبيعي بايد صورت بگيرد
 

عدالت و جامعه بي طبقه هم راسـتـش   
امروز ديگر در هيچ ايسـم مـوجـود و          
فعالي به جز کمونيسم به ايـن صـورت     
زنده و واقعي و در دسترس پيـدا نـمـي      

اگر به فضاي سياسي نگاه کنيـم  .  شود
و واقع بين باشيم نه تنها جـامـعـه بـي       
طبقه بلکه هر گونه عـدالـت خـواهـي،       
آزادي خــواهــي و بــرابــري طــلــبــي در           
ــيــســم خــالــصــه مــي شــود و               کــمــون
کمونيـسـم امـروز در ايـران بـا حـزب                 
کمونيست کارگري شناخته و تـعـريـف    

کمونيسمي که مي خـواهـد     .  مي شود
با گرفتن قدرت همه ايده هاي خوب و   
انساني را براي جامعه عملـي کـنـد و        

 .نگه دارد
 

بهت توصيه مي کنم بـراي روشـن تـر          
شدن اين بحث ها سه مطلب از حمـيـد   

حــزب و    " تــقــوايــي بــه نــام هــاي                  
 -در نـقـد حـزب       ،   سازماندهي حـزبـي    

کـلـيـد     روي آوري به حـزب،    " و   " پروسه
، سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي اسـت          

گفتگو بـا حـمـيـد تـقـوائـي در مـورد                 
حزب و " و  " حزب و سازماندهي حزبي" 
 .را بخون" "قدرت دوگانه"

 
در پايان امـيـدوارم در امـتـحـانـات و             

در هر صورت .  کنکور هم موفق باشي
هميشه مي شه بـراي کـار حـزبـي کـه              
هــمــون تــالش مــوثــر و مــتــشــکــل و            
هدفمند براي تغيير اوضاع است وقـت  

اميدوارم از اين به بعد بيشتر .  گذاشت
 .با هم در تماس باشيم
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جلسـه  کـمـيـتـه خـارج کشـور حـزب                   
 ۹ کمونيست کارگري ايران، پنجشنبـه    

ژانويه بـا شـرکـت اکـثـريـت اعضـا آن                
دستور اين جلسه عبـارت  .  تشکيل شد

گــزارش فــعــالــيــت هــاي       -۱ :  بــود از     
تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب از               
مقطع کنفرانس دوم  تا کنون و بحث و   

ــظــر در مــورد آن               ــبــادل ن  –  ۲ و   .  ت
 . انتخابات

در بــخــش گــزارش، بــطــور فشــرده بــه           
ــوســط                ــه ت ــت ــرف ــجــام گ ــدامــات ان اق
تشـکـيــالت هــاي کشـوري،نــهـادهــاي         
پيراموني حزب و فـعـالـيـت کـادرهـاي         
حــزب بــر اســاس جــهــت گــيــريــهــاي            
کنفرانس دوم پرداختـه شـد و بـر لـزوم             
انجام اقداماتي بيشتـر در ايـن جـهـت           

در اين مـبـحـث وضـعـيـت           .  تاکيد شد
تشکيالت هاي کشـوري  نـيـز مـورد             

جلسه تاکيد کرد که .  بررسي قرار گرفت

در اين زمينه الزم است اقـدامـاتـي در        
 . دستور کميته خارج قرار گيرد

ــســه               دومــيــن و آخــريــن دســتــور جــل
به اين ترتيـب انـتـخـاب       .  انتخابات بود

دبير و هئيت اجرائـي در دسـتـور قـرار           
کميته خارج بـه اتـفـاق آرا يـک             .  گرفت

هئيت اجرائي چهار نفره بـراي هـدايـت        
اعضـا  .  تشکيالت خارج انتخاب کـرد   

منتخب هيئت اجرائي کـمـيـتـه خـارج        
عبارتنـد از نـازي بـرومـنـد، مـحـمـد                  
شــکــوهــي، خــلــيــل کــيــوان و حســن            

با توجه به اينکه مـامـوريـت      .  صالحي
تازه اي از سوي رهبري حزب بـه حسـن     
صالحي واگذار شده است،خليل کيـوان  
کانديد دبيري کميتـه خـارج شـد و بـه             
اتفاق آرا به دبيري کميته خارج انتخاب 

 . گرديد
 

تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب          
  کمونيست کارگري ايران

 ۰۰۹ ۲ ژانويه  ۱۱ 
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اعــالم جــهــاد مــيــکــنــد و مــردم در             
منگنه جنايات دوقـطـب تـروريسـتـي        
گير کرده اند، اما اين عکس دارد بـر    
انســانــيــت و نــوع دوســتــي در وراي            
هويت هاي کاذب و جنايات دولت ها 
و جريانات ارتجاعي و مذهبي تاکيـد  

بــي تــرديــد مــقــابلــه بــا         .  مــيــگــذارد
جنايات اسرائيل  در غزه و فلسطيـن،  
کـوتــاه کـردن شــر اســالم سـيــاســي و              
جــريــانــات ارتــجــاعــي از ســر مــردم           
فلسطين، کنار زدن جريانات راست و   
مذهبي در اسرائيل  و برقراري دولـت  
متساوي الحقوق فلسطين و بـرقـراري   
يک صلح پايدار تنها از عهـده  صـف       
آزاديخواهي و انسانيتي برمي آيد کـه  

از .  بر آن تاکيد مـيـکـنـد      "  جبهه سوم" 
ديـدن کـنـيـد و از           "  جبهه سوم"سايت 

جــملــه در مــورد عــکــس فــوق نــظــر            
 :بدهيد

www.thirdcamp.com 
 

 :براي تماس با جبهه سوم
info@thirdcamp.co

m 
 

 در حاشيه  
. در نظر اول عکس بسيار جالبي ست

کمي که دقيق مي شـويـم در عـکـس         
اما نکته اي که در بـاال آمـده اسـت،          
يعني هويت يـهـود و عـرب دادن بـه             
بچه ها و حتـي بـزرگـتـر هـا کـه کـار                
جنبش هاي ضد انساني ست که مـي    
خــواهــنــد هــويــت هــاي کــاذب غــيــر         
انساني را جـانشـيـن هـويـت انسـانـي            
کنند و بعد هم کلي مصيبت و جنگ 
و خــون ريــزي پشــت هــمــيــن هــويــت           
تراشي ها خوابيده اسـت، در عـکـس        

کـم نـبـوده در تـاريـخ            .  ديده مي شود
معاصر حتي کـه چـه جـنـگ هـا کـه               
پشت همين هويت تراشي هـا بـر سـر        

 .بشر آمده است

 
اما اين تنها نکته قابل تشخيص از ا 

عکس در پاسخ بـه    .  ين عکس نيست
مسئله مشخص امروز، يعني فاجعـه  
انساني در غزه و جـنـايـت و کشـتـار              

مـن نـمـي      .  اسرائيل در منطقـه اسـت    
دانم اين عکس ساختگي سـت يـا نـه        
ولي چيزي که از آن در نـگـاه اول بـه              
ذهن من رسيد اين بود که عـکـس بـر      
اين نکته تاکيد دارد که  هويت و ايـن  
لباسي که تن اين بچه ها کرده اند کـه    
خود باعث فجايع انساني مي شود با 
اين صميميتي که در عکس ديده مي 

بـه  .   شود معلوم مي شود جعلي سـت 
نظر مـن عـکـس تـاکـيـد مـي کـنـد                     

" يهـودي " و "  عرب" اختالف و دشمني 
مي بينيد لباسش را هـم    .  جعلي ست

تن اين بچه ها کرده اند ولي اخـتـالف     
و دشمني اي در عـکـس ديـده نـمـي                

 .شود
 

اختالفات و دشمني کـه بـه جـنـگ و           
خون ريزي منجـر مـي شـود حـاصـل            
عملکرد جنبش  فوق ارتجاعي اسالم 
سياسـي از يـک طـرف و نـظـام ضـد                   
بشري و فاشيستي اسرائيل در طـرف      

بچه ها و انسان هـاي بـي     .  ديگر است
گناه و بـي طـرف مـنـافـعـي در ايـن                  

ايــن .  جــنــگ و خــون ريــزي نــدارنــد           
جنبش ها عليرغم اينکه لباسشان را   
تن بچه هـا کـرده انـد ولـي جـنـگ و                 
کشتاري که راه انداخته انـد نـه تـنـهـا           
ربــطــي بــه آنــهــا نــدارد کــه ايــن هــا               
قــربــانــبــان ايــن کــثــافــت و لــجــن و               
 .صبوعيت اسرائيل و حماس هستند

 
در عالم واقع وقتي چنين صـحـنـه اي      
را ببينيد چه عـکـس الـعـمـلـي نشـان            
مي دهيد؟ اول فورل کـاله يـهـودي و          
لباس عربي را از تن بـچـه هـا بـيـرون          
مي آوريد و روي هويت تراشي کـاذب  
تاکيد اولتان را مي گـذاريـد يـا فـورا          

در پاسخ بـه جـنـگ غـزه اعـالم مـي               
کنيد اين جنگ ربطي به اين بچه  هـا  
و حــتــي بــزرگــتــرهــاشــان دارد، ايــن           
جنگي ست بـيـن اسـالم سـيـاسـي بـه              
سرکردگي جمهوري اسالمي ايـران بـه     
نــمــايــنــدگــي حــمــاس در مــنــطــقــه و          
سرمايه داري غـرب بـه نـمـايـنـدگـي                
اسرائيلو همین امـروز و فـورا بـايـد             
متوقف شـود؟ مـن فـکـر مـي کـنـم                  
پايان دادن به فاجعه کنـونـي اولـويـت       

نکته اينجاست که به نـظـر مـن      .  دارد
عکس عليرغم برداشـت عـکـاس کـه         
من نمي دانم چيست دارد در هـر دو          
جنبـه يـعـنـي هـويـت کـاذب دادن و                  

و "  عــرب" جــنــگ افــروزي مــيــان              
که کار اسالم سياسي از يـک  "  يهودي" 

طرف و نژادپرستي يهـودي سـت ايـن        
جنبش ها را مي زند و نقد مـي کـنـد      
که نه  لباس و سمبل  و نـه جـنـگ و          

اين بـچـه هـا بـا            خود ريزي ربطي به
 نويد. اين درجه از انسانيت ندارد
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ديـمـاه      ٢٣بنا به خبري كه امروز  
منتشر شده است، كـارگـران فـرش        

ديـمـاه در        ٢٢پـارس قـزويـن روز          
اعـــتـــراض بـــه پـــرداخـــت نشـــدن          
چهارمـاه حـقـوق خـود و دريـافـت               

، در   ٨٧و      ٨٦هاي  نكردن بن سال
مقابل وزارت كار تجمع اعتراضي 

ايــن كــارگــران      .  بــرگــزار كــردنــد      
همچنين روز قـبـل مـقـابـل دفـتـر              
مركزي شركت فـرش پـارس دسـت        
به تجمع اعتراضي زدند و شـب را      
مــقــابــل دفــتــر ايــن شــركــت و در            

 .خيابان به صبح رساندند
  

ــيــســت كــارگــري از             حــزب كــمــون
اعـتــراض كــارگــران شــركــت فــرش        
پارس قزوين قاطعانه حمايت مـي    

كند و از همه كارگران اين شـركـت     
مي خواهد كه متحدانه بـر عـلـيـه         
زورگوئي صاحبـان ايـن شـركـت و           
حاميان دولتي آنـهـا يـكـپـارچـه و           
متحدانه اعتراض كنند و خـواهـان   
رسيدگي فوري و بدون قيد و شـرط  

حـزب  .  به مطالـبـات خـود بشـونـد         
همه كـارگـران و مـردم آزاديـخـواه            
قزوين را به حـمـايـت از اعـتـراض            

 .اين كارگران فرا مي خواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حزب کمونيست کارگري ايران 

ديــمــاه    ٢٣،   ٢٠٠٩ژانــويــه       ١٢
١٣٨٧ 

آارگران فرش پارس قزوين 
مقابل وزارت آارو دفتر 

 تجمع آردند شرکت 

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید

جلسه کميته خارج کشور حزب کمونيست 
 کارگری ايران برگزار شد



وقتي ما خودمان را نماينده سيـاسـي و     
اعالم مـيـکـرديـم     "  شبح لنين" حزب اين 

پيف پيف ميکردند و از بـيـخ و بـنـيـاد           
دســت بــاال داشــتــن چــپ در اوضــاع               

و . ( سياسي ايران را مـنـکـر مـيـشـدنـد         
" چـوبـدسـتـي    " البته يکدفعه يک چـيـزي       

کنار مي انداخت و قيام ميکرد و بـعـد       
حـاال هـم     !)   در الک خود فـرو مـيـرفـت      

ولـي  .  همان حکايت دارد تکرار ميشـود 
يعني حـتـي     .  بطور دست دوم و مسخره

چوبدستي هم زير بغل مـنـقـد مـا ديـده          
در حاليکـه خـود سـلـطـنـت           .   نمي شود

ــبــان در کــنــگــره شــان از قــدرت                 طــل
کــمــونــيــســتــهــا پــريشــان شــده انــد، در          
هرحاليکه کيهان شريعتـمـداري هـم بـه         
رشد مارکسيسم در دانشـگـاه اعـتـراف       
ميکند، يا هجاريان يک مشکل خاتمي 

" رسانه هاي قوي در دو سه سال اخير" را 
ميداند و فـرمـانـدهـان نـاجـي از تـرس                

" تـيـر     ۱۸ اغتشاشات اجتماعي نظيـر    "
خود را آباد کرده اند، منقد محـتـرم مـا      

مـا  !  را به رخ ما مـيـکـشـد    "  ما هستيم" 
جامـعـه چـپ خـود را           " شنيده بوديم که 
حــاال دوســت داريــم     ".  بــزرگ مــيــکــنــد  

اضافه کنيم البته موجودات عـجـيـبـي       
هم هستند  که راست جامعـه را بـزرگ       
ميکنند تا مگر در مقابل چپ جامـعـه   

ما " عرض اندامي کرده باشند و بگويند 
اين اسـت داسـتـان سـرگـردان            "!  هستيم

بـخـوانـيـد و       ".  مـا هسـتـيـم      " عزيز ما و 
 :   قضاوت کنيد

 
حـمـيـد تـقـوائـى         .  توهمات مـزمـن      -۴ 

 مـانـور  جـمـهـوري اسـالمـي          : " ميگويد
نيروهاي امنـيـتـي مـي گـذارد، حـکـم              

جـنـبـش چـپ       مي دهـد و بـراي            اعدام
خط و نشان مـي کشـد و شـمـا            جامعه

کامالً متوجه مي شويد که همه ايـنـهـا    
جنش هاي اعـتـراضـي      عکس العمل به 

مردم، يعني بـه    مردم و به حزب انقالبي 
 با حزب مـا دارد با ما ــ .  حزب ما است

کـل  اگـر حـکـومـت         ."  ــ مقابله ميکـنـد  
به خيابـان ريـخـتـه        اوباش را عليه حزب

اعـتـصـاب       چرا شما قادر نيستـيـد يـک     

راه    نــفــت يــا مــراکــز بــزرگ        در      ســاده
مـا  " بـه انـدازه       بياندازيد؟ چرا نميتوانيد 

مـردم را در         سلطـنـت طـلـبـان       "  هستيم
جائى جمع کنيد؟ اين توهمات مادام که 

است خطر ندارد وسيله تشکيالت دارى 
 ضرب شود يک عمل سياسى اما اگر در

ما صميمانـه ايـن را       .  مى آفريندفاجعه 
 . ميدهيم هشدار

 

" هشـدار صـمـيـمـانـه        " اول بايد از      )١ 
. منقد محترم با تشکر امـتـنـاع کـنـيـم        

ايشان حتي در صميمت شـان بـا چـهـار         
هيـچـي   " ، " نکنيد" ، " نمي شه" دست پاي 
ــيــد   ــيــســت ــنــد       "  ن ــرود مــي آي ايشــان .  ف

: مـــيـــدهـــنـــد"  صــمـــيـــمـــانـــه هشـــدار    " 
" عمل سياسـي " آري، "  تشکيالت داري" 

يعني وقتي هـم    !   ميشود"  فاجعه! " خير
: که خير خواه ما ميشـونـد مـيـگـويـنـد         

ــادا     ــاســي     " مــب ــيــد  "  عــمــل ســي ــکــن ! ب
تـوهـمـات    " بـه    !   تشکيالت داري کنـيـد  

امـا حـتـي      .  ايشان بعدا ميرسيم" مزمن
اگر فرض کنيم که ما در موقعيت حزب 
و جنبش مان در تـوهـم هسـتـيـم، بـاز               

" تـوهـمـات   " ترجيح ميدهيم که با همين 
ميدانـيـد   !  دست بزنيم"  عمل سياسي" به 

چرا؟ بخاطر لج بازي با منقد محـتـرم و     
اينکه چيزي در جواب شان گفته باشـيـم   

چـون تـاريـخ واقـعـي، مـبـارزه              .  نيسـت 
طبقاتي يک عنصر فعالـه دارد و آنـهـم          

و يا " توهمات"معموال عبارت از همين 
صحيح تر ارزيابي ها  و تصوراتي است 

در .  که جنبش ها و احزاب از خود دارند
حـتـي   "  توهمات" دنياي واقعي بدون اين 

لـذا  مـا       .  نميشود قدم از قدم بـرداشـت    
" تـوهـمـات   " ترجيح ميدهيم بـر اسـاس         

خود عمل سياسي کنيم و نه تشکيـالت  
 ! داري

يک بار ديگر مي بينيد که چگونه مـتـد     
چپ حاشين نشين هـمـانـا مـتـد هـيـچ              

متـد مـنـشـويـکـي         .   کاري نکردن است
احـزاب  "  توهمات" است که حتي جايگاه 
وزرات اطالعاتـي  .  به خود را نمي فهمد

ما وحشت کـرده و      "  توهمات" ها از اين 
امـا هشـدار     .  به دست و پـا افـتـاده انـد        

مــنــقــد خــيــرخــواه مــا ايــن اســت کــه              

در ضمـن مـي     !  کنيد"  تشکيالت داري" 
بينيد که  حزب و تشـکـيـالت از نـظـر              

" قوطي بگير بـنـشـان   " اينها دقيقا همان 
حــتــي اگــر واقــعــا ايشــان فــکــر          .  اســت

ميکرد ما دچـار تـوهـم هسـتـيـم مـي                
بـه عـمـل      "  صـمـيـمـانـه     " بايسـت مـا را         

ســيــاســي ديــگــري فــرامــيــخــوانــد، نــه         
 ".تشکيالت داري"

 

مــوقــعــيــت  مــنــقــد مــا وقــتــي             ) ٢ 
مضحک تر ميشود کـه بـدانـيـم مـا بـر             

فـي الـحـال بـه         "  توهـمـات  " اساس همان 
چـيـزي کـه      .  عمل سياسي دست زده ايـم 

البته ايشان را به فرياد آي پوپوليسـت و    
بحـث حـزب و       .   آي توهم واداشته است

قدرت دوگانه دقيقا در پاسخ بـه هـمـان        
ارزيابي است که حميد تقوايي اينجـا از    

جـنـبـش چـپ       " و   "   حزب مـا   " موقعيت 
جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي            " و   "   جامعه
اگر اين ارزيـابـي را     .  ارائه ميدهد"  مردم

نداشتيم به صرافت بحث حزب و قـدرت  
پـس دوسـت مـا        .  دوگانه نمي افـتـاديـم     

و  "  تـوهـمـات   " دقت کنند اگر حتي اينرا   
پنداشـتـه انـد،      "  وسيله تشکيالت داري" 

تشکيالت ما چـنـان اسـت کـه وقـتـي               
ميخواهي آنرا نگاه داري بايد به قـدرت    

ما چـنـان اسـت        "  توهمات! " دست ببري
که وقتي آنرا باور کني بايد کل جامعه و 
طبقه کارگر را به متشـکـل شـدن حـول         
حزب و ايجاد يک قدرت بديل در بـرابـر       

ما بـراي    !   جمهوري اسالمي فرابخواني
هـم بـکـنـيـم        "  تشـکـيـالت داري     " اينکه 

مردم " مدعي العموم سياسي"مجبوريم 
چه کنيم دوست عـزيـز، خـيـلـي          .  بشويم

تـوهـمـات    " ببخشيد کـه دچـار چـنـيـن              
راست ميگوييد ايـن  !   ي هستيم" مزمن

از زمـان    .  اسـت "  مزمن"توهمات خيلي 
الاقل از وقتي که بـحـث حـزب و          !  لنين

و .  قدرت سياسي در بين مـا طـرح شـد       
آي " فورا برادران طبقاتي ايشـان فـريـاد        

ولي مـنـقـد      .   را سرداده بودند"  توهمات
محترم، مـقـايسـه کـنـيـد، ايـن دنـيـاي                

ما بسيار فعالتر و شـادابـتـر و      "  متوهم" 
سياسي تر و تاثير گذارتر از دنياي بـوف  
کوري و سرگرداني سياسي امثـال شـمـا      

 نيست؟ 
 

احتماال  مـنـظـور مـنـقـد مـا از                  ) ٣ 
طرح بحث قدرت دوگانه "  عمل سياسي"

ايشان احتماال ايـن    .  و اين چيزها نيست
الاقل در آن .  نمي داند" عمل سياسي"را 

همانا  " عمل سياسي"جمله منظورش از 
اعتصاب و تظاهرات و در واقع آکسيون 

وگرنه تلويزيون .  اعتراضي توده اي است
داشتن و ميليونها را خطاب قـرار دادن      

و "  تـوهـمـات   . " که عمل سياسي نيـسـت  
بـردن  .    اسـت "  دنياي مجازي تلويزيون" 

اين بحث بين ميليونها کـه مـردم بـايـد         
حول اين حزب متشکل شويد، بايد ايـن  
حزب را در هـر مـحلـه و کـارخـانـه و                     
مدرسه و دانشگاه و بيمارستـان و اداره      
درســت کــنــيــد و بصــورت يــک قــدرت           
سياسي عليه جمهوري اسـالمـي قـيـام         

ايـن کـه     .  کنيد، که عمل سياسي نيست
هر روز مردم بيشـتـري بـا ايـن طـرح و              
نقشه حزب همراه ميشوند و حـتـي اگـر        
بيايند و  حرف بزنند و تماس بگيرند که 

اگر شما بخودتان .   عمل سياسي نيست
داشتيد و مردم هم باور کردنـد و    "  توهم"

دچار همان توهم شما شدند  کـه فـايـده          
و .  اسـت "  تـوهـمـات   " اينها هنوز   .  ندارد

" تـوهـمـات مـزمـن       " تازه همه اينـهـا از       
حتي اگر کسـي را از        !   ناشي شده است

زير چوبه دار نجات بدهي، شعـارهـايـت    
از سر و روي جـامـعـه و اجـتـمـاعـات                  
اعتراضي باال برود و غيره اينهـا عـمـل      

! تـظـاهـرات آقـاجـان       .  سياسـي نـيـسـت      
هـــمـــيـــن امـــروز حـــزب       !  اعـــتـــصـــاب

کمونيست کـارگـري فـراخـوان بـدهـد و             
به اين ميگوينـد  .  مردم به خيابان بريزند

عمـل سـيـاسـي يـعـنـي            .   عمل سياسي
يک اعتصاب در صنعت نفـت و    " اينکه 

مـا  " بـه انـدازه       .  برپا کـنـيـد   "  مراکز مهم
 . مردم را جايي جمع کنيد" هستيم

 
پايين تر به موقعـيـت راسـت و چـپ و             
موقعيت عينـي حـزب و جـنـبـش مـا                
ــون هــاي و                    حــتــي در ســطــح آکســي
اعتصابات و تظاهرات ها مـيـرسـيـم و         
مي بينيم که منقد ما چگونـه مـقـهـور       

ولي اينجا فعال  به مغلطه .  راست است
سطوح بحث و تقليل عمل سـيـاسـي بـه       

و ايـن  .  اعتصاب و تظاهرات دقت کنيد
همان متد انفعالي و .  اشتباه لپي نيست

منشويکي وقتي بـه فـراخـوان دادن بـه           
آکسيون هاي توده اي مـيـرسـد هـمـيـن           
اندازه سطحي و بچه مدرسه اي و غـيـر       

مــثــال .  مســئــوالنــه و هــپــروتــي اســت        
ميخواهد وانمود کند کـه  ايشـان اهـل          
کاري است لذا يک دفـعـه از روي ده تـا            
مانع واقعي و عملي  مـيـپـرد و بـطـور            

بـراي  "  عمل سيـاسـي  " انتزاعي و تخيلي 
" فاجعه" شما تعريف ميکند که در واقع 

ايشان تـوجـه نـدارد کـه  عـمـل               .   است
سياسـي بـه مـعـنـي تـظـاهـرات هـا و                    
اقدامات تـوده اي بـه فـراخـوان حـزب،               
صرف نظر از ملزومات و شرايط ديگر، 

اوبـاش  " اتفاقا بايد از فاز خنـثـي کـردن        
يعني همان .  بگذرد"  اسالمي در خيابان

چيزي که ما مـيـگـويـيـم اوبـاش را بـه                
آنـوقـت دوسـت مـا         .  خاطر ما آورده اند

نه بخاطر شما نياورده اند، اگر :  ميگويد
راست ميگوييد بياييد خـيـابـان تـا مـا          

منقد ما حتـي  !!  ببينيم بخاطر شماست
متوجه نيست که با ايـن حـرف خـودش        
اوال دارد بطور معکوس مشاهده ما را   
تاييـد مـيـکـنـد، ثـانـيـا گـرچـه ظـاهـر                     

" فـاجـعـه   " دلسوزانه ميگيرد و ما را از       
ميترساند در عين حال ما را به يک جور 

ايـن اسـت تـمـام         !  فاجعه فـرامـيـخـوانـد     
. صميمت يک چپ حاشيه اي و سرگردان

اين است جلوه اي از درک ايـن چـپ از             
سطوح مختلف مبارزه و تاکتيک هـا و      
فراخوانهايي که يک حزب جدي سياسـي  
کمونيستي و خالف جريان بايد در نـظـر   

 .گيرد
 

به اين تناقضات عجيب و غريـب بـايـد      
اين را اضافه کـرد کـه حـمـيـد تـقـوايـي               
دقيقا  دارد آن وضعيت واقـعـي را مـي        
بيند و براي اينـکـه حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري به وقت خود توده هاي ميليوني 
را در خيابان سازماندهي و هدايت کنـد  
. راه حل واقعي به حزب نشـان مـيـدهـد        
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حــزب و قــدرت     " يـعــنــي هــمــان بــحــث        
که مـوجـب کـلـي اعـتـراض و             "   دوگانه
نگـاري هـاي جـورواجـور         "  نکته"اينهمه 

واقعا ايشان بـه  .  منقد محترم شده است
کجاي اين شب تيره قباي تناقضـاتشـان   

 را بياويزند؟  
 

اگر خاطرتان باشد در بـخـش دوم         ) ٤ 
اين نوشته ما از دوقطبـي مـتـافـزيـکـي         

نزد دوست مـنـقـدمـان       "  حزب و جنبش"
صحبت کرديم و گفتيم که ايشان اين دو 
را يا در مقابل هم قرار ميدهـد و يـا از         
هم جدا ميکند و خالصه بدون يکديگـر  

وقتي ما ميگوييم حزب فورا .  مي بيند
کـو جـنـبـش       " مي پرد وسط و ميگويد   

حزب همه چيز، جنبش هـمـه   " ؟، آي " تان
و وقتي که مـيـگـويـيـم جـنـبـش             "!   چيز

کـو  " مان، فورا ميپرد وسط مـيـگـويـد         
پـوپـولـيـسـم      " ، " توهمات است" ، " حزبتان
.  اسـت "  وسيله تشکـالت داري   ". "  است

اين نکته چهارم شاهدي است بر آنچيزي 
بعالوه اينـکـه   .  که قبال اشاره کرده بوديم

يک حالت بـديـع از دوقـطـبـي حـزب و                 
حـمـيـد    .   جنبش را هـم نشـان مـيـدهـد         

تقوايي بروشني دارد از موقـعـيـت چـپ       
جامعه و جنبش هاي اعتراضي مردم و 
رابطه متقابل حزب ما در قبال آن و کـل  
اين پديده در مقابل حکومت صـحـبـت      
ميکند، ايشان  که راهي برايش نـمـانـده    
که با دوقطبي اش يه قل دوقل کـنـد بـه      

اگــر راســت   :  صــحــراي کــربــال مــيــزنــد      
ميگوييد چرا يک اعتصاب نمي توانيـد  

ما را  از جـنـبـش مـان           !  سازمان دهيد
جدا ميکند، جنبش مان را از مـا جـدا       
ميکند، در عالم انتزاع خـودش مـا را         

در .  دست خالي روانه جـنـگ مـيـکـنـد          
عالم خيال خود شکست مان ميدهـد و    
در عين حال به ما  صـمـيـمـانـه هشـدار         

و متوجه نيست ايشان نه فـقـط   .  ميدهد
.  عليه حزب که عليه جنبش هـم هسـت    

حاضر است آن جنبش را جزو راسـت بـه     
حساب آورد تا شايد مـا را بـه حسـاب          

 ! نياورد

خوب حاال بايد ببينيم ارزيابي که   ) ۵ 
حميد تقوايي ارائه ميدهد درست اسـت    

گرچه بحث حميد تقوايـي در يـک       .  يا نه
کانتکس عمومي تري مطرح ميـشـود،   

اما چون منقد ما فکر بـکـري بـه خـرج         
داده و موضوع را به سطح اعتصابات و 
اعتراضات تقليل داده است بگذاريد ما 

شـش مـاه     .  هم به همين محدود بمانـيـم  
جــدال .   گــذشــتــه را در نــظــر بــگــيــريــد         

سياسي در جامعه، جدال بين حکـومـت   
و مردمي که از اين وضع به جـان آمـده       
اند در سطح بـروزات عـيـان آن يـعـنـي               
اعتصابات و تظاهرات از چه قـرار بـوده     

 است؟ 
تــعــداد بســيــار زيــادي اعــتــصــابــات و         
تظاهرات و اجتماعات و عمل مستقيـم  

در شهرها و مناطـق  .  کارگري داشته ايم
از هفت تپه تا سنندج تا تهران . مختلف

اگـر اشـتـبـاه نـکـنـم            .  و شهرهاي ديـگـر  
درست همانروز که ناجا مـانـور وحشـت      
گذاشته بود کارگران کيان تاير در تهـران  
. جمع شده بودند و اعتراض مـيـکـردنـد      

اين اعتصـابـات از کـجـا آمـده اسـت؟               
نيروي کدام جنبش اجتماعي است؟ چـه    
افقي بر آنها حـاکـم اسـت؟ کـدام حـزب            
سياسي آنها را در سياست نـمـايـنـدگـي        

مـا  " ميکند؟ نکنـد ايـن هـا هـم جـزو                
است؟ از شوخي گذشته،  نـمـي   "  هستيم

خواهم بگويم که گرايشات راست در اين 
بـعـدا بـه      .  اعتصابات هيچ جايي ندارند

. موقعيت راست اشاراتي خواهيـم کـرد    
اما روشن است که ايـن اعـتـصـابـات و          

جنـبـش   " جنب و جوش کارگري قطعا به 
يعني هـمـان کـه حـمـيـد             " ( چپ جامعه

حـتـي بـا      .  تعلـق دارد   )  تقوايي ميگويد
نــگــاهــي بــه شــعــارهــا و شــيــوه هــا و              
راديکالـيـسـم کـارگـران هـيـچ تـرديـدي                
نيست کـه ايـن حـرکـات چـپ اسـت و                   

بويژه چـپ اسـت     .  بدجوري هم چپ است
به اين دليل کـه نـهـايـت سـيـاسـي ايـن               
اعتصابات و ايـن تـالش کـارگـران در               
ايران هم بصورت برنامه سياسي روشن، 
هم بصورت تاکتيک و شـعـار و شـيـوه             
مبارزاتي و هم بصورت حزب سـيـاسـي    
. قـوي و پـرنـفـوذ مـتـعـيـن شـده اسـت                    

کارگران اعتصاب ميکنند، حزب شـان    
آنــهــا و  مــردم را بــه قــدرت دوگــانــه                  

مــحــتــواي ســيــاســي و      .  فــرامــيــخــوانــد
طبقاتي اين اعتصابات را نه فقط بـيـان   
ميکند که در سياست به معنـي وسـيـع      

اگـر کسـي فـکـر         .  نمايندگـي مـيـکـنـد       
ميکند اعتصابات کارگري در ايران در   
حـد صـنـفـي و سـنـديـکـايـي مـحــدود                   
ميـمـانـد، بـعـبـارت ديـگـر اگـر کسـي                   

ميخواهد اعتصابات کارگري جاري در   
ايران را به راسـت تـقـديـم کـنـد، مـيـل                 

" توهمات مزمـن " اما اگر .  خودش است
کـارگـر   .   کسي داشته باشد همين اسـت 

در سياست امروز ايران نه با حزب تـوده    
نه با فدايي که با منصور حکمت و يـک    
دنياي بهتر و حزب کمونيست کـارگـري     

دوسـت عـزيـز بـا         .  نمايندگـي مـيـشـود      
اعتماد به نفس به شما ميگوييم که مـا  
در ايــن شــش مــاه گــذشــتــه صــدهــا                
. اعتصاب سازمان داديم و برپـا کـرديـم     

نه به فراخوان حزب نه الـزامـا حـتـي در         
ارتباط با حزب، ولـي آن اعـتـصـابـات            
مبارزه و تالش جنبش ما است و حـزب  

 .  آن جنبش ما هستيم
 

کمي به تظاهرات و اجتماعات توده اي   
در ايـن شـش مـاهـه مـا بـا                 .  بپردازيـم 

حرکاتي نظير اجتماعات پرشکوه جشن 
کودکان در سنندج و تهران و شـهـرهـاي      
ديگر کردستان، با اعـتـراضـات مـکـرر        

آذر بـي نـظـيـر            ١٦ دانشجويان و با يک 
نکند اين اجتـمـاعـات و      .  روبرو بوده ايم

اعتراضات مال سلطنت طلبان و راست 
جامعه  بـوده اسـت؟  در مـورد جشـن               
کودکان که روشن است کارگران باني آن   

تـنـهـا کسـي کـه تـمـامـا در                 .  بوده انـد   
سياست وا داده است و تصمـيـم گـرفـتـه        
است راست باشد ميتواند جنبش حقوق 
کــودک در ايــران را بــعــنــوان عــرصــه               
خودنمايي چپ و انسانيت در سياست از 

امـا دانشـگـاه چـه؟  آيـا              .   قلم بينـدازد 
واضح نيست که تالش مشترک بـرادران    
لــيــبــرال، وزارت اطــالعــات و صــداي           

" شـبـح لـنـيـن       " آمريکا براي مقـابلـه بـا        
پارسال، يعني آنهمه دستگيري و بـگـيـر    
و ببند دانشجويان چپ به جايي نرسيد و 

آذر امسال وسيع تر و توده اي تـر و       ١٦ 
سرشار از شعارهاي چـپ و سـرنـگـونـي          
طلبانه بود؟ آيا معلوم نشد راست فـقـط   
تا آنجايي توانست خودي نشان بدهد که 
اوال مجبور شد پشت شـعـارهـاي چـپ         
برود و ثانيا به رانت امنيتي اش اتـکـاء     
بکند؟ آيا روشن نيست که دانشـگـاه در     
ايران چپ ترين محيط سيـاسـي دنـيـاي       
امروز است؟  خوب سوال اين اسـت کـه       
اينها را در سياست چه کسي نمايندگـي  
ميکند؟ فردا که رانت امنـيـتـي راسـت       
حتي کمي شل بشـود، فـردا کـه ديـگـر            
تحـکـيـمـي هـا و جـوجـه لـيـبـرالـهـاي                     

هجاريان نتوانند زير سايه ترساندن بقيـه  
از بسيج و زندان و تـعـلـيـق تـريـبـون را              
قـبــضــه کــنـنــد، دانشــجــو کــدام پــرچــم           
سياسي را بلند ميکند؟ فکر کـرده ايـد       
ميگويد ما شاه ميخواهيم؟ حتي فـکـر   
کرده ايد ميگويد ما ليبراليم و جـنـبـش    

ــرو دمــکــراســي    "  ــازهــم      "  پ هســتــيــم؟ ب
ميگوييم اگـر چـيـزي تـوهـمـات بـاشـد               

دمــکــراســي و    .  هــمــيــن هــا هســتــنــد       
. ليبـرالـيـسـم در ايـران شـانسـي نـدارد                

ميدانيد چرا؟ چون با يک طبقه کـارگـري   
روبروست که نمي شود کاله ليبـرالـيـسـم     

ميدانـيـد چـرا؟ چـون         .  را سرش گذاشت
مارکس در سياست ايـران نـمـايـنـدگـي           

ادبـيـات   .  چـون مـا هسـتـيـم         .   ميـشـود  
منصور حکمت و سخنراني هاي حميـد  
تقوايي و پـراتـيـک حـزب کـمـونـيـسـت                

الـبـتـه بـعـالوه ايـنـکـه              .  کارگري هسـت 
بــورژوازي ايــران لــيــبــرال و دمــکــرات           
نيمبند هم نمـي تـوانـد از خـود بـيـرون               

دوره اش گـذشـتـه اسـت دوسـت            .  بدهد
خاتمي و هجـاريـان اوج لـيـبـرال          .   عزيز

بازيهاي بورژوازي بود و ديـديـم کـه در            
. مقابل چپ جامعه چه باليي سرش آمد

دانشگاه در ايران خواب نـمـا نشـده کـه           
دانشگاه دنباله جـامـعـه    .  چپ شده است

است و به اعتبار چپ در جـامـعـه چـپ         
هـر انـدازه هـم خـود نـقـش               .  شده اسـت   

مستقلي داشته باشـد بـا کـمـي بـاال و              
پايين آن چپ جامعه را منعکس خواهد 

حزبي که همه اينها را در سيـاسـت   .  کرد
نمايـنـدگـي مـيـکـنـد و بـا روشـنـي و                      
شفافيت از روز اول برايش جنگيده است 

هر نيروي چپ ديـگـري هـم      .  ما بوده ايم
اگر هسـت مـا حسـود و بـخـيـل شـان                  

ايــن گــوي و ايــن مــيــدان،          .  نــيــســتــيــم
اما اگر . دستشان را به گرمي ميفشاريم

بخواهند با لطـايـف الـحـيـل بـه راسـت              
تقديم اش کنند بدانند که بـا مـا طـرف        

حزب جنبش چپ جـامـعـه در      .   هستند
اگر حکومت براي چپ .  ايران ما هستيم

چنانکه از حمـيـد   ( خط و نشان ميکشد 
بـراي مـا خـط و          )  تقوايي نقل کرده ايد

 . نشان ميکشد
 

البته جنبش ها و اعتـراضـات ديـگـري       
نظير مبارزه تعطيل نـاپـذيـر      .  هم هست

مبـارزه  .  عليه حجاب  و آپارتايد جنسي
يــا جــنــبــش    .  عــلــيــه مــجــازات اعــدام     

خالصي فرهنگي جوانان و اعتراضاتـي  

ولـي  .  نظير تظاهرات جـوانـان آريـاشـهـر       
فکر کنم همان موارد باال براي بحث ما 

ــاشــد     خــوب،  از آن طــرف            .  کــافــي ب
حکومت در مـقـابـل چـه کـرده اسـت؟               

مرحله از طرح امنيـت   ٢٧ روشن است، 
اجتماعي گـذاشـتـه کـه يـکـي پـس از                  

اعـدام راه    .  ديگري شکست خورده است
انداخته که نه فقـط کسـي را مـرعـوب           
نکرده که خود موجي از اعتراض علـيـه   

الـبـتـه در      . ( اعدام را موجب شده اسـت   
اين ميان حزب ما اصال کاره اي نـبـوده     

نيروي انتظامي عليه جامعه و   !)   است
جــلــوگــيــري از   " بــا هــدف اعــالم شــده          

اعـالم مـانـور      "  تـيـر     ١٨ اتفاقاتي نظير 
کرده  که روز خودش مردم در خيابان بـه  

خب انتـظـار داشـتـيـد        .   ايشان خنديدند
اين مانور ناجا و آن اعدام هـا و تـالش         
هاي حکومت براي حفظ خود عليه کي 
راه افتاده باشد؟ عليه خاتمي چي هـا و      
تحکيم وحدتي ها يعني عليه خودشان؟ 
عليه سلطنت طلبان؟ عليه راسـت؟ يـا       
علـيـه چـپ؟ خـيـلـي روشـن اسـت کـه                    
اقدامات حکـومـت بـويـژه عـلـيـه چـپ               

باز نمي خواهـم راسـت را       .  جامعه است
اما فراموش نـکـنـيـد     .  دست کم بگيريم

اگر ما نبوديم، اگر کارگر و اعتـصـابـش    
نبود، اگر حزب کمونيـسـت کـارگـري و         
منصور حکمت نبود، راست از سلطنت 
طلب تا جمهوريخواه تا حاال صدباره بـا    

در مقطع .  جمهوري اسالمي ساخته بود
خاتمي حاضر بـود سـازش کـنـد و مـا              

در مقطع علم کردن شـيـريـن    .  نگذاشتيم
عبادي سراسيمه اعالم آمادگـي کـرد و       

بـه  "  رفـرانـدم  " بـا شـعـار        .  ما نگذاشتـيـم  
جمهوري اسالمي پيام مصالحـه داد و      

بـه  .  ما افشا و از ميدان بدرشان کـرديـم    
بهانه تهديد جنگ صراحتا اعـالم کـرد       
که کنار احمدي نژاد قرار ميگـرد و مـا       

اين کارها را .  گفتيم راست روي موقوف
حزب کمونيسـت کـارگـري کـرده اسـت            

االن هم باور کـنـيـد آنـچـه        .  دوست عزيز
حکومت را به شدت ترسانده اسـت ايـن     
است که در وضعيت يک فلج اقتـصـادي   
وحشتناک، در شـرايـط بـن بسـت هـاي            
شديد بين الـمـلـلـي، در شـرايـط شـدت              
گيري تناقضات دروني اوباش اسـالمـي   
حاکم، يک حزبي هست  که هر روز دارد   
به مـردم مـيـگـويـد راه رهـايـي از شـر                   
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 !...و سرگردان" ماهستيم"

 12ادامه صفحه  



جمهوري اسالمي ايـن اسـت کـه حـول             
پرچم انسانيت منصور حکمت مـتـحـد      

اگــر .  راهــش تــحــزب اســت         .  شــويــد 
ميخواهيد تظاهرات راه بيندازيـد بـايـد      

اگر ميخواهيد قيام .  حزب داشته باشيد
اگـر  .  کنيد بـايـد حـزب داشـتـه بـاشـيـد              

ميخواهيد ارتش سرخ درست کنيد و از 
زندگي و مدنيت و انقالبتان دفاع کنـيـد   

آن چـيـزي کـه        .  بايد حزب داشته باشيـد 
دقيـقـا هـمـيـن        .   حکومت را ميترساند

است که به  آن اعتصابات و اعتراضات 
وسيع کـارگـران و تـوده هـاي نـاراضـي               

" خـطـرنـاک   " شکل و مـعـنـايـي بسـيـار             
ميدهد يعني حول يـک حـزب بصـورت          

بـاور کـنـيـد       .  قدرت سياسي درمي آورد
. حميد تقوايي کامال درست مـيـگـويـد      

دقيقا  آنچيزي جمهوري اسالمـي را بـه       
وحشت انداخته است که حميد تـقـوايـي      
يک قدم آنـطـرفـتـرش را هـم نشـان داده               

يک حزب کمـونـيـسـتـي کـارگـري          .  است
وسيع و پرقدرت که کارگران و مـردم را      
بصورت قدرت مـدعـي، قـدرت بـديـل            

 .  متشکل ميکند
 

حاال کمي هم به موقعيت راسـت      ) ٦ 
که چشـم مـنـقـد مـا را            "  ما هستيم" و 

اما قبل از آن يک .  گرفته است بپردازيم
.  نکته را بطور خـالـصـه يـادآور شـويـم          

منقد زيرک ما مـتـوجـه نـيـسـت و يـا                
هست و ميکوشد پنهان کند که اينهمه 
باال و پايين رفتن بـراي ايـن اسـت کـه             

ايـن  ".  راست دست بـاال دارد   " بفرمايند 
تز شناخته شده اي است که ناخداي يک 

آنرا فرياد ميزد و غريقان را به "  زورقي"
ناخدا بـا وجـود آنـکـه         .  آن فرا ميخواند

خـوانـده بـود و کـنـگـره             "  ديـکـنـز   " کلي 
مخفي گرفته بود اما احتماال عليـرغـم   
ميل باطني و بهـرحـال  بـا تـحـقـيـر و                 
. نامهري دست رد بر سينه منقد ما زد

ولي منقد عزيز با وجود آنکه نقد ما و   
نقد واقعيت آن زروق را بـه در و ديـوار         

آن تـز    .  کوبيده هنوز دست بردار نيست
نــخ نــمــا شــده را حــاال دارد بــا کــلــک               

. مطرح مـيـکـنـد    "  ما هستيم" مرغابي 
گي کفته مانور حکومت عليـه چـپ و       

چرا بـاشـد؟ شـمـا       .  عليه حزب شماست
که نمي توانـيـد يـک تـظـاهـرات مـثـل               

سازمان دهيد کـجـاي کـار      "  ماهستيم" 
بـاالتـر لـيـسـت تـظـاهـرات و               !  هستيد

اعتصابات ما و ربـطـش بـا حـزب را               
گفتيم تا معلوم شود کسي که آنهمه را   

مـا حسـاب     "  توهمـات " کنار گذاشته و 
ميکند گـرچـه نـه جسـمـا امـا قـطـعـا                  

راسـت دسـت بـاال        " روحش در آن زورق 
ايـن شـايـد تسـلـي          .   حضور دارد"  دارد

 .براي  کام تلخ ايشان باشد
 

اما منقد ما حتـي بـلـد نـيـسـت             ) ٧ 
. نقطه قوت هاي راسـت را بـيـان کـنـد           

نقطه قوت راست در ايران در تظاهـرات  
راسـت  .  ها و اقدامات توده اي نـيـسـت   

. بايد ابله باشد که روي اين حساب کند
يادتان باشد کـه مـا قـبـال گـفـتـه ايـم                   
تحوالت اگر در پـروسـه انـقـالبـي و يـا             
. حتي انتخاباتي پيش برود ما مي بريم

هرجا که راست به توده مردم رجوع کند 
و آنها را به خيابان و به اعتراض بکشـد  
ترديد نکنيد که ما چپ ها، مـا حـزب       
کمونيست کارگري عـرصـه را از آنـهـا           

نقطـه قـوت راسـت، چـه در             .  ميگيريم
اپوزيسيون و چه در پوزيسـيـون، در بـه        

نقطـه  .  ميدان کشيدن توده مردم نيست
قوت آنها در  بـنـد و بسـت از بـاال و                   
کودتا و ضد کودتا  و اتفاقا از مـيـدان     

در اوضــاع   .  بــه در کــردن مــردم اســت        
کنوني ايران هرجا توده وسيع مـردم بـه     
ميدان بيايـنـد مـا بـا کـمـال اشـتـيـاق                  
حضور پيدا خواهيم کـرد، چـون گـوش        
شنوا براي حرفهـا و سـيـاسـتـهـاي مـا              

ما در کنگره سوم گـفـتـيـم مـا          .  هست
حزب اکثريت هستـيـم حـتـي اگـر ايـن             

امروز که ميـتـوان ادعـا      .  اکثريت نداند
در !   کرد توده وسيـعـي ايـنـرا مـيـدانـد           

کسـي را دور      "  ما هسـتـيـم   " نتيجه اگر 
خودش جمع کند باعث نگراني ما نمي 
شود، ايـن تـازه عـرصـه اي بـراي کـار                 

 .  ماست
اما بايد دقت کرد راست، خواه سلطنت 
طلب باشد، خواه ناسيونـال فـاشـيـسـت        
باشد، خواه ليبرال هـجـاريـانـي بـاشـد،           
هــريــک بــدرجــاتــي از رانــت امــنــيــتــي         

به اين دليل که ميتواننـد  .  برخوردار اند
نــيــروي انــتــظــامــي بــرادر       " بــا شــعــار      

ايـن  " ( يا حسين ما هسـتـيـم   " ، " ماست
شعار را همين ديروز  در تلويـزيـونشـان    

و نـظـيـر      "  خليج هميشه فـارس !) " ديدم

اين بخشا با رژيم اسالمي همراه يکنند 
تـحـکـيـم     .  و حتي تظاهرات راه بيندازد

وحدت ميتواند از يکطرف با هجاريـان  
يعني کساني که ما به ( و عبداله نوري 

قدرت برسيم تحويل دادگـاه جـنـايـات         
دست بدهد ) عليه بشريت ميدهيم شان

آذر را تـحـويـل       ١٨ و در عوض تريبون 
بگيرد و برداران بسيجـي مـزاحـم شـان         

چــون دســتــشــان در دســت هــم         .  نشــود
ولي حتـي ايـن رانـت امـنـيـتـي              .  است

راست هم تا آنجا از جـانـب حـکـومـت          
اسالمي رعـايـت مـيـشـود کـه پشـت                

" ما هستـيـم  . "راست خطر چپ را نبيند
اتفاقا از آن مواردي بود که حکومت را 

چون فورا اين را تشخيـص داد    .  ترساند
که اين حرکت در  آنجا که گردانـنـدگـان    

انتظار دارند تـوقـف نـمـي       "  ما هستيم" 
بلکه فراتر ميرود و لذا تا آنجا که .  کند

ــه                 ــيــاد دارم بــطــور وحشــيــانــه اي ب ب
تظاهرات هاي مشهد و تـهـران حـملـه           

آن .  کرد و صدها نفر را دسـتـگـيـر کـرد       
تظاهراتها به خوبـي نشـان داد کـه در            
پشت آن حرکت که دسـت راسـت اسـت        

 ! خطر چپ خوابيده است
ــظــاهــراتــي و               ايــن اســت بضــاعــت ت

مـا  .  اعتصابي راست در حـال حـاضـر         
. البته راست را دست کم نـمـي گـيـريـم         

بعالوه ميدانيم که نقطـه قـدرت راسـت        
در شکل دادن تحوالت از بـاال، قـدرت     

مخصـوصـا کـه      ( رسانه اي بسيار قوي 
 ١٥ حاال بي بـي سـي هـم تـلـويـزيـون                  
و )  ميليون پوندي اش را راه مي انـدازد 

همينطور قدرت بسيج ناسيوناليـسـم و     
مـهـمـتـر از       .  خرافه هاي ملي آنهـاسـت  

همه آنها ميتوانند روي حمايت بيدريـغ  
ولي اگر داريـم  . دول غربي حساب کنند

راجع به اعتصابات و اعتراضات تـوده    
اي در متن اوضاع سياسي ايران حـرف    
ميزنيم و بحث اين است که حـکـومـت      
اسالمي از چه چيز چنين سراسيمه شده 
و مانور ناجا راه مـي انـدازد و اوبـاش          
اسالمي را بـه مـيـدان مـي آورد، ايـن              

" جنبش چپ جامعه"بطور قطع از ترس 
و "  جنـبـش هـاي اعـتـراضـي مـردم             " و 
يعـنـي حـزب مـا         "  حزب انقالبي مردم" 

مقابله با نقطه قدرت هاي راست .  است
يـک وجـه ديـگـر         .  هم بر عهده ما اسـت 

بحث حزب و قدرت دوگانه اتفـاقـا ايـن      
است که راست را هـم بـيـش از پـيـش               

ايـن را اگـر الزم بـاشـد             .  آچمز ميکنـد 

ولـي  .  ميتوان مشروح تر صحبـت کـرد    
مردمي که  همين االن دارند تظاهـرات  

سيد علي "و اعتراض  ميکنند و شعار 
مرگ بـر  " و "  پيونشه ايران شيلي نميشه

حکومت اسـالمـي نـمـي       " و "  ديکتاتور
به نرم شان تبديل شـده اسـت،        "  خواهيم
" کـوروش کـبـيـر      " و   "  ما هستيم" دنبال 

قدم بعدي براي اين مـردم را    .  نمي روند
بـحـث حـزب و        .  ما تعـريـف کـرده ايـم        

قدرت دوگـانـه از جـملـه بـراي هـمـيـن                 
 . مطرح شد

 

باالخره يکي دو  نکتـه ديـگـر را          ) ٨ 
هم بايد در مورد روش مبارزه  بـه ايـن       

از .  چپ بهانه جو و سرگـردان بـگـويـيـم       
آنچه گفته شد پيداست که ما از رانـت      

) بـهـر انـدازه کـه دارد          ( امنيتي راست 
برخوردار نـيـسـتـيـم و بـايـد مـحـتـاط                 

اتـفـاقـا    "  مـا هسـتـيـم      " تـجـربـه      .  باشيـم 
ما نـبـايـد در       فعالبخوبي نشان داد که 

پي فراخوان دادن تظاهرات هايي از آن     
مـا بـايـد بـه         .  نوع به نام حـزب بـاشـيـم      

شکل پيچيده تر و عميق تر و متين تـر  
ما قدم بـه قـدم     .  و موثرتري عمل کنيم

حلقه محاصره را دور رژيـم اسـالمـي            
بطريق اجـتـمـاعـي، بـا          .  تنگ ميکنيم

بسيج نيروي جنـبـشـي و تـوده اي کـه              
امکان ضربه زدن رژيم اسـالمـي را بـه        

به وقت خودش .  حداقل ممکن برسانيم
ما بنـام حـزب فـراخـوان تـظـاهـرات و                

اما وقـتـي ايـن        . اعتصاب خواهيم داد
کار را ميکنيم که توازن قواي فعلي را   

وقـتـي کـه      .  بدرجاتي تغيير داده باشيـم 
فعاليت به نام حزب ديگر چنان وسيع و 
توده اي و علني باشد که کمـابـيـش بـه       

براي اينکه بـه  .  يک نرم تبديل شده باشد
آنجا برسيم بر ساختن حزب و  حـزبـيـت    
از يکسو و در عـيـن حـال بـه چـالـش                   
کشيدن حکومت در همه زمينـه هـا و       
متشکل کردن مردم حول سياست هاي 
حزب براي دخالت در اوضـاع از سـوي       

بـحـث حـزب و        .  ديگر تاکيد ميکـنـيـم   
قدرت دوگانه دقيقـا پـاسـخـي بـه ايـن             

نقشه اي است که وجوه مختـلـف   .  است
اين خط تـاکـتـيـکـي را يـکـجـا بـيـان                   

 . ميکند
اين فقط بخاطـر جـلـوگـيـري از صـرف             

ايـن بـجـاي      .  هزينه هاي انساني نيـسـت  
خود، مساله فقط احساس مسـئـولـيـت     

نسبت به انسانها و جان و امنـيـت شـان      
ايـنـهـم    . ( در يک حرکت معيـن نـيـسـت      

!)  البته يک وجه تمايز چپ و راست است
مساله اينجاست که ما حقيقـتـا دنـبـال       
کم خطر ترين مطمئن ترين کـم هـزيـنـه         
ترين راه پيروزي مردم ايران بر جمـهـوري   

ايـن راه دسـت مــا         .  اسـالمـي هسـتــيـم      
کمونيست ها و کـارگـران دسـت حـزب           

مسـالـه   .    کمـونـيـسـت کـارگـري اسـت           
اينجاست که ما از به ميدان آمدن تـوده    
ها منظورمان صرفا حرکت خودجـوش،  
. بدون سازمان و بـدون رهـبـري نـيـسـت          

مـا روي    .  راستش آن دست مـا نـيـسـت      
چيزي کـه دسـت خـودمـان اسـت نـيـرو                

ما به دقـت در پـي شـکـل           .   ميگذاريم
دادن اوضاع بنحوي هستيم که خودمان 

هر اندازه که اوضاع ايران با .  ميخواهيم
دخالت منظم و مـتـشـکـل کـارگـران و             
ــزب                  ــروزي ح ــي ــرود پ ــيــش ب ــردم پ م
کمونيست کارگري و مدنـيـت و رفـاه و          
شادي تضمين شده تر و امکان پـذيـرتـر      

اين در واقـع مـا را وارد بـحـث                 .  است
ديگري ميکنـد کـه سـيـر مـحـتـمـل و                 

چـگـونـه    .  مطلوب اوضاع چگونـه اسـت    
کمونيسم در ايران امروز ميتواند پـيـروز   
شود؟ چه الگويي بـايـد داشـتـه بـاشـد؟           

يـا الـگـويـي          ٥٧ الگوي اکتبر؟ الگوي   
جــوانــبــي از ايــن بــحــث را           .  خــودويــژه

اميدواريم در بخش هاي آتي اين نوشتـه  
اما همينقدر بـگـويـيـم کـه          .  دنبال کنيم

بهانه جويي منقد ما که شـمـا چـرا يـک         
اعتصاب نمي نوانيد سازمان بدهيد نـه    
فقط ناشي از عدم درک ايشان از تـوازن      
قوا و روش هاي مـبـارزه در جـمـهـوري          
اسالمي است، بلکه بيانگر اين است که  

. نقشه و تصوري بـراي پـيـروزي نـدارنـد         
چون اصال قصـدش  .  البته تعجبي ندارد

ايشان جـونـيـور سـيـاسـت         .  را هم ندارند
چنان که مي بينيد به اين روزگـار  .  است

ميگذرانند که نقي به ما بزنـنـد و بـراي        
اينکه مثال حرفشان را ثابت کنـنـد کـل      
چپ و اعـتـراض کـارگـري و راديـکـال                 

مـا  " جامعه و حـزب مـا را يـکـجـا بـا                 
بـرزخ  " الـبـتـه در        .  تاخت ميزند"  هستيم

 "! خواب و بيداري
—————— 

پوپوليسم مزمن، در " منظور مقاله )  ۱ 
حمـيـد   "  قدرت دوگانه" باره بحث حزب و 

نوشته سياوش دانشور است کـه  "  تقوائى
 . شماره گذشته به آن پرداخته ايم در سه
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 !...و سرگردان" ماهستيم"



 
 
 
 
 
 
 
با پوزش از وقفه اي کـه    :  يک توضيح( 

هفته قبل پيش آمد، اين هفته دنـبـالـه    
متن پياده شـده سـمـيـنـار بـازخـوانـي               

از مـنـصـور            ۲۰۰۱ کاپيتال فـوريـه     
ايـن  .  حکمت را مـالحـظـه مـيـکـنـيـد            

هشتمين بخش از اين سـمـيـنـار اسـت        
تـالش مـا     .   که در جوانان مـي آوريـم      

اين بوده است که هـر بـخـش در خـود           
در سه چهار هفـتـه   .  قابل استفاده باشد

آتي که کل اين سمينار را پياده کرديـم  
آنرا بصورت يکجا نيز منتشر خواهيم 

 .کرد
در بخشي که اين هـفـتـه مـيـخـوانـيـد             
منصور حکمت به چند نکتـه کـلـيـدي       

ويـژگـي هـاي کـاالي         .  اشاره مـيـکـنـد    
نيروي کار، فرمول ارزشي سـرمـايـه و        
پرده برداشتن از راز استثمار سـرمـايـه      
. داري توسط مارکس را بازگو ميکند

اشــارات جــالــبــي بــه پــروســه کــار در            
نظامـات تـولـيـدي مـخـتـلـف دارد و                 

در "  مازاد مـحـصـول   " جايگاه تصاحب 
تعريف شيوه هاي توليدي را تـوضـيـح      

همـه  " دست آخر بقول خودش .   ميدهد
را مـورد بـحـث        "  جالبي سرمايه داري

بصورت ساده و جـذابـي       .  قرار ميدهد
توضيح ميدهـد کـه چـه چـيـز بـنـيـاد                 

 .سرمايه داري را تشکيل ميدهد
اينبار هم مانند دفعات قبل کل بحـث  
را در واقع  پـيـاده کـرده ايـم و مـتـن                   
حاضـر بـا مـتـن مـوجـود در سـايـت                   
عـمــومـي مـنــصــور حــکـمــت بســيــار           

ما تمام سعي خـود را      .  متفاوت است
کرده ايم که متن پـيـاده شـده مـطـابـق           
گفتار شفاهي بـاشـد و هـرجـا چـيـزي               
اضافه کرده ايم آنرا در پرانتز قرار داده   

 )جوانان کمونيست. ايم
 

سمينار بازخوانی کاپيتال 
مارکس، انجمن مارکس لندن 

 ) ادامه( ۲۰۰۱
 

مـبـادـلـه        کـار حاال ما اين پـول را بـا         
 ؟نيروي کارميکنيم يا با 

سرمايه دار در بـازار پـول را بـا کـار              
کار چيزي اسـت کـه       .  مبادله نمي کند

بـعـدا آن کــارگـر در کـارخــانـه انـجــام                 
پول را با نيروي کار مـبـادـلـه       .  ميدهد

کــه آنــرا بــا ســاعــت مــي         .  مــيــکــنــيــم
ميگويد من اين پول را بـراي    .  سنجند

حـاال    -.  ساعت کار به شما ميدهـم  ۸ 
در روز يا در هر هفته، فعـال سـيـسـتـم        
حقوقي که اين قرارداد در آن هسـت را    

پـول را در        –.  اينجا بحث نـمـي کـنـم      
ازاء استفاده از سـاعـات مـعـيـنـي از             

کـارش  .  نيروي کار طرف به او ميدهـد 
را نمي خرد، نيروي کارش را به مـدت    

و آن نيروي کار را بـه      .  معيني ميخرد
 . کار واميدارد

 
 ويژگی کاالی نيروی کار

 
در نتيـجـه نـيـروي کـار دو رابـطـه بـا                   

يکي در بازار، که جنـبـه   .  سرمايه دارد
صوري و حقوقي تمکينش به سرمـايـه   

يعني ايـنـکـه آنـرا مـيـخـرنـد و               .  است
فــروخــتــه مــيــشــود بــه      .  مــيــفــروشــنــد

جنبه واقعي و جسمـي  )  دوم. ( سرمايه
تمکين آن به سرمايه،  وقتي است کـه    
در پروسه کار ابزار را بـرمـيـدارد و بـه         

دوجـا  .  کار شـروع مـيـکـنـد         )   انجام( 
يـک،  .  کارگر سرمايه دار را مي بـيـنـد     

در بازار بعنوان خريدار نيروي کـارش؛    
دو، در سطح توليد بعـنـوان کسـي کـه         

. وسائل توليد را نماينـدگـي مـيـکـنـد        
) سـرمـايـه دار     ( وسائل توليد دست او 

است و کارگر جنسي که فروخته اسـت    
را بـطـور بـالـفـعـل         )  يعني نيروي کار( 

 . تحويل ميدهد
 

کاالهاي ديگر را وقتي مـي خـريـد و          
ميفروشيد، به يک ارزشي خريده ايـد و    

نيروي کـار    .  به همان ارزش ميفروشيد
دارد و آن ايـنـسـت    )  با بقيه( يک فرقي 

که ارزش اش با آنچيزي که بوجود مي 
چرا؟ ارزش هر کـاال  .  آورد فرق ميکند

در بازار قاعدتا آن مقدار پـولـي اسـت      

که بابت آن مي پردازيم و مـيـگـيـريـم          
براي اينکـه بـتـوانـيـم جـايـگـزيـن اش                

اگر من به شما چيزي ميفـروشـم   .  کنيم
. و شما ارزش آنـرا بـه مـن مـيـدهـيـد               

منطقا،  آن مقدار پولي را به مـن داده    
ايد که اگر بخـواهـم مـيـتـوانـم بـروم و              

را بخرم )  چيزي که فروخته ام( لنگه آن 
خـرج بـاز تـولـيـد          .  و سرجايش بگذارم

مـبـادـلـه     .  آنرا داريد به من مـيـدهـيـد      
يعني اينکه شـمـا ارزش     .  يعني همين

آن .   يک چـيـزي را بـه مـن مـيـدهـيـد                
چـه  ( مقدار پول ميدهيد که بتوانـم آن      

را بـه مـوقـعـيـت قـبـلـي               )  که داده ام    
ميتوانم با پولي کـه بـه مـن        .  برگردانم

داده ايد، آن ارزشي که شما به من داده 
 . ايد را جايگزين کنم

 
نيروي کار چه؟ ايـن کـاال ويـژگـي اش           

نيروي کار با يک مقـدار  .  همين جاست
پول جايگزين ميـشـود ولـي در عـيـن            

. حال محصول جديد بوجود مـي آورد     
ارزش نيروي کار مسـاوي نـيـسـت بـا            

انـجـام داده     )  کـارگـر  ( مقدر کاري کـه    
مساوي است با مقدار کاري که .  است

يکنفر بايد انجام دهد براي اينکه ايـن    
وقتي سرمايه دار .  زنده بماند)  کارگر( 

 ۸ نيروي کار کارگـر را مـيـخـرد پـول              
پـول آن    .  ساعت کار را به او نمي دهـد   

مقدار کاري را ميدهد کـه اجـتـمـاعـا          
الزم است براي اينکه کارگر فردا زنـده    

در نـتـيـجـه       .  باشد و به سر کار برگـردد 
. دارد ارزش معاش کارگر را مـيـدهـد     

مزد، يا پولي که براي خريد نيروي کار 
ــشــود،         ارزش )  مــعــادل ( صــرف مــي

. ساعاتي که او کار خواهد کرد نيسـت 
به اندازه ساعت کاري است کـه يـکـي        
بايد انجام دهد تا اين کـارگـر مـعـاش       

اگر فرض کنيد در جـهـان   .  داشته باشد
فقط يک کـارگـر و يـک سـرمـايـه دار                 
هست، پولي کـه بـه کـارگـر مـيـدهـد                
معادل آن تعداد ساعات کـاري هسـت     
که او بايد مـعـاش خـودش را تـولـيـد             

اگر بيشتر از آن کار بکنـد بـيـش      .  کند
از ارزشــي کــه دريــافــت کــرده اســت              

 . تحويل ميدهد
 

 اسثتمار و مبادله معادلھا
 

آيا کارفرما دارد از نظر مبادله اي سـر  
ايـنـجـا هـم       .  کارگر کاله ميگذارد؟ نـه 

. يک مبادله معادل صورت مـيـگـيـرد      
کار کـاال اسـت و ارزش         )  نيروي( اگر 

هر کاال آنچيزي اسـت کـه بـتـوان آنـرا            
جايگزين کرد، پولي کـه کـارفـرمـا بـه          
کارگر ميدهد معادل وسائل معيشـت  
و خرج زنـدگـي اسـت کـه ايـن کـارگـر                
بتواند فردا با هـمـان حـالـت بـي چـيـز              

دوباره آن کـارگـر     .  دوباره به بازار بيايد
ايـن  .  سر آن خط توليـد حـاضـر بـاشـد         

ولي اين .  ارزش نيروي کار کارگر است
نيروي کار با اين ارزش وقتي به کار وا 
داشته بشود، بيشتر از ارزشـي کـه در       
توليدش بـه کـار رفـتـه اسـت تـولـيـد                   

تــمــام رمــز ارزش اضــافــه        .  مــيــکــنــد
 . اينجاست

 
شمـا وقـتـي آهـن را مـيـخـريـد و در                     
دستگاهي مـيـگـذاريـد و مـاشـيـنـي               

آهـن بـا آن مـاشـيـن            .  درست ميکنيد
هـر ارزشــي دارد بـا خــودش           .  مـيــرود 
ارزش آهني که در اتـومـوبـيـل     .  ميبرد

به کار رفته همراه با آن اتوموبيل از در 
نــه چــيــزي   .  کــارخــانــه بــيــرون مــيــرود     

ولي اين کـارگـر     .  ميدهد و نه ميگيرد
وقتي از در کـارخـانـه بـيـرون مـيـرود                
معاش خودش را تولـيـد کـرده اسـت،         
عــالوه بــر آن، يــک چــيــزي هــم پشــت             

 . سرخودش به جا گذاشته است
 

کارگر آنچه توليد کـرده  " اين فرمول که 
" مــعــادل ارزش نــيــروي کــارش اســت         

و بعد، استثمار اين نيست .  غلط است
که ارزش نـيـروي کـار را بـه او نـمـي                   

ارزش نيروي کـار يـک مـقـوـلـه           .  دهند
کاپيتاليستي است و در کاپيتـالـيـسـم     

. همانست که مـيـگـويـنـد       )  آن( ارزش 
ارزش نــيــروي کــار کــارگــر را بــه او                

ميگويند اين پول را به شـمـا   .  ميدهند
مـيــدهــم و شــمــا هـم چــيــزي بــه مــن               

دوباره با آن پول عين چـيـزي     .  ميدهيد
مـثـل   .  را که به من داده اي پس بگـيـر  

ميوه و کتاب و مـاشـيـن و هـر چـيـز                 
اين را از شما ميخرم با پولـي  .  ديگري

کــه بــه شــمــا داده ام مــيــتــوانــي آنــرا              
مـبـادـلـه مـعـادل هـا            .  جايگزين کنيد

اساس تحليـلـي سـرمـايـه داري          .  است
مــبــادــلــه .  مــبــادــلــه مــعــادل هــاســت      

نامعادل ها فرع و تصادفـي اسـت کـه        
 . در اين جامعه اتفاق مي افتد

 

پول با نيروي کار بطور معادل مبادـلـه   
بـعـد در آن پـروسـه تـولـيـد                .  ميـشـود  

دوازده ساعت آن نـيـروي کـاري را کـه           
ته پروسه کـه  .  خريده اند به کار ميبرند

مــحــصــول را مــي بــيــنــيــد مــتــوجــه            
ساعت کار مـي ارزد     ۱۲ ميشويد که 

سـاعـت کـار         ۵ حال آنکه کارگر را بـا    
 ۷ يـعـنـي      .  ميـشـود بـاز تـولـيـد کـرد             

در نتيجه ما يک .  ساعت ارزش اضافه
فرمول ديگري احتياج داريـم کـه ايـن          

. مـعـادـلـه را بـگـويـد           )  ارزشي( جنبه 
يعني ارزش ها را مقايسه کـنـد و نـه          

ارزش هـا را پشـت سـرهـم             .  اشياء را  
 .بچيند

 
 فرمول ارزشی سرمايه 

 
 :  فرمولي که مارکس دارد اين است

 
W = C + V + S 

 )٤ فرمول (
 

اگر فـرض کـنـيـم کـل ارزش کـااليـي                
ايـنـجـا داريـم         –بـاشـد      Wتوليد شده 

ايـن    -راجع به ارزش صحبت ميکنـيـم  
W       ارزش وسـائـل     :   مساوي اسـت بـا

توليدي که در اين پروسه بکار رفـتـه و      
  Cايـن را بـا         .  مستهلک شـده اسـت    

بعدا ميگويم عـالمـت   .  نشان ميدهيم
يـک مـقـدار      )  سرمايه دار  . ( چه هست

وسائل توليد خريده، مواد خام خريـده،  
برق، گاز، آهـن، فـلـزات مـخـتـلـف و                
هرچه، که در شيء نهايي بـکـار رفـتـه         

ارزش خود را به کاالي مختلـف  .  است
بـه  .  منتقل کرده است)  که توليد شده( 

ارزش نيروي کـاري کـه     )  يا(   Vاضافه 
پول آنرا در بـازار      )  سرمايه دار( طرف 

اضـافـه   )  يـا (   Sبه اضـافـه     .  داده است
. ارزشي که برايش به جـا مـانـده اسـت        

عالوه بر پول هايي داده، آن چيـزي کـه     
ايـن ارزش    .  برايش به جا مـانـده اسـت     

 .    اضافه است
ارزش کاالهاي توليد )  بعبارت ديگر( 

از ســه بــخــش تشــکــيــل         )  W( شــده   
وسائل تـولـيـد و مـواد         )  C. (ميشود

خام و ماتريالي که در آن بکار رفـتـه و     
ارزش خود را به کاالي نهايي منـتـقـل    

مـزدي کـه بـه کـارگـر            )  V( کرده اند،   
داده ايم، که ارزش نيروي کار اوسـت و    
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بـه  .  به کاالي نهايي منتـقـل مـيـشـود       
يــک اضــافــه اي کــه در         )  S( اضــافــه   

 . صحنه مانده است
 

ديـگـر يـک رابـطـه          )   ٤ فـرمـول     ( اين   
. همه اينـهـا عـدد اسـت        .  ارزشي است

همه اينها تومن است، دالر اسـت، يـا     
 + W = C + Vاين فرمول   .  هرچه

S    اساس جنبه محتوايي و مضمـونـي
) ٣ فــرمــول   ( آن يــکــي     .  ارزش اســت  

پروسه گردش و جسـمـي سـرمـايـه را              
نشان ميداد، اين محتواي مضـمـونـي    

 . سرمايه را نشان ميدهد
 

)  ٤ در فرمول   ( تمام قضيه به اين تکه 
 Vکارفرما پول !  V + S: برميگردد

+ S        کــارفــرمــا !  را نــمــي دهــدV  را
! را از بغل آن درمـي آورد     Sميدهد و  

.  کـار )  نـيـروي  ( بخاطر خصـلـت ويـژه          
بخاطر اينکه کارگري کـه آمـده اسـت          
کار بکند يک مـبـلـغـي بـراي تـامـيـن             
معاش خودش و بازتولـيـد جسـمـي و         
روحي خودش ميگرد، ولـي سـاعـات        
معيني کار ميکند که  در آن ساعـات  
بيشتر از آن چيزي که بـراي آمـدن سـر        
ــيــد                ــول کــار مصــرف کــرده اســت، ت

اشــيــاء بــيــشــتــري تــولــيــد       .  مــيــشــود
در کـل سـرمـايـه         )  منـظـور  . ( ميشود

) S( اين ميـشـود     ).  است( اجتماعي 
و اين ارزش اضافه است .  ارزش اضافه

که سود و اجاره و بهره همه اشکالي از   
آن هستند که بـه جـيـب سـرمـايـه دار             

 . ميرود
 

 کار ینيرو یخصلت تاريخ
 

چندتا نکته، يک نرخ ها و عـددهـايـي      
 . را اينجا بايد برايتان بگويم

اوال ارزش نيروي کار براي مارکس باز 
. يک پديده اجتماعي و تاريـخـي اسـت     

اينطور نيست که مينيمم بخور و نمير 
ارزش .  را ارزش نيروي کار ميگـويـنـد   

نيروي کار اجتماعي است و مـارکـس       
ميگويد بـه ايـن مـعـنـي در نـتـيـجـه                  

دورانــي، تــاريــخــي و     .  اخــالقــي اســت  
در کشـوري کـه کـارگـر         .  اخالقي است

بنا به استانداردهاي آن جامعـه آنـروز،     
در نتيجه پروسه هاي تـاريـخـي، بـايـد        

خانه داشته باشد، بايد ماشين داشـتـه     
باشد، و بايد تلويزيون داشته بـاشـد، و     
بــايــد بــتــوانــد بــچــه اش را مــدرســه              
بگذارد، اگر جامعه به ايـنـجـا رسـيـده         

در ايـن  (استاندارد بازتوليد نيروي کار 
جامعه تـاريـخـا    .   همين است)  جامعه

چگونه ميتواند به ايـنـجـا بـرسـد؟ بـا             
مبارزه طبقاتي، بـا رشـد تـولـيـد، بـا               
هزار و يک فعل و انفعالي که مـيـتـوان    
. سرجاي خودش راجع به آن بحث کنيم

ولي منظور مارکس مينيمم بـخـور و       
مـنـظـورش آن      .  نمير مـعـاش نـيـسـت       

مقداري از کاالها، مـجـمـوعـه اي از           
کاالها و خدماتي است که يک کـارگـر     
بايد بگيرد براي اينکـه حـاضـر بـاشـد          
فردا صبح با آن آمادگي قبلي اش سـر    

) مـخـتـلـف    ( اين در جوامع   .  کار برود
فرق ميکند و در نتيجه ارزش نـيـروي       

بـا مـبـارزه      .  کار مـيـتـوانـد بـاال بـرود          
کارگري براي گرفتن حق و حقوق شان، 

. ارزش نيروي کارشان را باال بـرده انـد      
نــيــروي ( چــيــزي کــه بــراي بــازتــولــيــد         

احتياج دارد ميتوانـد شـامـل      )  کارش
عالوه بر معاش بخـور  ( چيزهاي ديگر 

 . باشد) و نمير
 

ثانيا،  اگر طوالني تر و تـاريـخـي تـر           
نگاه بکنـيـد، از نـظـر مـارکـس، ايـن                
مبلغي که دست کارگر مي آيد بايد نه 
فقط يک نسل کارگري بـلـکـه امـتـداد          

. نسل هاي کارگري را تـامـيـن بـکـنـد        
اين خرجي است که جامعه بابت وجود 

در نـتـيـجـه از         .  طبقه کارگر مـيـکـنـد    
 -در زمان مـارکـس الاقـل       –يکطرف 

اين بـايـد خـرجـي بـاشـد کـه خـانـواده                  
کارگري بتواند با آن زندگي بـکـنـد تـا         
فرزندانش دوباره بتوانند بعنوان کارگـر  

در .   به خط توليد بيايند و کار کـنـنـد     
نتيجه مزد به اين معـنـي نـيـسـت کـه           
فقط آن شخـص کـارگـر بـتـوانـد بـرود              

ــقــه            )  ســرکــار (  ــد طــب ــاي ــرگــردد ب و ب
بتواند از نظر اجتمـاعـي بـاز      )  کارگر( 

 . توليد بشود
 

خانواده، به اصطالح مزد خـانـوادگـي،    
ولي جـنـبـه      .  فقط يک گوشه اين هست

جنبه هايي که بعدا .  هاي ديگري دارد
. دولت وارد ميشود)  نقش( مي بينيم 

مثال خرج بهداشـت، خـرج آمـوزش و          
پرورش، خرج هاي ديگري که مصـرف  

کننده آن بعضا و يا حتي عمدتا طبقـه  
کــارگــر مــيــتــوانــد بــاشــد، از طــريــق           

مزد يا حقوق پرداخـت نـمـي      )  صرف( 
در کل سرمايه اجـتـمـاعـي ايـن          .  شود

. قرار ميگـرد  Vجزو همان )   مخارج( 
شما مزد را به يک نـفـر داده ايـد ولـي           
مــثــال در عــوض اش مســکــن هــاي            
کارگري در جامعه بدرجه اي سوبسيـد  
ميشود يا آموزش و پرورش مـجـانـي      
شده يا حق اوالد مـيـدهـنـد يـا اتـفـاق            
هاي مخـتـلـفـي کـه بـاعـث مـيـشـود                 
خانواده کارگري سرپا بمـانـد و پـدر و          
مادر سرکار بروند و يا بـچـه هـايشـان         

ايــن .  بــزرگ بشــونــد و ســرکــار بــرونــد        
) ٤ در فرمـول    (   Vمجموعه اش زير   

آدام اسميت به ايـن مـيـگـفـت        .  ميرود
ايـن پـولـي اسـت کـه            ".  صندوق مـزد " 

) باز توليد نـيـروي کـار     ( سرمايه خرج 
دولت ايـن    ) البته(در آن دوره . ميکند
را نداشته است و هـمـه       )  امروز( نقش 

خــيــلــي .  اش را ســرمـايــه دار مـيــداد          
يـک پـولـي بـه         !  هايش را هم نـمـي داد    

کارگر ميدهد و مـيـگـويـد بـرو فـردا               
اگر طبقه کارگر حس کـنـد کـه      .  برگرد

واقعا با اين پـول غـذاي بـچـه اش يـا              
لباس بـچـه اش تـامـيـن نـمـي شـود،                 
مبارزه باال ميگيرد، مجبور ميشونـد  

بهر حال خـواسـتـم بـگـويـم           .  که بدهند
اجتـمـاعـي    )  ارزش نيروي کار( مساله 

است، تاريخي است و بـقـول مـارکـس         
و اينها تاريخا .  ميگويد اخالقي است

توسط کشمـکـش طـبـقـاتـي تـعـيـيـن               
 .ميشوند

 
 Vو      Sنکته ديگر اين است که رابطه 

چـي هسـت؟ از       )   ٤ در فرمول ( با هم 
در مـي       S چـه مـقـدار       Vچه مقـدار    

آيد؟  از چه مقدار پولي که براي ارزش 
نيروي کار ميدهيد چـه مـقـدار ارزش        
اضافه ميتوانيد توقع کنيد؟ اين ديگر 
مشــخــص اســت، بســتــگــي دارد بــه           
تکنولژي، بسـتـگـي دارد بـه سـاعـت             
کار، اينجاسـت کـه الزم اسـت بـه دو               

ارزش " و   "  ارزش اضافي مطلق" مقوله 
اما قبل از .  اشاره کنيم"  اضافي نسبي

بـپـردازيـم،    )  مـقـوالت  ( اينکه به ايـن      
چند کلمه راجع به پروسه کار و روزکـار  

 .بگويم
 

 پروسه کار، مازاد محصول

 
پروسه کار آن پروسه اي است که اينجا 

کـار و    )  ٣ اشاره به فرمـول    . ( کشيديم
وسائل توليد باهم قاطي مـيـشـونـد و         

عنصر زنده .  محصول ديگري ميدهند
و فعاله اين پروسه، کار اسـت، کـارگـر      

عــنـصــر مــرده و بـه اصـطــالح            .  اسـت 
شيئي پروسه، وسائل تـولـيـد و غـيـره          

وسـائـل تـولـيـد و          ( کارگر اينها .  است
را ميگيرد و در يک پروسـه  )  مواد خام

فيزيکي با آن وسـائـلـي مـيـسـازد کـه            
ايـن پـروسـه کـار،         .  قابل فـروش اسـت    

يعني تقابل فيزيکي و مـادي نـيـروي          
کار و وسائل توليد،  در هـمـه شـيـوه             

. هاي توليد تاريخ جهان مشترک اسـت 
يعني در هر سيستم اجتماعي هـمـيـن    

همانطور که در ابـتـداي بـحـث         .   است
برايتان از مارکـس خـوانـدم سـيـسـتـم            
اجتماعي يعني وجود هـمـيـن پـروسـه          

يک عده با يـک وسـائـلـي کـار            ).  کار( 
قـبـل از     .  اين يعني جـامـعـه   .  ميکنند

هرچيز شرط وجود جامـعـه ايـن اسـت         
. که اين مکانيسم وجود داشتـه بـاشـد     

يک عده با يک وسائلي بروند و معـاش  
اين فصـل مشـتـرک      .  شان را دربياورند

سرمايه داري با همه شيوه هاي ديـگـر     
ــد  (  ــي ــول ــه        .  اســت)  ت واضــح اســت ک

سرمايه داري بر مبناي يک تقسيم کار 
خيلي پيچـيـده تـر، در ابـعـاد خـيـلـي                 
وسيعتر، و نوع رابطه پيچيده تري بيـن  
کار و سرمايه انجـام مـيـگـرد تـا يـک             

ولي ماهيـتـا پـروسـه کـار          .  نظام بدوي
چيزي جز اين نيست کـه نـيـروي زنـده           

وسائل تـولـيـد را بـرمـيـدارد و             ) کار(
. سوژه طبيعي را با آن تغيير مـيـدهـد     

تبديل به چيزي قـابـل اسـتـفـاده بـراي             
قبـال قـابـل اسـتـفـاده           . خودش ميکند

نيست اما آن کاال يا مـحـصـولـي کـه          
قبلش يه .  توليد ميشود بدرد ميخورد

مشت سنگ و چوب و آهـن و غـيـره            
شيـوه هـاي     ( اين پروسه در همه .  است

مشتـرک اسـت، در نـتـيـجـه             )  توليدي
) ٣ فــرمــول   ( ويــژگــي ســرمــايــه ايــن        

نــيــســت، ويــژگــي ســرمــايــه داري آن           
 . است) ٤ فرمول (ديگري 

 
چيز ديگري هم که باز ويژگي سرمـايـه   
داري نيست، اين است که ايـن پـروسـه      
هميشه در طول تاريخ، مگر در اوايـل    
زندگي بشر،  محصولي بيش از آنـچـه   

که کارگر مصرف کـرده اسـت بـوجـود         
مـنـظـور      –هميشه کارگر .  آورده است

به معني عام کلمه است، نه پرولتـاريـا  
وقتي کار کرده است اگر در آخر روز     -

که خسته و کوفته شده است، اگر فقـط  
آنقدر توليد کرده بود که خـودش زنـده       
بماند، ما يک سيستم اقتصـادي رشـد     

هرکسي داشت هـرچـه     .  يابنده نداشتيم
چيزي اضافه !  را که پيدا کرده ميخورد

نمي ماند که بعد فردايش بر آن مبنـي  
يـا  .  آدم هاي بيشتري بتوانند کار کنند

حجم امکانات جامعه افـزايـش پـيـدا         
) ارزش اضـافـه  (   Sسيستمي که .  کند

حاال در سيـسـتـم    .  ندارد رشد نمي کند
. مـيـگـويـيـم        Sسرمايـه داري بـه آن           

 ). است(مازاد محصول ) منظورم(
 

ولي وقتي مازاد محصول بوجود مـي    
آيد، طبقات بـوجـود مـي آيـد، دولـت            
بوجود مي آيد، و اين مازاد محـصـول   
را از کسي که توليد کرده است سـنـتـا      

. ميگيرند و به کس ديگري مـيـدهـنـد    
يک عده اي باالخره در جـامـعـه بـلـنـد           
ميشوند و مـيـگـويـنـد ايـن سـيـسـتـم               
مازاد محصول دارد و براي مـا خـوب     

دولت تشکيل .  و اينرا ميگيرند.  است
ميدهند که بتواننـد بـه زور بـگـيـرنـد             

نگذارند کـه کسـي مـحـصـول            !   ديگر
ــگــهــدارد        ــه ايــن هــم       .  خــودش را ن ب

ميگويم روابط تـولـيـد و شـيـوه هـاي             
در نيتجه شيوه توليد .  توليد اجتماعي

که در اول بـحـث و در مـاتـريـالـيـسـم                 
تاريخي راجع به آن صـحـبـت کـرديـم،          
ــظــام                    شــيــوه اي اســت کــه در هــر ن

مــي آيــنــد و آن اضــافــه           )  تــولــيــدي( 
ــن ( مــحــصــول را از طــرف               ــارک ) ک

 . ميگيرند
 

در سيستم برده داري يک جـور اضـافـه      
محصول او را ميگيرند، در سـيـسـتـم       
فئودالي يک جور اضافه محصول او را 

در بـرده داري خـود طـرف            .  ميگيرنـد 
. مال صاحب اش اسـت     )  فرد کارکن( 

و چـيـزي تـولـيـد          ( هر کاري هم بکنـد    
کـار مـفـت      .  مال صاحبش است)  کند

اضافه محصول يـعـنـي    .  انجام ميدهد
بـرده  ( مي آيد همه کارهاي طرف .  اين
) بـرده دار   ( را انجام ميدهد و او   )  دار
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در سـيـسـتـم       .  زنده نـگـاهـش مـيـدارد       
. فئودالي طرف مـال اربـابـش نـيـسـت          

ولي موظف است از مـحـصـولـش بـه            
موظـف اسـت روي       .  ارباب سهم بدهد

قـطـعـه    .  زمين ارباب مفتي کـار کـنـد     
خودش به کنار، روي قطعه اربـاب هـم     

. شکل هاي مختلفي هست.  کار بکند
يک آدمـي  )  رعيت بر خالف برده( ولي 

خـودش صـاحـب      .  هست براي خـودش 
شخصيت خـودش اسـت امـا نـيـروي              
کارش را بايد مطابق عرف آن جامـعـه   
در اخــتــيــار اربــابــش قــرار بــدهــد و               

هميشه سـر  .   محصولش را به او بدهد
سال  ارباب و دهاتي ها مي نشستـنـد   
و ميگفتند هرکس چـه سـهـمـي بـايـد           

دعوا ميشد و  خون و خونريـزي  .  بدهد
راه مي افتاد و در ايـران کـه  زمـيـن               

يا نسق اش را ميگرفتنـد را    )  رعيت( 
شـمـا بـه      .  به کسي ديـگـري مـيـدادنـد       
ايـن قـرار     !  اندازه کافي باج نمـي دهـي    

دادها وجود دارد و مـحـصـول اضـافـه        
 . کار را ميگيرند

 
 !همه جالبی سرمايه داری

 
مارکس ميگويد مشخصه مـنـحـصـر     
بفرد هر شيوه توليدي که آنرا تـعـريـف      
ميکند اين است که چگونه اين اضافه 

چه مکانيـسـمـي    .  محصول را ميگرند
اين اضافه محصول را از اين ميگيـرد  

در سـرمـايـه داري،        .  و به او مـيـدهـد       
نکته جالب اينجاست، پيچيدگـي ايـن     
جــامــعــه در ايــن اســت، ايــن اضــافــه            
محصول از يک عـده آدم آزاد، کـه بـه            
اختيار خودشـان کـار مـيـکـنـنـد، در              
بازاري که معادل ها مبادله ميـشـود،   
همه چيز به قـيـمـت خـودش فـروخـتـه              
مــيــشــود، در ايــن ســيــســتــم اضــافــه          
ــوي جــيــب او                ــرود ت مــحــصــول مــي

تمام جالـبـي سـرمـايـه        )!  سرمايه دار( 
داري اين است که بنظر مي آيـد شـمـا      
. کار ميکنيد و حقوق تان را ميگيريد

جنس آورده ايـد فـروخـتـه ايـد و پـول                 
مشـکـل شـمـا       .  قميتش را گرفتـه ايـد    

چيست؟ اما ته آنرا که نگاه ميـکـنـيـد     
اين هـمـان پـروسـه       !   مي بينيد که هي

بـاز  .  اسـت )  گرفتن اضافه مـحـصـول   ( 
کـار کـرده     ( در اين مکانيسم  که مـن    

تو هم پول آورده اي و سـودش را            )  ام
گرفته اي و هرکسي يک چيزي گـرفـتـه      
است، همـان چـيـزي را کـه داده پـس                
گرفته است، در چـهـارچـوب مـبـادـلـه            
معادل ها بين آدمهاي آزاد کـه هـيـچ          
کس برده و رعيت ديگري نيسـت، هـر     
کس حق دارد آن کار را بکند يا نکند، 
هيچ اجبار فيزيکي و فوق اقـتـصـادي      

مـازاد  ( در آن نيست،   اين امکـانـات     
ميرود دسـت  )  محصول، ارزش اضافه

و اگر کسـي مـيـخـواهـد        .  کس ديگري
 :بداند چرا، بايد سراغ اين فرمول بيايد

  W = C + V + S  
 

از آنجـايـي کـه پـروسـه تـولـيـد دسـت                  
کارفرماست، و زير مالکيت او انـجـام   
ميشود، محصوالت پروسه توليد مـا    

من مـي آيـم بـراي شـمـا کـار               .  اوست
ميکنم، کارخانه مال شـمـاسـت، پـس       

.  محصول پروسه توليد مال شـمـاسـت     
نمي توانم بيام براي شمـا کـار کـنـم و           

ــيــرون       )  مــحــصــول را   (  بــراي خــودم ب

ميگويد آقا اين کارخانـه مـال     .  بياورم
من است و هرچه که توليـد شـود مـال        

شما اينـجـا آمـده ايـد کـار            .  من است
مي شد عکس ايـنـرا تصـور      . کرده ايد

هست يک جـاهـايـي کـه وسـائـل           .  کرد
توليد مال کس ديگري اسـت و شـمـا          
ميرويد هرچه توليد کرديد بيـرون مـي     

. آوريد و يـک پـولـي بـه او مـيـدهـيـد                  
ــا          ــاراژه ــعــضــي گ ــر      ( ب ــي ــم ــع ــژه ت وي

شما مـاشـيـن    .  اينطور است)  اتومبيل
تان را مـي بـريـد و خـودتـان درسـت                   
ميکنيد و پولي بـابـت کـرايـه آچـار و            
وسائل به او مـيـدهـيـد و بـيـرون مـي              

مـي  )  ماشين، محصول کار را  . ( آييد
ولي سيستم سرمايـه  .   بريد ميفروشيد

کـارخـانـه مـال       .  داري اينطور نـيـسـت     
اوست و کنترل بر پروسه کـار تـعـيـيـن          
ميکند که وسـائـل تـولـيـد مـال کـي                

کارخانه چيزي جز اسم ديـگـري   .  هست
براي مجموعه اي از وسـائـل تـولـيـد              

وسائل توليد ما هرکس بـاشـد   .  نيست
و پروسه کار زير حـاکـمـيـت کـنـتـرل و            
هرکس باشد، محصـوالتـي کـه آنـجـا          

مالک و حـاکـم     ( توليد ميشود مال آن 

کـار  ( طرف مقابـل    .  است)  پروسه کار
 . سهم اش را ميگيرد و ميرود) زنده

 
در دل ايــن مــبــادــلــه مــعــادل هــا و                
مناسبات ملکي سرمايه داري هسـت  
که باعث ميـشـود اضـافـه مـحـصـول            

هيچ قشـون    .  بدست کس ديگري برسد
نمي کشند کسي را بگيرند بـزنـنـد، از      
خانه کسـي امـوالـش را بـيـرون نـمـي                
کشند، آدمها را نمي دزدند، مـحـالت   

هـر رزو هـمـه بـا           !   را آتش نمي زنـنـد    
اتوبوس و قطار و مترو ميروند سرکـار  

شـب خـداحـافـظـي        .  و کار مـيـکـنـنـد       
. ميکنند و درها را قـفـل مـيـکـنـنـد             

) ســرمــايــه دار  ( کــارخــانــه مــال يــارو       
در انـبـار     )  توليـد شـده    ( است، وسائل 

اوست، مياورند بيرون، او ميفروشـد و    
حقوق ما را هم کـه    .  پولش را ميگيرد

ايـن  .  يا قبال داده و يـا بـعـدا مـيـدهـد          
 . است راز اقتصاد سرمايه داري

اقـتـصـاد    )  ٤ فـرمـول     ( در نتـيـجـه آن        
 . سرمايه داري را نشان ميدهد

 
 )ادامه دارد(
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 سامان از اتاوا کانادا
 به دانشجويان شيراز

کيان آذر نويد مينايي و اليا تـابـش   
عزيز با ادامه دار شدن اعـتـراضـات    
دانشجويان بخصوص در شيـراز کـه     
نشونه اعتماد به حقانيت مـبـارزات   
بــرابــري طــلــبــانــه و آزاديــخــواهــانــه        

اين مهم است که همچنـان  .  آنهاست
دلگرم باشند و همـيـن اعـتـراضـات        
انساني را جهت آزادي دوسـتـانشـان    
ادامه دهند و من با شما هم عقيـده  
هستم کـه اعـتـصـاب غـذا چـنـدان                
حرکت مـحـوري و قـابـل تشـويـقـي              

مـن از تـمـام دانشـجـويـان             .  نيـسـت  
ميخواهم به اين مهم تـوجـه کـامـل       

چـون تـک تـک        .  توجه داشته بـاشـنـد   
ــاارزش               ــراي مــا ب شــمــا عــزيــزان ب
هستيد و فعاليتهاي مداوم شـمـا و       
همگامي شما با کارگران و جـنـبـش    
زنان و کودکان مـيـتـونـه هـمـچـنـان             

صداي اعتراض مشترک شما در يک 
اتحاد منسجم و انسـانـي بـه گـوش         
ســران رژيــم جــالد اســالمــي ايــران           
برساند و همچنين کساني که واقعـا  
چشم انتـظـارشـان بـه روشـنـگـري و              

شـمـا   .  روشن بيني انقالبي شمـاسـت  
بايد الگو و چشـم مـردم سـتـمـديـده           

لـطـفـا    .  باشيد و راه را نشـان دهـيـد       
بجايـگـاه خـود در ايـن زمـان آگـاه                 
باشيد و دانش آموزان را هـم هـمـراه      
خود به اعتراض سراسري به حمايت 

. از خود و کارگـران تشـويـق کـنـيـد          
اعتصاب و تعطيلي مدارس بخشـي  
از ايــن جــنــبــش نــمــاديــن انســانــي           
شماست و من از طرف حکک ايـران    
دست همه شما را ميفشارم و امـيـد   
پيروزي و آزادي هـمـه دانشـجـويـان          
عزيز را از بند توحش سرمايه داري   

 .پيروز باشيد.و اسالم دارم
 

براي خوانندگان توضيح دهيم :  ک. ج
که دوست عزيز ما سامان احـتـمـاال    
اين سطور را بعد از ديـدن بـرنـامـه           
ميز گرد رضا مرادي با اليا تـابـش،   
کيان آذر و نويد مينـايـي در مـورد        
ــه                  ــمل ــف و از ج ــل ــخــت ــل م مســائ

مـا  .  دانشجويان شيراز نـوشـتـه انـد        
اميدواريم که موفق بشويم از طريـق  
چاپ نوشته شما موجبات اينکه بـه  
گوش دانشجويـان شـيـراز بـرسـد را            

 . فراهم کنيم
 

 احمد از تھران
 ممنون از نشريات

با  سالم و شب بخـيـر، مـمـنـون از          " 
ايــنــکــه  بــرام  نشــريــات را مــي                  

. لطفا مرتب بـرام بـفـرسـت      .  فرستيد
 "مرسي

 
احمد جان منـتـظـر نـظـرات و          :  ک. ج

بـرايـمـان    .  نوشته هاي شما هسـتـيـم     
بنويسيد که کدام نشريات را بيشتـر  
ميخوانيد، به کدام مطالب بـيـشـتـر     

به نظر شما نشريه مـا    .  عالقه داريد
. بايد به چه چيزهايي بيشتر بپردازد

همينطور خـود را هـمـکـار نشـريـه               
قلـمـداد کـنـيـد، خـبـر و گـزارش و                   

 .مطلب و عکس برايمان بفرستيد
  
 

 انوش از اصفھان
 ؟!حذف زبان فارسی

با توجه به ايـنـکـه    .،سالم کيان جان" 
خود شما گفـتـه بـودي مـن بـه ايـن               
ايميل سوالمو بفرستم منم ابن کارو 

 :کردم و شرح سوال من
مي خواستم بدونم منظور کامـل از    
حذف زبان فراسي چيه؟ آيـا مـنـوط      
به تغيير زبان از فـارسـي بـه التـيـن          
فقط در حد مـنـاسـبـات رسـمـيـهـا؟           
زبان رسمي کـالً بـه التـيـن تـغـيـيـر               
ميکنه؟ و وجه ديگه سوالم، اينـکـه   
چرا و بـر اسـاس کـدوم مـنـطـقـي و                
برهان به اين نـتـيـجـه رسـيـديـن کـه             
يکي از علت هاي عـقـب مـانـدگـي          

 ايران زبان فارسيه؟
بازم تشکر از وقتي که مـي زاري و      

. ســوالــمــو بــي جــواب نــمــي زاري            
 "بدرود

 
انوش عزيز ما نمي خواهيم و   : ک.ج

بهر حال  نمي توانيم زبان فارسي را   
زبان فـارسـي يـک زبـان         .  حذف کنيم

مـيـلـيـون      ١٠٠زنده است و بيش از 
به آن صحبت ميکنـنـد و تـا آيـنـده            

. قابل پيش بيني برقرار خواهد بـود   
ما در برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر از               
تغيير خط فارسي صحبت کرده ايـم    

احـتـمـاال شـمـا        .  و نه زبـان فـارسـي       
. منظورتان از زبان همان خط بـاشـد  

تغيير خط فارسي اتفاقا حـتـي يـاد      
گـيــري و نـوشــتـن زبـان فـارســي را                

اما چرا خط فارسي .  آسانتر ميکند
يکي از علت هاي عـقـب مـانـدگـي          
است، به اين برميگردد که اوال ايـن    
خط نوشتن و ياد گرفـتـنـش خـيـلـي         

کــلــي انــرژي بــايــد      .  مشــکــل اســت  
صـرف چـيــزي بشــود کـه حـقــيـقــتــا              

حسابش را بـکـنـيـد       .  ضرورت ندارد
که چند ميليارد ساعت توسط بـچـه   
ها و معلـم هـا و پـدران و مـادران               
نسل اندر اندر نسل صرف ايـن شـده     
است که چيزهاي عجيب و غـريـبـي      

من و شما هم جـزو    . ( را حفظ کنند
خط فارسي بخصوص با حـذف  ).  آن

 نامه های شما

 16ادامه صفحه 



اعراب ديگر تقريبا مطلقا بـايـد از       
روي حفظ کردن شـکـل کـلـمـه يـاد             

شما هر کلمه را چندين .  گرفته شود
مثال در را   .  جور ميتوانيد بخوانيد
اين در ها .  باز کن، در افشاني نکن

هردو عينا يک شکل و قيافه دارنـد    
و بايد شما در جمله ياد بگيريد کـه    
اولي منظور در خانه است و دومـي    

خودت را جـاي کسـي کـه        .  مرواريد
تازه ميخواهد نوشتن فارسي با اين 
خط را ياد بگيرد بگذار و ببين چـه    

. وقت بيهوده اي بـايـد صـرف شـود        
بهر حال اين ها تنهـا مـثـال هـايـي          

در اين مورد ما سعي ميکنيم .  بود
در نشريه مباحثي را چاپ کنيم کـه  

تا آنجـا کـه     .  بيشتر توضيح ميدهد
به زبان برميگردد مـا مـيـخـواهـيـم         
زبان انگليسي را به زبان دوم کشـور  

در مورد زبـان رسـمـي      .  تبديل کنيم
کشورهم ما در برنامه مان نـوشـتـه      
ايم يکي از زبـانـهـاي رايـج کشـور              
توسط مردم بـعـنـوان زبـان رسـمـي             

و ايــن بــه      .  کشــور انــتــخــاب شــود      
معـنـي ايـن اسـت کـه مـکـاتـبـات                  
رســمــي و دولــتــي و زبــان رســمــي             
آموزش عمومي در کشـور آن زبـان       

امـا بـراي گـويـنـدگـان           .  خواهد بـود 
ساير زبان هاي زنده کشور هم بـايـد     
از همه امکانات الزم براي تحصيل 

مـا در    .  به زبان مادري فراهم شـود   
اين مورد هم ميکوشيم مطالبي را   
در نشريه چاپ کـنـيـم تـا بـه سـوال             

ولـي  .  شمـا دقـيـقـتـر جـواب دهـيـم              
دوست داريـم کـه نـظـر شـمـا را در                 

. مورد همين مختـصـر هـم بـدانـيـم          
 .منتظر نکات بيشتر شما هستيم

 
 سروش آزادی، ايران

 اگر مخالف لغو اعدام باشم
اگر به فرض مثال من مخـالـف   .  ۱" 

لغو اعدام باشم ميتوانم در جامـعـه   
سوسياليستي به کمک اکثريـت ايـن     

 قانون را لغو کنم؟
يک مشکـل مـن بـا شـمـا مـرده               . ۲

شما برداشته ايد هـر    .  پرستي است 
جا که گير آورده ايد يـک عـکـس از        

ايـن کـار     . منصور حکمت زده ايـد        
شما مـرا يـاد جـمـهـوري اسـالمـي                
مياندازد و ممکن است بـعـضـي از      
دوستان مرا گمراه کـنـد کـه ايـنـهـا           

 .ايدئولوژيک هستند
شما فعاليت نظامي هم داريـد ؟    . ۳

 "اگر آره چرا؟
 
سروش عزيز سوال اول شـمـا       :  ک . ج

مثل ايـنـکـه    .  به نظرم واقعي نيست
بگوييد آيـا مـيـتـوانـم اگـر مـوافـق               
ــوري                ــه ــم ــاشــم در ج ــار ب ــم ــث ــت اس
سوسياليـسـتـي بـا کـمـک اکـثـريـت                
استثمار و بردگي مـزدي را دوبـاره         

جمهوري سوسياليـسـتـي    .  برقرا کنم
در جريان مبارزه و انـقـالبـي عـلـيـه         
جامعه کهن با استثمار و مـجـازات   

اگـر ايـن     .  اعدامش بوجود مي آيـد   
مختصات را نداشـتـه بـاشـد ديـگـر           
صحبتي از جمهوري سوسياليستـي  

ــوان کــرد        ــمــي ت ــيــن        .  ن ــن ــر چ و اگ
مختـصـاتـي داشـتـه بـاشـد آنـوقـت                
ــرگشــتــن             ــراي ب چــطــور مــيــشــود ب
مجازات اعدام يـعـنـي قـتـل عـمـد              
دولتي و از جمله  قتل عمد تـوسـط     
دولت سوسياليستي راي جمع کـرد؟  
بعالوه همه چيز با راي حل و فصـل      

باالخره اگر کسي بخواهـد  .  نميشود
مجازات اعدام و يا استثمـار را بـه       
جمهوري سوسياليـسـتـي بـرگـردانـد         

ــشــود               ــي ــوا م ــاره دع ــا دوب ــم ــت . ح
در نتيجـه حـتـي      .  کشمکش ميشود

اگر روي کاغذ هـم چـنـيـن امـکـان             
حقوقي باشد کـه بلـه اگـر اکـثـريـت             
تصميم گرفت به پـاي خـودش تـيـر           
بزند و با راي خـود دوبـاره خـود را            
برده کند يا اجـازه بـدهـد دولـت بـه            
اسم او قتل کند، آنوقت من کـه در      
اقليت قرار گرفته ام به خودم اجـازه    

و آن   .  ميدهم که دوباره انقالب کنـم 
به اصطالح جمهوري سوسياليستـي  
که حـکـم اعـدام دارد را سـرنـگـون               

اما در مورد سـوال دوم شـمـا          .  کنم
ما قطعا با مرده پرسـتـي مـخـالـف        

امــا مــعــرفــي مــنــصــور       .  هســتــيــم
حکـمـت و آثـار او مـثـل مـعـرفـي                   
مارکس و آثـار او يـک وجـه مـهـم                  
فعاليت سياسي و روشـنـگـرانـه مـا          

چه ميشود کرد کـه مـارکـس      .  است
حــرفــهــاي خــوبــي زده اســت؟ بــايــد          
معرفي اش کرد و افکارش را بـيـن       

منصور حکمت حرفها و   .  مردم برد
بحث هايي دارد که بمراتب مربـوط  
تر به اوضـاع امـروز دنـيـا و ايـران              

اســت و بــايــد وســيــعــا آنــرا در دل              
دقـت کـنـيـد کـه هـر             .  جامـعـه بـرد     

جـنـبـشـي بـراي خـودش رهـبـران و                 
مـارکـس و     .  شخصيت هـايـي دارد      

ــنــيــن و مــنــصــور حــکــمــت هــم                ل
شخصيت هاي برجسته جنـبـش مـا      

بايد هـرجـا کـه گـيـر مـي               .  هستند
اما  مـن  .  آوريم عکس شان را بزنيم

هم فکر ميکنم اگر اين به يک قـرار    
و وظيفه حزبي و الـزامـي  تـيـديـل            

به اطـالع  .   شود کار اشتباهي است
تان برسانم شـخـصـا بـه قـراري کـه               
چاپ عکس هاي منصـور حـکـمـت       
در نشريات حزبي را مقرر مـيـکـرد      
راي منفي دادم و امـروز بـيـش از              

در .  آنوقت با چنان قراري مـخـالـفـم      
جواب به سوال سوم شما بايد بگويم 
در حال حاضر ما فعاليـت نـظـامـي       

امــا روشــن اســت کــه در           .  نــداريــم
مقطعي مبارزه سياسي و تـوده اي        

بـراي  ( وارد فاز نظامي و تـوده اي          
مثال قيام توده اي براي سـرنـگـونـي     

ميشود و البـتـه   )  جمهوري اسالمي
مــا صــفــوف خــود را بــراي چــنــان             

در شـرايـط   .  شرايطي آماده ميکنيم
فعلي ما فعاليت نظامي را به زيـان  

مـخـلـص    .  مبارزه مـردم مـيـدانـيـم         
 مصطفي صابر

 
 پرويز پوينده، ايران
 وگرنه دلم با شماست

سالم مصطفي جان متاسفانـه مـن     " 
از اينترنت محروم هستم و روز بـه        
روز همين استفاده محدود هم کمتر 

. وگـرنـه دلـم بـا شـمـاسـت             .  ميشود

حاال توضيح بـده چـرا جـواب پـيـام            
الـبـتـه گـرفـتـاري         .  هاي مرا نـدادي   

حتما هست ولي بـراي رفـقـايـي کـه          
حزب را باالتـر از هـمـه چـيـز قـرار               
ميدهند ديـگـه چـرا وقـت نـداري؟              
 ."اينطور اجتماعي ميشيم؟ قربانت

 
پــرويــز عــزيــز، حــتــمــا بــايــد          :  ک. ج

مـن از شـمـا        .  اشتباهي شده بـاشـد    
پيامي دريافت نکردم که بي جـواب  

اگر آدم وقـت هـم نـداشـتـه            .  بگذارم
باشد الاق ميتواند بگويد سالم مي 

ولـي ديـگـر      .  بخشي االن گـرفـتـارم       
چند خط نوشتن که وقـت عـجـيـبـي        

بـعـالوه ايـن مـوضـوع          .  نمي خواهد
براي من نه ربطي به حزب دارد و نه 

باالخره بـا    .  اجتماعي شدن يا نشدن
هم رفيق هستيم و سـالم و عـلـيـک           

. مثل همه آدم هاي ديـگـر  .  ميکنيم
ميخواهم بگويـم اگـر احـيـانـا مـن             
پيام شما را پاسخ نداده ام هيچ غذر 
و بــهــانــه اي نــدارم و جــدا پــوزش               

ولـي چـنـيـن چـيـزي را             .  ميـخـواهـم   
 .مخلص مصطفي. بخاطر ندارم

 
 طاها جبار زاده بلژيک

 تبريک سال نو
مصطفي جان سال نـو را بـه هـمـه             " 

اميدوارم سال .  رفقا تبريک ميگويم
بـه امـيـد      .  خوشي در پـيـش بـاشـد          
 ."موفقيت همه دوستان

طاهاي عزيز ميبخشيد که ايـن    :  ک. ج
پيام شما را دير متوجه شديم ولي بهـر  

. حال خيلي خوشحاليم که آنـرا ديـديـم     
همه رفقا در سجک به شما سـال نـو را       
تبريک ميگويند و امـيـدواريـم کـه در         
سال جديد همچون گذشته شـمـا را در       

 .جلسات سازمان جوانان ببينيم
 

 حميد از تھران 
 !حجاب برگيران 

عکس هايي را برايمان فرستاده اند که 
يکي را ما انتخاب کرده ايم و به نـظـر     

اينجا تعدادي از   .  ما خيلي جالب آمد
خواهرم حجاب " دختران در زير تابلوي 

دسـتـه   "  مصونيت است نه مـحـدوديـت   
جمعي حجاب بر گرفته انـد و عـکـس        

 ! که همه بايد بکنند کاري. گرفته اند
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 یک دنیای بھتر
 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران را بخوانید

 و به دیگران معرفی کنید

 :از سایت های زیر دیدن کنید
  www.wpiran.orgسايت رسمي حزب
 www.cyoiran.comجوانان كمونيست 

 www.rowzane.comسايت روزنه
 www.kargaran.orgسايت كارگر ان 
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 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

 www.exmuslim.netسازمان اكس مسلم 
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