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طبقه کارگر و کل بشریت از بردگـی رها خواهند شد!

ایــران ،جهــان و کل ایــن ســیاره آبــی ،یــک انقــاب عظیــم را بهاضطــرار
ِ
اکثریــت مــردم تحــت نظــام ســرمایهداری و
رنــج
طلــب میکنــد .درد و
ِ
حاکمیــت دینــی ،فقــر و بیــکاری گســترشیافته در ایــران و جهــان،
جنگهــای ارتجاعــی ،نابــودی روزافــزون محیــط زیســت ،همــه دالیــل
کافــی بــرای ایــن اضطــرار اســت .انقالبــی کــه نقطــه پایانــی بــر نظــام
ســرمایهداری امپریالیســتی حاکــم بگــذارد و جهانــی نویــن را ســازمان دهد.
ـن ضــد بشــری ســرمایه .جهانــی کــه بهجــای
جهانــی رهــا شــده از قوانیـ ِ
اشــتهای ســیریناپذیر طبقــه ســرمایهداران حاکــم بــرای بهدســت
آوردن بیشــترین ســود ،نیــاز زندگــی اقتصــادی و فرهنگــی مــردم
تعییــن میکنــد چــه چیــزی تولیــد و توزیــع شــود و بهجــای نابــودی
طبیعــت بــه آن احتــرام گذاشــته و از آن حفاظــت میشــود.
جهانــی رهــا شــده از روابــط اقتصادی/اجتماعــی کــه انســانها را بــه

اســتثمارگر و استثمارشــونده ،ســتمگر و ســتمدیده ،باالدســت و فرودســت،
تقســیم کــرده و کل بشــریت را در گــرداب ایــن روابــط بهاســارت کشــیده
اســت .جهانــی رهــا شــده از شــکنجه و زنــدان و اعــدام ،از نیروهــای
ســرکوبگر و ارتشهایــی کــه بــرای تقویــت و حفــظ ایــن روابــط ســیاره
مــا را زیــر پــا میگذارنــد ،جنگهــای ارتجاعــی راه میاتدازنــد و زندگــی
کنونــی و آینــده نس ـلها را بــه تباهــی میکشــانند .جهانــی کــه بهجــای
ایــن فجایــع ،تودههــای مــردم آگاهانــه ،آزادانــه و بــرای منافــع کل بشــر
وارد یــاری و تعــاون میشــوند.
جهانــی رهــا شــده از ایدههــا و افــکاری کــه بــر پایه روابــط اســتثمارگرانه
حاکــم شــکل گرفتــه و تقویــت میشــود ،تقســیمبندی و ســتمگری
طبقاتــی و اجتماعــی را نهادینــه کــرده و زنــان را در وضعیــت بَــرده در
ـاس جنســیت ،ملیــت ،رنــگ پوســت،
بَــرده قــرار داده ،انســانها را بــر اسـ ِ
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دیــن و مذهــب ،رتبهبنــدی کــرده اســت .بهجــای آن ،جهانــی کــه در
آن همــه انســانها فــارغ از جنســیت و رنــگ پوســت ،آگاهانــه ،آزادانــه
و بــرای منافــع کل بشــر وارد یــاری و تعــاون میشــوند .جهانــی کــه
در آن وحشــت ،حماقــت و تعصبــات دینــی کــه امــروزه مــردم را بــه
زنجیــر کشــیده و زیــ ِر بردگــی ضرورتهــا و سیاســتهای نظــام
ســرمایهداری بهجــان هــم انداختــه ،بــه گذشــته ســپرده شــده و
انســانها بــا ذهنــی بــاز ،کنجــکاو و بــا لــذت ،آگاهانــه ،آزادانــه و بــرای
منافــع کل بشــر بــه جســنجوی حقیقــت دســت میزننــد و زندگــی
اجتماعــی را بــر ایــن پایــه ســازمان میدهنــد.
جهانــی رهــا شــده از تفکراتــی کــه شــالودهاش نظــام طبقاتــی/
اجتماعی/سیاســی ســرمایهداری حاکــم اســت و بــر اســاس ایدئولــوژی
و فرهنــگ ایــن نظــام ،میتــوان دیگــری را زیــر پــا لــه کــرد ،خــود
را «بــه هــر قیمتــی» و بــرای «اول مــن» ،بــاال کشــید .جهانــی رهــا
شــده از تقســیمبندیهای میــان کســانی کــه بــا دستانشــان کار مــی
کننــد بــا آنانــی کــه بــا فکرشــان کار میکننــد و بــه همیــن جهــت در
موقعیــت اجتماعــی باالتــری قــرار میگیرنــد .در برابــر ایجــاد جهانــی
کــه مــردم آگاهانــه،
داوطلبانــه ،آزادانه
بــا دســت و ذهــن،
بــرای تغییــر جهــان
و زندگــی خودشــان
بــدون هیــچ تبعیضــی
تــاش
و
کار
میکننــد .
ایــن جهــان،
ـان کمونیســم
جهـ ِ
اســت! و نبــرد
بــرای ایــن جهــان
تنهــا راه رهایــی
اســت!
آیــا رویــا و تــاش
بــرای دســتیابی بــه چنیــن جامعــه و جهانــی امکانپذیــر اســت؟
بلــه!
طبقــه بــورژوازی حاکــم بــا انحصــارش بــر منابــع تولیــدی و فکــری
امــکان
جهــان دهههاســت کــه تــاش میکنــد تــا واقعیــت و
ِ
ســازماندهی چنیــن جامعــهای را نفــی کنــد .امــا بشــر میتوانــد و
ـکان رســیدن بــه چنیــن جامعــه و جهانــی را دارد .تمایــزات طبقاتــی
امـ ِ
و نهادهــا و افــکار ســتمگرانهای کــه امــروز بــر مــردم سراســر جهــان
ســنگینی میکنــد ،همیشــگی و بخشــی از «ذاتِ بشــر» ،نبــوده اســت.
همــه اینهــا در مقطعــی از تاریــخ شــکل گرفتــه و بهوجــود آمــده و
میتوانــد تغییــر کــرده و بــه جهانــی بهتــر منجــر شــود.
مــردم در ایــران و سراســر جهــان در برابــر مصائــب و بیدادگریهــای
نظــام ســرمایهداری و دولتهــای ارتجاعــی حافــظِ ایــن نظــام مبــارزه و
مقاومــت میکننــد امــا بهخصــوص در چنــد دهــۀ گذشــته ایــن مبــارزه
و مقاومــت در شــرایطی صــورت گرفتــه کــه توهمــات تولید شــده توســط
همیــن نظــام بــر ذهــن مــردم ســنگینی کــرده و راهنمــای حرکتشــان
بــوده اســت .بســیاری بــه ایــن بــاور رســیدند کــه بــا توهمــات دینــی و
بازگشــت بــه گذشــته میتــوان نیروهــای افسارگســیختۀ ســرمایهداری را
مهــار کــرد و عــدهای دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه نمیتــوان ســرمایهداری
و قــدرت مهیــب سیاســی و نظامـیاش را ســرنگون کــرد و بایــد مســیر

اصــاح و «بــه ســر عقــل آوردن » آن را در پیــش گرفــت .علــت عمــدۀ
چنیــن وضعیــت اســفناکی ایــن اســت کــه کمونیســم انقالبــی ،یعنــی تنها
ـش واقعــا رهاییبخــش ،بــه طــور موثــر در صحنــۀ
افــق و برنامــه و جنبـ ِ
مبــارزات تودههــای مــردم حضــور نــدارد ،اثــری از جایــگاه و اهمیــت تاریخ
انقالبهــای کمونیســتی و تجربــۀ رهاییبخــش آن در اذهــان تودههــای
مــردم نیســت یــا بســیار ضعیــف اســت .ایــن بزرگتریــن مشــکلی اســت
کــه امــروز گریبانگیــر اردوی مقاومــت علیــه نظــام منســوخ ســرمایهداری
شــده اســت.
ســنگین بهرهکشــی
بــار
زیــر
را
مــا
مــردم
اســامی،
جمهــوری
دولــت
ِ
و فقــر و بیــکاری ،ســتم بــر زنــان و ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیــر
فــارس ُخــرد کــرده ،زندگــی و آینــدۀ جوانــان را لگدمــال کــرده .دو
ـی فقــر و ثــروت ابعــادی بیســابقه یافتــه اســت .نیــروی کار ماهــر
قطبـ ِ
و ســاده در مقیــاس بــزرگ از بــازار کار اخــراج میشــوند و صدهــا هــزار
نیــروی آمــاده بــه کار جدیــد و تحصیلکــرده عاطــل و باطــل مانــده و
اســتعدادها و عمرشــان بــه هــرز مـیرود .وجــود چنیــن نیــروی انســانی،
جغرافیــای بــزرگ بــا منابــع کشــاورزی و صنعــت از یــک ســو و از ســوی
دیگــر اتــاف نیــروی جوانــان (بــا بیشــترین نــرخ بیــکاری در میــان
جوانــان فارغالتحصیــل)،
بیســوادی،
رشــد
تخریــب محیــط زیســت،
تنفروشــی،
اعتیــاد،
کــودکان کار و ...مغــاک
هولناکــی را بهوجــود
آورده کــه هیــچ وعــده و
وعیــدی آن را تحملپذیــر
حاکمــان
نمیکنــد.
ایــران تحــت عنــوان
«توســعه اقتصــادی » ،در
را بــه روی ســرمایهداران
بینالمللــی بــاز کردهانــد
تــا در اســتثمار هرچــه
بیشــتر کارگــران و دیگــر
قشــرهای کار ُکــن جامعــه و غــارت مضاعــف منابــع طبیعــی ایــران،
شــریک جمهــوری اســامی باشــند .جمهــوری اســامی بــرای حفــظِ
ارکان نظامــش ،بــا مشــارکت در جنگهــا و آشــوبهای منطقــهای و
جهانــی ،زندگــی مــردم ایــران و کشــورهای دیگــر منطقــه را در نزاعــی
ارتجاعــی بــا قدرتهــای امپریالیســتی و ســایر دولتهــای مرتجــع
ـران تحــت حاکمیــت جمهــوری
منطقــه ،بــه خطــر انداختــه اســت .در ایـ ِ
اســامی از یــک طــرف بــا اســتبداد و خفقــان سیاســی ،ســتم دینــی
و مذهبــی ،ســرکوب اندیشــههای مترقــی و جهانبینــی علمــی،
ممنوعیــت آفرینــش هنــری و فرهنــگ نویــن مواجهیــم و از ســوی دیگــر،
اشــاعۀ ســازمانیافتۀ جهــل دینــی و خرافــات مذهبــی را شــاهد هســتیم.
ســرنگونی و نابــودی دولــت جمهــوری اســامی و رهایــی جامعــه از ایــن
شــرایط و نبــرد بــرای بنیانگــذاری یــک نظــا ِم نویــن سوسیالیســتی
بهعنــوان مســیری در راه دس ـتیابی بــه کمونیســم جهانــی  ،ضرورتــی
عاجــل اســت .تاخیــر در تحقــق ایــن ضــرورت ،هــر ثانیــه بــر فالکــت و
رنــج اکثریــت قاطــع مــردم میافزایــد .مبــارزه امــروز مــا بــرای رهایــی
جامعــه ایــران از اســتثمار و ســتم ،بخشــی از مبــارزه بــرای رهــا کــردن
کل جهــان از ســتم و اســتثمار بــوده و بــا ایــن هــدف پیــش مـیرود.
زنده باد اول ماه سرخ!
«آتش»

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
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مطالبــات خــود ماننــد بــه رســمیت شــناختن تدریــس و تکلــم زبــان
عربــی در مــدارس و اختصــاص مقــداری از بودجــه نفــت اســتخراج
شــده بــه خوزســتان را پیــش گذاشــتند .جمهــوری اســامی نــه تنهــا
بــه ایــن خواســتهها نوجهــی نکــرد بلکــه بســیاری از شــخصیتها و
رهبــران ســازمانهای عربــی را اعــدام و بســیاری را تــرور کــرد.
بارهــا میشــنویم کــه در غالــب اظهاریههــا و لطیفههــا بــه ملــت
عــرب بهعنــوان ملتــی بیفرهنــگ و عقبمانــده توهیــن میشــود.
البتــه ایــن فحاشـیها منحصــر بــه مــردم عــرب ســاکن ایــران نیســت
بلکــه ملــت عــرب کــه در کشــورهای مختلــف پراکنــده هســتند آمــاج
حمــات برتریطلبــان رنگارنــگ عمدتــا فــارس هســتند .در ایــن
میــان ،ارتجــاع اســامی شــیعه محــور در توهیــن و نفــی وجــود
ملــت عــرب تنهــا نیســت .عظمتطلبــان ســلطنتطلب بهاصطــاح
میــراث کــوروش و رضــا شــاه را در بــوق و کرنــا میکننــد و ســبعیت
و ســرکوبگری جمهــوری اســامی را بــه حاکمیــت "عرب"هــا نســبت
میدهنــد .بســیاری اوقــات گفتــه میشــود کــه حاکمیــن جمهــوری
اســامی ایرانــی نیســتند و عربانــد! البتــه برخــی بهشــکل مضحــک،
پــرده نازکــی بــر بینــش برتریطلبانــه و نژادپرســتانه خودشــان
کشــیده و میگوینــد کــه "مــردم عربزبــان" ســاکن جنــوب ایــران
حسابشــان از عربهــای عربســتان جداســت و ایرانــی هســتند!
چنــد ســال پیــش در پــی تشــدید تضــاد میــان دولــت عربســتان
ســعودی و دولــت ایــران دو جــوان ایرانــی در فــرودگاه عربســتان ادعــا
کردنــد کــه مــورد آزار جنســی قــرار گرفتنــد .حکومــت جمهــوری
اســامی از طریــق رســانههای رســمی و غیــر رســمی موجــی از
عربســتیزی را بــه راه انداختنــد.
در حالــی کــه روزانــه میلیونهــا بشــکه نفــت از منطقــه خوزســتان
اســتخراج و صــادر مــی شــود ،اکثریــت مــردم عــرب در فقــر بهســر
میبرنــد و در اســتخدام ،آمــوزش و پــرورش و ...بــر آنهــا تبعیــض
روا داشــته میشــود .بســیار از مناطــق اهــواز حتــی از گاز محرومانــد
ایــن در حالــی اســت کــه خوزســتان تامینکننــده گاز بســیاری از
شــهرهای ایــران اســت .ارمغــان حاکمیــت جمهــوری اســامی بــرای
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روزهــای آغازیــن ســال  97اهــواز و
چنــد شــهر دیگــر خوزســتان شــاهد
اعترضــات وســیع مــردم عــرب علیــه
جمهــوری اســامی بــود .ماجــرا از
آنجــا آغــاز شــد کــه در یکــی از میــان
برنامههایــی کــه در جریــان نمایــش
کاله قرمــزی از تلویزیــون پخــش شــد،
کودکــی عروســکهایی کــه لبــاس
ملیتهــای مختلــف را پوشــیده
بودنــد ،در مناطقــی کــه ایــن اقــوام
اکثریــت دارنــد ،روی نقشــه نصــب
میکنــد .وقتــی نوبــت بــه بخــش
خوزســتان میرســد ،تنهــا عروســکی
کــه لبــاس بختیاریهــا را بــه تــن
داشــت روی تابلــو نصــب میشــود
و خبــری از عروســک ملبــس بــه
پوشــش عربهــای خوزســتان
نبــود .اعتراضــات چندیــن روز پیاپــی
ادامــه داشــت و درگیریهایــی
میــان نیروهــای ســرکوبگر جمهــوری
اســامی و مــردم عــرب رخ داد.
در پــی ایــن اعتراضــات بیــش از چهارصــد نفــر دســتگیر شــدند و
بســیاری محکــوم بــه حبسهــای طوالنــی مــدت شــدند.
برنامــه کودکــی کــه از کانــال دو ســیمای جمهــوری اســامی
پخــش شــد پدیــدهای جــدا از ســایر برنامههــای رادیــو و تلویزیونــی
جمهــوری اســامی کــه بیــش از صــد کانــال را در برمیگیــرد نیســت
چــرا کــه همــه بخشــی از دســتگاه سیاســی و ایدئولــوژی طبقــه
حاکمــه هســتند .امــکان نــدارد کــه برنامــهای ،حتــی انتقادیتریــن
برنامــه پخــش شــود و مفاهیــم مذهبــی– اســامی و دفــاع از "میهــن
ـرم" و مفاهیــم برتریطلبانــه جنســیتی و یــا
اســامی" و "دفــاع از َحـ َ
تحقیــر ملیتهــا در آن گنجانــده نشــده باشــد .مــردم بهخصــوص در
ســالهای اخیــر در مقیــاس وســیع برنامههــای جمهــوری اســامی
را نــگاه نمیکننــد و بیشــتر برنامههایــی را کــه از ماهــواره پخــش
میشــود ،تماشــا میکننــد.
ـارس ســاکن ایــران جــزو ارکان جمهــوری
ســتم بــر ملیتهــای غیــر فـ ِ
اســامی اســت .جمهــوری اســامی از بــدو تاسیســش وجــود ملیتهای
ســاکن ایــران را انــکار کــرد و بهجــای آن از ملــت مســلمان و هویــت
اســامی صحبــت کــرد و ایــن خیلــی زود بخشــی از ایدئولــوژی طبقــه
حاکمــه شــد .ســتم بــر ملــت عــرب ســابقه تاریخــی دارد و منحصــر
بــه دوره جمهــوری ســامی نیســت .در ســال  1925رضــا شــاه آخریــن
حاکــم عــرب در ایــران را ســرنگون و حاکمیــت ملــت فــارس را تحکیــم
کــرد .در زمــان حکومــت پهلــوی نیــز وجــود ملــت عــرب ماننــد ملــت
کــرد و ملــت بلــوچ انــکار میشــد.
پــس از قیــام عمومــی مــردم علیــه رژیــم شــاه و ســرنگونی آن و
شــکلگیری دولــت موقــت بــه نخســتوزیری بــازرگان برخــی
متوهــم بودنــد کــه حقــوق ملیتهــا بهرســمیت شــناخته شــود امــا
در مــدت کوتاهــی مشــخص شــد کــه از ایــن خبرهــا نیســت و در
قانــون اساســی جمهــوری اســامی بهجــای ملــت از لفــظ قومیــت
اســتفاده شــد .در ابتــدای ســر کار آمــدن جمهــوری اســامی چندیــن
گــروه و ســازمان عــرب بهوجــود آمدنــد و حتــی هیئتهایــی بــرای
طــرح خواســتههای ملــت عــرب راهــی تهــران شــدند و خوشخیاالنــه
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ملــت عــرب ،فقــر و بیخانمانــی و بیــکاری بــوده و مــردم از هــر
فرصتــی بــرای اعتــراض علیــه ســتم ملــی اســتفاده میکننــد.
ملــت عــرب ماننــد دیگــر ملتهــا بــه طبقــات تقســیم شــده و
هــر طبقــه میکوشــد کــه آمــال و آرزوهــای خــود را دنبــال کنــد.
بههمیــن ترتیــب بنــا بــر بینــش نیروهــای رهبریکننــده یــا مطــرح
فعــال در مبــارزات مــردم ،خواســتهها و جهتگیــری گوناگونــی
بــر جنبــش اعمــال میشــود .ناسیونالیســتهای عــرب تــاش
میکننــد کــه جنبــش را بــه طــرح خواســتههای ملــی محــدود
کننــد .در برخــی از تظاهراتهــای مــردم عــرب شــعار اســتقالل
شــنیده میشــد .بــدون شــک ملتهــا در حــق تعییــن سرنوشــت
خــود آزادنــد و اســتقالل میتوانــد شــکلی از ایــن تعییــن سرنوشــت
باشــد امــا مهــم آن اســت کــه تعییــن سرنوشــت بــه چــه آمــال و
آرزو و اهدافــی خدمــت میکنــد.
بعــد از باالگیــری مبــارزات مــردم عــرب علیــه ســتم ملــی ،ترامــپ
و مرتجعیــن عربســتان ســعودی و برخــی دیگــر ادعــا کردنــد کــه
از مبــارزات مــردم عــرب پشــتیبانی میکننــد .امپریالیســم آمریــکا
در میــان طرحهــای عدیــدهاش بــرای آینــده ایــران ،برپایــی جنــگ
علیــه جمهــوری اســامی را نیــز بهعنــوان یــک گزینــه جلــو گذاشــته
اســت .در ایــن طــرح ،عربســتان ســعودی بهعنــوان یــک رقیــب
اصلــی جمهــوری اســامی در منطقــه و متحــد امپریالیســم امریــکا
نقــش مهمــی بــازی میکنــد .بههمیــن دلیــل دارودســتههای
بــورژوا ناسیونالیســت و یــا مرتجــع عــرب را حمایــت مالــی کــرده
و میکوشــد تــا اهــداف و آرمــان مبــارزات مــردم عــرب را بــه نفــع
خــود بـهکار گیــرد .نیــروی انقالبی کمونیســت بایســتی ضمن افشــای
توطئههــای جمهــوری اســامی و مقابلــه بــا ســرکوب مبــارزات مــردم
بــا توطئــه امپریالیس ـتها نیــز مقابلــه کننــد.
جمهــوری اســامی زمانــی یــاد مــردم عــرب میافتــد کــه بــه آنهــا
نیــاز مبــرم داشــته باشــد .در جریــان هشــت ســال جنــگ ارتجاعــی
میــان ایــران و عــراق ،جمهــوری اســامی ضمــن اســتفاده از مــردم
عــرب بــا گســیل نوجوانــان بــه جنــگ و کشــاندن جنــگ بــه شــهرها
باعــث نابــودی بخــش عظیمــی از شــهرهای خوزســتان شــد.
ایــران یــک کشــور ســرمایهداری تحــت ســلطه امپریالیســم و در
عیــن حــال چنــد ملیتــی اســت .ملــل مختلــف در ایــن محــدوده
جغرافیایــی تحــت یــک دولــت مرکــزی و شــرایط نابرابــری و تبعیض
و ســلطهجویی ملــت غالــب (فــارس) زندگــی میکننــد .ایدئولــوژی
مســلط بــر دولــت آمیختــهای از برتریجویــی مذهبــی شــیعه
بــر پیــروان ســایر مذاهــب و ناسیونالیســم برتریجویانــه ایرانــی–
فارســی اســت کــه وجــود ســتم ملــی و خواســتههای عادالنــه ملــی
را منکــر میشــود .تنهــا زبانــی کــه حکومــت میفهمــد زبــان
ســرکوب اســت .جمهــوری اســامی طــی بیــش از چهــل ســال
حکومــت باعــث شــده کــه مــردم ملیتهــای گوناگــون اطــاع
بســیار کمــی از وضعیــت زندگــی دیگــر ملــل ســاکن ایــران داشــته
باشــند .تنهــا کاری کــه برخــی رســانههای وابســته بــه جمهــوری
اســامی میکننــد ایــن اســت کــه در مــورد برخــی جوانــب زندگــی
مــردم عــرب مثــل موســیقی و یــا طــرز لبــاس پوشــیدن و فرهنــگ
البتــه بــه شــکل تحریــف شــده و پــر رنــگ کــردن مذهــب برنامــه
پخــش میکننــد.
بــدون شــک ملــت عــرب نیــز بایســتی حــق تعییــن سرنوشــت
داشــته باشــند .همانگونــه کــه پیشنویــس برنامــه جمهــوری
سوسیالیســتی نویــن حــزب کمونیســت ایــران (ملم) اعــام کــرده
مــردم عــرب حــق دارند کــه پــس از پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی
رفرانــدوم برگــزار کــرده و حتــی در صــورت پشــتیبانی اکثریــت،
مســتقل شــوند.
برخــی میپرســند اگــر یــک حکومــت انقالبــی سوسیالیســتی ســر
کار باشــد چــهکار میکنــد؟ بــدون شــک نماینــدگان معترضیــن
بــه وســیعترین شــکل ممکــن بایســتی اجــازه داشــته باشــند از
تریبونهــای دولتــی دالیــل اعتراضاتشــان را بیــان کننــد و از

کانالهــای رســمی مناظــره صــورت بگیــرد .ملتهــای ســاکن ایــران
بایســتی حــق داشــته باشــند کــه در صــورت حــل نشــدن مشــکالت
در مــورد شــکل همزیســتی بــا ســایر ملتهــا بــا برگــزاری رفرانــدوم
نظــر بدهنــد .مثــا اســتقالل داشــته باشــند و یــا اینکــه در چارچــوب
سیســتم حکومتــی سوسیالیســتی خودمختــاری داشــته باشــند و یــا
حتــی جــدا شــوند.
مشــارکت آگاهانــه مــردم در رفــع چالشهــا و تضادهــاي مختلــف
يکــي از ويژگيهــاي مهــم جامعــه و دولــت سوسیالیســتی اســت.
دادن آگاهــي علمــي بــه مــردم دربــاره ماهیــت معضــات و
بهرهگيــري از ابتــکارات و نظــرات آنهــا بــرای رفــع مشــکالت،
شــاخص مهمــي در چگونگــي اداره جامعــه اســت .تشــکیل
کمیســیونهای فعــال از میــان مــردم بــرای بررســی علمــی
محرومیتهــا و آگاهگــری در مــورد جایــگاه مذهــب و ســنت و
ربــط آن بــا ســتم بــر زنــان ،برگــزاری ســمینارهای علمــی در مــورد
جامعهشناســی علمــی مثــا علــت تقســیم جوامــع بــه ملتهــا
و طبقــات و آگاهــی از ذات سیســتم ســرمایهداری جهانــی ،معرفــی
دیــدگاه انترناسیونالیســتی و پــرورش مــردم بــا ایــن دیــدگاه از جملــه
کارهایــی اســت کــه بایســتی تحــت رهبــری کمونیس ـتهای انقالبــی
بهپیــش بــرده شــود.
مــردم ،فــارغ از ایــن کــه متعلــق بــه کــدام ملــت هســتند ،بایــد از یــک
اســتراتژی واحــد بــرای ســرنگونی جمهــوری اســامی و برپایــی یــک
جمهــوری سوسیالیســتی و پیــشروی بهســوی کمونیســم در سراســر
جهــان و پایــان دادن بــر دهشــتهای ســرمایهداری و امپریالیســم و
جنــگ ،مبــارزه متحــدی را بهپیــش ببرنــد.
کاوه اردالن

تاریخ پرچم سرخ*

در مــاه مــارس  ،1871انقالبیــون فرانســه شــهرداری پاریــس را بــه
تصــرف در آورده و پرچــم ســرخ را بــه نشــانۀ انقــاب بــر فــراز آن بــه
اهتــزاز  در آوردنــد :اینجــا ،قلــب کمــون پاریــس شــد .بــا اســتقرار
کمــون پاریــس ،قــدرتِ سیاســی بــورژوازی کســب شــد .ایــن اولیــن بــار
در تاریخ بــود کــه چنیــن واقعــهای رخ مــیداد .مارکــس در اثــر خــود
بــه نــام «جنــگ داخلــی در فرانســه» ،بــه اهتــزاز در آمــدن پرچــم
ســرخ بــر فــراز کمــون را چنیــن بیــان کــرد« :جهــان کهــن بــا دیــدن
پرچــم ســرخ از خشــم بــه خــود میپیچیــد».
ایــن اولیــن بــار نبــود کــه پرچــم ســرخ بــه نشــانۀ آمــال انقالبــی
ســتمدیدگان بــه اهتــزاز در میآمــد .در طــول تاریــخ ،طبقــات محــروم
ایــن پرچــم را بــه نشــانه شــورش خــود بلنــد کــرده بودنــدُ .رم باســتان
را شــورش بــردگان لرزانــد و باالخــره آن را ســرنگون کــرد .در ایــن
ِ
عالمــت نبــر ِد بــردگان شورشــی بــود .در
شــورشها ،پرچــم ســرخ
جنبشهــای دهقانــی بــزرگ کــه سراســر آلمــان را در نوردیــد ،ارتــش
دهقانــان در حالــی کــه پرچــم ســرخ حمــل میکردنــد از یــک نقطــه
ـم ســرخ ،در توالــی تاریــخ ،بــه
بــه نقطـهای دیگــر میرفتنــد .پرچـ ِ
نمــا ِد مبــارزۀ ســتمدیده علیــه ســتمگر ،تبدیــل شــد.
بــا ظهــور طبقــۀ بــورژوازی و روابــطِ ســرمایهداری ،دولــت  -ملــت شــکل
ـتن ســدها و موانــع نظــام
گرفــت .ســرمایهداری در جریــان درهــم شکسـ ِ
فئودالــی و آفریــدن شــرایط مســاعد بــرای رشــد خــود ،بــازاری بــرای
کاالهایــش و آزادی تجــارت و حمــل و نقــل کشــورهای کنونــی را بــه
وجــود آورد؛ کشــورهایی کــه هــر یــک دارای پرچمهــای ملــی متفــاوت
بودنــد .ایــن تفــاوت پرچمهــا در واقــع نمــا ِد ایدئولوژیــک رقابتجویــی
ســرمایهداری ایــن ملــل مختلــف بــا یکدیگــر بــود .ایــن پرچمهــای
متفــاوت ،طبقــات ســرمایهدار ملــل متفــاوت را نمایندگــی
میکــرد (و میکنــد).
در همــان حــال کــه بــورژوازی بــرای پــاره کــردن زنجیرهــای انقیــاد
جامعــه فئودالــی مبــارزه میکــرد ،در کنــارش یــک طبقــه جدیــد،
پرولتاریــا ،طبقــهای از کارگــران فاقــد مالکیــت و درگیــر در کار

* بــرای تهیــۀ ایــن مطلــب از نشــریۀ انقــاب ،ارگان حــزب کمونیســت انقالبی
آمریکا ،اســتفاده شــده اســت.
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ـروج ســرمایهداری
بهشــدت اجتماعــی شــده ،بهظهــور میرســید .بــا عـ ِ
بســیاری از دهقانــان روســتایی و خــرده مالــکان شــهری بیچیــز شــده
و در شــمار عظیــم وارد کارخانههــای ســرمایهداران شــدند .در قــرن
 19مبــارزۀ طبقاتــی خصلتــی کامــا نویــن یافــت و نســبت بــه زمانــی
کــه جنبشهــای دهقانــی اروپــا را فراگرفتــه بــود ،بســیار متفــاوت
ـی مهــم ،از مبــارزه ایــن طبقــه
بــود .از ایــن پــس ،هــر جنبــش اجتماعـ ِ
پرچــم ســرخ ایــن طبقــه نیــز اهمیتــی
(پرولترهــا) متاثــر میشــد.
ِ
ـاتِ
کامــا نویــن یافــت .زیــرا بــر خــاف طبقـ محــروم پیشــین ،ماموریــت
تاریخــی پرولتاریا رهــا کــردن تمــام نــوع بشــر بــود.
در ســال ( 1848ســالی کــه مانیفســت کمونیســت نوشــته شــد و چنــد
مــاه قبــل از انتشــار آن) پرچــم ســرخ در مبــارزات گســترده پرولتاریــا
در سراســر اروپــا بــه اهتــزاز درآمــد 16 .ســال پیــش از آن در فرانســه،
کارگــران پاریــس پرچــم ســرخ را در قیامــی بــرای ســرنگونی حکومــت
لوئــی فیلیــپ بلنــد کــرده بودنــد .حــاال ،در فوریــه  ،1848کارگــران
پاریــس یــک بــار دیگــر دســت بــه باریــکاد بنــدی زدنــد.
در روزهــای پــس از ایــن قیــام ،شــکل پرچــم ملــی فرانســه ،موضــوع
مــورد بحــث و جــدل شــد .کارگــران خواســتار آن بودنــد کــه ایــن پرچم،
ســرخ باشــد .بخشــی از بــورژوازی کــه وارد مبــارزه شــده بــود و هدفــش
تبدیــل شــکل دولــت از ســلطنت بورژوائــی بــه جمهــوری بورژوائــی بــود،
طالــب آن بــود کــه پرچــم ســه رنگــی کــه در انقــاب بورژوائــی فرانســه
بــه اهتــزاز در آمــده بــود ،پرچــم ملــی فرانســه بشــود.
مبــارزه کارگــران خیلــی زود بــه خــون کشــیده شــد و تنهــا امتیــازی
کــه بــه کارگــران دادنــد ایــن بــود کــه یــک ُگل رز کوچــک روی پرچــم
فرانســه چســبانده شــود .چــه حقارتــی!
در ســال  ،1871وقتــی پرچــم ســرخ بــر فــراز پاریــس بــه پــرواز درآمد
نشــانۀ یــک عمــل تاریخــا بیســابقه بود :کســب قــدرت سیاســی توســط
پرولتاریــا .کمــون پاریــس برقــرار شــد .ایــن اولیــن بــار بــود کــه
پرچــم ســرخ نــه صرفــا بــه نشــانۀ شــورش و طغیــان بلکــه
بــه نشــانۀ انقــاب ،بــرای پیــروزی مبــارزه تاریخی/جهانــی
پرولتــری  و اســتقرار دولــت پرولتــری بــه اهتــزاز در میآمــد.
از زمــان کمــون پاریــس بــه بعــد ،پرچــم ســرخ بیشتــر از قبــل تبدیــل
بــه نمــا ِد آمــال پرولتاریــای بینالمللــی و ماموریــت تاریخــی آن تبدیــل
شــد .بــه یــاد آن مبــارزه لنیــن نوشــت:
«نــه فقــط کارگــران فرانســه ،بلکــه پرولتاریای جهــان ،خاطــره رزمندگان
کمــون را گرامــی میدارنــد .زیــرا کمــون نــه بهخاطــر اهــداف کوچــک
محلــی و ملــی بلکــه بــرای رهائــی تمــام بشــریت زحمتکــش ،تمــام
داغ لعنتخــوردگان و ســتمدیدگان ،جنگیــد .کمــون بهدلیــل آن کــه
یــک جنگجــوی پیشــرو بــرای انقــاب اجتماعــی بــود عالقــه همــه
پرولترهــای رنجکشــیده و مبــارز را بهخــود جلــب کــرده اســت».
رزمنــدگان کمــون آگاهانــه ملیگرائــی بــورژوازی خــود را رد کردنــد
و پرچــم سرخشــان نمــاد رهائــی مــردم جهــان بــود .آنــان چنیــن
نوشــتند« :پرچــم کمــون پرچــم جمهــوری جهــان اســت».
فردریــک انگلــس بعدهــا نوشــت کــه کمــون« ،چالــش جســورانهای علیــه
هــر شــکل از شونیســم بورژوائــی بــود و پرولتاریــای همــه کشــورها فــورا
ایــن را فهمیدنــد».
در اواخــر قــرن  ،19در شــماری از کشــورهای اروپائــی ،آمریــکا و ژاپــن،
ســرمایهداری بــه ســرمایهداری امپریالیســتی تکامــل یافــت .همــراه بــا
ایــن دگرگونی  ،اولیــن جنــگ امپریالیســتی بهوقــوع پیوســت .طبقــات
حاکمــه کشــورهای امپریالیســتی بــرای کشــیدن مــردم بــه جنــگ،
دســت بــه تبلیــغ «ملــت مــن بــاالی همــه» و «از ســرزمین پــدری دفــاع
کنیــم» زدنــد .در تــدارک بــرای جنــگ ،طبقــات حاکمــۀ ایــن کشــورها
بیــش از همیشــه بــه تقویـ ِ
ـم ســرخ
ـت پرچمهــای ملــی و ســرکوب پرچـ ِ
پرداختنــد .میــان نیروهــای مختلــف از جملــه میــان کمونیسـتها بحــث
ـم شونیســم ملــی را بــه اهتــزاز در خواهنــد
و جــدل درگرفــت :آیــا پرچـ ِ
آورد یــا پرچــم انقــاب پرولتــری و آینــدۀ کمونیســتی را .همیــن موضوع،
یعنــی جــدل میــان ناسیونالیســم یــا انترناسیونالیســم ،در میــان گروههــا
و احــزاب کمونیســت از جملــه در انترناســیونال دوم ،انشــعاب بهوجــود آورد.
کارگــران بســیاری از کشــورها پرچــم ســرخ را بــه اهتــزاز درآوردنــد.
ِ
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تاریخ پرچم ...

شــورشهای گســترده در ارتــش و نیــروی دریایــی آلمــان و فرانســه
بهوقــوع پیوســت .در آمریــکا کارگــران صنعتــی و دیگــران پرچــم
ســرخ را برافراشــتند .امــا فقــط در روســیه (جاییکــه حــزب پیشــاهنگ
پرولتاریــا و رهبــرش لنیــن بــا اســتواری و اســتمرار یــک موضــع انقالبــی
در رابطــه بــا حکومــت گرفتــه بودنــد) طبقــۀ کارگــر توانســت  از بحرانــی
کــه جنــگ بــرای طبقــات حاکمــه بهوجــود آورده بــود اســتفاده کنــد
و دســت بــه قیــام مســلحانه زده و قــدرت را کســب کنــد .تنهــا در
روســیه پرچــم ملــی ســرنگون شــد و بهجایــش پرچــم ســرخ
کمونیســتی بــه اهتــزاز در آمــد.
بلشــویکها ،بــا رهبــری لنیــن ،موفــق بــه جلــب مــردم بهســوی برنامــه
سیاســی خــود شــدند و در شــب  25اکتبــر فراخــوان قیــام دادنــد .پرچــم
ســرخ در بــاالی قصــر زمســتانی تــزار بــه اهتــزاز درآمــد و اعضــای
حکومــت موقــت (بورژوازی)  دســتگیر شــدند.
روزهــای پــس از پیــروزی ،در حالــی کــه هــزاران تــن از خیابانهــای
میدان ســرخ ســرازیر میشــدند و ســرود انترناســیونال
مختلــف بــه طــرف
ِ
(ســرود پرولتاریــای بینالمللــی) میخواندنــد ،پرچمهــای ســرخ
پرشــکوه از بــاالی دیــوار کرملیــن بــه طــرف زمیــن ،بــاز میشــدند.
لنیــن در مــورد اهمیــت انقــاب اکتبــر چنیــن میگویــد« :مــا هرگــز
ایــن موضــوع را پنهــان نکردهایــم کــه انقــاب ایــن تنهــا آغــاز اســت
و پیــروزی نهایــی زمانــی بــه کــف خواهــد آمــد کــه تمــام جهــان را بــا
شــعلههای همیــن نــوع انقــاب روشــن کنیــم.».
بــرای نخســتین بــار پرولتاریــا و حــزب پیشــاهنگش قــدرت دولتــی را
گرفتــه و دیکتاتــوری پرولتاریــا را برقــرار کردنــد و گــذار سوسیالیســتی
جامعــه را آغــاز کردنــد .ایــن یــک جهــش تاریخــی بــرای آرمــان
بینالمللــی پرولتاریــا و ماموریــت تاریخــیاش بــود.
پرچــم ســرخ انقــاب و کمونیســم در نقــاط دیگــر جهــان مســتقر شــد.
«توپهــای انقــابِ اکتبــر» ،مارکسیســم لنینیســم را بــه ارمغــان آورد.
بــا پیــروزی انقــاب چیــن ،پرچــم ســرخ بــر فــراز یــک چهــارم جمعیــت
بشــری بــه پــرواز در آمــد .پــس از اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریــا در
چیــن ،مائوتســه دون (رهبــر انقــاب چیــن) همــراه بــا دیگــر انقالبیــون
درون حــزب کمونیســت چیــن ،بــه مــردم چیــن هشــدار دادنــد کــه
درون حــزب کمونیســت چیــن یــک بــورژوازی نویــن بهوجــود آمــده کــه
میخواهــد حاکمیــت ســرمایهداری را احیــا کنــد .مائــو بــه مــردم گفــت
کــه بــرای ممانعــت از ایــن خطــر ،بایــد دســت بــه یــک انقــاب در انقالب
بزننــد .ایــن انقــاب در انقــاب ،انقــاب کبیــر فرهنگــی پرولتاریائــی نــام
گرفــت .پــس از وقــوع انقــاب کبیــر فرهنگــی پرولتاریایــی ،اهمیــت
پرچــم ســرخ بهعنــوان نمــاد تــداوم انقــاب پرولتــری تــا رســیدن بــه
کمونیســم در سراســر جهــان ،برجســته تــر شــد.
امــروز ،انقالبــات سوسیالیســتی در اتحــاد شــوروی ســابق و چیــن از
پرچــم ســرخ کمــاکان بخشــی الینفــک از مبــارزه
بیــن رفتهانــد .امــا
ِ
استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان جهــان و نمــا ِد هــدف انقــاب
ـی انترناسیونالیســتی پرولتاریــا باقــی مانــده اســت.
پرولتــری و جهانبینـ ِ
ـم ســرخ منافــع بنیادیــن مــردم جهــان را نمایندگــی میکنــد .ایــن
پرچـ ِ
پرچــم ،پرچــم یــک ملــت نیســت .پرچــم کمونیســم و انقــاب پرولتــری
اســت .پرچمــی اســت کــه استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان جهــان را
بــه یکدیگــر متصــل میکنــد .پرچمهــای دیگــر ،آنــان را از یکدیگــر
جــدا میکنــد.
ایــن پرچــم ،پرچمــی اســت کــه میگویــد پرولتاریــا نــه فقــط بــرای
رهایــی خــود بلکــه بــرای رهایــی تمــام بشــریت میجنگــد .ایــن پرچــم،
نمــاد ِ چشــمانداز ماســت؛ چشــماندازی کــه افقــش تــا ایجــاد یــک
جهــان کامــا نویــن ،گســترش پیــدا میکنــد :افقــی کــه تحقــق آن
ضــروری و کامــا امکانپذیــر اســت .پرچــم ســرخ ،نشــانۀ آن اســت کــه
مــا چیــزی بــرای از دســت دادن نداریــم؛ در عــوض ،جهانــی بــرای فتــح داریم.
هــر جــا کــه مــردم بــه مبــارزه برمیخیزنــد و علیــه نظــا ِم موجــود بــه
اعتــراض و شــورش دســت میزننــد ،پرچــم ســرخ بایــد بــه اهتــزاز
در آیــد!
«آتش»
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ـت ؟
ـم چیسـ
و ا قعیت کمو نیسـ

همه چیز ریشه در شیوۀ
تولید سرمایهداری دارد؛
تنها راه حل
انقالب کمونیستی است!

هــر اتفــاق و تحــول مهــم اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی ،ماننــد
گســترش حریــقوار بیــکاری و فقــر ،تحمیــل حجــاب اجبــاری و
ســرکوب زنــان ،خطــر مهلــک بیآبــی و نابــودی محیــط زیســت،
صعــود موشــکوار قیمــت دالر ،ورشکســتگی صندوقهــای
بازنشســتگی ،دزدی ســپردههای مــردم توســط بانکهــا،
اختالسهــای نجومــی اصحــاب قــدرت ،تــب برجســازی و سدســازی
و کوهخــواری و دریاخــواری و باالخــره جنــگ در ســوریه و عــراق
توســط ســپاه پاســداران رژیــم جمهــوری اســامی و رویارویــی آن بــا
اســراییل در ســوریه و  ...همگــی بــه یــک دیگــر مرتبــط انــد .اینهــا
و تحــوالت سیاســی مهــم در منطقــه و جهــان ماننــد رشــد نیروهــای
اســامی فاشیســت (کــه جمهــوری اســامی ،پیشقــراول آن بــود) و
امــروز ،رشــد جریانهــای فاشیســت در اروپــا و آمریــکا و ورود آنهــا
بــه حکومتهــا ،جــدی شــدن خطــر جنــگ هســتهای کــه موجودیــت
انســان را بــه خطــر خواهــد انداخــت ،بهیکدیگــر مربــوط انــد .همــۀ
اینهــا ریشــه در شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری دارنــد .نگهبــان و
مدیــر ایــن شــیوۀ تولیــدی در ایــران ،امــروز جمهوری اســامی اســت.
امــا ایــن یــک شــیوۀ تولیــدی بینالمللــی اســت کــه ایــران را نیــز در
شــبکۀ تــار عنکبوتــی خــود بافتــه اســت.
زیربنــای ایــن شــیوۀ تولیــدی ،هرچــه اجتماعیتــر شــدن
تولیــد ثــروت امــا تصاحــب و کنتــرل خصوصــی آن توســط
قشــر قلیلــی بــه نــام طبقــه ســرمایهدار در ایــران و جهــان
اســت .ایــن تضــاد فاحــش مرتبــا بحرانهــای کوچــک و بــزرگ
بــرای بشــریت میآفرینــد و نشــانۀ گندیدگــی و منســوخ بــودن
نظــام ســرمایهداری اســت و فرقــی نمیکنــد کــه چــه نــوع رژیــم
و حکومتــی در راس آن باشــد و آیــا ســرمایهداری «دولتــی» باشــد
یــا «نئولیبــرال» .بــه قــول لنیــن ...« ،اجتماعــی شــدن تولیــد ...و
روابــط اقتصــادی خصوصــی و روابــط مالکیــت خصوصــی پوســتهای
اســت کــه دیگــر بــا هســتۀ خــود مطابقــت نداشــته و اگــر دفــع آن
مصنوعــا بــه تاخیــر انداختــه شــود ،ناگزیــر خواهــد گندیــد( ».لنیــن.
امپریالیســم بــه مثابــه باالتریــن مرحلــۀ ســرمایهداری .منتخــب آثــار
لنیــن .ص )439
بــدون اســتفاده از علــم اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی (نــه
فقــط کتــاب کاپیتــال نوشــته مارکــس ،بلکــه همچنیــن کتــاب
امپریالیســم ،بــه مثابــه باالتریــن مرحلــۀ ســرمایهداری نوشــتۀ لنیــن
و کتــاب آمریــکا در سراشــیب نوشــتۀ ریمونــد لوتــا بــر اســاس تزهای
بــاب آواکیــان) هرگــز نمــی تــوان بــه واقعیــت شــرایط حاکــم در
جهــان کنونــی از جملــه ایــران پــی بــرد و راه تغییــر انقالبــی آن را
دریافــت.
نظــام ســرمایهداری از اواخــر قــرن نوزدهــم ،تبدیــل بــه نظــام
ســرمایهداری امپریالیســتی شــد .یعنــی ،ســرمایهداری دیگــر در
شــکل ایــن فــرد و آن فــرد ســرمایهدار نیســت .بلکــه اساســا و عمدتــا

در شــکل انحصــارات بانکــی ،مالــی ،صنعتــی ،کشــاورزی و تجــاری
ســازمان یافتــه اســت .ایــن انحصــارات ،محــدود بــه ایــن کشــور و آن
کشــور نیســتند .بلکــه ســرمایه در ســطح جهانــی انباشــت میکنــد.
ســرمایهداری کل جهــان را در یــک فرآینــد واحــد درهــم تنیده اســت.
در واقــع ،اجتماعــی شــدن تولیــد و شــکلگیری بلوکهــای ســرمایه،
در مقیــاس جهانــی رخ میدهــد .ســرمایهداران بــزرگ ،دیگــر صرفــا
و فقــط ســرمایهداران ایــن ملــت و آن ملــت نیســتند .بلکــه بــود و
نبودشــان وابســته بــه فرآیندهــای بینالمللــی انباشــت ســرمایه اســت.
بهطــور مثــال ،در ایــران ،مراکــز قــدرت اقتصــادی ماننــد ســپاه
پاســداران و انــواع بانکهــا و موسســات اعتبــاری اســامی و غیــر
اســامی و پیمــانکاران بــزرگ مســکن و ســد و بــرج و  ...در راس
اســتثمار نیــروی کار و غــارت منابــع ایــران قــرار دارنــد .امــا ،ایــن
اســتثمار و انباشــت ســرمایه را در تعامــل بــا ســرمایهداری بینالمللــی
و بــر بســتر آن و در وابســتگی بــه آن ،پیــش میبرنــد .ایــران،
ســایت اصلــی و لنگــرگاه ایــن اســتثمارگران بــا ســاح و بیســاح
در تصاحــب و کنتــرل ثروتــی اســت کــه توســط کارگــران و دیگــر
زحمتکشــان ایــران بهطــور اجتماعــی تولیــد میشــود .امــا اینــان
بخشــی از یــک نظــام اقتصــادی و سیاســی بینالمللیانــد .در راس
ایــن نظــام بینالمللــی ســرمایهداری (یــا ســرمایهداری امپریالیســتی)
ِ
بــزرگ ثروتمندتریــن کشــورهای
عــده قلیلــی از ســرمایهداران
ســرمایهداری امپریالیســتی نشســتهاند کــه در نــزاع و رقابــت دائمــی
بــا یکدیگرنــد و دامنــۀ ایــن رقابــت ،بــه عرصــۀ سیاســت و در ادامــه
بــه زور آزماییهــای جنایتکارانــۀ نظامــی نیــز کشــیده میشــود.
ســرمایهداران ،فقــط از طریــق اســتثمار ،حاصــل کار و زحمــت
تودههــای مــردم را نمیمکنــد .آنــان هرگــز بهطــور «محترمانــه»
بــا یکدیگــر رقابــت نمیکننــد .اینهــا بــر بســتری از هــرج و مــرج و
رقابــت و توطئهچینــی و دغلبــازی ،ثــروت اجتماعــا تولیــد شــده را
بــه طــرق سیاســی و نظامــی و همچنیــن «ابزارهــای مالــی» تصاحــب
و کنتــرل میکننــد.
بیــگاری کشــیدن از مــردم صرفــا بــا نپرداختــن دستمزدهایشــان
انجــام نمیشــود .ابزارهــای مالــی نقــش مهمــی در ایــن کار دارنــد.
اثــرات کارکــرد ایــن «ابزارهــای مالــی» را مــردم در زندگــی روزمــره
خــود بــه شــکل چپــاول ســپردههای مــردم توســط بانکهــا ،نوســانات
نــرخ بهــرۀ بانکهــا ،ورشکســتگی صنــدوق بازنشســتگی و نوســانات دالر
تجربــه میکننــد .صعــود قیمــت دالر و بـیارزش شــدن ریــال ،در واقــع
دو بــار پوســت مــردم کار ُکــن را کنــده اســت :یــک بار بــا بیارزش شــدن
نیــروی کار .زیــرا ،پــول نماینــدۀ نیــروی کاری اســت کــه مــردم کار ُکــن
بــه ســرمایهداری فروختهانــد (در ایــن جــا ،عمــل جمعــی مــد نظــر
اســت و نــه فــردی) .و بــار دیگــر ،بــا بیــرون کشــیدن پــول مــردم از
جیبهایشــان.
ابزارهــای مالــی ،وســیلۀ بلعیــده شــدن ســرمایههای کوچــک توســط
ســرمایههای بــزرگ هــم هســتند .بانکهــا در زمــرۀ «ابزارهــای مالــی»
مهــم ســرمایهداری هســتند .لنیــن میگویــد ،در ایــن نظام ســرمایهداری،
« ...بانکهــا  ...بــه صاحبــان انحصــارات پــر قدرتــی مبــدل میشــوند کــه
تقریبــا تمــام ســرمایۀ پولی جمیــع ســرمایهداران و کارفرمایــان کوچک و
نیــز قســمت اعظمــی از وســایل تولیــد و مــواد خــام در یــک کشــور و در
یــک سلســله از کشــورها در اختیــار آنــان قــرار میگیــرد( »... .همانجــا.
ص)401
صنــدوق بازنشســتگی یکــی دیگــر از ایــن «ابزارهــای مالــی» اســت .ایــن
صنــدوق صرفــا محلــی کــه مــردم بیمــۀ بازنشســتگی خــود را بــه ودیعــه
گذاردهانــد نیســت .بلکــه نهــادی ماننــد بانکهــا اســت .لنیــن میگویــد:
« ...ســرمایههای چنــد میلیــاردی صندوقهــای پسانــداز در ماهیــت
امــر عمــا در اختیــار همــان ســاطین ســرمایه بانکــی اســت و از طــرف
دیگــر انحصــار دولتــی در جامعــۀ ســرمایهداری وســیلهای اســت بــرای
افزایــش و تحکیــم درآمدهــای میلیونرهــای فــان یــا بهمــان رشــتۀ
صنعــت کــه در شــرف ورشکســتگی اســت( ».همانجــا .ص )404

گزارش ارسالی به نشریۀ آتش

زندان فشافویه،
قعر جهنم!
گزارشــی از آنچــه بــر بازداشتشــدگان  8مــارس روز
جهانــی زن جلــوی وزارت کار گذشــت.
بــه دوســتان و مخاطبینــی کــه ایــن گــزارش را میخواننــد بایــد
بگویــم؛ ایــن متــن صرفــا گزارشــی اســت از وضعیــت اســفبار زندانیــان
مجتمــع ندامتــگاه تهــران بــزرگ (زنــدان فشــافویه) و رونــد بازداشــت،
بازجویــی و طــی مراحــل قضایــی پرونــده مــن در آن نیامــده اســت.
بالشــک در ایــن زنــدان ،حقــوق و کرامــت انســانی زندانیــان سیاســی
بــا اغــراض و کینــهورزی گارد زنــدان و عــدم تفکیــک جرائــم
و شــرایط غیــر انســانی حاکــم بــر ایــن زنــدان ،بیــش از ســایرین
لگدمــال میگــردد.
متهمیــن بــا دســتبند و پابنــد و ســوار ماشــین ون (داخــل اتــاق
قفسماننــد ون) از درب اصلــی زنــدان کــه روبــروی جــاده چــرم
شــهر قــرار گرفتــه؛ وارد زنــدان میشــوند .از ابتــدای ورود بــا توهیــن
و ســروصدا بــا زندانیــان برخــورد میشــود .ابتــدا محتویــات جیــب
زندانــی خالــی میشــود و بهغیــر از مــدارک شناســایی و پــول نقــد
بقیــه چیزهــا را دور میریزنــد .بعــد تــا آمــدن افســر نگهبــان در
ســالنی کــه جلــوی اتــاق اداری زنــدان واقــع شــده ،زندانــی را مجبــور
میکننــد رو بــه دیــوار بایســتد .بعــد از حــدود نیــم ســاعت و تحویــل
مــدارک بازداشــتگاه بــه بخــش اداری ،دســت و پــای زندانیــان را بــاز
میکننــد و آنهــا را مجبــور میکننــد در محوطــه ســالن و جلــوی
افــراد دیگــر لباســهای خــود را دربیاورنــد و کامــا برهنــه شــوند
ســپس مامــور زنــدان و چنــد ســرباز همــراه او بــرای احتمــاال تفریــح
و یــا تحقیــر زندانــی ،او را مجبــور میکننــد کــه بــا همــان حالــت
برهنــه چندبــار بشــین-برپا بــرود .درصــورت اعتــراض زندانــی هــم بــا
توهیــن و ســروصدا میگوینــد کــه احتمــال دارد مــواد مخــدر یــا
اشــیا دیگــر در مقعــد زندانــی جاســاز شــده و بــا ایــن کار میخواهنــد
مطمئــن شــوند کــه زندانــی چیــز اضافـهای بــا خــود بــه داخــل زندان
نمیبــرد .ســپس لباســهای زیــر ،کمربنــد ،بندکفــش و جورابهــای
زندانــی را داخــل ســطل آشــغال میریزنــد و از زندانــی میخواهنــد
بقیــه لباسهــای خــود را بپوشــد .بعــد از آن زندانیــان بــه داخــل
بخــش اداری میرونــد و تــک تــک جلــوی دوربیــن میایســتند تــا
از چهــره آنهــا عکــس گرفتــه شــود .همزمــان مشــخصات زندانــی
پرســیده میشــود تــا بــا مشــخصات قبلــی تطبیــق بدهنــد .بعــد
از ایــن مرحلــه از زندانیــان انگشــت نــگاری میشــوند .بعــد از آن
زندانیهــا را بــه صــف کــرده و ب ـه همــراه چنــد ســرباز بــا دســتبند
بــه افســر نگهبــان قرنطینــه  ۵-۱۰روزه (انــدرزگاه یــک  -ســالن دو)
تحویــل میدهنــد .از ایــن مرحلــه بــه بعــد دســتبند متهمیــن را
بــاز میکننــد و پــس از بــه صــف کــردن بــه ســمت انبــار لبــاس
میبرنــد .در آنجــا یکبــار دیگــر افــراد را مجبــور میکننــد در حضــور
یکدیگــر کامــا برهنــه شــوند .ســپس بــه هــر زندانــی یــک شــورت،
یــک زیرپــوش ،یــک جفــت دمپایــی و یــک حولــه میدهنــد .بعــد از
ایــن مرحلــه بصــورت فرمالیتــه زندانیــان را جلــوی بهــداری بــه صــف
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حــال ببینیــم ربــط ایــن چپاولهــا بــه زمینخــواری شــهری چیســت:
«احتــکار قطعــه زمینهــای واقــع در اطــراف شــهرهای بزرگــی کــه بــه
ســرعت در حــال توســعه هســتند نیــز یکــی از معامالت بســیار پر ســود
ســرمایه مالــی اســت .انحصــار بانکهــا اینجــا بــا انحصــار حــق االرض و
انحصــار طــرق مواصالتــی تــوام میشــوند( ».همانجــا .ص ) 411
و همــۀ اینهــا در دســت مراکــز قــدرت اقتصــادی اســت .عملکــرد
بانکهــا و «ابزارهــای مالــی» کامــا وابســته بــه «تقســیم مقامــات
مدیریــت» اســت .دعــوای میــان مراکــز قــدرت مختلــف بــر ســر
«شــهرداری تهــران» را بایــد در ایــن ارتبــاط دیــد و فهمیــد.
باالخــره ،همــۀ اینهــا بــا جنــگ تجــاری و جنــگ نظامــی میــان
قدرتهــای بــزرگ مرتبــط اســت« :اگــر میبینیــم ســرمایهداران جهــان
را تقســیم میکننــد ،علتــش کینهتــوزی خــاص آنــان نیســت .بلکــه
ـی تمرکــز آنهــا را وادار میکنــد بــرای تحصیــل ســود در
مرحلــۀ کنونـ ِ
ایــن راه گام گذارنــد .آنــان جهــان را "بــه نســبت ســرمایه"" ،بــه نســبت
نیــرو" تقســیم میکننــد .زیــرا در سیســتم تولید کاالیــی و ســرمایهداری
شــیوۀ دیگــری بــرای تقســیم نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .نیــرو نیــز
بــه نســبت تکامــل اقتصــادی و سیاســی تغییــر میکنــد( ».همانجــا .ص
)419
درک علمــی از کارکــرد نظــام ســرمایهداری مســتقیما بــه ایــن
نتیجهگیــری میرســد کــه :مصائــب تولیــد شــده توســط نظــام
ســرمایهداری ،بایــد یــک جــا جــواب بگیــرد .پرولتاریــا بایــد
نقشــه جنگــی بــرای ســرنگون کــردن تمــام ایــن سیســتم
را پیــش بگــذارد .مبــارزه و فــداکاری بــرای هــر چیــزی کمتــر
از انقالبــی کــه ایــن نظــام را ریشــهکن کنــد ،دور باطــل و بــه
هــدر رفتــن مبــارزات و فداکاریهایــی اســت کــه مــا در مقاومــت
علیــه شــرایط ســتم و اســتثمار میکنیــم .لنیــن ،در آســتانۀ جنــگ
جهانــی اول نوشــت« ،طبقــۀ ستمکشــی کــه بــرای آموختــن طــرز
اســتفاده از اســلحه و بهدســت آوردن آن نکوشــد فقــط شایســتۀ
آن اســت کــه بــا وی هماننــد بــرده رفتــار کننــد ... .در هــر جامعــۀ
طبقاتــی اعــم از ایــن کــه بنایــش بــر بردگــی یــا ســرواژ باشــد و
یــا ماننــد امــروز بــر کار مــزدوری ،در هــر حــال طبقــۀ ســتمگر
مســلح اســت ....شــعار مــا بایــد :تســلیح پرولتاریــا بــرای پیــروزی
بــر بــورژوازی ،ســلب مالکیــت از آن و خلــع ســاح آن باشــد ».ایــن
گفتــۀ تیــز و تکاندهنــدۀ لنیــن را بایــد درک کــرد و آگاهــی نســبت
بــه آن را در میــان تودههــای مــردم دامــن زد.
فروپاشــی سیاســی ،اقتصــادی و از هــم گســیختگی اجتماعــی
در ایــران ،بــه نقطــۀ عطــف خــود رســیده اســت .تحمیــل جنگــی
ویرانگــر از بیــرون و تبدیــل ایــران بــه صحنــۀ جنگــی خونیــن میــان
جنگســاالران ارتجاعــی گوناگــون ،یکــی از دورنماهایــی اســت که در
مقابــل جامعــه ظاهــر شــده اســت .امــا میتــوان و بایــد راهــی دیگــر،
راه انقــاب کمونیســتی و اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی نوین
در ایــران را بــاز کــرد .در ایــن راه ،مــا نــه تنهــا بــا ضــرورت ســرنگونی
جمهــوری اســامی مواجــه هســتیم بلکــه بهطــور غیرمســتقیم و در
شــرایطی بــه طــور مســتقیم ،بــا قدرتهــای امپریالیســتی مواجــه
خواهیــم شــد .آگاهــی نســبت بــه ایــن راه بایــد بهطــور عاجــل بــه
میــان مــردم بــرده شــود .تنهــا از ایــن طریــق میتــوان کاری کــرد
کــه تودههــای مــردم ،بهویــژه تحتانیتریــن و ســتمدیدهترین
آنهــا ،هنگامــی کــه الجــرم پــا در صحنــۀ مبــارزات سیاســی و خونین
میگذارنــد ،نــه تنهــا ســربازان انــواع و اقســام ارتشهــای ارتجاعــی
و امپریالیســت نشــوند ،بلکــه تبدیــل بــه نقشآفرینــان آگاه انقــاب
کمونیســتی در خدمــت بــه منافــع اکثریــت مــردم ایــران و جهــان
شــوند.
همــه بایــد بپرســند ،ایــن وضعیــت از کجــا آمــده و راه حــل آن
چیســت و جــواب آن را در «مانیفســت و برنامــۀ انقــاب کمونیســتی
در ایــران» بیابنــد.
«آتش»
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میکننــد و پــس از چنــد ســوال و جــواب ســطحی پزشــک زنــدان در
مــورد بیماریهــای خــاص و اعتیــاد و پــر کــردن یــک فــرم ،زندانیــان
را تحویــل وکیــل بنــد میدهنــد( .وکیــل بندهــا معمــوال از بیــن
زندانیــان بــا ســابقه و دارای محکومیــت طوالنــی انتخــاب میشــوند).
زندانیهــا پــس از طــی چنــد راهــرو بــه قرنطینــه یــک منتقــل
میشــوند .هــر وکیــل بنــد از بیــن زندانیانــی کــه ســابقه دعــوا و
چاقوکشــی دارنــد و اصطالحــا «الت» هســتند چنــد نفــر را بهعنــوان
انتظامــات قرنطینــه انتخــاب کــرده کــه ایــن افــراد مســئول برقــراری
نظــم مــورد نظــر وکیــل بنــد و افســر نگهبــان هســتند.
بــه هــر زندانــی دو تختــه پتــو میدهنــد (هرکــس کــه یکبــار پایــش
بــه زنــدان فشــافویه رســیده باشــد میدانــد کــه پتوهــا چقــدر کثیــف
هســتند؛ روی پتوهــا اســتفراغ ،باقیمانــده غــذا و لکههــای دیگــر کامــا
مشــهود اســت و اکثــرا پتوهــا چنــد ســال شســته نشــده و پــر از ســاس
و شــپش است).
قبــل از ورود بــه قرنطینــه ،هــر زندانــی پشــت پــردهای کــه روب ـهروی
درب قرنطینــه کشــیدهاند مجــددا یکبــار دیگــر جلــوی انتظامــات
کامــا برهنــه و تفتیــش میشــود( .الزم اســت بگویــم برهنــه کــردن
زندانــی جلــوی جمــع و آن هــم بــه دفعــات ،نقــض واضــح حقــوق
زندانــی و از بدتریــن اشــکال تحقیــر و شــکنجه محســوب میگــردد).
بعــد از ایــن بــا پوشــیدن لبــاس و دادن کارت تلفــن ،زندانــی بــا پتوهــا
و یــک عــدد لیــوان یکبــار مصــرف پالســتیکی و یــک عــدد قاشــق
یکبــار مصــرف پالســتیکی بــه داخــل قرنطینــه هدایــت میشــوند .بــه
زندانــی تاکیــد میشــود کــه ایــن قاشــق و لیــوان یکبــار مصــرف بایــد
تــا پایــان قرنطینــه حفــظ شــود چــون بــرای آب و غــذا خــوردن فقــط
از همــان یــک عــدد بایــد اســتفاده کننــد.
مطلــب مهمــی کــه در ابتــدای گــزارش ذکــر نشــد ایــن اســت کــه
موقــع ورود بــه زنــدان ،مبلــغ پانــزده هــزار تومــان از پــول نقــد هــر
زندانــی ضبــط میشــد تــا یــک هفتــه بعــد ،از بانــک پارســیان یــا
پاســارگاد برایــش کارت اعتبــاری مخصــوص خریــد در زنــدان صــادر
شــود .در طــی یــک هفتــه اول ،زندانیــان تــازه وارد قــادر بــه خریــد از
فروشــگاه زنــدان و شــارژ کــردن کارت تلفــن نیســتند.
شــب اول قرنطینــه؛ زندانیــان تــازه وارد را در اتاقهــا (ســلول هــا)
تقســیم میکردنــد .در هــر اتــاق دو یــا ســه تخــت ۳طبقــه هســت کــه
بخاطــر تعــداد زیــاد زندانیــان ،عــده ی زیــادی مجبــور میشــوند روی
زمیــن و زیــر تخــت هــا در شــرایطی کامــا غیــر بهداشــتی بخوابنــد .در
هــر اتــاق یــک توالــت و حمــام هســت کــه بصــورت یکجــا و در فضایــی
بــه متــراژ یــک متــر در دو متــر قــرار گرفتــه و بــا یــک پــرده ســفید
رنــگ از فضــای اتــاق جــدا شــده انــد.
حمامهــا دوش ندارنــد آب گــرم هــم وجــود نــدارد .در طــول شــبانهروز
فقــط دو ســاعت قبــل از ظهــر و چنــد ســاعت از عصــر تــا ســر شــب
آب حمــام و توالــت وصــل میشــود کــه ایــن آب هــم از چاههــای
حفرشــده در محوطــه زنــدان فشــافویه تامیــن میشــود .بــه دلیــل
نداشــتن کارت اعتبــاری بــرای خریــد ،افــراد نمیتواننــد از بوفــه زنــدان
آبمعدنــی بخرنــد و همگــی مجبــور هســتند از همــان آب آلــوده و
بدمــزهای کــه از چــاه میآیــد بهعنــوان آب آشــامیدنی اســتفاده
کننــد .تفکیــک جرائــم در زندانهــا رعایــت نمیشــود .مثــا زندانیــان
بــا جرائــم ســرقت مســلحانه ،فــروش مــواد مخــدر ،ضــرب و جــرح و...
در کنــار زندانیــان سیاســی نگهــداری میشــوند .فقــط معتــادان بــه
مــواد مخــدر بصــورت جداگانــه در دو اتــاق در شــرایط وخیمــی از
لحــاظ پزشــکی و بهداشــتی تفکیــک میشــوند و روزانــه یــک یــا دو
نوبــت تحــت نظــر انتظامــات زنــدان بــه آنهــا قــرص متــادون داده
میشــود.
المــپ راهروهــا و اتاقهــا شــبانهروزی روشــن اســت .در ســقف هــر
اتــاق دو عــدد جعبــه فلــزی مربــوط بــه دســتگاه پارازیــت بــرای مختــل
کــردن موبایلهایــی کــه احتمــال میدادنــد قاچاقــی وارد قرنطینــه
شــده باشــد ،نصــب شــده اســت( .جلــوی درب دو اتــاق در طبقــه
دوم ســالن  Bو بــاالی قرنطینــه دراویــش ،دو جعبــه فلــزی متفــاوت

هــم نصــب شــده بــود کــه احتمــاال مربــوط بــه دســتگاه شــنود بــرای
گفتگوهــا و مراســمات دراویــش اســتفاده میشــد( .البتــه ایــن ادعــا
فقــط حــدس و گمــان بعضــی از زندانیــان بــود و دقیقــا نمیتــوان
ادعــای شــنود را بصــورت قطعــی مطــرح کــرد).
بیــدار بــاش بدیــن شــکل بــود کــه هــر روز ســاعت شــش صبــح بــا
ســروصدا و توهیــن ،انتظامــات همــه زندانیــان را بیــدار میکردنــد و از
آنجــا کــه در هــر اتــاق بیشــتر از بیســت زندانــی حضــور داشــت اســامی
افــرادی کــه قــرار بــود در آن تاریــخ بــه دادســرا بــرده شــوند جلــوی
هــر اتــاق خوانــده میشــد .ســاعت هفــت صبــح بــا صــدای بلندگــوی
زنــدان همــه را بــه هواخــوری اجبــاری میبردنــد .بــا توهیــن و تشــر
افســر نگهبــان و انتظامــات ،زندانیــان را بــرای آمارگیــری بــه صــف
میکردنــد و بعــد از حــدود یــک ســاعت کــه آمارگیــری تمــام میشــد
همــه بــه اتاقهــا برمیگشــتند .ســاعت ۱۲ظهــر زندانیــان بــرای ناهــار
بــه داخــل برمیگشــتند برگردانــده میشــدند و ســاعت یــک ناهــار
توزیــع میشــد .بعــد از ناهــار حــدود  3:30بعدازظهــر مجــددا همــه
بــه هواخــوری اجبــاری بــرده میشــدند و مجــددا آمارگیــری انجــام
میشــد .ســاعت ده و نیــم شــب و پــس از توزیــع شــام از بلندگــوی
زنــدان اعــام خاموشــی میشــد و درب همــه اتاقهــا توســط انتظامــات
قفــل میشــد.
از آنجایــی کــه کارت اعتبــاری بــرای خریــد نداشــتیم ،کارت تلفــن
شــارژ نداشــت و امــکان تمــاس بــا بیــرون از زنــدان فراهــم نبــود.
روز دوم قرنطینــه ،زندانبــان (فــردی بــه نــام کرمــی) همــه زندانیــان
جدیــد را در ســالن  Aبــه صــف میکــرد و چهــار بــرگ شــامل
تســت روانشناســی و ســواالت عقیدتــی بیــن آنهــا توزیــع میکــرد.
ســوالهای عقیدتــی بطــور صریــح مصــداق تفتیــش عقیــده بــود .مثــا
آیــا مســلمان هســتید؟ آیــا در نمــاز جمعــه شــرکت میکنیــد؟ آیــا
بــه والیــت فقیــه اعتقــاد داریــد؟ آیــا روزه میگیریــد؟ (ایــن قســمت
از ســواالت را علیرغــم اصــرار زندانبانــان ،خیلــی از بازداشــت شــدگان
جــواب نمیدهنــد).
بعــد از حــدود یــک هفتــه و گذرانــدن قرنطینــه اول ،زندانیــان بــه
قرنطینــه دوم (قرنطینــه  ۴۵روزه) منتقــل میشــوند.
در قرنطینــه  ۴۵روزه ،شــرایط همــان بــود حتــی بدتــر از قرنطینــه
اول ،فقــط تنهــا تفاوتــش ایــن بــود کــه کارت اعتباریمــان رســید و
توانســتیم کارت تلفــن را شــارژ کنیــم و یــا بشــقاب ،لیــوان ،قاشــق،
آبمعدنــی و شــلوار راحتــی بخریــم .امــا شــرایط بدتــرش ایــن بــود کــه
مثــا تنهــا دو حمــام بــرای صــد زندانــی ســالن مــا موجــود بــود .آب
گــرم داشــتیم امــا حمامهــا درب نداشــت و از آنجایــی کــه زندانیهــا
جلــوی حمامهــا صــف میکشــیدند؛ هرکــس بــه ناچــار میبایســت
جلــوی چشــم بقیــه زندانیــان حمــام کنــد.
در قرنطینــه دوم هــم مثــل قرنطینــه اول تفکیــک جرائــم رعایــت
نمیشــد ،متأســفانه زندانیــان خطرنــاک بــا درب قوطــی کنســرو و
اشــیا فلــزی دیگــر کــه از بوفــه میخریدنــد بــرای خــود چیــزی شــبیه
چاقــو درســت میکردنــد کــه ایــن مســأله اوضــاع را بدتــر میکــرد.
در ســلولهای قرنطینــه دوم یــک نفــر از طــرف وکیــل بنــد مســئول
بــود تــا در ازای گرفتــن ســیگار ،شــوینده و چیزهــای مصرفــی دیگــر؛
ناهــار و شــام را در بشــقاب زندانیــان توزیــع کنــد .در قرنطینــه ۴۵روزه،
هــر ســه روز در میــان از هــر اتــاق یــک زندانــی موظــف بــود بــه انــدازه
قیمــت یــک پاکــت ســیگار بهمــن یــا وینســتون (بســته بــه میــل
وکیــل بنــد) از کارت اعتبــاری خــود بــه وکیــل بنــد بپــردازد .فــروش
قرصهــای مخــدر در قرنطینــه دوم کامــا علنــی توســط انتظامــات
انجــام میشــد؛ هــر قــرص متــادون  ۳هــزار تومــان و هــر قــرصB2
بــه قیمــت  5هزارتومــان بــه فــروش میرســد.
ایــن گــزارش را بــدون ذرهای اغــراق و غلــو نوشــتهام و امیــدوارم بــا
انتشــار آن بتوانــم گوشــهای از وضعیــت غیرانســانی و اســفبار زنــدان
فشــافویه را در اختیــار نهادهــای مدافــع حقــوق انســانی و احــزاب و
ســازمانهای پیگیــر وضعیــت زندانیــان ،گذاشــته باشــم.
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