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چرا

« روی ِ
خط راديکال » ؟

***
نزدی��ک به یک س��ال از آغاز فعالیت
« ش��ورای دانش جوی��ان و جوان��ان
چ��پ ای��ران » می گ��ذرد .س��الی
سرش��ار از کس��ب تج��ارب عملی و
نظری حول پیچیده گی های س��اخت
ی��ک تش��کیالت انقالبی ک��ه همانا
جوان
هدف خود را اتح��اد نیروهای
ِ
کمونیست و رادیکال به قصد مبارزه
ب��ا رژی��م ارتج��اع  -س��رمایه داری
جمه��وری اس�لامی و در مس��یر
س��رنگونی این رژیم قرار داده است.
س��الی سرش��ار از ش��وق رویارویی و
تجربه ای که با تمام فراز و فرودش ،با
تمام کاستی ها و توان مندی های اش
اگ��ر چه هزار راه نرفته و هزار ایده ی
هنوز متحقق نشده دارد با این وجود
از نظر م��ا حاوی تکام�لات کیفی و
دست آوردهای مهمی در امر ساخت
یک تش��کیالت انقالبی جوانان بوده
اس��ت .روش��ن اس��ت که برای یک
تشکیالت [ حتی تشکیالتی از جنس
اتحاد عمل ] ارتقای س��ازمانی که در
کمی مجموعه ی
گس��ترش کیفی و ّ
تش��کیالت و بُرنده گ��ی انقالبی خط
و مش��ی آن تبارز می یابد ،مهم ترین
آماج اس��ت .نش��ریه به عنوان ارگان
یک مجموع��ه مهم ترین ابزار رابط و
خط واصل میان تش��کیالت و سطوح
گوناگ��ون ه��واداران و مخاطبان آن
می باشد .نش��ریه زبان گویای خط و
مش��ی یک س��ازمان در بیان ایده ها،

نش��ریه ی رادیکال را به عنوان ارگان
و تریب��ون تبلیغ��ی – ترویجی خود
به جنبش معرفی ک��رد و طی یازده
ماه اخیر  7ش��ماره ی آن را منتش��ر
ک��رده اس��ت .گرچه رفق��ا از ابتدا بر
ای��ن ام��ر آگاه بودند که « ش��ورا »
فق��ط «نش��ریه » نیس��ت و افق کار
سیاس��ی و تش��کیالتی آن به انتشار
صرف نش��ریه محدود نخواهد شد ،با
این وجود جایگاه ویژه ای برای نشریه
در امر گس��ترش و ارتقای تشکیالتی
قائل بودند .شورا از بدو امر دو دسته
مخاط��ب برای اه��داف و برنامه های
جوانان
خود تعریف کرده بود :نخست،
ِ
برآمده از جنبش ضد استبدادی سال
 88م��ردم ای��ران که به واس��طه ی
خصلت عینی جنبش سیاس��ی شده
و وارد عرص��ه ی عمل��ی مب��ارزه ب��ا
رژی��م اس�لامی ش��دند .دوم ،طیفی
از فعالین و کنش گران سیاس��ی که
عمدتاً گرایش��ات چپ و کمونیستی
داشته و بعضاً دارای تجارب مبارزاتی
در جنبش های گوناگون سیاس��ی و
اجتماع��ی مانند جنب��ش کارگری،
دانش جویی ،زنان و ملل تحت ستم و
غیره بودند .از سوی دیگر واکنش به
مسائل گوناگون سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگ��ی رو ِز جامعه و روی دادهای
منطق��ه ای و بین الملل��ی ب��ه منظور
تبیین بیشتر این تحوالت و کنکاش
و بررس��ی آن ها از زاویه ای انقالبی و
کمونیستی از دیگر اهداف و وظایفی

روی خط رادیکال

س��رخط نزدیک به یک س��ال از
آغاز فعالیت «ش��ورای دانش جویان و
جوانان چپ ایران » می گذرد .س��الی
سرشار از شوق مبارزه و رویارویی هر
چه بیش��تر با رژیم اسالمی ،پشتکار
و ت�لاش بی وقفه برای ت��دارک ابزار
و مقدمات الزم ب��ه قصد آغاز نبردی
تعیین کننده با دارالخالفه پوسیده ی
والی��ت فقی��ه .نبردی که ب��ه باور ما
دور نیس��ت و در آینده ای نه چندان
بعی��د بار دیگر از خیابان های خش��م
و جس��ارتِ تهران و دیگر ش��هرهای
ب��زرگ ای��ران ت��ا کوه های س��ر به
کردس��تان همیشه
فلک کش��یده ی
ِ
پیش��مرگ و از کوچه پس کوچه های
آذربایج��ان آزادی س��تان ت��ا کوی��ر
ِ
س��وخته ی بلوچس��تان و از س��احل
جنگل
خونی��ن کارون تا س��بزترین
ِ
حماس��ه ها در زادگاه ُگ��ردان گیالن
و مازندران ش��عله ور خواهد شد .آری
نبرد قهرآمیز و آشتی ناپذیر با ارتجاع
و اس��تبداد و امپریالیس��م تا آخرین
لحظه و تا آخرین قطره ی خون و در
هر کجا و هر نقطه .این است واقعیت
فناناپذیر تاریخ معاصر ایران .بر تارک
سال رزم و نبرد همواره
این بنای کهن ِ
نام سرخ جوانان انقالبی و کمونیستی
ثبت شده است که با شعله ای ماندگار
از جان شان بر افسون شب خندیدند
و با آبی ها پیوس��تند .دیری نگذشته
است از جنبش وس��یع مردمی سال
تبعیت از
 88ک��ه ب��ار دیگ��ر و ب��ه ّ
س��نت مکرر ای��ن تاریخ درخش��ان
مقاوم��ت و انقالب رو در روی ارتجاع
تمام وحش��ی موج��ود ایس��تاد و با
جان فش��انی جوانانی از جنس رهایی
فردا ،عطر قیام و ش��ورش را در همه
کوچه ها و خیابان های ش��هر فشاند.
در آغازگاه س��ال نو و در آس��تانه ی
نخستین سال گرد تأسیس « شورای
دانش جویان و جوان��ان چپ ایران »
بار دیگر با شهیدان و جان باخته گان
تاری��خ طغیان های مک��رر و با
ای��ن
ِ
زن��ان و مردان��ی از جن��س از آفتاب

و حماس��ه ،به رنگ ش��ورش عصیان
پیمان می بندیم:
« که تا آخرین نفر ،آخرین نفر
کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس
در َره آزادی « انسان » »

افق ها ،برنامه ها و چشم اندازهای آن
و در یک کالم س�لاح تبلیغ و ترویج
تشکیالتی است .با همین افق بود که
ش��ورای دانش جویان و جوانان چپ
ایران از هم��ان ابت��دای فعالیت اش

بود که ش��ورا برای خود تعریف کرد.
در آخرین جمع بن��دی ای که رفقای
ما پس از بررس��ی نظرات ،انتقادات و
پیشنهادات وارده از سوی مخاطبان و
هواداران شورا انجام دادند ،این نتیجه
حاصل ش��د که نش��ریه ی رادیکال با
همان ش��کل و سیاق سابق و با همان
ظرف وجودی ( از نظر زمان و نحوه ی
انتشار ) قادر به پاسخ دهی به دو نیاز
و دو ه��دف ما یعنی ارتباط مس��تمر
و مضاعف با طی��ف مبارزین جوان و
واکنش به موقع به مسائل و تحوالت
روز نیست .از این رو به دنبال ارتقای
سطح کیفی س��ازمان شورا و انسجام
تش��کیالتی هر چه بیشتر آن ایده ی
انتش��ار یک نش��ریه ی دیگر به قصد
عینیت بخش��یدن ب��ه دو آماج مزبور
ّ
مطرح شد و نش��ریه ی حاضر حاصل
تالش جمیع رفقای فعال در س��طح
ش��ورا برای تحق��ق این ایده اس��ت.
کوش��ش ما بر این اس��ت تا من بعد
رادی��کال را ه��ر دو ماه یک ب��ار و با
همان اهداف و اشکال پیشین منتشر
کنیم و با روی خط رادیکال فع ً
ال هر
س��ه هفته یک بار به مباحثه و گفتگو
با جوانان انقالبی بپردازیم .بی ش��ک
روی خ��ط رادیکال ب��رای تکامل هر
چ��ه بیش��تر و انج��ام وظیف��ه ی هر
چ��ه دقیق ت��ر در مس��یر مب��ارزات
رهایی بخش م��ردم به وی��ژه جوانان
رادیکال و انقالبی نیازمند کمک های
رفیقان��ه و انتق��ادات و پیش��نهادات
خواننده گان ،هواداران و دوستان خود
اس��ت .معرفی ایده ها و ابداعات نوین
فرهنگ��ی – هنری و ادبی ،به بحث و
نقد گذاش��تن تئوری ها و نظریه های
جدید علمی و فلس��فی ،ارسال اخبار
و گزارش��ات از مبارزات م��ردم ایران
و سراس��ر جهان ،ط��رح مباحثات و
پلمیک های خطی کمونیستی و غیره
و غیره از رئوس برنامه های روی خط
رادیکال برای پیوند هرچه بیش��تر و
مس��تمرتر با جامعه در حال جوش و
خروش ایران و به ویژه جوانان رزمنده
و انقالبی است.
ِ
پشت سر
جهان کهن
« بشتاب رفیق!
ِ
ما است »
تعفن زنگارهای این دنیای برده گی و
نکبت هستی مان را می آزارد
بر پا خیز!

1

اسلحه و مبارزه ي مسلحانه ي
قهرآميز

سالح
خبردار!

رادیکال

ابراهیم.ک

روی خط رادیکال

در سري يادداشت هاي موسوم به اسلحه
تالش مي کنيم که به بحث هاي مختلف حول
واژه هاي اسلحه و جنگ دامن بزنيم .به گمان
ما در شرايط معيني از مبارزه ،اسلحه يک
ابزار ضروري خواهد بود و طرفين درگير در
مبارزه با زبان اسلحه با هم حرف مي زنند .از
اين رو تصميم داريم بحث هاي گوناگون حول
اين موضوع را طرح کنيم ،ديدگاه هاي مخالف
استفاده از سالح و قهر را بررسي کرده ،به نقد
و تأييد و ّرد برخي تجارب مبارزه ي مسلحانه
بپردازيم و در حد امکان و نياز خط مشي هاي
موجود هم در جنبش کمونيستي و هم رايج در
ميان طبقات مختلف را تعريف کنيم و دست
آخر نيز براي باز تعريف مبارزه ي مسلحانه و
جايگاه و ضرورت آن در نسل فعلي و اوضاع
کنوني تالش کنيم.
ما خود را جزء طرفداران و معتقدين به مبارزه ي
مسلحانه و اعمال قهر انقالبي معرفي مي کنيم
و به دنبال طرح اين پرسش مهم هستيم که
اص ً
ال چرا اسلحه به کار برده مي شود؟ اسلحه
توسط چه گروه يا طبقه اي يا فردي و بر عليه
چه کساني به کار برده مي شود؟ مي خواهيم
بدانيم چرا بخش بزرگي از فعالين حاضر در
صحنه ي جنبش ،مخالف اسلحه و جنگ
هستند؟ در ساختارهاي اجتماعي فعلي اسلحه
و جنگ چه معنايي دارند؟ امروز چگونه بايد
اسلحه را به کار برد و غيره.
جوانان زيادي
از اين جا شروع کنيم که چرا
ِ
با اسلحه و جنگ مخالفند؟ با اين که تعداد
مخالفين با جنگ و خشونت تا اين حد زياد
است پس چرا اين همه جنگ و سرکوبِ
مسلحانه وجود دارد؟ واقعيت هاي زميني چه
 2هستند؟ جوانان زيادي هستند كه کامال به
ِ
كليت رژيم
ضرورت مبارزه ي سياسي عليه
واقف هستند و ترفند هاي باندها و جناح هاي
مختلف رژيم ديگر آن ها را فريب نمي دهد اما با

ضرورت به كارگيري قهر انقالبي براي سرنگوني
همين رژيم و بدتر از آن حتي با اتخا ِذ
شيوه هاي رزمنده در تظاهرات ها
و خيزش هاي مردمي "مشکل"
دارند .اين موضوع هم در مبارزات
دانشجويي و کارگري سال هاي
ده���ه ي  80و گفتمان هاي
رايج ميان فعالين جنبش هاي
اجتماعي ب��ارز بود و هم در
خيزش مردمي سال 88
اوج
ِ
به وضوح خود را نشان داد.
داليلي که اين جوانان بيان
عظيم
مي کنند عمدتاً ريشه در ک��ا ِر
ِ
ِ
طلبان دوم
ايدئولوژيک رژيم ،به ويژه اصالح
ِ
طلب امروز
خرداديِ ديروز و سبزهايِ ترميم ِ
دارد .شکست تجارب انقالبي در دنيا هم مزيد
ِ
مخالف به زبان
بر علت است .اکثر جواناني که
آوردن اسلحه و جنگ هستند بحث هايي اين
چنيني دارند " :ما که قدرت نمي خواهيم .اسلحه
مال طرف داران قدرت است .اين رژيم را اين
جوري نمي شود عوض کرد .مشكل جامعه ي
ما بيشتر فرهنگي است و فرهنگ مردم خراب
است و اول آن را بايد رديف كرد .اگر هر کسي
خودش را مسئول بداند رژيم نمي تواند اراده اش

چرا اسلحه به کار برده مي شود؟
اسلحه توسط چه گروه يا طبقه ای
يا فردی و بر عليه چه کسانی به
کار برده می شود؟
را غالب کند .با اسلحه فقط خون ريزي بيشتري
رخ مي دهد " و تمام بحث هاي عدم خشونت
را برايت رديف مي کنند .بحث هاي اومانيستي
و اين که کمونيست ها ه���م آدم کش
بودند و  ...باندهاي
رژي��م و اپوزيسيون
ف��ک��ران
و روش��ن
ِ
س���ازش ک���ار و يا
م��خ��ال��ف اسلحه
نيز هم آواز با اين
جوانان ،ايده هاي
ف��وق را فرموله
ک�����رده و به
طور گسترده تبليغ
مي کنند .اين در واقع تکميل و توان بخشي
سيستم موجود است و
به نقاط شکننده يِ
ِ
بازتوليد فرهنگ تسليم و سازش.
اما واقعيت چيست؟ واقعيت اين است که
همين جوان ها هر روز مي بينند که لباس
شخصي ها و باتوم به دست ها ،حزب اللهي ها
پاسداران مسلح در کوچه و خيابان مردم را
و
ِ

مي زنند .از شليک گلوله لحظه اي ابا ندارند و
تحميل اراده ي حاکميت ،دست هاي شان
براي
ِ
به طور دائم ماشه اسلحه را لمس مي کند.
وقتي خودروهاي نيروي انتظامي و مزدوران
موتور سوار در روزهاي خيزش به راحتي از
روي مردم رد مي شدند ،وقتي دانشجويان
را از طبقات باالي خوابگاه به پايين پرتاب
کارگران اعتصابي را به گلوله
مي کردند ،وقتي
ِ
مي بستند ،وقتي اعتراضاتِ خلق هايِ کرد
و عرب و بلوچ و تُرک را با سرب داغ پاسخ
مي دهند ،پوچي پاسخ هاي باال و رسوايي
فرمول بندي هاي اتاق هاي فکر سبز بيش از
پيش افشا شدند .وقتي روزانه و به نام "اراذل و
قرباني
جوانان سرخورده و
اوباش" شاهد اعدا ِم
ِ
ِ
اين سيستم پوسيده هستيم و خبر سنگ سا ِر
جوانان را مي شنويم آيا به اين فکر مي کنيم
تحميل اراده  ي خشن
که اين قدرت و اين
ِ
از چه چيزي ناشي مي شود؟ مي بينيم که
در واقع با موجي از توهماتِ روبه رو هستيم
که بايد به درستي پاسخ شان دهيم .اين کار از
طريق افشا و خنثي کردن دروغ هاي دشمن
ِ
و سازش کاران و هم زمان
تقويت روحيه يِ
جوانان معترض انجام مي گيرد.
رزمنده يِ
ِ
طبقات حاکم و نيروهاي مسلط به هيچ وجه
در طول تاريخ داوطلبانه از قدرت کنار نرفته اند.
آن ها هميشه و در همه جاي دنيا براي بقايِ
قدرتِ خويش و سركوب جنبش هاي مردمي
در شرايط بحراني ،سرکوب با سالح را در
دستور کار قرار داده اند.
رويِ ديگر واقعيت اين ا ست که ما بدون کا ِر
اطالعاتي
غير قانوني و دور از چشم نيروهاي
ِ
دشمن ،نمي توانيم افراد و نيروهاي متعهد را
سازمان دهي کنيم .تازه به فرض موفقيت در
ِ
جهت سازمان دهي مبارزه يِ قهرآميز
اين گام،
در هر شکل اش چه بايد بکنيم؟ اگرچه اين که
اعمال قهر
استفاده از شيوه هاي رزمنده و
ِ
در مبارزه عليه رژيم
بسيار ضروري ،مفيد
و بر حق است اما دو
پيش شرط دارد؛ اوالً
با چه هدفي و دوماً
سئوال
چگونه؟ اين دو
ِ
طول
ب��زرگ بارها در
ِ
خيزش اخير مرد ِم ايران
ِ
�ن جوانان خطور
به ذه� ِ
کرد و آن ها را با واقعيتي
ِ
درک روشني از آن
خطير رو به رو ساخت که
نداشتند و جوينده گان پاسخ نيز ره به جايي
سئوال دوم بيشتر مطرح
نبردند .البته که
ِ
بود اما از نظر ما سئوال اولي تعيين کننده ي
سئوال دوم است.
ِ
اي��ن توضيحاتِ مقدماتي پايه هاي يک

جمع بندي اوليه خواهد بود که ما را به جلو
دشمنان
سوق خواهد داد .مبارزه ي انقالبي با
ِ
م��ردم قهر آميز اس��ت .م��ب��ارزه ي قهرآميز
خشونت بار است .مبارزه ي قهرآميز و خشن
با دشمنان يک جنگ واقعي است که بدون
داشتن ابزا ِر آن به پيروزي نمي رسد و در کل
جنگ يک فن است که بايد آموخته شود و

ابزار آن بايد صحيح به کار گرفته شود .به قول
کالسويتس* "جنگ در واقع تداو ِم ديپلماسي
با ساير ابزارها است ".وي متاثر از آشوبهاي
سياسي ناشي از جنگهاي ناپلئون ،تحقيقاتِ
ِ
پايه اي گسترده اي کرده بود که جنگ ذاتا
پديدهاي سياسي است ،نه صرفا رويارويي فني
و مکانيکي بين دو ارتش.

*کارل فون کلوزويتز ( )۱۷۸۰-۱۸۳۱انديش مند
اهل پروس بود .کارهاي او در مور ِد
نظامي و ارتشي ِ
جنگ از ارزش بااليي برخوردار هستند .او اعتقاد داشت
كه پيروي سياست از امور نظامي برخالفِ
عقل درست
ِ
است .زيرا اين سياست است كه اعالن جنگ كرده و
هم واره به صورت مغ ِز اصلي به شمار ميرود در حالي
كه جنگ به طور صرف وسيلهاي بيش نيست و عكس
آن صادق نيست.

شاهرخ زمانی در بندِ متادونی ها باید
چه چیزی را َترک کند!!

رحیم اهوازی

چه چیزی به بند متادونی ها فرستاده شده است؟ مبارزه برای حقوق
کارگران ،مبارزه علیه ستم و نابرابری تَرک نمی شوند بلکه با چنین
توهم برخوردهای مصلحت جویانه
فشارهایی عمق بیشتری پیدا می کند و
ِ
و مسالمت جویانه با رژیم را بر باد می دهد .جمهوری اسالمی در برابر
خواست های صنفی و سیاسی کارگران چنین برخوردی می کند و عالوه
بر صدور حکم سنگین زندان آشکارا فشارهای بیشتری هم در محیط
ِ
سیاست سرکوب در بیرون و داخل زندان
زندان برای آنان فراهم می کند.
به طور هماهنگ و همبسته ای دنبال می شود .کارگران برای مقابله با
چنین ساختار سرکوبگری که از هر وسیله و فرصتی برای سرکوب
مبارزان و مقاومت آنان استفاده می کند بایستی به سالح های گوناگونی
مسلح شوند .کارگران و زحمتکشان عالوه بر حفظ سنگر مقاومت در
پیشروی های سرمایه های ریز و درشت حکومتی و خارجی و دفاع
برابر
َ
از حقوق صنفی خود ،باید از نمایی باالتر به وضعیت کنونی نگاه بکنند
تا اقدام نهایی را هوشمندانه انجام دهند .دفاع از حقوق صنفی باید در
ارتباط با رشد و ارتقای یک درک روشن سیاسی از ماهیت نظام سیاسی
حاکم نیز باشد .دولتی که حقوق اقتصادی را پایمال می کند دارای یک
ایدئولوژی سیاسی هم هست که باید هم زمان به چالش گرفته شود و
گرنه هر زمان امکان دارد که حکومت با عقب نشینی های مصلحتی،
خود را ب��رای هجوم دیگری علیه حقوق
کارگران و زحمتکشان و پایمال کردن حقوق
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آنان آماده کند.
جمهوری اسالمی به خیال خود می خواهد
فعاالنی همچون شاهرخ زمانی را تنبیه کند تا
درس عبرتی برای دیگر مبارزان شود .اما راه
مبارزه با این وقاحت آشکار چیست؟ عزاداری
کنیم و ماتم بگیریم یا راه دیگری هم برای مان
باقی مانده است؟ در مقابل کارگران و فعالین
کارگری با عمق بخشیدن به مبارزات خود و
افشای ماهیت رژیم سرمایه داری و ارتجاعی
جمهوری اسالمی زمینه ی یک دگرگونی
اساسی برای تامین منافع اساسی خود را
ایجاد خواهند کرد و در این راه سازماندهی
برای یک اقدام اساسی و ریشه ای ضروری
است .ظلم و ستمی که به امثال شاهرخ
زمانی می شود را فریاد کنیم و برای آزادی
آنان نیروی خودمان را سازماندهی کنیم.
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چندی پیش تعدادی از فعالین کارگری شهر تبریز دستگیر شدند و
احکام سنگینی به جرم دفاع از حقوق کارگران و خودشان دریافت
کردند و چیزی که نصیب شاهرخ زمانی شد ،یازده سال حبس تعزیری
بوده است .اگر چه جمهوری اسالمی عضو سازمان جهانی کار است و
مقاوله نامه ی بین المللی  87را مبنی بر تعهد دولت ها به تشکل های
مستقل کارگری را امضا کرده است ،ولی حتا آوردن نا ِم "سندیکا "
ایران کنونی جرم محسوب می شود .کارگران ایران در چند سال
در
ِ
گذشته با مقاومت و مبارزه توانستند تشکل هایی را جهت بازتاب آالم و
دردهای شان تاسیس کنند که گر چه همیشه در کارشان موفق نبودند
اما نقش مهمی در اطالع رسانی و گسترش اخبار کارگری داشتند.
مبارزه ی کارگران در ایران از همین ابتدای سال جدید آغاز شده است.
کارگران شهاب خودرو با درهای بسته ی کارخانه روبه رو شده اند!!
کارگران به همراه خانواده های شان در مقابل کارخانه تحصن کرده اند
ولی کسی پاسخگوی آنان نیست .نزدیک به  900کارگ ِر شهاب خودرو
از کار بیکار شده اند .فعاالن کارگری با مشکالت و محدودیت های
حداقلی وضعیت کارگران ایران کوشش بسیار
فراوان در جهت بازتاب
ِ
کرده اند و هزینه های اش را با جان و هستی خود پرداخت می کنند.
شاهرخ زمانی هم از جمله فعالین کارگری است که از ظلم و جور
ِ
سرنوشتان
دولت سرمایه داری اسالمی به تنگ آمده و برای رهایی هم
ِ
خود اقدام به فعالیت صنفی و سیاسی کرد .اکنون جمهوری اسالمی
او را به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرده است و عالوه برآن
به طور غیر مستقیم وی را شکنجه ی روحی
و روانی می کند .بن ِد متادون جایی است که
زندانیان آلوده به مواد مخدر برای تَرک اعتیاد به
آن جا منتقل می شوند .متادون از طریق ُسرنگ
در دهان زندانیان ریخته می شود .تصور کنید
زندانیانی که توی صف ایستاده باشند تا از پشت
یک پنجره دستی بیرون بیاید و با سرنگ متادون
را در دهان شان بریزد!! برخی از زندانیان متادون
را قورت نمی دهند و آن را در لیوان می ریزند تا با
فروش آن روزگار بگذرانند .این نحوه ی
معامله و
ِ
زیست و فقر شدیدی که به آن دچار هستند باعث
رواج انواع و اقسام بیماری ها در بند متادونی ها
می شود .شرایط کلی زندان فشار عصبی زیادی
بر زندانیان می آورد چه برسد به اینکه زندانی
اعتیاد هم داشته باشد و هر بهانه ای شاید باعث
ایجاد درگیری و دعوا در بند متادونی ها بشود.
حال با چنین شرایطی یک فعال کارگری را به
بن ِد متادونی ها منتقل کردن چه معنایی می تواند
داشته باشد؟ شاهرخ زمانی برای تَرک
کردن
ِ
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با اعصابی به هم ریخته از محل کارم بیرون آمدم .هنوز ساعت دو
یا سه بعد از ظهر بود .به خاطر خطرات چهارشنبه سوری زودتر
تعطیل مان کرده بودند .تک صداهایی از انفجار بمب دستی و ترقه
از دور و نزدیک به گوش می رسید .هنوز فکر آن بیچاره ای بودم که
دیشب روبه روی تئاتر شهر کتک خورده و خونی بردند و نفهمیدم چه
بالیی سرش آمد .به خاطر چهارشنبه سوری از دیروز در نقاط شلوغ
شهر نیروهای امنیتی آماده باش بودند .روبروی تئاتر پسری با کمی
فاصله از دست فروش های کنار خیابان که به جهت شلوغی خریدهای
عید تعدادشان بیشتر شده است ،ایستاده بود .موتور ماموری که از
کنارش رد می شد با او برخورد کرد .گفتن اینکه آقا با دقت راننده گی
کن همانا و و ریختن چند مامور بر سرش و تا می خورد زدنش همان.
آن چنان زدند که پیاده رو پر خون شد انگار که یک تکه گوشت را
چالنده باشی روی سنگ فرش ،بعد هم با همان وضع کشاندند و سوار
کردند و بردندش .مردم بهت زده نگاهش می کردند ،کسی نزدیک
نمی شد بعد هم چند دقیقه ای در موردش صحبت کردند و باز همه
سرگرم کار خود شدند.
چند جایی کار داشتم
و باید کارهایم را انجام
می دادم .سوار اتوبوس
که شدم باز هم فضای
غالب ،میدان جنگ
چهارشنبه سوری بود.
پدر مادرهای نگران،
دائ��م با فرندان شان
تماس داشتند و از آ ن ها می خواستند که زود به خانه برگردند
مبادا کسی یک هو منفجرشان کند ،جوان ترها هم آتش بازی شان را
برنامه ریزی می کردند .خشم پشت این ترقه ها و نارنجک ها از کجا
می آید؟ این انفجار و دود و آتش و فریادها چه می خواهند؟ کارهای ام
که تمام شد هوا کم کم داشت تاریک می شد .از هر طرف به قدری

صدای انفجا ِر ترقه و نارنجک و دود و آتش بود که خیال می کردی
وسط یک بازی اکشن کامپیوتری قدم می زنی .گروه های چند نفره
پسران با دیدن دختر
یا دخترانی " تنها "
انگار که شکار مناسبی
پیدا کرده باشند ،به
هم اشاره می کردند
ت��ا آم���اده ی حمله
شوند .با نزدیک شدن
دخ��ت��ران دورش���ان
حلقه م��ی زدن��د و
زی��ر پ��ای ش��ان ترقه
می انداختند و برای
بیشتر ترساندن شان شروع می کردند به داد و هوار کردن و باال پایین
پریدن .کسی مراعات مسن ترها را هم نمی کرد .با خودم می گویم مگر
ما همان ها نبودیم که حاضر بودیم خودمان کتک بخوریم اما خون از
دماغ بغل دستی مان نریزد؟ مردمی که تا چندی پیش باران سنگ
روی سر نیروهای نظامی و انتظامی می باراندند ،دیروز له شدن جوان
دست فروش را زیر لگد مامورین با سکوت نظاره می کنند و امروز
این چنین چنگ و دندان به هم نشان می دهند .به راستی چه شد آن
سودای به آتش کشیدن دشمن و آن انگیزه ی هزاران نفری پنجه
در پنجه ی گزمه گان شب افکندن .چه فاصله ی بعیدی است میان
آن آتش افروختن ها و این ترقه بازی! خسته و کوفته آخر شب ،بعد
گذشتن از کلی تله انفجاری و خنده و تمسخر تلخ به خانه می رسم.
هم خانه ای از جمع های کوچک جوانانی می گوید که حوالی انقالب
و آن پایین تر ها آتش را بهانه ی رها شدن فریادهاشان نموده اند و
مترصد ایجاد "اغتشاش "بوده اند ،انفجار اصلی اما بر صفحه ی اینترنت
رخ می دهد .زمانی که تفسیرهای گل و بلبل و فانتزی سبز اهلل هایی
را می خوانی که فضای چهارشنبه سوری را " آرام و همدالنه "تصویر
می کنند ،گردش های گرم خانوادگی و رقص و پایکوبی "جوانان سبز"
در پارک ها و مقاومت هایی در حد سوت و کف علیه نیروهای انتظامی!
 .....این تصاویر آن اندازه از واقعیت خیابان های مرکز و جنوب شهر
دور است که شوکه می شوی ،تو خواب دیده ای یا آن ها؟
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جبهه های نو!
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 17نفر از گروه هکرهای سرخ در آنکارا بازداشت شدند 7 .نفر به جرم عضویت در گروه های تروریستی محاکمه خواهند
شد .این خبری است که این روزها در محافل دانشجویی زیاد شنیده می شود .اما چیزی که توجه را بیشتر جلب می کند
نه بازداشت شدن عده ای فعال که نوع فعالیت و جهتی است که برای آن تعیین کرده اند .سایت پلیس امنیت ترکیه
( )MITهک می شود .گروه هدف خود را بر روی صفحه ای اینترنتی " مبارزه برای جهانی بی استثمار " عنوان کرده است.
پلیس ترکیه به استناد متن چتی که بین رهبر گروه با نام مستعار "احمق" و یکی دیگر از اعضا انجام شده این گروه را به جدایی طلبی متهم
نموده است .متن صحبت این است " :انسان ام ،وجدان دارم .یکی در میان اشتباه هم می کنم! قانون ام فهمیدن کوچک ترها و بازخواست کردن
ِ
انسانیت له شده ،به راهی
از بزرگ ترها است .ای پرولتاریای سعادت مند که روزهایی زیبا خواهی ساخت ،ای
که گشوده ای ،به رنجی که کشیده ای ،به توانایی که از خود نشان داده ای سوگند که بی وقفه در راه ساختن
دنیایی بی طبقه و بی استثمار خواهیم کوشید! "هکرهای سرخ نام گروهی جهانی است که اولین بار در چین
تشکیل شد .این گروه با  80هزار عضو یکی از بزرگ ترین تیم های هک در جهان است که در کشورهای
گوناگونی فعالیت می کنند .یکی از حمله های سازمان دهی شده ی این گروه ،هک کردن سایت خبری CNN
در سال  2008بود .گروه هدف آتی خود را تشکیل ویکیلیکس انقالبی قرار داده است و سعی دارد با هک کردن
سایت های امنیتی مواد خبری و اطالعاتی خود را در ویکیلکسی انقالبی در معرض دید همه گان قرار دهد.

جمالت فوق اعالن موجودیت صفحه ای
فیس بوکی است" ،مرکز خبرسانی و
مطالعات راهبردی جنگ زرد" .اعالن
جنگ ملتی تحت ستم ،علیه ملت تحت
ستم دیگر! با بررسی کوتاه ،دغدغه ی
تئوری پردازان این جنگ آشکار
می شود .کردها به شکل سیستماتیک
و برنامه ریزی شده ،با حمایت های
داخلی(حاکمیت) و خارجی (عراق) بدون
خونریزی ،خاک تاریخی سرزمین های
ترک نشین را غصب نموده اند .اورمیه،
خوی ،سولدوز ،سلماس و  ...این صفحه سعی
در افشای نیات پلید این غاصبین کرد و
حامیانش را دارد .تروریست ها و اشرار ُکرد،
فلسطین آذربایجان شده اند .جنگ
اسرائیلیان
ِ
ِ
زرد نبردیست علیه اشغال گران ،علیه غاصبان
و در دفاع از خاک مقدس پدران.
نمونه ی این دشمن تراشی ها در دیگر ملل
تحت ستم نیز به وفور یافت می شود .کرد ها
علیه ترک ها اعالن جنگ می کنند .ترک ها
علیه فارس ها ،فارس ها در موقعیت برتر
علیه تمامی ملل برای پاسبانی از سرزمین
اهورایی شان و تمامی ملل در سطوح مختلفی
در موقعیت ضعیف تر علیه فارس ها .این
نبرد کاذب که برپایه ی منافع کالن حاکمان
هر زمانی که احساس نیاز شود ،بر آتش آن
دمیده می شود ،نبرد محکومان یک ملت است
با محکومان ملتی دیگر .نبردی که پشت به
جبهه اصلی و رو به توهمی خطرناک در حال
انجام است.
اما ببینیم ،داستان واقعی چیست؟ کشور ایران
بعد از آنکه به حلقه ی کشورهای حاشیه ای
سرمایه پیوست به ضرب چوب و چماق رضا
قلدر صاحب دولت  -ملتی شد که برای ادغام

سیاست رادیکال هرگز نباید با عدم توجه
به مسائل و تضادهای مشخص دوره های
تاریخی مشخص ،در دام کلی گویی گرفتار
شود .ندید گرفتن مسئله ملی و ستمگری
مضاعفی که بر ملت ها و اقوام روا داشته می
شود ،پشت جبهه نیروی رادیکال و انقالبی
را ضعیف می کند و فضای سیاسی موجود
را تقدیم اپورتونیزم بورژوازی ملل تحت
ستم و دسایس حاکمان ملی و بین المللی
می نماید .سیاست پرولتری در جهت رفع
هر گونه تضاد بر اساس چهار گسست
مارکس در نقد برنامه گوتا عمل می کند.
کمونیست های انقالبی در عین حال که
صفوف خود را از بورژواهای ملل تحت ستم
و برنامه های هدفمند حاکمان جدا می نمایند،
قدمی از شعار حق ملل در تعیین سرنوشت
خویش نیز عقب نشینی نخواهند کرد .این
حق به صراحت حق ملل در تشکیل دولت
ملی شان است.
همچنین الزم است کمونیست ها با همان
زبان صریح و برنده ،از لزوم اتحاد کارگران و
زحمت کشان همه ملت ها سخن بگویند و
برای آن مبارزه نمایند .رسیدن به این اتحاد
بدون اینکه ما بتوانیم این منافع را به شیوه
ای ملموس روشن سازیم و نشان دهیم که
دزد و غارتگر بزرگ کدام است و نبرد اصلی
کجا رخ میدهد ممکن نخواهد بود .هرگونه
خواست ملی و هرگونه جدایی ملی را باید
از نقطه نظر مبارزاتی طبقه کارگر ارزیابی
کرد .نیروی کمونیست با سیاستی روشن با
تضادهای موجود روبرو می شود .دربرابرشان
سکوت نمی کند .نبرد ما نه زرد و سبز و ...
بلکه نبردی سر خ است .نبردی میان حاکمان
و محکومان .نه نبرد محکومان یک ملت با
محکومان ملت دیگر.

جنگ

زر ِد آنها
و

نبر ِد

سرخ

ما

آذربایجان جنوبی ،علیه ملت ترک اعالن جنگ
نموده اند ،پرداخته خواهد شد".

این مسئله مقاومت و مبارزه ملل و اقوام حذف
شده را به دنبال داشت .مقاومتی که از هویت
طلبی تا جدایی طلبی را در خود جمع دارد.
کینه ای به حق که سیاست های محافظه کارانه و
اپورتونیستی بورژوازی سمت و سویش را تعیین
می کند .اما کینه از چه؟ و که؟ آیا فارس ها
دشمنان واقعی ملت ترک و کرد و عرب و
بلوچ و ...هستند؟ آیا علت تمام عقب ماندگی ها
و بدبختی ها و جسم نیمه جان فرهنگ های
ملل دیگر زیاده خواهی فارس هاست؟ آیا دلیل
رکود وحشتناک اقتصادی مردم سراسر ایران که
ترک ها هم جزوشان هستند ،زاد و ولد کردهای
منطقه است ؟ راستی چه لزومی دارد با این
همه بدبختی این اقوام زیر سایه ی کشوری
ورشکسته و مطرو ِد جامعه ی جهانی زندگی
کنند؟ چرا نباید جدا شد؟ آیا چاره دردهای
کهنه این ملل استقالل طلبی یا فدرالیزم است؟
این دو منافع چه کسانی را تامین می کند؟
جنبش های ملی در دوره های تاریخی گوناگون
و درشرایط خاص دارای اهداف و برنامه ها و در
نهایت پرچمدار منافع متفاوتی هستند .از این رو
تنها بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و تاریخی
مشخص است که ما را به پاسخی درست در

روی خط رادیکال

هرچه بیشتر ایران در چرخه ی مناسبات جهانی
سرمایه ضروری بود .این دولت مدرن از همان
بدو پیدایش با اتکا به هژمونی و برتری تاریخی -
فرهنگی قوم فارس جعل شد و از آن پس ایران
با مسئله ی حذف ،ملل و فرهنگ های غیر فارس
روبرو بوده و هست .ترک ها ،کرد ها ،عرب ها،
ترکمن ها ،بلوچ ها و  ...به شکلی سیستماتیک
و با استفاده از اهرم زور و فشار باید همگی
فارس می شدند .ابعاد این ستم بسیار عمیق تر از
آنی ست که در حوصله ی این مقاله بگنجد .بعد
از انقالب بهمن  57و به قدرت رسیدن دزدان
انقالب ،ایدئولوژی حاکم با تاکید بر مذهب ،به
الناز احمدی
شیوه  ای دیگر بر این طبل نواخت و سعی در از
بین بردن فرهنگ و تاریخ و درمواقعی موجودیت
" در این صفحه تزهای مبارزه عیله تشکالت ملل غیر خودی به ویژه آنانکه دردسر بیشتری از
تروریستی کردها که با دست اندازی بر خاک فردای انقالب به راه انداخته بودند ،نمود.

این زمینه رهنمون می شود .ایران کشوری
است با مناسبات تمام و کمال سرمایه داری
هرچند با ویژ گیهای خاص خود .در ممالک
محروسه ی ایدئولوژیکی  -سرمایه داری ایران،
کرد ها و ترک ها و فارس ها و ...یک دست
نیستند .هیچ چیزی منافع پرولتاریای ترک و
بورژوازی ترک را به هم گره نمی زند .این دو
تضادی آشتی ناپذیر با هم دارند و هیچ چیز
جر دغل بازی بورژوازی ملل غالب و ملل تحت
ستم نمی تواند منافع پرولتاریای ترک و کرد و
فارس و ...را در مقابل هم قرار دهد .سیاست
رادیکال پرولتری با توجه به دو نکته اساسی،
برنامه ی سیاسی خود را در مورد ستم ملی
پیش می گذارد .در این دیدگاه نبرد نه میان
اقوام و ملل که میان ستم کش و ستم گر است.
جنگ میان استثمار کننده و استثمار شونده.
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روز  24مارس  2012تظاهراتی برای حمایت
"حق سقطِ جنین" در شهر بروکسل
از
ِ
برگزار شد .این تظاهرات با شرکت بیش از
 2500نفر از نیروهایِ برخی احزابِ چپ،
و گ��روه ه��ای
گروه های آنارشیست
مترقی
فمینیست و
ِ
زنان سازمان دهی
شده بود .سندیکای
سوسیالیست های
بلژیک نیز در
ای��ن تظاهرات
به صورت فعال
شرکت کرده
جوانان
جمع
بود .از
ِ
ِ
ساکن بلژیک نیز برای شرکت
ایرانی
چپ
ِ
ِ
ِ
در این برنامه دعوت شده بود .برنامه از برابر
کاخ دادگستری آغاز شد و یک دور کامل در
مرکز شهر زد و از برابر خانه ی حمایت از
مخالفین سقط
حامی
نهاد خانواده و کلیسای
ِ
ِ
جنین گذر کرد.
دلیل سازمان دهی برنامه این بود که سال

مبارزه ،پیروزی است
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حتی فریاد ها و شعارهایی که به زبانی ناآشنا
از انبوه جمعیت برمی خواست ،به سختی،
خارجی بودنت را به یادت می آورد .آتش ،دود،
ماشین ضد شورش ،گاز اشک آور و خیابانی
مملو از مردمان خشم گین تصاویر آشنای این
سال های جهان شده اند .هر کجا که می روی
آسمان اش را دود سفی ِد رنگ اش��ک آور و
زمین اش را آتشی سرخ رنگین کرده است.
روزها و تاریخ فراتر
از یادها و مناسبات
رفته اند و تقویم
بهانه ای شده برای
ره��ا ش��دن فریاد
تباه-شدگان .بی
اختیار یاد عاشورای
 88ایران میافتی و
 6زنی بهت زده که کفنی خون آلود به تن داشت.
نه می ترسید و نه می گریخت! و از میان کوچه
با صدایی رسا و مصمم برای مردمی که به
پارکینگ ها پناه برده بودند ،کشتار باالی پل
کالج را روایت می کرد.

گذشته چند مرکز
سقطِ جنین م��ورد
هجوم خراب کارانه ی
اف����را ِد مخالف و
مذهبی قرار گرفته
و از دو سال پیش
برخی گروه های
مذهبی با یاری
مستقیم واتیکان در چندین
شهر اروپا من جمله بروکسل ،برنامه هایِ
تبلیغی ی برگزار می کنند که موضو ِع محوری
آن ها"ممنوعیت حق سقط جنین" و به
اصطالح خودشان احیای جبهه ی "پروالیف"
ها (طرف داران زندگی) است .سال گذشته
و در یک گردهم آیی در مرکز
شهر بروکسل ،پروالیف ها با
راهی نئونازی ها و برخی
هم ِ
گروه های اسالم گرا حضور یافتند.
این گروه های اسالم گرا علی رغم
آنتاگونیسم خود با کاتولیک ها،
ِ
در این جبهه فعال بودند و انتشار
تصاویر زن��ان محجبه در کنار
فاشیست ها ،به طور گسترده تبلیغ
شد .این موضوع نشان از اتحاد گسترده ای
بین نیروهای راس� ِ
افراطیون
�ت مذهبی و
ِ
نژادپرست می داد .پس از آن ،نیروهای مخالف
حق
داران ِ
با نام جبهه ی "پروچویس"ها (طرف ِ
اما اینجا نه تهران است و نه ایران! اینجا ترکیه
است .الگوی دموکراسی نوین اسالمی! حمله
به خانه ی دانشجویان و سیاسیون و انقالبیون
ترک و کرد و بازداشت های فله ای از چند
هفته قبل از سال نو آغاز شده .نوروز جشنی
ملی برای کردها است که دولت نژاد پرست
ترکیه آن را انکار می کند و از همین رو سال ها
است که برگزاری جمعی جشن نوروز محل
مناقشه ی خونین کردهای این کشور و دولت
فاشیستی ترکیه شده است .نوروز
امسال در سایه ی درگیری هایی
خونین نظامی میان حزب
کارگران کردستان
( پ ک ک ) و
ارت��ش ترکیه قرار
گرفت .همچنین
ب��م��ب��اران هوایی
ساکنین غیر نظامی
روستاهای کردنشین مرزی به
بهانه ی قاچاق کاال و برخوردهای
ضد انسانی دولت در عدم کمک رسانی به موقع
و مناسب به مناطق زلزله زده ی کردنشین در
شرق کشور بر خشم کردها افزود .دولت از
وحشت خشمی که می توانست در تظاهرات ها
و میتینگ های نوروزی رخ دهد ،همه تجمعاتی

انتخاب) به سرعت کمپین های اعتراضی
سازمان دادند و تا امروز
این مبارزه از سوی هر دو
جبهه به پیش می رود.
اما شرکت ما در این برنامه
ب��ه ص��ورت متشکل ضمن
همبسته گی انترناسیونالیستی
با مترقی ترین نیروهای بلژیک
حاوی پیام دیگری هم برای این
ضمن تاکید بر
تظاهرات بود .ما
ِ
ِ
مالکیت
حفظِ این حق در قانون ،بر رابطه ی
خصوصی با فرودستی زنان ،مردساالریِ و
انقالبی زنان
رهایی
سکسیسم سرمایه داری و
ِ
ِ
ِ
تاکید کردیم .روی پالکاردهای مان نوشته
بودیم " :تفنگ انسان ها را نمی کشد ،بلکه
ط��رف داران زندگی –زندگی که مذهبی ها
می سازند -انسان ها را می کشند "  " ،مالکیت
بر بدن حق من است ،نه مربوط به مذهب ،نه
مربوط به دولت و نه مربوط به هیچ کسی!" ،
"جدایی دین از دولت اولین گام برای رهایی
رهایی
"رهایی زن
زنان در خاورمیانه است" و
ِ
ِ
جامعه است" که مورد استقبال و بحث گسترده
میان ما و گروه های انقالبی و فمینیست شد.
http://www.youtube.com/watch?v=frPxRNCFPAo

که به صورت سنتی در سراسر ترکیه قبل از
نوروز برگزار می شد را ممنوع اعالم کرد.
اینجا استانبول است ،پایتخت فرهنگی جهان.
علی رغم ممنوعیت تجمعات در جای جای
شهر ،اعتراضات ترتیب داده شده است .در این
تجمعات یک نفر به دلیل پرتاب گاز اشک آور
کشته و ده ها تن دیگر زخمی و بازداشت
شدند.
شهر آمد ( دیاربکر ) ،شاهد برگزاری پرشور
مراسم نوروز بود .صدها هزار نفر بی توجه به
حضور نیروهای نظامی و انتظامی میله ها را
شکسته و وارد محل برگزاری
مراسم شدند .نوروز سال ها
اس��ت ب��رای انقالبیون و
کردهای ترکیه با مبارزه و
مقاومت معنا می یابد .سرخی
آتش به پا شده توسط مردم،
فریاد ورشکسته گی سیاستی
س��ازش ک��اران��ه و خ��رده
بورژوایی احزاب محافظه کار
ِ
کردی ( )BDPاست که به همراه دولت
تحت حاکمیت آ.ک.پ در پی برقراری صلح
و اصالحی پوشالی و دروغین هستند .جای
تعجب هم ندارد وقتی تا این اندازه زمین و
آسمان مان یک رنگ باشد ،سیاست های
موذیانه ی اصالح طلبی نیز همان خواهد بود.

ی بر جنبش
نگاه 
دانشجویی در ترکیه ی
تحت اقتدار AKP
(حزب عدالت و توسعه)

سولماز بهرنگ

یا مخالفت جوانان(Gençlik
شاخههای
،)Muhalefeti
ج��وان��ان ح��زبه��ای کمونیست
این کشور هستند ،اما بعضی از
این گروه ها ،مثل "کولکتیفهای
د ا نشجو یی " ( Ö ğ r e n c i
 ،)Kolektifleriمستقل هستند
و تنها در دانشگاه فعالیت می کنند.
بین نوامبر  ۲۰۱۰و ژانویه
 ۲۰۱۱گسترده شدن فعالیتها و
اعتراضهای این جنبش و افزایش
فشار پلیس به آنها باعث فعال
شدن دانشجویان در دانشگاه ها
گردید .این اعتراضات که با پرت
ک��ردن تخممرغ به وزیرهای
دولت آ.ک.پ شروع شد بود ،با
درگیری ئی در استانبول ،که در
آن یک دانشجوی  ۱۹ساله ی
باردار در جریان حمله ی پلیس
کودک اَش را از دست داد ،به
اوج رسید.
روز  ۵ژانویه  ۲۰۱۱در دانشگاه
تکنیکی خاورمیانه تظاهرات
بزرگی با هدف راهپیمایی به
س��وی مرکز ح��زب عدالت و
توسعه ،سازماندهی شد .اما
با دخالتگریِ پلیس درگیری
شدیدی بین دانشجویان و
نیروهای امنیتی صورت گرفت
و  ۱۱۷دانشجو ،از  ۱سال تا ۱۰
سال حکم زندان گرفتند.
از رویدادهای مهم دیگر ،اعتراض
 ۳دانشجو از فدراسیون جوانان
بود که در یک سخنرانی نخست
وزیر اردوغان ،پالکاردی را با شعار
"آموزش رایگان میخواهیم و آن را
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ترکیه کشوری است که از نظر
ت��اری��خ�ی ،سنتی و
ی نقاط مشترک
مذهب 
بسیاری با ایران دارد.
دول��ت -ملّ ِ
ت ترکیه
در دهه ی۲۰میالدی،
با ایده ئولوژی مشابه
ب��ا دول���ت پهلوی،
ساخته شد .ارتش با
کودتاهای دهه ی،۶۰
 ۷۰و  ۸۰به سیاست این کشور
شکل داد و از سال  ۲۰۰۲تا کنون
حکومت نئولیبرال و اسالمی"حزب
عدالت و توسعه (" )AKPدر
قدرت است .سیاست  AKPدر
راستای تجاری کردن آموزش و
بستن دره��ای دانشگاه به روی
اقشار زحمتکِش با فرآیند بولونیا
در هماهنگی ِ کامل است.
جنبش چپ دانشجویی ،یکی از
اصلیترین نیروهای اپوزیسیون
بوده که از کودتای  ۱۹۷۰تا به
ح��ال تحت فشار حکومت های
راست این کشور قرار میگیرد.
بنا بر آمارهای انجمن حقوقدانان
معاصر ترکیه ،امروز بیش از ۶۰۰
دانشجو ،به خاطر دالیل سیاسی
در زندان به سر می برند.
جنبش تحت کنترل گروه های
مختلف کمونیستی است و در
چند دانشگاه بزرگ دولتی ،که
در عین حال بهترین دانشگاه های
این کشور هستند ،فعالیت بسیاری
دارد .دانشگاههای استانبول و
آنکارا ،به خصوص در رشتههای
علوم سیاسی و اجتماعی و دانشگاه
تکنیکی خاورمیانه( ،)ODTÜاز
جمله ی این دانشگاه ها هستند.
شعار اصلی و مشترک این جنبش
که به تالش های دولت در جهت
تجاری ک��ردن آم��وزش به نفع
سرمایه داری جهانی از طریق
فرایند بولونیا اعتراض میکند،
"آموزش برابر ،رایگان ،علمی،
به زبان مادری" است .برداشته
شدن "("YÖKنهاد آموزش عالی

که برای کنترل دانشگاهها بعد از
کودتای  ۱۹۸۰ساخته شده بود)
نیز یکی از مطالبات مهم این
جنبش است.
خیلی از گروههای فعال جنبش،
مثل فدراسیون جوانان(Gençlik
جوانان
،)Federasyonu
،)Ekim
اکتبر(Gençliği

به دست خواهیم آورد!" باال بردند.
برای هر کدام از این دانشجویان
که قبل از آمدن به دادگاه  ۱۹ماه
در زندان به سر بردند ،درخواست
 ۱۵سال حکم زندان شد.
بعد از سکوت نسبی ،در ۲۹
م������ارس ۲۰۱۲درODTÜ
اعتراضی بر ضد فشارهای وارد بر
دانشجویان ُکرد و
چپ سازماندهی
شد .این راهپیمایی
در ع��ی��ن ح��ال
در اع��ت��راض به
ت��غ��ی��ی��رات �ی که
آ.ک.پ در سیستم
آم���وزش ابتدایی
کشور داد ،صورت
گرفته بود.
فشارهایی که روی فعالین این
جنبش اس��ت نه تنها از طرف
پلیس ،دولت و مدیریت دانشگاه،
بلکه از طرف دانشجویان راست
و فاشیست هم اعمال می شود.
این خصوصأ در رابطه با موضع
جنبش دانشجویی در رابطه با
جنگ ُکردستان و همبستگی
دانشجویان چپ با خلق ُکرد و
جنبش سیاسی آن ه��ا ،صورت
میگیرد .به عنوان مثال ،اخیرا در

دانشجوی چپ ترک(که از جنبش
ُکردها حمایت می کرد ،با حمله ی
دانشجویان فاشیست با چاقو
زخمی شد .این حمله از طرف
فاشیست های بیتشکل(غیرحزبی)
ص��ورت گرفته اس��ت و کال در
ی که ج � ّو آن
دانشگاه تکنیک 
فوقالعاده چپ و رادیکال است،
امکان رشد تشکل های فاشیستی
وج��ود ن��دارد .ام��ا در برخی از
دانشگاه ها نیز ج ّو سیاسی غالب
در اختیار راست ها است .گروه های
دانشجویی فاشیست در حالی که
به اندازه و با کیفیت تشکل های
دانشجویی چپی و کمونیستی
سازماندهی شده و علنی نیستند
و فعالیت های فرهنگی شان
بسیار محدود است ،عمال با فشار
و خشونت ب��رای جنبش چپ
دانشجویی مشکل ایجاد می کنند
و همکاری درونی آنها با پلیس و
مدیریت دانشگاهها باعث تقویت
این تشکلها می شود.
در حالی که وج��ود "نیروهای
امنیتی مخصوص" در دانشگاهها
و فشار آنها روی دانشجویان
چ��پ ،یکی از مهمترین نقاط
اعتراض جنبش دانشجویی است،
دانشجویان فاشیست توانستند(و
می توانند) به راحتی با چاقو
ّ
محوطه ی
و حتا اسلحه به
دانشگاه وارد شوند .با این
حال جنبش دانشجویی ترکیه
سال ها است که دراختیار
چپ ها است و حتا چندین
گروه قوی چپ دانشجویی در
دبیرستان ها نیز وجود دارند.
اه��م��ی��ت اص��ل��ی جنبش
دانشجویی ترکیه در آن
است که در حالی که در تمام
کشور بسیاری از مخالفان
سیاسی و حتا قسمتی از
جنبش چپ به راه حل های
رفرمیستی(مثل تغییر دادن
قانون اساسی) تمرکز کرده اند،
جنبش دانشجویی هنوز با تمام
قدرت میگوید"تنها راه انقالب
است" .به رغم تمام نقاط ضعف اَش
و مشکالتی که با آن رو به رو
7
است ،ام��روز جنبش دانشجویی
از دبیرستان ها تا دانشگاه ها و از
استانبول تا آنکارا ،پرچم دار شعار
انقالب است.

اکتبر  ۲۰۱۱بعد از کشته شدن
دهها سرباز و گریال(چریکهای
ُکرد) در درگیری های بین ارتش
ترکیه و پ.ک.ک(حزب کارگران
کردستان) و امنیتی شدن فضای
تمام کشور ،فعالین دانشجویی
چپ و ُکرد در دانشگاه تکنیکی
راهپیمایی برگزار کردند و یک

گزارش تظاهرات "بر علیه خشونت پلیس"
بروکسل ،بلژیک

روی خط رادیکال

شورا-کمیته ی بلژیک

روز  16مارس  2012تظاهراتی بر علیه خشونت پلیس در بروکسل
برگزار شد .این مبارزه در همبسته گی با مبارزاتِ مشابه در کشورهای
امپریالیستی دیگر به ویژه آمریکا ،کانادا ،انگلیس ،آلمان و فرانسه است
ِ
و چند سالی است که در بلژیک ،هلند و روسیه نیز هم زمان یا در
راستای آن ها برگزار می شود .آماج اصلی این مبارزات پایان دادن به
خشونت بی حد و اندازه ی پلیس در این کشورهاست .نیروهای فعال در
این مبارزات عمدتاً آنارشیست ها و کمونیست های انقالبی هستند و به
قانونی
تازه گی دیگر احزاب و سازمان های
ِ
چپ و مترقی نیز با رعایت فاصله های
فکری و عملیاتی به آن ها پیوسته اند.
هر کدام از این نیروها به سهم خود تالش
می کند تا خشونت برهنه ی پلیس را افشا
کند و برخی دیگر از آن ها به مبارزه ی
عملی با پلیس نیز دست می زنند .افشای
سیستم کنترل شهری ،دوربین های کنترل
در فضاهای عمومی و حتی خصوصی
شهروندان ،میلیتاریزه شدن برخی شهرها
و حضور پلیس ضدشورش در تمامی
برنامه های اجتماعی ،الزام به اجازه ی پلیس
برای تقریباً هر جنبه ای از زندگی ،به کار
گیری سیستم های بسیار مدرن نظامی در
سرکوب شهروندان مخالف ،راسیسم گسترده بر علیه مهاجرین و ...
موارد دیگر موضوعات و اهداف این مبارزه هستند .برای تحقق این
اهداف ،پوسترهای بزرگ و کوچک زیادی چاپ می شود ،تراکت های
زیادی که حاوی تحلیل ها و بیانیه های گروه های مختلف است پخش
می شود ،از هفته ها قبل در و دیوار شهر به طور غیر قانونی و شبانه پر
از تبلیغات گروه های انقالبی و آلترناتیو قرار می گیرد و در روز ماموران
تالش می کنند آن ها را پاک کنند و این روند ادامه دارد ،گرافیتی های
زیادی در جای جایِ شهر به خصوص در تونل ها و ایستگاه های مترو بر
علیه پلیس و ارتش و کل سیستم سرمایه داری به چشم می خورد و
دست آخر هم انفجارهایی تبلیغی را نیز شاهد هستیم .امسال پلیس
بروکسل در اقدامی هشیارانه ،اجازه ی تجمع و راه پیمایی را به گروهی
از جوانان مهاجر عرب داد و این موضوع باعث شد که سازمان دهی
تظاهرات و فرم مبارزه تا حدی تحت تاثیر جوانان مسلمان ضد
سیستم قرار بگیرد .این جوانان با این که به طور روزمره در معرض آزار
و خشونت پلیس هستند ،ولی دقیقاً به دلیل مذهبی بودن شان خصلت
آنتاگونیستی مبارزه ی خود با پلیس را از دریچه ای تنگ می نگرند.
سوپاپ
این ها عمدتاً تحت تاثیر امامان مساجد هستند و به نوعی
ِ
اطمینان وجو ِد مساجد و یا به نوعی دیگر در صد ِد یال و کوپال نشان
ِ

دادن به سیستمی هستند که دست پرورده ی خودش هستند .این
جوانان خواهان هم راهی دیگر گروه ها هستند ولی خود از هم راهی
دیگران و به ویژه غیر مسلمان ها خودداری می کنند .خب نتیجه این
می شود که باور مذهبی در بین صفوف خلق شکافی می اندازد که
فقط جای جوالن دادن پلیس خواهد بود .رسانه های بزرگ بلژیک
تمام تالش خود را کردند که تصویر پسر و دختر محجبه ای را بر روی
یک ماشین و در حال شعار دادن برجسته کنند و بر وزش بهار عربی
در رهایی زن و مرد عرب در اروپا تاکید دروغین کنند! در صورتی که
شرکت کننده گان که  90درصد آنارشیست و کمونیست و دیگر
گروه های چپ بودند از این تئاتر و شعارهای این دو که به واقع برای
خشم جمعیت بود ،بسیار عصبانی شده بودند.
کنترل
ِ
ِ

تمام ماجرا اما این گونه نبود ،اصل مبارزه زمانی بود که
جمعیت به سرعت افزایش یافت و میلیتانت های آنارشیست
و برخی انقالبیون قدیمی در میان جمعیت حرکت کردند.
با گذر آن ها از هر پیچ و خمی در مسیر انفجا ِر مواد آتش زا
و دودزا و صدای آن به جمعیت انرژی می داد و شعارهای
انترناسیونالیستی بر علیه پلیس و کل نظام سرمایه داری فضا را آکنده
می کرد .پلیس تقریباً به تعداد جمعیت حضور داشت و هلیکوپترهای
پلیس بر فراز شهر در چرخش بودند تا تحرکات این رفقای مبارز
را از کوچه های اطراف و به قصد محاصره و حمله به پلیس گزارش
دهند .تا انتهای تظاهرات تالش داشتیم تا در کنار این رفقا بمانیم و
شعارهای آن ها را تکرار کنیم .هرچه باشد برای ما مساله ی خشونت
پلیس و ارتباط آن با کل سیستم حاکم بسیار روشن تر از بسیاری از
شرکت کننده گان جوان بود .شعارهای خوبی سرداده شد ،از جمله:
"آ – آنتی – آنتی کاپیتالیستا" " ،حضو ِر پلیس در همه جا ،عدالت در
هیچ جا" " ،فاک پلیس"  ،ما هم شعارمان این بود "انقالب ،تنها راه
رهایی".
در طی هفته های قبل و بعد از این مبارزه در کشورهای آمریکا ،کانادا،
یونان و شیلی نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و قرار است به شکل
زنجیروار و ماهانه در کشورهای مختلف برگزار شود .تاکنون مبارزات
کانادا بیشترین تعدا ِد دستگیر شده ها و مبارزاتِ آمریکا بیشترین تعدا ِد
پلیس زخمی را داشته است!
ِ

آدرس اینترنتی شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران:
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www.shorayejavanan.com
http://fa-ir.facebook.com/iranianfederation

Email: iranianfederation@gmail.com

و صفحه ی فیس بوکی "روی خط رادیکال"

