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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
ضرورت بررسی وضعیت زندانهای
جمهوری اسالمی
کیومرث منصوری
بررسی وضعیت زندانهای جمهوری اسالمی خصوصا دهه شصت از
ضروریات مبرم جنبش است که تا حال بیشتر به خاطره نویسی بسنده شده
است در حالی که بررسی تحوالت دهه شصت در زندانها شناخت بیشتری از
نیروهای سیاسی و عملکردشان در سالهای  58و  59و  60وافکار و اندیشه
هایی که در پس این عملکرد وجود داشت بدست میدهد .فکر میکنم هر
گونه مقایسه زندان و زندانی جمهوری اسالمی با زندان و زندانی رژیم شاه
مقایسه ای غیر منطقی است .نیروهای سیاسی زمان شاه نیروهای روشنفکر
پیشرو بودند و بالطبع ان زندانیان سیاسی رژیم شاه هم از همین ترکیب
برخوردار بودند و طبیعتا نوع برخورد با زندانبان هم از سطح باالتری
برخوردار بود .زندانی از بدو ورود از اهداف و مواضع سازمانی دفاع
میکرد و زندانی بریده هم واقعا بریده بود ( حال به شکل منفعل یا در خدمت
رژیم فرقی نمیکرد ) و هر چیزی به اسم باورهای سیاسی و اهداف سازمانی
برایش بی ارزش شده بود .در سال  60جریانات مختلف به راحتی از جانب
نیروهای بی تجربه و کم توان دادستانی ( که اغلب از عناصر سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی تشکیل شده بود ) به راحتی ضربه میخورند و در
مواردی عمق ضربه تا دستگیری کمبته مرکزی پیش میرود که در کمترین
زمان ممکن تن به همکاری و مصاحبه میدهند و یا در موردی یکی از
اعضای برجسته سازمانی به محض دستگیری به بازجو میگوید من در
زندان شاه زیاد کتک خورده ام دیگر نمیتوانم هر چه بخواهید میگویم ،از
این دست موارد زیاد است ولی چرا چنین بوده ؟
نیروهای سیاسی در دو سال  58و  59در حد توان و موقعیت خود از
پایگاه توده ایی برخوردار بودند هر کدام طیف وسیعی از هواداران را که
از دانشجویان و دانش اموزان و توده های شهری تشکیل شده بود به گرد
خود جمع کرده بودند ،هوادارانی که اغلب از توان تئوریک پایین ولی شور
و شوق و انرژی باال برخوردار بودند البته نمیتوان خرده هم گرفت ،در
شرایطی که جامعه هر لحظه ابستن تحوالت سیاسی جدید بود به صورتی
که حتی رهبران نیروهای سیاسی از تحلیل به موقع و انطباق سریع و اتخاذ
مواضع الزم عاجز بودند و به قول امروزیها  Updateنمیشدند از هوداران
چه انتظاری میرفت .رهبران سازمانهای چپ از جو نسبتا بازی که در ان
دو سال در جامعه وجود داشت و طیف وسیع هوداران که جذب این جریانات
شده بودند آنچنان سرخوش بودند که اصال نتوانستند موج سرکوب گسترده
توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را پیش بینی کنند و وقتی موج
سرکوب رسید و دستگیریها شروع شد این هواداران حیران و سرگردان
بودند که بدون هیچ تحلیل مشخصی طعمه گرگهای جمهوری اسالمی
میشدند .حتی زمانی که مجاهدین اعالم فاز نظامی کردند و با تشکیل تیمهای
عملیاتی و انجام تظاهرات مسلحانه به خوبی نشان دادند که از قبل با برنامه
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ضرورت بررسی وضعیت زندانهای ...
ریزی و تدارکات الزم خود را برای چنین روزهایی اماده کرده بودند و
در عوض نیروهای چپ از تحلیل چگونگی ان و اتخاذ تاکتیک مناسب
عاجز شدند ،سازمانی بدون هیچ تحلیل مشخص برای انکه از غافله عقب
نماند یکشبه طرح جوخه های رزمی را ارائه میدهد که حتی انچنان به
مرحله عمل هم نمیتواند برساند ،سازمانی تمام توان خود را جمع میکند و
در اقدامی جسورانه شهری را از چنگ پاسداران جنایتکار ازاد میکنند و
میپندارد دیگر تمام شده و کمر رژیم شکسته است و . ......زندانها مملو از
نیروها و هوداران سازمانهای انقالبی و حتی ضد انقالبی میشود که هیچ
کدام انتظار ان همه درنده خویی و وحشیگری مزدوران رژیم در زندانها را
نداشتند ( برخی که حتی از رهبران خود اموخته بودند رژیم را دوست خود
بدانند ) .به قول رفیق لنین آنچه میگوییم معیار نیست بلکه انچه عمل میکنیم
معیار است ( نقل به مضمون) ،بدون هیچ گونه تعصبی این واقعیت را باید
بپذیریم که نیروهای چپ که به واسطه پایگاه طبقاتی خویش خود را قطبی از
سازماندهی و تشکل و تئوری میدانستند توسط مجاهدین خرده بورژوا مذبذب
بی ریشه بازی خوردند و قربانی شدند ،مجاهدین این خط را جا انداختند (
البته مدت کوتاهی هم نتیجه گرفتند ) ( به دالیل امنیتی از ذکر جزییات بیشتر
خوداری میکنم ) ولیکن در نهایت به نفع رژیم تمام شد و نیروهای چپ بار
دیگر عمال دنباله رو و بازی خورده این جریان شدند توبه به عنوان ابزاری
دست رژیم افتاد و هواداران سازمانهای چپ بدون اینکه هیچ گونه خط و
تحلیل مشخصی از رهبران داشته باشند تنها توانستند خود را انطباق دهند
و برای حفظ خود در ظاهر نادم و پشیمان جلوه کنند در حالی که در درون
دریایی از عشق و نفرت بودند ( خیلی مکانیکی و سخیف خواهد بود که این
توبه را با ان توبه که در زمان شاه معمول بود یکسان بدانیم ) حتی وقتی
برخی رهبران با چند چک واقعا توبه میکردند و تن به مصاحبه تلویزیونی
میدادند هوداران در حالی که میگفتند توبه کردیم و از هیچ جریانی طرفداری
نمیکنیم در عمل به خاطر عدم انجام مصاحبه تلویزیونی و یا نوشتن ندامت
نامه در انفرادیهای اسایشگاه و  209و گوهردشت روزگار میگذراندند.
ناگفته نماند که رژیم با استفاده از جو توبه در مراحل بازجویی فشار زیادی
به زندانی اعمال میکرد و در موارد زیادی پذیرش توبه توسط زندانی تبعات
بعدی را به دنبال داشت و به تخلیه اطالعاتی و همکاری در بازجویی از
دیگران و نقاب به سر کردن و گردش در راهرو بندهای قزلحصار و اتاقهای
اوین برای شناسایی افراد گرفته تا انواع مصاحبه ها ،امثال " ولی پانصد "
به عنوان سر گردان مجاهدین که برای اثبات توبه خود تمام نیروهای زیر
دست خود را معرفی کرد و در تمام مراحل بازجویی و شکنجه انها شرکت
کرد حتی نیروهای دادستانی را سر قرارها برد و در نهایت اعدام شد ،کم
نبودند البته ناگفته نماند که اغلب این توابین از مجاهدین بود .در واقعه 30
خرداد هواداران نیروهای چپ عمال سیاهی لشگر مجاهدین شدند و بعد
از هفت تیر و شروع فاز نظامی سازمانهای چپ از جمع کردن نیروهای
خود و خنثی کردن ضربات رژیم عاجز شدند و برخی که در یک تراژدی
مضحک حتی نتوانستند کمیته مرکزی خود را از ضربات رژیم مصون
بدارند .هنگامی که در مرداد  60مجاهدین با خیل گسترده از نیروهای خود
در زندانها مواجه شدند تعدادی از نفرات خود را اگاهانه راهی زندان میکنند
تا خط رهبری را مبنی بر توبه مصلحتی در زندان به اجرا گذارند با این
دید که نیروهایشان با پذیرفتن توبه هر چه زودتر ازاد شوند و به صفوف
تشکیالت باز گردند .در چنین شرایطی در قزلحصار هم توابین به همراه
پدرشان " حاج داوود رحمانی " ترکتازی میکردند و بدنبال افراد مسئله دار
بودند به عنوان نمونه بند  3مجرد حوزه " بهزاد نظامی " بود ،بند  2عمومی
که " مجتبی حیدری" و به عنوان مسئول بند و معاونش " اسماعیل نریمیسا
" انجام وظیفه میکردند ،بند  2مجرد که به بند سر موضعیها معروف بود
" حمید جعفری " التزام رکاب حاج داوود بود و جالب این است که در این
بند روزی دو بار جیره کابل داشتیند و نفرات هر سلول به نوبت زیر هشت
بند جمع میشدند و میبایست از تونلی که از پاسداران و توابین کابل به دست
درست شده بود مگذشتند و با سر و کله و بدن زخمی و باد کرده به سلولشان
میرفتند سلولی دو در یک متر که بین  15تا  20نفر در ان زندگی میکردند
و بعد از مدتی به این افتخار نایل شدند که یکشب با کامیونهای حمل گوشت
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به زندان مخوف گوهردشت منتقل شوند و جز اولین نفراتی باشند که
انفرادیهای این زندان را افتتاح میکنند و مدت دو سال این انفرادیها افرادی
را که برای خالصی از ان حاضر به مصاحبه و یا نوشتن توبه نامه نبودند
تحمل کرد.
در طی سالهای  60تا  67انسانهای مصمم و با ایمانی ( و توبه کرده !!! ) در
ان شرایط مخوف پلیسی تالش کردند تا حداقل تشکل و انسجام را در بندهای
 1مجرد  2مجرد  1عمومی  2عمومی قزلحصار ،بندهای انفرادی و عمومی
گوهردشت ،بندهای  1و  2و 3اوین بوجود اورند و به خوبی هم موفق شدند
و تشکیالت داخل زندان و ارتباط منظم بین نیروهای مختلف داخل زندان
به شکل حوزه ای روح و جسم زندانبان را میخورد بیشتر از ان جهت که
مطمئن بود ارتباطاتی وجود دارد ولی نمیتوانست برای متالشی کردن ان
موفقعیتی بدست اورد .به عنوان نمونه نوعی اعتصاب غذا ( یا بهتر بگویم
تحریم گرفتن غذا از زیر هشت چون توسط زندانیان عادی صورت میگرفت
) بند یک عمومی در سال  65در اعتراض به حضور چهل نفر زندانی
عادی که زندانبان برای اذیت و ازار زندانیان سیاسی وارد این بند کرده و
مسئولیت بند را به انها واگذار کرده بود صورت گرفت و بعد از حدود یک
ماه که این اعتصاب طول کشید عمال زندانی توبه کرده پیروز و زندانبان
عقب نشست ولی تا مدتها هر چه تالش کرد نتوانست رهبران این حرکت
را به چنگ اورد و یا در مورد ورزش عمومی که در ساعات هواخوری
بند یک با همراهی همه نیروهای سیاسی صورت میگرفت و کم کم به
بندهای دیگر سرایت کرد ،زندانبان هر چه کوشید با ضرب و شتم و انفرادی
اسایشگاه فرستادن برخی افراد و یا کاهش ساعت هواخوری جلوی ان را
بگیرد موفق نشد این زندانیان توبه کرده را سر جایشان بنشاند .شکل گیری و
رشد تشکلهای داخل زندان و ارتقاء سطح برخوردها از برخوردهای فردی
به برخوردهای جمعی در طی سالهای  60تا  67و افزایش روحیه زندانیان
در مقابل ضرب و شتم و ارعاب رژیم ،موجب نگرانی و هراس رژیم شده
بود و زندانبان نمیتوانست شرایط رعب و وحشت سالهای  60و 61را
در زندانها حفظ کند ،این روحیه میتوانست به سطح جامعه منتقل شود که
تبعات غیر قابل کنترلی برای رژیم داشت .رژیم همواره مترصد فرصتی
بود که بتواند با سرکوب گسترده کنترل زندانها را بدست گیرد و بار دیگر
خط توبه را اعمال کند .بدون هیچ اغراقی باید گفت که اینبار هم عملیات "
فروغ جاویدان " مجاهدین و جوی که در جامعه ایجاد کرد عمال اتو الزم را
بدست رژیم داد و رژیم با تشکیل محاکم قرون وسطی ای و قتل عام زندانیان
اوج درنده خویی و رذالت خود را به نمایش گذاشت .نتیجه این عملیات کور
رهبری مجاهدین جز به جا گذاردن اجساد صدها انسان شریف در جاده های
اسالم اباد و هزاران انقالبی پاک و شرافتمند باالی چوبه های دار و تشدید
جو خفقان و ارعاب در جامعه و یک رژیم جانی پیروز چیز دیگری نبوده.
گفتنیها بسیار است ،امیدوارم در شرایط مناسبی بتوان به طور جامع به تمام
مسایل زندان و عملکرد یک به یک جریانات سیاسی داخل زندانها پرداخت
که خود حدیث مفصلی است.
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دمکراسی کودک کش ...
و یا آن یکی تونی حیوان
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طومار امضا برای افزایش دستمزد ها ؛ یا
فرمان عقب نشینی به کارگران!
عمو اوغلی

و بوش یانکی
و صد ها از این کرکس ها
خرج دارند
و چه چیز بهتر از "دموکراسی" ما
برای " نجات پوند و دالر و یوری " آنها؟
اما ای بی شرفهای درنده
وقتی که سالح هایتان
به دست " ستمدیدگان" بیفتد
دموکراسی به شما نشان دهند
که آن سرش ناپیدا

آیا دموکراسی اینه که کودکان را بکشی؟
ترجمه بخشی از یک گزارش :صبا راهی
سرباز اسراییلی بطرف سه دختر مان را هدف گلوله قرار داد با وجودی که
ما از فرمان اجباری ترک منزلمان پیروی کرده و مشغول رفتن بودیم T
من تماشا کردم که سرباز اسراییلی دو دختر کوچکم را کشت و دختر سوم
بشدت مجروح شد .امل میگوید :خالد 2ساله و سواد  7ساله توسط سربازی
که با اسلحه نیمه اتومات شلیک میکرد کشته شدند .دختر سوم او  ،سومار،
 4ساله که بدلیل آسیب دیدگی وخیم ستون فقرات در بخش مرافبت های ویژه
بیمارستان بلژیک بستری میباشد .آقای عابد رابو که بعنوان پلیس از بخش
مقامات " فتح" مستفر در راموال حقوق دریافت میکند .گفت :دو سرباز
مشغول خوردن چیبس بودند که یکی از آنها از تانک بیرون آمد با تفنگ
و به بچه های من شلیک کرد .این خانواده میگوید که کودکان آنها با تفنگ
های ام  16و با ضرب  12گلوله کشته شدند .در حالیکه سواد که مرده بود
را حمل میکردم همسرم عمل و برادرم ابراهیم ،سواد را سربازها باالخره
به ما اجازه دادند پیاده دو کیلومتر راه برویم تا وسیله ای پیدا کردیم که ما را
به بیمارستان برساند.
او اضافه میکند :ما حماس نیستیم ،کودکان من حماس نبودند .و اگر آنها
تصمیم داشتند به کسی شلیک کنند میبایست به من شلیک میکردند .او
همچنین میگوید :از نهاد های بین المللی و صلیب سرخ میخواهم که از
اسراییل بپرسند که چرا با ما اینکار را کرده اند؟ آنها از " دموکراسی"
حرف میزنند .آیا دموکراسی اینه که کودکان را بکشی؟
کودکان به آنها چه کردند؟ خونه ی من به اونا چکار کرد؟
زندگی منو نابود کردند
Khaled Abed Rabbo in the remains of his family house,
destroyed during the three-week Israeli offensive
www.independ ent.co.uk/ news/world/ middle-east/ gazai-watched- an-israeli- soldier-shoot- dead-my-two- littlegirls- 1452294.html
تنها تبهکاران از جنایات هیتلرهای صهونیست دفاع میکنند و تنها جنایتکاران
اسراییل اشغالگر را به رسمیت میشناسند.

افزایش مداوم فشار اقتصادی بردوش کارگران ،افزایش قیمت مایحتاج اولیه
زندگی و بیکارسازیهای وسیع ،عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزدها،
جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل کارگری سرکوب اعتراضات و
اعتصابات پراکنده وضعیتی را پیش آورده است که کارگران معترض از
جمله عناصر پیش رو کارگری به همراه روشنفکران طرفدار طبقه کارگر
هر از چند گاهی تالش میکنند با دست زدن به اقداماتی و طرح خواستهائی
سراسری بلکه بتوانند منشاء اثری در بیداری و به میدان کشیده شدن توده
های وسیعی از کارگران شوند.
اخیرا نیز درهمین راستا با توجه به سطح پائین دستمزد ها و عدم تناسب
آن با سطح مخارج تامین اولیه ترین مایحتاج زندگی تعدادی از تشکل های
کارگری ضمن فراخوانی خواستار افزایش دستمزد کارگران شده اند .این
افراد و تشکل ها همه کارگران در سراسر کشور خواسته اند تا با امضای
گسترده طوماری به عنوان قدم اول برای افزايش دستمزدها به حرکت آنها
بپیوندند.
تردیدی نیست که خواست افزایش دستمزد یکی از مبرمترین خواست
های کارگران ایران و بخش دیگری ازحقوق بگیران نظیر معلمان جامعه
محسوب میشود .و بدون شک باید مورد پشتیبانی همه فعالین کارگری و
مردم زحمتکش قرارگیرد اما مسئله مهم این است که متاسفانه ما در شرایطی
قرار داریم که کارفرماها حتی از پرداخت دستمزد اندک فعلی کارگران هم
سرباز میزنند و یا ماه ها به عقب می اندازند .در چنین شرایطی تشویق
کارگران به عملی بی اثر نظیر جمع کردن طومار امضاء به جای تشویق
آنها به دست زدن به اعتصابات متحد و اعتزاضات و تظاهرات خیابانی و
تداوم این مبارزات ممکن است به پائین آوردن سطح مبارزات کارگران
منجر شود و به جای سوق دادن آنها به مبارزاتی متشکل و متحد به انفراد
منشی بین شان دامن زند و یا از ارتقای سطح مبارزات کارگران جلوگیری
کند .فراخوان دهندگان باید در نظرداشته باشند که ابزار و قدرت کارگر
درمواجه با صاحبان سرمایه اعتصاب و اشکال مختلف آن است نه جمع
کردن تومار امضا! اگر کارگران تاکنون با صدها اعتصاب و تظاهرات
و بستن خیابانها به مقابله با تهاجم سرمایه برخواسته اند امروز نیز کماکان
ابزار اعتصاب مهم ترین و موثرترین ابزار مبارزات کارگران است و
در شرایطی که ضعف مهم جنبش کارگری در این مبارزات عدم اتحاد و
گستردگی اعتصابات است اتخاذ تاکتیکهائی نظیر جمع آوری امضا به جای
کمک به رفع این ضعف و کمبود بیشتر و در عمل تشویق کارگران به عقب
نشینی و توسل جستن به طومار امضاء فرمان عقب نشینی دادن به کارگران
است.
متن فراخوان بیانیه سندیکاها و گروهای کارگری افزايش دستمزدها و
برخورداری از يک زندگی انسانی حق مسلم ماست
ياران و همکاران
سالهاست ما کارگران به دليل دستمزدهای پايين و افزايش بی وقفه هزينه
های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنيم و بطور دائمی و
روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم .در طول اين سالها هر کدام
از ما بنوبه خود تالش کرده ايم از طريق اضافه کاريهای طاقت فرسا و دست
و پا کردن شغل دومی ،درصد ناچيزی از رنج و آالم خانواده هايمان برای
گذران زندگی را کاهش دهيم.
اما واقعيت اين است که ديگر با اين دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود،
نه اضافه کاری و نه شغل دوم نميتواند گرهی از فقر و تنگدستی ما باز کند.
گذشته از اين ،آيا شايسته است ما به دليل دستمزدهای پايين و فشار کمرشکن
هزينه های زندگی مجبور شويم تن به اضافه کاريهای طاقت فرسا و شغل
دوم بسپاريم و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده خود را به منزل برسانيم
بقیه در صفحه 4

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا
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بقیه از صفحه 3

طومار امضاء برای افزایش ...
و حالی و فرصتی برای استراحت و تفريح و بودن در کنار خانواده نداشته
باشيم.
دوستان و همکاران
ما توليد کنندگان اصلی تمامی ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستيم و اين
حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمی کار ،چنان دستمزدی
دريافت کنيم که ضمن برخورداری از رفاه و آسايش ،ديگر مجبور نشويم به
اضافه کاريهای طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهيم.
اين حق ماست و حق گرفتنی است .از اينرو ما امضا کنندگان اين بيانيه از
شما همکاران در تمامی کارخانه ها ،پروژه های خدماتی و ساختمانی و
غيره در سراسر کشور ميخواهيم تا با امضای گسترده طومار زير به عنوان
قدم اول برای افزايش دستمزدها به حرکت ما بپيونديد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحاديه آزاد
کارگران ايران – سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه -
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه – کارگران شرکت ريسندگی
پرريس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمع هايی
از کارگران :عسلويه – شرکت صتايع فلزی  -لوله و پوشش سلفچگان-
الستيک البرز -نورد لوله و پروفيل ساوه -شرکت مکان سازان  -پتروشيمی
پلی اتلين سنگين کرمانشاه -کارخانه فرامان صنعت  -کارخانه اخگر گاز
 شرکت سيم کابل  -آجر پزی شيل سنندج – کارخانه نير پارس  -گونیبافی سما  -شرکت آجين سازه  -کارخانه فراساز  -صنايع شيميائی اصفهان
 - LABپتروشيمی اصفهان و جمعهايی از کارگران ساختماني
 ۲۶آذر ماه هزار و سيصد و هشتاد و هفت

توضيح:
کارگرانی که در سراسر کشور قصد پيوستن به طومار جمع آوری امضا
برای افزايش دستمزدها را دارند ميتوانند با شماره تلفنهای زير تماس بگيرند:
 -۱تهران و استانهای شمالی:
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اسالمي
دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته برای ما کارگران و ساير بخشهای
حقوق بگير همچون معلمان ،بازنشستگان و کارمندان جزء تعيين شده است،
بهيچوجه در طول اين سالها کفاف هزينه های زندگی ما را نکرده و با
سير صعودی هر ساله تورم ،سال به سال خانواده های ما در فقر و فالکت
بيشتری فرو رفته اند .بطوريکه در شرايط حاضر و با توجه به گرانی سر
سام آور مايحتاج زندگی ،ما ديگر قادر به تامين حداقل معيشت نيز برای خود
و خانواده هايمان نيستيم.
سال قبل حداقل دستمزد را برای سال هشتاد و هفت  ۲۱۹۶۰۰تومان تعيين
کرديد ،اما ميزان خط فقر باالی ششصد هزار تومان بود ،اين در حالی است
که در طول سال جاری با افزايش بی سابقه تورم ،فقر و فالکت بيش از پيش
سايه شوم خود را بر زندگی ما گستراند و کمر ما بيش از هر زمان ديگری
در زير فشار فقر و نداری خرد شد.
هر انسان شريف و منصفی که در اين مملکت زندگی ميکند ميداند که حتی
با يک ميليون تومان هم ،نميتوان آنچنان که شايسته ی شان انسان است
زندگی کرد.
حال سوال ما ازهمه شما کسانی که در کليه سطوح دولتی در تعيين حداقل
دستمزدها سياست گذاری می کنيد اين است که آيا واقعا حاضريد با دويست -
سيصد هزار تومان در ماه ،حتی سه روز زندگی کنيد؟ پس چرا ما کارگران
بايد اين را قبول کنيم؟ چرا ما بايد اين را قبول کنيم که سهم ما از توليد اينهمه
ثروت و نعمت در جامعه ،فقر و فالکت روز افزون باشد؟
ما اعالم ميکنيم که ديگر نميتوانيم زير خط فقر زندگی کنيم و تداوم اين
زندگی برای ما غير قابل تحمل است .از اين رو ما خواهان تعيين حداقل
دستمزد با احتساب تامين يک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای يک خانواده
چهار نفره از طريق دخالت مستقيم نماينده های منتخب مجامع عمومی
کارگران هستيم.
تامين يک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد
بگيران است و اين خواستی است که ما با امضای اين طومار مصرانه بر
آن پای می فشاريم.

رضا شهابی۰۹۱۹۲۰۳۴۰۸۷ :
جعفر عظيم زاده ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲
 -۲استانهای جنوبی:
علی نجاتی۰۹۱۶۹۴۸۳۵۰۴ :
رضا رخشان۰۹۱۶۹۴۲۰۴۳۰ :
 -۳استانهای مرکزی:
شاپور احسانی راد۰۹۱۹۲۵۵۰۳۷۳ :
 -۴استانهای غربی:

کار ،مسکن ،آزادی

جوانمير مرادی ۰۹۱۸۸۸۷۱۴۰۵
شريف ساعد پناه۰۹۱۸۹۷۱۰۲۷۴ :
 -۵استان اصفهان:
محمد رضا خويشکار۰۹۱۳۹۰۶۸۹۷۴ :
 -۶استان آذربايجان شرقی و غربی:
سالم شيخی۰۹۱۹۴۸۰۲۰۲۸ :
****
از :کارگران کارخانه ها ،کارگران ساختمانی ،خدمات و....
به :شورايعالی کار
رونوشت به :وزارت کار و امور اجتماعی و نمايندگان مجلس شورای

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

ليال جان چه كسي اين زخم ها را به تنت
انداخته؟
بنفشه سام گيس
ليال جان چه كسي اين زخم ها را به تنت انداخته؟  /خواهرم  /چرا؟
نمي دانم  /دلت مي خواد برگردي خانه؟ نه هيچ وقت.
ليال ۱۸ ،ساله ،روز چهارشنبه  ۹ -بهمن -صبح از خانه فرار كرد .خانه دو
طبقه يي در شهرك قائم زنجان .ليال از زيرزمين خانه فرار كرد؛ جايي كه
از ساعت  ۵/۳۰صبح تا  ۹شب پشت دار قالي زندگي مي كرد .پشت دار
قالي زندگي مي كرد و از خواهر ناتني  ۳۰ساله اش كتك مي خورد .خواهر
ناتني ليال را با قالب قالي بافي كتك مي زد( .قالب قالي بافي يك چاقوي بلند
دسته چوبي است كه سر قالب مانندي دارد و بدنه چاقو مثل تيغ تيز است تا
بتواند نخ هاي قالي را به راحتي ببرد ).خواهر ناتني با دفتين قالي بافي توي
سر ليال مي زد( .دفتين قالي بافي يك شانه دندانه فلزي است تا بتواند پودهاي
قالي را مرتب و هموار كند).
 ليال جان بلوزت را باال بزن.آستين هاي بلوز كوتاه بود .از باالي بازوهاي الغرش كه از مچ دست من
هم نازك تر بود ،سفيدي زخم هاي كهنه معلوم بود .آستين را كه باالتر زد
از فاصله شانه تا بازو ،زخم كهنه بود و زخم نو .بدون هيچ جايي براي نفس
كشيدن .بلوز را باال زد .از پشت گلو از محل رستنگاه مو تا انتهاي كمر ،آن
وسعت صاف و عريض و نحيف مثل نقش هاي قالي پر از جاي زخم بود.
زخم هاي كهنه كه گوشت آورده بود و زخم هايي كه هنوز بهبود نيافته بود
و خون در مجراي زخم ها دلمه بسته بود.
 ليال جان چرا فرار كردي؟از كتك ها فرار كردم.
ليال ساعت  ۹صبح از خانه بيرون آمد .بعد از  ۱۸سال از خانه بيرون آمد.
وقتي بقيه خواهرها و برادرها و عروس خانه و مادر و پدر در طبقه دوم
مشغول خوردن صبحانه بودند.
 پس صبحانه هم نخوردي؟نه نخوردم .از  ۵/۳۰صبح قالي بافته بود و در تمام ثانيه هايي كه تا ۹
صبح گذشت ،به فكر فرار بود .رفتن از آن خانه ،رفتن از آن زيرزمين
براي هميشه« .براي هميشه» ۹ .صبح بي صدا از زيرزمين خانه فرار
كرد با همان ژنده هايي كه بر تن داشت و با تنها اسكناس ته جيبش كه دايي
اش داده بود چند كلوچه خريد .وسط خيابان دختري را ديد هم قد خودش.
هم قد نه ،همسن .دختر شايد  ۱۰ ، ۹ساله بود .ليال  ۱۸ساله بود .به دختر
التماس كرد او را به خانه شان ببرد .گفت از خانه فرار كرده .گفت او را
كتك مي زدند .دختر مي رفت نان سنگك بخرد .دختر به پليس تلفن كرد.
كالنتري  ۱۵شهرك قائم دو مامور فرستاد .يكي از مامورها ليال را كه ديد
گفت اين دستفروش است .كلوچه مي فروشد .آن يكي گفت برويم كالنتري.
ليال و مامورها رفتند كالنتري« .فكر كردند ليال عقب مانده ذهني است.
او را به توانبخشي بهزيستي تحويل دادند .توانبخشي او را به ما تحويل
داد .به اورژانس اجتماعي ».فرزانه عطايي ،كارشناس مسوول آسيب هاي
اجتماعي اداره كل بهزيستي استان زنجان و همكارانش اولين كساني بودند
كه ليال را ديدند .ليال را و زخم هاي تنش را« .حرف نمي زد .وقتي وارد
اتاق شديم او را نديديم .گوشه اتاق مچاله شده بود و ترس تمام صورتش را
پر كرده بود .نگران بود كه مبادا او را دوباره به آن خانه برگردانيم ».ليال
بعد از يك روز ،پنجشنبه صبح آنقدر به حواس آمده بود كه بتواند همراه با
مددكاران بهزيستي به سمت خانه برود .وقتي به شهرك قائم رسيدند ليال نمي
دانست خانه كجاست« .آنقدر كم از خانه خارج شده بود كه حتي نشاني خانه
را نمي دانست .برگشتيم بهزيستي .ظهر ،خواهر و مادر ناتني اش كه سراغ
نيروي انتظامي رفته بودند آمدند پيش ما .با هم رفتيم خانه .زيرزمين خانه كه
ليال و دو خواهر ناتني اش آنجا قالي مي بافتند ».ليال و دو خواهر ناتني ۲۷
و  ۳۰ساله در آن زيرزمين زندگي مي كردند .همان جا مي خوابيدند .ساعت
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 ۹صبح ،و يك بعدازظهر و  ۹شب اجازه داشتند كار را قطع كنند و غذا
بخورند .ليال در تمام اين سال ها نان و پنير خورده بود .دفعات معدودي هم
برنج با قورمه ۱۴ .سال اين طور زندگي كرده بود ۱۴ .سال در سوء تغذيه
زندگي كرده بود و حاال به قامت يك دختربچه  ۹ساله بود ۱۴ .سال از ۵/۳۰
صبح تا  ۹شب قالي بافته بود .نفس كشيده بود و قالي بافته بود.
 ليال جان چند تا عروسك داري؟عروسك ندارم.
 پس چه وقت بازي مي كردي؟هيچ وقت .من هيچ وقت بازي نكردم.
ليال هيچ وقت مدرسه نرفت .سواد هم نداشت .دوست نداشت به خانه برگردد.
هيچ كدام از اعضاي آن خانه را دوست نداشت .نه مادر ،نه پدر ،نه برادرها،
نه خواهرها كه همه ناتني بودند .فقط نرگس را دوست داشت .نرگس عروس
خانه بود .دخترك  ۱۵ساله يي كه چند ماه قبل عروس شده بود و گاهي پنهاني
با ليال حرف مي زد .در همان زيرزمين و پاي دار قالي .زخم هاي تن ليال
را ديده بود و گفته بود «خدا عوض شان را مي دهد ».خرج عروسي نرگس
از پول قاليبافي تهيه شده بود.آن خانه دو طبقه را هم با پول قاليبافي خريده
بودند .آن اتومبيل پرايد صفر كه توي حياط خانه پارك شده بود ،هم .طبقه
اول خانه اجاره رفته بود .و ليال و دو خواهر  ۳۰و  ۲۷ساله اش از ۵/۳۰
صبح تا  ۹شب ،هر روز و هر روز قالي مي بافتند« .وقتي به خانه رفتيم
و پدر ليال را ديديم ،از پدر كه البته در سن از كارافتادگي بود و بيماري قند
داشت پرسيديم دخترهايت چه كار مي كنند؟ گفت دخترهاي من هيچ كاري
نمي كنند .دختر كه نبايد كار كند .سواد ندارند چون استعداد درس خواندن
نداشتند و فقط براي خودشان مي گردند و تفريح مي كنند.
وقتي از پدر پرسيديم كه پس خرج زندگي شما چطور تامين مي شود ،گفت
خدا روزي مان را مي رساند».
كف دست هاي ليال پر از جاي زخم بود .زخم هايي روي پينه ها و پوست
ضخيم دست .انگشت ها تغيير شكل داده بود و بي ريخت و كج از رشد مانده
بود .پشت دستش هم جاي زخم بود .جاي داغ شدگي.
 كي پشت دستتو داغ كرده ليال جان؟خواهرم.
 با چي داغ كرده؟با سوهان قاليبافي.
موهاي وسط سر ليال كنده شده بود .تكه تكه ،جاي كنده شدن موها معلوم بود
و زير موها زخم هاي دلمه بسته.
 ليال جان سرت چه شده؟زخم شده.
 كي زخم كرده؟خواهرم با دف قاليبافي زده
فرزانه عطايي تعريف مي كند كه خواهر ناتني ليال ،مادر ناتني و پدر ليال با
كتك خوردن و آزار ديدن ليال و با زخم هاي تنش خيلي عادي برخورد كرده
اند .انگار هيچ اتفاقي نيفتاده .انگار همه چيز طبيعي است« .به نظرشان مي
آمد كه او را تنبيه كرده اند تا از زير كار فرار نكند يا از خانه نرود .اما به
نظر مي رسد كه خواهرها تالفي زجر و استثماري كه برشان روا داشته
شده بود را سر ليال خالي مي كردند .خواهرها هم مثل ليال از چهار سالگي
قالي بافته بودند .نه گردش مي رفتند و نه مسافرت و نه دوستي داشتند و نه
كسي را مي شناختند .خواهر  ۳۰ساله مي گفت خواستگار داشته ولي چون
نان آور خانه بوده هيچ وقت ازدواج نكرده و مي گفت كه آن يكي خواهر را
هم كسي نديده كه خواستگاري داشته باشد .به نظر ،اين سه خواهر به عنوان
وسيله كار مورد توجه بوده اند و نه به عنوان يك انسان».
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آزادی کامل سانسور ...
" کارگریش" به برخی ها حقنه کرده بود و اسراییل مزدور صهیونیستی
امپریالیسم که طبقه کارگر و زحمتکش فلسطین رو سرکوب میکرد به
رسمیت میشناخت! یکی هم اسم خودش گذاشته بود کمونیست انقالبی و
دستش تا زیر دماغش کرده بود تو کثافت دولت هلند و بعد تو اتاق پالتاکی
شون هم فقط  35نفر انتقاد کننده به عمل ضدانقالبی شو " دهنشون دوختن"!
خب میبینین ،آدم به این " کارگر فریب" های مزدور چی بگه! مزدوری
که حتما نباید جاسوسی واسی امپریالیسم کنی و یا شکنجه گر و یا ساواکی
باشی ،وقتی اهداف و اصول کمونیستی رو زیر پا میذاری و از شیوه های
امپریالیستی برای عقب روندن مبارزه طبقه کارگر استفاده میکنی تا انقالب
" مخملی" بشه میشی مزدور امپریالیسم و ضدانقالب! و یا وقتی اسراییل
چماق امپریالیسم ،همون سرکوبگر طبقه کارگر و محروم فلسطینی ،یعنی
همون کودک ُکش معروف رو به رسمیت میشناسی میشی مزدور امپریالیسم،
البته این بابا وصال نداد که به آرزوش افتتاح دفتر اسراییل همون حکومت
هیتلری معروف به کودک ُکش که با پوالش رادیو و تلویزوناشون بر
پاست،برسه!( باور کنین اینا رو روز و شب باید گفت چون ظرفیت حافظه
ی خیلی ها پایینه و زود پاک میکنه چیزایی رو که نباید پاک بشه ،البته
چیزای دیگران رو پاک نمیکنه  ،مثال همه اینا یه پا وکیل دائمی جهودهای
هولیکاست میشن ولی در مورد فلسطین و عراق و افغانستان حافظه شون
صفر میشه!! مگه شوخیه  400کودک رو در عرض دو هفته اسراییل
صهیونیست به دستور هیتلرش خانم لیونی بکشه و یکی هم این چماق رو به
رسمیت بشناسه و یک احمقی هم که دست " رفیق" ش تو جیب عمو سام شه
بگه ای بابا حکمت صد سال پیش اسراییل رو به رسمیت شناخته بود و دیگه
نمیگه همه بازماندگانش از برنامه و مواضع رهبر قائدشان استفاده میکنن و
زیر همون مواضع و برنامه ارتجاعی و خطرناکه برای کودکان فلسطینی
اشک تمساح میریزن! منتهی ما ایرانی ها هم باید یاد بگیریم که مدام این
جنایات و تایید کننده ی های این جنایات را افشا کنیم که جامعه رو با مردم
فریبی ها شو ن مسموم نکنن ،میبینن اینا میخوان ما اینا رو فراموش کنیم
ولی کور خوندن! اتفاقا اینا رو باید آویزه دیوار حافظه هامون بکنیم) ببخشین
طوالنی شد ،داشتم میگفتم که البته اونا ( سایت کمونیست انقالبی) نقد فیلم چه
گوارا رو که نوشتم چاپ کردن ،ولی خب گویا اینا با مشی چه گواراهای
کبیر وطن " مشکل" دارن ،و تنگ نظری های عقب افتاده ی اینهاست که
تیغ سانسورشون تیز میکنه و به خودشون اجازه میدن که به یک نفر بگن
چه بنویسه و چه ننویسه ،بهر رو فردی که واسی من دلیل سانسور رو نوشته
بود فکر میکرد که " کنترل و بررسی و اعمال نظر در یک نوشته" میتونه
اونو مجاز کنه که لبه ی تیز تیغ سانسور روی نظر و قلم من بذاره ،قلمی که
زخم عمیق چاقوی سانسور هر دو رژیم رو بدنش دلَمه بسته مثل خیلی های
دیگه! و مضحک تر و ارتجاعی تر اینکه اون(  )....داشت با من بر سر
مواضع سیاسی شاعر انقالبی و مبارز بزرگی که خونش را به گرسنگان و
پابرهنه گان هدیه کرده و دادگاه امپریالیست ها رو به مسخره گرفته بود و به
قول خود او " بر جانش " نمیزد ،چانه میزد! فکرش را بکنید ،گلسرخی بر
سر جانش چانه نزد و این مرتجعین بر سر شعر من که در مورد بیست و نهم
بهمن و در مورد طلوع سرخی که رفقا کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی
در تاریخ مبارزاتی ایران آفریدند و راست قامتان جاودان تاریخ نام گرفتند
و تاثیری که بر نسل ما که به کالسهای درس میرفتیم گذاشتن سروده شده
بود با من برای جلوگیری از درج مطلبم چانه میزد! مسخره نیست؟ البته اینا
مشکل شون من و امثال من نیست ،مشکل اینها با فدائی است و هرکسی که
که تعلق خاطری به گذشته سازمان چریکهای فدائی خلق ایران داشته باشد،
اگر غیر از این بود کسی که خودش رو  ....معرفی کرده بود میتونست نظریا
نظراتشونو بعد از درج نوشته من بنویسه و باصطالح برخورد نظری کنه،
ولی حق نداشت تحت عنوان " کمونیستهای انقالبی"نوشته منو سانسور کنه،
حق داشت؟ مرسی صدای همتون رو که گفتین نه شنیدم! ولی از اون " نه
به سانسور" های الکی نباشه ها که بعد خودشون سانسور چی های درجه
یک میشن ها!( با عرض لبخند)!
اما سایت روشنگری که یکبار هم نوشته بود افرادی مثل اوبا براشون انشاء
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نویس ها انشاء های سوزناک مینویسن تا اشک بقیه رو در بیارن ،امروز
خودش چیزی در مورد سانسور نوشته که البته به جای اشک( ما برای
گرفتن حقمون آموختیم که اشک نریزم با خشم و نفرت از حق کشی های
دشمن طبقاتی مون به سروقتش بریم) فریاد" خشم و نفرت" قلم بدستهایی
که نوشته هاشون به زیر تیغ سانسور " از جمله سانسور سایت روشنگری"
میره به کهکشان برسه! این سایت نه تنها سانسور میکنه بکله با ریاکاری
مثال نوشته های منو که عکس در مورد مطلب دار و اصوال عکس ها بودن
که مرا وادار به نوشتن کردن رو آگاهانه " حذف" میکنه  ،بعدشم بهانه میاره
که عکس ها جا نمیشه ،ولی بعد می بینم که نوشته های دیگران رو با حجم
بیشتر عکس در کنار و باال و سایر جاها ی نوشته درج کرده ،شما بودین
چی میگفتین؟ چی فکر میکردین؟
اما نه ،هیچی نگنین! دورغ گوها ،حقه بازها ،سانسور چی ها ،ریاکارها،
خالصه همه کسانی که از اسم " کارگر" و " کمونیسم" دکون باز کردن تا
ماهیت اصلی ارتجاعی خودشونو به این طریق میخوان پنهان کنن ،اتفاقا
دست خودشون رو باالخره بدجوری رو میکنن و بدجوری واسی خودشون
مدرک درست میکنن!
امروز ،چهارشنبه یازدهم مارس دوهزار و نه ،روشنگری یه موضوع
بسیار سوزناک هندی در مورد سانسور نوشته بود ،پسر اینا چقدر حرفه یی
مینویسن و اصال به روی خودشون نمیارن که خودشونم یه پا اینکاره اند،
اونو کپی کردم که یه وقت پاکش نکنه ،نگهش داشتم ،ولی برای شما لینکشو
میفرستم ،خالصه سایت روشنگری از سانسور طوری حرف زده که آدم
میگه بابا اینا نه تنها " تاریک گر" نیستن و تاریک گری نمیکنن بلکه عجب
" روشنفکر" واقعی هم هستن! بذارین یک سطر از نوشته ی هندی شون رو
با هم بخونیم ،قول بدین که از خنده مثل من نیشین  ،عین سطر دوم نوشته
هندی شون رو کپی کردم:
خوندین؟ چرا ما ها " خارجی" پرستیم؟ ...موضوع نوشته بعدی میشه ولی
اجازه بدین همینجا با صدای بلند به روشنگری که مهارت خاص در سانسور
نوشته های من داره فریاد بزنم که من " پوستر سایت روشنگری" رو به
دیوار قلمم آویزان کردم که یادم نره که اون سایت و سایت کمونیستهای
انقالبی و سایت آزادی بیان و ....از چه روش حرفه یی سانسور استفاده
میکنن  ،مطمئن هستم که مثل هستن که نوشته هاشون سانسور میشه ،چرا
چیزی نمیگن من نمیدونم! ولی تا اون جایی که من خودمو رو کامال می
شناسم یه هیچ وجه و به هیچ طریقی به کسی نون قرض نمیدم ،اگه گردنم
بره اینکار رو نمکنم ،واسی اینکه نون قرضی به همدیگه میشه کمک به
امپریالیسم و خیانت به طبقه کارگر! کمونیست ها دورغ نمیگن ،سانسور
نمیکنن ،چون کمونیست ها چیزی برای پنهان کردن از طبقه ی کارگر
ندارن که بترسن ،که بخوان حقایق رو سانسور" کنن ،کمونیست ها "
حقایق" رو در مورد ماهیت سرمایه داری زالو صفت ،جنایات استثمارگرانه
ی اون و مزدوراش که این سیاست را تبین و اعمال میکنن افشا میکنن تا
این سیستم کثیف و درنده رو بهتر واسی طبقه کارگر و سایر اقشار جامعه
برجسته کنن ،کمونیست ها اگر هم اشتباه کنن حتما طبق نظریه کمونیستی
انتقاد و انتقاد از خود رفتار میکنن ،و از همه مهمتر کمونیستها بشدت مخالف
بوروکراسی(کاغذپراکنی اداری) خرفت کننده که اتالف وقت و انرژی و
سوهان اعصابه هم هستن!
کمونیست ها هرگز دورغ نمیگن ،کمونیست ها هرگز به صاحبای قدرت
تکیه نمیکنن،کمونیست ها فقط به قدرت طبقه کارگر و سایر زحمتکشان
و روشنفکران انقالبی متکی میشن!یادتون باشه ،کسی که دورغ میگه و
سانسور میکنه ،تکیه به وزیر خارجه کشورهای دیگه و سازمان ملل و
دادگاه الهه این جور جاها میکنه و اسراییل کودک ّکش رو به رسمیت
میشناسه کمونیست نیست ،بلکه ضد کمونیست ،هرگز بهش اعتماد نکنین
حتی یک سر سوزن! از همه ی همه مهمتر کمونیست ها میخوان که طبقه
ی کارگر همه چیز رو بدونه ،تا آگاه بشه ،تا فریب نخوره ،تا بدونه به کی
اعتماد کنه و به کی هرگز اعتماد نکنه! واسی همینه که کمونیست ها با
سانسور بشدت مخالف هستن! اما خب ،کسایی که دستاشون آلوده ست ،قلم
هاشون آلوده ست هی شعار آزادی بیان میدن و مدام هم سانسور میکنن!
بقیه در صفحه 7

آزادی بیان  ،قلم و اندیشه حق مسلم ماست
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آزادی کامل سانسور ...

لیال جان چه کسی این زخم ...

دقت کردین که اینروزا چقدر ادعاها و شعار های "فاضالب" پرکن زیاد
شده،مگه نه؟!

دكتر فردين بلوچي رئيس اداره كل بهزيستي استان زنجان در پاسخ به
«اعتماد» درباره اينكه وضعيت آتي ليال چگونه خواهد شد ،مي گويد؛ «روز
شنبه صبح ،بهزيستي استان زنجان به عنوان مطلع از جرم واقع شده به
دادستاني كل استان زنجان گزارشي فرستاد و وضعيت اين دختر را به طور
كامل شرح داد .در حال حاضر به حكم نيروي انتظامي ،ليال به بهزيستي
استان تحويل شده و تا زماني كه قوه قضائيه و نيروي انتظامي به ما دستور
ندهد ،ما اين دختر را به خانواده تحويل نخواهيم داد .در صورت اثبات فقدان
صالحيت خانواده هم ،حضانت او توسط قوه قضائيه به ما واگذار خواهد شد
كه در آن زمان ،ليال بر چشم هاي ما قدم مي گذارد».

اگه بخوام اسم سایت ها ،ایمیل گروه هایی که نوشته های منو سانسور میکنن
ببرم زیاد میشه ،بدبختی اینجاست که اکثر اینها مدعی کمونیست بودن هستن،
و گرنه من از سایت های راست که اتفاقا نوشته های منو درج میکنن گله
یی نمیکنم حتی اگه یه وقتا هم بعضی از نوشته ها رو درج نکنن ،مثل سایت
پیک ایران!
بذارین دو تا سایت دیگه رو بگم و بعد هر دومون بریم سر بقیه کار و
زندگی بدون " سانسور" مون!
ببینید،نقد فیلم معموال جاش کجاست؟ در نشریه فیلمه ،مگه نه؟ دو نقد فیلم
یکی ورا درک در مورد سقط جنین به کارگرانی مایک لی چند سال پیش
نوشتم و یکی دیگه همین چند ماه پیش در مورد فیلم چریک که در مورد
زندگی سیاسی چه گوارا ،نشریه اینترنتی " سینمای آزاد" هیچکدوم از این
دو نوشته رو درج نکرد! و اونم بهانه ی مضحک تر از سایت کمونیست
های انقالبی آورد ،اون برام نوشت ،نوشته شما در عوض در سایت پیک
ایران درج شد! جدای اینکه من خودم اون نوشته رو واسی پیک ایران
ت" جماعتی بود که درست چند
فرستاده بودم ،و اینم از اون حرفای "درس ِ
روز بعدش میرفت که " از طریق پالتاک اون برنامه نویسندگان بی مرز"
یه هم چی اسمی رو که ظاهر سانسور رژیم مزدور رو افشا کنه ،که البته
بازم نشریه سینمای آزاد باعث خنده ی مفصل اینجانب شده بود! میبنید چه
کسانی از آزادی قلم دفاع میکنن! آره! درست حدس زدین! سانسورچی ها
بیشترین " شعار" دهنده های آزادی بیان و قلم بی قید و شرط هستن! البته
در حالی که آزادی سانسور هم در کنارش با استدالل های " تنگ نظرانانه"
فراهم شده باشد!
وای! یادم افتاد از سایت بامسمای " آزادی بیان" پیروان مرحوم حکمت که
ادعاشون گوش امپریالیسم رو َکر کرده بود! جالبه پیروان مرحوم حکمت
اسراییل صهیونیست دوست از آزادی بیان بورژوازی کاریکاتورهای
دانمارکی که باعث اهانت به عواطف مذهبی کارگران و محرومان و
مهاجران شد  ،که این امر تنها به تشديد تعصبات مذهبی منجر میشه ،دفاع
میکنن! اونم از آزادی بیان کاریکاتوری که مثل کتاب از قبل سفارش شده
ی آیت های شیطانی سلمان رشدی مزدور امپریالیسم با هدف منحرف کردن
افکار عمومی از مبارزات رادیکال طبقه کارگر در خیلی از کشورهای
اتفاقا " مسلمان" مثل فیلیپین ،اندونزی ،ایران  ،پاکستان ،بنگالدش،مصر،
هند .....و نیز تفرقه در صفوف مبارزاتی طراحی شده بود! البته همین
کارارو میکنن که امپریالیسم مکار انگلیس به عنوان دومین زن ایرانی (
بعد از شیرین عبادی) به اونا جایزه سکوالر میده! بهر رو بد هم نشد که
مروری بر سانسور برخی از سایت ها در عرصه اینترنت میشد .با تشکر
فراوان از سایت " روشنگری" که با مطلب سانسور و خالق آن باعث رو
شدن دست سانسور خود شد و قلم بدست گرفتن من نیز شد .سایت روشنگری
این نوشته رو درج میکنه؟ درج کنه یا نکنه ،مهم نیست! مهم اینه که خود
اون سایت و سایت های مشابه اون افشا بشن! اگه از خودشون انتقاد کردن
و مطالب رو سانسور نکردن چه بهتر! اما،اگه ننویسم که کی داره مارو
سانسور میکنه که کسی آگاه نمیشه  ،میشه؟ از اون گذشته ،اگه قرار بود
که ما چشمامون رو به روی سانسور و اختناق ببندیم که انقالب نمیکردیم،
میکردیم؟ و اگه با سانسور رژیم مزدور فعلی هم موافق بودیم که خب
مهاجر مخالف رژیم امپریالیستی مالها نبودیم ،بودیم؟ شما که این نوشته
رو میخونین با سانسور مقابله کنین نه فقط در داخل و با رژیم مزدور که
حال و روز مزدوری اون رژیم جنایتکار روشن و مشخصه! بلکه با این
سایت هایی که محدودیت سانسور سایت های داخل رو که تیغ سانسور
امپریالیسم باال سرشون رو ندارن ولی سانسور حرفه یی برپا میکنن مقابله
کنین ،اعتراض کنین ،فرصت طلبانه نون بهمدیگه قرض ندین! باور کنین
نون قرض دادن ارتجاعی ترین کاریه که یکی اونم تحت نام کمونیست انجام
میده ،خائن تر از اون به طبقه کارگر سراغ دارین؟

دكتر بلوچي در پاسخ به اينكه چرا بار قبلي كه ليال از خانه فرار كرده و به
كالنتري پناه برده ،نيروي انتظامي او را به خانواده تحويل داده ،اظهار بي
اطالعي كرده و مي گويد كه شايد اطالعات نيروي انتظامي از وضعيت اين
دختر كامل نبوده اما تاكيد مي كند كه در حال حاضر ،حتي با شكايت پدر
هم ،ليال به خانواده تحويل داده نمي شود .بلوچي مي گويد هيچ گاه موردي
مثل ليال و زخم هايي مثل زخم هاي تن ليال را در زنجان نديده است« .وقتي
به مركز ما تحويل شد ،حتي نمي دانست اسمش چيست .نمي دانست پدر و
مادرش چه كساني هستند .نمي دانم .من تا به حال چنين موردي را نديده
بودم ».سه روز گذشته است .سه روز از زماني كه من ليال را ديدم .ليال و
زخم هاي تنش را .سه روز از زماني كه آن لبخندهاي بي رنگ و خجالت
زده روي صورت زخمي اش سايه مي انداخت .از زماني كه وقتي بلوزش
را باال زد و پشت به ما داشت تا از ديدن آن زخم هاي دلمه بسته شوكه شويم،
پشت دست هاي كوچكش را به چشم مي كشيد و اشك هايش را پاك مي كرد.
ليال انسان بود .يك انسان مثل من ،تو ،و تمام آدم هايي كه حق زندگي دارند
اما با آينده يي نابود شده .با آينده يي پر از تنهايي و پر از خاطرات تلخ و پر
از نفرت .نفرت از آن خواهر ناتني ،نفرت از آن مادر ناتني ،نفرت از آن
پدر و آن برادر و نفرت از تمام گل هاي قالي.
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نمیتونم از فرط " شعف" کلمات رو رو کاغذ بریزیم ،از کجا شروع کنم ،از
چی بگم ،روده هام داره از خنده منفجر میشه ،انگار یه کوکتل مولوتف که
باید بخوره تو سر مزدورهای امپریالیسم خورده تو دلم واسی منفجر کردن
من از خنده ! باور کنین شما هم جای من بودین همین حالت رو داشتین ....
میخواستین این موضوع رو سریع افشا کنین! خب ،باشه باشه ،میگم ،میدونم
هُلم نکنین میدونم دل تو دلتون نیست!
قبل از اون یه مقدمه :یادتونه که سالهای پیش تر بعضی از ننه بابا ها اسم
بچه ها رو چه " بی مسما" انتخاب میکردن؟ کور شم اگه دورغ بگم ،پسر
همسایه ما اسمش زلف علی بود ولی مادرزادی کچل بدنیا اومده بود ،کچل
کچلم نه ،از او سر گ َری ها ،طفلی کلی بچه های محل اذیتش میکردن،
اونموقع ها " سرمایه داری" هنوز " دیسکریمینیشن" رو اختراع نکرده
بود که بچه ها بجای پی بردن به ریشه ها ی موضوع " بترسن" موضوع
و زلف علی خوش تیپ ما رو اذیت نکنن .بازم کور بشم اگه دورغ بگم!
یه پسر دیگه بود که اونم طفلکی کور مادرزاد بدنیا اومده بود و ننه ش به
امید اینکه بینا بشه اسمش رو " چراغعلی" گذاشته بود! خب ،ننه باباهای
بیچاره زحمتکش صب تا شب دنبال یه لقمه نون نه سواد درست حسابی و
نه امکانات " فرهنگی متمدن" نانه!به امید اینکه بچه هاشون اون بشن که
نیستن و یا نبودن ،این اسامی رو احتماال انتخاب میکردن! موضوع چی
بود؟میگم میگم ،دعوام نکنین ،بذارین این مقدمه رو هم بگم بعد میرم سر
اصل ماده ی منفجره!
خیلی از سایت های اینترنتی نه تنها نوشته های منو " سانسور" میکنن بلکه
بعضی هاشون وقتی هم که ازشون میخوای لطف کرده یه توضیح بدن که
آخه چرا درج نمیشه  ،سکوت قبرستون میگیرشون!
سایت هایی که از عملکردها و مواضع سیاسی شون انتفاد میشه ،و یا
عملکردهای متضاد شون رو با شعار ها شون افشا میشه ،این سایت ها با
وجود شعار فاضالب پرکن " آزادی بیان بی قید و شرط" شون ،قید و شرط
های عمو سامی یی برات علم میکنن که یاد وزارت ارشادهای رژیم مزدور
فعلی و قبلی می افتی! باور کنین اینا اگه یه روزی زبون خودشون " الل"
به قدرت برسن اول سر آدمایی مثل بنده رو میبرن باالی دار اونم بازم بر
خالف شعار فاضالب پر کن " لغو اعدام" شون! البته همه میدونیم که این
امپریالیسم که اینا
شعار لغو اعدام شون هم ،واسی جنایتکارا همون مزدورای
ِ
"حیوان دوستانه" جنایتاتوشنو از کیسه ی خلیفه میبخشن وگرنه نویسنده این
قلم رو همچین چپقشو چاق میکنن که امپریالیسم ددخو واسشون کف بزنه! (
آرزو به دل شون البته می مونه) اشتباه نکنیم اینا این شعارها رو میگن تا
مثل " الگوهای عمو سامی" شون بخیال کودکانه شون مردم فریبی کنن و "
رای" جمع کنن! دیگه نمیدونن که مردم شعارهای خمینی جالد مردم فریب
رو با پوست و گوشتشون لمس کردن دیگه فریب شعارهای مردم فریب رو
نمیخورن!
اما برگردیم سر اسامی پرمسما ،چند تا اسم توی این سایت ها خیلی واسی
من جالب شده البته با توجه به عملکردشون با نوشته های من ،یکیشون سایت
کمونیست های انقالبی و یکی هم سایت روشنگری!
باور کنین سه بار براشون ایمیل زدم ،تا باالخره فهمیدم چه دالیلی مستدللی
برای اعمال " تیغ تیز سانسور" شون بر دو(1و )2نوشته ام دارن ،لینک
نوشته ها رو در زیر میذارم ولی جون هر کی دوستش دارین حتما برین
نیگاه کنین خودتون میفهمین چرا لبه تیزتیغ سانسور شون روی اون دوتا
نوشته ی من گذاشتن ،جالبه که از واژه انقالبی هم استفاده میکنن! یاد دو
نوکر امپریالیسم افتادم یکی منصور حکمت که خودشو "کمونیست" از نوع
بقیه در صفحه 6

آخرین اخبار و گزارشات  ،مقاالت  ،اطالعیه ها و
نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید
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