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 کميته مرکزی سازمانبيانيه 
  آذر16 بمناسبت سالگرد 

 

  ،)روزدانشجو( آذر١۶
  !ن پا برجاستشعله ای که همچنا

 
 استبداد مذهبی و فالآت عمومی رو به رشد است و خطر ،درايران

محاصره اقتصادي و تهاجم امپرياليستي هر روزجدي تر مطرح مي 
دانشجويان، : شود،ازيكسوجنبش هاي اجتماعي گوناگون، همچون

فعال تر ...جوانان، زنان، مليت های تحت ستم، آارگران ، بيکاران و
شده اند واز سوي ديگر حکومتگران می کوشند با و راديکاليزه 

 هرروزه،های تشديد فشار، سرآوب، دستگيری و زندان، اعدام 
 در چنين پائيز . اين جنبشها رابا موانع جدي روبرو سازندپيشروی

  .  شومی ، آذر ماه  نيز از راه رسيده است
آذرماه با ) شاه و شيخ ( درحافظه تاريخی کشورما، درهردو نظام 

 کشتار: کشتاروتجاوز به حقوق مردمان ايران تداعی می شوند
، نظامی ١٣٢۵ذرآ٢١مبارزان جنبش آذربايجان وکردستان ايران در

کردن صحن دانشگاه ازقوای کودتاگرو قتل سه چهره جنبش 
)   بزرگ نيا- محدث قندچی-شريعت رضوی (دانشجويی
لتاندن دو چهره سرشناس غبه خون در ،  ٣٢آذر١۶درروز

اديخواه اپوزيسيون نظام پروانه اسکندری وداريوش فروهر و قتل آز
نويسنده ومترجم ديگرانديش مذهبی مجيد شريف،شکنجه وقتل دو 
تن ازسازماندهندگان اصلی کانون نويسندگان ايران ومدافعان 
پيگيرآزادی انديشه وقلم بدون حصرواستثناء ؛محمد مختاری و محمد 

  . از رويدادهای خونين اين ماه هستند شماری ٧٧جعفرپوينده درآذرماه
 پيروزی به راه - مبارزه -اتحاد: درايران جنبش دانشجويی با شعار

افتاد ودرطی اين همه سال، هيچ مانعی نتوانست،مقاومت دانشجويان 
  .  را در هم بشکند) روزدانشجو(آذر١۶در زنده نگهداشتن نام 

رجسته می سازد، فعاليت دانشجويان را ب آنچه طی چند ساله اخير،
فراتر رفتن مبارزات دانشجويی ازحصار محدود مطالبات صنفی 
درون دانشگاه ها وجهت گيری درهمرايی با سايرجنبش های 

هر . اجتماعی و رويارويی با تماميت نظام جمهوری اسالمی است 
اما همراهی .  چند در اين زمينه ما با گامهای آغازينی روبرو هستيم

ا و آنجا با مبارزات زنان، با اعتصابات کارگران دانشجويان دراينج
سنديکای شرکت واحد وديگرفعاالن کارگری، با خانواده های 

 وبويژه همراهی با مادران وپدران ۶٧ و۶٠اعداميان دوکشتار
داغدارودادخواه درتجمعات گلزارخاوران و دربرابرزندان اوين، 

ايد اضافه درهمين راستا ب. نمودارکوچک اين وضعيت تازه است 
ابتکارعمل جمع آوری کمک های مالی، سازماندهی تظاهرات : کرد

برای جلوگيری ازاخراج اساتيد مستقل دانشگاهها، گردآمدن درفروم 
های اجتماعی ضد جنگ ، تدارک تريبون های آزاد برعليه 
سياستهای جنگ طلبانه امپريالسيت ها وحاميان داخلی وخارجی آن، 

جنگ افروزانه رژيم، مقابله با سياست رودررويی با سياستهای 
نظامی نگهداشتن فضای دانشگاه وامنيتی ساختن آن توسط رژيم، 

  .   هزينه های سنگينی راتابه امروز به دنبال داشته است 
مجموعه اين تحرکات، موجب شده تا رژيم حلقه محاصره اش را 
. برای سد کردن پيشروی بيشترجنبش دانشجويی تنگتر کند 

ی، زندان، محاکمات دربسته، ستاره دارکردن دانشجويان، دستگير
معلق کردن فعاالن دانشجويی از ترم های تحصيلی ، رودررويی 
آشکارحراست و نيروهای امنيتی نظام دربرابر پيشروی و 
راديکاليزه شدن اين جنبش ، درماههای اخير شتاب بيشتری يافته 

ا توسط رژيم تشديد اين سرکوب ها و بگير و به بند ه. است 
جمهوری اسالمی که به بهانه خطر خارجی صورت می گيرد،در 

 خود نقش کليدی در واقع برای برون رفت از بحرانی ست که
اما، مردم فريبانه تالش می کند مبارزات . تشديدش داشته ودارد

فعاالن جنبشهای اجتماعی از جمله جنبش دانشجويی را به عوامل 
طی ماههای "  عليه امنيت ملی " ام اتهام اقد. خارجی نسبت دهد

...  ،روزنامه نگاران اخيرعليه فعالين دانشجويی ، زنان، کارگران
درراستای اين سياست .ناشی ازهمين سياست ارتجاعی رژيم است 

است که زندان ها ازآزاديخواهان پر می شوند و حلقه محاصره بر 
  . جنبشهای اجتماعی تنگ تر می گردد 

به مانند سايرجنبشهای اجتماعی عليرغم سرکوب  جنبش دانشجويی 
گسترده رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی به پيشروی خود ادامه 

درچنين فضايی، تلفيق کارمخفی وعلنی و پيوند خوردن هر . می دهد
چه بيشتر با جنبش طبقاتی در بيرون از دانشگاه اين پيشروی را 

ان را ممکن تر می بيشتر تضمين می نمايد و ادامه کاری مبارز
 ..    سازد

جنبشی که در تالش تکوين وضعيت ناموزون خويش و فائق آمدن 
برشرايط تا به امروز پشت سرگذاشته خود است، با خيز برداشتن به 
سوی جنبش ها ی طبقاتی ومطالباتی، می تواند بحرکت درآيد والبته 
 . دراينراه چنانکه اشاره رفت،گامهای نخستين راآغازکرده است

هرچند که هنوزدر پيوندی ارگانيک با اين جنبش هاقرار نگرفته 
وفشارنيروهای رنگارنگ ورشکسته اصالح طلب، نيروهای 

، اين ...ليبرال،ملی مذهبی ،سوسيال دمکرات های وطنی وغيره
چپ سر برون آورده از اين جنبش، که نسل . پيشروی را کند می کند

ده را بشارت می دهد ، نمی تازه ای از کمونيست های به ميدان آم
تواند بی مالحظه به اين مشکالت نقش کليدی اش را در تعميق اين 

  . پيشروی ايفاء کند
فاصله گيری ازهرنوع ادعای اصالح طلبانه،پشت کردن به نگرش 
های فرقه ای، غرق نشدن در بحث های مطلق  ايدئولوژيک و 

بر پايه آن دعواهای نظری ،آن بستر مناسبی ايست که اين جنبش 
می تواند حرکت کند با پذيرش چند گانگی نظرات ، بدورازهژمونی 
طلبی اين ويا آن گرايش، بايد تالش شود تا ازشقه شقه کردن جنبش 

  . دانشجويی ممانعت به عمل آيد
امروزه درآستانه پنجاه وچهارمين سالگرد شانزده آذر؛ جنبش 

رغم درگيری دانشجويی چون سايرجنبشهای اجتماعی ديگر ، علي
جفت و تاق خود با نظام فقها برسرمسائل مختلف، با خطرو معضل 
جديدی نيز روبروست و آن تحريکات ويران سازجمهوری اسالمی 
برسرمسائل اتمی و انرژی هسته ای و سياست های جنگ افروزانه 
امپرياليسم آمريکا و متحدان اش است که بشکل جدی حيات جامعه 

  . ما راتهديد می کند 
مبارزه عليه جنگ طلبان داخلی و خارجی و افشاء ترفند های رژيم 
اسالمی و امپرياليسم آمريکا و تحريم های اقتصادی ويرانگرآن، 
وظيفه روزهمه آزاديخواهان، دمکراسی طلبان وسوسياليست 

زيرا هردو ارتجاع بااهدافی عليه مردمان ايران رودرروی هم .هاست
جنبش های اجتماعی وخانه خراب قرار گرفته اند و برای سرکوب 

کردن ايرانيان  و با خاک يکسان کردن و تکه تکه کردن سراسر 
  .ايران،عمال با هم همدستی می کنند

جنبش دانشجويی بويژه چپ ها و کمونيست های درون آن با مبارزه 
برای تشکلهای مستقل دانشجويی وبا همياری و هماهنگی 

 مقابله با اين دو ارتجاع را ديگرجنبشهای اجتماعی می تواند راه
 . هموار ترسازد 
آذر، سالروز مقابله دانشجويان با استبداد و ١۶ باد خجسته

  !دخالتگری امپرياليسم 
  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  !مرگ بر جنگ ارتجاعی تجاوزکارانه 

 !زنده باد آزادی                  زنده باد سوسياليسم  
  ٢٠٠٧وامبر ن٣٠ برابر١٣٨۶آذر٩

…………………………………… 
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که مربوط به اوضاع بين المللی "  تحوالت جهانی و چشم اندازها "سند 
کنگره (، )راه کارگر(  کارگران انقالبی ايران است، به آخرين کنگره سازمان

  .در سال جاری، ارائه شد) دوازدهم 
د، لذا، اما، از آنجا که اين سند به موقع به کنگره سازمان ارائه نشده بو

  . تصميم گيری در بارۀ آنرا به نشست عمومی سازمان، محول نمود،کنگره
پس از دو جلسۀ عموی سازمانی و پس از تبادل نظر و تصميم گيری در 

ا .ا.مورد آن، اکنون اين سند در اختيار افکار عمومی ، بويژه اپوزيسيون ج
  منصور نچفی: ول نشريه   مسئ                                     .قرار ميگيرد

  تحوالت جهانی وچشم انداز ها
  بخش نخست

وضعيت سياسی جهان را مشخصه های چندگانه ی زير بيان می 
  : کند
 محافظه کاران حاکم بر دستگاه حکومتی اياالت – استراتژی نو-١

در مسير " قرن آمريکايی جديد"متحده وپروژه ساختمان يک 
اخ سفيد برای ترسيم دوباره طرح های ک. شکست کامل پيش ميرود

بر . جغرافيای سياسی جهان بيش از پيش ناکارا از آب در می آيند
قراری سلسله مراتب حقوقی و سياسی نوين در مناسبات بين المللی 
نيز در مسيری که برتری های نظامی و اقتصادی اياالت متحده را 

ه به در قالب يک امپراطوری جهانی جديد نهادی سازد بيش از گذشت
اکنون بيش از هر زمان . هدفی دوراز دسترس تبديل می شود

ديگری بار عينی دکترين جنگ نامحدود، رويکرد يک جانبه گرا و 
  .سياست پيش دستی در مداخالت بين المللی زير سوال است 

محافظه کاران در خاور ميانه تا کنون - نقشه ها و سياست های نو
ماشين جنگی اياالت متحده و . رده اندنتايج  دلخواه آنان را ببار نيآو

قدرت های موتلف آن بخش بزرگی از اين منطقه را به اشغال خود 
در آورده اند و از افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطين را شخم زده 

با اين همه، پس  از گذشت زمانی بيش از شش سال هنوز . اند 
.  برقرار سازندنتوانسته اند نظم دلخواه خود را در اين کشور ها

سهل است، از حفظ موقعيت موجود و تثبيت مناطق تحت کنترل 
افغانستان عمأل به . کنونی  نيز روز به روز ناتوان تر می شوند

سرزمينی چند پاره تبدل شده است، با پاره های در حال افزايشی 
. بيرون از حوزه کنترل نيروها اشغالگر و دولت دست نشانده آنان

 -نه ای تبديل شده است که در آن کمدی دموکراسیفلسطين به صح
خواهی آمريکايی به يک نمايش رسوا کننده و تهوع انگيز کلونيالی 

لبنان در فرايند  يک جنگ سی روزه  بر افسانه . ختم شده است
بر فراز آتش و خون . شکست ناپذيری اسراييل مهر باطل زده است

پوشانيده، همه و هر و ويرانی و وحشتی که سراسر اين مناطق را 
يک "که " خاور ميانه بزرگ"چيز سر بر داشته است، مگر يک 

  .آن را وعده داده است" قرن آمريکايی جديد
 ناکامی های واشنگتن در خاور ميانه بدون شک محصول عوامل -٢

  :در ميان آنها، اما، بجاست بر دو عامل تاکيد شود. متعددی است
مين های تحت اشغال و بيش از اول، برجنبش های مقاومت در سرز

. همه مردم عراق که در يک فرايند بی وقفه رو به گسترش است
اين جنبش ها، صرف نظر از ايدئولوژی، هدف های سياسی و 
خاستگاه اجتماعی شان، که از راست افراطی محافظه کار وارتجاعی 
تا چپ پيشرو و مردمی را شامل ميشود، به گونه ای روزافزون 

ت های اشغالگر را به چالش می گيرند و بصورت مانعی اراده قدر
چنين فرآيندی . در برابر طرح ها و برنامه های آنان ظاهر ميشوند

نشان ميدهد که  اتکأ  يک جانبه  بر قدرت نظامی، حتی قدرت 
نظامی نيرومندترين ارتش جهان، برای مهار و سرکوب  جنبش 

 گراترين استراتژيست های مقاومت کمتر ازآن کارآيی دارد که واقع
  .های پنتاگون پنداشته اند

فرآيندهای جاری در منطقه  بيان گر آنست که توسل به سبعانه ترين 
اشکال خشونت، حتی به راه انداختن باند های ترور و کشتار جمعی 
و بر پاداشتن يک جنگ خالص تروريستی عليه مردم منطقه، ممکن 

ومليون ها نفر را به خاک است دريک کشور حمام خون براه اندازد 
ميتواند به رشد ارتجاعی ترين گرايشات و محافظه . سياه نشاند

کارترين نيروهای سياسی و اجتمايی بيانجامد يا تنش های قومی و 
اما لزومأ به استقرار نظم دلخواه . مذهبی و نژادی را شدت بخشد

قدرت های اشغالگر نمی انجامد ونمی تواند مردمی که زير بار 
سارت امپرياليستی و برده سازی خود نمی روند را به زانو ا

اين واقعيت . درآورد؛  سهل است، حتی از دامنه مبارزات آنان بکاهد
در مقاومت رو به گسترش کارگران صنايع نفت عراق و نيز در 
ايستادگی خستگی ناپذير زنان و ديگر نيروهای مدافع برابری و 

در غياب اين مقاومت . کس استآزادی در اين کشور به روشنی منع
ها و ايستادگی ها، نقشه های امپرياليستی برای چپاول کامل 
تأسيسات و ذخاير نفت عراق، طرح های اشغالگران برای خصوصی 
سازی دارايی ها ومنابع عمومی اين کشور، و تالش های آنان برای 

 مذهبی زن ستيز در -تثبيت و نهادينه سازی يک استبداد کلونيالی
  .ين کشور، قطعأ، با موانع و ناکامی های کمتری رو برو ميشدا

دوم، بر حرکت ها و جنبش های اعتراضی در سطح منطقه و در 
کارزارهای ضد جنگ و ضد اشغال نه تنها عامل . سراسر جهان 

موثری بوده اند در تقويت روحيه مقاومت در مناطق اشعال شده، 
عليه تجاوزات بلکه با بسيج مردمی در کشورهای مختلف 

امپرياليستی نقش موثری داشته اند در ناکام ساختن  تالش های  
واشنگتن برای جلب  حمايت و همراهی ساير دولت ها با تهاجمات 

دولت های " اکنون شمار اندکی از . نظامی امريکا در خاورميانه
باقی مانده اند که هم چنان به همکاری و مشارکت نظامی " دوست

ياالت متحده در منطقه ادامه می دهند و بطور مشخص فعال خود با ا
. در تالش نيستند که خود را از باتالق جنگ عراق بيرون کشند

صحنه ی سياسی خاور ميانه نشان می دهدهر چه اعتراضات جهانی 
گسترده تر باشد، انزوای بين المللی واشنگتن در پيشبرد سياست 

چه مقاومت منطقه ای و نيز، هر . های سلطه گرانه اش بيشتر است
و محلی شديدتر باشد، ترديد در کار آيی اشغال نظامی برای رسيدن 

  . به هدف های جهان خوارانه  شديدتر است
 محافطه کار تاکنون - در حاليکه طرح های نخبگان نو-٣

دستاوردهای مثبت قابل اعتنايی  برای آنان در بر نداشته، اما برای 
تحده ونظم جهانی دلخواه آن قطعأ موقعيت جهانی دولت اياالت م

تضعيف . باعوارض منفی و پيامدهای ناخواسته ای همراه بوده است
بيش از پيش هژمونی جهانی دولت اياالت متحده ملموس ترين پيامد 

ناکامی های نظامی درعراق و افغانستان در . اجرای اين طرح هاست
گينی سرکوب مقاومت مسلحانه اين کشورها بدون شک ضربه ی سن

" دالر"در شرايطی که . است بر وزن و اعتبار ماشين جنگی آمريکا
بطور روز افزونی قابليت های خود را از " رويای آمريکائی"و 

دست می دهند، زير سوال رفتن قدرت نظامی،  يعنی تنها اهرم  باقی 
مانده برای حفظ  هژمونی جهانی اياالت متحده،  قطعًا تحولی است 

  . زيان اين دولتبه شدت منفی به 
تضعيف هژمونی جهانی دولت آمريکا به نوبه ی خود شرايطی 
آفريده است که در آن تناقضات و تضادهای درونی اردوی سرمايه و 
کشمکش های ميان قدرت های جهانی فعال تر شوند و شکاف های 

اين شرايط به تقويت . موجود در مناسبات بين المللی عميق تر گردند
از مرکز، اولويت يافتن منافع محلی و منطقه ای و نيروهای گريز 

چنين . تشديد رقابت ميان دولت های اقماری منجر شده است
شرايطی، هم چنين، بستری فراهم ساخته برای تقويت روحيه ی 
سازش ناپذيری در ميان قدرت های رقيب و تشديد گرايش به ايجاد 

ين واقعيت را ا. بلوک بندی های جديد در سطوح جهانی و منطقه ای
نمی توان انکارکرد که، امروز در برابر امپراطوری جهانی آمريکا و 
نظام تک قطبی مطلوب آن،  تالش هايی برای شکل دادن به يک 
نظام جهانی چند قطبی آغاز شده و با اعتماد به نفس بيشتری 

  . پيگيری شود
تضعيف دولت های اقماری، خصوصًا در سطح منطقه، و تشديد بی 

ی سياسی در سراسر خاور ميانه پيامد ديگری است که ناکامی ثبات
اکنون می توان مدعی شد . های دولت جورج بوش موجب شده است

اگر فرايندهای جاری در جهت برقراری نظم نوين پيش نمی روند، 
اما، قطعًا زمينه های مساعدی فراهم  آورده  است برای بوجود 

نهايت اينکه ، . يانهکامل در خاور م" بی نظمی" آوردن يک 
 محافظه کارانه دستگاه -پيامدهای ناشی از اجرای سياست های نو

حاکمه اياالت متحده را زير فشارگذاشته وسبب شده اند که شکاف 
اين . ها و اختالفات سياسی و جناحی عميق تر و جدی تر شوند

پيامدها هم چنين نوسانات در تصميم گيری ها و ناپايداری در 
و رفتارهای جاری حکومتی را بصورت اموری عادی در سياست ها 
  . آورد ه اند

 ناکامی های اين مرحله هر چند نخبگان حاکم بر دستگاه -۴
حکومتی آمريکا را به بازنگری در برخی از سياست ها وا داشته، 
. اما آنها را از تعقيب هدف های سلطه جويانه منصرف نساخته است

ومقدم بر آن در دست گرفتن کنترل ، "نظم نوين جهانی" بر پايی 
کامل خاور ميانه، گزينه ای نيست که صاحبان قدرت در آمريکا، به 

برای . رغم همه اختالفاتشان، بتوانند به سهولت از آن چشم بپوشند
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آنان، اين گزينه نه تنها پاسخی است به تحوالتی که هژمونی دولت 
خدمت کنترل رقبايی آمريکا را به چالش می خوانند، يا وسيله ای در 

که منافع کورپوراسيون های فراملی آمريکايی را تهديد می کنند، 
بلکه راهبردی است که  مقابله با بحران های مرگباری که نظام 
جهانی سرمايه را، در کليت آن، در خود فرو می برد در گرو اجرای 

  . آنست
يت صرف نظر از لفاظی های ايدئولوژيک در گفتمان سياسی، يا ذهن

گرايی بيمار گونه در تحليل شرايط، و نيز صرف نظر از تصميمات 
ماجراجويانه در اقدامات جاری، ترديدی نيست که رويکرد نو 
محافظه کارانه در تحليل نهايی از الزاماتی پيروی می کند که 

در . بازتوليد سرمايه داری جهانی در فاز کنونی اش ديکته می کند
ت که،  نخبگان نو محافظه کار از ميان پاسخ به چنين الزاماتی اس

برداشتن موانع سياسی موجود بر سر راه ادامه اجرای پروژه جهان 
 ليبرال را به همان اندازه حياتی می شناسند  که فراهم -گستری نو

آوردن شرايطی که در آن حيات اقتصادی و سياسی جهان زير کنترل 
افظه کاران نيز، نو مح. کامل کورپوراسيون های آمريکايی درآيد

نظير پيشينيان خود، مدل توسعه ی متکی بر توليد برای صادرات و 
شيوه ی انباشت توانگر ساالرانه ای که نو ليبراليسم مروج آنست 
را يگانه پاسخی ميشناسند به بحران هايی که بازتوليد سيستم 

 به اين سو دچار مخاطره ۶٠جهانی سرمايه داری را از اواخر دهه 
  . ندساخته ا

اما، نسخه های  نو ليبراليسم در فرايند به اجرا درآمدن،  در حاليکه 
بخشی از موانع را از سر راه حرکت آزاد سرمايه بر ميدارند و 
شرايط مناسبی برای بيرون کشيدن کار اضافی فزاينده و ارضآ 
آزمندی کورپوراسيون ها فراهم ميسازند ، خود عاملی هستند  در 

ی شماری از چالش ها و بحران ها تازه؛ چالش پيدايش و شدت ياب
ها و بحران هايی  که بنوبه خود برای ثبات و امنيت سرمايه جهانی 

از درون چنين تناقضی و در تالش برای . خطرآفرين و مهلک اند
 محافظه کاران  بسياری از سياست های -غلبه بر آن است که  نو

 آنان بر اين باوراند  .کليدی خود را بيرون ميکشند و توضيح ميدهند
: که، راه خروج از مدار بسته بحران های موجود دو سويه است

گسترش دامنه مداخالت مستقيم  در سراسر جهان در يک سو و  
در اين . تمرکز هر چه بيشتر قدرت در واشنکتن در سوی ديگر

راستا،  آنان  دست زدن به يک جراحی بزرگ در سامانه سياسی 
يجاد تغييراتی راديکال در ساختار فرماندهی آن را حاکم بر جهان و ا

  .از جمله اولويتهای خود ميشمرند
 جهان گستری سياست ها و برنامه های نو ليبرالی در طول سه -۵

دهه گذشته  دگرگونهای ساختاری و نهادی عميقی را در پی داشته 
اين دگرگونی ها صرفنظر از بازتاب هايش برمناسبات ميان . است

ای اصلی سرمايه داری وتشديد رقابت و تنش ميان آنان قدرت ه
حول چگونگی کنترل بازارها و منابع استراتژيک  جهانی،  بر 
زندگی روزمره ميلياردها نفر از مردم سياره ما و بر حيات اجتماعی 

درست . و سياسی آنان نيز بگونه ای بشدت مخرب اثر گذاشته است
جاری عظيمی را در بطن اين دسته تآثيرات است که نيروی انف

جوامع سرمايه داری انباشت کرده اند و نظام فرمانروايی کنونی را 
  . در سطوح ملی و بين المللی به چالش گرفته است

 ليبراليسم بر سياست –به عنوان مدلی از توسعه ی و انباشت،  نو 
خصوصی سازی و جهانی ، های متعددی استوار است که آزاد سازی

اجرای  اين سياست ها از . ت آن را ميسازندسازی ستون فقرا
سالهای دهه ی هفتاد به اين سو جهان را به آستانه ی سقوط به 

اين سياست ها بقأ سيستم  موجود . يک بربريت کامل کشانده است
را در گرو جهانی سازی فقر، محروميت و نابرابری قرار داده اند و 

ت، يعنی انسان در مسير نابودی سر چشمه های اصلی توليد ثرو
،  راهی برای تداوم وگسترش سرمايه )زمين(و طبيعت ) کارگر(

  . داری در مرحله ی کنونی تحول اش جستجو می کنند
بامقررات زدايی از سرمايه مالی و آزاد سازی تجاری فرآيند سلب 
مالکيت از توليد کننده مستقل در سراسر جهان شتابی سرسام آور 

د دست در دست خصوصی سازی منابع اين فرآين. پيدا کرده است
عمومی سبب شده است که ساالنه سيلی از دهقانان خانه خراب شده 
در کنار ميليون ها نفر کارگران اخراجی بنگاههای خصوصی و 

اين فرآيند . عمومی به دريای عظيم ارتش ذخيره ی کار فرو ريزند
وقی به شکل گيری پرولتاريايی انجاميده است که نه از کمترين حق

جمعيت . برخوردار است و نه بطور رسمی شناسايی می شود
 ۵ تا٣پرولتاريای غير رسمی در نقاط مختلف جهان امروز با شتابی 

در اردوی کار . برابر بيشتر از پرولتاريای رسمی رشد ميکند
غيررسمی  خوش شانس ترين کارگران آنهايی هستند که يک کار 

آنچه باقی ميماند و بر . نندموقت و يا پاره وقت مزدی پيدا می ک
شماره و نسبت اش پر شتاب افزوده می شود، پرولتاريايی است 
بدون کارخانه، بدون کارگاه و بدون کار، با حياتی که ادامه اش 
مستلزم دست و پازدنی بی وقفه است برای تأمين يک معيشت حد 

  .اقل و چنگ زدن به هر وسيله ای برای زنده ماندن 
تمزد ها درسطح جهان و انفجار فقر در مناطق  سقوط شديد دس

شهری پيامدهای بعدی اجرای اين سياست ها هستند که الجرم با 
. گسترش سرطانی شهرهای زاغه ای و حلبی آبادها همراه است

امروز زاغه نشينان بيش از يک سوم کل جمعيت شهری جهان را 
نچه در حاليکه اين شيوه زيست و اسکان  با آ. تشکيل می دهند

درسالهای پايانی قرن نوزده و اوايل بيستم در برخی جوامع صنعتی 
جهان وجود داشته است شباهت های بسياری دارد، اما در يک چيز 

امروز ديگر اين شکل از سکونت : قطعأ با آن دوره متفاوت است
بعکس، فرايند گسترش شهرهای . جنبه ی موقتی وانتقالی ندارد
 از مشخصه های ثابت نظم زيستی زاغه ای درجهان کنونی يکی

سرمايه است و در مسيری پيش می رود  که نابرابری های طبقاتی 
رابه جدايی های کامل مکانی و کالبدی  تبديل می کند و تنش های 

  .  اجتماعی را ابعادی انفجاری می بخشد
از درون اين دگرگونی ها، جهانی در حال پيدايش است که بيش از 

ه  کامل  و زنده همه ی اشکال تاريخی بهره هر چيز به يک موز
در کنار کار مزدی،  بسياری ازاشکال کارغير .  کشی شباهت دارد

.  مزدی، از اجباری تا داوطلبانه  و تا بردگی خالص احياء شده اند
بکارگيری کودکان خريداری يا اجاره شده در سنگين ترين کارها و 

ی رحمانه ترين اشکال دربدترين شرايط در سطح وسيعی از جهان ب
زنانی که بعنوان برده ی . بردگی در تاريخ را روسفيد کرده است

خانگی يا روسپی در تجارت سکس خريد و فروش می شوند؛ 
کارگران مهاجرغير قانونی که در ازاء يک پناهگاه و يک وعده غذا 
به انجام شاق ترين کارها رضايت می دهند؛ بيکارانی که  بجای 

 و درشکه بسته ميشوند، يا بطور مستقيم در خدمت قاطر به گاری
حمل کاال و مسافر درمی آيند مشتی است از خروارها شاهکاری که 

  .در اين موزه به نمايش گذاشته شده اند
در حاليکه رقابت ها و تنش های درونی سرمايه ی جهانی از يک 
سو ومقاومت های قربانيان آن از سوی ديگر نظم حاکم بر چنين 

ی را به چالش گرفته اند، اتکاء به مکانيزم های بازار واهرم جهان
. های اقتصادی برای بازتوليد آن  کمتراز هميشه پاسخگو است

چنين جهانی را نمی توان برپا داشت، تضادها و تنش هايش را مهار 
کرد و آن را حکومت پذير ساخت مگر با تمرکز بخشيدن به 

سل به برهنه ترين اشکال ساختارقدرت سياسی در سطح جهانی وتو
مديريت سرمايه ، خواه جمهوری خواه، خواه دموکرات، . خشونت

يا ليبرال و محافظه کار، زمانی که اقتدار صندوق بين المللی پول و 
بانک جهانی کم رنگ می شود ، ناچاراست ميدان را به تفنکداران 

د را دريايی بسپارد و به اين واقعيت گردن گذارد که نظم دلخواه خو
نمی تواند بر قرار کند؛ خواه آن را در " گونتانامو"بدون زندان 

سواحل کوبا بنا کند، خواه درلهستان و اسراييل يا عراق و 
  . افغانستان و اندونزی

 تغييرات ساختاری در موقعيت نيروی کار و رويکرد آمرانه -۶
دولت ها در باز توليد اجتماعی، هر چند بر اشکال و عرصه های 

رزه طبقاتی تاثيرات جدی داشته است، اما، به تسليم وانفعال توده مبا
لگد مال شدگان از تجربه ی . ی کارگر و زحمتکش منجر نشده است

مستقيم خود در طول چند دهه ی گذشته دريافته اند که انفعال و 
سازش در برابر ديکتاتوری سود مساوی است با سقوط بيشتر به 

رشد و گسترش جنبش های . قوقیورطه ی فقر و فالکت و بی ح
  ليبرال و حرکت های اعتراضی عليه –مقاومت در برابر پروژه نو

عوارض و پيامدهای اجتماعی آن در سطح جهان امروز واقعيتی 
  .انکار ناپذير است

امروزاعتراض عليه خصوصی سازی ميليون ها نفر را در سراسر 
معدنچيان جهان بسيج کرده است و از دانشجويان فرانسوی تا 

بوليوی و تا کارگران حمل و نقل پاکستان را به صفوف مبارزه 
مبارزه عليه کاهش دستمزدها و تنزل سطح زندگی به . کشانده است

صورت امواج پيوسته ای از حرکتهای اعتراضی پنج قاره را در می 
نوردد و از ريسنده و بافنده مصری و نفتگر نيجريه ای تا نيشکر 

. گر ساختمانی اماراتی  را به جنببش در آورده استکار ايرانی و کار
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دسترسی به فضای زندگی و منابع توليد وسايل معيشت  توده 
. عظيمی از محرومان را در سراسر جهان به خيزش واداشته است

جنبش های مصادره زمين از برزيل تا هند و مکزيک امتداد يافته 
ی را در گردان است وميليون ها دهقان بی زمين و کارگر کشاورز

جنبش های مصادره کارخانه ها و .. های خود سازمان داده است
بنگاهها ی تعطيل شده، شمار زيادی از کارگران بيکار رااز آرژانتين 

  .تا بريتانيا زير چتر خود گرد آورده است
 مبارزه عليه تورم و گرانی، اعتراض عليه تخريب سکونتگاههای 

 به ستم و تبعيض نژادی، ملی، غير مجاز ، و نيز اعتراض نسبت
قومی ومذهبی عرصه های ديگری هستند که بطور زنجيره ای توده 

به . ی محروم و فرو دست را به حرکت و اقدام جمعی فرا ميخوانند
اين موارد بيافزائيم ، جنبش های بوميان در آمريکای التين، کانادا و 

بش های استراليا ، جنبش های دانشجويی عليه کار کودکان، جن
تحريم عليه کورپوراسيون های فراملی ، عليه مارک ، عليه مصرف 
گرايی، عليه فوق استثمار در فروشگاههای عظيم زنجيره ای نظير 
وال مارت، و نيز جنبش های محيط زيست و زنان ، جنبش های ضد 
سرمايه داری و ضد جنگ و ضد تسليحات هسته ای و بسياری 

  . ديگر
انه ی آنست که در ميان تودهای محروم و وجود اين حرکت ها نش

غارت شده، ظرفيت حرکت و مقابله وجوددارد که اگر مادی شود 
قادر خواهد بود به صورت نيروی موثر در صحنه سياسی جهانی 

همين ظرفيت ها در مسير تحول خود، حتی می توانند . عمل کند 
ال خالء تاريخی موجود را پر کنند و بصورت فاعل تغيير و انتق

دستآوردهای خيزشهای سالهای اخير در برخی از . ظهور کنند
امريکای التين، با . کشورهای جهان تاييدی است بر اين مدعا

گشودن راديکال ترين جبهه های نبرد عليه نو ليبراليسم، امپرياليسم 
و اليگارشی بومی، بيشترين پيروزی ها را به نام خود ثبت کرده 

و قدرت فرا روی جنبش های مردمی را است و ظرفيت رشد يابندگی 
  .  بخوبی آشکار ساخته است

در ونزوئال، بوليوی، نيکاراگوا واکوادور دولت های کارگزاربانک  
جهانی و رژيم های اقماری اياالت متحده برکنار شده اند و نيروهای 
راست و محافظه کار و پرچمداران نوليبراليسم  به شکست های 

 مطالبات جنبش ها از توقف برنامه های سنگينی تن داده اند؛
خصوصی سازی و خلع يد از کورپوراسيون های چند مليتی و نهايتا 
اصالح سيستم حاکم  فراتر رفته و در برخی از اين کشورها به 

سمت شکستن سرمايه داری و عبوراز آن گرايش يافته است؛  
کارزارهای اجتماعی درون جنبش های انقالبی همبسته ميشوند 
وهمراه با احزاب چپ جديدی که در حال شکل گيری اند صحنه ی 

  . سياسی اين کشورها را به گونه ای دراماتيک دگرگون ميسازند
به برکت تجربه های مستقيم مردم اعماق در ساختن دموکراسی 

نيز در اين " انقالبات مخملی"هايی که از پايين بنا ميشوند، جادوی 
مداخله سياسی در اين کشورها .  تکشورها به شدت کم اثر شده اس

برای واشنگتن مطلقآ به " کمک به دموکراسی"با توسل به شعار 
سهولتی نيست که در اروپای شرقی يا برخی از جمهوری های 

راديکاليزه شدن خواست ها و . سابق شوروی تجربه شده است
تقويت خصلت طبقاتی مبارزات موانع بزرگی هستند  بر سر راه 

ا برای تحت کنترل درآوردن فرايند های سياسی در اين دولت آمريک
کشور ها و قالب گيری آن ها در چهار چوب منافع کورپوراسيون 

زمانيکه جنبش های مردمی و انقالبی مناسبات . های چند مليتی
کااليی و مالکيت سرمايه داری را به چالش ميگيرند و مردم ساالری 

ی نخبه ساالری بنياد مينهد، مشارکتی شالوده های خود را بر نابود
امپرياليسم بخشی از مهمترين ابزارهای خود را برای به راه 

در چنين شرايطی، ديگر . از دست ميدهد" انقالبات مخملی"انداختن 
نه تالش هايش برای سوار شدن بر سازمان های غير دولتی و 
اتحاديه های کارگری و انجمن های دانشجويی و جمعيت های حقوق 

به گونه ای موثر به نتيجه خواهد رسيد  ونه بسيج امکانات بشر 
عظيم اطالعاتی و ارتباطی و رسانه ای و مالی معجزه ای خواهد 

، به حاشيه " متعادل تر ها"تاکتيک هايی چون براه آوردن  . کرد
نيز تنها زمانی به " خودی ها"و حمايت قطعی از " تند روها"راندن 

يی پيدا خواهند کرد که فرايند گسترش گونه ای تعيين کننده  کارآ
تا زمانی که جنبش های . وعمق يابی مبارزات کند يا متوقف شود

انقالبی در مسير عبور از سرمايه داری به پيش روی ادامه ميدهند 
و تالش های گوناگون برای ادغام آن ها درون ساختارهای سياسی 

زمينه " مخملیانقالبات "حاکم بی نتيجه مانده باشد، برای پيروزی
  . ی مساعدی فراهم نخواهد بود

با اين همه، حتی در آمريکای النين نيز نه تنها دست آوردهای 
کنونی به مسيری بازگشت ناپذير داخل نشده اند، بلکه، با رکود و 
توقف نسبی تحوالت انقالبی در برخی از کشورهای اين قاره، اين 

واقعيت اين است . ددستآوردها نيز در معرض خطر  قرار گرفته ان
که دولت هايی که در ونزويال يا بوليوی و اکوادور روی کار امده 
اند غالبا از درون ائتالف هايی جوشيده اند که بر سازش های 
طبقاتی استوار بوده اند و تحوالت بعدی آنها  بيش از انکه از 
خصايص درونی آنها ناشی شود محصول فرايند های سياسی است 

در شرايطی که  نهادهای .  امعه شکل بگيرندکه در سطح ج
بورژوايی دولت ها دست نخورده باقی مانده اند و تالش برای 

و مصالحه با قدرت های امپرياليستی " آشتی طبقاتی"رسيدن به 
نيرومند است، گرايش اين دولت ها، در وجه غالب، بر مهار و 

عبير کنترل جنبش های مردمی است و نهايتا ادغام آنها؛ به ت
ديگرمعکوس کردن رابطه ی تا کنونی ميان انها و جنبش های 

و اين همان نقطه ی عطفی است که پس از آن، دست .  مردمی
  .  آوردهای تا کنونی نيز ميتوانند هدف تهاجم قرار گيرند

با اين فرض که در وضعيت کنونی، حرکت های مردمی و 
دايره جنبش کارزارهای اجتماعی و سياسی موجود بطور عمده در 

های مقاومت و اعتراضی قرار ميگيرند و بيش از انکه نقشی انتقال 
دهنده داشته باشند، بصورت نيروهايی  بازدارنده و سد کننده عمل 
ميکنند، ميتوان گفت که ظرفيت تاثير گذاری آنان بر تحوالت آتی،  

کليد . مقدم بر همه، مشروط است  به تحوالت درونی خود آنها
الت سياسی آينده خواه در محدوده کشورهای معين معمای تحو

وخواه در پهنه جهانی نيز در پاسخی است که به همين پرسش داده 
سمت گيری جنبش های مقاومت و حرکت های .  خواهد شد

اعتراضی، و نيز ظرفيت تاثير گذاری و قدرت دگرگون سازی و بنياد 
ان اين از مي: گذاری ان ها، مشروط است به عواملی گوناگون

عوامل، اما، جنبش سياسی ايکه به آن بپيوندند بدون شک اهميتی 
  . محوری دارد

 امروز بديل های سياسی محدود به کمونيسم و سوسياليسم يا -٧
ناسيوناليزم، فاشيسم و بنياد گرايی . آنارشيسم و فمينيسم نيست

مذهبی نيز پرچم های خود را بلندتر از گذشته در سراسرجهان بر 
محافظه کاری راست افراطی فضای حرکت خود را . ته اندافراش

بطور طبيعی درون شکاف های مذهبی، قومی، ملی، جنسی و نژادی 
قرار داده است و از طريق عميق کردن اين شکاف ها می کوشد 

واقعيت اين است . برای رشد خود زمينه های مناسبی فراهم سازد 
کرده و بستر که تحوالت سه دهه گذشته به اين تالش کمک 

مساعدی برای رشد پايه های اجتماعی گرايشات محافظه کارانه در 
فرآيند های بهم . ميان توده ی محروم و ستم ديده فراهم ساخته است

پيوسته ای چون غير رسمی شدن بازار کار، اتحاديه زدايی و اتميزه 
شدن طبقه کارگر از جمله زمينه هايی هستند که گرايشات گريز از 

را در ميان تود ه های کار و زحمت تقويت کرده و رقابت مرکز 
برای پيدا کردن يک فرصت شغلی يا يک سر پناه را در ميان آنان  

  .دامن زده است 
بکار گيری شيوه های موثر مبارزه نيز امروز يک معضل جدی در 

شيوه های روشن است که برخی از . برابر حرکت های جمعی است
رمانی مدنی ، اشتغال ، راه بندان و يا شورش رايج مبارزه، نظير ناف

های شهری می توانند از طريق اختالل در محيط باز توليد، خصوصًا 
مدارهای گردش کاال، ضعف های کنونی نيروی کار در محيط توليد 

هم چنين، . را جبران کنند ] بکارگيری گسترده حربه ی اعتصاب[
تباطات ماهواره ای و استفاده ی گسترده از وسايل رايانه ای و ار

نيز تلفن های همراه، امروز امکاناتی طاليی برای ارتباط گيری، 
بسيج و سازماندهی بوجود آورده و برخی از مهم ترين ضعف های 

 طبقاتی ، خصوصًا آن ها که بيرون از –های جنبش های توده ای 
اما، . محيط های کار رسمی شکل می گيرند ، را جبران کرده است

ه سمت خشونت کور نيز فرايندی است که در ميان برخی گرايش ب
گرايشی که بطور .  حال گسترش است  درجنبش های  اعتراضی

عمده خود را در بکار گيری شيوه های تروريستی بيان می کند و 
رواج چنين . مردم عادی را هدف کمربند های انتحاری قرار می دهد 

ز هر چيز به ايجاد شيوه هايی از اقدام و حرکت بدون شک قبل ا
فضايی کمک خواهد کرد که در آن تنها نفرت و ياس رشد خواهدکرد 
وبه هارترين باندهای امپرياليستی امروز جهان فرصت خواهد داد 
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که از آن برای توجيه سياست های تجاوز گرانه و سلطه جويانه 
  بخش دوم                  . خود بهره گيرند

  : ما را به اين نتايج می رساند بررسی وضعيت سياسی جهان، 
بحران ساختاری باز توليد سرمايه داری جهانی را از دو سو : الف

تنش و بحران درمناسبات ميان کار و .  دچار اختالل ساخته است
سرمايه که بصورت بسيج طبقاتی و حرکت های گسترده ی 
اعتراضی بيان می شود از يک سو، و تشديد رقابت و کشمکش در 

  سرمايه و ميليتاريزه شده مناسبات بين المللی از سوی ديگراردوی 
نه .  چنين وضعيتی چشم اندازهای متناقضی در برابر می نهد-ب

تنها انتقال به دنيای بهتری را نويد می دهد، بلکه اخطاری است 
درست از همين  رو، .  جدی نسبت به سقوط به يک بربريت محض

 آن را به طرف نابودی می نجات جامعه ی بشری از نيروهايی که
برند در گرو آنست که امکان انتقال به يک دنيای بهتر، يک دنيای 

  . سوسياليستی، به يک واقعيت زنده تبديل شود 
را بزرگ ترين اقيانوس جهان " فاعل تاريخی"  نيروی انتقال و -ج

اقيانوس توده استثمار شده، غارت شده، محروم : ذخيره کرده است 
اين اقيانوس بايد موج بردارد و اين ذخيره ها بايد به . و تحت ستم

چنين اتقافی درگرو تحقق دو پيش شرط اصلی است . حرکت در آيند 
نخست يافتن کانالهايی که بسيج گسترده اجتماعی در آن ها جريان . 

 بر پا ساختن شبکه هايی که اين کانال ها را به هم –دوم . پيدا کند 
رون آن ها را بهم گره زند و درمقياسی متصل کند،  جريان های د

  : دراين راستا الزم است . جهانی سازمان دهد
از :  بر شماری از معضالت نظری و سياسی غلبه کنيم -نخست 

جمله بر اين تصور چيره شويم که گويا ميتوان در رويارويی با نظام 
حاکم جهانی کارزار های  ضدامپرياليستی را از پيکار ضد سرمايه 

يا ميتوان مبارزات ضد امپرياليستی را در قالب . ی جدا ساختدار
و دولت ] شمال[کشمکش های موجود ميان قدرت های امپرياليستی 

وبنابر اين، ميتوان دست در .  تعريف کرد] جنوب[های ملی گرا
غربی نهاد و جنبش های -دست هر رژيم  ارتجاعی وسرکوبگر ضد

مپرياليستی در يک سطح جهان فراگيری را در مقابله با قدرت های ا
واقعيت اين است که امروز کمتر از هميشه می توان . سازمان داد

نظم سياسی سرمايه داری را از مدل انباشت آن جدا ساخت؛ در 
هانی  ليبراليسم زانو زد ، اما ، همزمان عليه نظم ج-مقابل نو

  وکانون های قدرت درآن شوريد
دناک فايق آييم که گويا ازدرون  هم چنين الزم است، براين توهم در

شکاف های موجود در اردوی سرمايه، می توان به جستجوی 
نيرويی برای مهار گرايشات سلطه جويانه آن رفت، يا با اتکأ به 
چنين نيرويی ميتوان برتمايالت تجاوزگرانه وجنگ افروزانه قدرت 

خطای بزرگی است . های برتر سرمايه داری نقطه پايان گذاشت
ه واقعيت  قطب بندی حول حادترين روياروی های جهان امروز هرکا

يعنی ناديده گرفته شود  که شکافی از شمال تا جنوب . فراموش شود
سياره ما عبور ميکند و آن را دو نيمه ميکند؛ يک نيمه را ائتالف 
آن طبقاتی شکل ميدهد که بر دولت های سرمايه داری حکم ميرانند 

تعريف می کنند که اين دولت ها بر آن ها و نيمه ديکر را طبقاتی 
اين واقعيت بدان معنی است که، شکاف های . حکومت ميکنند

موجود در ميان قدرت های حاکم بر دولت ها سرمايه داری در 
بهترين  حالت ممکن است شرايط را برای پيدايش و رشد نيروهايی 

ت می مساعد سازند که از اعماق استثمار،نابرابری، ستم و محرومي
نيرو هايی که بقأ خود را در گرو مبارزه پيگير عليه سلطه . جوشند

  . جويی و تجاوزگری و جنگ افروزی سرمايه داری جهانی مييابند
در سمت مقابل نيز به نظراتی بايد پايان دهيم که رهايی از چنگال 
رژيم های ارتجاعی ، ضد مردمی و خودکامه حاکم بر کشورهای 

 مداخله قدرت های برترامپرياليستی ممکن نمی پيرامونی را جزبمدد
نظرياتی که سرشت چپاولگر، سلطه جو وبيدادگر اين قدرت .  دانند

ها را انکار ميکنند، می کوشند با مانور روی ناسازه هايی چون 
برای " جهانی شدن و محلی گرايی"، يا "مدرنيته و گذشته گرايی"

يابند و در حمايت از دولت های امپرياليستی رسالتی دموکراتيک ب
  .  فراخوان صادر کنند" انقالبات مخملی"

 برای به صحنه آوردن همه ظرفيتهای مبارزاتی نيروی کار و –دوم 
گسترش عرصه های نبرد طبقاتی به لحاظ  نظری و سازمانی تدارک 

در اين راستا گشودن جبهه های تازه ای بيرون از محيط . ببينيم
محيط های (مکان های سکونت . های توليد رسمی حياتی است

در چنين مکان هايی . يکی از با اهميت ترين آن ها است) مصرف
است که نيازهای فوری و حياتی جوشان اند وانگيزه های حرکت و 

اقدام روزمره نطفه می بندند؛ جغرافيايی که در آن کم هزينه ترين 
اشکال مبارزه در دسترس انبوه ترين مردم است و حق انتخاب 

زاختالل در نظم شهری و گردش کااليی ، تا تخريب و محاصره و ا
در شرايطی که . فشار مستقيم بر اقتصاد رسمی را شامل ميشود

موقعيت نيروی کار برای رويا رويی با سرمايه در محيط توليد رو 
به ضعف گذاشته و توقف توليد برای صدها ميليون مردم بيکار و به 

رای بسياری ديگر دشوار شده است، حاشيه رانده شده ناممکن و ب
  . گشودن جبهه ی وسيعی در اين محيط اهميتی راهبردی دارد

باز توليد اجتماعی جبهه ی ديگری است که گسترش کارزارهای ضد 
با اين پيش فرض که نيروی فعال . سيستميک در آن راهگشا ست

در اين عرصه به مراتب فراتر است از معلمان، پرستاران، پزشکان 
ساير مزد و حقوق بگيران مشابه در بخش رسمی، در اين جا، و 

يعنی، به . بسيج نيروی کار پرداخت نشده هدف اصلی تآکيد است
ميدان آوردن آنانی که با يک احتساب ، امروزه بيش از نيمی از 
نيرويی را عرضه می کنند که برای توليد و باز توليد کل نيروی کار 

نجمله اند کارکنان خانگی، از آ. در سطح جهان ضروری است
کارگران کارگاههای فاميلی ، بردگان جديد، کودکان کار، زندانيان 

موفقيت در اين سمت به معنی انست که . دراردوگاههای کار اجباری
خواه داوطلبانه ، (توده ی عظيمی از مردم که استثمار می شوند 

گاه وبه گونه ای بی جيره و مواجب به سر پا ن) خواه به اجبار
داشتن نظام اجتماعی سرمايه و گردش چرخ آن کمک می کنند به 
حرکت در آيند و حلقه ی محاصره را پيرامون نظام حاکم تنگ تر 

چنين تحولی قطعًا بر قدرت مقابله کار در برابر سرمايه . سازند
  . خواهد افزود

. برای شکل گيری يک جنبش سياسی فراگير اقدام کنيم : سوم
باشد حرکت ها و مبارزات طبقاتی مردم اعماق را جنبشی که قادر 

بهم گره بزند و هدف های فوری خود را از درون نيازهای آنان 
در اين راستا تالش ها به جايی نخواهد رسيد  اگريک . بيرون کشد

جنبش سياسی قادر نباشد به مسايل و معضالت روزمره در يک 
وميت و ستم هر چه از نردبان محر. سطح رضايت بخش پاسخ دهد 

کشيده گی پائين تر رويم، بسيج اجتماعی و طبقاتی بيشتر مشروط 
می شود به توانايی آن جنبش در حمايت از مبارزه ی توده ی 

فراتر از اين، مشروط می شود به توانايی اش . فرودست برای بقاء
در ايفای نقش مددکاری اجتماعی و پر کردن خالء ناشی از خروج 

بنا نهادن يک دنيای ديگر، . ازتوليد نيروی کاردولت ها از عرصه ب
يک دنيايی سوسياليستی، به دست انانی که در جهنم سرمايداری هر 
روز و هر ساعت خاکسترمی شوند محتاج آنست که همگان باور 
کنند سوسياليسم نه صرفأ امر فردا، بلکه هم چنين پاسخی برای 

ی شود؛ و نه لزومًا پس امروز است ؛ نه از باال، بلکه از پائين بنا م
از کسب قدرت سياسی، بلکه همراه با قدرت يابی و پی افکندن 

  .  ساختار نوينی از قدرت برقرار ی می شود
و باالخره ، يک جنبش سياسی فراگير، زمانی قادر خواهد بود به 
هدف های خود نزديک شود که از شکاف های بی شماری که مردم 

ناکامی در غلبه . ند عبور کرده باشدکار و زحمت را تکه پاره می ک
بر رقابت های و تنش های موجود حول مسايل نژادی، جنسی، 
قومی يا مذهبی، در ميان آنان به معنی آن است که اجازه داده شود 
که هر بخش از اين مردم به نيروی سرکوب بخش ديگر تبديل شود 

 مذهبی و اجازه داده شود که ناسيوناليزم، فاشيسم ، بنياد گرايی. 
پوپوليسم شکاف های موجود در اردوی کار را از نفرت و بيزاری 
پر کنند و کارگران و توده ی زحمتکش را درحيات فرقه ها و 

ايستادگی در برابر . جماعت های دشمن رو در روی هم قرار دهند
همه اشکال تبعيض و مبارزه عليه همه اشکال ستم نخستين شرط 

و کاميابی در ساختن يک جنبش رنگين مهار کردن چنين تنش هايی 
جنبشی که همبستگی را بر پايه ی به رسميت شناختن . کمانی است 

  .تنوع ها بناکند و به تالش برای همگون سازی خط بطالن بکشد
مالحظاتی که بر شمرديم اجازه می دهد که باور کنيم دنيای بهتری 

راهی که به يک دنيای ديگر، يک دنيای . می توان ساخت
سوسياليستی، ختم می شود دشوارو ناهموار، و ای بسا طوالنی و 

اين راه را، اما، بااستواری و فداکاری و با جسارت . نفس گير است
بگذار چپ انقالبی و سوسياليست . واميد می توان و بايد طی کرد 

بايستد ، سرخود را باالتر از هميشه بگيرد و برای پيمودن آن 
  .پرشتاب تر گام بردارد

............................................. 



 7

 پرنسيپ اپوزيسيون راست  و
   مخالفت با هر نوع مداخله امپرياليستی

  آرش کمانگر
 - الاقل در کشورهای موسوم به جهان سوم–زمانی نه چندان دور 

نميشد و امکان نداشت از آزادی و رهايی سخن بگوئی اٌما مرزبندی 
نداشته ) کهن و نوين ( جانانه ای با استعمار و فراتر از آن مبارزه

  .  باشی
" انقالبات رهائی بخش " در سراسر قرن بيستم، پديده موسوم به 

به يک ، در کشورهايی که تحت سلطه اسعمار و امپرياليسم بودند 
در سايه اين مبارزات عظيم بود که . واقعيت انکار ناشدنی مبدل شد
 از اشکال زمخت کلونيالی یسيارامپرياليستها مجبور شدند به ب

در آن سالها اگر آزاديخواه و دمکرات و عدالت جويی ، . پايان دهند
 مردم نيشخند، مورد  تعريف نمی کرد" ضد امپرياليست " خود را 

 .واقع ميشد
 با از فعالين و نيروهای اپوزيسيون ،اٌما ظاهرًا به ادعای برخی 
امپراتوری " سروری شدن " تثبيت" پايان گرفتن جنگ سرد و 

در جهان و بويژه بدنبال حمله نظامی به يوگسالوی سابق "  آمريکا
و  اشغال نظامی افغانستان و عراق و نيز دخالت مستمر آمريکا و 
متحدانش در کشورهای اروپای شرقی با هدف به کرسی نشاندن 

، پرنسيپ " انقالبات مخملی" اپوزيسيون وابسته به خود از طريق 
امپرياليستی ديگر تاريخ مصرف خود را از دست داده اند های ضد 

به گردن انداختن طوق بنده گی امپرياليسم ، يک تابو " ديگر" و 
عميق مقتضيات " درک" در همين راستا و با .  محسوب نمی شود

جهان کنونی ، ديگر الزمه استقرار دمکراسی و مردمساالری در 
داد داخلی و سلطه گری جوامع مختلف، نه ضديت توامان با استب

امپرياليستی ، بلکه همکاری و اتحاد با نيروهای خارجی ستمگر، 
بر مبنای همين دگر . جهت بزير کشيدن رژيم های نامطلوب است 
  و استقالل خواهی ،ديسی در بخشی از اپوزيسيون مدعی دمکراسی

به کلی از فرهنگ لغات " ضد امپرياليستی" شاهد آنيم که گفتمان 
حذف شده و در عوض مجيز گويی از آمريکا و رقابت با آنها 

مالی، تبليغاتی، سياسی و نظامی " يکديگر بر سر جلب الطاف 
امپراتوربزرگ، به کاراکتر اصلی سياست خارجی اين نيروها مبدل 

به همين دليل بود که در جريان انتخابات قبلی رياست . شده است 
د نئو محافظه کاران  که منجر به پيروزی مجد-جمهوری آمريکا

 بخشی از اپوزيسيون راست، روز و شب  -وجورج دابليو بوش شد
برای موفقيت بوش در انتخابات دعا و تبليغ ميکرد و بخشی ديگر 

تا که چنين جسارت و جرئتی را در خود سراغ نمی ديد، صبر کرد 
را " پيام شاد باش" نتايج شمارش آرا مشخص شود، آنگاه 

 .سراسيمه صادر کند
نوع موضعگيری ها در کشوری صورت می گيرد که به شهادت ن  اي

و در ميان آنها بيش از ( فاکت های تاريخی بی شمار، امپرياليستها 
نقش بزرگی در جلوگيری از آزادی و ) همه بريتانيا و اياالت متحده

از اشغال بخشی از خاک ايران و . داشته اند رهايی مردم ايران 
اسارتبار اقتصادی بر کشور در دوره حکومتهای ل قرار دادهای يتحم

استبداد ( فاسد خاندان قاجار تا حمايت از کودتای محمد عليشاه 
با عليه مجلس و انقالبيون مشروطه توسط روسيه تزاری ) صغير

 امپراتوری بريتانيا ، از تشويق سيد ضياء و رضا خان به پشتيبانی
( ل پسر رضا شاه  توسط انگليس تا تحمي١٢٩٩کودتا در اسفند 

 شهريور بعنوان پادشاه  به مردم ايران در) محمد رضا پهلوی
 تا ١٣٢٩ ، از مخالفت با ملی شدن صنعت نفت کشور در ١٣٢٠

 ، از تحميل قرار داد اسارتبار ١٣٣٢سازمان دادن کودتای مرداد 
 تا تحميل حق استعماری ٣٢کنسرسيوم مشترک نفتی بعد از کودتای 

 ، از آموزش و تجهيز ساواک جهنمی تا ١٣٤٢ کاپيتوالسيون در
 ٥٠اعزام بيش از پنجاه هزار مستشار نظامی آمريکا در اوايل دهه 

، از حمايت کامل از استبداد غارتگر رژيم شاه تا تالش وافر در 
 برای بقدرت رساندن نيروهای اسالمگرای ضد کمونيست  ٥٧انقالب 

 آيت اهللا بهشتی و مالقات ژنرال هويزر با( تحت رهبری خمينی 
، از کودتای نوژه و حمايت از عراق در جنگ با ايران تا ....) 

 کنترا، همگی ثابت می کنند که هيچيک از –رسوايی ايران 
امپرياليستها و در رأس آنها، آمريکا، نه تنها حامی و پشتيبان  
رهايی مردم کشورمان نبوده اند، بلکه بر عکس از عاملين اصلی 

اٌما گويا همه اين . ی عمومی محسوب می شده اند تداوم بی حق
فاکتهای تاريخی به گفته برخی از افراد و نيروهای اپوزيسيون، 

" متعلق به دوران جنگ سرد است و گويا با پايان گرفتن عمر 
به " مبارزه طبقاتی" و " ايدئولوژی" ، نه تنها عصر " بلوک شرق

ز تغيير ماهيت داده و به پايان رسيده بلکه کشورهای امپرياليستی ني
از اينرو اين بخش از !!  مبدل شده اند" اومانيستی" نظامهای 

اپوزيسيون ، ضمن به فال نيک گرفتن سياست شاخ به شاخ کردن 
آمريکا با جمهوری اسالمی بر سر فعاليتهای هسته ای رژيم و کًال 

، سخت اميدوارند که "محور شرارت" قرار گرفتن ايران در ليست 
حمايت و دخالت کاخ سفيد و سيا و احتماًال پنتاگون، از دست با 

رژيم " آنها با چشم دوختن به تجربه  . رژيم اسالمی خالص شوند
آرزو می ) عراق  و افغانستان( در دو کشور همسايه ايران "چنج 

کنند که سناريوی مشابه ای در مورد کشور ما نيز بمورد اجرا 
  از نيروهای عمده اپوزيسيون راستکالبته علنًا هيچي. گذاشته شود

. ، از تهاجم نظامی آمريکا به ايران واشغال کشور دفاع نمی کنند
بغيير از افراد معدود و معلوم الحال ، مابقی برای حفظ ظاهر و 
ژست متمدنانه هم که شده، علنًا از جنگ و بمباران ايران دفاع نمی 

ظامی آمريکا به ولی واقعيت اين استکه در صورت تهاجم ن. کنند
ايران  اين بخش از اپوزيسيون مدعی مخالفت با جنگ، خيلی زود 
نقاب از چهره بر خواهد داشت و تمامًا پشت پنتاگون قرار خواهد 

" يا " کرزای"  آنها از هم اکنون آماده گی خود را برای  .گرفت
اما همانطور که گفته . شدن اعالم ميدارند" چلبی و عالوی و مالکی

لحت را عدم حمايت علنی ار تهاجم نظامی و دفاع از يک راه شد مص
 .حل مسالمت آميز می بينند

نخست اينکه آنها :  اين البته تغييری در دو مسئله کليدی نمی دهد
بوش را نه در لباس جانی بلکه در جامه ناجی می بينند، يعنی سخت 

 افکار کهنه" با امپرياليست پنداشتن آمريکا مخالفند و آنرا 
دوم اينکه  به رغم ژست ضد ميليتاريستی، . می پندارند" کمونيستی

. سخت مدافع مداخله خارجی بويژه آمريکا و اتحاديه اروپا هستند
بعضی از آنها فشار سياسی به اضافه چند حمله هوايی يا موشکی 
ضربتی و چکشی به مراکز حساس رژيم را توصيه می کنند، برخی 

ر تحريم های سياسی و اقتصادی مفيد می فشار ديپلماتيک را در کنا
برخی . ميگذارند" تحريمهای هوشمند"دانند و بر آن نام پرطمطراق 

خواستار حمايت مالی و تبليغاتی وسيع کاخ سفيد از پروژه هايی 
رسالت دارند سلطنت طلب و " همه با هم"  که با شعار هستند

اتحاد " تا با واداده را در کنار هم بنشانند " چپ " وجمهوريخواه 
جمهوری )  يعنی حمايت کامل عمو سام( خود به قوه الهی " فراگير

آنها آرزوی بر پايی پروژه هايی برای . اسالمی را بزير کشند
" و "  کنفرانس بن: " اپوزيسيون سازی  و آلترناتيو تراشی نظير

و غيره را می کنند که قبل از سقوط رژيم های " اجالس قبرس
 عراق ، اپوزيسيون ايندو کشور را تحت امر کاخ افغانستان و يا
آنها از هم اکنون نمونه های کوچکی از اين نوع . سفيد به خط کرد

کنفرانسها را در برلين و بروکسل و پاريس به معرض نمايش 
برای اپوزيسيون راست، .گذاشتند که فعال با شکست مواجه شده اند 

ز يک انقالب توده ای دخالت قدرتهای خارجی، هزاران بار بيشتر ا
که معلوم نيست سرنوشت آن به کجا بيانجامد، تسلط آنها بر دستگاه 

به همين خاطر .   تضمين خواهدکردرژيم اسالمی راحاکمه جايگزين 
بسياری از آنها ضمن دفاع از نوعی مداخله خارجی، به شدت با 
انقالب مردمی بويژه انقالب اجتماعی کارگران و زحمتکشان 

  . مخالفند
، بايد شعار و  و مستقل  مترقی،از همين روست که نيروهای چپ 

را بر سر لوحه منشور " مخالفت  با هر نوع مداخله خارجی" اصل 
و جنبش های دمکراتيک جامعه، حک کنند و نگذارند خود سياسی 

امپرياليستها، با لگد مال کردٍن حق تعيين سرنوشت مردم ايران 
 جيره خوار را بر هست و نيست بدست خودشان، مشتی مزدور و

مردم کشورمان تحميل کنند و ايران را به يکی از اقمار سر براه 
خود تبديل نمايند و ثروتهای آنرا به تاراج برند و بساط يک حکومت 

 .  را بر ايران بگسترانندکمپرادوری
در اين رابطه بايد توجه داشت که اصل مخالفت با هر نوع مداخله 

 سرنوشت مردم کشور ما، صرفًا به ضديت با خارجی در تعيين
در برخی از حرکات دمکراتيک و صلح . تهاجم نظامی خالصه نشود

 از جمهوريخواهان، مشاهده یطلبانه بويژه در آکسيونهای طيف ها ي
می شود که مخالفت با مداخله خارجی در حد نه گفتن به حمله 

:  مداخله نظير حال آنکه اشکال ديگر. نظامی تقليل داده شده است 
که دود آن اساسًا به چشم توده های محروم می ( تحريم اقتصادی، 

، آلترناتيو سازی و حمايت همه جانبه مالی، سياسی و رسانه ) رود
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. ای از طيف معينی از اپوزيسيون، نيز بايد مردود شناخته شوند
مثًال در دوره تحريم های اقتصادی عراق، بی آنکه آسيب چندانی به 

 از جمله عراقم صدام وارد آيد، صدها هزار تن از محرومان رژي
حدود نيم ميليون کودک به خاطر سوء تغذيه و کمبود دارو و وسايل 

" و يا در جريان به اصطالح.  درمان، جان خود را از دست دادند
ديديم که  ....گرجستان و ارمنستان و اکراين و " انقالبات مخملی

ت مالی و تبليغاتی گسترده آمريکا از چگونه دخالت سياسی و حماي
طيف معينی از اپوزيسيون پرو آمريکايی ، منجر به فرا دستی آنها 

  . و تسلط ايشان بر قدرت سياسی گرديد
 ما بايد با تاکيد بر ضرورت سر نگونی جمهوری اسالمی از طريق 
جنبش ها و انقالب خود مردم ايران، همزمان به جمهوری اسالمی و 

جنبش های اجتماعی مردم ايران، از البته . م، نه بگوئيمامپرياليس
:  نظير کشورهای مختلفحمايت و همبستگی نهادهای مستقل مردمی 

اتحاديه های کارگری، تشکل های زنان، سازمانهای دانشجويی، 
 با مبارزات NGO و ديگر تشکل های مردمی ینهادهای حقوق بشر

بال می کنند و آنرا وظيفه آزاديخواهانه و برابری طلبانه شان استق
انسانی وانترناسيوناليستی همه نيروها وافراد مترقی و بشر دوست 

و يا بهتر است بگويئم که ( اٌما اجازه نميدهند ، ديگر کشورها می دانند 
،  که امپرياليستها و موسسات وابسته به آنها) اميدواريم اجازه ندهند

ق سياسی و تبليغاتی، چه از طريق نظامی و اقتصادی و چه از طري
کارزار ،  در اين. اپوزيسيون مورد نظر خود را بر کشور ما حاکم کنند

مردم ايران می توانند روی فوروم های اجتماعی و جنبش های عظيمی 
يش از همه در خود کشورهای بکه از کران تا کران اين کره خاکی و 

 .بارکنندپيشرفته سرمايه داری دردو دهه  اخير اوج گرفته ، حساب 
هائی که نه تنها به جنگ، اشغال و مداخالت نظامی امپرياليستها  جنبش

نه می گويند بلکه با نئو ليبراليسم اقتصادی وگلوباليزاسيون بورژوايی 
نيز مخالفند و مقاومت جانانه ای را در برابر تعرض نظام جهانی 

.  اند، سازمان داده سرمايه به ابتدايی ترين حقوق مردم زحمتکش دنيا
ضمن اينکه در جريان ارتباط و ديالوگ با اين جنبشهای بين المللی ، 
ضروريست با انحرافات بخشهايی از آنها هم مقابله کرد که به بهانه 
مخالفت با جنگ و مداخله امپرياليستی در برابر رژيم جنايتکار و فالکت 

 را گستر جمهوری اسالمی سکوت کرده و يا بدتر از آن ، احمدی نژادها
  .متحد خود ارزيابی ميکنند 

صدای سوم در اپوزيسيون ايران با تاکيد بر پرنسيپ هايی فوق الذکر 
 !است که ميتواند  پژواک گسترده ای پيدا کند

……………………………………  

  آذر چپ کارگری دانشگاه های تهران16فراخوان 
  "سوسياليسم تنها راه رهايی"

 (اجتماعي ي جنبش هايمبارزه ي جنبش دانشجويي جزئي از مبارزه
براي ساختن دنيايي انساني ...) کارگري، زنان، اقوام تحت ستم، جوانان و

دنيايي که در آن خبري از استثمار انسان ها و مناسبات استبدادي . است
دنيايي که . دنيايي که در آن اثري از ستم جنسي نيست. سرمايه داري نيست

  . تعيين مي کننددر آن انسان ها آزادانه سرنوشت خويش را
جنبش دانشجويي بر پايه ي منافع عيني و مشخصي که از نفس دانشجو 

به خصوص در کشورهايي که حاکميت . بودن نشات بگيرد شکل نمي گيرد
صف . مستبدتري دارند دانشگاه به تريبون اعتراض جامعه تبديل مي شود
ز صف بندي نيروهاي سياسي در دانشگاه، نه امري تصادفي، که نمودي ا

جنبش دانشجويي مي تواند و بايد به . بندي سياسي و طبقاتي در جامعه است
عنوان يک نيروي سياسي موثر در کنار ديگر جنبش هاي اجتماعي ايفاي 

  .نقش کند
طي يک سال گذشته شاهد گسترش سرکوب جنبش هاي اجتماعي و از آن 

عليه فعالين توطئه و پرونده سازي . جمله سرکوب جنبش دانشجويي بوده ايم
جنبش دانشجويي، بازداشت، اخراج و تعليق شمار زيادي از فعالين اين 
جنبش، کنترل پوشش دختران دانشجو و سهميه بندي جنسيتي تنها گوشه اي 

در مقابل اما شاهد . از پرونده ي سرکوب جنبش دانشجويي بوده است
مقاومت ضرورت . مقاومت محلي، محدود و غير متشکل دانشجويان بوده ايم

سراسري و پيگيرانه به صورت بالواسطه اي به مساله ي تشکل هاي 
تشکل هايي که از تمام جناح هاي حاکميت . مستقل دانشجويي گره مي خورد

مستقل هستند و مرزبندي روشني با دخالت خارجي در تعيين سرنوشت مردم 
ژي تالش براي ايجاد تشکل هاي مستقل دانشجويي با استرات. ايران دارند

  .کالن پيوند با ديگر جنبش هاي اجتماعي همسوست
طي سال هاي گذشته دفتر تحکيم وحدت کوشيد تا با طرح استراتژي 

جنبش دانشجويي را به زائده ي دانشجويي اصالح " دموکراسي خواهي"
انقالب هاي "، "رفراندوم"همچنين طرح هاي . طلبان دوخردادي تبديل کند

شکار از حمله ي نظامي آمريکا از سوي طيف و نيز دفاع آ" رنگي و مخملي
. هاي جداشده از دفتر تحکيم وحدت در برابر جنبش دانشجويي قرار گرفت

هم براي بندبازي ميان دو " دوري از قدرت و ديده باني جامعه ي مدني"

استراتژي تبديل شدن به بال دانشجويي اصالح طلبان دوخردادي يا 
در اين ميان دانشجويان . ا مطرح شدآژيتاتورهاي حمله ي نظامي آمريک

سوسياليست با شعار اتحاد با جنبش هاي اجتماعي به صحنه آمده اند تا 
" چپ کارگري. "دنيايي انساني را با تکيه بر قدرت توده هاي مردم بنا کنند

را در اتحاد جنبش دانشجويي مطرح " جنبش کارگري"هم بحث محوريت 
 تنها طبقه ي با زنجيرهاي راديکال مي کرده است چرا که طبقه ي کارگر را

داند که مي تواند افق هاي سياسي مشخصي را در برابر ديگر جنبش هاي 
  .طبقه اي که با رهايي خويش جامعه را آزاد خواهد کرد. اجتماعي قرار دهد

 آذر را به روز مبارزه عليه استبداد سرمايه 16بر پايه ي اين مالحظات بايد 
بايد فرياد همبستگي با جنبش هاي کارگري، . ديل کنيمداري و ستم جنسي تب

در اين ميان . زنان، معلمان، پرستاران، جوانان و اقوام تحت ستم سر دهيم
هر يک از گرايشات مختلف جنبش دانشجويي مي بايست به طرز شفافي 
خواسته هاي خود را رو به جنبش دانشجويي اعالم نمايد لذا چپ کارگري 

ن خواسته هاي حداقلي خود را به شرح زير اعالم مي دانشگاه هاي ايرا
  :دارد

صباح نصري، هدايت غزالي، ( آزادي بي قيد و شرط دانشجويان زنداني- 1
  )احمد قصابان، جواد عاليخاني، مجيد توکلي، احسان منصوري و ياسر گلي

 به رسميت شناخته شدن حق تحصيل براي همه ي دانشجويان و در - 2
عليق دانشجويان و بر چيده شدن موانع ادامه ي تحصيل نتيجه لغو احکام ت

  .دانشجويان ستاره دار
 انحالل حراست دانشگاه ها، کميته هاي انصباطي و ستادهاي گزينشي - 3

  .وزارت علوم
  . خروج نيروهاي شبه نظامي و سرکوبگر بسيج از دانشگاه- 4
 دگر  پايان دادن به بازنشسته کردن اجباري و اخراج علني استادان- 5

  .انديش
 توقف برخورد با انجمن هاي اسالمي، شوراهاي صنفي و انجمن هاي - 6

 . علمي، هنري و فرهنگي
  . ايجاد تشکل مستقل دانشجويي- 7
 برچيده شدن تبعيض و تفکيک جنسيتي در تمام حوزه هاي دانشگاه و - 8

  .جامعه و از آن جمله پايان دادن به طرح سهميه بندي جنسيتي
 دوربين هاي مدار بسته اي که براي کنترل رفتار دانشجويان  برچيده شدن- 9

  .در دانشگاه ها نصب شده اند
 به رسميت شناخته شدن حق آزادي پوشش در دانشگاه و جامعه و در - 10

در جامعه و کنترل " ارتقاي امنيت اجتماعي"نتيجه برچيده شدن بساط طرح 
  .پوشش دختران دانشجو در دانشگاه

  .نگ سايت هاي اينترنتي در دانشگاه و جامعه توقف فيلتري- 11
 رفع توقيف از نشريات توقيف شده ي دانشجويي و آزادي انتشار - 12

  .نشريات دانشجويي
  . پايان يافتن يورش هاي پياپي به دانشگاه و تجسس خوابگاه ها- 13
 به رسميت شناخته شدن حق تحصيل رايگان عمومي، توقف خصوصي - 14

گاه هاي دانشجويي و پرداخت کمک هزينه به سازي دانشگاه و خواب
  .دانشجويان

 کنترل و اداره ي دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي توسط شوراي - 15
  .دانشجويان، اساتيد و کارکنان دانشگاه

  . آزادي بيان بي قيد و شرط- 16
  . لغو مجازات اعدام و جنايت ضد انساني سنگسار- 17
قوام تحت ستم براي تحصيل به زبان  به رسميت شناخته شدن حق ا- 18

  .مادري و تصميم گيري در مورد سرنوشت آني و آتي شان
 توقف اخراج مهاجران افغاني و به رسميت شناخته شدن حق آموزش - 19

  .رايگان براي کودکان افغاني
 الغاي قوانين تبعيض آميز و زن ستيز و از آن جمله قوانين مجازات - 20

  .اسالمي، مدني و کار
مريم حسين خواه و جلوه ( آزادي بي قيد و شرط فعالين جنبش زنان- 21

مريم ضيا، دالرام (و لغو احکام صادره عليه فعاالن جنبش زنان ) جواهري
  )علي و عاليه اقدام دوست

  . حقوق برابر براي کار برابر زنان- 22
  . ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري- 23
  . به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب- 24
 لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضا، توقف خصوصي سازي کارخانه - 25

  .ها و ايجاد کنترل کارگري بر امر توليد
محمود صالحي، ابراهيم مددي، ( آزادي بي قيد و شرط فعالين کارگري- 26

و لغو احکام صادره عليه فعالين کارگري و ) رضا دهقان و منصور اسالو
  .معلمان

  . کارگران و افزايش دستمزد کارگران پرداخت حقوق معوقه ي- 27
 تصويب اليحه ي هماهنگ پرداخت و افزايش حقوق معلمان و کارکنان - 28

  .آموزش و پرورش
  . الغاي تمامي قوانين ضد کارگري- 29
 سال تمام براي تمايز کودکان و 18 به رسميت شناخته شدن سن - 30

  86 آذر 11      ايرانچپ کارگری دانشگاه های                    .بزرگساالن
  برگرفته از سايت سالم دمکرات
……………………………………………… 
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 من ساکت نخواهم ماند
 

  ميگردم من به بنگال باز: تسليمه نسرين در راجستان
  : روشنگری

. طبيعت ميگويد زن انسان است، مرد مذهب را ساخت و اين را انکار کرد,
 ! نهنسان است، مرد فرياد ميزند، طبيعت ميگويد زن ا
زن ستم می . در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال: زن ستم می بيند

زن چه باور مذهبی داشته باشد چه نداشته . در خانه، در بيرون خانه: بيند
عاجزباشد يانباشد، . زيبا باشد يا زشت، ستم می بيند. باشد، ستم می بيند

ه يا عريان، ستم پوشيد. فقير باشد يا غني، بيسواد يا با سواد، ستم می بيند
 . کند ذهن يا نه، بزدل يا شجاع، او هميشه ستم می بيند. می بيند

حتی يک سگ نگهبان خانه گاه به گاه پارس می کند، ولی بر دهان زن به 
 . بهايی ارزان، قفل گذاشته اند، يک قفل طاليی

مرا نيز پرپر . مذهب زنان را از نژاد بشر جدا ميکند. من به خدا باورندارم
 , .رده اند، مرا نيز از حقوق انسانی ام محروم کرده اندک

اين قطعه ای است که وبسايت تسليمه نسرين نويسنده شجاع و زن مبارز 
تسليمه، گويا در چالش با والدينی که اين نام . بنگالدشی با آن آغاز ميشود

را برای او انتخاب کردند، و قطعا در چالش با جامعه ای که او را محکوم 
انطباق با اين نام ميدانست، با تسليم بيگانه است و در برابر ستمی که به 

 . بر زن ميرود، آرام نمی نشيند
تسليمه را از کلکته، جايی که به خاطر . حاال او باز خبر آفريده است

. شباهت با ميهن گم شده اش در آن ماوا گزيده بود، به زور رانده اند
حکومت محلی . ت شهر را ترک کندحکومت بنگال غربی از او خواسته اس

اين بار تسليمه زير . استCPMدر بنگال غربی در دست حزب کمونيست 
فشار حکومتی به آوارگی تن در داده که تاکيد و تالش برای تقويت 
سکوالريسم و حقوق مدنی از مفاد اساسی برنامه حزب غالب آن و برنامه 

گالی غربی راندن هرچند حکومت بن. اعالم شده ی آن در حکومت است
نسرين را انکار کرده و ميگويد او بنا بر تمايل خود شهر را ترک کرده 
است، اما گزارشگران محلی ترديدی ندارند که نسرين بنا بر تقاضای 

 . حکومت محلی کلکته را در حالت اجبار ترک کرده است
ر قبل از آن وقتی معلوم شد تقاضای اقامت تسليمه نسرين در بنگال غربی د

آستانه پذيرش است، گروه های بنيادگرای اسالمی شهر را به شورش 
کشيدند، به عمارات دولتی حمله کرده و به تخريب اموال عمومی پرداختند 

 نوامبر ادريس 24با اينکه پليس بعدا در . و چندين پليس را زخمی کردند
 را که گفته ميشود All India Minority Forumعلی رهبر حزب 

شورش بود دستگير کرده است، اما تحليل گران با اطمينان از پشت اين 
به گفته آن ها، . نقش حکومت در ترک کلکته توسط تسليمه خبر ميدهند

انتخابات در راه هست و حزب کمونيست عليرغم برنامه سکوالر و تاکيد بر 
 درصد رای دهندگان را 27برابری زن ومرد، نميخواهد رای مسلمانان را که 

ميدهند از دست بدهد و با سازمان هايی مثل جمعيت علمای هند و اتحاد تشکيل 
 . حقوق زنان هميشه راحت مورد معامله قرار ميگيرد: ملی پريشاد در بيفتد

تسليمه نسرين که ابتدا روشن نبود به کجا رفته و سکوت کرده بود، روز 
اران  نوامبر سه روز بعد از ترک کلکته، در راجستان به خبرنگ24شنبه 

او گفت نه ميخواهد از بنگال برود و . گفت او تصميم دارد به کلکته برگردد
نسرين مثل هميشه چالشگر است و . نه قصد دارد هندوستان را ترک کند

 . بی مبارزه به ناگزيری ها تن در نمی دهد
 سال دارد و پزشک است کار نويسندگی را با نوشتن 45تسليمه نسرين که 
اما کتابی که باعث شد او . ر روزنامه ها آغاز کردمقاالت انتقادی د

نام دارد که , شرم , ترک کند و به سوئد برود، 1995کشورش را در سال 
نسرين سه . بنيادگرايان اسالمی او را به خاطر آن به مرگ محکوم کردند

سال بعد به بنگالدش برگشت، ولی باز مجبور به ترک آن شد و به پاريس 
دن در خارج را نداشت و سرانجام بنگال غربی را برای اما هوای مان.رفت

  . اقامت انتخاب کرد
حاال ,: او در مورد اين انتخاب گفت هيچوقت قصد ترک بنگالدش را نداشته

که بنگال شرقی در را به روی من بسته است، ميخواهم به بنگال غربی 
ل او در سا, .بروم، چون در آنجا احساس ميکنم که در وطن خودم هستم

 توانست يک ويزای موقت از دولت هند بگيرد، اما داستان ويزای 2005
نه برای اينکه دولت هند يک دولت . اقامت او همچنان کش يافته است

اما چالش نسرين . دمکراتيک نيست، يا با ايده های بنيادگرايان موافق است
 محلی و, سياست بازان,با قوانين ضد زن، و چالش بنيادگرايان با او، 

مرکزي، مقامات و قضات عادی و عالي، کمونيست يا نئوليبرال يا سوسيال 
دمکرات را در بنگالدش و هندوستان به مماشات و محافظه کاری و 

حقوق زنان هميشه : يک بار ديگر. سازش بر سر حقوق او می کشاند
 . راحت مورد معامله قرار ميگيرد

ي، او را از کشورش آواره تسليمه نسرين عليرغم اينکه بنيادگرايان اسالم
کرده اند و زندگی اش دايما در معرض تهديد آنها قرار دارد، عليرغم اينکه 
احکام زن ستيز اسالمی را به شدت زير ضرب گرفته و علنا ميگويد عزم 
خود را برای لغو و تغيير آنها جزم کرده است و تهديدها نمی توانند او را 

اسالم ستيزی نژادپرستانه و فاشيستی که اکنون با ی ساکت کنند، اما او حت
به منظور بهره برداری ارتجاعی در غرب به راه افتاده است، هم زبان 

  . نشده است
نسرين در مقاله ای در رابطه با مواضع ايان هيرسی علی که اکنون در 

 : خدمت موسسه آمريکن اينترپرايز قلم ميزند و فعاليت ميکند، نوشت
ست که او تقصير همه سرکوب های سنتی و مشکل ايان اين ا... ,

نزد او اسالم . پدرساالرانه عليه زنان را منحصرا برگردن اسالم ميگذارد
مسئوول ازدواج کودکان، حجاب، تاکيد بر نجابت، سقط جنين مونث، ختنه 

اين حتی برای يک ضد . زنان، قتل ناموسی و همه چيزهای ديگر است
 . به نظر ميرسداسالم گرای هار مثل من، افراطی 

ولی ارتباط . ايان بر اين باور است که با رهايی از اسالم، شر نابود ميشود
مذهب با اين مساله چيست است؟ تمام جوامع مرد ساالر، صرفنظر از 

جوامع مسيحی قبل ازاينکه . مذهب شان، متساويا زن را شکنجه کرده اند
را اعالم کنند، ملت های سکوالر را بسازند و حقوق برابر زن و مرد 

هندوها زنان جوان بيوه را با جسد شوهر . هزاران زن را زنده سوزاندند
ايان به جوامع اسالمی حمله ميکند که در . روی هيزم سوزان قرار دادند

مورد رابطه جنسی قبل ازدواج مثل جوامع مسيحی و يهودي، ليبرال 
ايی و هندو در ولی مسلما جوامع محافظه کار مسيحي، يهودي، بود. نيستند

  . اين رابطه متساويا سختگير هستند
  

ولی اين در . ايان حتی ميگويد قتل ناموسی يک مساله اسالمی است
. جوامع اسالمی به علت عقب ماندگی و فقدان آموزش صورت ميگيرد

 قبل از ميالد مسيح، و پيش 1700کشتن مردم به خاطر جرايم جنسي، از 
حمورابی بر اين امر متمرکز است که بکارت قوانين . از اسالم معمول بود

 .زن متعلق به خانواده اوست
  

اين درست است که در حاليکه بيشتر جوامع به طرف پيشرفت، برابری و 
تساوی رفته اند، جوامع مسلمان در تامين برابری زن و مرد به موفقيت 

به در کمال اندوه، جوامع مسلمان هنوز در تاريکی .زيادی دست نيافته اند
در . دليل آن در کشورهای اسالمی مختلف متفاوت است. سر می برند

حالی که نادانی مردم مسلمان، فقدان آموزش، نقش قدرت و رفتار 
ديکتاتوری پشت خيزش بنيادگرايی اسالمی قرار دارد، اسالموفوبيای 

  .جهان غرب، مسووليت کمتری ندارد
عراق حاال جوانان  تروريسم دوام دار آمريکا عليه مردم فلسطين و 

يک زمانی جنبش های . مسلمان را به طرف بنيادگرايان سوق می دهد
سکوالر مثل جنبش ناسيوناليستی در شرق آسيا وجود داشتند که توسط آته 

ولی همه آنها بوسيله توطئه . ايست ها يا مسلمانان سکوالر رهبری ميشدند
ن باورم که اسالم من در عين اينکه بر اي. های غربی در هم شکسته شدند

به تنهايی مسوول همه مشکالت زنان نيست، اين را هم مورد تاکيد قرار 
يک ملت سکوالر و يک . ميدهم که برای زندگی نيازی به اسالم نيست

سيستم آموزش سکوالرميتواند به پرورش انسانها ی معقول در يک فضای 
اورها و رسوم برای از بين بردن ب. سالم، علمی و فارغ از تابو کمک کند

 . ضد زن، مهم است که شالوده جوامع مردساالر را به تکان آورديم
برای مثال، در خانواده های مسلمان تابوهای سختگيرانه ای در رابطه با 

ولی . مسايلی مثل کنترل حاملگي، سقط جنين و خشونت جنسی وجود دارد
 باره بسياری ايان در. اينها بيش از اسالم با فرهنگ و رسوم پيوند دارند

از اين رسوم و فرهنگ ها حرف زده است و تصور ميکند که آنها با مذهب 
اجازه بدهيد قتل ناموسی و ختنه جنسی . ولی اين طور نيست. ارتباط دارند

 . را در نظر بگيريم
بنا بر سنت تمام جوامع مرد ساالر، از بدن زن برای روياندن درخت 

 . خانواده مذکر استفاده کرده اند
کمربند نجابت در اروپای باستان رايج بود و بوسيله آن از رابطه جنسی 

زن به معنای واقعی کلمه . زن با ساير مردان جلوگيری به عمل می آمد
 -اين باور به اسالم و جوامع يهودی . بخشی از اموال مرد به شمار می آمد

رابطه جنسی خارج از ازدواج در متون اخالقی . مسيحی انتقال يافت
تخطی به .  مسيحی ممنوع شد و گناه به شمار آمد-اسالمی و يهودی

از آنجا که همه مذاهب سلطه . نجابت، غالبا به عنوان فحشا يا زنا تلقی شد
مرد را تبليغ ميکنند، اين نوع احکام تبعيض جنسی به آسانی در مذهب جا 
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. ستاما ختنه جنسی عملی است که در ميان قبايل آفريقايی رايج ا. افتاد
عفو بين الملل به روشنی گفته است که اين يک رسم مذهبی نشات گرفته 

. تبديل شد, قانون عرفی,ولی با وجود اين به يک . از احکام اسالمی نيست
هيچيک از دو منبع اصلی قوانين اسالمي، قران و سنت، از آن نام نبرده 

مذهبی اند و بيشتر حکمای اسالمی بااين امر موافقند که اين يک رسم 
 . نيست

ولی اين در جوامع . ايان حتی ميگويد قتل ناموسی يک مساله اسالمی است
کشتن مردم . اسالمی به علت عقب ماندگی و فقدان آموزش صورت ميگيرد

 قبل از ميالد مسيح، و پيش از اسالم 1700به خاطر جرايم جنسي، از 
رت زن متعلق قوانين حمورابی بر اين امر متمرکز است که بکا. معمول بود

 بعد از 1532 قبل از ميالد مسيح تا 1200در پرو از . به خانواده اوست
ميالد مسيح، متهمان به زنا را به اين طريق مجازات ميکردند که دستها و 

در عصر روم باستان، خانواده های . پاهای شان را به يک ديوار می بستند
 ولی از نظر جنسی روحانی اين حق را داشتند که دختران ازدواج نکرده

در امپراتوری های کهن در . فعال و يا زنان زناکار را به قتل برسانند
قوانين . اروپا، قوانين مسيحی جرايمی مثل زنا را با سنگسار کيفر ميدادند

يهودی برخی از رفتارهای خالف مقررات جنسی را چه درمورد مرد و چه 
 . کيفر ميدادند... در مورد زن با قتل

درکی که براساس آن :" الملل قتل های ناموسی را چنين می بيندعفو بين
. زنی که کدهای رفتار جنسی را خدشه دار کند، به شرافت لطمه زده است

رژيم شرافت غيرقابل بخشش است؛ به زنی که در معرض سوءظن قرار 
گرفته است فرصت دفاع از خود داده نمی شود و اعضای خانواده هيچ 

ماعی قابل قبول باشد ندارند، مگر اينکه لکه را با شقی که از نظر اجت
 ." حمله با زن بزدايند

از آنجاکه اسالم ازدواج عموزادگان را جايز ميداند، گفته ميشود تجاوز به 
ولی اين بين بسياری ديگر از مذاهب و فرهنگ ها . خويشاوند را می پذيرد

يا پسرعموها ازدواج درون فاميلي، بين دايی و خواهرزاده . رايج است
درجنوب هندوستان در اياالتی مثل آندراپرادش جايز است، همچنين در 

 ... جوامع يهودي، اسالمی يا زرتشتی
مذهب مسوول پذيرش رسوم کهن و منسوخ نيست، بلکه مردمی که عليه 
اين پذيرش به اعتراض برنخاسته و با سنت های زن ستيز کنار آمده اند 

  , .مسوولند
انبوه نوشته . د تسليمه نسرين دفاع از مذهب نيستروشن است که قص

های او که باعث شده بنيادگرايان اسالمی برای سر او جايزه تعيين کنند 
اما هدف گرفتن کلمات و متون، ميتواند آنها را که . شاهد اين حقيقت است

مسوول جان دادن به اين کلمات هستند، از زير بار اتهام برهاند يا از اتهام 
بعالوه ستيز با کلمات بی جان که قرن ها پيش گفته شده خود . کاهدآنها ب

عين بنيادگرايی است و ميتواند يک نوع بنيادگرايی را به جای نوع ديگر 
 . آن و يک نوع ستم را به جای نوعی ديگر از ستم بنشاند

با وجود اين نسرين عليرغم نقد نظر هيرسي، از او تجليل ميکند، زيرا او 
  : ک زن مسلمان عليه ستم بر زنان به سخن درآمده استبه عنوان ي

ايان به شيوه ای غير معقوالنه تقصير همه سبعيت هايی را که بر زنان 
استدالل های او در بسياری موارد يک . ميرود، به گردن اسالم می اندازد

من برای او سه هورا می کشم زيرا ...ولی با وجود اين. طرفه است
خانواده مسلمان به دنيا آمده، جرات داشته است که عليرغم آنکه در يک 

 ... اسالم را مورد نقد قرار دهد
برای در هم شکستن سخت گيری . اصالح طلبان مرد فايده ای ندارند

جوامع اسالمي، وبرای رد اسالم، ما نياز به هزاران زن خشمگين داريم که 
ه آنها به دفاع وقتی ک. هم اکنون در چنگال مار زهرآگين اسالم گرفتارند

 , .برخيزند، اين مار تا کی ميتواند نيش بزند
اما تسليمه نسرين و ايان هيرسی علی الاقل تاکنون در دو مسير 

هيرسی علی در جرگه زنانی در آمد که به قصد . متضاد گام زده اند
فرصت طلبی شخصي، ستم بر زنان در جوامع اسالمی را به عنوان 

گان جنگ صليبی و ستمگران و کاالی مدروز به برپا کنند
  : امانسرين مينويسد. بنيادگرايانی از نوع ديگر می فروشند

 . آزادی بيان برای برخي، کافی نيست"
 . ما بايد برای آزادی بيان همگان تالش کنيم
مابايد برای حقو ق بشر . حقوق بشر برای برای برخی کافی نيست

 . همگان تالش کنيم
ما بايد بخاطر صلح برای همگان . صلح برای برخی کافی نيست

 .". تالش کنيم
عمدتا  کشورهايی زير ضربات بنيادگرايان اسالمی قرار گرفته است، 
که در آنها بخش هايی از جمعيت سرکوب شده، به دامن ارتجاع 
اسالمی افتاده و به توهم مبارزه با امپرياليسم، جنبش های ارتجاعی 

در ايران اين . يت برخاسته اندبوجود آورده اند و به ستيز با مدن
امروز اساسا اين دولت است که قوانين . تاريخی پايان يافته است

منسوخ زن ستيز را از گور تاريخ بيرون ميکشد و بر مردم با زور 
سيستم آموزش ,و سرکوب تحميل ميکند، و چون ميداند يک 

سکوالر ميتواند به پرورش انسانها ی معقول در يک فضای سالم، 
ميليون ها دالر از پول های نفت را . می و فارغ از تابو کمک کندعل

صرف تاسيس نهادها و ترويج متون کهن و رسوم منسوخ ميکند تا 
شايد بتواند بر تعداد انسان های نامعقول بيفزايد و برای کلمات و 

اما نتيجه . متون بی جان، جان های مدنيت ستيز فراهم آورد
 .  فزونی ميگيردمعکوس است، و مقاومت زنان

.  از آموزش متون هزار ساله و رسوم منسوخ کاری ساخته نيست
رژيم اسالمی ايران، . زنان ايران درس خود را از زندگی ميگيرند

هرساعت و هر روز در همه گوشه و کنار کشور، در خيابان و 
مدرسه و دانشگاه در چهره ميليون ها زن ايراني، تسليمه نسرين 

به . ه وجود رژيم زن ستيز را به چالش می کشندها را می بيند ک
همين جهت است که به دار و درفش متوسل ميشود، همان داری که 
تسليمه نسرين در وبسايت خود زن ايرانی را آويزان بر آن به 

 . نمايش گذارده است
امااين سبعيت ها هم، کار را برای رژيم سخت تر ميکند و زن ايرانی 

رژيم بطور مضاعف می آموزد که نبايد ,  ادبیبی,به شيوه لقمان از 
در برابر کسانی که به متون هزارساله و رسوم منسوخ جان داده 

مثل تسليمه . به هيچ بهايی نبايد ساکت بماند. اند، ساکت بماند
 : نسرين

 من، هرچه پيش بيايد، ساکت نخواهم ماند ,
بدون هرچه پيش بيايد، من به مبارزه ام برای برابری و عدالت 

 . هرگونه سازشی ادامه خواهم داد
  .هرچه پيش بيايد، ساکت نخواهم ماند

  

…………………………………… 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 
 * پيوندها* 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
mansour.nadjifi@telia.com 

  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.public@rahekargar 
  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  

  برابریسايت راديو 
net.radiobarabari.www 

  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
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 زندان اوين
 !تدر اوين حکم اس آنچه در جامعه می بينيد

 
  :توضيحات مسئول نشريه

 
  1386در پائيز " واحد انتشارات مجموعۀ فعاالن حقوق بشر در ايران " 

 از مستندات نقل شده از -ل صفحه ه شامل ج- آوری مجموعه ای با جمع
، گزارشی در چندين سال گذشته قربانيان زندان های اوين و قزالحصار

جمع  در زندان های ايران را ،مفصل از فساد، فحشا و فعاليت های مافيائی
  .آوری نموده است
ام  بار ديگر نشان ميدهد که ترور و وحشت با ن  يکاين گزارشات

جمهوری اسالمی ايران، مترادف شده است و تمامی جناح های رنگارنگ 
اين رژيم، به سهم خويش در سرکوب مبارزات و مبارزينی که مستقل از 

  .  ايفای نقش مينمايند،آشکار و نهاناين جناح ها ميباشند، 
 بانان خواننده را با زوايای گسترده تری از رفتارهای زندان،اين گزارش  
از هيچ رذالتی  رای درهم شکستن همه باروهای انسانی زندانيان،بکه  -

 بيش از پيش آشنا مينمايد و نشان ميدهد که -نمايند  خودداری نمی
ملهم ..  و  سعيد امامی  امثال اسداهللا الجوردی،های ضد انسانی"آموزش"

 در مقابله با زندانيان، همچنان بر ،رهبران مرتجع نظام از باورهای 
  .  حکمفرما استاسالمیای جمهوری زندان ه

 و تبادل  نظام ظالمانه سرمايه داریجهانی شدن سلطهامری که با 
اطالعات و آموزش های سرويسهای امنيتی، نه تنها در زندان های ايران، 

به ) البته بدرجات متفاوت ( در اکثر کشورهای جهان که کمابيش 
  . کارگرفته ميشود

 الاقل در زمينه وضعيت - ونه ای حيرت انگيز بر اين پايه است که  ما بگ
قدرت های جهانی و محلی سرمايه  روش های  شباهت  شاهد-زندانها

 از زندانهای دول امپرياليستی .داری در برخورد به مخالفين شان هستيم
، امريکا ) بويژه در مستعمرات و نو مسعمرات .... ( انگليس ، فرانسه و 

  ! جمهوری اسالمی ايران و امثالهم تا  ...)گوانتانامو، ابوغريب( 
با  ،های سرکوبگر رژيم رسالت رهائی ازتجربه نشان داده است که ؛ 

آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردمان مزد و حقوق بگير   جنبشهای
  . است

 سيزده صفحۀ آغازين اين گزارش مفصل ،نشريه راه کارگر در اين شماره
برای مطالعه بقيه مطالب جزوه  . مينمايدرا تقديم خوانندگان اين نشريه

ميتوانيد به سايت اينترنتی  فعاالن حقوق بشر در ايران، " النه فساد"
  منصور نجفی:                                       مسئول نشريه .مراجعه نمائيد

 
وظيفه حکم می کند که وقايع را بنويسم تا شايد تحفه ناقابلی امروز 

کمتر کسی باشد  شايد. ی از تاريخ زندان اوين گردداز بخش کوچک
همچون من ، در تاريخ زندان اوين، که بر اثر حوادث و رخدادها و 

اوين را گشته و يا گردانده شده درگيری های مختلف، سرتاسر 
  . باشد

 تا بحال، طی سه دوره، من تقريبَا در تمام 1376از بهمن سال 
. ، بوده ام....  ان ايران، اوين سالن ها و بندهای مخوف ترين زند

 ،امروز من در مقام يک سرباز واقع گرا درحد توان.............. 
 زندان را با تمام زشتيها و بدی ها و حتی حسن نمظالم جاری در اي

  .و زيبائی هايش مکتوب و نقد ميکنم
 وادار   دل خوانندگان آنرا به تپش،باشد که اين سند واقعيت مدار

  .   بر پيشانی متفکرشان بنشاندسردوعرق 
زندان اوين تحت نظر پنج ارکان مستقل اداره ميشود و از بندها .... 

 .و سالن های مختلف تشکيل شده است
 که تحت نظارت و اداره وزارت اطالعات و نهادهای امنيتی 209بند 

  .کشور است
 ،  و بند نسوان می باشد209 کارگری و امنيتی که در جنب بند 350بند 

دارای دو طبقه است که زندانيان سياسی و امنيتی در طبقه پائين اين 
 اتاق می باشد اين ساختمان 6ساختمان می باشند که طبقه پائين دارای 

مسطح مجموعه ساختمان های ساخته شده از آجر قرمز می باشد که در 
 و نسوان و آشپزخانه و خبازخانه قرار 209محدوده آن و پشت به بند 

ه اند که البته دارای راه مستقل از جهت دسترسی می باشند و تحت گرفت
 نظارت سازمان زندانها و مديريت زندان است

 قرنطينه که روبروی درب ورودی و قسمت و واحد اوليه و 1سالن 
تحويل زندانيان است و زندانيان از آنجا به زندانهای ديگر استان تهران 

  .ايت می شوندمنتقل و يا به داخل زندان اوين هد
 الف که روحانيون متخلف از نظر نظام در آن 500 و 300بندهای 

 .نگهداری می شوند و تحت نظر دادگاه ويژه روحانيت اداره می شود
 می باشد که 9 و 8و 7اندرزگاههای آموزشگاه که شامل اندرزگاههای 

  در9 سالن و اندرزگاه 4 دارای 8 سالن و اندرزگاه 6 دارای 7اندرزگاه 
بسته انفردی که دارای يک سالن طوالنی و پر از انفرادی است که 

 حفاظت اطالعات قوه   تحت اختيار241 و 240مشارکتا با ساختمان 
 طبقه می باشند که تمام اين ساختمان 5 يا 4قضاييه دارای يک ساختمان 

 طبقه دارای ساختاری نعل اسبی می باشند که مجموعه بزرگی از 5 يا  4
اقسام واحدهای دربسته و انفرادی را تشکيل می دهند که البته انواع و 

  .  مختلف مجموعه است اين مجتمع دارای چندين درب از نقاط
 حاکميت دارند که شامل  5 اتاق در سالن 3آخرين دسته حاکم که بر 

 است تحت نظارت 7 می باشد که در اندرزگاه 153 الی 151اتاقهای 
اره می شود و متعلق به محکومين نظامی و دادستانی دادسرای نظامی اد

  .اکثرا با درجات باال است
در آخر بند نسوان يا همان بند زنان که در پشت ساختمان بلند بهداری 

 تخت خوابی فعلی زندان استتار شده که چسبيده به 48سابق و بيمارستان 
 وزارت اطالعات است و تحت نظر سازمان 209آشپزخانه زندان و بند 

 . نها اداره می شودزندا
در دادگاه با نوشتن متن قرار توقيف و يا بازداشت و گفتن کلمه انتقال به 
بازداشتگاه و تحويل به زندان اوين همه ماجرا ها شروع می شود و 
خصوصا اينکه کسی برای اولين بار قرار باشد به زندان برود و آنهم 

 زندانيان از قرنطينه %95 بيش از  زندان اوين خالصه با گناه و بی گناه
 مثال به قزلحصار و زندان  زندان اوين به ساير زندانها ترانزيت می شوند

 .رجايی شهر فرستاده می شوند 
های انتظامی که مامورين اعزام و بدرقه بازداشتيها از کالنتريها و پاسگاه

بازداشتی ها را می آورند پس از کلی تيغ زدن و گرفتن خرج راه و خرج 
 و عيال و  اهل نهار و کرايه ماشين و پول سبزی و پياز و نان و ترشی 

 که پس از تحويل به مامورين  شما را به درب زندان اوين می رسانند... 
جه های سازمان زندان زندان اوين رسيد می گيرند و آز آن لحظه تحويل پن

 .ها می شويد
در جلوی درب ورودی چند اتاق و چند مامور و سرباز اکثرا جوان وجود 

 .دارند و از ماموران مسن و پخته و با تجربه خبری نيست
تمام تالش کسانی که تو را به عنوان زندانی تحويل می گيرند فقط اين 

بودی در اينجا خريداری است که به زندانی بفهمانند تو هرکه و يا هر چه 
نداری و برای رسيدن به اين مقصود و کوبيدن ميخ عدالت و تسلط کامل 

 .از بازرسی بدنی شروع می کنند
در اکثر مواقع سرباز و يا ماموری که شايد جای نوه يک زندانی است 
زندانی های تحويلی را بدتر از عکسهايی که در مورد ابوغريب ديده ايد 

ر يکديگر لخت مادرزاد ميکنند و در صورت اعتراض و در آنها را در براب
نياوردن لباس با ضربات پی در پی چک و لگد و باتوم مشکل مقاومت و 

 آنقدر بشين و  اعتراض را حل می کنند و اگر کمترين مقاومتی باقی باشد
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پاشو می دهند تا از پای در آيد و برای بيشتر ترور شخصيت کردن بدون 
ن وسال و شخصيت و حتی نوع جرم فقط برای تحقير در نظر گرفتن س

کردن در برابر سايرين و فهماندن ميزان قدرت و اختيارات می گويند از 
کمر خم شو و جوری با دستانت گوشتهای باسنت را به طرفين بکش که 
من مقعد تو را ببينم و بعد با در دست کردن دستکش پالستيکی در برابر 

 .عد فرد را بررسی می کنندچشم سايرين با انگشت مق
 و رخ می دهد که هر فرد  در اکثر مواقع اين موارد موقعی پيش می آيد

در حين بازرسی نخواهد باج دهد مثال در موقع بازرسی به طور علنی 
مقداری از پولهای شما بی سر و صدا برای اينکه ضرب و شتم نشويد و 

ود و البته به همراه ساير يا اعمال تحقير آميز باال رخ ندهد مصادره می ش
اقالم خصوصا سيگار و فندک که پس از ضبط از شما يا بين مامورين 

 .تقسيم و يا به سيگار فروشی های اطراف فروخته می شود
 بقولی مصادره  خمير دندان و مسواک و شامپو و صابون و عطر و ادکلن

 می شود و آگر اعتراض کنی تازه کارها شروع می شود و عوارض آن
اينکه اگر حتی ساک و يا کت و شلوار و يا کاپشن و کفش گرانقيمت 

 آنها را در  داشته باشی بدون هيچ مالحظه ای به بهانه های مختلف
. جلوی چشمانت با تيغ تکه تکه و پاره می کنند و حق اعتراض هم نداری

خصوصا اينکه بايد با همين لباسها تحمل حبس نمايی و يا کفش ات را با 
 .پاشنه و بريدن کف آن تحويل می دهندکندن 

تازه پس از اتمام همه اين مراحل به همراه ساير زندانيان پس از ساعتها 
 متری منتقل 16معطلی در واحد انگشت نگاری و عکس برداری و اتاق 

 نفر در حالی که تعدادی از آنها 50می شويد که در بعضی مواقع بيش از 
نتقل می شوی تا زمانی که به اندرزگاه بر اثر کمبود هوا غش می کنند م

 . قرنطينه منتقل شوی1
 اتاق بزرگ 7 متری درب ورودی قرار دارد که شامل 50 در 1اندرزگاه 

است که کليه کارهای نظاقت و رسيدگی آنرا عدهای افغانی بدبخت که 
اکثرشان به جرم اقامت غير مجاز بازداشت هستند تشکيل می دهند که 

 ماه فقط به خاطر اينکه کسی مشتاق به 1ا تا بيش از حتی بعضی از آنه
 .انجام کارهای سخت نيست از آنان بی گاری می کشند

قرنطينه يکی از مراکز اصلی فعاليت مافيای زندان است چون در اصل 
مرکز نقل و انتقال موقت است و تقريبا تنها جايی است که به طور رسمی 

لها دريافت شود و به کارت اعتباری در آن پول وجود دارد تا زمانی که پو
کارت اعتباری که فروخته می شود از وجه زندانی بر مبنای . تبديل شود

  .مقدار واريزی ماليات کسر می شود
 قرنطينه از يک شب تا چند شب می تواند 1خالصه اقامت در اندرزگاه 

  . باشد
زندان مافيای مواد مخدر و همچنين خريد و فروش وقت تلفن از همه جای 

  .فعالتر است
کسانی که در اين بازداشتگاه موقت هستند ترکيبی از تمام جرايم می باشند 
از کالهبرداری و جعل و سرقت و قتل تا سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف 

 که   و يا قاچاق دارو و ساير جرايم متشابه و قاچاق مواد مخدر
رايم امنيتی نيز هرازگاهی متکديان و ارازل و اوباش و حتی متهمين ج

  .اشتباها برای نقل و انتقال از آنجا سر در می آورند
همانگونه که تمام اندرزگاههای زندان خصوصا قسمتهايی که در اختيار 

 هم به تناسب 1سازمان زندانها است سرقفلی نامريی دارند اندرزگاه 
 .اهميت دارای سرقفلی می باشد

 و با هدايت وپشتيبانی انجام تمام کارهای خالف به صورت سازمان يافته
 و يا  می شود از خريد و فروش مواد مخدر تا خريد و فروش کارت تلفن

  .سرکيسه کردن و يا فروش تايم تلفن
 دقيقه تايم تلفن آنهم با کارت تلفن خود شخص به مبلغ 5برخی موارد 

  .هزار تومان فروخته می شود
ه ارزانترين بازار توزيع  قرنطين1البته از حق نبايد گذشت که اندرزگاه 

مواد مخدر را در زندان به معتادان دارد چون مواد مخدر با پول نقد 
معاوضه می شود و مشکل ساز نيست و تقريبا هرويين يا کراک با قيمت 

 هزار تومان خريد و 20 الی 14 هزار تومان و ترياک با گرمی 40گرمی 
 .فروش می شود

 ساعت اقامت 48رنطينه در طی  سال پيش در هنگام ورود به ق4تا 
چندين بيماری را با خود سوغاتی می بردی ولی به لطف محمد خرداديان 
مربی رقص لس آنجلس نشين که آقايان منحرف می دانندش از آقايان عبا 

 1اندرزگاه   و با پرداخت مبالغی  و قبا و عمامه پوش شريفتر عمل نمود
ی قرنطينه سفارش تشک قرنطينه را سنگ کاری و برای تخت خوابها

 و انرا به قرنطينه اهدا نمود که اين عمل او تا بحال  ابری و ملحفه داد
ماندگار مانده و دهن به دهن می چرخد به ويژه تعميرات سرويس های 

  .بهداشتی و غذا خوری 

فروشگاه قرنطينه غوغا می کند خصوصا اينکه مستقيما توسط اوليای 
می شود و خيالشان راحت هست که همه ... .اندرزگاه هدايت و اداره و 

افراد بازداشت موقت هستند و صدايشان به جايی نمی رسد و اجناس و 
  .قيمتهای دلخواه عرضه می شود

 که البته اصوال و اصالتا برای اين منظور از  دالالن سر سخت فعال هستند
ام ميان کار چاق کن های حرفه ای اندرزگاهها انتخاب و به قرنطينه اعز

  .می شوند 
يک شب اقامت . در قرنطينه از بهداری و دکتر و بهداشت خبری نيست

مساويست با همراه بردن صد در صد شپش پتوها و ملحفه ها همچنين 
 .بوی نم و کثافت و چرک می دهد ولی در هر حال اقامت اجباريست

ر اکثر تختها و ملحفه ها و و حتی موکت ها ی اتاقها بر اثر استفراغ پی د
خالصه آشوبی در اين .  که دچار تشنج شده اند کثيف شده پی معتادان

خصوصا شب های اقامت در قرنطينه . آشفته بازار است ديدنی و شنيدنی
که زندانيان از تمام جرايم و فرقه ها در اتاقها به طور دسته جمعی کنار 

  .هم هستند
زندان و از اول شب تا نزديکهای صبح اکثر افراد بر اثر هيجانات 

بازداشت بيدار هستند و در مورد افسانه ها و حتی حقايق و رخدادهای 
 .زندان اوين و ديده ها و يا شنيده ها و نقل قولها صحبت می کنند

در اصل قرنطينه زندان اوين مرکز اصلی ترانزيت افکار ضد حاکميت و 
کردنهای  که در آن از قتلها و اعدام ها و زنده بگور  تبليغ عليه نظام است

دسته جمعی و تجاوز به نواميس و دختران فعال سياسی توسط و به 
پاسداران دستور حاکمين شرع صحبت و بحث می شود ، که در اکثر 

 که با فحش به سران  مواقع اين حرفها هيجانات ديدنی ايجاد می کند
 .حکومت و آخوند ها به پايان می رسد

 به دختران و زنان را قبل از خصوصا اينکه کسی با جزييات مراحل تجاوز
اجرای اعدام توسط مامورين شرح می دهد و می گويد که چون دختر 
باکره را نمی توان اعدام کرد مامورين دسته جمعی به آنان تجاوز می 

 که برای دختر اعدامی عروسی گرفتند و  کردند و صورتجلسه می کردند
و آغشته به سيانور بکارتش را برداشتند و يا از دادن دوغهای مسموم 

برای قتل عام زندانيان سياسی و يا جمع کردن آنها در استخر سنگی و به 
رگبار بستنشان تعريف می کنند و حتی عده ای می گويند که چند گور 
دسته جمعی در جاده خاوران تهران کشف شده که قبر قبرستان اعدامهای 

 است و نويسنده اين نقل قول از زندانيان. (  است1367سياسی شهريور 
  ) آنرا تائيد و يا تکذيب نمی کند 

   خالصه ديدن افراد در حال نقل قول و تعريف جنايات حاکميت در زندان
  .اوين حال و هوای ديگری دارد که قابل وصف نيست

پس از سپری کردن يک شب اقامت فردای آن روز اتوبوس ها و مينی 
  .بوسها آماده انتقال می شوند

 متهمين را به زندان قزل حصار و عده ای را به ندامتگاه تعدادی اتوبوس
 و عده ای را به زندان رجايی شهر و مابقی را بنا به فراخور حال  کرج

 . و يا تحويل می دهند به آموزشگاه زندان اوين انتقال
پس از طی مراحل قرنطينه سپس زندانيان را وارد اجرای احکام ميکنند و 

ه و واحد بازرسی جلوی درب ورودی با مينی بوس به آموزشگا
  .آموزشگاه تحويل می دهند
  ****ورود به آموزشگاه **** 

پس از طی مراحل قرنطينه سپس زندانيان را وارد اجرای احکام ميکنند و 
با مينی بوس به آموزشگاه و واحد بازرسی جلوی درب ورودی 

  .آموزشگاه تحويل ميدهند
  . دسته می شوند2ان در قسمت بازرسی پيش از ورود زنداني

 وکم مايه تر 7مايه دارها و دست به جيب ها و چاق و چله ها به اندرزگاه 
  . انتقال داده می شوند8 به اندرزگاه  ها و فقير ترها

 وکالی بندها  تازه در اين مرحله بازار برده فروش ها به راه می افتد و
  .که تحت نظر سر وکيل بند هستند دست به کار می شوند

 
 که به سالن گربه های اشرافی و يا 6 و به ويژه سالن 6 و 5سالن 

نگين زندان اوين معروف است که از سران بازداشت شده کشور تا 
کارکنان و کارمندان و رجال اقتصادی و سياسی که بيشتر الی پر قو 
پرورش يافته اند در آن مستقر هستند و حتی برخی از آنان بر خالف 

 نفره زندگی می کنند در اتاقهايی با 20دراتاقهای ساير زندانيان که 
همان ابعاد ولی به صورت انفرادی به همراه مستخدم نگهداری می 

 .جزايری و اکبر گنجی شوند مانند آقايان شهرام 
  

وضعيت و سر و وضع و برگه های بازداشت و نوع اتهام و مقدار قرارها 
 شيرده و دست به جيب را بررسی ميکنند و گربه های اشرافی و گاوهای
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 که نگين 6 و 5 را جدا و به سالن ها ی  ها را که بايد دوشيده شوند
 شهرام   که اقامتگاه رجالی مانند6زندان اوين هستند خصوصا سالن 

جزايری و از اين طيف بوده منتقل می کنند که حتما بايد دارای اسم و 
  .رسم و جرايم ميلياردی باشند

 و سالن 3با يک درجه پايين تر و به ترتيب سالن  5در رتبه بعدی سالن 
  . قرار دارند1 و سالن 2 و سالن 4

در صورتی که کسی اشتباها جايی هست که نبايد باشد سريعا برای نقل و 
انتقال اين زندانی رايزنی انجام می شود که البته همه اين سلسله مراتب 

 زندانيان را به   نيز به همين ترتيب مراعات می شود و8در اندرزگاه 
نسبت سبک و سنگينی و قابل تيغ زدن بودن در سالن ها جای می دهند 

 که آخرين سالن در 9سالن   و10 و سالن 7 و سالن 8به ترتيب سالن 
  .درجه بندی است

 *** وضعيت سالنها و امکانات*** 
پس از مسايل مربوط به بوچاری زندانيان و کيفيت و مرغوبيت 

 سالن ها می برند و   تازه ورودها را به نمازخانه ندهاجيبهايشان وکالی ب
از طريق سر وکيل بند و رابطين مخصوص مستقر در کادر مديريت و 
رياست از وضعيت افراد تازه وارد با خبر می شوند و اگر طرف خيلی پول 
دار بود و قابل دوشيدن به سرعت به اتاق وکيل بند انتقال می يابد تا 

اشته باشد و بتوان آنرا تيغ زد ولی اگر کمی از درجه زمانی که بازده د
ممتاز کمتر باشد به اتاقهای اشرافزادگان در سالن منتقل می شود که در 

 اتاق ويژه می باشد که 1 اتاق و در سالنهای کوچک 2سالنهای بزرگ 
   . هستند باز مابقی اتاقها به نسبت درجه بندی شده
مسوول _ ناظرين سالن _ الن هر سالن تشکيل می شود از خدمات س

 که  سر وکيل بند سالن_ وکيل بند سالن _ معاون وکيل بند _ اتاقها 
مجموع وظايف همه اين افراد اين است که در آمد های حاصل از چپاول 

 و دست به دست چرخانده و به  زندانيان را تحت هر عنوان دريافت
 .باالترين شخص در هرم قدرت اندرزگاه برسانند

 که با عناوين هزينه عمران و  گرفتن همياری و کمک به نام زنداناز 
نوسازی و بازسازی از طريق وکيل بند و سروکيل بند اخذ می شود تا 

 . سالن و هزينه وروديه و هفتگی که به تناسب دريافت می شود حق
شايد بسياری از افراد فکر می کنند در زندانی مثل زندان اوين که 

 از سنگ و  يران است و در و ديوار آن پوشيده شدهمهمترين زندان ا
و سراميک و يا اتاقها پرده کاری شده و سرويسهای بهداشتی  کاشی 

مرتب وتميز وجود دارد همگی به همت دولت به وجود آمده و يا ساخته و 
 . پرداخته شده است ولی متاسفانه اينطور نيست
   موجود  و امکانات  وسايل می توان با آسودگی خيال در مورد تک تک

 که به غير از چند تخته پتوی دولتی که حتی سگ   قسم خورد در سالنها
را زير آن بياندازی از زيرش فرار می کند و اکثرا در زندانها عامل ناقل 

 هيچ چيز ديگری به طور   سل بوده است پوستی و خصوصا بيماری 
ن پتوههای دولتی را دولتی در اختيار زندانيان نيست که حتی زندانيان آ

 يا   و کنار گذاشته اند ، شما در سالنها تلويزيون و يخچال و جمع کرده
 .تلفنی که دولت هزينه نصب آنرا پرداخته باشد نمی بينيد

تلفنهای دولتی با گرفتن مبالغ گزافی در سالن ها نصب شده است که 
ه های شارژ زندانيان از طريق خانواده های خود پرداخته اند ، تمام هزين

امکانات از طريق زندانيان پرداخته می شود ،  و يا نصب و راه اندازی 
 ماه می 3البته از حق نبايد گذشت هرازگاهی که فاصله تحويل امکانات به 

 امکانات خاص دولتی در اختيار زندانيان قرار می گيرد و آن شامل  رسد
يک قالب  نفر است و 2يک قوطی پودر رخشويی می شود که سهميه 

که حتی برای شستن دست پس از توالت نيز به درد نمی  صابون نامرغوب
  .خورد

  !!!خالصه اينجا زندان اوين شهر بی کالنتر است و همه چيز پولی است
 ****دريافت باج با نام همياری و خود ياری **** 

در بدو ورود يک اصطالح هست به نام گلدان زدن يا زور گيری که به اين 
ست که بر سر فرد تازه وارد چنان گلدان بزنند که سرش گيج برود معنی ا

 .که به همان باج گيری محترمانه و بی صروصدا اطالق ميشود
پس از بررسيها و مقدار قرار صادره از دادگاه و نوع جرم افراد را از 

 به تله می اندارند و دعوت می نمايند که اين کارها با  طريق وکيل بند
 اندرزگاه انجام می شود و با چرب زبانی مثال در  ليانچراغ سبز متو

جلسه ريش سفيد مدارانه ای که افراد را جمع کرده اند يک دفتر می 
  :گذارند وسط و می گويند 

آقايان می خواهيم برای حسينيه فرش بخريم و يا برای سالن پرده بخريم 
و يا محوطه و يا لوله کشی را تعمير کنيم و يا برای حياط صندلی بخريم 

  سازی کنيم و يا کف سالن را سراميک کنيم و يا المپها را عوض کنيم
 .حاال از شما کمک و همياری می خواهيم

 به پرداخت همياری  بعد سر وکيل بند و يا وکيل بند افراد را با اسم دعوت
 و چون بتوانند به طور مداوم از اين گاو شيرده بدوشند و  می کنند

راضی نگه دارند تمام اين مراحل را با وسواس و مهارت اربابان خود را 
 و تيغ زنی ها از چند صد تومان آغاز شده  و دقت خاصی انجام می دهند

 که بيشتر اين جلسات  و در برخی موارد به چند ده ميليون می رسد
 .توام با بازار گرمی عده ای مياندار و کار چاق کن است سياهکاری 

 1 تو را پانصد هزار تومان و يا حاج آقا شما را حاج آقا خدا خيرت دهد
خالصه بد بخت .  ميليون در نظر گرفته ايم10ميليون و يا حاج آقا شما را 

حاج آقا که پس از اتمام جلسه تيغ زنی و کسر کميسيون سياهکارها و 
 دريافت   که شامل  مابقی قضايا  و دست اندر کارهای جز کار چاق کن ها
ه است به عهده گردانندگان اصلی است که مبالغ به شماره مبالغ متعهد شد

 و منتقل   که دراختيار آقايان قرار می گيرد پرداخت حسابهای محرمانه
 .می شود و افرا د پشت پرده مالکين اصلی مبالغ دريافتی هستند

 و نم پس ندهد پس از چند روز از  اما اگر کسی زرنگ بازی در بياورد
سران زندان شخص زرنگ را در اولين قدم از اتاق جلسه گلريزان برای 

وکيل بند و يا اتاق اشرافی ها به اتاق اراذل منتقل می کنند تا حسابش را 
برسند و يکی دوشب کف خواب باشد و دمپايی به سرش بزنند و يا لباس 
و ساير وسايلش گم شود و ديگر نتواند طعم مالقات حضوری را بچشد تا 

با تمام امکانات و ناز و نعمت در اتاق های اشرافی بفهمد چند روزی که 
 البته اين  .و يا اتاق وکيل بند بودن هزينه دارد و بايد هزينه ها را بپردازد

 چون برايش سفارش می فرستند که اگر می  ماجرا زياد طول نمی کشد
خواهی راحت زندگی کنی بايد حق حساب و اجاره ات و ماليات بپردازی 

مواقع اين عمليات ها به نتيجه می رسد و افراد سرکيسه را که در بيشتر 
 ميليون 20شل می کنند که برخی موارد اين کيسه زياد شل می شود و تا 

تومان برای شخص خرج بر ميدارد و اين اعمال و تيغ زنی ها ی 
 و ماهرانه با استادی و پنهانکاری خارق العاده طراحی و اجرا  محرمانه
  .می شود

 ****فلی هفتگی و ماهيانه سرق**** 
در سالن ها و اندرزگاه های سياسی شيوه ای به کار می رود که افراد 

 و طوری  هرچه بيشتر برای زندگی نياز به واريز کردن پول داشته باشند
 که اگر از خارج  زمينه فراهم می شود که زندانی به اين نتيجه برسد

. قل کند به مشکل بر ميخوردزندان نتواند برای مخارج پول به زندان منت
 مبالغ که منبع اصلی کسب درآمد برای  و محل اصلی خرج کردن اين

مافيای زندان است چند گلوله محسوب می شود اول از طريق مافيای مواد 
 که بی سرو صدا ترين محل   و در دست آخر  و بعد کار چاق کن ها مخدر

 .استدريافت مبالغ و موجودی زندانيان است فروشگاه 
 افرادی را در   و باال دستی ها اکثرا وکيل بندها با چراغ سبز سر وکيل بند

نظر می گيرند که کار داللی و بر قراری ارتباط را انجام دهند که از کمک 
وکيل بند و ناظرها شروع می شود که از آنها در هر سالن از سالن 

فر قرار می  ن4 الی  2کوچک تا بزرگ بازار مواد مخدر را در اختيار 
دهند و انها را بصورت دورا دور مورد حمايت امنيتی خود قرار می دهند 
و هرگونه اطالعات بازديد و بازرسی غير مترقبه و يا حتی اطالعات افراد 
مشکوک به مخالفت با خريد و فروش مواد مخدر را در اختيار خالفکاران 

ان توصيه می  و ساير زير دست قرار می دهند و به ناظرين شب و روز
حق  کنند که امنيت افراد فعال را تضمين کنند و به طور جداگانه ای 

 در   و وکيل بند ها الحساب خود را بگيرند با اين اوصاف سر وکيل بند
و  کارهای نقل و انتقال پول و يا کارت اعتباری  برابر سر قفلی در يافتی 

ت مواد مخدر را حل يا مشکالت پيش امده و حتی درگيريهای بر اثر معامال
 می نمايند و حتی به سران مافيای زندان به ويژه مواد مخدريها  و فصل

 تمام تالش خود را  تضمين می دهند که حتی در صورت کشف مواد مخدر
برای پايان دادن بی سرو صدای قضيه می کنند که البته در موارد 

يان حفاظتی استثنايی چنين حمله ای بی برنامه ای رخ می دهد که متول
 .مافيا در اندرزگاه و سالنها بی خبر بمانند

و البته در مواردی هم به عمد اطالعات مربوط به بازرسی را به بعضی از 
  افراد فعال نمی دهند ؟

افرادی که از رده خارج شده اند و يا پر و پيمانه شده اند و به قول 
اد با طراحی در برابر اين افر. خودشان شناخته شده و تابلو شده اند

 سوری توقيف و يا کشف مواد فرد از رده خارج شده را از طريق  عمليات
 چند ده ميليون تيغ می زنند و سرش   از چند ميليون تا کار چاق کن ها

 و تو ديگر تابلو شده ای و  منت می گذارند که ما تو را نجات داديم
فرد را با   شناخته شده هستی و بايد بروی کنار و پس از اين قضايا

برنامه ريزی يا به مرخصی می فرستند و يا ترتيب انتقالش را می دهند تا 
 .مشکل ساز نشود
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مسوولين اتاق ها موظف هستند افراد پولدار و پنهان مانده از ديد سر 
وکيل بند و وکيل بند ها را معرفی نمايند و اگر مشکوک شدند کسی خارج 

ف می کند برای دريافت حق از برنامه مخفيانه و بدون حق حساب خال
حساب و ماليات معرفی نمايند و در قبال اين خوش خدمتی وکيل بند با 
چراغ سبز متوليان زندان به مسوولين اتاق ها اجازه می دهد که با در 
نظر گرفتن اتاق های اشرافی و درجه پايين تر از زندانيان خصوصا تازه 

  .  عوارض و حق حساب بگيرند واردها
ن و وروديه که در بيشتر موارد زندانی تازه وارد که از آمدن به حق سال

 تا بفهمد که چه خبر شده سرکيسه اش می  زندان ترسيده و شوکه شده
  .کنند 

 هزار 100 هزار تومان در هر مورد تا 5وروديهای سالن و اتاق از  
 پول نظافت  تومان پيش می رود که با اسامی گوناگون در يافت می شود

   و هزينه خدمات پول سرويس های بهداشتی _ پول فرش _ ل پرده پو_ 
 هر  که البته به غير از تيغ اوليه است که مربوط به وروديه و حق سالن

 هزار تومان در هر هفته به 40 هزار تومان تا 3زندانی بدون استثنا از 
مسوولين اتاق حق شارژ می پردازد که مسوولين اتاقها با نظر مساعد و 

  غ های سبز نامريی پشت پرده پس از کسر حق حساب خودشانچرا
مابقی را در اختيار وکيل بند قرار می دهند و زنجير وار او هم پس از 

 بر درآمد خودش مابقی را به رده های باالتر مديريت کننده  کسر ماليات
 و  در اندرزگاه تحويل ميدهد تا به صاحب اصلی شبکه مافيای زندان برسد

 که محکم   اعتراض به اين سيستم آنقدر کوبنده پاسخ داده می شود هر گونه
 .ترين افراد را وادار به اطاعت و پرداخت حق حساب و حق حيات می نمايد

و يا  اعتراض در مورد اخذ عوارض و ماليات جرمی کمتر از سب النبی  
 مدعی  و سريعا. مفسد و فی االرض و محاربه با خدا محسوب نمی شود

نبيه و نا بود و سرکوب شود تا درس عبرتی برای سايرين شود و بايد ت
 بسياری وجود دارند که در  برای اجرای اين دستورات افراد خود فروخته

  .خدمت افراد نامريی هستند که سرکوب ها را هدايت و اجرا می کنند 
البته موارد نادری هم پيش می آيد که تا مدتی مافيا درمانده می شود و با 

ياط و شدت کمتر عمل می نمايد مانند زمانی که مدت کوتاهی کمال احت
آرزوی نابودی او را  بود که خيلی ها 85 رييس زندان اوين در سال  زارع

داشتند و بر اثر اتفاق خداوند دعای مافيای زندان را مستجاب کرد و فرار 
   .شهرام جزايری باعث تعويض کمال زارع شد

ه مافيای زندان نظارت بر نرخ فروشگاه ها و يکی از ضربات کمال زارع ب
سرکوب حق حساب بگير ها و جابجايی پی در پی سران مافيای زندان به 
ويژه رييس اندرزگاه ها برای اينکه فرصت تبانی و تشکيل باند نداشته 

    ميليون تومان برای آوردن خطوط6باشند و از همه مهمتر در يافت مبلغ 
 تير خالص را به پر درآمد ترين منبع مافيای سانترال بود که اين حرکت

زندان زد چون در هر سالن تعدادی تلفن بود که با چراغ سبز روسای 
 از اين امکانات رفاهی زندانيان به جای وسيله آسايش به  اندرزگاه ها

 .عنوان ماشين توليد پول استفاده می شد
 تومان و در 100 زمان تلفن های فوق از دقيقه ای 3در سالنهای درجه 

 300 زمان تلفنها تا دقيقه ای 6 و 5 مانند سالنهای 1سالنهای در جه 
تومان خريد و فروش می شد که البته کارت اعتباری تلفن را خود مکالمه 

  .کننده تهيه می کرد
 ساعت بازده داشتند که به 14 دستگاه تلفن آزاد هر کدام 4در هر سالن 

حاال شما حساب کنيد . ديريت می شدطور خالص تحويل مافيای حاکم بر م
که چه خبر بوده تا زمانی که مديريت سابق يکی از دکانهای مافيا را 

  !!تعطيل کرد؟
قضاوت کنيد در جايی که خيلی ها فکر می کنند همه چيز مجانی و رايگان 

افراد و عدم نظارت و  است چه زالو هايی از درماندگی و بی سر پرستی 
ازرسی و حقوق بشر سو استفاده نموده و مردم را بی کفايتی نهادهای ب

  .حتی در زندانها به صالبه می کشند
جالب اينجاست که حتی اتباع خارجی فاقد مالقات هم از اين حق حساب ها 

 هر دو رياست  و مالياتها معاف نبودند که پس از خامی زاده و کمال زارع
 مديريت جديد و عدم سابق زندان اوين اين مالياتها حذف شد ولی با ورود

اطالع او از اوضاع و شبکه های مافيايی که در تاخير چند ماهه در 
معرفی رييس جديد حسابی پول به جيب زده اند تعهدات فراموش و در طی 
چند هفته تمام مالياتهای عقب افتاده را از تمام اقشار زندانيان حتی 

  .خارجی ها دريافت کردند
ن عوارض و ماليات و حق حساب و هزينه خالصه اقامت و آمدن به اوي

 دارد که  کار چاق کنی و وروديه اتاق و هفتگی و ماهيانه و حق شارژ
 بايد در واحد خدمات سالن ها کار  همه را بايد بپردازيد و اگر هم نداريد

کنيد و کف دستشويی ها و سالن ها و يا محوطه را بشوييد و يا ظروف و 

ن رجال زندان را بشوييد تا بتوانيد زنده بمانيد لباسهای زير و و روی آقايا
  .و زندگی کنيد

 ****وضعيت فروشگاهها و تعاونی زندان، قلب تپنده مافيا **** 
تا چند سال اخير مسايل مربوط به مايحتاج زندانيان و تهيه اجناس 
فروشگاهها تحت اختيار واحد تعاونی و تحت نظارت سازمان زندانها و 

ناس را از بازار تهيه و با نرخ مصوب و با کمترين دولتی بود که اج
استثنايی می توانستند در درآمد دخل و تصرف داشته باشند لذا بيش از 

 درصد کاال ها از نوع کاالهای مرغوب و استاندارد بود که تقريبا با 50
به ويژه در . وضعيت عادالنه زندانيان از امکانات آن استفاده می کردند

اختيار زندانيان قرار می و ميوه که به قيمت مناسب در مورد سبزيجات 
  .گرفت و با تفاوت قيمت کمی عرصه می شد

رئيس (ولی در چند سال اخير به ويژه با کنار گذاشته شدن آقای بختياری 
بيشتر متوليان . بسياری از مسايل تغيير کرده است) سابق سازمان زندانها

 محکوم و مجرم به ديد دستگاه توليد زندانها به زندانيان عالوه بر متهم و
  .ثروت و پول برای خود و دوستان ريز و درشتشان نگاه می کنند

زندانی کسی است که بايد در طول اقامتش در زندان به هر قيمتی پول 
تهيه و برای زندگی به زندان منتقل نمايد که يکی از عاليم پيگيری اين 

 ويژه در استان تهران به بخش هدف واگذاری بسياری از امور زندانها به
خصوصی و پيمانکاران است که مشکالت غير قابل باوری را برای 

 .زندانيان ايجاد می نمايند
در مقوله فروشگاه بنا به آخرين اخبار تمام واحد های سرويس دهی واحد 
تعاونی سابق که به فروشگاه های کليه زندانهای تهران سرويس می دادند 

 که منشعب از مافيای توليد ثروت از طريق امروز واحد خصوصی
 مسلط شده و با مناقصه های فرمايشی در قبال مبلغ  زندانيان است

 ميليون تومان اختيارات واحد تعاونی سابق زندانهای استان 80ماهيانه 
 که شامل تهيه و انتقال و  تهران در اختيار واحد خصوصی قرار گرفته

فروشگاهها در زندانها می باشد که بنا به توزيع اقالم فروشگاهی و اداره 
 بازرسان زندان که در قبال   و به ويژه اظهارات صريح متوليان امر

اعتراضات عموم زندانيان به عدم سرويس دهی مناسب و قيمتهای 
نامناسب فروشگاهها در پاسخ مدعی هستند که شرکت تعاونی به بخش 

ل نظر و اعمال خصوصی اجاره داده شده و بخش خصوصی حق اعما
 ميليون تومان اجاره ماهيانه می 80سليقه در مديريت را دارد چون مبلغ 

 ميليون به باال 80و بيش از !  ميليون هم زيرميزی می دهد80پردازد و 
جانبی دارد که بايد از ِقبيل زندانيان و از طريق اداره  هم هزينه های 

و حتی  بازرسی فروشگاهها و تعاونی بدست آورد و واحد نظارت و 
باالترين مقامات هم قادر به دخالت در امور تعاونی و مسائل مربوط به آن 

 مربوط  نيستند که مطمئنا چنين نمی تواند باشد چون صراحتا در قوانين
به حق و حقوق زندانيان وظايف رييس زندان در مورد نظارت در امور 

ن زندانها درج و تعاونی و فروشگاهها بنا به مواد و آيين نامه سازما
شرح وظايف شده که البته دستهای چرب که سبيلها را چرب می کنند و به 
حسابهای مخفی پول می ريزند تمام اين ماده تبصره و قوانين را به لجن 

 .می کشند
چون مستاجرين پيمانکار نمای واحد تعاونی زندانهای استان تهران برای 

 را بپردازد و در ته قضيه با  قيماينکه تمام هزينه های مستقيم و غير مست
اينهمه بگير و ببند و فرصت کم که بيشتر قراردادها يکساله است چيزی 

از آوردن کاالهای . برايشان بماند به هر کار خالف و ظلمی دست می زنند
بسيار نامرغوب تا اجناس ضايعاتی و دور ريختنی و حتی خطرناک برای 

در زندان آنهم در زندان سرزمينی که شايد باور نکنيد ! سالمت زندانيان
سراسر آنرا باغات ميوه و نعمتهای مختلف فراگرفته زندانيان ماهها 
کمپوتهای ساخت چين را که نه تاريخ مصرف دارد و نه معلوم است که 
  ذاتا چه مواد غذايی دارد و از کجا آمده و بر چه مبنايی قيمت گذاری شده

هترين کمپوت ايرانی است را تهيه و  برابر قيمت ب3و برخی اوقات تا 
   .مصرف می کنند

حتی برخی از خشکبار مورد استفاده و عرضه شده چينی و ضايعاتی 
  !!!است

قابل توجه است که بدانيد بيشتر کاالهای مصرفی در زندان بيشتر 
محصوالت کارگاههای غير قانونی و قالبی و غير بهداشتی و تاييد نشده 

 و فاقد استاندارد می باشد که حتی پروانه ثبت و از طريق مجاری قانونی
بهداشت ندارند و فقط از جهت اينکه کسی نمی تواند در زندان اعتراض 

  .کند به طور تحميلی به زندانيان عرضه می شود
 ماه که 1 روز تا 1بيشتر مواد غذايی تاريخ مصرف نزديک با فاسد شدن 

ر بازارهای مواد غذايی با پايين ترين قيمت حتی تا يک پنجم قيمت د
خيابان مولوی خريد و فروش می شوند از غرفه های فروشگاههای 

از کاسه بشقاب و حتی ليوانهای ضايعاتی بازار . زندان سر در می آورند
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گرفته تا شانه و برس و انواع و اقسام صابون و شامپو مجهول الهويه و 
 و تاريخ نزديک و  3 يا انواع و اقسام آبميوه های غير استاندارد و درجه

 درصد گرانتر از قيمت 300 الی 50 آنهم با  حتی تاريخ مصرف گذشته
مرغوبترين کاال از همان خانواده ، در زندان نوشابه ها و آبميوه هايی می 
خريم که شايد اسمش به گوش کمتر کسی در بدترين جاهای ايران رسيده 

 .باشد
ه امکان خراب شدن و ريخته  که هر لحظ ضايعات بازار ميوه و تره بار

سبزيجات . شدن جلوی دام و طيور را دارند به زندانيان داده می شود
پالسيده و غير قابل استفاده و گوجه و خيار های گنديده که فقط به درد 

 هم می 2رب گوجه می خورد البته هرازگاهی بنا به مصالح ميوه درجه 
 .آورند که حداقل عريضه خالی نباشد 

 کيلويی نداريم تمام اجناسی که به نام و 1گاهها سنگ ترازوی در فروش
 گرم به 850 الی 700 کيلو سنجيده می شوند به مقياس حقيقی 1مقياس 

جای هر کيلو سنجيده می شود و کسی هم حق اعتراض ندارد از فاکتور و 
ليست مشخص برای خريد خبری نيست تا شما با مشاهده آن بتوانيد 

 . مدرکی برای اعتراض داشته باشيداعتراض کنيد و يا
البته آقايان خامی زاده و کمال زارع روئسای مخلوع زندان اوين با  

انعکاس فشار زندانيان مسوولين فروشگاهها و تعاونی را وادار کرده 
 کاالهايی که می فروشند فاکتور فروش صادر  بودند که حداقل در قبال

ان آش و و کاسه همان کاسه شد و نمايند که با رفتن آقايان فوق ، آش هم
متوليان مافيايی که نان و آبشان به خطر افتاده بود با نقل و انتقال و 
سرکوب و زهره چشم گرفتن از معترضين به عملکرد فروشگاهها پرونده 
اعتراض به قيمتها و عدم مرغوبيت کاالها و صدور فاکتور برای خريد را 

 .مختومه نموده و بستند 
باور نباشد وقتی در روزنامه رسمی کشور قيمت ميوه و تره بار شايد قابل 

 تومان و خيار 300را می بينيد مثال وقتی که گوجه فرنگی حدود کيلويی 
 تومان و گوجه  1500 تومان است در زندان خيار را کيلويی 320

 لک دار را 3 تومان می دهند و يا سيب درجه 1100فرنگی را کيلويی 
 2500ن می دهند و يا پرتقال ضايعاتی کم آب را  توما2200کيلويی 

 و اگر کسی هم اعتراض کند برای به خطر نيافتادن چنين  تومان می دهند
شبکه پر درآمدی پدر فرد معترض را هفتاد بار از گور در می آورند و باز 

 .می کشند
يکی از مهمترين وظايفی که بر عهده فروشگاه داران است اين است که 

بات نقل و انتقال و اخذ پور سانت از مبالغ خريد و فروش مواد تمام ترتي
مخدر و نقل و انتقال وجوه قانونی و غير قانونی را دريافت و پس از کسر 

 .حق حساب مابقی را تقديم نمايند
در اصل عدم همکاری متصديان فروشگاهها با شبکه خريد و فروش مواد 

مواد مخدر که چرخه اصلی مخدر باعث می شود که تقريبا خريد و فروش 
پس مسوولين فروشگاهها را از . گردش پول در زندان است متوقف شود

 هزار 100انتقال هر . ميان افراد سالم و خير خواه انتخاب نمی کنند 
 30 تا 20تومان پول از طريق زندان به خارج از زندان مبلغی در حدود 

و خريد و فروش . ردهزار تومان پورسانت و هزينه انتقال به بيرون دا
مواد مخدر اينگونه طراحی می شود که مصرف کننده مواد مخدر يک 

 تومان از فروشگاه می خرد و آنرا به 12500بکس سيگار وينستون را 
 تومان می دهد و قاچاقچی پس از جمع آوری 11000قاچاقچی به ازاء 

کارت . انواع و اقسام سيگارها که در صورت نبود واريزی خارجی و
 تومان ارزانتر به 2000اعتباری دريافت کرده و هر بکس سيگار را 

زمانها هر يک از فروشگاهها که در   فروشگاه پس می دهد و گاهی 
 بکس سيگار را می 150 عدد است در روز تا 5 تعداد آنها 7اندرزگاه 

فروشند و پس می گيرند که تمام اين در آمدها باعث شده در حالی که 
اختيار گردانندگان زندانی قرار می گيرد و حقوق ماهيانه فروشگاهها در 

 هزار 60زندانيان شاغل در فروشگاهها از طريق بخش خصوصی فقط 
تومان است با اين حال امتياز و سرقفلی واگذاری فروشگاه به افرادی که 

 20 الی 5می خواهند در آن کار کنند به غير از حق حسابهای غير رسمی 
نام وديعه به بخش تعاون و پيمانکار فروشگاهها می ميليون تومان با 

پردازد تا در اين بين با پرداخت اين مبلغ سهامی از زد و بندها و پول 
  .شويی ها داشته باشند

البته بيشتر فروشگاهها با مشارکت غير مستقيم و محرمانه متوليان زندان 
اهری به طور غير رسمی هدايت می شود و در بيشتر موارد متوليان ظ

فروشگاهها هيچ کاره هستند و مثل کارگر و عروسک خيمه شب بازی  
  .به بازی گرفته می شوند

البته همه اينها به غير از بعهده گرفتن نقل و انتقال گاه و بی گاه مواد 
مخدر از طريق تعاونيها است که پس از مامورين زندان نبض بازار مواد 

ت حفاظت اطالعات از فعاالن مخدر در دست آنهاست که در آخرين کشفيا

بخش خصوصی و تعاونی چند کيلو کراک و ترياک که در بسته های مواد 
غذايی جاسازی شده بود کشف شد که از اين طريق ثروتهای غير قابل 
باوری را به اين شبکه های عريض و طويل مافيايی که مانند اختاپوس 

 که در اين بين فرق در کالبد مديريتی زندانها النه کرده تزريق می شود
 از   خود سهم می برد  و برش چندانی نمی کند هر کس به اندازه قدرت

دربان و دژبان و کليد دار تا رابط بهداری و کارچاق کن دفتری تا کارمند 
رييس اندرزگاه مافيايی هستند که نقاب حزب الهی بر چهره کشيده و مدير و 

  .اند
اليست، چه برسد به پيمانکار و خالصه دست کمتر کسی از اين مبالغ خ

  .بخش خصوصی 
باز با اين همه درآمد مختلف اين تشکيالت از کوچکترين مايحتاج زندانيان 
نيز چشم پوشی نمی کنند و کارتهای تلفن را که وسيله ای برای ارتباط 
زندانی با خانواده اش است را در تعداد کم به زندانيان می فروشند و ما 

 دالالن خود در سالنها قرار می دهند و دالالن نيز بقی را در اختيار
 3000 تا 2500و فشاری را از    NI تومانی 1600کارتهای اعتباری 

تومان می فروشند و اينکه تمام اقالمی که در فروشگاه موجود است 
خانواده زندانی حق ندارد بياورد و بايد تمام آن اقالم را از فروشگاه تهيه 

  .نمايد
 اداره اصولی و قانونی و مبتنی بر شرافت انسانی و اجتماعی خالصه کالم

در زندان، باعث اتمام عمر مافيا در زندانها ميشود و يا حداقل قدرت و 
  .اختيار ات و امکانات مافيا را به کمتر از نصف کاهش می دهد

فروشگاه يعنی قلب و نبض تپنده مرکزيت درآمد و قدرت مافيايی و 
 وقت فروشگاهها صحيح اداره شده است ديگر سران مديريتی زندان و هر

مافيای زندان انگيزه ای برای مديريت و رياست نداشته اند و در اصل به 
  .مرده های متحرک تبديل می شوند

درآمدهايی که مديران و رًوسای متمول و فوق ثروتمند در طی ساليان 
سد، که در سال به جيب  زده اند، در مواردی به ميلياردها تومان می ر

حسابهای مخفی و يا اسناد صوری به نام اعضای خانواده و اين و آن، 
 .نگهداری می شود و بيشتر آنها قابل پيگيری و رهگيری نيست

 
  ****اصول زندانبانی در اوين **** 

در زندان اوين درهمان مرحله اول يک چيز را دقيقا مشخص می کنند و 
 زندان اوين مالی باشيد و يا  زندانيانفرقی نمی کند که شما مانند اکثريت 

تصادفی و يا مهريه و يا امنيتی يا سياسی، فقط اين مهم است که تو بايد 
هر لحظه در ضمير ناخودآگاه ات بگوئی ؛ من يک گوسفند هستم و بع بع 

اينها مالکان من هستند و من حق و حقوقی در انتخاب جا ومکان . ميکنم
چوپان و يا سگ  رگونه سرپيچی از دستوراتو غذا و سرنوشتم ندارم و ه

گله باعث ميشود که عواقب سختی در انتظار من باشد و شايد قبل از همه 
پس بايد مثل يک گوسفند خوب ساکت و بی . به مسلخ و قربانگاه بروم

 که همان -سروصدا تابع دستور چوپان و سگ گله و قوچ راهنما 
 باشم تا جان -خود فروخته هستند سروکيل بندها وکيل بندها و زير دستان 

  . سالم به در ببرم
پس از هر زهر چشم که در بدو ورود از زندانيان گرفته می شود در 
سالنها گاردهای آهنين و وکيل بندها فعال هستند که اکثر آنان را 
خالفکاران سابقه دار و افراد چماقدار بی مالقاتی تشکيل می دهند که در 

 پول و چند بسته سيگار هر کاری انجام می دهند از قبال چند هزار تومان
 اسباب و اثاثيه و  آزار و اذيت و ضرب و شتم و زورگيری تا سرقت

اموال افراد که در اکثر مواقع با نظر مساعد و چراغ سبز دست بااليی ها 
اقدام می کنند که پس از اين برخوردها طوری برنامه ريزی می کنند که 

شده نتواند درد خود را به جايی بگويد و يا در هدف مورد ظلم واقع 
صورتی که شخص بتواند صدای خود را بجايی برساند چنان استشهاد 

  .نامه و شهودی برايش می تراشند که خود بنده خدا را محکوم می کنند
در زندان اوين تمام کارها و تخلفها از اعتياد و مصرف و خريد و فروش 

 سايرين تا   کالهبرداری و يا دزدی اموالمواد مخدر تا کار چاق کنی و
تجاوز و لواط و رشوه گيری و رشوه دهی و حتی ضرب وشتم وشکنجه 
و پايمال کردن حق وحقوق سايرين آزاد است ولی يک چيز تخلف است و 
آن بر خالف جريان جاری شنا کردن و موی دماغ شدن و مطالبه حق 

ی است که اين عمل وحقوق کردن و يا اعتراض کردن به سيستم جار
مجازاتی بدتر از زنا کردن دارد و مثل اين است که به خدا سنگ انداخته 
ای و بايد هر طور که شده نابود شوی حاال با دسيسه و توطئه و يا با 
پرونده سازی و يا آلوده کردن و حتی امتياز دادن و ترساندن و يا قطع 

ايد معترض از سر راه  زندان و خالصه هر طور که شده ب کردن امتيازات
  .برداشته شود و بهای آن مهم نيست
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يکی از نقاط فشار بر معترضين به سيستم اداره زندان نقل و انتقال پی در 
پی زندانی از اين سالن به آن سالن و از اين بند به آن بند است که در 

 منتقل و يا 8 به اندرزگاه 7زندان اوين زندانيان معترض را از اندرزگاه 
 را تهديد به انتقال به بند 8ديد به انتقال می کنند و ساکنين اندرزگاه ته

 است و دست آخر هم 9 انفرادی می کنند که همان اندرزگاه 240
پروندهای پر از اغتشاش و سرپيچی برای زندانی درست می کنند و 

 به يکی از زندانهای رجايی شهر  تدارک می بينند و با سفارش چند قبضه
  .ر انتقال می دهندو قزل حصا

 **بازديد و بازديد کنندگان و قوانين مربوط به آن در زندان اوين ** 
 سری  در زندان اوين به قول گفتنی هر فردی که از دور و نزديک می آيد

هم برای خالی نبودن عريضه به زندان اوين می زند که دربيشتر موارد 
 آموزشگاه و يا سالن اين بازديدها به واحد فرهنگی زندان اوين و واحد

 سالن در اولويت بازديد 2خياطی زندان ختم می شود که به اين منظور 
 که به سالن گربه های اشرافی و يا 6 و به ويژه سالن 6 و 5هستند سالن 

نگين زندان اوين معروف است که از سران بازداشت شده کشور تا 
 الی پر قو کارکنان و کارمندان و رجال اقتصادی و سياسی که بيشتر

پرورش يافته اند در آن مستقر هستند و حتی برخی از آنان بر خالف ساير 
 نفره زندگی می کنند در اتاقهايی با همان ابعاد 20زندانيان که دراتاقهای 

ولی به صورت انفرادی به همراه مستخدم نگهداری می شوند مانند آقايان 
  . ندشهرام جزايری و اکبر گنجی که زندگی مرفهی داشت

اما در مورد بازديد کنندگان فرمايشی و نمايشی که خود کمتر مشتاق به 
ديدن زندانيان هستند و به قولی فقط از جهت تيتر شدن در روزنامه برای 
بازديد می آيند مانند نمايندگان مجلس و نمايندگان قوه قضاييه و يا رياست 

 فرهنگی که جمهوری و ساير نهادهای فرمايشی، از درب تشريفات واحد
کال از محيط زندان اوين جداست وارد می شوند و در سالن مجللی که با 
هزينه بيش از يکصد ميليون تومانی توسط شرکت سيما چوب طراحی و 
تزيين شده جلوس می نمايند و آقايان را عده ای چاپلوس و دستمال به 

ه ای دست و دست به سينه تر و خشک می کنند و پذيرايی می نمايند و عد
زندانی نور چشم و گل سر سبد و آدم فروش نيز پا به رکاب هستند و اکثر 

 بدون اينکه وارد محيط اصلی و سالنهای محل نگهداری  بازديدکنندگان
  .زندانيان شوند از راه آمده باز می گردند

دسته بعدی بازديدکنندگانی هستند که اصال آمدن و نيامدنشان مهم نيست و 
 آنهم با احتياط که بيشتر شامل همان  ها می چرخانندآنها را در سالن

  . می شود3 و برخی اوقات سالن 6 و 5سالنهای 
 دقيقه در سالنها تردد دارند و فقط در حد 3بازديدکنندگان عمال کمتراز 

  . می باشد ديدن در و ديوار و کاشيها و نظر انداختن به اتاقها
اران و روسای سازمان مهمترين دسته بازديد کنندگان دسته خبر نگ

زندانها و يا اداره کل زندانهای استان تهران است که کمی مشکل ساز 
است از صبح زود بر پا خبر دار آغاز می شود بيشتر افراد را به حياط می 
فرستند تا اتاقها خالی به نظر برسد و همه جا را رفت و روب می کنند به 

پيشاپيش اعالم می کنند دادن پرده هااسپريهای خوش بو کننده می زنند و 
هر گونه نامه و يا صحبت کردن با بازرسين و يا بازديدکنندگان خصوصا 

 و باعث برخورد شديد و يا انتقال به  خبر نگاران و دانشجويان ممنوع
سالن و اندرزگاه و يا زندان ديگر می شود که محروم شدن از امتيازات 

م اين تنبيهات بيشتر بر اثر مالقات و مرخصی يکی از آنان است که تما
کارشکنی و عدم تبعيت از سفارشهای فوق در مورد شخص بنده اعمال 

 .شده است
دسته آخر بازديدکنندگان فرمايشی و نمايشی و يا به قول زندانيان توالتی 
هستند که آمدن و نيامدنشان تاثير چندانی ندارد که بر اثر عدم اهميت از 

 که پرس و جوی آنها هيچ تاثيری در زندانيان پرس و جو می کنند
مانند بازديدکنندگان نيروی انتظامی و سپاه پاسداران و يا . جريانات ندارد

حوزه علميه ها و شهر داری و يا فرمانداری و يا حتی نمايندگان بازرسی 
کل کشور و نمايندگان مجلس که بيشتر بازديدشان به نمازخانه و 

 با رفتن به آخر سالن و بازگشت سرويسهای بهداشتی ختم می شود و
  .عمال بازديد انجام و ختم می شود

 می شود چون 7 و بازديد کنندگان شامل حال اندرزگاه  البته اين بازديدها
 ممنوعيت دارد چون به قول معروف 8بازديد به طور کلی از اندرزگاه 

آنجا انبار سيب زمينی و انبار پتو تلقی می شود و به کسی محيط آنرا 
  .نشان نمی دهند

 رييس اندرزگاه 8ساعتها پيش از بازديد به افراد مسئول در اندرزگاه 
آقای بزرگنيا دستور می دهد که حياط و محوطه را تخليه کنند و زندانيان 
را به سالنها باز گردانند و دستور می دهد که درب سالنها را ببندند و قفل 

 نگهبان بگذارند که   حياطبزنند و وکيل بندها پشت پنجره های مشرف به
کسی در زمان بازديد به پنجره ها نزديک نشود و مبادا کسی با صدای بلند 

 محل نگهداری اتباع 8 اندرزگاه 9به ويژه اينکه سالن . کمک بخواهد 
 هند و پاکستان و آمريکا و فرانسه و  بيگانه از کشورهايی مانند

نوبی و نيجريه و تانزانيا و ترکمنستان و ترکيه و افغانستان و آفريقای ج
اوگاندا و برزيل و ليبريا و ساحل عاج و کنيا در مقاطع زمانی بوده است 
و هست که ديدن وضعيت زندگی آنها مشکل ساز می شود و حرف و 
حديث به همراه می آورد خصوصا اينکه تخلفات غير قابل گذشت و ضد 

  .شود در جريان است فاش می 8حقوق بشری که در اندرزگاه 
 دسته بازديدکنندگان که بازديدکنندگان خارجی هستند و بندگان  اما ويژه

خدا که از همه جا بی خبر هستند مثل احمق ها با سياست بازی کامل به 
 با   سلطنتی و آمفی تئاتر مجلل هدايت می نمايند و آن بنده خداها6سالن 

   تعجبديدن کاشيهای شيک و پرده ها و سرويسهای بهداشتی مجلل م
می ماند در حالی که نمی دانند که از موکت و فرش و سراميک تا سنگ 
توالت و شلنگ و لوله دستشويی و يخچال و تلويزيون و حتی تا المپ 
روشن باالی سر زندانيان از طريق زندانيان و با هزينه شخصی آنها 
خريداری و مصرف می شود و اگر زندانيان از جيب خود و با همياری 

 مواد غذايی تهيه نکنند بر اثر کمبود انواع و اقسام ويتامينها و  ريکديگ
نيازهای جسمی از بين می روند و به انواع بيماريها دچار می شوند و از 
نبود پوشاک و پتو برای خواب بايد لخت روی زمين سيمانی بخوابند البته 

ت نسبت بازديدکنندگان خارجی هم قاعدتا از قماش تمام دولتمردان بی تفاو
به مردم در سطح جهان هستند که مانند گوسفند می آيند و می روند و 
هيچ اختياری در مورد بازديد و يا ديدار با زندانيان ندارند و بيشتر آنها به 

اگر راست می گويند به .مکان دلخواه مديران زندان برای بازديد می روند
 قزل حصار و يا  زندان8 زندان رجايی شهر و يا اندرزگاه 4اندرزگاه 

 قزل حصار بروند و يا به باز پروری شور آباد 2سالنهای انتهايی واحد 
     .قرچک بروند و ببينند چه خبر است 

  . اوين فقط تمثيلی از يک باغ وحش انسانی است زندان

.................................................  
  * ديدگاه *

  گيریکميته های ضد جنگ، محتوا و جهت 
 آذر درخشان

در زير متن کامل بحثی را که در اتاق پالتاکی اتحاد سوسياليست ها در 
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ی ضد جنگ  تبادل نظر در مورد فعاليتهای ضد جنگ و شکل گيری کميته
 و آذر درخشان با سخنان کن لوچ، ناصر زرافشان، احمد پوری" در ايران

 . برگزار شد
پيش از هر چيز از فعاليت های روشنگرانه و مستقل از نيروهای حاکم بر 
ايران که در ارتباط با خطر جنگ در داخل کشور دامن زده شده است، بايد 

جنبش ضد جنگ، بسيار ضروری است و برای سامان . قدردانی کرد
دی برخوردار است، بخشيدن به صدای سوم در داخل کشور از اهميت زيا

صدايی که مخالف جدی هر دو طرف اين تخاصم باشد و در واقع بخواهد 
ی منافع خود  در برابر جنگ ارتجاعی ايستادگی کند و مردم را بر پايه
 . متشکل و عليه جمهوری اسالمی و نظم موجود مبارزه کند

برای رسيدن و نزديک شدن به اين هدف بزرگ الزم است که درک های 
ش را از برخی مفاهيم مبارزاتي، در فضايی دوستانه به چالش خوي

بکشيم، تا بتوانيم به شکل گرفتن يک اتحاد اصولی و پايدارتر در ميان 
از اين منظر . مردم ياری رسانيم و با تکيه به اين همبستگی مبارزه کنيم

 . ميخواهم بر چند مسئله در ارتباط با مضمون مبارزه عليه جنگ تاکيد کنم
رتنشی ی ما، ناخواسته در حال ورود به گرهگاه بسيار پيچيده و ُپ امعهج

وقتی که انسان با چنين شرايطی که پر از بن بست ها و البيرانت . است
اين . هاست روبرو می شود، بايد دارای يک قطب نمای قوی نيز باشد
بدون . قطب نما، مسير کلی يا استراتژی سياسی ما در اين دوران است

ی سياسی  ی پيچيده  چنين قطب نمايی نمی توانيم در عرصهداشتن
 . کنوني، مبارزه ی طبقاتی را پيش ببريم

نتايج حاصل از اين کشاکش، سرنوشت جامعه ی ما را برای مدت درازی 
. رقم خواهد زد که شامل وضعيت نيروهای انقالبی چپ جامعه نيز هست

يک نسل جديد از فرصت های بزرگی در مقابل ماست که امکان پرورش 
عناصر انقالبی کمونيست را در درون جدال های سياسی امروز فراهم 
کرده است، در عين حال خطر اينکه جنبش کمونيستی ايران به جای تولد 
و خيزشی دوباره، شکستی دوباره را در پيچ و خم های سياسی تجربه 

 به به همين جهت، بحث و تبادل نظر در مورد قطب نمای ورود ما. کند
قطب . ی دشوار و پيچيده، مهم تر از هر بحث ديگری است اين دوره

نمايی که به شکوفايی فرصتهای انقالبی ياری رساند و قطب نمايی که به 
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پرهيز از خطرها، ريسک ها و خيانت ها خدمت کند و سرانجام يک قطب 
ی آن تعيين  نمای سياسی شفاف که هر گام و حرکت و کنش ما بر پايه

 . مورد سنجش قرار گيردشده و 
امپرياليسم آمريکا و جمهوری اسالمی دو نظام پوسيده را نمايندگی می 

با اين ) 1.(کنند که نه مانع الجمع هستند و نه تضادی خصمانه دارند
. وجود در مقابل هم صف آرايی کرده و روابط سياسی را پرتنش کرده اند

انقالبی را ميان خود سياست هر دو طرف اين است که نيروهای مردمی و 
اينان به مردم می گويند به جز انتخاب سياست ما چيست؟ . تجزيه کنند

پرسيدنی است که آيا انتخاب ديگری پيش . ميان اين دو، چاره ای نيست
 طبيعی است که با ارايه ی قطب سوم و تکيه به همه ی روی ما نيست؟

 زنيم؛ يعنی با تمام نيروهای انقالبي، ما می خواهيم اين معادله را بر هم
قوا ميخواهيم نگذاريم نيروهای مردمی وارد اين بن بست هولناک سياسی 

اين تنها . و ايدئولوژيک که از خود جنگ نيز دهشتناک تر است، بشوند
راهی است که در اين اوضاع پيچيده و حساس ميتوان راهی ديگر به 

 .  خواهد شد گشودسوی جامعه ای آزاد که بر خاکستر اين نظام پوسيده بنا
جوهر قطب سوم يا راهی ديگر، مبارزه با دو نظام پوسيده ای است که 
امروز در مقابل يکديگر صف آرايی کرده اند؛ دو نظامی که به لحاظ 

ی  سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيک و فرهنگی از يک جنس اند و شايسته
است و  دو نظام پوسيده ای که در يک سو جمهوری اسالمی .نابود شدن

جهت گيری استراتِژيک، همچون . در سوی ديگر امپرياليسم آمريکا
بديهی است که . راهنما، مغز استخوان و شريان حياتی قطب سوم است

همه ی سياست های تاکتيکی ما نيز از جوهر استراتژيک قطب سوم 
هايی پرداخت  نميتوان سخنانی بيان داشت و به کنش. سرچشمه ميگيرد
 . ژيک و ديدگاه کلی را گل آلود و مبهم کندکه جوهر استرات

برای هر چه بهتر پيش بردن اين استراتژي، نياز به سياست های تاکتيکی 
به طورمثال، تاکيد مبارزه ی ما در ايران عليه جمهوری . نيز هست

اسالمی است و به موازات آن بايد اذهان عمومی را در مورد ماهيت 
کرد و خود را برای مقابله با جنگ آمريکا و نيروهای متحد آن افشا 

. جنايتکارانه ی ضد بشری آن و يا دخالت های سياسی آن آماده کنيم
جنبش های ضد جنگ در آمريکا و اروپا نيز بايد با اعتراض های گسترده 
بر عليه امپرياليسم و سياست های جنگ طلبانه ی آمريکا مبارزه کنند و 

 جنبش های اجتماعی داخل کشور در عين حال از مبارزات مردم ايران و
  . بر عليه جمهوری اسالمی حمايت کنند

برخی . بی شک، پافشاری بر سياست مستقل قطب سوم، بسی دشوار است
وقتی انسان روی لبه . آن را با راه رفتن روی لبه ی تيغ مقايسه می کنند

ی تيغ حرکت می کند بايد بيش از هر زمان هوشيار باشد تا بتواند تعادل 
ويش را حفظ کند و چشمانش بيش از هر زمان ديگر باز باشد و از خ

 پافشاری بر اين سياست آسان .همگان نيز بخواهد بدينگونه عمل کنند
. نيست چرا که امواج ارتجاعی را نيز با کارهای ساده نمی توان کنار زد

دو قطب ديگر دارای دليل دشوار بودن قطب سوم مشخص است؛ زيرا 
درت سياسی هستند و می توانند کارزارهای تبليغاتی قدرت مادی و ق

رواني، نظامي، امنيتی عليه نيروهای قطب سوم، راه اندازند و برای 
چنانکه مدت هاست اين تبليغات را (تجزيه کردن صدای ما فشار بياورند 

تحت لوای " اپوزيسيون"از يک سو جريان هايی از ). آغاز کرده اند
يکا برای ضربه زدن به جمهوری اسالمي، تبديل استفاده از آمر" تاکتيک"

. به مزدوران آمريکا شده اند وعليه نيروهای قطب سوم تبليغ می کنند
هويت "يا " استقالل"تحت لوای دفاع از " اپوزيسيون"بخش ديگری از 

آگاهانه و يا ناآگاهانه تبديل به البی جمهوری اسالمی شده اند و " ملی
 . سازی می کنندعليه نيروهای قطب سوم جو 

افزون بر اين، يک دليل ديگر دشوار بودن پافشاری بر قطب سوم، گرايش 
مردم در شرايط سخت، به قدرت . های خودبخودی در ميان مردم است

اين گرايش خودبخودی را نه تنها در . های بزرگ تر گرايش می يابند
 ميان مردم، بلکه در ميان نيروها و شخصيت های سياسی چپ نيز می

به . توان ديد که نااميدانه سخن از کوچک بودن نيروی قطب سوم می کنند
دليل همين فشارهای پيچيده ی سياسي، شاهد گرايشهايی در جنبش زنان، 
جنبش کارگري، جنبش دانشجويی هستيم که برخي، گرايش به مماشات با 
جمهوری اسالمی دارند و برخی هم اين توهم را دامن می زنند که گويا 

ارمغان هايی است که " آزادی سنديکاها و آزادی زنان"و " کراسیدم"
به هر روي، زمانی که تهديدهای نظامی . آمريکا به ايران وارد خواهد کرد

ها را به لب ميرساند، به ويژه  افزايش می يابد، تحريم های اقتصادی جان
وقتی که بمب ها فرو بريزند، برخی از گرايش های خودبخودي، زير بال 

  . ولت خودی يا قدرت خارجی جلوه خواهد کردد
بنابراين، قطب سوم بايد شفاف بودن ديدگاه استراتژيک خود را بيش از 
پيش نمايان کند تا قادر باشد خالف جريان های موجود حرکت کند، خالف 

جريان جمهوری اسالمی و آمريکا و همچنين خالف جريانهای انحرافی 
  . و قدرت متمايل می شونداپوزيسيون که به يکی از اين د

نيروی قطب سوم هنوز بسيارکوچک و پراکنده است، اما اين سياست و 
جهت گيری تنها سياست و تنها جهت گيری است که منطبق بر منافع مردم 
است و آينده ای را نمايندگی می کند که بستر رهايی بخش مردم خواهد 

هم در عمل، پافشاری مستمر بر سياست درست، هم در حرف و . بود
نيروهای قطب سوم را از حالت خمودگی و پراکندگی در آورده و صفوف 

 در نتيجه از کوچک بودن در لحظه. آن را گسترش و متشکل خواهد کرد
اگر ما بر اين سياست باور داريم . های حساس امروز نبايد هراس داشت

ن آن و برای تحقق آن از جان فشانی و فداکاری نهراسيم، به يقين ميتوا
را در ميان مردم ايران و مردم مترقی جهان تبديل به يک نيروی مادی 

 . کرد
اشتباه تاکتيکی و استراتژيکی بزرگی است اگر تصور کنيم با ُکند کردن 

نمی توان . مواضع راديکال قطب سوم، می توان صفوف آن را بزرگ کرد
تحد با خدشه دار کردن مرزهای ميان دوست و دشمن، صفوف مردم را م

کليد متحد کردن دوستان، هميشه و هميشه مشخص نمودن اين . کرد
پرسش است؛ دوستان و دشمنان مردم کيانند؟ رقيق کردن خط و سياست 
به خاطر ايجاد اتحاد بزرگ، در عمل موجب ضعف و تفرقه در صفوف 

  .نيروهای انقالبی می شود
داری   برای ما، کيستی دشمن مشخص است؛ دو دولت و نظام سرمايه

ی نيروها و  همه. آنان؛ امپرياليسم آمريکا و جمهوری اسالمی ايران
جريان های سياسی که با اين دو قطب، اتحاد موقت يا درازمدت دارند و 
به هر شکلی در برنامه ها و سياست های آنان حضور دارند و با آنها 

  . همراهی می کنند، خارج از قطب سوم قرار دارند
 داخل و خارج کشور هر يک در جايگاه خويش می نيروهای قطب سوم در

مفهوم قطب سوم، همان . توانند نقش مهمی در اين اوضاع داشته باشند
سياست استراتژيک بر مبنای مبارزه ی مستمر با هر دو نظام آمريکا و 

اگر فعاليتها و کنشها به . جمهوری اسالمی است که بسيار مهم است
لی درست نباشد، داخل يا خارج کشور چندين برابر برسد، اما سياست ک
فعاليت ها و کنش های هر چند کوچک، . بودن مشکلی را حل نخواهد کرد

اما جسورانه پيرامون ديدگاه قطب سوم، می تواند مختصات توازن سياسی 
در خارج کشور، اگر . در ايران و جهان را به نفع مردم ايران تغيير دهد

ای پی در پی بتواند ديدگاه قطب سوم عناصر انقالبي، در قالب اعتراض ه
را در جنبش جهانی ضد جنگ نهادينه کنند، قادر خواهند بود کيفيت جنبش 
ضد جنگ را تغيير داده و دستکم بخشی از آن را تبديل به يک جنبش 

در داخل کشور، چنانچه مردم ايران بر مبنای سياست . انقالبی کنند
مبارزه کنند و به موازات آن استراتژيک قطب سوم، با جمهوری اسالمی 

با تجاوز آمريکا مقابله کنند، می توان به انسجام جنبشهای اجتماعی 
موجود اميدوار بود و رشد جنبش نوين کمونيستی و انقالبي، پارامتر 

ی ايران و همچنين  ی جامعه بزرگی خواهد بود که تاثير بسزايی بر آينده
  . بر جنبش های بين المللی خواهد گذاشت

ر حالی که اگر جنبش چپ در داخل کشور، بر سياست های انحرافی مانند د
اتحاد با اين يا آن جناح جمهوری اسالمی يا حمايت از جنگ آمريکا برای 

دربغلطد، شاهد تاثير ... و " حق ملی"و " دمکراسی"به اصطالح کسب 
منفی آن بر آينده ی جامعه ی ايران و همچنين جنبش های جهانی خواهيم 

 ايران، بر روند جنبشهای مترقی 1357همانگونه که انقالب سال . دبو
تحت تاثير آنچه در ايران رخ داد، حتا جنبش . جهان تاثير منفی گذاشت

زنان . های چپ خاورميانه تبديل به جنبش های آلوده به مذهب شدند
در واقع بنيادگرايی . سازمان های چپ فلسطينی روسری به سر شدند

حزب اللهی يا در شکل سازمان مجاهديني، دست باال را مذهبی در شکل 
در عرصه ی مبارزه ی سياسی گرفت و دين به طور بی سابقه ای با 
سياست مخلوط شد و توده های محروم و تحت ستم بيش از پيش به پرچم 

 . پوسيده ی دين آويزان شدند
وجود قطب سوم، حتا کوچک در داخل کشور برای تقويت جنبش های 

نبود چنين قطبی . عی و در خارج به ويژه در آمريکا بسيار مهم استاجتما
در عراق، از نقاط ضعف بسيار جدی جنبش ضد جنگ در جهان بود و از 

برای درک اين مسئله، به جنبش . داليل مهم افول و افت اين جنبش شد
در آن زمان وجود نيروهای انقالبی . ضد جنگ ويتنام در آمريکا بنگريم

جنبش ضد جنگ ويتنام در .  به مردم آمريکا الهام می بخشيددر ويتنام
آمريکا، هم خواهان شکست ارتش آمريکا در ويتنام بود و هم خواهان 

شعار . يعنی روی دو پا راه می رفت. پيروزی نيروهای انقالبی در ويتنام
  :جنبش ضد جنگ ويتنام اين بود

تصور کنيد که در حال .  هو هو هوشی مين، ويتنام حتما پيروز می شود
جنبش ضد جنگ عراق چه می توانستند بگويند؛ آيا می توانستند 
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همانطور که ويتنامی ها از هوشی مين الهام می گرفتند و اين الهام بر 
شدت مبارزه و انگيزه ی آنها می افزود، در عراق از مقتدا صدر الهام می 

 به همين جهت !گرفتند ويا فردا در ايران از چه نيرويی الهام بگيرند؟
عناصر انقالبی ايران در تقويت نيروهای انقالبی و راديکال، در درون 
جنبش ضد جنگ در آمريکا می توانند نقش مهمی ايفا کنند و اين امر را 

 . به عنوان يکی از وظايف انترناسيوناليستی خود انجام دهند
ران و هم ما در مقطعی از تاريخ هستيم که هم در برابر انقالب آينده ی اي

کنش امروز ما در ايران، . در برابر مبارزات مردم جهان وظايفی داريم
اين وظيفه . آينده را برای بسياری از حرکت های اجتماعی رقم خواهد زد

ی هر انسان آگاه و مسئول است و به ما حکم می کند که آن را جدی 
ی و دشمنان ما با اينکه دارای قدرت سياسی ونظامی و امنيت. بگيريم

از . تبليغاتی اند، اما قادر به حل همه ی تضادهای درونی خويش نيستند
برخی با اين يا آن قدرت . طرفی اين ضعف آنها را همگان نمی بينند

ارتجاعی بودن شتاب دارند که به اين نيروهای متزلزل نبايد بهايی داد، 
رت در حاليکه ما قد. زيرا فقط در سايه ی قدرت ها قادرند حرکت کنند

 . خويش را با استقالل از هر دو قطب جنگ افروز، صف آرايی می کنيم
عليرغم . منسجم و متحد نگاه داشتن قطب سوم، اندکی دشوار است

فشارهای گوناگون و رنگارنگ، اما اين خط مستقل با تکيه برمردم و 
منافع آنان، قدرت بسياری دارد زيرا منطبق بر حقيقت است و فقط همين 

که برخی به همين دليل است .  را جذاب و الهام بخش ميکندموضوع، آن
قطب سوم های تقلبی راه انداخته اند از نيروهای متحد با قطب يک و دو، 

و با هدفی موهوم می خواهند به پراکندگی و منحرف کردن مبارزه ی 
اجتماعی و سياسی در ميان مردم، ادامه دهند و در نهايت پايه های نظام 

ران را حفظ کنند و آمريکا را نيز از باتالق خاورميانه نجات موجود در اي
از طيف گنجی و سازگارا تا مجاهدين خلق ايران، همه و همه کارگاه . دهند

به همين جهت ضرورت اعالم برنامه . های جعل قطب سوم راه انداخته اند
ی قطب سوم به شکل بيانيه ی حقوق پايه ای مردم ايران، به شدت 

 . وداحساس می ش
بگو با کی " باشد؛  ميان اهداف و روش های مبارزه ی ما بايد سازگاري

 درست است که نيروهای چپ و "متحد می شوی تا بگويم هدفت چيست؟
برخي، اين ضعف را می توانند بهانه . انقالبی در جامعه ی ما ضعيف اند

کنند که چاره ای جز اتحاد با برخی جناح های بريده از حاکميت و يا 
در حالی که اتفاقا برای گذر از پروسه ی ضعف . ريان های ليبرال ندارندج

به قدرت، الزم است بيش از هر زمان بر هويت سياسی و کمونيستی و 
انقالبی خودمان و بر بزرگترين نقطه قوت خويش تاکيد کنيم تا بتوانيم 
. چشم اندازی روشن و اميد بخش به مردم بدهيم و آنان را ياری رسانيم

قطه قوت ما دفاع از منافع مردم است و اين را بايد پايه و شالوده ی ن
تفاوت خود را با آلترناتيوهای ديگر . اتحادها و فعاليت های خويش بدانيم

  . برجسته کنيم، طوری که مردم تمايز ما با ديگران را دريابند
اينجاست که بررسی وبيان ماهيت سياسی قطبی که می خواهيم ايجاد کنيم، 

قطبی که ما می خواهيم ايجاد کنيم نشانی از آينده ای اگر . رورت داردض
که در پی تحقق آن هستيم را با خود نداشته باشد، به راحتی می تواند 
مورد استفاده ی اين يا آن نيروی قدرتمندتری که در عرصه ی سياسی 

 اگر قطب سوم، می خواهد صدای مردم باشد بايد .است، واقع شود
بايد بر مطالبات . ی اساسی و پايه ای مردم را انعکاس دهدخواسته ها

می دانيم که برای رسيدن به درک مشترک از . اساسی مردم انگشت گذارد
منافع مردم، در سايه ی مبارزه و در جريان مبارزات اجتماعی است که 
حاصل می شود، عناصر انقالبی ناگزيراند تا برای تداوم مبارزه و پيشبرد 

از اين منظر بايد بر چند . ش اين مفاهيم را شفاف تر سازنداهداف خوي
جنبه ی اساسی تکيه کرد، جنبه هايی که مرزبندی ما را به خوبی با دو 

 . سوی اين تخاصم ارتجاعی مشخص می کند
ناگفته پيداست که قطب سوم برای فعاليت علنی در شرايط کنونی ايران به 

. مهوری اسالمی را طرح کندطور مستقيم نمی تواند شعار سرنگونی ج
سخنانی . اين مسئله بار مسئوليت فعاالن خارج از کشور را بيشتر می کند

را که آنها نمی توانند در شرايط سرکوب عريان در داخل کشور بيان 
دارند، ما موظفيم هرچه رساتر و روشن تر بيان کنيم و اينگونه بر 

از فعاالن داخل داريم که تحت ما نيز اين انتظار را  .محدوديت ها فائق آييم
هيچ شرايطی با گفتار، رفتار يا کنشي، مرز تمايز قطب سوم را مخدوش 

 . نکنند
شروط پايه ای استقالل قطب سوم، شرکت نکردن در بازی های جناح های 
مختلف جمهوری اسالمی و کنار نيامدن با نهادهای امپرياليستی طرفدار 

ت جدايی دين از سياست و کوتاه تاکيد بر ضرور. جنگ طلب آمريکاست
شدن دست مذهب از زندگی مردم به عنوان يکی از ابتدايی ترين حقوق 
مردم، تاکيد بر آزادی و برابری واقعی زن و مرد و لغو حجاب اجباری و 

قوانين ضد زن، تاکيد بر حقوق ملل تحت ستم و ترويج اتحاد 
مايت از مطالبات پايه انترناسيوناليستی داوطلبانه ملل ساکن در ايران، ح

ای کارگران و زحمتکشان ايران از شروط اساسی متمايز کردن قطب سوم 
قطب سوم بايد عليه تحريم های اقتصادی و . از دو قطب ديگر است

سياست های ليبراليزاسيون اقتصادی که از مختصات گلوباليزاسيون است 
گ آن در قطب سوم بايد عليه امپرياليسم آمريکا و جن. موضع بگيرد

خاورميانه موضع گرفته و از مبارزات توده های مردم آمريکا به ويژه 
. سياهان و مهاجران و کارگران و زنان عليه دولت آمريکا حمايت کند

بدون انگشت گذاشتن بر حقوق پايه ای انسانهای تحت ستم، قادر نخواهيم 
رياليستی بود اتحاد گسترده و راديکالی را عليه جنگ و هرگونه دخالت امپ

 فراموش نکنيم که در جامعه ی ايران .و عليه جمهوری اسالمی دامن زنيم
گسل های جدی موجود است که هر دو قطب ارتجاعی به اشکال مختلف از 

! خطر اينجاست. آنها برای دامن زدن به تفرقه ميان مردم استفاده ميکنند
هر دو دشمن، تنها راه بازدارندگی سياست های حيله گرانه و منافع طلبی 

 . تأکيد بر وحدت انقالبی بين مردم و به رسميت شناختن مطالبات آنان است
. متحدان بين المللی جنبش های اجتماعی نيز به همان ميزان اهميت دارد

ما بايد بتوانيم سياستی را دنبال کنيم که نيروهای مترقی و انقالبی 
ياليسم و ضد دول خاورميانه و جهان را پيرامون سياست مترقی ضد امپر

 هر گونه تنگ نظری .ارتجاعی منطقه ی خاورميانه، متحد کنيم
. ناسيوناليستی از جانب ما، مانع از اتحاد واقعی با مردم جهان می شود

مردم خاورميانه در برابر ارتجاع و امپرياليسم به اتحاد انترناسيوناليستی 
جتماعی انسان ها را نياز دارند، تا خاورميانه ای آزاد و مستقل، روابط ا

 . به سوسياليسم رهنمون سازد
خطر جنگ جدی است، اما آمريکا با روش های ديگر نيز برای به کرسی 

در هر حالت، مخالفت ما با . نشاندن اهداف شوم خويش استفاده می کند
طرح ها و برنامه های تبهکارانه ی امپرياليسم آمريکا در واقع مخالفت با 

 خواهد برای ما رقم بزند؛ مخالفت با رژيم سرسپرده آينده ای است که می
ای است که می خواهد جايگزين شود، مخالفت با برنامه ی سياسي، 

 . اقتصادی و اجتماعی است که برای آينده ی ايران طراحی کرده است
نه به جمهوری اسالمي، نه به جنگ "قطب سوم نمی تواند فقط به شعار 

در عين حال قطب سوم بايد .  اکتفا کند"و هرگونه دخالت امپرياليستی
نيروهای انقالبی و . مدعی يک بديل نوين باشد و در تدارک آن بکوشد

کمونيست ها می توانند مبتکر ايجاد قطبی شوند که منافع بيشتر مردم را 
برای تحقق اين امر نياز به يک برنامه ی حداقل و . نمايندگی می کند

خود را به عنوان يک بديل در پيشگاه طرحی از جامعه ی آينده است تا 
مردم به ثبت برساند و تالش کند که از سوی توده های مردم به رسميت 

 . شناخته شود
 : پا نويس

 قطب سوم به اين معنا نيست که گويا دو سر اين تخاصم به لحاظ -1
اند، اين دو قطب هر دو محصول نظام سرمايه  ماهيت طبقاتی متفاوت
 وهيچيک منافع مردم را چه در کوتاه مدت و چه در داری جهانی هستند

اما تضادهايی هم با يکديگر دارند که به حد . دراز مدت نمايندگی نميکنند
خصمانه رسيده است و خارج از آرزوهای هر کس، اين تضادها روابط 

در نتيجه، برای اينکه مردم به عنوان ذخيره و . سياسی را رقم می زند
ی اين دو قطب ارتجاعی نشوند، بايد بديل مستقل ابزاری برای صف آراي

خود را که موضع سياسی روشنی در برابر اين صف آرايی است، ارايه 
نمی توان بدون توجه به اين صف آرايی عينی که بر اوضاع کلی و . دهند

روند سياسی طبقاتی تاثير گذاشته و آن را شکل می دهد، مبارزه ی 
ی شنيدن مجموعه مباحث اين جلسه برا. طبقاتی خود را پيش ببريم

 مراجعه www.etehadesocialistha.comميتوانيد به سايت 
  . کنيد
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 دگر گونی خاورميانه
  در مخفی گاه های چريکی کردستان

  ترجمه يهروز عارفی
سترده ترکيه خطر دخالت گ. تنش در کردستان عراق بسيار تند است 

اين منطقه را تهديد ) پ کا کا(عليه رزمندگان حزب کارگران ترکيه 
 با يک کانون ديگر بی ثباتی در اين منطقه پارچه پارچه  .می کند
اما مردان و زنانی که در راه تحقق رويای ديرين نوزائی . مواجهيم

    کرد ستان، برای مرگ آماده اند، کيستند؟
های استتار، سايبانی چوبی را مخفی داربست خاکی رنگ با تور

. مسلسل های کالشينکوف را بی توجه آويزان کرده اند. کرده است
در زير اين پناهگاه که معلوم است سرهم شده است، ميزی قرار 

به افتخارما . روی آن چای، سبزيجات، گوشت و ميوه چيده اند. دارد
ه ساعت پس از د. نوعی مهمانی خوش آمد گوئی ترتيب داده اند

پياده روی از اربيل، پايتخت منطقه تحت حاکميت کردستان عراق به 
يک روز کامل، زير گرمای داغ تابستانی راه . مخفی گاه رسيديم

مسير ما برای رسيدن به اين منطقه خشک و .  پيمائی کرديم
کوهستانی واقع در منتهی عليه شمالی عراق، در امتداد مرزهای 

در طول .  راه پايان نيافتنی ناهمواری بود ايران و  ترکيه ، کوره 
راه، آن سوی رواندوز، سدهای بازرسی حکومت کرد عراق ديگر 

موقعی که به اين ناحيه  بينايبنی به وسعت . وجود ندارد
سيصدوپنجاه کيلومتر مربع نزديک مرز ترکيه می رسيم،  لباس ها 

اين ناحيه ) پ کا کا(نيروهای مسلح حزب کارگران ترکيه . متفاوتند
  .را کنترل می کنند

اين عقب نشينی استراتژيکی پيشمرگه های آرمان کرد امر تازه ای 
، در حالی که جدائی طلبان پ کا کا 1984از همان سال . نيست

مبارزه مسلحانه عليه دولت ترکيه را آغاز کردند، مبارزان را به اين 
وگاه ها در ارد. محل اعزام می کردند تا نيروی ذخيره داشته باشند

کوهستان مستقر می شوند و رهبران حزب که بسياری در پايگاه 
های فلسطينی در جنوب لبنان در کنار چريک های ياسر عرفات 
آموزش ديده اند، برای سازماندهی پايگاه های پشت جبهه به اين 

اما جنگ چريکی بويژه در آن سوی مرز در منطقه . منطقه می آيند
در جريان سال های . رکيه رخ می دهدکرد نشين جنوب شرقی ت

 تنها رزمندگانی که در معرض خطر بودند به عراق 1990-1980
زيرا که رسالت اصلی اين ناحيه تعليم نظامی و . اعزام می شدند

سياسی کادرهائی است که بايد پس از بازگشت به ترکيه، سالح 
  .بردست از مبارزه استقالل طلبانه کردستان آناتولی دفاع کنند
، 1993پس از مرگ تورگوت اوزال رئيس جمهوری ترکيه در سال 

اميد . اوزال موافق با قانونی شدن پ کا کا بود.  داده ها تغيير کرد
. به يافتن راه حلی از طريق مداکره با دولت آنکارا فرو می ريزد

يک سال بعد، مصونيت پارلمانی نمايندگانی را لغو کردند که نام شان 
نامزدان اولين حزب طرفدار کردها، حزب کار مردم در روی فهرست 

)HEP (دبيرکل حزب کارگران 1999در فوريه . قرار داشت ،
زندانی ) ترکيه(ترکيه، عبداله اوجاالن دستگير و در جزيره ايمرالی 

از همان نخستين ماه های زندان، او برای پايان دادن به ) 1. (شد
تغيير شکل «راخوان، تقدم هدف اين ف. مبارزه مسلحانه فراخوان داد

با » مسئله کرد«ترکيه از راه مذاکره بر سر حل » دموکراتيک
  .مقامات آنکارا بود

دعوت شد تا با اسلحه ) پ کا کا(از رزمندگان حزب کارگران ترکيه 
، حزب با تغيير 2002در سال . خود به کوهستان های عراق بروند

تبديل ) کادک(ستان نام به کنگره برای آزادی و دموکراسی در کرد
لنينيسم، برداشتی که آميزه ای از مبارزه -استناد به مارکسيسم. شد

نشانه اين تحول ) 2. (طبقاتی و ناسيوناليسم بود، کنار گذاشته شد
ترکيه « طرفدار کرد موسوم به   قانون طلبانه، ايجاد حزب

اين .  تاسيس شد2005است که در سال  ) DTP(» دموکراتيک
به حزب کارگران کردستان » تروريستی«تالق صفت حزب که از ا

 بيست کرسی در 2007خودداری می کند، در انتخابات ژوئيه 
از سوی ديگر، قريب به سه هزار و . مجلس آنکارا بدست آورد

پانصد پيشمرگه حزب کارگران کردستان پ کا کا بصورت دخيره در 
 به دو هزار رزمنده. پشت جبهه شمالی در عراق بسر می برند

  .مبارزه مخفی در ترکيه ادامه می دهند
  از ماه فوريه، ترک ها هزاران سرباز را در مرز مستقر کرده اند

، از ميان ده ها جنگجوئی که در کوه های زاگرس از 2007در اوت 
او پنجاه ساله . ما استقبال کردند، يک نفر جلوه بيشتری داشت

و ظاهرجنگجوی بوده، چهره ای استخوانی، موهای خرمائی روشن 
. يک مبارز قديمی را دارد، اما از معرفی خويش خودداری کرد

در مورد الجزاير چگونه «. سوال های او پشت سر هم می بارند
فکر می کنيد؟ در مورد استقالل طلبان کرس چطور؟ نظرتان درمورد 

 سال در زندان های 25او اعتراف می کند که . » گوارا چيست؟
او . ميگويد که در آنجا بسيار مطالعه کرده است. ترکيه گذرانده است

 آزاد شده، فورا 2000که همراه مبارزان ديگری در آغاز سال های 
و البته از اوجاالن ... ما از بالزاک، لنين. به مخفی گاه پيوسته است

ناگهان مخاطب ما بلند . کردها صحبت کرديم» منحصر به فرد«رئيس
. نج مرد مسلح از آن پياده شدندپ. اتومبيلی به ما نزديک شد. شد

اين فرد، مراد کاراييالن رئيس . يکی از سرنشينان مسن تر است
  .، يعنی نهاد رهبری جمعی حزب است) KCK(کنگره خلق کرد 

اما . همه به اين امر آگاهند. حضور او در اين محل خطرناک است
مسئوالن باالی حزب ) 3(بخاطر بمباران های متوالی ايرانيان 

باطری تلفن ها و . ورند مرتبا محل اقامت خود را تغيير دهندمجب
مصاحبه در اطاقی که . کامپيوترهای ما را بطور موقت می گيرند
در کف اطاق، قاليچه ای . بدين منظور آماده شده صورت می گيرد

بر ديوارها تصاوير جان باختگان . انداخته و پنجره ها را گرفته اند
هنگامی که آقای کاراييالن .  شده استحزب و البته اوجاالن نصب

که نامش ( خود را برای پاسخ به سواالت ما آماده می کرد، بوزان
کارشناس ادبيات فرانسه و مارکسيسم ، )  را قبال  به ما نگفته بود
همان شخصی که دقايق پيش .  استKCKوارد شد،  وی معاون 

  .تالش می کرد خود را يک مبارز ساده حزب معرفی کند
 آشکارا نمی داند که ابرهای ضخيمی منطقه تحت KCKئيس ر

آنکارا و بغداد قراردادی برای . کنترل افرادش را پوشانده است
). 4(پ کا کا بسته اند » تروريست«ريشه کن کردن نيروهای 

مقامات ترکيه به گفتارهای جنگجويانه شان شدت بخشيده اند؛ 
ا مداخله خود را به مجلس ترکيه در آنکارا ارتش را مجاز ساخت ت

اما، در اين ماه اوت، ورق ها قبال رو . درون خاک عراق بکشاند
از فوريه، ترک ها «آقای کاراييالن توضيح داد که . شده است

و زورنمائی انتخاباتی . هزاران سرباز را در مرز مستقر کرده اند
ارتش را به سوی وعده های ملی گرايانه ) 2007ژوئيه (ترکيه 

ما از بده بستان های ميان ترکيه و بغداد و واشينگتن . سوق داد
حزب عدالت و  (AKPصاف و ساده اميدوارم که . مطلع شديم

و نخست وزير اردوگان، دستی را که )  توسعه حاکم در ترکيه
نمايندگان جديد ما به سوی آنان دراز می کند، بپذيرد تا بتوان راه 

  ».ئله کرد يافت حلی دموکراتيک و از طريق مذاکره برای مس
موضوع اين مذاکرات چيست؟ آيا پ کا کا هنوز بر مطالبات قديمی اش 
که خواهان دولتی واحد برای تمام اهالی کرد ترکيه، عراق، ايران و 

اين هدفی است «سوريه بود، اصرار دارد؟  رهبر حزب پاسخ می دهد 
در . تکه همواره در برنامه ما قيد شده است، ولی هدفی دور و دراز اس

واقع  ترک ها خوب بر آن واقفند، ما آماده ايم بر سر خودمختاری 
در چارچوپ مرزهای ترکيه ] جنوب اسپانيا[منطقه ای از نوع کاتالون 

  ».اين دست مصالحه ای است که دراز شده است. مذاکره کنيم
کردستان عراق که پناهگاه رزمندگان پ کا کا در آن قرار دارد، توسط 

، دو UPK و اتحاديه ميهن پرسرتان کردستان PDKک حزب دموکراتي
اين منطقه .  هم پيمان شده اند، اداره می شود2002تشکلی که در سال 

دارای خودمختاری بزرگی در عراق است و هر دو حزب با آمريکا 
کاراييالن همه اين پارامترهای وضعيت جديد منطقه را می . متحدند
کرد عراقی قرار » برادران«ی در راس آن ها انتخاب سياس. شناسند
عليه ما » ساندويچ«حکومت اربيل، پيش از اين نيز در دوجنگ «. دارد

اميدوارم که اين .  شرکت کرده است1990با ترک ها در سال های 
اما گذشته به ما آموخته . حکومت دوباره آن اشتباه را مرتکب نشود
 که مشکل مسئله اين است. است که تنها بر نيروی خود تکيه کنيم

در . کردها در مرکز روند استقرار دموکراسی در منطقه قرار دارد
عراق، آمريکائی ها با پشتيبانی از اراده کرد ها برای کسب خود 

اگر آنان . ، انتخاب درستی کرده اند1991مختاری از همان سال 
بخواهند فراتر از آن بروند، از جمله از طريق دموکراتيزه کردن جامعه 

با خيره شدن در چشمان » .مجبورند که فراتر از عراق را ببينندترکيه، 
ولی واقعيت اين است که شايد، .   ميتوانم ترديد را بخوانمKCKرهبر 

  ...کسی به پ کا کا نيازی نداشته باشد
پيشمرگه ها در کوهستان بازديد » پاسگاه های«به مدت چند روز، ما از

  YJA-Star جوان عضو در اين مدت از يک اردوگاه زنان. کرديم
که چهل در صد نيروهای رزمنده را در ) بخش زنان ارتش آزادی بخش(

اين پايگاه که در ارتفاعات باالتر از دو . بر می گيرد، نيز ديدن کرديم
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هزار متر قرار دارد، در ميان درختان و صخره ها مخفی شده و در 
 .مجاورت قله ای واقع در مرز ترکيه قرار گرفته است

ن زنان رزمجو جوان بوده و عمدتا از ترکيه می آيند ولی در ميان اي
آنان دخترانی نيز ديده می شوند که در سوريه، ايران يا عراق بدنيا آمده 

 سال دارد، در دهکده ای واقع در جنوب ازمير متولد 21آسکه که . اند
پدر و مادر «او ميگويد .  سالگی به مبارزات پيوسته است14شده و از 

من از همان سال های دبيرستان، راه .  کامال در حزب درگير بودندمن
من با اين اعتقاد  مبارزه می کنم که آزادی خلق . آنان را دنبال کردم

  ».کرد، همچنين از مبارزه عليه روابط فئودالی تحميلی بر زنان می گذرد
. همه رزمندگان اين ناحيه برای تامين مواد غذائی خود سبزی می کارند

خدمات لجيستيکی يک بار . ر دو قدمی آنان چشمه ای جاری استد
درهفته برنج، گوشت، سيگار، قوه و ديگر مايحتاج را در اختيار آنها 

است، عالوه بر مواد » مخفی «اين بخش که سازماندهی اش . می گذارد
يادشده، روزنامه و بيانات اوجاالن را نيز که از طريق وکيل وی تدوين 

وکيل اوجاالن از نادر افرادی است که اجازه . ع می کندمی شود، توزي
گروه برای اطالع از . ديدار با وی در جزيره محل زندانی او را دارد

اخبار جديد، راديوئی در اختيار دارد که از جمله از طريق برنامه های 
. بی بی سی  امکان می يابد تا با جهان خارج ارتباط داشته باشد

با دستور » موضوعات سياسی و اجتماعی«مورد رزمندگان مرتبا در 
 35مسئول اين بخش که . روز از قبل تعيين شده، به بحث می پردازند

اين روشی برای «سال دارد و سالمندترين فرد اردوگاه است به ما گفت 
  ».ادامه آموزش مستقيم و متقابل ماست

ريکی برای شرکت در مبارزه چ] سوريه[در کنار او، حورين که از آلپ 
در سوريه نيز فشار بر مردم کرد بسيار شديد «آمده است، به ما گفت 

هنگامی که بخش محلی پ کا کا به من پيشنهاد کرد که برای . است
او اميدوار است که برای . »آموزش به اين اردوگاه بيايم، فورا پذيرفتم

اما اگر پ کا کا : از او می پرسيم . به سوريه برگردد» مبارزه سياسی«
موفق شود تا بر سر يک خودمختاری در ترکيه مذاکره کند چطور ؟ 

ولی مبارزه تا حصول به . نظير عراق. اين امر خوبی خواهد بود«
 وعده اش را 1920کردستان بزرگ، همان طوری که متفقين در سال 

  )5(» .دادند، ادامه خواهد يافت
 در پای .شبی را در آن محل گذرانديم. به اردوگاه نخستين برگشتيم

صخره ها که  قامت عظيم شان از پشت چادرها مشخص است، مبارزان 
ناباورانه به تلويزيونی می نگرند که وجودش در آن نقطه حيرت انگيز 

در چند متری، صفحه سفيد يک آنتن ماهواره را می بينم و معما . است
به زبان ] يک فيلم کمدی فرانسوی[» 2مسافران «فيلم . حل می شود

چهره چريک ها در نور متغير تصاوير تلويزيونی . خش می شودترکی پ
پخش » سکسکه های«تصاوير دائما در اثر . نمايان می شوند

نزديک ميز ناهار خوری، پرتره سياه و . تلويزيونی قطع می گردند
سفيدی قرار دارد که چهره جاودانی شده يک بنيان گذار پ کا کا بر آن 

  .نقش بسته است
  »نگ عريان را برگزيند، تمام خلق با ما برخواهد خواستاگر آنکارا ج«

. گروه در مقابل سردسته شان صف بسته اند. ساعت پنج صبح است
آنان مجبورند بمدت يک . بايد ده نفر برای جمع آوری چوب بروند
وسائل الزم برای تامين . ساعت از کوهی با شيب بسيار تند باال روند

پس . ساختن چای سنتی  تهيه می شودمواد اوليه ضروری برای آماده 
پسر سی ساله ای است . از صرف صبحانه، رهبر گروه به ما می پيوندد

او . که با چهره ای درهم و خشن ساق پايش راهنگام راه رفتن می کشد
او در . است» در يک در گيری با ارتش ترکيه زخمی شده«می گويد 

نيا آمده است و نامش بد» کردستان شمالی «ديار بکر، پايتخت تاريخی 
در منطقه ما، «:  سالگی به پ کا کا پيوسته است14او در . احمد است

هزاران دهکده را نابود ساختند و صد . سرکوب ترکيه بسيار خشن بود
اين حوادث در سال های . ها هزار نفر را با زور مجبور به کوچ کردند

اين . سر می برممن دو سال است که در اين پايگاه ب.  اتفاق افتاد1990
. انتخابی است که شخصيتی ورزيده و از خودگذشتگی فراوان می طلبد

هر روز با مرگ دست و پنجه نرم ... راکت های ترکيه، موشک های ايران 
  »ولی اگر ما برای خلق کرد مبارزه نکنيم، چه کسی خواهد کرد؟. می کنيم

 در چندين . اکتبر شرايط کردستان پر تنش است-در ماه های سپتامبر
من دوباره به . درگيری، ارتش ترکيه با رزمندگان پ کا کا رودررو شد

  :سخن کاراييالن می انديشم
سال هاست که ما حمله به ترکيه را متوقف کرده ايم و چريک های ما «

اما اگر فردا . در محل، فقط به تحريکات سربازان ترکيه پاسخ می دهند
ا می دانيم چگونه واکنش نشان ترکيه جنگ عريان را انتخاب کند، م

  ».و همه خلق کرد در کنار ما برخواهد خاست. دهيم
  .2007لوموند ديپلماتيک، نوامبر 

   .پانوشته ها را ميتوانيد در سايت راه کارگر مالحظه نمائيد

.............................................  

  
  

  ادعانامۀ ما عليه سرمايه داری
هانی با جوش دادن صنعت و تجارت و ماليه مايه داری جسر** 

به يکديگر و در دست گرفتن انحصار همۀ آنها در جهان، بازار 
بين المللی را بصورتی در آورده است که هر بازار ملی سرمايه 
داری بدون پيوند با آن محکوم به خفگی است و در پيوند با آن 

. بازار استهم، تابع منافع انحصارات و وابسته به نوسانات اين 
انحصارات بزرگ مالی با قبضه ماليۀ جهان در دست خود، 
حرکت سرمايه را در دنيا، اداره ميکنند و برحسب منافع 
انحصارات و شرکتهای چند مليتی، تصميم ميگيرند کدام کشور، 
در چه زمينه ای پيشرفت کند، يا عقب بماند؛ چه ميزان سرمايه 

اختيارش گذاشته شود يا و چه سهمی از دانشزو تکنولوژی در 
نشود؛ سياست های مالی، صنعتی و عمرانی اش چگونه باشد يا 

  .نباشد
 سرمايه نه بدنبال نيازهای انسان، بلکه هميشه بدنبال سود **

ميدود و فقط وقتی به فکر نيازمنديهای انسان ميافتد که رفع اين 
  . نيازها به افزايش سرمايه خدمت کند

ما،  هرج و مرج و ناموزونی در ُکل عليرغم برنامه ريزی، ا
اقتصاد جهانی در اشکال جديد، باز توليد شده و گسترش يافته 

  . است
سرمايه انگلی، از اين شاخه توليد به آن شاخه توليد فرار نمی 
کند، بلکه اساسَا از توليد فرار مکند و به نزول خوری، ربا 

افسانه خوری، بورس بازی و داللی روی ميآورد و به سودهای 
امروزه جهان به . ای دست می يابد، بی آنکه ارزشی ايجاد کند

قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشريت به بدهکاران آنان 
  .تبديل شده است

که با ( وامهای انحصاات مالی به کشورهای عقب مانده ** 
يکی از ) ظاهر غلط انداز کمک به پيشرفت آنها صورت ميگيرد 

اين وامها، که محل . ت اين کشورها هستندمهمترين وسائل غار
خرج آنها، تابع سياست های خود انحصارات است، بيشتر صرف 
خريد تسليحات از خود امپرياليست ها، صرف نگهداری و تقويت 
دستگاههای نظامی، پليسی، امنيتی و اداری رژيم های 
سرکوبگر و مرتجع، و صرف ريخت و پاش ها و پروار شدن 

  . انگل همين کشورها ميشوندسرمايه داران 
اين کشورهای مقروض مجبور ميشوند که سرمايه کذاری 
توليدی و عمرانی و بودجه های آموزشی و بهداشت و تغذيه را 
پائين بياورند و به معادن و جنگل ها و ثروت طبيعی شان چوب 
حراج بزنند تا بلکه بتوانند فقط بخشی از بهرۀ کمرشکن اين 

بی آنکه هنوز از بازپرداخت . کن را بپردازندوامهای خانه خراب 
  . ذره ای از قسط اصل وامها، سخنی در ميان باشد

گسترش سرمايه داری در کشورهای عقب مانده که به زور ** 
امپرياليسم و در زير سرنيزۀ دولت های اين کشورها صوت 
گرفته است، هزاران ميليون توليد کنندۀ کوچک شهری و 

يد سنتی کنده است، بی آنکه رشد انگلی روستائی را از تول
  . سرمايه در اين کشورها برای اکثريت عظيم آنان کاری ايجاد کند

سرمايه داری صدها ميليون دهقان را در جهان به اميد يافتن 
کاری و لقمه نانی آواره ساخته و آنان را مثل زباله در گودهای 

ط نيروی سرمايه داری نه فق. بيرون شهرها تلنبار کرده است
کارارزان اين کشورها را با شدت هر چه تمام استثمار ميکند، 
بلکه اقيانوسی از جمعيت را هم که حتی استثمارشان را سود 
آور نمی بيند،  به محروميت دائمی از کار، از نان بخور ونمير، 
از سرپناه، از حداقل آموزش و بهداشت و درمان، و به دست و 

هولناک فقر، بيماری، گرسنگی، پا زدن نوميدانه در جهنم 
    . ه مرگ زودرس محکوم ميکندفحشاء ، اعتياد و سرانجام ب

  ربرگرفته از برنامه سازمان راه کارگ                                
  

 

 


