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  یک مبارزه مھم  بین المللی                  
  

روزھای دوم تا ھشتم ژوئن امسال، شھر روستوک در آلم ان ش اھد مب ارزه ای         
از م دتھا قب ل توس ط نیروھ ای     . مھم علی ھ نش ست س ران ھ شت ک شور ص نعتی ب ود          

ی   ن مترق   ی و ض   د س   رمایھ داری  در آلم   ان و دیگ   ر ک   شورھای اروپ   ایی ب   رای ا 
. ھزاران ھزار اعالمیھ تبلیغی در سراس ر آلم ان پخ ش ش د    . مبارزه تدارک دیده شد   

ص دھا تظ  اھرات و آک  سیون در گوش  ھ و کن  ار آلم ان علی  ھ ای  ن نش  ست س  ازماندھی    
  . شد

مبارزه علیھ سران ھشت کشور صنعتی یکی از مھمترین جن بش ھ ای ت وده ای      
بیش از یک دھ ھ اس ت   . ستسیاسی ضد سرمایھ داری در کشورھای امپریالیستی ا  

  . کھ این مبارزه براه افتاده است
این جن بش پاس خی اس ت ب ھ فج ایعی ک ھ نظ ام س رمایھ داری ط ی دو دھ ھ اخی ر             

ب  رای نخ  ستین ب  ار در انتھ  ای ق  رن   . تح  ت عن  وان گلوبالیزاس  یون بب  ار آورده اس  ت 
بی  ستم جنب  شی در ک  شورھای امپریالی  ستی  ش  کل گرفت  ھ ک  ھ م  سئلھ اص  لیش عم  دتا     

  .  سائل مربوط بھ کل جھان بویژه فقر و محنت مردم جھان سوم استم
محرک اصلی این مبارزه مقابلھ ج ویی ب ا سیاس ت جھ انی س ازی نئولیبرالی ستی          

سیاست ھای نئولیبرالیستی کھ ھم موجب تھیدستی اکثری ت م ردم جھ ان ش ده            . است
ایی چ ون  غالب ا نھادھ   . و ھم ب ھ ش دت ب ھ مح یط زی ست جھ انی آس یب رس انده اس ت          

س ازمان تج ارت جھ اني، ص ندوق ب ین الملل ی پ ول، بان ک جھ انی و نش ست س  االنھ           
ای ن مب ارزه جھ انی    . سران ھشت کشور صنعتی آماج اصلی ای ن مب ارزه م ی باش ند      

کھ نیروی اصلیش را جوانان مترقی و ضد س رمایھ داری  ک شورھای امپریالی ستی       
 زی ان آور س رمایھ داری در   تشکیل می دھند، در واقع اعتراضی است ب ھ عملک رد    

اعتراض  ی اس  ت ب  ھ . جھ ت ن  ابودی مح  یط زی ست و تھیدس  تی اکثری  ت م  ردم جھ ان   
عملک  رد نظ  ام س  رمایھ داری جھ  انی ک  ھ موج  ب آن م  ی ش  ود ک  ھ ک  شورھای فقی  ر     
جھ  ان ھم   واره ب  دھکار بمانن   د و فاص   لھ ب  ین غن   ی و فقی   ر در ھ  ر ک   شور و ب   ین      

د، عملکردی ک ھ باع ث م ی ش ود م ا      کشورھا در سطح جھانی ھر روزه زیادتر شو 
 ک شور ھ ای فقی ر    یگ ر  در آفریق ا و د ھر روز  شاھد مرگ ھزاران کودک بی گناه     

  .جھان باشیم
نیروھای مترقی از سراسر جھان ھر سالھ گرد ھم می آین د ت ا در مب ارزه علی ھ            
نشست س ران ھ شت ک شور ص نعتی ش رکت کنن د و ن سبت ب ھ ای ن فج ایع اعت راض                

  . راض شان را بھ گوش مردم جھان برسانندکنند و صدای اعت
در ای ن  . یکی از ویژگی مھ م جن بش ض د ج ی ھ شت رنگارن گ ب ودن آن اس ت           

مبارزات طیف ھای مختل ف سیاس ی از چ پ ھ ای رفرمی ست  ت ا طرف داران مح یط                
زیست  از چپھای رادیکال تا آنارشیستھا، از فمینیستھا ت ا م دافعین حق وق پناھن دگی        

. ه شرکت می کنند  و متحدانھ این مبارزه را بھ پیش م ی برن د    ھمگی در این مبارز   
برخی از این نیروھا فکر می کنند با اصالح نظ ام س رمایھ داری م ی توانن د ق دری           

. از رن ج و محن ت م ردم بکاھن د و برخ ی دیگ ر ک ال خواھ ان جھ ان دیگ ری ھ  ستند          
 حلھ  ای   ب  سترمناسبی اس  ت ب  رای برخ  ورد می  ان عقای  د و راه  ٨مب  ارزه علی  ھ ج  ی  

این مب ارزه زمین ھ م ساعدی را ف راھم م ی آورد ت ا  نظ رات مختل ف ط رح              . مختلف
  .شود، مردم بر سر آنھا بھ بحث بپردازند و بر ھم تاثیر مثبت گذارند

ما برای آشنایی خوانندگان نشریھ بذر ب ا ای ن مب ارزه مھ م،  ش ماره وی ژه ای را         
ل  ی را ک  ھ برخ  ی جوان  ان گزارش  ات دس  ت او. ب  ھ ای  ن موض  وع اخت  صاص داده ای  م

ایرانی ش رکت کنن ده در ای ن مب ارزه ب رای م ا ارس ال داش تھ ان د در ای ن وی ژه نام ھ                  
 با این جنبش ض د س رمایھ داری آش نا     جوانان و دانشجویان ایرانی درج می کنیم تا   

بدون شک مضمون سیاسی ای ن مب ارزه، ابتکارعملھ ای تبلیغ ی متن وعی ک ھ              . شوند
اش  کال مختل  ف مب  ارزاتی و فرمھ  ای گون  اگون     . رفت  ھ ش  د در ای  ن مب  ارزه بک  ار گ  

سازماندھی کھ اتخاذ شد و ف ضای سیاس ی س المی ک ھ ب رای برخ ورد می ان عقای د و          
نظرات مختلف ایجاد شد، جملگی برای جوانان و جنبش دانشجویی ایران می توان د     

   ■ .درس آموز باشد
  دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر
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  کھنھنو در مقابل 

  
  در حاشیھ نشست سران ھشت کشور صنعتی در روستوک

  

  عصیاننسیم 
مالقات سران ھشت کشور صنعتی جھان در واقع نمایشی  

جھانی سرمایھ داری و سیاست ھای  ازقدرت کسمبلی
این مالقات برای تحکیم این سیستم . نئولیبرال کنونی است

 از عمال. جھانی و ھماھنگی میان قدرتھای حاکم بر آن است
این .  براه افتاده است)١(زمانی کھ جنبش ضد جی ھشت 

نمایش بھ نمادی از بزدلی این قدرتھا و اعمال خشونت از 
امری کھ بیش از ھر . جانبھ آنان علیھ مردم بدل گشتھ است

زمان دیگری  ماھیت واقعی دمکراسی بورژوائی  آنان را 
  .برمال می کند

 انرژی در ارتباط تاریخچھ این نشست بھ بحران حاصل از
 )٢( . بر می گردد١٩٧٣با جنگ اعراب و اسرائیل در سال 

پس از آن بحران برای اولین بار کنفرانس سران کشورھای 
 با شرکت شش کشور آمریکا، ژاپن، ١٩٧٥صنعتی در سال 

آلمان غربی، فرانسھ، انگلیس و ایتالیا تشکیل شد تا سیاست 
کشورھای تولید کننده نفت واحدی را در مقابلھ با بایکوت نفتی 

 با اضافھ شدن کانادا و ١٩٧٦در سال . یعنی اوپک اتخاذ نماید
گروه ,  بھ عنوان عضو ناظر١٩٩١شرکت روسیھ در سال 

  .جی ھشت شکل امروزی خود را یافت
از نظر مردم جھان این کنفرانس فاقد ھر گونھ مشروعیتی 

ربابان با وجود این، سران این ھشت کشور بھ مثابھ ا. است
جھان ظاھر می شوند و علی رغم اینکھ جمعیت این ھشت 

 درصد جمعیت جھان است،  درباره ١٣کشور امپریالیستی 
 میلیارد انسان کره خاکی تصمیم گیری می ٦سرنوشت 

  )٣(.کنند
مالقات سالیانھ سران ھشت کشور ھدفش ایجاد یک 

بلکھ تداوم و تحکیم نظم نئولیبرال . حکومت جھانی نیست
ایھ دارانھ با توجھ بھ منافع تک تک دولتھای شرکت کننده سرم
امر مشترک این دولتھا حفظ نھادھای پایھ ای قدرت . است

نھادھای قدرتی مانند بانک . اقتصادی سیاسی شان است
جھانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جھاني، 
پیمان ناتو و بازار مشترک اروپا کھ نقش مھمی در استثمار 

نھادھایی کھ امروزه نقش بزرگی در . ردم جھان دارندم
البتھ این کنفرانس محلی . برقراری نظم جھاین نوین دارند

برای پیشبرد رقابتھا و تنظیم مناسبات میان این قدرتھا ھم 
 سرمایھ در تعریف از مناسبات  بینمارکس زمانی .  ھست

 نکنفرانس سرا. داران گفت آنھا انجمن اخوت دزدان ھستند
ھشت کشورنیز انحمن اخوت دزادنی ھست کھ مدام چشم بر 

  .  جیب یکدیگر و سفره نان مردم دنیا دارند
 بھ طور ١٩٩٠نشست سران ھشت کشور کھ از سال 

مرتب انجام می گیرد در ابتدا اعتراضی را در مقابل خود 
اما ھشت سال پیش در بیرمنگام انگلیس حدود . برنیانگیخت
تلف از مردم جھان فعالیتشان را علیھ  گروه اجتماعی مخ٤٠٠

آکسیون "این مالقات ھای سالیانھ  ھماھنگ کرده و تحت نام 
 نفر از اقصا ٥٠٠٠موفق شدند بیش از " ھای جھانی مردم 

سازماندھی " جھانی سازی از باال"نقاط جھان را علیھ شبکھ 
  .کنند

مبارزه علیھ مالقات سران ھشت کشور صنعتی در واقع 
تبار کردن سیاست ھای جھانی این سران تحت حول بی اع

شکل گرفت و درعمل تحت " این قدرتھا اعتبار ندارند"شعار 
و بھ یکی از . این جنبش فعالیت خود را گسترده تر کرد

مھمترین جنبشھای توده ای ضد سرمایھ داری بویژه در 
  . کشورھای امپریالیستی بدل شد

 فاجعھ آمیز این جنبش در واقع عکس العملی بھ نتایج
گلوبالیزاسیون است کھ مدام بر فقر و فالکت مردم در سراسر 

جریانات شرکت کننده در این مبارزه بسیار . جھان افزود
. این جنبش ھر سال شکل تازه ای بھ خود می گیرد. متنوع اند

و مدام بر ابتکار عملھای  توده . و دامنھ آن گسترش می یاید
 ارگانھای سرکوب نظام ای معترضین در مقابل وحشیگری

  . سرمایھ داری افزوده می شود
. بود) ایتالیا( در شھر جنوا ٢٠٠١اوج این جنبش در سال 

 ھزار نفر در اعتراض بھ اجالس سران ھشت ٣٠٠بیش از 
 ٢٣جوان " جولیانا"در این تظاھرات . کشور شرکت کردند

پلیس با ھجوم بھ  . سالھ توسط گلولھ پلیس ایتالیا کشتھ شد
ابگاه ھای معترضین بھ سرکوب وحشیانھ تظاھرکنندگان خو

مبارزات مردم در جنوا فصلی تازه و خونین در این . دست زد
  . جبنش جھانی گشود

پس از جنوا، سران ھشت کشور مجبور بھ عقب نشینی از 
مراکز شھری شدند و از آن پس ناچارند نشست ھای خود را 

 ھای خاردار و با در ھتل ھای لوکس و دور افتاده، پشت سیم
حاال . محافظت ھزاران پلیس و پوشش امنیتی برگزار کنند

دیگر حکومت کنندگان مجبورند در برابر شھروندانی خود را 
  . مخفی کنند کھ مدعی اند منتخب آنان ھستند
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ھر سالھ این نشست  
فرصتی طالیی برای 
مخالفین نظم کنونی جھان 
بوجود می آورد تا خشم 

وضع خود را نسبت بھ 
موجود در جھان بھ مردم 

قدرت . دنیا اعالن دارند
گیرند،  سران را بھ تمسخر

در کارشان اخالل بوجود 
آورند و پیام آور دنیای 

البتھ میزان . دیگری باشند
تجمع مخالفین در مقابل 

بھ محلی است کھ این نشست در آن وابستھ نشست عمدتا 
ادا امکان عموما در اروپا، آمریکا و کان. برگزار می شود

  . سازماندھی مخالفتھای وسیعتر راحت تر است
 ژوئن، در ٨ تا ٦امسال نیز وقتی سران ھشت کشور از 

در " روستوک"در حومھ شھر " ھایلیگندام"شھر کوچک 
دھھا ھزار نفر علیھ . کشور آلمان مالقات کردند، تنھا نبودند

 ٨ تا ٢از (سیاست ھای آنان قبل و در طی این مالقات ھا 
  .دست بھ مبارزات گسترده ای زدند) ئنژو

دیواری . محل اجالس در پشت دیواری آھنی برگزار شد
 متر ھم در زیر ١کھ  (٥/٢ متر و ارتفاع ٥/٣بھ عرض 

 کیلومتری از محل ١٢کھ در فاصلھ ) زمین امتداد داشت
 ١٥این دیوار با ھزینھ ای نزدیک بھ . کنفرانس کشیده شده بود
با توجھ بھ اینکھ این محل از سمت . میلیون یورو ساختھ شد

شمال بھ دریا می رسید دیوار فوالدی مخصوصی ھم در زیر 
دو ناو جنگی و دھھا قایق پلیس منطقھ را . آب کشیده شد

یک ماھواره ویژه این کنفرانس کلیھ . پوشش دریایی می داد
تعداد بیش از . منطقھ دیوار و اطراف آنرا تحت پوشش داشت

یم دیده با تجھیزات کامل مسئولیت حفاظت  پلیس تعل٢٠٠٠٠
این دیوار از سوی نیروھای . از این اجالس را بھ عھده داشتند

  . مترقی آلمانی براستی دیوار بزدلی نام گرفت
در حالی کھ سران ھشت کشور در پشت این دیوار مالقات 
می کردند نیروھای ضد جی ھشت راھھای متفاوتی را برای 

 کردند تا مسببین واقعی سیاست ھدفی مشترک دنبال می
جنگ، استثمار، فقر، آلودگی محیط (نئولیبرالی و نتایج آن 

این مبارزه . را افشا کنند...) زیست، موج میلیونی مھاجرت و 
عرصھ مھمی نیز بود تا آگاھی شرکت کنندگان در این مبارزه 

  . افزایش یابد
 در گروھھای مختلفی کھ از گوشھ و کنار دنیا آمده بودند

گروھھای ضد سرمایھ داری، . این تظاھرات شرکت داشتند
ضد امپریالیست، ضد جنگ و نظامی گری، ضد انرژی ھستھ 
ای، ضد فاشیسم و راسیسم، ھمراه با گروھھای خواھان 
مرزھای باز برای مھاجرت آزادانھ انسان ھا، طرفداران 
حقوق بشر، حقوق پناھندگی، اتحادیھ ھای کارگری، گروھھای 

عمدتا بصورت جوانان سیاھپوش کھ نام ( نوم و آنارشیست آتو
، شبکھ ھای انتقادی علیھ )بلک بلوک را بر خود نھاده بودند

محلی فعالیت کن، "سیستم تا طرفداران براندازی سیستم، گروه 
، چپ ھای ضد پارلمانتاریسم، فمینیست ھا، "جھانی فکر کن

کره ن ادعانامھ تخت عنوا(گروھھای حفظ محیط زیست 
اعالم ھمبستگی کردند تا در کنار ھم قرار گیرند،   ...و) زمین

تبادل افکار کنند و با یکدیگر حرکت کنند و در این گوناگونی 
  . یک کل سیاسی ضد نشست را بسازند

اغلب شرکت کنندگان در 
وضع این اعتراضات، علیھ 

ونظام سرمایھ داری  موجود
ھستند و می دانند کھ جھان 

 مستقیم مبارزات آینده نتیجھ
 .اجتماعی است

 ھمانگونھ کھ جامعھ کنونی 
طبقاتی  مبارزات جھنتی

این . اجتماعی گذشتھ است
مبارزات نیز تاثیرش را بر 

بشر خواھد  کل ندهآی
 .گذاشت

 پلیس و نیروی ٢٠٠٠٠امسال نیز با حضور بیش از 
امنیتی برای حفاظت از اجالس در کنار کلیھ تمھیدات حفاظتی 

 نفر در تظاھرات روز اول شرکت ٨٠٠٠٠ بیش از و امنیتی
این تظاھراتھا بھ اشکال مختلف طی روزھای بعد نیز . کردند

کوچھ . روستوک شاھد یک ھفتھ نبرد شجاعانھ بود. ادامھ یافت
و پس کوچھ ھای رستوک و مزارع اطراف آن شاھد تالش 
ھزاران ھزار جوان مبارز بود کھ می خواستند ھر طور شده 

ران ھشت کشور را بلوک کنند و ضعف این سران را مسیر س
آنھا خود را در چھار چوب . بھ چشم جھانیان پدیدار کنند

توانایی . غیر ممکنھا را طلب کردند. ممکن ھا اسیر نکردند
ھا، کارآیی ھای خود را بکار بردند تا عملی مشترک سازمان 

 عزمشان. اتحاد و رزمندگی  این جوانان برجستھ بود. دھند
آنان با . جزم بود و جملگی دنیای دیگری را طلب می کردند

مبارزه خود یک بار دیگر نشان دادند کھ این سران ھیچ 
مشروعیتی در نزد مردم جھان ندارند و فقط منافع مشتی اقلیت 

ھر چند ھنوز . مفتخور و استثمارگر را نمایندگی می کنند
د دارند قدرت سیاسی اقتصادی و نظامی جھان را در دست خو

اما نمی توانند مانع از مبارزه کسانی شوند کھ معقتدند جھانی 
دیگر ممکنست و می دانند کھ فقط با مبارزه بی امان می توان 

  ■. بدان دست یافت
  

    
١ - Anti G٨ 
   بحران اقتصادی ناشی از تحریم نفت اعراب -٢
ن  در صد صاحبا٢٠ با توجھ بھ اینکھ آنان تنھا با رای کم تر از -٣

آرا در کشورھا یشان بھ قدرت رسیده اند، حتی بر مبنای دمکراسی 
صوری بورژوازی نیز فاقد ھر گونھ مشروعیتی حتی در 

  .کشورھای خود می باشند
" سرمایھ داری را بھ تاریخ بسپاریم" و "آنتی کاپیتالیسم"  شعار-٤

شعاری است کھ  تقریبا ھمھ گروه ھای شرکت کننده با آن موافق 
  )Anti capitalism, make capitalisme history( .ھستند
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   !ھای مشاھدات؛ ویژگ
  

  گزارشی  از روستوک 
  

  عصیاننسیم 
من یکی ازجوانان شرکت کننده در مبارزات ضد جی 

کل تشکھ ھمراه با گروھی  از ایرانیان بطور م. ھشت ھستم
تالشم این است کھ در قالب . در این مبارزه شرکت کردم

ھداتم ویژگی ھای این جنبش را برای خوانندگان نشریھ مشا
  . بذر توضیح دھم

البتھ این اولین تجربھ شرکت من در یک مبارزه بین المللی  
بود و خوشحالم کھ این اولین تجربھ را در یک مبارزه جدی  

 نفر کسب کردم و این ٨٠٠٠٠و رادیکال با حضور بیش از 
در جریان تجارب نسل قبلی برای  ما جوانان ایرانی  کھ کمتر 

و ھمچنین تجارب نسل جوان در دیگر کشورھا ھستیم، اھمیت 
  .زیادی  داشت

  
اولین ویژگی  کھ بیشتر از ھر چیز دیگر بھ چشمم آمد 

حتی  اگر روز اول وارد شھر . جوان بودن این جنبش است
روستوک می شدی و نمی دانستی کھ این تجمع برای  چیست، 

ان بیش از ھر چیز دیگری  جلب توجھ حضور این ھمھ جو
 در صد شرکت ٨٠ تا ٧٠تقریبا متوسط سن . می  کرد

البتھ در .  سال بود٢٥در تظاھرات و آکسیونھا  زیر  کنندگان
برخوردھای  بعدی می فھمیدی کھ اینان از جنس جوانانی کھ 

 جوانانی مصمم، .می شناختی نیستند و خیلی متفاوتند قبال
  ! ول و البتھ آگاهمبارز، متحد، مسئ

 تقریبا ھمھ سازماندھندگان تظاھرات و مسئولین کمپ ھا 
 وارد چادرھ زمانی ک .و آکسیون ھا دختر و پسر جوان بودند

اطالعات کمپ می شدی تعدادی جوان می دیدی کھ از قبل 
نمی توانستی حدس بزنی  کھ ھر یک از اینھا مسئولیت یک 

زمان کمی در می یافتی گذشت با . کار مھم را برعھده دارند
ول بخش مھمی از تدارکات کمپ است دیگری ئکھ یکی مس

  ...  مسئول تظاھرات و 
در چادر کمک ھای اولیھ، نیز با چند جوان دانشجوی 
پزشکی یا پرستاری روبرو می شدی کھ مسئول مداوای  افراد 

  . بودند
 ژوئن کھ گروه ما می خواست میتینگی تحت ٣ روز 

برای  . تشکیل دھد" یکا در خاورمیانھجنگ آمر"عنوان 
مسئول . گرفتن محل مناسب بھ مسئولین کمپ مراجعھ کردیم

مکان انتخابی   سالھ بود کھ بعد از دیدن٢٢ -٢٠اینکار پسری 
سریع ھم بھ ما اعتماد کرد و مسئولیت . ما سریع موافقت کرد

  .کار را بھ خود ما کھ جوان بودیم واگذار کرد
وقتی کھ بیشتر .  شب ھمگی جوان بودند نگھبانان کمپ در

با آنھا صحبت کردیم، دیدیم اکثر آنھا دانشجو ھستند و اتفاقا 
دانشجویانی کھ برای ھزینھ ھای تحصیالتشان شدیدا کار می 

  . یعنی فقط کارشان درس خواندن نیست. کنند
. برای من برخورد این جوانان جنبھ تابو شکنی  نیز داشت

تفریح و . یک امر خشک و دگم نبوددرک شان از مبارزه 
گروھھای موزیک و رقص فعال . مبارزه در کنار ھم بود

حتی باری  بود کھ مشروبات ارزان قیمت ارائھ می . بودند
البتھ نسبت . کھ ھر کسی بھ تناسب از آن استفاده می کرد. داد

من طی این شبھا نھ . بھ ھمھ اینھا آگاھانھ برخورد می  شد
سی بودم و نھ شاھد ایجاد مزاحمت برای  شاھد بد مستی ک

  . یکس
، فھمیدم کھ این جنبش آنتی جی بیشتر کھ مطالعھ کردم

بار .  در درجھ اول یک جنبش توده ای جوانان استھشت
. اصلی این جنبش برعھده جوانان کشورھای  پیشرفتھ است

نسل جدیدی  کھ نماینده آینده ھستند و می خواھند آینده را 
آنان در این راه با سد بزرگ نظام . سازندبدست خود  ب

بھ ھمین دلیل در صف اول . ند ھستسرمایھ داری روبرو
  .مبارزات قرار دارند

 دومین ویژگی جالب برای من روحیھ انترناسیونالیستی 
وستوک  از  ردر. باالی شرکت کنندگان در این جنبش بود

 ،دایی کانای، آمریکای، ترکی، ایتالیای،آلمانی(ھمھ ملیتھا 
مھمتر از آن  .حضور داشتند...) ی مکزیکی و ایران، لبنانی

برای  اولین بار می دیدم کھ این ھمھ جوان عمدتا اروپایی کھ 
در کشور خودشان از رفاه نسبی  برخوردارند بھ خیابان آمده 

، مظالم سرمایھ داری ی، استثمار جھانیاند تا علیھ فقر جھان
. ت جھانی اعتراض کنندجھانی و از بین بردن محیط زیس

مسئلھ آنھا طرح خواستھ ھای فردی  یا گروھی یا امور 
  . کشور خودشان نبود مربوط بھ

ھمھ جا می  توانستی  شاھد برخوردھای انترناسیونالیستی 
روز اول ھنگام حرکت اتوبوس بھ سمت روستوک، در . یباش

اولین دقایق یکی  از مسولین برای  جمع ما کھ ترکیبی از 
تھای مختلف بود، پرسید  کھ اگر پلیس در بین راه کنترل ملی

کرد و خواست کسی  را کھ برگھ اقامت ندارد پیاده کند، 
پیشنھاد جمع چیست؟ آیا ھمھ با ھم در اتوبس بمانیم و کسی  

از . پیاده نشود یا ھمھ با ھم پیاده شویم و مانع کار پلیس شویم
ش ھمھ با ھم می ھمان لحظھ اول می  فھمیدی کھ در این جنب

  .خواھند بھ ھدف مشترکشان دست پیدا کنند
موضوعات بسیاری  از تظاھراتھا و متینگھا بین المللی 

امسال یکی از تم ھای اصلی جنبش ضد جی  ھشت . بود
 ٤کھ بھ خاطر ھمین روز . مسالھ مھاجرت و پناھندگی  بود

" آزادی  حرکت انسانھا"ژوئن تظاھرات بزرگی با شعارھای 
برگزار شد و ھمھ گرایشات "نھ دیپورت, نھ ملیت, نھ مرز"و 

  .در آن حضور داشتند
 ژوئن تظاھراتی  تحت عنوان ٥مورد دیگر  روز 

از طرف گروھھای  "  سال اشغال فلسطین٤٠اعتراض بھ "
د استقبال ر کھ مودمترقی  اسرائیلی  سازماندھی شده بو

ی  از عجیب این بود کھ  کس. بسیاری از مردم قرار گرفت
  . ن شرکت نداشتآفلسطین در 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 صفحھ    بذر  ژه مبارزه علیھ جی ھشتوی
 

 

٦

بارھا شده بود کھ در راه برگشت از آکسیونھا در قطار با 
 دیگران نیز بھ زبانھای  ،ھم سرود انترناسیونال می خواندیم

  .با ما ھم صدا می شدند... آلمانی  وی، اسپانیایی، ترک
روز ورود جرج بوش کھ ما برای  بلوک کردن راه  

ما . ز حضور ما اھمیت زیادی  داشت آنرو،فرودگاه رفتیم
شعارھایی  در مورد خاورمیانھ و خروج آمریکا از عراق و 

در ابتدا بسیاری  کھ فکر کرده بودند ما . افغانستان سر دادیم
فقط می  خواھیم مسائل کشور یا منطقھ خودمان را طرح کنیم 

اما زمانی  . با ما ھمراھی  نکردند و این باعث تعجب ما بود
ا شعارھای  ضد سرمایھ داری  و ضد جی ایت را سر کھ م

دادیم ھمھ بھ ما اعتماد کردند و فھمیدند مبارزه ما نیز از 
چند ھزار نفر پشت پرچم ما . خصلت جھانی  برخودار است

  . می کردند صف کشیدند و ھمھ شعارھای  ما را تکرار

اکثر  .ست اگی این جنبش سیاسی بودن آنژسومین وی
خواستھ ھای  طرح شده، ھمھ .  جنبش سیاسی اندشعارھای این

سیاسی اند و از زوایای  مختلف قدرتھای سیاسی  بزرگ حاکم 
گروھھای متنوع شرکت . بر جھان را ھدف قرار می  دھند

کننده در این جنبش آگاھانھ سیاست ھای کالن رھبران دنیا را 
بھ چالش می  گیرند، حتی  زمانی  کھ  موضوعات خاصی  

  .میان می  کشندرا بھ 
برای  مثال حتی  گروھھای  محیط زیست ھم کھ در این 
جنبش شرکت داشتند آماجشان سیاستھای  کالن نئولیبرالیستی 

یا در روز . است کھ منجر بھ نابودی  محیط زیست شده است
 ژوئن کھ گروھی  پس از سخنرانی  در دانشگاه برای  ٣

ھا بھ قیمت یا  رفتند اعتراض آن"مک دونالد"بلوک کردن 
مسئلھ شان محکوم کردن یکی .  نبود"مک دونالد"کیفیت غذای 

یا زمانی کھ عده . از سمبلھای جھانی سازی سرمایھ داری بود
ھمھ بیان یک  .را کندند" کینگ  برگر"ای ازجوانان پوستر 

خالف تبلیغات رسانھ  بر .اعتراض کامال سیاسی و آگاھانھ بود
 دروغین شان وانمود می کنند کھ ھای دولتی  کھ با تبلیغات

اینھا یک عده جوان عاصی اند و ھدفشان صرفا اغتشاش و 
برای من جالب بود کھ پس از کندن . بی  نظمی است

پوسترھا، جوانان ھمھ آشغالھا را جمع کرده و در سطل زبالھ 
  . ریختند

روز تظاھرات و دفاع از مبارزات مردم فلسطین آگاھانھ 
مقابل .  کارخانھ کاترپیالر انتخاب شدمحل تظاھرات مقابل

شرکتی کھ سازنده ماشینھایی است کھ خانھ ھای  فلسطینی ھا 
  .این یک انتخاب سیاسی  بود. را تخریب می کند

ھمجنسگرایان نیز حضور و اعتراض شان را سیاسی  
  . بیان می  کردند

این یکی  . جنبش ضد جی  ھشت یک جنبش رزمنده است
این روحیھ  . ی  مھم این جنبش استدیگر از ویژگی  ھا

 و ١٩٩٨ادامھ ھمان روحیھ مبارزاتی جوانان سیاتل در سال 
رزمندگی   ویژگی  برجستھ و .  است٢٠٠١نوا در سال ج

اغلب افراد شرکت کننده از . گسترده مبارزه در روستوک بود
بلک "البتھ جوانان گروه . ی  برخوردار بودندیروحیھ باال

نوک تیز پیکان رزمندگی  " سیاه جامگان"ما یا بھ قول " بلوک
آنان  بخوبی روحیھ رزمندگی ھمھ جوانان . این مبارزات بودند

اعضای  این گروه از . شرکت کننده را منعکس می  کردند
جوانانی . ھمھ جوانتر بوده و بخشی  از آنان دانش آموز بودند

ده شجاع، جسور، با روحیھ، سازمان یافتھ و تمرین دیده و آما
  . نبرد خیابانی  با پلیس

این جوانان کھ از طیفھای  سنی  مختلف بودند با لباسھای  
سیاه یکدست و عینک آفتابی و ھنگام درگیریھا با صورت 

  .پوشیده در تظاھراتھا شرکت می  کردند
بر خالف اخبار و رسانھ ھای  دولتی اساسا این پلیس بود 

ر روز اول بھ کھ با کمک دو نفوذی خود تظاھراتھا را د
 ھم اکنون  وکالی  ."بلک بلوک"درگیری کشاند نھ جوانان 

تظاھرات ضد جی ایت با فیلم و مدرک در این زمینھ شکایتی 
اما واقعیت این است کھ اگر . راعلیھ پلیس آلمان طرح کردند

این جوانان آماده دفاع و مقابلھ با پلیس نبودند خیلی زود بساط 
جھتی ھدایت می  ی شد و یا بھ ضد جی ھشت جمع ماتمبارز

" بلک بلوک"جوانان . شد کھ دولت آلمان می  خواست
تاکتیکھای موثری داشتند و روحیھ رزمندگی  شان بھ ھمھ 

  . تظاھرکنندگان منتقل می  شد
برخی  ھا سعی می کنند طوری وانمود کنند کھ مبارزه 
رادیکال این جوانان اوضاع را مختل می کرد و برای 

در صورتیکھ این واقعیت .  مزاحمت ایجاد می  کردتظاھراتھا
در ھدفھای  بلند " بلک بلوک"شاید با گروھھایی  مثل . ندارد

مدت اختالف داشتھ باشیم ولی برای از بین بردن نظم موجود 
و برپایی  جھان دیگر مگر ما نیز روزی  ناچار بھ مبارزه و 

این . ری نیستیممقابلھ با این حافظین نظم نئولیبرالی  سرمایھ دا
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مضافا این گروه از . شیوه از مبارزه نمادی  از آینده ھم ھست
اینکھ بسیاری از  کما. حمایتھای ھمگان نیز برخوردار بودند

توانستند مستقیما در این نوع مبارزه  افرادی کھ خودشان نمی
نھا یاری می  آخیابانی شرکت کنند بھ اشکال مختلف بھ 

وج پیر در بین جمعیت را دیدیم کھ برای مثال یک ز. رساندند
با پلیس، وقتی  می  خواستند " بلک بولکھا"در حین درگیری 

عقب بنشینند یا خود را استتار کنند، آن زوج پیر لباسھای  
 سزرگی می ریختند تا آنھا توسط پلیسیاه آنھا را در ساکھای  ب

بسیاری  از گروھھای  شرکت کننده در . ی  نشوندیشناسا
 نیز اعالم می  کردند کھ اگر نمی خواھید درگیر تظاھرات

شوید، فقط بایستید تا استتار این جوانان باشیم کھ بتوانند از 
  .دست پلیس فرار کنند

یا ھمان شب اول کھ پلیس با تانک و نفر بر کمپ ما را 
جلسھ . محاصره کرد و ھر آن احتمال این بود کھ حملھ کند

رگزار شد کھ تا راه اضطراری  در چادر مرکزی  کمپ ب
اقلیتی  می گفتند کھ در صورت حملھ . چاره جمعی  پیدا شود

ولی اکثریت . پلیس باید با  آرامش تسلیم شویم تا درگیری نشود
می گفتند کھ باید مقاومت کنیم چون اگر کمپ را از دست 
بدھیم عالوه بر اینکھ بھ مبارزات ما لطمھ می خورد، پلیس 

این روحیھ مدیون روحیھ جوانان .  داردقدم بعدی را ھم بر می
ما در روزھای  اول کمی  . بود" بلک بلوک"رزمنده ای چون 

با ترس و احتیاط عمل می  کردیم ولی  بعدا ھمھ با روحیھ 
تر، محکم تر و مطمئن تر شدیم و وقتی  استیصال و پریشانی  

ن فکر کردیم و انھا اپلیس را بیشتر دیدیم بی پرواتر بھ اھدافم
جو بھ گونھ ای  بود کھ ھرچھ بر فشار پلیس . عملی کردیم را

  . اضافھ می  شد، روحیھ رزمندگی  افراد نیز باالتر می  رفت
   

اصلی ترین ویژگی جنبش ضد جی ھشت ضد سرمایھ 
تھ ترین و شاخص ترین س اولین، برج.داری بودن آن است

ی  کھ بھ چشم می خورد یا شنیده می  شد، شعارھای یشعارھا
در . این امر در ھمھ جا مشھود بود. ضد سرمایھ داری بود

. کمپ، آکسیونھا، بلوکاژھا، ورک شاپھا، غذاخوریھا و بارھا
ھمچنین شعار . ورد زبان ھمھ بود" آنتی کاپیتالیسم"شعار 

نھ تنھا کسی با این " سرمایھ داری  را بھ تاریخ بسپاریم"
. ی می کردندشعارھا مخالفتی نداشت بلکھ ھمھ با آن ھمصدای

ھمھ جا این نظام سرمایھ داری  بود کھ از زوایای  گوناگون 
  . مورد آماج قرار می  گرفت

محکوم  در اغلب پرچمھا، سمبلھا، مجسمھ ھا و نمایشھا
، ی، استثمار، جنگ، پناھندگیکردن فجایعی چون فقر، گرسنگ

  . بود... آلودگی  محیط زیست و 
ری  بارز بود کھ حتی  بھ قدری  این روحیھ ضد سرمایھ دا

گروھھایی ھم کھ خواھان اصالح و رفرم در ھمین سیستم 
بودند و  از این طریق می  خواھند از درد و رنج مردم دنیا 

آنھا .  ضدیت خود با سرمایھ داری  را نشان می  دادند،بکاھند
نیز حالشان از اینھمھ فجایع و جنایات سرمایھ داری بھم 

" جھان دیگری ممکن است "وان ھمھ از فراخ. خورده بود
درست است کھ لزوما ھمگی درک یکسانی . حمایت می کردند

 اما این ندجھان آینده و یا چگونگی  دستیابی  بدان نداشت از
مبارزه کھ علیھ کلیت وضع موجود است عمال راه را برای  

در . بحث و گفتگو در این زمینھ باز می  کرد و می  کند
 بھ عینھ دیدم و مطمئن شدم کھ با اتکا بھ جریان این مبارزه من

  ■. جھان دیگری  ممکن استچنین مبارزاتی  

  
  جھان از نگاه آمار

  
 تھیھ و تنظیم  از افشین کوشا

  

  
  ھزینھ ھای نظامی مرگ و میر ناشی از جنگ 

  
 میلیون کشتھ رخ ٢٠٠ جنگ با ٢٠٠در طول قرن بیستم ■ 
 .داد
 ١٤٩ بیش از ١٩٩٢از پایان جنگ دوم جھانی تا سال ■ 

 میلیون نفر کشتھ ٢٣جنگ در جھان اتفاق افتاده و در نتیجھ 
 .شده اند

 میلیون نفر کھ بیشتر ٤، ٢٠٠٦ تا ١٩٩٦ طی دھسال از ■ 
  .غیر نظامی بودند در جنگھا جان خود را از دست دادند

   
 پایگاه ٧٠٠ پایگاه نظامی در کشورھای مختلف، ١٠٠٠از ■ 

  . تمتعلق بھ دولت آمریکاس
 

ی معادل ھمھ کشورھای یبودجھ نظامی دولت آمریکا بھ تنھا■ 
  . دیگر جھان است

 
  درصد از کل فروش تسلیحات در ٨١، ٢٠٠٤در سال ■ 

  .  کشور صنعتی بوده است٥جھان در اختیار  
 

ھای نظامی در سال جاری در جھان ششصد برابر  ھزینھ■ 
  . ھای آموزشی در جھان می باشد ھزینھ

 
 میلیارد دالر ھزینھ برای مرگ سازی ھزینھ ٢/٢ه ھر روز■ 

 روز ھزینھ نظامی جھان کافیست تا غذا،        ٩. می شود
  .تحصیل و بھداشت ھمھ کودکان محروم جھان تامین شود

  
 میلیارد دالری کھ امپریالیسم آمریکا و متحدانش در ٢٥٠با ■ 

 صرف اشغال نظامی عراق    کردند، ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٣فاصلھ 
 سال مخارج پزشکی ٦مکان آن  وجود داشت کھ بھ مدت ا

  . مجموعھ مردم جھان را تامین کرد
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  تخریب محیط زیست
  

/ ھکتار ١٢٩٦: ھا در سال جاری میزان تخریب جنگل■ 
 ساعت 

 ٧٢٠: ھای مستعد توسط فرسایش خاک بھ ھدر رفتن زمین■ 
 ساعت / ھکتار 

/ یون  تن  میل٢،٧: اوج فرسایش خاک از زمینھای زراعی■ 
 ساعت 

 درصد گار کربنیک مضر ٤٣ھشت کشور صنعتی جھان، ■ 
  . برای محیط زیست را تولید می کنند

  
  

  
  
  

  ابعاد گرسنگی  و مرگ و میر ناشی از آن 
   

  میلیون نفر در گرسنگی مزمن بھ سر می برند و ٨۴٢■ 
در حالی کھ .  میلیون نفر بھ این تعداد اضافھ می شود۵سالیانھ 

  . میلیارد نفر غذا تولید می شود١٢ھ در جھان برای ساالن
  

 میلیون نفر از مردم جھان در گرسنگی مزمن ٨٠بیش از ■  
 .بھ سر می برند

 . میلیون نفر در جھان از گرسنگی می میرند٢۵ھر سال ■ 
 ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠نفر : کودکان مبتال بھ سوء تغذیھ■ 
  . رد ثانیھ یک کودک بھ علت گرسنگی می می٥در ھر ■ 
  

  مرگ و میر ناشی از بیماری 
  

در ھر ساعت  : ھای مسری مرگ و  میر ناشی از بیماری ■ 
  نفر١٩٨٠

ثانیھ / نفر : مرگ و میر ناشی از بالیای مرتبط با آب■ 
٠٫١٦ 

 ١٢٦٠در ھر ساعت : مرگ و میر کودکان زیر پنج سال■ 
 نفر
  نفر٧٢در ھر ساعت : مرگ ناشی از زایمان■ 
 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠نفر :  ایدزمبتال شده بھ■ 
 ٦،٤٠٠،٠٠٠نفر : مجموع مرگ ناشی از ایدز■ 
 نفر از ٦٠٠٠ کودک از بیماری ماالریا و ٣٠٠٠ھر روز ■ 

 .بیماری سل تلف می شوند
 دومیلیون سیصد ھزار نفر از بیماری ٢٠٠١فقط در سال ■ 

یعنی ھر روز بیش  از . ایدز در افریقای مرکزی جان سپردند
  .  سپتامبر پذیرای مرگ شدند١١ان دو برابر قربانی

  

  
  نابرابری ھا در جھان

  
 درصد  از جمعیت جھان در رفاه و بقیھ در فقر بسر ١٠■ 

 .می برند
 ٥٧درآمد یک درصد از مردم جمعیت جھان برابر با ■ 

 .درصد جمعیت جھان است
 ٤٥ نفر از ثروتمندان جھان معادل درآمد  ٣٥٨سرمایھ ■ 

  .استدرصد از کل جمعیت جھان 
 

 میلیارد از مردم جھان درآمدی کمتر از یک دالر در ٢/١■ 
 میلیارد از مردم جھان درآمدی کمتر   از ٦/١روز دارند و 

زنان ھفتاد درصد از فقیرترین اقشار جھان . دو دالر در روز
  .را تشکیل می دھند

 
 درصد از جمعیت جھان را تشکیل ١٣ھشت کشور صنعتی ■ 

رآمد ناخالص دنیا متعلق بھ آنان  درصد د٦٣می دھند ولی 
 . است
  ٥٠ درصد جمعیت جھان، بیش از ٥آمریکا با کمتراز ■ 

  .اختصاص داده است درصد فروش دارو در جھان را بھ خود
 

 سال بود در ٨٥ متوسط عمر در ژاپن ٢٠٠٣در سال ■ 
 . سال٣٦زیمبابوه 

 کودک یک نفر می میرد در غنا از ٢٠٠در فرانسھ از ھر ■ 
 .  کودک یک کودک١٠ھر 
 پزشک وجود دارد و ٩تنھا  در غنا برای ھر صد ھزار نفر■ 

  . پزشک٣٣٥در فرانسھ برای ھر صد ھزار نفر 
 

 ٣٧۵ میلیون كارگر كشاورز در ھندوستان ساالنھ ٤٠٠■ 
 در حالى كھ حدود یك .درآمد دارند)  پوند٢٣٠معادل (دالر 

 ٢۵ھ تقریبا افزار در ھند ھر یك  ساالن میلیون مھندس نرم
  درآمد دارند) پوند  ھزار١۶معادل (ھزار دالر 

. 
دستمزد مایکل جردن بسکتبالیست معروف آمریکا برای ■ 

برابر با " نایکی"بازی در یک فیلم کوتاه تبلیغاتی برای کمپانی 
  . در تایلند است" نایکی"سی سال دستمزد یک کارگر کارخانھ 

  
  

  نابرابری ھا در جامعھ آمریکا
  

 درصد پایین ٩۵ درصد باالی جامعھ آمریکا از ١وت ثر■ 
  .جامعھ بیشتر است

میلیون نفر پایین جامعھ آمریکا ١٢٠ثروت بیل گیتس معادل ■ 
، )٢٠٠٠(بوده است در حالی کھ جمعیت آمریکا در آن سال 

  . میلیون نفر برآورد شده است٢٨٣
  

 ھر  در١٩٩٩ در سال  نفر نخست آمریکا ۴٠٠ثروت ■  
 دالر افزوده شده است در حالی کھ ٢٢۵٠٠٠ی ساعت کار

 . دالر بوده است١۵/۵حداقل دستمزد در آمریکا 
 ٩٠٠/٢٨، ١٩٨٠درآمد متوسط کارگر آمریکایی در سال ■ 

بعد از حذف اثر ( دالر ۵٩٧/٢٨، ٢٠٠٠دالر و در سال 
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در ھمین دوران بیست سالھ بعد از حذف اثر . بوده است) تورم
 درصد افزایش یافتھ ١٠٠٠د اجرایی تورم درآمد مدیران ارش

 میلیون دالر در ١٣ میلیون دالر در سال بھ ٣/١از . است
 .سال رسیده است

   میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر بھ سر می برند و٦/٣۴■ 
گرسنگان و بی خانمان ھا در ظرف ھای آشغال رستوران 

بھ دنبال دور ریختھ غذاھای خورده نشده " مک دونالد"ھای 
   ٢٠٠١این تعداد تنھا ظرف مدت یکسال یعنی از . ی گردندم

                         . میلیون نفر افزایش یافتھ است٧/١، ٢٠٠٢تا 
  

  
 نفر بی خانمان و بی سرپناه وجود ٧٠٠٠٠٠در آمریکا ■ 

  .دارند
 میلیون نفر از مردم آمریکا فاقد بیمھ خدمات درمانی ٤٥■ 

 ھستند
 کارگر غیر قانونی در آمریکا بھ کار  میلیون١٢بیش از ■ 

  . مشغولند
 ١دو میلیون نفر در زندانھای آمریکا با روزی کمتر از ■ 

 . دالر برای شرکتھا کار می کنند
 درصد از زندانیان ٢٥ در صد جمعیت جھان، ٥آمریکا با ■ 

 .جھان را در خود جای داده است
 در  بیش از صد ھزار نفر زیر سن قانونی١٩٩٨در سال ■ 

 .زندانھای آمریکا زندانی بودند
در دوران حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی از ھر صد ■ 

 نفر در زندان بسر می برده اند، در ٨٥١ھزار سیاھپوست 
  نفر در زندان ٤٩١٩آمریکای کنونی از ھر صد ھزار نفر 

 .بسر می برند
 نفر در آمریکا در اثر شلیک گلولھ کشتھ ٦٠٠٠٠ساالنھ ■ 

    ی کشتھ گشوند و در ھمین حدود در اثر حوادث رانندمی 
  .می شوند

  
  و  برخی جنبھ ھای دیگر نابرابری

  
در سال " وال مارت"فروش فروشگاھھای زنجیره ای ■ 

 میلیارد دالر در سال بوده است در حالی ٢٨٨ حدود ٢٠٠٥
 میلیارد دالر برآورد شده ١۶٣کھ کل تولید ناخالص ملی ایران 

  .است

از " تویوتا"و " فورد"، "جنرال موتورز"مد شرکتھای درآ■ 
درآمد ملی کشورھای دانمارک، آفریقای جنوبی و نروژ بیشتر 

  .است
  

 درصد تخم ۶۵" دوپونت"و  " مونسانتو"تنھا دو شرکت ■ 
 درصد غذای ٧۵. ذرت را در جھان در انحصار خود دارند

 گندم، ذرت،(انسان ھای روی زمین را محصوالت دانھ ای 
 درصد تجارت آن ھا را ٩٠تشکیل می دھد و) سویا و غیره

در " بانجی"و " آرچر دنیلز میدلند"، "کارگیل"تنھا سھ شرکت 
  .انحصار خود دارند

  
 ٨٢ظرف بیست سال گذشتھ چھار کمپانی توانستھ اند ■ 

 درصد تجارت گوشت ۵٧درصد تجارت گوشت گوسالھ، 
  .خود درآورند درصد تجارت سویا را بھ انحصار ٨٠خوک و 

  
بین آمریکا، مکزیک و " نفتا"از زمان تصویب قرارداد ■ 

کانادا و آزاد کردن مبادالت، صدھا ھزار آمریکایی شغل خود 
را بر اثر انتقال کارخانجات بھ مکزیک از دست داده اند و در 

  .  درصد کاھش یافتھ است١٠مکزیک دستمزدھا 
  

 پنبھ کار ٢۵٠٠٠ھ  میلیارد دالر ب٤ – ٣آمریکا ھمھ سالھ ■ 
خود سوبسید می دھد تا بتوانند در بازار جھانی پنبھ بھ رقابت 

مقدار سوبسیدی کھ دولت آمریکا می دھد حتی از . پردازند
ارزش خود پنبھ نیز بیشتر است این یارانھ مستقیما حداقل بھ 

وبی صحرا در آفریقا ده میلیون زارع پنبھ کار در مناطق جن
در . صدمھ می رساند و آنان را بھ ورشکستگی     می راند

تاریخ بشر این اندازه اندک از انسانھا بھ چنین جمعیت وسیعی 
  . آسیب نرسانده است

   
 دالر سوبسید ٢آمریکا و اروپا بھ ازای ھر گاو روزانھ ■ 

 میلیارد زارع در جھان با ٢در حالی کھ . پرداخت می کنند
  . دالر در روز زندگی می کنند٢رآمدی کمتر از د
   

 سران ھشت کشور صنعتی تنھا ٢٠٠٥در نشست سال ■ 
 میلیون دالر از بدھی قاره آفریقا بخشوده شد و این یعنی  ٨٠٠

 میلیارد دالر بھره ای کھ این کشورھای ٣٠٠سھ دھم درصد از
  .جھت بدھی خود باز پرداخت می کنند

  
 ٢ بھ ١٩٨٠ درصد در سال ٦یقا از سھم تجارت قاره آفر■ 

  . کاھش یافتھ است٢٠٠٥درصد در سال 
  

سازمان ملل گزارش می کند کھ تعداد مھاجران در جھان ■ 
 میلیون نفر در سال ٢٧ بھ ١٩٧٥ میلیون نفر در سال ٢از 
  . افزایش پیدا کرده است١٩٩٥

 
 در جھان، حداقل   میلیون نفرکودک١٤٨از یک میلیارد و ■ 
در قاره آسیا حداقل . یون نفر در خیابانھا می خوابند میل١٠٠
 میلیون کودک در انواع مشاغل کار می کنند و سازمان ١٤٦

ملل گزارش می دھد کھ ساالنھ یک میلیون کودک بھ فحشاء 
   ■ .کشیده می شوند
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  از سنگرھای روستوک 
  

  گزارشی از یک مبارزه بین المللی 
  

   جوانبرناک
  

 کشورامپریالیستی جھان در امسال نشست سران ھشت
این اجالس در حالی انجام . شھر روستوک آلمان برگزار شد

شد کھ نظام سرمایھ داری باعث رشد لگام گسیختھ استثمار، 
گسترش فقردر ابعاد وسیع در کشورھای موسوم بھ جنوب و 

  .حتی در خود ممالک شمال شده است
 فجایع نظام سرمایھ داری در مناطقی مثل آفریقا و

بخشھایی از آسیا و آمریکای جنوبی بھ اشکال وحشتناکی 
فجایع عظیم انسانی کھ خود را در اشکالی . بروز کرده است

مانند جنگ، بیکاری و مھاجرت جمعي، گرسنگی و بیماری 
این وضعیت ناشی از روندی است کھ . جمعی نشان می دھد

 تحت عنوان گلوبالیزاسیون از دھھ نود بھ این طرف توسط این
  . صاحبان قدرت عملی شده است

 امسال علیھ اجالس سران ھشت کشور امپریالیستی 
برای  اولین بار در طول . مبارزات وسیعی سازماندھی شد

تاریخ مبارزاتی کھ علیھ جی ھشت براه افتاده، گروھی 
کمیتھ ھماھنگی "ازایرانیان بصورت متشکل تحت عنوان 

کی از اعضای من ی. شرکت کردند" ایرانیان ضد جی ھشت
این گروه ترکیبی از نسل قدیم و نسل . جوان این گروه بودم

  .جدید بود
بدون شک  شرایط حاد سیاسی جھان، تضادھای حل 
ناشدنی سیستم امپریالیستی،  تقابل فزاینده آمریکا و ایران، 

. محرک حضور گروه ما در این مبارزه بشمار می رفت
 خاورمیانھ و ایران در عالوه بر این با توجھ بھ اینکھ مسئلھ

راس مسائل جھانی قرار دارد فرصت مناسبی ھم بود کھ 
ضمن تاثیر گرفتن از این فضای مبارزاتی بتوانیم صدای 

. مبارزات مردم ایران  را در بین این نیروھا منعکس کنیم
تالش ما این بود کھ  طنین صدای جنبش انقالبی و رادیکال 

م و ھمدوش با سایر نیروھا مردم ایران در این مبارزات باشی
و جریانات مترقی و ضد سرمایھ داری علیھ این نشست کھ 
سمبل تمامی جنایات سازمانیافتھ نظام سرمایھ داری درجھان 

  . کنونی است، مبارزه کنیم
  

  یکشنبھ دوم ژوئن: روز اول
 

من بھمراه چند دوست جوان دیگر، بشکل یک تیم بطرف 
 فعالین قدیمی تر کھ تجربھ برخی از. روستوک حرکت کردیم

بیشتری در اینگونھ مبارزات داشتند مسئولیت ھماھنگی و 
در طی مسیر یکی از فعالین . تقسیم کار تیم را برعھده گرفتند

دائما در حال تماس تلفنی با گروھھا و افراد مختلف دیگر بود 
تا بتوانیم ھمگی درمحل  خاصی تجمع کنیم و با صفوف 

تا رسیدن بھ محل مورد . حرکت کنیممتشکل در تظاھرات 
نظر، در جریان تجربھ مبارزاتی افرادی کھ سالھای قبل نیز 

  . در این قبیل مبارزات شرکت کرده بودند، قرار گرفتیم
  

. بھ روستوک کھ رسیدیم با جمعیت عظیمی روبرو شدیم
تصور دیدن این ھمھ نیروی معترض . حدود ھشتاد ھزار نفر

مایھ داری برای من و سایردوستان و مبارز علیھ نظام سر
در مقابل پلیس آلمان ھم با کمک . جوان باور نکردنی بود

ارتش و تمام توان نظامی کشور، نیروی بیست ھزار نفری 
فوق مسلحی را بصورت زمینی و ھوایی و دریایی تدارک 

  .دیده بود
در نگاه کلی مبارزات امسال نیروھای ضد جی ھشت، در 

قبل از رزمندگی و رادیکالیسم باالیی در مقایسھ با سالھای 
تا حدی می . طرح شعارھا و مبارزات عملی برخوردار بود

  و ٢٠٠١ در جنوآ در سال ٨توان آن را با مبارزات ضد جی 
بویژه .  مقایسھ کرد١٩٩٨ھمچنین مبارزه سیاتل در سال 
 در اسکاتلند علیرغم ٢٠٠٦اینکھ در اجالس سران در سال 

 نیروھا و جریانات انقالبی رادیکال، تالش بسیاری از
نیروھای رفرمیست توانستند مبارزات آنجا را تحت الشعاع 
شعارھا و روش ھای خود قرار دھند و مبارزه سال گذشتھ در 
سنت پترزبورگ بھ خاطر محدودیتھایی کھ دولت روسیھ برای 
ورود مخالفین بھ روسیھ بوجود آورده بود ابعاد وسیعی بخود 

  . دنگرفتھ بو
بھ ھر حال جنبش ھای گوناگون چند سال اخیرعلیھ جنگ 

  . تاثیر مھمی در مبارزه جویی و رادیکالیسم امسال داشت... و 
 برای من ھم مشاھده گروھھای بزرگ تظاھر کننده و ھم 

اغلب . صحبتی کھ با برخی از آنان داشتم، بسیار جالب بود
 و دانش ترکیبی از دانشجویان. شرکت کنندگان جوان بودند

آموزان و جوانان دیگری کھ از شور و شوق باالیی 
برخوردار بودند و مبارزه با قدرت سرمایھ داری محرک شان 

در حین صحبت با جوانان آلمانی و سایر ملیتھا، بحث . بود
. چرایی حضور ایرانیان در این عرصھ مبارزاتی طرح شد

 علیھ برای ما مھم و ضروری بود کھ بھ آنھا بگوییم ما نیز
مناسبات سرمایھ داری حاکم بر جھان و ھم چنین جمھوری 

و اینکھ . ارتجاعی اسالمی بعنوان بخشی از این نظام ھستیم
می دانیم  امپریالیسم آمریکا در حال کشیدن نقشھ ھای شوم 
برای ایران، مانند سایر مناطق جھان است و یکی از بحثھای 

ین موضوع نشست امسال سران ھشت کشور سرمایھ داری ا
  .خواھد بود
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تا . در خالل این بحثھا بھ نزدیکی محل تظاھرات رسیدیم
چشم کار می کرد صف اتوبوسھای ردیف شده بود کھ تظاھر 

تا بھ . ما نیز بھ سمت جمعیت رفتیم. کنندگان را پیاده می کرد
برای من . شور و شوق عجیبی بچشم می خورد. آنھا بپیوندیم

ین االمللی خود را تجربھ می کھ اولین صحنھ مبارزاتی ب
کردم، دیدن چند ده ھزار نفر با ایده ھای انقالبی، ھیجان 

با رسیدن بھ محل استقرار از قبل تعیین شده . زیادی داشت
در . گروه، منتظر دوستان دیگر شدیم تا بھ گروه ما بھ پیوندند

این فاصلھ بھ پخش بیانیھ ھا و اعالمیھ ھای خود در بین 
بھ دلیل شلوغی نتوانستیم با برخی از . یمجمعیت پرداخت

بھ . ایرانیانی کھ از شھرھای دیگر آمده بودند متصل شویم
در . دلیل این پراکندگی کارھای زیادی بر دوش ما قرار گرفت

نتیجھ ھرکس باید وظایف خود را دقیق انجام می داد تا در 
. ھمراھی با دیگران  بتوانیم  اھدافی کھ داشتیم را عملی کنیم

بنر بزرگی با طرحی بسیار انقالبی ھمراه ما بود کھ توجھ 
  . را جلب می کرد... بسیاری از خبرنگاران و عکاسان و 

اینبار بر اساس تجارب قبلی، تمام اعالمیھ ھای ما بھ 
توانسیتم .  زبانھای گوناگون بخصوص آلمانی ترجمھ شده بود
  .  ش کنیمحجم وسیعی از این اعالمیھ ھا را در میان مردم پخ

روز دوم ژوئن کھ اولین روز تظاھرات بود در واقع 
بزرگترین و مرکزی ترین تظاھرات امسال را بخود 

گروه ما در بلوک ضد نژادپرستی قرار . اختصاص داده بود
کسی فکر نمی کرد کھ این تظاھرات بھ درگیری با . گرفت

ولی حدود ساعت چھار بعداز ظھر بھ محض . پلیس بیانجامد
. ھ دو بخش اصلی تظاھرات در حال رسیدن بھ یکدیگربوداینک

جوانان . پلیس یورش خود را آغاز کرد و بھ جمعیت حملھ کرد
کھ گروه متشکل بزرگی را ) سیاه جامگان" (بلک بلوک"گروه 

آنان با آموزشھا و . تشکیل می دادند بھ مقاومت پرداختند
ا پلیس تمریناتی کھ از قبل  داشتند با مھارت بھ درگیری ب

تاکتیکھای جالبی برای گیج کردن پلیس و تقسیم . پرداختند
از کوچھ پس . نیروھای پلیس بھ نیروھای کوچکتر داشتند

کوچھ ھا بخوبی استفاده می کردند و سنگھای سنگفرشھای 
  . خیایان را کنده و بھ سمت پلیس پرت می کردند

پلیس کھ  مثل آدم . سنگ بود کھ در ھوا پرتاب می شد
 فقط چند فرمان ناچیز را می فھمید، بھ طرف آنان گاز آھنی

. اشک آور پرتاب می کرد و با باتوم شوک الکتریکی می داد
جوانان خشمگین دھھا دستگاه اتوموبیل را  بھ آتش کشیدند تا 

نبرد تن بھ تن بود و آسمان .  اثر گاز اشک آور را خنثی کنند
 بعضی ھا .روستوک با دود و گاز اشک آور کدر شده بود

ما نیز کھ قاتی . بعضی خشکشان زده بود. عکس می گرفتند
جمعیت بودیم و با پیوستن  بھ این جوانھا سعی کردیم در این 
مبارزه ھمراه آنان باشیم و آنان را در مقابل حملھ پلیس  تنھا 

حرکات منظم و برنامھ ریزی شده گروه سیاه . نگذاریم
ب بود و نکات جالبی جامگان و سیستم جنگ و گریز شان جال

آن چند ساعت، سراسر شور بود و . برای یادگیری داشت
بعد از ساعتی کش . ھیجان و نفرت از پلیس کھ پایانی نداشت

و قوس و عقب نشیني، دوباره تظاھرات ھمراه با برخی 
با پایان تظاھرات اصلی ما ھم  . درگیریھای پراکنده ادامھ یافت

  .روستوک راه افتادیمبطرف محل اسکان خود یعنی کمپ 
  
  

  
  

  زندگی در کمپ  یکشنبھ سوم ژوئن: روز دوم
  

 امسال نیروھای  مبارز در اطراف شھر روستوک در سھ 
. کمپ مختلف با ترکیبھای متنوع و متفاوت اسکان یافتھ بودند
. کمپ محل استقرار ما ظرفیت پنج تا شش ھزار نفر را داشت

شده بود با انواع در سرتاسر کمپ چادرھای فراوانی نصب 
چادرھای بزرگی ھم در . رنگھا، نشانھا، طرحھا و پرچمھا

در . محوطھ برپا بود کھ محل سخنرانیھا و میتینگھا بود
ورودی کمپ دو چادر ویژه اطالعات ضروری و نقشھ ھا و 

بود کھ کمک بسیاری  بھ افراد می ... آموزش دفاع از خود و 
با تعاون ھمھ شرکت کمپ با  نظم فوق العاده ای و . کرد

عده ای بطور داوطلب مسئولیت . کنندگان اداره می شد
را بر عھده ... نظافت، سرویس دھی غذا، اسکان افراد و 

از طرف ھر گروه ھم افرادی بھ آنان کمک می .  داشتند
تالش ھمھ افراد کمپ برای تجربھ پر بار زندگی . کردند

در .  می بردنداشتراکی ستودنی بود و ھمگی از این فضا لذت
حد امکان ھمھ چیز برای ھمھ بود و ھمھ در قبال ھم احساس 

جوانان سھم عمده ای در گرداندن کمپ . مسئولیت داشتند
. داشتند و امید را در دل نسل قدیم و رادیکال زنده می کردند

تمام کمپھا توسط نیروھای تا دندان مسلح پلیس آلمان در 
کوپترھا، از تمام تحرکات محاصره بود و در تمام لحظات ھلی

  . در منطقھ فیلمبرداری می کردند
چرا در . آن شب سئواالت زیادی بھ ذھنم خطور کرد

حالت زندگی معمولی وقتی آدمھا بیش از دو نفر      می 
شوند، احتیاج بھ ناظم دارند؟ ولی در اینجا با این تعداد جمعیت 

ھای نھ؟ چرا حتی دوستان صمیمی در تعطیالت بدون قرار
الزم دچار اختالفات حاد می شوند ولی اینجا نھ؟ چرا در ھیچ 
جا نشانی از تابلوھای اخطار و ھشدار نبود؟ چرا با وجود 
تیپھای گوناگون و زندگی فشرده جمعی، آزادی فردی ھیچ 

  کس محدود نمی شد؟ 
پیش خود گفتم، دارم بین آدمھایی زندگی می کنم کھ 

کسانی کھ آگاھانھ . ا عوض کنندمبارزه می کنند تا این جھان ر
منافع و راحتی شخصی خود را تابع اھداف بزرگتری کرده 

بر خالف آنچھ کھ مدام بورژوازی در کلھ مان فرو می . اند
چیزی . کند کھ اول بھ فکر خود باش و دنبال منافع خودت باش

کھ روزمره بھ ما آموزش می دھند و آنرا با تمام توان تبلیغ و 
برای اکثر افرادی کھ در کمپ زندگی می . ندتقویت می کن
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کردند روشن بود کھ مبارزه برای تغییر دنیا، فقط  بیرونی 
نیست یعنی فقط محدود بھ مبارزه با پلیس و صاحبان قدرت 

درونی ھم ھست یعنی اینکھ باید با ارزشھای دشمن در . نیست
با ارزشھای دشمن نمی توان بھ . میان خود ھم مبارزه کرد

  .با آن رفتجنگ 
تا نیمھ ھای شب، اخباری از درگیریھای پراکنده و 

برخی مواقع . دستگیری عده ای از مبارزین بھ کمپ می رسید
جوان رزمنده ای را می دیدی کھ تازه از درگیریھای برگشتھ، 
با کولھ پشتی ای بر دوش، از شدت خستگی ھر جایی کھ 

دری چماتمبھ امکان داشت بدون امکاناتی دور آتش یا کنار چا
شب اول بھ خاطر شایعھ . می زد تا خستگی از تن بدر کند

. حملھ پلیس تمام نیروھای کمپ بطور منظم نگھبانی می دادند
  .  محاصره کرده بودخود کمپ را با نفربرھای پلیس دور

ھمان شبانھ جلسھ ای اضطراری توسط مسئولین کمپ 
مسئولین . کردفراخوانده شده کھ در اثر حملھ پلیس چکار باید 

" سئوال . گروه ھای مختلف نظرات خود را بیان می کردند
ھمھ را " چھ باید کرد ؟ 

. خطاب قرار       می داد
اکثریت نظر دادند کھ باید 
مقاومت کنیم و نگذاریم ما 

  . را از کمپ بیرون کنند
برای روز دوم تیم ما 
تقسیم کاری بین خود 

قرار شد عده . انجام داد
بروند،  عده ای بھ شھر 

ای در میتینگ گروھھای 
دانشگاھی شرکت کنند و 
برخی ھم در کمپ بمانند 
و بھ تبلیغ و پخش بیانیھ 
ھا بپردازند و تدارک یک 

  . سخنرانی را برای شب ببینند
با ھمکاری دوستان دیگری کھ  از گروھھای مبارز ترک 
بودند توانستیم برای برگزاری یک  جلسھ سخنرانی  برنامھ 

از یک زن . آنھا با کمال میل با ما ھمکاری کردند.  کنیمریزی
او با . کمونیست آمریکایی برای سخنرانی دعوت کردیم

او  با ھیجان و تسلط  . خوشحالی بھ دعوت ما پاسخ مثبت داد
یکم اینکھ : بر دو نکتھ مھم تاکید کرد. زیادی سخنرانی کرد

 در امپریالیسم آمریکا و جمھوری اسالمی درست است کھ
مقابل ھم قرار گرفتھ اند اما از یک ماھیت برخوردارند و ھر 

. دو ارتجاعی اند و نباید از یکی در مقابل آن دیگری دفاع کرد
. حمایت از یکی عمال بھ تقویت آن دیگری منجر می شود

نکتھ دیگر ھم کھ جمع صد و پنجاه نفره ای را کھ بھ 
د این بود کھ سخنرانیش گوش می دادند عمیقا بھ فکر فرو بر

درست است ما اینجا آمدیم کھ اعالم کنیم این جھان را نمی 
خواھیم و جھان دیگری ممکن است اما آیا بھ مختصات جامعھ 

  و جھان دیگر ھم فکر می کنیم کھ چگونھ باید باشد؟ 
. جلسھ سخنرانی با صحبتھای سخنرانان دیگر ادامھ یافت

ستی امپریالیستھا و ھمھ بھ افشاگری از سیاستھای  نئولیبرالی
در خالل برنامھ . ارتجاعی نیروھای حاکم در جھان پرداختند

سخنرانی گروھھای دیگر نیز در حال بحث و جدل پیرامون 

مسائل تئوریک و عملی مبارزه با سرمایھ داری در چادرھای 
  .دیگر و فضاھای باز بودند

  
  دوشنبھ چھارم ژوئن: روز سوم

   
در تظاھرات . ن روز نرسیدگروه ما بھ تظاھرات صبح ای

صبح قرار بود با اشغال دفتر امور خارجی ھا کھ محلی برای 
  . اذیت و آزار مھاجرین و پناھنده ھاست شروع شود

اما توانستیم در تظاھرات بعد از ظھر کھ آن ھم بھ 
. موضوع مھاجرت و پناھندگان اختصاص داشت شرکت کنیم

ی برد کھ در کار پلیس انواع و اقسام تاکتیکھا را بکار م
تظاھر کنندگان اخالل کند و مانع از تجمع جمعیت، بیش از حد 

تاکتیک پلیس این بود کھ  تعداد شرکت کنندگان . معینی شود
پلیس مانع حرکت قطارھا سر . در تظاھرات را کنترل کند

وقت می شد یا مانع رفتن قطار بھ ایستگاھھایی کھ نزدیک 
 پلیس آنقدر زیاد بود کھ با تعداد. محل تظاھرات بود می شد

شوخی بھ دوستان می گفتیم کھ 
بھ ازای ھر دو نفر تظاھر کننده  

  .  یک پلیس آورده اند
باالخره بھ طریقی خودمان 

. را بھ محل تظاھرات رساندیم
این ھم یک تظاھرات پرشور 

نھ : "بود با شعارھایی چون
ما "و " مرز، نھ ملیت، نھ اخراج

 کشورھای اینجا ھستیم چون شما
  ".  ما را ویران کرده اید

 در این روز دوستان جوان 
ایرانی دیگری را از بین 
گروھھای دیگر پیدا کردیم کھ 
جوانان نسل دو خارج از ایران 

آنھا . بودند و بعضی ھایشان بھ سختی فارسی حرف می زدند
با دیدن پالکاردھای ما، خود را بھ ما رسانده بودند و شادی 

 می کردند و با رد و بدل آدرسھای ایمیل زمینھ خود را ابراز
در این روز چند زن اروپایی کھ . ارتباطات بعدی فراھم شد

در این دو روز با ما آشنا شده بودند، چند پالکارد ما را حمل 
ما نیز سعی می کردیم تا بھ گروھھای دیگر بگوییم . می کردند

ما . ستیمکھ فقط برای مسائل کشور خودمان نیست کھ اینجا ھ
در زمانی کھ جمعیت عظیم . انترناسیونالیست ھستیم

تظاھرکننده توسط پلیس برای مدتی بلوکھ و متوقف شده بود، 
این گروه با . برنامھ ھای زیادی توسط گروه دلقکھا اجرا شد

اعمال خنده دار و شوخ  بھ مضحکھ پلیس پرداختھ، آتوریتھ 
یکبار .  کردندآنھا را سست کرده و اعصاب شان را خورد می

دلقکی کھ با تمسخر، درون کیف خود را بھ شکل مشکوکی 
جستجو می کرد، توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و 

سرانجام پلیس موفق شد از کیف او یک . کیفش زیر و رو شد
بطری آب پیدا کند کھ ناگھان فریادھای جمعیت معترض با 

. ھ کردسوت و خنده بھ ھوا رفت و پلیسھا را دست پاچ
دراعتراض بھ درخواست پلیس کھ مبنی بر برداشتن کالھھا 

مشخصھ ( وعینکھای آفتابی  کھ مانع شناسایی افراد می شد
، برای اجازه دادن بھ حرکت تظاھرکنندگان، عده )بلک بلوکھا 

ای خود را برھنھ کردند و در میان صف پلیسھا رژه می رفتند 
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د و پلیس نیز قصد و با اداھای عجیب پلیس را ھو می کردن
. حملھ بھ آنھا را داشت کھ جمعیت سریع آنھا را پوشش می داد

در بین این افراد تعدادی دختر ھم برھنھ شدند کھ بعدا موجب 
  .  شد– تی خصوصا بین گروھھای فمینیس-زیادیایجاد بحثھای 

تا شروع تظاھرات سخنرانانی از برخی کشورھای 
 پناھندگان در آلمان آفریقایی بھ افشای شرایط وحشتناک

سپس گروه ھای موسیقی رپ آفریقایی ترانھ ھایی . پرداختند
  . بسیار پر شور و رزمنده را بھ زبانھای مختلف خواندند

بھ یکباره سیل . باالخره تظاھرات بعد ازساعتھا آغاز شد
پلیس برای اعمال فشار بیشتر . عظیم جمعیت بھ حرکت درآمد

بر جمعیت، آنھا را دو 
کرد ولی جمعیت پاره 

از دو مسیر بھ 
. تظاھرات ادامھ داد

شعارھا و موزیکھای 
انقالبی کھ از بلندگوھا 
پخش می شد بر 

  . ھیجان ھمھ می افزود
در قسمتی از مسیر 
کھ دو تکھ جمعیت در 
یک چھارراه بھ ھم 
می رسیدند پلیس فشار 

. خود را بیشتر کرد
دراین لحظھ با پخش 

 از )١("دیوار" آھنگ 
، موج فلویدپینک 

جمعیت بھ حرکت درآمد و پلیس ناگزیر عقب نشست و دو 
این پیروزی و شور و . پاره جمعیت تظاھر کننده بھم پیوستند

شوقی کھ جوانان از شنیدن این موزیک بدست آوردند وصف 
انگار در آن لحظھ تمام دیوارھای تبعیض، قدرت . نشدنی است

مختلف توانستند درھرحال گروھھای . و ترس  فرو ریختھ بود
سرانجام . ازفشار پلیس خارج شده و بھ تظاھرات ادامھ  دھند

تظاھرات بھ پایان رسید ولیکن در آخر درگیریھای پراکنده 
پلیس ھمھ خیابانھا را بستھ . ھمانند روز اول با پلیس رخ داد

بود اما جنگ و گریز تا پاسی از شب ادامھ داشت و شھر پر 
 جوان در این درگیریھا بدلیل ٢٠حداقل . از دود و آتش شد

. ضرب و شتم شدید پلیس زخمی شده و راھی بیمارستان شدند
خصوصا بوسیلھ پاشیدن اسپری ھای مختل کننده بینایی بھ 

  .  چشمان افراد فعال گروھھا توسط پلیس
ھمزمان با این درگیریھا متینگھای سخنرانی و کنسرتھای 

ان داده شده بود در مترقی ھمانند روز اول کھ از قبل سازم
  . کنار ساحل ادامھ داشت

  
  سھ شنبھ پنجم ژوئن: روز چھارم

   
صبح روز چھارم بھ تظاھرات حمایت از مردم  فلسطین 

این تظاھرات در اعتراض بھ چھلمین سال اشغال . رفتیم
سرزمینھای فلسطینی  توسط اسرائیل بود و ھمچنین علیھ 

  . اشغالی کشیده استدیوارھایی کھ دولت اسرائیل در فلسطین 
از تعداد گروه ما کاستھ شد ولی  جمعیت زیادی گرد آمده 

در اینروز بیشترین ارتباطات را با گروھھای ضد . بودند

جنگ و ضد سرمایھ داری برقرار کردیم و توانستیم علیرغم 
جو فوق العاده پلیسی کھ حاکم بود، در ارتباط با جمعیت 

نیھا، پیوندھای موثری با حاضر شعار دھیم و در خالل سخنرا
  .برخی تظاھرکنندگان برقرار کنیم

. وارد روستوک شود" بوش"  بعد از ظھر قرار بود 
نیروھای گسترده . جمعیت عظیمی بھ سوی فرودگاه رفت

ارتش و پلیس آلمان بصورت چند الیھ جمعیت را محاصره 
ھلیکوپترھای ارتشی دائما باالی سر . کرده و تحت نظر داشتند

. یت و در ارتفاع پایینی پرواز و فیلمبرداری می کردندجمع
نیروھای ویژه ای از پلیس نیز با دوربینھای خاصی از تمام 
جمعیت بصورت چھره 
بھ چھره فیلم و عکس می 
گرفتند، کارتھای شناسایی 
و تمامی کیفھا را کنترل 

  .. می کردند
زمانی کھ ھواپیمای 
بوش بر زمین نشست 

بوش : "مردم فریاد زدند
بوش آشپزھا " "تروریست

در حال تھیھ سوپ خوبی 
  ". برایت ھستند

اینروز برای ما 
بسیارپربار پیش رفت و 
نشان از این می داد کھ 
ارتباطات ما در روزھای 
گذشتھ تا حدی ثمر داده 

نزدیک فرودگاه حصاری کشیده بودند کھ نمی توانستیم از . اند
ی صف تظاھرات در گروه ما در ابتدا. آن منطقھ جلوتر رویم

نھ بھ ارتجاع نھ بھ "با بنری کھ شعار . این قسمت قرار گرفت
شعار .  بھ فارسی و انگلیسی بر آن نقش بستھ بود" امپریالیسیم

جمعیت حاضر بھ تکرار شعارھای ما . دادن را آغاز کردیم
می پرداخت و ما ھم با بلندگوی خود شعارھای آنھا را بھ ھمھ 

طول مبارزه امروز در چند نوبت با در . اعالم می کردیم
ھمان . اعضای گروه ما مصاحبھ تلویزیونی و رادیویی شد

شب کانال تلویزیونی اصلی آلمان و شبکھ دوم تلویزیون 
فرانسھ صحنھ ورود بوش بھ آلمان را با تصویری از صف ما 

  . و بنر ما ھمراه کرد
در مواقعی کھ پلیس بھ اکیپ ما نزدیک می شد تا عکس 

رد یا برخوردی با ما پیش بیاورد، جمعیت حاضر و بگی
خودشان را حائل ما و " بلک بلوک" بخصوص جوانان گروه 

  . پلیس می کردند تا مانع برخورد پلیس با ما شوند
نفرت و خشم تظاھر کنندگان در نحوه برخورد با پلیس و 

ھر گروھی در حمایت از . شعارھای آنھا کامال بارز بود
تجربھ حضور در جمع . ا تکرار می کرددیگری شعارھا ر

رفقایی از کشورھای دیگر، حاال دیگر برای من عادی شده 
بود و می دیدم کھ چطور دیدگاھھای ناسیونالیستی مانعی برای 

می . پیوند برقرارکردن میان انقالبیون کشورھای مختلف است
دیدم کھ جایی کھ یک مبارزه جھانی در جریان است، اگر 

بھ یک کشورمعین را بھ این مبارزه جھانی مسائل مشخص 
  . ربط داده نشود نمی توان این پیوند را برقرار کرد
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برای ما روز چھارم بسیار پر شور بود چرا کھ موفقیت 
بزرگی کسب کردیم و توانستیم پیوند خوبی با مبارزین ضد 

  . جی ھشت برقرار کنیم
ر د. با روحیھ ای بشاش و سرود خوانان راھی کمپ شدیم

قطار سرود  انترناسیونال را بطور جمعی زمزمھ کردیم 
چیزی نگذشت کھ از گوشھ و کنار قطار ھر گروھی با زبان 

  . خودش با ما ھمراه شد
  

  چھارشنبھ ششم ژوئن : روز پنجم
  

این روز، روز بستن ھمھ راھھا بسوی ھایلیگندام محل 
از قبل قرار بود کھ ھمھ نیروھای . اصلی اجالس سران بود

 در مجموعھ ای از آکسیونھای مختلف و غیر ٨خالف جی م
متمرکز تمامی راھھایی کھ بسوی این منطقھ منتھی می شد را 
اشغال و مسدود کنند تا محل اجالس را بلوکھ کرده و حداقل 

مانع عبور چند ھزار 
کارمندی کھ بھ این نشست 

. سرویس می دادند بشویم
معموال ھر یک از ھیئت 

ت کشور با نمایندگی این ھش
انبوھی از کادر و کارمند در 

  . این نشست شرکت می کنند
برای نزدیک شدن بھ 
دیوار آھنی کھ دور محل 
اجالس سران ھشت کشور 
کشیده شده بود باید از کوره 
راھھا، راھھای جنگلی و 

. بیشھ زارھا عبور می کردیم
زیرا راھھای معمولی توسط 

  . پلیس محافظت می شد
ستراتزیک کنار دیوار مشخص شده بود از قبل سھ نقطھ ا

و قرار بود ھر فرد یا گروھی خودش را بھ یکی از این نقاط 
از گوشھ و کنار دشت، بیشھ و جنگل جمعیت مانند .  برساند

جویبارھای گوناگون بھ ھم پیوستھ و در این سھ نقطھ گرد 
ما نیز بھ ھمراه جماعتی دیگر مسیری را انتخاب کردیم . آمدند

با سایر . ر شده بود خود را بھ پای دیوار رساندیمو ھر طو
تظاھرکنندگان خاطره عبور از جنگل و کانالھای آب و و گل 

سوار بر (و الی و از میان صفوف پلیسھای پیاده و سواره 
  . را بر ذھنمان ثبت کردیم)  اسب، نفر بر، ھلی کوپتر

کنار دیوار از ھمھ سو در محاصره پلیس بودیم، از زمین 
 نفره ما ٦٠٠٠ساعت چھار بعد از ظھر باالخره گروه . واو ھ

باالی . توانست  ریل قطار و جاده بخش خودمان را مسدود کند
  .سرمان ھفت ھلی کوپتر مدام در گردش بود

 عمال ھمھ مسیرھا  بستھ شد و ھئیت نمایندگی ھای ھمراه 
سران ھشت کشور باید مخفیانھ و دور از چشم جمعیت 

ی مخفی در زمین و آسمان خود را بھ معترض از راھھا
  . ھتلھای شان می رساندند

در دو نقطھ استراتژیک دیگر ھم درگیریھای بین پلیس و 
پلیس بھ گروه دلقکھا با فشار . جمعیت تظاھرا کننده پیش آمد

  . آب قوی حملھ کرد وعده ای صدمھ دیدند

تمام طول مسیر و توقف در کنار دیوار درسھایی از 
شرایط معین و با توان معین و مشخص را در خود مبارزه در 

درس ھمبستگی در سنگر سازی، آوردن شاخھ و . داشت
درختھای خشکیده برای صف اول مبارزه در جھت کند کردن 
حرکت ماشینھای آبپاش پلیس، تقسیم مواد غذایی شخصی با 

  ... .جمع، رساندن اخبار بھ ھم با زبانھای مختلف و 
رد آمده کنار دیوار با کمال میل قبول اینبار نیز جمعیت گ

کردند کھ بنر ما جلوی صف قرار گیرد و صف متحدی از 
انقالبیون کشورھای مختلف علیھ ارتجاع و امپریالیسم بھ 

 صحنھ ای از ھمبستگی انترناسیونالیستی کھ . نمایش در آید
  . برا ی ھمیشھ در ذھن من نقش بستھ است

ھر چند کھ . مبارزه بوداین آخرین روز شرکت ما در این 
. تا دو روز دیگر ھم این مبارزه بھ اشکال دیگری ادامھ داشت

و متاسفانھ ما بھ دلیل محدودیتھای زمانی قادر بھ شرکت در 
  . آن نشدیم

  
  آنچھ از این مبارزه آموختم

  
در تمامی لحظات و در کل این 
مبارزه بھ اھمیت آگاھی سیاسی 

ضایی فعالیت در ف. انقالبی پی بردم
آکنده از مبارزه و بحثھا ی خالق؛ 
سئواالت گوناگونی کھ درسخنرانی 
ھا و جلسات سازماندھی شده 
بزرگ و کوچک در کمپ طرح 
می شد، مضمون بحثھا و 
شعارھای مختلف و تفاوت میان 
آنھا، بحثھای روزمره با دیگران 
ھر کدام محرکی بوده برای فکر و 

فھمیدم کھ شرکت . مطالعھ بیشتر
. ین نوع مبارزات آگاھی افراد را جھش وار باال می برددر ا

بطور خاص بحثی کھ توجھ من و سایر دوستان جوان را بھ 
جدلی بود کھ بین  نیروھای سیاسی مختلف . خود جلب کرد

اینکھ ھمھ ما می دانیم کھ این جھان را نمی . جاری بود
خواھیم ولی جھان دیگری کھ را کھ     می خواھیم چیست، 

" شعار .  مختصاتی دارد و چگونھ باید آنرا بدست آوردچھ 
در ھمھ جا حضور داشت اما اینکھ ) ٢" (انقالب، تنھا راه حل

اھداف این انقالب چھ باید باشد ذھنھای جستجوگر زیادی را 
  . بخود مشغول می کرد

چیزھای زیادی برای " بلک بلوک"رزمندگی جوانان 
یی با خصلت رزمنده شرکت در چنین  جنبشھا. آموختن داشت

ترس از قدرت پلیس و دولت فرو . برای من بسیار مھم بود
. می ریزد جایش را بھ اعتماد بھ قدرت خود و مردم می دھد
. فھمیدم کھ پلیس و دولت بیشتر از ما می ترسند تا ما از آنھا

وقتی نیروھای پلیس و ارتش با تجھیزات کامل مدام  با بیش 
 دور و بر آدمھایی را گرفتند کھ از دھھا فروند ھلیکوپتر

چیزی جز اراده و آگاھی در دست شان نبود بھ ترس و ھراس 
  . بزرگ حافظان این سیستم از مردم پی بردم

در این مبارزه بھ اھمیت رابطھ با نسل قبلی انقالبی نیز پی 
بویژه اینکھ در میان ایرانی ھا بھ دلیل سرکوبھا و . بردم

ھنوز ما با ضرورت .  گسستھ شدتبعیدھا عمال این ارتباط
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انتقال دانش مبارزاتی صحیح از جانب نسل قدیم و جذب آن 
عاملی کھ برای ترمیم آن . توسط نسل جدید دست بھ گریبانیم

ھر چند کھ این رابطھ ای یک . باید انرژی مضاعف بکار بریم
. طرفھ نیست و ما نیز چیزھایی داریم کھ بدانھا بیاموزیم

این مسئلھ راھگشای حل بسیاری از برخورد صحیح بھ 
  .تضادھای میان این دو نسل است

بیش از ھر زمانی بھ اھمیت داشتن دیدگاه انترناسیونالیستی 
اینکھ دو صف بیشتردر جھان موجود . از مبارزه پی بردم

نیست، یک سمت امپریالیستھا و مرتجعین رنگارنگند و سمت 
  .ت مشترکی دارنددیگر اکثریت مردم دنیا کھ منافع  و سرنوش

مبارزه علیھ جی ھشت بھ من نشان داد کھ علیرغم اینکھ سران 
کشورھای امپریالیستی بصورت جھانی  برای سرکوب و 
استثمار تصمیم می گیرند، گورکنان آنھا ھم مبارزه خود را 
بصورت جھانی پیش می برند و مبارزه ضد جی ھشت یکی 

تبارزی از جھان . از پایھ ھای اصلی این جنبش جھانی است
نشانھ ای از اینکھ . دیگری است کھ ھمھ خواھان آن ھستیم

چگونھ انسانھای زیادی از سراسر دنیا علیرغم رنگ و زبان 
و فرھنگ و ملیت  مختلف می توانند گرد ھم آیند، و دست در 

   ■ .دست ھمدیگر رویای جھان دیگری را تعبیر کنند
  

  
١ .the wall   
  
٢ .revolution, only solution 
  
  

  
  

Another Brick in the Wall Part  

We don't need no education  
We dont need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
Teachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
All in all it's just another brick in the wall. 
All in all you're just another brick in the wall. 

We don't need no education 
We dont need no thought control 
No dark sarcasm in the classroom 
Teachers leave them kids alone 
Hey! Teachers! Leave them kids alone! 
All in all it's just another brick in the wall. 
All in all you're just another brick in the wall. 

  
  
  
  

  
ای تبلیغی پخش شده در مورد جی یک نمونھ از اعالمیھ ھ

  .ھشت
نمونھ ای ابتکاری کھ سرزندگی، شادابی جوانان و زنان 

   .مبارز اروپایی را منعکس می کند
  

  بیانیھ پائوال
 

    آرزو -برگردان آزاد از متن آلمانی 
     

  
 دولت ھای ھشت کشور صنعتی بزرگ جھان در روسای

کنار دریای شرق " ھایلیگندام"اولین ھفتھ ماه ژوئن در 
این سران ھر سالھ یکدیگر . ھمدیگر را مالقات خواھند کرد

را مالقات می کنند تا برای غارت اقتصاد جھان نقشھ بکشند، 
اگر جایی . خصوصی کردن آخرین منابع بھره برداری جھان

  !!! مانده باشدھنوز باقی
ھیچکس بھ آنھا ماموریت چنین کاری را نداده است، اینھا 
منافع ھیچ کس در جھان را نمایندگی نمی کنند، فقط منافع 
خودشان، ھیچکس بھ اینھا حق چنین کارھایی را نداده است،  
اگرچھ آنھا ھیچگونھ مشروعیتی در نزد مردم جھان ندارند، 

کافی قدرت دارند کھ منافع اما متاسفانھ اینھا فعال بقدر 
  .ابرقدرتھا را در مقابل بقیھ جھان بھ کرسی بنشانند

در طول روزھای مالقات سران، ما با ھزاران نفر، مانع 
تناقضات آنھا را، . شان می شویم، مزاحم شان می شویم

نشان می دھیم . سیاستھای جنگ طلبانھ شان را افشا می کنیم
مآبی و سلطھ طلبی آنھا کھ اکثریت مردم جھان علیھ قیم 

نشست آنطور کھ می ما نخواھیم گذاشت برنامھ ھای . ھستند
  ما ھمان . ما مانند سیاتل خواھیم کرد. خواھند بھ پیش رود

   .ما پائوال ھستیم. کاری را می کنیم کھ در پراگ کردیم 
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 آیا ھمگی ما یک کمی پائوال  نیستیم؟
  

  
نفردی است کھ پائوال ھمکاری موقت گروھھا و افراد م

اما ھمھ .  ھدف شان از کار انداحتن ماشین مالقات سران است
ما مخالف ھمھ آن مجموعھ ای ھستیم کھ . ھدفمان این نیست

نشست سران ھشت کشور صنعتی عمال و سمبلیک معرف آنھا 
  . ھستند

پائوال یک ایده . اتیکت ھم نیست. پائوال سازمان نیست
ھا و فعالیتھا برای بلوک ایده مجموعھ ای از آکسیون. است

بھ یک کالم  ممانعت " . ھایلیگندام"کردن  نشست سران در 
  !از سیاست ھای سران ھشت کشور

پائوال یک ایده غیر متمرکز است، مجموعھ ای از فعالیت 
  .ھای متنوع برای برای بلوک کردن نشست سران

پائوال قبال ھم در این دور و برھا بود، پائوال ھمراه با 
ن زنانش مبتکر ایده ھای بسیاری ھستند، و تا کنون دوستا

  .  خیلی ھا را بھ آکسیون ھایشان جذب کرده اند
پائوال یک درک ھمگانی است و معنایش یک آکسیون یا 

ایده ھای مختلفی برای آکسیون آماده کرده . فعالیت ویژه نیست
و ایده ھای دیگری ھم در سر دارد و البتھ  یک سری دیگر 

باقی ایده ھا و نقشھ ھا را ھم خود شما .  تھیھ استھم در دست
  !چون شماھا ھم پائوال ھستید. باید برنامھ ریزی کنید

  
  شما ھمھ پائوال ھستید

پائوال بھ ھمراه ھزاران انسان دیگر شکافی است در نظام 
پائوال خوشحال است کھ ھمراه با دیگر فعاالن . مسلط بر جھان

پائوال یک تھاجم . بھ پیش می بردبین المللی، این آکسیونھا را 
و در . بھ نظام مسلط است و نھ دفاع در مقابل این سیستم

  .تھاجم علیھ سیستم مسلط با فعاالن بین المللی ھمراه است
پائوال برنامھ ریزی می کند کھ چگونھ از این فرصتھا و 

فضاھایی کھ ھزاران نفر از . فضاھا حداکثر استفاده را بکند
ت سران با حضور و آمادگی برای آکسیون مخالفین مالقا

پائوال خود را در چھارچوب ممکن ھا اسیر . بوجود آورده اند
  .پائوال می خواھد ناممکن ھا را انجام دھد.  نمی کند

از بلوک کردن انسانی تا : پائوال یک متد مشخص ندارد
باریگادسازی، برای درھم  شکستن ساختار جی ایت، 

بکھ مقاومتی از نخ و طناب کھ در تظاھراتھا، دلقکھا و ش

جاھای مناسبی قرار می گیرند،  دستھ جاروب ھای بلند و 
لشکرھای جارو بدست، ژیمناستیک بازان  خیابانی، والیبال 

  .کھ در جاھای مناسبی قرار می گیرند.... کنار ساحل و 
خیلی چیزھا قابل تصور است  اما تحقق تصورات ما بھ 

ی ھا، کارآیی و عمل مشترک و واقعیت بستگی بھ توانای
ھرکس کھ می تواند باید در . ھمینطور خط و مرزھایمان دارد

این  . این آکسیون شرکت کند و جای  خود را پیدا کند
  . آکسیونھا متنوع و رنگارنگ، موثر و ھمھ جانبھ خواھند بود

  
بھ مجموعھ روابط " نھ: "یک چیز روشن و مشخص است

. ر است آنھا را تقویت و تحکیم کندو مناسباتی کھ جی ایت قرا
بھ قدر کافی روشن و صریح، پرقدرت و بلند کھ بھ گوش " نھ"

و باالخره اینکھ ھمھ ما آنجا ھستیم چون دیگر . ھر کسی برسد
حالمان از روابط و نظام حاکم بر جھان بھم می خورد؛ جھان 
دربست سرمایھ داری، استثمار، دست مزدھای بخور و نمیر، 

ردن مایحتاج عمومی مردم، از بین بردن محیط خصوصی ک
زیست، جنگھا، سلطھ طلبی و حقوق ویژه غارت برای 

  ! کشورھای شمال
ما پائوال و ھمھ خواھرانمان با حداکثر قوای خود در مقابل 

  !پرقدرت، با توانایی باال و ھراس انگیز: آنان خواھیم ایستاد
  

  پائوال و دوستان
و طرحھایی کھ ائتالف پائوال خودش را رقیب نقشھ 

کنندگان برای توقف نشست سران ریختھ اند نمی بیند بلکھ    
  . تکمیل کننده این طرحھا و نقشھ ھاست

ما راھھای متفاوتی را برای ھدفی مشترک دنبال می کنیم، 
. با یک کاسھ کردن نیروھایمان مانع مالقات سران شویم

رویای ما تحقق . استراتژی خودساختھ آنھا را متوقف کنیم
  .برای جھانی دیگر اینگونھ آغاز می شود

   
  پائوال بھ شما احتیاج دارد

 ٨ تا ٢در آکسیونھای علیھ نشست سران در روزھای 
ژوئن شرکت کنید، ھمھ دوستان خود را نیز بھ این مبارزه 
دعوت کنید، این روزھا بھ خودتان مرخصی بدھید، آگاھی 

ن باال برید، در مورد خود را از نشست سران و مبارزه علیھ آ
آکسیونھا این چند روز فکر کنید، اھداف ما از این اعتراض 
چیست؟ چھ دستاوردی خواھیم داشت و چھ دستاوردی می 

  توانیم داشتھ باشیم؟ 
برای شرکت در اعتراض علیھ نشست سران تدارک 
ببینید، نھ فقط تدارک تھیھ امکانات برای خودتان، بلکھ  بھ 

یگر کھ در جستجوی امکانات برای شرکت فعاالن کشورھای د
  ! در این مبارزه ھستند نیز فکر کنید

  
  ! گسترده و انبوه بیایید
  !سمج و کلھ شق باشید

  !در دل دشمن ھراس بیفکنید
  !و گیرشان نیفتید

  
  

Paulas Manifest Paula, im März        
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