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برگزارى مراسم روز پيشمرگ كومه له 
در مقر مركزى كومه له

روز جمعه 31 خرداد ماه، مراسم روز پيشمرگ كومه له در محل مقر 
مركزى كومه له برگزار گرديد.

در اين مراسم پيشمرگان كومه له و شمارى از خانواده هايشان، جمعى 
از پيشمرگان سابق كومه له، مقيم شهر سليمانيه، شركت داشتند. در 
ضمن  له  كومه  مركزى  كميته  جانب  از  ناصرى”  “سروه  مراسم  اين 
تبريك اين روز و تجليل از فداكارى هاى اين نيرو در سه دهه اخير و 
گراميداشت ياد “ سعيد معينى” نخستين پيشمرگ و نخستين جانباخته 
كومه له، به تشريح زمينه هاى ايجاد اين نيرو و مراحلى كه پشت سر 

گذاشته است، پرداخت.
در ادامه مراسم جمعى از پيشمرگان هنرمند، برنامه هايى اجرا كردند. 
مناسبت  اين  به  كردستان  مختلف  مناطق  از  كه  تبريكى  پيام هاى  در 

دريافت شده بود، قرائت گرديد.

 مبارزه با استثمار كودكان!
ايران،  اسالمى  حكومت 
خود  وظايف  به  تنها  نه 
در قبال كودكان و فراتر 
عمل  جامعه  كل  آن  از 
بلكه خود اين  نمى كند، 
و  اصلى  مانع  حكومت، 
پيشرفت  راه  در  بزرگى 
رشد  ويژه  به  و  جامعه 
خالقيت  شكوفايى  و 
كودكان و جوانان است.

در صفحه 2 

گزارشى از كنفرانس بين المللى
 همبستگى با زندانيان سياسى در جهان

بحران كمبود غذا و رشد قيمت ها

(نگاهى به كنفرانس رم)

 گلگشت، 
بزرگداشت
 و حمايت

عنوان  تحت   1387/3/24 روز  گلگشتى 
بزرگداشت اعتصابات كوره پزخانه ها در 
سال 1338 وحمايت از اعتصاب كارگران 
همكارى  شوراى  توسط  تپه  هفت 

تشكل ها و فعالين كارگرى برگزار شد.
در اين گلگشت طى مراسمى سخنرانى هايى 
توسط نمايندگان برخى از گروه ها و افراد 
و  صفرزاده  خانم  جمله  از  كننده  شركت 
وفا  نيافر،  آيت  محمودصالحى،  آقايان 
و  سنندج  زنان  شوراى  نماينده  و  قادرى 
با  رابطه  در  كنندگان  شركت  از  تعدادى 
كارگران  بخصوص  كارگران  مشكالت 
كارگران  اعتصاب  و  تپه  هفت  اعتصابى 
شركت  نظر  و  سمع  به  ها  پزخانه  كوره 
به  سخنرانيها  اين  در  رسيد.  كنندگان 
ضرورت همبستگى كارگران و فعالين در 
جهت بر طرف كردن موانع و حمايت هاى 
همه جانبه  از كارگران اعتصابى تاكيد شد 
و به ضرورت ايجاد صندوق اعتصاب، و 
كمپين حمايتى از اعتصاب كارگران هفت 
تپه اشاره گرديد.در پايان سخنرانى ها با 
موجود  موانع  و  مشكالت  بيان  به  توجه 
تاكيد  ضمن  كارگرى  جنبش  مقابل  در 
ترو  گسترده  هرچه  همبستگى  بر  مجدد 
بيانيه  كه  شد  توافق  عملى  هاى  حمايت 
مشتركى در حمايت از كارگران هفت تپه 
و  امضاء  كننده  شركت  گروههاى  توسط 

صادر گردد.
آوازهاى  و  سرود  مراسم  ادامه  در 
ناهار  صرف  از  پس  شد.  اجرا  زيباى 
عنوان  با  جلسه اى  گلگشت  برنامه  طبق 
ادامه  ساعت  يك  حدود  كه  آزاد  بحث 
داشت به پيشنهادهاى صندوق اعتصاب، 
حمايتى  كمپين  و  حمايتى  صندوق هاى 
از اعتصاب كارگران هفت تپه اختصاص 
يافت و در پايان بحث پيشنهاد هاى ارايه 
شده  تاكيد بر ادامه بحث ها در فرصت 
هاى بعدى شد، بنابراين با توجه به اينكه 

اما  گرديد  قبول  مورد  ها  پيشنهاد  اصل 
بلكه  نشد  ارائه  مشخصى  بندى  جمع 

بحث ها باز ماند.
ساعت 4 بعد از ظهر پايان گلگشت اعالم 
گرديد و شركت كنندگان محل برگزارى 
توجه  كردند.با  ترک  برگشت  قصد  به  را 
به نظر خواهى از شركت كنندگان تمامى 
آنها رضايت خود را از برگزارى و روند 

آن اعالم كردند.
شوراى همكارى تشكل ها

 و فعالين كارگرى

در صفحه 5 

* نسل كشى و كشتار زندانيان سياسى  در دهه 
60  يكى از جنايات رژيم جمهورى اسالمى 
و  دادخواهى  يك  به  بايد  كه  است  ايران  در 
دادگاهى بين المللى از اين رژيم منجر گردد. 
عمومى  افكار  در  بايد  اسالمى  جمهورى 
جهان به عنوان “مسئول جنايت عليه بشريت” 

محكوم گردد! 

در صفحه 7  
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دوازدهم ژوئن - بيست و دوم خرداد، روز جهانى 
مبارزه با استثمار كودكان بود. از سال 2002، سازمان 
جهانى كار با نام گذارى اين روز، تالشى را براى 
برجسته سازى اشتغال كودكان آغاز كرده است. اما 
 (ILO) كار  جهانى  سازمان  كه  داشت  توهم  نبايد 
كودكان  استثمار  و  كار  لغو  جهت  در  زيادى  اقدام 

انجام دهد.
اقتصادى  بحران  آوار  همواره  تاريخ  طول  در 
ارزان،  كار  نيروى  تقاضاى  افزايش  و  سرمايه دارى 
است.  شده  ويران  كودكان  جمله  از  جامعه  سر  بر 
ناچيز  دستمزدهاى  يا  و  هستند  بيكار  كه  كارگرنى 
كفاف زندگى شان را نمى كند، اجبارا كودكان آن ها 
به جاى اين كه راهى مدرسه شوند و علم و دانش 
و هنر ياد بگيرند، با استثمار وحشيانه و بى رحمانه 

سرمايه داران روبرو مى شوند.
در بسيارى از كشورهاى مختلف جهان بهره كشى 
در  تر،  وحشانه  و  تر  زمخت  شكل  به  كودكان  از 
شكل  صنعتى  پيشرفته  كشورهاى  از  ديگر  برخى 
استثمار «ماليم تر» و «تعديل شده تر» است. اساسا 
و  كودكان  مدافع  نهادهاى  اين  بزرگ  اشكال  يك 
حقوق  مدافعين  كلى  طور  به  و  زنان  و  كارگران 
مناسبات  روابط  عمق  به  دست  كه  است  اين  بشر، 
غيرانسانى سرمايه دارى نمى برند و استثمار انسان 

از انسان را امرى پذيرفته و ابدى مى دانند.
به گفته سازمان بين المللى كار، بسيارى از كودكان 
فقير در سراسر جهان كه به مدرسه مى روند، شاغل 
نيز هستند كه منجر به افت تحصيلى، در جا زدن در 

سال تحصيلى و ترک تحصيل آن ها مى شود.
دسترسى  كردن  بهتر  كه  گويد  مى  نيز  ملل  سازمان 
كودک  كار  كنى  ريشه  به  آموزش،  به  فقير  كودكان 
شامل  المللى،  بين  ويژه  نيروى  كند.  مى  كمك 
ملل،  سازمان  به  وابسته  رسانى  امداد  آژانس هاى 
آموزگاران و سازمان هاى غيردولتى ايجاد شده است 
تا سياست هايى را تدوين كنند كه به بچه هايى كه از 
رفتن به مدرسه محروم شده اند چون مجبورند كار 

كنند، كمك كند.
 100 هر  از  كه  دهند  مى  نشان  موجود  آمارهاى 
هستند.  كار  كودک  نفر  امروز 16  جهان  در  كودک 
رهايى  فقر  چنگال  از  هرگز  كار  كودكان  از  نيمى 
نمى يابند. آنان به كارهاى سخت و زيان آور اشتغال 
دارند و با مواد خطرناک شيميايى سرو كار داشته يا 
در هواى آلوده تنفس مى كنند. اين در حالى است 
كار  به  ها  خانواده  درصد   1/5 حدود  درآمد  كه 
كودكان وابسته است. بسيارى از كودكان در ماشين 
جنگى به كار گرفته مى شوند؛ برخى از كودكان كار 
و  دزدى  براى  مافيايى  باندهاى  توسط  خيابانى  و 
توزيع مواد مخدر و فحشا به كار گرفته مى شوند و 
مورد آزار مستقيم قرار مى گيرند. بسيارى از دختران 
ترک تحصيل مى كنند تا در خانه از خواهر و برادر 

كوچك خود مراقبت نمايند و … 
ماهيگيرى،  در  مزارع،  در  كار  جنسى،  استثمار 
ماشين شويى، فروشندگى در خيابان يا بازار، جمع 
آورى آشغال، حمل و نقل و باربرى، خشت زنى و 
آجرپزى، ساختن مواد و ابزارهاى خطرناک، تجارت 
مواد مخدر، كار خانگى، بردگى قرض، قالى بافى، 
سربازى اجبارى، كار در كارخانه ها و كارگاه هاى 
موارد  بسيارى  و  دارى  دام  پزى،  شيرينى  كوچك، 
در  روزه  همه  را  خود  زندگى  كودكان،  اين  ديگر. 
وضعيت بسيار غم انگيزى به لحاظ فيزيكى و روانى 

سپرى مى كنند. 

آمار رسمى سازمان جهانى كار اعالم كرده كه 246 
كه  هستند  كار  به  مشغول  جهان  در  كودک  ميليون 
مواد  تجارت  و  فروشى  خود  به  آن  ها  سوم  يك 
مخدر و 106 ميليون نفر از آن  ها به كارهاى ديگر 
اشتغال دارند. آمار رسمى اين سازمان نشان مى  دهد 
كه تنها در آسيا 127 ميليون كودک مشغول به كار 

هستند. 
شواهد  كليه  اخير،  هاى  سال  در  ترتيب،  بدين 
رشد  به  رو  روند  از  ارقام  و  آمار  و  ها  بررسى  و 
دنيا  سراسر  در  كودكان  از  استثمار  زشت  پديده 
حكايت دارند.گرفتارى ميليون ها كودک در اشتغال 
خيابانى و پنهان و... به كارگيرى كودكان در جنگ 
آمدى  ناكار  همه   و...  دزدى  و  فحشا  بازار  در  ها، 
مهار  در  المللى  بين  هاى  سياست  بى كفايتى  و 

بهره كشى از كودكان را به نمايش مى گذارند.  
در  دارى  سرمايه  سيستم  سلطه  تداوم  و  افزايش  با 
به  هاى  دولت  افزون  روز  ناتوانى  و  جهان  سراسر 
اصطالح «رفاه»، و هم چنين كشورهاى توسعه نيافته 
و در حال توسعه هر روزه خانواده هاى بيش ترى 
فقيرتر شده و كودكان و زنان كارگر اولين قربانيان 
در  عدالتى  بى  و  دارى  سرمايه  غيرانسانى  عملكرد 

جهان هستند. اصوال بايد براى نهادها و سازمان هاى 
بين المللى كه از حقوق كودک و حقوق بشر دفاع 
كودكان  كه  باشد  آور  شرم  بسيار  بايد  كنند  مى 
و  داران  سرمايه  اندوزى  سود  قربانى  هم چنان 

دولت هاى سرمايه دارى مى باشند. 
در ايران ثروتمند نيز، پديده كار كودكان و كودكان 
خيابانى يك پديده شرم آور و دلخراش است. در 
ايران آمار دقيقى از شمار كودكان كار وجود ندارد. 
برخى رسانه ها رقمى در حدود يك ميليون نفر را 
زيان  و  سخت  كارهاى  به  ها  آن  اند.  كرده  اعالم 
زباله  و  خشك  نان  فروشى،  دست  همچون  آور 
اتومبيل  فروشى،  دست  زنى،  واكس  جمع كنى، 

شويى و... مشغولند. 
گذشته،  سال  در  شده  منتشر  آمارهاى  براساس 
فقط دوازده هزار كودک كار به پناهگاه ها و مراكز 
بيست  پيش،  سال  چهار  اند.  شده  وارد  ساماندهى 
كوره  قنات،  حفر  جوشكارى،  مانند  شغل  سه  و 
پزخانه ها و كشتارگاه ها براى افراد پانزده تا هجده 
سال ممنوع اعالم شد. در حالى كه واقعيت ها غير 
از اين را نشان مى دهد و روزبروز بر آمار كودكان 

كار در ايران افزوده مى شود.
ماه  فروردين   7 چهارشنبه،  برنا،  حكومتى  سايت 
1387 برابر با 26 مارس 2008، درباره كودكان كار 
خيابانى نوشت: براساس برآورد كارشناسان سازمان 
از  ايران  در  خيابانى  كار  كودكان  تعداد  يونيسف، 
400 هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده مى شود. 
اين در حالى است كه مقامات رسمى كشور تعداد 
اين كودكان را در تهران 20 هزار و در كل كشور 

200 هزار نفر برآورد كرده اند. 
كار كودكان زير 15 سال در هر كارگاه و هر كسبى 
ممنوع است و به همين دليل هنوز آمار مشخص و 
دقيقى از تعداد كودكان كار در ايران وجود ندارد. 
اما بسيارى از كارگاه ها و كارفرمايان كودكان را به 
دليل پرداخت دستمزد پايين تر به كار مى گيرند تا 

از اين راه سود بيش ترى كسب كنند.
هاى  خروجى  از  يكى  كه  است  آمده  گزارشى  در 
جاده خاوران به يك دستگاه منتهى مى شود. محلى 
را  آنچه  ها  كن  جمع  پالستيك  يا  خشك  نان  كه 
به  اند  كرده  جمع  پالستيك  و  خشك  نان  آهن،  از 
اين جا مى آورند. اين دستگاه قسمتى از يك گاراژ 

اتومبيل است. 
اين دستگاه محل نان خشكى هاست. سرپرست يا 
نوبت  به  را  كارگران  هاى  گونى  دستگاه،  صاحب 
وارسى مى كند. پالستيك ها، آهن و نان خشك ها 
را جداگانه با ترازو مى كشد و جلوى اسم هر كدام 
از كارگرها در دفتر عددهايى را مى نويسد. عددها 
به  آن  اساس  بر  و  است  شده  آورى  جمع  مواد  و 

كارگرها پول پرداخت مى شود. 
دو آلونك درست بين دو كوه زباله، محل 

بهرام رحمانى

روز جهانى مبارزه با استثمار كودكان!
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خواب و استراحت كارگران است. آلونكى 
حداقل  كه  كودكى  خسته  تن  برای  كه 
يك  شهر  هاى  كوچه  در  را  ساعت  هشت 
روند زباله را گشته و هر روز سعى مى كند براى 
دستمزد بيش تر زباله بيش ترى جمع كند، حكايت 

هتل چهارستاره را دارد. 
سه  در  دو  اتقاق  دو  اين  در  نفر  پانزده  نزديك 
وجود  بركت  همه از  لوازم اتاق  خوابند.  مترى مى 
زباله هاى مردم شهر تامين شده، پتو، متكا، قورى و 
حتى پوسترهاى ستاره هاى بدن سازى و سينما كه 
بر در و ديوار است. زباله نه فقط معيشت آن ها را 
تامين مى كند بلكه ديوارهاى آلونك شان را هم برپا 

كرده است. 
حلبى  و  آهنى  هاى  ورقه  جنس  از  كه  ديوارهايى 
كهنه و زنگ زده، مقوا و كيسه نايلون است. در اين 
آلونك ها مگس ها حكمرانى مى كنند. مگس هايى 
بر  جارى  رنگ  سياه  هاى  گنداب  در  روز  هر  كه 

زمين بيرون آلونك ها غلت مى زنند. 
جلوى دهان و بينى ات را نمى گيرى تا آنچه را كه 
اين كودكان با آن زندگى مى كنند عميقا تجربه كنى 
و مسلما آنچه استشمام مى كنى بويى است كه ما 

شهرى ها كم تر آن را تجربه مى كنيم. 
به  ساله   8 كودكى  دستگاه  اين  پسر  ترين  كوچك 
كه  اين  با  است.  افغانستان  اهل  و  است  حيدر  نام 
نام حيدر دارد اما همانند كارگران افغانى ديگر سنى 
دارد  درآمد  تومان  هزار  هشت  تقريبا  روزى  است. 
و اين پول از روزانه 20 تا 30 كيلو بار زدن كاغذ و 

مقوا گيرش مى آيد. 
يه  است،  نوشته  كودكان  كار  با  رابطه  در  نيز  ايسنا 
بخر.  بچت  براى  نمى  خواى  خودت  بخر،  آدامس 
خانوم فال دارم، تورو خدا يكى بخر، خانوم تورو 
خدا...  اين ها جزء شغل هاى پاكيزه اين كودكان 
و  زباله  گردى  ديگر  عده  اى  شغل  كه  چرا  است؛ 
تفكيك آن است. دستان اين كودكان با مداد و دفتر 
نمايش  كن!  نگاه  تر  خوب  بار  اين  است.  بيگانه 
معرض  در  و  خيابان  در  فقط  كار،  كودكان  تمامى 
روى  و  زيرزمينى  كارگاه  هاى  نيست؛  عموم  ديد 
زمينى هم شاهد حضور آن هاست. نمايشى كه در 
برابر اجراى آن نه تنها دستمزد عادالنه  اى دريافت 
نمى  كنند، بلكه تاوان سنگينى از جمله از دست دادن 

كودكى، تندرستى، آزارهاى جسمى و روحى...
را  خود  جان  خيابانى  و  كار  كودكان  از  بسيارى 
نمونه  براى  دهند.  مى  دست  از  مختلف  داليل  به 
چهارشنبه  روز  صبح   7 است  آمده  گزارشى  در 
آباد  نعمت   پاسگاه  حوالى   1386 ماه  اسفند   22
كودک 9  جنازه   سعيدى  اهللا  آيت  بزرگراه  در  واقع 
مرتضى  شد.  كشف  محل  اهالى  توسط  ساله  اى 
او  بود.  رفته  بيرون  خانه  از  كار  براى  قبل  روز  از 
فال مى  فروخت اما آن شب به خانه باز نگشت و 
صبح روز بعد جنازه  اش در حالى مشاهده شد كه 
شلوارش دور گردن و دست هايش با پيراهنش بسته 
شده بود. به دليل سن كم مرتضى، مادرش شماره 
تلفن خانه را روى دستش نوشته بود. صبح حادثه 
و  گذاشتند  جريان  در  را  خانواده  اش  طريق  اين  از 
جان  او  كه  رسيد  پسرش  بالين  بر  زمانى  مادرش 

اسماعيل  آباد  در  مرتضى  زندگى  محل  بود.  سپرده 
(يكى از كوره  پزخانه  هاى جنوب غرب تهران، در 
خانه  اى كوچك دو خانواده ديگر) به همراه خانواده  
هشت نفرى مرتضى زندگى مى  كردند. مرتضى از 
فروشى  فال  به  خانواده  فقر  دليل  به  پيش  مدتى 
مشغول بود. ساعت كار او به طور معمول از 2 بعد 
به  شب  و 10  آغاز  مدرسه)  ساعت  (پايان  ظهر  از 
پايان مى  رسيد. مادر مرتضى مى گويد: «از بدبختى، 
بچه  مون رو مى  فرستاديم سركار» اما حاال او بايد 
عالوه بر درد فقر، رنج فقدان كودک 9 ساله  اش را 

نيز تحمل كند.
مطابق نتايج ارائه شده از سرشمارى نفوس و مسكن 
سال 1385 كه توسط مركز آمار ايران انتشار يافته 
است، بيش از يك ميليون و ششصد و هشتاد هزار 
به  فعال  جمعيت  جزو  سال   18 تا   10 بين  كودک 
شمار مى روند، يعنى نزديك به 12/8 درصد از كل 
جمعيت در اين سن، با احتساب تعداد افراد خانه 
دار در اين رده سنى، قريب به 20 درصد كودكان 

10 تا 18 سال ما مشغول به كار هستند و فقط حدود 
به  مشغول  سنى  رده  اين  و  كودكان  درصد   72/6
تحصيل مى باشند. اين نسبت در مورد پسران 73/6 

و در خصوص دختران 71/7 درصد است. 
حكومت اسالمى ايران، نه تنها به وظايف خود در 
قبال كودكان و فراتر از آن كل جامعه عمل نمى كند، 
بلكه خود اين حكومت، مانع اصلى و بزرگى در راه 
پيشرفت جامعه و به ويژه رشد و شكوفايى خالقيت 
سازمان  يك  گزارش  به  است.  جوانان  و  كودكان 
مدافع حقوق بشر در 10 سال گذشته 177 نوجوان 
نفر   30 تعداد  اين  از  و  محكوم  مرگ  به  ايران  در 
اعدام شده  اند. كم سن و سال ترين اين محكومان 
12 سال داشته است. كمپين بين المللى حقوق بشر 
در ايران روز سه  شنبه (17 ژوئن 2008) اعالم كرد 
اجرا  به  يادشده  افراد  از  نفر   30 حدود  حكم  كه 
درآمده و بقيه هم  چنان در زندان به سر مى  برند 
گزارش  اين  هستند.  خود  حكم  اجراى  منتظر  و 
فردى  محكومان  سال  ترين  سن  و  كم  مى  افزايد، 
 ،2005 سال  در  حكم  صدور  هنگام  در  كه  است 
بين  ميثاق  كه  حالى  در  است.  داشته  سال  دوازده 

 المللى حقوق مدنى و سياسى (اعالميه حقوق بشر) 
در  مرگ  مجازات  اجراى  كودک،  حقوق  ميثاق  و 
مورد كودكان بزهكار را صريحا منع كرده  اند. ايران 
هر دوى اين معاهده  هاى بين المللى را امضا كرده و 
موظف است مفاد آن ها را  رعايت كند. دولت ايران 
هر  مرگ،  به  بزهكار  كودكان  كردن  محكوم  با  اما 

دوى اين ميثاق  ها را نقض مى  كند. 
كسانى  اعدام  مورد  در  هم  بين  الملل  عفو  سازمان 
حكومت  به  شديدا  اند،  نرسيده   قانونى  سن  به  كه 
اسالمى ايران اعتراض كرده است. در گزارش سال 
نوجوانان  كه «تعداد  است  آمده  سازمان  اين   2007
كشور  هر  از  ايران،  در   1990 سال  از  شده  اعدام  

ديگرى در جهان بيش تر بوده است.»
ايران،  اسالمى  حكومت  مجازات  قوانين  براساس 
 9 سن  از  دختران  و  سالى  پانزده  سن  از  پسران 
اعدام  مانند  هايى  مجازات  شامل  بعد  به  سالگى 
مى  شوند. صغرى نجف پور، زنى است كه از سال 
1369 در زندان رشت و از زمانى كه وى تنها سيزده 
مصلح  است.  بوده  زندانى  قتل  جرم  به  داشته  سال 
زمانى يكى ديگر از اين كودكان مجرم است كه به 
دليل ارتباط «نامشروع» با دوست دخترش، به مرگ 

به محكوم شده است. 
به  آمريكا  حمله  از  بعد  و  تاكنون   2003 سال  از 
عراق، حدود چهار ميليون انسان از خانه هاى خود 
كودكان  را  آوارگان  اين  از  نيمى  و  اند  شده  آواره 

تشكيل مى دهند. 
كودكان عراقى در خانه هايى كه زندگى مى كنند و 
مى شوند.  كشته  خوانند،  مى  درس  كه  مدارسى  در 
و  غيرنظامى ها  نظامى ها،  هجوم  مورد  مدارس 
دزديده  آنان  گيرند.  مى  قرار  مسلح  گروه هاى 
مى شوند تا براى آزادى از خانواده هايشان باج گيرى 
كودک   600 بر  يونيسف  كه  تحقيقاتى  نتايج  شود. 
نشان  است  داده  انجام  ساله   10 تا  سه  بين  عراقى 
مى دهد كه نيمى از اين كودكان در دوره سه ساله 
با  اند.  بوده  متعددى  روانى  فشارهاى  دچار  تحقيق 
يك دختر عراقى صحبت مى شد كه تعريف مى كرد 
چگونه پدر و مادرش را جلوى چشمانش كشته اند 
و عمويش او را به پرورشگاهى در بغداد سپرده بود 
هر  كودک  اين  اتفاق،  آن  از  سال  دو  گذشت  با  و 
روز صحنه كشتار را در ذهن خود مرور مى كرد. 
كودكى كه با خشونت و بى رحمى بزرگ مى شود 
نشان  نيز  خود  همنوعان  به  نسبت  را  وضعيت  اين 
مى دهد. كودكى كه در ميان آزار و خشونت بزرگ 
هست  آن  در  آنچه  و  دنيا  از  خواهد  مى  شود  مى 

انتقام بگيرد.
بنابر گزارش نهادهاى مدافع حقوق كودک، ساليانه 
بيش از 200000 كودک تنها از كشورهاى آفريقايى 
براى فروش به كشورهاى غربى انتقال داده مى شود. 
دو محقق آمريكايى دكتر ريچارد استس و دكتر نيل 
متحده  اياالت  خود  در  اند  زده  تخمين  وينر  آلن 
در  كودک  و 57000  خانمان  بى  نوجوان   162000
خانه ها قربانى تجارت جنسى هستند. بنابر تخمين 
در  نوجوانان  درصد   30 متحده  اياالت  در  ها،  آن 
خانمان  بى  نوجوانان  درصد   70 و  پناهگاه ها 

هستند.  غيرانسانى  تجارت  اين  قربانى 
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(منبع: سايت روشنگرى) 
 22 سى،  بى  بى  خبرنگار  كالرک،  كيت 
را  گزارشى   ،1387 تير   2  -  2008 ژوئن 
تحت عنوان «دختر در برابر قرض» در سايت بى. 
 ...» است:  آمده  آن  در  كه  است  داده  قرار  سى  بى. 
كند،  مى  معرفى  خان»  «جمعه  را  خود  كه  مردى 
با  مرزى  كوهستانى  نواحى  در  خود  روستاى  از 
پاكستان آمده است. او با ريشى سفيد و عمامه اى 
بر سر سن يك پدر بزرگ را دارد. اما او به تازگى 
بازپرداخت  براى  خود،  ساله  شش  دختر  ازدواج  با 
قرض، با پسر يك طلبكار موافقت كرده است... او 
امسال حتى نمى تواند خانواده اش را سير نگه دارد. 
و از آن جا كه او زمين ندارد، كودكان دخترش تنها 

دارايى او محسوب مى شوند.
قرض  پرداخت  براى  را  خود  دختر  دو  تاكنون  او 
داده است و با كوچك ترين دختر خود هم قرضى 

2000 دالرى را پرداخته است.
طلبكار  پسر  نامزدى  به  دخترش  كه  مردى  اما 
درآورده است پيرتر از آن به نظر مى رسد كه بتواند 
عليه  جهاد  جريان  در  قبل  سال  او 30  كند.  مبارزه 
ارتش شوروى مقروض شد و از آن زمان هيچ گاه 

نتوانسته قرض خود را بپردازد.
از او مى پرسم از نامزد كردن دختر شش ساله اش 
شرمسار نيست؟ مى گويد نه، شرم واقعى آن است 
مقابل  را  او  و  بزنند  را  اش  خانه  در  طلبكارها  كه 

ديگر اهالى روستا شرمنده كنند. 
گويد  مى  دارد؟  احساسى  چه  دخترت  پرسم  مى 
كرده  حل  را  پدرش  مشكل  كه  است  خوشحال 

است...؟!»
ما در جهان بى رحمى زندگى مى كنيم. در جهانى 
كه 850 ميليون نفر از همنوعان ما  در شمال آفريقا، 
آسيا و آمريكاى التين، هر شب گرسنه سر به بالين 
ثروتمند  دويست  كه  است  حالى  در  نهند.  اين  مى 
جهان، 40 درصد از ثروت و پول كل مردم جهان 

را در اختيار دارند.
فقير  مردم  گريبانگير  تغذيه  و  غذايى  مواد  بحران 
جهان در آفريقا، جنوب آسيا و خاورميانه شده است. 
مهم ترين نهادهاى سرمايه دارى جهانى، يعنى بانك 
جهانى و صندوق بين  المللى پول نيز به تازگى در 
و  كرده  اند  نظر  تبادل  اساسى  بحران  اين  با  رابطه 
«روبرت سوليك»، رئيس بانك جهانى، هشدار مى 
مواد  قيمت  انفجارآميز  افزايش  نتيجه  در  كه   دهد 
هاى  قدرت  جمله  از  كشور  دست  كم 33  غذايى، 
منطقه اى چون مصر، اندونزى و پاكستان در معرض 
حمل  و  از  بايد  ارتش  و  هستند  بى  ثباتى  تهديد 

نقل هاى آرد محافظت كند. 
32 ميليون از 80 ميليون نفر جمعيت مصر مجبورند 
زندگى  روز  در  يورو  يك  حقوق  و  درآمد  با  كه 
خود را تامين كنند و حتى 16 ميليون نفر از آن ها 
درآمد و حقوق كم ترى در اختيار دارند. اما حدود 
كافى  تغذيه  از  كه  افرادى  اكثر  از  نفر  ميليون   200
دو  كه  مى  كنند  زندگى  هند  در  نيستند،  برخوردار 
كنفرانس بين المللى نيز اخيرا در اين كشور در مورد 

بحران غذايى برگزار شد.
در حالى كه چين بايد مواد غذايى مردم خود را تامين 

كند كه يك چهارم جمعيت جهان هستند اما صرفا 
كار  و  كشت  و  كشاورزى  هاى  زمين   از  درصد   7
جهان را در اختيار دارد و اين وضعيت براى هند نيز 
صدق مى  كند. بدين ترتيب، هند و چين مجبور به 
واردات ميزان بااليى از مواد غذايى هستند. در اين 
ميان، ميليون  ها نفر از قربانيان نيازمند كمك  هاى 

غذايى كودكان فقير هستند.
جهان  در  جنگ  تاكنون 250  بيستم  قرن  ابتداى  از 
رخ داده است. در همه اين جنگ ها در درجه اول 
پذيرترين  آسيب  از  زنان  بعد  درجه  در  و  كودكان 
متحمل  را  عوارض  ترين  بيش  كه  هستند  اقشارى 
مى شوند. كودكان در خانه هايى كه زندگى مى كنند 
و در مدارسى كه درس مى خوانند، كشته مى شوند. 
به  مجبور  هم  جنگ  از  پس  زده  جنگ  دختران 
هستند.  تجاوز  از  حاصل  كودكان  از  نگهدارى 
مجموعه اتفاقاتى كه براى كودكان در دوران جنگ 
رخ مى دهد؛ كشورها و سازمان هاى بين المللى را 
بر آن داشته است تا توجه ويژه اى به كودكان در 

معرض جنگ داشته باشند. 
اولين زمزمه هاى حمايت از حقوق كودكان بعد از 
پايان جنگ جهانى اول در سال 1923 مطرح شد و 
اولين اعالميه حقوق كودک براى حمايت از كودكان 
در برابر جنگ در سال 1924 به تصويب رسيد و در 
سال 1946پس از پايان جنگ جهانى دوم صندوق 

كودكان يونيسف هم تاسيس شد.
سال  از  كودک  حقوق  جهانى  منشور  تصويب  با 
1989 تاكنون، بسيارى از كشورها با وجود پذيرش 
جهت  در  جدى  تالشى  گونه  هيچ  نامه  پيمان  اين 
روى  اند،  نداده  نشان  خود  از  آن  مواد  كردن  عمل 
كاغذ بودن اين پيمان نامه جهانى حقوق كودک را 
آشكارتر مى كند. اين تعهد بين المللى، هيچ گونه 
نكرده  ايجاد  كننده  امضا  كشورهاى  براى  را  الزامى 
است. از طرف ديگر سازمان جهانى كار (ILO) در 
استثمار  با  مبارزه  به  را  سال  از  روز  يك  كه  حالى 
مقاوله  دولت ها  كه  است  داده  اختصاص  كودكان 
نامه هاى بين المللى ممنوعيت اشتغال كودكان اين 
نهاد بين المللى را بر روى كاغذ پذيرفته اند اما هيچ 
نياورده  عمل  به  كار  كودكان  رهايى  براى  تالشى 

اند.
و  ها  رنج  و  دردها  يادآور  ژوئن،   12 واقع  در 
نوجوانان  و  كودكان  از  زيادى  شمار  مشقت هاى 

سراسر دنيا است، كودكانى كه بر اثر فقر و ندارى 
خانواده هايشان، به جاى اين كه راهى مدرسه شوند 
و به تحصيل و آموزش بپردازند در چنگال بى رحم 
گرفتار  خطرناک  و  فرسايشى  كارهاى  و  سرمايه 
شده اند. بنابراين، فقط يك روز از سال براى مبارزه 
سازمان هاى  و  نهادها  شايد  كودكان،  استثمار  با 
را  كارگران  يا  و  زنان  كودكان،  «حامى»  الملى  بين 
راضى كند، اما هيچ انسان و سازمان و حزب و نهاد 
جدى كه نه براى تفسير جهان، بلكه براى تغيير آن 
نمى  راضى  گز  هر  كند  مى  مبارزه  بشريت  نفع  به 
فكر  به  روز سال را  مداوم 365  پيگير و  بايد  كند. 
رهايى كودكان از اسارت سرمايه بود. زيرا در همين 
را  مطالباتى  توان  مى  نيز  دارى  سرمايه  چهارچوب 
در جهت لغو كار كودكان و تامين امكانات تحصيلى 
براى آن ها و هم چنين تامين زندگى خانواده آنها را 
به سرمايه داران و دولت هاى حامى سرمايه تحميل 

كرد.
بايد و مى توان با مبارزه اجتماعى از پايين، يكى از 
مهم ترين وظايف دولت را به سران آن گوشزد و 
تحميل كرد كه پديده زشت لغو كار كودكان را در 
اولويت كارهاى خود قرار دهند و نگذارند آن ها در 
زير دست و پاى سرمايه داران پرپر شوند. از سوى 
ديگر دولت  ها و سياستمداران بايد قانونى بگذرانند 
دليل  همين  به  شود.  محسوب  جرم  كودک  كار  كه 
بايد قوانينى وضع و پيگيرى شوند كه به كارگيرى 
كودكان توسط كارفرمايان و هر كس به خاطر منافع 
شخصى مورد پيگرد قانونى قرار گيرد. دولت  ها و 
قرار  آزار  مورد  كه  كودكانى  از  بايد  قانونى  مراجع 
برگشتن  ايمنى  امكان  و  كنند  حمايت  گرفته  اند، 
فراهم  را  انسانى  زندگى  يك  به  كودكان  گونه  اين 
تحت  دولت  هزينه  با  بايد  كودكانى  چنين  نمايند. 
درمان هاى جسمى و روحى قرار گيرند. دولت ها 
و  المللى  بين  هاى  برنامه  كه  شوند  موظف  بايد 
خود  كمك  به  كودک  كار  لغو  براى  ملى  سطح  در 
كودكان و همه نهادهاى مدافع كودک تدوين و به 
نيز  والدين  كه  گردد  وضع  قوانينى  درآورند.  اجرا 
از  دفاع  براى  شان  حق  از  و  باشند  پذير  مسئوليت 
به  والدين  اگر  حتى  كنند؛  استفاده  كودكان  حقوق 
اين  باشند،  نداشته  توجه  ها  آن   حقوق  و  كودكان 
وظيفه مسئوالن دولتى است كه از حقوق كودكان و 
عدم اجازه سوء استفاده جنسى و جسمى از آن  ها 
را عهده دار شود. والدين نبايد حق داشته باشند كه 
به كودكان خود اجحاف كنند. اين اقدامات از جمله 
راه هاى اساسى هستند كه كودكان مى توانند مطمئن 

باشند حقوق شان رعايت مى شود. 
و  فقر  كه  است  اين  گرو  در  ها،  اين  همه  مسلما 
ندارى و تبعيض و نابرابرى از جامعه رخت ببندد و 
همه شهروندان جوامع بشرى، بدون در نظر گرفتن 
و  يكسان  حقوق  از  باورهايشان  و  جنسيت  مليت، 
برابرى برخوردار باشند. و مقدم بر همه، به زندگى 
و رشد و شكوفايى خالقيت هاى كودكان و جوانان 

اهميت ويژه اى داده شود.
بخواهند  واقعا  ها  دولت  اگر  ديگر،  سوى  از 
برنامه  و  نياز  مورد  بودجه  اختصاص  با  مى توانند 

ريزى دقيق در يك زمان بندى معين لغو 
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سازند  عملى  را  كودكان  كار 
اگر  برسانند.  حداقل  به  يا  و 
دولت ها كمى از بودجه هاى 
به  و  بكاهند  خود  امنيتى   - نظامى 
اختصاص  كودكان  شكوفايى  عرصه 
دهند هم امكان و هم توانش را دارند. 
ژوئن   21  -  1387 تير   1 مثال،  براى 
فارس،  حكومتى  خبرگزارى   ،2008
جمهورى  نفت  «وزير  كرد:  اعالم 
جارى  سال  ابتداى  از  گفت،  اسالمى 
دالر  ميليارد   6 حدود  ماهانه  تاكنون 
غالمحسين  است.  شده  فروخته  نفت 
نوذرى درباره ميزان فروش نفت خام 
كشور از ابتداى سال تاكنون (سه ماهه) 
گفت: به طور متوسط در مدت سه ماه 
اول سال ماهانه حدود 6 ميليارد دالر 
نفت خام فروخته شده است. وى پايه 
فروش هر بشكه نفت خام را در حال 

حاضر 120 دالر اعالم كرد.» 

ايران  چون  هم  كشورى  در  بنابراين، 
ناچيز  بسيار  كارگران  دستمزدهاى  كه 
شود؛  نمى  پرداخت  موقع  به  حتى  و 
حل  اجتماعى  معضل  يك  به  بيكارى 
عالوه  است؛  شده  تبديل  نشدنى 
براين روزى نيست كه كارخانه اى و 
شركتى تعطيل نشود و كارگران آن به 
خيل بى كاران نپيوندند. بيمه بيكارى 
مكفى در اين كشور وضع نشده است 
در  كند.  مى  غوغا  تورم  و  گرانى  و 
كه  است  اين  سئوال  وضعيتى  چنين 
آيا حكومت اسالمى، اين همه درآمد 
به  را  نفت  فروش  منبع  از  فقط  كالن 
چه عرصه هايى اختصاص مى دهد كه 
جامعه از آن بى خبر است؟! بيابراين، 
اگر حكومت اسالمى بخواهد آن قدر 
ثروت در جامعه ايران وجود دارد كه 
ماند  نمى  باقى  نيازى  كودكان  كار  به 
حكومت  دارى  سرمايه  ماهيت  نه  اما 
مى  را  گيرى  جهت  چنين  اسالمى، 
پذيرد و نه سران آن مى خواهند كار 
كودكان لغو شود. زيرا آن ها مستقيما 
از استثمار و به ويژه استثمار وحشيانه 
كودكان و زنان سود بيش ترى به جيب 
مى زنند. اما شكى نيست كه جامعه و 
و  آگاه  كارگر  طبقه  همه  پيشاپيش  در 
است  قادر  تنها  نه  متشكل،  و  متحد 
مطالبات اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
خود، كودكان، زنان، دانشجويان و همه 
اقشار تحت ستم جامعه را به حكومت 
اسالمى تحميل كند، بلكه گام به گام 
آلترناتيو طبقاتى خود را نيز به عنوان 
يكى از طبقات اصلى جامعه، در مقابل 

مردم قرار دهد. 

    فرشيد شكرى 
بحران كمبود غذا و رشد قيمت ها

     (نگاهى به كنفرانس رم)
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(1)
 * چند هفته پيش "سازمان ملل متحد" كنفرانسى حول 
يافتن راهبردهايى براى مقابله با گران شدن مواد غذايى 
در جهان، برگزار كرد. در پايان اين نشست معاهده اى 
به  كشاورزى  رشته  در  بيشتر  گذارى  برسرمايه  مبنى 

امضاى شركت كنندگان رسيد. 
BAN KI-Moon ، رييس سازمان ملل در اين  آقاى  
كنفرانس گفت: «جهت توانايى جامعه جهانى در راستاى 
مواجهه درخور با رشد نفوس، تقاضا و ريشه كن كردن 
به  كشاورزى  توليدات  سطح  افزايش  جز  اى  چاره  فقر 
وى  نداريم».  سى  و  دوهزار  سال  تا  درصد  پنجاه  ميزان 
افزود: «طبق برآوردها مى توان سال هاى متمادى، بودجه 
الزم را براى تأمين اين هدف تا سقف بيست ميليارد دالر 

در سال باال برد»!  
هشتاد  و  صد  سران  حضور  با  بزرگ  گردهمايى  اين 
كشور بمدت سه روز در “رم”  برگزار شد و همچنين با 
صدور اعالميه اى از شركت كنندگان درخواست گرديد 
محصوالت  زمينه  در  را  خود  هاى  حمايت  فى الفور  تا 
كشاورزى از جمله بذر، كود و غيره بعمل آورند. عالوه 
بر اين، درخصوص وادار كردن برخى كشورها به منظور 
محصوالت  ستد  و  داد  موانع  كردن  برطرف  و  تقليل 
در  منتشره،  اخبار  بنابر  شد.  مطرح  مباحثى  كشاورزى 
سختى  مشاجراتى  تجمع  آن  در  حاضر  نمايندگان  ميان 
درگرفت و گفته مى شود نمايندگان كشورهاى آمريكاى 
آمدهاى  پى  و  دنيا  در  تجارت  سيستم  به  نسبت  التين 

زيانبارش دست به اعتراض زدند. 
سازمان جهانى غذا F.A.O مى گويد: «محصوالت غذايى 
از  درصد  هفتاد  براى  رسانى  امداد  هاى  برنامه  رأس  در 
جمعيت فقير جهان است». فائو افزود: «اين كمك ها از 
1984 تا 2004  حدود شانزده درصد افت داشته است». 
بر اساس آمار اين نهاد، در 1980 سهم كمك هاى ممالك 
بود  درصد  هفده  توسعه  حال  در  كشورهاى  به  ثروتمند 

ولى در سال 2006 اين كمك ها به سه درصد رسيد. 
استعمال و بهره گيرى از توليدات كشاورزى جهت تهيه 
BIOFUEL  (سوختى كه از برخى محصوالت كشاورزى 

مانند ذرت بدست مى آيد) محورعمده مذاكرات اجالس 
پايان  در  بود.  جهانى»  كنفرانس  ترين  عالى  «بعنوان  رم 
 .F.A.O رتبه  عالى  مقامات  از   JACQUSE DIOUF

اظهار داشت: « اختالف عقيده درباره “ بايوفيول “ قابل 
از  دو  هر  اروپا  اتحاديه  و  متحده  اياالت  بود».  توجه 

ساختن اين محصول حمايت بعمل آوردند.  
قبل از اين گردهمايى ED SCHAFER، وزير كشاورزى 
آمريكا عنوان كرد: «سوخت اثر كمى بر رشد قيمت ها 
گذاشته است و فاكتورهاى واقعيتر عبارتند از الف) باال 
الزم  تكنولوژى  نبود  ب)  و  فسيلى  انرژى  بهاء  رفتن 
كشورهاى  اغلب  در  كشاورزى  محصوالت  توليد  براى 
مستمند». نامبرده در رابطه با رشد انحصار صادرات مواد 

غذايى نيز هشدار داد. 
قيمت گران فرآورده هاى غذايى در بسيارى از كشورها 

تمامى  است.  شده  آشوب  و  فقر  گرسنگى،  موجب 
حاضرين در آن كنفرانس مكلف به پاسخگويى در مورد 
نحوه يا راههاى تامين نيازمندى هاى غذايى جمعيت در 
حال ازدياد جهان شده اند. امروزه هشتصد و شصت و 
دو ميليون نفر دچار سوء تغذيه مى باشند كه درصورت 
عمومى  مايحتاج  قيمت  رفتن  باال  يعنى  روند  اين  ادامه 
انتظار مى رود تا در سال هاى آتى بر وسعت گرسنگى 

در جهان افزوده گردد.
+++                             

آيا بهتر نبود رؤساى اين سازمانها بجاى دعوت از سران 
اين صد و هشتاد كشور بمنظور رايزنى در مورد مبارزه با 
فقر و تنگدستى، از دول غنى و توسعه يافته در تريبون هاى 
را  خود  محصوالت  مازاد  تا  خواستند  مى  خود  رسمى 
بهدف ممانعت از پايين آمدن قيمت ها در بازارهاى بين 
دولت ها  اين  خود  مگر  درثانى  نريزند؟!  دريا  المللى به 
در  مردم  اكثريت  فالكت  و  فقر  مسبب  داران  سرمايه  و 
گرفتن  با   ستمگران  و  استثمارگران  اين  نيستند؟  جهان 
نمايش  به  را  چيزى  چه  خواهند  مى  تجمعاتى  چنين 
و  رفاه  دغدغه  داشتن  سر  در  و  دوستى  نوع  بگذارند؟! 
آرامش انسانها؟! واقعًا بايد به صورت هاى اين رياكاران 

تف انداخت.
بفرمان  گوش  نهادهاى  چاره جويى  و  آمدن  بخود 
بورژوازى در برابر بحران كمبود و رشد نرخ مواد غذايى 
وجه  هيچ  به  ايندست  از  هايى  نشست  دادن  ترتيب  با 
نظم  اين  چنگال  در  اسير  بشريت  مشكالت  از  گرهى 
كالنتر  مالى  منابع  تخصيص  كرد.  نخواهد  باز  وارونه 
هاى  كمك  ميزان  كردن  اضافه  يا  كشاورزى  بخش  در 
غذايى هيچگاه معضل گرسنگى را از بين نخواهند برد، 
مادام اين سيستم به بقاى خود ادامه دهد، مادام بازار بر 
سرنوشت انسانها حكمروايى كند، و مادام سود و انباشت 
سرمايه تعيين كننده باشند. تنها زمانى بشريت از شر فقر 
و فالكت خالصى مى يابد يا روى نيك بختى بخود مى 
بيند كه طبقه كارگر جهان به رسالت تاريخى خود همانا 
رو  و  زير  و  دارى  سرمايه  نظام  هاى  بنيان  كردن  نابود 

ساختن اين دنياى پر از درد و محنت عمل كند.

     افزايش بهاى بنزين
 در آمريكا

(2)                                
* گران شدن قيمت نفت از ماهها پيش تا كنون ، صنعت 
حمل و نقل، و اتومبيل سازى در آمريكا را با گرفتارى هاى 
هاى  كارخانه  است.  ساخته  يقه  به  دست  اى  عديده 
(كاميون  خودرو  فروش  شديد  كاهش  با  سازى  ماشين 
و اتومبيل هاى سوارى) مواجه گرديده اند. اين كمپانى ها 
آور  سرسام  صعود  با  ها  آمريكائى  وقتى  «تا  مى گويند: 
پر  خودروهاى  بازار  بودند  نشده  روبرو  بنزين  قيمت 
خواهان  مردم  الحال  فى  اما  بود،  كننده  راضى  مصرف 

ماشين هاى كوچك و كم مصرف ترند». 
 Rick نام  به  موتورز”  “جنرال  مديران  از  يكى 
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نمايندگى كومه له
   در خارج كشور 

دبيرخانه حزب كمونيست ايران
C.D.C.R.I   Box 2018
127 02 Skär hol men

SWEDEN
Tel +46-08-86 80 54

cpi@cpiran.org

+46-707 254 016
kkh@cpiran.org

 كميته خارج كشور
حزب كمونيست ايران

K.K.  
P.O.Box75026                        

 750 26 Upp sala
Sweden                                            

 Fax: +46-18-46 84 93                      
komala@cpiran.org
Tel:  +44 -7746163103      

نمايندگى كومه له در سليمانيه
Tel:  3124760 - 3125815   

كميته مركزى كومه له
Tel:  00442081441539   
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ا حمد ر: هلمت  ب سر

اگر مايليد جهان امروز را از طريق پست 
الكتريكى دريافت داريد، آدرس خود را 

براى ما ارسال كنيد.

* جهان امروز تنها مطالبى كه صرفا براى اين نشريه 
ارسال شده باشد را چاپ مى كند.

آزاد  ماخذ  ذكر  با  امروز  جهان  مطالب  از  *استفاده 
است.

*مسئوليت  مطالب جهان   امروز  با نويسندگان آن 
است و تنها مطالبى كه با نام جهان امروز امضا شده 

باشد، موضع رسمى نشريه است.
مطالب  كردن  كوتاه  و  ويرايش  در  امروز  جهان   *
اطالع  به  چاپ  از  قبل  امر  اين  است.  آزاد  رسيده 

نويسنده مى رسد.
* مطالب جهان امروز با برنامه "ورد فارسى"  تايپ 
مى شود و حداكثر سقف مطالب ارسالى سه صفحه 

آ4 با سايز 13 است.

15 روز يك بار منتشر مى شود!

ha@cpiran.org

جهان امروز

سايت كو مه له
www.cpiran.org

www.tvkomala.com
سايت تلويزيون كو مه له

از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران و كومه له ديدن كنيد!

سايت حزب كمونيست ايران

www.komalah.org

بنزين  قيمت  «شايد  گفت:   Wagoner

هميشه  براى  را  ما  مشتريان  سليقه هاى 
تغيير داده است». اين مقام عالى رتبه افزود: 
اياالت  در  موتورز”  “جنرال  كارخانه هاى  «امسال 
نوزده  تقريبا  “فورد“  و  درصد  سى  حدود  متحده 
درصد افت فروش داشته اند. كمپانى “تويوتا“ هم 
هشت درصد كاهش بخود ديده است با اين احوال 
فروش ساير كمپانى هاى ژاپنى مانند “هوندا“ يازده 

درصد افزايش نشان مى دهند». 
“جنرال موتورز” بتازگى خبر از تعطيل كردن چهار 
واحد توليدى در شمال آمريكا داده، و باحتمال زياد 
بخشى از كارخانه هاى توليد خودروهاى نظامى را 
گفت:  همچنين   Wagoner آقاى  برساند.  بفروش 
جديد  خودروهاى  ساختن  صدد  در  ما  «كمپانى 
مى  كار  الكتريكى  انژى  با  كه  است   Chevy Volt

كنند». گفتنى است اينوع اتومبيل تا قبل از 2010 به 
بازار عرضه مى شوند.

داده هاى بدست آمده حاكى از آن است كه اكثريت 
از  بندرت  و  كم  خيلى  متحده  اياالت  شهروندان 
آمريكا  راه  وزارت  كشند.  مى  كار  هايشان  اتومبيل 
تردد  سو  بدين   2006 سال  اواخر  از   » گويد:  مى 
آمده  پايين  توجهى  درخور  بشكل  راهها  بزرگ  در 
بازهم  است  ممكن  بنزين  گرانى  بخاطر  است». 
شوند.  خود  شخصى  خودروهاى  سوار  كمتر  مردم 
تقاضاى  سقوط  معتقدند  آمريكا  ترابرى  مسئولين 
ماليات  محل  از  كه  اى  بودجه  كسرى  يعنى  بنزين 
ها  جاده  مرمت  و  نگهدارى   ، حفظ  براى  سوخت 
هزينه مى شود. امسال بهره گيرى از وسائط حمل 
است.  چشمگير  بسيار  آمريكا  در  عمومى  نقل  و 

گويد:  مى  كشور  اين  عمومى  نقل  و  حمل  شركت 
«در سه ماهه اول 2008 شاهد افزايش سه درصدى 

استفاده از اتوبوس و قطار بوده ايم». 
بهاى زياد بنزين در سياحت و سفرهاى هوايى نيز 
و  حمل  المللى  بين  شركت  است.  نبوده  تأثير  بى 
نقل هوايى پيش بينى كرده كه تا پايان سال 2008 
متضرر  دالر  ميليارد  دو  سقف  تا  هواى”  “صنايع 
خارج  ضمن  ها  كمپانى  برخى  است  قرار  گردند. 
بطور  دهى،  سرويس  از  كهنه  هواپيماهاى  ساختن 

گسترده اى به تعديل نيرو بپردازند. 
از حمالت تروريستى يازدهم سپتامبر 2001 تا بحال، 
گران شدن روزافزون سوخت بحران هاى جدى اى 
براى صنعت هوايى آمريكا ببارآورده است. بنابر آمار 
موجود واقعه يازدهم سپتامبر سواى اثر گذارى بر 
قيمت سوخت، باعث پايين رفتن شانزده درصدى 
است.  شده  متحده  اياالت  در  هواپيما  با  مسافرت 
شركت هاى هواپيمايى اين كشور بيش از سه هزار 
كل  از  كل  درصد  (هفت  كنند  مى  تعطيل  را  شغل 

مشاغل در سطح جهان).
+++                         

متحده  اياالت  به  فقط  سوخت  گرانى  مشكل   
از  تعدادى  به  معضل  اين  و  نمى گردد  محصور 
است.  كرده  سرايت  هم  غربى  اروپاى  كشورهاى 
خام  نفت  بازار  تأثيرات  از  كه  است  اين  واقعيت 
بر بازار مصرف و تقاضاى بنزين يا ساير توليدات 
بهاى  رفتن  باال  نيست.  گريزى  هيچ  پتروشيمى 
انرژى فسيلى اگر به نفع كمپانى هاى بزرگ نفتى در 
ماده  كننده «اين  توليد  كشورهاى  حاكمين  و  غرب 
حياتى در حركت چرخهاى اقتصادى»  تمام شود، 

مصرف  متوجه  مشخص  بطور  آن  زيانهاى  ليكن 
كنندگان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مى 
گردد. صعود بهاى نفت خام زمينه رشد نرخ تورم را 
بشكل گيج كننده اى با خود بهمراه مى آورد. جهش 
رو به باالى ارزش سبد نفتى اپك و ديگر دارندگان 
هاى  نقل  و  حمل  در  اخالل  بر  مضاف  انرژى  اين 
داخلى و برون مرزى ممالك خريدار، موجب گران 
مردم  ضرورى  مايحتاج  و  ها  فرآورده  ديگر  شدن 

خواهد شد.     
چنانكه گفتيم فقط ساكنين كشورهاى خريدار انرژى 
رهگذر  اين  در  يافته)  توسعه  و  (صنعتى  فسيلى 
جهانى  سبب  به  عصر  اين  در  بينند.  نمى  صدمه 
بسادگى  آن  گسترش  روبه  روند  و  سرمايه،  شدن 
مى شود تورم اقتصادى را به ديگر نقاط دنيا تعميم 
داد. سياستى كه اينك اياالت متحده در پيش گرفته، 

و نتايجش را داريم مشاهده مى كنيم. 
نفت  قيمت  رشد  اصلى  فاكتورهاى  از  يكى  بهررو 
خام، ادامه جنگ و اشغال عراق، و حضور آمريكا در 
منطقه است. جنگ خانمان سوزى كه طبقات مسلط 
اياالت متحده به اميد نجات از بحران هاى داخلى و 
به هدف عقب راندن رقباى جهانى خود راه اندازى 
كردند و متأسفانه طبقه كارگر و مزدبگير در سراسر 

جهان دارند تاوان آنرا پس مى دهند. 
                      19 ژوئن 2008
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زندانيان  با  همبستگى  براى  المللى  بين  كنفرانس 
سياسى از تاريخ  24 تا 25 ماه مه در شهر كلن–

آلمان با حضور 150 نفر شركت كننده از كشورهاى 
بلژيك،  ايتاليا،  هندوستان،  فرانسه،  ايران،  تركيه، 
اسپانيا، فلسطين، دانمارک، سويس و آلمان برگزار 

گرديد.
كنفرانس با خوش آمدگويى كميته برگزار كننده در  
برنامه  كرد.  آغاز  را  خود  كار  شنبه  روز   9 ساعت 
و  ايستاده  تظاهرات  مركزى،  تم   5 شامل  كنفرانس 
شده  سازماندهى  روز   2 در  و  بود  فرهنگى  برنامه 

بود.
موضوعات كنفرانس بين المللى براى همبستگى با 

زندانيان سياسى عبارت بودند:
و  تشريح  سياسى،  زندانيان  مسئله  و  وضعيت   –  1

گسترش زندانها در زمانهاى مختلف
2 – برمالكردن و بازگو كردن متدهاى شكنجه هاى 
روحى و روانى و تاثيرات آن بر زندانيان سياسى و  

اهداف زندانيان
شكل هاى  و  روش  درباره  وديالوگ  بحث   –3
جمعى  مقاومت  و  فردى  مقاومت   مبارزاتى، 
سازماندهى مبارزه در  در زندان و تجربيات مبارزه

4 – همبستگى جهانى با زندانيان سياسى و خانواده ها 
و نقش و كارائى وكالء در اين ارتباط

5 – همبستگى بين المللى و چشم انداز مبارزه براى 
آينده

 
گزارش روز شنبه  24_5_2008

بعد از مراسم افتتاحيه و خوش آمد گويى، كنفرانس 
طبق برنامه با تم “وضعيت و مسئله زندانيان سياسى 
طى زمانهاى مختلف، تشريح و گسترش زندانها در 
بخش  اين  در  كرد.  بكار  شروع  مختلف“  زمانهاى 
نمايندگان كشورهاى فلسطين، تركيه تاثيرات تغيير 
و تحوالت جهانى در زمان هاى مختلف بر زندان در 
جوامع گوناگون سخن گفتند، از آن جمله، تاثيرات 
در  اجتماعى  جنبش هاى  بر   2001 سپتامبر  واقعه 
و  امپرياليست ها  جانب  از  زندان)  در  (و  جهان 
رژيم هاى ارتجاعى هم پيمان آنها، را بررسى و نقد  

كردند.
 IHDدر ادامه اين بحث، نماينده انجمن حقوق بشر
به  كوتاه  سفر  يك  عنوان  تحت  را  خود  سخنرانى 
زندان هاى جهان و تركيه آغاز كرد: نابود سازى و 
حقوق  مبارزات  با  جوامع  در  مجازات  روش هاى 
بودن  دارا  با  انسان  و  است  ننشسته  عقب  بشرى 
تجربيات  سنى  گروه  هر  در  خودش  فردى  حقوق 
را  آن  و  داده  جامعه  به  را  اش  شخصى  و  مختلف 

بيان مى كند. 
در  زندان ها  آمدن  بوجود  و  چگونگى  بخشى  در 
تشريح  را  اروپا  و  انگلستان  در  مختلف  زمانهاى 

با  تركيه  سياسى  زندانيان  از  ديگر  بخش  در  كرد. 
آمار بحثى را تحت عنوان «چه وقايعى در تركيه بعد 
12سپتامبر 1980 اتفاق افتاد؟ ارائه داد.  650,000 
آزادشدند،  بازجويى  بعد  نفر   30,000 دستگيرى، 
گرديدند،  ممنوع  شهروندى  حقوق  نفر از   14,000
نفر درحين  نفر زير شكنجه كشته شدند، 16   171
فرار به قتل رسيدند، 50 نفر به دار آويخته شدند، 
73 نفر با مرگ طبيعى ولى با فشارهاى وارده از بين 
رفتند، 43 نفر خودكشى كردند، وزرات دادگسترى 
مختلف  سازماندهى هاى  و  افراد  از  نفر  از98,404 
شكايت و احضار كرد و30,000 نفر از تركيه خارج 
و تقاضاى پناهندگى در خارج داده اند، 937 فيلم 
و  ممنوع  روزنامه  و  كتاب  هزار  ودهها  شد  ممنوع 

سوزانده شد.
 90 دهه  سال هاى  اواخر  در  گفت،  ادامه  در  و 
سازى  انفرادى  سيستم  تركيه،  دادگسترى  وزارت 
باالترين  بمنظور  را   F – TYPE بنام   زندانها 
انفرادى  سلولهاى  اين  آورد.  بوجود  امنيتى  سيستم 
شكل  به  و  بود  شده  ساخته  نفر  سه  تا  يك  براى 
را  آن  خواست  نمى  كه  هركس  و  تصويب  قانونى 
قبول كند به مجازات مى رسيد. در اين مقاومت و 
خوددارى زندانيان و وابستگان و وكال درشكل هاى 
يا  زندان  در  نفر  جمعى، 122  حركت  اين  مختلف 
خارج از آن بر اثر اعتصاب غذا و يا آتش سوزى در 
زندان ها و يا با يورش پليس جانشان را از دست 
دادند.600 نفر هنوز در زندانها از اين قانون انفرادى 
بخش  اين  انتهاى  در  كنند.  مى  خوددارى  شدن 
كانديد  طى  در  بگويم،  كه  است  يادآورى  به  الزم 
اروپا  مشترک  بازار  در  عضويت  براى  تركيه  شدن 
و امتياز دادن به درخواست EU اين قانون انفرادى 
زندانيان  عليه  بر  امنيتى  دستگاه  اما  شد،  برچيده 
همچنان ادامه پيدا كرد و در حال حاضر  زندانيان 
دارند.  وجود  تركيه  زندانهاى  در  زيادى  سياسى 
(ترجمه از زبان آلمانى اين سخنران توسط نگارنده 

مى باشد.)
همچنين در اين بخش از برنامه، نماينده انترناسيونال 
فروم از دانمارک درباره وضعيت دو زندانى سياسى 

از كلمبيا (از اعضاى “فارک”) در  آمريكاى شمالى 
كلمبيا،  مكزيك،  در  سياسى  زندانيان  وضعيت  و 
برزيل و درباره “قانون عليه ترور“ و “ليست سياه“ 
كه از جانب امپرياليست ها و متحدين هم پيمان آنان 
.او  كرد  صحبت  است،  آمده  در  اجرا  به  جهان  در 
كلمبيا  از  سياسى  زندانى  دو  وضعيت  با  ارتباط  در 
اين  نگهدارى  به  شمالى،  آمريكاى  زندانهاى  در 
ارتباط  عدم  انفرادى،  سلول  در  سياسى  زندانى  دو 
آنها با خارج از زندان و حكم زندان 60 سال براى 
Simon Trinidad و 16 سال براى Sonia  را 

براى حاضرين تشريح كرد و در ارتباط با زندان هاى 
همكارى  با  مستقيم  بطور  كه  مكزيك  در  امنيتى 
اداره  مكزيكى  و  شمالى  آمريكاى  امنيتى  ماموران 
زندانيان  وضعيت  درباره  و  نمود  اشاره  شوند،  مى 
مكزيك،ديگر  خلق“  انقالبى  “ارتش  سياسى 
زندانيان  از  همچنين  و  مترقى  و  انقالبى  گروهاى 
از  تعدادى  غذا  (اعتصاب  “زاپاتيستها”  سياسى 
زندانيان سياسى زاپاتيست ها در زندانهاى چياپاس 
در ماههاى اخير) و از وضعيت ضد انسانى حاكم بر 
زندانهاى  بر  حاكم  (شرايط  كلميبا  امنيتى  زندانهاى 
كلمبيا مانند مكزيك است) و وجود صدها زندانى 
سياسى در كلمبيا و كمپين دفاعى و براى آزادى 5 
در  برزيل  در  كه  شيلى  و  كلمبيا  از  سياسى  زندانى 

زندان هستند، سخن گفت. 
آزادى  براى  كه  آلمانى  تشكل هاى  از  ديگر  يكى 
عبداهللا اوجاالن و صلح در كردستان مبارزه مى كند، 
آن  در  اوجاالن  عبداهللا  كه  زندانى  وضعيت  درباره 
را  همگان  پايان  در  و  داد  توضيحاتى  برد  مى  بسر 

دعوت به شركت در كمپين آزادى او كرد.
در  تركيه  پليس  سركوب  درباره  فيلمى  پايان   در 
تظاهرات خيابانى و سوختگى  زندانيان سياسى در 
پى انفرادى هاى F - TYPE كه بسيارى ناپديد و 
كه  زنى  فيلم،  ادامه  در  گرديد  پخش  شدند  كشته 
پليس  بدست  سوزى  آتش  در  بدنش  و  صورت 

تركيه سوخته بود، بنمايش گذاشته شد.
با اتمام اين بخش از برنامه، به ابتكار كميته برگزار 
در  گان  كنند  شركت  تمامى  كنفرانس،  كننده 
كنفرانس با در دست داشتن عكس هاى جانفشانان 
در  دستگيرى ها  از  تصاويرى  و  تركيه  از  مبارز 
همچنين  و   امنيتى  دستگاه  و  پليس  توسط  جهان 
در  ايستاده  تظاهرات  يك  در  كنفرانس  تراكت هاى 
چند  كردند.  شركت  كلن  شهر  ميدان هاى  از  يكى 
آلمانى  زن  يك  آنجمله  از  كنندگان،  شركت  از  تن 
از هامبورگ، هجوم پليس آلمان به تظاهرات ها را 
گلوباليزاسيون  از  ما  سهم  گوئى  گفت،  و  كرد  بيان 
و  جسمى  آزار  و  فشار  تحت  سازى،  وخصوصى 

انسانى  حقوق  ترين  اوليه  گرفتن  و  روانى 
حمالت  اين  با  توانيم  مى  ما  است،  مان 

گزارشى از كنفرانس بين المللى
  همبستگى با زندانيان سياسى در جهان

مينا زرين

نيمه دوم خرداد 1387- نيمه دوم ژوئن 2008
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برابر  در  كه  چرا  بكنيم،  مقابله 
جوابگو  آتى  نسل  و  آيندگان 
هستيم. (اين صحبت همزمان به زبان تركى 

ترجمه مى شد.)
 مينا زرين در اين تظاهرات  ابتدا بزبان تركى 
كنندگان  شركت  همه  براى  گرم  هاى  سالم 
و خانواده هاى زندانيان در سراسر جهان را 
داشت و سپس درباره زندانيان سياسى، سه 
دهه كشتار و سركوب در ايران صحبت كرد:  
با ياد و احترام به مقاومت افكارى و انسانى 
هزاران زندانيان سياسى زن و مرد كه طى 29 
سال توسط رژيم جمهورى اسالمى به قتل 

رسيدند، آنان  براى آزاد انديشيدن بهاى گزافى را 
در سركوب هاى سيستماتيك  دادند.

او در بخشى  از سخنانش اظهار داشت:  آن  عزيزان 
ما  كنار  در  ديگر  شدگان  نيست  به  سر  و  اعدامى 
نيستند، بايستى با هميارى و همبستگى با يكديگر 

بتوانيم به اين سركوب و جنايت ها پايان دهيم!
بنابر اين به يورش و حمالت همگانى بر گروه هاى 

اجتماعى نه بگوئيم.
وحقوق  انسانى  حقوق  عليه  يورش  به  بگوئيم   نه 

پايمال شده بشريت!  
نه بگوئيم به يورش عليه زنان كه هيچوقت حقوقشان 
به رسميت شناخته نشده است و هميشه جنس دوم 

نام گرفتند...
نه بگوئيم به يورش عليه كارگران كه براى تشكل 

يابى خود دستگير و زندانى مى شوند...
با  كه  ستم  تحت  مردم  عليه،  يورش  به  بگوئيم   نه 
تاريخى طوالنى هميشه تحت فشار بودند و بايستى 

اين امر خاتمه يابد...
 نه بگوئيم به يورش عليه همجنسگرايان، كه اجازه 
در  زدن  حرف  و  انجام  و  ندارند  آزادانه  زندگى 

تعقيب  تحت  ،آنان  است  ممنوع  و  تابو  مورد  اين 
انتظارشان  در  مرگ  مجازات  و  مى گيرند  قرار 

مى باشد.....
بطور  و  بگوئيم  نه  يورشها،  اين  همه  به 
و  انسانى  حقوق  گرفتن  بدست  براى  مشترک 
كنيم.  تالش  وقفه  بى  برابرى  و  آزادى  براى 
(اين سخنان همزبان به زبان تركى ترجمه مى شد 
اين  باشد).  مى  فارسى  به  آلمانى  متن  از  ترجمه  و 
تظاهرات كه در يكى از مناطق زحمتكش نشين و 

ترک بركزار شد، با استقبال مردم روبرو گرديد. 
  

برگزار  توسط  ناهار  تدارک  و  تظاهرات  از  بعد   
كنندگان و صرف آن در فضائى دوستانه -كنفرانس، با 
تم “ بر مالكردن و بازگو كردن متدهاى شكنجه هاى 
روحى و روانى و تاثيرات آن بر زندانيان سياسى و  
اهداف زندانيان “ بخش دوم كار خود را طبق برنامه 

پى گرفت.
درباره  سوئيس  از  روانشانس  يك  بخش،  اين  در 
و  سياسى  زندانيان  بر  شكنجه  و  زندان  تاثيرات 
سخن  زندان  از  آزادى  از  بعد  تاثيرات  اين  تداوم 

گفت: نهادهاى آموزشي و اجرائى و ابزارهاى قوى 
و  خانواده  و  اجتماع  همچون  تربيتي  روانشناسى، 
آسيب  به   ضرور  گويي  پاسخ   ، زندانى  دوستان 
فكرى،  نياز های   و  شده  شكنجه  فرد  ديدگى 
رواني، عاطفي، آنان مى باشند. بايد جامعه مراكزى 
را بوجود آورد كه از هر نظر از فرد شكنجه شده 

حمايت كند! 
در بخش ديگر برنامه، يك فعال سياسى از تركيه كه 
در فرانسه و آلمان به زندان افتاده بود، شرايط حاكم 
تجربه  با   ارتباط  در  را  كشورها  اين  زندان هاى  بر 
فردى خود و همچنين زندانيان سياسى – بخصوص 
كشورهاى  از  سياسى  زندانيان  با  زندانبان  برخورد 

ديگر – را بازگو كرد.
شدن  زندانى  به  اشاراتى  بخش   اين  در  زرين  مينا 
يكى  من  داشت:  اظهار  و  داشت.  ديگران  و  خود 
(دهه   67 و   60 سالهاى  در  كشتار   2 شاهدين  از 
در  و  هستم  ايران  زندان هاى  در  ميالدى)   80
گرم،  سالم هاى  با  را  سخنانم  مايلم  امروز  و  اينجا 
زندانيان  تمامى  براى  زياد  احترام  و  همبستگى  با 
و  مبارزين  تمامى  و  هايشان  خانواده  و  سياسى 
از  سال   9 شرح  كنم.  آغاز  جهان  در  آزاديخواهان 
در  زندان،  در  ام  زندگى  و  جوانى  سالهاى  بهترين 
بود،  نخواهد  زوايا قابل بيان  تمامى  كوتاه از  مدت 
اما اشاراتى به آن سالهاى زندان خودم ويارانى كه 
ايران  اسالمى  جمهورى  عليه  بر  هم  كنار  در  سالها 

تالش و مبارزه داشتيم ،بازگو مى كنم. 

در 19سالگى و در سال (60)1981 دستگير شدم. در 
آن سال مبارزين را هر شب براى اعدام مى بردند، ما 
از صداى شمردن تير خالص كه بر مغز آنان شليك 
مى كردند، متوجه مى شديم كه چندنفر اعدام شدند.
دوستى تا 180 تير خالص را  در روز شمرده بود! 
آيا اين وحشتناک نيست! جلوى چشمانت انسانهائى 
سيانور  خوردن  اثر  بر  يا  و  كابل  شكنجه  اثر  بر  كه 
كشته مى شدند، الى پتوهاى سربازى پيچانده و از 
از  كه  ببينى  را  نظامى  پتو  و  پوتين  بند،  چشم  زير 
محل اتاق هاى باز جوئى همچون يك الشه  آنان را 
مى برند!! اين يكى از بدترين صحنه هائى است گاه 

وبيگاه بيادم مى آيد واز ذهنم دور نمى شود! 
آيا مى توان از ياد برد، با يك چشم بند قطور در 
حالى كه بدنت را پر از خون كردند! سرت را به ميز 
بكوبند و بگويند ياال! جاى دوستانت را بگو و گرنه 

در همين بيابانها مى كشميت!
آيا قابل گذشت است! در يك دادگاه 3 دقيقه ائى 
برايشان  كه  تراكتى  پخش  براى  حكم،  10سال  به 
نكردم،  قبول  و  اقرار  هيچگاه  هم  من  و  نشد  ثابت 

داده شود!
آيا مى توانيم باور كنيم چه تعدادى از زنان و مردان 
اعدام   60 دهه  در  افكارشان  بخاطر  را  آزاديخواه 

كردند!!
زندان  در  كه  زمانى  كنيم  تصور  توانيم  مى  آيا 
قزلحصار 30 دختر در يك سلول 12مترى جا گيرند 
و يا شب هاى طوالنى كه بايستى با چادر و روسرى  
ساعات  پا  يك  با  ديوار  به  رو  بند  چشم  با  گاها  و 

متمادى در راهروى زندان سر پا ايستاده و 
خيلى از اين دختران جوان كنترل روحى و 
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جسمى و روانى خود را از دست بدهند!
 و يا در زندان انفرادى مخوف گوهردشت 
دندانها  خوردن  هم  به  صداى  سرما  شدت  از  كه 
آنجا  ما  رسيد.  مى  گوش  به  هايمان  استخوان  و 
روزهاى  آن  در  بوديم.  كرده  نام گذارى  سيبرى  را 
13ماه  من  انفرادى  مدت  اولين  آنجا  سخت  و  يخ 
حتى  و  بودم  ايزوالسيون  در  من  .آنجا  كشيد  طول 
سلول  كوچك  پنجره  به  نداشتم  اجازه  سلول  در 
شده  محصور  هائى  كركره  بوسيله  كه  شوم  نزديك 
بود كه فقط سهم بسياركوچكى از آسمان مال من 

نداشتم  اجازه  حتى  و  بود 
يا  و  بزنم  حرف  خودم  با 
بود  سكوت  بخوانم،  آواز 
همين  به  مطلق!  سكوت  و 
تارهاى  و  حنجره  دليل 
بودند  كرده  تغيير  ام  صوتى 
و صدايم برايم ناشناخته بود 
طول  مدت  چه  نمى دانم   ...
آشنا  برايم  صدايم  تا  كشيد 
بگويم  كوتاه  ولى  بشود! 
از  دوران  اين  شكنجه هاى 
ولى  نبست  بر  رخت  جانم 
هيچگاه نتوانستند صدايم را 

خاموش كنند... 
ديگرى  بزرگ  كشتار  به 

اشاره مى كنم!! درمرداد(67)1988يكباره مالقات ها 
قطع شد. تلويزيون در سالن و راديو از مدار داخلى 
قطع  خانواده ها  با  مالقات  و  روزنامه  شد.  قطع 
شد! بعد ازآن در بندها يا در  دادگاه ها  بازجوئى، 
سئواالتى از اين قبيل  اسم! گروه سياسى! و نظرمان 
را  آنها  آيا  و  چيست؟  اسالمى  جمهورى  باره  در 
...؟.و بعد  قبول داريم و حاضر به مصاحبه هستيم 
زندانيان  گوهردشت  زندان  در  شد.  آغاز  اعدامها 
مرد را با طناب دار كشتند و در زندان اوين  شيوه 
مرگ تيرباران با رگبار مسلسل و يا طناب دار بود، 
زندانبانان و ماموران اجساد  مبارزين را دسته دسته 
در ماشين هاى بزرگ گوشت روى هم چيده و در 
كانال هاى جمعى در خاوران دفن كردند كه امروزه 
محل ديدار خانواده هاى اعدامى مى باشد و از زنان، 
در بندى كه من بودم 33 زن به دار  آويخته يا اعدام 
شدند... كه حتى محل  دفن هيچكدام ازاعداميان به 
وابستگان و خانواده ها  گفته نشده است و تابحال 

سكوت شده است !! 
دوستان! من همه ساله بياد مى آورم، زندانيانى كه 
به دست پليس و  افراد مسلح با لباس شخصى  و 
ماموران وزارات اطالعات كشته شدند و به ديگرانى 
كه زنده مانده بودند يا براى بجا نياوردن نماز، شالق 
بياد  همواره  و  شدند..  دوباره  تهديدى  يا  زدند، 
مى آورم خاطراتى كه زندانيان ديگر، تعريف كردند! 
انبوه  دمپائى اعداميان  كه روى هم تلنبار شده بود و 
ماموران بوسيله فرغن از محل دار دور مى كردند!! 

در  و  شد  مى  جابجا  و  حمل  كه  اجسادى  يا  و 
قرار  گوشت  مخصوص  بزرگ  ماشين  هاى 
منتقل  نشان  و  نام  بى  گورستان هاى  به  و  مى دادند 

مى كردند!!! 
من نمى توانم همه چيز را در مدت كوتاه در اينجا 

از   بخشى  كه  دارم  احساسى  ولى  بكشم  تصوير  به 
آيا  كردند،  نابود  جنايتكاران  هم،  را  فرد  من  درون 
نيست  دهشتناک  اين  آيا  نيست!!  وحشتناک  اين 
كه در سال67 در چند ماه متوالى، پنج هزار نفر از 
به  ابتدا  از  متن  (اين  كنند!!  نابود  را  انسانها  بهترين 
زبان آلمانى نوشته  بودم  و با تغييراتى كوچك  البته 

در"افعال" به فارسى ترجمه كردم)
درباره  ديالوگ  و  بحث  كنفرانس  بعدى  بخش  در 
و  فردى  مقاومت  مبارزاتى،  هاى  شكل  و  روش 
تجربيات  و  مبارزه  سازماندهى  جمعى  مقاومت 

مبارزه كار خود را پى گرفت.  در اين بخش چند 
تن از زندانيان سياسى سابق از تركيه از جمله زنى 
به  پليس  ضربه  اثر  بر   F Type از  انفرادى  در  كه 
نخاعش به حالت نيمه فلج در آمده بود، از تجربيات 
آنجمله  از  گفت،  سحن  زندان  در  شان  مقاومت  و 
سال  دسامبر  در  سياسى  زندانيان  كشتار  چگونگى 
2000 در يكى از زندانهاى استامبول را بازگو كردند.

استفاده  چرايى  درباره  بحث،  اين  ديگر  قسمت  در 
بصورت  تركيه  رژيم  توسط   F Type Prison از 

تحليلى سخنرانى كردند.
مينا زرين در بخش سوم در كنفرانس، به جنبش هاى 
موجود در ايران پرداخت و به مقاومت و وضعيت 
زندانى شدن اين گروه بنديهاى اجتماعى اشاره كرد 
پرداخت  عدم  با   ايران  كارگران  گفت  ادامه  ودر 
حقوق و مزايا و اخراج از محل كار روبرو  هستند و 
به حركت  و اعتصاب كنونى كارگران نيشكر هفت 

تپه و بازداشت گارگران در ايران اشاراتى داشت.
دانشجويان  احضار  و  بازداشت  درباره  او  ادامه،  در 
به دادگاه ها و كميته هاى انضباطى و احكام صادر 
زندانى  و  دادگاهها  و  انظباطى  كميته  توسط  شده 
امنيت  عليه  اقدام  اتهام  به  كه  دانشجو  دهها  شدن  
ملى، جانشان هم اكنون در خطر است، هشدارداد! 
ايرانى،  زنان  دستگيرى  و  فعاليت  به  همچنين  و 
نويسندگان، روزنامه نگاران ، وبالگ نويسان (با ذكر 
كه  فرهنگى  و  قومى   ، سياسى  اقليت هاى  و  آمار) 
براى آزادى و برابرى عليه رژيم جمهورى اسالمى 

مبارزه مى كنند، سخن گفت.

به   21 ساعت  از  كنفرانس  اول  روز  پايانى  بخش 
برنامه  برنامه فرهنگى اختصاص داده شده بود. در 
حاضرين)،  همراهى  (با  ترک  هنرمندان  فرهنگى، 

ترانه و سرود هاى انقالبى و آهنگ هاى  شاد اجرا 
كردند .

گزارش روز يكشنبه 25_5_2008 
جهانى  تم “همبستگى  با  يكشنبه  روز  در  كنفرانس 
وكارائى  نقش  و  ها  وخانواده  سياسى  زندانيان  با 
در  كرد.  آغاز  را  خود  كار  ارتباط“   اين  در  وكالء 
اين بخش وكيلى از تركيه درباره چگونگى پيشبرد 
با  ارتباط  در  دادگاهها  پروسه  در  وكالء  نقش  و 
چند  تنى  گفت.  سخن  تركيه  در  سياسى  زندانيان 
زندانيان  هاى  خانواده  و  سابق  سياسى  زندانيان  از 
پيشبرد   در  ها  خانواده  مثبت  تاثير  درباره  تركيه  از 
از  كردند.  سحنرانى  زندان  درون  زندانيان  مبارزه 
آنجمله زنى از مبارزين ترک كه فرزندش مفقوداالثر 
شده است، درباره مبارزات و چگونگى مفقوداالثر 
به  كه  است  سال   16 گفت!  سخن  فرزندش  شدن 
بودم  تركيه  در  كه  زمانى  در  آمدم  تركيه  از  خارج 
خيلى ها تالش كردند، تا جاى پسرم را پيدا كنم. من 
از همين جا از همه شما تشكر مى كنم. زمانى كه در 
تركيه بودم حس ام اين بود كه از پسرم دور نيستم 
، هرچند كه او را ديگر پيدا نكردم، ولى در اينجا 
دلم بيش از حد برايش تنگ مى شود و اين دورى 
من را بسيار افسرده كرده است. بارها از خود سئوال 

مى كنم آيا مى توانم روزى او را ببينم؟
اين يكى از لحظات احساسى و بياد ماندنى كنفرانس 
بود كه همگى بر پا خواسته و برايش كف زدند، در 
حالى كه اشك مى ريختم، او را به آغوش كشيدم، با 
خود گفتم مادر خوبم، تنها نيستى! در خاوران هاى 
ايران، مادرانى هستند كه جاى قبر فرزندانشان يك 

كانال جمعى است و ديگر هيچ!!!
به پاس تمامى رنجهاى تحميل شده، لوحه سپاسى 
مفقود  و  سياسى  زندانيان  مادران  و  زنان  جانب  از 
االثر شدگان و خانواده هاى زندانيان سياسى  تركيه 

، به اين زن مبارز تقديم شد.
احزاب،  جانب  از  پيام هائى  كنفرانس  حاشيه  در 
سازمانها، نهادها و شخصيت ها به كنفرانس رسيد، 
از آنجمله پيام “ احمد سادات “ دبير كل PFLP از 
فلسطين كه در زندان رژيم صهيونيستى بسر مى برد 
- اين پيام توسط نماينده “الدمير” كميته حمايت از 
زندانيان سياسى فلسطين – خوانده شد. بخش هايى 
 Nafha تاريك  سلول  “از   : سادات  احمد  پيام  از 
فلسطين  جنوب  در  صحرا  ميان  در   ،Prison

زندانى  هزاران  جانب  از  نمايندگى  به  اشغالى، 
فلسطينى كه توسط قدرت صهيونيست، امپرياليسم 
و اسرائيل زندانى شده اند، احترام و سالم هاى مرا 
آزادى  به  سياسى  زندانيانى  هزاران   ، “ما  بپذيريد.” 
جهان  در  سياسى  زندانيان  تمامى  و  مردم  خود، 
مى انديشيم. اين راه ما مى باشد و اميدواريم در يك 
،تابث  آزادى  راه  مبارزين  ديگر  با  مشترک  مبارزه 
كنيم كه مبارزين راه آزادى، تروريست نيستند“. بعد 
متقابال  و  زدند  كف  حضار  طوالنى  بمدت  پيام  از 
خلق  جبهه  كل  دبير  به  گرم  درودهاى  كنفرانس 
برای آزدی فلسطين كه هم اكنون در زندان اسرائيل 
است، فرستاد و خواستار آزادى زندانيان سياسى در 

اسرائيل و مناطق اشغالى شدند. 
آشنائى  و  كنارى  هاى  بحث  حاشيه  در 
استراحت  هاى  وقت  در  افراد  با  بيشتر 

نيمه دوم خرداد 1387- نيمه دوم ژوئن 2008



شماره 209 - صفحه 10      جهان امروز

 Fatima بنام  زنى  داشتم،  گفتگو  و  گپ 
از شهر Duisburg  آلمان از نشست هاى 
زنان تعريف كرد كه ساليانه برگزار مى شود و تم و 
ساير  و  تركيه  در  زن كشى  و  خشونت  حول  بحث 
كشورهاى اروپائى مى باشد و به زنى از تركيه كه 
توسط برادرانش در برلين كشته شده است ، اشاره 
را  معضالت  اين  بر  آمدن  فائق  چگونگى  و  كرد 
داشت. حضور جوانان دختر و پسر چشم گير بود 
استقبال  و  پذيرائى  هى،ترجمه،  سازمانده  امر  در  و 
كامپيوتر،  طريق  از  ها  سخنرانى  ثبت  و  ميهمانان 
وگويائى  دلنشين  حضور  عكس  و  فيلم  تكنيك، 
را داشتند. زنى ديگر برايم گفت جوانانى كه اينجا 
بزرگترها  از  بدور  هم  دور  ساله  هر  دارند  شركت 
جمع مى شوند و برنامه هاى سياسى و تفريحى را با 
هم دارند، اين گروه سنى از12 تا بيست و چندساله 
مى باشد. اين زن گفت ما نمى خواهيم جوانان ما به 
اعتياد و مافياى كثيف كشيده شوند، آنان در كنار هم 
ياد مى گيرند ، چگونه از خود دفاع كرده و در مقابل 
سختى ها مقاومت كنند. با اين حرف تصويرى از 
جوانى  كه در تظاهرات شركت كرده بود برايم زنده 
شد كه با چه احساسى شعار آزادى زندانيان سياسى 

در سراسر جهان را مى داد! 
مردى به ميز كتاب و فروش تى شرت كه در آنجا 
سوئيس  از  گفت  و  شد  نزديك  بوديم،  كرده  پا  بر 
مى باشد و از تشكلى است كه براى آزادى زندانيان 
با  حزبى  غير  ارتباط  بدنبال  و  دارند  تالش  سياسى 
سئوال  باشد.  مى  (سوئيس)  كشور  آن  هاى  تشكل 
مشخصى داشت كه من از كدام سازمان هستم، براى 
او توضيحاتى را دادم.  «شبكه اى» از فعالين ايرانى 
كار  يكديگر  با  تماس  در  جهان  كنار  و  گوشه  در 
را  سياسى  زندانى  ومقوله  ها  بزرگداشت  جمعى 
پيش مى بريم كه به مناسبات از باال به پائين اعتقادى 
ندارند و با شبكه هاى افقى آن را به پيش مى برند. 
تجارب  فردى،  ابتكارات  و  مختلف  ايده هاى 
همواره  و  شود  مى  وصل  هايى  حلقه  به  وتوانايى 
بستر همكارى ما بوده است، هر چند كه در اين راه 
سخت، اين امر بدون مشكل نيست، ولى جايگزين 
پذير  هيراشى  ايى،  شبكه  كار  كه  باشد،  مى  بهترى 
نيست. با تاكيد و با حرف هاى رد و بدل شده هر 
مكالمه  (اين  بوديم  نظرمان  تبادل  از  راضى  دومان 
به زبان تركى و كلمات غير مشترک آذرى به زبان 

آلمانى بيان مى شد.) 
را  باال  مشابه  سئوال  پاريس  از   Ahme بنام  مردى 
داشت و ضمن قبول داشتن در تشكل هاى اجتماعى 
وحزبى مطرح كرد كه عضو اتحاديه كارگرى فرانسه 
است و برايش قابل درک نبود كه از جريان خاصى 
نباشم و اصرار برگذشته حزبى يا سازمانى ام داشت 
كه  فراسازمانى  و  بودن  سوسياليست  به  من  .اصرار 
شكل نوينى از همكارى و هميارى متقابل در مبارزه، 
برعليه رژيم جمهورى اسالمى مى باشد...داده هاى 
رد و بدل شده حسى از استقالل هر دومان بود و با 

گرمى تا پايان كنفرانس، ديالوگ داشتيم.
با مردى ديگر از شهر Stuttgart آلمان كه پدر، دو 
دختر جوان و فعال در كنفرانس بود صحبتى داشتم 
او گفت: آيا از نظر شما رژيم احمدى نژاد دولت 

مى شود!  مطرح  گفت  ادامه  در  و  است؟  فاشيستى 
تاريخ  او  نظر  از  است؟  فاشيستى  تركيه  رژيم  كه 
فاشيسم متعلق به دوران خاصى بوده و االن دولت ها 
از  حرفش  تائيد  ضمن  هستند.  نظامى  و  سركوبگر 
سپاه پاسداران كه به يك قدرت نظامى و اقتصادى 
تبديل شده مثالى را آوردم. سئوال ديگرى داشت، 
در  كننده  شركت  بعنوان  كه  طوفان  حزب  اينكه  از 
اين  با  مناسباتى  آيا  كه  پرسيد  داشت،  حضور  آنجا 
كه  حزبى  كردم  مطرح  سريع  خيلى  داريم؟  گروه 
جريانات  و  اسالمى  جمهورى  كنار  در  خواهد  مى 
حمله  دليل  به  امريكا  امپرياليسم  عليه  بر  ارتجاعى 
دفاع  بعلت  يا  و  ديگر  دليل  هر  يا  نظامى،  احتمالى 
از ميهن (اول بپرسيم كدام ميهن) بجنگد! من هيچ 
حرفى با آنان ندارم و بطور يقين بايستى خودشان را 
عميقا نقد كنند...او گفت حزب ما هيچوقت به علت 
مقابله با امپرياليسم وخطرات مطرح شده با دولت 
تركيه هم پيمان نمى شود! با حس احترام از هم جدا 
شديم واميدوار شدم كاش ديگران هم ياد بگيرند! 
اسالمى  جمهورى  رژيم  عليه  بر  هم  توان  مى  كه 
امپرياليست ها  و  اسرائيل  و  وحماس  حزب اهللا  و 
مثبت  نكات  از  و  داشت...  ويكسانى  جدى  مبارزه 
بين المللى  كنفرانس هاى  خالف  بر  كنفرانس،  اين 
ديگر مطرح نشدن حمايت يا همكارى با جريانات 
حماس  اهللا،  حزب  (همچون  ارتجاعى  مذهبى – 

و....) بود.
تم  به  يكشنبه  روز  در  كنفرانس  پايانى  بخش   
براى  مبارزه  انداز  چشم  و  المللى  بين  “همبستگى 
آينده” اختصاص داشت. در اين قسمت نمايندگان 
ايتاليا،  بلژيك،  دانمارک،  تركيه،  هندوستان،  اسپانيا، 
فرانسه و سويس سخنرانى كردند. از آنجمله نماينده 
بر  حاكم  سخت  شرايط  و  شكنجه  درباره  اسپانيا 
از  ايتاليا  كرد.نماينده  سخنرانى  اسپانيا  زندانهاى 
قضايى،  دستگاه  بر  حاكم  انسانى  ضد  وضعيت 
پرده  ايتاليا  در  سياسى  زندانيان  بر  فشار  و  زندانها 
برداشت. در آخر اين بخش  با تاكيدى دوباره  بر 
امنيتى  زندان هاى  بر  حاكم  انسانى  ضد  وضعيت 
جمعى  اقدام  و  شد  بيان  نكاتى  مكزيك  و  كلميبا 

عليه قانون ضد ترور و ليست سياه خواسته شد.
در اينجا الزم به توضيح است هر ساله انترناسيونال 
فروم وگفتگوهاى زندان بحث هائى را در رابطه با 
هاى  كنفرانس  در  سياه  ليست  و  ترور  عليه  قانون 
عليه ايزوالسيون دامن زدند و نتيجه هاى متفاوتى 

را داشته است .
آژانس  بنام  تلويزيونى  كنفرانس،  يكشنبه  روز  در 
 Independent Docs Television News خبرى
زرين  مينا  با  ائى  دقيقه  مصاحبه 45  يك   Agency

و نماينده انترناسيونال فروم انجام داد، كه بزودى به 
هاى  رسانه  در   Dokumentar مستند  فيلم  شكل 
خواهد  پخش  امپرياليستى  ضد  ميدياى  و  عمومى 
شد، بخشى از سئواالت اين مصاحبه به  قرار زير 

است!
* با توجه به تسخير افكار عمومى از جانب ميدياى 
امپرياليستى و بمباران تبليغاتى، معانى غير قابل قبول 
مى شود،  داده  تروريست  و  ترور  از  آنان  جانب  از 
مى خواهم نظر شما را در اين مورد بدانم و سئوال 

و  چيست  ترور  شما  نظر  از  اينست  مشخصم 
تروريست كيست؟

* ترور دولتى را چه مى ناميد؟و چگونه مى شود با 
اين ترور دولتى مبارزه كرد؟ 

* در حركت هاى آزاديبخش مردمى از جمله ايرلند 
دولتى  ميدياى  فارک  و  فلسطين  باسك،  شمالى، 
سعى دارند، آنان را تروريست معرفى كند. چگونه 
قضايا  اين  جهانيان،  عمومى  افكار  براى  توانيد  مى 
ميدياى  ى  آشنا  ترفند هاى  و  سازيد  روشنگرى  را 

امپرياليستى را توضيح و خنثى كنيد؟
* آيا براى جنبش هاى اجتماعى در جهان وحركت 
هاى مردمى تنها يك روش وجود دارد و آيا مرزى 
براى حركت هاى آزاديبخش مردمى موجود دارد؟

حركت هاى  از  اسامى  چه  ايران  تاريخ  در   *
آزاديبخش مردمى و مبارزات  كشورهاى آمريكاى 
آنان  مورد  در  چگونه  و  است  شده  شناخته  التين 

فكر مى كنيد؟  
نوع  چه  ايد  كرده  تن  بر  فارک  از  شرت  تى   *
داريد؟  كلمبيا  مردم  اجتماعى  حركت  با  همبستگى 
چرا در دانمارک كسانى كه آرم فارک را بر  روى 
تى شرت چاپ كرده اند،در انتظار دادگاه مى باشند؟ 
چه نوع همبستگى هائى بايد بشود تا بخاطر داشتن 
محكوم  ها  زمينه  اين  در  فكرى  هم  حتى  و  افكار 

نشوند؟   
فيلمبردارى  كميته  جمع  طرف  از  پايانى  روز  در 
انجام  سخنران ها  با  كوتاه  هاى  مصاحبه  كنفرانس، 
شد. مينا زرين و نماينده انترناسيونال فروم به نوبه 
خود به سئواالت جواب دادند و در مورد چشم انداز 
سياسى  زندانيان  آزادى  براى  مشترک  اهداف  و 
روزهاى  در  ارتباط  دهها  .با  داشتند  را  گفتگوئى 
كنفرانس و با روزهاى  متوالى بيخوابى براى آماده 
سازى خود براى اين كنفرانس كه بتوان گوشه ائى از 
تالشهاى مبازرات مردم ايران را به گوش جهانيان 
(از  بودم.  وخوشحال  راضى  مجموع  در  رساند 

نگارنده) 
از  يكى  طرف  از  كوتاهى  بندى  جمع  پايان  در 
حاضرين  به  كنفرانس  كننده  برگزار  كميته  اعضاى 
پيگيرى  و  تداوم  بر  اش  سخنان  در  او  شد،  ارائه 
همبستگى با زندانيان سياسى در جهان تاكيد كرد و 
براى ادامه كارى در اين زمينه پيشنهاد تداوم ارتباط 

ميان شركت كنندگان در كنفرانس را نمود.

توضيح جهان امروز:  
در آستانه برگزارى يادمان قتل عام زندانيان 
سياسى در تابستان 60 و 68 كارزارى همه 
جانبه براى افشاى يك نسل كشى تمام عيار 

از جانب جمهورى اسالمى نياز است.
فعاليت هايى  همه  از  پشتيبانى  ضمن  ما 
است،  جريان  در  مناسبت  اين  به  كه 
كنفرانس  از  زرين  مينا  كه  گزارشى  درج 
زندانيان  با  همبستگى  براى  بين المللى 
سياسى جهان را كه براى ما ارسال كرده 

بود، قدمى در اين راه ديديم.
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بيانيه دانشجويان سوسياليست 
پيرامون وضعيت كنونى جنبش 
دانشجويى و مباحثات اخير

 در چپ دانشجويى
 ( 1

گسترده   ضربه  و  گذشته  سال  آذرماه  اتفاقات 
چپ  براى  را  متناقضى  نتايج  امنيتى   نيروهاى 
دانشجويى به بار آورده است: از يكسو اين ضربات 
ملموس چپ (به  به ضربه خوردن و عقب نشينى 
طور مشخص در تهران) منجر شده است و از سويى 
ديگر با آشكار نمودن بخشى از پتانسيل هاى گسترده 
اما نهفته چپ (به ويژه در شهرستانها) نشان داد كه 
بستر و زمينه عينى براى تفكر و جنبش سوسياليستى 
را  آن  از  جلوه هايى  كه  است  شده  فراهم  ايران  در 
مى توان در اعالم موجوديت محافل و كانون هاى 
اجتماعى  فعالين  بين  و  دانشجويى  مراكز  در  چپ 
متناقض  نتايج  اين  نمود.  مشاهده  شهرستان ها  در 
به ايجاد نوعى ناموزونى، پراكندگى و آشفتگى در 
كليت حركت نسل جديد چپ در ايران منجر شده 
ظرف  چپ  كه  دموكراتيكى  دستاوردهاى  است. 
مدت نسبتا كوتاهى به حكومت تحميل نموده بود 
از دست رفته است و اين مهمترين بعد عقب نشينى 
ناشى از ضربه آذر ماه سال گذشته و محتواى اصلى 
آن است. گيجى و سر در گمى موجود بين فعالين 
چپ در تهران (كه خواه ناخواه بمثابه راس و سر هر 
دارند)   بيشترى  سابقه  و  شوند  مى  شناخته  جريانى 
و پرانرژى ولى نوپا بودن چپ در شهرستان ها (به 
همراه كم تجربگى اى كه همزاد هر حركت نوپايى 
است) و فقدان مكانيزم جاافتاده و شناخته شده اى 
براى تاثير گذارى اين دو  بخش بر هم از بروزات 
چنين ناموزونى است. به هر حال دستيابى به تحليل 
چند  تجربه  و  كارنامه  از  روشنى  و  منسجم  جامع، 
و  تهران)  در  مشخص  طور  (به  چپ  گذشته  سال 
اصلى  خطوط  كه  شده  تحميل  نشينى  عقب  علل 
خواهد  روشن  نيز  را  آينده  استراتژيك  انداز  چشم 
فعاليت  از  جديدى  دور  آغاز  ملزومات  از  ساخت 
چپ، كسب اعتماد توده دانشجو و به دست آوردن 
مجدد درجه اى از آزاديهاى دموكراتيك است. در 
يك ماه اخير بحث هاى مفيد و مثبتى در اين زمينه 
سوى  از  كاذب  جنجال هاى  ايجاد  با  كه  شد  آغاز 
شد.  مواجه  سكتاريست  گران  هوچى  از  جمعى 
جماعتى كه نفع خود و فرقه متبوعه خويش را در 
شفاف نشدن جريانات و مباحثات مى دانند و بعضا 
با اعمال سكتاريستى خود از زمينه سازان وارد آمدن 
ضربه سال گذشته بوده اند، آگاهانه از پيشبرد چنين 
بحث هايى در يك فضاى سالم و مثبت جلوگيرى 

مى كنند . چپ دانشجويى (از گرايش هاى گوناگون) 
كه  بپذيرد  را  مساله  اين  ضرورت  و  اهميت  بايد 
جز  بعدى  گام هاى  برداشتن  و  مرحله  اين  گذار از 
با تحليل شفاف و بى تخفيف كارنامه گذشته چپ 
يك  به  انتقادى  هر  طرح  كه  آنهايى  نيست.  ممكن 
گرايش خاص در چپ دانشجويى و عملكرد آن در 
سال هاى گذشته را به “در خط وزارت اطالعات“ 
بودن تعبير مى كنند، آنهايى كه در دوره گذشته به 
سياسى  فرقه  يك  نفع  به  ضدجنبشى  فعاليت هاى 
اى  فرقه  و  شخصى  نفع  اند،  داشته  اشتغال  خاص 
مى  نقطه  يك  در  چپ  زدن  جا  در  در  را  خويش 
سياسى  مصالح  بر  بنا  گرايش ها  و  افراد  اين  بينند. 
نسل جديد چپ  مى بايست افشا و منزوى گردند.  

 ( 2
جنبش دانشجويى در سال جديد شاهد وقوع يك 
سلسله تحركات اعتراضى و توده اى موفق بود كه 
نقاط اوج آن با اعتراضات دانشگاه هاى شيراز، سهند 
تبريز، تربيت معلم تهران و مورد اخير در دانشگاه 
با  كه  رسد  مى  نظر  به  شود.  مى  مشخص  زنجان 
در  دانشجويى  جنبش  فراگير  اعتراضات  اين  وقوع 
كه  است  ارزشى  پر  تجارب  گذراندن  سر  از  حال 
نتيجه آن دستيابى به الگوى جديدى براى فعاليت، 
الگوهاى  بسته  سيكل  كه  است  مبارزه  و  اعتراض 
ناموفق و ناكام گذشته را مى شكند و شكل جديدى 
از مبارزه را پيش روى جنبش دانشجويى مى گشايد 
و  توانايى ها  خصايل،  از  بينانه  واقع  دركى  بر  كه 
متكى  جامعه  اوضاع  و  دانشجويى  جنبش  جايگاه 
به  را  موفقيت  و  پيروزى  خاطر  همين  به  و  است 
قابل  زيادترى  درجات  به  قبلى  الگوهاى  نسبت 
حصول و در دسترس مى سازد : اعتصاب توده اى 

در مجتمع هاى دانشگاهى.
نوعى  الذكر  فوق  بسته  سيكل  سوى  يك  در 
آكسيونيسم (تبديل برگزارى تجمع به مناسبت هاى 
مختلف بمثابه هدف اصلى فعاليت) قرار دارد كه در 
جهت راديكاليزه نمودن تجمع در محل و كشاندن 
آن به بيرون از دانشگاه يا خوابگاه تالش مى نمايد 
اعتراضات  از  ريلى  در  را  حركت  عمل  در  كه 
تحقق)  قابل  غير  عمال  اهداف  با  يا  (و  بى هدف 
توسط  سركوب  و  ماندن  ناكام  با  و  دهد  مى  قرار 
معموال  موارد (كه  غالب  در  سركوبگر  دستگاههاى 
با موج گسترده اى از بازداشت و احضار فعالين به 
است)  همراه  قضايى  و  امنيتى   ، انضباطى  نهادهاى 
و  دانشجو  بدنه  در  دلزدگى  و  ياس  جو  ايجاد  به 
گردد.  مى  منجر  سياسى  فعالين  از  وسيعى  بخش 
در سمت ديگر اين سيكل، سياست داخل شدن و 
ورود به نهادهاى زرد و وابسته به حاكميت (كه در 
سنت چپ به اين سياست، انتريسم اطالق مى شود) 
تماس  تسهيل  جهت  در  اسالمى  انجمن هاى  نظير 
اين  امكانات  و  ابزار  از  استفاده  و  دانشجو  بدنه  با 
سياسى   فعال  اينكه  بر  عالوه  كه  دارد  قرار  نهادها 
خود  كه  فعالى  ويژه  (به  را  غيرحكومتى  و  مستقل 
تناقضات  معرض  در  داند)  مى  انقالبى  و  چپ  را 
با  دهد،  مى  قرار  ايدئولوژيك  و  سياسى  و  هويتى 
خارج  موضوعيت  از  و  شديد  تضعيف  به  توجه 
شدن انجمن ها ى اسالمى، در شرايط كنونى اساسا 

توجيهى ندارد. 

با توجه به تجارب اخير به نظر مى رسد «اعتصاب 
گمشده  حلقه  دانشگاهى»  مجتمع هاى  در  اى  توده 
تاكتيكى و سبك كارى اى است كه مى تواند جنبش 
دانشجويى را از بن بست فوق خارج كند و در مسير 
اين  برجسته  خصلت  دهد.  قرار  مبارزاتى  مناسب 
شيوه از مبارزه در آن است كه تحركات دانشجويى 
در  كه  خود  گرايانه)  (نخبه  اليتيستى  حالت  از  را 
اليه  بين  در  را  مبارزه  و  فعاليت  عمال  اخير  ساليان 
نازكى از دانشجويان متشكل از دانشجويان فعال در 
مشترک  وجه  و  است  ساخته  محدود  سياسى  امور 
هر دو الگوى فوق الذكر است خارج مى سازد و با 
جذب بدنه دانشجو به روند مبارزات و سازمان دادن 
اعتراض توده اى، جنبش دانشجويى را بيش از پيش 
مى آورد.  در  واقعى  اجتماعى  جنبش  يك  هيات  به 
براى تامين و تداوم  چنين ويژگى اى عطف توجه به 
مطالبات و نهادهاى صنفى بمثابه بستر و ظرف اصلى 
فعاليت در دوره و شرايط كنونى ضرورى است. به 
راه انداختن اعتصاب توده اى براى تحقق مطالبات 
گوناگون دانشجويى كه خود در طبيعى ترين و خود 
سازماندهى  از  درجاتى  به  نيز  شكل  انگيخته  ترين 
و  بستر  است،  متكى  هماهنگى  و  ريزى  برنامه  و 
فضا را براى  طرح مساله اساسى و بنيادين  جنبش 
آن  براى  عملى  اقدام  و  “تشكل“  يعنى  دانشجويى 
ضرورت  و  سازد  مى  مهيا  دانشجويى  جنبش  در 
به  كند.  مى  روشن  دانشجو  بدنه  براى  را  آن  عينى 
عالوه اعتصاب توده اى شكلى از مبارزه است كه بر 
درک درستى از خصايل، توانايى ها و جايگاه جنبش 
در  دانشجويى  جنبش  است.  شده  بنا  دانشجويى 
يك سيستم مختنق از يكسو بمثابه حيطه پر تكاپو 
پيشتاز عمل  جامعه) و  ديگر  بخش هاى  نسبت  (به 
مى كند و از سوى ديگر به دليل جايگاه عينى خود 
در  انقالبى  به  انقالبى  غير  شرايط  تبديل  توانايى 
بنيادين را با هر درجه اى  تحوالت  جامعه و ايجاد 
از اعتراض و عزم و اراده ندارد. با توجه به بافت 
وضعيت  اين  جنبش،  اين  دهنده  تشكيل  اجتماعى 
تا حدودى پارادوكسيكال ممكن است جنبش را - 
همانطور كه پيشتر اشاراتى شد - در برخى مقاطع 
در مسيرى از اعتراضات گسترده و راديكال اما فاقد 
و  مداوم  تعرضات  از  اى  چرخه  برنامه،  و  مطالبه 
مانند  (مواردى  دهد  قرار  نتيجه  بى  اما  درپى  پى 
خرداد  و   1382 خرداد   ،1378 تير   18 اعتراضات 
از  شكلى  اما  اى  توده  اعتصاب  تهران).  در   1385
مى  معينى   مساله  سر  بر  طرف  دو  كه  است  نبرد 
جنگند. هر دو طرف نقاط قوت و ضعفى دارند  و 
طرفى پيروز مى شود كه تمام قدرت خود و شرايط 
شكلى  به  و  برنامه  و  نقشه  با   را  پيرامونى  مساعد 
سنجيده حول گرهگاه هاى مشخصى بسيج نمايد و 
چنان  حريف  ضعف  نقاط  روى  بر  طريق  اين  از 
و  سازش  از  ناگزير  او  كه  بياورد   مستمرى  فشار 
تسليم گردد. تشخيص اينكه يك اعتصاب معين در 
تمركز بر روى كدام نقطه حساس حريف و تحت 
سازش  به  را  او  تواند  مى  شرايطى   مجموعه  چه 
است  اعتصاب  هر  كليدى  مساله  بكشاند  تسليم  يا 
اعتصاب  منتخب  يا  عملى  نمايندگان  و  رهبران  كه 

با  بايد  دانشگاهى  مجتمع  هر  در  كنندگان 
درايت الزم و در فضايى دور از هيجان به 
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آنها پاسخ گويند. عالوه بر اين 
اقدامى  هر  به  قدرت  صاحبان 
سالح  تا  زنند  مى  دست 
از  و  سازند  كند  را  اى  توده  اعتصاب 
كار بياندازند .  ايجاد ترديد و تفرقه در 
بين اعتصاب كنندگان، توسل به پليس 
و سركوب، بازداشت يا اخراج رهبران، 

 ... منظور ايجاد استيصال و  ارعاب، وقت كشى به 
از شيوه هاى رايج در اين زمينه هستند كه اعتصاب 
جهت  بايد  آنها  نمايندگان  و  رهبران  و  كنندگان 
نبرد  در  و  بيانديشند  تدابيرى  نيز  آنها  كردن  خنثى 
كارايى  بگيرند.  دست  به  را  عمل  ابتكار  تاكتيك ها 
فعالين  از  ما  است.  آن  استحكام  در  اعتصاب  يك 
در  دانشگاهى  مجتمع  هر  در  سوسياليست  و  چپ 
سراسر كشور در خواست داريم تا ضمن بر توجه 
به مسايل و نهادهاى صنفى كه امكان ارتباط با توده 
به  سازند،  مى  فراهم  مناسب  شكلى  به  را  دانشجو 
سيستماتيزه كردن درس هاى تجمعات و اعتصابات 
الگويى  استخراج  منظور  به  اخير  موفق  اى  توده 
مبارزات  هدايت  و  سازماندهى  جهت  مناسب 
دانشجويى و خروج از بن بست مبارزاتى  بپردازند 

  .
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با انقراض سياسى و تشكيالتى انجمن هاى اسالمى 
به  شدن  تبديل  دوراهى  بر  ليبرال ها  گرفتن  قرار  و 
اقتصادى   - سياسى  مافياى  روشنفكرى  دنبالچه 
كارگزاران و رفسنجانى و يا يك فرقه ايدئولوژيك، 
جنبش  در  ذهنى  عنصر  ترين  كننده  تعيين  به  چپ 
و  مجدد  عروج  بدون  است.  گشته  بدل  دانشجويى 
توده  تحرک  دانشجويى  جنبش  در  چپ  نيرومند 
سوى  از  افتاد.  خواهد  توان  و  توش  از  دانشجويان 
در  دموكراتيك  دستاوردهاى  مجدد  تحصيل  ديگر 
تحرک  دل  در  اساسا  بار  اين  دانشجويى  جنبش 
توده اى دانشجويان امكان پذير است. بدين ترتيب 
فعالين دانشجويى چپ و جنبش توده اى دانشجويان 
به  يكديگر  به  نسبت  ناگسستنى  و  متقابل  نياز  در 
از  مقوله “تشكل“  طرح  ميان  اين  در  برند.  مى  سر 
يكسو و تبديل دانشجويان چپ به سازمان دهندگان 
تواند  مى  دانشجويان  عمومى  اعتصابات  رهبران  و 
بمثابه دو حلقه اتصال فعالين چپ و سوسياليست 
دوى  هر  الزامات  از  كند.  عمل  دانشجويى  بدنه  به 
و  دانشجويى  گوناگون  اقشار  جلب  مسيرها،  اين 
ايجاد، حفظ و تحكيم رابطه با آنان مى باشد كه جز 
هاى  خواسته  براى  مبارزه  و  وسيع  طرح  طريق  از 
نيست.  ميسر  “صنفى“  و  رفاهى  اقتصادى،  بنيادين 
با  همواره  سوسياليست  و  چپ  فعالين  مبنا  اين  بر 
جنبش  جايگاه  و  توانايى ها  خصايل،  داشتن  ياد  به 
دانشجويى و توجه به روش اعتصاب توده اى براى 
جنبش  به  آن،  موفقيت  الزمات  و  مبارزه  پيشبرد 
انقالبى  براى  قهريه  قوه  يك  بمثابه  نه  دانشجويى 

سرنگون  و  اوضاع  نمودن 
ساختن حكومت كه به عرصه 
هژمونى  كسب  براى  اى 
هژمونى   كسب  مى نگرند. 
بر  رقابت  طريق  از  نه  نيز 
دالهاى  كنترل  و  هدايت  سر 
گفتمانى  عرصه  در  شناور 
اصلى  مطالبات  تثبيت  و  تعريف  نظير  طرقى  از  كه 
تثبيت  سوسياليست ها،  روايت  به  دانشجويان  توده 
اصول كار متشكل و در عين حال غير بوروكراتيك 
دانشجويان  توده  مشاركت  و  آگاهى  به  متكى  و 
(مساله “ تشكل") ، تربيت رهبران مسلح و متكى به 

استراتژى سوسياليستى و ... ممكن است .  
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چپ  دانشجويى  فعالين  بين  در  اخير  مجادالت 
گرايش  داراى  فعالين  برخى  سوى  از  حمالتى  به 
مشخص در داخل و خارج از كشور به دانشجويان 
به  افترا  و  زنى  برچسب  و  انگ  و  سوسياليست 
كه  گويند  مى  آنها  از  برخى  گرديد.  گرايش  اين 
اند  شده  خلق  مصنوعا  سوسياليست“  “دانشجويان 
آنها  به  ما  دارند.  حضور  مجازى  فضاى  در  تنها  و 
به  خودمان  وجود  اثبات  براى  دليلى  كه  گوييم  مى 
اعالم  از  ماه  چهار  گذشت  از  بعد  بينيم.  نمى  آنها 
در  مختلف  مناطق  در  ما  ثقل  مراكز  ما  موجوديت 
حال شكل گيرى اند. ما تا كنون موجوديت خود را 
ايم.  داده  نشان  ديگران  به  مان  نقد  سالح  با  عمدتا 
اگر مفتريان عجله نكنند، نوبت اثبات آن از طريق 
نقد سالح نيز فرا خواهد رسيد. ما تالش مى كنيم 
گام هايمان را آرام تر اما سنجيده و محكم برداريم و 
عجله اى نيز براى دست يابى به يك قدرت پوشالى 
بدترين دوران  سوسياليست در  دانشجويان  نداريم. 
هزيمت “ دانشجويان آزادى خواه و برابرى طلب“ 
در اثر سركوب حكومت (كه كل گرايش هاى چپ 
دانشجويى در تهران را به محاق برد) از يكسو و... و 
بى مسئوليتى برخى از رهبران آن، اعالم موجوديت 
نمود و اجازه نداد كه در تيره ترين روزها راه نسل 
جديد چپ بى رهرو بماند. اعالم موجوديت ما در 
در  و   - تمام  نيت  حسن  با  دوم)  بيانيه  (در  ابتدا 
حالى كه از چند و چون مسائل چپ در تهران خبر 
نداشتيم -  به عنوان گرايش مشخص و منسجمى 
برابرى  و  خواه  آزادى  “دانشجويان  جريان  دل  در 
طلب“ صورت گرفت اما با وقوف به عمق و دامنه 
سياست هاى نادرست و سكتاريستى بخش محدود 
اما بسيار موثرى از رهبران اين گرايش و بى مسئوليتى 
فاجعه بار آنها و تداوم يافتن آن سياست ها، تصميم 
گرفتيم تا براى هميشه حساب خود را از اين جريان 
فعاليت  به  مستقل  كامال  شكلى  به  و  ساخته  جدا 
بپردازيم. بر اين اساس نقطه عزيمت ما به هيچ وجه 
دانشجويى  چپ  در  ديگرى  گرايش  با  خصومت 
هدف  با  خود  پيشروى  مسير  در  اما  است  نبوده 

تثبيت استراتژى سوسياليستى در جنبش دانشجويى 
و برقراى هژمونى سوسياليستى در آن، بدون هراس 
به  قاطعانه  گران  هوچى  زنى  انگ  و  جوسازى  از 
برخى  پرداخت.  خواهيم  موانع  برداشتن  راه  سر  از 
مى كوشند با قياس كردن ما با وضعيت گرايشى ديگر 
در چپ دانشجويى ما را به احزابى در اپوزيسيون 
چپ در خارج از كشور منتسب نمايند. ما همانطور 
كه بارها اعالم كرده ايم  ضمن اعتقاد به اصل تحزب 
و لزوم آن براى جنبش سوسياليستى، فعاليت خود را 
حول چشم انداز مشتركى از استراتژى سوسياليستى 
و نه گرايش ها و تعلق خاطرهاى حزبى و گروهى 
راستا  اين  در  داد.  خواهيم  و  داده  سازمان  افراد  و 
نسبت به تفتيش عقايد افراد براى كشف تمايالت 
حزبى و گروهى آنها نيز دست نخواهيم زد اما به 
شكلى بدون تخفيف در راه طرد و منزوى ساختن 
حزب و گروهى كه به فعاليت ضد جنبشى و فرقه 
اى دست بزند و به بهاى ضربه زدن به جنبش، منافع 
خاصى براى خود تسهيل نمايد  خواهيم پرداخت 
(چنانكه تا كنون در يك مورد و در مورد يك حزب 
خاص اين مساله به اثبات رسيده است) . ما به تمام 
رفقاى چپ و سوسياليستى كه خود را در اين افق 
فرستيم  مى  درود  دانند  مى  سهيم  ما  با  استراتژيك 
و از آنان مى خواهيم كه براى شكل دادن به صفى 
منسجم و پرشمار در راستاى خطوط مبارزه طبقاتى 

در جنبش دانشجويى به ما بپيوندند.

زنده باد سوسياليسم
دانشجويان سوسياليست 
دانشگاههاى سراسر كشور

صداى انقالب ايران (راديو كومه له))
ظهرها: 13 تا 14 عصرها: 19 تا 20

شب ها: 22 تا 22,30
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز

صداى حزب كمونيست ايران
 شب ها: 20 تا 21

صبح جمعه ها: 8 تا 9
75 متر برابر 3880 كيلوهرتز
65 متر برابر4380 كيلوهرتز
49 متر برابر 6430 كيلوهرتز
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