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 سياوش دانشور
 

 ! قاتلين هنوز سرکارند
ه               اى موسوم ب ره    ” نه سال از قتله جي زن

ت“   اى ذش ده و          .   گ ن وي ارى و پ ت خ م
ن                  ان اي ي ان رب ا ق ه ن فروهرها و ديگران ت
ن شان در مصدر                  ي ل ات رژيم نيستند که ق
ى          ت وزارتخانه ها و مجلس و نهادهاى دول

ار     .   نشسته اند  قتلهائى که اين سالها در چه
ه             ى ک ان گوشه ايران رخ داده است، جوان
د و جسدشان               دن زير شکنجه لت و پار ش
ه               ى ک ائ ه دام را گوشه اى انداخته اند، اع
توسط اين حکومت صورت گرفته است،     

اين حکومتى است که    .   ادامه اين قتلهاست  
دام                    رور و اع ن و ت ا کشت از روز اول ب

يش از صد          .   سرپا مانده است   اين رژيم ب
دام                رور و اع اران و ت هزار اعدام و بمب

 . صحرائى و دسته جمعى است

 

ات             اي ن ار و ج اگرچه پرونده قتلهاى بيشم
د،                 دن وم ش بزرگ در اين سالها مهر و م
د         اما کيست که نداند قاتلين همانهائى هستن

ن     .   که امروز در مسند اموراند     ي ل مردم قات
قتل و کشتار مردم هميشه با      .   را ميشناسند 

ى        “   رهبر” فرمان و اشاره     و سران اصل
ى             ان ا زم اين حکومت صورت گرفته و ت
د صورت               ردي دون ت د ب که اينان سرکارن

ا روزى          .   خواهد گرفت  ده ه رون اما اين پ
د شد                    ه گشوده خواه ع ام اه ج شگ . در پي

ا          ه سران و کاربدستان و عاملين اين جنايت
اسخ             ازى پ بايد مانند فاشيستها در آلمان ن

د ن ى         .   ده الم ورى اس ه م ى ج ون گ رن س
بش               درت جن بعنوان مهمترين مرکز و ق

اسالم سياسى موجد تحولى دورانساز در         
ى  . منطقه و جهان خواهد شد  به طريق اول

کار        محاکمه اسالميون تروريست و جنايت
ان                 ردم جه و دادگاه آنها، اگر در ذهن م
رگ              ب ورن اه ن رى از دادگ ت ش ي ان ب ک م
رى         فاشيستها پيدا نکند، واقعه کم اهميت ت

 . *   نخواهد بود

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و نامه ها...  کنفرانس آناپوليس، همايش روز جهانى عليه خشونت، در صفحات ديگر؛

 جنگ و تفاوتهاى ما
 
 
 

 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى 
 ٢صفحه 

 ؟"جبر يا اختيار"
 بهزاد اخوان  -مهرداد مهربانی

  ١٣صفحه 

 يادداشت سردبير

 اخبار کارگرى
 

 تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

  ١٢صفحه 

 !محمود صالحی فراموش شدنی نيست فراموشش نکنيد
 

 سامرند صالحی
 ١١صفحه 

 زن در زندگى و مرگ

 منصور حکمت

 ٨صفحه 

 !خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان

 از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی 
 !و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

 به مناسبت موج اخير اعتراضات در دانشگاهها، 

 !دانشگاه سنگر آزادی، برابرى، رفاه و انسانيت است
 !  پادگان نيست، حوزه نيست، زندان زنان نيست

 ٩صفحه 

گفتگو با آذر ماجدی در ارتباط با روز جهانی نفی 
 خشونت عليه زنان 

برای امحای خشونت عليه زنان بايد رژيم زن 
 !ستيز اسالمی را سرنگون کرد

  ١۵صفحه 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 قبل از آنکه به          :يک دنيای بهتر    
نيروها و قطب بندی صفوف                     
اپوزيسيون در قبال جنگ                           

اجازه دهيد از برخی            .  بپردازيم
توهمات در ميان مردم شروع                  

برخی جنگ را راه حلی               .  کنيم
برای خالصی از شر رژيم                        

بعضا ميگويند     .  اسالمی ميدانند    
!" مرگ يکبار، شيون يکبار                 "
جنگ بهايی است که بايد داد تا              "

از شر رژيم اسالمی خالص                     
جنگ رژيم اسالمی را           "،    !"شد

مردم سپس        .  تضعيف ميکند       
، !"ميتوانند رژيم را سرنگون کنند      

با شروع   :  "يا اينکه گفته ميشود        
جنگ سران رژيم فرار ميکنند،              
مردم به خيابانها ميريزند و کار               

اين !"  رژيم را تمام ميکنند                   
سناريوها چقدر واقعی است؟ چه           
عواملی زمينه ساز شکل گيری              

 چنين تصوراتی هستند؟ 

 

 يک ويژگی تمام             :علی جوادی    
چنين توجيهاتی دفاع از جنگ و             
نقش جنگ در تحوالت سياسی                

تاٽيراتی که بر    .  احتمالی آتی است   
شمرده ميشود قبل از هر چيز                    

جلوه دادن   "  شيرين"تالشی برای     
يک فاجعه خونين و دهشتناک                  
است که در صورت وقوع بشريت       
را دهها سال به عقب خواهد برد و         
صدها هزار کشته بجای خواهد               

در اين تبليغات اينگونه          .  گذاشت
وانمود ميشود که گويا جنگ ابزار       
و يا وسيله ای و حلقه ای برای                  
رسيدن به هدف مورد نظر مردمی       
است که حکم به سرنگونی رژيم            

اين پايه ای ترين     .  اسالمی داده اند   
توجيه در دفاع از جنگ طلبی                  
بزرگترين ماشين جنگی جهان                

جنگ را عاملی        .  معاصر است   
برای سرنگونی و يا ابزاری در              
تضعيف رژيم آدمکشان اسالمی            

نيروهای مدافع      .  قلمداد ميکنند     
چنين سياستهايی قبل ازهر چيز يا         
از جنبش توده های مردم برای                
سرنگونی دست شسته اند و يا                   
هيچگاه جايی در اين جنبش نداشته       

نتيجتا برای پاسخگويی بايد از      .  اند

ميتواند ماشين نظامی و سرکوب       
رژيم را در تقابل با ميليتاريسم            

ميتواند .  آمريکا تضعيف کند          
ضربات مهلکی به توان و قدرت       
مانور نظامی رژيم اسالمی وارد      

اما مساله اين است که جنگ      .  کند
منجر به تقويت موقعيت مردم در      

. قبال رژيم اسالمی نخواهد شد          
جنگ منجر به تغيير توازن قوای   

. سياسی به نفع مردم نخواهد شد        
قربانيان درجه اول اين جنگ               

همان .  عادی ترين مردم هستند        
مردمی که بايد رژيم اسالمی را         

همان مردمی که       .  بزير بکشند   
بايد عامل تحقق امر آزادی و                

. برابری و رفاه همگان باشند              
مراکزی که بمباران خواهند شد،      
تماما در مراکز شهرها قرار                

چنين تصوراتی ضد             .  دارند
آنها که  .  انسانی و ارتجاعی است    

مرگ يکبار، شيون         "ميگويند     
آيا خود حاضرند در              "  يکبار

صف اول قربانيان اين جنگ               
قرار گيرند؟ آيا حاضرند به                   
اجساد تکه تکه شده نگاه کنند و           
بگويند مرگ يکبار شيون يکبار؟     
کدام سياست ضد انسانی ميتواند        
نظاره گر چنين رويدادهای                   
خونينی باشد و روی خود را                 

بنويسد "  خونسرد"برگرداند و        
اين بهايی است که بايد برای      "که  

سرنگونی رژيم اسالمی                          
؟ چرا؟ چه کسی گفته          "پرداخت

است که مردم بايد چنين بهايی             
در مبارزه برای سرنگونی رژيم      
اسالمی بدهند؟ ما راه حل                       
انقالبی خودمان برای سرنگونی      

راه حلی  .  رژيم اسالمی را داريم    
انسانی، راه حلی متمدنانه، راه           

راه .  حلی کارگری و کمونيستی      
هزينه "حلی که مستلزم چنين              

ما به بمب افکنها و . نيست"  هايی
موشکهای کروز و بمب های               

ابزار .  سنگر شکن نيازی نداريم     
اصلی ما سازماندهی و تشکل و         
آگاهی و حزبيت و اتحاد و تامين        
هژمونی سياسی بر جنبش توده          
های مردم برای سرنگونی رژيم       

ما برای پيروزی     .  اسالمی است  
مسلح ميشويم اما برای گرفتن              

 جنگ و تفاوتهاى ما 
 با هيئت دائر دفتر سياسى 

 . هدف چنين جنگی شروع کرد

  

خونين و    .  اين جنگ قدرت است        
. نابود کننده و ويرانگر است                      

کوچکترين ربطی به منافع و                      
. اهداف توده های مردم ندارد                    

ميتواند جامعه ای را به  نابودی                 
ميتواند به موجی از توحش     .  بکشاند

و تروريسم و تعصب قومی و ملی          
فرصت .  "و مذهبی دامن بزند              

برعکس نابود کننده      .  نيست"  ساز
اين .  بسياری از فرصتها است              

جنگی بر سر خالصی از شر اسالم   
آزادی، .  و تروريسم اسالمی نيست     

مدنيت، امنيت و ليبراليسم و يا                   
دمکراسی غربی موضوع اين                  

هدف آمريکا و            .  جدال نيست     
متحدينش سرنگونی حاکميت                    
اسالمی و حذف اسالم سياسی                    

بلکه به دنبال تضعيف آن،         .  نيست
به دنبال مطيع کردن اميال و                       
اهداف منطقه ای رژيم اسالمی و            
ايجاد يک تجديد آرايش در سطح             
منطقه و در قبال بلند پروازيهای              

برخالف .  اسالم سياسی هستند           
تصورات پوچ برخی از                                
ناسيوناليستهای جنگ طلب و                    
جريانات ضد جامعه، هدف آمريکا       

نمونه .  آزادی مردم نيست                   
حکومتهای مرتجع و استبدادی و            
قومی و مذهبی در عراق و                           
افغانستان به روشنی در برابر                   

آمريکا به دنبال هژمونی          .  ماست
سياسی خود در منطقه و جهان                  

مسلما آينده ميتواند سياه و            .  است
آينده در عين حال             .  تيره نباشد    

اما در پايان   .  محصول تالش ماست  
اين جنگ رژيم اسالمی ميتواند                
وحشی تر و هارتر کماکان بر سر           

جنگ دست رژيم را           .  کار باشد   
برای يك تعرض ارتجاعی گسترده       

از اين رو است که         .  تر باز ميكند    
بخشهايی از حاکميت اسالمی به              

جنگ را    .  استقبال جنگ ميروند       
مائده ای آسمانی برای تضمين بقای      

 .حکومت ضد انسانی خود ميدانند

   

بدون ترديد جنگ و حمالت نظامی       

٢٧شماره   
اسلحه از دست کسانی است که                
اسلحه را به طرف مردم گرفته و            

پيروزی بر         .  شليک ميکنند        
جمهوری اسالمی يک پيروزی             

 .سياسی و نظامی است

 

آيا جنگ منجر به فرار سران                    

رژيم اسالمی و نتيجتا شکل گرفتن       
شورشهای شهری خواهد شد؟                 
پاسخ چنين سئوالی يک آری و يا            

؟ به دو فاکتور بايد       !نه ساده نيست   
فرار سران رژيم و          .  اشاره کرد   

شکل گيری شورشهای شهری                
چنين آينده ای         .  همزمان با آن        

فرار . بسادگی قابل پيش بينی نيست 
سران رژيم اسالمی در پروسه                
شدت گيری عمليات جنگی و از             
هم پاشيدن شيرازه رژيم اسالمی            
امری ممکن اما چندان محتمل                 

مستلزم حضور نيروی           .  نيست
بدون .  نظامی زمينی آمريکا است      

حضور لشگر دويست هزار نفری       
آمريکا در عراق صدام حسين                  
همچنان در کاخ خود، مانند دوره           

از .  اول جنگ، حکومت ميکرد          
طرف ديگر سياست اعالم شده ما          
تالش برای سازماندهی هر                       
اعتراض توده ای و اجتماعی                   

ما ميکوشيم هر اعتراض           .  است
اجتماعی را سازماندهی و هدايت         

آن را پلکانی در جهت                   .  کنيم
تعرض نهايی به رژيم اسالمی و            

. تصرف قدرت سياسی قرار دهيم        
اما شرايط غير جنگی را شرايط             
مساعد تری برای شکل گيری                 
اعتراضات و شورشهای شهری و       

ما جنگ و فقر    .  سازماندهی ميدانيم 
و فالکت و بی خانمانی را عامل              
مٽبتی در تحوالت سياسی مورد             

چنين !  نظر خودمان نميدانيم              
نگرشی تماما ضد انسانی و                        

 . بيمارگونه است

 

ما راه ساده              
  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

تری را برای سرنگونی رژيم                  
ما تمامی توده      .  اسالمی ميشناسيم  

های مردمی را که برای سرنگونی      
رژيم اسالمی روز شماری ميکنند،     
به اردوی خودمان در مبارزه عليه       
رژيم اسالمی و تحقق آرمان                     

ما .  ديرينه مردم دعوت ميکنيم            
مردم را به اردوی کمونيسم                       

اين تنها      .  کارگری فراميخوانيم     
اردوی آزاديخواهی و برابری                

. طلبی و انسانيت در ايران است            
اين تنها اردوی سرنگونی انقالبی         

 . رژيم اسالمی است

 

 جنگ و سناريوی :يک دنيای بهتر 
آيا سناريوی سياه يک نتيجه        .  سياه

محتوم جنگ است؟ آيا وقوع چنين        
سناريويی غير ممکن است؟ برای        
پيشگيری چنين سناريويی چه بايد        
کرد؟ در صورت وقوع چه بايد              
کرد؟ آيا استراتژی سياسی ما در            
شرايط سناريوی سياه تغيير ميکند؟     
راه خروج از سناريوی سياه کدام          
است؟ چه عنصری در سياست               
برجسته ميشود؟ چه ارزيابی از             
تبليغات حزب کمونيست کارگری        

 در اين رابطه داريد؟ 

 

 سير و ويژگيهای           :علی جوادی   
جنگ احتمالی به دقت رياضی                

جنگ .  قابل پيش بينی نيست                
ميتواند موجب در هم ريختن                     
شيرازه جامعه و شکل گيری                    

اين يکی از        .  سناريو سياه شود       
اما محتمل ترين      .  احتماالت است  

شق تحوالت سياسی جامعه ايران         
همانطور که شکل گيری          .  نيست

يک انقالب کارگری از دل جنبش         
سرنگونی يک واقعيت محتمل و            

اگر اين جنگ           .  مطلوب است     
ارتجاعی را بر خالف برخی از             
تحليلهای رهبری حزب کمونيست       

ندانيم "  فرصت ساز    ّ"کارگری     
نتيجتا بايد قبول کرد که جنگ با              
ارفاق بسيار يک عامل شکل دهنده      

همانگونه که  .  سناريوی سياه است   
جنگ در عراق چنين وضعيتی را        

بعالوه وقوع سناريوی    .  ايجاد کرد 
سياه فقط مساله ای محدود به جنگ       

سناريوی سياه يکی از              .  نيست
مخاطرات احتمالی روند سرنگونی    

بر تعهد بر تامين وسيعترين                  
حقوق مدنی و رفاهی و مخالفت         
با هر نوع تبعيض و نابرابری             
در کشمکش جنبشها و نيروهای         
اجتماعی باشد، ميتواند بنوعی            
ضامنی در جلوگيری از کابوس        

متعهد کردن  .  سناريوی سياه باشد  
بخشهای وسيعی از اپوزيسيون          
به چنين مفاد و مقرراتی در                   
پروسه سرنگونی رژيم اسالمی        
يک تالش ما برای خنٽی کردن           

تالش ما بر   .  سناريوی سياه است  
پيشبرد گسترده ترين و راديكال         
ترين مبارزات مردم سرنگونی         
طلب عليه چنين وضعيت                        

سرنگونی .  احتمالی سياهی است    
يكپارچه و تمام عيار رژيم                     
اسالمی تحت پرچم آزاديخواهانه     
و برابری طلبانه آمونيست                   
آارگری تضمين واقعی آمرنگ      
آردن سناريوی سياه در جامعه          

 . است

 

ما در عين تالش برای جلوگيری       
از سناريوی سياه بر پيشبرد                  
استراتژی خود مبتنی بر                          
سازماندهی انقالب کارگری                

اما شکل گيری چنين    .  تاکيد داريم 
سناريوی دهشتناکی تنها زمينه           
ها و شرايط پيشروی ما برای               
تحقق اهدافمان را تغيير ميدهد و        

سياست ما در قبال    .  نه هدفمان را  
چنين سناريويی بارها قبال بيان           

ما تالش ميکنيم تا اين      .  شده است 
جريانات سناريوی سياهی را از        

چنين پروسه   .  صحنه جارو کنيم    
ای مستلزم ايجاد ارتش کارگری       

مستلزم جنگ     .  و سرخ است        
جنگ برای خارج کردن        .  است

زندگی مردم از اسارت اين                   
. دستجات تروريستی و آدمکش         

چنين امری بدون شکل دادن به           
يک حزب قدرتمند مسلح قابل              

در شرايط سناريوی   .  تحقق نيست 
سياه نقش حزب مسلح کمونسيتی      
کارگری که شر دستجات                        
تروريستی را از سر مردم کم              
ميکند، يک فاکتور تعيين کننده و       

سرنگونی .  سرنوشت ساز است     
رژيم اسالمی ميتواند پروسه                

اما ما  .  های مختلف بخود بگيرد     
همزمان برای سرنگونی رژيم           
اسالمی و يک پيروزی کارگری      
و برقراری يک جمهوری                      

 .  سوسياليستی مبارزه ميکنيم

 ...جنگ و تفاوتهاى ما
مساله اين است   .  رژيم اسالمی است  

سرنگونی رژيم اسالمی، بر         "که   
خالف رژيم شاه، قطعا با تبخير آن         
و اعالم همبستگی بقايای آن با                   

. رژيم جديد همراه نخواهد بود                  
جريان اسالمی در منطقه زنده است    
و بعالوه امروز دوره خانخانی                 

.  ... نظامی حتی در قلب اروپاست       
شکست جمهوری اسالمی طيفی از      
احزاب مسلح اسالمی از خود بجا           
ميگذارد که بايد يک به يک خنٽی            

منصور ."  (و از دور خارج شوند        
اين )  حکمت، رويای ممنوع مجاهد    

فاکتورها تماما به قوت خود باقی             
منطقه جوالنگاه  .  واقعی اند .  هستند

. دستجات تروريستی اسالمی است      
بعالوه بر خالف تصورات ساده              
انگارانه برخی، نفس سرنگونی              
رژيم اسالمی، آلترناتيو سناريوی          

 . سياه نيست

 

افغانستان .  اما ايران عراق نيست        
موقعيت جامعه در ايران           .  نيست

حضور .  کامال متفاوت است               
قدرتمند جنبشهای اجتماعی و                    
جنبش سرنگونی طلبی توده های            
مردم يک فاکتور اساسی و تعيين             
کننده در تعيين سير وقايع و                          

کمونيسم .  تحوالت جامعه است          
کارگری يک نيروی قدرتمند در             

بيان آرزوها و آرمان     .  جامعه است 
مردم .  آزاديخواهانه مردم است          

اسير دست گروهها و دستجات                  
تروريست اسالمی و قومپرست و          

. مستاصل نيستند    .  آريايی نيستند    
هيچ واکسنی هنوز    .  ميتوانند بشوند 

تمام جامعه را از زهر دستجات                
تروريست اسالمی و قومپرست و          

اما تمام  .  آريايی مصون نکرده است   
تالش ما مبتنی بر جلوگيری از                 
شکل گيری چنين سناريويی در                
عين پيشبرد استراتژی سياسی مان        
مبنی بر تصرف قدرت سياسی                 

 . خواهد بود

 

از نقطه نظر ما سناريوی سياه اگر         
چه يک احتمال است، اما قابل                    

بايد جلوی آن گرفته      .  اجتناب است 
نفس زندگی و بقاء ميليونها          .  شود

. انسان به اين تالش بستگی دارد             
تنها آن روند سياسی ای که مبتنی             

٢٧شماره   
تبليغات و سياست رهبری حزب            
کمونيست کارگری در قبال                       
سناريوی سياه نشان از يک القيدی      
غير اجتماعی نسبت به مخاطراتی       

. است که جامعه را تهديد ميکند               
سياستی برای جلوگيری از                        

بدتر، حتی   .  سناريوی سياه ندارد     
امکان شکل گيری چنين تحول                

همان .  سياهی را انکار ميکنند            
عکس العملی را از خود بروز                 
ميدهند که دستجات چپ سنتی و             
پوپوليستی در قبال چنين مبحٽ              
استراتژيکی از جانب منصور                

اين هم  .  حکمت از خود نشان دادند     
يکی ديگر از مختصات پروژه                

. است"  عبور از منصور حکمت     "
به تغيير شرايط سياسی اشاره                   

بدون ترديد جامعه نسبت        .  ميکنند
. به گذشته تغيير کرده است                        

موقعيت جنبشهای اجتماعی تغيير        
کمونيسم کارگری نقش   .  کرده است 

روشن و قابل رويتی در تحوالت           
اما مساله اين   .  ترديدی نيست .  دارد

است که عوامل شکل دهنده                        
. سناريوی سياه تغييری نکرده اند         
. همچنان در صحنه حضور دارند        

رهبری اين حزب                   !  فعالند
خوشخيالی ساده انگارانه را                      
جايگزين واقعيات سخت و خشن           

نتيجتا واقعيت را انکار    .  کرده است 
در بهترين حالت سناريوی     .  ميکنند

مطلوب خود را جايگزين واقعيت         
تنها سناريو         .  ناگوار ميکنند        

تحوالت را سرنگونی انقالبی                  
اما برای    .  رژيم اسالمی ميدانند       

شکل گيری اين سناريو هم چندان          
به انتظار حوادٽ         .  فعال نيستند    

از قرار قدرت    .  انقالبی نشسته اند   
سياسی در فصل آخر کتابی است           
که باالخره روزی به خواندن آن             

نمايش و افه     .  فصل خواهند رسيد    
های سياسی را جايگزين                             
سازماندهی عملی و کمونيستی در       

عمدتا يک ماشين    .  جامعه کرده اند   
خواهان .  تبليغ و افشاگری اند              

اما حزبی برای                     .  انقالبند
سازماندهی و رهبری انقالب                   

برای ما مايه         .  کارگری نيستند    
تاسف است که شاهد چنين تحولی          
در حزبی باشيم که منصور حکمت      

 . بنيان گذاشت

 

 قوم پرستان بلوچ     :يک دنيای بهتر  
و کرد و عرب و آذری و نيروهای        
ضد اجتماعی مانند مجاهدين جنگ      

  ۴صفحه را ابزار                     



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

مسعود .  ميدانند"  آزادی ايران    "
رجوی اعالم کرده است که                        
بزرگترين خطر جنگ نيست،                 

اين صف  !  جنبش ضد جنگ است؟   
نقش اين     .  مدافعين جنگ است         

جريانات را در صورت وقوع                 
جنگ چگونه ارزيابی ميکنيد؟ چه       
مخاطراتی از اين جنبه جامعه و             

برای کدام   .  مردم را تهديد ميکند       
 شرايط بايد آماده بود؟ 

 

 ناسيوناليسم         :سياوش دانشور        
قومى و متعصب، در شکل                        
مشخص پساجنگ سردى اش،                

اين .  است"  نظم نوين   "محصول    
ناسيوناليسم قبال هم وجود داشت            

در دوران جنگ سرد اهدافش           اما
را در پوشش سوسياليسم ملى و               
خلقى و ناسيوناليسم ضد                               

در دوره  .  امپرياليستى دنبال ميکرد  
پيشين تا اين حد متحجر و واپسگرا       

اما امروز تماما از عناصر و      .  نبود
بازيگران الينفک استراتژيهاى             
ارتجاعى ميليتاريستى آمريکا                 

جنگ براى طيف                   .  هستند
ناسيوناليسم قوم پرست مرحله اى         
حياتى در استراژى قدرت سياسى        

منظور اين فرقه هاى دست        .  است
ساز و بى ريشه اجتماعى از                      

، همانى است که          "آزادی ايران   "
. داشت"  آزادی عراق   "بوش از       

يعنى بقدرت رسيدن چلبى و                      
سيستانى و مقتدا صدر و طالبانى و       

منظور اينها   .  بارزانى هاى ايران    
، تبديل جامعه به    "آزادی ايران "از  

صحنه جنگ داخلى و پاکسازى             
قومى و بمب و انتحار و                                
گانگستريسم سياسى و نظامى                  

اين جريانات راسا و در               .  است
شرايط متعارف پالتفرمى براى             

. بسيج جامعه و سرنگونى ندارند          
اساسا در چنين روندى ذينفع نيستند   

لذا مطلوبيت جنگ       .  و عليه آنند      
براى اين جريانات، درست مانند           
مطلوبيت جنگ براى جناحهائى از     
بورژوازى در اين تخاصم، ادامه          
سياست و استراتژى آنها و                          

در مورد    .  مهمترين رکن آنست       
. مجاهدين مسئله کمى فرق ميکند         

مجاهد ترکشى از جنبش ملى                    
مجاهد در بن بست      .  اسالمى است 

عليرغم اينکه   .  کامل سياسى است    

. طبقه کارگر وارد عمل شوند             
اين جريانات فى النفسه و بدون           
جنگ، عناصرى حاشيه اى و              
بيربط به روندهاى سياسى جامعه     

اما در     .  و جدال طبقاتى اند             
شرايط بهم ريختگى و دوره اى          
که مردم نسبتا به عقب رانده                  
شدند، اينها ميداندار خواهند شد و   
زير پوشش فضاى شوم و سياه            
بمب و کشتار و رعب ناشى از            
آن، به عنوان نيروهاى دست                
ساز و مسلح شده توسط آمريکا           

اينها خود  .  به جان مردم مى افتند     
از مصائب جنگ براى مردم و           
کاتاليزور واپسگرائى در جامعه       

در ماهيت  .  و تعميق جنگ هستند   
ارتجاعى اين جريانات فرقه اى         
و ضد جامعه کوچکترين ترديد و      

مواضع .  توهمى نبايد داشت           
اعالم شده اينها مدتهاست که هر        
ناباورى را قانع کرده است که             

اما شناخت  .  توهمى درکار نباشد   
جامعه و کمونيسم از اين                          
جريانات و شرايطى که ميتوانند        
خلق کنند و هشدار به جامعه و             
طبقه کارگر يک قسمت بحث               

سازماندهى مقابله با اين         .  است
جريانات توسط اردوى آزادى و        
برابرى و سوسياليسم وجه مهمتر     

فقط اين را بايد اينجا     .  مسئله است 
تاکيد کرد که کمونيسم کارگرى          
در چنين اوضاعى، بعنوان يک         
نيروى مدافع جامعه و مدنيت و           
آزادى و بعنوان نيروئى که بايد           
به اين اوضاع به نفع کارگر و              
کمونيسم خاتمه دهد، در صحنه          

سياست ما رها کردن              .  است
جامعه زير دست و پاى                             
اسالميستها، تروريستها، قوم              

. پرستها و نژاد پرستها نيست              
اردوى کمونيسم کارگرى که               
ظرفيت بسيج جامعه را بيشتر از       
هر نيروئى دارد، با قدرت وارد         
صحنه ميشود و براى شکست و         
از ميدان بدر کردن اين نيروها            

به عبارت    .  تالش خواهد کرد       
ديگر، استراتژى قدرت سياسى         
ما و پيروزى کمونيسم در ايران         
در اين دوره و پبشبرد آن، دقيقا           
تابعى از اينست که برنامه                      
کمونيسم براى هر مقطع                          

. مشخص اين بحران چيست                 
بدون يک حضور قدرتمند                     
سياسى و نظامى کمونيسم                       
کارگرى، که صف متفاوتى را            
در مقابل خيل جنگ طلبان و                 
نيروهاى ارتجاعى تشکيل                    

 ...جنگ و تفاوتهاى ما
اين جريان راجع به خود چه                        
ميگويد و چگونه هوادارانش را               
توجيه ميکند، واقعيت اينست که              
استراتژى مجاهدين در اين سالها            
قدم به قدم شکست خورده و بيش از       
پيش اين جريان را به يک فرقه                  

و فقط    .  مذهبى تبديل کرده است          
عملکرد و سياست مجاهدين نيست         
که اين وضعيت را ببار آورده                    

تحوالت سياسى و اجتماعى       .  است
جامعه ايران، رودروئى مردم با              
حکومت مذهبى، جايگاه و                           
سرنوشتى که کال جريانات مذهبى         
در اين تحوالت يافته اند، افق                      
مجاهد را کور ميکند و به بن بست          

در چنين شرايطى و بعد         .  ميکشاند
از سندروم عراق، تنها راه بقاى               
مجاهد به صف شدن در کنار ارتش       

براى مجاهد اين دور        .  آمريکاست
اگر جنگى       .  آخر بازى است            

دربگيرد، مجاهد بعنوان يک                     
ارتش "نيروى فعال مانند                              

انجام وظيفه     "  آزاديبخش کوسوو    
خواهد کرد و آينده اش را هم به                  

اما .  فرجام اين جنگ گره خواهد زد    
اگر جنگ منتفى شود، مجاهد اولين       

آينده اش هرچه           .  قربانى است     
ميتواند باشد، اما مجاهدين امروز           

و باالخره اينکه در         .  قطعا نيست  
صورت وقوع جنگ، مجاهد تنها           
فرقه اسالمى بيرون حکومت                    

از اين نوع دستجات نظامى       .  نيست
دشمن حکومت به وفور خواهيم               

از نوع اسالم القاعده اى قوم   .  داشت
پرستان بلوچى، کسانى که ويدئوى        
سربريدن و اعدام صحرائى در                
اينترنت پخش ميکنند، تا سلفى ها و        
لشکرهاى امام زمانهاى تازه ظهور     

 !کرده

 

نقشى که قوم پرستان و جريانات              
مذهبى مانند مجاهد ايفا ميکنند،                
نقش نيروى زمينى ارتش آمريکا            

اينها قرار   .  در داخل کشور است        
است هرجا توانستند به رژيم                       
اسالمى و امکاناتش حمله کنند، در        
همراهى با فرماندهان آمريکائى             
عمليات تروريستى انجام دهند،                
زندگى مردم را به گرو بگيرند،               
نفرت ملى و قومى و مذهبى ايجاد           
کنند، باجگيرى کنند، و عليه                       
نيروهاى آزاديخواه و کمونيست و         

٢٧شماره   
 . ميدهد، کار زيادى نميتوان کرد

 

 

 ناسيوناليستهای    :يک دنيای بهتر      
عظمت طلب پس از نوساناتی                  

نه :  "بنظر ميرسد به گرد شعار            
جنگ، نه جمهوری اسالمی، نه             

چقدر .  گرد آمده اند    "  تجزيه طلبی  
اين صف در مقابل جمهوری                    
اسالمی است؟ آيا آنطور که اين               

خطر تجزيه   "نيروها ادعا ميکنند       
و يا خانخانی قومی يک            "  ايران

واقعيت ايران در پس جنگ است؟        
سرنوشت اين صف را کال چگونه        

 می بينيد؟ 

 

 موضع سياسى       :سياوش دانشور   
ناسيوناليسم عظمت طلب را بايد به      
حساب کمرنگ شدن جايگاه                      
استراتژيک اين جريان بورژوائى       
در دنياى بعد از جنگ سرد و                    
استراتژيهاى نظم نوين جهانى                 

تحوالت منطقه يکى پس        .  گذاشت
از ديگرى نشان داد که فقط اين                
نيروها و نظام آلترناتيوشان ديگر         
همان نمايندگان مورد توجه آمريکا      
نيستند، بلکه دولتهاى مشابه و                  
باقيمانده ارتشى هم ناچارند براى          
بقا خود را با روندهاى جديد                       

سلطنت در عراق و      .  سازگار کنند 
افغانستان بى آينده شد و دولت و              
سکوالريسم ارتشى در پاکستان و         
ترکيه بايد به نفع اسالم نزديک به          

على .  غرب عقب نشينى کند                
القاعده بايد موضع جريان                           
ناسيوناليسم پرو غرب در اين                  
بحران، پرچمدارى سياست آمريکا     

اما اين سياست را امروز           .  ميبود
ناسيوناليسم قوم پرست و                             

لذا .  اسالميهاى متفرقه دنبال ميکنند   
براى ناسيوناليسم ايرانى در                      
اپوزيسيون، در اين بحران، تنها             

  ۵صفحه راه رفتن کنار       



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 . جمهورى اسالمى است

 

نه "قسمت اول اين شعار يعنى                 
" جنگ، نه جمهوری اسالمی                  

موضع واقعى و         .  تعارف است    
عملى و سياسى قسمت دوم است             

اين شعار  ".  نه تجزيه طلبی   "يعنى  
و سياست با علم به اينکه وقوع                 
چنين جنگى جه نيروهائى را آزاد         
ميکند و چه مخاطراتى براى                    

که براى    –دارد  "  تماميت ارضى "
ناسيوناليسم کال اولويت خاک و              
نژاد هويت است و مقدم بر هويت          

اين . اتخاذ شده است –انسانى است 
جريان بعنوان يک نيروى                          
بورژوائى مخالف جمهورى                    
اسالمى است و نظام مطلوبش                 

اما در    .  جمهورى اسالمى نيست      
صورت وقوع جنگ هر پيرايه               
ضد حکومتى را کنار ميگذارد و           
تماما در کنار جمهورى اسالمى             

و بايد تاکيد کنم            .  قرار ميگيرد   
نيروى دست چندم متحد جمهورى        

چون پرچم دفاع از      .  اسالمى است 
خاک پاک و تماميت ارضى و               "

دست جمهورى   "  سرزمين شيران  
اسالمى و حکومت در حال جنگ          
است نه ناسيوناليستهاى اپوزيسيون    

ناسيوناليسم عظمت      .  متحد آنها     
طلب ايرانى در اين بحران و با                
اين سياست، درست مانند                            
ناسيوناليسم ميليتانت عرب در                
بحران عراق و منطقه خاورميانه،       

در .  دست را به اسالميها ميبازد           
خطر "مورد نگرانى شان در باره        

: مسئله دو جنبه دارد   "  تجزيه ايران 
اول، تمايالتى عظمت طلبانه و               
کور که ريشه اى تاريخى دارد و            
تا نوعى بيمارى ارتقا يافته و هر            

براى "  خطرى"موضوعى را           
اين ريشه در         .  ميداند"  تجزيه"

همان اولويت و اصالت خاک در            
تئورى سياسى و جهان بينى و                  
سياست ناسيوناليسم دارد که                      
همواره به ارجح بودن هويت و               
حقوق و سالمت و تعالى انسان                

. موجود در اين خاک چربيده است       
دوم، واقعيات سياسى و مراحل               
استراتژى خاورميانه اى آمريکا و       
طرحهاى مخاذن فکرى مانند                   

. امريکن اينتر پرايز است                          
نيروهائى هستند که بسرعت توسط     

 . تحليل ميبرد

 

" خطر تجزيه ايران         "اما آيا          
مستقل از تبليغات ناسيوناليسم             
ايرانى وجود دارد؟ امروز و                
بدون فرض وقوع جنگ، جامعه       
ايران در وضعيتى نيست که از          
يک تقابل قومى رنج ببرد و يا              
تمايالت جدائى طلبانه و استقالل       
خواهانه و فدراليستى زمينه                  

آنچه طيفهاى     .  اجتماعى ندارد    
مختلف ناسيوناليسم اعم از                     
عظمت طلب و قوم پرست                      
ميگويند با واقعيت زندگى                      
اجتماعى مردم و مسائل جامعه           

. امروز ايران ربط روشنى ندارد     
اما با فرض وقوع جنگ و تداوم         
آن در منطقه، آمريکا ناچار است      
جمهورى اسالمى را تضعيف و        

به بهانه  .  در مرکز محاصره کند    
عبور کشتى ها و امنيت تنگه                
هرمز و کنترل بر منابع نفتى                
ميتوانند راسا يا همراه با                          
نيروهاى چند مليتى منطقه خليج        

. و جنوب ايران را اشغال کنند             
ميتوانند با حمايت سياسى و                   
نظامى و چتر ايمنى هوائى،                  
نيروهاى قوم پرست و فرقه اى           
و مذهبى را در مناطق مختلف             
عليه جمهورى اسالمى وارد                

شايد امروز آمريکا     .  جنگ کنند  
نداشته باشد  "  طرحى تا به آخر     "

و بيشتر پراگماتيسم مسير سياسى     
اما در دوره     .  اش را تعيين کند       

جنگ، که حتى پايان دادن به آن          
براى طرفين بايد با قدرت                       
صورت گيرد، آمريکا ناچار                
است طرحهاى امثال مايکل لدين      

اين وضعيت  .  را به اجرا بگذارد    
ميتواند بحث فدراليسم و يا اعالم        
حاکميت اين و آن گروه قومى را        

در مورد     .  بدنبال داشته باشد        
ساختن و تحريک قومى    "  مسئله"

نکته .و مذهبى البته اينها استاداند      
اينست که حتى در چنين                           
وضعيتى از موضع ناسيوناليسم        
و ايرانيگرى نميتوان در مقابل           

با .  اين جريانات ارتجاعى ايستاد    
موضع پان ايرانيستى و آريائى           
نميتوان به جنگ ناسيوناليسم               

. قومى و فرقه هاى مذهبى رفت         
تماميت "و  "  خطر تجزيه ايران   "

فرمول و نقطه شروع        "  ارضى
ما بعنوان کمونيست کارگرى              

اعالم خطر و هشدار ما         .  نيست
در قبال اين وضعيت، سرنوشت        

 ...جنگ و تفاوتهاى ما
آمريکا حمايت مالى و نظامى                     

اينکه وقوع جنگ                  .  ميشوند
بالفاصله به يک خان خانى نظامى        
شکل خواهد داد و يا يک نتيجه                  
جنگ و تداوم آن ميتواند باشد، به             

مسئله تماما   .  نظر من ثانوى است       
در .  اينست که اين خطر وجود دارد     

دوره جنگ زمينه اش بيشتر و                   
مساعد تر است و در پروسه                        
سرنگونى انقالبى زمينه اش                      

اما .  نامساعدتر و سخت تر                    
برسميت شناسى اين خطر و                       
اجتناب از آن در استراتژى هر                 

. نيروى سياسى جدى الزم است              
 . مسئله راه مقابله با آنست

 

به نظر من ناسيوناليسم عظمت                 
طلب ايرانى جريانى جدى براى              

. مقابله با اين وضعيت هم نيست               
چون با اين مواضع و عملکرد                   

خطر تجزيه   "تاکنونى و هياهوى         
حق "، راسا به رشد و                      "ايران
ناسيوناليسم قومى در            "  بجانبى

در .  اپوزيسيون ميدان داده است          
صورت وقوع جنگ نيز، سياست          

چو ايران نباشد تن       "سوپر راست     
منشا دامن زدن به شکاف     "  من مباد 

و نفرت قومى و ملى و تشديد اين              
ناسيوناليسم .  اوضاع خواهد شد          

عظمت طلب ايرانى، در شرايط              
فرضى که کنار اسالم سياسى از              
حوزه قدرت اسالم در مقابل                        
نيروهاى آمريکا و متحدينش دفاع          
ميکند، نيروئى است که به سم                    
اسالم سم ناسيوناليسم و نژاد پرستى   
را پيوند داده است و از ترکيب آن            
پديده خطرناکى را توليد کرده است       
که خود يک سالح کشتار جمعى              

نهايتا اين است که اين                    .  است
تماميت "سياست نه قادر به دفاع              

مورد ادعاى اين جريان         "  ارضى
را "  خطر تجزيه ايران    "است، نه     

منتفى ميکند، نه به شکافهاى ايجاد         
شده توسط ناسيوناليسم و                               
ناسيوناليسم و نظم نوين خاتمه                   

اين جريان در اين بحران           .  ميدهد
ريشه اين بى افقى        .  بى افق است     

بدوا جايگاهش در معادالت سياسى       
سرمايه دارى معاصر است و در            
ادامه آن سياست و تاکتيکى است             
که اين جريان را در جمهورى                   
اسالمى و يکى از طرفين جنگ               

٢٧شماره   
انسانهاى کنکرتى است که در                  
چنين شرايطى توسط                                      
ناسيوناليستهاى متفرقه و جمهورى     
اسالمى و آمريکا به گرو گرفته              
ميشوند و جنگشان باعث ويرانى           
خانه و بيمارستان و کودکستان                

کمونيسم .  مردم برسرشان ميشود      
از موضع دفاع از آزادى و                         
برابرى مردم ايران و از موضع            
دفاع اى مدنيت و از موضع                       
سياست انقالبى و رهائبيخش خود         
مخالف اين نيروها و سياست و                

ما در قبال کل       .  سناريوى آنهاست  
اين جريانات ارتجاعى در چنين             
وضعيتى حضور خواهيم يافت و با      
بسيج جامعه و اعمال قوانين خود           
نماينده مدنيت سوسياليستى خواهيم      

 .      بود

 

 بخشهايی از         :يک دنيای بهتر         
نيروهای دوم خردادی اکنون به             

گرد آمده  "  شورای ملی صلح  "گرد  
چه اهدافی را دنبال ميکنند؟           .  اند

رئوس نقد حزب اتحاد کمونيسم              
" شورا"کارگری به سياستهای اين      

چيست؟ چگونه به رژيم اسالمی            
تخفيف ميدهند؟ آينده اين تالشها را       
چه می بينيد؟ آيا ما شاهد جمع                   
شدن مجدد اين اردو اين بار به                  

و مقابله  "  شورای ملی صلح   "گرد  
با جنگ خواهيم بود؟ آيا تاريخ دوم        

 خرداد تکرار شدنی است؟ 

 

 شورای ملی صلح           :آذر ماجدی   
آانون   توسط خانم شيرين عبادی و     

مدافعان حقوق بشر بنيان گذاشته            
جنگ نه ،     "شعار آنها     .   است  شده

. است"  صلح و حقوق بشر آری           
برای تحليل اين حرکت بايد هم                 
اهداف اعالم شده اين شورا و هم            
گرايش موسسين آن را در نظر                

 .گرفت

 

 –خانم عبادی به گرايش ملی                    
ايشان بعنوان   .  اسالمی تعلق دارد     

يک مصلح اجتماعی شناخته شده          
دفاع ايشان از اسالم، با اين        .  است

عنوان که اسالم با حقوق بشر و               
حقوق زنان در تناقض نيست شهره      

دفاع از دولت    .  خاص و عام است     
خاتمی، اعالم اينکه جايزه نوبل را       
به خاتمی بايد تقديم کرد و دست               
بوسی مجلس اسالمی پس از بردن       

جايزه نوبل،           
  ۶صفحه 



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

همه در کارنامه سياسی خانم                     
عبادی ثبت است و به ايشان يک             

. سيمای معين سياسی داده است              
اصالح "ايشان يکی از طرفداران        

و نه خالصی از آن     "  رژيم اسالمی 
به اين اعتبار جايگاه و                 .  است

خاستگاه خانم عبادی در عرصه            
. اجتماعی تعيين ميشود      –سياسی   

اسالمی و    –ايشان به گرايش ملی       
 . به جريان دو خرداد تعلق دارد

اهداف اين جريان برای همه                     
دو خرداد اکنون          .  معرفه است    

ديگر بعنوان يک گرايش سياسی           
به گذشته متعلق است و آينده ای               

اين را خود اين جريان نيز         .  ندارد
چند سال پيش خودشان             .  ميداند

. مرگ دو خرداد را اعالم کردند           
البته تالش برای اصالح رژيم و يا        
بازسازی آن بعنوان جمهوری                 
اسالمی از نوع دوم ميتواند هميشه       
بعنوان يک هدف و آرمان به                     

اما تبديل آن   .  حيات خود ادامه دهد    
به يک جنبش اجتماعی ديگر                    

شعار اعالم شده     .  امکانپذير نيست  
توسط شورای ملی صلح همين                
جمهوری اسالمی نوع دوم را مد           

جنگ نه، صلح و           .  "نظر دارد   
يعنی حفظ      "  حقوق بشر آری          

شرايط موجود با اصالحاتی به نفع       
ممکن است بما    .  بهبود حقوق بشر   

خرده گرفته شود که موقعيت                    
فعالينی که به شکل علنی در داخل         
کشور فعاليت ميکنند را درک                  

ما بارها و بارها به اين            .  نميکنيم
کسی انتظار  .  مساله پاسخ گفته ايم     

ندارد که اينها شعار مرگ بر                    
اما .  جمهوری اسالمی سر دهند          

دفاع از يک جناح از رژيم، دفاع           
از اسالم و اکنون دفاع از حق                   
رژيم اسالم برای دستيابی به                     
انرژی هسته ای اينها همه اين                  
گرايش را در کنار رژيم اسالمی           
قرار ميدهد، منقدين رژيم ولی در         

در مورد مطالبه حق            .  کنار آن   
رژيم اسالمی در دستيابی به                      
انرژی هسته ای پايين تر بيشتر               

اينجا به يک      .  توضيح خواهم داد     
تالش نيروهای  .  نکته اشاره ميکنم   

مخالف رژيم اسالمی اخراج اين            
رژيم از کليه نهادهای بين المللی            

اعالم اين مساله به دنيا که           .  است
اين دولت را نبايد بعنوان دولت               
ايران به رسميت شناخت، مردم             

باشد که بايد گفت کسانی که اين           
چنين متوهم و در اشتباه هستند،          
شايسته قرار گرفتن در مکان               

اگر پاسخ   .  رهبری مردم نيستند    
منفی است و اين مساله بعنوان             
يک تاکتيک، يا بقول معروف             
پوليتيک زدن، انجام ميگيرد،              
بايد گفت که اين روش های ملی          

اسالمی نتيجه ای جز خاک              –
. پاشيدن به چشم مردم ندارد                  
 –معلوم نيست که گرايش ملی             

اسالمی کی دست از اين                          
روشهای بی حاصل و سترون             
برخواهد داشت؟ اين تحليل                    
دروغين و تبليغ آن در جامعه               
اذهان را نسبت به جمهوری                  
اسالمی و اهداف آن مشوب                   

 . ميکند

تاکنون بخشی از چهره های                  
سياسی و هنری در داخل کشور         
و جريان اپوزيسيون پرو رژيم           
دو خردادی در خارج کشور از          

بنظر .  اين شورا حمايت کرده اند     
من شورای ملی صلح ميتواند              
اين جريانات را حول خود                      

اما .  متشکل کند و گرد هم آورد         
اين گرد هم آيی مجدد بمعنای                
قدرت گيری جريان دو خرداد             

آنچه به دو خرداد        .  نخواهد بود  
بعنوان يک جريان سياسی                     
جايگاه مهمی در سياست کشور         
ميداد، اميد بستن به آن برای                  

در يک مقطع    .  اصالح رژيم بود   
اين جريان توانسته بود بخش                
قابل مالحظه ای از جامعه را               

اين امکان ديگر    .  بخود جلب کند   
دو خرداد همانطور   .  وجود ندارد 

که اشاره کردم به گذشته تعلق              
 .دارد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
اسالمی و کليه         –گرايش ملی      

سازمان های وابسته به آن را در        
اهداف .  برابر مردم افشاء ميکند     

شورای .  آن را برمال ميسازد           
ملی صلح ميکوشد که وضع                 

در صورت  .  موجود را حفظ کند    
آغاز حمله نظامی به حمايت از           
رژيم در مقابل دشمن خارجی              

ما اين را وظيفه      .  بلند خواهد شد   
تخطی ناپذير خود ميدانيم تا هر          
جريانی که ميکوشد به حمايت از      
رژيم عمل کند، افشاء و منزوی          

بنظر من در رابطه با                 .  کنيم
گرايشات سياسی و جنگ،                     

اسالمی نقش       –جريان ملی          
لذا .  مخرب تری ميتواند ايفاء کند    

 ...جنگ و تفاوتهاى ما
ايران دارند ميکوشند آن را به زير         

آنگاه اعالم حق                        .  بکشند
برخورداری از انرژی هسته ای             
در شرايط حاضر برسميت شناسی        
اين رژيم و اقدامات هسته ای آن               

اين مغاير و مخالف مبارزات     .  است
و تالش های اپوزيسيون رژيم                   

 .اسالمی است

کامال روشن است که در صورت           
شروع جنگ اين جريان به دفاع از        

اعالم خواهد  .  رژيم خواهد پرداخت  
مبارزه با    "  تضاد عمده  "کرد که      

دشمنان خارجی است و نقد شان از         
رژيم اسالمی و مخالفت شان با آنرا       

دفاع از   .  "حاشيه ای خواهند کرد       
به شعار اصلی آنها بدل               "  ميهن

در صحت اين حکم يک     .  خواهد شد 
اين .  لحظه ترديد نيز جايز نيست          

سياست کامال به نفع جمهوری                   
اسالمی و به زيان مبارزات مردم           
برای آزادی و خالصی از شر                   

 .رژيم تمام خواهد شد

بنظر من دفاع آنها از حق رژيم                 
اسالمی در برخورداری از انرژی       
هسته ای بيانگر اينست که اينها نه           
تنها توجيه آمريکا برای حمله                    
نظامی را پذيرفته اند، بلکه پاسخ             
رژيم را که قصدش صرفا تامين              
انرژی هسته ای است را نيز قورت       

" ايران"لذا با اعالم اينکه       .  داده اند 
حق برخورداری از انرژی هسته           
ای را دارد، دارند بعنوان يک                    
ميانجی ميان آمريکا و رژيم                        

به آمريکا    .  اسالمی عمل ميکنند       
ميگويند الزم نيست حمله کنی،                 
هدف تاسيسات هسته ای صرفا                 

اين استدالل و     .  است"  صلح آميز "
دفاعيه نه تنها ماهيت واقعی جنگ         
را پنهان خواهد کرد، بلکه به                      
دفاعيات آمريکا و رژيم اسالمی،           
اين دو قطب تروريسم جهانی،                  

بعالوه، آيا کسی    .  اعتبار می بخشد   
هست که با شناخت از ماهيت رژيم       
اسالمی و جنبش اسالم سياسی يک        
لحظه در هدف واقعی رژيم                         
اسالمی در تاسيس اين تسهيالت              
پيچيده و پر هزينه ترديد کند؟  آيا              
واقعا موسسين و هواداران شورای       
ملی صلح معتقدند که جمهوری                
اسالمی اين تسهيالت را صرفا                 
برای دستيابی به انرژی هسته ای           
تاسيس کرده است؟ اگر پاسخ مثبت       

٢٧شماره   
بخش قابل مالحظه ای از توجه و           
تمرکز ما بايد روی اين جريان                 

 .باشد

 

 حزب کمونيست     :يک دنيای بهتر    
کارگری بنظر روز به روز از                
مواضع کمونيستی اين جنبش                   

اصغر کريمی از     .  ميکند"  عبور"
رهبری اين حزب از فرصتهايی            
که جنگ از ميان ميبرد و                             

فرصتهايی که ميسازد صحبت                
کدام فرصتها را جنگ     .  کرده است 

ميسازد؟ چه فرصتهايی مد                         
نظرشان است؟ چرا به چنين                     

 مواضعی در می غلطند؟ 

 

 تا آنجا که به ما و                 :آذر ماجدی  
مردم مربوط ميشود، جنگ هيچ             

جنگ کشتار و     .  فرصتی نميسازد  
جنگ .  ويرانی به ارمغان مياورد       

فقر و فالکت و مشقت به مردم                  
بمب هايی که بر سر     .  تحميل ميکند 

مردم ريخته خواهد شد نه فرصت         
لذا بايد ديد     .  که مرگ توليد ميکند     

که زمانی که ح ک ک از                               
صحبت ميکند              "  فرصت"

 . منظورش چيست

 

رهبری ح ک ک تحليل اش بر اين         
استوار است که جنگ و تحريم                
اقتصادی موجب شورش مردم               

. عليه رژيم اسالمی خواهد شد                
ميگويند از آن رو که يک جنبش             
سرنگونی طلبانه وسيع موجود               
است، در صورت  بمباران و                    
جنگ اين جنبش به خيابان ها                    
خواهد ريخت و رژيم اسالمی را           

زمانی که اصغر     .  سرنگون ميکند  
کريمی و رهبری ح ک ک از                    
فرصت صحبت ميکند، منظورشان    

 .اينست

 

اوال، حتی اگر       
  ٧صفحه 



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

اين تحليل درست ميبود، اين شيوه         
برخورد فقط از يک ديدگاه بسيار          
غير انسانی و بقول منصور                       

ميتواند ناشی  "  بيمار گونه "حکمت  
يک حزب کمونيستی که در        .  شود

پس بمباران و کشتار و فقر و                     
مشقت مردم فرصت می بيند،                  
بنظر من مارکسيسم و کمونيسم               

. کارگری را درک نکرده است              
کمونيسم يک جريان مسئول                      

منصور .  اجتماعی و انسانی است      
حکمت بارها تاکيد کرده است که           
در يک شرايط جنگی ما حتی اگر          
مطمئن باشيم که با توپ باران يک        
دهکده ميتوانيم دشمن را شکست           

مردم و  .  دهيم، چنين نخواهيم کرد     
خانه و کاشانه شان را توپ باران           

چنين حرکتی با         .  نخواهيم کرد    
اهداف انسانی کمونيسم کارگری           

اين .  در تعارض کامل قرار دارد         
ديدگاه انسانی و اين متد با تحليل              
های فعلی رهبری ح ک ک کامال           

محکوم نکردن      .  ناخوانی دارد     
تحريم های اقتصادی و ديدن                     
فرصت در پس بمباران و کشتار            
مردم هيچ ربطی به کمونبسم                     

 .کارگری منصور حکمت ندارد

 

خط مشی رهبری ح ک ک بنظر            
من متکی به يک ديدگاه ضد                       

. رژيمی از نوع پوپوليستی است           
تحليل هايش ديگر ربطی به متد              
کمونيسم کارگری و منصور                    

اوضاع را بشدت       .  حکمت ندارد   
از ديدن پيچيدگی      .  ساده می بيند     

با يک   .  های شرايط عاجز است        

 .استنتاج شده است

روشن است که ما بعنوان يک              
حزب کمونيست کارگری در هر      
شرايطی ميکوشيم که مردم را            
برای سرنگونی رژيم سازمان           

در شرايط جنگی نيز چنان      .  دهيم
يک حزب         .  خواهيم کرد        

کمونيستی که بطور جدی                       
ميخواهد يک انقالب را سازمان        
دهد، بايد فی الحال مشغول                     

بايد فی   .  سازماندهی مردم باشد     
الحال توانسته باشد بخش قابل              
مالحظه ای از کارگران راديکال     
سوسياليست را بخود جذب کرده       
باشد، بايد توانسته باشد بخش               
قابل مالحظه ای از رهبران                  
عملی راديکال جنبش های                     
اجتماعی اعتراضی را بخود               
جذب کرده باشد و مشغول                      

آنگاه در   .  سازماندهی شان باشد    
شرايط جنگی اين سازماندهی را      
منطبق با شرايط جديد آرايش               
دهد و برای سرنگونی رژيم خيز      

با حلوا حلوا گفتن دهان        .  بردارد
 . شيرين نميشود

 

ما از نوع کمونيسمی بوده ايم که        
هيچگاه به تز پوپوليستی هر چه         
فقر و مشقت بيشتر باشد فرصت        
برای انقالب و سوسياليسم بيشتر      
ميشود، اعتقاد نداشته ايم و اين            

. نوع کمونيسم را نقد کرده ايم              
مبارزه کمونيستی برای ما از              
مبارزه برای بهبود هر روزه               

ما در   .  شرايط مردم جدا نيست       
عين حال هم برای بهبود زندگی         
مردم و هم برای سازماندهی                
انقالب اجتماعی کارگری مبارزه    

اين دو مبارزه با هم               .  ميکنيم

 ...جنگ و تفاوتهاى ما
مردم از رژيم بيزارند و          "فرمول   

به "  چپ در جامعه رشد کرده است      
اين نتيجه ميرسند که بمب های ب           

 آمريکا مردم را به انقالب سوق       52
يک ساده نگری محض،           .  ميدهد

 .تحليل های پا در هوا

 

تحليل ديگری که به آن متوسل                   
ميشوند، باصطالح کپی برداری از      
مورد بلشويک ها در جنگ جهانی         
اول و اين فرمولبندی عام ما اول با         
بورژوازی خودی تسويه حساب             

الگوبرداری ناقص از   .  ميکنيم است 
 .يک شرايط تاريخی کامال متفاوت

 

اوال شما هر جنگی را نميتوانيد به           
شرايط .  جنگ داخلی تبديل کنيد           

 با شرايط      1917روسيه در سال         
 و همچنين       2007ايران در سال         

ماهيت و شيوه دو جنگ کامال                    
سالح ها به     "شعار   .  متفاوت است  

در شرايط     "  سمت دولت خودی        
حمله نظامی آمريکا در ايران چه            
معنايی خواهد داشت؟ کدام سالح            
را بايد به سوی رژيم هدف گرفت؟         
اينها همه ساده انگاری و کليشه                 

بياد انقالب اکتبر        .  پردازی است   
ميافتند، و از فرصت ها حرف                   

تصور ميکنند که زمانی که      .  ميزنند
بمب ها بر سر مردم ميريزد و                   
شهرها را نابود ميکند، رهبری ح           

سالح ها    "ک ک ميتواند شعار               
بدهد و مردم هم           "  بطرف رژيم   
فرصت ها از اين            .  انقالب کنند   

تحليل های سينمای هاليوودی                    

٢٧شماره   
لذا اين تصور که         .  پيوسته است  

بمباران وحشيانه مردم و جامعه           
فرصت برای پيشبرد و تسريع               
انقالب سوسياليستی ايجاد ميکند،       
هيچ ربطی به کمونيسم کارگری          

به همان پوپوليسمی مربوط    .  ندارد
ميشود که بر اين تصور است هر         
چه وضع مردم مشقت بار تر                  
شود، فرصت انقالب باز تر                    

 . ميشود

 

بنظر من استفاده از اين کلمه                    
فرصت ها بهيچوجه اشتباه لپی             

تحليل ح ک ک مدتی است       .  نيست
پيش .  بر اين مساله استوار است         

از اين خليل کيوان نيز در نشريه           
انترناسيونال تحليلی مشابه ارائه         

اين اتفاقی نيست که            .  داده بود   
تاکنون حتی دو خط در مذمت                 
اعمال تحريم اقتصادی از اين                

آيا اين   .  حزب منتشر نشده است       
رهبری نميداند که تحريم بانک ها       
چه معنايی برای مردم و جامعه             
دارد؟ نميداند که تحريم بانک ها           
مانع بسيار بزرگی در مقابل                    
هرگونه مبادله بازرگانی قرار               
ميدهد؟ و اين بمعنای کمبود و                 

آيا .  گرانی شديد کاال ها خواهد شد      
واقعا بايد اين حکم ساده بازرگانی       
را به اين ها توضيح داد؟ فکر                  

مساله اينجاست که                .  نميکنم
رهبری ح ک ک بر اين تصور              
است که سختی و گرانی مردم را          

اين .  به انقالب عليه رژيم ميکشاند    
سياست و تحليل بايد افشاء و                    

دفاع از سياست         .  منزوی شود    
عمال مدافع آن را        "  فرصت ها  "

در جناح طرفداران جنگ قرار             
 .*ميدهد

 تحريم تجارى ايران ، منصور حکمت
ه تحريم تجارى ايران توسط آمريکا، انگيزه هاى داخلى و بين المللى دولت آمريکا در اتخاذ اين سياست و تاثيرات آن بر جمهورى اسالمى در هفت                                    

اين .  در اين ميان چند نکته بايد اينجا مشخصا مورد تاکيد قرار بگيرد                .  هاى اخير از جانب مفسران مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است                  
. م شود سياست آمريکا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسالمى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکو                            

برخالف ادعاهاى رايج، تحريم تجارى از جانب آمريکا حتى اگر اروپا و              .  وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود            
لکه توده  ژاپن و ساير قطبهاى اقتصادى از آن تبعيت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ايران ايجاد ميکند که قربانيان فورى آن نه رژيم اسالمى، ب                          

اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم                      .  وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود            
و اين  .  اسالمى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه جامعه نظير مجاهدين مى گنجد                          

در شرايطى است که خود آمريکا نه فقط تغيير رژيم، بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيم اسالمى در قبال مردم ايران را جزو اهداف سياست تحريم                                 
در درون رژيم را تقويت نميکند، جناح         "  وحدت ضد آمريکايى  "برخالف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سياست تحريم           .  تجارى ذکر نکرده است   

اين واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت       .  ضد غربى را در رژيم ايران قدرتمندتر نميکند، و بر شدت تبليغات ضد غربى رژيم اسالمى نمى افزايد                  
امروز اين يک فشار واقعى روى جناح غربى و طرفدار آمريکا در حکومت است که تکليف خود را هرچه سريعتر و                         .  آن دوران گذشته است   .  ندارد

تاثير اين اقدام بر رژيم اسالمى تشديد اصطکاک ميان جناحهاى حکومت در درون ايران، و              . به شيوه اى هرچه چشمگيرتر با جناح مخالف روشن کند 
 .*جهت گيرى جدى تر رژيم اسالمى در عرصه ديپلوماسى و سياست خارجى به سوى کنار آمدن با آمريکا و دول غربى خواهد بود

 . انترناسيونال منتشر شد١٨، در شماره ١٩٩٥، ژوئن ١٣٧٤اولين بار در تير 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

رويداد هولناکى در اوايل مارس            
در .  انگلستان را بهت زده کرد             

شهر سربزير و تاريخى گالستر،          
که به کافه هاى دنج و کليساى                   
بزرگ قرن يازدهمى اش شهرت          
دارد، خانه اى کشف شد که مدفن           
اجساد قربانيان قتل هاى مرموزى        
در طول بيست و پنج سال گذشته            

 جسد   ٩تا نيمه مارس       .  بوده است  
از کف زير زمين و حياط خلوت و        

 کرامول     ٢٥حمام خانه شماره             
" و    "  خانه مرگ   "استريت، که       
لقب گرفته است،       "  تاالر وحشت   

به تخمين پليس،      .  کشف شده بود     
برمبناى قرائنى نظير گمشدگان              
سالهاى اخير در منطقه، اين عدد            

 . برسد٣٠ميتواند به 

 

با هر جسد يکبار ديگر نفس در               
سينه آنها که در اين سالها گمشده             

با هر   .  اى داشته اند حبس ميشود        
جسد، ازدحام خبرنگاران و                       
توريستها و مردم کنجکاوى که در        
محل با دوربين و وسائل پيک                   
نيک اطراق کرده اند، انبوه تر                 

همسايه ها پنجره کرايه           .  ميشود
هرکس به فراخور شغل و       .  ميدهند

شهردار .  تخصصش چيزى ميگويد  
را "  مرگ يک شهر         "گالستر     

خبرنگار .  افسوس ميخورد           
مفتون تکنولوژى رادارى    "  علمى"

مين ياب ارتش در جنگ فالکلند             
است که اينک ابزار اصلى پليس            

در .  در حفارى ها و کشفياتش است     
حاليکه متخصصين عالئم شناسى        
پليس در تالش کشف هويت                       
قربانيان از روى ژن آنها و                         
بازسازى چهره آنان هستند،                      
روانشناسان در تقالى درک مخيله       

کدام جانور، کدام       .  و ذهن قاتلند      
موجود بيمار و در هم پيچيده اى              
ميتواند مرتکب چنين جنايتى شود؟      
اينکه عامل اين جنايات بايد                        

بوده باشد تقريبا يک           "  مريض"
آخر، بقول    .  فرض عمومى است      

پزشک قانونى در محاکمه پرونده         
مشابهى در آمريکا، کسى که قادر         

قتل هاى غير      "  به ارتکاب اين         
است چطور ميتواند آدم           "  عادى

 .سالمى باشد

جايگاه ويژه او زير لگد جامعه           
مردساالر است، به خورد مردم         

 .بدهند

 

با همه ربطى که اين موضوع به        
بحث ما دارد، بايد بهرحال اينجا        
از آن بگذريم، چون منظور                   

 .معرفى جناب کندى است

 

ايشان نظير بسيارى از کشيشان         
نر در کليساى انگلستان، که                  
بعضا حتى از سر انزجار به                 
آغوش کليساى رم برگشتند، از           

. اين تحول خشمگين است                      
 :ميگويد

 

کشيشان زن بايد بر دار                    "  
سوزانده شوند، زيرا به قدرتى            
دست ميبرند که هيچ حقى بر آن          

در قرون وسطى نام اين        .  ندارند
تنها راه مقابله   .  سحر و جادو بود   

با ساحره ها اينست که بر دار               
 "سوزانده شوند

 

انجيل در اين مورد کامال                "  
مردان و زنان از        .  روشن است  

ما .  نظر بيولوژيکى تفاوت دارند    
. هرگز نميتوانيم مانند هم باشيم          

نميتوانم تصور کنم که يک زن            
چگونه ميتواند تجسم مسيح باشد،     

 ."جراحى عالج کار نيست

 

فردريک وست، يا جانى خانه             
مرگ هر که هست، دوزخى                 
است، پليس ميبرد و پنهانش                  

تا سالها نامش و اعمالش        .  ميکند
پشت مردم را در خلوتشان                     

اما آنتونى کندى بهشتى    .  ميلرزاند
است، ميتواند بى هيچ جرح و              
تعديلى مسيح را نمايندگى کند،            
کودکان کودکستانى ما در خيابان      
به او لبخند ميزنند و سالم                        
ميکنند، کسى در خانه او دنبال            
جسدى و در مغزش در                             

. جستجوى معماى مخوفى نيست      
اما اين همان آدم و همان واقعه             

 .است

 

خشم و نفرين آنتونى کندى کليد           
حل معماى جنايات گالستر را             

هر دو مورد بايد       .  بدست ميدهد  

 :زن، در زندگى و مرگ
 از فردريک وست تا آنتونى کندى

 منصور حکمت

 ساله     ٥٢فردريک وست، بناى             
مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام           

. ارتکاب اين جنايات دستگير شد            
روانکاوان متعدد بيشک به                          
دهليزهاى ضمير او خيره خواهند          
شد و از حدسيات خود کتابها                       

اما يک نکته، که        .  خواهند نوشت  
بعنوان يک جمله ساده در                              
گزارشات پليس و خبرنگاران ذکر        
ميشود و ميگذرد، به واقعياتى                   
فراتر از قاتل و دنياى درونى او               

تمام قربانيان اين         :  اشاره ميکند    
 .جنايت زن بوده اند

 

و اين ما را به آنتونى کندى                  ...  
 .ميرساند

 

 روزنامه تايمز لندن،      ٤در صفحه    
 مارس، و از قضا درست           ٩روز   

پشت گزارشى در مورد خراشهاى        
ماجراى کرامول استريت بر                      
سيماى دوست داشتنى شهر                         
گالستر، مطلبى در مورد تحوالت         
مهم اخير در کليساى انگلستان و              
نمونه اى از اصطکاکهاى درونى          

قهرمان ماجرا   .  آن چاپ شده است      
حضرت اقدس آنتونى کندى سر               

کليساى .  کشيش التون و توابع است    
 سال قبل    ٥٠٠که حدود    (انگلستان  

باالخره در  )  از کليساى رم جدا شد      
 مارس، دو دهه پس از              ١٢روز   

تصويب اصل پذيرش زنان به مقام        
 ٣٢کشيشى در سينود مرکزى اش،       

زن را در کليساى اعظم بريستول           
اين را البته   .  به اين کسوت در آورد    

افکار عمومى در انگلستان، و قبل          
از همه خود زنان مربوطه، گام                
مهمى در احقاق حقوق زنان                        

يکيشان با شوق ميگويد            .  ميدانند
تنها وقتى در خدمت کليسا برابر           "

باشيم ميتوان گفت که در پيشگاه               
آنچه مسلم است      ".  خداوند برابريم  

اينست که در ظرف چند ماه آينده             
حدود هزار و دويست کشيش زن             
هم در انگلستان خواهيم داشت که            
کنار همقطاران مذکرشان بر منابر،     
آموزش کهنه و مردساالرانه مذهب      
درباره زن و جايگاه ويژه او در                
پيشگاه خداوند را، که ترجمه الهى         

٢٧شماره   
بعنوان نمونه هاى جنايتکارانه                
خشونت عليه زنان و تبليغ و                      
تطهير خشونت عليه زنان فهميده          

اين خشونت از مغز معلول        .  شوند
وست و از دين معيوب کندى                     

هر دو آنقدر       .  سرچشمه نميگيرد   
عقل داشته اند که قربانيان خود را          
در ميان اقشار بيحقوق تر جامعه            

منشاء اين خشونت،     .  جستجو کنند  
دنيايى است که زن را در هزار و           
يک راه و رسم و قانون و سنت                 
زمخت و ظريف، قابل ستم و کم              

و .ارزش تعريف کرده است                     
آگاهانه و عامدانه، و در اغلب                  
موارد به خشونت آميزترين شيوه          
ها، راه رهايى زن و خروج او از           

 .موقعيت قربانى را سد ميکند

 

اين عصر  .  اين قرون وسطى نيست  
هرچه با بازار   .  سرمايه دارى است  

و سود تناقض داشته باشد، دير يا            
بسيارى از   .  زود کنار زده ميشود      

جان سخت ترين افکار و تعصبات        
و راه و رسمهاى کهنه در برابر              
نيازهاى پيش پا افتاده و روزمره            

و .  تجارت و توليد ور افتاده اند             
الجرم، اگر زن آزارى و زن                    
ستيزى و تبعيض و خشونت عليه          
زن هنوز يک واقعيت پابرجاى              
زندگى مردم اين عصر است، اگر        
عليرغم جنبشهاى قوى و اجتماعى       
براى رهايى زن، هنوز ستم جنسى       
در چهار گوشه جهان حکم ميراند،       
بايد حکمتش را همينجا، در همين          
عصر و در مصالح همين نظام                

 .جستجو کرد

 

، هميشه    "جنون"جنايت از سر            
اما .  ممکن است وجود داشته باشد       

آن نوع جنونى که قربانيانش، از            
خيابان و خانه تا مدرسه و                            
کارخانه، عمدتا زنان هستند، ديگر      
جنون نيست، بلکه بيان جنون آميز       
گوشه اى از عقل حاکم بر جامعه            

 .*است

 آثار 
 منصور حکمت 

 را بخوانيد و به دوستانتان 

!توصيه کنيد  



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

خطر جنگ دو اردوی تروريستی        
آمريکا و رژيم جمهوری اسالمی          
بر باالی سر بشريت متمدن قرار           

اين يک جنگ             .  گرفته است      
. ارتجاعی و ضد انسانی است                 

قربانيان اين جنگ مردم عادی در        
بار .  ايران و منطقه و جهان هستند      

ديگر ميخواهند يک کشور را به             
بار ديگر   .  تمامی با بمب بکوبند        

بشريت بايد شاهد گسترش سرسام        
آور عمليات تروريستی و انتحاری      

فجايع اين جنگ         .  اسالمی باشد    
بمراتب از جنگ و کشتار در                    
افغانستان و عراق و فلسطين                    

 . گسترده تر خواهد بود

 

توجيهات جنگ  طلبى هيات                     
جنگ "حاکمه آمريکا را مبنى بر          

مقابله با سالح    "و  "  عليه تروريسم 
هر .  نبايد پذيرفت  "  کشتار جمعى  

دو طرف جنگ خود نيروهای                 
تروريستی هستند و کارنامه                      
خونينی در جنايت عليه بشريت              

هر دو طرف جنگ در               .  دارند
کشتار جمعى مردم عادی تاريخ             

اين جنگ احتمالى      .  سياهی دارند  
از هر دو سو، برسر قدرت سياسی       
و حوزه نفوذ سياسی و اقتصادى            

آمريکا .  در منطقه و جهان است          
ميخواهد شکست در عراق را با             

. حمله به ايران جبران کند                          
جمهوری اسالمی براى بقای                   
حکومت ارتجاعی خود در ايران و    
تثبيت موقعيت منطقه اى اش به               

هر دو      .  استقبال جنگ ميرود          
طرف، جنگ را حلقه ای در حفظ          
و گسترش موقعيت سياسی خود             

 . ميدانند

 

. بايد مانع شروع اين جنگ شد                
بخاطر توحش و کشتاری که به               

بخاطر ارعاب و     .  نمايش ميگذارد  
قلدری ای که بر زندگی مردم                   

بخاطر عقبگرد      .  تحميل ميکند     
فرهنگی و سياسی و تعصب و                 
جهالت مذهبی ای که بر بشريت             

اين جنگ تروريستی    .  تحميل ميکند 
 .بايد متوقف شود

. و رفاه همگان در ايران هستيم          
ما اعالم ميکنيم که رژيم                          
جمهوری اسالمی نماينده و دولت  

رژيم .  منتخب مردم ايران نيست     
سرکوب و کشتار و خفقان و زن         
ستيزی و آپارتايد جنسی و فقر و        

مسئول .  فالکت و استٽمار است       
کشتار بيش از صد هزار تن از            
شريفترين انسانهای نسلی از                

رژيم چوبه های       .  جامعه است   
اين رژيم   .  دار و سنگسار است      

را بايد از تمامی مراجع بين                   
سفارتخانه ها  .  المللی اخراج کرد  

و مراکز سياسی اين رژيم در               
اروپا و آمريکا مراکز                               
تروريستی و توطئه عليه مردم           

. آزاديخواه و اپوزيسيون است            
 !بايد برچيده شوند

 

ما خواهان لغو تحريم های                     
ما در عين حال     .  اقتصادی هستيم 

که قاطعانه برای سرنگونی رژيم     
اسالمی مبارزه ميکنيم در عين           
حال خواهان لغو هر گونه                      
تعرض به زندگی و معيشت                  

تحريم اقتصادی     .  مردم هستيم    
خود يک سالح کشتار دسته                   

قربانيانش مردم     .  جمعی است    
 . بايد فورا لغو شود. عادی هستند

 

ما خود را به خلع سالح اتمی                
. همگانی در جهان متعهد ميدانيم      

ما برای نابودی تمامی سالحهای      
کشتار دسته جمعی مبارزه                     

ما اعالم ميکنيم که هدف      .  ميکنيم
دولت آمريکا نه جلوگيری از               
خطر گسترش سالح اتمی بلکه           
حفظ کنترل انحصاری بر اين              

. سالح کشتار دسته جمعی است         
آمريکا تنها کشوری است که اين       
سالح مخرب را عليه مردم بکار       

تمامی سالحهای     .  گرفته است    
جمهوری .  اتمی بايد برچيده شوند 

اسالمی نبايد به سالح اتمی                    
سرنگونی انقالبی    .  مجهز شود   

رژيم اسالمی تنها ضامن                        
جلوگيری از تسليح اتمی اين                 

 .رژيم ضد انسانی است

 خطاب به نيروها و مردم آزاديخواه جهان

 از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی 
 !و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمايت کنيد

اما توقف جنگ نميتواند تنها دستور      
کار مردمی باشد که نميخواهند                 
جهان در زير سلطه ماشين کشتار          
ميليتاريسم آمريکا و ماشين                         
تروريستی رژيم اسالمی قرار                  

يک رکن مهم و تعيين      .  داشته باشند 
کننده جنبش مقاومت مردمی برای         
مقابله با اين وضعيت بايد دفاع از            
مبارزات مردم برای سرنگونی               
رژيم اسالمی در ايران و برقراری       

. آزادی و برابری و رفاه باشد                    
ايران عراق  .  ايران افغانستان نيست  

امروز در ايران مبارزه ای       .  نيست
گسترده و همه جانبه عليه رژيم                

کارگر .  اسالمی در جريان است          
. زن معترض است   .  معترض است 

دانشجو .  جوان معترض است            
اين مردم حکم به        .  معترض است  

. سرنگونی رژيم اسالمی داده اند           
دفاع از    .  عليه آن بپا خاسته اند             

مبارزات مردم ايران برای                          
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی              
يک حلقه اساسی پيشروی بشريت          
متمدن براى پايان دادن به تروريسم      

سرنگونی انقالبی رژيم             .  است
اسالمی سيمای خاورميانه را                    

مردم جهان   .  دگرگون خواهد کرد     
را از شر يک قطب تروريستی                 

اين پيروزی   .  خالص خواهد کرد     
بعالوه .  ممکن و قابل حصول است      

مردمی که رژيم اسالمی را بزير            
ميکشند، نيرويی عظيم در مبارزه          
برای آزادی و برابری و رفاه در             

 .سطح جهان اند

 

ما خود را در کنار شما و نيرويی             
در مقابله با ميليتاريسم آمريکا و               
تهديداتی ميدانيم که زندگی مردم در    
کشورهای اروپايی و آمريکايی را        

ما .  مورد تعرض قرار داده است          
خود را در کنار اعتراض کارگر             
در مقابله با تعرض سرمايه و                     
تالش براى زندگى ايمن تر و                      

ما در کنار شما      .  انسانى تر ميدانيم   
برای آزادی و برابری و رفاه و                 

 . انسانيت و تمدن مبارزه ميکنيم

 

ما صدای آزادی و برابری و تمدن          

٢٧شماره   
ما برای رفع خطر جنگ مبارزه            

ما برای شکست سياستهای    .  ميکنيم
ميليتاريستی آمريکا در جهان                   

ما از شما               .  مبارزه ميکنيم       
ميخواهيم که اجازه ندهيد هيچ                  
نيرويی در مبارزه خود عليه جنگ      
به رژيم اسالمی و مدافعين                         
رنگارنگش کوچکترين تخفيفی             

اجازه ندهيد که نيروهای            .  بدهد
رنگارنگ اسالمی جايی در                      
مبارزات مردمی عليه جنگ داشته      

جاى جنگ طلبان در صف       .  باشند
همسويی .  مبارزه عليه جنگ نيست   

با يكی از دو طرف نبايد جايی در           
سياست جنبش مردمی عليه جنگ         

اين نيروها خود يک      .    داشته باشد 
عامل جنگ و نابودی و کشتار و            

سران اين     .  ترور مردم هستند         
دستجات تروريستی و ميليتاريستی     
بايد به جرم جنايت و تروريسم                 

ما .  عليه مردم محاکمه شوند                
خواهان محاکمه سران رژيم                     
اسالمی به جرم جنايت عليه مردم         

 . در ايران هستيم

 

ما از شما ميخواهيم که نيروی                  
فعالی در مبارزه با تمامی                            
جرياناتى باشيد که ميکوشند بر               
مبنای بمباران و کشتار مردم در            
ايران، يک حکومت ارتجاعی                
ديگر را از باالی سر مردم بر                  
جامعه حقنه کنند و يا زمينه ساز              
شکل دادن وضعيتی مانند عراق و        

ما .  يوگسالوی و افغانستان شوند        
آمريکا را    "  رژيم چنج   "سياست    

سياستی ارتجاعی و ضد مردمی            
 .  ميدانيم

 

ما اعالم ميکنيم که مبارزات مردم        
برای سرنگونی رژيم اسالمی يک      
نيروی اساسی و تعيين کننده در              
پايان دادن به خطر جنگ در                      
منطقه و پايان دادن به عمر رژيم            

 . اسالمی است

 

ما اعالم ميکنيم که مردم ايران از          
از جنگ  .  تحريم اقتصادی بيزارند   

. از رژيم اسالمی بيزارند    .  بيزارند
جنگ را عاملی در طوالنی تر                
کردن عمر اين رژيم ضد انسانی           

اين مردم امروز در                 .  ميدانند
مبارزه شان به کمک شما                            

 . نيازمندند

  ١١صفحه  



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

در سال جاری تحصيلی                    -١
دانشگاهها مرکز گسترده ترين               
اعتراضات بر عليه رژيم                            

. جمهوری اسالمی بوده است                  
حکومت مرتجع اسالمى در ادامه         
سياست سرکوب وحشيانه خود               
تعرض گسترده ای را به                              

اما همانطور  .  دانشگاهها آغاز کرد  
که در قلمروهاى ديگر موفق نشد          
در دانشگاهها هم نتوانست به                    

. اهداف ارتجاعی خود دست يابد           
برعکس، با موج جديد و بيسابقه            
ای از اعتراضات در دانشگاهها            

اعتراضات در         .  مواجه شد        
دانشگاههای امير کبير، تهران،             
عالمه، همدان، اهواز، تبريز،                
مشهد و اصفهان گوشه هايی از               
موج اخير اعتراضات در                           

دامنه اين  .  دانشگاههای ايران است  
اعتراضات گسترده تر و مضمون        
اين اعتراضات راديکال تر و                   
سوسياليستی تر از هميشه بوده                

حضور و نقش دانشجويان         .  است
کمونيست در اين اعتراضات                   

. برجسته و انکار ناپذير است                  
دانشگاه اکنون يک سنگر مقدم                

اين .  نبرد عليه رژيم اسالمی است      
اعتراضات به نوبه خود نقش                   
بسزايی در تغيير فضای سياسی             

 . جامعه ايفا کرده است

 

مردم همواره به اعتراضات در              
دانشگاه بمٽابه بخشی از اعتراض        
خود عليه حاکميت اسالم و استبداد        

رژيم .  و نابرابری نگريسته اند           
اسالمی که بزور سرنيزه و کشتار        
و اعدام ميکوشد جنبش سرنگونی         
طلبانه توده های مردم را به                        
شکست بکشاند، در سنگر دانشگاه      

اين .  عمال شکست خورد                   
اعتراضات يکبار ديگر نشان داد          
که سياست ارعاب پاسخگوی                  
اعتراض نسل جديدی از مردم                

نسلى که در مقياس ميليونی      .  نيست
آزادی و برابری و رفاه و حقوق             
مدنی و انسانی خود را طلب                      

اين اعتراضات يکبار ديگر    .  ميکند
نشان داد که جامعه ايران حاکميت        
اسالمی را نميخواهد و عليه آن                

عمل کمونيسم کارگری در                    
دانشگاهها در شرايط حاضر               
مستلزم هماهنگی و انسجام                   
سياسی گرايشات و محافل                      

. مختلف کمونيسم کارگری است      
منافع و مصالح عمومی کل                   
جنبش کمونيسم کارگری مقدم بر      
هر مصلحت سياسی ديگری                

هر چند که توازن قوای            .  است
سياسی هنوز اجازه ابراز وجود        
علنی و گسترده مستقل به                        
جريانات کمونيستی در دانشگاه         
را نميدهد، اما با تغيير توازن               
قوای سياسی بزودی ما شاهد               
ابراز وجود سازمانی کمونيسم           
در دانشگاههای کشور خواهيم           

 .بود

  

همزمان با گسترش                             -٣ 
اعتراضات در دانشگاهها و                 
حضور چشمگير دانشجويان               
کمونيست در اعتراضات اخير،        
ما شاهد رو در رويی و تقابل                
جريان راست و اصالح طلب              
دفتر تحکيم وحدت با دانشجويان       
کمونيست و آزاديخواه و برابری       

اين صف بندی نه       .  طلب هستيم  
تصادفی است، نه غير قابل                    

محصول حاد شدن و      .  انتظاربود
اعتراضی مردم و      "  نه"تعميق   

دانشجويان از يکطرف و از                 
طرف ديگر محصول بی ربط و        
حاشيه ای شدن جريانات                         

و ملی  "  اصالح طلب حکومتی   "
. اسالمی در جامعه است                  -

جريانات دوم خردادی که در                
سطح جامعه شکست خورده و            
بی آبرو شده اند، ميکوشند تا در         
سنگر دانشگاه در زير سايه پسر        
عموهای خود مکانی قرنطينه             

اين .  شده برای خود فراهم کنند         
جريانات به هر درجه که به                   
مقابله با کمونيسم و راديکاليسم           
در دانشگاه روی آورند، ناچارند       
به راست خود، به بخشهايی از            

با .  نيروهای حاکميت، تکيه کنند     
تشديد قطب بنديهای سياسی در           
جامعه اين رو در رويی در                    

. دانشگاه نيز تشديد خواهد شد             
يک وظيفه مهم و يک رکن                    
فعاليت دانشجويان کمونيست و          
راديکال خنٽی کردن تشبٽات اين      
جريانات در مراکز دانشگاهی           

اين جدالی بر سر افق و            .  است
چشم انداز حاکم بر سياست                    

. اعتراضی در دانشگاهها است         

 به مناسبت موج اخير اعتراضات در دانشگاهها

 !دانشگاه سنگر آزادی، برابرى، رفاه و انسانيت است

 ! پادگان نيست، حوزه نيست، زندان زنان نيست

بپاخاسته و استراتژی سرکوب و            
ارعاب در برابر جنبش عظيم                    
سرنگونی طلبانه توده های مردم            

رژيم .  محکوم به شکست است             
 !اسالمی رفتنى است

 

در سالهای اخير ما شاهد روند           -٢
گسترش حضور و نفوذ دانشجويان       
کمونيست و راديکال در دانشگاهها      

محافل و شبکه های متعدد         .  هستيم
کمونيستی در دانشگاهها شکل                  

. گرفته و در حال گسترش اند                     

فضای سياسی دانشگاهها عمدتا              
تحت تاٽير عقايد آزاديخواهانه و              
برابری طلبانه و سوسياليستی                   

کمونيسم در دانشگاه بيانگر        .  است
خواستها و آرمانهای عميق توده              
های طبقه کارگر، زنان برابرى              

. طلب و نسل جوان پيشرو است               
شعارهای آزادی، برابری، لغو                
تبعيض جنسی، آزادی و رهايی               
زن، آزادی پوشش، لغو آپارتايد               
جنسی، و سوسياليسم يا بربريت               
اکنون به شعارهای ٽابت                                
اعتراضات دانشجويان تبديل شده          

 . است

 

تحرک کمونيسم در دانشگاه گوشه         
ای از تحرک جنبش عظيم کمونيسم      

کمونيسم .  کارگری در جامعه است     
کارگری بستر اصلی کمونيسم در          

کمونيسم .  جامعه و در دانشگاه است    
کارگری نماينده آرمانهای انسانی و      
آزاديخواهانه و برابری طلبانه                  

گسترش نفوذ و قدرت     .  جامعه است 

٢٧شماره   

جدالی ميان اردوی آزادی و برابر        
و رفاه و انسانيت با نيروهای دوم           

. اسالمی است    –خردادی و ملی        
اين جدالی ميان اردوی انقالبی                
سرنگونی طلب و ارودی ارتجاعی    

توده دانشجو  .  است"  اصالح طلب "
در اين جدال با گرايش راديکال و          

پيشروی کمونيسم  .  کمونيستی است 
در دانشگاه منوط به پيروزی                    

 . سياسی در اين جدال است

 

با شدت گيری و گسترش                    -۴
اعتراضات راديکال و                                  
سوسياليستی در دانشگاه مساله               
تشکل توده ای دانشجويان در                   
برابر دانشجويان کمونيست قرار          

اعتراضات در دانشگاهها    .  ميگيرد
نبايد محدود به برگزاری تجمعات        

 آذر و يا                 ١۶اعتراضی در           
. مناسبتهای مختلف ديگر باشد                

جامعه ای در تالش و تقال برای               
خالصی از استبداد و اسالم و                   
نابرابری و فقر و حکومت اسالمی      

مساله شکل دادن به تشکل          .  است
راديکال و توده ای دانشجويی يک        
مساله حياتی پيشاروی گرايش                

از .  کمونيستی در دانشگاه است          
آنجائيکه توازن قوای کنونی اجازه      
برپايی يک تشکل علنی و قانونی           
راديکال را نميدهد، از اين رو                  
چنين تالشی فقط ميتواند در شکل          
 يک جنبش توده ای در دانشگاهها     
 .شکل گرفته و به پيش برده شود

  

اين جنبش توده اى از نقطه نظر ما        
مجامع عمومی         راه اندازی                

مجامع عمومی    .   است   دانشجويی
دانشجويان ظرف در برگيرنده               

شکل دادن  .  توده های دانشجو است   
به اين مجامع عمومی مستلزم                   
مجوز و اجازه مقامات دانشگاهی         

به هر بهانه و در       .  و دولتی نيست   
هر زمانی ميتوان اين مجامع را              

مجمع عمومی          .  شکل داد         
دانشجويی شکل  

١١صفحه   



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

به قدرت و اراده عمل          .  طبيعی تشکل پايه دانشجويی در دانشگاه است              
تشکل آلترناتيو درمقابل دفتر تحکيم            .  مستقيم توده دانشجو متکی است           

سازمانيابی .  اسالمی است   -وحدت و جريانات دوم خردادی و راست ملی            
توده دانشجو به گرد مجمع عمومی دانشجويی امری ساده و قابل حصول                    

مجامع عمومی را بطور منظم ميتوان در هر دانشکده و دانشگاهی                 .  است
شورای دانشگاه  .  اين مجامع عمومی را بايد هماهنگ و متحد آرد. شکل داد 

. تشکل منظم و جا افتاده مجامع عمومی در هر دانشگاهی است                                         
خصوصيات سياسی مجامع عمومی تابعی از توازن قوای سياسی در                           

اما هر مجمع عمومی دانشجويی بايد ظرف توده             .  جامعه و دانشگاه است     
دانشجو در مبارزه عليه استبداد و خفقان، نابرابری، جهل و عقب ماندگی                  

 .  مذهبی و برای آزادی و برابری و رفاه و انسانيت باشد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری همه فعالين کمونيسم کارگری در دانشگاهها              
 . را به تالش برای برپايی جنبش مجامع عمومی دانشجويی فرا ميخواند

 

 !زنده باد جنبش مجامع عمومی دانشجويی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ آذر ٦ – ٢٠٠٧ نوامبر ٢٧

 

 .   نوامبر٢٦مصوب  جلسه کميته مرکزى  به اتفاق آرا حاضرين در تاريخ * 

ما تمامی مردم آزاديخواه، برابری طلب، سکوالريست و انساندوست را به              
دفاع قاطعانه از مبارزات مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم                              

 ! اسالمی و استقرار آزادی و برابری و رفاه فرا ميخوانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ آذر ٦ – ٢٠٠٧ نوامبر ٢٧

 .   نوامبر٢٦مصوب  جلسه کميته مرکزى  به اتفاق آرا حاضرين در تاريخ * 

اد دارم        ه بي درم ( اولين باری ک ) پ
محمود صالحی زندانی شد سال      

.  بود يعنی دوازده سال پيش     ٧۴
تانش             ی از دوس ا يک راه ب هم

ود         دان ب ! دستگير و مدتی در زن
 بود که همراه    ٧٩ و ٧٨بار دوم  

دت           تانش م ر از دوس د نف ا چن ب
لولهای اداره           م در س اه و ني دوم

 ! اطالعات ماندگار شد

 

ال       ان س ايز هم ر    ٧٩پ ار ديگ  ب
دت       تگير و م ی    ٨دس اه زندان  م

د ه      .  ش اه م ا     ٨٣اول م راه ب  هم
دهها نفر از کارگران دستگير و      
دانی اش         ه زن ه دو هفت نزديک ب

د ر      !  کردن ار ديگ م ب اال ه ح
اه         ه هفت م دستگير و نزديک ب
دانی و         است در زندان سنندج زن
وميتش را          دت محک دارد م

 !ميگذراند

 

در اين سالها تفريح و ايام شادی        
د             ای چن ا مالقاته رادرم ي من و ب
وده              انی ب ا زم وده و ي دقيقه ای ب
ود           المتی محم ه از س ت ک اس

الحی   درمان(ص ده  )  پ ع ش مطل
 .ايم

ان          داريهای مادرم ا دل شه ب همي
دوار            ده امي ه آين ارز ب اين زن مب
ان         شده ايم و دوری از پدر برايم

ت      ده اس ل تحملترش ادری .  قاب م
ی           ادی از زندگ دت زي ه م ک
رای     مشترکش را صرف تالش ب
آزادی و کسب خبر از وضعيت        
در            دگی اش و پ ريک زن ش
 ! فرزندانش در زندان  شده است

 

الحی         ود ص دان، محم ا، فرزن م

 ...به مناسبت موج اخير اعتراضات در دانشگاهها
٢٧شماره   

درمان            را پ ه چ م ک رده اي درک ک
ت     ده اس دانی ش ا   !  زن راه ب هم

ه          ان ک مليونها نفر از کارگران جه
شان اعالم           ا اي همبستگی خود را ب
ار و             ود ش افتخ ه وج د ب رده ان ک

 !برايش آرزوی موفقيت می کنيم

 

ق        ما خوب ميدانم پدرمان تنها متعل
ست          انواده اش ني ضای خ ه اع ب
بلکه متعلق به همگی کسانی است       
ر           ار ناپزي ق انک رای ح ه ب ک

 !کارگران مبارزه می کنند

 

رايط             ران ش ا نگ ود م ن وج ا اي ب
درمان در آن          ه پ دردناکی هستيم ک

رد     ا      .   بسر می ب ود صالحی ت محم
ال          ت س ه هف ک ب ال نزدي ه ح ب
ن  سالمتی             زندانی شده است و اي
ه       ايشان را به شدت به خطر انداخت

ه اش ،      .  است ا کلي حاال از درد تنه
ی          ديد قلب ائی ش تات و نارس پروس

رد     ی ب ج م ده     .  رن ث ش ن باع همي
ا،              ه ه ر از اتحادي ار ديگ ت ب اس
طح         ارگری در س نديکاها ی ک س
ارگران،            ما، ک ان و از ش جه
ردان آزاديخواه        جوانان، زنان و م
الحی را            ود ص ه محم واهيم ک بخ

د   وش نکني ر   !  فرام ن کارگ چني
ست        دنی ني وش ش ارزی فرام ! مب

اع از           پدر ما هيچ جرمی به جز دف
ايش و تالش           حقوق هم طبقه ای ه
شکلهای آزاد            اد ت رای ايج ب

 .کارگری نداشته است 

 

ر           ار ديگ واهيم ب ما ميخ ا، از ش م
رای                وان ب ام ت ا تم م ب ا ه ه ب هم

 !آزادی اش از بند تالش کنيم

١/٩/١٣٨۶ 

محمود صالحى، منصور اسانلو، ابراهيم مددى، رضوى، دهقان 
 و کليه فعالين کارگرى، فعالين اجتماعى و حقوق مدنى بايد 

آزادى کليه زندانيان سياسى . فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
. يک خواست فورى جنبش کارگرى و  مردم آزاديخواه است  

روز شانزده آذر در دانشگاههاى ايران بايد روى آزادى فعالين 
. کارگرى و کليه زندانيان سياسى تاکيد کرد  

! دست کثيف رژيم اسالمى از سر مردم کوتاه  

 ...به نيروها و مردم آزاديخواه جهان

 محمود صالحی 
 !فراموش شدنی نيست فراموشش نکنيد

 سامرند صالحی

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com 

www.for-abetterworld.com 
http://for-abetterworld.blogfa.com 

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

!با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 پتروشيمی کرمانشاه 
 

 در محيط کار و اعتصاب" حادثه"

محيط ناامن کار هر روز از                       
 ٢٢روز  .  کارگران قربانى ميگيرد  

 صبح،  حسن         ١١نوامبر ساعت      
کريمی کارگر مسئول فيلترهای             

 متری   8اين کارخانه، از ارتفاع          
کارگران سريع     .  پايين می افتد        

خودشان را به همکارشان می                  
کارگران سريعا اقدام می       .  رسانند

کنند و او را به بيمارستان طالقانی         
فضای کارخانه را ماتم       .  می برند  
می تواند  "  حوادث"اين  .  می گيرد 

برای هر کدام از کارگران پيش              
در حال حاضر اخبار حاکی      .  بيائيد

از اين است اين کارگر هنوز در             
بيمارستان است و صدمات جدی           

 . ديده است

 

 صبح،  ۶در همين روز از ساعت        
 کارگر پتروشيمی       ۶٠٠بيش از       

کرمانشاه دست به اعتراض می              
: خواستهای کارگران شامل     .  زنند

يک کاهش ساعت کار بدون                      
کسری حقوق، و احتساب تعطيلى         

. روز جمعه بعنوان ساعت کار               
کارگران پتروشيمى هر دو هفته          (

) يکبار روز جمعه را تعطيل هستند   
اين اعتصاب اخطارى کارگران            

کارگران .  سه ساعت طول کشيد        
قرار است اعتراض خود را در               
صورت متحقق نشدن                                    

 .خواستهايشان ادامه دهند

 

 کارخانه سيمان کرمانشاه 
طبق گزارشات رسيده به حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری کارگران         
کارخانه سيمان کرمانشاه هنوز              

 ماه گذشته  خود را                     ۵حقوق     
محيط کار     .  دريافت نکرده اند         

کارگران از امکانات ايمنی                        
نداشتن .  ناچيزى برخوردار است      

قرارداد کار و يا قراردادهاى                    
مار .  موقت مورد اعتراض است        

شاق و مفت و ناامنى محيط کار               
زندگى کارگران را به گرو گرفته         

 . است

 نيرو رخش سنندج
 

حقوقهای معوقه يکی از                         
معضالت جدى کارگران در ايران     

 است

طی اخباری که از کارگران                 
نيرو رخش سنندج دريافت                    
کرديم، کارگران برای پراداخت       
حقوق معوقه و امکانات بيشتر            
در محل کار دست به اعتصاب           

 ۴اين اعتصاب از روز           .  زدند
آذر آغاز شده و هنوز ادامه                    

يکی از کارگران می               .  دارد
همگی با هم توافق داريم       :  "گويد

که بايد حقوقهای ما پرداخت                 
بايد امکانات نه تنها                  .  شود

گرمائی بلکه بهداشتی نيز بهبود        
اما کارفرما ما را             .  پيدا کنند    

حواله مسئولين در مرکز می                
 ". کند

 

وی در ادامه صحبتهايش می               
دستگيرهای اخير و دادن     :  "گويد

احکام به فعالين کارگری بی                 
. تاثير بر اعتصاب ما نبوده است      

 ماه است    ٣کارگران که بيش از       
حقوق نگرفتند برای بازتاب آن          
در سطح شهر و رسانه ای با                 

البته .  نگرانی جدی روبرو هستند   
الزم به يادآوری است حراست           
کارخانه و مراکز کارگری با               
تهديد کارگران به احضار به                
اطالعات، و اقدام عليه امنيت              
کارگران، مانع تماس کارگران با     

وی در ادامه   ".  رسانه ها ميشوند  
تالش ما اين است          :  "می گويد   

بتوانيم از طرق مختلف صدای           
اعتراض خود را به گوش                       

 ". همگان برسانيم

 

و از ما تقاضا کردند وسيعا خبر         
اين اعتصاب را پخش کنيم و از          
اعتصاب کارگران برای                        
پرداخت حقوقهای معوقه حمايت      
کنيم و از سازمانها و اتحاديه ها          
و تشکلها بخواهيم که کارگران           
در مراکز کارگری در                              
شهرستانها را بيشتر مورد                     
حمايت قرار بدهند تا صدای                  
اعتراضات کارگران در سراسر      

وی می گويد      .  ايران يکی شود     
حقوقهای معوقه يکی از                           
معضالت جدى کارگران در                

 اخبار کارگرى
 تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

الزم به ذکر است که فقدان تشکل           
مستقل کارگرى در اين کارخانه            
مانند هرجاى ديگر، دست کارفرما     
و عواملش را در اعمال فشار و              
استثمار هر چه بيشتر کارگران              

 .  باز گذاشته است

 

 عسلويه 

  ۵ و       ۴کارگران پيمانکار  فاز             
خواهان افزايش دستمزد هستند و          
در دو هفته گذشته به اشکال                       

. مختلف در اعتراض بودند                      
کارگران اعتراضات خود را با              
تحريم رفتن به سالن غذا خوری             

 . ادامه دادند

 

در فازهای ديگر و بويژه فازهاى         
 کاهش نيروی کار در            ١٠ و      ٩

بطور .  دستور کارفرما است             
روتين هر روز تعدادی از کار                

فازهای که راه     .  اخراج می شوند    
اندازی شده است نيز، بجز نيروی        
تعميراتی، کاهش و اخراج نيروی       

عسلويه .  کار را در دستور گذاشتند    
مرکز اعتراضات متعدد در طول         

اما به دليل اينکه              .  روز است    
شرکتهای مختلف و صاحبان                   
کاران مختلف اين منطقه را اداره          
ميکنند، کارگران اعتراضاتشان           
پراکنده است و بخشا از هم بی                  

 .خبر هستند

 

 که  ١٠ و    ٩سالن غذا خوری فاز        
به تازگی تاسيس شده، فاقد                         

وضعيت .  امکانات تهويه هوا است    
ناهنجار سالن غذاخورى کارگران      
را وادار کرده که با عجله غذا را            

اما .  خورده و محل را ترک کنند          
تاکنون کارگران از سالنهای غذا           
خوری توانستند برای ارتباط                   
گيری وسيعتر استفاده کنند و اخبار      
بخشهاى مختلف را با هم رد و بدل        

اميد می رود در اين مکان            .  کنند
در آينده ای نزديک کارگران                   
بتوانند مجامع عمومی خود را                 

 .برگزار کنند

 

٢٧شماره   
 . ايران است

 

 کارخانه شاهو
اى          ساجى شاهو در ماهه کارخانه ن
ه شکالت سازی           ه کارخان گذشته ب

ت    ديل اس ه       .  تب ته ب ه گذش هفت
کارگران کارخانه شاهو اعالم می        
ار              کنند که به مدت سه روز سر ک
ن            ه اي ما هم ا رس شوند ت حاضر ن

ه      ارگران ک ستند را       63ک ر ه  نف
د   راج کنن ه   .  اخ ارگران کارخان ک

ان          شا هم ه بخ ازی ک کالت س ش
اهو          ساجی ش ه ن ارگران کارخان ک

ستند       ار ه ه ک شغول ب د م ن .  بودن اي
ا          ى ب ته جمع راج دس ت اخ سياس
ارگران          صبانيت ک ش و ع واکن

کارگران اعالم می     .   مواجه ميشود 
ار حضور           ا در محل ک ه م د ک کنن
اب          سهای اي خواهيم داشت و سروي
ه              ا را ب م موظف هستند م ذهاب ه

د       ال بدهن ار انتق ل ک ارگران .  مح ک
ی          ن ب همچنين اعال م می کنند که اي

 .عدالتی را تحمل نخواهند کرد

 

ارگران در          ه ک الی ک روز در ح ام
ود          تراض خ ه اع ه ب اط کارخان حي
ود را           دگان خ ه داده و نماين ادام
ه اداره         ذاکره ب يدگی و م رای رس ب
ای             ه ه د، گل تاده بودن ار فرس ک
اط         ه حي ت ب ات و حراس اطالع

ارگران   .   کارخانه ريختند  به تهديد ک
ه           د ب پرداختند و اعالم کردند که باي

د         ان دهي ود پاي تراض خ و در  .  اع
ز              ه ني دير کارخان ا م ال ب ن ح عي

 .مذاکراتی داشته اند

 

ى       ن زورگوئ ل اي ارگران در مقاب ک
ی         الم م ات اع ا و اطالع کارفرم

د د در           :  کنن راج کني ا را اخ ر م اگ
ارش اعتراضی      هر م اى ش خيابانه

 ".خود سازمان می دهيم

*** 

 مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم 
و مستمر توده کارگران 

!است  

مجامع عمومى ! کارگران
!منظم خود را برپا کنيد  



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

مسئله قبول صورت مسئله به                   
صورت اين دو راهى خشک                    
نيست، مسئله نگاهى به استداللهاى     
رندهاى مذهبى است و اينکه هدف       
آنها نه آسمانى بلکه زمينى و                      

خودشان .  حساب بانکى شان است     
نيز نمی دانند که چه می گويند،                
اين ديگر چه صيغه ای است که              
برای مردم رقم زده اند تا هر کجا           
که خواستند برسر کارهايشان                  
سرپوشی بگذارند و اگر تصميم يا         
عمل اشتباهی انجام دادند و نتيجه          
سوء داشت، می گويند خواست خدا      

اگر با کاری باعث مرگ               !  بود
صدها تن بشوند، می گويند                         

اگر کسی گفت    !  خواست خدا بوده   
اين چه خدايی است که هرچه بال            
هست از جانب اوست، می گويند           
به خاطر خدا او را بايد کشت تا                

اين ديگر  !  خدا از ما راضی باشد       
 چه خدای قاتلی است؟

 

از طرف ديگر می گويند        :  اختيار
انسان مختار است راه خودش را            

پس اگر اختيار امر به     .  انتخاب کند 
دست انسان است، پس چرا او را            
مورد بازخواست قرار می دهند؟          
اگر کسی خواست به راهی جدا از         
آنها برود، چرا او را محکوم به               
مرگ می کنند ؟مگر خود نمی                 
گوييد که اختياردارد؟ آيا بايدهمه           
به راه خدای آنها بيايند؟ تا بازيچه           
دست شما متعصبين بشوند و اگر           
کسی خواست آزاد باشد و خودش          
راهش را انتخاب کند بايد توسط             
شماها مجازات بشود و از بين                  

در «:  صادر می کنند و می گويند      
حکمتی .  »آن حکمتی نهفته است     

باالتر از فريب مردم و مشغول           
کردن ذهن شان و صرف کردن         
وقت شان برای انجام فرايض و          
مستحبات و دوری از محرمات          

آنها .  و مکروهات تلف می کنند        
می خواهند با اين کارها مردم را        
مشغول کنند تا از پيشرفتهای                
علمی عقب بمانند تا مبادا سطح           
آگاهی آنها باال رود و ذهنشان              
روشن شود و اساس و بنياد اين           

. قدرت و سود را بربيفکنند                   
مذهب براى اينان دکان کسب و          

از صبح تا شب به هر      .  کار است 
کجا که می نگری و هرکجا که            
می روی افکارشان و اراجيفشان      
را به تو تلقين می کنند تا شايد                

ميگويند در شب قدر           .  بپذيری
خداوند سرنوشت انسان را رقم           
می زند، اين چه خدای                               
ديکتاتوری است که هرچه او              
بگويد، خواهد شد و هرچه او               
بخواهدانجام می شود؟ پس تمام          
بالها از جانب اوست، پس تمام           
فقر از جانب اوست، پس تمام بی       

اين .  عدالتی از جانب اوست             
همان خدايی است که او را                     

 ؟ !شايسته پرستيدن می دانند

 

وای، وای، که چشمانمان را                 
بروی حقايق بسته ايم و هرچه به       
ما بگويند بايد مانند روبوت                   

آيا هدف خدا           .  اطاعت کنيم     
استثمار مردم نيست تا به                         
خواست او از صبح تا شب نماز،       
روزه و ساير اعمال را انجام                
دهند و سپس با خواست خود آنها        

از ...  را در يک زلزله، سيل و          
 ! عجب استبدادی. بين ببرد

 

می گويند نبايد در ذات اوتفکر             
کرد که او چگونه بوجود آمده               
است؟ چه می کند؟ کجاست؟ چه         

زيرا جوابی برای   ....  می خورد؟ 

 ؟"جبر يا اختيار"
 مذهب و انسان

 بهزاد اخوان  -مهرداد مهربانی

 برود؟

 

خودشان هم گيج شده اند که چه                  
. مزخرفاتی به خورد مردم می دهند     

 قرن است دارند    ١۴اين اراجيف را    
تکرار می کنند ولی هنوز در چاله          
ای که خود کنده اند مانده اند و به               

ميگويند .  اشتباه خود معترف نيستند    
دانای آشکار و     .  خداوند عالم است    

پس خدايشان می داند        .  نهان است  
که من اکنون چه می کنم و بعد چه            

و اين تمامًا جبر است،     !  خواهم کرد 
 اختيار کجاست؟

 

شما :  از طرف ديگر ميگويند               
مختاريد راه زندگی را انتخاب کنيد        

پس چه جبری در           .  وادامه دهيد   
و (برگزينی دين آنها هست؟                        

هرکس دينی به غير از اسالم                      
بجويد هرگز از او قبول نخواهد شد        
و او در آخرت از زيان کاران                    

دليل آن     )  85آل عمران         .  است
اينست که منافع و اهداف نظام                   
سرمايه داری آنها به خطر می افتد         

. و سلطٔه آنها بر مردم کم می شود           
برای اينکه مردم را از اين کار                  
دور بدارند آخرت ساختٔه دست                 

حال اگر  .  خود را به ميان می کشند      
از دين خارج شوی، محکوم به                 

پس اختيار کجاست؟     .  مرگ هستی  
جامعه امروز ما جبر و سلطه کامل        
است، زيرا اختياردر دامنٔه تعريف        

 .آن نيست

 

در جواب سؤال باال حکمی کلی               

٢٧شماره   
آخر اين ديگر چه            .  آن ندارند   

خدايی است که تحمل هيچ نقدی             
هيچ اظهار نظری را         .  را ندارد  

. در مورد خود خواستار نيست             
هيچ اطالعاتی در مورد خود نشر       

آخر اين خدا جبر به ما         .  نمی کند 
داده يا اختيار؟ اگر جبر است پس         
هيچ کس را نبايد مورد باز                        
خواست قرار داد زيرا خدا مقّدر           
کرده است يکی دزد باشد ديگری        

و اگر اختيار است پس چرا       .  دکتر
اجازه انتخاب مسير زندگی را به         

 افراد نمی دهند؟ 

 

منطق و استدالل مذهب هرچه               
باشد، آن خداى عرفانى و مستبد            

آن خدا قدرت     .  بغل گوش ماست    
سرمايه است که توسط کارگران          
خلق شده است و اين مالها و                    
مسيونرهاى اسالمى هم نقش اداره     
تبليغات و خدمات توجيه آن را               

خدا همينجاست، روى            .  دارند
بايد روى زمين از زندگى       !  زمين

داستان جبر  .  مان کنارش بگذاريم   
و اختيار فلسفى نيست، جبر يعنى         
سلب اختيار از ما انسانها و                       
اختيار يعنى حرکت جمعى و                   
فردى ما براى بدست گرفتن                    

 . سرنوشت خويش

 اصفهان-ايران

تمام فالسفه جهان را تفسير 
کرده اند، حال آنکه مسئله برسر 

!تغيير آنست  
 کارل مارکس 

  آدرس تماس با تشکيالت انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 سيروان قادری : مسئول تشکيالت
com.gmail@wupi.uk          7912689231 44+ 

 : شماره حساب بانکی حزب
 Bank Name: Nationwide 

Account Name: WUP 

Account Number: 33333334 

Sort Code: 070093 

Bank Branch: Finchley Central 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به 
برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-
archive.net/ 

www.m-hekmat.com/ 



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

جنبش زنان مثل هر جنبش                          
اجتماعى ديگر داراى گرايشات             

اين جنبش در ايران     .  متفاوت است 
يکى از قويترين حرکتهاى موجود       
در قياس با کشورهاى خاورميانه          
است و در مواردى مطالباتش                  
بسيار جلوتر از جنبش موجود                 

مبارزات .  زنان در غرب است           
زنان به اشکال مختلف ادامه دارد         
و اسالم ضد زن و حکومتش تالش       
ميکند اين مبارزه را سرکوب کند          

سابقه .  و آنجا که نميتواند قالب زند      
اعتراض آزاديخواهانه زنان به              

 و اولين هشت         ۵٧همان انقالب      
مارس عليه حجاب برميگردد،               
بدنبال آن مقاومت زنان يک جز             

در .  دائمى سياست در ايران است       
سالهاي اخير اين مبارزات اشکال        
روشنتر يافته است و گرايشات                
درون اين جنبش هرکدام راه حل            

 . خود را پيش پا ميگذارند

 

دو سال بعد از شروع تجمع                        
گسترش ،      خرداد    22اعتراضی     

کمپين يک ميليون امضا،                            
دستگيری های سريالی فعالين                 
جنبش زنان، فعاليت جنبش زنان           
بر ضد سنگسار، تالش برای                   
ورود زنان به استاديومها، دادن             
جوايز حقوق بشر به فمينيست های      
اسالمی چون فريبا داوودی                       
مهاجر، بازداشت اخير مريم حسين     
خواه،  به شالق محکوم شدن                     
فعالين جنبش زنان در ايران،                    
سازماندهى اوباش خيابانى عليه            

همه و همه بر دو نکته        ...  زنان و   
وضعيت فعلی     -١:  تاکيد می کند     

زنان در ايران در نقطه انفجار                 
جنبش ملی اسالمی      -٢.  قرار دارد 

با متفکرين دوخردادی و محجبه            
اش، در تناقضی بر سر مسئله                  
سازمان يابی جنبش زن و ايجاد              
آلترناتيوی برای جنبش آزادى                 

آلترناتيوى که بتواند       .  زنان است   
اين جنبش را در چهارچوبهاى                

 . قانونى و اسالمى مهار کند

 

اين در شرايطى است که راديکال         
ترين شعارها و خواستهاى جنبش         

هر تاريخى که داشته، امروز               
توسط سرمايه دارى احيا و                    

اين منفعت       .  بازتوليد ميشود      
سرمايه و سود است که ايجاب             
ميکند زن در جامعه و در                        

. خانواده درجه دو و نابرابر باشد      
اسالم هم به اين اضافه شده که              
ماهيتش و قوانين اش تماما ضد           

در ايران يک نظام          .  زن است   
 . آپارتايد ضد زن حاکم است

 

نکته بعدى اينست که اين                         
مصلحان اجتماعى و اسالم زده          
ما تاکنون نتوانسته اند منشا                    
کوچکترين بهبود در قوانين و در      

. زندگى اجتماعى زنان باشند              
اينها فقط ترمز دستى جنبش                  
آزادى زن هستند و کارشان                   
قيچى کردن نقد راديکال و                      

. مبارزه اجتماعى راديکال است      
هدف جنبش ملی اسالمی و                    

قالب زدن  "  فمينيستهاى اسالمى "
به اين اعتراضات اجتماعى و             

اين وظيفه    .  عقيم کردن آنست       
عاجل جنبش آزادى زن و تعميق        
نقد سوسياليستى اين جنبش به              
نابرابرى را تاکيد ميکند و مهمتر      
بر عاجل بودن سازمان دهی                
توده اى جنبش زنان تاکيد                        

 . ميگذارد

 

ملى اسالميها معموال به                           
راديکالها و سوسياليستها انگ            

عدم درک     "و     "  ذهنی بودن    "
و حتى ناآگاه بودن    "  شرايط داخل 

جناحهاى چپ   .  زنان را ميزنند     
ترشان حتى مسئله زن را جزو            

خيلى .  اولويتهاى خود نميدانند        
لطف کنند از زنان زحمتکش               

يک نگاه ساده و       !  حرف ميزنند  
چند مثال نشان ميدهد که زنان              
تحت اين سيستم اسالمى و برده          
دارى سرمايه دارى نميتوانند              
حتى به اصالحات ناچيزى در            
قوانين مدنى و خانواده دست                 

پيشروى اجتماعى زنان در    .  يابند
ايران محصول تغيير قوانين                 
نيست، بلکه محصول گردن                 
نگذاشتن زنان و زيرپا گذاشتن           
قوانين و برسميت نشناختن آن             

 . است

  

زنان در ايران در قانون جامعه،        
در موجوديت اجتماعى، در                  

 آزادی زن؟ 
 از کدام مسير؟

 على طاهرى

برابرى زنان به لطف تالش و                  
مبارزات راديکال کمونيستها بخشا     
به نرم خواسته های زنان تبديل               

اما در مقابل اين               .  شده است    
راديکاليسم اجتماعى و برابرى              
طلبى زنان، جنبش ملى اسالمى             

 ١٩هنوز به دنبال اعتراض به بند         
بندی که در     !  (قانون اساسی است   

آن برابری زبانی، نژادی همه                 
آحاد ملت اشاره شده است ولی                 

) اسمی از زنان برده نشده است              
ماکزيمم اعتراضشان در برابر بی      
حقوقی در قانون اساسی معنی می        

تکيه گاه تحقق اين خواستهاى      .  يابد
. هم آيات عظام است       "  پر شور  "

آخوندهاى ضد زنى که گويا                      
ايران !  طرفدار حقوق زن شدند          

 . دنياى عجايب است

 

اما ازسويی ديگر، تالش جنبش             
ملى اسالمى براى کاناليزه کردن          
مبارزه زنان به چهارچوبهاى                 
اسالمى و قانونى، وظيفه ای                     
سنگين بردوش جنبش مبارزاتی           
مدرن و راديکال و برابرى طلب           

چرا که در نبود       .  زنان می گذارد    
يک سازمان گسترده و                                  
دربرگيرنده زنان که اهداف و                 
مطالبات روشنى دارند و يک رکن      
برابرى طلبى جامعه هستند، تمام          
خواست ها و تالش جنبش آزادی           
زن به هدر ميرود و در خوشبيانه          
ترين حالت نقد سوسياليستى و                 
انسانى اين جنبش ضعيف و به                 

 . حاشيه ميرود

 

سوال اينجاست که کدام گرايش و          
جنبش اجتماعى ظرفيت نمايندگی        
خواستها و مطالبات جنبش آزادى         
زنان و برپايی يک جامعه انسانی         
و برابر را داراست؟ کمونيسم                 
کارگرى براى هر ذره بهبود و               
تغيير قوانين به نفع زنان و توده              
مردم تالش ميکند و در صف مقدم        

اما .  اين مبارزات حضور مى يابد      
کمونيسم کارگرى همواره تاکيد             
ميکند که نابرابرى زنان انعکاسى       
از نابرابرى بنيادى سرمايه دارى        

مردساالرى و ستم به زن           .  است

٢٧شماره   
قوانين خانواده، در حق سرپرستى       
فرزندان، در بازار کار، در                       
شهادت و ارث، در فرهنگ مسلط        
جامعه، و در کل در زندگى                        
سياسى و اقتصادى و اجتماعى                

اين .  برسميت شناخته نميشوند           
موضوع نياز به فاکت و بررسى            

دختر يا پسر            .  عالمانه ندارد     
کوچک و چند ساله خانواده با                   
اشک چشمش و وحشت و                            
همبستگى با مادر و خواهر اين را         

اما از نظر آمارى و       .  درک ميکند 
عدد و رقمى هم ما با وضعيتى                  
مواجه هستيم که زن به سطح برده         

 . تنزل يافته است

 

آيا بايد برده دارى و       :  دعوا اينست 
قوانين آن را برانداخت يا بردگى            
را پذيرفت و تالش کرد حقارت را        
قابل تحمل تر کرد؟ جنبش ملى                 
اسالمى و مصلحين شبه فمينيست         
اسالمى دومى را توصيه ميکنند و        
گرايش برابرى طلب و آزاديخواه         
و سوسياليست پرچمدار اولى                   

 . است

 

اما در همين پيچ اوضاع ملتهب               
اجتماعی زنان که نشاندهنده                      
تناقض فاحش سيستم با حيات                    
اجتماعی زنان است، ايجاد                        
آلترناتيو و ترسيم خطوط جامعه             
ای دور از نابرابری و ستم جنسی،       
دست پيشروترين آحاد جنبش های        
اجتماعی و در راس آنها فعالين               
جنبش کمونيسم کارگری با پرچم           

. يک دنيای بهتر را ميبوسد                        
کمونيسم کارگرى نگرش جديدى          
را در قياس با چپ سنتى و                           
کمونيسم روسى و کل راست                     
درون جامعه برده است و پايه هاى       
اين نگرش در جنبش آزادى زن              

تدوام .  کامال قابل روئيت است            
اينکار، رفتن به پله اى باالتر و به          
پيروزی رساندن جنبش برابرى            
زنان، مستلزم سازمان يابی در               
تشکيالت خود زنان يعنی سازمان        
آزادی زن و مبارزه سياسی با اين          

 . افق است

 

اين حوزه ها و حجره هاى                           
آخوندها منشا کثافت ضد زن و                
ارتجاع مردساالرى است نه مرکز      
تغيير قوانين از طريق فتوا به نفع           

 ! *زنان



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

روز جهانی نفی    :  يک دنيای بهتر   
خشونت عليه زنان چه جايگاهی            
در مبارزات زنان دارد؟ برای                 
نابودی ريشه ای خشونت عليه                
زنان چه بايد کرد؟ اشکال زمخت          
و خشن خشونت و اشکال ظريف           
تر خشونت را چگونه بايد                           
برانداخت؟ آيا اين مبارزه ای                    
فرهنگی است؟ چه مدت زمان                 
ميبرد؟ برخی از چند نسل صحبت        
ميکنند؟ زمانيکه يک جمهوری              
سوسياليستی مستقر شود چه پروژه     
هايی در اين زمينه بنظر شما بايد           

 اجرا شود؟  

 

تعيين روزهای معين   :    آذر ماجدی 
برای مبارزه عليه معضالت                     
اجتماعی از اين نظر مهم است که         
توجه دنيا را نسبت به وجود اين              
معضل و لزوم مبارزه با آن و                   

. ريشه کن کردن آن جلب ميکند              
بطور مثال روز جهانی زن، که              
اکنون به يک سنت پايدار جهانی            
بدل شده است دنيا را متوجه وجود        
پديده نابرابری زن و لزوم مبارزه        

جنبش آزادی زن      .  با آن ميسازد     
مبارزات بسياری برای امحاء                 
خشونت عليه زنان انجام داده                   

حاصل سال ها مبارزه               .  است
برسيمت شناسی يک روز جهانی         

اين مساله  .  به اين عنوان شده است     
حتی .  بنظر من حائز اهميت است       

در کشورهای تحت سلطه                           
ديکتاتوری های زن ستيز، مانند            
ايران، در اين روز مراسم برگزار       
ميشود و عليه اين پديده شرمناک            

امسال تاکنون دو     .  صحبت ميشود  
مراسم در تهران در اين روز                    

يکی در      .  گزارش شده است           
دانشگاه شريف و ديگری مراسمی      
به ابتکار کانون دفاع از حقوق                 

 .زنان و کودکان

 

وجود خشونت عليه زنان يکی از          
بروزات ستمکشی زن در جامعه و      
ارزش های مردساالرانه و زن               

برای ريشه کن کردن      .  ستيز است 
اين پديده بايد ستمکشی زن بکلی            

 . برابر هم هست

 

مبارزه برای تغيير قانون، برای        
به مجازات رساندن متجاوز و             
متعرض به زنان، ايجاد شبکه             
های خانه های امن برای زنان و        
کودکان، آموزش و ارتقاء                      
فرهنگ برابری طلبانه، همه               
اينها بخشی از مبارزه ما بايد                

در کشورهای غربی بخش     .  باشد
کوچکی از اين مطالبات متحقق         
شده است و تاثير تعيين کننده ای         

. در وضعيت زنان داشته است           
قتل ناموسی يکی از پديده های            
شوم در جوامع باصطالح عقب         
مانده، بخصوص جوامع مذهب         

برای .  زده و اسالم زده است             
ريشه کن کردن قتل ناموسی ما           
همين امروز بايد دست بکار                 
شويم و ميتوانيم در چهارچوب           
سرمايه داری نيز آن را ريشه              
کن کنيم، بشرط آنکه مذهب را            
حاشيه ای کنيم و از طريق                      
سياست مذهب زدايی، استقرار          
سکوالريسم و آموزش اين پديده        

همانطور .  را کامال از بين ببريم      
که اشاره کردم يک مبارزه                    
پيچيده و چند وجهی اجتماعی،            
سياسی و فرهنگی برای ريشه            
کن کردن خشونت عليه زنان               

 .ضروری است

 

 

امسال مراسمی  :  يک دنيای بهتر  
کانون دفاع از   "در تهران توسط     

برگزار "  حقوق زنان و کودکان      
ارزيابی شما از اين حرکت        .  شد

چيست؟ قطعنامه اين مراسم را           
چگونه می بينيد؟ چه پيامی برای      
اين دوستان داريد؟ چگونه                     
ميتوان اين حرکت را اجتماعی و      
همگانی کرد؟ سازمان آزادی زن     
در اين زمينه چه برنامه ای                    

 دارد؟ 

 

اين حرکتی بسيار     :    آذر ماجدی  

 گفتگو با آذر ماجدی در ارتباط با روز جهانی نفی خشونت عليه زنان 

 برای امحای خشونت عليه زنان 
 !بايد رژيم زن ستيز اسالمی را سرنگون کرد

تا زمانيکه        .  ريشه کن شود              
ايدئولوژی زن ستيز و مردساالر            
در جامعه حاکم است، خشونت نيز         
بعنوان يکی از تبعات آن به حيات           

لذا مبارزه عليه     .  خود ادامه ميدهد    
خشونت و اشکال کنکرت آن صرفا      
يک فعاليت ضروری ولی ناکافی           

بطور مثال در ايران وجود          .  است
يک نظام بشدت زن ستيز، حاکميت      
اسالم سياسی و ايدئولوژی تا مغز           
و استخوان زن ستيز آن و قوانين              
اسالمی خشونت عليه زن را                       

. پاسداری، تشويق و بازتوليد ميکند     
تا زمانيکه رژيم اسالمی در ايران          
بر سر کار است، نميتوان خشونت         
عليه زنان را ريشه کن کرد و يا                

. حتی بطور چشمگيری تخفيف داد       
سرنگونی رژيم اسالمی يکی از              
ملزومات مبارزه عليه خشونت                

 .نسبت به زنان در ايران است

 

ستمکشی زن ريشه در پديده ای                
وجود نظام طبقاتی   . پايه ای تر دارد 

سرمايه داری ستمکشی زن را                  
نظامی که به تفرقه     .  بازتوليد ميکند 

و رقابت ميان ارتش کار نيازمند              
به همين دليل شاهديم که در          .  است

پيشرفته ترين کشورهای سرمايه            
داری، که شاهد مبارزات طوالنی          
مدت جنبش آزادی زن،                                  
سوسياليستی و برابری طلبانه                   
است، هنوز پديده ستمکشی زن و            
خشونت عليه زنان با سرسختی به          

نرخ تجاوز  .  حيات خود ادامه ميدهد   
جنسی به زن، قتل زنان توسط                   
همسران يا پارتنر هايشان، ضرب         
و جرح زنان در چهارچوب                        

در تحليل  .  خانواده بسيار باال است     
نهايی بايد سرمايه داری را                          

آزادی بی قيد و           .  سرنگون کرد   
شرط و برابری کامل زنان تنها در         

البته .  اين شرايط قابل تحقق است          
بايد تاکيد کنم که اين مساله اصال              
بمعنای موکول کردن مبارزه عليه         
ستمکشی زن و يا خشونت نسبت به       

مبارزه .  زنان تا سوسياليسم نيست       
کنونی و جاری ما عليه اين دو                    
پديده عمال بخشی از مبارزه ما                  
برای رسيدن به يک جامعه آزاد و          

٢٧شماره   
اين واقعيت   .  مهم و پيشرو است       

که کانون ها و سازمان هايی تحت       
فشارهای طاقت فرسای موجود           
در جامعه چنين مراسم و گرد هم          
آيی هايی را سازمان ميدهند، قابل       

. تحسين و باعث خوشحالی است         
بايد به اين فعالين  . باعث اميد است 

و سازمان ها کمک رساند تا                    
بتوانند اين فعاليت ها را گسترش          

 .دهند

 

جامعه ايران يک جامعه خشونت        
 –خشونت رسمی          .  زده است    

دولتی تمام جامعه را تحت انقياد           
سرکوب، .  خود گرفته است             

زندان، شکنجه و اعدام و سنگسار      
نمودهای بارز يک جامعه اسير            

بعالوه فقر     .  در خشونت است        
گسترده يک خشونت پايه ای است      
که بيش از نيمی از جامعه در                  

اعتياد وسيع به   .  چنگال آن اسيرند  
مواد مخدر و تن فروشی گسترده         

 ساله را نيز      10  –  9که کودکان    
در بر ميگيرد سيمای يک جامعه         
تحت انقياد و خشونت را کامل                

ارزش ها و سنن حاکم در        .  ميکند
جامعه که از اسالم نشات گرفته            
فرهنگ خشونت را تقويت و                   

 .بازتوليد ميکند

 

تمام جامعه در خشونت گرفتار              
است، اما موقعيت زنان بسيار               

نه تنها نظام حاکم      .  وخيم تر است   
خشونت و سرکوب بيشتری را بر       
مبنای ايدئولوژی زن ستيزش بر         
زنان تحميل ميکند، نيمه ديگر               
جامعه را نير به سرکوب و اعمال       

. خشونت به زنان ترغيب ميکند           
خودکشی در ميان زنان و دختران      

تن .  جوان نرخ بااليی دارد                 
فروشی که بعنوان يک نهاد تحقير      
و خشونت عليه زنان عمل ميکند،       
در ايران ابعادش بسيار فجيع تر           

قاچاق و حراج دختران در        .  است
کشورهای مرزی بطور رسمی و       

ضرب و     .  علنی انجام ميگيرد        
جرح وحشيانه زنان و دختران              
يک امر عادی و بعضا پيش و                 

حجاب اجباری و       .  پاافتاده است   
آپارتايد جنسی يک وجه مهم                   
خشونت دولتی و سمبل يک نظام         

سرکوب .  زن ستيز در ايران است    
زنان بخاطر عدم رعايت حجاب          
و کد لباس دولتی بويژه در يکی             

دو سال        
  ١۶صفحه 



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

اخير ابعاد بسيار خشن و دلخراشی      
بنظر من مورد    .  بخود گرفته است   

قتل زهرا بنی يعقوب پزشک                    
جوان در بازداشتگاه منکرات                 
همدان، که گفته ميشود مورد                     
تجاوز دستجمعی قرار گرفته است       
کافيست تا ابعاد خشونت بر زنان           

اما اين   .  را در ايران درک کنيم          
 .فقط يک روی سکه است

 

در دهه اخير جنبش دفاع از حقوق        
زن ابعاد وسيع اجتماعی يافته                  

اين جنبش از هر فرصتی           .  است
برای دفاع از حقوق و شان زن                

با تحمل سرکوب و      .  استفاده ميکند 
تهديد دائم ميکوشد که اين جنبش             
را گسترش دهد و با جامعه مدرن           

بزرگداشت روز    .  هم صدا شود       
جهانی زن، روز جهانی نفی                     
خشونت عليه زنان و روز جهانی          
کودک اکنون به يک سنت جاافتاده       

حتی .  در ايران بدل شده است               
سرکوب و دستگيری فعالين اين             
عرصه تجمعات و تحرکات فعالين       

هم اکنون  .  ديگر را متوقف نميکند    
تعدادی از فعالين زن در زندان                

شايد انتظار ميرفت که             .  هستند
جنبش حقوق زن عقب بنشيند و               

.  آذر تجمعی شکل نگيرد         4روز   
اما چنين نشد و تاکنون گزارش دو        

 . مراسم را دريافت کرده ايم

 

و برای يک زندگی     .  اش داده اند  
انسانی و آزادی و برابر و مرفه          

اين اعتراضات    .  مبارزه ميکنند   
حاکی از اميد و باور عميق به               
امکان پذيری يک زندگی و آينده        

اين اميد که با     .  بهتر انسانی است  
سرنگونی رژيم اسالمی و                     
استقرار يک جمهوری                             
سوسياليستی ميتوان از                             
محروميت ها و مشقات و                        
کمبودها و زشتی های امروز              
جامعه سرمايه داری و حاکميت         

 . اسالمی رها شد

 

وظايف شما بيش از هر دوران           
چشمهای .  خطير و حساس است      

بسياری اکنون به طرف شما                 
 آذر امسال    ١۶.  دوخته شده است   

ميتواند نقش مهمی در ترسيم                
خطوط سياسی اعتراضی در               

خطر جنگ   .  جامعه داشته باشد     
بر باالی سر جامعه قرار گرفته          

رژيم اسالمی جنگ را           .  است
مائده ای آسمانی برای بقاء                     

. حاکميت ارتجاعی خود ميداند          
 آمريکا بدنبال جنگ و       ابر قدرت 

بدنبال .  کشتار ديگری است            
تحکيم موقعيت خود در سطح              

اين اردوی  .  منطقه و جهان است    
در .  تروريسم بين المللی است          

سوی ديگر بخشهايی از                           
ناسيوناليسم عظمت طلب و                   

اسالمی جنگ را     -نيروهای ملی   
بهانه ای برای خزيدن مجدد به            
زير عبای آخوند و حکومت                  

در صف     .  اسالمی کرده اند         
مقابلشان نيروهای ناسيوناليست       
قوم پرست جنگ و ويرانی و                

و "  آزادی"کشتار مردم را ابزار      
برای "  فرصتی"برخی ديگر         

گفتگو با آذر ماجدی در ارتباط با روز جهانی نفی 
 ...خشونت عليه زنان 

اين تحرکات بنظر من جای                          
. خوشحالی بسيار و اميدبخش است       

قطعنامه ای که اين دوستان به                    
تصويب رساندند، قطعنامه ای                  

سازمان آزادی زن به     .  پيشرو است 
سهم خود تالش ميکند که صدای              
اين جنبش را در سطحی بين المللی        
منعکس کند و همبستگی و حمايت          
بين المللی را نسبت به اين جنبش              

در حال   .  وسيع اجتماعی جلب کند      
حاضر سازمان آزادی زن کمپينی         
را برای آزادی فعالين دستگير شده        

. حقوق زن سازمان داده است                    
 400پتيشن ما را تاکنون بيش از              

نفر از گوشه و کنار دنيا امضاء                
نشريه انگليسی زبان         .  کرده اند    

سازمان و خبرنامه که جديدا به                 
سردبيری مريم کوشا منتشر شده             
است به يک ليست وسيعی در                    

سازمان .  جهان ارسال ميشود             
آزادی زن ضمنا ميکوشد که با                  
فعالين جنبش آزادی زن تماس                   
نزديکی داشته باشد و مبارزه ای             
ريشه ای را عليه ستمکشی زن و             

ما .  بروزات آن سازمان دهد                 
اميدواريم که شرايطی فراهم شود          
که بتوانيم علنا با اين دوستان                       
فعاليت گسترده ای را برای امحاء          
ستمکشی زن و خشونت عليه زنان        

سازمان آزادی زن     .  به پيش ببريم    
متعهد به مبارزه ای همه جانبه و              
راديکال عليه ستمکشی و سرکوب        

 . *زنان است

٢٧شماره   

اين .  دستيابی به اهداف خود ميدانند    
. مجموعه را بايد نقد و افشاء کرد          

هيچگونه همسويی با هيچيک از            
دو قطب اين تخاصم ارتجاعی                 

 . مجاز نيست

 

 آذر را بايد به يک روز                         ١۶
نه به جنگ،     "اعتراض سراسری     

نه جمهوری اسالمی، برای آزادی       
. تبديل کرد   "  و برابری و رفاه           

 آذر بايد    ١۶جهان در اعتراضات      
چهره مردمی را ببيند که اين جنگ       
تروريستی و ويرانگر را                             

جنگ را جبهه جديدی       .  نميخواهند
از تعرض عليه مردم و آزادی و             

مردمی که         .  رهايی ميدانند        
پاسخشان به جنگ تالشی گسترده         
تر برای سرنگونی رژيم آدمکشان       

به سياست قلدری و     .  اسالمی است 
زورگويی تک ابر قدرت جهان              
برای تحکيم حاکميتش در جهان و         

و بمٽابه     !  ميگويند"  نه"منطقه     
نيرويی در صف مقدم اردوی                   
بشريت متمدن برای خالصی از            
شر اسالم سياسی و نظم نوين                    

 . جهانی مبارزه ميکنند

 

دستتان را ميفشارم و برايتان                    
 ! آرزوی موفقيت ميکنم

 

 علی جوادی

 

 دبير کميته مرکزی 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ١٣٨۶ آذر ۶ – ٢٠٠٧ نوامبر ٢٧

 دانشجويان عزيز، 
از جانب حزب اتحاد کمونيسم کارگری به شما عزيزان به مناسبت                               

 . اعتراضات گسترده تان در سال تحصيلی جديد تبريک ميگويم

 

رژيم اسالمی که عليرغم بر پا کردن چوبه های دار و دستگيری و                                 
سرکوب گسترده اعتراضات کارگران و زنان و جوانان نتوانسته بود                          
جامعه را به شکست بکشاند و مردم را مرعوب کند، در سنگر دانشگاه                      

اعتراضات شما نقش مهمی در تغيير فضای سياسی جامعه          .  شکست خورد 
اين اعتراضات گوشه ای از اعتراضات      .  در اين شرايط خطير داشته است     

حکم به سرنگونی    .  مردمی است که بر عليه رژيم اسالمی بپا خاسته اند               

  آذر ١۶پيام به دانشجويان به مناسبت روز 

  آذر را به روز اعتراض سراسری١۶
" نه به جنگ، نه به جمهوری اسالمی، برای آزادی و برابری و رفاه"

 !تبديل کنيم
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           1386يکشنبه چهارم آذر 

)  نوامبر 25  (1386 آذر    4امروز  
طبق اطالعيه قبلی کانون دفاع از         
حقوق زنان و کودکان تهران، روز      
جهانی نفی خشونت عليه زنان را          

 .برگزار کرد

 

 دقيقه     30/3همايش در ساعت             
بعدازظهر با استقبال خوب و                    

 نفر در سالن       60جمعيتی بالغ بر       
نمايش .  حضور داشتند شروع شد      

عکس های از تصاوير خشونت             
آميزی که بر زنان صورت گرفته         
بود هر بيننده ای را متاثر می کرد         
و همچنين تراکت های با                              

دنيای عاری از جنگ        :  شعارهای
/ و خشونت خواست همگان است          
/ خشونت عليه زنان محکوم است         

دنيای عاری از جنگ و خشونت            
/ را به نيروی انسان خواهيم ساخت     

زنان وکودکان، قربانی جنگ و              
زنان نيمی از         /  خشونت هستند    

اجتماع هستند، ما خواهان حقوق           
خشونت عليه زن        /  برابر هستيم   

خشونت عليه بشريت و همچنين             
 نوامبر روز      25پالکاردهايی که      

نفی خشونت عليه زنان را گرامی         
می داريم مطالبات به حق زنان را         

 .بيان می کرد

 

پس از اعالم برنامه ها توسط                    
مجری، ابتدا خانم شراره رضايی         
دبير کانون سخنرانی کردند، سپس      
خانم ثريا محمدی از اعضاء هيئت       
مديره سخنرانی کرده و در آخر              
برنامه خانم دکتر رزا قراچورلو            
وکيل پايه يک دادگستری سخنانی        
را در مسائل حقوقی ايراد کردند            

متن کامل سخنرانی ها به تدريج           (
روی وبالگ رسمی کانون قرار            

، در فواصل                )خواهد گرفت       
سخنرانی ها توسط مجری برنامه         
کنوانسيون منع خشونت عليه زنان       
قرائت شد و در آخر نيز بيانيه ای           
که توسط کانون در جهت خواست         
و مطالبات و اهداف کانون بود                
خوانده شد که جمعيت با کف زدن          
های ممتد، خواسته و مطالبات                 

 .حقوق انسانی را تاييد کردند

اين روز را به تمامی زنان و                 
مردان آزاديخواه و برابری طلب      

اميدواريم با   .  تبريک می گوييم     
تالش همه جانبه شاهد روزی              
باشيم که هيچ خشونتی بر انسانی       

 .تحميل نشود

         

قطعنامه ی پايانی کانون دفاع از 
 حقوق زنان و کودکان 

به مناسبت روز جهانی نفی 
 خشونت عليه زنان

 

ما زنان و مردان برابری طلب            
خواست و مطالبات خود را به              
شرخ زير اعالم می داريم و                  
برای نيل به اين اهداف تالش               
کرده و برای تحقق آنها مبارزه           

 .می کنيم

 

خواهان تغيير همه ی قوانين         -١
و مقررات تبعيض آميز و رفع             
خشونت بر زنان در کليه ی                   
شئونات اجتماعی و اقتصادی             

 .هستيم

 

خواهان تامين اقتصادی و             -٢
اجتماعی زنان و تضمين امنيت         

 .همه جانبه زنان می باشيم

 

خواهان الحاق ايران به                  -٣
کنوانسيون نفی خشونت و                      
تبعيض بر زنان و همه ميثاقهای        

 .بين المللی حقوق بشر هستيم

 

خواهان برچيدن بساط و                -۴

 گزارش از برگزاری همايش 
 روز جهانی نفی خشونت عليه زنان

 دقيقه به     30/5همايش در ساعت        
پايان رسيد که بسياری از                             
مدعووين از برگزاری اين همايش       
و محتوای سخنرانی ها احساس               
رضايت و خرسندی می کردند در         
ضمن فرم های پرسشنامه ای در            
ميان مهمانان توزيع شد که                          

 :سواالتی از جمله

 

شايع ترين نوع خشونت عليه          -١ 
 زنان چيست؟

بيشترين شکل اعمال خشونت          -٢
 چگونه است؟

علت کمرنگ بودن نقش زنان          -٣
در امور اجتماعی و مسائل مربوط       

 به خودشان چيست؟

 

که ديدگاه ها و نظرات مهمانان به          
شکل آماری مورد بررسی قرار             
خواهد گرفت و نتيجه را در                        
روزهای آتی به اطالع خواهد                  

 .رسيد

 

در حاشيه الزم به ذکر است که                 
فيلم مستندی از کارها و فعاليت                
های کانون همچنين خشونت عليه          

دعا دختر کرد عراقی که به       (زنان  
جرم عاشق بودن توسط اقوام و                

برای )  نزديکانش  سنگسار شده          
نمايش تهيه شده بود که متاسفانه              

 .قادر به پخش آن نشديم

 

صميمانه روز جهانی نفی خشونت       
عليه زنان را گرامی می داريم و             

٢٧شماره   

ابزارهای خشونت عليه زنان                   
 .هستيم

 

خواهان آزادی تشکل، تجمع،          -۵
آزادی بيان و انديشه و به رسميت          
شناختن همه نوع تشکل های                     

 .مستقل اجتماعی هستيم

 

خواهان به رسميت شناختن              -۶
تساوی حقوق برابر در ازای کار           
 .برابر برای زنان و مردان هستيم

 

خشونت و تبعيض را شديدا               -٧
 .محکوم می کنيم

 

از مبارزات حق طلبانه و                   -٨
آزادی خواهانه کارگران،                           
دانشجويان و معلمان حمايت می            

 .کنيم

 

هر گونه جنگ و آشوب ملی،            -٩
منطقه ای و بين المللی را منافی               
حقوق انسانها دانسته و محکوم می       
کنيم و خواهان زندگی آرام و شاد           

 .برای همگان هستيم

 

 کانون 

 دفاع از حقوق زنان و کودکان
 1386چهارم آذر 

 

برگفته از سايت کانون دفاع از                
 حقوق زنان و کودکان تهران 

*** 
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 آرامش

با سالم، لطفا مختصرا توضيح               
دهيد که وظيفه يک کمونيست در           
ايران چيست؟ چگونه مى شود                
ديگران را عضو حزب کرد؟                   

 .متشکرم

 

 آرامش عزيز،

وظيفه يک کمونيست در ايران و           
هرجاى جهان، مستقل از شرايط و       
امکانات مساعد و نامساعد و                    
مستقل از درجه اختناق و آزادى             
عمل، کار مستقيم کمونيستى و                 
سازمانگرى اجتماعى در متن                 
جنبش طبقه کارگر و جنبشهاى               

. اعتراضى و آزاديخواهانه است          
کار يک کمونيست ايجاد و تحکيم          
رابطه با مردم بطور اعم و با                    
رهبران کارگرى و فعالين                          
جنبشهاى اعتراضى بطور اخص         

کار يک کمونيست برسميت     .  است
شناسى اعتراض و انتقاد و                         
نخواستن مردم عليه حکومت و              
وضع موجود، از آن خود کردن              
اين اعتراض، و تالش براى ارتقا         
اعتراض و انتقاد مردم به نقدى               
کمونيستى کارگرى و همه جانبه            

اين مکانيزم رابطه کمونيسم     .  است
با جامعه و جذب جامعه به راه حل         

اين کار    .  و افق کمونيستى است         
يک کمونيست مستقل از نوسانات        

در .  رابطه مردم با رژيم است              
کشورهائى مانند ايران که احزاب        
کمونيستى و مخالف حکومت غير        
قانونى اند و فعاليت شان با                          
سرکوب خشن روبرو ميشود، کار       

نفس اختناق    .  ما پيچيده تر است         
وظيفه ما را تعطيل نميکند، شرايط      
کار ما را سخت تر و پيچيده تر                 

کمونيستها و محافل                 .  ميکند
کمونيستى در اين شرايط ناچارند          
تشکل فشرده کمونيستى خود را             
مخفى نگاهدارند،  و همزمان در            
اشکالى که تناسب قوا مقدور                     
ميکند، بعنوان فعالين قلمروهاى            
مبارزه اجتماعى به فعاليت و                    
سازمانگرى علنى جنبشهاى                     

وظيفه .  اجتماعى مبادرت کنند          
کمونيستها بسيج و باال بردن توان          

براى تبديل آنها به عضو رسمى         
بطور .  حزب تالش ميکند              

مشخص تر يک فعاليت دائمى             
کمونيستها تالش براى زياد                   
کردن کمونيستها و جلب نيرو              

براى اين کار بايد به                 .  است
سواالت و مسائل آنان پاسخ داد،        
راه و سياست در مقابلشان                      
گذاشت، توهماتشان را به                       
جنبشهاى غير کارگرى نقد کرد         
و آنها را به حقانيت و مطلوبيت           
راه حل کمونيستى کارگرى و              
ضرورت تحزب و تشکل                       

در اين    .  کمونيستى مجاب کرد      
. زمينه بيشتر صحبت ميکنيم              

 .موفق و پيروز باشيد

 

 عليزاده

جناب آقاى جوادى، باالى                      
غيرتت دست از سر اين                           

شما .  آمونيست ورشكسته بردار    
تو آمريكا نشستى و دارى                        

اگه .  حرفهاى خودت را ميزنى        
راست ميگى اول برو تو يك                  
آشور آمونيست و بعد اين                      

در ايران   .  برنامه تو پخش آن        
حرفهاى شما خريدار ندارد واقعا      
من فكر ميكنم حكومت جمهورى       
اسالمى به شما پول ميدهد آه               
مردم بفهمند از بد  بدتر هم                      

االن آجاى دنيا آمونيستى    !  هست
. هست آه شما مى خواهى باشى        

اگر واقعا   .  از خواب بيدار شو        
مى خواهيد حرفهاى شما را                  
گوش آنيم اول به يك آشور آه            
طبق نظرات شما اداره ميشود             
برويد، بعد اگر در آن آشور شما        
آب گرم دائم داشتيد حق با                        

آمونيسم از اين                !  شماست
. آخوندها به مراتب بدتر است             

 .عليزاده

 

 آقاى عليزاده،

شما حق داريد مخالف کمونيسم و      
اما شما  .  امر آزادى انسان باشيد     

اين حق را نداريد که حرف زدن         
و نقد کردن را منوط به بودن يا            
نبودن در يک جغرافياى معين            

اين کار شما با کار همان            .  کنيد
آنها هم  .  تفاوتى ندارد "  آخوندها"

مردم ايران مسلمانند و     "ميگويند  
طرفداران آمريکا بروند                          

نکته ديگر اينست که        "!  همانجا
از کجا آمار گرفتيد که حرفهاى          

 نامه ها،
 سياوش دانشور

تشکل و اعتراض مردم و رهبرى        
جنبش .  آنها در مبارزاتشان است       

کارگرى و مبارزات گسترده                   
کارگرى، جنبش برابرى زنان،             
جنبش رفع تبعيض، دفاع از                      
آزاديهاى سياسى، ايجاد سازمان و       
تشکل در دانشگاهها و در ميان               
نسل جوان، دخالت در عرصه                
هاى متنوع زندگى اجتماعى و                
مسائل مورد توجه و مهم جامعه از     

اعتياد، تن فروشى، ايدز،           :  قبيل
حقوق کودک، مقابله با فقر و                    
غيره، و در يک کالم جامعه،                   
طرف مبارزه و سازمانگرى                   

کمونيستها که     .  کمونيستى است    
وجه مشخصه آنها در ذهنيت مردم      
توان سازمانگرى است، بايد قادر         
باشند با عمومى ترين تمايالت                 
اعتراضى مردم چفت شوند و با             
پراتيکى دخالتگرانه و آگاهانه                
مسير آن را بسمت پيروزى و                   

يک .  پيشروى تعيين کنند                   
کمونيست در اين شرايط بايد                    
مواظب باشد که به سياستهاى                  
آوانتوريستى و ماجراجويانه                    

توان واقعى و ظرفيتهاى       .  درنغلتد
يک .  هر اعتراض را دقيقا بشناسد     

مبارزه شکست خورده نيروى                
معترض مربوطه را در نقطه قبل         
از شروع نگاه نميدارد، بلکه قدمها      

متقابال بايد بشدت     .  به عقب ميبرد    
بهانه "مواظب بود که با توجيه                

ندادن به دست دولت و نيروهاى            
، به چهارچوبهاى قانونى    "سرکوب

تشخيص شرايط  .  و دولتى درنغلتيد  
کار قانونى و علنى معنى اش                    
بازى در چهارچوبهاى حکومتى          
نيست، بلکه تشخيص تناسب قوا و       
بکار بستن خالقيت براى                            

. سازماندهى مستقل جامعه است           
همين مسير اعتماد به کمونيستها و       
اتکا به آنها و اهداف سياسى شان           
را تامين و جذب جامعه به حزب            

در مواردى که     .  را تسهيل ميکند    
فرد يا افراد تمايالت کمونيستى               
دارند، ميتوان در سطح ديگرى به        
ايجاد رابطه و جذب آنان به حزب         

از نظر عملى، حزب           .  پرداخت
افراد و محافلى را که در آرمان و          
اهداف اجتماعى و برنامه اى ما             
شريکند، عضو خود تلقى ميکند و        

٢٧شماره   
کمونيستى على جوادى در ايران              
خريدار ندارد؟ برخورد گرم مردم         
و فعالين جنبشهاى اجتماعى به على       
جوادى و کمونيستهاى کارگرى               

شما .  عکس اين ادعا را ثابت ميکند      
اما مختاريد که تلويزيون را ببنديد           

اما اتهام   .  يا کانال را عوض کنيد         
زشت دريافت پول از جمهورى                
اسالمى صرفا پرت کردن سنگى به      
ما نيست، آوانسى به رژيم اسالمى          
ضد کمونيست هم هست که گويا               

آگاهانه به کمونيستها پول ميدهد تا       "
اين تحليل    "!  خود را اثبات کند           

. بسيار پادرهوا و متعصبانه است           
شبيه تحليل دو خرداديها است که              
هر حرکت سوسياليستى در جامعه         
را ساخته و پرداخته جناح راست             

مستقل از ما، شما ميتوانيد        !  ميدانند
پاسخ دهيد که دليل اين همه حمله به         
کمونيسم و هشدار در مورد                          
کمونيسم در ميان حکومتيان و                   
مطبوعاتشان چيست؟ ميتوانيد                   
نگرانى خودتان را از مواضع اينها        
تفکيک کنيد؟ حقيقت اما اينست که          

آنها که   .  کمونيسم بسيار ساده است      
کمونيسم را پيچيده ميکنند و به کار         

تبديل تبديل ميکنند،     "  متخصصين"
تنها ميخواهند اين اسلحه در دست           
توده وسيع طبقه کارگر و مردم                  
معترض براى حمله به اين نظام و           

 . جامعه طبقاتى قرار نگيرد

 

کمونيسم يعنى برابرى، يعنى رفع           
تبعيض، يعنى احياى انسانيت و                
حاکم شدن انسان به سرنوشت                    
خويش، يعنى جايگزينى انسان و             
نيازهايش به جاى سرمايه و                         
نيازهاى انباشت سرمايه، يعنى آزاد      
کردن انسان از اسارت سياسى و              
اجتماعى و اقتصادى و طبقاتى،               
يعنى پايان دادن به مدرنترين نوع            
بردگى بشر، بردگى مزدى و نظام          
و قوانين و ترتيبات حقوقى مترتب          

آخوند و شاه و آمريکا اما               .  برآن
عليرغم هر تفاوتى، در حفظ همين          

طبقات .  وضعيت اشتراک دارند         
دارا، بورژوازى، باهم وارد جنگ        
هم ميشوند اما دسته جمعى در مقابل   

. کمونيسم حزب اعالن نشده دارند         
ضديت با کمونيسم که ديگر امروز        
يک کارير است و منبع نان خوردن        

آقاى .  تعداد بيشمارى شده است             
عليزاده حرف واقعى تان را بزنيد،        
به کمونيسم نقد واقعى تان را                        
بگوئيد، وارد بحث و جدل منطقى و       

سياسى شويد، از   
  ١٩صفحه 



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

اهدافتان سربلندانه دفاع کنيد، اين          
تنها راهى است که توجه به شما و          

امروز .  نوع شما را جلب ميکند           
البته تقريبا همه جا آب گرم دائم                
ميتوان داشت و در خيلى از همان          
کشورهاى مورد اشاره شما                       
تسهيالت و امکانات بحد کافى                 

اما داستان کمونيسم            .  موجودند
. صرفا برسر داشتن آب گرم نيست     

آب گرم و يک محيط ايمن و                       
راحت براى زندگى يک جز بسيار       

. کوچک برنامه کمونيستى است           
هدف ما زير و رو کردن اين نظام          
و درهم کوبيدن بنيادهاى فقر و                

. طبقات و اختناق و ارتجاع است           
کمونيسم عليرغم هر تبليغ مخالفين       
قسم خورده اش، تنها راه آزادى              

امروز در هيچ جاى     .  بشريت است 
جهان جامعه کمونيستى مورد نظر       

قبال هم وجود        .  ما وجود ندارد       
ما ميخواهيم در ايران    .  نداشته است 

درپس سرنگونى اين حکومت                 
موفق .  اولى اش را ايجاد کنيم               

 .باشيد

 

 اعتصاب در سرخس

در هفته گذشته . خانم نورى با سالم 
اتومبيلهاى مسافر برى مسير                   
سرخس به مشهد، بدليل اجبار در          
نصب جى پى اس و آمبود سهميه          
بنزين، در جلوى فرماندارى                     

و تا چند      .  سرخس تحصن آردند     
روز از حمل مسافر ممانعت                     

همين باعث شده بود آه            .  نمودند
سعى .  مسافران سرگردان شوند        

ميكنم منبعد گزارشات به همراه              
 داد آمون. زنده باشيد. عكس باشد

 

 داد کمون عزيز،

از دوستان ديگر    .  با تشکر از شما    
در هفته گذشته خبر و گزارش                  
اعتصاب وانت بارها و رژه و                  
تحصن آنها را همراه با عکس در          

به نظر ميرسد           .  مشهد داشتيم     
عليرغم ظاهر تبليغاتى حکومت،          
مسئله جيره بندى بنزين و همزمان       
فروش آن در بازار به قيمت آزاد،         
به معضل هر روزه رژيم اسالمى         

از .  و مردم تبديل شده است                    
همکارى و توجه شما تشکر                      

بود، اما جامعه   "  دمکراتيک خلق 
اى سرمايه دارى متکى به                      
دولتهاى ايدئولوژيک و نظام تک     
حزبى و بورکراسى و سرکوب          

کارگر در اين نظام کماکان       .  بود
برده مزد بود و کار انسان به                 

بستر .  صورت کاال مبادله ميشد      
اين مبادله در اين نظام ظاهرا               

وظيفه بازار و           .  بازار نبود     
مکانيزمهاى رقابتى آن و سرمايه     

. داران متعدد را دولت گرفته بود      
دولت يک سرمايه دار بزرگ             
بود که در يک سيستم سياسى و           
ادارى متکى بر برنامه                             

. مکانيزمهاى بازار را دور ميزد     
سوسياليسم در اين کشورها                   

کارگران .  هيچوقت پيروز نشد       
روسيه در انقالب اکتبر قدرت             
سياسى را گرفتند اما نه انقالب            
اکتبر به يک پيروزى همه جانبه        
دست يافت و نه کشورهائى که            
بعدا الگوى شوروى را دنبال               
کردند به ايجاد سوسياليسم                      

زمانى که اين       .  مبادرت کردند   
سيستم در اوج انقالب                                
تکنولوژيک ناتوان از بازسازى       
و رقابت با بلوک حريف شد،                
بحران هاى عميق سراپاى                     

بحرانهائى .  وجودش را فراگرفت  
که در قديم و در اشکال مختلف           
مهار شده بودند اينبار اين نظامها      

عقب افتادگى      .  را فروپاشاند     
تکنيکى يک وجه اش همين                   

يک جامعه متکى بر کار         .  است
شاق و متمرکز حتما روبناى                
سياسى متناسب با خود را                       

حکومتهاى حزبى و        .  ميخواهد
نظامهاى بسته سياسى و                           
ايدئولوژيک محصول اين                     
مناسبات سرمايه دارانه نوع                 

مواردى که   .  بلوک شرقى بودند    
مشابه آن در کشورهاى بلوک              
غرب توسط ديکتاتوريهاى                   
سلطنتى و نظامى و همين طور           
درجه باالئى از کنترل دولت بر         

 . اقتصاد پيش ميرفت

 

سوسياليسم در تئورى تنها زيبا           
نيست، بلکه نقدى محکم است و          
بر امکانپذيرى خوشبختى و                  
سعادت و برابرى مردم تاکيد               

سوال اساسى سوسياليسم       .  دارد
الغا سرمايه دارى و انقالب                    

امرى که        .  اقتصادى است       
هيچوقت در شوروى و اقمارش         

در نتيجه وجود يک      .  عملى نشد 

 ...نامه ها
با .  با ما در تماس باشيد           .  ميکنيم

 .آرزوى موفقيت

 

 با سالم

جناب آقای جوادی قبل از اينکه                
سوال کنم  از شما ميخوام يا                          

جوابمو برام ميل کنيد يا اينکه لينک   
جواب منو که توی مجله اينترنتی            

خيلی .  منتشر ميکنيد برام بفرستيد       
آقای جوادی من   .  خيلی ممنون ميشم  

برنامه های شما روی کانال وان              
تماشا می کنم و باعالقه هم نگاه می       
کنم ولی هميشه يک سوال ذهن منو        

و اونم بعد پيروزی     .  مشغول ميکنه 
سوسياليسم در يک جامعه و يک              
کشور هست؟ چرا مردم آلمان                   
شرقی دسته دسته به قسمت غربی          
آلمان فرار می کردند يا اينکه چرا           
کره شمالی در مقابل کره جنوبی              

... آنقدر از نظر رفاه و اقتصاد و              
چرا سوسياليسم  و      .  پايين تر است   

کمونيسم اينقدر در جوامعی که آن          
را تجربه کرده اند منفور است؟                
چرا وضع کشورهايی که چپگرا ها      
بر مسند حکومت هستند اينقدر                  

. ناثبات است؟ و صدها چرای ديگر      
سوسياليسم بر روی کاغذ و در                  
تئوری بسيار زيبا و فريبنده است            
چرا در عمل شکست خورده                       
است؟؟ ممنون ميشم که جوابمو                

 با تشکر فراوان. ايميل کنيد

 

 دوست عزيز،

پاسخ اين تناقض شما را بايد در                 
شما که  .  جاى ديگرى جستجو کرد     

با عالقه با تلويزيون و برنامه هاى         
رفيق جوادى نگاه ميکنيد، البد با             
اين اعتقادات و آرزوهاى بشرى             

مسئله .  احساس اشتراک ميکنيد          
اساسي تالش براى پياده کردن                  

جنبش ما هيچوقت               .  اينهاست
کشورهاى بلوک شرق سابق را               
بعنوان جوامعى سوسياليستى                    
برسميت نشاخت و الگوى                            
سوسياليسمش را از اين اردوگاهها        

در بلوک شرق يک نوع          .  نگرفت
قوانين عام  .  سرمايه دارى حاکم بود   

سرمايه دارى به اين نظام و اقتصاد       
اگرچه نام دولت ها       .  آن حاکم بود    

جمهورى "و           "  سوسياليستى"

٢٧شماره   
جنبش سرمايه دارى شبه                               
سوسياليستى دليل محکمى بر عدم          
حقانيت تالش براى تغيير و راه حل        

شما بايد اين          .  کمونيستى نيست    
سوال را پاسخ دهيد که آيا ميخواهيد       
در جامعه طبقاتى، حال با هر نام و          
پرچمى، زندگى کنيد و يا ميخواهيد        
اين وضعيت را به نفع بشريت                    
عوض کنيد؟ اگر دومى را مطالبه           
ميکنيد، آنوقت بايد تجربه بلوک               
شرق را همانطور که بوده است                
ببينيد و تفاوت پايه اى کمونيسم                  
کارگرى و مارکسيسم را با اين                  

. نظامها در سطوح مختلف بشناسيد       
ار تجارب و کمبودهاى آنها                          
بياموزيد و براى پيروزى و تحقق           
اهداف کمونيستى در شرايط امروز      

به شما توصيه ميکنيم      .  مبارزه کنيد 
که برنامه يک دنياى بهتر و مباحث        
ما در مورد شوروى را در سايت             

. حزب و منصور حکمت بخوانيد           
. آذرس سايت در همين نشريه هست     

 .موفق و پيروز باشيد

 

 آذرخش از تهران

آيا انرژى هسته اى حق مسلم                       
ماست؟ من با مردم زياد صحبت              

انرژى "برخيها ميگويند          .  ميکنم
در "!  هسته اى حق مسلم ماست             

مورد اين شعار بيشتر در نشريه               
توضيح بدهيد و چرا نبايد مردم به           

 دنبال اين شعار باشند؟

 

 آذرخش عزيز،

انرژى هسته اى حق مسلم                          "
شعار عوامفريبانه             "!  ماست

جمهورى اسالمى و پوشش و بهانه        
اى در دست اسالم سياسى در جنگ       

عوامفريبانه است  .  تروريستى است 
چون نه آمريکا و نه ديگر دولتهاى         
غربى مدعى نيستند که ايران يا هر         
کشورى نبايد از تکنولوژى هسته            

کشورهائى که  .  اى برخوردار باشد   
پيمان منع گسترش سالحهاى هسته        
اى را امضا کرده اند و عضو                      
آژانس انرژى اتمى هستند، ميتوانند      
در چهارچوب اين معاهده از                       
تکنولوژى و تاسيسات هسته اى               

دعوا برسر نفس     .  برخوردار باشند  
همه ميدانند       .  اين حق نيست             

جمهورى اسالمى به قيمت به فقر            
کشانيدن هرچه بيشتر جامعه، دنبال       

توليد و    .  توليد سالح اتمى است           
دستيابى به                 

  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر   

سالح اتمى يک رکن مهم                             
استراتژى جمهورى اسالمى براى      
بقا نظام و تثبيت قدرت منطقه ايش        

اگر اسالم سياسى به سالح         .  است
اتمى مجهز شود، دنيا با مخاطرات      

سوال .  سنگينى روبرو ميشود           
به نظر ما   .  انرژى هسته اى نيست    

هم تمامى مردم جهان حق دارند که     
از تکنولوژى و دستاوردهاى بشر        
براى تهيه انرژى و مصارف ايمن       

تکنولوژى .  در جامعه استفاده کنند     
اما موضوع  .  نبايد انحصارى باشد   

. داشتن سالح اتمى متفاوت است           
نميدانم شما با چه بخشهائى از                   
جامعه صحبت ميکنيد و اينکه                 
تبليغات ناسيوناليستى حول اين               
موضوع تاچه حد در آنها موثر                

اما جنبش کارگرى،        .  بوده است   
مردم محروم و آزاديخواه مرتبا در      
اعتراضاتشان دارند ميگويند که            
کار و بيمه و رفاه و مسکن و                      
حرمت و معيشت ميخواهند،                     

و به   !  انرژى هسته اى نميخواهند      
نظر من مردم بدرست سياست                 
جمهورى اسالمى را ميشناسند و           

طبقه کارگر و    .  عليه آن مى ايستند    
کمونيسم خواهان خلع سالح                      
عمومى دولتها و جهانى بدون                  
سالح هسته اى و سالحهاى کشتار        

ما با سياست              .  جمعى است      
ناسيوناليستى حق برابر دولتها در        
داشتن تسليحات اتمى موافق                      

نه فقط جمهورى اسالمى و      .  نيستيم
اسالم سياسى نبايد به سالح هسته          
اى مجهز شود بلکه بايد بطور کل          

نه .  توسط مردم خلع سالح شود           
فقط داشتن سالح هسته اى حق                 
انحصارى هيچ دولتى نيست بلکه         
بايد سالحهاى هسته اى را نابود              

 . کرد

 

جمهورى اسالمى روى يک                     
بديهيت در متن بيخبرى جامعه                

تالش .  دست به تبليغات ميزند             
ميکند مردم را پشت سياست                      
تروريستى و جاه طلبانه خود بسيج       

سم بيگانه گريزى و                       .  کند
ناسيوناليسم را به جامعه تزريق              
ميکند تا مبارزه و خواست مردم             

خيلى چيزها البته    .  را منحرف کند   
حرمت و     "!  حق مسلم ماست        "

معيشت و رفاه و آزادى و برابرى         

تجارب را نداشتند، هرگز درك          
چون حوصله        .  نمى آردند       

خواندن مطالب طوالنى را                    
اما بعد از جنگ، صدها      .  نداشتند

ميليون آشته، ميلياردها متر                 
مكعب خون و ميليونها هكتار               

. زمين سوخته بجا گذاشت                     
وآنزمان آه وافسوس جهانى                   

آه نوش دارو بعد از      .  شروع شد 
 .مرگ سهراب بود

 

 شهريار عزيز،

بخشى از نامه تان را منتشر                   
مستقل از آمار نادقيق و           .  کردم

ابعاد تلفات جنگ دوم، اينجا چند        
نکته را تاکيد ميکنم؛ اول، بحث          
خطر فاشيسم در ايران امروز             
يک بحث توده ايستى است که              
هدفش بخط کردن مردم زير                 
پرچم جناحى ديگر از اين                       

از نظر ظرفيت     .  حکومت است  
آدمکشى و ضديت با انسان،                  
راستش اسالم و فاشيسم تفاوتى           

اما اطالق فاشيسم به اين       .  ندارند
. حکومت نادقيق و نادرست است     

اين يک حکومت مذهبى مرتجع        
و آدمکش است که از                                  
ناسيوناليسم و عرق ملى و بسيج         
ملى در اين شرايط بعنوان يک            

کل اين       .  ابزار سود ميبرد            
حکومت، از اصالح طلب تا                 
اصولگرا و خشکه مقدس آن                
يکى است و با منافع ابتدائى                   

سياست .  مردم در تناقض است        
کمونيستى سرنگونى تمام و کمال     

دوم، وقوع   .  اين حکومت است     
جنگ دوم بدليل نخواندن مردم،         
آنهم نخواندن مطالب طوالنى              

اين جنگ ضرورى بود و        .  نبود
امر تقسيم مجدد جهان بين                       
بلوکهاى سرمايه دارى را در               

سوم، .  دستور قرار داده بود             
خطر حمله نظامى آمريکا منتفى       
نشده است اما روى حتميت آن             

مهمتر اينکه کار ما     .  ترديد هست 
نه تحليل حتميت و عدم حتميت            
جنگ، بلکه تالش براى منتفى            

چهارم، .  کردن اين دورنما است     
جمهورى اسالمى يک پاى جنگ     
طلبى است که اهداف و منافع               
خود را در داخل کشور و منطقه         

بحثى که جمهورى     .  دنبال ميکند  
" مظلوم"اسالمى را بعنوان                 

فاکتور ميگيرد، بحثى جانبدارانه      
. و خط جنبش ملى اسالمى است        

 ...نامه ها
حق اعتصاب و     !  حق مسلم ماست    

برپائى سازمانهاى مستقل کارگرى      
آزادى !  و مدنى حق مسلم ماست           

بيان و احزاب و اجتماعات حق                 
برخوردارى از يک     !  مسلم ماست  

زندگى ايمن و مرفه حق مسلم                     
آموزش و سالمتى و                 !  ماست

فراغت و خيلى چيزهاى ديگر حق        
اينها براى سرمايه        !  مسلم ماست   

دولتهاى .  دارى صرف نميکند           
سرمايه دارى معموال تالش ميکنند       

و "  ملى"منافع خود را پوششى              
داستان ملى شدن       .  همگانى بدهند   

نفت هم که مدتها ناسيوناليستهاى             
ايرانى از آن بعنوان افتخارات ضد        
استعمارى خود نام بردند، معلوم             
شد که براى مردم اين تغيير معنى           

اين .  روشن مادى و ملموسى نداشت    
يکى، يعنى انرژى هسته اى                        

کمونيستها موظفند  .  مسخره تر است  
بدقت براى مردم توضيح دهند که           
صورت مسئله چيست و تبليغات             
رژيم اسالمى چه اهدافى را دنبال           

به نظر من قبل از هر چيز           .  ميکند
تالش براى جارو کردن اسالم و              
حکومتش در ايران حق مسلم                     

. ماست و بايد براى آن تالش کنيم            
 .سربلند باشيد

 

 شهريار

زندگى زير سقفى آه قرار است                
خطر حمله امريكا    !  ...  ويران شود 

براى حفظ   .  به ايران حتمى است        
ما "تماميت ارضى ايران با شعار           

، به مقابله با           "صلح مى خواهيم      
جنگ طلبان آمريكائى و دولت                  
نظامى زير عباى احمدى نژاد                   
برويم و از يك آشتار ميليونى در             

اما براى     .  ايران جلوگيرى آنيم        
جلوگيرى از نابودى وطنم، مطالب       

چون اگر  .  طوالنى ترى مى نويسم     
جنگي شروع شود آه پيآمد آن،                 
آشتار ميليونى و تجزيه ايران                   
باشد، ديگر آه وافسوس طوالنى               

اميدوارم تاريخ به       .  ...فايده ندارد   
شكل تراژدى، همانند جنگ جهانى       
دوم تكرار نشود، چون آنزمان                  
احزاب آمونيست و بخصوص                 
حزب آمونيست آلمان خطر                       
فاشيست را هشدار مي داد، اما                  
ديرباوران و ذهنيگرايان چپ رو           
آه حوصله مطالعه و يادگيرى                  

٢٧شماره   
" تماميت ارضى ايران  "پنجم، شعار  

هويت ناسيوناليسم عظمت طلب               
ايرانى و اتفاقا با تمايالت فاشيستى          

" ما صلح مى خواهيم    "شعار  .  است
شعار جنبش ملى اسالمى است که           
وضع موجود و حفظ آن را دنبال               
ميکند و سياستش در پس اين شعار،       
تقويت جناح اصالح طلب رژيم و           
گرفتن قدرت مجدد در انتخابات               

اينها هيچکدام نميتواند               .  است
سياست مردم، کمونيستها، کارگران     
و آزاديخواهان در قبال جنگ                     

يک خرافه   "  وطن.  "احتمالى باشد  
. است، درست مانند مذهب و مليت        

طوق بردگى سرمايه دار         "  وطن"
است براى استثمار در           "  خودى"

 . بازار داخلى

 

اين شعار    !  کارگران وطن ندارند      
کارگر و  .  مانيفست کمونيست است   

کمونيسم از خاک و نژاد و وطن و           
خون شروع نميکند، از انسان بودن       
و حقوق جهانشمول انسانها شروع         

در قبال اين بحران بهترين و      .  ميکند
انسانى ترين سياست را                                   

: کمونيستهاى کارگرى دارند                     
ممانعت از جنگ، توضيح ماهيت           
ضد بشرى اين جنگ، آماده کردن           
مردم براى دفاع از خود در مقابل            
جنگ تروريستها، تالش براى                  

در .  سرنگونى جمهورى اسالمى       
صورت وقوع جنگ بجاى سرباز          
آمريکا و جمهورى اسالمى شدن، يا      
به قول تو زير عباى ارتجاع                        
اسالمى رفتن، بايد مردم را مستقال         
بسيج کرد و قدرت را هرجا که                   

بايد .  ميتوان از دستشان درآورد           
سنگرها و اماکن ايمن براى مردم            
درست کرد و قدرت دفاع جامعه از        
خود را در هر محيط در مقابل                    
تروريستها، جريانات فرقه اى،                

بايد .  فاشيستها، اسالميها باال برد          
تالش کرد مبارزه با جنگ و پايان           
دادن به جنگ را به سرنگونى                    

هر .  جمهورى اسالمى گره زد             
سياست ديگرى، سوارى دادن به             
حکومت اسالمى و تحکيم پايه هاى        
اين رژيم و ارتجاع مذهبى و                        

 . ارتجاع ناسيوناليستى است

 

در اين زمينه به بيانيه هاى حزب             
. در همين شماره نشريه توجه کنيد         

 .با آرزوى موفقيت

 

  ٢١صفحه 



٢١صفحه  يک دنياى بهتر   

 بهزاد اخوان، اصفهان

گزارش تظاهرات و اجتماع                      
 آبان    21 روز      :دانشگاه مديريت  

 نوامبر حدود ساعت        12برابر با     
 دقيقه بعدازظهر بود که              12:30

جمع شديم و تظاهرات را حدود               
 با تجمع رفقا و               12:45ساعت    

فعاالن دانشجوئى از نزديکی                   
دانشکده مديريت آغاز کرديم و به         
طرف جنوب دانشگاه با سردادن           

دانشجو می ميرد،   "شعارهايی چون 
دانشجو، "،        "ذلت نمی پذيرد              

. راه افتاديم !"  اتحاد!  کارگر، اتحاد 
برای "چندين پرچم و شعارهای             

آزادی جز زنجيرهايمان چيزی              
، "برای از دست دادن نداريم                    

زندانی "،          "آزادی، برابری         "
. نيز داشتيم "  سياسی آزاد بايد گردد   

اين تظاهرات با هدف همراهى و           
حمايت از دانشجويان پلی تکنيک         

 دانشجوى زندانی آن دانشگاه        ٣و  
وقتى به قسمت درب      .  برگزار شد 

جنوبى رسيديم، دانشجويان رشته         
زبان تخصصی که پس از اتمام               
کالسشان و آمدن به محيط دانشگاه       
با ماجرا آشنا شده بودند، به جمع             
ما پيوسته و همگی با هم تظاهراتی     

 الى  ٣٠٠را با تعدادی نزديک به          
 نفر اما با شکوه و با تمام                   ۴٠٠

الزم به ذکر       .  وجود برپا داشتيم      
است که حراست دانشگاه از ايجاد        
اختالل در صفوف تظاهرات                   
خودداری اما به شدت آن را کنترل       

از تظاهرات نيز عکس و     .  می کرد 
فيلم برداری نمود و همچنين در              
روزهای بعد از تظاهرات به شدت       
از انتشار خبر آن ماجرا جلوگيری       

تظاهرات نزديک   .  به عمل آورد     
 در حاليکه رفته رفته               ٣ساعت    

دانشجويان صفوف را رها                         
ميکردند و با نزديک شدن به درب       

 .شمالی دانشگاه به پايان رسيد

 

ما برای پيروزی و بر قراری                   
آرمانهايمان از جان و دل می                    
کوشيم و با تالش و کوشش های              

 آذر روز          16بسيار به سوی              
دانشجو می رويم و صميمانه اين           
روز را به همه ی دانشجويان                    
تبريک و دستشان را از دور می             

مرگ بر جمهوری                .  فشاريم
آزادی، برابری، حکومت   !  اسالمی

مبارزه مسلحانه را نشان                         
انقالبيگرى و ارتقا مبارزه مردم       

مارکسيستها کيش اسلحه   .  نميدانند
امروز و بويژه در دوره       .  ندارند

نظم نوين جهانى و وجود                         
ارتشهاى دست ساز قومى و                  
مذهبى و ترويستى، مبارزه                   
مسلحانه به روش هر جريان                
مرتجع و ضد جامعه اى تبديل             

از همه بيشتر دولتها       .  شده است  
تا دندان مسلح شدند و عليه مردم        
و مبارزه کارگر ايستادگى                     

 . ميکنند

 

همانطور که اشاره کردم،                      
کمونيسم يک جنبش شهرى و              
کارگرى و متکى به مکانيزمهاى      

در .  مبارزه اجتماعى است             
تئورى مارکسيسم هيچ جا بر                
ضرورت مبارزه مسلحانه                    

. بعنوان يک اصل ياد نشده است       
با اينحال ما کمونيستها به دليل             
اصولمان يا به دلخواه دست به             
اسلحه نميبريم بلکه ضرورتهاى       
اجتماعى در مقاطع معينى حکم         
ميکند که کمونيسم بعنوان يک             
نيروى نظامى در صحنه سياست      

پراتيک کمونيستى   .  حضور يابد  
و دخالت در روندهاى جامعه و          
حتى پيروزى انقالب، مستقيما از     

بايد به هر       .  کتاب در نمى آيد         
وضعيت مشخص جواب سياسى       

بهترين سناريو براى ما             .  داد
اينست که بورژوازى قدرت را          
به صاحبان اصلى آن يعنى                     
کارگران و جامعه به طرق                    

اما .  مسالمت آميز واگذار کند           
زمانى که طبقات حاکم پاسخ                 
اعتصاب کارگرى براى نقد                 
کردن حقوق معوقه، و يا هر                 
خواست و مطالبه انسانى و                    
بديهى را با اطالعات و سپاه و             
نيروى انتظامى و شليک گلوله           
ميدهند، وقتى ما ميدانيم که                     
بورژوازى با زبان خوش قدرت       
را دست ما و طبقه ما نميدهد، و           
عليه انقالب کارگرى و اهداف            
شريف کارگران به ناشريف                 
ترين روشها متوسل ميشود، در         
چنين موقعيتى طبقه کارگر ناچار     
است با قدرت اين قوه قهريه را            
از سر راه پيروزى خود کنار               

بورژوازى که اعتراض به      .  زند
عدم پرداخت دستمزد را با گلوله       
پاسخ ميدهد روشن است در                   
مقابل خلع يد سياسى و اقتصادى        

 ...نامه ها
زنده باد جمهوری               !  کارگری

جمعی از اعضای         !  سوسياليستی
 .حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 
 بهزاد عزيز و رفقاى گرامى

گزارش را هرچند که    .  خسته نباشيد 
از نظر زمانى گذشته، اما بدليل                
طرح شعارهاى درست و اهميت            
همبستگى در ابعاد سراسرى با                 

در .  دانشجويان دربند منتشر ميکنيم    
 آذر بايد در باره آزادى                           ١۶

زندانيان سياسى، آزادى فعالين                 
کارگرى و ديگر فعالين جنبشهاى           
اجتماعى و حقوق مدنى، الغا                      
مجازات اعدام، و همبستگى با                  

. جنبش کارگرى تاکيد بيشتر کرد           
سالم گرم من را به دوستان و رفقا           

 .موفق و پيروز باشيد. برسانيد

 

 شهريار افروزه،

آمونيستها به مبارزه مسلحانه                   
چگونه برخورد ميکنند؟ و نکته               
ديگر، چرا مارآسيست و کمونيست     
و سوسياليست که به نظر يک                    
معنى دارند، اساميشون متفاوت               

 .هست؟ متشکرم

 

 رفيق شهريار عزيز،

مبارزه کمونيستى يک مبارزه                  
اجتماعى و طبقاتى است و با جنگ        
چريکى و جدا از مردم تفاوت                    

مشى چريکى و           .  بنيادى دارد     
مسلحانه براى تقابل با رژيمهاى              
استبدادى، خط جريانات ناراضى           
طبقه متوسط شهرى و خطى غير            
مارکسى و غير کارگرى بود که در       
دوره اى در دنيا و بويژه در ميان             
جنبشهاى چريکى و مائويستى در          
آمريکاى التين و برخى کشورهاى        

. موسوم به جهان سوم مرسوم شد           
کمونيستها بر مبارزه طبقه کارگر          
شهرى و صنعتى و سازماندهى و           
انقالب اين طبقه عليه سرمايه دارى      

در باره روش برخورد    .  تاکيد دارند 
کمونيستها به مبارزه مسلحانه بايد          

کمونيسم کارگرى و    :  تاکيد کرد که   
مارکسيستها، برخالف جريانات             
متعلق به مشى چريکى و                               
سوسياليسم خلقى و ناسيوناليستى،         

٢٧شماره   
خود توسط کمونيسم بشدت مقاومت       
خواهد کرد و بطور قهر آميز تالش        
ميکند نيروى انقالبى را سرکوب            

فاکتور اسلحه را نه تئورى و          .  کند
الزامات مبارزه      تمايل ما بلکه                

 وارد تصوير         سياسى و طبقاتى        
هر زمان نيازهاى اين                .  ميکند

مبارزه حکم کند ما در دست بردن           
به اسلحه، سازماندهى ارتش                       
کارگرى، خلع سالح ارگانهاى                  
نظامى و قدرت دولتى يک لحظه             

موفق و پيروز    .  ترديد نخواهيم کرد   
 .باشيد

 

 اهواز–سينا و دوستان 

طى نامه اى از فعاليتهاى خودشان          
خبر دادند و خطاب به على جوادى         

ما اى طريق        "عنوان کردند که           
کانال وان با شما آشنا شديم و                        
متوجه شديم سوسياليسمى که شما            
ميگوئيد و ايده ها و افکارى که شما         
بيان ميکنيد، همان خواستهاى ما              

 نفر  ١٣من به نمايندگى     .  نيز هست 
از دوستان تماس ميگيرم و از شما          
ميخواهيم راهنمائى کنيد تا بهتر                
افکار آزاديخواهانه را دربين مردم        

الزم به ذکر است که            .  نشر دهيم  
صحبتها و مقاالت شما در بين                    
دوستانى که ميشناسم کلى طرفدار          
پيدا کرده و قلب کسانى که برنامه             
هاى شما را دنبال ميکنند تحت تاثير    
نامه شما به دختر مرحومتان در               

ميخواهم .  روز تولدش قرار گرفته      
بدانيد که اگر فرزندى را از دست             
داديد ما همه خود را فرزند شما                  

و دختر  .  ميدانيم البته اگر اليق باشيم    
خانم مرحومتان را خواهر خود                

منتظر .    ميدانيم باز اگر اليق باشيم      
 ...سينا و "  يارى شما هستيم

 

 اهواز–سينا و دوستان 

سينا و دوستان عزيز، گزارش شما        
و نامه پر از دوستى تان به على                 

بدالئل رعايت   .  جوادى دريافت شد    
امنيت شما از درج اسامى                              

خوشحاليم که شما    .  خوددارى کردم 
خود را در اهداف سوسياليستى و             

. برابرى طلبانه ما شريک ميدانيد           
اين اهداف ميليونها انسان در ايران        

اين اهداف انسانيت به وسعت     .  است
کره خاکى است، اگر از تبليغات               
ناسيوناليستى و مذهبى و ضد                      

با شما  .  بشرى طبقه حاکم رها باشد      
مرتبا در تماس       

  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه  يک دنياى بهتر   

يک رکن کار شما در      .  خواهيم بود 
شهرهاى خوزستان و اهواز                     
فعاليت حول جذب جوانان و مردم        
به آرمانها و اهداف کمونيستى                 

مبارزه با ناسيوناليسم و قوم       .  است
پرستى که توسط جريانات قوم                 
پرست و ضد جامعه سازمان داده          
ميشود و همينطور مبارزه با                     
عظمت طلبى ايرانى و ناسيوناليسم      
حکومت از موضعى انسانى و                
آزاديخواهانه، امروز از وظايف           

. تعطيل ناپذير هر کمونيستى است       
خوشحال ميشويم که سواالت،                 
نظرات و پيشنهاداتتان را با ما در          

حداالمکان در       .  ميان بگذاريد      
نشريه يا جداگانه به آنها پاسخ                   

براى نشريه گزارش تهيه       .  ميدهيم
آثار .  نشريه را توزيع کنيد        .  کنيد

منصور حکمت و برنامه يک                  
فعاليتتان را  .  دنياى بهتر را بخوانيد   

در دانشگاهها و در ميان جوانان و        
بويژه در محالت و مراکز                          

مرتبا ما   .  کارگرى گسترش دهيد     
 .را از رويدادها مطلع نگه داريد

 

و باالخره مايلم از جانب على                   
جوادى بگويم که شماها انسانهاى          

اين جوهره   .  بسيار نازنينى هستيد    
سوسياليستى شماست که درد                    
ديگران را درد خود ميدانيد و                   
فقدان يک عزيز از دست رفته را           

برخالف .  اينگونه التيام ميدهيد         
ناسيوناليسم و مذهب و دمکراسى،       
کمونيسم يک جنبش انسانى و                   
براى آزادى جامعه و رهائى انسان      

در قاموس کمونيسم انسان         .  است
برابر است و هيچ نوع برترى و             
امتياز و حقوق ويژه اى وجود                  

شما نسل جديد اليق بسيار         .  ندارد
از جمله بايد ساختن     .  چيزها هستيد 

نه فقط شما    .  آينده را بدوش بکشيد     
بلکه نوع انسان قرن بيست و                     
يکمى شايسته و اليق زندگى در              
يک دنياى بهتر، در يک جامعه               
سوسياليستى مرفه و آزاد و                        

بايد اين دنياى        .  خوشبخت است   
 .انسانى را باهم بسازيم

 

از شما دعوت ميکنم که دسته                    
جمعى به حزب اتحاد کمونيسم                

سالم گرم من را    .  کارگرى بپيونديد 

توده است، ماهيت سرمايه دارانه     
و ضد کارگرى و ضد اجتماعى         
اين حکومت را فاکتور ميگيرد و      
در متن جنگ جناحها از کل                  

اين "  انتقاد.  "نظام دفاع ميکند      
خط به اينگونه موارد محدود                

نکته ديگر جابجا شدن          .  ميشود
طرفى که خود را     .  نقش ها است   

مسلمان هم نميداند، ناگهان به               
آخوند و صاحب فتوا تبديل                     
ميشود که چرا سگ که طبق                 

است مورد  "  نجس"ديدگاه اسالم    
استفاده قرار گرفته است؟ بايد              
پرسيد شما دردتان چيست؟ مگر        
پاسبان اصول و فروع دين اسالم      
هستيد؟ آيا مشکل تان اين است            
که اسالم درست رعايت نشده              
است؟ بطور کلى سرمايه و                    
سرمايه دارى هر مانعى را که             
در مقابل سود و انباشت سرمايه         
باشد، عليرغم اينکه تا چه حد               
قديم و ريشه دار هست يا نه،                  

مذهب دولتى و          .  کنار ميزند    
سياسى نيز، که وظيفه پاسدارى         
از منافع طبقه سرمايه دار را                
دارد، به طريق اولى از هر                    
امکانى براى دفاع از موجوديت        

معضل ما و    .  خود استفاده ميکند   
مردم چهار تا سگ احمدى نژاد          

هشتاد و چند درصد کل          .  نيست
ثروت جامعه در دست کمتر از           
هزار خانواده در ايران متمرکز         
شده و کمتر از بيست درصد                  

يعنى .  جامعه از آن بهره ميبرند        
شکاف طبقاتى و فقر عنان                      
گسيخته که از فقر نسبى و مطلق        

" فقر شديد "هم گذشته و به سطح       
اين نظام را با تمام       .  رسيده است 

با .  جوارح آن بايد نابود کرد              
اسالم و دولت اسالمى اش، با              
قوانين اسالمى و غير اسالميش،       
با ارتش و نهادهاى                                      
سرکوبگرش، با مناسبات                       

اگر .  اقتصادى و اجتماعى اش         
کسى معضلى با اساس اين نظام         
نداشته باشد، همين داستان سگها       

ميکند و    "  خبر"را بقول شما           
روزنامه ها هم در جنگ                          

. زودرس انتخاباتى بکار ميبرند       
 . *موفق و پيروز باشيد

 ...نامه ها
رفيق شما،     .  به دوستان برسانيد        

 سياوش دانشور

 

 ناهيد نريمانى

حتما داستان سگهاى احمدى نژاد            
 ميليون   ١۵٠که هر کدام با قيمت           

. تومان خريدارى شدند را شنيديد           
 نظرتان در اينمورد چيست؟

 

 ناهيد عزيز،

انتقادات .  اين خبر را من هم شنيدم        
پيرامونى آن توسط جنبش ملى                  
اسالمى در داخل و خارج کشور را       

اين سگها ظاهرا و مثل        .  هم شنيدم 
هر جاى ديگر در امور امنيتى                   

شايد استفاده از        .  استفاده ميشوند   
سگ هاى تربيت شده و قيمت آنها           
در قياس با تکنولوژى اطالعاتى و        
جاسوسى و ضد پارازيت که                      
جمهورى اسالمى استفاده ميکند،           

اما جنجال     .  هيچ محسوب شود         
پيرامونى اين موضوع جالبتر                   

ميگويند که اسالم معتقد است      :  است
جلو مردمى  .  است"  نجس"که سگ   

چى شد  .  که سگ دارند را ميگيرند     
که استفاده از سگ را                                       

آوردند؟ يا عنوان         "  اصولگراها"
" دولت مهرورزى  "ميکنند که اين       

که قرار بود سهم مردم را بدهد                  
حاال خودش اينگونه ريخت و پاش         
ميکند؟ ميگويند آن کاپشن زرد                 
احمدى نژاد براى گول زدن مردم           
بود، و گرنه او در سفرهايش با                 
لباسهاى شيک و مخارج باال و                  

 !!همراهان زياد ميرود و غيره

 

مهمترين نکته در اين استداللها                 
توهم پراکنى نسبت به حکومت                 

انگا مردم     .  است نه افشاى آن             
پذيرفته بودند که نمايشات احمدى           
نژاد حقيقى است و حاال متوجه                  
شدند که اى بابا اين هم دروغگو               

يا طورى حرف ميزنند که             !  بود
انگار دستگاه حکومتى اسالمى،             

نياز "دخل و خرجش را براساس            
تنظيم ميکند و اين     "  مردم و جامعه   

وسط چهار سگ گران قيمت براى         
اينگونه !  احمدى نژاد خريدند             

استداللها، که استدالل تيپيک حزب       

٢٧شماره   

!نه جنگ، نه تحريم  

!نه جهورى اسالمى  
!آزادى و رفاه براى همگان  

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
را بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  



٢٣صفحه  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در         
مرکز شهر اسن هر هفته چادر                
اطالعاتی و ميز کتاب عليه دو                 

در .  قطب تروريستی برپا ميکند         
اين گزارش گوشه هائى از                         
برخورد مردم آلمان به مسئله                   
تهديدات جنگی و تحريم های                    

 .اقتصادی را منعکس ميکنم

 

روز شنبه گذشته يک کالس از                
مدارس ابتدائی همراه با معلمين             
خود به مرکز شهر آمده بودند تا از        
بازارهای که بمناسبت سال نو و             
کريسمس در مراکز شهرها برپا            

هدف اينبود   .  می شود ديدن کنند        
ايده گيرند که چگونه در مدرسه و         

. کالسشان به استقبال سال نو بروند     
چادر بزرگ ما که به هر طرفش              

عکسها و شعارهاى مختلف نصب       
شده است نظر هر عابری را جلب         

اين بچه های کوچک            .  می کند   
دبستانی هم کنجکاو شدند و همراه         
معلم های خود سر ميز آمدند و                 
سوال کردند که چرا ما اين                          
نمايشگاه را برپا کرديم؟ طبق                   
معمول از معلمين خواستم که پاى          
طومار ما مبنى بر مخالفت با                    
جنگ دو اردوى تروريستى را               

يکی از بچه ها                .  امضا کنند     
برگشت گفت ما چی اجازه داريم            
امضا کنيم؟ به او گفتم که ترجيح             
ما اينست که فقط بزرگساالن امضا      

دنياى شاد کودکان را نبايد به       .  کنند
او نگاهی   .  اين مسائل آلوده کرد        

پرمعنا به من کرد و با اشاره به                
يک طرف گفت که اين بخش فقط           
عکسهائی از کودکان قربانی در            

با زبانی بسيار زيبا و      .  جنگ است 
شيوا گفت مگر کودکان قربانی               
نمی شوند؟ سهم ما برای جلوگيری      
از اين جنگ چيست؟ آنها هم می             
خواهند دنيای شاد داشته باشند و با        

رئيس جمهورهای   "اين جمله که         
. نمی گذارند سکوت کرد       "  ديوانه

صحبتهای اين کودک من را تحت         
تاثير قرار داد و ناچارا  يک ليست        

خوب شما   :  ديگری آوردم و گفتم      
هم می توانيد اينجا را امضا کنيد و         
ما اعالم می کنيم که کودکان آلمان        
عليه جنگ هستند و می خواهند               
کودکان دنيای شاد داشته باشند،              

نوشته شده است، می گويند                  
سوسياليسم تنها راه انسانيت از      "

 ".اين منجالب است

 

تقريبا بدون استثنا ديدار کنندگان     
: از ما يک سوال ثابت را دارند        

اين عکس کنار دست مارکس            
کيست؟ در باره منصور حکمت      
و تا آنجا که مراجعه کوتاه جا              

لبخند .  دارد توضيح ميدهيم           
دوستانه اى ميزنند، اما تاثر را          
می شود از چهره سوال کنندگان      

گاها دوست ندارم بگويم        .    ديد
منصور حکمت ديگر در ميان          

بقول يکی از آلمانی        .  ما نيست  
ها کمونيستها بايد هميشه بد                  

باشد که ما             .  شانس باشند      
همرزمانش اين جنبش را به سر       

 . منزل مقصود برسانيم

 

ود      کی از     .   همين هفته گذشته ب ي
ه              رد و ب دور نگاهی به چادر ک

د     ظر         .   آرامی جلو آم ت ن گار م ان
د و سوالش            بود فرصتی پيدا کن

 آلمان-چادر اطالعاتی عليه دو قطب تروريستی در مرکز شهر اسن
 نسرين رمضانعلى

بدور از جنگ، بدور از فقر و                  
با قيافه اى پيروزمندانه     !  نابرابری

به بقيه هم گفت بيائيد امضا کنيد و          
با احساسی خوبی محل چادر را             

 .ترک کردند

 

در کنار اين کودک يک آقای                     
ايرانی همراه با دوست دخترش رد      
ميشد که اطالعيه را با توضيح                
کوتاه به زبان آلمانی که موضوع          
از چه قرار دست دستش دادم و از         
او هم خواستم که بعد از نگاه                      
کردن نمايشگاه عکس بيائيد و                 

تا اينجا را     .  طومار را امضا کند      
. هر دو آلمانی صحبت می کرديم          

اما وقتی به محل امضا رسيد و                
دوست دخترش با کمال ميل                      
ميخواست طومار را امضا کند،            

می دانيد چيه،  من رفت و            :  گفت
اگر اين را     .  آمد به ايران می کنم        

امضا کنم و به ايران بروم با                      
! مشکالت جدی روبرو می شوم           

دوست دخترش مانده بود و از                  
صحبتهای فارسی ما چيزی                      

مردد فقط نگاه می    .  دستگيرش نشد 
کرد چرا دوست پسرش يا                           
همسرش او را محکم گرفته که به          

 طرف ميز نيايد؟

 

اما در روزهای که    
چادر داريم،                   
سوالى مرتبا                  

همه .  تکرار ميشود 
می گويند اوضاع       
نگران کننده است      
اما آيا کسی در              
مقابل آمريکا می        
تواند کاری بکند؟       
از ميان اين طيف       

نگران و نااميد ميشود تعدادی را           
ديد که خودشان زمانی از                            
سازماندهندگان تظاهرات عليه              

با اينحال    .  حمله به عراق بودند         
جملگى تالش ما را و سماجت ما            
که در هوای سرد ساعتها با                        
حوصله برای مردم توضيح می             

دلگرم کننده  .  دهيم تحسين می کنند    
تر از همه وقتی است که با اشاره           

زنده باد   "به باندورل حزب، که           
به انگليسی روى آن        "  سوسياليسم

٢٧شماره   
ران           .   را طرح کند   ا از اي گفت شم

سرش  .   هستيد يا عراق؟ گفتم ايران    
کان داد            ن ت د   .   را بعنوان تحسي ع ب

يست        ون م سوال کرد آيا در ايران ک
ه                  د ک ن ت ى هس ان ي ران هم هست و اي
کمونيست باشند؟ اول از اين سوال       

اما خيلی مختصر در     .   تعجب کردم 
اه            گ اي ى و ج مورد جنبش کمونيست
ح دادم و           وضي کمونيسم در ايران ت
ارزات             ب رخى م اينکه امروز در ب
اد              ده ب ای زن اره ع ردم ش م

سم داده می شود           ی    .   سوسيالي ل خي
ه         .   خوشحال شد  با تاثر اشاره اى ب

رد و گفت            اگر  :   عکس مارکس ک
همه می فهميدند مارکس راه نجات       
ن            را نشان داده است امروز در اي

م     ان      .   جهنم زندگی نمی کردي ا هم ب
ه                  دگی خودش گفت ک تاثر از زن
ا         ه چطور در يوگسالوی سابق با تن
دگيش             يک بمب به هوا رفت و زن
اک                ا خ ه ب ي ان د ث ن در عرض چ

وشه           .   يکسان شد  قطر اشکی از گ
چشمش جاری شد، سری تکان داد       

 !و رفت

 

گرمى صحبت کردن با مردم و                
شريک شدن در نگرانى هايشان             

.  بعضا سردى هوا را از ياد ميبرد         
مراجعه کنندگان، همان بشريت              
متمدن و ضد تروريسم و قلدرى،           

همه .  واقعا نگرانند و بخشا نااميد        
اينها ميگويد که ما کمونيست                     
کارگريها بايد کارى بزرگ                       
صورت دهيم و بازگشت به                        

 . *  مارکس را اجتماعى کنيم

“نه”  
!به دولتهاى جنگ طلب  



٢۴صفحه  يک دنياى بهتر  ٢٧شماره    

 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه
 بوقت تهران 
ه       ب ن ش ک ت    :   ي اع   ١٢:٣٠س

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب

يطرف    .   برنامه سياسی است     ب
دار است          ب ان ع   .   نيست، ج داف م

ری،             راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

ن               ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان           ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

ديروز در آناپوليس محمود عباس،        
رئيس جمهور فلسطين، اهود                      
اولمرت، نخست وزير اسرائيل و           

 دولت در       40نمايندگان بيش از           
فضايی مملو از ترديد و بدبينی                  
پايان مرحله اول چند ماه ديپلماسی         
فشرده آمريکا در خاورميانه، سفر         
های مکرر کاندوليزا رايس، وزير        
امور خارجه آمريکا به منطقه و               
مذاکره با محود عباس، اهود                       
اولمرت، دولت های مصر،                        
عربستان سعودی، سوريه و ساير          

 . کشورهای عربی را اعالم کردند

 

برای اين اجالس هيچ سندی از                  
پيش تهيه نشده بود، چرا که دو                   
طرف مذاکره نتوانسته بودند بر سر      

لدا .  نکات اصلی به توافق برسند           
اين اجالس هيچ مصوبه خاصی               

بنظر ميرسد که بيشتر يک       .  نداشت
هياهوی تبليغاتی برای بوش بود تا         

در .  قدمی کنکرت به سوی صلح          
اين شرايط بوش بشدت به اين                     
مذاکرت، به اين اجالس و به عکس        
گرفتن با عباس و اولمرت دست در        

 .دست هم نياز دارد

 

نه تنها هيچيک از طرفين هيچگونه       
زمان بندی يا اقدام کنکرتی را                    
وعده نداده اند، بلکه تمام شرکت              
کنندگان در کنفرانس پيش از آن                
ترديد عميق خود را از نتيجه بخش         

مردم .  بودن آن اعالم کرده بودند          
در فلسطين عموما نسبت به اين                 

در غزه هزاران   .  کنفرانس مردد اند  
نفر در مخالفت با آن دست به                       

 . تظاهرات زدند

 

زمانی که عباس و اولمرت بر سر          
پروسه صلح دست يکديگر را                   
ميفشردند، هزاران فلسطينی در               

. غزه بطور جمعی تنبيه ميشوند               
تحريم اقتصادی، مسدود بودن راه          

 ىهای خروج و ورود به غزه گلو          
بی برقی و     .  اين مردم را ميفشرد       

نبود دارو وضعيت بسياری از                        
بيماران را با مخاطرات جدی روبرو         

استغاثه های سازمان        .  ساخته است   
های حقوق بشر بين المللی نيز بی                 

مردم غزه دارند       .  پاسخ مانده است      
بخاطر حاکميت حماس مجازات                   

تحريم اقتصادی دارد از              .  ميشوند
يک کالم در      .  مردم قربانی ميگيرد     

آناپوليس راجع به اين فقر، گرسنگی،        
فالکت و مجازات دسته جمعی                        

سالی که نکو است از        .  "صحبت نشد 
مردم فلسطين به     !"  بهارش پيدا است    

کنفرانس ها، مذاکرات و عکس                      
در غزه   .  گرفتن ها عادت کرده اند          

مردم خشمگين اند، در ساحل غربی           
کنفرانس .  ترديد و نااميدی حاکم است      

 .آناپوليس در اين فضا تشکيل شد

 

تنها قول کنکرتی که اولمرت داده                 
است، توقف ساختمان سازی در                    

. مناطق اشغالی ساحل غربی است              
روسای دولت های       .  مضحک است   

 سال اخير ده ها بار          15اسرائيل در    
را داده اند، و ساختمان           "  قول"اين   

سازی با شتاب بسيار در اين مناطق            
رسانه ها دارند اين را      .  به جلو ميرود  

بعنوان يک سازش از جانب اولمرت         
توقف ساختمان سازی         .  جا ميزنند    

يکی از شروط قرار داد مادريد و                  
اين .  اسلو و مذاکرات ديگر بوده است      

اين نشان ميدهد که           .  سازش نيست   
اسرائيل به هيچيک از شرايط بين                 

 .المللی احترام نگذاشته است

 

نکات اساسی مورد مشاجره، مساله            
بازگشت پناهنده های فلسطينی به                 

 ميليون و نيم نفر       4فلسطين که حدود     
هستند و در لبنان، اردن، مصر و                  
غيره در اردوگاه های پناهندگی عمال        
اسيرند، برسميت شناسی اورشليم                
شرقی بعنوان پايتخت فلسطين و                    

 1967بازگشت به مرزهای سال                  
بر سر هيچيک از اين مسائل            .  است

کليدی هيچگونه توافقی حاصل نشده و      
عباس .  بنظر نميرسد که حاصل شود       

بر اين نکات در سخنرانی اش در                  

اولمرت به  .  آناپوليس تاکيد کرد   
. هيج نکته کنکرتی اشاره نکرد       

قرار شده است که امروز بوش         
با عباس و اولمرت جداگانه                 

 12سپس از تاريخ     .  مالقات کند 
دسامبر يک هفته درميان دو               

طرف با                    
يکديگر مالقات  

. و مذاکره کنند     
به اين اميد که        
در پايان سال         

، قبل از     2008
پايان دوره              

رياست 
جمهوری 

بوش، دولت           
فلسطينی 

 !تشکيل شود

 

کليد تعجيل در برگزاری                       
کنفرانس آناپوليس، بدون يک           
سند توافق شده و بدون مصوبه،       

بوش به اين           .  همين جاست     
يک .  مذاکرات نيازمند است          

سال بيشتر از دوره رياست                 
. جمهوری او باقی نمانده است          

دوران رياست جمهوری بوش         
مملو از کشتار و سرکوب و                 
کاهش شديد محبوبيت آمريکا            

. در سطح بين المللی بوده است         
 11از آن مهمتر بوش که از                 

 پروژه پياده           2001سپتامبر      
کردن نظم نوين جهانی که در            
زمان پدرش آغاز اما ناتمام                 
مانده بود را پيگيری کرد، در            
پيشبرد اين پروژه شکست                    

. مفتضحانه ای خورده است               
حمله نظامی به افغانستان و                 
عراق و حمله نظامی به لبنان             
همگی به تقويت اسالميست ها و   

. رژيم اسالمی منجر شده است         
بوش نياز دارد حلقه آخر اين               
سياست يعنی حمله نظامی به              
ايران را قبل از پايان رياست              

. جمهوريش به انجام برساند               
تالش برای پيشبرد مذاکره صلح     
خاورميانه مقدمات مهيا ساختن       

خود او در       .  اين شرايط است      
اين ":  آناپوليس چنين ميگويد       

زمان اتفاقا کامال درست و                   
چرا که نبردی       .  مناسب است   

برای آينده خاورميانه در حال           
انجام است و ما نبايد پيروزی           

 ." را به افراطی ها تقديم کنيم

تالش برای جلب رضايت                     
سوريه برای شرکت در                          
آناپوليس نيز بيش از هر چيز              
سياستی برای انزوای کامل                 

اين .  رژيم اسالمی بوده است          
 دولت  40کنفرانس که با شرکت      

منطقه، از جمله سوريه برگزار        
شد، جمهوری اسالمی را کامال        

آناپوليس بنظر      .  منزوی کرد     
ميرسد که بيش از آنکه تامين               
مقدمات صلح در خاورميانه               
باشد، مقدمات حمله نظامی به            
ايران و به آتش کشيدن                             

 .*  خاورميانه است

آناپوليس آغاز تشکيل دولت مستقل فلسطينی 
 يا فرصتی  برای انزوای رژيم اسالمی؟

 آذر ماجدى


