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 " انتخابات"در حاشيه مباحث 
دنياى شيرين طيف وسيعى از کسانى که         
به ناحق در سياست ايران اسمشان را                 

گذاشته اند بهم ريخته          "  اصالح طلب   "
اين شيوخ و دانشمندان و فعالين           .  (است

اصالحات سرجم نتوانستند يک اپسيلون         
آزادى به مردم هديه کنند و هنوز اين                  

 ) اسامى بى محتوا را يدک ميکشند

جنب و جوشى   !  دو ماه پيش را بياد آوريد    
بعد از مدتها      .  در ايران راه افتاده بود          

کميته "عرق ريختن و صالح مشورت،          
. اعالم موجوديت کرد       "  انتخابات آزاد   

تالش کردن اين خبر را بعنوان                               
به مردم      "  مهمترين تحول سياسى           "

نامه هاى پرشور حمايت               .  بخورانند
دور .  همکيشان اپوزيسيونى سرازير شد     

! جديد اصالحات؟ خاتمى جان برميگردد     
اميدى جديد، يا شايد بهتر است بگوئيم               

. خودفريبى و توهمى جديد، رخ نشان داد       
تمام کسانى که مدتها اسمى از آنها نبود و         
در هيچ مسئله اجتماعى مردم کارى                    

مقاله بعد   .  نداشتند، دوباره ظاهر شدند        
مقاله و سخنرانى و سمينار و پيام بود که           

باورشان شده بود که قرار     .  سرازير ميشد 
است خامنه اى در متن فشارهاى سياسى         
داخلى و بين المللى سر کيسه را شل کند            
و سهمى و لقمه اى از بساط ننگين                         
عمارت اسالم را به جمهوريخواهان                  

. محترم و مليون و ملى مذهبى ها بدهد              
از سازمان اکثريت تا حزب توده و                       
باشگاه بازنشستگان جمهوريخواه                       

در داخل     .  عاشقانه انتظار ميکشيدند         
کشور ملى مذهبى ها و شيرين عبادى و           

جلسه "  چپ"مدارى آنطرف تر اما کمى        
بعد از     .  ميگرفتند و تدارک ميديدند             

مانيفست گنجى اين تخم دو زرده واقعا              
 !   نوبر بود

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ،اطالعيه هادانشگاه تهران، رژيم فرزاد قبادى را کشت، اعتراض در کوى : در صفحات ديگر
 .و ستون آخر...  آخرين خبر

 يادداشت سردبير

  ١۴صفحه 

 وقتى آه مقتول همدست قاتل مى شود
 گاز گرفتگى سه برابر افزايش يافته است

 شهريار افروزه
١٢صفحه    

  فوريه١٦
روز اعتراض سراسری به جمهوری اسالمی برای 

 آزادی همه دانشجويان زندانى
 ٢صفحه 

  مارس ٨به مناسبت 

 روز جهانی زن
 کمونيسم کارگری و آزادی زن

 گفتگو با مريم کوشا

٦صفحه    

 چرا يورو فارسى؟
 

 مهرداد آوشا
١١صفحه    

 مروری کوتاه بر       

  حوادث کار در چند ماه اخير
 

 على طاهرى
٨صفحه    

 سهام عدالت و حق کارگران
 خسرو الهى

١٠صفحه    

) مصطفی(مصی 
 : شيروانی

 

 !تا آخر ايستاده ايم
۵صفحه    

  مارس، ٨در آستانه صدمين سالگرد 

 روز جهانی زن
 

 !ستمکشی زن ننگ جامعه بشری
٧صفحه   



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

همه دانشجويان زندانی 
 !بايد فورا آزاد شوند 

 

 !آزاديخواهان جهان

زندانی، شکنجه و فشار و                         
دستگيری و تعقيب دانشجويان              
آزاديخواه و برابری طلب همچنان     

 .ادامه دارد
 

 نفر از      ٤٠درحالی که بيش از           
دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب در زندان ها بسر ميبردند،           
نيروهای امنيتی حکومت اسالمی      

 تن ديگر از ياران ما          ١٠ايران     
را در تهران در حالی که جمع                
شده بودند  تا درباره اقدامات                   
بعدی برای آزادی رفقايشان بحث       
کنند، دستگير و روانه زندان اوين      

درمشهد، سنندج، مريوان و      .  کرد
قزوين و اصفهان به خانه های               
دانشجويان حمله کرده اند و تعداد        
ديگری را ربوده اند و روانه                   

 .  زندان کرده اند
 

حکومت اسالمی ياران ما را در           
حالی که بشدت شکنجه شده اند،            
به ديگر زندانيان نشان ميدهد تا            

پيمان پيران در     .  آنها را بترساند    
حالی که پا و کتف راستش را                  
شکسته اند، بهروز کريمی زاده           

ترس و وحشت را به مبارزه ای       
که امروز ديگر در سراسر                  
جهان برای آزادی دانشجويان           

. جاری است، تحميل کند                      
خانواده های زندانيان را زير             
 .  شديدترين فشارها قرار داده اند

 

 !مردم آزاديخواه

ما، دانشجويان زندانی، خانواده       
های زندانيان و کل جنبش                     
آزاديخواهی و برابری طلبی              
امروز بيش از هرزمان ديگری       
به حمايت های شما محتاج                    

 دسامبر ما      ٢٢فراخوان   .  است
برای آزادی دانشجويان زندانی       
با حمايت های بی نظير شما                

ما دانشجويان     .    روبرو شد    
آزاديخواه و برابری طلب                    
صميمانه از تالش های تاکنونی       

. شما سپاسگذاری ميکنيم                     
 ٢٨آکسيونهای سراسری                     

دسامبر يک پيروزی بزرگ و          
فراموش نشدنی بود که صدای          
آزادی خواهان و برابری طلبان       

. ايران را به مردم جهان رساند         
اين تالش و مبارزه اما هنوز               

ياران ما،          .  کافی نيست         
دانشجويان آزاديخواه و برابری      
طلب هنوز در شکنجه گاه ها              
بسر ميبرند، جنبش آزاديخواهی     
و برابری طلبی هنوز زير فشار      

. دستگاه های امنيتی قرار دارند      

  فوريه١٦
 روز اعتراض سراسری به جمهوری اسالمی برای آزادی همه دانشجويان زندانى

در حالی که بر بدنش جای زخم                 
های عميق ديده ميشده است را                  
بخصوص بارها به نمايش گذاشته          

نيروهای امنيتی ياران ما را            .  اند
زير شديدترين شکنجه ها قرار داده       
اند تا اتهامات واهی را که به آن ها          
نسبت ميدهند را قبول کنند و در                
شوهای تلويزيونی کثيف سازمان          
داده شده از طرف خودشان شرکت        

کسانی که جرمی جز دفاع از       .  کنند
آزادی و برابری و انسانيت ندارند         
را ميخواهند وادار به قبول اتهامات       
پوچ رابطه با احزاب اپوزسيون              

 .  بکنند
 

ما دانشجويان آزاديخواه و برابری        
طلب سخنگو و پرچمدار انسانيت و      

. آزادی و برابری در ايران هستيم          
حکومت اسالمی تالش دارد با                  
سرکوب ما، کل جنبش آزادی و                
 .برابری را در ايران سرکوب کند

 

حکومت تحت فشارهايی که تاکنون      
بر او آمده است، وادار به آزادی               
تعداد کمی از ياران ما با قيد وثيقه            

. های بسيار سنگين شده است                    
حکومت اسالمی پيش از آزادی اين      
عزيزان آنها را زير شديدترين                  

حکومت .  فشارها گذاشته است           
تالش دارد تا بخشی از موفقيت                 
اعتراض ما و شما را با ترساندن و         
فشار روحی پس بگيرد تا فضای             

٣۵شماره   

اين سرکوب را بايد شکست داد و         
ما در اين تالش به ياری شما                    

 .محتاجيم
 

 فوريه  ١٦ما به اين مناسبت روز        
را روز اعتراض سراسری به               
جمهوری اسالمی برای آزادی              
همه دانشجويان زندانی اعالم                

همه شما را در هر کجا            .  ميکنيم
که هستيد فراميخوانيم که در اين           
روز از هر طريقی که مناسب                
ميدانيد، خواهان آزادی فوری همه     
دستگير شدگان و توقف فوری               
سرکوب آزاديخواهان و برابری          

 .  طلبان شويد
 

 !آينده از آن ماست
 !زنده باد آزادی
 !زنده باد برابری

  

دانشجويان آزاديخواه و 
برابری طلب دانشگاه های 

 سراسر کشور
  ١٣٨۶  دی٧ – ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧

 !اخطار ما را جدی بگيريد! سرکوب ما غيرممکن است
Monday, 28 January 2008 

تظاهرات های دانشجويان آزاديخواه در شب های گذشته در کوی دانشگاه، يکبار ديگر صف محکم اعتراض ما را                       
آنها ميتوانند رهبران دانشجويان را به زندان بيندازند، شکنجه کنند و دست و پايشان را بشکنند، آنها                        .  بايد به حکومتيان نشان داده باشد       

آنچه که آنها نميوانند، سرکوب جنبش ما           .  ميتوانند مثل امروز يکبار ديگر ده ها دانشجوی معترض را با حمله دستگير و زخمی کنند                         
ما فقر نميخواهيم، ما جدايی جنسی نميخواهيم، ما رفاه بيشتر را خواستاريم، ما خواهان                .  دانشجويان خواستشان خواست مردم است    !  است

! منشور حقوقی دانشجويان هستيم، ما خواهان آزادی همه دانشجويان زندانی هستيم و يکبار ديگر اعالم ميکنيم که دانشگاه پادگان نيست                        
دانشگاه را  !  هجوم نيروهای يگان ويژه و نيروی امنيتی امروز به ما در کوی دانشگاه يکبار ديگر اين قرار پايه ای ما را اعالم ميکند                               

 !پادگان کنيد، ما هم خيابانها را به تسخير خود در خواهيم آورد
 

 ! دانشگاه های ديگر در راهند! اخطار ما را جدی بگيريد. اعتراض ما در کوی دانشگاه ادامه خواهد يافت
 دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

ماموران گارد ويژه ضد شورش         
 تير  18 سال از گذشت        8بعد از    

 امشب بار ديگر وارد محوطه        78
 18.  آوى دانشگاه تهران شدند          

نفر از دانشجويان در حمله گارد          
ضد شورش به داخل آوى                        
دانشگاه از ناحيه سر و دست و پا          

شاهدان عينى    .  مجروح شده اند      
  5 يا    3دانشجو خبر از دستگيري       

نفر از نفرات جلوى جمعيت                    
دانشجويان .  توسط گارد مي دهند     

در حال آمارگيرى از همديگر               
براى پيدا آردن اسم دستگير                   

آيوسك نگهبانى     .  شدگان هستند    
پائين آوى در هجوم نيروهاى               
ضد شورش به داخل آوى آتش             

بيشترين شعار امشب اين       .  گرفت
دانشجو ميميرد، ذلت نمى          :  است
يار دبستانى در تمام                 !  پذيرد

 .  اميرآباد طنين انداز است
 

 7:30تجمع شب سوم در ساعت          
دقيقه بعد از ظهر از جلوي                       

 با   19محوطه انبار و ساختمان           
 نفر از       400حضور نزديك به          

. دانشجويان آغاز گشت                             
دانشجويان با جمع شدن در جلوى       

 شروع به خواندن          19ساختمان    
يار دبستاني آردند و سپس با                   

 به خواندن    19ورود به ساختمان      
يار دبستاني و شعار دانشجوي              

. باغيرت حمايت حمايت پرداختند     
 19پس از خروج از ساختمان               

جمعيت با گردش در ميان                         
 و ديگر             21ساختمان هاي             

ساختمان ها و با خواندن سرود              
يار دبستاني و دانشجوي با غيرت       
به گرد آوري  دانشجويان                          

پس از گردش در                .  پرداختند
 نفر  600محوطه آوى نزديك به        

از دانشجويان با ورود به خيابان          
 آوى به سمت      20پشت ساختمان    

 .درب فنى است حرآت آردند
 

 دقيقه  9:15دانشجويان در ساعت     
به درب آوچك نگهباني ميرسند           
آه بسته است و با شكستن آن                    

. وارد محوطه بازارچه مي شوند        
و پشت درب بزرگتر آه محل                
ورود به خيابان امير آباد است و           

از چند گاهي حمله اي را به                  
سمت آوي تدارك مي بيند آه با         
عقب نشيني دانشجويان به جاي        
خود باز مي گردد ولي اين همه         

 ...ي ماجرا نيست 
 

 در آرزوي ورود به آوي 

  سال8بعد از 
 

  بازداشتي  3 زخمي و حداقل 18

در يكي از اين تعقيب و گريز              
ها به داخل آوي دانشجويان به          
دنبال گاردي آه در حال                         
بازگشت به سر جاي خود است         

غافل از اينكه    .  حرآت مي آنند   
گويي گارديان در انتظار اين              

ناگهان گارديان با    .  لحظه هستند 
تغيير جهت سريع خود بدنبال            
دانشجويان وارد محوطه ي                
آوي دانشگاه مي شوند در حالي      
آه به ضرب و شتم دانشجويان          
مي پردازند و دانشجويان به                

ولي .  سرعت عقب نشيني آنند       
ماموران بدنبال آنان وارد آوي        

گويي سال ها است        .  مي شوند  
. آه در اين آرزو بسر مي برند          

حاصل اين    ،  1378 تير    18از  
 سر   5.   زخمي است    18ورود   

 2 دست شكسته و             3شكسته،    
پاي ورم آرده بر اثر اصابت              
باتوم، باقي زخم هايي سطحي           

 .تر برداشته اند
 

 متر وارد       15گارديان حداقل       
آوي مي شوند و تا محوطه ي            

در اين  .  هم مي آيند20ساختمان  
 نفر از                3هجوم حداقل                

دانشجويان را آه از ديگران               
بعضي مي    (  عقب افتاده اند           

در اين هجوم به         ) نفر    5گويند  
عقب آشيده و از آوي خارج              
مي آنند و به آنها دستبند زده                

دانشجويان زخمي براي    ...  .  و  
مداوا به نمازخانه آوي منتقل             

در آن سوي ميدان         .  مي شوند  
نيز گويي عده اى زخمي شده              
اند ولي براي آنان آمبوالنس               

هر لحظه بر تعداد       .  آماده است  

 اعتراضات دانشجويى 
 !آوى دانشگاه وارد شب سوم خود شد

  بهمن٩سه شنبه  

دانشكده فني است و آن هم اينك                  
 .بسته است تجمع مي آنند

 

يك افسر نيروي انتظامي مي آوشد        
تا دانشجويان را به آرامش دعوت           
آند و از آنها مي خواهد آه به                      

 –.  داخل اتاق هاي خود بازگردند         
گاهي با خودم فكر مي آنم آه آاش         
اين متصديان نظم در جامعه محض      
رضاي خدا حداقل يك آتاب                         
روانشناسي توده ه اى گوستاولوبون     

افسر ظاهرا با اين آار       .  را بخوانند 
خود دارد مهر و عطوفت خود را            
به رخ دانشجويان ميكشد و مثال مي       

. خواهد با آنان اتمام حجت آند                   
جواب دانشجويان مسلما بازگشت          

: نخواهد بود آنان شعار مي دهند              
مزدور برو گمشو و  دانشجو مي             

شعاري آه  .  ميرد ذلت نمي پذيرد        
در اين شب به مطرح ترين شعار            

 .معترضين تبديل مي شود 
 

درگيري بين گارد ضد شورش آه          
تمام محوطه ي خيابان امير آباد از         

 16اتوبان جالل تا انتهاي خيابان            
انتهاي دانشكده تربيت بدني و              (  

را پر     )انتهاي آوي پسران پزشكي     
آرده است و در آوچه ي پانزدهم            
هم مستقر شده است از اين لحظه              

گارد با رژه رفتن    .  شروع مي شود    
در جلوي دانشجويان معترض به            
قدرت نمايي براي آنان مي پردازد         
تا شايد در دل آنان ترس ايجاد آند            
غافل از اينكه با اين آار تنها                        
دانشجويان معترض را جري تر             

دانشجويان شروع به سنگ  . مي آند 
پراآني به سمت گارد مي آنند آه            
البته هيچ آسيبي هم به گارد تا دندان     
مسلح و آموزش ديده نمي زند چرا          
آه اين گارد از نعمتي برخوردار            
است آه دانشجويان فاقد آن هستند           

ولي در مقابل گارد ضد      .  يعني سپر 
شورش هم هراز چندگاهي سنگ            
ها را به طرف دانشجويان بي سپر         

درب بزرگتر توسط   .  بر مي گرداند  
از اين    .  دانشجويان باز مي شود         

لحظه دانشجويان در دودلي ورود          
به خيابان امير آباد و يا ماندن در               
آوي بسر مي برند ولي گارد هر              

٣۵شماره   
معترضين دانشجو افزوده مي               

اآنون دانشجويان حداقل          .  شود
دانشجويان .   نفر هستند          1200

عصباني و غافلگير شده در يك             
اقدام واآنشي نگهباني آوى را به         

البته دانشجويان     -.  آتش ميكشند     
اين عمل را از خود سلب آرده و           

 . آن را به گارد منتسب مي آنند 
 

بعد از اين دانشجويان به پشت                
نرده ها ي آوي  رفته و آنجا پناه            

گارد نيز در جاي خود  . مي گيرند  
البته گارديان آه    .  مستقر مي شود   

گويي از لذت ورود به آوي                      
مدهوش هستند هر از چندي تمايل       
خود را براي ورود مجدد به آوي        
به نمايش مي گذارند ولي هر بار          

 متر وارد ان نمي       2 تا    1بيش از    
شوند و هر بار با عقب نشيني                  
دانشجويان به جاي خود بازمي             

هر آدام از دانشجويان در       .  گردند
پي پيدا آردن هويت دستگير                   
شدگان هم اتاقي هاي خود را مي           
جويد ولي هنوز هيچ اسمي به ما           

 .اعالم نشده است 
 

سنگ اندازي ها ادامه دارد، اين           
بار دانشجويان سپري هرچند                 

نرده هاي       :  آوچك يافته اند            
خوابگاه پسران دانشگاه تهران              

جايي آه سال             )آوي پسران    (
هاست نقاط عطف جنبش                           

 خرداد  1378تير      -دانشجويي را   
 و اينك بهمن    1384 خرداد   1382
براي خود در يادها دارد          -1386

و عموما دانشگاه تهران با آوي            
 . خود شناخته مي شود

 

باقي شب تنها شاهد درگيري هاي        
گارديها گاهي هو      .  پراآنده است  

دانشجويان گاهي سنگ    .  مي آشند 
افسري گاهي فحشي     .  مي اندازند  

مي دهد و دانشجويان گاهي                      
عده اي هنوز      .  جوابي مي دهند     

بدنبال هم اتاقي هاي خود مي                   
عده اي از درد ناله مي              .  گردند
وسايل بهداشتي براي درمان    .  آنند

. مجروحين در دسترس نيست               
 .سرما بيداد ميكند

 29 January 2008 

 
برگرفته از سايت آزادى و                        
برابرى، تلخيص شده توسط يک         

 . *دنياى بهتر



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

بدنبال اعتراض و مبارزات                    
زاديخواهانه و       آسراسری و              

 13برابری طلبانه دانشجويان در       
آذر امسال و روزهاى بعد عليه             
حکومت ننگ و نفرت اسالمی، و       
در شرايطی که مبارزات سرخ و        
پر شور دانشجويی در چند هفته            
اخير از طرف حکومت و                         
مزدورانش هدف وحشيانه ترين          
سرکوبها و سانسور قرار گرفته،        
عليرغم اينکه هم اکنون بيش از            
چندين هفته از دستگيری دهها               
دانشجوی مبارز، آزاديخواه و               
برابری طلب ميگذرد و دستگاه            
فشار و سرکوب و عوامل                         
اطالعاتی حکومت بيشترين                   
فشارهای وحشيانه و غير انسانی        
را برای شکستن و تحقير                           
دانشجويان بکار گرفته اند، در              
حاليکه در همين چند روز اخير            
ابراهيم لطف الهی دانشجوی                  
دانشگاه پيام نور سنندج در زير            
شکنجه های عوامل اطالعاتی              
حکومت بقتل رسيد، در شرايطی        
که دانشگاهها به جوالنگاه                        

دانشجويان تا چندين ساعت                 
در .  همچنان ادامه می يابد               

 6/11/86عصر روز شنبه                
دانشجويان در ادامه و پی گيری       
خواستهايشان دوباره در محوطه    
کوی دانشگاه دست به تجمع و           

در اين اثنا        .  اعتراض ميزنند   
صدها نفر از نيروهای ضد                 
شورش و مجهز به انواع                       
سالحهای سرد و گرم و انواع            
اسپری و گازهای اشک آور               
بالفاصله درخيابان اميراباد               
شمالی مستقر و خيابانهای                    
منتهی به کوی دانشگاه را بسته         
و به محاصره خود در می                    

 . آورند

 

 شب در حاليکه          8در ساعت       
دانشجويان می خواستند از                  
محوطه کوی خارج شده و به              
مردمی که در خيابانهای اطراف   
کوی جمع شده بودند بپيوندند،           
نيروهای ضد شورش به مردم          
خارج کوی و دانشجويان حمله         

دانشجويان با پرتاب      .  ور شدند  
سنگ و چوب بسوی نيروهای          
ضد شورش و سردادن                           
شعارهای آزادی و برابری و             
خواست آزادی دانشجويان                  
زندانی و عليه حکومت به دفاع        

 دانشگاه تهران در التهاب اعتراض
 کامران پايدار

حراست و نيروهای نظامی و انواع      
درندگان و وحوش اسالمی مبدل             
شده اند، در البالی اين همه فشار و        
سرکوب و ارعاب، شکنجه و قتل           
بازداشت، اين همچنان نبض                      
انسانيت، آزاديخواهی و برابری             
طلبی و اعتراض به مذهب و تحقير       
و آپارتايد جنسی است که در                       

 . دانشگاه ميزند

 

 11/86  /5درظهر  روز جمعه             
بيش از هزار نفر از دانشجويان               
دانشگاه تهران در اعتراض به                  
کيفيت بد غذا دست به اعتراض و            

عليرغم هشدارها       .  تجمع زدند      
وتهديدها وعده وعيدهای مسولين           
دانشگاه کار به خشونت و درگيری        

بالفاصله نيروهای ويژه     .  می کشد  
ضد شورش، انتظا می و انواع                 
لباس شخصی های اطالعاتی در            
محل حاضر و محوطه کوی                       
دانشگاه را به محاصره در آورده و        
مانع از پيوستن مردم و دانشجويان        

اعتراض و تجمع            .  می شوند     

٣۵شماره   

تعداد .  از خود پرداختند                    
 نفر    2000دانشجويان بيش از            

عده زيادی از   .  تخمين زده می شد   
مردم با شادی و شعف در                           
خيابانهای اطراف کوی تجمع                
کرده و قصد پيوستن به                                
دانشجويان را داشتند که پليس و            
مزدوران ضد شورش با تهديد و          
ارعاب سعی در متفرق کردن آنها      

اعتراض، تجمع و          ....داشتند و    
درگيری دانشجويان تا پاسی از             

 . شب همچنان ادامه داشت

 

در همين لحظه خطاب به آقايی که       
راستی :  کنارم ايستاده بود گفتم          

مگه می شه صدای انسانيت و                
حق طلبی و رفاه و آزاديخواهی            
را با اسلحه و شکنجه و زندان                 
خفه کرد؟ با پوزخند ی گفت نتيجه  

 ...اش همين است و

 6/11/86 

 !شکنجه گران رژيم اسالمی فرزاد قبادی را در کرمانشاه کشتند
شکنجه گران رژيم اسالمی، فرزاد قبادی يکی از فعالين سياسی کرمانشاه را در بازداشتگاه اطالعات                            "  ايران پرس نيوز   "بنا به گزارش سايت        

 ". بر روی بدن نامبرده عليرغم شکستگی سر و دست، محل اصابت چندين گلوله نيز مشهود بوده است. "کرمانشاه به قتل رساندند
 

اوباش امنيتی رژيم در چندين حمله به منزل احمد جواهری در کرمانشاه احمد جواهری، فرزاد قبادی و سپس فاطمه جواهری، دانشجوی پزشکی                                 
آدمکشان .  پس از آن رابعه قبادی را در خارج از منزل دستگير ميکنند             .   ساله را دستگير و با خود بردند        ٢دانشگاه کرمانشاه و چيا جواهری، کودک        

از .  را نيز دستگير ميکنند     )  برادر فرزاد قبادی   (اسالمی به دنبال اين جنايت خود و بمنظور ايجاد رعب و وحشت، عطا قبادی و فاروق قبادی                                 
 .  ساله که از منزل در زمان حمله نيروهای اطالعت فرار کرده است، اطالعی در دست نيست١٢سرنوشت کاوه جواهری، نوجوان 

 

در زمان شکنجه اين افراد در اداره اطالعات، نيروهای امنيتی جسد فرزاد قبادی را برای هرچه بيشتر                                   :  "در اين گزارش همچنين آمده است          
همينطور از ديگر افرادی که مجبور به روئيت جسد شکنجه شده فرزاد قبادی شدند ميتوان به                       .  هراسناک نمودن اين افراد به روئيت آنان ميرسانند          

فاطمه جواهری و رابعه قبادی اشاره نمود که باالخص رابعه قبادی خواهر وی در حال حاضر به شدت دچار بيماری روانی گشته است و تمرکز و                               
 ."گزارش گرديده است که خواهر فرزاد مدعی بوده است که برادرش را در مقابل چشمانش تيرباران نموده اند. حافظه خود را از دست داده است

 

کشتن فرزاد  .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين جنايت وحشيانه رژيم اسالمی را محکوم ميکند و با خانواده اين عزيزان عميقا اظهار همدردی ميکند                      
حکومت چاقوکشان اسالمی تا زمان شيرين مرگ حکومتشان باز هم جنايت خواهند              .  قبادی يک جنايت ديگر در کارنامه رژيم صد هزار اعدام است            

روزی که حکومت   .  اين حکم مردم است    .  اما نميتوانند از سقوط محتومشان جلوگيری کنند        .  باز هم شکنجه خواهند کرد     .  باز هم خواهند کشت    .  آفريد
اسالمی سرنگون شوند، روزيکه آزادی و برابری و انسانيت و رفاه به قدرت برسد، تمام سران رژيم اسالمی و عامالن اين دستگاه آدمکشی را به                                  

 !آن روز دور نيست. جرم جنايت عليه مردم محاکمه خواهيم کرد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨۶ بهمن ٧ – ٢٠٠٨ ژانويه ٢٧   



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 -سازمان ها      -به تمام نهادها         
 تشکل ها و انسان های شرافتمند

فکر نمی کنم تکذيب خبر           !  رفقا
بازداشت من در حاليکه هنوز                

 تن از رفقای                  ۴٠بيش از            
قهرمانمان در زندان های                          
جمهوری اسالمی به سر می برند       

در واقع   .  کسی را خوشحال کند       
تکذيب بهانه ای است تا بتوانم با           
مبارزان راه آزادی و برابری از          

قبال   !رفقای دربندم سخن بگويم           
بايد از تاخير زيادی که در تکذيب       
خبر بازداشت ايجاد شد از تمام              
رفقا رسانه ها و مخصوصا مادرم      
و خانواده ام که دراين مدت رنج           
زيادی را متحمل شده اند                            

 .عذرخواهی کنم
 

پس از يورش شبانه ی ماموران           
وزارت اطالعات به رفقا و                      

نفر از رفقا در      ٢درحاليکه من و      
! خارج از خانه ی محاصره شده         

بوديم يکی از رفقای داخل خانه            
در تماس تلفنی مرا در جريان                
محاصره و يورش قرار داد                     

همان شب پس از اينکه رفقا         ...و  
و رسانه ها را در جريان                            
خبريورش قرار داديم محل                      
زندگی مان را تغيير داديم اما                  
صبح روز بعد در خيابان مورد             
حمله قرار گرفتيم که پس از                     
خالصی از چنگ ماموران به               
خاطر شرايط بد روحی و عدم               
امنيت جانی مجبور شديم به                     
حاشيه ی تهران و به جايی پناهنده     

که هيچ دسترسی به                  !  شويم
به .  نداشتيم...اينترنت و اخبار و        

هرحال من روز شنبه در جريان          
خبر بازداشت خودم قرار گرفتم            
و در تماس با سايت آزادی                        
برابری خبر را تکذيب کردم که           
به خاطر مشکالت فنی رفقا موفق       

 .به کار کردن آن نشدند
 

 !آزاديخواهان و انسانهای شريف

 ماه از بازداشت گسترده        ٢قريب  
ی دانشجويان چپ دانشگاه های           

دراين مدت     .  ايران می گذرد         
جمهوری اسالمی نه تنها به افکار      
عمومی و اعتراضات جهانی                 

تحت تعقيب قرار داده اند و                  
. زندگی مان را به هم ريخته اند        

رفيق علی کانطوری را                         
همزمان با يورش های تهران            
در خيابان های قزوين می                    

 هفته     ١ربايند و ما بعداز                    
رفقايی که    !  خبردار می شويم      

بازداشت نشده ايم به             !  هنوز
شکلی مخفيانه زندگی می کنيم          
و به خاطر عدم امنيت جانی و            
روحی هر چندروز بايد محل             

به گفته  .  زندگيمان را تغيير دهيم   
ی پدر رفيق روزبه ما در                      
فضايی به شدت کافکايی زندگی      

 !می کنيم
 

به ما و       !  آزاديخواهان جهان   
 !رفقای دربندمان کمک کنيد

جمهوری اسالمی برای                         
سرکوب دانشجويان آزاديخواه و    
برابری طلب شمشيرش را از           
رو بسته است و با خيالی راحت        
و خونسردانه دارد تک تک ما           

شبانه .  را از خيابان ها می ربايد     
به محل زندگی مان يورش می          

! آورد و با محاصره ی نظامی          
رفقايمان را به شکلی فله ای                
بازداشت و روانه ی اوين می            

دانشجويان آزاديخواه و          .  کند
برابری طلب ايران تحت شديد          
ترين و ظالمانه ترين                                
فشاروسرکوب قرار دارند و              
تمام مدعيان حقوق بشری و                
دولت های به ظاهر آزاديخواه          
اروپايی به سکوت ننگين و غير      
انسانی خود ادامه می دهند و به         
فکر قراردادهای نفتی خود با             

از تمام           !  ايران هستند          
آزاديخواهان جهان ميخواهيم که     

. به دانشجويان دربند کمک کنند      
نگذاريد جمهوری اسالمی با              
خيالی آسوده به سرکوب های            

به ميدان بياييد و     .  خود ادمه دهد  
از فرزندان قهرمان و آزاديخواه      

دانشجويان .  خود کمک کنيد          
آزاديخواه و برابری طلب ايران      

شجاع -شريف ترين    -پاک ترين  
ترين و پيشروترين فرزندان اين      

جرم رفقای ما فقط و             .مملکتند
فقط آزاديخواهی و برابری                  

 :شيروانی) مصطفی(مصی 

 ! تا آخر ايستاده ايم
توجهی نکرده است بلکه با                          

 تن   ١٢شبيخون گسترده ای تعداد          
از رفقای ديگرمان را به اسارت              

بسياری از رفقای         !  گرفته است    
زندانی در اين مدت تحت شرايط             
وحشتناک و در سلول انفرادی به            

 -رفقا سعيد حبيبی      .  سر برده اند      
نادر احسنی و پيمان پيران هنوز              
هيچ ارتباطی با خانواده هايشان               

رفيق بيتا      .  برقرار نکرده اند           
صميمی زاد روز قبل از بازداشت         

. در بيمارستان بستری بوده است           
محمد پورعبداهللا از سردردهای               

. مزمن و سينوزيت رنج ميبرد                 
رفيق امين قضايی از مشکالت                 

رفقا .  قلبی وريوی در عذاب اسيت       
پيمان پيران و     -بهروز کريمی زاده  

بسياری ديگر نيز مشکالت متعددی     
دارند که سلول انفرادی و فشارهای      
زندان آنان را در معرض آسيب               
های جدی و خطرناک قرار داده              

 .است
 

 !آزاديخواهان و برابری طلبان

سوال من از شما اين است که در              
اين مدت برای آزادی دانشجويان            
دربند چه کرده ايد؟ از چه راهی و          
چگونه جمهوری اسالمی را تحت         
فشار قرار داده ايد؟ تا چه اندازه                
افکار عمومی و مجامع بين المللی          
رادر جريان سرکوب شديد و بی              
سابقه ی فعالين دانشجويی طيف              
چپ در ايران قرار داده ايد؟ پخش          
خبر و تکان دادن سر به نشانه ی              
اظهار تاسف برای ما و رفقای                  

مجيد .  دربندمان هيچ ارزشی ندارد     
اشرف برای رسانه ها فقط يک اسم       
است؟ صدرا پير حياتی و آناهيتا              
حسينی و محمد پور عبداهللا نيز                  

 نفر بازداشتی برای             ۶٠.همچنين
! رسانه ها فقط يک رقم است                     

دراين ميان اما هيچ کس نمی داند             
که در اين مدت چه بر سر ما و                   
رفقايمان آمده است؟ کسی نمی داند        

 روزاز بازداشت       ۴۵که پس از          
های اوليه چرا و چگونه به محل              
زندگی رفقايمان حمله شده است و          

 دانشجوی چپ انساندوست و            ١٢
شريف ديگر راهی اوين شده اند؟            
در تمام اين روزها تک تک مارا             

٣۵شماره   
دفاع از شرافت انسانی    .طلبی است 

جنبش پيشرو  .  و مقام شامخ انسان     
چپ دانشجويی چنان نظام سرمايه      
داری را به وحشت انداخته است           
که به يورش های شبانه و ربودن           
های خيابانی سعی در سرکوب آن        
و ايجاد فضای رعب و وحشت               

. برای منفعل کردن فعالين آن دارد      
مطالبات راديکال ما مطالبه تمام           

معلمين و زحمت     -زنان  -کارگران
جنبش ما در      .  کشان ايران است     

پيوند عميق اش با جنبش راديکال         
زنان و کارگران افق رهايی و                 
برابری تمام انسان ها را رقم می           

هدف دانشجويان چپ ايران           .زند
رهايی زنان از آپارتايد ارتجاعی         

مبارزه ی بی امان با فقر        -جنسيی  
اختالفات وحشتناک    -و گرسنگی    

 -تن فروشی زنان                         -طبقاتی
ديکتاتوری و خفقان و هرگونه               

 .فضای سياه و غير انسانی است

ما به رغم اين هجمه ی سنگين و            
يورش های پی درپی جمهوری             
اسالمی ذره ای از آرمان هايمان           

ما فاشيست    .  کوتاه نخواهيم آمد       
 خردادی و برادران                  ٢های      

مشارکتی و کارگزارانی نيستيم که      
با يک تشرعقب نشينی کنيم و به            
سهممان از قدرت و دالرهای نفتی      

ما محسن آرمين و           .  قانع شويم   
سعيد حجاريان و جاليی پور و                
کروبی نيستيم که بر سر کرسی              
های مجلس و دولت چانه زنی                 

ما از نسل آنانی هستيم که              .  کنيم
در راه آزادی و برابری                               
کوچکترين هراسی از مرگ هم            

 .نداشتند
 

ما در تمام جرم های رفقای در                
اگر .  بندمان شريک هستيم                

آزاديخواهی و برابری طلبی جرم        
من در تمام    .  است ما همه مجرميم    

جرم های بيتا صميمی زاد شريک       
من همدست محمد پور              .  هستم

در .عبداهللا و علی کانتوری هستم          
-امين–تمام جرم هايی که آناهيتا           

بهزاد و بيژن            -مرتضی-سروش
مرتکب شده اند من نيز همراهشان      

ضمن دعوت دوباره از        !  بوده ام  
تمام آزاديخواهان جهان به دفاع             
همه جانبه و گسترده از                                 
دانشجويان دربند با يارانمان پيمان      
ميبنديم که تا آخرين نفس در راه             

  .آزاديشان تالش کنيم

 زنده باد برابری



٦صفحه   يک دنياى بهتر   

 ٨ صد سال از         :يک دنيای بهتر    
. مارس روز جهانی زن ميگذرد         

صد سال تالش برای برابری زن        
موقعيت زن را   .  و مردم در جهان   

پس از اين تالشها در جهان                      
 کنونی چگونه می بينيد؟ 

 

 جنبش زنان برای           :مريم کوشا   
آزادی و برابری در صد سال                 
گذشته هم پيشروی داشته و هم               

پيشروی ها به همت     .  عقب نشينی 
جنبش زنان و جنبش عمومی عليه      

و جنبش چپ در دهه : جنگ طلبی
 زنان را در موقعيت           70 و      60

زنان بويژه در     .  بهتری قرار داد    
 يا  100کشورهای غربی نسبت به    

 سال گذشته از استقالل                        50
اقتصادی بيشتری در گذران                   

از نظر  .  زندگی شان برخوردارند  
سياسی و حقوق مدنی نيز ما شاهد       

حق .  دخالت فعالتر زنان هستيم         
رای برای زنان اوايل قرن بيستم         

آنهم در     .  برسميت شناخته شد        
رشد .  نتيجه انقالب روسيه بود          

سرمايه داری و تکنولوژی از               
يکطرف و جنبشهای اجتماعی از       
طرف ديگردر اين صد سال تاثير       
مستقيم در موقعيت بهتر زنان                

 . داشته است

 

ولی در هر دوره که زنان                          
خواسته های خود را بر جامعه              
حک کردند تالش برای ترمز                
زدن به اين پيشروی از طرف                
سيستم سرمايه داری و دولتها کم          

کماکان زنان از           .  نبوده است     
. حقوق برابر برخوردار نيستند           

کماکان دستمزد زنان با مردان              
. برای کار مشابه برابر نيست               

کماکان زنان بخاطر زن بودن و           
موقعيتشان در خانواده از                          
موقعيتهای برابر برخوردار                  

خشونت عليه زنان حتی         .  نيستند
در پيشرفته ترين کشورها ابعاد            

فرهنگ غالب     .  وحشتناک دارد    
متاسفانه هنوز فرهنگ ضد زن            

 . است

 

تشکل و آزادی بيان را سرلوحه       
مباره خود قرار دهد عمال جاده         
را برای جنبش زنان صاف                 

و متقابال، هر گونه               .  ميکند
پيشروی جنبش زنان برای                  
کسب اين حقوق عمال موقعيت          
ساير جنبشهای آزاديخواه را              

موقعيت مبارزه     .  بهتر ميکند    
سياسی در ايران برای همه                  
جنبشهای مترقی و برابری طلب     
ايجاب ميکند که برای خواسته          
های به حق و راديکال پايه ای           

همبستگی با ساير     .  مبارزه کنند  
جنبشهای اجتماعی در ايران              
يکی از حلقه های اساسی برای         

 . پيشروی جنبش زنان است

 

 بنظر شما         :يک دنيای بهتر        
اصلی ترين حلقه ای که امروز         
برای پيشبرد امر آزادی زن در        
جامعه در دست گرفت                            
کدامست؟ پيشروی جنبش آزادی    
زن به چه عواملی گره خورده           

 است؟ 

 

 يک مسئله که برای     :مريم کوشا 
خود من مشغله فکری درست            
کرده عدم حضور يک جنبش             
قوی و راديکال و موثر در                   

بنظر .  کشورهای پيشرفته است    
من جنبشهای اجتماعی و جنبش       

 20زنان آنطور که در قرن                 
جلوی صحنه و فعال بودند االن        

اشتباه .  کمتر حضور موثر دارند   
سازمانهای فراوانی         .  نشود

درسطح جهان وجود دارند که           
جلسه .  فعاالنه کار ميکنند              

ميگذارند وب سايت دارند ولی         

  مارس روز جهانی زن٨به مناسبت 

 کمونيسم کارگری و آزادی زن
 گفتگو با مريم کوشا

. در باال به عقب نشينی اشاره کردم       
موقعيت زنان در کشورهايی مثل           
ايران و منطقه عقب نشينی بوده               

نه به اين خاطر که زنان                 -است
به اين خاطر   .  عقب نشينی کرده اند    

که نيروهای ارتجاعی و بويژه                  
اسالم سياسی بر جامعه حاکم شده           

همه ميدانيم که چطوری قوانين      .  اند
عقب افتاده ضد زن مثل حجاب                 
اجباری، سنگسار، آپارتايد جنسی و     
غيره موقعيت زنان را عقب رانده          

زنان در ايران اين موقعيت         .  است
را قبول نکرده اند و هر روز عليه           

 . آن مبارزه ميکنند

 

 در ايران    :يک دنيای بهتر   
مساله زنان يکی از                       
محوری ترين مسائل                   

زنان يک     .  جامعه است    
نيروی عمده در تحوالت          
آزاديخواهانه و برابری             

. طلبانه جامعه هستند                   
مصافهايی که پيشاروی            
اين جنبش آزادی زن در            

جامعه قرار دارد را چگونه می                
 بينيد؟ 

 

 هر گونه پيشروی             :مريم کوشا    
جنبش برای آزادی و برابری زنان        
در ايران ارکان جمهوری اسالمی         

زنان يکی از     .  را بلرزه درمياورد    
نيروهای محوری سرنگونی                     

اولين .  جمهوری اسالمی هستند         
حمله جمهوری اسالمی پس از سر        

اين .  کار آمدن سرکوب زنان بود          
سرکوب هنوز ادامه دارد و يکی از       
مولفه های اصلی در جلو گيری از         

جنبش .  پيشرفت جنبش زنان است       
برای آزادی زن در ايران بسيار               
قوی است و خواستهای مشخص             
ضد اسالم سياسی و برای                             
سکوالريسم دارد ولی مورد                       

حق تشکل و    .  خشونت دولتی است   
آزادی بيان از مردم در ايران سلب         

اين خود يکی از عوامل کند           .  شده
کردن پيشروی هر جنبش                             

از اين نظر هر     .  آزاديخواهانه است 
جنبشی که اين دو خواسته يعنی حق    

٣۵شماره   
فوکوس و هم خط با يک افق                     
بزرگ برای يک تغيير اساسی              

اين خود يکی از مولفه             .  نيستند
های مقايسه موقعيت زنان درصد       

جنبش .    سال گذشته و امروز است  
زنان در کشورهای  پيشرفته خود       
را به سازمانهای ان جی او که در         
کنار دولتها و ارگانهای بين المللی      
آرام آرام مشغول کرده اند و                     

. بعنوان گروه فشار عمل ميکنند          
. در جای خود مهم و پرفايده است        

حضور .  ولی تعرضی نيستند           
وسيع و موثر در ابعاد اجتماعی            

يک مثال خيلی ساده همين      .  ندارند
 مارس   8زمانی   .   مارس است    8

شهرهای اصلی اين کشورها                  
تبديل ميشد به حضور وسيع مردم       

ما .  با خواستهای برابری طلب          
ديگر شاهد اين تجمعات وسيع                

 مارس ميايد و ميرود و        8.  نيستيم
خيلی ها نميفهمند که چه روزی             

حلقه اصلی در اين           .  بود
کشورها استفاده از                         
امکانات موجود                               

بخصوص رسانه های              (
برای طرح          )  عمومی

خواستهای مشخص جنبش      
 . زنان است

 

حلقه اوليه و اصلی در                  
ايران و کشورهای تحت            
حکومت اسالم سياسی از صحنه         
خارج کردن اسالم سياسی از                 
حکومت و دخالت درزندگی مردم      

جنبش برای آزادی زن در        .  است
ايران بروشنی نشان داده است که        
از جمهوری اسالمی تنفر دارد و         
عليه آپارتايد جنسی و برای يک           

. جامعه سکوالر مبارزه ميکند             
حلقه اصلی اتحاد روی اين                       

 . خواسته ها و متشکل شدن است

 

 چه پيامی برای      :يک دنيای بهتر   
 مارس امسال به جامعه داريد؟          ٨

خطابتان به فعالين آزادی زن                  
 چيست؟ 

 

 مارس را به هر          8  :مريم کوشا  
نحوی که ميتوانيم بايد زنده نگه             
داريم و مطالباتمان را تا هر جا              

. ميتوانيم در معرض ديد بگذاريم        
نه به آپارتايد جنسی؛ آزادی،                   
برابری، سکوالريسم خواست              

 . *ماست



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 8ما در آستانه صدمين سالگرد             
مارس، روز جهانی زن، قرار              

يک قرن پيش جنبش                .  داريم
 8سوسياليستی بين المللی روز             

مارس، روز اعتصاب زنان                   
کارگر نساجی نيويورک را                     
بعنوان روز جهانی زن، روز                
جهانی عليه تبعيض جنسی و                  
برای برابری زن و مرد اعالم               

اين روز با اين هدف تعيين         .  کرد
شد که دنيا را به وجود اين پديده             
شرمناک، اين ستم ضد انسانی، و        
موقعيت نابرابر و برده وار نيمی         
از جامعه بشريت متوجه کند و               
بشريت آزاديخواه، برابری طلب        
و جنبش سوسياليستی را به                      
مبارزه با اين ستم و تبعيض                      

 . متعهد کند

 

طی اين صد سال مبارزه جنبش            
حقوق زن و جنبش سوسياليستی،        
زنان توانسته اند در اروپا و                     
آمريکای شمالی جنبه های برده            
وار ستمکشی زن را زائل کنند و          
به حقوق برابر در برخی وجوه             
اقتصادی، اجتماعی و سياسی               

اما در اين بخش از          .  دست يابند  
دنيا نيز هنوز متوسط دستمزد                

 درصد از دستمزد     30زنان حدود   
مردان کمتر است، نقش زنان در         

. عالم سياست هنوز محدود است         
هزاران زن تحت خشونت                        
باصطالح خانگی قرار ميگيرند،       
تجاوز جنسی، تحقير و فرودستی        
هنوز يک پديده قابل تشخيص در         

 . اين جوامع است

 

 8در آستانه صدمين سالگرد                   
مارس در دنيايی که به در حال              
توسعه معروف شده است، ميليون      
ها زن در بردگی مطلق سرمايه،         
دولت و خانواده هر روز از نو،            
خشونت، تحقير، فقر و فالکت را         

. در ابعاد جديد تجربه ميکنند                  
ارزش های قرون وسطايی و                 
مردساالر که توسط نهاد مذهب            
تقويت و پاسداری ميشود حلقوم            

خشونت فيزيکی  .  زنان را ميفشرد  

جنبش آزادی زن در ايران                   
صرفا عليه يک نظام سياسی در      

. يک جامعه معين نمی جنگد              
جنبش آزادی زن عليه اسالم               
سياسی که اکنون يک جنبش بين      
المللی است و سيطره خود را نه       
تنها در کشورهای تحت سلطه           
اسالم، بلکه از آن فراتر نيز                

از .  گسترده است، مبارزه ميکند    
اين رو است که جنبش آزادی             
زن رسالتی بس مهم را بر عهده       

پيروزی جنبش آزادی          .  دارد
زن، فقط زنان ايران را از ستم          
و تحقير و خشونت رها نميکند،        
درهای آزادی را به روی تمام           
زنان تحت سلطه اسالم                           

 . ميگشايد

 

جامعه ايران، جامعه ای                        
متحول، ملتهب و تشنه آزادی و        

مردم حکم به        .  برابری است   
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند      
و برای به زير کشيدن آن                       

جنبش آزادی     .  مبارزه ميکنند    
زن در ايران يکی از قوی                     
ترين، گسترده ترين و تعيين               
کننده ترين جنبش های اجتماعی      
عليه رژيم اسالمی، عليه اسالم        
سياسی، عليه دولت مذهبی،               
عليه اسالم و برای ايجاد                        
تغييرات بنيادی و راديکال در           

از سوی جنبش ها     .  جامعه است 
و گرايشات سياسی بورژوايی          
متفاوت تالش بسياری برای               
محدود کردن خواست ها، اميال       
و افق اين جنبش انجام ميگيرد،         
ميکوشند اين جنبش را به کم               

ميکوشند به آن        .  راضی کنند   
آزادی زن با اسالم    "بقبوالنند که   

ميکوشند "  در تناقض نيست،        
ديه "مطالبات اين جنبش را به           

به لغو چند همسری و           "  برابر
آن .  صيغه و امثالهم تقليل دهند        

جامعه غربی     "  فساد"را از         
ميکوشند شرق          .  ميترسانند

. زدگی را به افق آن تحميل کنند        
جنبش حقوق زن در ايران                    

 .دارای گرايشات مختلف است

 

  مارس، روز جهانی زن٨در آستانه صدمين سالگرد 
 

 !ستمکشی زن ننگ جامعه بشری
و روانی يک وجه دائمی زندگی              

برای .  زنان را تشکيل ميدهد                
بسياری اين شرايط ازلی و ابدی و          

خدا .  "غيرقابل تغيير بنظر ميرسد       
است، لذا پايانی بر آن                "  آفريده
برای بسياری بايد سوخت و      .  نيست
اما همواره در کنار تسليم و      .  ساخت

رضايت به سرنوشت، اعتراض و        
جنبش .  عصيان نيز وجود دارد            

عليه فرودستی زن و برای تغيير             
شرايط موجود يکی از داده های               

 .تاريخ بشری است

 

مبارزه برای رفع تبعيض از زنان          
همچون خود ستمکشی زن سنت              

در برهه هايی از    .  دار و زنده است   
تاريخ بخشی از دنيا پرچمدار                     
آزادی زن و پيشتاز مبارزه عليه              
زن ستيزی و مردساالری بوده                 

در قرن نوزده اروپای                 .  است
غربی، در اوايل قرن بيست و                    
همزمان با انقالب اکتبر، روسيه و         

 و  60سپس شوروی، در دهه های        
 ميالدی اروپای غربی و آمريکا    70

. اين نقش پيشتاز را بعهده داشتند             
اکنون جنبش آزادی زن در ايران            
 . در چنين مکانی قرار گرفته است

 

جنبش آزادی زن در ايران با                      
معضالت و موانع بسياری روبرو         

مبارزه با يکی از                          .  است
خونخوارترين رژيم های تاريخ              

بشری، يک نظام زن ستيز که                   
فرودستی و خشونت عليه زن يک          
خصلت پايدار و هويت                                   
ايدئولوژيک آن را می سازد،                    
مبارزه عليه ستمکشی زن را به               
امری دشوار و بعضا طاقت فرسا           

اما اين جنبش سر      .  بدل کرده است   
روز به روز گسترده       .  تسليم ندارد  

. تر، قوی تر و راديکال تر ميشود          

٣۵شماره   
در کنار اين جريانات رنگارنگ          
عقب مانده بورژوايی، جنبش                 
کمونيسم کارگری خواهان آزادی       
بی قيد و شرط زنان و برابری                
کامل و واقعی اجتماعی،                            
اقتصادی و سياسی زن و مرد                 

کمونيسم کارگری ميکوشد     .  است
اين جنبش را به افق ماکزيماليست       
خواستن تمام آزادی و برابری و           
عدم تسليم و مقابله با تقليل گرايی         

. جريانات ديگر تجهيز کند                       
کمونيسم کارگری برای رهايی            
جامعه از هر نوع ستم و تبعيض           
اجتماعی، سياسی و اقتصادی                

کمونيسم کارگری   .  مبارزه ميکند  
برای مذهب زدائی از جامعه و              
برقراری يک نظام سکوالر                    
مبارزه ميکند، نظامی که در آن            
مذهب از دولت، آموزش و                       
پرورش و سيستم قانون گذاری             

. جدا و امر خصوصی افراد است       
کمونيسم کارگری برای امحای            
مبانی مادی ستمکشی زن، نظام           
طبقاتی، استثمارگر و مملو از                
تبعيض سرمايه داری مبارزه                

 . ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با          
آزادی زن، معيار آزادی            "پيام    

، زنده باد آزادی زن      "جامعه است 
و ستم بر زن موقوف، نه به                      
آپارتايد جنسی، نه به حجاب                    
اسالمی و زنده باد سوسياليسم،              

 مارس روز جهانی زن     8باستقبال  
ميرود و تمام زنان آزاديخواه و              
برابری طلب را فرا ميخواند که            
برای ساختن يک جامعه آزاد و             
برابر و عاری از ستم و تبعيض،          
جامعه ای که زن و مرد در آن                 
آزاد و برابر در کنار هم زندگی             

 !ميکنند، به ما بپيوندند

 

 !زنده باد آزادی زن

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

آزادی، برابری، حكومت 
 !آارگری

 زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ١٣٨٦ بهمن ٩-٢٠٠٨ ژانويه ٢٩



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

حادثه و نقص عضو و مرگ در           
حين کار، يک واقعيت است که             
هر ورز از کارگران قربانى                   

اين موضوع بويژه در          .  ميگيرد
صنايع خودرو سازی مرتبا اتفاق        

صنعتی که از چهار سال     .  مى افتد 
 درصدی    1000پيش با رشدی           
خستگی، عدم   .  مواجه شده است     

تمرکز، عدم اعتماد و اطمينان به         
) نبود امنيت شغلی     (ادامه کاری      

پيمانی و قراردادی بودن بيش از         
 در صد کارگران در                             90

خودروسازی ها، شب کاری                  
هفتگی و به هم خوردن ساعت               
داخلی بدن کارگران در انطباق با        
محيط، حواس پرتی به خاطر                 
فشار های اقتصادی سرمايه بر             
کارگران، نداشتن سرپناه و                      

با کرايه منزلی        -مستاجر بودن      
نان [که حتی بيشتر از دريافتی              

و نداشتن هيچگونه تشکل          -است
کارگری که در آن کارگران                    
بتوانند پيگير مشکالت عديده خود      
باشند از جمله مهم ترين عواملى          

حوادث "هستند که وقوع                           
اما .  را تسهيل ميکنند     "  کارگری

فقدان سيستم ايمنى در محيط کار،       
يا سيستم ايمنى نامطلوب و                       
ارزان، منشا اساسى اين حوادث          

ايران تنها کشور گلوله زدن     .  است
به سينه کارگر معترض نيست،            
ايران از جمله کشورهائى است            
که هر روز کارگر را در محيط             
کار ميکشد و نامش را در گوشه           

" صفحه حوادث   "اى پرت در            
در مورد  .  روزنامه ها درج ميکند   

کارگران افغانى حتى خود را                 
ملزم به درج نام کارگر هم                        

 !نميکنند

 

در اين نوشته سعی می کنم گوشه         
هايی از سوانح کار را گزارش              

البته مسلم است که اين تنها          .  دهم
گوشه ای از ستم سرمايه داری              
اسالمی به جان کارگر است اما با        
همين آمار ميشود ابعاد دقيق                    

برای ما     .  فاجعه را حدس زد            
کمونيست ها يک شب گرسنه                 
ماندن کودکی هم غير قابل تحمل          

اين دو کارگر سقوط کرده و           (  
هم چنين در    )  در دم کشته شدند     

روز های سوم و دهم مهرماه و         
 نيز در      1384 مهرماه      25در   

همين پروژه چهار کارگر سقوط     
کرده و دچار نقص عضو دائمی      

 در  1384 مهرماه   25در  .  شدند
سالن پرس پارس خودرو                      
انگشتان دست يکی از کارگران      

 .پرس کار قطع ميشود

 

 :شرکت ايران خودرو

 يکی از   1386 شهريور ماه   15 
کارگران شرکت ايران خودرو        
در اثر سقوط پالت از روی                  
ليفتراک جان خود را از دست            

علی اکبر شورگشتی کارگر    .  داد
انبار ريخته گری در اثر يک              
حادثه در جلوی چشم همکاران         

. خود به طرز فجيعی کشته شد          
اين کارگر قربانی سياست های        
غلط و ناقص مديريت شرکت            
که کار رانندگی را به شرکت             
های پيمان کاری سپرده است             

اين شرکت ها بدون هيچ            .  شد
گونه نظارتی و آموزشی و                  
بدون رعايت استاندارد های               
رانندگی در محيط کاری                       

مرگ .  مشغول به کار هستند          
شور گشتی نشان داد هنوز                   
محيط های کاری ناامن بوده و           
بازرسين وزارت کار هيچ گونه      

سال .  نظارتی بر آن ندارند              
گذشته کارگر ديگری به نام                 
پيمان رضی لو بر اثر شدت                

بيست و ششم     .  کار جان باخت    
شهريور ماه نيز مقارن ساعت          

 بعدازظهر يکی ديگر از                   4
کارگران جوان ايران خودرو            

 بر اثر    3در سالن پرس شماره        
برخورد با قالب در دم کشته                

 26علی امامی کارگر        .  ميشود
 که در   3ساله سالن پرس شماره     

شيفت دوم کار می کرد در اثر           
برخورد قالب با قالب ديگر جان      

اين .  خود را از دست می دهد           
حادثه در اثر نادرست برداشتن        
قالب با جرثقيل بوجود می آيد و        
علی امامی در اثر تاب قالب بين       

 مروری کوتاه بر حوادث کار در چند ماه اخير
 

 على طاهرى

است چه برسد به اين که فوج فوج           
انسان زحمتکش برای چاق کردن          
سرمايه دار های رذل هر روزه                

 .جان بدهند

 

 علی سرحدی جوان       :شرکت سايپا  
 ساله ی اهل بيجار کردستان               27

کارگر سالن پرس شرکت خودرو          
 8سازی سايپا در مورخ پنج شنبه           

بعد از ظهر در حال کار با دستگاه           
محل سازمانی    ( تنی        500پرس    
ناگهان بخشی از بدنش از         )  کارش

سمت سر و تنه در مقابل چشم                     
حيرت زده ساير کارگران به زير           

او سه سال بود که در         .  پرس رفت 
سالن پرس شرکت سايپا به عنوان           

او .  پرس کار مشغول به کار بود           
در حال تدارک مراسم عروسيش            

زمانی که اين اتفاق افتاد                  .  بود
تمامی کارگران سالن پرس ساير            
دستگاه ها پرس را خاموش کردند          
و در مقابل دستگاه پرسی که اين              

در اين  .  اتفاق افتاده بود جمع شدند       
لحظه کارکنان بخش حفاظت                     
ايمنی، به جای اينکه حالت روحی          
ساير کارگران را در نظر بگيرند،         
برای خوش خدمتی به مديران                   
شرکت شروع به اظهار نظر در              
مورد مقصر بودن کارگر جان                  
باخته کردند که ناگهان تمامی                     
کارگران سالن پرس به شکل دسته         
جمعی به مسئوالن حفظت ايمنی             

در .  شرکت سايپا اعتراض کردند       
اين لحظه مديريت شرکت سايپا                
تصميم به تعطيل کردن شيفت های        

آنها از برخورد   .  دوم و سوم گرفت    
کارگران ناراحت و عصبی بيم                

 .داشتند

 

در مجموعه ی شرکت های سايپا            
 10طی دو سال گذشته بيش از                  

مورد حادثه منجر به فوت و نقص          
عضو اتفاق افتاده است که از مهم            
ترين آن ها می توان به مرگ                      

 تير ماه       25ابولقاسم احمدی در           
، علی آدينه در دوم مرداد              1384
 در پروژهی ال نود پارس            1384

.خودرو وابسته به سايپا اشاره کرد       

٣۵شماره   
دو قالب گير می کند و شدت                     
حادثه طوری بوده که ايشان قبل           
از رسيدن به بيمارستان در دم                

 .جان می بازد

 

به دنبال اين حادثه کارگران پرس       
توليد را متوقف می کنند ولی                   
مديريت از ترس گسترش                          
اعتراض بالفاصله سالن پرس را        
تعطيل می کند و کارگران را                  
روانه خانه هايشان می کند اين               
دومين حادثه در عرض بيست               

 .روز بود

 

کارگران ساختمانی نيز به هنگام        
کار به کرات دچار حادثه می                   

 :شوند

در پی سقوط ديوار مجاور در               
محل گود برداری پاساژ در دست        

 نفر از     8احداث در شهر قدس،          
کارگران اين پروژه جان خود را         

اين حادثه در         .  از دست دادند        
 در زمانی رخ داد       15:30ساعت  

 نفر از کارگران ساختمانی         8که   
شاغل در پروژه دست ساخت                 
پاساژ بزرگ ميالد شهر قدس بر          
اثر ريزش ديوار کناری محل گود       
برداری زير آوار ماندند و زنده            

 19يک کارگر       !  به گور شدند      
. ساله بر اثر ريزش آوار کشته شد      

اين حادثه به علت عدم شمع بندی         
 5در حادثه ديگر    .  مناسب رخ داد  

کارگر در حال گودبرداری برای        
ساخت يک مجتمع بر اثر ريزش          

دست راست    .  آوار جان باختند       

 ساله در موقع           24يک کارگر       
تميز کردن دستگاه نوار نقاله در           
کارخانه ای در شهرستان شهريار      

 مرداد   10در تاريخ     .  قطع گرديد  
 بعد از ظهر کارگر        6ماه ساعت    

جوانی از اهالی آهنگرکال در                 
 ساختمان نيمه     4شمال، در طبقه       

کاره پشت دستگاه باالبر مشغول         
به کار است که از طبقه چهارم به         
پايين سقوط می کند و به دليل                   

شدت ضربه         
  ٩صفحه وارده در جا          



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

مهدی غفوری بعد     .  فوت می کند    
از پايان تحصيل تنها چند ماه بود          

 .که مشغول به کار شده بود

 

معادن نيز يکی از بيشترين                      
حوادث کار را در سراسر جهان          

آخرين .  از جمله ايران دارند              
سوم مهرماه، بر اثر                :  حادثه

ريزش معدن ماسه در شهرستان          
پلدختر در استان لرستان يک                 
کارگر جان باخته و دو کارگر                

حادثه .  ديگر به شدت زخمی شدند    
در يکی از معادن منطقه                             
جلوگيری رخ داده و بر اثر آن                
کارگر به نام فتحعلی جانش را از        
دست داده و دو کارگر ديگر به              
شدت زخمی شده و در بيمارستان       

 .بستری هستند

 

در حادثه ی ديگر اتوبوس برقی           
.  ساله را گرفت        45جان راننده      

پزشک قانونی برق گرفتگی را            
علت مرگ راننده يک اتوبوس             
برقی و مجروح شدن چهار                      

در ساعت   .  مسافر آن اعالم کرد      
 تير ماه در حالی       7 صبح روز     6

که يک اتوبوس برقی در خيابان          
هفده شهريور در حال حرکت بود       
ناگهان کابل برق پاره شد و روی         

در اين هنگام راننده    .  اتوبوس افتاد 
اتوبوس ديگری که از طرف                  

 مورد باالترين      2810دست با      
آمار و سپس اعضای پا و دست         

 2508 و   2802به ترتيب با دو      
مورد بيشترين اعضای آسيب           

در .  ديده بدن گزارش شده است      
فاصله فروردين تا شهريور سال     

 2092 سقوط و لغزيدن با             85
مورد بيشترين فراوانی نوع               
حادثه ناشی از کار را به خود             
اختصاص داده و انفجار و آتش         

 مورد کمترين     49سوزی نيز با     
ميزان حوادث کار را رقم زده           

 .است

 

 25کارگران جوان گروه سنی          
 بيشترين   2823 سال با         29تا   

تعداد را در ميان قربانيان                      
حوادث کار تشکيل داده اند و              
اغلب حوادث کار در هنگام                

 مورد به وقوع       5399صبح با     
دفتر آمار         .  پيوسته است        

محاسبات اقتصادی و اجتماعی        
سازمان تامين اجتماعی اعالم           

 هزار و    10کرد که از مجموع       
 مورد حادثه کارگری در          677

 هزار و       9"اين مدت زمانی           
 مورد به بهبودی کامل                564

 مورد منجر به      665انجاميده و    
 مورد     245غرامت مقطوع،         

منجر به غرامت جزئی                          
کارگری را ميشناختم که مچ            (

دستش هنگام کار قطع شد و بعد        
از کلی شکايت مشمول از کار           

 60افتادگی جزيی شد و ماهی           
هزار تومان به عنوان جريمه             

اين هم معنی     .  دريافت می کند    
از کار افتادگی جزيی در                       
قاموس اين رژيم ضد کارگر و          

  مورد منجر به           142)  مرتجع

 مروری کوتاه بر حوادث کار 
 ...در چند ماه اخير

مقابل در حال حرکت بود پس از              
رسيدن به محل حادثه از خودرو              
پياده شد و برای پيشگيری از وقوع       
حادثه ای تلخ سعی کرد کابل بريده         
شده را از روی اتوبوس به سويی            

 45بيندازد اما ناگهان اين راننده              
ساله که موسی نام داشت دچار برق     
گرفتگی شد و اين بار کابل به داخل   
اتوبوس او افتاد و چهار نفر از                   
مسافران نيز دچار برق گرفتگی             

 .شدند

 

همچنان در ايران          "حوادث کار    "
حوادث کار    .  سير صعودی دارد      

،  85مربوط به شش ماهه اول سال         
 1103شهرستان های تهران با                

حادثه برای کارگران اولين منطقه         
حادثه خيز در ايران معرفی شده              

شهر تهران بزرگ نيز با             .  است
 مورد حوادث کار رتبه دوم         1064

را به خود اختصاص داده و پس از         
 حادثه    960آن استان مرکزی با             

 .کار در رتبه سوم قرار گرفته است

 

 6در مقايسه حوادث ناشی از کار           
 با شش ماهه      85ماهه نخست سال      

 استان کرمانشاه        84نخست سال        
بيشترين نوسان در اين حوادث را           

در .  به خود اختصاص داده است          
بين اعضای آسيب ديده ناشی از               
حوادث کار در اين مدت انگشتان            

٣۵شماره   
 .شده است" کلی"از کار افتادگی 

 

تعداد کارگرانی که بر اثر حوادث       
 85کار در شش ماهه اول سال               

جان خود را از دست دادند نيز در        
گزارش سازمان تامين اجتماعی          

"  مورد نيز منجر به مرگ            61"
اما مدير کل         .  ذکر شده است        

 15بازرسی وزارت کار روز              
در سال    :   اعالم کرد      85اسفند    
 به  يک هزار و صد کارگر      گذشته  

علت حوادث ناشی از کار جان              
 .خود را از دست دادند

 

طبقه کارگر ايران از آنجا که            ...
سازمان مستقل کارگرى و                        
اهرمهاى نظارت کارگرى ندارد،      
و از آنجا که تهيه آمار و ارقام در          
اين رژيم در خدمت توجيه                        
استثمار و بردگى است، اينها تنها         

خود "  ناچارا"مواردى هستند که       

را به آمار رساندند و ميزان تلفات        
اما اگر همين     .  بسيار بيشتر است    

تعداد و آمار دولتى را هم قبول                
کنيم، ميبينيد که کارگران در                   
محيط کار به اندازه يک جنگ                

آيا واقعا يک   .  خونين تلفات ميدهند  
انقالب کارگرى عليه نظم سرمايه      
و دولت حاميش به همين اندازه              

 *  ميتواند تلفات داشته باشد؟

 !جوانان آزاديخواه و برابری طلب حمايت ميكندسازمان آزادی زن از فراخوان 
 روز از زندانی شدن دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب می گذرد و عليرغم تالشهای جهانی                     ٥٠بيش از   

برای آزادی اين دانشجويان تا کنون تعداد زيادی از آنان تحت سختترين شرايط ضد انسانی در زندان و در                         
طی اين مدت خانوادهای اين        .  تاکنون به تعدادی از اين دانشجويان حتی اجازه مکالمه تلفنی هم داده نشده است                         .  سلولهای انفرادی به سر ميبرند       

در نتيجه اعتراضات پيگير دانشجويان در        .  دانشجويان بعد از تالشهای شبانه روزی تنها به برخی از آنان اجازه به مالقات عزيزانشان را داده اند                          
ی داخل و تالشهای جهانی و بعد از تحويل وثيقه های ميليونی توسط خانوادهای اين عزيزان تعدادی از آنها آزاد شدند ولی در تهاجم بعدی به کو                                        

 !چندين نفر از دانشجويان دستگير و تعدای در اثر ضرب وشتم نيروهای گارد ويژه زخمی شده انددانشگاه در يکشنبه شب گذشته 

سازمان آزادی زن ضمن اظهار همدردی با خانوادهای اين دانشجويان از تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب و آليه نيروهای آزاديخواه و                                            
اين دانشجويان تحت فشارهای روانی شديد، شکنجه و بازجويی های وزارت                 .  انساندوست می خواهد که به فراخوان اين جوانان پاسخ مثبت بدهيد                

برای آزادی همه دانشجويان در بند، فعاالن جنبش حقوق زن، فعاالن کارگری و ديگر زندانيان                    بايد  .  مخوف اطالعات جمهوری اسالمی قرار دارند      
 فوريه  ١٦!  درب زندانها را ميتوان گشود    .  آزادی اين عزيزان در گرو تالشهای گسترده ماست        .  سياسی در زندانهای رژيم جمهوری اسالمی بپاخيزيم      

 . را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجويان و تمامی دستگير شدگان تبديل آنيم
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١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

برای "  انتخابات"در مقاطع              
مجلس و رياست جمهوری و                  
شورای اسالمی شهر، سران                  
رژيم به دست و پا می افتند و                   
تالش می کنند مردم منزجر را              

البته .  پای صندوقهای رای بکشند     
تنها وعده پوچ و توخالی نيست              

. بلکه با تهديدات نيز همراه است         
بخشهائی را با زور و گروکشى            

البته .  پای صندوقها می کشند             
همين تعداد هم اسامى خوانندگان         
مورد عالقه خود يا رهبران                     
سياسی مورد عالقه خود و يا                  
تعدادى فحش  به سران رژيم را            
روی اوراق رای گيری می                     

سربازان، ارتشيان،          .  نويسند
کارمندان، و به کسانی که در                  
ادارات دولتی هستند مجبور می           

 . شوند گاها رای بدهند

 

دوران انتخابات بود و احمدی                
نژاد يک بار در محالت فقر نشين       
بود، يک بار سرزده به بيمارستان    
می رفت، گاهی جوب آب را پاک       
می کرد، گاهی در ميدان بازی              
فوتبال گوشه ای عين بچه يتيم                
روی زمين خوابش برده بود، و            
گاه بر سر سفره نون ماست                      

همه اين اقدامات فقط      !  نشسته بود 
. باعث خنده مردم می شود                       

مردمی که طبق منويات اسالم               
بايد هميشه گريه کنند و خنديدن و         
شادی برايشان جرم است، در                
اينگونه اوقات کمى سرگرمی و           

بخصوص جوانان  .  خنده هم دارند  
شايد در طول روز دهها اس ام               
اس به هم می دادن و جوکها و                 
گفته های رئيس جمهور ايران را         

 . برای هم می فرستادند

 

احمدی نژاد را از صندوق رای            
بيرون آوردند و شروع کرد                    
مسافرت شهر به شهر و ده به ده            
و سخنرانى کردن برای مردم                
قهرمان پرور و شهيد پرور                     

اکثرا سخنرانی ايشان در        !  ايران
مناطق خارج شهر بود از ترس            
همين مردم شهيد پرور و قهرمان        

تعدادی الت و چاقوکش          !  پرور

پول شهريه مدرسه شان را                  
" سهام عدالت   "نداريم نيست،        

برای زنانی که مجبور به تن               
سهام "فرشی می شوند نيست،          

برای ما کارگران و           "  عدالت
حتما !  زحکمتشان نيست و نبوده   
سهام "می گوييد پس اين                        

برای کی هست، چرا         "  عدالت
تصويب شده، اين پول را کی به        

قرار !  جيب می زند؟ حق داريد      
مردم "سهام عدالت برای       "بود   

مستضعف و شهيد پرور و                   
 .باشد" قهرمان پرور

 

به چه      "  سهام عدالت    "خوب     
کسانی تعلق می گيرد؟ با اين               

شهيد پرور و            "کلمه رمز            
مستضعفين و سلحشوران                    

معلوم ميشود اين     "  قهرمان پرو  
آنهائی که    .  سهام براى کيست      

طناب دار را برگردن جوانان            
سهام "اين ممکلت می اندازد،           

به ارازل و اوباش              "  عدالت
سهام .  "حزب اهللا داده می شود        

را به چاقوکشان و              "  عدالت
لمپنهای مرتجع و مزدورانی می   
دهند که تازيانه را بر تن                         
جوانان اين کشور فرود می                 

را به    !  سهام عدالت   !  "آورند
جانورانی می دهند که حاضر            
شدند به حريم و حرمت انسانها         

را !  سهام عدالت !    "تعرض کنند 
برادارن سلحشور اطالعات و          
سپاه دريافت می کنند تا هر                  
صدای آزاديخواهی  و برابری         

سهام "اين   .  طلبی را خفه کنند       
نازنين را به برادارن         "  عدالت

بسيج، حراست، شوراى                       
اسالمی،   کميته امداد، امام،  و          
غيره دوفاکتوره پرداخت می             

اين هم از سرنوشت                !  کنند
احمدی نژاد و وعده ها و اليجه         
هاى تصويب شده برای مردم            

حاال همين هم       !  محروم ايران   
باعث خنده مردم و بخصوص           

 . کارگران است

 

خوانندگان گرامی اين نامه،                
حاال ما کارگران در ايران دنبال      

برويم يا نه؟         "  سهام عدالت    "
حتما شما هم خواهيد خنديد که            

 29کدام وعده اين دولت طی              
" سهام عدالت "سال عملی شد تا      

 *آن جامه عمل بپوشد؟

  

 سهام عدالت و حق کارگران
 

 خسرو الهى

حزب اهللا جمع می شوند و احمدی           
البته هر   .  نژاد سخنرانی می کرد        

جائی هم دست مردم به احمدی نژاد       
رسيد حالش را جا آوردند و با                     
شعارها و پالکارتهائی که                             
خواستهای آنها بر آن نوشته شده              
بود، اعالم می کردند رسما                          

يواش يواش به اصل    !  مزخرف نگو 
در اين    .  مطلب نزديک می شوم         

سخنرانی ها وعده های زيادی می          
ميلياردها بود که از زبان                !  داد

ايشان جاری می شود که به اين                 
استان و آن استان و اين شهر و آن            
شهر واريز می شود برای اينکه              
مردم از امکانات بيشتری                             

 !برخوردار شوند

 

، 57 سال از انقالب         27با گذشت     
 تومان پول نفت     75آن زمان وعده     

برای هر ايرانی را دادند، در                      
مين سالگرد استقرار جمهورى        28

اسالمى، به همت احمدی نژاد                   
 75تصويب شد که به مردم اين                 

! تومان پول نفت را پرداخت کنند           
 40که معادلش می شود ماهی                   

سهام "هزار تومان و اسمش را هم       
؟ اليحه تصويب      ! گذاشتند  "عدالت

شد و اين نيز مثل خيلی از قوانين             
ضد انسانی و ضد کارگری به                   
جکی در ميان مردم تبديل شده                   

 . است

  

برای "  سهام عدالت      "تصويب       
فقرای حاشيه نشين شهر نيست،               

برای "  سهام عدالت      "تصويب       
سهام "کارگران بيکار نيست،                   

برای کارگرانی که چندين      "  عدالت
ماه است حقوقهايشان توسط                        
کارفرما به گرو گرفته شده است              

برای کسانی  "  سهام عدالت "نيست،  
که مجبور می شوند کودکان و                   
جگرگوشه های خود را بفروشند            
شايد آينده ای بهتر در انتظار                      

سهام !  "کودکانشان باشد نيست           
برای زنان و کودکانی که        "  عدالت

در زباله ها به دنبال پالستيک و               
اشيايی که بتوانند بفروشند تا نانی           
برای خوردن داشته باشد نيست،             

برای کودکانمان که    "  سهام عدالت "

٣۵شماره   

 ١اطالعيه شماره 

در حمايت از فراخوان جهانی 
 جوانان آزاديخواه و برابری طلب

 

 فوريه را به روز اعتراض ١۶
جهانی عليه جمهوری اسالمی 

 !تبديل کنيم
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از          
جوانان آزاديخواه و           "فراخوان      

برابری طلب دانشگاههای سراسر      
 ٢٧ فوريه ،      ١۶در تبديل    "  کشور

بهمن، به روز اعتراض جهانی              
عليه جمهوری اسالمی و آزادی             
همه دانشجويان زندانی دفاع                     

اين اقدامی حياتی در ادامه        .  ميکند
 دسامبر اولين روز اعتراض           ٢٨

جهانی برای آزادی دانشجويان و          
 .تمامی دستگير شدگان است

  
ما به سهم خود از تمامی مردم                  
آزاديخواه، از تمامی سازمانهای           
کمونيستی و آزاديخواه و                              
انساندوست ميخواهيم که تا با                   
فعاليت گسترده خود اين روز را به       
بزرگترين روز جهانی اعتراض           
عليه رژيم آدمکشان اسالمی و در         
دفاع از آزادی و برابری و رفاه و          

يک جامعه    .  انسانيت تبديل کنيم       
آزاد و انسانی نبايد زندانی سياسی         

آزادی بی قيد و شرط       .  داشته باشد 
تمامی دستگير شدگان، آزادی                 
کارگران دستگير شده، آزادی                 
تمامی زندانيان سياسی يک حلقه           
گرهی در مبارزه برای سرنگونی        
رژيم اسالمی و استقرار نظامی              
متضمن آزادی و برابری و رفاه             
همگان، يک جمهوری                                  

ما متعاقبا در     .  سوسياليستی، است  
اطالعيه های بعدی زمان و مکان         
تجمعات اعتراضی را به اطالع             

 . عموم ميرسانيم
 

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

 !بايد گردد
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ١٣٨۶ بهمن ۶ -٢٠٠٨ ژانويه ٢۶



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

.     فارسى را بايد به التين نوشت     
وشت            ارسى ن . بايد با خط يورو ف

ن سؤال                  ه اي اسخ ب راى پ چرا؟ ب
ان و خط             ن زب ي ابتدا بايد تفاوت ب

 .را توضيح داد

 

ار مى        ا     زبان هنگامى آه بك رود ي
ا بصورت          ار است ي بصورت گفت

اگر بصورت گفتار باشد،    .   نوشتار
واج         نى ام ه آن صدا، يع اده اولي م
ر             ت و اگ وتى اس رژى ص ان
ه        اده اولي بصورت نوشتار باشد، م

شانه      م و ن دارى     آن عالئ اى دي ه
ق   .   است هردو ماده اوليه فوق متعل

ى        ادى م ان م ه جه ند  ب ه .  باش آنچ
ام دارد، رابطه       ايست    واقعًا زبان ن

رژى صوتى و           واج ان ن ام ه بي آ
رار         ارج برق اى خ ايع دني وق

ى ه          م ارتى، مجموع ا بعب ود، ي ش
ان           ا جه ا ب ه آنه ا و رابط الگوه
ار          ى رفت ع، نوع يرون و در واق ب

ان      .   انسانى است  ب، زب با اين ترتي
ه     نه بعنوان مجموعه اصوات،      بلك

ن         الگوها و طرح   ه اي هايى است آ
ند   اصوات بيانگر آنها مى    ن  .  باش اي

ت و        ه زبانهاس شترك هم ه م وج
هاى مختلف را از       چيزى آه زبان  

ى      ايز م ديگر متم وع      يك د، ن آن
رژى         رابطه واج ان ايست آه بين ام

يرون            ان ب ايع جه وتى و وق ص
ى   رار م ا و         برق ود و الگوه ش

رح ود را             ط اص خ اى خ ه
 .آفريند مى

 
ا و         ن الگوه ه اي مجموع
رار           ا برق ن آنه ه بي امى آ نظ

ى  ه          م ان را ب اختمان زب ردد س   گ
ى   ود م د  وج اختمان،   .  آورن ن س اي

ه          ى و داراى س اختمانى انتزاع س
ى    تگاه اصلى م د  دس تور، :  باش دس

وات     ان و اص اى .  واژگ الگوه
ان از          ان زب تورى و واژگ دس
ده           ه صوتى نمايان اده اولي طريق م

رژى صوتى و      .   شوند  مى امواج ان
شانه ارج از            ن ًال خ ى آ اى خط ه

. زبان، ولى مربوط به زبان هستند     
تزاع          نى ان ط يع تگاه خ دس

شانه      يز از ن اى   خصوصيات مم ه
ا در يك        ديدارى خطى و تنظيم آنه

 اهميت     و يكم، نقش،     قرن بيست   
ه      سى ب ان انگلي وذ زب  حدى    و نف

ش      ه دان ت آ ن      اس ان اي آموختگ
ى         ادر م ان را ق ه      زب ازد ب س

ار و             م از آث االترين حج ب
نرى و       ى، ه تاوردهاى علم دس
ان و             غيره آه در هر گوشه جه
ته           دوًا نگاش ه ب انى آ ر زب ه ه ب

د       ى يابن ند، دسترس ده باش . ش
درت           زبان ن ق هاى ديگر از چني

 .و نفوذى برخوردار نيستند

 

اده)  2 ع         س ط و رف ازى خ س
 اشكاالت فنى آن

د و            ر از قي رف نظ ص
ى        ى، يعن ط فعل ه خ دهايى آ بن
سترش         ى در راه گ ى فارس عرب
شرى        شرو ب فرهنگ و دانش پي
ز         نى ني اظ ف وده، از لح اد نم ايج
ص         كاالت و نواق داراى اش

ت   ددى اس كاالت و     .  متع ن اش اي
 اند؟ نواقص آدام

 

 حروف چسبيده/ حروف زايد
ى داراى       ي فارس ط عرب خ
ان           ه در زب ت آ ى اس حروف
ر داراى         روز ديگ ى ام فارس
وده         يز صوتى نب خصوصيت مم

عبارت ديگر، نقش بامعنايى  و به 
ا نمى      د   در زبان ايف / ت و ط  .  آنن

ه /  ز، ذ، ض و ظ/  ث، س و ص 
شانه/  و ح   وتى       ن اى ص ه

سان د  يك ه      .  ان سى آ راى آ ب
ى را           م ى را ف ط فعل د خ خواه

ه   يرد، ب ى    گ ر م الش     نظ د ت رس
وده راى          بيه د ب ه بدان ست آ اي

داميك از         ات از آ تن آلم نوش
حروف مشابه بايد استفاده نمايد،      
ايز صوتى          ه وجه تم در حالى آ

دارد     ر    .   بين آنها وجود ن عالوه ب
ى فارسى       آن، حروف خط عرب
سبيده        زا و چ ه مج داراى دوگون

كل         ه ش ود ب ه خ ت آ اى   اس ه
ى     ته م ى نوش وند  مختلف ًال .  ش مث

رف    ول،        »غ«ح ات غ  در آلم
ه        غ و داغ ب ول، م ه  مغ اى   گون ه

ن  .   شود  متفاوتى ظاهر مى   همچني
ات      ى«آلم د    م  و    »رس

دون« ار  فري ى   »آن ه      را م وان ب ت
ورت      د«ص  و     »ميرس

دونكنار« ت   »فري ن .   نوش اي
داد حروف را         موضوع عمًال تع
ده         ا را پيچي ست آنه اد و آارب زي
آرده و موجب بروز اشكاالت و     

 چرا يورو فارسى؟
 

 مهرداد آوشا

 .شبكه از اين خصوصيات مميز

 

ن         اوت بي دن تف شخص ش ا م ب
ه بحث            خط و زبان، روشن است آ
ان؛               ه زب ير خط است، ن بر سر تغي
ى          ير خط فعل ى تغي ه عوامل ى چ ول
رورى            ى را ض ان فارس زب

ى         مى سازد؟ اين عوامل را بطور آل
 :توان به دو بخش تقسيم نمود مى

 

ب        )  1 ه عق ان دادن ب ى   پاي ماندگ
 علمى و فرهنگى

ى در حوزه فرهنگى       خط فعل
ى    ى            فارس دى عرب ا ح ان و ت زبان

ن خط    .  زبانان قابل خواندن است       اي
ادل           يكى از موانع موجود در راه تب
شرفته           ان پي ا جه علمى و فرهنگى ب

درن مى   د  و م ير خط درى   .  باش تغي
شود و ارتباطى      است آه گشوده مى   

اد مى     ه ايج د  دو طرف از يكسو  .  نماي
د فرهنگى آن           شرفته و رون جهان پي

د   زبانان راه مى  به حوزه فارسى     ياب
دهد و از     و آنرا تحت تأثير قرار مى     

سوى ديگر، حيات فرهنگى فارسى      
ى            شتر جهان شتر و بي ان بي زبان

ى ارج از             م گ خ ر فرهن ود و ب ش
 .گذارد خويش اثر مى

 

اخه ن        ش ك و التي اى ژرماني ه
روز          ه ام ائى آ د و اروپ ان هن زب
ره        توسط بخش وسيعى از ساآنين آ
ا         شرفته دني شورهاي پي اك در آ خ

ى   م م تار از        تكل راى نوش ود، ب ش
ى         تفاده م ن اس روف التي د   ح . نماين

تگاه        روف در دس ن ح ست اي آارب
الى         ب اعت ى موج ان فارس ط زب خ
ده و تكامل و گسترش          ان ش ن زب اي
ه             ر پاي روز، ب اى ام را در دني آن
ان              ب در جه ج و غال اى راي الفب

ى      ضمين م درن ت د  م ن .  نماي همچني
ان   يرى زب ذآور را       فراگ اى م ه

ق،              ن طري وده و از اي سهيل نم ت
ى و         تاوردهاى علم تفاده از دس اس
ى        شرفته را همگان فرهنگى جهان پي

ى ازد  م ان،   .  س ن مي يرى    در اي  فراگ
ژه         ت وي سى از اهمي ان انگلي اى   زب

ل  .  برخوردار است  امروزه، در اواي

٣۵شماره   
 .شود ابهاماتى در امر نگارش مى

 
 حروف نسبتًا مشابه

ى از          ى فارس ط عرب در خ
ى      تفاده م ى اس ا        حروف ه ب ود آ ش

تغيير يك يا چند نقطه در يك آلمه،      
ر           ى تغيي ور آل ه بط ني آن آلم مع

ى د  م ن  .  نماي روف     از اي ته ح دس
ى ه      م وان ب د، /  ج، ح، خ  /  ر، ز /ت
ود  /  ط، ظ /  ص، ض /  ذ اره نم . اش

با جابجا شدن يا حذف يك نقطه در  
ل،        الل، ذلي ب، خ ات زر، جال آلم
د رز،            نقض و ظاهر، آلمات جدي
حالب، حالل، دليل، نقص و طاهر      
ا        انى آنه ه مع د آ د ش اخته خواه س

ى     اوت م ًا متف د  اساس روز .  باش ب
ه     تباهاتى، ب ن اش راى      چني ژه ب  وي

ًال         ى، آام ط فارس ان خ نوآموختگ
 .محتمل است

 

 ها مصوت
 و  »آ«خط فعلى، بجز صداى    

وط     ، عمًال فاقد نشانه   » او«  هاى مرب
صوت   ه م ى      ب ان م اى زب د  ه . باش

ها درابتدا بصورت     اگرچه مصوت 
كون در          سره، ضمه و س ه، آ فتح

ده    آلمات ظاهر مى    نقاط مختلف    ش
ه هر        – البته با دقت الزم، بطوريك

ان      عالمت دقيقًا در باال يا پائين هم
ا           يرد ت رار گ صوص ق رف بخ ح

ود           ظ ش حيح تلف ور ص ه بط  -آلم
اربرد،           شكالت آ ل م ه دلي ى ب ول

ت       ده اس ذف گردي ًال ح دان .  عم فق
صوت ان         م ى زب ط فعل ا در خ ه

دن           شكالتى را در خوان ى م فارس
ى         ود فارس راى خ تى ب ات، ح آلم

د   زبانان، ايجاد مى     ستند    .  نماي م ني آ
دن،           ام خوان ه در هنگ سانى آ آ

راغ      راق        (fara:q)ف  را ف
(fera:q)      الح  را  (sela:h) و س
الح    س       (sala:h)ص ا بالعك  و ي

ى    ظ م د  تلف وع در     .  آنن ن موض اي
الل       ات ه ورد آلم  و  (hela:l)م

الل     كال      (hala:l)ح و اش
(es:ka:l)       كال  (as:ka:l) و اش

ت      ادق اس م ص وزش   .  ه راى آم ب
ان فارسى        ه آودآ م    خط ب ان ه زب

ا          د آلمات را ب آموزگاران مجبورن
فتحه، آسره، ضمه، سكون و الف       

د     الكوبى نماين ك خ ن .  آوچ اي
ه            ارجى آ ك خ راى ي شكالت ب م
اد بگيرد            بخواهد خط فارسى را ي
راى         را ب ت، زي دان اس دوصد چن
حيح          دن ص ردى خوان ن ف چني

سيارى از      ب
  ١٣صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

فصل سرما آه آغاز مى شود                  
ناخودآگاه گوشمان براى شنيدن            

خبرهايى آه   .  اخبار تيز مى شود     
مانند هواى سرد زمستان است و          
وقتى آنها را مى شنويم تمام                      
بدنمان يخ مى آند به خصوص               

فوت تعدادى  .  امسال و اين روزها   
از افراد در اثر گازگرفتگى و                
ديدن صحنه جسم بى جان آن ها            
در تلويزيون از همين خبرهاست        
آه همه افراد بيننده را نگران و              

به .  درعين حال محتاط آرده است     
خصوص آه طبق آخرين خبر               
معاون حفاظت و پيشگيرى                     

: سازمان آتش نشانى اعالم آرد           
حوادث گازگرفتگي از مهرماه تا        
آنون سه برابر افزايش يافته است       
و اين در حالى است آه با وجود             
افزايش دو برابرى تعداد جان                
باختگان با تالش نيروهاى آتش            

نشانى تعداد نجات يافتگان نيز                
به .  سه برابر سال گذشته است            

گزارش مهر مهندس براتى                     
همچنين درباره تاثير موج سرما          
بر افزايش تعداد حوادث و جان             

سال گذشته   :  باختگان يادآور شد     
تعداد جان باختگان درآل آشور          

 نفر بود آه امسال قبل از                900
بر اين تعداد     %  20شروع سرما     

افزوده شده است به طورى آه               
پس از اين موج تنها در تهران                

 نفر در اثر گازگرفتگى جان       150
بنابراين امسال قاتل              .  باختند

نامرئى با سرماى بيش از حد هوا        
مجال بيشترى براى جوالن دادن         

 نفر عضو   4فوت  .  پيدا آرده است  
يك خانواده و درگذشت چند جوان       
آه به تنهائى زندگى ميكردند،                
جان باختن تازه عروس و داماد            
براثر استنشاق گاز مونوآسيد                
آربن و بسيارى از اين گونه                    
خبرها آه اين روزها مى شنويم،          
همه را آنقدر نگران آرده است             
آه شبها ناخوداگاه براى اطمينان         

از خواب مي       "  زنده بودن   "از    
 . پريم

 

 :قاتل نامرئى

احمد و زهرا زن و شوهرى                    

مثل اجاق گاز يا استفاده از                   
گرماى بخارى بايد به اين                     
موضوع دقت آنيم آه اين                     
وسايل مقدار آمى منو اآسيد               

هر چه    .  آربن توليد مى آنند         
اآسيژن آمترى به قسمت شعله        
برسد مقدار توليد منو اآسيد                 

سوختن .  آربن بيشتر ميشود         
آامل زمانى انجام مى شود آه           
اآسيژن به مقدار آافى موجود           
باشد چرا آه عمدتا در دستگاه            
هاى گرم آننده هواى مورد نياز       
بايد از خارج محيط تامين و                 
گازهاى مضر ناشى از سوخت        
مانند گاز آربنيك و منواآسيد             
آربن بايد به خارج از محيط               

در وسايل گرما زاى    .  تخليه شود 
دود آش دار، در صورتى آه             
دود آش نقصى نداشته باشد،              
عمل تهويه ورود اآسيژن الزم        
و تخليه گازهاى مضر به خوبى       

ولى در وسايل     .  انجام مى شود    
گرما زا با شعله باز و بدون دود        

. آش اين شرايط فراهم نيست            
اين وسايل اآسيژن الزم براى           
سوختن را از همان محيط                     
ميگيرند و طبعا گازهاى مضر         
را به همان محيط برميگردانند          
آه با توجه به سرما و بسته                    
بودن راه هاى تهويه هوا مثل              
پنجره ها و دريچه هاى آولر و          
درها، تهويه به درستى انجام              
نمى شود و براثر سوختن ناقص      
و وجود گاز هاى مضر به                    

در اين محيط      coخصوص گاز  
افراد دچار مسموميت يا به                   

. اصطالح گاز گرفتگى ميشوند      
و براثر اين مسموميت در اندك         
زمانى جان خود را از دست مى       

بسيارى از مردم گاز              .  دهند
آرسى يا گاز ذغال را آشنده               
ميدانند و از اين آه هر ماده                  
سوختنى آه به طور آامل                     
نسوزد مى تواند منو اآسيد                   

 . آربن توليد آند بى اطالع اند

 

هر سال بيست در صد افزايش          
 ...و امسال

اما بى توجهى تاسف انگيز                  
مردم به اين نكته باعث شده آه           
هر سال آمار قربانيان اين قاتل          

اين .  خاموش افزايش پيدا آند          
موضوع نكته اى است آه                     
معاون پيشگيرى از حريق و              
حوادث آتش نشانى به ما مى               

 وقتى آه مقتول همدست قاتل مى شود

 گاز گرفتگى سه برابر افزايش يافته است
 شهريار افروزه

هستند آه به گفته خودشان به                       
صورت آامال معجزه آسا از مرگ        

احمد تعريف ميكند    .  نجات يافته اند   
نيمه شب درخواب بود آه به                       
صورت ناگهانى از خواب بيدار              

حال بدى داشتم، تالش آردم         .  شدم
تا حرآت آنم و از جا برخيزم، اما           

سر درد  .  تمام بدنم خواب رفته بود      
عجيبى داشتم و قرت حرآت از من        

نگران همسرم شدم   .  گرفته شده بود  
او هم بى حرآت در خواب عميقى          

با تقالى فراوان خودم را به            .  بود
آنار پنجره آشاندم و سعى آردم تا          
از هواى اندآى آه از درز پنجره             

آمى بعد  .  وارد ميشود استشمام آنم    
حالم بهتر شد و بال فاصله سعى                 
آردم با باز آردن پنجره  هواى                 
تازه را به اتاق بكشانم و خود و                  

. همسرم را از مرگ حتم نجات دهم      
اگر چه همچنان آثار گاز گرفتگى           
و سردرد و گيجى ناشى از آن ما               

 .را آزار ميدهد

 

 منوآسيد آربن چيست؟
يك قاتل    co         منو اآسيد آربن يا       

گازى بدون بو و           .  نامرئى است   
رنگ آه از سوختن ناقص مواد               
سوختنى ايجاد مى شود و هر سال           
به خصوص در فصلهاى سرما                 

ميل .  جان بسيارى را مى گيرد              
ترآيبى منوآسيد آربن با                               

 برابر از        300هموگلوبين خون        
به همين علت    .  اآسيژن بيشتر است  

وقتى منو اآسيد آربن وارد سيستم          
تنفسى مى شود، بال فاصله با                      
گلبولهاى قرمز پيوند تشكيل ميدهد         
و اجازه ترآيب اآسيژن را با                      

در نتيجه  .  گلبولهاى قرمز نمى دهد    
اآسيژن به ساير بافت هاى بدن به           
خصوص سلسله اعصاب نمى رسد      
و آن را فلج ميكند و قدرت انجام                
هر گونه فعاليتى از انسان سلب                 

بد نيست بدانيد آه در خون        .  ميشود
 5 به ميزان          coهمه غلظتى از          

درصد وجود دارد آه اگر اين                     
 درصد برسد              20غلظت به              

. مسموميت و مرگ خواهد بود                 
هنگام استفاده از وسايل پخت و پز          

٣۵شماره   
امسال و از ابتداى شروع        :  "گويد

سرما گاز گرفتگى فقط در تهران        
 نفرقربانى داشته        100بيش از        

ضمن آن آه براساس آمار ارائه            
شده توسط پزشكى قانونى فقط در        

 23 تا    16مدت زمان يك هفته از        
 قربانى  150دى ماه، گاز گرفتگى     

اين .  در سطح آشور داشته است        
 85در حالى است آه در سال                  

 نفر در پى استنشاق            900تعداد   
گاز  منو اآسيد آربن از دنيا رفتند     
و تعدادى نيز مسموم شدند اما                 
خوشبختانه با اقدام به موقع نجات        

 ".پيدا آردند

 

 با مدت     85در مقايسه آمار سال         
 تعداد قربانيان      86مشابه در سال     
 درصد افزايش       20اين حوادث       

يافته است و عالوه بر آن از سال           
 تاآنون نيزتعداد آسانى آه بر        80

اثر گاز گرفتگى جان خود را از            
 درصد  20دست داده اند هر سال        

وى خاطر    .  افزايش يافته است       
نشان ميكند البته شواهد حكايت               
از آن دارد آه امسال با توجه به              
سرماى بسيار شديد و با وجود                
تمام هشدارها و آگاه سازيها باز             
هم آمار قربانيان ناشى از گاز                 
گرفتگى افزايش بيشترى نسبت به      

وى اگر   .  سالهاى پيش يافته است      
چه غفلت مردم را يكي از عوامل         
موثر در اين زمينه ميداند، تاآيد            
ميكند استاندارد نبودن برخى                  
وسايل گرمايشى و نبود نظارت            
بر توليد آنها و ارائه محصوالت           
مختلف توسط توليد آنندگان گمنام       
باعث شده است آه هر سال تعداد         
بيشترى از مردم گرفتار حادثه              

مسئوالن آتش نشانى تالش      .  شوند
آرده اند تا جلوى تبليغات آاالهاى      
غيراستاندارد و خطرناك را به              
خصوص از طريق رسانه دولتى        

متاسفانه تا چندى  "ميگويد .  بگيرند
پيش بخاريهائى از طريق                          
تلويزيون تبليغ ميشد آه بدون دود        
آش بود و جاذبه هاى زيادى                    

مصرف آنندگان هم بدون      .  داشت
آگاهى از خطرات آن در اتاق                  
خواب و يا مكان هاى آوچك                    
استفاده ميكردند و دچار گاز                    

 "! گرفتگى ميشدند

 

 ...قاتلي آه شب ها فعال مي شود

 
  ١٣صفحه 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

ظ              ًال تلـف ه قـب دون آنـك د، ـب لغات جدـي
ـــًا          آنهـــا را يـــاد گرفتـــه باشـــد، تقريب
غــيرممكن اســت و ايــن در حالــى           
ى          است آه تعداد لغات در هر زباـن

 .نهايت است بى

 

ناهماهنگى در نگارش اعداد و 
 آلمات

خط عربى فارسى از راـست      
ه راـست        به چپ و اعداد از ـچپ ـب

ر تناـقضى      .  شوند  نوشته مى  ن اـم اـي
ا               ود ـت ل ـش د ـح ه باـي در خط است ـآ
در هنگــام نگــارش عــددى در يــك         

دازه      ه اـن يرى طـول      متن، نيازى ـب ـگ
د       ارقام تشكيل    دد نباـش ده آن ـع . دهـن

ــن و             ــروف التـي ــتفاده از ـح ــا اـس ـب
نگــارش خــط از چــپ بــه راســت،          

 .گردد اين معضل نيز برطرف مى

 

 چگونه بايد نوشت؟: سؤال
بايــد بــا حــروف التيــن و بــا خــط               

ى      .   يوروفارسى نوـشت   ول عـل ه ـق ـب
جــوادى، زبــان فارســى را بايــد از        
رد           دا ـآ طايى ـج رون وـس اين دايه ـق
و همـــانطور آـــه در برنامـــه يـــک        
دنيــاى بهــتر آمــده، بايــد طــى يــك             
برنامــه ســنجيده حــروف التيــن را        
 .جايگزين حروف خط فعلى نمود

 

ده      يوروفارسى يك خط با قاـع

برهمين :   شده است مي گويد          
اساس گزارش هاى موجود                 
حاآى از افزايش موارد گاز                
گرفتگى طى روزهاى اخير               

وى استفاده از وسايل             .  است
گرمايشى مانند بخارى و                       
آبگرمكن نفتى و گازى غير                 
استاندارد و چراغ هاى خوراك        
پزي و بسته بودن لوله هاى                  
بخارى و شومينه و نداشتن                  
آالهك از جمله علل گاز                        
گرفتگى در زمستان برميشمارد     
و توضيح ميدهد سوختن ناقص        
مواد سوختنى و گاز در اين                  
وسايل باعث ايجاد گاز منو                  
اآسيد آربن و يا اآسيد دو آربن        

گازى آه فوق العاده            .  ميشود
سمى و بيرنگ و  بى بو و بى              

طعم  است آه همين ويژگي                   
قاتل "باعث شده است آه به آن          

تصريح ميكند  !  لقب دهند "  پنهان
اگر چه اين گاز سبك تر از                    
هواست قابليت انتشار آن درهوا      
بسيار زياد است و به همين دليل       
مثال در يك اتاق به سرعت                    

از اين رو به       .  متراآم مي شود   
سرعت باعث مسموميت ميشود      
و سلسله اعصاب را فلج ميكند           
به نحوى آه قدرت هر گونه                 
اقدامى از فرد مسموم سلب                  
ميشود و وى به نوعى به خواب        

وى .  و مرگ آرام تن مي دهد           
ميافزايد اين روزها سردى هوا         
مشکالتى را در ارائه خدمات            
رسانى گاز ايجاد آرده است و           
باعث شده است با آم يا قطع                 
شدن فشار گاز شهرى آمار گاز        

به .  گرفتگى افزايش پيدا آند           
گونه اى آه با قطع شدن گاز                
شهرى در هنگام خواب و وصل      
مجدد آن در سيستم هاى                          
گرمايشى غيراستاندارد، گاز در    
فضا پخش و منجر به فوت                   

. افرادى آه خوابيده اند ميشود           
بنابراين الزم است حتما منفذى         
براى تهويه هوا در نظر گرفته          

وى با بيان اين آه بيشتر          .  شود
موارد مرگ و مير  معموال در          
شب است، زيرا افراد نميتوانند         
عاليم آن را درك آنند، خاطر             
نشان ميكند متاسفانه نا آگاهى             

 ...چرا يورو فارسى
ا  .   و ساده است   از چپ به راست و ب

ى         ته م ن نوش روف التي ود  ح . ش
روريات           رايط و ض ا ش ق ب منطب

ده              ه زن ه گفت ت و ب ان اس اد،   زم ي
ه نقش اصلى را             منصور حكمت آ
ورو         سيون ي ذارى آنوان در بنيانگ
فارسى، بعنوان يك مرآز علمى و          
ن طرح و        ستقل، همچني فرهنگى م
ن            يز تدوي ث و ن ن مبح برى اي راه
اولين نمونه خط يورو فارسى بعهده      

ه       ط ب ت، خ ودى  داش ه      خ ود ن  خ
فرهنگ است، نه هويت، نه تمدن و       

ان      تى زب ه ح يله.  ن ست    وس اي
ار     ت گفت راى ثب راردادى ب ر .  ق تغيي

ذير است        خط يك ضرورت انكارناپ
ر در            شى براب اى نق رايط ايف ه ش آ
حيات علمى و فنى جهان معاصر و        
وى        ادى و معن تفاده از مواهب م اس
ردم              راى م ان را ب ن جه اي

 .نمايد زبان فراهم مى فارسى

 

ط            ا خ نائى ب راى آش ب
ن        د آن، همچني ي و قواع يوروفارس

ن        ه در اي البى آ ه مط اره   مطالع ب
ي           ايت اينترنت ه س ده ب ته ش نگاش

www.eurofarsi.com   ه  مراجع
د  اطالعات موجود در سايت       .  نمايي

اب            يز آت وق و ن يف «ف توص
ى         ان فارس تور زب اختمان دس  »س

ع       تأليف دآتر محمدرضا باطنى مناب
 .*اند اصلى اين نوشتار بوده
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٣۵شماره   
افراد از چگونگى گاز منواآسيد          
آربن و چگونگى ايجاد آن باعث          
شده آه به خصوص در روزهاى         
گذشته آه هوا به شدت سرد شده            

در .  است، حوادث زيادى رخ دهد     
صورتي آه دانستن اين نكته،                  
يعنى شرايط بروز و ايجاد چنين           
حوادثى چگونه است، ميتواند از          
بروز پديده گاز گرفتگي و به                   
دنبال آن از مسموميت و در                      

وى .  نهايت مرگ جلوگيرى نمايد     
هشدار مي دهد آه مردم بايد از              
وسايل استاندارد استفاده آنند و              
ضمن آن در نصب وسايل                         

از باز بودن     .  گازسوز دقت آنند    
مسير دودآش نيز اطمينان حاصل      

به گفته اين آارشناس                  .  آنند
سازمان آتش نشانى با بسيج                     
نيروهاى خود در صورت                        
اطمينان نداشتن مردم از سالمت          
و ايمنى وسايل گرمايشى با                      
مراجعه به منازل براى رفع نقص       
 . سيستم گرمايشى آنها اقدام ميكنند

 

به هر صورت با سرماى شديد               
مواجه ايم و فراموش نكنيم آه                 
خطر پيش از پيش در زندگى ما            
آمين خواهد آرد و اين ماييم آه             
بايد با تدابير مستقل زمستان را با         
آرامش و بدون نگرانى سپرى                

نکته اى که هست اينست که       .  آنيم
مردم و تلفاتشان از هر معضل               
ساده، بدوا به خودشان مربوط                

در اين جامعه اطالعات و       .  نيست
دانش و خبر رسانى و سيستمهاى         
آموزشى بسيج مردم و بنفع مردم         

امنيت مردم در          .  وجود ندارد    
سرما و گرما تهديد ميشود و سود         
پرستى مشتى دالل و کارچاق کن        
که اجناس غير استاندارد وارد               
ميکنند و ميفروشند منجر به تلفات      

راستى اگر مردم     .  بيشمار ميشود  
به سيستم گرمائى و وسايل                        
استاندارد دسترسى داشتند اين               
تعداد به قتل ميرسيدند؟ نه،                       

وضعيت امروز مسبب   .  نميرسيدند
اش تماما دولتى است که جامعه             
را در ابعاد مختلف به فقر و                      

 .*    محروميت محکوم کرده است

 :کمکهاى مالى دريافت شده
 ٣٨۵٩ کرون، و     ٣٠٠ کرون،    ۴۵٠:  ، در سه نوبت    مزدک از استکهلم   
  کرون ۴۶٠٩: کرون، مجموعا

  کرون۴۶۶٣: ايران

 با تشکر از دوستان گرامى، از ديگر خوانندگان ميخواهيم در حد امکان               
شماره حساب ما در      .  به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنند            

 . *نشريه اعالم شده است

 

 

معموال چون اين قاتل بي رنگ و بو است و لمس نميشود مردم هنوز     
براى همين به راحتى تسليم و قربانى آن . آشنده بودن آن را باور ندارند 

امير قادرى آارشناس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى، با    . ميشوند
بيان اين آه بارش سنگين برف و باران و افت شديد دما در ايران طى         
هفته هاى گذشته باعث افزايش استفاده از وسايل گاز سوز غيراستاندارد       

 ...گاز گرفتگى سه برابر افزايش يافته 

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

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



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

طولى نکشيد که جناب يزدى از            
و "  يار امام    "نهضت آزادى،          

همان کسى که گروه ماشااله                    
قصاب را به جان چپى ها                           
ميانداخت، آس جديدى رو کرد؛           
خواست نظارت بين المللى بر                

اگر اولى ها روزى            !  انتخابات
انتظار داشتند خامنه اى برايشان          

بگذارد و اينبار                "  رفراندم"
مى "  انتخابات آزاد "بختشان را با    

آزمودند، دومى بيشتر تهديدک             
ميکرد تا شايد کار اولى ها کمى            
تسهيل شود و سهمى نيز عايد                 

بجز روزى نامه          .  ايشان شود    
مسعود بهنود کسى جديش                         

ناگهان عرق ملى و               .  نگرفت
وطنى و آريائى اصالح طلبان               
داخلى بيرون زد و زودتر از                  
خامنه اى، ابراهيم يزدى را مورد       
نکوهش قرار دادند که اين ايده               
شما زير سوال بردن مشروعيت          

يزدى و همکيشانش      .  نظام است  
آنها که در خارج به       .  ساکت شدند 

هر دو تريبون ميدادند و کارشان          
بود، "  تنور انتخابات "گرم کردن    

يواش يواش شل شدند و فهميدند            
تحليل ها شروع      .  که گاف دادند     

" تاريخى"  "انتخابات"شد که اين      
هميشه بايد تالشى صورت      .  است

بگيرد که هر دور اين مضحکه             
را با الصاق دکمه اى، مارکى،              

! شعارى، چرندى، متمايز کرد            
آخر هدف تنها کالهبردارى و گيج    
کردن مردم در خدمت اسالم                   

عده اى در خارج نام      .  عزيز است 
" راديکال"برخى   .  نويسى کردند  

شدند و پيشنهاد بکر دادند که                    
راسا ستاد انتخابات برپا کنيد و           "

يک هفته بعد           "!  کانديد دهيد     
ناگهان همه پکر شدند که چرا اين        
سازمانهاى اطالعاتى آمريکا و            
دمکراتها اين گزارش را رو                   
کردند و شانس اصالح طلبان را          

آخر تنها تمايز اينها           !  سوزاندند
اينبود که ميگفتند بايد با آمريکا              
رابطه برقرار کنيم و ازاين                      

خاتمى به  .  سياستها دست برداريم   
سير و سفر پرداخت و توده ايها             
لحظه به لحظه رپرتاژ ميدادند که        
چى خورد و چى پوشيد و چى                 
گفت و چقدر مهم است اين سفر             
ايشان البته در متن تحوالت                      

حاال !  هم سرشان کاله گذاشتند       
اينها مانده اند و يک گونى                     
نوشته بى خاصيت و اظهار                

انتخابات "نظر پوچ در مدح               
و نظارت استصوابى و         "  آزاد

اين قبيل مقوالت حوزوى و غير   
طبق !  حوزوى جنبش شان            

معمول بعد هر شکست جملگى         
معلوم نيست کجا    .  غيب شان زد  

برخى شان ميگويند تا          !  رفتند
اين نظارت استصوابى هست            
نميشود کارى کرد، آقا مشکل            

اين تز را اگر       !  ساختارى است  
به دبستان ابرقو هم ببرند فراش        

و اگر   .  مدرسه بيرونشان ميکند   
فکر ميکنيد شايد درس گرفتند،         

اين جماعت در      .  اشتباه ميکنيد  
طول مدتى که دانشجويان                     
آزاديخواه را زير شکنجه له و           
لورده ميکردند، آگاهانه                         
صدايشان درنيامد و در باب                

" انتخابات و اصالحات                      "
همين ها فردا   .  مشاعره ميکردند 

با زعامت بهنود و نبوى و                     
نگهدار و ديگران سرشان را              
پائين مى اندازند و به سفارت             
خانه هاى رژيم ميروند تا از               

استفاده "  حقوق قانونى شان        "
کنند و دراين نمايش                                   
کالهبردارى به حکومت                       

" مشروعيت"اسالمى راى                 
دوستان مشارکتى شان       !  بدهند

در داخل روى دست شکنجه               
گران و اطالعاتى هاى احمودى      

ميدان "نژاد ميزنند و در مورد          
ها به خامنه اى       "  دادن به چپ    

ميفرمايند .  انتقاد آخوندى ميکنند   
دليل عروج چپ اينست که دکان      
اصالح طلبان را بسته اند و بر           
ظرفيت کثيف ضد چپ و ضد            
کمونيسم شان در بارگاه                         

بخش .  بورژوازى تاکيد ميکنند     
خارج شان هم مردم را سرگرم         
ميکند که مبادا توجه شان به                 
سرکوب دانشجويان و شکنجه و      

دسته .  قتل آنها معطوف شود          
جمعى يک امر دارند، حب و              
بغض شان يکى است، از يک            

 . سرشت واحداند

 

اما اين نمايش حقارت نتيجه                
اينها همين     .  سردرگمى نيست    

اينها ترکشهاى حزب               .  اند
جمهورى اسالمى و هواداران          

" امام ضد امپرياليست     "خمينى   
اينها فرزندان سياسى         .  هستند

 ...يادداشت سردبير
گفتند که چشمها بسوى           !!  جهانى

خاتمى دوخته شده که به صحنه                
سياست برگردد و اين سفرها حاکى       

تا توانستند به احمدى          !  از آنست   
نژاد مفلوک کارنامه سياه بستند تا           

. خاتمى را عزيز دردانه جلوه دهند       
کروبى مشغول   "  شيخ اصالحات  "

بازيگر مهم   !  معامله و گفتگو بود       
ديگر اين نمايش مضحک                            

سردار .  "گالدياتور رفسنجانى است  
که بعد از دوره اى                "  سازندگى

شکست حال به کرسى مجلس                    
خبرگان تکيه زده و زياد صدايش           

اين يکى گويا پله است        .  درنمى آيد 
لقب !  که در دقيقه نود گل ميزند             
اميد !  مرد دقيقه نود را بر او نهادند       

ها و توهمات و آرزوها و تبليغات           
اسالمى شبه هاليوودى رژه ميرفتند      
تا پاسخهاى شوراى نگهبان طبق            

کل اين   .  اوامر جناب رهبر رسيد       
نمايش عوامفريبى در ساعتى دود          

آيا تاکنون جنبشى    !  شد و هوا رفت    
 به اين پوکى و مفلوکى ديده ايد؟ 

 

جلسه "  ليدرهاى اصالحات          "
خاتمى و کروبى و                     .  گرفتند

رفسنجانى بعد از يک شکمچرانى         
مفصل حق اين اپوزيسيون هميشه          
مجيزگوى اسالم را کف دستشان             

جملگى توافق کردند که         :  گذاشتند
مردم را به شرکت گسترده در                   

هر نوع     .  انتخابات دعوت کنند         
سياست قهر کردن و هر چيزى که          
بوى تحريم بدهد را مکروه اعالم            

دوم قرار شد جداگانه خدمت     .  کردند
شايد بشود با     .  رهبر بروند پابوس    

گريه و شکايت و تهديد به لو دادن           
جنايات و باال کشيدن اموال مردم و        
يا عمامه بر زمين کوفتن، چند نفر           

و در   .  از دوستانشان را تائيد کند         
اين ميان اپوزيسيون مجاز و                       

رژيم ملى اسالمى     -اپوزيسيون پرو 
تکليف خامنه   .  سرشان بيکاله ماند    

اى و احمدى نژاد از اول روشن               
فکر نميکنم اينها توهم داشتند         .  بود

که احمدى نژاد و جنتى و ديگران            
تمرين دمکراسى        "به کالس                

! اينها بيايند "  اسالمى و عشيره اى     
قرار بود خاتمى جان و شيخ                        
اصالحات و جناب سردار صد و             
پنجاه کيلوئى کارى بکنند که اينبار         

٣۵شماره   
سنت جبهه ملى و حزب توده و               
دکتر مصدق اند که به اينروز                 

اگر خامنه اى عقل            .  افتاده اند   
داشت و جائى در گوشه اداره                  
اطالعات و سپاه  يا کارگزينى قند        
و شکر به اينها داده بود و نامشان         
را در دفتر و دستک يک باند                   
اسالمى ثبت ميکرد، مثل بقيه                 

وفاداران نظام و امام و واليت             "
در عاشورا سينه ميزدند و         "  فقيه

اين .  قمه برسرشان ميکوفتند            
اين تنها  .  اپوزيسيون اجبارى است  

اپوزيسيون مرتجع و نادرى است        
که عاشق و پاکباخته نظام اسالمى       

جاى اينها شايد در کنار              .  است
اگر اين   !  عجايب هفت گانه است      

نبود، "  انحصار طلب  "خامنه اى     
چهره .  وضع اينها فرق ميکرد           

. اپوزيسيون ايران فرق ميکرد             
اينها نه سوسيال دمکرات بودند نه      
جمهوريخواه نه خواهان رفراندم        

شايد برخى شان علم     .  و نه هيچى   
جفر و اصول فقه اسالمى درس            
ميدادند و همراه با بهزاد نبوى و            
سعيد حجاريان و هاشمى                           

 .  رفسنجانى حشر و نشر داشتند

 

مردم ايران و طبقه کارگر اما به           
اين نمايش مضحک و بازيگران          
مضحک ترش ميخندند و چه بسا         
از اين همه سرسپردگى بى جبره          

! و مواجب انگشت به دهان اند              
مردم ميدانند که اينها با هر                        
حرکت مستقل و آزاديخواهانه               

. آگاهانه سر عناد و دشمنى دارند         
مردم ميدانند که اين اصالح طلبان      
حکومتى و غير حکومتى کسانى         
هستند که پيشکسوت شکنجه و              
شکنجه گاه و تيغ زنى بودند و                 
هوادارانشان در اپوزيسيون نيز           
در اين باب خوش خدمتى بسيار            

اينها يک جنبش واحداند         .  کردند
جدايشان کرده   "  دست تقدير  "که   
اينها يک جنبش اند با يک          .  است

جن از بسم    "منفعت واحد که مثل       
از اعتراض راديکال و                "  اله

حرکت مستقل و آزاديخواهانه و           
. برابرى طلبانه مردم ميترسند              

اينها حاضرند احمدى نژاد و                   
خاتمى با بمب اتمى و قتل عام                 
وسيع مردم حکومت کنند اما                   
جامعه دست طبقه کارگر و چپ            

اينها تا مغز استخوان نوکر      .  نيافتد
سرمايه هستند و کارشان و                       
امرشان جز روغن کارى اين                 

  ١۵صفحه دستگاه شنيع        



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

اين .  اسالمى و سرپا نگهداشتن آن نيست               
حکم سياسى بيش از هر زمان صدق ميکند             

جارو .  که عمر سياسى اينها با بقاى جمهورى اسالمى رابطه مستقيم دارد                
کردن ارتجاع اسالمى در ايران اين بساط تحقير شعور و آزادى را در                          

وحشت و ضديت اينها با حرکت مستقل مردم و          .  اپوزيسيون هم جمع ميکند   
طبقه کارگر و سکوت ننگين شان را در مقابل سرکوب و شکنجه                                     

 . *دانشجويان بايد در همين واقعيت ساده جست

٣۵شماره   

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

 

 کارل مارکس 

...يادداشت سردبير  

 تلويزيون  برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 

اسی است                    ه سي ام رن ر يک ب يطرف    .   برای يک دنيای بهت ب
ری، شادی،      .   نيست، جانبدار است   راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ا است            ه ان ادت انس ع اه و س وری         .   رف ه م رای يک ج ا ب م
م    ن                  .   سوسياليستی مبارزه ميکني ان پخش اي ا روز و زم ف ط ل

ان                               ان خودت اي ن ان و آش ه دوست م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
 . برسانيد

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.co
m 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

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 

  نشريه

 يک دنياى بهتر 
با ! را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد

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

!را بخوانيدمنصور حکمت آثار   
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/ 

! برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد،يک دنياى بهتر  



١٦صفحه   يک دنياى بهتر   

اعدام و بقيه به زندان های طويل                    
اعدام اين      .  المدت محکوم شدند           

.  ادامه داشت    1990زندانيان تا سال       
تشکالت کارگری ممنوع و سانسور          

حکومت .  "شديد بر رسانه ها حاکم شد   
مودبانه ترين    "  با مشت های آهنين         

شکلی است که سه دهه ديکتاتوری              
 .سوهارتو توصيف شده است

 

يک دهه پس از کودتايی که با حمايت         
کامل سازمان سيا طرح و پياده شد،             

را "  تيمور شرقی   "دولت سوهارتو       
پس از انقالب پرتقال و استقالل اين             

. کشور از پرتقال، به اشغال درآورد          
در پروسه اشغال و پس از آن حدود              

دولت .   هزار نفر کشته شدند             200
اشغالی سوهارتو، البته، با مردم                    
تيمور شرقی همانگونه رفتار کرد که        

سرکوب خشن،     :  با مردم اندونزی       
خشونت وحشيانه، زندان و شکنجه و         

 . کشتار

 

فساد و دزدی وقيحانه يکی ديگر از             
خصوصيات سوهارتو و دولت او                

گفته ميشود که سوهارتو و               .  است
 بيليون دالر       30خانواده اش حدود          

دزديده اند و پيگيری برای پيدا کردن         
اين پول همچنان ادامه دارد که با                    
سنگ اندازی های دولت کنونی                     

 

 !دنيا در مرگ يک جنايتکار به سوگ نخواهد نشست

 !سوهارتو مردی از تبار هيتلر و خمينی
 

دنيا قطعا به سوگ او نخواهد نشست و از فقدان          .  سوهارتو مرد 
او نه تنها متاثر نخواهد شد، بلکه مرگ يکی از بزرگترين                       
جنايتکارهای قرن احساس آرامش و امنيت بيشتری به ارمغان            

مرگ سوهارتو بار ديگر خاطره يکی از بزرگترين              .  مياورد
جای تاسف  .  قتل عام های تاريخ بشری را در يادها زنده کرد              

است که مرگ او رنج و درد بازماندگان قتل عام ميليونی و                      
تمام اين   .  سرکوب های خونين او را التيام نخواهد بخشيد                    

بازماندگان و انسان های دردمند و سرکوب شده نه تنها در                      
اندونزی، که تمام جهان خواهان اجرای عدالت و محاکمه اين               

 سال    30جنايات او آنچنان وسيع است،                  .  ديکتاتور بودند   
حکومتش آنچنان با خشونت، سرکوب و فساد آغشته است که                
هيچ مورخی هر چقدر چکمه ليس، قادر نخواهد بود آنها را                    

 .  پرده پوشی کند

 

نام سوهارتو درکنار جنايتکارانی چون هيتلر و خمينی در                      
 سوهارتو با سازماندهی     1965در سال   .  تاريخ ثبت خواهد شد    

و رهبری يک کودتای خونين ميليون ها انسان را قتل عام                        
" پاک کردن اعضای حزب کمونيست       "سوهارتو فرمان    .  کرد

را صادر کرد و بدنبال آن ارتش، گروه های شبه نظامی و                       
اوباش دولتی به وحشيانه ترين شکلی به قتل عام کمونيست ها،            

است "  متهم"چپ ها و هر کس که به همکاری با آنها                                 
 هزار نفر ثبت کرده     500برخی رقم کشته شده ها را       .  پرداختند

 ميليون نفر اعالم         2اما بسياری ديگر رقم صحيح را                 .  اند
اين کودتا بعنوان کودتای ضد کمونيستی معروف شده           .  ميکنند
 هزار نفر دستگير شدند که برخی               200بعالوه حدود     .  است

٣۵شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 ،ستون آخر
 آذر ماجدى

 .اندونزی روبرو شده است

 

دولت سوهارتو چه در کودتای خونين و       
چه در طول سه دهه حکومت خشن از            
حمايت آمريکا و دولت های غربی                   

سوهارتو يکی از           .  برخوردار بود     
موئتلفين مهم اين دول در طول جنگ              

سوهارتو باالخره ده سال           .  سرد بود   
پيش بدنبال تظاهرات و اعتراضات                 

تالش مردم  .  وسيع توده ای برکنار شد       
برای به محاکمه کشيدن وی به جايی               

تالش برای مصادره دزدی ها و      .  نرسيد
سرمايه افسانه ای که او و خانواده اش            
از طريق فساد و دزدی انباشت کرده اند        

سوهارتو تا زمان   .  نيز راه به جايی نبرد    
 . مرگش در آرامش و رفاه زندگی کرد

 

اکنون پس از مرگ او تالش برای                     
افشای جنايات و دزدی هايش زنده شده          

از مردم خواسته ميشود که او را         .  است
دخترش از مردم طلب بخشايش     .  ببخشند
آيا پس از مرگ او افشای                     .  ميکند

جناياتش تاثيری خواهد داشت؟ افشای           
جنايات شايد بتواند التيامی بر قلب های         

. دردمند قربانيان و بازماندگان آنها باشد      
افشای اين جنايات و ثبت آنها در تاريخ           
هر چند فقط حرکتی کوچک بسوی                   
اجرای عدالت است، اما امری                             

 . ضروری است
 

بايد اين خواست مردم اجرا شود و نام             
سوهارتو در کنار نام هيتلر و خمينی               
بعنوان بزرگترين قاتلين تاريخ بشری به      

 *.ثبت رسد

 ،آخرين خبر
اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت           ":  شاهرودى رئيس قوه قضائيه رژيم اسالمى امروز طى بخشنامه اى اعالم کرد که               

انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در        "براساس اين بخشنامه،    ."  رئيس قوه قضائيه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکانپذير است          
 ."رسانه ها ممنوع است و دادستان های عمومی و انقالب هر حوزه قضايی مامور نظارت بر حسن اجرای اين بخشنامه هستند

 
استاد اينها  .  قرار بود مردم را بترسانند و عبرت بگيرند        .  که اعدام را به خيابان ها آورد سرجايشان هستند          "  ضرورت هاى اجتماعى  "آن  

ظاهرا ضرر اين اقدامات وحشيانه بيشتر از نفع آن بوده است و قرار است اعدامها مجددا به پشت ديوارها و سالخ خانه                       .  مال طالبان است  
 ،اگر اين ابزار قديمى ارتجاع در ايران پوسيده است و شاهرودى و سران حکومت را به اين بن بست کشانده است                     .  هاى اسالم منتقل شود   

اما .  سوال اين است چگونه ميخواهند حکومت وحشت را سرپا نگهدارند؟ ترديدى نيست که يک وجه اين تصميم فشارهاى جهانى است                          
کار .   نفس آدم کشى آگاهانه بايد لغو شود و اين کار جمهورى اسالمى و خيل ليبرالهاى حقوق بشرى نيست                        ، نفس قتل دولتى    ،نفس اعدام 

 !  کمونيسم و طبقه کارگر و انقالبى است که ضرورت آدمکشى را هم واژگون ميکند
 يک دنياى بهتر

 


