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  !فرارديکتاتورازدانشگاه تهران، درچهارپرده
  تقی روزبه

  :پرده اول

احمدی نژاد تصميم گرفته بود که درتکميل شوی دانشگاه کلمبيا و 
برای اثبات درستی ادعاهای خود ولوبصورت کامال فرمايشی،شوئی 
 به مناسبت آغازسال تحصيلی جديد دردانشگاه های ايران

اوباشناختی که ازفضای دانشجوئی،بويژه با رويداد .برگزارکند
بيادماندی سال گذشته دردانشگاه اميرکبيرداشت،می دانست که 

وبنابراين  نخواهدبود برگزاری چنين شوئی البته بدون دردسر
مجموعه ای ازاقدامات الزم و سرکوب گرانه برای تحميل سکوت 

اوحتا . ولت قرارگرفتگورستان برفضای دانشگاه دردستورکارد
ناچارشد برای کسب احساس اطمينان ازعدم تکرارحوادث مشابه 

تمامی . سال گذشته،برنامه حضورخود را يک هفته به عقب بياندازد
ذهن وفکردستگاه حاکمه برای انجام موفقيت آميزاين برنامه برای 

محل سخنرانی .جارزدن آن ازبوقهای تبليغی خود، بکارگرفته شد
 نسبتا کوچک واقع دردانشگاه تهران، بدليل تسلط طيف درتاالری

سنتی وواپس گرای طيف تحکيم وحدت بربعضی ازانجمن های 
طرح شوی . اسالمی اين دانشگاه،مناسب تشخيص داده شد

دانشجوئی براين پايه استوار بود که تاالرکوچکی را بادعوت نامه 
های خصوصی ازمقامات نظام و شمارمعدودی ازدانشجويان 

ترتيب کارچنان بود که حتا يک نفرمخالف . سربفرمان خود پرکنند
گواينکه به مصداق زمين هيچ وقت (هم درسالن حضورنداشته باشد

ازحجت خالی نمی ماند ازقضاکسی ازميان برگزيده شدگان برخاسته 
و به طرح انتقادی پرداخت که به احمدی نژاد و مشاوران وی خوش 

درگام بعدی !). ارج سالن هدايت شدنيامد وبخاطر گستاخی  اش بخ
وبرای محکم کاری بيشتر،وظيفه دانشجويان بسيجی را بيرون 
ازسالن، ايجاد يک حلقه حفاظتی درمقابل سالن سخنرانی برای 
. ممانعت از نزديک شدن احتمالی دانشجويان مخالف قرارداده بودند
 حلقه حفاظت بعدی را نيروهای حراست وانتظامات دانشگاه که با
پيوستن نيرو های تازه ای ازسايردانشگاه ها  تقويت شده 

خوان بعدی را محاصره دانشگاه تهران و خيابان .بود،تشکيل می داد
بوجود می آورد ... های اطرافش توسط نيروهای انتظامی وامنيتی و

آنها درب های ورودی و خروجی دانشگاه را ازصبح زود .
اده بودند که هرلحظه که روزدوشنبه تحت کنترل شديد گرفته و آم

نيازبود بداخل دانشگاه هجوم برند و يا به سوی دانشجويان معترض 
 شليک کنند و به هر صورت به ضرب -ازجمله گارفلفل-گاراشک آور

  . و شتم آنان بپردازند
برای جلوگيری ازتجمع گسترده دانشجويان، تنها به دانشجويان 

هم کنترل شده وازدرب دانشگاه تهران اجازه ورود داده می شد،آن
تا چه رسد به مردم -از ورود هردانشجوی ديگر.کوچک دانشگاه 

درب های اصلی وبزرگ همگی .سخت ممانعت به عمل می آمد-عادی
قفل وزنجير وتوسط نيروهای سرکوب حفاظت می شدند تا مبادا 
فشار دانشجويان ومردمی که دربيرون دانشگاه جمع می شوند، 

ويان داخل دانشگاه، موجب بازشدن درهای والبته به کمک دانشج
با اين وجود،آنها برای جلوگيری . ورودی به محوطه دانشگاه گردند

ازرخنه احتمالی دانشجويان ديگردانشگاه ها،تردد دانشجويان 
درمحوطه دانشکاه را نيز کنترل گرفته وبابرقراری گشت مأموران 

های حراست اطالعاتی و حراست دانشگاه تهران وبکارگرفتن نيرو
دانشگاه اميرکبيروعالمه طباطبائی به شناسائی دانشجويان باصطالح 
نفوذی دانشگاه های ديگرپرداخته وبه اخراج آنها ازدانشگاه تهران 

عليرغم برافراشته شدن خوان های فوق، بازهم الزم .اقدام می کردند
به . ديده بودند که اقدامات احتياطی اضافه تری را به عمل آورند

ن منظور وظايف مشخصی را به انجمن اسالمی سربراه دانشگاه همي
تهران  به عنوان ستون پنجم خود درميان دانشجويان محول کرده 

ازجمله اين وظايف ممانعت ازحرکت دانشجويان معترض به .بودند
مانندموارد مشابه دوربين های .سمت تاالر سخنرانی احمدی نژاد بود

دراتاق ها و بالکن های طبقات فيلم برداری  نيزجهت شناسائی 
بازهم مانند موارد مشابه تعدادی اتوبوس . فوقانی  نصب شده بودند

برای ايجاد ديوارحائل بين دانشگاه ومردم آماده شده بودند که 
دوربين صداوسيماهم مأموريت داشت .اگرنيازافتادبکارگرفته شوند 

 شده می تا مراسم فتح سنگردانشگاه وآنچه را که درتاالر حفاظت
ظاهرا همه .گذشت به خورد افکارعمومی داخل و خارج بدهد

يک مراسم دانشجوئی  : چيزمطمئن وموفقيت آميز بنظرمی رسيد
چنين . صددرصد تزويزی درکناراقدامات  صددرصد تضمين کننده

مراسمی تزويری می توانست درهرکجای ديگری مثال 
...   رهبری و"بيت"درتاالرسخنرانی مقر رياست جمهوری و يا در 

اما غرض آ ن بود که حتما برچسب . با دردسرکمتری برگزارشود
دانشجوئی به آن زده شود و بهمين دليل الزم بودکه درگوشه ای از 

غافل از آنکه در آنجا زنبورها النه .محوطه دانشگاه،برگزارشود
آيا با چنين تدابيری بازهم کسی فکرمی کرد که احمدی نژاد . دارند

ره انگشت خود را به النه زنبورها می برد وقدم به محوطه دارد دوبا
   !ورود ممنوع می گذارد؟

  :پرده دوم    
بی گمان،خاطره تلخناک احمدی نژاد ازتکرارحادثه سال گذشته قابل فهم 

آيا خاطره صحنه ای  که او باآن خفت وخواری می خواست . است
خاطره ای که سوارماشين  بشود و بگريزد ازياد رفتنی است؟ آری؛

دانشجويان ماشين او را محاصره  و هومی کردند، و فرياد می زدندکه 
داره فرارمی کنه،نزاريد فرارکنه،اوبايد به سؤاالت دانشجويان پاسخ به "

، وسرانجام تبديل شدن اين همهمه ها و فريادها به شعارکوبنده "دهه
 درطی اين دستگاه سرکوب البته.  مرگ برديکتاتور، ازياد رفتنی نيست

مدت بيکارنه نشست وتالش های بی وقفه ای را برای ساکت کردن 
دانشجويان پلی تکنيک و تسخيرفضای همه دانشگاه ها به عمل 

آنها هم چنين  با ايجاد حالت فوق العاده واتخاذ تدابيرگوناگون .آورد
. تالش وافری به عمل آورده اند تا حادثه سال گذشته تکرارنشود

شاره شد برای تضمين بيشتر،سخنرانی احمدی نژاد حتا وهمانطور که ا
بهمين دليل می توان تصورکرد که او درپی . يک هفته به تأخيرافتاد

خواب پريشان شبی که قراربود صبح اش مراسم برگزارگردد،برای 
آخرين بار برگزارکنندگان مراسم را احضارکرده و درمورد عدم تکرار 

هم چنين می توان .ن کرده باشدرسوائی سال گذشته سؤال پيچ اشا
تصورکرد که برگزارکننده گان مراسم باتشريح اقدامات پيشگيرانه خود 
به وی گفته باشند که خيالت جمع باشد، ترتيب کاررا چنان داده ايم که 
ضمن سخنرانی درمحيط دانشگاه،شما با هيچ دانشجوی ناآرامی مواجه 

زوده اندکه شمارا وبرای اطمينان خاطربيشتراو،اف. نخواهيد شد
دورازچشم اغيارازدرب پشت وازکتابخانه وارد سالن خواهيم کرد 

      .وازهمان جا هم بيرون خواهيم برد
  :پرده سوم 

احمدی نژاد سخنان خويش را خطاب به شرکت کنند گان دست چين شده 
و بطورعمده غيردانشجو،ودرشرايطی که دانشجويان بسيجی حلقه اول 

اودرحالی که . ازدانشگاه  بعهده داشتند آغازکردحفاظت را دربيرون
ازفتوحات خود درآمريکا والطاف خفيه الهی دردانشگاه کلمبيا 
وخونسردی اعجاب آور خوددربرابرتؤطئه تحقيرخويشتن سخن می 
گفت،ناگهان احساس کرد که دارد فرياد ها و شعارهای ناخوشايندی می 

ن فريادهای سال گذشته ابتداتصورکرد شايد عوضی می شنود واي.شنود
تکانی بخود داد، دستی به . است که درگوشش چنين طنين افکنده اند

سروگوشش کشيد،ودرحالی که جمالتش ارتباط منطقی وانسجام الزم را 
ازدست می داد، احساس کردکه هرلحظه طنين صداها بلند و بلندتر 

 پس معلوم می شودکه ستون پنجم آن ها. ونزديک ونزديک ترمی شود
درميان دانشجويان نتوانسته، وظيفه محول شده به خود را که همانا 

برای دورنگهداشتن آن "اعتراض گفتمانی"مشغول کردن دانشجويان به
باخود گفت مثل اين که !. هااز تاالر سخنرانی بود،به خوبی انجام دهد

اين بی معرفت ها بازهم رخنه کرده اند وباپيوستن به يکديگرمزاحم ما 
دراين لحظه نگاه سريعی بين او ومشاوران وگردانندگان .شده اند

مراسمش ردو بدل شد و بفهمی ونفهمی آن ها گزارش کوتاهی را 
تنها با لب خوانی می توان حدس زد که آن . زيرگوشی باومنتقل کردند
متأسفانه اوضاع خراب شد و دانشجونماها "ها بايد باو گفته باشند،

برافراشته شده،به محيط دانشگاه نفوذ توانستند با عبورازهفت خوان 
الزم . کنند و به تظاهرات و فرياد ودادن شعارمرگ برديکتاتور بپردازند

!" است که هرچه زودترسخنرانی خودرا تمام کنيدکه بايد بزنيم به چاک
درهرحال هرچه که بود،او سخنان خويش را کوتاه می کند وبه موقع 

ی برد ودرحالی که دانشجويان برنامه پرطمطراق خود را به پايان م
بدنبال وی روان بودند،درحلقه محافظان خود سريع سوارماشين شده و 

صدا وسيماهم برای اجتناب . ازنقطه دورازچشم دانشجويان می گريزد
ترجيج می دهد  بجای پخش مستقيم، به پخش  ازعالمگيرشدن رسوائی،

  .گزيده وسانسورشده متوسل شود
  پرده چهارم وپايانی

استی درعصرارتباطات و ديجيتال اين دوربين های کوچک،که پليس بر
توانست  تعدادی ازآنها را ازچنگ مردم  و دانشجويان درون وبيرون 
دانشگاه بيرون بکشد،وامواج خبری اسم ام اس ها،بدجوری خواب 

خبرها وتصاويروفيلم ها،عليرغم .خوش ديکتاتورها را آشفته کرده است
زنبورها بد . رق دراقصی نقاط عالم پيچيدسانسورگسترده بسرعت ب

- شوی تلويزيونی. جوری رئيس جمهورنظام را نيش باران کردند
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ولی فقيه .دانشجوئی اين دلقک دستگاه واليت وسپاه، بدجوری ناکام شد
که بالفاصله پس ازورود احمدی نژاد به کشورازسخنان متين ودشمن 

ده بود،اين بارناچارشد خوارکن اودردانشگاه کلمبيا ستايش به عمل آور
درحضورعده ای از دانشجويان گردآورده شده درکاخ خود، سخنان 

پس معلوم می شود که که طنين فرياد . مزورانه ديگری را برزبان آورد
: مرگ برديکتانورحتا دربيت رهبری هم بگوش رسيده است

دعوت دانشجويان به عدم افراط و تفريط،انتقادکردن ومطالبه "اوضمن
ام   هميشه گفتهدانشجويان را امری طبيعی دانسته  و اعالم کرد منکردن 

 انگيزه طرح مسئله  ماجوان دانشجوی ما وآه بايد از روزی بترسيم آه 
اوهم .پروردگار امروزاين چنين نيست  آه به ياریسؤال نداشته باشدو

  حمايت او از دولت به معنی حمايت ازهمه اعمال آن چنين افزود که
احتماال باين ". ه معنی مخالف با انتقاد نسبت به آن نيستنيست و ب

  .مناسبت او درخلوت کاخ خود، دورکعت نمازشکرهم بجا آورده است
با فتح سنگردانشگاه تهران " پرونده فتوحات کلمبيا"باين ترتيب " 

ويک لفاظی رياکارانه وشايد هم يک سجده شکر ازسوی خامنه ای 
  .تکميل گرديد

خود شيفته دستگاه واليت بازهم درآينده هوس ورود به آيا رئيس جمهور
دانشگاه را درسرخواهد پروراند؟ آيا انجمن اسالمی دانشگاه تهران 

هم چنان جرئت خواهند کرددرنقش ستون پنجم خود را ... وپزشکی و
نماينده دانشجويان اين دانشگاه به نمايانند؟ آيا جنبش دانشجوئی هم 

رگردگان تبه کاراستبدادحاکم به دانشگاه را چنان تابلوی ورود ممنوع س
  برسردردانشگاه ها برافراشته نگه خواهد داشت؟

هم دستگاه واليت وکارگزارش :بی شک نبردهم چنان ادامه خواهد داشت
" فتح"احمدی نژاد مانند مارزخمی،به تالش برای گزيدن و 

سنگردانشگاه ها وتسخيرفضای آن ها خواهند افزود وهم، جنبش 
جوئی برعزم خويش برای مبارزه عليه استبداد و برای آزادی دانش

  .  وبرابری  درکناردفاع ازحرمت دانشگاه مستقل پای خواهد فشرد
2007-10-11-19 -07-1385 

…………………………………… 
  !زمان سکوت نيست، فردا خيلی ديراست

  :کارگران شرکت نيشکرهفت تپه شهرستان شوش فرياد برمی دارند

 ! گرسنه ايم، گرسنهکارگريم، کارگر؛
        ٢٠٠٧ اکتبر-١٣٨۶مهر   -اميرجواهری لنگرودی

 سياسی و –کمترکسی ايست که خود را در گير اخبار اجتماعی 
با اين . جنبش کارگری ايران بشناسد و اين شعار را نشنيده باشد

  همه اعتراض و تحصن کارگران ادامه دارد، چرا؟
 کارگران نيشکرهفت تپه  حقوق بشر ازايران ،به گزارش فعاالن

 وارد دهمين روزتحصن خود شدند وبرروی ٨۶مهر١٧درتاريخ 
خواسته های خود تاکيد کردند و همچنان به مديريت شرکت اعالم 
داشتند؛ تا به خواسته های خود نرسند دست ازتحصن برنخواهند 

اگربه خواسته های آنها رسيدگی نشود با خانواده های خود . داشت
انداری خواهند رفت ودرآنجا دست به تحصن و به جاوی فرم

در برابرمقاومت کارگران ، فشارها و تهديدات . اعتراض خواهند زد 
بر کارگران و فعالين کارگری به طرق مختلف ادامه دارد و نيروهای 
وزارت اطالعات درترفندهای جديد شان، فعالين کارگری را از محل 

 شوند تا آنها را از هم مجزا کار خود به نقاط دور از شرکت برده می
از جمله آنها آقای جليل احمدی . کنند و دست به سرکوب آنها بزنند

 - که ساکن دزفول است –می باشد وهمچنين بهزاد قصاب توفيقی 
وی را به اداره اطالعات دزفول برده و او را تحت فشار و تهديد 

رسيدن به قرار داده اند که نبايد در اعتراضات و تحصنها که برای 
 . خواسته های خود می باشد، شرکت کند

کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه شهرستان شوش دانيال در 
با ) ٢٠٠٧ اکتبر٧( ١٣٨۶ مهر١۵استان خوزستان ، به تاريخ 

، ) او.ال.آ(ارسال دومين نامه خود به سازمان جهانی کار
سنديکاههای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری ، اعالم 

ما کارگران نيز به دليل اين نحوه  برخورد مسئولين ... « : اشتند د
که با بی تفاوتی به مشکالت نظر می کردند، اقدام به تحصن در 

مقابل فرمانداری شهرستان شوش که باالترين نهاد و اداره  
حکومت در اين شهر می باشد کرديم و اعالم نموديم؛ تا رسيدن به 

صن بر نداشته ودر صورتيکه تحصن خواسته های خود دست از تح
موقتا اگر در کوتاه مدت و . پايان پذيرد بصورت مشروط خواهد بود

در مهلت داده شده به نتيجه  خاصی نرسيم، اقدام مجدد به تحصن 
کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزينه جهت رسيدن به حقوق 

استه در همين نامه دادخواهانه ،  سيزده محورخو» ....خود هستيم 
  : های خود را بشرح زير طرح کرده اند

 حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش -١
 .آن بديها را دارد 

 تضمين در خصوص اينکه شرکت با وضع موجود ورشکسته -٢
 .نمی شود 

 .  رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت-٣
ت شکر و  اصالح سياستهای به نفع دولت در خصوص صنع-۴

ی  شرکت، تقليل تعرفه ی  کمرگی، جلو گيری از واردات بی رويه
 .شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت 

 سال يکبار ۴ سال که هر ١٣ اجرای طبقه بندی مشاغل  پس از -۵
 . بايد مورد بازنگری قرار گيرد که متاسفانه مسکوت مانده است

 . رسمی کردن کارگران موقت -۶
 . ارگران شاغل ارتقای شغلی ک-٧
 . تشکيل سنديکای کارگری -٨
 واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی؛ اطالعاتی، -٩

 .بانکی و آموزش و پرورش و ديگر ادارات دولتی است 
 .  پرداخت به موقع حقوق کارگران-١٠
 . اجرای استانداردهای الزم در محل کار -١١
 زيان آور بودن محل کار،  اجرای طرح زيان آور با توجه به-١٢

 . بعضی از کارها در سطح شرکت
 اصالح نحوه دادن مزايا در خصوص سختی کار و بدی آب -١٣

  . درجه در محل کار و موارد ديگر۵٠وهوا با توجه به دمای باالی 
دقت در خواسته های بر شمرده فوق، و بی تفاوتی مسئوالن نسبت 

ينه اين مشکالت را با زشناسيم  به آنان، ما را بر آن می دارد که پيش
و دادخواهی کارگران شرکت نيشکر اهواز را همچون ساير تحرکات 
سرُکوب شده کارگران ايران ، به وسيع ترين شکل ممکن در سطح 

 .جهان برجسته سازيم
 : مختصری در مورد کارخانه نيشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان و کارخانه نيشکر 
 سال پيش تا حال ۴٧، يعنی در حدود ١٣٣٩فت تپه، در ساله

. تاسيس شده و امروز زير مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است 
اين شرکت تاکنون توانسته نقش بسيار بااليی در توليد شکر ايران و 

کارخانه با . انتقال تکنولوژی به سايرکشت و صنعت ها، ايفاء نمايد
 درصد شکر مورد نياز ١٠ سال، ظرفيتی بيش از صد هزار تن در

هکتار ١٣٠٠٠کشت و صنعت هفت تپه . کشوررا توليد می کند
دراين . زمين زيرکشت و زمين های بسيار زياد کشت نشده دارد 

 هزار تن شکر برداشت می شده ١٢٠ تا ١٠٠مساحت، ساالنه بين 
تاسيس اين شرکت، با همه محدوديت در توليد، اقتصاد . است

نديمشک، دزفول، شوشتر، ميانرود، حر رياحی و شهرهای شوش، ا
بطوريکه . شهرکهای اطراف مستقيما به وجود آن بستگی دارد 

تاکنون تاثير گزارترين شرکت در اقتصاد شمال استان می باشد و 
تحول قابل توجه ای را در اقتصاد شمال استان خوزستان بوجود 

مات سازمان خود کارگران در نامه پيشگفته به مقا. آورد ه است
 سال است به دليل عدم ٢ولی در حدود « : جهانی کار آورده اند

حمايت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و 
 و سياستهای غلط دولت، شرکت را با ۴۴غيرکارشناسی اصل 

بحران مالی مواجه کرده و اقتصاد شهرهای مذکور به صورت راکد 
 ٨۶ و بديهای شرکت به حدود در آمده و داد و ستد به حداقل رسيده

نکته » ميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد
طی سالهای شکل « : قابل توجه اين است که اين صنعت توانسته 

گيری طرح های نيشکر و صنايع جانبی اهواز، با توجه به بودجه 
های کالن مصرف شده برای نصب و راه اندازی آن کارخانه ها از 

 ۴۵موع در آمد ساالنه کشت و صنعت هفت تپه، چيزی بالغ بر مج
ميليارد تومان، جهت ترميم بودجه ی صنايع مذکور به محاسبات 

طبق محاسبات انجام شده، اين صنعت . خزانه دو لت واريز کند
 بار خود را مستهلک نموده و کليه ی هزينه ١٢توانسته تا کنون 

نشريه راه آينده، کشت و  ( »های متحمل شده را نيز جبران نمايد
 ، ۶٨ ، خرداد و تير۶صنعت هفت تپه در غرقاب شکر وارداتی، ش 

جالب است شرکتی که توانست در وقت دارايی و توليد انبوه ) ١٢ص
"  ميليارد تومان، پول به خزانه دولت واريز می کند ويا ۴۵خود، 

. حتی قسمتی از بودجه ی جنگ را فقط با فروش شکر تامين ميکرد
 جو و خوراک - گندم-امروز با وجود توليدات ديگری مانند مالس

دام و شرورش ماهی و دام داری و گارداری و حتی مرکبات به 
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..."  کارگر خود را بدهد ۵٠٠٠روزی دچار شود که نتواند حقئوق 
امروز ، کارفرما و دولت حامی آن ، ) ١٣ماخذ پيشين ، ص ( 

بديهای شرکت " عالن اينکه  بله شرکت را با بدهکار نشان دادن و ا
 ميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن را ٨۶به حدود 

خود را در برابرانتظارات ومطالبات و طرح خواسته های " ندارد
واقعی کارگران ، به دروغ با بدهکار معرفی کردن شرکت ، سرمايه 

سته ها ها شان رااز تعرض کارگران دور نگهدارند و با سرکُوب خوا
 . ی واقعی کارگران ، مانع پيشروی شان گردند
 پيشزمينه بحران موجود ، چگونه فراهم آمد؟

بر کسی پوشيده نيست که کشت و صنعت هفت تپه، در سالهای اخير 
همچون بخش های ديگر صنايع ، دچار بحران و فرسودگی شده و 
 اين بيش از هر چيزبه نقش تخريبی عوامل سرمايه داری ايران و

با گسترش سياست  دولت در . دولت حامی سرمايه مربوط است 
خصوصی سازيهای بخش های توليدی ايران ، که کارگران در نامه 

با اجرای " از آن با فرمول ) او.ال.آ( شان به سازمان جهانی کار
..."  و سياستهای غلط دولت ۴۴شتاب زده و غيرکارشناسی اصل 

و توليدی نيشکر نيز طی يک دهه صنعت کارخانه ای . ياد کرده اند 
و بويژه سه، چهارسال اخير به مانند ساير بخشهايی توليدی به گل 

همچنين در سالهای اخير، در برابر سوئ مديريت در . نشسته است
انتخاب شيوه های موثر بهره وری و توسعه وانتصاب نابجای 
مديران خودی، و گماشتن آنان در موقعيت های حساس شرکت، عدم 

ستفاده از توان متخصصان و کارورزان ايرانی آشنا به امور اين ا
صنعت، همينطور عوامل اثرگذار طبيعی و جوی مانند گرما زدگی 
وسرمازدگی محصول، آنهم محصوالتی که در اساس به مانند خود 
کارگران فاقد بيمه الزم بوده اند، صنعت مورد بحث ما را به 

 در صد ظرفيت معمول ، پائين ۵٠وضعيتی کشاند که ميزان توليد از
  . ترآمده و بحران را تشديد نموده است

جدا از اين، شکر توليد شده د رسالهای اخير، بدليل ورود بيرويه 
شکر و پخش نشدن توليد داخلی ، در انبارها انباشته شده که همين 
بحران نقدينگی شرکت را نيز افزايش داده  و به ادعای مديريت 

. را بجا گذاشته است"  ميليارد تومان ٨۶دودبدهی ح"موجود،  
نکته ديگر در برابر عمق افزايش بحران، ذکر اين نکته است؛ در 
برابر انبار کردن شکر، قطع حمايت دولت در واگذاری سوبسيد الزم 
و همينطورحذف تعرفه واردات شکر، شبکه عظيم برای سرازير 

ی های شکر شدن در آمد های کالن به جيب تجار و حاجی بازار
 ايضا به اين مهم -خوار، واسطه های انگلی، مافيای آقازاده ها، 

  همه و همه به پتانسيلی تبديل می گردند، که با -خواهم پرداخت 
ورود بيرويه شکر، ضربات جبران ناپذيری را به سيستم توليدی و 
اقتصادی اين صنعت وارد سازند که در نوع خود تا اين لحظه ضربه 

را وارد ساختند و شرکت را بدهکار و در معرض کاری خود 
  ! ورشکستگی مفرط قرار دادند

عنصر ديگر در بازشناسی بحران اين صنعت، طرح های مديريت در 
چهارچوب سياستهای دولت جمهوری اسالمی با بيکارسازی و 
اخراج های بيرويه و بويژه نقشه های حساب شده بازنشستگی زود 

 کارگر را طی سالهای اخير شامل ٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠هنگام که بيش از
 کارگر رسمی را در ابهام فرو برده ۵٠٠٠گرديد، آينده بيش از 

چرا که مسئله کارگران قراردادی و سياست های رسمی . است 
وزارت کار محمد جهرمی ، مبنی برپذيرفتن رسميت سياست 
قراردادی کردن کارگران در واحد های توليدی و صنعتی ، فرصت 

ا به کارفرما داده است که کارگر رسمی معترض و اعتصابی الزم ر
را با تهديد به اخراج و بازنشستگی زود هنگام با نوعی وحشت 
روبرو سازد وبا برانگيختن خشم خاموش کارگران گرسنه، آگاهانه 

 .   پيشزمينه های بحران موجود را دامن زده و گسترده تر نمايند 
 ديگر واحد های توليدی،  ورشکستگی صنعت نيشکر به مانند

 چگونه فراهم آمده است ؟
تعطيلی برخی کارخانه ها به بهانه ورشکستگی کشانده شدن امر 

اين امر بيش از پيش به سيل بی رويه ورود . توليد آنها بوده است
کاالهای خارجی که خود ازکارکرد جهانی سازی است، کاالهايی 

) پتو( ُکره )پوشاک(ترکيه) کفش( چين : کشورهايی همچون
درمجموع صنعت نساجی، کفاشی، سراجی ، ) شکر(،آمريکای التين 

با اين نوع . خياطی و نيشکر را به نابودی کشانده است 
ورشکستگی، کارگران واحد ها ی توليدی نامبرده بيکارشده يا 

خود اين امرازجمله موانع تشکل يابی کارگران .  اخراج گرديدند
اگر به تنها نمونه بخواهيم اشاره کنيم .ستبويژه در صنايع نامبرده ا

بر پايه داده های آماری، اين . ، می توان از صنعت نساجی ياد کرد
 پيش از انقالب، درايران و درسطوح واحدهای توليدی نه صنعت 

...) ساختن قالی و گليم و غيره ( صنايع خانه ای و پستوی انبارها 
با روی . ر اشتغال داشتند هزار نفر به کا۵٠٠صنعتی بود که در آن 

 آقازاده هاکارآمدن جمهوری اسالمی و تسلط بازار چپاولگر
براقتصاد ايران و با ورود سيل آسای منسوجات و عدم توجه به 

 ما امروز شاهد  سقوط و ورشکستگی  ،کشت پنبه و کتان
  مطبوعات ايران گاها مجبور به ارائه .اسفبارصنعت نساجی هستيم

 "روزنامه کارگزاران" بطوری که در همين امسال. آمار می گردند
واحدهای نساجی سمنان در  « :اينگونه گزارش داده و نوشت
برخی از  «به نوشته اين روزنامه » .آستانه تعطيلی قرار گرفته اند

مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود 
رفه های تعيين نقدينگی، واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تع

شده برای واردات مواد اوليه و فرسودگی دستگاهها و تجهيزات را 
 ١۵چهارشنبه( » .از جمله مشکالت واحدهای نساجی می دانند

چنين وضعی برای صنعت ) ، روزنامه کارگزاران ١٣٨۶فروردين 
  .نساجی در سراسر کشور وجود دارد

بيکاری فراوان در اين رابطه اگر بخواهيم از داليل ورشکستگی و 
بايد به نقش دولت از طريق عدم نظارت بر . کارگران صحبت کنيم 

 گانه که بدون نظارت و ديگر سرپل های ورودی ۶٨اسکله های 
قاچاق، بدون هزينه گمرگی بر کاالو تسلط دالالن بزرگ و آقا زاده 
ها، شبکه های گروههای مافيايی ورود کاال، که خود باعث نوعی 

با کاالی داخلی شده، بازارها را اشباع می سازد و رقابت ارزان 
باعث ورشکستگی و بيکاری کارگران از صنعت شده ، جذب فعاليت 
های انگلی از جمله داللی ، دهها شغل کاذب ديگرمی گردند و بدين 

  . ترتيب آسيب های جبران ناپذيری را برپيکره توليد داخلی وارد می نمايد
صت می يابند تا با انگيزه سود بيش ترو در اين ميان کارفرما ها فر

کارگران . به بهانه ضرردهی، واحد های توليدی خود را تعطيل کنند
را بيکارسازند و خود همه دارايی شان را در فروش ارز، بسازو 

سرمايه گذاری .... بفروشی و برج سازی و وام ستانی از بانکها و
اين مصيبت . زند در حوزه های ديگراز جمله بازار بورس بکاراندا

خود ازعوارض خصوصی سازی و جانبداری ازسياست های  بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول و ورفتن بسوی تجارت جهانی است که 

 ...، دامنگير صنايع ما شده است١٣٨۵ازسالهای پيش و بويژه از سال
  نقش مافيای آقازاده ها در واردات شکرتا چه حد است؟

ر رابطه با صنعت قند وشکر سازی کشوراز جانب  آمار ارائه شده د
خبرگزاری دولتی ايلنا ، چرايی بحران اين صنعت و دليل 

توجه کنيم ، خبرگزاری . ورشکستگی آنرا تا حدی نشان می دهد 
با ورشکستگی اولين کارخانه نيشکر « : گزارش کرده است ايلنا 

ه دليل هزار کارگر در آستانه بيکاری قرار دارند، ب١٢کشور،  
واردات بی رويه اولين کارخانه توليد شکر در حال ورشکستگی 

 تومان است، اما در ٢۵٠قيمت مصوب دولت برای شکر . است
تومان به فروش می رسد اين در حاليست که شکر ۴٢٠بازار حدود 

تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طريق ٢٨٠تی  واردا
يک ) ١٣٨۵(پايان دی ماه از اول سال، تا . واردات تامين می شود

نياز کشور به شکر .  هزار تن شکر وارد شده است٨٨۴ميليون و 
 ٧هزار تن است که با مجموعه ٢٠٠ ميليون و ٢ساليانه حدود 

کارخانه توليد شکر به غير از کارخانجات قند، ميزان توليد داخلی 
هزار تن ۴٠٠ هزار تن می شود و بايد کمتر از ٨٠٠ زکمی بيش ا

ج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخير و از خار
نکته بسيار مهم در اين  ».توليد داخلی را ورشکسته کرده است

گزارش، اظهارات يک مقام مسئول کارخانجات عظيم و استراتژيک 
شرکت کشت و « :کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت

با بحران مالی صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است 
 .ميليارد تومان بدهی بانکی دارد۴٠٠مواجه شده و اکنون بيش از 

در سال های گذشته . هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند١٢
دولت با ما برای تامين شکر قراردادی می بست، بدين صورت که 

  درصد را در ۴٠ درصد توليد ما را دولت خريداری می کرد و۶٠
ختيم، اما اکنون دولت حتی برای تامين شکر و توزيع بازار می فرو

آن از طريق کاال برگ هم از ما خريد نمی کند و نياز خود را از 
 ١۶ ايلنا -خبرگزاری کار ايران (» .....طريق واردات تامين می کند

فراتر از اين اوضاع اينقدر بيخ پيدا  ) ١٣٨۵در تاريخ  اسفند ماه
وضوع توسط مجلسيان نيز مطرح شده کرده که به گزارش ايسنا ، م

رييس آميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى از جمله ؛ . است 
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ماه گذشه بيش ١۴در « : اسالمى، مهندس سيد حسين هاشمى گفت
 ميليون تن شكر وارد شده است آه اين ميزان، ما را از واردات ٣از
حجم مقرر شده است آه پس از توزيع . آند نياز مي  سال آينده بي۶

» .ى واردات اين محصول افزايش يابد باالى شكر وارداتي، تعرفه
ى شكر موجب شده است تا  رويه واردات بي« : هاشمی  ادامه داد

وی اشاره » .  درصد آاهش يابد٣٠سطح زير آشت چغندرقند تا 
 هزار تن شكر در ۴٠٠در حال حاضر ساالنه يك ميليون و«  : کرد

 هزار تن ۵٠٠اس قانون بايد ساالنه شود،که بر اس داخل توليد مي
اآنون بيش از  اين در حالى است آه هم. شكر وارد آشور شود

ميليون تن شكر وارد آشور شده آه اختالالتى را به اين بخش ٣
اين اختالل به حدی است که به دليل صدور » .وارد آرده است

  اآنون انبارهاى الزم ى مجوز واردات شكر به ايران، هم رويه بي
در ادامه اين خبر رسانی . ى اين ميزان شكر وجود ندارد براى ذخيره

آه  با توجه به اين« : رييس آميسيون صنايع و معادن مجلس افزود
ى تعطيلى قرار دارند،  ى شكر به دليل واردات در آستانه  آارخانه٣۵
خبرگزاری ( » .ترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است بيش
در همين رابطه اوضاع وقتی وخيم می گردد ) ١٣٨۶ مهر١۶ايسنا،

 نماينده مجلس از جناح که به گزارش خبرنگار داخلی مجلس،
قدرت اهللا عليخانی، طی سخنانی درمجلس درانتقاد از واردات ، اقليت

 هزار تنى ٢٠٠ ميليون و٣واردات « : بی رويه شکر گفت
 يك ميليون شكردرحاليست آه نياز آشور دو ميليون تن است و حدود

  : وى افزود» .شود  هزار تن آن در داخل توليد مي٢٠٠
 ميليون ٢ هزار تن شكر را دولت وارد آرده و٢٠٠يك ميليون و « 

ما خواهان . تن آن را نيز بخش خصوصى آه هويتش مشخص نيست
اين بوديم آه مجلس با تحقيق و تفحص به اين نتيجه برسد آه حدود 

( » . واردات آجا رفته است ميليارد تومان سود اين٣٠٠
وقتی دولتی چنين نقشی در خانه خرابی  )  مهر١٨خبرنگارمجلس ، 

کارگران از خود بروز می دهد، طبيعی ايست که کارفرما نيز، راه 
پيشروی را بر روی کارگران ، مطالبات و نيازمنديهای آنان می بندد 
 و با نيروی ارتش و قوای ضد شورش همين دولت، به کارگران

فعاالن آن را دستگير و به زندان می . معترض يورش می برند 
کشانند و به اين ترتيب، بجای پاسخگويی به انتظارات و خواسته 

  . های کارگران، خود به گسترش بحران دامن می زنند
 !کارگريم، کارگر؛ گرسنه ايم گرسنه؟: پاسخ ما به اين شعارچيست  

ه  به سازمان جهانی  کارگران هفت تپه در دومين نامه ايک
 بند، مطالبات ويژه خود را به اين ۶ارسال داشتند؛ در) او.ال.آ(کار

  : شکل قيد کرده اند 
 سال يکبار بايد ۴ سال که هر ١٣ اجرای مشاغل بندی پس از -۵

 . مورد بازنگری قرار گيرد که متاسفانه مسکوت مانده است
 . رسمی کردن کارگران موقت -۶
 . رگران شاغل ارتقای شغلی کا-٧
 . تشکيل سنديکای کارگری -٨
 واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی؛ اطالعاتی، -٩

 .بانکی و آموزش و پرورش و ديگر ادارات دولتی است 
  .  پرداخت به موقع حقوق کارگران-١٠

انعکاس پاره ی چه چيزی اهميت اين مطالبات را برجسته می کند؟ 
 ما با رشد سرطانی ورما، موئد اين است کهآمار در نشريات کش
 با گرانی و تورم فزاينده ای در سراسر کشورنقدينه گی  در کشور

بطوری که ، روزنامه همبستگی در شماره روز . روبرو هستيم 
اين .  به نکته مهمی اشاره می کند١٣٨۶ فروردين ٢٩چهارشنبه

 احمدی نژاد روزنامه از نامه گروهی از نمايندگان مجلس ارتجاع به
رشد افسارگسيخته  «در مورد گرانی و تورم خبر داده و نوشته، 

نقديندگی در کشور که به گفته برخی اقتصاددانان رشد آن در دولت 
نهم دو برابر کل رشد نقدينگی از ابتدای خلق پول در کشور تا سال 

 ».ست، موج نگرانی را سبب شده است ا٨٣
 رشد نقدينگی دو ،طی دو سال. شتاز اين کلمات نبايد به سادگی گذ

» ٨٣ابتدای خلق پول در کشور تا سال «برابر کل رشد نقدينگی از 
 ٢١روز سه شنبه خبرگزاری دولتی مهر، به گزارش . بوده است
 «:، مرکز پژوهشهای مجلس رژيم اعالم کرده که١٣٨۶فروردين  

درصد  ٢/۴١در ادامه روند کنونی، رشد نقدينگی در سال جاری به 
رشد نقدينگی که در ......  درصد خواهد رسيد۴/٢٣و نرخ تورم به 

 ۴/٣٧  به ١٣٨۵درصد رسيده بود در سال٣/٣۴ به ١٣٨۴سال 
درصد خواهد ) ٢/۴١( به ١٣٨۶درصد و در سال 

مــرکز پــژوهشها همچنيــن نرخ تــورم برای ســالهای ........رسيد

 .کرده استاعالم » درصد۴/٢٣ و ۴/٢٢  را به ترتيب ٨۶ و٨۵
بيان ارائه همين آمار بدون کمترين تحليلی ، نشانگر اين است که 

خانه خرابی ، گرانی و فقر فزاينده ، بی حقوقی اختاپوس نقدينگی ، 
کارگران از طبقه بندی مشاغل که . مطلق کارگران را شکل می دهد
سال به اين طرف است ياد می ١٣از خواسته های معوقه شان طی

بر بردگی کار قراردادی ،از رسمی کردن انان صحبت در برا.کنند 
مسله بی مسکنی را با طرح واگذاری منازل شرکت که . می کنند 

 –نيروهای انتظامی " امروز به غلط در اختيار ديگران اعم از 
مسلئه دريافت . است، خواستار می باشند...."  بانکی و–اطالعاتی 

اری را ، به موقع حقوق های معوقه و حقوق روزها و ساعات ک
وديگر اينکه حقانيت  مسئله تشکيل سنديکای . خواستار می باشند

  . مستقل کارگری خود را به زبان آوردند
گذشته  درروزهایاخبار رسيده از ايران، برپايه

فرماندارشهروساعدی نماينده مجلس از شوش در مصاحبه های که 
 کارگران داده شد که خواسته های: با راديو و تلويزيون اعالم کردند

وامام جمعه شهر هم اعالم کرده که خواسته های آنها تا قبل ازعيد 
از طرف ديگر به کارگران اعالم کردند دادن . فطر داده خواهد شد

   . کارگران است خواسته شما منوط به برگشت به کار،
همين کارگران در اعتراضات و تحصن های خيابانی به سريعترين 

ما گرسنه ايم ، : نهفته در زندگی شان را با فرياد بيان،  رنج های 
گرسنه، بر زبان می رانند و از ما در سراسر جهان استمداد می 

 . طلبند
  چگونه می توان به اين انتظار پاسخ گفت؟

درايران تا امروز گسترده ترين پشتيبانی ها ازجانب همه طبقه ی های 
 - ديکای شرکت واحد کارگران سن- شان در سطح کارگران ايران خودرو

 کارگران و کارمندان کشت و صنعت –کميته دفاع از محمود صالحی 
کارگران و کشاورزان  -  کارگران کارخانجات کاغذ پارس–کارون شوشتر

کارگران  ساکن شوش،کارگران و کارمندان طرح شعيبيه شوشتر،
سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای 

، نورد لوله، صنايع )ميرکبير، ميرزا، سلمان، فارابي، غزالیدهخدا، ا(
فوالد، دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد دزفول، کارگران نواحی 
صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی 
دزفول و انديمشک، کارگران راه آهن انديمشک، کارگران شرکت ملی 

 -اهواز(، کارگران شرکت ملی نفت )ليمان مسجد س- اهواز(حفاری 
، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پااليشگاه )مسجدسليمان

آبادان، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای توسعه 
سايت ها و وبالگ های ُپرشماری صورت گرفته نيشکردرخوزستان، 

 کارگران نيشکر کارگرانی که از تجمع و تحصندر داخل کشور، . است 
 کارگران و از ديگر: تا حال پشتيبانی کرده اند، اعالم داشتنه اند

زحمتکشان واحدهای توليدی و صنعتی استان می خواهيم در اين شرايط 
پيشتر کارگران . سخت، کارگران نيشکر را تنها نگذارند 

سقز،ديروزکارگران سنديکای شرکت واحد تهران وحومه، امروز 
هفت تپه و شوش  و فردا نوبت سرکوب حقوق ما از کارگران نيشکر

پس با همه . طرف حکومت کارگر ستيز جمهوری اسالمی خواهد بود 
  !توان خويش به دفاع از همه طبقه ی های خود به پا خيزيم

 درخارج از کشور،اطالعيه ها و بيانيه های چندی از جانب مدافعين 
يران ، سازمان ها و کارگران ، کانون ها ی همبستگی با کارگران ا

احزاب اپوزيسيون دردفاع از مبارزات کارگران هفت تپه داده شده  و 
روند خبر رسانی راديو برابری ، از وضعيت کارگران و تحصن و 
پيشروی کارگران ، دستگيری ها و انتپارات کارگران از ما در خارج از 

نی و طی همين هفته ضربآهنگ تحرکات خيابا. کشور،  موثر بوده است
شب های همبستگی و مراجعه به احزاب و سنديکاهها و نيروهای 

  . با اين همه ، اين همه کار نيست . جامعه ميزبان آغاز شده است 
ما که تجربه دو دهه کاردر سطح جامعه ميزبان را با خود داريم ودر 

منصور اسانلو ( مقطع دستگيری فعاالن سنديکای مستقل شرکت واحد 
ديکا در دوره های مختلف و دستگيری محمود صالحی وديگرفعاالن سن

و ساير موارد با تدارک فراخوان ها و تحرکات ) و فعاالن سقز و سنندج
گوناگون و از جمله ياری رسانی مالی، نقش خود را درامر دفاع از 
مبارزات و اعتصابات ومحکوميت دستگيريها و صدور احکام 

 داده ايم ، امروز می بايد سردمداران رژيم برعليه کارگران سازمان
کارگران و خانواده های آنان در ايران، به ما نيزچشم . چنين کنيم 
بر ماست که کارزارهای زنجيره ای در دفاع از کارگران . دوخته اند

. نيشکر هفت تپه و مبارزات آنان را در خارج از کشور سازمان دهيم 
 !     فردا خيلی دير است و زمان سکوت نيست

………………………………….. 
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 بررسی سند سياسی کنگره دوازدهم
  )راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايران

  
 آنچه در زير می خوانيد برگرفته از ميز گردی تلويزيونی است که 
در گفتگوئی توسط تلويزيون برابری با رفقا حميال نيسکيلی ، محمد 

  رضا شالگونی و حسن حسام بعمل آمده است 
  

 ،با سالم خدمت آقايان محمد رضا شالگونی : ابریتلويزيون بر
حسن حسام و خانم حميال نيسکيلی که دعوت تلويزيون برابری را 
برای انجام اين ميزگرد تلويزيونی پيرامون بررسی سند سياسی 

. پذيرفتند) راه کارگر( کنگره دوازده سازمان کارگران انقالبی ايران 
بگذاريم و نکاتی از آنرا باز امشب می خواهيم اين سند را به بحث 

: ابتدا بحث را با آقای محمد رضا شالگونی شروع می کنيم . کنيم 
آقای شالگونی، سازمان شما  هر ساله سند سياسی ای را تنظيم می 

نکته برحسته . به کنگره ارائه می دهد برای بحث و تصويب کند و 
ته متمايز  را از دوره های گذشکنگره دوازدهم شماای را که  سند 

بر چه نکاتی تاکيدات در اين کنگره  و  سازمان شما چيستمی کند، 
  ويژه داشته است ؟ 

  
خدمت شما و بينندگان عزيز تلويزيون برابری سالم : شالگونی

 مثل دفعات قبل  نيزدفعه اسناد کنگره ما اين. عرض می کنم 
تاکيداتی دارد که خط عمومی سازمان ما معموًال روی آنها می 

منتهی در اين دوره مسلمًا وضعيت موجود يک سلسله .يستدا
مشخصاتی را بر ما تحميل می کند که ناگزير روی آنها تاکيدات ويژه 

  : ای داريم 
اولين مساله اينست که رويا روئی جمهوری اسالمی و امپرياليسم 
آمريکا، يک وضعيتی را بوجود آورده که ايران حاال در کانون تمام 

 در واقع يکی از داغ ترين کانون های بحران  و استتوجهات جهانی
هم به دليل رابطه اش با عراق و هم به دليل مساله . جهانی است 

يک مساله  خيلی توفانی تبديل شده ه انرژی هسته ای که حاال ب
ما تأکيد بدين خاطر  است که در قسمت ارزيابی از اوضاع ، . است 

 مردم ايران و مبارزات آنها ، يعنیما کنونی ، اينست که  وضعيت 
و روی اين تاکيد می شود که . استرا در مخاطره بزرگی قرار داده 

هم رهبران جمهوری اسالمی و هم رهبران حکومت آمريکا از اين 
 اهدافی که .استفاده می کنندبرای پيش برد اهداف خودشان موقعيت 

 ايران هر دو اينها دارند با منافع ومسائل و مصالح اکثريت مردم
حرکت ها و جنبش های ما از اين وضعيت آسيب می . مباينت دارد 

که کنونی اين است از اوضاع   در ارزيابیتأکيد ما  نقطه.بينند
جمهوری اسالمی آرايش خودش را طوری تنظيم می کند  که خودش 

آماده در افق می بيند ، را برای رويا روئی های سرنوشت سازی که 
ين است که خصلت سياسی و نظامی و امنيتی به بنابرا.  کرده باشد 

 ی گستردهاوضاع و احوال کنونی ايران داده می شود و سرکوب ها
و حرکت هائی که در مقابل حرکت های مردمی صورت می گيرد، 

تاکيد ما اين حرکت رژيم ، در مقابل . نشاندهنده اين اوضاع است 
بار با  اين، منتهی ه خط سازمان ما بودو البته قبًال نيز  –ست   ااين

 مردم ايران و مخصوصًا  که – تاکيد بيشتر روی آن می ايستيم
جنبش طبقه کارگر ايران بايستی در مقابل اين هر دو نيروی 

سمت يک پرتگاه جهنمی می رانند ، بايستند و ه اهريمنی که ما را ب
با توجه به اين مساله، اوًال بايستی . مستقل از اينها حرکت کنند 

اله اتمی را که جمهوری اسالمی به مساله مرگ و زندگی برای مس
 تاکيدی را که جمهوری  ايران تبديل کرده، کنار گذاشت ومردم 

 الاقل. دکراسالمی روی اهميت انرژی هسته ای دارد، بايد افشاء 
نياز به حتی يعنی ما حاال  . فعًال ايران نيازی به چنين چيزی ندارد

. تا چه رسد به تسليحات هسته ایی کنيم ، را رد مانرژی هسته ای 
کنونی از اين طريق است که می شود چاشنی بحران و فکر می کنيم 

  . و يا چاشنی يک جنگ و رويا روی احتمالی را در آورد
ست که جنبش های اجتماعی در  ادر تاکيدات ما اين مساله ديگر

 عليه چيزهر ئی هستند که علی القاعده قبل از هاايران اساسًا نيرو
و اينها فقط از طريق رويا روئی هايشان . جمهوری اسالمی هستند 

است که می توانند مستقل از جمهوری اسالمی عليه آمريکا هم 
در واقع اگر می خواهيم عليه جنگ در ايران مبارزه کنيم، . بايستند

جنبش های اجتماعی موجود نبايستی خواسته ها و مبارزات و 
اين تاکيد اصلی ماست و . مسکوت بگذارند نيازهای نقدشان را 

بنابراين است که روی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش مليت 
فرهنگی، تاکيدات ويژه های های زير ستم ، جنبش جوانان و جنبش 

 در اين رابطه  چون در رويا روئی های بين آمريکا و  و.ای داريم
 برداريهائی جمهوری اسالمی، هر دو طرف از مساله مليت ها بهره

می کنند ،  توجه ويژه ای هم به مساله مليت ها شده که گفته می 
 بهره برداری می کنند، منتهی  نيروی ارتجاعی از آنشود هر دو

اصل مساله ملی که مليت ها ی زير ستم در ايران مشکالتی دارند، 
  . ناديده گرفته نشده است 

ای اجتماعی  خوش بينی و اميدواری به جهت گيری جنبش هاما ب
موجود ايران نگاه می کنيم و فکر می کنيم از طريق اينهاست که 
مردم ايران می توانند توانمندتر شوند و در مقابل هر دو نيروی 

تاکيد ما اينست که همه نيروهائی که بيکی از دو . اهريمنی بايستند
ند حتمًا افشاء شوند، حتمًا مردم از آنها فاصله بگيرند تطرف می غل

ون آنها فاجعه را نزديکتر می کنند و خطر را بيشتر می کنند چ، 
  . اين مشخصات کلی و تيتروار تحليل ماست در اين دوره .

اکنون از آقای . خيلی ممنون آقای شالگونی  : تلويزيون برابر ی
حسن حسام می پرسم که در مقابل اين وضعيتی که آقای محمد رضا 

ما در مورد صفوف شالگونی تصويرکردند، نظر سازمان ش
اپوزيسيون چيست ؟ سازمان شما در اينمورد چه ديدی دارد و چه 
نظری در مورد انعکاس اين وضعيت در بين نيروهای اپوزيسيون 
دارد؟ و اصوًال برای باز سازی جنبش سوسياليستی  و جنبش های 
اجتماعی در داخل ايران سازمان شما چه تالشی را در دستور کار 

  ه و چه وظايفی را در مقابل خودش می بيند ؟ خودش قرار داد
من به شما و بينندگان عزيز تلويزيون برابری سالم عرض :  حسام

با تاکيد بر تمام صحبت های رفيق بسيار عزيزم محمد . می کنم 
هر کدام چهار که دو سوال شما ه رضا شالگونی، من می کوشم  ب

 حقيقت اينست .يم پاسخ بگورپنج دقيقه وقت می برد، خيلی تيتروا
که آنچه رفيق شالگونی از چشم انداز جنگ و منافع ارتجاعی دو 
طرف گفت، مصيبتی را که بر سر مردمان ما خواهد آورد، 

يک بخش از . اپوزيسيون را هم در واقع به سه بخش تقسيم کرده
 نيروئی است هم در - همانطور که رفيق شالگونی گفت–اپوزيسيون 

ست عليه  ايران و هم در خارج که نيروئیداخل ميهن عزيز ما ا
يعنی در مقابل تعرض امپرياليستی . جنگ و عليه هر دو ارتجاع 

کنار ارتجاع آدم خوار جمهوری اسالمی نمی ايستد يا بر عليه 
  . جمهوری اسالمی کنار تعرض امپرياليستی نمی ايستد 

؛ آن " مرگ بر جمهوری اسالمی" ، "مرگ بر جنگ: " بنابراين
سته و اقدامی است که جنبش انقالبی، جنبش های اجتماعی، خوا

جنبش سوسياليستی ، چپ انقالبی ايران، طبقه کارگر و مزد و 
حقوق بگيران بايستی خودشان را در اين راستا سازمان بدهند و در 

  . اين جهت هم سوئی و هم راهی شان را تدارک بيشتر ببينند
يش آمد و در پذشته آنچه همين  جا در پرانتز عرض کنم که سال گ

جمع بندی کنگره ما هم آمده است ، اين بوده است که همراهی و هم 
دلی جنبش های اجتماعی بيش از هر دوره ای خودش را نشان 

همچنان که در سند سياسی ما هم آمده، هر چند می شود گفت . داده
که چشم انداز جنينی يک همکاری بزرگ است ولی در عين حال 

اين قضيه است که جنبش های اجتماعی ما دريافته اند  نويد بخش 
که بدون همراهی با همديگر نمی توانند جنبش جنبش ها را بوجود 

سال گذشته ما شاهد بوديم که در جنبش کارگران ايران و . بياورند 
مخصوصًا کارگران شرکت واحد، جوانان وارد شدند، زنان وارد 

ن و کانون نويسندگان شدند، جنبش روشنفکری و فرهنگی ايرا
در جنبش زنان ديديم که کارگران و بويژه جوانان . ايران وارد شدند

اين خود يک . و دانشجويان مداخله فعال کردند و حتی بزندان رفتند
  ! نويد درخشانيست 

آن بخش از مردم ايران که خودشان را در مقابل دو ارتجاع می بينند 
ی در اپوزيسيون ما شاخه ، همدست يکی از آندو نخواهند شد ول

امام زاده " عده ای گمان می کنند که از . های ديگری وجود دارد
و آمريکا می توانند اميدی داشته باشند که آنان به جمهوری " بوش

اسالمی فشار بياورند و جمهوری اسالمی را بياندازند و کشور ما را 
مان داريم با اينکه تجربه عراق را روبروی خود. کنند" گل و بلبل" 

و اينکه عراق تبديل به خاکستر شده و برادر کشی و خواهر کشی 
روز بروز تشديد می شود ، همچنان عده ای در اپوزيسيون هستند 

نه فقط دنبال کراماتش . که دنبال کرامات امپرياليسم آمريکا هستند 
با پول را هستند بلکه پول هم می گيرند و دستگاه تبليغاتی شان 

در اين ميان البته . سازند و از حمايت آنها برخوردارندآمريکا می 
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 وجيه الملهمی خواهند يک عده ای هم در همين طيف هستند که 
 باحمله نظامی توافق ندارند ولی فکر می کنند با باشند ، اينها 

تحريم اقتصادی چه کسی را . تحريم اقتصادی می شود کاری کرد 
 اکثريت تهی دستان و مزد و فلج می کند؟ اکثريت لگد مال شدگان،

حقوق بگيران و کارگرانی را که چند ماه حقوق شان را نگرفته اند ، 
در بستر يک بحران اقتصادی همه جانبه در . خانه خراب می کند 

ايران، تحريم اقتصادی دستگاههای توليدی را فلج می کند و 
فالکت . امکانات نيروی کار را برای کاريابی کاهش می دهد 

هيأت . سنگی و بحران عميق را در اعماق تشديد می  کند وگر
حاکمه چه زيانی از تحريم های اقتصادی می بيند ؟ هيأت  حاکمه 
ايران اتفاقًا بر آن سوار می شود تا هر نوع جنبش اعتراضی را خفه 

بنابراين چه آنهائی که خواهان حمله نظامی آمريکا به ايران . کند
 هستند و چه آنهائی که خواهان تحريم برای از بين بردن شر بدتر

  . اقتصادی هستند ، در واقع در کنار مردمانشان نيستند
آقای حسن حسام می توانم اين سوال را بکنم که : تلويزيون برابری

چرا در سند سياسی شما اين سازمانها به اسم و هويت مطرح نشده 
  اند و در اين رابطه صراحت داده نشده ؟

ی بشما عرض کنم که من هم مثل شما به اينکار من بايست : حسام
نظر من هم اينست که کنگره سازمان ما . سازمانمان اعتراض دارم 

بايستی احزاب و گرايشاتی را که چه به ارتجاع امپرياليسم دخيل می 
بسته اند و چه به ناسيوناليسم بشدت ارتجاعی و بشدت عقب مانده 

يت از جمهوری اسالمی بايد پناه برده اند و فکر می کنند با حما
جلوی تعرض امپرياليسم را بگيرند، در سند سياسی اش نام می برد 

 رای داده که نام –!  دموکراسی است ديگر-ولی اکثريت کنگره ما. 
نبريم و اين قاعده را رعايت کنيم و من هم چون سخنگوی کنگره 

از  به تبعيت – سه نفر ما نيستيم که البته هيچ يک از –نيستم 
  .اکثريت نام نخواهم برد  ولی حق با شماست 

 خانم نيسکيلی ، امروز آمريکا بر سر مساله ملی  :تلويزيون برابری
در ايران سرمايه گذاری کرده و سعی می کند برموج نارضايتی های 
قومی در ايران سوار شود و البته اين يک وجه قضيه است و بر 

لی به مساله و معضل اعتراض جنبش های ديگر هم چشم دوخته و
 ويژه دارد و حتی در آينده نيز می تواند با یقومی در ايران توجه

می خواستيم بدانيم که . دامن زدن به آن اهداف خودش را دنبال کند 
سازمان شما در اين رابطه چه نظری دارد و چه واکنشی را نسبت 

ه حق د که هم بشود ببدهقرار خود به مساله ملی بايد در دستور کار 
تعيين سرنوشت ملل احترام گذاشت و هم بشود با سياست ارتجاعی 
ای که آمريکا دنبال می کند مبارزه کرد و هم بی توجهی نيروهائی 
را که امروزه بهيچ وجه حق تعيين سرنوشت را نمی پذيرند ، نشان 
داد؟ ممنون می شوم که نظر سازمان و کنگره را در اين رابطه 

  .بگوئيد
همانطور که . ا سالم به بينندگان تلويزيون برابری ب : نيسکيلی

شما هم مشخص بود، در سؤال خوِد رفقای عزيز من اشاره کردند و 
دقيقًا درست است که در اين سند بويژه به مساله ملی تاکيد بيشتری  

ايران هميشه . شده، دقيقًا از اين زاويه که خودتان مطرح کرديد 
ت های مختلف با همديگر زندگی يک کشور کثيرالمله بوده وملي

کرده اند ولی از سوی نيروهای مترقی هميشه به ستم ملی کم بها 
اکنون در . داده شده و بويژه در دوران اخير و بعد از انقالب بهمن 

برنامه هائی که آمريکا برای تغيير آرايش منطقه پيش می برد و 
ين مساله روی جنبش های ملی در ايران سرمايه گداری کرده، به ا

درجنبش های مترقی  داخل ايران بيشتر دامن زده شده که چون 
آمريکا در آنجا سرمايه گذاری کرده در نتيجه جنبش های ملی ناديده 

ديگر جنبش ها بجای توجه دادن باينکه ستم ملی و . گرفته شوند 
بخشی از مليت های ساکن ايران را از همراهی و همگامی با ديگر 

 باز می دارد، از آن فاصله گرفته اند و زير اين نام جنبش های ايران
که آمريکا در آنجا سرمايه گذاری می کند، روی ستم ملی و 

  . مبارزه عليه ستم ملی سرپوش گذاشته اند ضرورت 
در واقع بخشی از اپوزيسيون ايرانی هم با تاکيد وارونه ای بر 

 دامن می زند تماميت ارضی، عمًال به جدائی مليت ها در داخل ايران
 و از مليت واحدی مرداناز واقعيت اينست که طبقه کارگر ما فقط . 

 از ، از ستم های مختلفی رنج می برد ، آنها تشکليل نمی شوند
 بخش بزرگی از مردم کشور ما و بويژه طبقه کارگر .جمله ستم ملی

. ما از تحصيل و آموزش بزبان مادری خودشان محروم هستند 
لی برای باال بردن سطح آگاهی طبقاتی است و پايه آموزش پايه اص

اگر از . هی جنسيتی در رابطه با زنان است ااوليه باال بردن سطح آگ

سوی جنبش های ديگر اجتماعی، جنبش طبقاتی و جنبش زنان ، 
مساله ستم ملی ديده نشود و بر آن سرپوش گذاشته شود، در واقع 

عمًال خودشان را .  کنندآنان پايه اجتماعی خودشان را محدود می
ازحرکت جمعی طبقاتی خودشان باز می دارند و يا جنبش زنان هم 

  . از حرکت عمومی همه زنان باز ميمانند
هم گرايی وگسترش دامنه اين مساله توجه دارد که ه حق به سند ب

جنبش های مردمی از طريق توجه به واقعيت همه اشکال موجود 
 نه از طريق ،ه آنها امکان پذير است ستم و نابرابری و مبارزه علي

مثًال دست گذاشتن روی ستم ملی و مبارزه عليه  .ناديده گرفتن آنها
آن به معنای ايجاد تفرقه ميان مليت های مختلف ايران نيست ، 

عدم توجه باين مساله می تواند باعث خطر جدائی مليت هائی اتفاقًا 
رد که جدا شدن و پاره سازمان ما بر اين تاکيد دا. از ايران بشود

پاره شدن مليت های مختلف ايران کمکی به حل مشکالت اقتصادی 
 نمی کند و اين راه  هاو حل مشکالت تبعيض جنسيتی در داخل مليت

حلش نيست و اتفاقًا برای غلبه بر آنها ما نياز داريم که اين ستم ها 
. ئی شويم را بشناسيم و متقابًال و با حمايت از همديگر مانع اين جدا

  .  داوطلبانه باشد و غير از اين راهی نيست  مليتها بايداتحادو 
خانم حميال نيسکيلی ، توضيحات با تشکر از :  تلويزيون برابری

 در هر حال  ، آقای شالگونی.بحث را با آقای شالگونی پی می گيريم
از جنبش . جنبش های اجتماعی در ايران جلوه های مختلفی دارند

فته تا جنبش دانشجويان ، جنبش زنان و جنبش مليت کارگری گر
بايد محصول هم گرايی همه های مختلف ايران؛ اصوًال جنبشی که 

 بايد شخصاتی جنبش جنبش ها ، چه ماين جنبش ها باشد ، و يا 
؟ در جائی از سند سياسی سارمان شما مطرح می شود داشته باشد

 سرکوب آنرا که آهنگ نامناسب سياسی شدن هر حرکتی احتمال
افزايش می دهد، ولی درجای ديگری تاکيد می کند که جنبش های  
اجتماعی هر چه سريعتر بايد سياسی بشوند اما مشروط باينکه به 

در هر حال اين نکته را که . اثرات آن در پايه خود بی تفاوت نباشند 
مربوط به شکل گيری جنبش های اجتماعی است و مالحظاتی را که 

 و بخصوص نکته ای را که می تواند توهم زا باشد، وجود دارد
  . توضيح بدهيد 

اوًال ما . تشکر می کنم از سوال مهمی که مطرح کرديد :  شالگونی
. جنبش های اجتماعی موجود را زير مجموعه يکديگر نمی دانيم 

اينها جنبش هائی هستند که هر کدام با منطق خاص خودشان حرکت 
و بعد هم . بايد توجه داشت نکته اين ه  بيد ، به نظر ما بامی کنند

ه بايد توجه داشته باشيم که همبستگی هائی که خوشبختانه ب
صورتی اميد بخش بين اين جنبش ها در حال بوجود آمدن است ، 

يعنی در مقابله با جمهوری . هنوز که هنوز است جنبه نفی دارد 
 اين نوع ما. اسالمی است که اينها به همديگر نزديک می شوند 

همبستگی و همگرائی جنبش های اجتماعی را کافی نمی دانيم و 
يک چيز اثباتی و محصول معتقديم که بايستی اين همبستگی 

  . ارگانيک در داخل خواست ها و حرکت های آنها باشد 
 اينست که بايستی به پايه جنبش های نکته ديگر مورد تأکيد ما

قديم که اگر پايه توده ای يعنی معت. اجتماعی توجه بيشتری بشود
جنبش های اجتماعی موجود نتواند گسترش پيدا کند ، عمًال چيز 

 اين ادندان گير و موثری در مقابله با جمهوری اسالمی، درمقابله ب
وضعيت آبستن فاجعه ، در مقابله با دشمنان مردم ايران و همچنين 
ی در جهت آن ايرانی که اکثريت عظيم مردم زحمت کش ايران م

هم به  شما وبنابراين تاکيدی که داريم . خواهند، حاصل نخواهد شد
در مقابله  اينست که معتقديم که در وضعيت کنونی  ،کرديدآن اشاره 
 را سرکوب می کند ، اعتراضی حرکت که هر استبدادی با رژيم 

اين . خواه ناخواه جنبش های اجتماعی بسرعت سياسی می شوند 
بعالوه قدرتی . جنبه منفی  داشته باشد  دهم خوبست و هم می توان

با آنها . مثل آمريکا می خواهد از اين مساله بهره برداری کند 
رسانه هايشان ، با امکانات و تبليغاتشان و حتی با منابع مالی شان 

 را زير نفوذ جنبش های اعتراضی مردم ايران سعی می کنند که 
های اجتماعی هر چه ما معتقديم که جنبش . خودشان در بياورند 

سريعتر سياسی تر شوند، يعنی عليه قدرت حاکم برخيزند و هم 
گرائی پيدا کنند، بنفع ماست و حياتی است که چنين چيزی بشود 
ولی اين نبايستی به آن قيمت صورت بگيرد که پايه اين جنبش ها 

يعنی کارهائی بکنند که اساسًا بين مردم با آن خواسته . فرو بريزد
. خصی که درجنبش های مشخص وجود دارد، فاصله بيافتدهای مش

 همه چيز فرو خواهد  ،اگر اين اتفاق بيافتد، خودبخود از زير
اقدام بزرگترين قدرتی که می تواند مردم ايران را به ميدان .ريخت
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 که در حال ندستهبياورد، جنبش های واقعًا موجود مستقل توده ای 
متصل خودشان ا به پايه توده ای اگر اين جنبش ه . ندساخته شدن ا

نشوند ، يا پايه توده ای شان ضعيف شود و يا سرکوب بگونه ای 
باشد و وضعيتی پيش بيايد که پايه هر يک از اين جنبش ها نتوانند 
با رهبری و جهت هدايت کننده آن همراه شوند، شکاف خواهد افتاد 

ها جنبش ها يعنی نه تنها هم گرائی اتفاق نخواهد افتاد، نه تن. 
نيرومند تر نخواهند شد، که حتی خود آن سياسی شدن وعليه قدرت 

  . برگشتن و جهت اثباتی پيدا کردن هم ضعيف خواهد شد
بايد مورد توجه فعاالن جنبش های مختلف اين آن چيزی است که 

فکر می کنيم که بيش از حد سياسی شدن ومصنوعی . قرار بگيرد
اين . ت و بايد از آن اجتناب شودسياسی کردن جنبش ها بضرر ماس

آن تاکيدماست و بهمين خاطر است در سند کنگره تاکيد اصلی ما در 
رابطه باجنبش های اجتماعی اينست که هر چه بيشتر بايد پايه 

 اين تاکيد را داريم که همگرائی نيزو . جنبش ها تقويت بشود 
های جنبش ها اساسًا از طريق دست يافتن به اشتراکات در افق 

مثًال جنبش زنان در صورتی . بزرگ تاريخی می تواند بوجود بيايد
می تواند واقعًا باجنبش کارگری پيوند بخورد و همگرائی داشته 

 جنبش کارگری باجنبش ملی و جنبش دانشجوئی ، همين طورباشد 
 که واقعًا ه ،فرهنگی، محيط زيست ، ضد جنگ و غيرجنبش های با 

 شرکت کنندگان، در ذهنيت اکثريت مردم مناسبات اينها در ذهنيت
بسيار اين نکته . و گرنه چيزی حاصل نخواهد شد . پيوند بخورد

بخش بزرگی واقعيت اين است که مثًال . ماست مهمی در سند کنگره 
از زنان ايران کارگر هستند، يا خودشان مستقيمًا کارگرند و يا به 

 است اصًال نمی شود  و بنابراين .خانواده های کارگری تعلق دارند
جنبش کارگری کنار گذاشته شود و جنبش زنان پيش برود و 
همينطور جنبش کارگری نمی تواند بی توجه به جنبش زنان پيش 

ياهمانطور که رفيق نيسکيلی گفتند بخش قابل توجهی از . برود 
طبقه کارگر ومظلوم ترين بخش کارگران ما در بين مليت های زير 

راين اينان را بايستی از طريق پيوند دادن شان ، از بناب.  ستم هستند
اينست که ما فکر . طريق يافتن افق های مشترک بهم نزديک کرد

می کنيم جنبش طبقاتی معطوف به سوسياليسم است که می توانداين 
به طور مصنوعی و نه اينکه . افق های وسيع را بوجود بياورد 

 وقتی اکثريت ، نه ! سمسوسيالي!  شعار بدهيم سوسياليسم تحميلی
مردم در جنبش های مختلف خواسته  هايشان را مطرح می کنند، 

اين . خواه نا خواه از آن طريق اشتراکات نيرومندی بوجود می آيد
  . آن نکاتيست که ما رويشان تاکيد ويژه ای داريم 

 حاال از .خيلی ممنون آقای محمد رضا شالگونی: تلويزيون برابری
پرسم که رابطه سازمان شما با اين جنبش های آقای حسام می 

فرقه گرائی  اجتماعی چگونه است ؟ در سند سياسی شما به نوعی با
  در عرصه سياسی شاهد هستيم بسياری از سازمانهای .مقابله شده

سياسی تالش می کنند که مُهر و نشان خودشان را بر اين جنبش 
ی از خودشان بکنند های اجتماعی بگذارند و آنها را زير مجموعه ا

می خواستيم که نقد و انتقاد سازمان شما را در اين رابطه بشنويم . 
و اينکه جايگاه سازمان شما و عملکرد واقعی آن در رابطه با اين 
جنبش های اجتماعی چه وظايفی را در مقابل خودش قرار داده است 

  ؟
. ت اين نقدی که سازمان دارد مربوط به امروز و فردا نيس: حسام

 در اوايل سرکوب جمهوری اسالمیمحکم تر شدن در واقع بعد از 
 ما جنبش کارگری و نقش چپ را در درون طبقه کارگر ،٦٠دهه 

تکه تکه کردن کارگران ايران بويژه  در سالهای . جمع بندی کرديم 
 توسط احزاب و سازمانهای سياسی و هر گروه از آنان 59 تا 57

" دکانها" ، و اين جنبش طبقاتی را به  خود قرار دادن ی برایپوشش
اکنون ما . و فرقه های مختلف  قطعه قطعه کردن، مورد نقدما بود 

ری روی اين مساله نظر داريم و موضع تبطريق اولی با شفافيت بيش
وقتيکه ما معتقديم که طبقه کارگر با اين . انتقادی روی آن داريم 

 در يک حزب سياسی گستردگی عظيمی که دارد، لزومًا نمی تواند
حضور پيدا کند و می تواند از احزاب مختلف بر بيايد، بنابراين 

حتی ما . سازی هستيم " دکان " معلوم است که مخالف هر نوع 
مخالف يکدست کردن مسلکی آن هستيم ، و حتی مخالف 
ايدئولوژيک شدن آن و بنابراين بطور طبيعی و روشن معتقديم که 

جتماعی که بر بستر جنبش طبقاتی در اين سيل خروشان جنبش ا
پيشاهنگی طبقه کارگر قرار دارد، بايستی از بيماری فرقه گرائی 

ما با آن احزاب و  . بگيردوتکه تکه کردن مصنوعی اش فاصله 
سازمانهائی که بشکل فرقه ای بر اين مسائل سوارند و اقدامات 

ی جنبش شکنانه را اينجا و آنجا به حسابهای حزبی خودشان م
وقتی مخالفيم بخودمان اجازه چنين کاری را نمی و گذارند، مخالفيم 

  . دهيم 
 - خارج از کشور–ما معتقديم که سازماندهی اجتماعی را از اينجا 

جنبش اجتماعی خودش را باز توليد . کرد " فرمايش " نمی شود 
دفاع از . می کند و جنبش طبقاتی هم خودش را باز توليد می کند 

ارگری کار ماست ولی تشکيل صف مستقل کارگران کار حق تشکل ک
مداخله درنحوه پيشبردش هم کار ما نيست هر چند نگاه . ما نيست 

ما بطور . نقد آميز و احتماًال تعريف و تحليل مشخص وظيفه ماست 
عمده در تبعيد بسر می بريم و اين نکته مهمی است و از اينرو در 

ما مقابله با فرقه گرائی می آيد و تمامی اين سالها در اسناد سياسی 
گرنه ما معتقد بوديم و هستيم که بدون يک همراهی و همدلی زير 
اقدامات عمومی نمی شود حرکت را به سمت حتی مقابله با هر دو 

  . ارتجاعی که رودر روی ما هستند ، شتاب داد
جنبش ضد حنگ که ما مطرحش کرديم ، جنبشی است که نمی شود 

باالخره اين جنبش . عين سياسی در آن حرکت کرد با يک تفسير م
آنهائی که عليه تعرض ارتجاعی : يک مشخصات عمومی دارد 

جمهوری اسالمی اند، آنها ئی که عليه تعرض امپرياليستی هستند و 
ضديت  باجنگ را مقابله  با اين دو ارتجاع می دانند و در واقع 

ديگر دريک ظرف صدای سوم را منعکس می کنند، می توانند با هم
همينطور . های متناسب با وضعيت شان جمع شوند و حرکت کنند 

است جنبش طبقاتی؛  چه در يک کارخانه مشخص  و اخص، چه در 
يک اليه از طبقه کارگر و چه در سطح بسيار گسترده اش، 
بسترهای کار مشترک وجود دارد ولی بسترهای کار مشترک 

ردن و جدا کردن طبقه و چه نبايستی باعث شود که به تکه تکه ک
ساير اليه های اجتماعی مزد و حقوق بگيران بپردازيم ودچار اين 

  . بيماری شويم 
  

خوب حاال بحث . خيلی ممنون آقای حسن حسام: تلويزيون برابری
خانم نيسکيلی در سند : را با خانم حميال نيسکيلی ادامه ميدهيم 

، هم حدیتا بايد  تاکيد شده که جنبش کارگری ايران سياسی شما
در هر حال بخش اعظم کارگران را زنان . زنانه شود و هم ملی 

 از کارگران نيز متعلق به مليت های بزرگیتشکيل می دهند و بخش 
نمی توان نسبت به اين دو مساله بی تفاوت  مختلف ايران هستند،

ولی می خواستيم بدانيم که حدود و ثغور اين مساله چقدر . بود 
 شامل ددربايستی زنانه شود؟ آيا همه زنان را می تواناست ؟ چق

شود؟ چقدر بايد ملی شود و با مسائل ملی هماهنگ شود و خودش 
  را تطبيق بدهد؟ 

ما درقطعنامه تاکيد داشتيم که نه فقط زنانه، نه فقط ملی،  . نيسکيلی
بلکه واقعيت اينست که جنبش های اجتماعی نمی توانند نسبت به 

اينها به . ئل جاری و روزمره ايران بی اعتنا بمانند وقايع يا مسا
نتيجه آنست که مجبور . طرح مشکالت روزمره مردم نياز دارند

هستند زنانه شوند، مجبور هستند ملی شوند و اگر نگوئيم مجبور 
هستند که در واقع برای اينکه مثًال جنبش زنان بتواند تمام زنان از 

بايد مسائلی را که در اقشار طبقات مختلف گرد خودش بياورد، 
. وطبقات مختلف زنان مطرح  است ، مد نظر قرار دهد 

همانطورجنبش ملی برای طرح مسائلی که برای کل جامعه خودش 
مطرح است، مجبور است به مساله زنان خودش توجه کند ،مجبور 

همينطور طبقه کارگر . است به مساله جوانان خودش توجه کند 
ارگران را بحرکت در بياورد، بايد به جنسيت و برای اينکه تمام ک

اتفاقًا سند به تمام اين مسائل . قوميت ومحيط زيست آنها توجه کند 
توجه داده و لزوم طرح مسائل اجتماعی را برای همه جنبش ها 
بعنوان نقطه پيوند و اشتراک جنبش های مختلف و تقويت اين 

 اين کرده که نمی فرضًا تاکيد بر. جنبش ها می شود، طرح کرده 
شود نسبت به محيط زيست بی اعتنا بود، نمی شود به مساله اعتياد 
بی اعتنا بود، نمی شود به مسائلی که دامنگير جوانان شده بی اعتنا 
بود و در اين رابطه است که به جنبش زنان هم از اين زاويه نگاه 

ه جنبش زنان وقتی می تواند يک جنبش همه گير زنان شود ک. کرده
به اليه های مختلف ، اقشار مختلف و طبقات مختلفی که در داخل 
اين جنبش نيروی بالقوه آن هستند، توجه الزم را کرده باشد  تا 

. کند به مبارزه برای حقوق خودشان و جذب بتواند آنان را  جلب 
فرضًاجنبش زنان نمی تواند به مساله آموزش به زبان مادری بی 

که زنی که بخواهد حقوق خودش را بشناسد، برای اين. اعتنا باشد 
ه بايد يک آموزش اوليه داشته باشد و اين آموزش اوليه وقتی ب
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زبان مادری نباشد هر چند سالهائی هم بمدرسه رفته باشد، باز هم 
زبان ديگری آموخته فراموش می شود و در واقع تمام ه آنچه ب

يت بی سواد هم سواد از بين می رود، وجذب به مبارزه آگاهانه جمع
    .مشکل است

اگر جنبش های ملی به مساله : همينطور روی خود مساله ملی هم 
پدر ساالری توجه نکنند و به آن مشکلی که زنان مليت های مختلف 
با آن درگير هستند، نپردازند، در نتيجه نيروی بالقوه خودشان را که 

خودشان را  نمی توانند جوانان  ،کنندنزنان هستند ، جذب مبارزه 
خوشبختانه نيروی جوانان االن نيروئيست که . جذب مبارزه کنند 

برای جذب . خواهان تغيير روابط است و نيروی بالنده کشور است 
اين نيرو هر کدام از جنبش ها بايد روی چيزهائی که تا کنون 
مسکوت گذاشته اند تجديد نظر کنند و از آن جمله بايد با مردساالری 

  . ری مبارزه کننديا پدر ساال
بحث مربوط به سند . خيلی ممنون خانم نيسکيلی : تلويزيون برابری

را به پايان می بريم و فقط يک سئوال در حاشيه اين بحث از آقای 
آقای حسن حسام ممنون می شويم که . حسن حسام می پرسم 

توضيح دهيد که چرا کنگره شما بشکل علنی برگزار نمی شود؟ 
   اين توهمآياده به کنگره شما محدود هستند؟ ومهمانان دعوت ش

که سازمان شما يک سازمان در خود است ؟ شايد نمی آيد بوجود 
در اين ! اين سئوال بسياری ديگر در بيرون سازمان شما باشد

  رابطه چه توضيحی داريد؟ 
اولين جوابی که می توانم خدمت شما عرض کنم اينست که : حسام

 يعنی ما رژيم جمهوری اسالمی ايران ما يک سازمان براندازيم
رامانع مقدم تحقق آزادی ، برابری، برابرحقوقی و سوسياليسم می 

 در حال  ،دندان مسلح است بنابراين با اين رژيمی که تا. دانيم 
اين رژيم نشان داده که همه ظرفيت ها را برای آدم خواری . جنگيم 
" زنگی مست "  اختيار از اينرو ما نمی توانيم گردنمان را در. دارد

خود من آدم علنی هستم ولی سازمان . بگذاريم  و اين طبيعی است 
  بنابراين نمی تواند .ستاما اقداماتش مخفی ، نيمه مخفی و علنی 

  . همه مهره و نيروها و کادرهايش را به خيابان بياورد
طبيعی است که ما مخفيانه کنگره می گذاريم و مهمانان را با 

 مهمانان زما هيچوقت دعوت عام ا. ائی دعوت می کنيم پرنسيب ه
را که عضو جنبش طبقاتی هستند و مبارزه  ماکسانی. نکرده ايم 

را که برای  سوسياليسم مبارزه می  فعال و زنده می کنند ، کسانی
 دعوت -کنند با هر تفسيری که دارند اما برای آن مبارزه می کنند

ما .  رائی و مشورتی دارندمی کنيم و در کنگره هم خصلت هم 
مواضعی را که مورد اختالف است، در پيش نويس طرح هايمان 

 الاقل طی پانزده سال ،هيچ مانع حقوقی .  هميشه منعکس کرده ايم
 مگر –گذشته در درون سازمان ما وجود ندارد که نوشته ای را 

 منتشر –آنکه فحاشی بی ادبانه به شخص يا نهادی کرده باشد 
در .  چه از اعضای سازمان خودمان و چه از بيرون سازمان.نکنيم 

همين کنگره اخير رفيق برهان يکی ازکادرهای برجسته سازمان ما 
در مخالفت با سند مطلب نوشت يا رفيق هادی يکی ديگر از کادر 

يکی از مخاطبين ما از ايران که حتی نمی . های ما  مطلب نوشت 
. ستاد، ما آنرا منعکس کرديم دانيم کيست چون نظرش را مستند فر

بنابراين هر نوشته ای را با کمال ميل و بدون هيچگونه مانع حوقی 
  . منعکس می کنيم 

کنگره ما سمينار بحث های دانشمند انه نيست يا سمينار بحث روی 
کنگره يک سازمان رزمنده است که ده ها ! مسائل آکادميک نيست 

 ديگری نبايد بشنود و مطلب ريز و درشت دارد که جز خودش کس
بهمين . اين مطالب هم لزومًا به بحث های سياسی مربوط نمی شود 

دليل و چون در چنين وضعيتی هستيم ، متناسب با اين وضعيت 
 تاکيد –اين بهيچ وجه . سطح علنيت خودمان را سازمان داده ايم 

 مانع از اين نيست که نظر مخالفان چه از درون سازمان –می کنم 
 از بيرون آن ، منعکس نشود و منعکس کرده ايم و تا زمانيکه و چه

 ! راه کارگر وجود دارد ، منعکس خواهد کرد و بايد هم بکند
  

خيلی ممنون از آقای محمد رضا شالگونی ، خانم : تلويزيون برابری
حميال نيسکيلی و آقای حسن حسام که دعوت تلويزيون برابری را 

مون سند سياسی دوازدهمين کنگره برای انجام اين ميز گرد پيرا
  . را پذيرفتند) راه کارگر (سازمان کارگران انقالبی ايران 

 

…………………………………… 

   از زوايای پنهان تکان دهندهگزارشی مستند و 
  طرح ارتقاًی امنيت اجتماعی در ايران  

  فعالن حقوق بشر در ايران
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

عمليات های پليسی در سرتا سر  سلسله 1386از اواخر ارديبهشت ماه سال 
کشور خصوصا در تهران از طريق نهاد های انتظامی و امنيتی با نام ارتقای 
امنيت اجتماعی شروع شد ، که موجی از تنش ها و حاشيه ها را در ابعاد 

 .داخلی و خارجی رقم زد
مسلما افکار عمومی در سايه حمايت رسانه های دولتی ، از اين طرح تنها 

 که گردانندگان پشت صحنه اين طرح سياسی تمايل داشتند مالحظه آنچه را
علی رغم اينکه اکثريت مطلق قربانيان اين طرح از محرومترين اليه . نمودند

های اجتماعی که به هيچگونه نهاد ، مجموعه يا تريبونی برای بيان حقايق 
ز دسترسی نداشتند ، اين مجموعه موفق شد تا با بازگشت تعداد کثيری ا

افراد قربانی اين طرح که يا بالقيد آزاد شدند يا با ضمانت به جامعه بازگشتند 
و يا به زندان های مختلف منتقل شدند ، فرصتی برای مستند سازی پشت 
صحنه اين طرح فراهم آورد و با اينکه قلم قاصر از بيان ديده ها و شنيده 

از حقوق های وحشتناک صورت پذيرفته توسط نهادهای مدعی حراست 
اجتماعی است سعی گشته است حداقل رسالت افشای نقض حقوق انسان ها 

 .در حد توان صورت پذيرد 
  : آغاز طرح 

 2 و 1پايگاه ها و نهاد های مرتبط در انجام عمليات ارتقای امنيت اجتماعی 
  در تهران 

 حوزه 5 پايگاه پليس امنيت و 12 کالنتری پليس و 32در اين عمليات 
ارگاه اطالعاتی پليس و تمام پايگاه های بسيج در پوشش اصلی و قر

  .ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به شرح ذيل شرکت داشتند
 ميرزای 5 خرمشهر ، 4 وليعصر ، 3 پاسداران ، 2 با هنر ، 1کالنتری های 

 پيروزی ، 10 بهارستان ، 9 آزادی ، 8 فلسطين ، 7 نامجو ، 6شيرازی ، 
اهللا سعيدی ،  آيت 14 پانزده خرداد ، 13 ابوسعيد ، 12،  حسام الدين 11
 19 ستارخان ، 18 جواديه ، 17 خزانه بخارايی ، 16 هالل احمر ، 15

 شهيد 23 دربند ، 22 دهم فروردين ، 21 ابوذر غفاری ، 20مهر آباد ، 
 27 تهران پارس ، 26 سيدجمالدين اسد آبادی ، 25 کاله دوز ، 24باهنر ، 
 فدائيان اسالم ، 31 نازی آباد ، 30 ولی عصر ، 29 پيروزی ، 28فرجام ، 

   خاوران 32
  : پايگاه های دوازده گانه پليس امنيت به شرح زير

 4 نيلوفر ، پايگاه 3پايگاه يک شميرانات ، پايگاه دو سيدخندان ، پايگاه 
 ارگ ، 7 خاواران ، پايگاه 6 خواجه نظام ، پايگاه 5هفت حوض ، پايگاه 

،  .... 11، پايگاه  .... 10، پايگاه  ..... 9 ميدان حر ، پايگاه 8پايگاه 
   .... 12پايگاه 

  حوزه های پنجگانه اطالعات نيروهای انتظامی 
  حوزه جنوب - 3  حوزه شمال تهران ، -2حوزه مرکزی تهران ،       -1

    حوزه شرق تهران - 5  حوزه غرب تهران ، -4تهران ، 
  نوع و نحوه برخورد در زمالن دستگيری 

   : آغازين طرح دستگيری در منازل در روزهای
نحوه دستگيری و برخورد کلی در مورد افراد دستگير شده در منازل به اين 
شرح بود که فرماندهانی همچون سردار معمولی که صدها پليس نقابدار را 
به همراه داشتند و به خانه ها حمله می کردند و از ديوار و بام آنها و 

ی در نيمه های شب باال می همسايه های بی گناه آنها بدون اذن و هماهنگ
رفتند و درب ها را ميشکستند و حريم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار 
می دادند و پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان ، مضروب می کردند و 
شکنجه می دادند ، شلوار پدر را در برابر چشمان فرزندان از تن خارج می 

در و خواهر لگد مال می کردند و افراد را کردند ، پسر را در برابر چشمان ما
  . با تن لخت و يا با لباس خواب به کوچه يا محل تجمع مردم می بردند 

هيچگونه محدوديتی در حمله ها و عمليات وجود نداشت حتی شکستن درب 
منازل يا اتاق های که در آن نواميس و فرزندان متهمين با وضعيت نامناسب 

محدوديتی در زمينه حفظ حريم و حرمت و حيثيت و قرار داشتند و هيچگونه 
آبروی افراد در محدوده منازل مراعات نمی شد و هيچگونه توجه ی به 
پوشش نامناسب زنان و مردان افراد سالخورده و حتی کودکان ، دختران و 

  . پسران غير مرتبط با موضوع نميشد 
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بهانه ايجاد رعب و مامورين اکثرا در عمليات های بازداشت در منزل فقط به 
وحشت و کشاندن همسايه ها به کوچه ، درب و ديوار و سقف منازل متهمين 
بازداشتی را به گلوله می بستند بدون اينکه در نظر داشته باشند که اين نوع 
عمليات های وحشت آور و متوحشانه بر روی روح و روان زن و مرد ، پير 

  . نازل چه تاثيری می گذارد و جوان ، دختر و پسر خردسال در محدوده م
افراد بازداشتی در مرحله دستگيری منازل ، اکثرا از افراد شناخته شده و 
دارای شناسنامه قضايی و کيفريبوده اند را اينگونه بازداشت می کردند و 
پس از بازداشت با ضرب و شتم به محيط کوچه و خيابان محل سکونت 

ی کردند آنها در مورد دستگيری متهم انتقال و با تيراندازی مردم را جمع م
تبليغات می کردند و او را وادار می کردند که با استفاده از بلندگوهای 

  . اتومبيل های پليس به خود و نواميسش توهين و ناسزا بگويد 
  : دستگيری افراد در روزهای بعدی طرح ارتقا امنيت اجتماعی 

امنيت اجتماعی دستگير اکثريت افرادی که در روزهای بعدی طرح ارتقا 
شدند هيچگونه ارتباطی با اتهامات و چارچوب های امنيتی گفته شده در اين 
طرح نداشتند و فقط  از جهت باال بردن کمييت عمليات و باال بردن آمار و 
بيالن عمليات دستگير شدند که اکثر آنان نيز پس از مدت کوتاهی از يک الی 

د و بدون اينکه کيفر خواستی در موردشان  ماه از بازداشتگاه بطور بالقي4
  . صادر شود آزاد شدند

اين افراد شامل معتادان تابلو ، خالفکاران محلی شناخته شده ، جوانان تجمع 
کننده در سر کوچه ها ، جوانان در حال تفريح و تجمع کرده در پارک ها ، 

ی غير افراد مشکوک به فروش مواد مخدر ،  مشروبات الکلی و يا فيلم ها
مجاز و ولگردهای خيابانی ، دارندگان وسايل نقليه ای که توليد آلودگی 
صوتی می نمودند و کاسب های سرپايی ميادين و خيابان های پر تردد که 
مزاحم کسب و کار ساير کسبه و از جمله مغازه داران محسوب می شدند 

  .بودند
و مکان های همچنين عده ای از مشتريان سفرخانه ها و قهوه خانه ها 

تفريحی محل تجمع دختران و پسران که عمال اکثريت آنان مرتکب هيچگونه 
جرم قابل تعريفی نشده بودند و با يورش پليس به محل تجمع و استقرار يا 
کسب و کار اين افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوين واهی اراذل و اوباش 

کالنتری ها و پاسگاه های و به منظور ارتقا امنيت اجتماعی بازداشت و به 
پليس امنيت منتقل نمودند ، اينگونه بازداشتی ها به بازداشت های آماری 
عمليات کور معروف هستند که در طی طرح های مختلف بازداشت می شوند 
که حتی اگر طرح جمع آوری گدايان ، ولگردان و يا سد معبر هم بود ميشد 

 فقط  برای باال بردن آمار حتی برای عده ای را مثل همين افراد به خيابان ها
چند ساعت بازداشت نمايند که اين تعداد بازداشت شدگان به طور کامل در 
ديد اذهان عمومی نگه داشته شدند تا عمليات هر چه بيشتر موفق و 

  . فراگيرتر بنظر برسد
  : متهمين ارجاع شده از کالنتری ها و پايگاه ها به پليس امنيت 

ا امنيت اجتماعی افرادی بودند که بنا به اتهامات خاصی که در طی طرح ارتق
يا مرتبط با طرح بود و يا غير مرتبط  در بازداشت گاه ها بودند و طبق 
دستور ، کالنتری ها و پايگاه های پليس امنيت برای کمک به افزايش ميزان 
 ، بازداشتی ها ، بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و ارجاع آنان به دادگاه

متهمين فوق را که در بازداشتگاه های کالنتری ها و پايگاه های پليس 
امنيت بودند متغلبانه به عنوان مرتبطين در طرح ارتقا امنيت اجتماعی به 
پليس امنيت مرکز تحويل نمودند که در اين بين حتی متهمين جلب ، اختالفات 

ر روزه در جامعه خانوادگی و درگيری و يا دعوا های عادی پيش پا افتاده ه
البته اين بازداشتی های ارجاعی به پليس امنيت و کمپ . نيز ديده می شوند 

کهريزک که اصالتا هيچگونه عمل جنايی  مستجب چنين برخوردی انجام 
نداده بودند ماهيتا بطور مطلق از ديد آگاهان و مطلعين دور نگه داشته شده 

 پوشش دادن عمليات پوشالی و قربانی خود خواهی عده ای شدند که در حال
ارتقا امنيت اجتماعی بودند و فقط بلندی ليست و تعداد دستگير شدگان برای 

  .ايشان مهم بود 
  : محل استقرار بازداشت شدگان قبل از انتقال به کمپ کهريزک 

  :افراد بازداشتی در کالنتری ها 
های مختلفی همانگونه که معلوم است اکيب ها و تيم ها و پايگاه ها و حوزه 

در روزهای عمليات فعاليت داشتند که يکی از مراکز کالنتری های مناطق 
بودند و سهم باالی از شناسايی مناطق عمليات دستگير شدگان را داشتند ، 
اکثريت بازداشتی ها پس از ضرب و شتم های اوليه و هماهنگی ها با پايگاه 

رب و شتم ، بسته به های پليس امنيت بدانجا منتقل ميشدند که ميزان ض
اختيارات محدود آنان و در حد سيلی و لگد و چند ضربه تسمه ، کابل يا 

  .باتوم بوده است 
  :يازداشتی ها در پايگاه های پر جمعيت 

 طور مستقيم و يا غير جمعيت بازداشت شده به% 80می توان گفت بيش از 
مستقيم و با نظارت پايگاه های پليس امنيت بازداشت شده اند و ميزان شدت 
عمل و ضرب و شتم در اين پايگاه به مراتب از کالنتری ها شديد تر و 
سرسختانه تر بود و ميزان اختيارات افراد شاغل در اين نهاد ها در حدی بود 

ا و پليس امنيت مرکز تا حد شکستن که تا قبل از تحويل به بازداشتگاه ه
  .دست و پا می توانستند افراد بازداشتی را شکنجه نمايند 

 از افراد معروف اين شکنجه ها می توان به جالدهای نقاب به صورتی چون 
سروان رضا سفری ، سرگرد اکبر محمدی ، سيد علی محمد حسينی از :  

س امنيت و هادی ذالقدر از پايگاه چهارم و آقايان زعفرانی و موسيوند پلي
پايگاه دوم امنيت اشاره کرد که نقش شاخصی در شکنجه و ضرب و شتم 

افراد خصوصا بی گناهان داشته و سعی در گرفتن اغرار های اجباری و 
  . واهی تحت شکنجه از افراد بی گناه را داشتند 

ه پليس بازداشتی های کالنتری ها و پايگاه های پليس امنيت  پس از انتقال ب
  : مرکزی 

 ميدان سپاه محل تجميع تمام –پليس امنيت مرکزی واقع در عشرت آباد 
 بود که دارای کمترين فضای 2 و 1بازداشتی های عمليات ارتقائ اجتماعی  

نگهداری بازداشت ها بود ، اطراف محدوده آن محل تجمع خانواده های 
ه و در هر مرحله چند بازداشتی ها و قربانيان طرح بود که در طی چند مرحل

صد نفر از افراد به صورت بسيار فشرده و آزار دهنده در آن نگهداری می 
  نمودند

شکنجه گران در اين محل که مرکز عمليات محسوب می شد اختيارات 
باالتری داشتند وقدرت باالی مانور در ضرب و شتم با اتکائ به افراد پشت 

رگ زرينی از شکنجه ها در پرده چون سردار رادان و سردار محمودی ب
  .مورد متهمان بازداشت شده رقم زدند

 نفر را نداشت ولی در آن 70پليس امنيت مرکزی حتی گنجايش نگهداری 
 نفر در هر مرحله نگهداری می شدند به طوری که افراد روی 350حتی تا 

هم قرار می گرفتند و اين ازدحام جمعيت حتی اجازه برنامه ريزی و نظم را 
داد ، اکثر شکنجه ها در برابر چشم ساير بازداشتی ها انجام می شد و نمی 

 نفره به سلول ها حمله می کردند و با شلنگ 20افراد نقابدار در دسته های 
نفرات را ضرب ) برقی(و باتوم و لوله های فلزی و يا باتوم های شوک دار 

  . و شتم می کردند 
مان لحظه ورود با شماره صفر موی سر تمام افراد را بدون استثنائ در ه

اصالح می نمودند و برای باال بردن ميزان رعب و وحشت در حالی که تعداد 
زيادی دست و پا در زير ضربات افراد پليس امنيت و افراد نقابدار شکسته 
شده بود و اين افراد در حال تحمل ضربات شيلنگ و باتوم و ضربات پی در 

ر رادان به همراه عده ای محافظ ريز و پی شوک الکتريکی  بودند ، سردا
درشت و جالدان دست پرورده وارد شدند و دقيقا با اين کلمات تکليف را 

ما از باالترين مقامات کشوری و امنيتی و قضايی دستور ( روشن کردند 
داريم که اينگونه عمل کنيم و مامورين تنها دستورات را اجرا می کنند و در 

ه تمام مامورين پليس امنيت می گويم که برخورد سير بازجويی های فنی ب
که پس از اين ) کنيد و بزنيد و اگر کسی کشته شد من پاسخ خواهم داد 

بازديد آنچنان يورشی سهمگينی به بازداشتی ها در جهت شکنجه انجام 
گرديد که چندين نفر دست و پاهايشان شکست و چند نفر به اغما رفتند و 

ختياری ادرار شدند و خود را خراب کردند و تعدادی تعداد زيادی دچار بی ا
هم نيمه هوشيار و حتی بی هوش به زير دست و پا افتاده بودند و افراد 

  . پليس امنيت با پوتين روی آنها به اين طرف و آنطرف می دويدند
چون مکان کوچک بود و بازداشتی ها زياد و پليس های يورش آورنده نمی 

دهها نفر را دسته دسته به . تاق ها را ضرب و شتم کنندتوانستند افراد آخر ا
صورت کامال برهنه با دستبند و پا بند به يکديگر بستند و روی زمين 
انداختند و از باالی سر آنان به ساير بازداشتی ها حمله می کردند و چون 
چراخدن باتوم سخت بود همه آنها کابل های کوتاه و تسمه های اتومبيل در 

  .تند و به هر جای بدن که می توانستند ضربه وارد ميکردنددست داش
به طور کلی انتقال دست و پا شکسته ها انگشت و گونه و بينی شکسته ها 

( به بهداری مفهومی نداشت و تا مدت ها در همان حالت در بازداشت 
که در اين مرحله چند نفر به . پليس امنيت بودند) ميانگين حدود دو هفته 

ند و چند نفر کشته شدند که متاسفانه بر اثر پوشيده بودن صورت اغما رفت
های پليس امنيت افراد انگشت شماری شناسايی شدند که در بين آنان آقايان 
  زعفرانی و موسيوند از همه معروف تر بودند و جالدانه تر عمل می کردند

رعب و در اين بين حتی افرادی پا را از همه چيز فراتر گذاشته و با ايجاد 
وحشت و ضربات کابل افراد بازداشتی را وادار می کردند که پس از اينکه به 
خود و نواميس خود ناسزا می گويند برای خالصی از شکنجه و ضرب و 
شتم ، سر خود را داخل کاسه توالت برده و سنگ توالت را بليسند و يا در 

اب کنند و حتی در مواردی آنقدر افراد را به ميله ها می بستند که خود را خر
مواردی بازداشتی ها را به ميله ها می بستند و ساير افراد را برای معصون 
ماندن از ضربات کابل و تسمه وادار ميکردند ضربات پی در پی مشت و 
سيلی را پشت گردن ساير بازداشت شدگان بزنند که اکثرا چنين افرادی بر 

می شدند و از بينی آنها اثر شدت ضربات وارد شده بر پشت گردن بی هوش 
خون جاری ميشد ، بعضی از آنان پس از گذشت چند ماه هنوز دچار مشکل 

  . سر درد و بينايی هستند 
    : گرفتن اغرار های واهی تحت شکنجه

در پی نقل و انتقال بازداشتی ها از کالنتری ها و پايگاه های پليس امنيت تا 
 شگردهای مختلف در صدد خود پليس امنيت مرکزی تمام مراکز فوق با

تشکيل پرونده و پرونده سازی برای تمام بازداشت شدگان بودند که شدت 
اين عمل در پليس امنيت مرکزی پس از بررسی و هويت آمار افرادی که 
غير قابل متهم قلمداد شده بودند شدت گرفت ، با توجه به ميزان مانور و 

 نشان داده شده و تعداد تبليغات رسانه ها وشدت عملی در طی بازداشها
بازداشتی ها و آمارهای اعالم شده و ميزان صدمات و تلفات روزهای 
بازداشت هر طور شده بايد آمار قابل قبولی از مجرمين بازداشت شده به 
مراکز زی صالح و دادگاه ها و افکار عمومی ارجاع شود در نهايت سياست 

 با هر ابزاری از افراد بی گناه طرح ارتقا امنيت اجتماعی به اينجا ختم شد که
و کم گناه برای اغرار به گناهان بزرگ و سنگين استفاده شود و چه چيزی 

  بهتر از اختيارات مطلق در امر شکنجه ،
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 افراد سابقه دار و دارای سجل کيفری و شهرت و اسم و رسم دار تکليفشان 
 اتکا به می ماند عده بسياری بی گناه و کم گناه که بدون. مشخص بود 

سندی با وارد کردن اتهام پس از ضرب و شتم و بارها فلک کردن از هوش 
  بردن و بهوش آوردن انجام شد ، 

  : مجموعه سواالتی که از افراد ميشد بدين قرار بود 
تا به حال به چند نفر تجاوز کردی ، چند تا کودک ربوده ای ، چند بار سرقت 

 به عنف داشته ای ، چند بار قمه مسلحانه نموده ای ، چند مرحله تجاوز
کشيده ای ، چند نفر را کشته ای ، شنيديم در محلتان به کودکان تجاوز می 
کردی و بسياری سواالت ديگر که در اکثر موارد پر کردن اينگونه پرونده 

  .های واهی در نهايت ناجوانمردی انجام ميشد
ونه است که افراد بی در حالی که افراد به تخلفات واقعی اغرار نمی کنند چگ

گناه و بی اطالع از اتهام بايد به جرم و گناه و اتهام که اصال معلوم نيست از 
  . کجا وارد شده اغرار کنند

البته موارد بسياری اخذ امضا اغرار ، بدون اجازه مطالعه متهم توسط 
مامورين پليس امنيت صورت گرفت و چندين مورد افراد را وادار به امضا 

ی سفيد بازجويی نمودند که هنوز نتايج و عواقب و  ميزان دفعات برگه ها
  .اين موارد مشخص نيست 

فريب افکار عمومی و بهره برداری تبليغاتی از طريق به راه انداختن 
  : کارنوالهای سيرک مداررعب و وحشت 

برای پيشگيری از شکست عملياتی و تبليغات عمليات ارتقای امنيت 
شت سياست گذاری اين عمليات طرح هايی را به اجتماعی افرادی در پ

فرماندهان پليس امنيت و سرداران آشکار و پنهان ارائه نموده بودند که 
برای همراستا نمودن افکار عمومی با عملکرد پليسی بدون در نظر گرفتن 
خوب و بد و زشت و زيبا و درست و نادرست بودن آن کارها و حيله های 

 شدگان بکار رفت که از جمله آنان ايجاد زمينه های کثيفی در مورد بازداشت
رعب و وحشت و بزرگ نمايی عملکرد پليس و تخلفات بازداشت شدگان با 
هر ترفند ابزاری که يکی از اين رفتارها چرخاندن متهم بازداشتی بود 
صورت پذيرفت که بدون اثبات اتهام و صدور مجرميت از طريق دادگاه در 

  .شدند تا هتک حرمت و سلب هيثيت می شدندمحله ها گردانده مي
در اين راستا وظيفه تيم های عملياتی مجری سياست ها عوام فريبی افکار 
عمومی اين بود که افراد را پس از ساعت ها ضرب و شتم و گرفتن زهر 
چشم و سلب کردن قدرت دفاع در برابر مدعيات حتی تا رسيدن به مکان 

کتک می گرفتند و با تعداد زيادی مامور نقابدار های از قبل تعيين شده به باد 
فرد بازداشتی را از اتومبيل خارج و با صدای آژير و شليک های هوايی بی 
هدف مردم را به کوچه و خيابان ميکشاندند و اکثرا برای جريحه دار کردن 
افکار عمومی و بر انگيختن حس انزجار و دادن حق به پليس و نشان دادن 

  .يی چنين می گفتندلياقت و کارا
مردم اين فردی که ميبينيد از اشرار منطقه شماست  به نواميس مردم  ( 

تجاوز کرده به چندين دختر دانشجو زنان شوهر دار تجاوز کرده ، چندين 
مورد سرقت و زور گيری کرده ، و يا نوع عروسی را از کنار همسرش 

وز کرده و او را کشته ربوده و تجاوز کرده  و به دختر سه ساله ای نيز تجا
   ) است

در برابر اين مدعيات و تبليغات حتی عاقل ترين شهروندان حق را به پليس 
می دادند و پليس برای نشان دادن ذات مقتدر خود در مقابل ، با سرکشی ها 
فرد مورد نظر را که حتی قدرت لب باز کردن نيز نداشت در حالی که 

و چاقو که حتی متهم از وجود آنان خبر کلکسيونی از قمه و قداره و شمشير 
نداشت را در بسياری از موارد از پشت صندوق عقب ماشين های پليس 
خارج کرده و برای مردم نمايش گذاشته و شروع به ضرب و شتم و شکستن 
دست و پای فرد بازداشتی با لوله های فلزی در مقابل چشم مردم می کردند 

به تيرهای برق بسته و دربرابر چشم و يا در صورت منصفانه تر وی را 
مردم کشف اورت نموده و يا بدون حکم قانونی تعزير و شالق و يا باتوم و 

  .سيم کابل  و تسمه می زدند
حتی بازداشتی را وادار می کردند برای خالصی از شکنجه های که هر لحظه 
امکان داشت موجب فلج يا نقض عضو شود در پشت اتومبيل های پليس 

زاده هستم تا فقط شايد ضربات پی در پی ... خوردم  و يا من ...  بزند فرياد
  .سيم های برق بافته شده بر سر و صورتش و مشت و لگد ها قطع شود

البته اين نوع موارد حتی به چهار مرحله در مورد بازداشتی ها اجرا ميشد و 
باطی افراد را حتی در محله های که اصال به متهمين بازداشت شدگان ارت

نداشت و مردم آنان را نمی شناختند می گرداندند، وقت و زمان مشخص 
حتی اگر چهار صبح بود، فقط کافی بود صدای . شامل اين عمليات نميشد 

آژير و تيراندازی ها ی پی در پی مردم را به کوچه فراری نمايند و دست 
  .ان دهندآورد های دروغين و عوام فريبانه و نمايشی و فرمايشی خود را نش

نقل و انتقال بازداشتی ها از پليس امنيت مرکزی به کمپ کهريزک و اهداف 
  : آن 

پس از اينکه مدتی بازداشتی ها در محيط کالنتری ها و پايگاه های پليس 
امنيت و پليس امنيت مرکزی بازجويی و ضرب و شتم شدند و با توجه به 

اينکه خانواده های کوچکی محدوديت مکانی بعضا امکان سازمان دهی به 
بازداشتيان و قربانيان و افکار عمومی پيگير مسئله بودند و تردد پی در پی 
آمبوالنس و اتومبيل های نقل و انتقال متهمين بازداشتی در محدوده پليس 
امنيت مشکل ساز شده بود بازداشتی ها را در اکيب های مختلف برای آزادی 

 کمپ کهريزک واقع در شهر سنگ عمل بيشتر و سازمان دهی در کارها به

شهر ری نزديک به آسايشگاه سالمندان کهريزک مستقر در وسط بيابان 
  .منتقل نمودند

  : وضعيت فيزيکی کمپ کهريزک 
 سال پيش در پی عمليات جزيره 7کمپ کهريزک مکانی است که نزديک به 

در محدوده محله خاک سفيد جهت اسکان بازداشت شدگان احداث و 
  . شد بکارگيری

اين کمپ در وسط محيط خالی از سکنه و بيابان قرار دارد که دارای يک 
 اتاق قرنطينه می باشد ، اين مکان فاقد امکانات آب 2 اتاق و 8سالن ، 

شهری می باشد و مدتها به صورت متروک و بال استفاده بوده و دارای تلفن 
 نمی باشد و و يا محل مالقات ، سيستم تحويه ، سيستم سرمايش و گرمايش

در اتاق های آن از کف پوش ، موکت و تخت خواب خبری نيست ، سيستم 
نور رسانی آن بسيار ضعيف است  از سرويس های بهداشتی مفيد و حمام و 
مرکز درمانی در اين کمپ نگهداری بازداشتی های عمليات ارتقای امنيت 

  . اجتماعی خبری نيست 
  : آب 

هريزک آب لوله کشی وجود ندارد و افراد تا همانگونه که گفته شد در کمپ ک
سه ماه به طور قطع حق استفاده از آب در مورد دستشويی نداشتند و هر 
گونه استفاده از آب و يا درخواست آب به شرط کتک خوردن و ضربات پی 
در پی شلنگ و کابل مقدور بود تا آب تسويه نشده کمپ از طريق تانکر های 

  .آب رسانی  تهيه می شد 
البته تا يک ماهه اول هر قدر که آب نياز بود افراد از طريق گالن های 
آغشته به گازوئيل و بنزين آب می نوشيدند که اکثرا باعث حال به هم 
خوردگی و اسفراغ ميشد ، الزم به ذکر است در ماه های آخر بازداشت کمپ 

  . د تا حدودی اين مشکل با شل کردن سر کيسه افراد بازداشتی  مرتفع ش
البته پس از گذشت يک ماه از بازداشت در کمپ با کلی زد و بند به اندازه 
نصف يک گالن چهار ليتری آب داده ميشد و آن هم دو هفته ای يک بار ، تا 
افراد صورتشان را بشويند و برای ماموران قابل تحمل باشند ، در اين 

  . ح نيست وضعيت توضيح در مورد مصرف آب در موارد بهداشتی قابل طر
در حدود دو ماه اول بازداشت هر کسی می خواست از دستشويی و توالت 
سه دقيقه ای آنجا استفاده کند ، بايد در ساعات مقرر استفاده از دستشويی 

 شب تصميم خود را بگيرند و با خوردن و تحمل کابل 10 صبح و 10يعنی 
فاده از آب را و باتوم و سينه خيز رفتن و پارس کردن مثل سگ اجازه است

پيدا کنند ،  فقدان اجازه استفاده از آب بازداشتی ها را اکثرا به بيماری های 
پوستی و شپش آن هم در گرمای تابستان وگال مبتال کرد که هنوز آثار و 

  .عالئم اين بيماری را در تن و بدن و سر صورت آنان مشهود است 
  :غذا

ی و پايگاههای پليس امنيت و وضعيت تغذيه در مدت بازداشت چه در کالنتر
پليس امنيت مرکزی وضعيت و دستورالعمل خاصی نداشت تا چند روز اول 
که اصال غذا خوردن و غذا دادن به بازداشتيها مفهومی نداشت و از پس 
مانده های کارکنان به حالت پرت کردن داخل جمعيت بازداشتيها، غذا می 

. در کمپ کهريزک به خود گرفتدادند که اين وضعيت غذا نظم دردآوری را 
 :پس از بازديد سردار رادان که در آن خطاب به بازداشتيها گفت 

آنقدر اينجا شکنجه می شويد و بی آب و غذا نگه داشته می شويد تا اندازه (
موش شويد و از ميان ميله های سلول های بازداشتگاه رد شويد و تازه اين 

  )گاه و زندان ديگر منتقل می شويدموقع است که اگر زنده مانديد به داد
 وعده در 2با اين دستورات وفرمايش صريح ايشان، غذای بازداشتيها، 

 شب تعيين شد که به صورت باور 21:30 بعد ازظهر 16:30ساعت 
نکردنی در هر وعده دقيقا يک چهارم نان لواش به همراه يک سيب زمينی 

ن هم به صورت عادی  گرم داده می شد ، که آ50بسيار کوچک ميانگين 
داده نمی شد و به صورت پرتابی بين زندانيان پرت می کردند و بعضی 
اوقات برای تفريح افردای را که ضعيف بودند و تا به آن روز اين محيط ها 
را نديده بودند، وادار می کردند برای گرفتن نان و يک عدد سيب زمينی، 

يب زمينی را بگيرند که مثل سگ چهار دست و پا پارس کنند و با دهان س
 ماه چنان تاثيری گذاشت که غير قابل باور 4اين سوء تغذيه در طی مدت 

بود و آن اينکه با کوچک ترين ضرب وشتم، افراد بازداشتی بيهوش می 
شدند و از حال می رفتند و اکثر افراد بازداشتی مابين يک سوم تا يک دوم  

  .وزن خود را ازدست دادند 
و عوارض مشهود اين مساله، بدنهای الغر و رنجور انتقالی يکی از عالئم 

ها به زندان های اوين و قزل حصار است که هنوز عليرغم گذشت مدت ها 
از انتقالشان، هنوز به شرايط عادی بازنگشته اند و از انواع بيماريهای 
گوارشی رنج می برند و هنوز دوا و درمان های بهداريهای زندان ها در 

  .ه جايی نرسيده استموردشان ب
 :درمان و مصدومين

در کمپ کهريزک برای مواقع اضطراری مثل اغما و بيهوشی طوالنی و 
ترکيدگی فتخ يا آپانديس و يا امثال آن که خطر مرگ وجود داشت  در خارج 
از محدوده بهيار وجود داشت و در صورت شديد بودن جراحات و خطر فوت 

و دست ها و . انتظامی انتقال می يافتمضروب به بيمارستان سجاد نيروی 
پاهای شکسته ای که از آن خون جاری نمی شد و يا شکستن انگشتان، 
گونه و بينی و انواع کبوده های تن وبدن و امثال آن هيچ گونه درمان و 
ارسال توجيهی نداشت تا زمانی که شخص بازداشتی درست و حسابی بر اثر 

قط برای گچ گرفتن دست و پا به و آن وقت ف آن مضروبيت شکنجه شود
البته در اين بين افراد زيادی هم بودند که بر اثر . بيمارستان اعزام می شد
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عدم رسيدگی بلند مدت به شکستگيها دست ها يا پاها و يا انگشتانشان کج 
  .جوش خورده است

  :انواع و اقسام و ساعات شکنجه ها و عوامل دخيل
  :يزکشکنجه های لحظه ورود به کمپ کهر

پس از پياده شدن بازداشتيها از وسايل نقليه انتقال در بيابان های اطراف 
کمپ، آنها را مامورين کمپ و مامورين انتقال محاصره کرده و لخت می 
کردند و فقط اجازه داشتند يک شرت بر تن داشته باشند و مراسم پيشواز و 

تقال، در اوج خوشامد به کمپ شروع می شد و اکثر اين مراسم و نقل و ان
  .گرما و داغی زمين و آسفالت يا در گرگ و ميش غروب شروع می شد 

چراغهای روشن اتومبيلهای پليس، محدوده شکنجه و سينه خيز بر روی 
شن و ماسه و خار و خاشاک و آسفالت را مشخص می کرد و بازداشتيهای 

م و کابل منتقل شده شروع به سينه خيز رفتن می کردند و عده ای هم با باتو
و شلنگ و حتی دسته بيل به جانشان می افتادند و حتی در اين بين نمی 
گذاشتند که يک بشکه خالی قير که پر از آب بود هم بيکار بماند و شلنگ و 
کابل و تسمه را در آن فرو می بردند و بر سر و بدن بازداشيهای انتقالی به 

  . کمپ ميزدند
باندن کمربند و فانوسخه به گردن سينه خيز البته مامورينی هم بودند که با تا

روندگان، آنها را ثابت نگه می داشتند تا سايرين بتوانند با ضربات پوتين و 
چوب و کابل آنها را مضروب کنند و يا آنقدر بشين پاشو و کالغ پر و شنا 
می بردند تا بازداشتيها از حال بروند و حتی قادر به فرار و حرکت و عکس 

و پس از همه اين اعمال همانطور همه را . رابر ضربات نباشندالعمل در ب
  . لخت به طرف سلول ها و بندهای اصلی می بردند

با وحشت افرادی که قبل از گروه جديد آنجا هستند را چند برابر کنند و بعد 
لباس ها را پرت می کردند تا افراد لخت شده بپوشند البته در بين افرادی از 

ده شده و يا لخت بودند که تا آزادی اولين گروه در کمپ خانه ها لخت آور
 روز لخت گذران می کردند و لخت می 50  به مدت حدود 20/4/86يعنی 

خوابيدند و لخت شکنجه می شدند و لخت بازجويی می دادند تا وقتی که 
  .اولين گروه آزادی ها لباس های خود را به آنها دادند

  :پمحيط داخلی سالن و اتاق های کم
 اتاق وجود دارد که بازداشتيها را به آنجا منتقل می 8در داخل سالن کمپ، 

 نفر نيز می 100 الی 70 نفر بود که تا 20کردند و گنجايش اتاق ها حداکثر 
از کف پوش و موکت و تخت و زيرانداز و روانداز خبری نبود و . گنجاندند

اق ها می خوابيدند  ماه بدون استثنا بر روی موزاييک کف ات3همه به مدت 
  .و به راحتی حيوانات موزی و سوسک و حشرات در اتاق تردد می کردند 

 روز اول درب اتاق ها را باز نمی کردند و بازداشتيها در همان 20حدود 
محيط اتاق ها ادرار و مدفوع می کردند و با شديدترين ضرب و شتم ها 

تی تا مدتی در اتاق ها از اجازه استفاده از دست شويی را پيدا می کردند و ح
يک پتوی تا شده به عنوان اسفنج در توالت در مقابل ديدگان يکديگر 
استفاده می کردند که بوی تفعن همه را مريض کرده بود و پس از گذشت 

 روز و شدت يافتن وضعيت و حتی قابل تردد نشدن مامورين از پمپ 20
از مدفوع و ادرار پاک فشار قوی تانکر آب استفاده کردند و کف سلول ها 

همچنين تا مدت ها که افرادی انتقال شوند و قرنطينه باز شود، نفرات . شد
  .اتاق نوبتی می خوابيدند

دقيقا کمتر از نيم متر جا برای هر نفر وجود داشت و حتی تنفس کردن بسيار 
در حاليکه تمام بدن ها مضروب . سخت بود چه برسد به نشستن يا خوابيدن

اد ناله می کردند و پس از باال رفتن بيش از حد جمعيت درب بود و افر
قرنطينه ها باز شد و افراد به آنجا انتقال پيدا کردند که بنابه گفته چيزی 

 نفر در اين عمليات بازداشت و به کمپ کهريزکی که ظرفيت آن 730حدود 
  . نفر بود منتقل شدند 250حداکثر 

  :اق ها و سالن کمپضرب و شتم ها و شکنجه ها در داخل ات
اصل عمليات شکنجه در کمپ کهريزک در محيط  سالن اصلی و چند اتاق 
افسر نگهبانی انجام می شد، که اکثر افردا شکنجه گر، به غير از عده ای 
گروهبان که نقاب به صورت و لباس نظامی به تن داشتند، مابقی ماموران 

داشتيها را شکنجه ضرب و شتم و شکنجه با لباسهای شخصی بودند و باز
می دادند که اکثرا مستقيما از عوامل پشت پرده دستور می گرفتند که بنابه 
شواهد در بين آنان، جالدانی به نامهای ستوان عليرضا صادقی، سيدعلی 
اکبر منافی و دستيارش به نام کميل بودند که سردمدار شکنجه های 

له های فلزی آب بودند متوحشانه و شکستن دست و پاهای بازداشتی ها با لو
 بار بازديد سردار رادان به همراه سردار معمولی، رئيس 2که در اين بين 

مامورين ويژه عملياتی، تجديد روحيه ای برای شکنجه گران ارتقا امنيت 
اجتماعی بود که در آن سردار رادان با حضور در سالن کمپ کهريزک و 

  :طالبی را ادا نموده سخنرانی برای بازداشتی ها و مامورين چنين م
ما اختيار مطلق در برخورد با شماها داريم تا آن حد که تک تک شما را  (

بکشيم و در اين بيابان ها دفن کنيم  و صدايتان هم به جايی نرسد و تا 
مطمئن نشويم که عمليات ارتقا امنيت اجتماعی به اهداف خود رسيده، شما 

در اينجا نميريد، بايد اندازه موش در اينجا پاسخگوی ما خواهيد بود واگر 
شويد تا از بين اين ميله ها بگذريد و آنوقت به دادگاهها يا زندانها منتقل 
شويد و رو به مامورين حاضر ادامه داد آنقدر اين ها را بزنيد تا صدای سگ 
دربياورند، به اندازه موش شوند و اگر کسی هم زير دست و پا کشته شد من 

  )پاسخگو خواهم بود
اينچنين مجوزهای علنی در مورد آزادی بی حد و حصر شکنجه، باعث می 

 نفره، به سالن ها و اتاق ها حمله می 20شد که مامورين در دسته های 

کردند و آنقدر بازداشتيها را با باتوم و کابل و خصوصا شوک الکتريکی می 
که اکثرا زدند تا از حال بروند تا قادر به حرکت نباشند و بعد عده ای را 

لباس بر تن نداشتند، کشان کشان به راهروهای سالن می آوردند و چند نفر 
چند نفر به هم می بستند و دست يکی را به پای ديگری و پای ديگری را به 
دست ديگری می بستند و با زنجير به ميله های سلول ها و اتاق ها می 

  .بستند 
وع می شد و آن ضرب بعد از بستن، ضرب و شتم در شديدتين وضعيت شر

و شتم با سيم های نازک بافته شده برق، مشت و لگد و سيلی پی در پی 
چون دست ها و پاها . بود، در اين بين بستن کمانی و قپانی از همه بدتر بود

را از پشت به هم می بستند و ميله از الی آن رد می کردند و شخص را تاب 
شخص با دست و پای بسته در می دادند و با رها کردن ميله از ارتفاع 

حاليکه مثل کمان از پشت بسته شده با سر و صورت و پهلو روی کف های 
بتونی و موزاييکی می افتاد و يا پی در پی افراد را با اسامی صدا می زدند و 
با بستن پاها به يک چوب ثابت، تعزير ميکردند و ميزدند تا جايی که کف پا 

  .ملتهب و متورم شود 
ن را مجبور به راه رفتن بر روی پای متورم شده می نمودند و يا سپس آنا

بازداشتيها را صدا ميزدند و با ضربات باتوم و پوتين و خصوصا وارد 
آوردن شوک الکتريکی وادار به لخت شدن و کشف اورت  مقابل چشم 
سايرين می کردند و به حالت نمايشی از جهت تحقير در مقابل چشم همه 

 استعمال باتوم و شيشه به آنها می پرداختند و در آخر بلندگو بازداشتيها به
... را به دستشان می دادند و می گفتند برای اتمام شدن شکنجه بگو 

که بازداشتی اين . است و بعد برو اتاقت... است، زنم ... خوردم، مادرم 
اعمال را انجام می داد و پس از گذشتن از تونل انسانی هم ضرب وشتم 

  . و کابل و سيم خود را به اتاق می رساندباتوم 
اين يورشهای وحشيانه به شکسته شدن دست و پای عده زيادی انجاميد و 
تعدادی نيز دچار مشکالت روحی و روانی بر اثر فشارها و شکنجه ها شدند 
، چند نفری بر اثر ضربات به کمر و سر دچار عدم کنترل ادرار شدند و 

ان خود را از دست دادند و کشته شدند که بنا به تعدادی هم زير دست و پا ج
شهادت جمع زيادی از بازداشتيهای کهريزک و پليس امنيت تا مورخه 

  . فرد تحت عناوين مختلف کشته شدند13،   30/6/86
مامورين برای فريب، علت مرگ و کشته شدن ، آنان را بيماری قلبی و يا 

ی کردند، که تنها يکی از ابتال به بيماريهايی همچون هپاتيت اعالم م
 در کمپ بود که در شب شکنجه بازداشتيها، 11/4/86تاريخهای مستند 

در اثر دستبند زدن به پا به . آپانديس يک نفر ترکيد و فتخ يک نفر پاره شد
صورت کمانی، قوزک پاهای يک بازداشتی ديگر کنده شد و در طی عمل 

 نفر نيز کشته 3ند شد و جراحی از ران پای او به قسمت آسيب ديده پيو
شدند که البته در اين روز دست ها و پاهای بسياری شکست که چون  
اضطرار نداشت و منجر به فوت نمی شد به بيمارستان سجاد نيروی انتظامی 

  .منتقل نشدند
آخرين ترفند شکنجه هم مثل پليس امنيت بستن به تخت سربازان بود و 

به ادرار بر روی شخص به تخت بسته وادار کردن عده ای از بازداشتيها 
شده بود ، و البته به خاطر دور بودن دستشوييها از ليسيدن توالت بر خالف 

  . پليس امنيت، بازداشتيها را معاف کردند
 سانتی 80ناگفته نماند مامورين از سه قالده سوسمار صحرايی بزرگ حداقل 

تاده بودند يا از مکان متر که گويا در بيابان های آن منطقه زنده در دام اف
ديگر به آنجا منتقل شده بودند نيز قافل نماندند و با انداختن آنها بر روی 
صورت يا درون لباس فردی که دست ها و پاهايش بسته بود برای هر چه 
بيشتر ترساندن وی استفاده می نمودتد که اين شکنجه بيشتر در مورد 

ت و به آنجا منتقل شده بودند  تير ماه بازداش5افرادی که قبل از تاريخ 
استفاده گشته است در توضيح ناممکن شدت اعمال غير انسانی تنها می 
توان گفت جالدان الحق و االنصاف در شکنجه و ضرب و شتم و سفيد کردن 

 ماه پس از 2تا . روی تمام شکنجه گران سطح جهان سنگ تمام گذاشتند
دند و حتی افرادی بودند در  وعده شکنجه می ش4بازداشت، تمام افراد در 

 بعد 4 صبح، 10 بار فلک می شدند که ساعات منظم و ثابت شکنجه  2روز 
  . شب بود12 شب و 10از ظهر، 

  :پيرترين و جوان ترين بازداشتيها
 سال 30ميانگين سنی افراد بازداشت شده در عمليات ارتقا امنيت اجتماعی 

 ساله می بودند که 80 ساله و 62 نفر پيرمرد 2بود که پيرترين بازداشتيها 
به خاطر اعتراض به نحوه ورود مامورين لباس شخصی به منزل، بازداشت 
شده بودند و به همراه فرزندان خود توقيف بودند و جوان ترين بازداشتيها 

 ساله بود که به جای برادرش بازداشت شده بود و چند 14يک نفر نوجوان 
 که در پارک دستگير شده بودند و  ساله بودند16 الی 15نفر نوجوان 

 نفر نيز زير 80اتهامشان مزاحمت و ولگردی بود و تعداد زيادی بالغ بر 
 سال بودند که بدون هيچ گونه سوال و جوابی در تمام 18سن قانونی 

 ماه بازداشت 3 روز الی 40مراحل، شکنجه می شدند و در نهايت پس از 
قل و تعدادی آزاد شدند و معلوم نشد بدون کيفر خواست تعدادی به زندان منت

  . اين همه مدت چرا ضرب و شتم و شکنجه شدند و صدايشان به جايی نرسيد
  :اولين دسته آزاديها

آزاد شدند ) 86 20/4( اولين دسته آزاديها از کمپ کهريزک اواخر تيرماه  
 نفره که اکثر افراد بی گناه و اشتباه دستگير شده و کسب و 30، دسته ای 

ار دار و پيگيری شونده بودند که البته مراحل شکنجه را گذرانده بودند که ک
بازداشتشان آزاد شده بودند و حتی %  100بر اثر غير قابل توجيه بودن 
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کوچک ترين درصد صدور کيفر خواست حتی با وجود اغرارهای تحت 
  .شکنجه و پرونده سازی واهی وجود نداشت

  :احيای شرافت اسالمی و انسانی
بايد گفت در مواردی پليس امنيت و سران آن نيز از قافله کرامت و شرف به 

 عدد سيب زمينی، نيمه شعبان را 2دور نماندند و با دادن يک نوبت نفری 
پاس داشتند که اين بزرگواری شرافتمندانه از جهت احيای شرافت انسانی و 

  .اسالمی جای تقدير و سپاس دارد
   :ريبی در مقوله اعدام هافريب افکار عمومی و عوام ف

 ارتقا امنيت اجتماعی باالخص در تهران و 2 و 1در مقوله عمليت های 
 نفر دستگير شدند و 730شدت غيرمنتظره عمليات که در آن تعداد بيش از 

 ماه بازجويی و ضرب وشتم و دست و پا شکستن ها و بوق و کرنا 4طی 
 نفر 30امد، و در مورد کردن ها و حتی کشتن ها، دست آوردی به دست ني

از همه اين تعداد بازداشتيها آن هم با هزاران پرونده سازی و بگير و ببند و 
اغراق و تنظيم گزارشات، کيفرخواست صادر گرديد که در نهايت با 
آبروريزی داخلی و خارجی و عوامفريبی و تحقير و متهم شدن به نقض 

ی و رسانه های داخلی و حقوق شهروندی و حقوق بشر در مجامع بين الملل
  .خارجی منجر گرديد

برای خروج از بحران و عوامفريبی و القای غيرمستقيم به مردم در مورد 
پيروزمندانه بودن عمليات پليس امنيت، طی سلسله اعدام های دسته جمعی، 
طوری سياست پردازی و سناريو پردازی شد که افکار عمومی فکر کنند که 

ه را با عناوين اراذل و اوباش و مخلين جامعه در پليس افراد دستگير کرد
در حاليکه اکثر افراد . کمتر از يک ماه با اختيارات فوق العاده اعدام می کند

اعدام شده سالهای طوالنی در زندانها بوده اند و شايد اگر قضيه اعاده 
حيثيت پليس در مقوله شکست طرح کذايی ايجاد رعب و وحشت در جامعه 

ل اين افراد به اين زوديها اعدام نمی شدند و اعدام آنها به حساب نبود، حداق
  .دستاوردهای پيروزمندانه کاذب پليس امنيت گذاشته نمی شد

عملياتی که صد ها بازداشتی داشت و مباحث بسياری را برانگيخت ولی 
متهم و مجرم  واقعی و قابل ارائه ای به افکار عمومی را نداشت، حداقل در 

  .اء امنيت اجتماعیمورد ارتق
شايان ذکر است تعدادی از قربانيان اين طرح نقل می نمايند که با انتقال آنان 
به اتاق های مخصوص چند دوربينه و مجهز به فيلم برداری از آنان به 
اجبار خواسته شده است تا با در دست گرفتن قمه به سوی ديوار با تصور 

رت فردی با جمعی حمله نمايند و اينکه يک مغازه است با اربده کشی به صو
يا در ژست های مختلف با انواع سالح های سرد به ذکر آنچه مامورين با 
شکنجه از آنان خواسته اند بپردازند و اينگونه صحنه ها که با تجهيزات و 

 مرتبه نيز تکرار 8افراد حرفه ای فيلمبرداری و در بعضی موارد حتی تا 
 .ا به معرض نمايش عموم خواهد گذاشت گشته است بزودی کارکرد خود ر

  :وضعيت فعلی کمپ کهريزک
 نفر در حال حاضر نگهداری می 30در فصل حال در کمپ کهريزک کمتر از 

 اوين 240شوند و مابقی افراد يا به زندانهای اوين و قزل حصار و بند 
 اکنون نيز در کمپ کهريزک نيروی انتطامی. منتقل شده اند و يا آزاد شده اند

در حال نصب کانکس و کانتينر و احداث سلول های انفرادی است که قطعا 
 .درعمليات متشابهی در آينده از آن محيط بتواند استفاده کند

شرح نهايی و سخن آخر در مورد عمليات به اصطالح ارتقا امنيت اجتماعی 
:  

در شرح نهايی اين گزارش مستند معروض می داريم که تمام مستندات و 
ات تنظيمی توسط اين مجموعه به صورت ارتباط مستقيم و يا گزارش

غيرمستقيم با تعداد کثيری از قربانيان طرح کامال سياسی به اصطالح ارتقا 
امنيت اجتماعی و خانوده های آنان تهيه و گردآوری گرديد، که در مجموع 
با استنداد به وضعيت جسمانی و روحی افراد مورد تحقيق ماست، که همگی 

ن استثنا از بحران روحی و روانی  وعوارض جسمانی بر اثر ضرب و بدو
شتم و شکنجه های پی در پی و اعمال حربه گرسنه و تشنه نگه داشتن رنج 
می برند، می توان گفت فجايع رخ داده در طی عمليات ارتقا امنيت اجتماعی 

 جزواستثنايی ترين و ضد انسانی ترين موارد نقض حقوق بشر در 2 و 1
ران در طی چند ساله اخير بوده که در طی آن افراد بسياری به طور صد اي

در صد بی گناه بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و با توجه به 
 سال کودک محسوب می شود و تعداد زيادی از اين طبقه 18اينکه سن زير 

بل سنی در طی عمليات فوق در بازداشت بوده و هستند و شکنجه های غيرقا
  .باور و درد آوری را تحمل کرده و می کنند

 تک تک افرادی که در طی اين مدت به چشم ديده ايم، بدون استثنا از 
بيماريهای گوارشی و سوء تغذيه رنج می برند و بر اثر تحقيرات دچار 
سرخوردگی و افسردگی و ترس بی مورد و گوشه گيری شده اند که اسامی 

  11/7/86 همراه محل استقرار فعلی آنان تا تاريخ تعدادی از اين قرباناين به
ليست اسامی افراد را   :جهت تنوير افکار عمومی به قرار ذيل اعالم ميگردد

  : در اين سايت مالحظه نمائيد
/ir.blogfa.hra-iran.www://http/  

کميته ای حقيقت ياب و دادگاهی بين همچنين اين مجموعه خواهان تشکيل 
المللی برای رسيدگی به اين جنايات می باشد و توانايی اثبات تماميت اين 
گزارش مستند را با در اختيار داشتن شاهدين و مستندات کافی و ارائه آن به 

 .هر دادگاه صالحی در هر نقطه دنيا را دارا می باشد

………………………………… 

 ادعاهای احمدی نژاد
 زمينه حقوق ملی و حقوق زناندر 

 جوان بلوچ را در زندان زير تيغ 700در حالی که رژيم حدود *
اعدام نگاه داشته و صدها نفر در آذربايجان به طرز وحشيانه ای 

احمدی نژاد به خبرگزاری روسی , بازداشت و شکنجه شده اند
طبق قوانين، اقوام گوناگون در ايران از حقوق :ايتارتاس گفته است

ها نسبت به بقيه اقوام بيشتر  يكسان برخوردارند و حتى حقوق اقليت
 هزار زن و دختر ايرانی در 40و در حالی که بيش از ." است

, جريان طرح مبارزه با بدحجابی در سراسر کشور بازداشت شده اند
حجاب را به صورت ).. ايران(زنان :"احمدی نژاد گفته است
 ..اند اختياري، انتخاب آرده

 از سخنرانی در دانشگاه کلمبيا که احمدی نژاد دروغ های پس
گويا فرايندی در مرزشکنی و , بزرگ در مورد آزادی در ايران گفت

رکورد زنی در زمينه وقاحت در دروغ گويی از سوی وی آغاز شده 
و اين فرايند ظاهرا تاثير چندانی هم از واکنش های فعاالن . است

زيرا اگر می . ور نمی گيرد جنبش های مطرح اعتراضی در کش
احمدی نژاد پاسخ ادعاهای دروغش در مورد وجود آزادی , گرفت

در ايران را در فريادهای خشم آگين دانشجويان معترض به استبداد 
و ديکتاتوری در جريان حضورش در دانشگاه تهران در هفته اخير 
غ دريافت کرده بود و بنابراين ديگر نبايد به سرش می زند که درو

هايی جديد و به مراتب بطرگ تر از آنچه در دانشگاه کلمبيا بر زبان 
 .  ايتارتاس بر زبان آورداين بار در مصاحبه با خبرگزاری, آورد

 مهر در مصاحبه با خبرگزاری ايتارتاس 21احمدی نژاد روز شنبه 
و شبكه دولتى روسيه ضمن تاکيدات غليظ و پررنگ بر اهميت 

به , که البته علت آن هم بر همه روشن استروابط تهران و روسيه 
در حالی که اين رژيم حدود . طرح دروغ های بسيار بزرگ پرداخت

 جوان بلوچ را در زندان به عنوان گروگان زير تيغ اعدام نگاه 700
و صدها فعال ملی از آذربايجان در يک سال اخير به , داشته است

 کوچک ترين و, طرز وحشيانه ای بازداشت و شکنجه شده اند
وارد , بستن وبالگ ها, توقيف نشريات, مطالبه ملی با دستگيری

و شکنجه " دشمن"وابستگی به , "تهديد امنيت ملی"ساختن اتهام 
احمدی نژاد در پاسخ به ايتارتاس در مورد , و اعدام روبرو می شود

طبق قوانين، :"وضعيت اقوام و اقليت های ملی در ايران مدعی شد
ن در ايران از حقوق يكسان برخوردارند و حتى حقوق اقوام گوناگو

 ." نسبت به بقيه اقوام بيشتر استها  اقليت
احمدی نژاد البته نگفت که اگر کسی بخواهد حتی برای اجرای همين 

مثال حق آموزش به , قوانين مورد اشاره او در زمينه حقوق ملی
  چه باليی بر سرش خواهد آمد؟ , زبان مادری تالش کند

احمدی نژاد ضمن سکوت کامل ,  مورد نقش زن در جامعه ايرانیدر
نسبت به موارد متعدد بی حقوقی زنان ايران و موج سرکوب فعاالن 

مطابق :"با انکار بی شرمانه آپارتايد جنسی در ايران مدعی شد, زن
. قوانين، فرقى بين زن و مرد از لحاظ برابرى در حقوق وجود ندارد

." ارند آه مردها از آن برخوردار هستندزنان همان حقوقى را د
احمدی نژاد اين دروغ بزرگ را در حالی گفته است که در قوانين 

شهادت , مسافرت, قضاوت, حضانت, اسالمی آشکارا در زمينه ارث
و جزا نابرابری های شنيع و قرون وسطايی مبتنی بر شرع اسالم 

با توجه به زنان :"او در توجيه حجاب مدعی شد. نهادينه شده است
 ." اند ورت اختياري، انتخاب آردهپايبندى به دين و اخالقيات، حجاب را به ص

از آنجا که اين دروغ ديگر آنقدر بزرگ بود که می توانست متضمن 
" اختياری"اين خطر باشد که فعاالن جنبش زنان با اشاره به ادعای 

, به استناد حرف های رييس جمهور حکومت اسالمی, بودن حجاب
البته اين "احمدی نژاد اضافه کرد که , کنند" اختيار"بی حجابی را 

ها آه البته به  قانونى هم است و اگر بعضى آنترل) حجاب(مساله 
گيرد، به خاطر صيانت از حقوق  باشد صورت مي صورت محدود مي

 ."  اخالقى جامعه و خود زنان استو امنيت
تم شده توسط از نظر احمدی نژاد چهره خونين زنان ضرب و ش

ماموران نهی از منکر رژيم و اوباشان امنيتی و انتظامی در خيابان 
کنترل "های پايتخت که تصاوير آن در همه جهان پخش شده است 

 هزار زن 40او در اين مصاحبه دستگيری بيش از . است" محدود
در همين " مفاسد اخالقی"در جريان طرح مبارزه با باصطالح 

در عوض با پررويی خاصی . ی پرده پوشی کردماههای اخير را بکل
که واقعا حتی در ميان آخوندها هم کم نظير است همه محدوديت های 
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زنان با اين پوشش، به راحتى :"نفس گير حجاب را رد کرد و گفت
ها  آنآه جسم  ها حضور پيدا آنند و بدون اين توانند در تمام عرصه مي

 ." گيرد د احترام و توجه قرار ميهاى آنان مور مورد توجه باشد، انديشه
احمدی نژاد از يک سو به عنوان يک حزب اللهی انديشه حزب 

به " توجه"اللهی ها را بيان می کند که مانند بيماران جنسی 
" توجه و احترام به زنان"زنان را عامل انحراف آنها از " جسم"

می دانند و به جای درمان ذهنيت منحرف خود آزادی پوشش زنان 
ا منکوب می کنند و می دانيم که به نام مبارزه با مفاسد اجتماعی ر

با چماق و باتوم و سرنيزه به جان زنان می افتند تا آنها را زير 
از سوی ديگر بدون ذره ای شرم از , حجاب سياه زنده بگور کنند

آيا . ميان مردان و زنان در ايران دم می زند" برابرى در حقوق"
 که نيمی از آحاد جامعه بايد در پوشش خود برابری در حقوق است

ديگر آزاد باشند و نيمی ديگر بايد خود را زنده بگور کنند تا آن نيمه 
  اش نسبت زن منحرف نشود؟ "احترام"و " توجه"تحريک نشود و 

می تواند , آيا قانونی که بايد اين نابرابری توحش آميز را توجيه کند
  پوشش باشد؟ متضمن برابری زن و مرد در زمينه 

احمدی نژاد که امنيتی هايش هر چند ماه به چند ماه مثل سگ های 
وقاحت را به جايی رساند که در گفتگو , هار به جان زنان می افتند

با ايتارتاس زنان هم انديش خويش يعنی زنان حزب اللهی را 
زنان روسيه "خواند که گويا " الگوى خوبى براى زنان روسيه"
  ." اى صميمى و با محبت از آن بهره ببرند داشتن خانوادهتوانند براى  مي

احمدی نژاد در مصاحبه خود با ايتارتاس به نکات ديگری هم اشاره 
ستايش از خويش در جريان , که به طور خالصه, کرده است

توصيه به پوتين برای اجرای , سخنرانی اش در دانشگاه کلمبيا
او به عنوان رييس رابطه موقعيت , سفرهای استانی در روسيه

  .جمهور با خصلت آخوندی و اسالمی رژيم از آن جمله است
  روشنگریبرگرفته ازسايت 

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

 آنها نمی خواهند اطاعت کنند

 
او .  را شخصيتی کاريسماتيک و محبوب معرفی کرده انديادويگا

  .يکردهنگام بازداشت سازش را با خود حمل م
مذهبي، چيزی را که مطلقا تحمل نمی کنند رقيب است، آنهم  مقامات

رقيبی که مدعی باشد از طرف خدای خود آنها دستورات جديدی آورده 
  . است که بنای قدرت آن ها را روی يخ قرار ميدهد

 پليس لهستانی ملبس به 150، بيش از 2007 اکتبر10روز چهارشنبه 
معه در شهر کازميرز دونلی در شرق لباس های ضد شورش به يک صو

 راهبه ساکن آن را دستگير نموده و صومعه 65لهستان حمله کرده و 
در خبرهايی که با امساک در رسانه های بزرگ منتشر شد . را بستند

آمده است راهبه ها عليه کليسای کاتوليک شورش کرده بودند و حمله 
آقای . رفتپليس به درخواست مقامات کليسای لهستان صورت گ

Mieczyslaw Puzewicz سخنگوی کليسای کاتوليک رم در 
لهستان در مورد علت مراجعه به پليس و اخراج و دستگيری راهبه ها 

  .آنها اطاعت نمی کردند, : و بستن صومعه گفت
 20زندگی اين راهبه ها که بنا بر گزارشات بيشتر آنها در سال های 

هايی که کليسای کاتوليک در مورد سن خود به سر می برند، با همه چيز
ظاهرا قرار بر اين است که . راهبه ها آموزش ميدهد، در تناقض بود

راهبه ها مظهر اطاعت باشند و در بيشتر شاخه های مذهبی در اين راه 
بايد خود را از بسياری از لذايد عادی زندگی محروم کرده و عمر خود 

ات خلقت در سکوت و را در سکوت به دعا و ثنا و تعمق در معجز
اما وقتی پليس به اين صومعه حمله کرد صدای . خاموشی بگذرانند

وقتی پليس می خواست . موزيک و آواز در ساختمان به گوش ميرسيد
آنها را با اتوبوس به بازداشتگاه ببرد، آنها گيتار، دايره زنگي، طبل و 

 چند تن در گزارشات آمده است. وسايل ديگر موسيقی را با خود بردند
آنها به نشانه مقاومت . از راهبه ها حامله بودند و يکی بچه بغل داشت

بلند آواز می خواندند و می نواختند، اما بعضی از آنها هم خطاب به 
 , خدمتکار شيطان , : پليس فرياد ميزدند

 Jadwigaاز قرار معلوم راهبه ها، دو سال بودکه تحت رهبری خانم 
Ligockaندگی را انتخاب کرده و به آن ادامه ، يک روش جديد ز

 راهبه همراه او را از کليسا 9وقتی واتيکان اين زن جوان و . ميدادند
آنها . اخراج کرد، بقيه راهبه ها از پيروی از دستور کليسا سرباز زدند

عليرغم دستور کليسا در صومعه ماندند و به ادعای کليسا آن را اشغال 
رسانه ها يادويگا را .  را اخراج کرده بودکليسا البته همه آنها. کردند

او هنگام بازداشت . شخصيتی کاريسماتيک و محبوب معرفی کرده اند
از اوايل امسال برای وادار کردن راهبه . سازش را با خود حمل ميکرد

ها به خروج از صومعه، برق آن را قطع کرده بودند، ولی آنها همچنان 
بنا برگزارش آسوشيتد . داری کردنددر صومعه ماندند و از ترک آن خود

پرس مردم محل به نشانه همدردی شبانه در خفا به آنها غذا می 
  . رساندند

براساس گزارش سخنگوی کليسا، جادويگا تحت تاثير يک کشيش 
فرانسيسکن به نام رومان کوماريژکو از روسيه سفيد قرار داشت که 

ادويگا هم شکايت و عليه خود ج. احتماال از لهستان اخراج خواهد شد
 . اتهاماتی تنظيم شده است

. سخنگوی واتيکان مطالبی در باره انحراف روانی اين گروه گفته است
به خاطر امساک رسانه ها ی بزرگ در نقل خبر اطالعات زيادی در 
  . مورد عقايد اين فرقه در دست نيست

 : اما ميدانيم
اشته باشد، چون داشته باشد، چه ند, انحراف روانی,چه اين فرقه *

بخشی از تعاليم آنها مربوط به نقض دستور اکيد خدا در رابطه با 
در مفهوم بنيادگرانه آن است، انتساب بدترين صفات به , پاکدامنی زنان,

همين چندی پيش ديديم در مورد خانم . آنها مستحب بلکه واجب است
ه خاطر اين ، يعنی ظاهرا ب,حمله به گاو مقدس, گابريله پائولی به خاطر 

پيشنهاد که ازدواج به قراردادی هفت ساله و قابل تمديد تبديل شود، هر 
نابدتری را به او نسبت دادند، حتی اورا به محله ای در فرانکفورت 

علت اصلی اين بود که در مقابل . حواله دادند که مرکز تن فروشی است
 پيشنهادات رهبری سابق حزب اتحاد سوسيال مسيحي، موتلف حزب

دمکرات مسيحي، مبنی بر تقويت خط محافظه کارانه و سنتی از باال، او 
اگر . پيشنهاد داده بود که تصميم در اين مورد به بدنه حزب واگذار شود

وضع سياستمدار متمرد از دستورات مذهبی اين باشد، راهبه ها که جای 
  . خود دارند

ود، جايی است که اين راهم ميدانيم که لهستان که محل تولد پاپ قبلی ب*
دررقابت سياسی دوران جنگ سرد، از قالب مذهبی نهايت استفاده به 
عمل آمد و اين کشور به يکی از مراکز تبليغات مذهبی تا حد بنيادگرايی 

بطوريکه لهستان اکنون همراه واتيکان و چند کشور . تبديل شد
 به امريکای التين يکی از شديدترين مقررات را در مورد حقوق مربوط

 . سقط جنين دارد
اين گويا کافی نيست و حزب ناسيونال فاشيست ليگ خانواده لهستان 

“League of Polish Families ” ،که در ائتالف حاکم است
خواهان ممنوعيت مطلق سقط جنين است، حتی در صورتی که جان مادر 

جالب اين است که گفته ميشود . در اثر حاملگی مورد تهديد قرار گيرد
 هم اکنون نيز که سقط جنين در موارد فوق مجاز است، به زحمت حتی

ميتوان پزشکی گير آورد که حاضر باشد در بيمارستان ها به اين عمل 
البته به گفته فعالين حقوق زنان اين باعث نمی شود که . اقدام کند

بسياری از همين پزشکان در مقابل دريافت پول سياه در شرايط غير 
به همين . م مخفيانه عمل سقط جنين را انجام دهندبهداشتی و ناسال

جهت کشتی معروف سقط جنين چندی پيش در کناره های اين کشور 
پهلو زد و البته با تظاهر کنندگان خشمگينی که تخم مرغ گنديده به 
سوی زنان پرتاب می کردند و توسط همين ليگ خانواده لهستان 

 . سازمان داده شده بودند روبرو شدند
 ميدانيم در جايی که تجاوز به حقوق زنان اينگونه مقبوليت رسمی و* 

داشته باشد، شورش عليه آن هم به شکل های مختلف از جمله اشکال 
زمانی که دولت : البته يک اميد هم هست. استثنايی خود را نمايان ميکند

حزبی در لهستان مرام دار بود و بر اساس مرام خود آشکار و پنهان با 
يت ميکرد، کليسا و آموزه های مذهبی نزد مردم مقبوليت مذهب ضد

حاال که دولت ها مرام خود را به ترويج مذهب و نقض حقوق . يافت
زنان براساس آموزه های آن اختصاص داده اند، شايد فرهنگ مردم 
لهستان راحت تر بتواند از قيد و بندهايی که ميخواهند بر اساس آموزه 

به هر حال تجربه .  زنان ببندند، خالص شودهای سنتی و مذهبی بر پای
 . ايران شاهد اين واقعيت است

باالخره، زندگی و دنيای : و سرانجام يک چيز قابل انکار نيست* 
  . معاصر، به نحوی راه خود را در اين صومعه باز کرده بود

  برگرفته از سايت روشنگری
………………………………………  
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 * ديدگاه *
 نگاهی به شرايط ايران،

  های همسايه نطقه خاورميانه و کشورم
  مرجان افتخاری

  
همه نيرو های چپ و انقالبی، آزاديخواهان و نيروهای 
مترقی ايرانی و خارجی، اتحايه های سراسری کارگری 

-اروپا، تمام مردم صلح دوست جهان و نيرو های ضد جنگ 
ضد امپرياليسم را در سرا سر دنيا بايد به جبهه ضد جنگ در 

ه جز ويرانی، آواره گی و هر نکبت ديگری که جنگ ايران ک
در عين حال، همه اين . همراه خود به بار ميآورد بسيج کرد

ها را به ضديت با رژيم سرکوبگر، واپس مانده، جنگ  نيرو
در همين . افروز و مداخله گر جهموری اسالمی دعوت کرد

راستا، بايد هرچه سريعتر در مقابل نيروهای ايرانی که 
ان حمله نظامی با ايران هستند ايستاد و آنها را افشاء و خواه

  .ايزوله کرد
 

 )حماس و الفتح(  بالتکليفی در فلسطين،
، يکپارچگی ملت 2006پس از بقدرت رسيدن حماس در ژانويه 

فلسطين در رابطه با مسائل داخلی و روياروئی با اسرائيل مورد سئوال 
مک های مالی اتحاد اروپا اين گسست، پس از قطع ک. جدی قرار گرفت

بيشتر . و تحريم اقتصادی آنها بيش از هر زمان ديگر نشان داده شد
مردم فلسطين و ارگان های دولتی، تنها با اين کمک ميتوانند بکار و 

" الفتح که در انتخابات شکست خورده بود،. زندگی خود ادامه دهند
 اروپا، رفع های اتحاد را جهت برخورداری از کمک" دولت وحدت ملی

ولی تشکيل چنين دولتی . مشکالت اقتصادی و تقسيم قدرت پيشنهاد کرد
 نوبت، و تقسيم قدرت سياسی حتی پس از کنفرانس رياض،به 2در 

پس از درگير های داخلی . ابتکار عربستان سعودی امکان پذير نشد
 2007 ژوئن 15 آغاز شد، باالخره، در 2006خونين که از ماه دسامبر

در اين درگيرهای خونين تعدادی زيادی کشته، زخمی .  خود رسيدبه اوج
های ساکن  بسياری از فلسطينی. وعده ای هم تحت تعقب قرارگرفتند

نوار غزه اين ناحيه را ترک کردند، و عمال فلسطين به دو قسمت با دو 
 . قدرت سياسی تقسيم شد

حتی کشور در اين فاصله، جامعه بين المللی، اتحاد اروپا، آمريکا و 
هيچگونه دخالتی ) مصر، عربستان سعودی و اتحاد عرب( های عربی

به نظر ميايد . نکردند و يا به عبارتی موضوع را به حال خود رها کردند
که حساسيت مسئله فلسطين، حمايت از اين يا آن جناح نه تنها به بهتر 
شدن اوضاع کمک نميکند بلکه اوضاع را بيش از اين بحرانی خواهد 

الفتح و رهبری آن از آنچنان اتوريته و محبوبيتی نه در بين . ردک
گروه تروريستی حماس . فلسطنيان برخوردار است و نه در دنيای عرب

های عربی، بويژه مصر و اتحاد   هم مورد اعتماد مردم فلسطين و کشور
بنابراين هيچ وزنه سنگينی برای حمايت از اين يا آن . عرب نيست

ها اين تقسيم قدرت و دو   به همين دليل همه کشور. دجريان وجود ندار
گرچه هنوز همه از صلح در . اند قسمتی را به حال خود رها کرده

فلسطين و تشکيل دولت مستقل فلسطينی صحبت ميکنند و خانم رايس 
به همين مناسبت ديداری را در منطقه داشت ولی موضوع در همين حد 

  .باقی مانده است
ريکا قادر به هيچگونه مانور و يا تصميم گيری در اين اتحاد اروپا و آم

هر گونه تصميم گيری در اين مورد اوضاع خاورميانه را . مورد نيستند
به همين . وخيم تر و بر آتش جنگ و گسترش تروريسم خواهد افزود

مانند سفر " ايزوله" های ديپلماتيک دليل، در حال حاضر تنها مانور
به لبنان و اعالم نظر او در )  خارجه فرانسهوزير امور( برنارد کوشنر

  . مورد مسئله فلسطين مشاهده ميشود
حزب "های واپس مانده تاريخی، مانند  در کنار اين وضعيت، جريان

به ( ای مسلمانان معتقد است   که به سيستم خليفه"التحرير
از سرخوردگان ) از روزنامه ليبراسيون مراجعه کنيد7.09.2007ترجمه
های فلسطينی سوء استفاده کرده و در حال سازماندهی  ی نيروها درگير

  . و گسترش در منطقه هستند
اسرائيل که پس از جنگ با حزب اهللا و شکست در اين جنگ با بحران 
سياسی شديدی روبرو شده بود، با تغيراتی در کابينه و رياست 
. جمهوری توانست درطی يک سال گذشته به بحران درونی پاسخ دهد

ه که در حال حاضر و بيش از هر چيز ديگر موجب نگرانی اسرائيل آنچ
بارها، بويژه، . است مسئله فلسطين نيست، بلکه پروژه اتمی ايران است

پس از رژه نظامی اخير ايران و به نمايش گذاشتن سالح های دوربرد، 
ای را بار ديگر بطور جدی متذکر  اسرائيل خطر جمهوری اسالمی هسته

  .تصميم آمريکا ومتحدان آن ميباشدشد و منتظر 
  

  شرايط در ايران و عراق
  

نيازی به توضيح زياد و تکرار جزئيات در رابطه با آشفته بازار عراق 
ها  نئو کان" خاورميانه بزرگ"بطور خالصه، طرح و سياست . نيست

که بطور عمده برای در اختيار گرفتن منابع انرژی خاورميانه و 
ه شوروی سابق بود و همچنين، ايجاد بازار کشورهای کوچک متعلق ب

ها با   مناسب برای استفاده از نيروی کار و مواد اوليه ارزان اين کشور
 با اشغال عراق، 2003اين سياست در سال . شکست مواجه شده است

در . ضعيف ترين حلقه کشور های خاورميانه در آن زمان شروع شد
نها نتوانست گامی به نه ت" خاورميانه بزرگ"حال حاضر، سياست 

پيش، بلکه، در شکست آن تمام کشورهای اروپائی، آسيائی و 
اين شکست را نبايد به مبارزه و . ای نيز هم صدا هستند  خاورميانه

بر . عراقی نسبت داد" نيرو های مترقی" مقاومت مردم عراق و يا 
عکس، اين شکست ناشی از تمرکز تقريبا تمام گروه های تروريستی، 

های ناسيوناليست، طرفداران رژيم سابق و دخالت های   يک، عربفنات
مستقيم رژيم اسالمی است، که با آدم کشی، ترور، ايجاد جنگ، اختالفات 

در مقابل . ( مذهبی، قومی و قبيله ای دست به کشتار وسيعی زدند
 و يا کمی بيشتر از نيروهای آمريکائی چندين هزاراز مردم عادی 3000

  ).قی به دست همين گروه های نامبرده کشته شده اندو بی پناه عرا
های  از همان ابتدا، نقش جمهوری اسالمی درتشکيل و آموزش گروه

، تجهيزات نظامی و دامن زدن به )ارتش بدر و مهدی( متعدد نظامی
بر عکس . ها در اخبار منعکس شد مسائل مذهبی و قومی بار

منافع اقتصادی، سياسی، افغانستان، جمهوری اسالمی در عراق بدنبال 
تا بتواند دامنه و حوزه جمهوری . فرهنگی و مذهبی مشخصی است

ها به   اسالمی را از چهارچوب ايران فراتر برده و همانطور که بار
شکلهای مختلف مطرح کرده است رهبری اسالمی و قدرت مطلق 

سياست جديد مقتدا صدر و آيت اهللا . خاورميانه را در دست داشته باشد
يستانی که در هفته اخير بار ديگر صحنه سياسی عراق را بخود س

در مقابله با القاعده  پس " اتحاد سنی و شيعه"اختصاص دادند و طرح 
ای و مذهبی درست در    سال کشت و کشتار، جنگ های فرقه4از 

موقعی مطرح ميشود که جمهوری اسالمی در وضعيت و موقعيت ضعيف 
  .و حساسی قرار دارد

و سعی . ،رژيم اسالمی در موقعيت برتری قرار داشت2006در سال 
ای به مجمع  کرد با بکار گيری سياست هائی از ارسال پرونده هسته

عمومی سازمان ملل، و تصميم در مورد  تحريم اقتصادی را برای مدتی 
همزمان، با جريانات ارتجاعی منطقه، حزب . به حالت تعليق در آورد

 لبنان تا حدودی موفق به 2006گ تابسنان اهللا، حماس و سوريه و جن
پس از آن، از . آشفته کردن منطقه و قدرت نمائی سياسی و نظامی شد

 نشست 2موضع قدرت حاضر شد بطور مستقيم و بدون واسطه در 
ولی در نهايت، . عراق و مصر با نمايندگان آمريکا وارد مذاکره شود

 چين را در رابطه با نتوانست سياست آمريکا، اتحاد اروپا، روسيه و
يا به قول معروف با . های اقتصادی تغير دهد ای و تحريم  پروژه هسته

  .داد و گرفتن امتياز هائی راه گريزی پيدا کند
بحران اقتصادی پس از تحريم شورای امنيت سازمان ملل شدت بيشتری 

باال رفتن قيمت بنزين و جيره بندی آن انعکاس مستقيم . يافته است
سوب ميشود، که بار آن بر دوش کارگران و مردم تهدست تحريم مح

بسته شدن و تعطيل بسياری از مراکز توليدی، . کشورمان است
کارخانجات، اخراج و نپرداختن حقوق کارگران، افزايش بيکاری و 
. اعتراضات تقريبا ادامه دار کارگری در همين رابطه معنی پيدا ميکند

ان، زنان و دانشجويان و های اجتماعی معلم ها و جنبش  حرکت
ها انعکاس واقعی شدت بحران اقتصادی   های دائمی اين جنبش  سرکوب
های دمکراتيک،  رژيم اسالمی برای جلوگيری از جنبش. است

آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم، سرکوب عريان، اعدام های خيابانی، 
. ای درهمه جا بکار گرفته است سنگسارو قطع عضو را بشکل گسترده

در عين حال در سطح جهانی در جستجوی متحدان و حاميان سياسی 
است تا به اين طريق بتواند احتمال حمله نظامی اميريالسيم آمريکا و 

در همين رابطه از چندی . ای را خنثی سازد  اسرائيل به مراکز هسته
 شمالی و  پيش، رفت و آمد های ديپلماتيک با کشور های همسايه

  .نجام داده استعربستان سعودی را ا
  

خواهد بدون جلب  بر خالف حمله نظامی به عراق، اين بار آمريکا نمی
توجه و هماهنگی با اتحاد اروپا، چين و تا حدودی روسيه وارد 

به همين مناسبت مالقات هائی بين وزير امور . درگيريی ديگری گردد
ت الزم به تذکر اس. خارجه فرانسه، انگليس و آلمان صورت گرفته است
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با ) وزير خارجه فرانسه که سابقه ديپلماتيک مهمی دارد( که کوشنر 
در ايران، اعتراضات شديدی را در سطح بين " جنگ" طرح صريح

که سعی کرد در مالقاتهای خارجی خود و سئوالهای . المللی بوجود آورد
خبرنگارانی که او را زير ضرب گرفته بودند حرف خود را پس گرفته و 

در ضمن، رئيس جمهور فرانسه . تغير دهد"مذاکره " جای آنرا به 
  . ای را غير قابل قبول و خطرناک دانسته است  ها ايران هسته بار

های سياسی، اوضاع در اين منطقه از   ها و پيش بينی با تمام تحليل
ای   جرقه يا حادثهجهان بگونه ای است که در هر لحظه کوچکترين 

 2ربودن .  از جهان شعله ور کندميتواند جنگ مهمی را در اين نقطه
حزب اهللا و يا جنگ داخلی در - ماهه اسرائيل1سرباز اسرائيلی و جنگ 

  .فلسطين و تقسيم آن نمونه هائی هستند غير قابل پيش بينی
در همين رابطه، همه نيرو های چپ و انقالبی، آزاديخواهان و نيروهای 

ی اروپا، تمام مردم مترقی ايرانی و خارجی، اتحايه های سراسری کارگر
ضد امپرياليسم را در سرا -صلح دوست جهان و نيرو های ضد جنگ 

سر دنيا بايد به جبهه ضد جنگ در ايران که جز ويرانی، آواره گی و هر 
در عين . نکبت ديگری که جنگ همراه خود به بار ميآورد بسيج کرد

نده، ها را به ضديت با رژيم سرکوبگر، واپس ما  حال، همه اين نيرو
در همين راستا، . جنگ افروز و مداخله گر جهموری اسالمی دعوت کرد

بايد هرچه سريعتر در مقابل نيروهای ايرانی که خواهان حمله نظامی با 
  .ايران هستند ايستاد و آنها را افشاء و ايزوله کرد

  
  پاکستان و انتخاب مجدد پرويز مشرف

غير مستقيم، بايکوت ، ژنرال پرويز مشرف، با رای 2007 اکتبر 6در 
مشرف که . و غيبت اپوزيسيون به رياست جمهوری پاکستان انتخاب شد

 2001 ژوئن 20 بقدرت رسيده بود، در 1999 اکتبر 12طی کودتای 
از قبل مشخص بود که . برای اولين بار رئيس جمهوری اين کشور شد

پرويز مشرف، با توجه به قدرت و نيروی کافی در پارلمان، ضعف 
يسيون و حمايت امپرياليسم آمريکا بدون هيچ مشکلی انتخاب اپوز

  . خواهد شد
در تمام دوران اول رياست جمهوری، پرويز مشرف سعی کرد با سياست 

های مذهبی و آمريکا را در مبارزه با  دوگانه حمايت بخشی از نيرو
ها و مطالبی که در مورد مذهب  در اکثر کتاب. تروريسم بدست آورد

ران مذهبی، و تروريسم اسالمی نوشته شده است کمتر به اسالم، رهب
مورد پاکستان و نقش آن به عنوان يک کشور مسلمان، آموزش های 
دينی و اسالمی، مدرسه های قرآنی، و جود يک شبکه بزرگ تروريستی 

آيد با توجه به گذشته اين  در حالی که به نظر می. اشاره شده است
بنان، مصر و يا ساير کشور های کشور، مانند عربستان سعودی، ل

اسالمی در مسائل مربوط به احزاب و گرو های تروريستی نقش و 
با نگاهی کوتاه به گذشته نه چندان دور اين کشور . جايگاه خود را دارد

به چگونگی رشد گروه های اسالمی، تشکيل مدارس قرآنی، رابطه آن 
  . با طالبان و افغانسنان پی خواهيم برد

 سال قبل از بهمن 2( 1977ار آمدن ژنرال ضياءالحق در سال با روی ک
يا حزب مردم ) PPP  Pakistan Peoples party( حزب ) 57

پاکستان، اسالميزه کردن جامعه مدنی اين کشور شکل رسمی و قانونی 
به خود گرفت و رهبران مذهبی در قدرت سياسی در تدوين قوانين 

وانين شرع اسالم جای قوانين به اين ترتيب،ق. اسالمی شرکت کردند
حقوقی و مدنی را گرفت، مانند قطع اعضاء بدن مجرمين، زکات و 

در اين ميان . اجباری شدن تدريس فقه اسالمی و زبان عربی در مدارس
احزاب کوچک ديگر اسالمی که خواهان اسالميزه شدن جامعه بودند با 

 ضياءالحق های مالی دولت ژنرال توجه به حمايت های سياسی و کمک
" جما اسالمی" يا" جماعت اسالمی" گسترش يافتند و حزب بزرگ

تاسيس مدارس اسالمی، تعليم دروس و آموزش مساجد را به شکل 
های شوروی  بسيار ارگانيزه شده ای در سطح کشور بويژه در مرزه

در مصر، و " جما اسالمی"گروه . سابق، چين و افغانستان گسترش داد
رقی، تايلند، کامبوج و بويژه در اندونزی بسيار قسمت آسيای جنوب ش

در همين رابطه، با اشغال افغانستان توسط روسيه در سال . فعال است
از ارتجاعی ترين ) نظامی، مالی و آموزشی( ، حمايت همه جانبه 1978

گروه های اسالمی توسط امپرياليسم آمريکا و عربستان سعودی در 
 1988 تا 1977 سال از 11 مدت ضياءالحق، به. پاکستان شروع شد

  .های اسالمی را در پاکستان تثبيت کند توانست در سطح وسيعی بنياد
در زمان اشغال افغانستان، مرزهای پاکستان محل آموزش های نظامی 
گروه های اسالمی توسط آمريکائی بود، عربستان سعودی، ثروتمند 

ان مذهبی در ترين کشور خاورميانه، با کمک های مالی خود به رهبر
مرز ها و . ايجاد مدارس قرآنی و احزاب اسالمی هيچگونه دريغی نکرد

های پناهندگان افغان در هر دو دوره، اشغال توسط شوروی و  کمپ
رژيم طالبان که در فقر و تهی دستی کامل بسر ميبردند بستر بسيار 
. مناسبی برای فعاليت احزاب اسالمی، مدارس قرآنی و تروريستها بود

طوريکه بعد ها دولت پرويز مشرف در کنترل اين کانون های ب

بطور نمونه، . تروريستی و فناتيک های اسالمی دجار مشکل شد
در حالی که ( تظاهرات خشونت آميز در اعتراض به کتاب سلمان رشدی 

کاريکاتورهای محمد و در ) اين کتاب به زبان اردو منتشر نشده بود
هفته ای مسجد سرخ در اسالم آباد که  درگيری های چند 2007ژوئيه 

به کشته و زخمی شدن تعداد زيادی منجر شد گويای مشخص قدرت 
  .ونفوذ احزاب اسالمی است

ای را در رابطه با احزاب  در اين ميان، پرويز مشرف سياست دوگانه
. اسالمی و مبارزه با تروريسم که مورد حمايت آمريکا بود پيش برد

. در شرايط بسيار حساس راضی نگهداشتبطوريکه هر دو طرف را 
ها، پی گيری و دستگيری افراد مهم القاعده در منطقه  مانند کنترل مرز
ولی هيچگونه محدوديتی در رابطه با گروه های اسالمی، . مثلی معروف

مدارس قرآنی و حتی آموزش نظامی و تروريستی در کمپ های مرزی 
همين شيوه دوگانه را برای آيد پرويز مشرف،  به نظر می. ايجاد نکرد

البته شکست يا پيروزی نيرو . دوره دوم رياست جمهوری ادامه دهد
های اروپائی در افغانستان ميتواند در تعين های آمريکائی و کشور

در اين ميان تغير و . سياست پرويز مشرف نفش عمده ای داشته باشد
  .تحوالت در ايران راهم نبايد ناديده گرفت

  
   پيشروی نيروهای ارتجاعی طالبان در افغانستان بی ثباتی و

  
 سپتامبر، و روی کار آمدن رژيم حامد کرزای، تعداد کثيری 11پس از 

از نيروهای طالبان و القاعده که در چند سال اخير، بطور پراکنده در 
ايران، کوههای دور افتاده افغان و منطقه مرزی پاکستان پراکنده شده 

ن يافته تر در شهر های مرزی شروع به حرکت بودند، بار ديگر سازما
ولی اکنون بيش از يک سال است که بطور . های نظامی کردند

های تروريستی،آدم ربائی، انفجار در قلب کابل و   ای به حرکت گسترده
  . حتی در بين نيروهای چند مليتی دست ميزنند

کار تعدادی از افراد خارجی که برای سازمانهای فرهنگی و يا پزشکی 
ها طالبان  و همچنين ژورناليست ها جزء گروگان) ONG(ميکنند 

با روند وقايع، حوادث و . هستند، که بعضی از آنها بقتل رسيده اند
پيشروی سريع نيرو های ارتجاعی طالبان، ميتوان چنين نتيجه گرفت که 
سياست آمريکا در مبارزه با تروريسم و حمايت از دولت حامد کرزای نه 

فق نبوده بلکه بقول معروف در کالف سر در گمی گير کرده است تنها مو
  . که نه راه پيش و نه راه پس دارد

جمهوری اسالمی، در آشفته کردن اوضاع افغانستان و يا به عبارتی 
. پيشروی طالبان نقشی اگر چه نه برجسته، ولی قابل مالحظه دارد

 شبکه تجهيزات نظامی و لوجستيکی رژيم اسالمی و حتی ايجاد
اطالعاتی اين رژيم، موضوعی است که بار ها هم از طرف حامد کرزای 

  . و هم نيروهای چند مليتی مطرح شده است
ولی، جمهوری اسالمی در حال حاضر کمترين منافع اقتصادی، فرهنگی 

رژيم اسالمی تقويت نيرو . کند و مذهبی را در افغانستان جستجو نمی
 و تنها برای مانورهای قدرت در مقابل های واپس مانده طالبان را تنها

 6با گذشت . آمريکا بکار ميبرد، که تا حدود زيادی هم موفق شده است
سال و واژگونی رژيم مال عمر و القاعده در افغانستان، هيچ يک از 
کشورهای غربی، هيچ طرح اقتصادی که بتواند اندکی بافت اقتصادی و 

ای را در اين کشور کاهش دهد  قبيله-در نتيجه بافت فرهنگی، عشيرتی
در حالی که در بسياری از کشور های کوچک . در برنامه خود ندارند

  جدا شده از شوروی سابق در هر دو قسمت اروپائی و آسيائی
های نسبی  سرمايه گذاری... ) آذريايجان، ترکمن ستان، قرقيزستان و( 

  .تبويژه آنجائی که نفت و گاز اهميت بيشتری داش. انجام شد
  

مردم زجر کشيده افغان که در فقر و بدبختی و وحشت باز گشت طالبان 
، نه مال عمر و نه يهازندگی ميکنند در هيچ دورانی نه اشغال شورو

در حال حاضر، . اکنون هرگز تغيری در وضعيت خود مشاهده نکردند
دولت حامد کرزای از هر نظر نا توان تر از آن است که بتواند باری از 

دم افغان بر دارد و تغيری هر چند کوچک در اين کشوربوجود دوش مر
  .آورد

ثبات و يا عدم ثبات حکومت حامد کرزای همانگونه که هست، به عوامل 
  .ای در منطقه و کشورهای همسايه بستگی دارد چند گانه

(  سرمايه گذاری در حد صنايع کوچک، بخش کشاورزی و ايجاد کار -1
مناطق هند و بنگاالدش تا حدودی تغيراتی هائی که دربعضی از  پروژه

  )را در زندگی مردم بوجود آورده است
 سياست پرويز مشرف در دور دوم رياست جمهوری در رابطه با -2

  .گرو های تروريستی، کنترل مرزها، همکاری مستقيم با حامد کرزای
 اوضاع و شرايط در عراق، پيشروی هر يک از طرفين در گير در -3
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   وضعيت ايران بطور مشخص، پروژه هسته ای رژيم اسالمی-4
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