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 سياوش دانشور
 

 در باره تاکتيک اعتصاب غذا
در فرهنگ سياسی مسلط که بخشا                        
ميراث سنتهای قديمی و اجتماعا منسوخ          
است، روشهای مبارزه سياسی و تاکتيک       

يکی از اين       .  ها بخشا ثابت مانده اند            
فرض .  روشها اعتصاب غذا است                 

عمومی و اعالم نشده فرهنگ سياسی                
جاری اينست که اعتصاب غذا هم روش          
و تاکتيکی است مانند تظاهرات يا تحصن       

آيا واقعا  .  يا کم کاری يا اعتصاب و غيره       
اينطور است؟ اولين سوال اينست که چرا        
مثال اعتصاب کارگری که اشکال                        
قدرتمند و راديکال آن نفس ها را در                    
سينه بورژواها حبس ميکند، اميد و                     
اعتماد بنفس در جامعه می آفريند، اما                
اعتصاب غذای تعدادی معترض و از               
جان گذاشته، فردی يا جمعی، تنها ترحم           
و دلواپسی اطرافيان و ياس را ايجاد                    
ميکند؟ سوال ديگر اينست آيا روشها و              
تاکتيکهای جنبش چپ و سوسياليستی با           
روشها و تاکتيکهای جنبش اسالمی و                 
دست راستيها يکی است؟ آيا سنتهای                  
مختلف اجتماعی و طبقاتی روشهای                  
مبارزه شان يکسان است؟ کارگر و                     
بورژوا، کمونيست و سوسياليست و                   
ليبرال و مذهبی به يک روش مشترک               

 اعتراض ميکنند؟ 

 

ممکن است مطرح شود که اعتراض و             
تظاهرات و اعتصاب را همه جنبشها                 
اتخاذ ميکنند، مهم اينست که هر کسی در         
اين اعتراض چه ميخواهد و چه ميگويد؟         
کامال درست است اما اين استدالل در                

. مورد اعتصاب غذا صدق نميکند                       
تظاهرات نيروهای دست راستی و                      
اسالميون تروريست را با خواست مثال           
حمايت از بوش يا ايجاد قوانين شريعه را         

نميتوان با تظاهرات       

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .نامه ها و ستون آخر...  حمايت کارگران فلز کرمانشاه از دانشجويان، در صفحات ديگر؛

خانواده های دانشجويان  
دستگير شده روز شنبه 

 دی در مقابل ١۵
" دادسرای دادگاه انقالب"

 !تجمع ميکنند

 ٩صفحه 

 يادداشت سردبير

 نگاهی به جامعه، 
 نگاهی به اوضاع سياسی، نگاهی به حزب

 ۴آذر ماجدى                                                                     صفحه 

 !سال نو را تبريک ميگوئيم
کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا                   
تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى                       
بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن          
يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود           

 .انسان، ضرورى و ميسر است
سال نو را به سال پيروزى کمونيسم کارگرى          

 !  و ساختن يک ديناى بهتر تبديل کنيم

  ٨صفحه 

!سال نو  مبارک  
٢على جوادى                                                                     صفحه   

اعتراض پيشرو دانشجويی در 
 تقابل با سنت و سرکوب 

 

 کاميار آزادمهر

 ٧صفحه 

پايان دادن به تروريسم "
 "کار ماست

 
 در حاشيه ترور بی نظير بوتو 

٣صفحه   

 کنيا، دمکراسى فرقه اى
 سياوش دانشور  

١٣صفحه   

 سپاه پاسداران خطاب به که مينويسد؟
 ! اذر16و شيرين " حقيقت تلخ"

 ١٠صفحه آذر ماجدى                                                 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 
 !مردم آزاديخواه

 
از جانب حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری فرا رسيدن سال                     

 را به همه شما تبريک            ٢٠٠٨
اميدوارم که سال جديد      .  ميگويم

سالی سرنوشت ساز و موفق در      
زندگی تمامی انسانهايی که                 
برای يک زندگی بهتر، برای            
آزادی، برابری، رفاه و سعادت      

 .همگان مبارزه ميکنند، باشد
  

تالطمی در  سال گذشته سال پر       
رژيم اسالمی با         .  ايران بود    

وحشيگری تمام آمد که بزند و           
. دستگير کرد  .  قلع و قمع کند        

اما .  اعدام کرد   .  زندانی کرد   
نتوانست مقاومت و اعتراض           

نتوانست .  مردم را در هم بکوبد     
يکبار ديگر مردم    .  مرعوب کند 

با مقاومت و اعتراضشان نشان       
دادند که سياست سرکوب و                 
ارعاب پاسخگوی اعتراضات        
جامعه نيست و سرنگونی                    
انقالبی رژيم اسالمی همچنان          
در دستور روز جامعه قرار               

 ١۶اعتراضات گسترده       .  دارد
آذر با پرچم آزادی و برابری و         
سوسياليسم يک نقطه عطف در       
تحوالت سياسی و پايانی                       
درخشانی در اعتراضات سال         

 .  بود٢٠٠٧

 
سال جديد ميتواند سال                             
تاريخسازی در تحوالت سياسی     

جمهورى اسالمى   .  جامعه باشد  
اين را ديگر           .  رفتنى است     

ترين مدافعان خود اين                کودن
اما بايد  .  اند  حکومت نيز فهميده   

ملزومات پيروزی را فراهم               
تامين رهبری جنبش             .  کرد

سرنگونی طلبانه توده های                 

 رفقای عزيز 
نزديک به بيست و چهار        
روز است که از                            
دستگيری شما دانشجويان    
آزاديخواه و برابری طلب     

ما ميدانيم که          .  ميگذرد
شما عزيزان در چه                   
شرايط سخت و ضد                   

هر .  انسانی قرار داريد       
کدام از ما کمونيستها                 
دهها تن از بهترين                      
عزيزان خود را در                    
زندانهای رژيم اسالمی،       
در ميدانهای تير و يا در           
نبردهای نظامی رو در           
رو با جمهوری اسالمی          

ما .  از دست داده ايم               
شکنجه جسمی و    !  ميدانيم

روحی شريف ترين                   
انسانهای آزاديخواه يک         
رکن تفکيک ناپذير                    
حاکميت رژيم اسالمی            

اين رژيم اعدام و        .  است
شکنجه و ترور و زندان         

بدون .  و سنگسار است        
سرکوب دو روز قادر به        

 .  دوام نيست
 

اکنون که شما در اسارت        
اين آدمکشان اسالمی               
تحت شديدترين فشارها          
قرار داريد، بسياری از           
نيروهای کمونيست و              
آزديخواه و مخالف                     
جمهوری اسالمی به                 
فراخوان جوانان                          

 !سال نو مبارک
 
 

 على جوادى 

مردم در راس اين ملزومات            
! و اين کار ماست      .  قرار دارد  

طبقه کارگر و جنبش کمونيسم       
کارگرى بايد تضمين کنند که          
مبارزه براى بزير کشيدن                 

بار اسالمى هرچه        رژيم نکبت  
تر،       تر، سازمانيافته           گسترده

هدفمندتر و قدرتمندتر به پيش         
رود و هرچه سريعتر و کم                

اگر .  تر به نتيجه برسد          مشقت
ما در اين مبارزه پيروز شويم         
آنگاه شاهد برپايى فوری                    

اى آزاد و برابر و مرفه          جامعه
. و انسانى خواهيم بود                          

اى بدون استثمار، بدون        جامعه
فقر، بدون طبقات باالدست و          
فرودست، بدون استبداد، بدون      
حاکميت خرافات مذهبى و                
سنتها و اخالقيات ارتجاعى،           

. بدون نابرابرى، بدون تبعيض     
 ! يک جامعه سوسياليستى

 

 ! مردم آزاديخواه
جامعه ايران در آستانه                         
تحوالت تاريخسازی قرار                

اين فرصت فراهم   .  گرفته است 
شده است تا کارگر و کمونيسم        
نمونه شکوهمندى از يک                  
جامعه آزاد و برابر و مرفه و           
. انسانى را در ايران بنا کنند             

براى ايفاى اين نقش، براى               
سازماندهى و رهبرى يک                
انقالب عظيم عليه جمهورى           
اسالمى و سرمايه به ميدان               

  .بيائيد

 

 علی جوادی
دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 

 کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧ دسامبر ٣١

٣١شماره   

آزاديخواه و برابری طلب       
 دسامبر در                 ٢٨در         

شهرهای مخلتف اروپايی       
و آمريکايی به ميدان می          
آيند تا فرياد اعتراض                  
برای آزادی شما را به                

 . گوش جهانيان برسانند
 

اما امروز با خبر شديم که        
تعدادی از شما عزيزان و        
از جمله سعيد حبيبی و                
بهروز کريمی زاد در                
. اعتصاب غذا بسر ميبرند     

از جانب حزب اتحاد                   
کمونيسم کارگری از شما        
درخواست ميکنم که به              
اعتصاب غذای خود پايان       

جان و سالمت تک       .  دهيد
از .  تک شما عزيز است        

نقطه نظر ما يک رکن                
مبارزه در زندان تالش             
برای جلوگيری از اعمال        
هر گونه صدمه فيزيکی و       
روحی به زندانی توسط            

 . رژيم اسالمی است
 

مبارزه برای آزادی تمامی     
شما، تمامی کارگران                 
دستگير شده و زندانيان             
سياسی يک بخش اساسی         

 . از فعاليت سياسی ماست
 

 علی جوادی
 دبير کميته مرکزی 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ٢٠٠٧ دسامبر ٢٨ -١٣٨۶دی  ٧

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد !يک دنياى بهتر را بدست دوستانتان برسانيد   

 !به اعتصاب غذای خود پايان دهيد
 

 پيام به دانشجويان زندانی



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

عمليات تروريستی در پاکستان و          
کشته شدن بيست و چند نفر از                  
جمله بی نظير بوتو يک واقعه                  
حاشيه ای در متن تحوالت سياسی        

گوشه ای از    .  جوامع کنونی نيست   
واقعيت هر روزه ای است که                   
تروريسم بر بخش گسترده ای از           

. جوامع بشری تحميل کرده است          
در عراق هر روزه نزديک به صد       
نفر در جنگ تروريستها کشته و            

بيش از يک        .  تکه تکه ميشوند       
ميليون نفر تاکنون جان خود را در        
جنگ تروريستی آمريکا و تقابل            
دستجات تروريستی از دست داده         

در فلسطين هر هفته چندين نفر    .  اند
زير بمباران و موشک باران                    
ارتش اسرائيل جان خود را از                 

در ايران دولتی با        .  دست ميدهند  
تمام امکاناتش مردم را هر روزه           

سازمانها و        .  تروريزه ميکند       
دولتهای تروريستی، اعم از                      
اسالمی و غير اسالمى، تروريسم        
را به گوشه ای ٽابت از زندگی                 

 . مردم تبديل کرده اند
 

هنوز تمام حقايق مربوط به اين               
. اقدام تروريستی روشن نشده است     

داخلی و کشمکش جريانات           
اسالميستی و دولتی و محافل       
امنيتی پاکستان نزديکتر                  

واقعيت اين است   .  خواهد کرد 
تا زمانيکه جهان در کنترل            
دولتها و جريانات تروريست       
و ارتجاعی قرار دارد، هر            
عمليات تروريستی زمينه              
ساز و توجيه گر عمليات                 
تروريستی از سوی ديگر               

 . است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری    
اين سيکل جنايت تروريستی        

ما عليه هر   .  را محکوم ميکند  
دو سوی اين مسابقه                             

ما برای    .  تروريستی هستيم   
برچيدن بساط هر نوع                       

. تروريسمی مبارزه ميکنيم          
يان دادن به تروريسم کار        پا"

کار مايى که براى           .  ماست
برابرى حقوق و حرمت                  
انسانها و به کرسى نشاندن             

. ارزش آنها تالش ميکنيم               
تروريسم دولتى را با بزير             
کشيدن دولتهاى تروريست           

تروريسم .  بايد خاتمه دارد        
غير دولتى را بايد با پايان               
دادن به مشقات و تبعيضات و      
استثمار و اختناقى که انسانها       
را به استيصال سوق ميدهد و       
قربانى جريانات و                               
سازمانهاى مرتجع ضد                   

 "پايان دادن به تروريسم کار ماست"
 

 در حاشيه ترور بی نظير بوتو

احتماالت متعددی ميتواند وجود          
محافل گوناگونی در     .  داشته باشد  

ارتش و دولت پاکستان ميتوانند            
اما اين   .  عامل اين کشتار باشند        

عمليات بيشتر مهر و نشان                       
. اسالميستها را بر خود دارد                  

انتحاری بودن عمليات و تهديدات      
قبلی، جريان القاعده و اسالميستها     

 . را در راس متهمين قرار ميدهد
 

اين اقدام تروريستی زمينه ساز            
عمليات تروريستی ديگر خواهد         

هيات حاکمه و دستگاه                 .  شد
تبليغاتی و ميليتاريستی آمريکا و         
متحدينشان در پاکستان ميکوشند         
از اين ماجرا برای تحکيم خط               

جنگ طوالنى عليه            "سياسی      
در .  بهره برداری کنند   "  تروريسم

تالش ميکنند اين          "  انتقام"پی     
جنايت را سکويی برای پيشبرد و        
گسترش عمليات تروريستی از            

اسالميستها .  نوع خود قرار دهند      
مستقيم و غير مستقيم از اين                     
رويداد برای قدرتنمايی و ابراز           
وجود بيشتر خود استفاده خواهند        

اين اقدام تروريستی يک گام     .  کرد
ديگر جامعه پاکستان را به جنگ         

٣١شماره   
با افشاى  .  بشرى ميکند، از بين برد    

مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى و       
هر ايدئولوژى منحطى که براى             

پاسخ ما  .  انسان احترام قائل نيست     
مبارزه براى ايجاد جوامع باز و              
آزاد و برابر است که در آن                         
آدميزاد و جان و حرمت و                           

... آسايشش ارزش داشته باشد                 
احزابى نظير ما، با هردو سوى              

. اين مسابقه تروريسم مقابله ميکنند     
با دولتهاى مرتجع و با جنبشها و             

اما فعال چهره         .  احزاب مرتجع    
ما و   .  جهان را آنها ترسيم ميکنند        

احزابى نظير ما، بايد بشريت                   
نوعدوست و آزاديخواه را عليه کل       

و تا   .  اين اوضاع به ميدان بکشيم        
چنين نشده، اين بساط ادامه                         

 ) منصور حکمت." (دارد
 

فراخوان حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری به طبقه کارگر و مردم             
اينست که به ميدان بيائيد و دنيا را           

بايد جهان را     .  خود بدست بگيريد    
از دست بمب گذار ها و ژنرالها              

 !درآورد
 

  !مرگ بر تروريسم
آزادی، برابری، حکومت 

 !کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ دی ۶ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢٧

 !خواهان آزادی دانشجويان زندانی شد انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
ی      ١/١٠/٨۶ روز شنبه :سايت اتحاد  ائ ام  فعالين انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با نصب پارچه نوشته در مقابل دانشگاههای رازی، م

د                     دن ا ش ه وری آن اد      .   و پيراپزشکی، علوم انسانی و آزاد واحد کسری در کرمانشاه از مطالبات دانشجويان حمايت کرده و خواستار آزادی ف ح حزب ات
ارگر را از                 .   کمونيسم کارگرى به کارگران برق و فلز کار درود ميفرستد     ه ک ق ايت طب کارگران بخشهاى مختلف ضرورى است به طرق مختلف حم

 . دانشجويان و خواست آزادى آنها، فعالين کارگرى، و کليه زندانيان سياسى اعالم کنند

  

 

 

 

 

 

 

 سرنگون باد جمهوری اسالمی

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨۶ ديماه ۶ -٢٠٠٧ دسامبر ٢٧



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

خطر جنگی که تخاصم     :  يک دنيای بهتر   
دو قطب تروريستی در باالی سر جامعه          
قرار داده بود کمتر شده است اما بجای               

گسترش اعتراض راديکال و     "  خطر"آن  
آزاديخواهانه مردم در باالی سر رژيم              

کال نقش و جايگاه            .  بيشتر شده است       
اعتراضات دانشجويان در تحوالت جاری     
در جامعه را چگونه می بينيد؟ آيا ورق              

 برگشته است؟ دور تعرض مردم است؟ 

 

باال گرفتن خطر جنگ و           :  آذر ماجدی  
اعمال تحريم اقتصادی به رژيم بهانه ای          

. برای تشديد و گسترش سرکوب داد                   
دستگيری فعالين کارگری، جنبش حقوق        

 آذر   16زن و دانشجويان مدتی پيش از            
رژيم اسالمی   .  اوج تازه ای گرفته بود          

!  آذر آماده ميکرد   16داشت خود را برای   
با دستگيری فعالين دانشجويی و با تالش          
برای ايجاد فضای سرکوب و خفقان                    

 آذر را بی خطر از سر                  16ميکوشيد   
ليکن اين بار با مقابله                          .  بگذارند

 . سازمانيافته دانشجويان روبرو شد

 

عليرغم دستگيری تعدادی از فعالين                    
 آذر،  16شناخته شده دانشجويی پيش از          

دانشجويان يک نمايش وسيع قدرت در              
شهرهای مختلف بمدت يک هفته سازمان       

روشن است که رژيم اسالمی می          .  دادند
پنداشت تمهيدات الزم برای ممانعت از            
شکل گيری چنين اعتراضی را بکار                  

رژيم اسالمی بهيچوجه           .  بسته است     
. انتظار چنين نمايش قدرتی را نداشت               

نيروهای آزاديخواه، برابری طلب و چپ       
درون دانشجويان با اين نمايش قدرت                 
قوی، متحد و سازمان يافته نه تنها رژيم            
اسالمی، بلکه ساير جريانات دانشجويی،       
جامعه و رسانه های بين المللی را شگفت        

لحن ها بروشنی در          .  زده کرده بودند      
انعکاس گزارشات اين واقعه تغيير يافته          

اين بار نه تحکيم وحدت و گرايشات        .  بود
اسالمی، بلکه نيروهای آزاديخواه       –ملی  

و برابری طلب و چپ در جلوی صحنه             
بسياری از رسانه ها لکنت       .  قرار داشتند 
با .  زبانشان را گاز گرفتند     .  زبان گرفتند 

اين حال عکس های باشکوه پالکاردهای         

های خانواده های                   
دانشجويان زندانی،              
دانشجويان در داخل             
کشور و جنبش                         
همبستگی در خارج             
کشور مسير را نشان           

بايد اين      .  داده است     
. مبارزات را ادامه داد       

جمهوری اسالمی را بايد شديدا زير فشار گذاشت،           
بنحوی که متوجه شود در اسارت نگاه داشتن اين               

 . فعالين به زيانش است

 

يکی از اقدامات بسيار مهم و مثبت متشکل شدن                  
اين پديده خود گواه        .  خانواده های زندانيان است       

. دگرگون شدن فضای حاکم بر جامعه است                            
سازماندهی توده ای در اشکال و ظرف های                          
مختلف برای آزادی زندانيان سياسی بايد بعنوان                

همين واقعيت   .  يک سياست اصلی پی گرفته شود          
که دستگيری ده ها تن از دانشجويان بدنبال فعالين             
کارگری و جنبش حقوق زن، نه تنها جامعه را به                
سکوت نکشاند، ارعاب ايجاد نکرد، بلکه برعکس          
به مبارزات وسيعتری دامن زد، بيانگر تحوالت                

. مهمی در جامعه و مناسبات مردم با رژيم است                 
اين جوش و خروش و مومنتوم را بايد حفظ کرد و              

 .گسترش داد

 

 در حال حاضر در خارج کشور           :يک دنيای بهتر   
آيا نبايد    .  کمپين های متعددی براه افتاده است                  

در قبال اين کمپين ها دنبال کرد؟       "  ائتالفی"سياست  
مالحظات عمومی در اين زمينه کدامند؟ اولويتها              

" چپ"کدامند؟ اين تحوالت هنوز در محدوده                       
چگونه چپ و کمونيسم کارگری        .  صورت ميگيرد 

ميتواند پرچمدار مبارزه ای اجتماعی برای آزادی           
 زندانيان سياسی شوند؟ 

 

بستگی به اين دارد که منظور از                  :  آذر ماجدی  
تشکيل جبهه ای از           .  سياست ائتالفی چه باشد          

سازمان های اپوزيسيون؟ يا تالش برای دخيل                     
کردن آنها در مبارزه برای آزادی دانشجويان و                  
کليه زندانيان سياسی؟ شق دوم آن سياستی است که           

ما بايد بکوشيم کليه فعالين                   .  بايد دنبال کنيم         
اپوزيسيون و از آن فراتر ايرانيان مقيم خارج                       

بايد يک مبارزه    .  کشور را به اين مبارزه بکشانيم         
طی .  گسترده را سازمان دهيم        

  نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سياسی، نگاهی به حزب
سرخ با شعار آزادی و برابری و صف منظم               
 .زنان و مردان جوان در تمام دنيا پخش گرديد

تنها شعارها نبود که متفاوت بود، حضور                     
وسيع زنان جوان در اين تجمعات نشان از يک          

تمام شئونات اين تجمعات     .  گرايش ديگر داشت  
رژيم اسالمی بهمراه دنيا از اين          .  متفاوت بود 

اين تجمعات نشان داد    .  نمايش قدرت يکه خورد   
که اگر بختک رژيم اسالمی حتی يک روز از           
باالی سر جامعه برداشته شود، چه نسيمی از             
آزاديخواهی، برابری طلبی، مدرنيسم و                        

. سکوالريسم در ايران به نمايش خواهد آمد                
عکس العمل تند رژيم برای تعرض بيشتر به              
فعالين دانشجويی و قرار دادن آنها زير شکنجه         
های شديد، خود گواه هراس جمهوری اسالمی         
از قدرت آزاديخواهی، برابری طلبی و چپ               

 .در جامعه است

 

 آذر جامعه و مناسبات ميان مردم و رژيم               16
فضای نامه های     .  را وارد مرحله نوينی کرد        

ملتماسانه پيشين برای آزادی برخی از                            
دستگيرشدگان جای خود را به تعرض برای               
آزادی زندانيان و مقابله برای آزادی زندانيان            

اکنون ما با شرايط تحول يافته ای          .  سياسی داد 
بايد کوشيد که اين فضا و مومنتوم را        .  روبرويم

تالش برای آزادی زندانيان       .  زنده نگاه داشت    
در همان   .  سياسی را با تمام قوا به پيش برد               

حال بايد خود را برای حمالت متقابل رژيم نيز          
برای مقابله با يک دور ديگر                  .  آماده کرد   

اين مساله منتفی نيست و بايد           .  سرکوب خشن 
 .برای آن آماده بود

 

مبارزه برای آزادی             :  يک دنيای بهتر            
دانشجويان و کارگران و فعالين حقوق زن                    
دستگير شده اکنون به يک عرصه مهم در                     
مبارزات مردم برای عقب راندن رژيم اسالمی       

گرهی ترين اقدامات در اين         .  تبديل شده است    
 راستا برای پيشروی کدام است؟ چه بايد کرد؟ 

 

سازماندهی يک مبارزه متحد و          :  آذر ماجدی  
متشکل در داخل ايران و در سطح بين المللی و     
وارد آوردن يک فشار دائم سياسی بر رژيم                  

طی همين مدتی     .  اسالمی موثرترين راه است      
که از دستگيری دانشجويان ميگذرد، تالش                 

٣١شماره   

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

 کارل مارکس 

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

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

  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

ماه دسامبر شاهد دو حرکت از اين        
نوع بوديم که نسبتا موفقيت آميز             

البته اين تحرکات تاکنون              .  بود
محدود به فعالين سياسی و عمدتا            

ما هنوز نتوانسته     .  چپ بوده است    
ايم مردم را به عرصه فعال                        

 .مبارزه بکشانيم

 

اين يک واقعيت است که مردم در         
يک شرايط ويژه و آن هم برای                
يک دوره معين به مبارزه کشيده            

 سال   4 تير      18سالگرد   .  ميشوند
پيش يک نمونه خوب از فراگير             

آيا هميشه ميتوان   .  شدن مبارزه بود  
اين شرايط را ايجاد کرد؟ بنظر من       

دخالت فعال مردم بسيار به          .  خير
شرايط در داخل کشور بستگی                

زمانی که مبارزه در ايران         .  دارد
توده ای و گسترده شود، در                        
شرايطی که مردم سقوط جمهوری       
اسالمی را قريب الوقوع ببينند،              
بنظر من، به يک عنصر فعال                  

. مبارزه سياسی بدل خواهند شد             
 . اکنون چنين نيست

 

اين واقعيت که هنوز مبارزه برای        
آزادی دانشجويان و کارگران و              
حتی فعالين حقوق زن محدود به             
جريانات چپ است، بيانگر                       
پيگيری و ميليتانت بودن چپ                   

بويژه در رابطه با فعالين            .  است
کارگری و دانشجويان چپ ما اين         
واقعيت را کامال مشاهده ميکنيم که      
جريانات ديگر تقاليی نميکنند و             

اين .  جوششی از خود نشان نميدهند   
. واقعيت را بايد به مردم نشان داد          

اين يک نمونه بسيار گويا برای               
شناسايی جريانات اپوزيسيون و            

بايد از اين فرصت    .  تفاوت آنهاست 
اسالمی ها و      –ملی  .  استفاده کرد 

ناسيوناليسم پرو غرب را نزد                   
 .مردم افشاء کرد

 

خطر جنگ کمتر   :  يک دنيای بهتر  
آيا آمريکا و غرب کال        .  شده است 
با رژيم اسالمی   "  سازش"در صدد   

" سازشی"هستند؟ مختصات چنين      

دوران رياست جمهوری بوش         
رو به پايان است، يک فاکتور            
مثبت به نفع ممانعت از جنگ            

بايد همچنين در نظر              .  است
داشت که تحريم اقتصادی فی             
الحال فشار بسياری را بر مردم        

و قرار است     .  وارد کرده است    
. که اين تحريم گسترده تر شود          

اين نيز خود شکلی از جنگ                
گرسنگی دادن به مردم،        .  است

تحميل فقر و مشقت بسيار بيشتر      
. دارد از مردم قربانی ميگيرد           

حتی اگر خطر حمله نظامی                
کمتر شده باشد، فشار ما برای            
پايان دادن به تحريم نبايد متوقف      

 .شود

 

برخی معتقدند  :  يک دنيای بهتر   
جنگ را نيروهايی     "  خطر"که   

با رژيم و        "  سازش"بمنظور    
جنبش "کمرنگ کردن                           

سرنگونی طلبی توده  های                   
در اين    .  مطرح کردند   "  مردم

راستا انتشار گزارش اطالعاتی      
سازمانهای امنيتی آمريکا را             

نظر .  دليلی بر اين ادعا ميدانند        
 شما چيست؟ 

 

بنظر من اين يک       :  آذر ماجدی  
اين که ارتجاع   .  تحليل پوچ است  
پيروزی "  خطر"از انقالب و         

کمونيسم  بيشتر از جمهوری              
اسالمی در هراس است، يک             

. واقعيت تئوريک درست است        
اما متاسفانه ما اکنون در ايران          

يک .  با اين شرايط مواجه نيستيم    
جنبش وسيع برای سرنگونی             
وجود دارد ولی چپ نتوانسته            

. است رهبری آن را بدست آورد     
همين واقعيت که جنبش                          
سرنگونی هنوز نتوانسته است         
رژيم اسالمی را به زير بکشد،         
نشان دهنده ضعف رهبری                  

از اين رو اعالم اينکه             .  است
آمريکا از جنبش سرنگونی                 
مردم ترسيده است و دست به              
تمهيداتی برای سازش با رژيم          
اسالمی زده است، بنظر من                

 نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سياسی، 
 ...نگاهی به حزب

کدام است؟ چه نيروهايی ميتوانند           
 دست يابند؟ " سازشی"به چنين 

 

سياست .  بنظر من خير  :  آذر ماجدی 
آمريکا و اروپا در قبال رژيم                      
اسالمی هميشه تفاوت داشته است،        
باستثنای بريتانيا که کامال از                      
سياست های دولت آمريکا پيروی          

جرج بوش هنوز خواهان          .  ميکند
مساله اينجاست که        .  جنگ است   

اکنون .  شرايط را بايد فراهم کند           
بوش هم در عرصه داخلی و هم                
بين المللی با معضالت بسياری                

. برای حمله به ايران روبرو است          
گزارش اخير سازمان های امنيتی         
آمريکا تا حدودی دست دولت بوش       

در .  را در پوست گردو گذاشت             
محافل سياسی در آمريکا، از اين             
گزارش بعنوان کودتا عليه بوش نام      

 . برده اند

 

در عرصه بين المللی نيز بويژه                
روسيه و چين با جنگ موافق                     

اما پيش از حمله به عراق          .  نيستند
نيز ما شاهد بوديم که آمريکا چندين       
ماه تالش کرد، رشوه داد، مچ                    
پيچاند، قلدری کرد، تهديد کرد تا             
توانست يک ائتالفی بسازد و                     
عليرغم مخالفت های بسيار چه در         
سطح افکار عمومی و چه در سطح       

. دولت ها، به عراق حمله کرد                  
بنظر من دولت بوش در تالش                   

آيا موفق     .  ساختن شرايط است         
خواهد شد يا نه؟ اين يک سوال باز          

 . است

 

سازش با رژيم اسالمی با در نظر           
گرفتن وضعيت رژيم اسالمی و              
اسالم سياسی در منطقه بويژه در            
عراق، بمعنای شکست آمريکا تلقی      

از همين رو است که ما       .  خواهد شد 
شاهد تهديدات اسرائيل عليه ايران         

اين امکان وجود دارد که           .  هستيم
اسرائيل به نمايندگی از آمريکا                 

همانگونه که  .  وارد اين جنگ شود     
به نمايندگی از آمريکا با حزب اهللا          

اين واقعيت که       .  در لبنان جنگيد      

٣١شماره   
 . يک تز خيالی است

 

آمريکا در صدد عقب نشاندن رژيم      
اسالمی و ايجاد يک توازن قوای           
جديد با اسالم سياسی در منطقه               

بدنبال جنگ افغانستان،            .  است
عراق و اين توازن قوا را تغيير               

بند و بست با بينظير بوتو و           .  دهد
اعمال فشار بر مشرف برای اجازه      
ورود دادن به بوتو يکی از اين                 
تمهيدات بود که با ترور بينظير               

. بوتو عبث بودن آن به اثبات رسيد       
سازش با جمهوری اسالمی در               
شرايط کنونی و با حفظ توازن                  
قوای فعلی جايی در سياست دولت        

 . بوش ندارد

 

جنگ و يا خطر      :  يک دنيای بهتر   
جنگ به تحوالت سياسی در ايران       

. شتاب قابل مالحظه ای بخشيد               
. مواضع بسياری را شفاف تر کرد       

ارزيابی فشرده شما از نيروهای            
سياسی اپوزيسيون در قبال جنگ          

 احتمالی چيست؟ 

 

جريانات اپوزيسيون   :  آذر ماجدی  
اسالمی و ناسيوناليسم پرو        –ملی  

. غرب به اصل خود رجعت کردند       
بخشی از هر دو جريان صراحتا            
نشان دادند که پشت جمهوری                   
اسالمی به خط ميشوند، حتی اگر           

بخش .  نق و نقی عليه آن سر دهند         
اسالمی ها با        –ديگری از ملی         

اعالم صلح و حقوق بشر آرزوی           
ديرينه خود برای برقراری يک             
رژيم اسالمی از نوع دوم را                      

اپوزيسيون پرو      .  آشکار کردند     
اسالمی نيز که به           –رژيم ملی      

همين خط تعلق دارد برای شعار             
صلح و حقوق بشر هورا کشيد و             

 .پشت آنها به خط شد

 

بخش ديگری از ناسيوناليسم پرو           
غرب بطور خجلت زده ای از                  

برخی رسما  .  جنگ استقبال کردند   
گفتند که پس باالخره چگونه بايد            
از شر رژيم اسالمی خالص شد؟          

متاسفانه .  جنگ تنها امکان است        
در ميان نيروهای چپ هم برخی با       
برخورد دوگانه به جنگ عمال به           

اعالم کردند   .  همين صف پيوستند    
ايجاد "  فرصت هايی   "که جنگ       

تحت نام  .  ميکند
  ۶صفحه 



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

سرنگونی طلبی مخالفت با جنگ و     
يا خواست صلح را ارتجاعی                    

ما را که از خطر                      .  خواندند
سناريوی سياه در صورت وقوع           
جنگ صحبت کرديم و کوشيديم که      
خود و جامعه را برای مقابله با اين        

طرفدار "خطر آماده کنيم،                          
اينها .  خواندند"  جمهوری اسالمی  

نشان دادند که آماده چه ميزان                   
. راست روی سياسی هستند                      

سياست سکوت در مقابل جنگ را        
پيشه کردند و به حمالت زشت و            
راست به نيروهای ضد جنگ                  

خوشبختانه خطر تا       .  دست زدند   
حدودی فروکش کرد، وگرنه با اين      
سرعت اين جريان بزودی در کنار      
راست ترين جريانات بين المللی            

 .قرار ميگرفت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
سياست مسئوالنه ای در قبال                    

يک موضع     .  جنگ اتخاذ کرد         
صريح و روشن عليه جنگ اتخاذ          
کرد و کوشيد خود را برای شرايط        

تالش برای       .  جديد آماده کند            
سرنگونی جمهوری اسالمی تحت       
شرايط جديد  و شعار نه به جنگ،          
نه به جمهوری اسالمی، زنده باد           
آزادی، برابری و رفاه را بعنوان           

. شعار اصولی خود انتخاب کرد            
در عين حال تالش خود برای                   
متحد کردن صفوف اتحاد کمونيسم      

اکنون .  کارگری را نيز به پيش برد     
اما .  خطر جنگ کاهش يافته است       

بايد کماکان    .  نبايد بی خيال شد          
آمادگی الزم برای اين شرايط را            

مقابله با تحريم               .  حفظ کرد       
اقتصادی را نيز بايد پيگيرانه به             

 .پيش برد

 

رژيم اسالمی در همين مدت کوتاه        
سياست سرکوب مخالفين را شدت        

بسياری از فعالين را         .  داده است  
دستگير کرده و مدتهاست که در             
شرايط سخت در زندان نگاه داشته       

ما فعاالنه بر مبارزه برای          .  است
آزادی اين زندانيان و اعمال فشار         
بر جمهوری اسالمی متمرکز شده        

بايد در کنار اين سياست مقابله       .  ايم
با سياست ارتجاعی تحريم                         

مردم ايران هيچ توهمی نسبت به       
مردم دلشان  .  اين مضحکه ندارند  

خوش نکرده   "  انتخابات"را به      
مردم مترصد فرصت اند تا        .  اند

 .اين رژيم را به زير بکشند

 

پلنوم دوم حزب   :  يک دنيای بهتر  
اتحاد کمونيسم کارگری در                   

. اواسط دسامبر برگزار شد                  
اطالعيه حزب در اين زمينه                
گزارش مفصلی از مباحٽ                    

اين .  مطرح شده ارائه داده است       
پلنوم چه جايگاهی در زندگی               
حزب بنظر شما داشت؟ ارزيابی      
شما از نقاط ضعف و قوت حزب       

 در اين دوره چيست؟ 

 

اين پلنوم بنظر من       :  آذر ماجدی  
نشان داد که حزب اتحاد کمونيسم     
کارگری توانسته است بعنوان             
يک حزب سياسی جای خود را           

حزب در   .  درون جامعه باز کند     
. شرايط بسيار سختی ايجاد شد           

رهبری ح ک ک يک کمپين                  
وسيع برای متالشی کردن حزب       

اما ما توانستيم          .  سازمان داد    
عليرغم اين شرايط و عليرغم              
جو دلسردی که تا حدودی درون        
جنبش کمونيسم کارگری بوجود        
آمده بود، اهداف خود را دنبال             
کنيم و بنظر من موفقيت های                

اين .  مهمی نيز کسب کرده ايم           
پلنوم به اين شرايط پرداخت،               
نقاط قوت و ضعف حزب را                 
تحليل کرد و اعالم کرد که                      
اکنون دوران فوق العاده تاسيس         
و جا افتادن سپری شده است و             
بايد فعاليت های روتين و پروژه        
های اصلی حزب، تبديل شدن به        
حزب رهبر، حزب سازمانده و          
اتحاد صفوف کمونيسم کارگری       
را با قاطعيت و تمرکز بيشتری           

 .دنبال کند

 

پلنوم بر اين مساله تاکيد کرد که          
رشد حزب در داخل کشور                    
بسيار اميدوار کننده و چشمگير          

روی آوری به حزب     .  بوده است 
. شتاب بسيار خوبی داشته است         

ضمنا ما توانسته ايم که در                      
زدودن فضای نفرت و                              
سکتاريسم درون صفوف جنبش        
کمونيسم کارگری موفقيت های         

. قابل مالحظه ای بدست آوريم           

نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع        
 ...سياسی، نگاهی به حزب

اقتصادی و مقابله با هر نوع                        
سياست جنگ طلبانه را نيز به پيش        

 .  ببريم

 

انتخابات مجلس   :  يک دنيای بهتر     
" تحرک جديدی   "شورای اسالمی      

را در اپوزيسيون پرو رژيم و                    
بخشهايی از مشروطه خواهان براه      

آيا اين جريانات          .  انداخته است    
هم از شکست ها و                   "  درسی"

افتضاحات سياسی خود ميگيرند؟          
مورد نظر شما   "  انتخاباتی"سياست  

چيست؟ اين پديده را چگونه بايد               
 افشاء و ايزوله کرد؟ 

 

اينها درسی نميگيرند،    :  آذر ماجدی 
. چون سياست شان اين چنين است         

سياست شان مماشات با رژيم                     
تالش برای استحاله     .  اسالمی است 

راه .  رژيم، برای تغيير از باال               
اينها .  ديگری را نميشناسند                 

هيچوقت به مردم اتکاء نميکنند،             
چون به روشنی ميدانند که زمانی           
که مردم به خيابان ها بيايند و رژيم         
را به زير بکشند، جايی برای آنها           

بقول مهدی   .  وجود نخواهد داشت     
باران طلب ميکنند، سيل    :  "بازرگان

اسالمی ها تمام          –ملی    ."  ميايد
موجوديت شان به وجود رژيم                   

آنها خواهان    .  اسالمی بسته است      
. يک رژيم اسالمی از نوع دوم اند         
. کمی اصالحات ميخواهند                         

ميخواهند جناح قداره بند کمی از             
. انحصار طلبی اش دست بردارد           

از .  اين تمام آمال و افق آنهاست             
رفسنجانی به خاتمی و از خاتمی به       

دنبال يک آخوند   .  رفسنجانی ميروند 
چون آمالشان   .  اند"  اصالح طلب  "

اينست، روشن است که درسی هم           
 .نميتوانند بگيرند

 

ما هيچگاه اين مضحکه را                            
اين را      .  انتخابات نخوانده ايم           

 99.  مضحکه انتخاباتی ناميده ايم        
درصد مردم حق کانديداتوری                  
ندارند، اما رسانه های نعلين ليس و       

اسالمی آن را          –جريانات ملی        
همين واقعيت    .  انتخابات ميخوانند   

البته .  را بايد گفت و افشاء کرد               

٣١شماره   
. اينها جای خوشحالی بسيار است         
 -اما ما هنوز از حزب رهبر                      

بايد .  سازمانده فاصله جدی داريم       
. اين فاصله را سريعا طی کنيم                 

اين نکته ای     .  اوضاع خطير است    
بود که پلنوم بر آن مکث و تاکيد               

 . بسيار کرد

 

يک نکته قابل توجه ديگر، تفاوت         
اين پلنوم با پلنوم و نشست هايی               
بود که ظرف دو سه سال گذشته              

در .  در ح ک ک شاهد آن بوديم              
اين پلنوم از هياهوی پوچ،                           
آژيتاسيون های توخالی و اغراق           

همه فرصت داشتند که    .  خبری نبود 
. فعاالنه در مباحث شرکت کنند              

گزارشات و تحليل ها با واقع بينی         
و احساس مسئوليت بسياری                      

روحيه های باال و         .  مطرح ميشد  
خوش بينی بر فضای پلنوم حاکم             
بود اما پاها بر زمين و مشغله ها              

اين يک پلنوم               .  واقعی بود       
 .*کمونيستی يک حزب جدی بود

 يک دنياى بهتر
ر يک          تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهت
ا در               ه اميد و آرمان هميشگى انسان

. طول تاريخ جامعه بشرى بوده است       
ه و      عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايان
ى             ذهب ر م خرافى اعم از مذهبى و غي
درن                الح م اصط اى ب ي ى در دن ت ح
ه               ريک ب ه ه ى ک اي ده ه روز، اي ام
ودن              در ب ق رى و م نحوى عالج ناپذي
وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى   
وده هاى                ره ت عى و عمل روزم واق
واره حاکى از يک                  ردم هم وسيع م
اميد و باور عميق به امکان پذيرى و        
ر           ت ه حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده ب

 . است
 

د از                  وان ت ي ردا م اى ف ي اين اميد که دن
ا و          محروميت ها و مشقات و کمبوده
ن                  اشد، اي ا ب زشتى هاى امروز ره
ا، چه           اعتقاد که عمل امروز انسان ه
د و              ن چن جمعى و چه فردى، در تعيي
ر است، يک                  وث ردا م اى ف ي چون دن
د در                ن م درت ه دار و ق گرش ريش ن
وده          جامعه است که زندگى و حرکت ت

 .هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به  
اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد 
انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در 
پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر،  
يک جهان بهتر، بدست خود انسان، 

.                 ضرورى و ميسر است  



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

دانشجو در جامعه ايران از زمانيکه به اين        
عنوان پا به عرصه ی دانشگاه می        
گذارد تا در يک فضای آکادميک           
به فراگرفتن علم و شناخت دنيای           
پيرامون خود بپردازد، نه تنها به            
اين هدف در ابعاد واقعی آن نمی            
رسد بلکه با چنان مشکالتی مواجه       
می شود که می خواهد تنها درس            
خود را همچون وظيفه ای سنگين          
و بيهوده تمام کرده و جان خود را          

اين معضل در      !  سالم به در برد        
شهرهای کوچک و بومی نشين              
بسيار اسفناک و غير قابل تحمل             

زندگی دانشجوئی همان           !  است
نيست که نسل جوان در کشورهای       

در واقع  .  پيشرفته تر تجربه ميکند     
 درصد  60می توان گفت که باالی       

دانشگاه های کشور فاقد خوابگاه           
هستند و در صورت داشتن                        
خوابگاه نيز نميتوان به آن محل               

اما بسياری   !  سکونت اطالق کرد    
از دانشجويان به سبب مشکالت             

" خوابگاه"مالی مجبورند در اين          
ها که بيشتر به سلولهای زندان                

در تلی  .  شباهت دارد سکنی گزينند   
از کثافت و چربی انباشته شده به            

غذا بخورند و در      "  آشپزخانه"نام  
راهروهای چرب و سياه رنگ و           
اتاق های محقر و کوچک با                       

از مدخل های    !  يکديگر مدارا کنند   
غيربهداشتی و عفونی به عنوان             

! استفاده نمايند "  سرويس بهداشتی "
اين وضع يک دانشجو در                            
خوابگاهی است که گاهًا با هزار            
رفت و آمد و پارتی بازی اتاقی در        
 !آن می گيرد تا روزگار به سر کند

 

اما اين تنها بخشی از مشکالتی                
است که يک دانشجو در محيط                 
زندگی خارج از دانشگاه خود بايد         

وضعيت دانشجويان به    !  تحمل کند 
لحاظ روانی بحدی ملتهب و                      
ناپايدار است که برای داشتن کمی         
آرامش گرايش به طرف استفاده از      

و .  مواد مخدر را تقويت ميکند             
مسبب تمام اين نا آرامی ها                          

تصوير سنتی شهر و روش                   
. معاش مردم تغيير ميکند                       

بموازات اين تغييرات اما                        
سرکوب و اعمال فشار  پليسی و        
امنيتی ادامه دارد و حتی بيشتر           

زيرا می بينند         !  هم می شود        
عليرغم اين همه توهم پراکنی و         
ايجاد محدوديتها باز مردم به                
سمت دانشجويان رفته و بيش از        

اين !  پيش از آن ها دور می شوند      
سرکوب ها در مواردی بحدی             
زياد می شود که عمًال دانشجو             
را در خوابگاه يا خانه ی خود               

جوانی که پر از     .  زندانی می کند  
انرژی و حرکت است برای                  
اينکه از تعرض نيروهای                      
انتظامی در امان باشد بايد در               
خانه بنشيند و احيانًا با مواد                    

! افيونی اوقات خود را سپری کند    
در خود دانشگاه اين تعرض به            
عهده نيروهای حراستی است که      
وظيفه دارند همچون سوهان                
ذهن و روان و جسم دانشجو را           

در بعضی از دانشگاه    .  آزار دهند 
ها دخترها و پسرها را از                        
همديگر تفکيک می کنند که حتی      
سر کالس هم با هم برخورد                   

تالش ميکنند       .  نداشته باشند      
دانشجو را به موجودی افسرده،         
عقب افتاده و مردم گريز تبديل            

در بعضی از دانشگاه ها با       !  کنند
گذاشتن دوربين مدار بسته و                 
ميکروفن های استراق سمع                  
عمًال و به طور آشکار                               
دانشجويان و اساتيد را زير نظر        
می گيرند و حتی در بعضی                   
مواقع با وجود حاضر بودن                  
استاد وارد کالس شده و دخترها         
و پسرها را جابجا می کنند و يا            
به آن ها تذکر منکراتی می                     

 !دهند
 

تمام اين رفتار ها و تحقير ها                 
باعث می شود که دانشجو عمًال         
در زندانی به نام دانشگاه اسير            
شود و از تمام جوانی، شادابی و         
نشاط خود چيزی جز ترس و                

هدف ارتجاع اين    !  وحشت نفهمد 
است که اين توده ی عظيم                       
انسانی را مملو از ترس و تحقير        
و سرشکستگی کند تا توان دفاع         

 اعتراض پيشرو دانشجويی در تقابل با سنت و سرکوب 
 

 کاميار آزادمهر

نيروهايی هستند که به اصطالح              
! کار می کنند  "  آرامش مردم "برای  

در واقع دانشجو به محض ورود به        
شهر محل تحصيل خود با مشکلی          
به نام نيروی انتظامی، منکراتی و         

اين !  بسيجی روبرو می شود                
نيروها مخصوصًا در شهرهای               
کوچک آنچنان نسبت به دانشجوها         
جبهه گرفته اند که ديگر دست از             
سر دزدها و جنايت کارها برداشته        
و تمام تاکتيک و تخصص خود را           
برای گرفتن يک دانشجو که برای          
مهمانی به منزل دانشجويی ديگر            

دانشجو بودن  !  رفته به کار می برند   
در يک شهر کوچک مشابهت                    

به !  زيادی با افراد جنايتکار دارد         
عنوان دانشجو به راحتی مورد                 
تعرض و توهين بخشهائی از اهالی       
شهر قرار می گيری و هيچ جايی            
هم نيست که بتوانی برای دفاع از            

چون خود  .  خود به آن جا پناه ببری      
نيروهای پليس عامل اصلی ايجاد           
جو ضد دانشجويی در شهرها                    

بعضًا با اجير کردن اراذل        !  هستند
و اوباش شهر آن ها را به جان                    
دانشجوها انداخته و با اين کار                   
دست به سرکوب دانشجويانی                   
ميزنند که از شهرهای بزرگتر آمده       

آنها نگران تاثيرگذاری                 .  اند
اجتماعی اين دانشجويان روی                  
افکار و قالبهای سنتی و عقبمانده             

 .هستند

 

اگرچه قشر سنتی شهرهای کوچک      
در مقابل اين سرکوبها ساکت است        
يا بخشا استقبال می کنند، اما می               
توان به خوبی دريافت که نسل                   
جوان با دانشجويان سمپاتی دارند و      
گرايش به بريدن از آداب و سنن               
قديمی و پوسيده در آنها قابل                        

با افزايش ميزان         .  مشاهده است    
جوانان و دانشجويان بومی                          
شهرهای کوچک چهره سنتی نيز           

منطق بازار باعث        .  تغيير ميکند   
ايجاد کتابخانه ها و مراکز                            
اقتصادی جديد ميشود و مجموعا            

٣١شماره   
از حقوق خود و تالش برای يک             

. دنيای انسانی را از آنها سلب کند          
اما سرکوب و رژيمهای سرکوبگر      

. همواره نتيجه عکس گرفته اند              
حتی آنجا که ظاهرا توفيق يافته اند        
که فضای ارعاب و ترس را                      
جاری کنند، ميدانند که دانشجويان        

آتشی که  .  آتشی زير خاکستر هستند   
قادر است همراه با اعتراض                     
اجتماعی و طبقاتی دودمان                        
ديکتاتوری سرمايه و سنت                        

آتشی !  منحوسش را يکجا بسوزاند     
که ريشه تحقير و فقر و سرکوب و        

آتشی !  تفتيش عقيده را می سوزاند      
که در قرون وسطی اروپا را فرا            
گرفت و ريشه خدامحوری را                  

و اين آتش چندی است که       !  سوزاند
از خاکستر خود سر برآورده و                
ققنوس وار فرياد آزاديخواهی و             

اين !  برابری طلبی سر می دهد            
جنبشی است که در مقاطع مهم                 
سياسی سربلند کرده و نماينده                   
خواستهای برحق و انسانی نسلهای      

اين جنبش هربار و      .  متمادی است 
هميشه با سد ارتجاع روبرو بوده و    

. قربانيانش در خاوران ها خفته اند       
اما بنا به ضرورت و نياز جامعه            
به آزادی و برابری بار ديگر از              
دل مبارزات متمادی سر برآورده         
و اين بار هزاران بار سوزان تر             
از پيش می خواهد ريشه های                    
استثمار و بردگی و اختناق و                     

 . عقبماندگی را بسوزاند

اعتراض دانشجوئی جزئی ار اين         
هميشه پايدار باد آتش     .  تاريخ است 

 !*آزاديخواهی و برابری طلبی

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  
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٨صفحه  يک دنياى بهتر   

کارگران و مردم آزاديخواه برای          
ممانعت از تصويب سياستهای                
دست راستی دولتها يکی فرض              

تنها اشتراک ايندو کلمه           .  گرفت
نه شعارها، نه        .  تظاهرات است   

خواستها، نه سنتهای مبارزه، نه             
ترکيب نيروها و نه اهداف يکی              

يکی پرچم ميسوزاند و             .  نيستند
نفرت قومی و ملی و مذهبی توليد          
ميکند و ديگری از برابری و                    

. آزادی و ارتقا حرمت بشر ميگويد     
در يکی زن کال ناموجود است و            
اگر هست درجه چندم است و در            
ديگری زنان اگر جلوتر از مردان        
نباشند در صفی متحد مبارزه                    

يکی نماينده ارتجاع تاريخ      .  ميکنند
است و ديگری نماينده مدرنيسم و          

جنبش راستها  .  مدنيت سوسياليستی 
و سفيدها با جنبش چپ ها و                        
کمونيستها و سرخها نميتواند                    
دارای سنتها و روشها و تاکتيکهای      

اعتصاب غذا،       .  يکسان باشند      
مستقل از اينکه چه تاريخی دارد،         
در اعتراض چريکهای ايرلندی و        
بابی ساندز و دوستانش مورد                   
توجه جهانی قرار گرفت و بويژه           
بدنبال اين واقعه تالش شد الگوی           
بابی ساندز اينجا و آنجا تکرار                 

در ايران سنت اعتصاب غذا      .  شود
در زندانهای رژيم سلطنتی و                    
اسالمی در مبارزات زندانيان                 
بعنوان يک تاکتيک فردی و جمعی      

در زندانهای  .  اتخاذ شد "  راديکال"
رژيم اسالمی و برای مقابله با                  
فشار و تعدی های زندانبانان،                  
ظاهرا از اسالميون و گنجی تا                 
مجاهد و فدائی و ناسيوناليست و             
سوسياليست در اين تاکتيک                      

حتی و متاسفانه       .  اشتراک دارند   
اين اواخر اين تاکتيک به جنبش              
کارگری و برخی فعالين کارگری        

 !هم رسيد

 

حقيقت اين است که دوران بابی              
جنبشی که فرد   !  ساندز گذشته است  

حماسه ساز و قهرمان موتور                   
محرکه آن بود در يک مقياس                    

مقاومت در  .  جهانی شکست خورد   
مقابل ارتجاع البته تنها روشش نه         
اعتصاب غذا بوده است و نه                     
اعتصاب غذا تا مرگ، يعنی از               

نيروهای جبهه آزادی و برابری        
و نه با کشتار آنها اين مبارزه                
متوقف نميشود و در اشکال                   

. مختلف اين رودروئی ادامه دارد    
اگر مبارزه امری اجتماعی است      
و مهمتر امر توده مردم است،              
آنوقت روشهای اين مبارزه هم           
بايد اجتماعی و در توان کل                   

. مردمی باشد که تغيير ميخواهند      
زندان مرکز ثقل قدرت رژيمهای     

زندانها و    .  سرمايه داری است      
دادگاهها و نيروی قهريه اساس          

اگر .  قدرت طبقه حاکم است             
زرق و برق نهاد دولت و مجلس        
و سيستم اداری را کنار بزنيد به          
همين اساس قدرت طبقه حاکم              
يعنی زندان و دادگاه و قوانين               
حافظ منافع آنان و نيروی قهريه         

به همين دليل     .  سرکوب ميرسيد  
در دوره های انقالبی يا در دوره        
هائی که خطر اعتراض و                      
شورش و اعتصاب باال ميگيرد،       
دولت با همين عنوان و بدون                 
تعارف در مقابل جامعه و                       
جنبشهای انقالبی و طبقه کارگر        

اما چه تاريخا و        .  قرار ميگيرد  
چه اثباتا دندان اين قدرت را تنها         
مبارزه متشکل و قدرتمند و                   
اجتماعی جنبشهای راديکال و            
انساندوست ميتواند بکشد نه                 

يک نکته  .  سياست نابودی فردی   
ديگر اينست که تلقی ای که فکر         
ميکند ميتوان نيروی سرکوب را      
با اعتصاب غذا پس راند، يک             
نوع توهم را در خود مستتر دارد       
و آن اينست که فکر ميکند                       
ارتجاع چه بخاطر پيامدهای                
مرگ زندانی و چه نگرانی از             

! جان زندانی عقب نشينی ميکند       
در موارد بسيار مشخصی و                 
تحت تناسب قوای بسيار خاصی        
اين شايد درست باشد، اما بعنوان       
نقطه عزيمت تحليلی متکی بر            
توهماتی است که نميتواند                       
توضيح دهد زندان و شکنجه گر        
و شکنجه گاه و تکنولوژی                      

شکنجه و اساسا قوه            "  مدرن"
 . قهريه چرا وجود دارد

 

جنبش کمونيسم کارگری و سنت       
راديکال سوسياليستی کارگران،      
ضمن درک شرايط بغايت سخت       
زندانی زير شکنجه، ضمن تالش     
برای رهائی زندانيان و بهبود              
وضعيت و حقوق آنان، مخالف           
اعتصاب غذا بعنوان روش و               

 ...يادداشت سردبير

اعتصاب تر به اعتصاب خشک و          
نابودی خود، تنها شکل مقاومت و          

در .  نه گفتن به ارتجاع بوده است          
بيرون زندان اين تاکتيک و روش           
را جنبشهای ناسيوناليستی و چپ            

. سنتی و اسالميون اتخاذ ميکنند              
همه ديده اند که طرفداران عبداله            
اوجالن در مراکز شهرهای اروپا          
با پهن کردن رختخواب به                            

همه .  اعتصاب غذا متوسل ميشوند     
ديده اند که جريانات چپ سنتی                  
برخا وقتی ميخواهند اعتراض شان      

کنند از اين روش         "  راديکال"را   
در مجلس رژيم        .  استفاده ميکنند   

اسالمی اصالح طلبان حکومتی              
نام !  ميگرفتند"  روزه سياسی     "

يا در      !  اسالمی اعتصاب غذا           
مواردی پناهندگان دست به                         
اعتصاب غذا زدند و بخشا اقدام به          
دوختن لب و پلک چشمان خود                  

ماراتن "برخی هم عنوان         .  کردند
! را براين روش نهاده اند          "  مرگ

در زندان نيز اين        .  مثالها بسيارند  
يک روش قديمی اعتراض برای            
عقب راندن و کاهش فشار بر                     

يک بحث ديگر    .  زندانی بوده است   
ممکن است اين باشد که بيرون                  
زندان تاکتيک اعتصاب غذا روش        
مناسبی نيست اما در زندان و برای        
زندانی ای که ناچار است يک تنه            
با انواع شکنجه روبرو شود، اين            
تنها راهی است که ميتواند بعنوان          
يک حرکت فردی وضعيت را به            

همه ما کم و      .  نفع خود عوض کند     
بيش و مستقيم و غير مستقيم اين                

همه ما ميدانيم      .  تجارب را داريم     
حتی آنجا که زندانی در بيخبری و          
سانسور مطلق دنيای بيرون قرار           
ميگيرد، هزاران قلب با اوست و             
هزاران دست حمايت در کنار                   

اين تصور که زندان پديده         .  اوست
ای تماما مستقل و بيرون از سوخت       
و ساز مبارزه سياسی و اجتماعی            
است تصوری است که منشا آن                 
همان قهرمان پروری و اسطوره            

در دنيای واقعی اما        .  سازی است  
زندان ادامه جامعه است، ايستگاهی     
است که در طول مبارزه سياسی              
ممکن است بارها در آن توقف                   

زندان مرکز قدرت دشمنی       .  داشت
است که جنبش ما در حال جنگ با           

نه با اسارت تعدادی از          .  آن است  

٣١شماره   
اين روش    .  تاکتيک مقابله است       

بدرد هر جنبش و سنت سياسی                 
بخورد بدرد جنبش سوسياليستی و        

. اردوی آزادی و برابری نميخورد      
بنا با اخبار نيز تعدادی از                             

 آذر در زندان         13دستگيرشدگان   
. دست به اعتصاب غذا زدند                     

همينطور چند دانشجوی دانشگاه           
اصفهان برای خواستهايشان هشت      

. روز در اعتصاب غذا بسر بردند        
ما مخالف اين سياست و تاکتيک             

 چرا؟ . آنرا نادرست ميدانيم. هستيم

  

اول، مبارزه کار توده طبقه                        
کارگر، توده مردم، و تاکيد ميکنم          

توده .  است"  عادی"مردم بسيار       
عظيم طبقه کارگر و مردم و در               
اين بحث مشخص توده وسيع                    
دانشجويان دانشجويان قادر به                 

يعنی .  اعتصاب غذا نيستند                
نميتوانند وارد اين سيستم از                       

يعنی اين    .  مبارزه سياسی شوند       
روش اليتيستی و جدا از مردم                   
است و بنا به مشخصات خود دامنه       
مبارزه را محدود و مشروط                      

به اين عنوان تاکتيک                .  ميکند
تعرضی و راديکالی نيست بلکه             
تاکتيکی محافظه کار و عميقا                   
محدود کننده و در موارد بسياری           

 . فلج کننده است

 

دوم، هسته اصلی هر مبارزه                    
اجتماعی که خواهان تغيير است            

. عنصر اميد به آينده ای بهتر است        
همين اميد و خواست تغيير است             
که نيروی اجتماعی دارد و در                 
باورها و تالش روزمره توده های        

متقابال .  وسيع مردم ريشه دارد           
سنت و تاکتيک اعتصاب غذا                   
متکی بر عنصر استيصال و                     
نااميدی عملی به تداوم مبارزه                 

در آن اراده فرد         .  اجتماعی است  
فرد .  جای اراده جمع مينشيند               

اتميزه که در جامعه موجود، چه             
در زندان و چه بيرون، فاقد قدرت         
است، جای قدرت اجتماعی و                   

تاکتيک اعتصاب   .  متشکل مينشيند  
غذا تلويحا و اثباتا باور به تالش              

آنجا هم که     .  جمعی را نفی ميکند      
فراخوان حمايت ميدهد، گويا بايد          
ديگران هم بيايند و به اعتصاب               

مورد گنجی و           .  (غذا بپيوندند     
اعتصاب غذای حمايتی نيروهای         

 ) ملی اسالمی را بياد آوريد

  ٩صفحه 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

سوم، جنبش آزادی و برابری                   
پرچمی را برافراشته که ميخواهد         
جامعه را به صاحبان اصلی آن               

اين جنبشی انسان محور     .  برگرداند
. و بشدت حق بجانب است                          

اعتصاب غذا نه فقط کمترين حق           
بجانبی را در خود ندارد بلکه                    
نوعی مظلوم نمايى شبه مذهبی و          

نوعی حمله به خود     .  عرفانی است 
ما نياز داريم      .  و خود زنی است       

مبارزمان محکم و اصولى باشد و         
جامعه در ابعاد وسيع از آن درس           
بگيرد و بتواند با شور وارد آن                 

اعتصاب غذا نقش کامال             .  شود
معموال .  برعکس را ايفا ميکند            

اعتصاب غذا نقطه شروع گسترش     
مبارزات نيست، بلکه اعالم ختم            

اين سياست     .  آنست"  شکوهمند"
آگاهانه يا ناآگاهانه به ضرر جنبش       

 . ماست
 

چهارم، هدف اعالم شده مبارزه ما       
انقالب .  ايجاد دنيائى انسانی است      

کارگری با تمام جنگها و قيامها و           
حتی خونريزيها که ميتواند در                 
مسيرش رخ دهد، انقالبی متکی به       
اميد و آرمان انسانهای بيشمار                 
برای برپائی دنيائی آزاد و مرفه             

روشها و تاکتيکهای اين             .  است
مبارزه و انقالب نميتواند از اهداف    
و سياستهای آن جدا باشد و يا حتی         

اين مبارزه امر طبقه    .  عليه آن باشد  
کارگر و توده وسيع مردم است و           
اگر قرار است روش رسيدن به               
پيروزی اين باشد که صدمات                  
جبران ناپذير متحمل شويم، آنوقت       
بايد بطور جدی در سياستها و                   

اعتصاب .  تاکتيکهايمان ترديد کنيم   
غذا حمله به خود است، خود زنی          
است، ضربات جبران ناپذيرى به         
اعتصابيون وارد ميکند، عليه                  
اهداف و آرمانهای شريف و                      

. سوسياليستی طبقه کارگر است            
بجای تقويت و گسترش اين مبارزه      

 .  آن را تضعيف و محدود ميکند
 

پنجم، و باالخره بايد اين را                         
تصريح کرد که راديکاليزم                       
سوسياليستی امری انسانی و                     

جنبش ما ناچار        .  اجتماعی است   

 مردم آزاديخواه

آزادی تمامی دانشجويان،                      
کارگران و فعالين حقوق زن در         

. گرو فعاليت و تالش شماست             
اگر متحدانه از فراخوان خانواده       

اگر .  های دانشجويان حمايت کنيم   
همراهشان اعالم کنيم که آزادی         
و برابری و رفاه حق مسلم هر             

اگر اعالم کنيم که      .  انسانی است 
تا آزادی بی قيد و شرط کليه                   
دستگير شدگان و زندانيان                     
سياسی دست از تالش نخواهيم           
کشيد، در آن صورت رژيم                    
اوباش اسالمی چاره ای جز                  
عقب نشينی در مقابل اين                         

 . اعتراض شما نخواهد داشت

 

خانواده های دانشجويان دستگير      
شده اعالم کرده اند که پس از                
يکماه سر دوانده شدن و وعده               
های پوشالی، بار ديگر روز                

 صبح   ١١ دی ساعت        ١۵شنبه   
دادسرای دادگاه       "در مقابل              

تجمع اعتراضی خود را    "  انقالب
 .برگزار ميکنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از      
همه شما مردم آزاديخواه                         
ميخواهد که به اين اعتراض                 

اين خانواده ها را تنها         .  بپيونديد
آزادی تمامی دستگير       .  نگذاريد

 .  شدگان در گرو تالش شماست

 

های  ی خانواده اطالعيه<<
ی  دانشجويان دستگير شده

 ) آذر13(مراسم روز دانشجو 

 

ماه شب و         .  يک ماه گذشت        
روزهای سخت و سرد مقابل                
اوين، ماه توهين های سرباز                
نگهبان و تهديد های بازجو، ماه         
تهمت ها و وعده های بی اساس،        
ماه شب های اشک و غم، فرياد          

ما اين سو و فرزندانمان      .  و خشم 
آن سوی ديوارهای زندان اوين،        
در سلول های انفرادی تاريک و        

همان داستان تکراری چشم    .  سرد
بند و بازجويی شبانه و بی                       

 ...يادداشت سردبير

است روز معينی به نهادهای قدرت       
حمله کند، قيام سازمان دهد، خلع             
سالح کند، بجنگد و با قدرت در                

تاريخ .  اين جنگ پيروز شود                
تاکنونی جنبش ما نيز تاريخ                         
قهرمانيهای طبقه کارگر و                           
اعتراضات و اعتصابات و قيامها و      

ميخواهم .  انقالبات پرشور است         
پيشاپيش پاسخ اين ديدگاه رمانيست       
های انقالبی خرده بورژوا را داده          

مبارزه هزينه    "باشم که ميگويند           
راديکاليسم خرده بورژوائی   "!  دارد

و روشهای آن با راديکاليسم                        
کارگری و سنت سوسياليستی                    

هر مبارزه و     .  تفاوت ماهوی دارد    
پيروزی آن چهارچوب و                              

سنتی که هر          .  مشخصاتی دارد    
ارتقا "  جنگ آخر  "مبارزه را به         

قصد .  ميدهد، قصد پيروزی ندارد       
ندارد موانع سازمانيابی و پيشروی       

قصد .  اين مبارزات را برطرف کند    
ندارد استراتژی پيروزی را ترسيم       

خوشبختانه دانشجويان  .  و عملی کند  
آزاديخواه و برابری طلب مخالفت         
خود را با اعتصاب غذا اعالم کرده       

تاکتيک و روش اعتصاب غذا        .  اند
بويژه توسط جنبش آزادی و                        

. برابری بايد اکيد کنار گذاشته شود       
اين روشی غير سوسياليستی و غير      

اين سياست سنت       .  کارگری است   
 . جنبش سوسياليستی کارگران نيست

 

توصيه اکيد ما به عزيزان زندانی           
دربند اينست که اعتصابشان را                
خاتمه دهند و به وجود عزيزشان             

 .*راسا صدمه نزنند

٣١شماره   

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
را بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  

 ... .خوابی و ضرب و شتم و 

 

فرزندان دانشجوی ما، به جرم سر       
دادن ندای آزاديخواهی و برابری          
طلبی در روزی و جايی که متعلق         
به خودشان است حتی بدون امکان       
مالقات با وکال و خانواده هايشان           
تحت شديد ترين فشارها قرار                   
دارند و ما خانواده ها در نگرانی            
و بی اطالعی کامل از وضعيت              
آنها، و اين همه در ميان بايکوت             
شديد از سوی رسانه ها و                             

 .مطبوعات کشور

 

ما پس از گذشت اين زمان طوالنی       
تنها راه رساندن صدای استمداد              
خود را تجمع در مقابل دادسرای            

 15دادگاه انقالب در روز شنبه               
 صبح ميدانيم، تا    11دی ماه ساعت    

صدايمان را از اين سوی                              
ديوارهای سرد و خاکستری اوين          
به گوش فرزندانمان برسانيم، تا             
بدانند که تنها نيستند، که اين سو               

هايشان، دوستانشان و                   خانواده
تمامی انسان های آزاده در                          
کنارشان هستند و تا رهايی کامل            

 .شان از پا نمی نشينند

 

 

ی پی جوی آزادی                                کميته
 دانشجويان دربند

11/10/1386 << 
 

 دی ١۵ صبح شنبه ١١وعده ما 
دادسرای دادگاه "در مقابل 

 "انقالب

 

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، 
زندانی سياسی بی قيد و شرط آزاد 

 !بايد گردد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨۶ دی ١٢ – ٢٠٠٨ ژانويه ٢

 

 ١۵خانواده های دانشجويان دستگير شده روز شنبه 
 !تجمع ميکنند" دادسرای دادگاه انقالب"دی در مقابل 



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

چرا سپاه پاسداران ملزم به ارائه            
 آذر  16از وقايع   "  تحليلی"گزارش  

چه "  صادق صبح    "شده است؟         
کسی را خطاب قرار داده است؟             
بگير و ببند و اسارت و شکنجه                

به اسم   .  کار هر روزه اينها است        
امنيت "  "عفت عمومی،             "

و "  اراذل و اوباش      "  "اجتماعی،
ميگيرند و به زندان      "  امنيت ملی "

می اندازند، اعدام ميکنند و                        
خودکشی ميدهند، اما خود را ملزم        

. به ارائه گزارش تحليلی نمی بينند       
 آذر چه اتفاقی افتاد که سپاه        16در  

هم شکنجه و هم تحليل تئوريک را        
 بکار گرفته است؟

 

 آذر سپاه پاسداران و جمهوری       16
تصور .  اسالمی را بهت زده کرد        

ميکردند که گرفته اند و زده اند و           
يا الاقل اين چنين     .  ساکت کرده اند   

برای محکم       .  وانمود ميکردند      
کاری چند روز پيش از اولين                   

 آذر در دانشگاه تهران        16مراسم  
تعدادی از فعالين دانشجويی را               
برای زهر چشم گرفتن دستگير              

گربه را بايد دم    "با تاکتيک   .  کردند
به سراغ دانشجويان   !"  حجله کشت 

مشغول شکنجه اين زندانيان    .  رفتند
بودند که با تجمع وسيع، با صف             
های متحد و با پالکاردهای سرخ           
آزادی، برابری در دانشگاه تهران       

به گفته نشريه صادق     .  مواجه شدند 
 نفر در اين تجمع                  800صبح     

پس از آن هر روز       .  شرکت کردند 
در شهری و دانشگاهی دانشجويان      
تجمع کردند، به اسارت رفقايشان         
و فعالين کارگری و جنبش حقوق           
زن اعتراض کردند، شعار آزادی        
و برابری سر دادند، مرگ بر                   
ديکتاتور گفتند، رهايی زن رهايی       
جامعه است را به اهتزاز                             

 .درآوردند

 

. رژيم اسالمی غافلگير شده بود            
. دستگيری ها گسترش يافت                     

 تن از داشجويان          50نزديک به       
از روز دستگيری     .  دستگير شدند  

اين دانشجويان رژيم يک روز                
خانواده های   .  راحت نداشته است    

جنبش وسيع آزاديخواهانه و                 
 30.  برابری طلبانه اشاره دارد       

سال زدند، اسيرو شکنجه کردند،     
دسته دسته اعدام کردند، همين            
دانشگاه تهران را تحت نام                     

به خون       "  انقالب فرهنگی      "
کشيدند، و اکنون با صفوف متحد      
و متشکل جوانانی روبرويند که         
با غرور و استحکام پرچم های           
آزادی و برابری را به اهتزاز              

 . درمياورند

 

را "  انقالب فرهنگی  "اين نسل      
 30نديده است، کودتای خونين           

 را     67خرداد و اعدام های                  
اين نسلی    .  تجربه نکرده است       

است که با رژيم اسالمی سر                 
آزادی و برابری      .  سازش ندارد  

ميخواهد و خواستش را با صدای      
رژيم اسالمی   .  رسا اعالم ميکند    

هر روز با اين نسل در گير                     
در خيابان و مدرسه و              .  است

دانشگاه با آن ميجنگند، به اسم             
اراذل و اوباش به زندان                           

" بدحجاب"مياندازدش، باسم              
کتکش ميزند، اما نمايندگان اين          
نسل متحد و متشکل در مقابلش           
صف آرائی ميکنند و آزادی و             

حکومت .  برابری ميخواهند        
اسالمی اين نسل را نميتواند به            

 . شکست بکشاند

 

اين آن حقيفت تلخی است که اين         
باصطالح گزارش تحليلی به آن        

اين آن حقيقت تلخی     .  اشاره دارد 
است که سپاه دارد به کل دستگاه         
حکومت هشدار ميدهد که بايد با         

اين گزارش      .  آن مقابله کنند          
اين .  خطاب به مردم نيست               

گزارش خطاب به کل حکومت           
 –اسالمی و جريانات ملی                      

دارد ميگويد که      .  اسالمی است  
اگر نجبنيم   .  چپ قوی شده است      

نسيم آزدايخواهی و برابری                  
طلبی به کوالک خانمان برانداز         

 . بدل خواهد شد

 

سپاه پاسداران را با حقيقت کاری      
اما اين گزارش حقايق           .  نيست

شيرين بسياری را در مورد                  
سپاه .  جامعه برمال کرده است          

از دستش در     !  سوتی نداده است   
شرايط جامعه افشای   .  نرفته است 

اين حقايق را به سپاه تحميل                   

 سپاه پاسداران خطاب به که مينويسد؟
 ! اذر16و شيرين " حقيقت تلخ"

 آذر ماجدى

زندانيان و دانشجويان در داخل              
کشور، نيروهای اپوزيسيون و               
سازمان های انسان دوست در                 
خارج کشور رژيم را راحت                    

 آذر ادامه يافته         16.  نگذاشته اند  
 .است

 

سه هفته پس از مراسم دانشگاه                
 16وقايع  "  تحليل"تهران، سپاه به     

داستان "تحت عنوان   .  آذر پرداخت 
به "  حقيقت تلخ  "و   "  يک حقيقت  

حضور وسيع چپ در دانشگاه ها          
ابتدا از انبان             .  اعتراف کرد      

تبليغات نظام های ديکتاتوری و             
سرکوبگر تعدادی عبارت بر                   
صفحه پاشيد، سعی کرد القاء کند           
که اين صدها نفر دانشجو نبوده               
اند، اهل تهران نبوده اند، از                      
مناطق ديگر آمده بودند تا تهران            

در ميانشان اسلحه     .  را شلوغ کنند    
و بمب و نارنجک و سی دی های          

و غيره هم   "  مخالف عفت عمومی  "
اينها ارزش پاسخگويی   .  کشف کرد 

ندارد، تبليغات شناخته شده و                   
 . مندرس است

 

جالب اينجاست که نيم قرن است            
نظام های سرکوب فقط همين نوع         

رژيم شاه   .  تبليغات را می شناسند      
به همين گونه تبليغات متوسل                   

آقای امنيتی در تلويزيون          .  ميشد
همين گونه ماتريال کشف شده را           
به نمايش ميگذاشت، ديکتاتوری           
های نظامی آمريکای التين همين         
کار را ميکردند و همين چند وقت          
پيش رژيم ميانمار هم همين                       

. عبارات را پشت سر هم کرد                  
گويی نويسنده همه اين اينها يکی           

اينها دروغهايی بود که زير       .  است
 . تيتر حقيقت طرح شده بود

 

کدامست؟ جالب   "  حقيقت تلخ  "اما   
 آذر آن        16اينجاست که شوک           

چنان قوی است که سپاه بطور                 
ناخودآگاه احساسی که به کل                     
دستگاه حکومت اسالمی دست داده     

حقيقت :  "است را برمال کرده است    
حقيقت تلخ به وجود يک              ."  تلخ

٣١شماره   
اين .  بايد آماده باش دهد   .  کرده است 

آماده باش نه فقط به جناح قداره                
بند، که به از حکومت بيرون                     

به .  افتادگان اسالمی نيز هست            
فشار "امثال حجاريان که تاکتيک         

را در   "  از پايين و چانه از باال             
. زمان انتخابات مطرح کرده است       

هشدار ميدهد که چه نشستيد، چپ          
و .  دارد دانشگاه را بدست ميگيرد       

همه ميدانيم که دانشگاه صرفا                  
. نوک کوه يخ جامعه است                           

دانشجويان يک جنبش دانشجويی         
به معنای تنگ آن نيستند،                             

. نمايندگان بخش وسيعتر جامعه اند     
نمايش قدرت چپ در دانشگاه                  
نمونه کوچکی از جنبش اجتماعی         
وسيع آزاديخواهی و برابری طلبی      

 .در جامعه است

 

اين گزارش يک حقيقت شيرين               
ديگر را برای ما کمونيست های             

منصور حکمت  .  کارگری بيان کرد 
چند سال پيش گفت، جامعه چپ              
خود را جستجو ميکند چون عدالت       

و ما اکنون می بينيم که          .  ميخواهد
چگونه آزادی خواهی و برابری            

. طلبی به پرچم چپ بدل شده است        
وی همچنين گفت که در اين دوره          
چپ با کمونيسم کارگری تداعی             

ناباوران آن روز شاهدند         .  ميشود
که چگونه رژيم و پاسداران نيز              

. دارند بر اين گفته صحه ميگذارند       
اين گزارش اين حقيقت شيرين را          
آشکار کرد که در جامعه ايران                
امروز آزاديخواهی و برابری                 
طلبی با کمونيسم کارگری و با نام          

اين .  منصور حکمت تداعی ميشود    
برای .  واقعيت را بايد پذيرفت             

دست يافتن به اين حقيقت زندان و          
اين يک      .  شکنجه الزم نيست          

حقيقت آشکار است، سری و مخفی      
 .* نيست

 مجمع عمومى
ظرف اعمال  

اراده مستقيم و 
مستمر توده 
!کارگران است  



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

 برديا عزيز،

نامه شما در مورد چگونگی                      
عضويت در حزب دريافت و                   

. برايتان فرم عضويت ارسال شد          
. از همکاری با شما خوشحاليم                

پيشاپيش ورودتان را به صفوف            
مبارزه برای يک دنيای بهتر و                
برپائی جامعه آزاد و سوسياليستی        

برايتان آرزوی    .  تبريک ميگوئيم   
 .موفقيت و پيروزی داريم

 

 مهدی فدائی از دوسوردلف

خبر ناگوار خودسوزی يک جوان        
 ساله پناهنده و تقاضای شما               28

مبنی بر خبررسانی در اينمورد              
افشاگری و           .  دريافت شد          

خبررسانی البته الزم است اما                 
نميتواند مانع تکرار چنين فجايعی        

دفتر پناهندگی حزب بزودی      .  شود
کارش را در کشورهای مختلف             

راه مقابله با چنين        .  شروع ميکند  
تراژديهای ناگواری متشکل شدن         
پناهجويان و روآوری به مبارزه            

اميدواريم که شما هم    .  متشکل است 
در محل زندگيتان در اين تالش               

 . موفق و پيروز باشيد. سهيم شويد

 

 هيوا سنه

رفقا با عرض سالم و آرزوی                   
من راستش سوالی دارم      .  ديدارتان

که خودم هم شک دارم طرح اين             
سوال چقدر در نشريه درست                   

اين آقای آسنگران از                  .  است
رهبری حزب کمونيست کارگری        
در هر مطلبش به بقيه بچه محصل        

من اين کلمه را از آدمهای           .  ميگه
غير سياسی و کسانی که خوشنام            

سوالم اينست   .  نيستند زياد ميشنوم    
چرا يک انسان سياسی از اين                   

قربانتان هيوا  .  کلمات استفاده ميکند  
 .از سنه

 

 هيوای عزيز،

متاسفانه برخی از دوستان سابق ما      
راديکاليسم و فرهنگ پيشرو را با         
ادبيات و فرهنگ عقب مانده ترين        

. اقشار جامعه عوضی گرفته اند            

و جنسيت و موقعيت اجتماعی را      
به سياق فرهنگ جامعه                            
بورژوائی در تبئين حق انسان و        

جامعه .  حرمت او وارد نميکند        
امروز به لطف مبارزات                        
سوسياليستها و آزاديخواهان تا           
اين حد رشد کرده که ظاهرا                   
حقوق برابر انسانها را در در               

. چهارچوبهائی پذيرفته است              
جای تاسف عميق است که هنوز        
افرادی پيدا ميشوند که با نام                   

دست در انبان             "  کمونيست"
فرهنگ عقب مانده ترين اقشار          

و اين تنها نشان        .  جامعه ميکنند  
ميدهد که سوسياليسم شان تا چه          
اندازه سطحی و پوک است و                
اخالقيات و فرهنگ متناسب آن         
نيز مجوز استفاده کردن از هر            
روشی را عليه مخالفينشان                    

اين تازه از      .  صادر کرده است     
خصوصيات کمتر مضر ايشان         

متاسفانه اين تيپ اجتماعی     .  است
در حزب کمونيست کارگری               
دارد رشد ميکند و فعال                              

با اينحال اين     .  ميدانداری ميکنند  
حزب انسانهای شريف و محترم        
هم زياد دارد که نبايد حسابشان           

. را با امثال ايشان يکی دانست            
اين نه منصفانه است و نه                        

 . موفق و پيروز باشيد. واقعی

 

 رامين تيرانداز  
اين ايميل يک درد و دل      .  با درود 

صميمانه است با تمام رفقای                 
. حزب اتحاد کمونيسم کارگری         

به عنوان آخرين ايميل ما در                 
اميدوارم که فرصت   .  2008سال  

داشته باشيد تا مطالعه کنيد و در          
اين نامه پايان سالی، ما را                       

 : همراهی کنيد 

 

با تمام     .  امسال هم تمام شد              
. اتفاقات خوب و بد به پايان رسيد   

شايد تلخ ترين سال زندگی علی          
 را   زويا جوادی امسال بود، چون   

حال در جشن سال     .  از دست داد   
جديد ديگر در کنارش نيست ولی      
ما هم به ياد زويا و در کنار علی          

امسال در    .  جوادی خواهيم بود      
يک اقدام سخت و اجباری و                  
انقالبی از حزب کمونيسم                       

 2008کارگری جدا شديم و سال       
را با حزب اتحاد کمونيسم                       

از .  کارگری آغاز خواهيم کرد        
نزديک ترين و صميمی ترين              

 نامه ها،
 سياوش دانشور

فکر ميکنند هر اندازه رکيک تر            
! ترند"  راديکال"حرف بزنند            

بزعم خودشان با استفاده از اين               
کلمات مخالفين شان را تحقير                   

متوجه نيستند که نفس              .  ميکنند
تحقير کردن فرهنگ فاسد جامعه          
بورژوائی و فرهنگی ضد                          

يک کمونيست     .  کمونيستی است    
علی القاعده تالش ميکند با                         
مخاطبش برخورد برابر داشته               
باشد و اگر فضيلتی دارد آن را در         

. قدرت استدالل و اقناع نشان دهد         
اگر غير از اينبود همه بايد                          

فئودالی و       –فرهنگ سلطنتی          
مردساالر را الگوی خود قرار                
ميداديم و نيازی به نقد مستمر                   
اخالقيات و فرهنگ مسلط جامعه         

معموال در جوامعی مانند            .  نبود
ايران نوعی ادبيات و تکيه کالم را       
ميتوان در اقشار منسوخ و کاله              
مخملی ديد که زن و کودک و پير           
را تحقير ميکند و با صفات و                    
القاب مشخصی افراد را مخاطب          

و "  بچه محصل    .  "قرار ميدهد    
هم جزو اين نوع                "  سوسول"

ادبيات است که از جانب مردان از       
نظر جسمی قوی و سرد و گرم                

البته در چهارچوب            –چشيده     
به جوانترها و بی تجربه       -خودشان

در اين   .  ها و رقبا اطالق ميشود         
فرهنگ پوسيده جوان بودن و                  

. محصل بودن ظاهرا جرم است            
اين موقعيت چماقی است برای               
ساکت کردن طرف و به تمکين               
کشاندش در مقابل لمپنهائی که                
عار دارند درس بخوانند و از                   

. طريق ديگری روزگار ميگذرانند    
آقای آسنگران يا معنی اين کلمات          
را نميفهمد و يا ميفهمد و ترجيح              

اگر دومی باشد   .ميدهد اينگونه باشد  
طبق طبقه  .  جای بسی تاسف است     

بندی ايشان دانشجويان چپ و                  
سوسياليستی که با اعتراضات                
پرشورشان دنيا را متوجه خود               

هفتاد !  هستند"  بچه محصل "کردند  
درصد جمعيت ايران که نسل                   
جوان در رده های سنی مختلف              
هستند در همين کاتاگوری عقب             

! مانده ايشان جای داده ميشوند                
کمونيسم از برابری بيقيد و شرط           
انسان شروع ميکند و سن و سايز          

٣١شماره   
رفقای مبارزاتی خودمان به                    
خاطر اين تصميم بسيار تهمت ها        
و ناسزاها شنيديم و حتی تلويزيون      
را که می رفت تا با اجرای                        
برنامه های زنده جای خودش را          
در خانه ها و در قلب مردم                         
آزاديخواه ايران باز کند را رها             
کرديم تا رفقا انگ ديگری بر ما            

در قالب جوانان حزب              .  نزنند
اتحاد کمونيسم کارگری وارد گود       
مبارزات شديم و توانستيم در روز      
کارگر و روز دانشجو پرچم سرخ      

. سوسياليسم را به باالی سر ببريم       
اما گفتن اين جمله کليشه ای ما را         

می خواستيم بگوييم و . خسته کرده 
بنويسيم امسال سال آخر حيات اين      

 سال داريم   28نظام است اما ديديم     
پس ...  همين را می گوييم ولی             

. بهتر است ديگر اين را نگوييم             
بايد .  بايد عيب کارمان را پيدا کنيم     

بايد جواب اين    .  راه حل را بيابيم     
اينطوری بهتر  .  معادله را پيدا کنيم   

نظام شکستنی تر از                  .  است
آنچيزی است که فکرش را بشود          

اين همه ترس و وحشت              .  کرد
ساختگی بايد از ميان برداشته                

ما سعی می کنيم اين حس            .  شود
اگر موفق  .  را در مردم ايجاد کنيم     

شديم مطمئن باشيد امسال واقعًا             
 با   2007سال   .  نظام رفتنی است    

. همه حادثه هايش گذاشت و رفت        
 را به اين اميد آغاز            2008سال   

 . کنيم که ما می توانيم پيروز شويم

با احترام، رامين تيرانداز، از                 
طرف تمام جوانان حزب اتحاد              

کمونيسم کارگری در تهران،              
   تهران11/10/1386سه شنبه  

 
 

 رامين تيرانداز عزيز،
هميشه در نامه های شما عاطفه و        
درک موقعيت ديگران موج                    

اين حقيقتی سوسياليستی        .  ميزند
است که نه تنها در ابراز همدردی       
انسانی بلکه در تالش و                               
انقالبيگری شما رفقای عزيز هم          

حزب اتحاد    .  قابل مشاهده است      
کمونيسم کارگری و سنت                          
کمونيستی هيچوقت اسير کليشه           

درک .  سازی نبوده و نبايد باشد          
موقعيت و شرايط جنبش مان،                
رفع موانع سازمان گری و تامين         
رهبری آن، تالش برای پيشروی        
و تثبيت دستاوردها، داشتن مرز          
روشن با منش و روشهای چپ              
راديکال و غير کارگری و غير            

  ١٢صفحه مارکسی، و گم   



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

نکردن افق پيروزی و ملزومات            
. آن بنياد های اساسی کار ما هستند       

ما موظفيم مسير پيروزی انقالب           
کارگری و کمونيستی را هموار             

بقول شما بايد پاسخ معادله           .  کنيم
موجود را بدهيم و در اين پاسخ به          
چيزی کمتر از پيروزی تمام عيار        

رفقای .  کارگری رضايت ندهيم        
عزيز جوانان حزب اتحاد کمونيسم     
کارگری درودهای گرم و رفيقانه         

به اميد سالی پر          .  ام را بپذيريد      
تالش برای پيشروی اردوی آزادی     

. و برابری و سوسياليسم در ايران        
 . موفق و پيروز باشيد

 
 ساعت شنی يا اتمی

دًا         ت جدي ريالی اس نی س اعت ش س
ده و             اخته ش ا س اتمی آي ط ح توس
ن              ه اي ال اينك ود، ح ی ش ش م پخ
سريال با چه نگرشی ساخته شده و        
چگونه به پايان خواهد رسيد معلوم       

ًال گوشه        .   نيست ه فع ولی اين برنام
ه نمايش              ر را ب سايل زي هايی از م

ته رد        :  گذاش گ م ر، فرهن فق
ساالرانه، اعتياد، بی خانمانی و بی      
ار        ی ارزشی آ ان، ب ی آودآ حقوق
ه           ازايی، نگ ودن ن ابو ب سانها، ت ان
داری آودآی بی سرپرست و حس       
انسان دوستانه يك زن و نگه داری        

 . جنين در رحم برای ديگری

 

ادی در         ای زي ای آن چراه ا تماش ب
ه سريال              د آ ذهن بيننده پديد می آي
ا پاسخ               د ام ا نمی ده ه آنه جوابی ب
ن             ريال عاملي ه س ت آ ن اس در اي
ه              ه ای را ب ن جامع اد چني ايج

افكار و  .  معرض نمايش نمی گذارد  
شرايط حاآم بر جامعه نتيجه سلطه      
ه           ه حاآم ت، طبق ه اس ه حاآم طبق
رمايه داری           ه س م آ ا ه ه م جامع

ت     ی اس الم سياس ر   .  اس تثمار ه اس
ز          يزی ج شر زحمتكش چ روزه  ق
ان           انی آودآ ی خانم فقر، فالآت، ب
م           ی ه ده سياس ب مان تگاه عق و دس
االری، زن         رد س ز م يزی ج چ
ان            ه ارمغ ه ب رای جامع تيزی ب س

بی از      .   نخواهد آورد  واقعًا چه ترآي
م          ه حك راين جامع ت ب حاآمي
ی از            ه در خيل الی آ فرماست در ح
ه          ان سرمايه داری ب آشورهای جه
ی         تنهايی با ابزار سرآوب خود يعن

نيست چون اين اولويت با                        
اولويت سود و سرمايه و به اين           
اعتبار نظام مدافع آن در تناقض         

نشريه يک دنيای بهتر از        .  است
نقد کتاب و فيلم از دريچه تحکيم         
نگرش انتقادی و سوسياليستی در     

از شما و     .  جامعه استقبال ميکند    
دوستان ديگر که در اين زمينه            
ها عالقه مند اند دعوت به                       

موفق و   .  همکاری بيشتر ميکنيم    
 . پيروز باشيد

 
 تبريک سال نو

از خوانندگان نشريه، دوستان و         
رفقائى که پيام تبريک سال نو              

. فرستادند صميمانه تشکر ميکنيم    
متقابال سال نو را به همه شما                

. عزيزان تبريک ميگوئيم                      
بگذاريد اميدوار باشيم که گذشت       
زمان و منافع ارجح جنبش                     
کمونيستى طبقه کارگر براى               
آزادى جامعه، نيروهاى کمپ             
آزادى و سوسياليسم کارگرى را        
در جبهه هاى نبرد طبقاتى عليه          

 . سرمايه متحدتر کند
 

 کاميار آزادمهر

پيرامون پلنوم دوم حزب اتحاد           
 کمونيسم کارگری

پلنوم دوم حزب به خوبی برگزار      
شد و يک موفقيت ديگر در                    
کارنامه حزب اتحاد کمونيسم              

اين پلنوم     .  کارگری ثبت شد         
حرف های بسياری را با خود              
داشت و حقايقی را برای آن ها             
که نمی خواستند باور کنند برمال       

اين حقيقت که ما می توانيم       .  کرد
نه فقط حزب خود بلکه جامعه را       

حضور فعال      .  سازمان دهيم     
اکتيويست های ما در اجتماعات        
مختلف در داخل و خارج در                 
همين مدت کوتاه اين ادعا را                 

 .ثابت می کند

 

شايد اين بزرگترين وظيفه حزب       
اتحاد کمونيسم کارگری در اين           

.  ماهی که گذشت بوده است              6
کاری که از نظر بسياری از هم          
رزمان سابق ما غير ممکن می           

خيلى ها عليه ما شعار              !  نمود
دادند، غرض ورزانه تالش                  
کردند ما را منزوی کنند، کليشه         
وار جمالتى را تکرار کردند،             
اما انگيزه و ريشه ما قويتر از              
 .آن بود و هست که فکر ميکردند

 ...نامه ها
ه             سانها ب ت ان ازار آزاد و فردي ب
وق آارگر        عنوان اساس جامعه، حق

انده            ك دالر در روز رس ه ي . را ب
اق زن          دن چم افه ش ا اض د ب ببيني
ودك، دستگاه         ستيزی، بی حقوقی آ

دام در حد فاصل ده           100  هزار اع
ی و             دگی علم ب مان ال و عق س
ه            اآم چ ه ح ذهب، طبق ی م فرهنگ
د       سيخته ای خواهن سار گ سگهای اف

 .بود
 

ت           ن دس ا اي اتمی آي ر ح ه اگ البت
ت در            ی خواس م م سايل را ه م
ه         ذارد آ ايش بگ ه نم ود ب ريال خ س
ه          اسم سريال می شد ساعت اتمی ن

نی وع         !  ش ك حس ن ه ي ی خب ب ول
ن سريال              ان اي ن نقش زن دوستی بي
ن                ه در حل اي هم اشاره می شود آ
رار از         ا ف معضالت و بعضی جاه
ه               ر آمك آردن ب ا سعی ب دست آنه
ه         هم ديگر دارند آه بزرگترين نمون
ن          تن جني ه داش كنی و نگ ابو ش آن ت

ا  .   آسی ديگر در رحم خود است           ي
م         پناه دادن به زنان ديگر در خانه ه
د           ل دارن ن قبي شكالتی از اي ه م آ

ه آن است    ام      .  نمون س تم خب در پ
ه            ا در جامع مجادالت و تالشهای م
اه         سان، رف وق ان موقعيت انسان، حق
ری و          سان، براب سان، آزادی ان ان
ه           سانها نهفت ت ان كوفايی و حرم ش

ايی از          .   است ا راه ره ولی خب تنه
دن و          شكل ش ود مت رايط موج ش
رمايه            ت س ه تمامي ر علي ارزه ب مب
داری و دستگاه حاآمه آن بر جامعه   
ستی        وری سوسيالي تقرار جمه و اس
ری و         است آه متضمن آزادی، براب

ا درود   .  رفاه حال همگان می باشد    ب
 .های آمونيستی، رضا تابان

 
 رضا تابان عزيز،
من اين فيلم را        .  دستتان درد نکند    

نديده ام اما نامه شما تصويری از             
. خط و پيام حاکم برآن بدست ميدهد       

معموال در جوامع سرمايه داری              
هميشه متد بررسی مشکالت در              
يک دايره و سيکل باطل دور ميزند       
که قرار نيست خود نظام موجود              
بعنوان مسبب اين مشقات زير                   

در ايران اسالم زده نيز     .  سوال رود 
رعايت و آبروداری اسالم هم                    

بطور کلی      .  اضافه شده است           
اولويت انسانی نقطه عزيمت نقد              

٣١شماره   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در         
کنار تشکل بندی و ثبات سياسی و         
گرفتن اتوريته الزم، از حرکت به         
سوی تبديل شدن به يک حزب                  

تا .  سازمانده و تاثير گزار بازنماند      
هم اکنون تشکيالت داخل حزب در      
مبارزات دانشجويی، کارگری و           
زنان براى ايفاى نقش شايسته و              
کمونيستى تالش کرده و ما نتيجه           

. اين تالشها را هرچه بيشتر ميبينيم      
ما پاهايمان را هرچه محکم تر بر          
روی زمين کوبيده ايم بدون اينکه          
خود را در توهمات شيرين غرق            

ما برای آنچه شايسته                    .  کنيم
کمونيست بودن است خيز برداشته       

 ساعته ما در     24کار فشرده و     .  ايم
 ماه با همه مشکالتی که                 6اين    

داشتيم نشان داد که می توانيم به              
بايد .  اين هدف برسيم و می رسيم         

همچنان به فعاليت های خود ادامه         
داده و ريشه های خود را در                       
اعتراض کارگری و دانشجويی و         

بايد همچنان در      .  زنان بگسترانيم  
دنيای واقعی بر عليه دشمنان                    

 !واقعی بلند شويم

 

اگرچه کمبود هايی نيز هست اما            
ظرفيت برطرف کردن آن ها نيز           

بسياری از اعضای جديد          .  هست
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
هنوز آنطور که بايد نقش خود را            

اما اين حزب متعلق     .  بازى نکردند 
به تمام کسانی است که برای                      
اهداف مشترک کمونيستى                         

اين حزب  .  کارگرى تالش می کنند   
ما است و بايد به دست ما ساخته              
شده و بعنوان يک گلوله آتشين به           

در سال جديد بايد    .  قلب دشمن برود  
هدف ما رفتن به سوی ساختن تمام        
عيار يک حزب سازمانده و رهبر         

تشکيالت داخل بايد بکوشد تا     .  باشد
جايگاه خود را در حزب پيدا کرده         
و در کنار آن چهره های خود را              

 ! به جامعه معرفی کند

 

 کاميار بسيار عزيز،

فرصت را غنيمت شمرده و مجددا        
به شما رفقاى عزيز، به شما                       
کمونيستهاى پرشور نسل جديد               

اراده انقالبى       .  درود ميفرستم      
ويژگى کمونيسم مارکس و منصور     

ما همواره تاکيد         .  حکمت است    
کرديم و مجددا تاکيد ميکنيم که بايد       
از کنار تبليغات نازل با تاسفى رد          

  ١٣صفحه شد و مشغول          



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

دنياى فرقه اى و کوچک را بايد به حال کسانى که به                .  جنگ بى امان عليه بورژوازى و نظام منحط اسالميش شد            
ما نبايد دشمن اصلى و      .  اين دنيا عادت کرده اند واگذاشت و به مسائل و سواالت واقعى انسانهاى واقعى پاسخ داد                      

ما نبايد سالح نقد تيز و مارکسيستى را يک لحظه زمين بگذاريم اما همين جنبه و                                    .  هدف اصلى را گم کنيم         
ما نبايد يک ذره تنمان را به توهمات و تبليغات خودخشنود کن چپ راديکال                  .  خصوصيت ما بايد بدوا متوجه نيروهاى بستر اصلى بورژوازى باشد            

همانطور که بدرست اشاره کرده اى ما بايد نيرويمان را مستقل از مرزهاى جغرافيائى منسجم و متحد کنيم و در نقشه اى واحد به جان جامعه                               .  بزنيم
هيچ انسان عاقلى از کمونيستهاى اين دوره نميپذيرد در يک شرايط بغرنج مشغول                   .  ما فرصت زياد نداريم اما مسئوليت مان بشدت باالست            .  بيافتيم

دراين اوضاع پيچيده اعتراض سوسياليستى در جامعه خط و رهبرى و سازمان ميخواهد و حزب کمونيستى اگر                       .  مسائل و سواالت حاشيه اى باشند      
دست شما عزيزان را بگرمى ميفشارم و بهترين ها را               .  هسته فشرده در متن اين اعتراض سوسياليستى نباشد، هرچه باشد حزب کمونيستى نيست                   

 .*   برايتان آرزو دارم

را با اتکا و حمايت از مرتجعترين نيروها در مقابل     
مواى کيباکى يا هر          .  مردم جهان گذاشته است         

مرتجع ديگرى جز اين آينده اى براى مردم محروم          
اين سرقيبله ها ستارگان              .  کنيا ترسيم نميکند         

دمکراسى نظم نوينى هستند که در کنيا مثل دمل                 
نمونه بهترى ندارند؛ روندا،              .  چرکين ميترکد    

... يوگسالوى، افغانستان، عراق، پاکستان، کنيا،             
 فردا کجا؟ 

 

اميد .  اين بساط را تنها سوسياليسم ميتواند جمع کند         
 . *  ديگرى نيست

 کنيا، دمکراسى قبيله اى  
 "!مردم دسته دسته مانند مرغها سالخى ميشوند"

 سياوش دانشور 

در کنيا   "  انتخابات"در روزهاى اخير و بدنبال نتايج                 
موجى از کشتار و جنگ فرقه اى اين کشور را                                   

صدها نفر، دستکم تا آخرين اخبار بيش از                 .  درنورديد
تنها در يک   .   نفر، در جنگ فرقه اى قتل عام شدند          ٣۴٠

مورد سى کودک که در يک کليسا پناه گرفته بودند زنده              
خانه ها، اماکن مختلف، و هرجائى         .  زنده سوزانده شدند   

شاهدان .  که به قبيله مخالف متعلق است سوزانده ميشود           
عينى و اخبار جمالتى را بکار ميبرند که يادآور                                

مردم دسته دسته      :  "کشتارهاى مخوف در رواندا است          
"! مانند مرغها سالخى ميشوند، پليس کارى نميکند                      

چند .  هزاران نفر جانشان را برداشته اند و آواره شدند                
روز پيش رسانه ها از رشد دمکراسى در کنيا ميگفتند و             

تنها دور روز بعد        .  کارشناسان تاريخ را ورق ميزدند         
 !مرگ و زندگى در کنيا به موئى بسته است

 

نگرانى ها در مورد گسترش يک جنگ تمام عيار و غير            
آمريکا و بريتانيا بنا    .  قابل مهار فرقه اى گسترش مى يابد      

به منافع استراتژيک خود در اين کشور مهم آفريقائى تنها          
. از اعمال فشار ديپلماتيک براى صلح سخن گفته اند                    
. واقعيت اينست که غرب در اين ماجرا بى طرف نيست             

رعايت "اگرچه ناظران سازمان ملل خود را به گفتن                    
محدود کرده اند، اما جانبدارى       "  نشدن موازين انتخاباتى   

وضعيت کنيا مانند بسيارى      .  آنها غيرقابل پوشاندن است     
از کشورهاى فقر و جنگ زده آفريقا محصول سياستهاى           

 . اينهاست
 

. دمکراسى قبيله اى    .  و اين دمکراسى نظم نوينى است           
دمکراسى منحطى که جنگ قومى و فرقه اى و مذهبى                 

٣١شماره   

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

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@yaho
o.com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.co
m 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 
markazi.wupi@gmail.co

m     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 

 ...نامه ها 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 برنامه های تلويزيونی  برای يک دنيای بهتر
   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک 
ت، آزادی،           .   بيطرف نيست، جانبدار است   . برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است  ق ي ق ع ح داف م

م       .   برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است       ا    .   ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکني ف ط ل
 . روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد


