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  1386  ماه دادرم                                      ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
 سرمقالهسرمقاله    

  !"چگونگي برخورد با توابين"در حاشيه بحث 

در باره چگونگي برخورد با توابين در جنبش انقالبي در اتاق فعالين چريكهاي فدائي خلق ايران در جلسه بحث آزادي  ) 2007 اگوست 19( مرداد ماه 28در 

شركت گسترده عالقه مندان به اين موضوع در اين جلسه و بحثهايي كه صورت گرفت، همه از اهميت مسئله و ضرورت پرداختن هر چه . پالتاك برگزار شد

قعيت اين است كه امروزبا توجه به سياستهاي ضد خلقي جمهوري اسالمي در تشديد سركوب و به انحراف كشيدن وا. بيشتر به اين مطلب حكايت مي كرد

 در خارج از كشور در اين رابطه و با توجه به واقعيت هاي چندي كه به عمده 60جنبش انقالبي توده هاي تحت ستم و فعال شدن دو باره برخي از توابين دهه 

  .ره مي شود، ضرورت شناخت پديده تواب با برجستگي هر چه بيشتري در مقابل نيروهاي انقالبي قرار گرفته استترين آنها در زير اشا

  2صفحه ادامه در                        

          
   
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  1332 سال  مرداد28پرياليستي مصحنه اي از كودتاي ا

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::اين شماره مي خوانيداين شماره مي خوانيددر در 
  

  55................................ي ي امپرياليستامپرياليستسهميه بندي بنزين، اجراي سياستهاي سهميه بندي بنزين، اجراي سياستهاي 
  

  99. . ...................................... ..... .....   ساعته در لندن ساعته در لندن2424گزارشي از تحصن گزارشي از تحصن 
  

  1010........................ ........................ .... . .!!، كار، اين است شعار بيكار، كار، اين است شعار بيكاراراركك
  

  1111........................................ خدمت به ارتجاع  خدمت به ارتجاع دردرتوابين و تالشي دوباره توابين و تالشي دوباره 
  

  1212..............................................  .  .!!ما گرفته استما گرفته استاز از انسانيت را انسانيت را ، ، جنگجنگ
  

  1414................ .... ....))تمتمششههقسمت قسمت ! (! (نوظهور در زنداننوظهور در زنداناي اي تواب، پديده تواب، پديده 
  

  1717............ ............ ! ............! ............خطاب به جنبش انقالبيخطاب به جنبش انقالبي: : ستون آزادستون آزاد
  

بر عليه دولت ملي تي كودتاي ننگين امپرياليس مرداد سالگرد 28
 سال پيش در چنين 54. مصدق و توده هاي تحت ستم ايران است

روزي ارتش سيا ساخته با كودتايي كه اربابان شاه مزدور در 
آمريكا طراحي كرده بودند، دولت ملي دكتر مصدق را سرنگون 

 قدرترا به   شاه فراريمزدور سرسپرده خويش يعنينموده و 
اي تا سر آغاز يكي از سياهترين دوره هدواين ك. بازگرداندند

ام با رشد مبارزه و با انجكه سر. زندگي مردم زحمتكش ما بود
پاگيري جنبش مسلحانه و با فداكاريهاي ارزنده نسلي از پاكباخته 
ترين فرزندان خلقهاي تحت ستم ايران يعني چريكهاي فدايي و 

 بزرگ در سالگرد اين جنايت. مجاهدين خلق پاسخ شايسته گرفت
بكوشيم تا با شعار مرگ بر امپرياليسم و رژيم وابسته به 

زنده باد ! زنده باد انقالب! امپرياليسم جمهوري اسالمي
مبارز و آگاه كه در جريان اين ياد تمامي توده هاي ! كمونيسم

كودتاي ضد خلقي جان باختند را با تداوم مبارزه بر عليه سلطه 
   !ريش در ايران پاس داريمضد خلقي امپرياليسم و سگان زنچي
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مفهوم کامًال " تواب" ، ٦٠های دهه  در زندان
این لفظ به . معين و مشخصی داشت

رفت که قبًال  روشنی در مورد کسانی بکار می
به عنوان عنصر مخالف رژیم جمهوری 

شدند و پس از  اسالمی شناخته می
 قرار گرفته و به دستگيری در صف رژیم

بطور . همکاری با نيروهای سرکوبگر پرداختند
 ، تواب به ٦٠های دهه  واضح، در زندان

شد که دست در دست  ای گفته می زندانی
نيروهای امنيتی و مسئولين زندان، در کار 
سرکوب نيروهای انقالبی در جامعه و پيشبرد 
هرچه موثرتر ماشين جنایت رژیم در حق 

در  . کرد ی دیگر، شرکت میزندانيان سياس
زندانی همکار نيروهای یک کالم، تواب، 

  . بودسرکوبگر رژیم
  

  "جدال با خاموشیدر"از کتاب 
  
  مهوری اسالمیجتحليلی از زندانهای 

  ٦٠ در دهه 
  رفيق اشرف دهقانی:یسندهنو

 سرمقالهسرمقاله    

  1از صفحه    !"چگونگي برخورد با توابين" در حاشيه بحث

شاهدیم که کسانی که در گذشته ای نه چندان دور آشکارا در زندان به امروز 

 جمهوری اسالمی پيوسته بودند و سابقه توابی دارند نيروهای سرکوبگرصف 

و کسانی که آگاهانه و یا از روی نادانی به حمایت از توابين برخاسته اند، هر 

ا بر عليه یک با به عهده گرفتن وظيفه ای و با روش خاصی هدف واحدی ر

نيروهای سياسی مبارز و انقالبی و برعليه کارگران و توده های رنجدیده و 

 گاه آنها را در حال سم پاشی بر عليه ارزش ها .زحمتکش ما به پيش می برند

وآرمانهای انقالبی و ارائه تصويری دروغين و غير واقعی از جنايات جمهوری اسالمی در 

کی که اين رژيم برای مبارزين در بند ايجاد کرده بود،  و شرايط دهشتنا۶٠زندانهای دهه 

می بينيم و گاه شاهد  تالش آنها در نفوذ در صفوف اپوزيسيون جمهوری اسالمی 

هستيم که چه به نام نويسنده ويا هنرمند و چه به نام توابی که قصد دارد خاطرات دوره 

در همين .  ی کوشندزندان خود را بنويسد  و يا منتشرنموده است، در این جهت م

را هم می بينيم که درتوجيه همکاری های بی " راست"راستا  تالش يکسری محافل 

شائبه توابين با زندانبانان جمهوری اسالمی سعی می کنند نقش توابين به مثابه 

پاسداران  بی مزد در زندان را که به نفع ديکتاتوری ددمنش حاکم گام بر داشته و فضای 

وری اسالمی را از آنچه که رژيم ساخته بود هم خفقان آور تر کرده و سياهچالهای جمه

زندگی را بر اسرای جنبش انقالبی مردم ما در زندانها هر چه بيشترسخت تر ساخته 

بر این مبنا آنها می کوشند آب تطهير به روی اعمال جنایت . بودند را کمرنگ جلوه دهند

مسلم است که همه این .  بریزند۶٠ دهه بار توابين در زندانهای جمهوری اسالمی در

تالش ها به یک هدف ضد انقالبی و آن هم تضعيف جنبش انقالبی بر عليه حاکميت 

برای هر چه بيشتر . استثمارگرانه نظام حاکم و دیکتاتوری مخوف آن خدمت می کنند

 از ادعا ها و اظهاراتی اشاره چند نمونهروشن شدن موضوع الزم است در اینجا به 

ود که در حمایت از توابين گذشته و به نفع ميدان دادن به کسانی ابراز می شود که ش

  .امروز همچنان از موضع توابيت وارد عرصه سياسی شده اند

  

یکی از ادعاها در توجيه فضا دادن به توابين گذشته تکيه بر این واقعيت است 

ن يکسان که توان انسانها در مقابل شکنجه و شرايط رعب و وحشت جالدا

این سخن که در جای خود کامًال درست است امروز در دست مدافعين توابين . نيست

در درجه اول به وسيله ای برای مخدوش کردن مرز بين توابين به مثابه بخشی از نيروی 

آنها با قرار دادن هر  .زندانيان سياسی در آمدهدیگر سرکوب جمهوری اسالمی با 

ی شکنجه و وحشت در زندان از خود ضعفی نشان داده در فضاکه زندانی سياسی ای 

 را هم، ۶٠اند، در صف توابين، واقعيت های زندانهای رژیم جمهوری اسالمی در دهه 

چهره زندانيان سياسی مقاوم و مبارزی که حتی در شرایط .آگاهانه الپوشانی می کنند

شهای انقالبی دهشتناک سياه چالهای رژیم هم به اشکال و در سطوح مختلف از ارز

 .دفاع کرده و بر عليه جمهوری اسالمی موضع داشتند، در ميان آنان کمرنگ است

همين ها در ضمن با اين ادعا که همه زندانيان  قربانيان نظام سرکوبگر حاکم هستند، 

سعی دارند جنايات و فعاليت های ضد انقالبی توابين را توجيه نمایند تا به این ترتيب راه 

  .ور آنان امروز در صف اپوزیسيون هموار سازندرا برای حض

    

از آنجا که تفکرات فوق و محافل مربوط به 

چنان تفکراتی جهت پيشبرد اغراض شناخته 

شده خود قبل از هر چيز به تحريف معنا و 

مفهوم تواب در زندانهای جمهوری اسالمی 

می پردازند الزم است در اینجا تأکيد کنيم که 

 به دليل شرح هر چه خوشبختانه امروز

عينی تر اعمال و رفتار توابين در زندان های 

 در خاطرات ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

مکتوب و دیگر نوشتجات  زندانيان سياسی 

آن دهه و همچنين با توجه به ارائه یک 

جمعبندی واقع بينانه از واقعيت توابين در 

رفيق اشرف " در جدال با خاموشی" کتاب 

تواب " خصوص در قسمت دهقانی که به

تعریفی منطبق با " پدیده ای نوظهور در زندان

واقعيت نيز از ماهيت توابين در اختيار خواننده 

قرار داده شده، معنی و مفهوم تواب در 

زندان های جمهوری اسالمی کامًال شناخته 

واقعيت اين است که توابين . شده است

بخشی از زندانيان سياسی ايران در دهه 

دند که به خاطر رها شدن از شرايط  بو۶٠

ببعضی .صف دشمن پيوسته بودندزندان به 

اهداف مبارزاتی سابق خود از توابين که به 

در همکاری با جالدان بودند، پشت کرده 

جمهوری اسالمی تا آنجا پيش رفتند که 

حتی از زدن تير خالص به فرزندان انقالبي 

بر این  بنا. اين مرز و بوم نيز خودداری نکردند

 را ديگر نمی شود با گذشته سياسی توابين

شان و وابستگی تشکيالتی سابق شان باز 

اينها به هر دليل با تغيير ماهيتی . شناخت
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که دادند به بخشی از ماشين سرکوب جمهوری اسالمی تبديل شدند و به مثابه 

ی واقعی دريغ پاسداران بی مزد رژيم در زندانها از هيچ جنايتی بر عليه زندانيان سياس

چ وجه نبايد اجازه داد که کسانی جهت پيشبرد اغراض ين به هیبنابرا. نورزيدند

سازشکارانه و غير انقالبی خود ضمن اشاره به بخش به قول خودشان غير مقاوم 

. زندانيان که در مقابل رژیم در هم شکستند، همه آن زندانيان را تواب قلمداد کنند

هوری اسالمی نشان می دهد که به هيچ وجه نمی توان مطالعه شرايط زندانهای جم

کسانی را که تحت فشار و شرايط خفقان آور زندانهای اين رژيم  از خود ضعفی نشان 

هر کس . داده و يا به برخی از مقررات تحميلی زندان تن دادند را در صف توابين قرار داد

کوتاهی هم فضای شکنجه که در جريان مبارزه بر عليه رژیم های ديکتاتورحتی مدت 

گاه ها را تجربه کرده باشد می داند که عکس العمل مبارزين در مقابل شکنجه و فضای 

زندان متفاوت است اما اين واقعيت به ما اجازه نمی دهد که زندانيان کمتر مقاوم و یا 

کسانی که ضعف نشان داده اند را با توابين که به مثابه پديده مشخصی در دوره 

ز حيات جمهوری اسالمی در زندانهای اين رژيم شکل گرفتند در يک صف قرار خاصی ا

پدیده تواب هم مثل هر پديده ديگری بعد ها با سرکوب قطعی انقالب و تغيير .  دهيم

شرايط مبارزه طبقاتی در ايران ضرورت وجودی خود را از دست داد و به تدريج از صحنه 

بعضی از . ه هر یک سرنوشت خاصی را پيدا نمودندالبته توابين آن دور. زندانها محو شد

آنها از زندان آزاد شده و بالفاصله در یکی از ارگان ها ی سرکوب رژیم به خدمت گرفته 

سربازان "شدند کما این که بعضی از آنها به استخدام وزارت اطالعات در آمده و لقب 

 از زندان، دیگر به همکاری بعضی برعکس پس از آزادی. را پيدا نمودند" گمنام امام زمان

 تعدادی از توابين ۶٣همانطور که می دانيم در سال . با نيروهای سرکوبگر ادامه ندادند

  .نيز به دست خود رژیم اعدام شدند

   

يکی ديگر از نمونه توجيهات مسخره محافل مذکور در فضا دادن به توابين 

ی زنند، تکيه بر گذشته که امروز به فعاليت برعليه جنبش انقالبی دست م

حق توابين در سخن گفتن و اين ادعا است که گویا با حمایت از توابين و جا 

زندانهای جمهوری اسالمی " تاريکخانه"دادن به آنها در صفوف اپوزیسيون بر 

پاشيده می شود و امکان شناخت همه جانبه تری از شرايط زندان " نور"

" آزادی بيان" برای مخفی شدن زير پرچم این توجيهات در واقع راهی .مهيا می گردد

مثل اينکه بحث بر سر سخن گفتن و يا نگفتن آنهاست و يا  نيروهای . توابين می باشد

انقالبی ای که به افشای پديده تواب برخاسته اند هم امروز از قدرتی تر خوردار هستند 

سخيف اوال بر عکس اين ادعای . که می توانند جلوی سخن گفتن توابين را بگيرند 

سخن گفتن و داستان سرائی توابين امری است که از اراده نيرو های انقالبی خارج 

است و اتفاقا آنها با توجه به وابستگی های سياسی شان به محافل قدرت و 

حال به  در زندان در پيش گرفته بودند و ۶٠خودفروشی و مردم فروشی ای که در دهه 

شرايط هم بلندگو های قوی تری برای سم ، در همين همان سبک عمل می کنند

پاشی بر عليه مردم و انقالب رهائيبخش آنها دارند و در ثانی افشای ماهيت ضد 

مردمی يک نيرو يا يک شخص هيچ وقت و در هيچ کجا به مثابه نقض حق آن نيرو يا فرد 

 اتفاقا آن کسانی که به چنين توجيهات مردم فريبی متوسل می. در سخن گفتن نيست

شوند قصد دارند به اين وسيله صدای نيرو های انقالبی را خاموش ساخته و عمال با 

" سربازان گمنام امام زمان "فضا دادن به توابين صحنه را برای جوالن هر چه بيشتر 

در واقع این محافل با مشوب کردن اذهان نسبت به افشاگری نيروهای . آماده سازند

 بيان این انقالبی در مورد توابين، آزادی

نيروها را نقض می کنند و حق سخن گفتن و 

  . افشاگری در مورد توابين را از آنها می گيرند

  

گاه شنيده می شود که در ادامه 

برخورد های فوق این بحث مطرح می 

شود که خيلی از توابين از گذشته 

خيانت کارانه خود پشيمان هستند و 

تحت فشار آن گذشته ضد مردمی، 

با دارو سر پا " ران روانیبيما"همچون 

 خالصه آنقدر برای توابين دلسوزی .هستند

می شود تا به این وسيله فضائی ساخته 

شود که هر کس ماهيت توابين را افشاء 

نمود به مثابه ديکتاتوری جلوه کند که هنوز 

! راه انداخته" تواب کشی" به قدرت نرسيده

یا گویا ديکتاتوری است که  از بخشش بوئی 

ه و جنون انتقام چشمهای او را کور کرده نبرد

بر عکس آنچه که بدخواهان مردم ما ! است

قصد دارند جلوه دهند، این واقعيتی ست که 

تا کنون انقالبيون در هيچ انقالبی راه را برای 

بازگشت دشمنان و مخالفين خود نبسته 

اند؛ همانطور که اجازه هم نمی دهند به اين 

 مردم فريب قرار بهانه بازيچه ترفند های

بازگشت دشمنان مردم به صف .  گيرند

انقالب امر مثبتی است که منوط است به 

 گذشته خود را ترک واقعا و در عملاينکه آنها 

و نقد کنند و در جهت رشد مبارزه مردمی 

گام بردارند  و يا حداقل بی طرفی پيشه 

کنند، نه این که همچون امروز فالن تواب 

 به خود اجازه دهد با سابق تير خالص زن

فریبکاری و وقاحت تمام دليل حضور خود در 

انقالبيون تيرباران " حمل جنازه"ميدان تير را 

شده در آن ميدان جا زده و خود را در صف 

اپوزیسيون قرار دهد؛ و یا تواب دیگر، سلول 

های  شکنجه گاه اوين که با خون عزيز ترين 

ل انقالبيون اين کشوررنگين شده را مح

معاشقه خود با بازجويش جلوه دهد و ديگری 

آنچنان از جالد قزل حصار با احترام و محبت 

سخن بگويد که انگار در باره قاتل قسی 

القلبی صحبت نمی کند که دستانش تا 

واقعيت !مرفق به خون انقالبيون آلوده است

اين است که در شرايط کنونی بحث نه بر 
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 توابينی که پس از خدمات است و نه بر سر" تواب کشی"سر 

 ، دنبال زندگی شخصی ۶٠خود به جمهوری اسالمی در دهه 

برعکس بحث بر سر توابينی است که هنوز هم . خويش رفته اند

از گذشته کثيف خود عبرت نگرفته و به اشکال مختلف بر عليه 

جنبش انقالبی گام بر می دارند و نشان می دهند که هنوز روابط 

دان حاکم دارند ،امری که با هيچ منطقی قابل عميقی با قدرتمن

  .توجيه و گذشت نيست

  

بنابراين چه کسانی که با وقاحت ذاتی تفکر منحط خود علنا به 

دفاع  از توابين می پردازند و چه کسانی که با مخدوش کردن 

واقعيت پديده مزبور در تالش اند مرزها را مخدوش ساخته و 

 را کمرنگ ساخته و ۶٠ دهه مقاومت های حماسی زندانيان در

 بايد بدانند که با چنين ،ه نماينديهمکاری خود با توابين را توج

برخورد و رفتاری خود را بيش از پيش بی آبروتر و رسواتر می 

بحث در مورد توابين بر سر کسانی است که در اواخر .  سازند

 با پشت کردن به آرمانهای مردمی به صف جمهوری ۶٠سال 

ماشين سرکوب آن پيوستند وبرای چند سال  با اعمال اسالمی و 

خود زندان را برای مبارزين به جهنمی واقعی تبديل کردند و سر 

انجام در بستر مبارزه زندانيان سياسی واقعی و تغيير شرايط 

آنها همان . جامعه از سوی اربابان خود به حاشيه رانده شدند

 در زندانهای جمهوری کسانی بودند که در مقطعی از تاريخ مبارزه

اسالمی جدا سازی آنها از زندانيان سياسی به يکی از 

روزی که  زندانيان به اين  خواستهای زندانيان مبارز تبديل شد و

براستی چه شده . خواست رسيدند روز جشن و سرور آنها بود 

است که برخی می کوشند آن پيروزی فراموش نشدنی زندانيان 

رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی را سياسی در سياه چالهای 

با باز کردن پای بازماندگان آن  توابين به درون صفوف اپوزسيون از 

  زندانيان سياسی باز پس گيرند؟ 

  

مبارزه با توابينی که همچنان کمر به خدمت در جهت 

اهداف ضد انقالبی  رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

ه با کليت این ، بخشی جدایی ناپذیر از مبارزبسته اند

حکومت جنایتکار و ضد خلقی بوده و بدون این مبارزه، هيچ 

گاه نمی توان از بزرگداشت واقعی فداکاریها و پایداریهای 

هزاران هزار تن از بهترین فرزندان مبارز و کمونيست خلق 

سخن گفت که در یکی از سياهترین دوره های تاریخ ميهن 

ها و منافع کارگران و توده بجرم دفاع از آرمان)  ۶٠دهه (ما  

های ستمدیده ما توسط رژیم و نظام ضد خلقی حاکم و 

  .پاسداران آن قصابی شدند

 

های مدافع طبقات  حکومتشکنجه، ابزاری در دست ... 

ی که برعليه باشد که آن را در مورد کسان  میاستثمارگر

 چه در مورد -اند  ظلم و ستم حاکم بر جامعه به پا خاسته

  به -های آگاه و مبارز  روشنفکران انقالبی و چه در مورد توده

هر چند در چنين جوامعی بزه کاران اجتماعی . (برند کار می

وضوح  شکنجه به بنابراين، ). گيرند نيز مورد شکنجه قرار می

هايش بر ستم و استثمار  پايهای است که  مخصوص جامعه

ای، شکنجه جهت بازداشتن   در چنين جامعه.بنا شده است

" ضرورتی"ها از مبارزه، يک الزام است؛  روشنفکران و توده

در حقيقت، شکنجه همواره با سيستم . ناپذير است اجتناب

کشی در جامعه همزاد و  های مبتنی بر استثمار و بهره

  ....همراه بوده است

  

ای زندان نباشد، شکنجه نباشد، و  این که در جامعهبرای 

ها  اساسًا هيچگونه خشونتی ناظر بر مناسبات انسان

. نباشد، باید طبقات استثمارگر بالکل از آن جامعه محو شوند

ای وجود نداشته  باید اصوًال استثمارگر و استثمارشونده

باید مالکيت، خصوصی نباشد و جامعه به طبقات . باشد

طبقاتی بوجود آید و بر  یعنی یک جامعه غير. نشودتقسيم 

های برابر و آزاد  این مبنا جامعه باید از سازمانی از انسان

   ....تشکيل گردد

*****  

های  برای من در این کتاب نه در بيان مقاومت و پایداری... 

زندانيان سياسی مبارز و نه در افشای توابين، معيار، تعلقات 

از . شان نبوده است ها و خط سياسی تشکيالتی پيشين آن

نظر من امر تجليل از فرزندان راستين خلقهای ایران و 

افشای همکاران و همدستان ماشين سرکوب جمهوری 

اسالمی، یک وظيفه انقالبی است که محصور کردن آن در 

چهارچوب این و یا آن خط سياسی، از بار آن وظيفه کاسته و 

باور به ضرورت اتحاد . برد محتوای واقعی آن را از بين می

ها تحت  همه نيروهای درون صف خلق و قرار گرفتن آن

رهبری طبقه کارگر و یا در واقع تحت یک رهبری کمونيستی 

که تضمين کننده پيروزی انقالب خلقهای ماست،سرچشمه 

روی دیگر این برخورد، البته، مرزبندی . چنين برخوردی است

مشترک و مسایل با کسانی است که بدون درک درد 

 نانمشترک همه نيروهای مردمی در مقابل دشم

مشترکشان، سعی دارند به نام اعتقاد به دموکراسی و 

داده و صف خلق خمينی را " همه با هم"تمدن و غيره شعار 

را با ضد خلق و مرز مرتجعين را با نيروهای مترقی و چپ 

   ....مخدوش سازند

  
  "!در جدال با خاموشي" از كتاب

  60يلي از زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه تحل
 اثر رفيق اشرف دهقاني
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  اجراي،نيسهميه بندي بنز

  ديكته شده هاي  جزئي از سيا ست

 )اميدوار  غالم( !مس از طرف امپريا لي

سهميه بندي بنزين  و از قرار طرح 

معلوم حذ ف سوبسيد اين كاال كه 

زمزمه هاي اجراي آن از مدتها پيش 

 احمدي "مهر ورز"از طرف دولت 

نژاد مزدور به گوش مي رسيد، از 

 ، عملي كردنيهساعات اولهمان 

موجب انفجار خشم و نفرت انباشته 

شده كارگران وتوده هاي محرومي 

گرديد كه تحت حا كميت رژيم 

وابسته به امپريا ليزم جمهوري اسالمي 

حتي ابتدائي ترين حقوق اقتصادي، 

اجتما عي و سياسي شان پايمال 

گرديده و در اثر بيكاري و فقر و 

ن كاالهاي فالكت وگراني روز افزو

مورد نيازشان جانشان به لب رسيده و 

زير بارعظيم هزينه هاي معيشت، 

  .كمرشان خم گرديده است

توده هاي خشمگين از مظالم 

بورژوازي وابسته،  توده هائي كه در 

بستر بحران اقتصادي مزمن سرمايه 

داري موجود ،شمار كثيري از آنها يا 

از طريق مسافر كشي زنذگي بخور و 

 براي خود وخانواده هايشان نميري

تامين مي كنند و يا درآمدشان از شغل 

اولشان كفاف هزينه هاي روز افزون 

زنذگي در شرايط تورم و گراني را 

نمي دهد و در نتيجه به مسافر كشي 

هم روي آورده اند حال با مشكل 

سهميه بندي بنزين و در آيندئي نه 

چندان دوربا افرايش بهاي بنزين شاهد 

تر شدن بهاي كاالها منجمله مواد گران

غذائي در اثر باال رفتن بهاي حمل و 

آنها كه به خوبي مي . نقل خواهند بود

دانستند كه با اجراي سياست سهميه 

بندي بنزين فشارهاي اقتصادي بر آنها 

افزايش پيدا خواهد كرد، اين توده 

هاي زحمتكش و تحت ستم كه دائما 

فرت در پي فرصتي هستند تا خشم ون

بي كران خود را نسبت به رژيم نشان 

دهند، ازهمان ساعات اول اعالم آغاز 

سهميه بندي بنزين در تهران وديگر 

شهرهاي بزرگ در اعتراض به سهميه 

بندي بنزين نيز خشم خود را با به 

آتش كشيدن پمپ بنزينها، بانكها و 

ادارات دولتي و فروشگاهاي زنجيره 

 و اي يعني نهادهاي ستم وسركوب

غارت رژيم به نمايش گذاشتند و البته 

از همان آغاز با نيروهاي امنيتي وبه 

اصطالح ضد شورش مواجه شدند كه 

براي مقابله و سركوب آنها به آنجا 

همانطور كه ميدانيم در . آمده بودند

درگيري هاي پيش آمده چندين نفر 

بوسيله نيروهاي انتظامي رژيم كشته 

دستگير وزخمي شدند و شمار زيادي 

و به سياه چالهاي مخوف رژيم ضد 

  .خلقي فرستاده شدند

  

قابل ذكر است كه درصد  زيادي از 

بنزين مصرفي كشور برغم اينكه 

ايران بر روي دريائي از نفت خوابيده 

بر اثر فقدان پااليشگاه كافي در ايران 

واز آنجا كه يكي از راه هاي تامين 

سود امپرياليستها وارداتي كردن 

رهاي وابسته مي باشد از خارج كشو

عقب مانده گي . وارد مي شود

صنعتي و نازل بودن ظرفيتهاي 

توليدي از عوارض مستقيم سلطه 

امپرياليزم و چگونگي بسط سرمايه 

به علت . داري در كشور ما مي باشد

عقب ماندگي تكنولوژيكي البته نه 

تنها بنزين بلكه ديگر فراورده هاي 

ي گزاف در نفتي نيز اغلب با بها

رابطه با كمپاني هاي امپرياليستي از 

در چنين . خارج وارد ايران مي گردد

وضعيتي واضح است كه براي پي 

بردن به علت سهميه بندي بنزين بايد 

رابطه اين موضوع با چگونگي 

سياست هاي امپرياليستي در سطح 

جهان و اثراتي كه آن سياست ها  در 

رابطه با كشورهاي تحت سلطه اي 

نظير ايران مستقيماً در وضعيت 

زندگي توده هاي اين كشورها به 

   .جاي مي گذارند را دريافت

در شرايطي كه در بستر بحران سيستم 

سرمايه داري امپرياليستي  در سالهاي 

گذشته نزاع ميان قدرتهاي 

امپرياليستي بر سر سهم بري بيشتري 

صحنه ای از 

شورش های 

توده ای  بر 

عليه  طرح 

سهميه بندی 

 نزینب
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از بازارهاي جهان و استثمار روز 

خلقهاي جهان باال افزون كارگران و 

گرفته و در همين چهار چوب  ايران 

 به يكي "مسئله هسته اي "با اسم رمز 

از كشورهاي مورد دعواي 

امپرياليستها تبديل گشته است، نهاد 

هاي مالي امپرياليستي مانند صندوق 

بين المللي پول و بانك جهاني 

كماكان مشغول اجراي سياست هاي 

اط چپاول گرانه خود در اقصي نق

اين سياستها چه در . جهان مي باشند

ايران و چه در سطح جهان از جمله 

 نئو ليبرال "كشورهاي متروپل 

 در رابطه با .  نام دارند "اقتصادي

تأثيراتي كه اين سياست ها در اوضاع 

اقتصادي و اجتماعي ايران داشته اند از 

جمله مي توان سياست مقروض كردن 

 نهادها  ايران با شرايط تحميلي همين

در زماني كه جمهوري اسالمي 

درآمدهاي كالن از فروش نفت 

عايدش مي گردد و در نتيجه نيازي به 

. استقراض نداشته و ندارد را نام برد

 جهاني كبه طور كلي سياست هاي بان

و صندوق بين اللملي پول از زمان 

رياست جمهوري رفسنجاني مزدوربه 

ه دليل پايان شرايط جنگي  در ايران ب

مورد اجرا گذاشته شدند كه در 

دوران رياست جمهوري خاتمي فريب 

كار شدت گرفته و تا كنون يعني در 

دوران احمدي نژاد نيز همچنان ادامه 

 خروج دو سوم نيروي كار از .دارد

شمول قانون ارتجاعي كار رژيم ، قرار 

دادهاي موقت و سفيد كار، حذف 

سوبسيدها از بعضي كاالهاي مورد نياز 

ردم، خصوصي كردن كارخانه ها و م

موسسات توليدي دولتي و تبديل ايران 

به يك كشور كامال وارداتي  و 

مصرفي كردن جامعه، همه اينها كه 

سالهاست توسط سردمداران رژيم 

وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي 

در جامعه ما اجرا شده در واقع در 

 نئو ليبرال "راستاي همان سياست

قرار دارد كه به خصوص از  "اقتصادي

طرف دو نهاد مالي امپرياليستي 

 جهاني كصندوق بين اللملي پول و بان

اكنون .  به ايران تحميل شده است

سهميه بندي بنزين  و گران تر شدن 

قيمت آن كه مسلماً گرانتر شدن حتي 

مواد غذائي مورد نياز زحمتكشان را 

هم به همراه دارد، درست در ارتباط 

ي بخشي از سياست نئو با اجرا

  . ليبراليستي در ايران بوجود آمده است

الزم به ذكر است كه سياست نئو 

ليبرال اقتصادي در اين سال ها در 

كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز اجرا 

در همين رابطه برخي از . شده است

جريانات وافراد در حالي كه معترفند 

كه سهميه بندي بنزين و به احتمال 

يارانه يا سوبسيد از اين زياد حذف 

كاال و افرايش نه تنها بهاي بنزين بلكه 

بهاي ديگر كاالها حاصل جزئي  از 

ديكته شده از طرف "سياستهاي 

صندوق بين المللي پول و بانك 

 مي باشد كه در دو دهه اخير "جهاني

از طرف جمهوري اسالمي اجرا شده 

اقتصاد ايران تا مغز "ويا مي گويند 

سياستهاي نئوليبرالي استخوان به 

 اما نمي توانند واقعيت "وابسته است

وابستگي اقتصاد ايران به امپرياليست 

آنها با تكيه بر اين . ها را درك نمايند

كه چنان سياست هائي در كشورهاي 

متروپل نيز اجرا گرديده نمي توانند 

دريابند كه چه وابستگي اقتصادي 

موجب تحميل آن سياست ها به 

ابسته اي نظير ايران مي كشورهاي و

سوال از آن جريانات وافراد . گردد

اين است كه مگر قبول نمي كنيد كه 

سهميه بندي آن سياستها از جمله 

 طرف صندوق بين المللي "بنزين از

 و "پول و بانك جهاني ديكته شده

در راستاي انجام آنها "جمهورياسالمي  

اقتصاد ايران تا " و يا "حركت كرده

ان به سياستهاي نئو ليبرالي مغز استخو

، خوب اگر اين سياستها "وابسته است

سياستهاي امپرياليزم بوده وآنطور كه 

واقعيات نشان مي دهند امپرياليستها 

بوده و هستند كه در شرايط بحراني 

سودهاي هنگفت از اين طريق به 

 "جيب زده اند و از همين طريق هم

براي اقتصاد بيمار خود كه "چاره اي 

صد باالي بيكاريها در اين كشورها در
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يكي از شاخصهاي اصلي آن مي باشد، 

جست وجو كرده و از همين 

طريقهاست كه كوشش مي كنند 

تضادهاي اجتماعي خود را تخفيف 

دهند و از طرف ديگر ماحصل اين 

سياستها همانطور كه آشكار است 

چيزي بغير از ورشكستگي و خانه 

 شدت خرابي بي سابقه براي كشور ما،

يابي فقر و در ماندگي براي كارگران 

و زحمتكشان ايران و افزايش بيشمار 

دردهاي اجتماعي محرومين بويژه 

براي زنان كارگر و محروم و فرزندان 

آنها در بر نداشته است، واقعا با كدام 

اصول مي توانيد ثابت كنيد كه 

جمهوري اسالمي رژيمي وابسته به 

اقعيت امپرياليزم نيست؟ آيا اگر و

معيار حقيقت است  و در اين سالها هم 

جمهوري اسالمي كه مشغول اجراي 

سياستهاي امپرياليستها بوده است  

چنان شرايط اسف انگيزاقتصادي را 

ست،  براي جامعه ما بوجود آورده ا

آياچيزي بغير از ديدگاه 

لنينيستي موجب —ماركسيستيغير

انكار چنين حقيقت آشكاري گرديده 

اين كه بتوان نشان داد است؟ براي 

كه اجراي سياست هائي نظير سهميه 

بندي بنزين در ايران دقيقاً دراثر 

وابستگي اقتصاد ايران به سيستم جهاني 

امپرياليستي و به دليل بر سر كار بودن 

يك رژيم ارتجاعي كامالً وابسته به 

امپرياليسم يعني رژيم جمهوري اسالمي 

ر بوجود آمده است، ضروري است بطو

مختصر به آن عامل اصلي اي اشاره 

كنيم كه سياست هاي مذكور را  در 

. دستور كار امپرياليزم قرار داده است

همانطور كه مي دانيم سيستم سرمايه 

داري امپرياليستي حاكم بر جهان چند 

دهه اي است كه با يك بحران مزمن 

. روبرو و دست بگريبان مي باشد 

از واقعيت ثابت شده ايست كه يكي 

راه حلهاي دائمي امپرياليزم در 

دورانهاي بحراني سر شكن كردن بار 

بحرانهاي خود  بر روي كشورهاي 

مثالً اگر به . تحت سلطه اش مي باشد

 "تجارت آزاد"آنچه كه بطور عام 

ناميده شده است  و ازجانب نهادهاي 

مالي ا ين سيستم جهانخوار با شرايط 

مشخصي در كليه كشورهاي  جهان 

  شده و مي شوند توجه "كتهدي"

 در "تجارت آزاد"كنيم مي بينيم كه 

واقع اسم رمزي نه تنها براي  باز 

كردن درهاي كشورهاي تحت سلطه 

به روي كاالهاي كشورهاي 

امپرياليستي مي باشد بلكه به معني از 

ميان بر داشتن قوانيني است كه به هر 

حال در حدي در مقابل سيل واردات 

 به اين ترتيب و . كندمشكل ايجاد مي

در پرتو سياست هاي مبتني بر 

 است كه انحصارات و "تجارت آزاد"

دول امپرياليسبي امروز امكان يافته اند 

تا هر اندازه كه مي خواهند در 

كشورهاي تحت سلطه سرما يه گذاري 

كرده و با نازلترين دستمزدها 

،كارگران و زحمتكشان اين كشورها 

ن اجتماعي را بدون هر گونه تامي

بي دليل نيست كه در . استثمار كنند

اين سالها دول وابسته اي نظير دولت 

جمهوري اسالمي در جهت جذب 

سرمايه گذاريهاي خارجي به هر چه 

مساعد تر كردن قوانين كار  به منظور 

عرضه هر چه ارزانتر نيروي كار 

امري كه . كشور خود پرداخته اند

حاصلش ورشكسته تر شدن اين 

ها و شدت يابي فقر و فالكت كشور

  .   زحمتكشان آنها بوده است

از زاويه ديگري نيز مي شود به 

 پرداخت "تجارت آزاد"موضوع 

ونشان داد كه چگونه اين سياست به 

وابستگي هر چه بيشتر كشورهاي 

بيائيد به اين . تحت سلطه انجاميده

موضوع بيانديشيم كه مگر در 

بادله ، كاالها ميان كشورها م"تجارت"

نمي گردند؟ اما مگركشورهاي تحت 

سلطه چه چيزي دارند كه با 

در واقع اين .  امپرياليستها مبادله كنند

امپريالستها هستند كه صاحب نيروهاي 

صنا يع (مدرن توليدي مي باشند 

و به اين علت از توانمنديهاي ) مدرن

بنابراين ! توليدي عظيمي برخوردارند

ابرابر به اين در اين به اصطالح مبادله ن

خاطر كه كشورهاي تحت سلطه 

 چندان "تك محصول"تقريبا بجر آن 

چيز ديگري براي مبادله ندارند، در 

 اين بازار "تجارت"نتيجه اين 

كشورهاي تحت سلطه  با اقتصاد تك 

محصولي شان است  كه از محصوالت 

انحصارات امپرياليستي به منظور تامين 

صل اين حا. منافع آنها اشباع مي گردد

روند هم حفظ ناموزوني ميان دو وجه 

. سرمايه داري عصر امپرياليزم مي باشد

يعني حفظ موقعيت عيني برتر سلطه 

بر مبناي اين ! گرنسبت به تحت سلطه

واقعيت عيني است كه ما زاد سود 

  .انحصاري بدست مي آيد

همانطور كه اشاره شد سياستهاي  نئو 

ليبرال اقتصادي در اين سالها در 

كشورهاي پيشرفته صنعتي نيزاجرا 

اما اين سياستها در اين جوامع .شده اند
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تأثيرات متفاوت از كشورهاي تحت 

چرا كه دول . سلطه به جاي گذاشته اند

امپرياليستي از طريق استثمار وحشيانه 

كارگران و رحمتكشان وهمچنين 

غارت وچپاول بازارها وثروتهاي 

كشورهاي تحت تسلطشان توانسته اند 

تأثيرات مخرب آن سياست ها را در 

جوامع متروپل جبران كرده و 

با . تضادهاي اجتماعي را تخفيف دهند

اين  حال همه اين ها به آن معني 

نيست كه در كشورهاي متروپل به 

سطح معيشت كارگران و شرايط 

كاري آنها از طرف سرمايه داران 

ودول امپرياليستي تعرض نگرديده 

ر سر اختالفات خير بلكه بحث ب. است

كمي به علت موقعيت متفاوت دو 

وجه سرمايه داري امپرياليستي 

چه فاكتوري در اثبات اين ! جهانيست

نظر بهتر از  واقعيت  وجودي 

جنبشهاي اجتماعي عظيم وراديكال در 

بستر شرايط مادي ايجاد شده بر اثر 

اجراي همين سياستها از طرف دول 

ين وابسته به امپرياليزم حاكم بر ا

براي نمونه به (كشورها  وجود دارد؟

و يا ) ريكاي التين نگاه كنيدمآ

جنبشهاي اجتماعي مختلف در كشور 

خودمان كه بستر آنها شرايط مادي 

بوجود آمده بر اثر  چنان سياستهائي 

است كه مجري آنها رژيم ضد خلقي  

  ؟!جمهوري اسالمي مي باشد

  

در اين ميان مي توان به تأثيرات كمي 

ب اين سياستها در كشورهاي ومخر

آمريكاي التين در همه عرصه ها 

اقتصادي،سياسي،اجتماعي خصوصا در 

نابودي توليدات كوچك و سنتي، 

سرازير شدن ميليونها انسان از 

روسناهاي اين كشورها به سمت 

شهرهاي بزرگ واسكان گزيدن در 

حاشيه اين شهرها يعني در حلبي 

آبادها به اميد يافتن كاري جهت 

فروش نيروي كار خود به هر 

، ايجاد خيل بي )دستمزد(بها

و يا )ارتش ذخيره بي كاران(كاران

مهاجرت به آمريكاي شمالي 

چگونگي رفتار بورژوازي (پرداخت

امپرياليستي آمريكا  با آنها خود 

). موضوع بحث جداگانه اي است

ميليونها نفر از زحمتكشان امروز در 

ر كشورهاي امريكاي التين  به غي

انساني ترين شكل استثمار گرديده 

ودر بدترين وضع زندگي مي 

اين كشورها يعني كشورهاي .كنند

قطب فقر كامال به بازارهاي مصرفي 

كاالهاي خارجي خصوصا آمريكائي 

مبدل گرديده و دولت هاي بر سر 

كار در اين كشورها با همديگر در به 

حراج گذاشتن نيروي كار خود به 

هاي خارحي منظور جذب سرمايه 

مقايسه  وضع . رقابت مي كنند

كشورهاي آمريكاي التين با آنچه بر 

كشور ما در اثر اجراي سياستهاي 

مشابه بوسيله رژيم جمهوري اسالمي 

پيش آمده است در واقع مبين همساني 

شرايطي است كه در اثر تحميل 

سياست هاي امپرياليستي ناشي از 

وابستگي اين كشورها به امپرياليسم 

  .وجود آمده استب

  

از طرف ديگر مقايسه تأثيرات 

سياستهاي نئو ليبرالي بر كشورهاي 

پيشرفته صنعتي و كشورهاي تحت 

سلطه امپرياليسم خود به وضوح 

موقعيت و وظائف مختلف و تقسيم 

كار بين المللي  را در سيستم سرمايه 

داري جهاني فيمابين كشورهاي 

متروپل و كشورهاي تحت سلطه نشان 

سلطه گران كه دائما در . دهدمي 

تضادهاي خود براي بردن سهم 

بيشتري از بازازهاي جهان هر كدام در 

تالش گسترش مناطق تحت نفوذ خود 

در برابر ديگر امپرياليستها مي باشند، 

با برخورداري از قدرت نظامي و 

اقتصادي خود، جوامعي نظير ايران را 

تحت سلطه خود نگاه داشته و با وجود 

 هاي وابسته به امپر ياليسم در اين رژيم

جوامع قادرند سياست هاي اقتصادي 

  . خود را به آنها ديكته كنند

در رابطه با سهميه بندي بنزين نيز مي 

با  بينيم  كه جمهوري اسالمي بار ديگر

اجراي جزئي از سياستهاي امپرياليزم 

كه بهاي آنرا مانند ديگر سياستهاي 

گران و اجرا شده امپرياليستي كار

زحمتكشان ايران خواهند پرداخت، 

نشان دادكه بر خالف ديدگاهاي 

غير كمونيستي بي چون -غيرانقالبي

وچرا سگ زنجيري امپرياليزم بوده و 

اما د راين ميان زحمتكشان . هست

جامعه ما نيز كه بر عليه سياست 

سهميه بندي بنزين دست به اعتراض 

زده و قهرمانانه به مقابله با آن 

ستند، نشان دادند كه مرعوب برخا

وحشيگريهاي ديكتاتوري حاكم 

نخواهند شد وتا سرنگوني انقالبي آن 

ونابودي سلطه امپرياليزم وسرمايه 

داري موجود به رهبري طبقه كارگر 

  .از پاي نخواهند نشست
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  هاي وحشيانه در ايران وج اعدام ساعته لندن در اعتراض به م24گزارش و تصاويري از تحصن 

 

در اعتراض به موج جدید اعدام، سرکوب و سنگساری که رژیم جمهوری 

ر عليه فعالين کارگری، زنان، دانشجویان و اسالمی در سراسر کشور ب

 ساعته ای در شهر لندن از ٢۴خلقهای تحت ستم براه انداخته ، تحصن 

درجریان این .  برگزارشد٢٠٠٧ جوالی ٢۴ صبح روز سه شنبه ١١ساعت 

مواجه مبارز مقيم لندن با استقبال و مشارکت ایرانيان حرکت اعتراضی که 

گليسی در ميان جمعيتی که نصب پالکارد ها و ، صدها اطالعيه به زبان انشد

عکس های اعدام شدگان اخير روی چادر محل تحصن آن ها را نسبت به آنچه 

در این اطالعيه ها گوشه . رایران می گذرد کنجکاو کرده بود، پخش شددامروز 

ای از جنایات دیکتاتوری حاکم برايران عليه توده ها افشا شده و همراه با 

نی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، بر آزادی بی قيد و شرط خواست سرنگو

تمامی زندانيان سياسی، فعالين کارگری و دانشجویی و فعالين جنبش زنان و 

رفقای تحصن کننده با برپایی چادری در . خلقهای تحت ستم تاکيد شده بود

 مقابل دفتر سازمان عفو بين الملل که در یکی از مناطق بسيار پر رفت و آمد

شهر واقع شده و نصب تعداد زیادی پالکارد به زبان انگليسی و فارسی 

و نمایش تصاویری از اعدامهای وحشيانه اخير در ایران  دراطراف اين چادر

،توجه افکار عمومی را به جنایات جمهوری اسالمی و ضرورت دفاع از جان 

ت ستم فعالين کارگری و دانشجویی و زنان مبارز و روشنفکران خلق های تح

. و تمامی زندانيان سياسی در بند و درمعرض خطر اعدام جلب می کردند

 . برخی از شعارهای نوشته شده بزبان انگليسی و فارسی  به شرح زیر بود

 

رژیم جمهوری اسالمی با تمام دارو دسته های درونی اش باید بدست "

شجویان و تمامی فعالين کارگری و دان". "کارگران و زحمتکشان سرنگون شود

زنان و فعالين مساله ملی باید آزاد شوند و احکام اعدام باید بدون قيد و شرط 

از مبارزات مردم ایران بر عليه امپریاليسم و ارتجاع و رژیم کارگر ". "لغو گردند

در ادامه این ! کش و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی دفاع کنيد

 آزادیخواه ترکيه نيز به تحصن کنندگان حرکت، دو گروه از مبارزین و نيروهای

 پيوسته و حمایت خویش را از مبارزات حق طلبانه توده های تحت ستم ایران 

همچنين ." بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به نمایش گذاردند

نمایندگان برخی از اتحادیه های کارگری انگلستان مانند اتحادیه کارگران حمل 

اخبار و اهداف این تحصن و . اضی اعالم حمایت کردندو نقل از حرکت اعتر

گزارشات مربوط به اوضاع ایران در برخی از نشریات نيروهای آزادیخواه و مبارز 

برخی از رادیوها ی . منعکس شد"جهش"و " ارگر،دهقانک"ترکيه مثل نشریه

خارج کشور نظير رادیو آلمان نيز با برگزار کنندگان این حرکت مصاحبه هایی 

در حرکت اعتراضی فوق نيروهای .ورت داده و اخبار آن را پخش کردندص

 .سياسی مختلفی شرکت کردند

  

  

و سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی در لندن  چریکهای فدایی خلق فعالين

 ٢۴تحصن مبارزاتی بخشی از فراخوان دهندگان اين ایرانيان در انگلستان 

دانيان سياسی و در اعتراض به موج  در دفاع از جان زنبودند که  ساعته

فعالين سازمان کارگران شکل گرفته بود و سرکوب ها ی وحشيانه اخير 

در لندن وفعالين حزب چپ ، جمعی از فعالين سياسی )راه کارگر(انقالبی ایران

 نيز  هر يک بطور مستقل مردم را به شرکت حکمتيست–کمونيست کارگری 

  .در اين تحصصن فراخوانده بودند

 

در جریان این تحصن، چندین پيام همبستگی و حمایتی از سوی 

جریانها ونهادهای مختلف به این حرکت ارسال شد که از جمله آنها 

می توان به پيام کانون نویسندگان ایران در تبعيد،فعاالن اتحاد چپ 

 گوتنبرگ و فرهنگ -کارگری، انجمن فرهنگی و اجتماعی برابری

 ساعته لندن در ٢۴تحصن .  اشاره کردسرای اندیشه در گوتنبرگ

دفاع از جان فعالين کارگری و مخالفين در بند و زندانيان سياسی 

یکی از حرکتهای بسيار موفق دفاعی در لندن بود که در حد خود 

توانست توجه افکار عمومی را به موج جدید بگير و ببندها و اعدامها و 

در داخل کشور براه سرکوبهایی که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

  . انداخته جلب کند

  

 ٢٠٠٧ جوالی ٢۵  فعالين چریکهای فدایی خلق در لندن 

   
 

 ! سگهاي زنجيريش ومرگ بر امپرياليسم
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 !"كار، كار، اين است شعار بيكار"
  محسن نوربخش

 

  
در فروردين ماه سال جاری ، رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی با توجه 

به تبليغات گسترده رسانه های خارجی مبنی بر احتمال حمله نظامی آمريکا به 

ن اين واقعيت که برخی از جناح های درونی اش علنا دل ايران و با در نظر گرفت

نگران خطر حمله آمريکا به ايران می باشند ، به کمک سپاه پاسداران و ارتش و 

ديگر نيرو های انتظامی در مانور های نظامی ای که در خليج فارس و سراسر 

  .    کشور ترتيب داده بود به قدرت نمايی تسليحاتی در منطقه پرداخت

  

ژيم ، اخيرا هم جهت باال بردن آمادگی نيروهای بسيجی اش مبادرت به ر

رزمايش "اين تمرينات که تحت نام .  سازماندهی يک سری تمرينات نظامی نمود

بنا .  شکل گرفته بودند در اکثر شهرهای کشور انجام شدند" دفاع از کوی و برزن

رد و خواهران زينب م به گزارش مطبوعات رژيم ، تمرين های نظامی بسيجی های

در بيابان های اطراف تهران و شهر ری " الزهرا"و " عاشورا"به نام گردان های 

و ساير شهرستان ها از قبيل سقز ، سنندج ، مهاباد ، مرند ، مريوان ، اروميه ، 

مياندوآب ، تکاب ، تايباد ، قروه ، نکاء ، ساری ، قائم شهر ، چالوس ، هرمزگان 

صفهان و ساير استان ها انجام شد و شرح آنها با عکس و و شهر های استان ا

  .تفاسير مفصل در رسانه های جمعی  انعکاس يافت

  

ها و تبليغات " رزمايش"در نگاه اول ممکن است چنين احساس شود که اعالم اين 

وسيع در مورد آن نشان دهنده بخشی از تدارکات و آمادگی های سردمداران 

اما نگاهی به .  ه با احتمال حمله دشمن خارجی باشدجمهوری اسالمی جهت مقابل

برنامه های اجرا شده در اين رزمايش ها به روشنی نشان می دهد که بر عکس 

چنين تصوری طبق معمول جمهوری اسالمی شمشير را نه برای دشمن خارجی 

به .  بلکه برای دشمن داخلی يعنی مردم به جان آمده از مظالم خود صيقل می دهد

 با شکست مفتضحانه برنامه های اقتصادی دولت نهم ، دولتی که ادعا می کرد واقع

پول نفت را بر سر سفره های مردم خواهد آورد و همچنين با رشد روز افزون 

مبارزات کارگران ، دانشجويان ، زنان ، جنبش های ملی و اقشار مختلف اجتماعی 

دادن " صيقل"ال به عليه جمهوری اسالمی ، اين رژيم منفور از سر استيص

شمشير از رو بسته شده پرداخته و بار ديگر دندان های کريه و گرگ صفت خود را 

  .به نمايش می گذارد

در مطبوعات رژيم در شرح اين تمرين ها آمده است که جهت آموزش بسيجی ها 

برای مقابله با نا آرامی های احتمالی مردم ، آن ها را به دو دسته تقسيم کرده 

يک دسته درنقش مردم به اصطالح ناراضی که طبق تبليغات رژيم از .  بودند

عوامل خارجی بوده و از خارج پول گرفته و تحريک می شوند ظاهر شده و اين جا 

و آن جا با آتش زدن مواد محترقه در بشکه های نفتی و همچنين الستيک های 

کنند و  دسته ديگر را زنده می " نا آرامی های اجتماعی"ماشين ، صحنه هائی از 

جالب .  هم بعنوان نيروهای امنيتی با اسلحه به مقابله با دسته اول می پردازند

ها يعنی بسيجی هائی که " رزمايش"در اين " ناراضی ها"اينجاست که شعار های 

  :نقش مردم را بازی می کردند اين چنين بوده است

  "!ما کار می خواهيم"

  "!ارکار ، کار ، اين است شعار بيک"

  "!شعار هر ايرانی ، معيشت ، امنيت ، اشتغال"

  

نفس همين شعار ها بروشنی نشان می دهند که رژيم سرکوبگر حاکم ، دشمن 

واقعی خود را چه کسانی می داند و چگونه خود را برای مبارزات کارگری آماده 

ری آری ، رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی به کارگران بيکا.  می سازد

که خواهان سير کردن شکم خود و خانوادهايشان هستند و به همن دليل فرياد بر 

جوابی  "کار ، کار ، اين است شعار بيکار"، " ما کار می خواهيم"می آورند که 

چرا .  جز گلوله ندارد و به همين خاطر هم بسيجی های خود را چنين تمرين می دهد

ا جهت خدمت به سرمايه داران وابسته و که همه سياستهای رژيم در طول اين ساله

به همين خاطر هم  رژيم می کوشد تا با .  فربه کردن هر چه بيشتر آنها بوده  است

تصويب تبصره های گوناگون ، قانون کار دست ساز خود را که در شرايط خاصی 

تصويب شده است را هر روز به ضرر کارگران تغيير داده تا دست کارفرمايان در 

  .  ر و در شيشه کردن خون کارگران و زحمتکشان باز تر شوداستثما

  

واقعيت اين است که بورژوازی وابسته به امپرياليسم حاکم بر ايران برای انباشت 

هر چه بيشتر سود با قراردادهای موقت ، وجود شرايط غير بهداشتی و نا امن 

ی ، با نگه فضای کار ، با عدم پرداخت دستمزد کارگران برای مدت های طوالن

داشتن کاغذ حکم اخراج بر باالی سر کارگران و تهديد به اخراج و اخراج آن ها ، 

محيط غير قابل تحملی را برای کارگران فراهم ميکند و به همين دليل هم نيروهای 

.  سرکوب خود را برای مقابله با آنها هر روز بيشتر و گسترده تر می سازد

باشد و "  کار ، کار ، اين است شعار بيکار"رزمايشی که شعار دشمن فرضی اش 

بسيجی ها برای شليک به آنها تمرين ببينند به خوبی نشان می دهد که از نظر 

و به همين دليل هم در اين .  ديکتاتوری حاکم دشمن اصلی کجا ايستاده است

رزمايش ها برای آماده سازی جوانان بسيجی بی تجربه در کسب قاطعيت در 

ت های قريب الوقوع مردم ، ساعت ها آن ها را به تمرين تيراندازی سرکوب تظاهرا

دفاع "به عنوان به اصطالح " ايدئولوژيکی"وا می دارد و هم چنين در کالس های 

که برای تحميق و فريب آنها اختصاص داده شده بوده ، " ازموازين انقالب اسالمی

لع و قمع توده ها آماده می آنها را در قبول و پذيرش تير اندازی به سوی مردم و ق

اما تاريخ نشان داده است که عليرغم همه ترفند های سرکوب گرانه رژيم . سازد

های ارتجاعی و وابسته ، مبارزه کارگران و توده ها و تا پيروزی سوسياليسم 

  . همواره ادامه خواهد داشت
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 کتابی تحت عنوان  بنام مارينا نعمت، اخيرا توابی

اين کتاب به زبان . منتشر کرده است" رانزندانی ته"

انگليسی نوشته شده و توسط انتشارات پنگوئن کانادا 

منتشر شده و قرار است به زبانهای ديگری هم ترجمه 

  .و چاپ شود

به دنبال چاپ اين کتاب رسانه های امپرياليستی از 

قبيل  صدای آمريکا با مارينا نعمت مصاحبه کرده وبه 

وی .  ن فرد خود فروخته برخاستندتبليغ دروغهای اي

  در اين مصاحبه ها کوشيده است تا همچون کتاب

 با سر هم بندی کردن يکسری دروغ ، چهره مزبور

 در ٦٠زنان مبارز و مقاوم زندانی سياسی که در دهه 

مقابل بيدادگريهای رژيم دارو شکنجه جمهوری 

اسالمی ايستادند و جانشان را فدای آرمانهای انقالبی 

و آزاديخواهانه خود کردند را مخدوش نموده و 

  .مقاومتهای آنها را غير واقعی جلوه دهد

  

مارينا نعمت در کتابش اعتراف کرده که پس از 

 ، با بازجوی خود ازدواج ٦٠دستگيری اش در سال 

اين موضوع برای کسی که کوچکترين .  کرده است

 جمهوری اسالمی داشته ٦٠اطالعی از زندانهای دهه 

اين امرنشان می دهد که او .  اشد معنای روشنی داردب

يکی از توابان بسيار سرسپرده در دستگاه قتل و 

او حال .  جنايت آن زمان جمهوری اسالمی بوده است

در مصاحبه هايش به شيوه ای بسيار رذيالنه می 

همه کسانی که از زندان آزاد شدند و جان "گويد که  
يی با جمهوری اسالمی سالم به در بردند بايد در جا

 و به اين وسيله ضمن الپوشانی " سازش کرده باشند

واقعيت توابيت خود، گذشته ننگين خود را به همه 

انسانها ی مقاومی که از بازماندگان کشتارهای دهه 

 هستند و عليرغم همه درد ها و رنجهائی که در ۶٠

زندانهای جمهوری اسالمی کشيده اند، هنوز بر 

رزاتی پای بند مانده و برخی از آنها ارزشهای مبا

هنوز هم در صف مبارزه انقالبی بر عليه رژيم قرار 

دارند  را گسترش ميدهد تا به اين وسيله آنچه را که 

در تاريخ انقالبی ما به اسم مبارزه و مقاومت در 

مقابل يکی از ارتجاعی ترين رژيم های قرن معاصر 

  . شکل گرفت را بی ارزش جلوه دهد

و افشاگری " زندانی تهران" دنبال انتشار کتاب به 

های اوليه روشن گرديده که نامبرده با پروژه خانم 

شهرزاد مجاب در دانشگاه تورنتو همکاری می کرده 

 و به اين طريق با زندانيان سياسی سابق و مجامع

  ايرانی در اين کشور در تماس قرار می گرفته  اين امر 

خورد به مسئله توابين بار ديگر ضرورت چگونگی بر

را در سطح جنبش زنان و نيرو های انقالبی  طرح 

کرده است ، چرا که قطعا مارينا نعمت نه اولين نفر و 

نه آخرين توابی بوده و خواهد بود که در ادامه خدمت 

گذاريش به ارتجاع وبرای سود جويی  و حفظ منافع 

حقير خود ، با  داستان سرايی و جعل واقعيات به 

يمال کردن مبارزات هزاران انسان انقالبی که سينه پا

شان را با افتخار جلوی گلوله های دژخيمان قرار 

دادند ولی ايستاده جان باختند پرداخته وآستانبوسی 

ازقدرتهای امپرياليستی و رژيم جمهوری اسالمی را 

  . در جهت ادامه زندگی ننگين خود تداوم می بخشند

 

ايجاد ديالوگ "ن سياست فرصت طلبان راست و مبلغي

بين زندانيان سياسی مقاوم و توابين به خوبی می " 

دانند که منظور از توابين ، مشخصا کسانی هستند که 

با تغيير ماهيت دادن در زندانهای جمهوری اسالمی از 

زندانی سياسی به همکار شکنجه گران تبديل شده و  

صورت جزيی از ماشين سرکوب رژيم بر عليه به 

 در زندانهای جمهوری اسالمی به انيان سياسیزند

خدمت گرفته شده بودند و نه کسانی که به هر علتی 

در شرايط جنايتکارانه ای که در زندان ها حاکم بود از 

آنها می دانند که بين .  خود ضعفی نشان داده اند

مارينای نعمت که به اعتراف خود  در مقام تواب ، 

ستگير شده  می رفته تا پيش زندانيان سياسی  تازه د

آنها را نيز به مهره ای در خدمت ماشين سرکوب 

جمهوری اسالمی تبديل نمايد و افراد ضعيف و يا حتی 

با اين حال آنها سعی . نادم فرق بسياری وجود دارد

  .ميکنند مرزها را مخدوش سازند

  

بنابراين کسانی که در شرايط بسيار حساسی امروز ، 

 با هزاران مشقت در تالشند تا که انسانهای انقالبی

جنايات رژيم را در سطح جهانی افشا کنند و به اين 

وسيله آرمانهای ياران جان باخته را زنده نگه دارند، 

با همکاری با توابين آب به آسياب دشمن می ريزند 

بروشنی نشان می دهند که نه تنها از اشتباهات گذشته 

قير آنها را خود درس نگرفته اند بلکه مصلحت های ح

به آنجا رسانده که  به همکاری با توابين و به کار 

به خوبی ميدانيم که اساسا  .مشترک با آنها  بپردازند

جمهوری اسالمی بدون به کارگيری توابين هرگز نمی 

توانست محيط زندان را آنچنان بر زندانيان سياسی 

تنگ کند که آنها حتی در چهارديواری سلول  نيز 

د ، به همانگونه امروز هم ارتجاع و راحت نباشن

امپرياليست ها بدون همکاری اين خود فروختگان 

نمی توانند برای در هم شکستن جو مبارزاتی در داخل 

  . و خارج از کشور به اهداف پليدشان برسند

از آنجا که برخی از سازشکاران شناخته شده با تاکيد 

بر حق مارينا ی تواب در نگارش خاطرات اش در 

تالش اند تا نفس نادرست بودن همکاری با توابين و 

باز کردن پای آنها به درون محافل مبارزين و استفاده 

ای که قدرتهای ارتجاعی از اين امر می برند را 

 بايد تاکيد کنيم که اساسا بحث بر سر  .الپوشانی کنند

حق و حقوق توابين در نگارش خاطراتشان نيست 

جلوگيری از آن نيست بلکه امری که کسی هم قادر به 

بحث بر سر نادرستی همکاری با توابين به مثابه 

پاسداران بی مزد جمهوری اسالمی در زندانهای دهه 

 می باشد که  با هر بهانه ای توجيه شود جز ۶٠

مخدوش کردن صف انقالب و ضد انقالب نتيجه ای 

و تبليغاتی " زندانی تهران"تجربه انتشار کتاب . ندارد

اه های امپرياليستی در اين رابطه  براه انداخته که بنگ

  .اند بار ديگر اين واقعيت را به اثبات رساند

  

بکوشيم که با افشاء مماشات طلبی ها و پافشاری بر 

روی مو اضع انقالبی تا آنجا که می توانيم راه را 

برای موفقيت نيروهای امپرياليستی در پيشبرد 

بی و مردم ستمديده اغراضشان بر عليه نيروهای انقال

 .خود ببنديم

  اتحاد زنان آزاديخواه 

com.yahoo@etehadezan 

  ٢٠٠٧ اوت ٢

 

  توابين وتالشي دوباره 

  !در خدمت به ارتجاع
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  ! انسانيت را از ما گرفته است،جنگ
  )جنايات آمريکائيها در عراقابعاد نگاهی به يک افشاگری مستند در مورد ( 

  نادر ثانی  

  

در خالل اين سالها .  سال از حمله اياالت متحده آمريكا و متحدينش به عراق گذشته استچهاربيش از   

 مجروح و ميليونها نفر هزار نفرعراقي كشته شده و 650به موجب گزارشات منتشر شده  بيش از 

 آواره شده اند و هزاران تبعه اين كشور در زندانها مورد شكنجه و آزار و اذيت سربازان مهاجم و

  .اند متحدين عراقيشان قرار گرفته

   
دو سال پيش بود كه با انتشار تعدادي عكس تنفرانگيز از صحنه هاي شكنجه مردم عراق در زندانهاي  

شد به  در اين عكسها مي. و آنچه كه در آنجا مي گذشت آشنا شديم"ابوغريب"اين كشور  با واژه 

عكسهائي كه . با مردم ستمديده عراق را ديدوضوح چگونگي برخورد سربازان و افسران آمريكايي 

الـمللــي محكوم است با مردم  اي كه از نقطه نظر هر قانون بين  شيوه بهنشان مي داد كه امريكائيها 

پيش و پس از آن هم در اينجا و آنجا از رفتار مهاجمين با مردم غيرنظامي و . عراق رفتار مي كنند

  . نشان مي داد برخورد اشغالگران شديدا ضد انساني است اسراء گزارشات مختلفي منتشر شد كه

  

پيمانان آنان در عراق  دهند وحشيگري آمريكائيها و هم حال بار ديگر مداركي عرضه شده كه نشان مي 

اند توسط  سندهايي كه اين بار عرضه شده. نه تنها از بين نرفته كه با همان حدت و شدت ادامه دارد

خبرنگاران اين نشريه در خالل چندين .  به چاپ رسيده اند"The Nationد نيشن "نشريه معروف 

 سرباز و افسري كه خود در جنگ عراق درگير بوده اند  50ماه كار فشرده  گفتگوهاي بسياري با حدود 

اند و حال نتيجه اين گفتگوها را كه اين بار با نام سربازان و افسراني كه با آنها  به انجام رسانده

 "نيشن"گزارش نشريه . اند شده همراه است در مجموعه اي در اختيار همگان گذاشتهمصاحبه 

تصويري كه خود سربازان و افسران امريكائي  . گذارد تصويري به غايت وحشتناك را به نمايش مي

از جنگ در عراق به نمايش ميگذارند نمايشگر جنگي ضد مردمي،ناعادالنه و تجاوزگرانه است كه در 

 نيرنگ و فريب آغاز شد و امروز از جانب ابتدا با

و انساني پاي بند افرادي كه به هيچ كالم اخالقي 

اين مصاحبه ها .شود نيستند  به پيش برده مي

نمايشگر  تصوير يك جنگ استعماري و اشغال پر 

كينه و نفرت پس از آن است، تصويري كه پيش از 

نب از جا(، چين )از جانب اسپانيائيها(اين در مكزيك 

از (، الجزاير )از جانب آلـمانيها(، لهستان )انگليسيها

و ) از جانب آمريكائيها(، ويتنام )جانب فرانسويها

نشريه . ايم شاهد آن بوده) از جانب صربها(بوسني 

 اعالم كرده كه نتيجه اين گفتگوها هزاران "نيشن"

صفحه شده كه به مثابه اسنادي مستند درباره 

شد و ادعا كرده  د آغاز ميجنگي است كه هرگز نباي

ترين و بزرگترين سند  كه حاصل اين گفتگوها غني

  .باشد بر عليه جنگ جاري مي

  

برخي از خاطراتي كه سربازان و افسراني كه با آنها  

اند به خوبي نشان  مصاحبه شده به تصوير كشانده

دهند كه مهاجمين آنچنان فاقد هرگونه جايگاه  مي

ها   از مسخره كردن مردهاخالقي مي باشند كه حتي

قبول در مورد  و انجام اعمال بسيار شنيع و غيرقابل

شده  يكي از تصاوير ارائه. آنان نيز ابايي ندارند

نمايشگر يك سرباز آمريكائي است كه قاشق 

كند تا به كمك آن  پالستيكي ارتشي خود را پاك مي

شده را از درون  مقداري از مغز يك عراقي كشته

كاميلو ". ريخته او برداشته و بخورد جمجمه درهم

اي كه اين   ساله31 افسر "Camilo Mejiaمخيا 

كند كه سرباز  ماجرا را تعريف كرده است اضافه مي

يادشده در حاليكه دستش را به دور جسد انداخته 

عكسي از من و اين ": بود رو به من كرده و گفت

 تر آنكه تمامي اين ماجرا در  وحشتناك"!احمق بگير

شرايطي انجام گرفته كه برادران و پسرعموهاي به 

اي ايستاده  اسارت درآمده فرد كشته شده در گوشه

در چنين . اند و ناچار به تماشاي اين صحنه بوده
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   است؟كار دشواريشرايطي آيا به راستي درك خشم و نفرت مردم عراق از نيرو هاي اشغال گر 

   
ن و افسراني كه با آنها مصاحبه شده زخمهاي عميق روحي كند كه بيشتر سربازا  اضافه مي"نيشن" 

گويند كه با  آنها مي. اند، با خود حمل مي كنند اند و يا خود به انجام رسانده  و شنيده از آنچه ديده

شود و براي سربازان آمريكايي عراقيها جز موضوعي براي سركوب  عراقيها مانند انسان رفتار نمي

اي كه در آنها افراد غيرنظامي، از جمله زنان و كودكان،  ز كشتارهاي وحشيانهها ا در مصاحبه. نيستند

گويند كه اين كشتارها اگر چه نه روزمره، اما معمولـي  گران مي مصاحبه. شود اند ياد مي به قتل رسيده

شوند و اكر هم گزارش بشوند معموالً مرتكبين محكوم به  بيشتر اين جنايات گزارش نمي. هستند

  .گردند اتي نميمجاز

   
اي كه به عنوان پرستار مدتي در عراق   ساله24، سرباز "Michael Harmonمايكل هارمون " 

گذرد تغيير  كند كه چه شد كه ديد او نسبت به اين جنگ و آنچه كه در عراق مي بوده است تعريف مي

ازاني كه در نزديكي ما به ناگاه تمامي سرب. روزي در نزديكي ما بمبي منفجر شد": گويد او مي. كرد

هاي خود را به اين سو و آن سو گرفته و بدون آنكه هدف مشخصي داشته باشند،  بودند روي اسلحه

 ساله كشته 2به هر سو شليك كردند و در اثر اين شليكها چندين فرد غيرنظامي، از جمله دختري 

  "پرسيد، چرا؟ شمان خود از من ميكرد، گويي كه با چ آن بچه به من نگاه مي": كند او اضافه مي. شدند

   

اند از شدت  بخش بزرگي از سربازان و افسراني كه از جنگ در عراق به اياالت متحده آمريكا بازگشته 

ها به  تفاوتي كه بين واقعيت جنگ و تصويري كه از جنگ بوسيله دولت اياالت متحده آمريكا دررسانه

اي كه از  دلهره": گويد  مي"كاملون مخيا". ت هستندشود وجود دارد  به شدت ناراح مردم ارائه مي

كردند موجب آن گشته بود كه داغ دلـمان را  ناتواني ما در مورد پيروزي بر كساني كه به ما حمله مي

  ".كردند در بياوريم بر سر افراد بومي و غيرنظامي كه به شكلـي از آنان جانبداري مي

   
اند بيانگر آن  شده و موارد نادري كه به دادگاه كشيده شدهاي كه پپش از اين افشا  موارد مشابه 

باشد با اين وجود  هستند كه ميزان تجاوزات نيروهاي آمريكايي به حقوق مردم عراق بسيار باال مي

كند كه اين نخستين باري است كه گزارشي در اين مورد با اعالم   اضافه مي"نيشن"گزارش نشريه  

رباز و افسر كه خود درگير جنگ بوده اند ذكر شده است، به  مردم ارائه نام  تعداد بسيار بااليي س

  :در گزارش نشريه نيشن از جمله آمده است كه  . شود مي

گذرد، در جريان تجاوزات   با نشر عكسهايي از آنچه كه در زندان ابوغريب مي2004 در اوايل سال -" 

  .و حرمت زندانيان قرار گرفتيمحرمتيهاي سربازان و افسران آمريكايي به حقوق  و بي

شده نظامي را به جان زندانيان اسير   برخي از اين عكسها نمايشگر آن بودند كه سگهاي تربيت- 

شد،  هاي بيشمار كه بر زندانيان اعمال مي اي از شكنجه برخي ديگر نشاندهنده گوشه. انداختند مي

  .بودند

 "حديثه" در شهر 2005 در كشتاري كه در سال - 

 غيرنظامي غيرمسلح 24ه وقوع پيوست دستكم ب

عراقي كه بيشتر آنها كودك و زن بودند به شكل 

شود كه اين  گفته مي. اي به قتل رسيدند وحشيانه

كشتار كور و نابرابر تنها از آنرو صورت گرفت كه 

يك سرباز آمريكايي در اثر انفجار يك مين كه در 

 را از اي كارگذاري شده بود، جان خود كنار جاده

  .دست داده بود

 كشتار و تجاوز ديگري كه افشا شده است در سال - 

در .  به وقوع پيوست"محموديه" در شهر 2006

اينجا نيز تعداد زيادي اسير به شكلـي وحشيانه 

هاي سربازان آمريكايي  آماج وحشيگري و گلوله

در نتيجه آنچه كه تا به امروز از اين . قرار گرفتند

دانيم كه سربازان   كشيده شده ميماجرا به تصوير

 ساله تجاوز كرده و سپس 14آمريكايي به دختري 

اش را به قتل  او، مادر، پدر و خواهر شش ساله

افشاي اين جنايت در عراق و آمريكا چنان . رساندند

 سال 100جنجالـي آفريد كه يك سرباز آمريكايي به 

البته .  سال زندان محكوم شد90و سرباز ديگري به 

از اين اين امر كه اين دو سرباز در واقع چند سال 

مدت را در زندان خواهند بود مسئله ديگري 

  ".باشد مي

 رهبران امريكا به دنبال هر افشاگري جديد واوج  

گيري هر رسوائي تازه با تالشي مذبوحانه مي 

كوشند  چنين اعمالـي را بسيار محدود وبه مثابه 

ناآگاه جلوه  دهند الـعملهاي نابجاي افرادي  عكس

كه بدون اطالع مقامات باال رخ داده و مسببين پس 

اما . اند از شناسائي  دادگاهي و مجازات  شده 

واقعيت اين است كه . واقعيت چيز ديگري است

تاريخ تهاجمات نيروهاي امپرياليستي  و مبارزات 

دهند كه  ها در قرن گذشته  به خوبي نشان مي توده

 پالكيهايش ي اياالت متحده و همشيوه رفتار نيروها

  15 بقيه در صفحه    
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تواب، پديده اي نوظهور در 
  !زندان

  )قسمت هشتم(
  اشرف دهقاني

  
 قسمت از بخشی از کتاب جديد رفيق تمينهش ،نوشته زير: پيام فدائی

تحليلی از زندانهای رژيم "(جدال با خاموشیدر "اشرف دهقانی با نام 
 ٧٣٠اخيرا در  اثر ارزشمنداين . است) ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

می توانند آن را از طريق تماس با رسيده و عالقه مندان  چاپ به صفحه 
 .آدرس زير تهيه نمايند

  
darjedalbakhamooshi@yahoo.com 

كردن  كوشش در بدنام
نيروهاي مبارز و انقالبي از 

زدن به آنها در  طريق اتهام
، "مسايل جنسي"رابطه با 

بعدها نيز همچنان يكي از 
هاي تبليغي در ميان توابين  تم

جهت ذكر يك مورد . باقي ماند
برجسته در اين زمينه، 

 الزم است بدانيم كه پيشاپيش
هاي كارگزاران  يكي از شيوه

هم  براي در جمهوري اسالمي
شكستن روحيه مقاومت در 
زندان استفاده از توابين 

اي از طريق  شته تودهكاركُ
هاي  گرداندن آنها در زندان

شهرهاي مختلف براي انجام 
اساساً، بعضي . سخنراني بود

توابين در حوزه كار "از ميان 
هاي  قش ايدئولوگ در ن"نظري

آنها يا . شدند رژيم ظاهر مي
مستقيماً به تبليغ مذهب و 
توجيه اعمال ضدخلقي 
جممهوري اسالمي در اين قالب 

پرداختند و يا با سخنراني  مي
برعليه ماركسيسم و مبارزين 

هاي  كمونيست و يا با نوشته
مثالً  ( اين مورد كتبي در

توان به مطالبي كه طبري در  مي

ها  نوشت و در زندان كيهان مي
نيز در اختيار زندانيان قرار 

در جهت ) دادند، اشاره كرد مي
تبليغ و ترويج ايدئولوژي 
ضدمردمي منحط رژيم گام 

محمدعلي عموئي، . داشتند برمي
اي دوره شاه، تواب  زنداني توده

هاي جمهوري  فعال زندان
اسالمي و كسي كه امروز 
مشغول ايفاي نقش 

  نياز مورد"اپوزيسيون"
جمهوري اسالمي در ايران 

هاي  يكي از مهره باشد، مي
اين حوزه كار  مناسب در
چرا كه او خود . رفت بشمار مي

هاي  به مدت طوالني در زندان
رژيم شاه زنداني بود و همين 

توانست اعتباري براي وي  مي
در ميان زندانيان سياسي كه 

دانيم اغلب  همانطور كه مي
د بسيار جوان بودند بوجو

جهت ارائه يك نمونه . آورد
الذكر  برجسته در تبليغ تم فوق

توان به يكي از  مي
. هاي وي اشاره كرد سخنراني

او در ميان زندانيان سياسي، 
حاضر شده و از هر دري براي 

از  كرد؛ آنها صحبت مي

اصطالح قدرقدرتي رژيم  به
گفت، از  جمهوري اسالمي مي

 بيهودگي مقاومت در مقابل آن،
ها و   گروه"يب و ايرادع"از 

هاي سياسي مخالف  سازمان
و چه جاي  ...رژيم و غيره

تعجب است كه بشنويم وي 
مبارزين سرشناس و محبوب 
مردم را نيز متهم به داشتن 
روابط جنسي نامشروع 

يكي از زندانيان ! كرده است مي
  ،60 مانده از دهه سياسي باقي

دراين مورد  )(*)محمد(
تند كه قرار چو انداخ" :گويد مي

است يكي از افراد قديمي حزب 
به زندان اصفهان ) عموئي( توده

تا آن . بيايد و سخنراني كند
كسي از  ،)64تابستان ( زمان

. حزب توده به آنجا نيامده بود
سالن ( در سالن ورزشگاه

قطع "بزرگي كه مجازات 
 زندانيان عادي نيز در "دست

 )گرفت همانجا صورت مي
ا را در آنجا پاسدار چيدند و م

آمد كه  به نظر مي. جمع كردند
به هر . سازي استيك نوع جو

حال عموئي آمد و يك ساعت و 
از بحث  .نيم صحبت كرد

فلسفي و اثبات خدا گفت تا اين 
حزب توده، حزب "موضوع كه 

 و "نبود، اصالً دكاني بيش نبود
در اين رابطه از گذشته حزب 

 . صحبت كرد30هاي  در سال
اين   برجسته دراما موضوع

صحبت، فحاشي او نسبت به 
خسرو روزبه بود كه سعي 

 كه در "باز زن"او را فردي  كرد
درون حزب با همه زنان رابطه 
نامشروع داشته است جلوه 

چنين اتهامي به خسرو . دهد
ها را  روزبه خشم بچه

كس  برانگيخته بود و هر
درگوشي چيزي عليه عموئي 

عموئي از جمله ( "...گفت مي
روز خورهائي است  نرخ به نان

ش ا كه اگر منافع و مصلحت
تواند در  ايجاب كند فردا مي

تمجيد از خسرو روزبه نيز 
كتاب بنويسد، به همان صورت 
كه پس از آزادي از زندان بنا به 
مصالحي، در رابطه با چه گوارا 

كتاب  - !كتاب ترجمه كرد
 ،"گوارا خاطرات ارنستو چه"

ال  س،تهران، نشر اشاره
البته اينگونه  ).1381

ها و بطور كلي تبليغ  سخنراني
به نفع جمهوري اسالمي از 

پراكني، در هر حال  طريق دروغ
تأثيرات منفي و مخرب خود را 
روي زندانيان به جاي 

  .گذاشت مي
  

به اعمال توابين به عنوان 
نگهبان و يا حافظين نظم 

شده در بندهاي  ارتجاعي تحميل
خته عمومي، در زير پردا

در اينجا بايد يادآور . شود مي
شوم كه پس از تغيير و 
تحوالتي در باال و در شرايط 
جريان مبارزه و كشمكش 
دائمي بين زندانيان سياسي و 

ها، بند  توابين، در بعضي زندان
زندانيان سياسي را از توابين 

اين كار مشخصاً . جدا نمودند
 تحقق 64سال  در تهران در

بعد به از اين دوره . يافت
همكاري خائنين به مردم به 
عنوان تواب، در بندهاي 
زندانيان سياسي بطور عمده 
 صورت مخفي به خود گرفت و
از اين لحاظ كم و بيش همان 
وضعي برقرار شد كه قبالً در 
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ر  د.زمان شاه وجود داشت
بعضي شهرها نيز با اينكه 

ها در بند  توابين همچنان مدت
حضور داشتند، ولي از يك 

ره به بعد بيشتر، جاسوسان دو
مخفي در ميان زندانيان فعاليت 

البته زندانيان . كردند مي
اين  سياسي در ميان خود،

جاسوسان را كماكان با همان 
 مورد خطاب قرار "تواب"لفظ 
  .دادند مي

  

هائي از اعمال  نمونه
توابين در بندهاي 

  عمومي
  

همانطور كه مالحظه شد تواب 
 پديده ها  در زندان60در دهه 

جديدي بود؛ به همانگونه كه 
گشت "، "گشت خواهران زينب"

 و غيره در خارج از "ثاراهللا
. زندان پديده نوظهوري بودند

هاي نوظهور در خارج  اين پديده
از زندان نيز از ميان زنان و 
مردان مرتجع و كثيف در 
جامعه بوجود آمده و رژيم از 
آنها براي كنترل شديد اعمال و 

هاي مردم و  هرفتار تود
همچنين اشاعه فرهنگ و 
رسومات ارتجاعي خاص 

جمهوري اسالمي در وسعت 
و ( نمود ايران استفاده مي

متأسفانه هنوز چنين وضعي 
در اين زمان ). برقرار است

ترين  دخالت در خصوصي
مسايل زندگي مردم به عنوان 
يك برنامه، جهت سركوب 

ها و بازداشتن آنان از هر  توده
اتي، بطور كامالً حركت مبارز

برجسته در دستور كار رژيم 
جمهوري اسالمي قرار داشت 
 -كه آن را از طريق پاسداران

الذكر  هاي فوق متشكل در گشت
پليس  كه به واقع -و غير آن

 رژيم بودند، پيش سياسي
ها و  اينان در كوچه .برد مي

ها و ادارات و مدارس و  خيابان
غيره با اعمال ننگين و 

هاي  و با امر و نهيبار  خشونت
آورشان، خون مردم و  چندش

بخصوص زنان را در شيشه 
با اتفاقا، ). كنند و مي( كردند مي

نگاهي به عملكردهاي توابين در 
بندهائي كه زندانيان سياسي در 

توان ديد  بردند مي آن بسر مي
كه بعضي از آن عملكردها دقيقاً 

اي است كه مردم  به همان گونه
 در زمانايران در همان 

ها و محل كار  ها و خيابان كوچه
. شان شاهد آن بودند و زندگي

ها  در واقع، خيلي از رفتار تواب
در زندان با زندانيان سياسي 
شريف و غيرتواب، يادآور 
همان رفتارهائي است كه 

هاي  پاسداران اعضاي گشت
در خارج از زندان  مذكور،

جالب است كه . دادند انجام مي
ان سياسي آن يكي از زنداني

دوره به نام اعظم كرايي كه 
هاي زندان در دهه  خود دهشت

 را تجربه كرده است، با 60
تعمق قابل تحسيني اين حقيقت 

: كند را به شكل زير بيان مي
گذشت،از  آنچه در زندان مي"

آنچه بر جامعه ايران پياده شد 
 ".شود، قابل تفكيك نيست و مي

 زندان... ": گويد و در ادامه مي
البراتوري بود براي آزمايش 

هاي خُردكردن  كارايي روش
روحيه يك انقالب در سطح 

بسياري از فشارهاي . ... جامعه
ها، محروميت  انواع تنبيه زندان،

و تالش براي در هم ... حسي، 
شكستن روح و شخصيت 
زنداني از كانال تحميل آداب و 
شعائر مذهبي، كامالً قابل 
 مقايسه با محروم كردن كل

جامعه ايران از موسيقي، رنگ، 
رقص، ورزش، شادي، كنترل 
بر خوراك و پوشاك، نحوه 

روابط فردي، خانوادگي و 
جنسي، چگونگي استفاده از 
اتوبوس، مستراح، سينما، پياده 
رو و ديگر اماكن عمومي 

حقيقت نه ": نقل از( ".است
 چاپ شده در ،"چندان ساده

هاي زنان  نشريه بنياد پژوهش"
، صفحه 1997، سال "ايران
185()5(  

  
****  

  
هائي كه با  منبع نقل قول" -(*)

اند، گفتگو از  اين عالمت قيد شده
طرق مختلف با چند تن از 

مانده از  زندانيان سياسي باقي
باشد كه اميدوارم   مي60دهه 

بتوان متن كامل آنها را در آينده 
  .منتشر نمود

  
  :توضيحات

  گوينده سطور فوق يكي از -5
حقيقت نه "يل انتخاب نام دال

هاي   براي صحبت"چندان ساده
خود را اعتراض به كتاب 

رها بيان  . م"حقيقت ساده"
ها در  گويد كه واقعيت كرده و مي

اين كتاب مورد تحريف قرار 
  .گرفته است

  
  

  

  13از  صفحه     ... انسانيت را،جنگ

 است كه ارتشهاي متجاوز امپريالستي در نيروهاي ارتشي  خود بوجود مي آورند تا آنها در  با مردم عراق يكي از مكانيسمهاي شناخته شده اي

دوستي را از وجود خود پاك نمود تا بتوان به شكلـي  ساس نوعبايد هر گونه اح. اين برخورد بادشمن عمال خالـي از هر عنصر انساني باشند

ها اسير بودند، رفتار آمريكائيها با ويتناميها،  ها با انسانهايي كه در اردوگاه شيوه برخورد نازي. نمونه در خدمت اهداف امپرياليسم  عمل كرد

  .رفتار فرانسويان با مقاومت الجزايرهمه حاكي از همين واقعيت مي باشند 

  . تاريخ جنگها و تجاوزات امپرياليستي مملو از همين جنايات است و اين جزئي از  قانون سلطه امپرياليسم در سراسر جهان مي باشد
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مريكا و آهاي  دولت تالش

عراق براي استفاده تبليغاتي 

  از پيروزي تيم فوتبال عراق

  

 تيم فوتبال عراق 2007 جوالي 29كشنبه در روز ي

اين . مقام اول را در بازيهاي جام آسيا كسب كرد

پيروزي  شور و هيجان و شادي بزرگي در قلب 

  .مردم عراق ايجاد كرد

 رسانه هاي امريكايي در تبليغات خود تالش 

كردند كه پيروزي تيم عراق را به عنوان سمبل 

ت نشانده پيروزي نيروهاي اشغالگر و دولت دس

عراق و شكست مردمي كه مخالف اشغالگران و 

  . دولت دست نشانده عراق هستند، وانمود كنند

اما اين هدف در همان روز اول در يك مصاحبه 

 ساله تيم 24تلويزيوني با يونس محمود، كاپيتان 

يونس محمود در اين . عراق نقش بر آب گرديد

 مصاحبه تلويزيوني كه در بسياري از كشورهاي

جهان پخش شد، اعالم كرد كه به دليل شرايط 

دهشتناكي كه امريكايي ها در عراق ايجاد كرده 

درنتيجه تا زماني . دداند، نمي تواند به عراق برگر

كه امريكايي ها از عراق خارج نشده اند، او مجبور 

امريكايي ها ":او گفت. است كه در قطر زندگي كند

 تيم خودم به اگر با... بايد از عراق خارج شوند

.... عراق برگردم، هر كسي مي تواند من را بكشد

يكي از دوستان نزديك من دستگير شده و يك 

سال است كه من و خانواده اش نمي دانيم كه او 

  ".كجاست

دليل عمده شكست دولت امريكا و عراق در 

استفاده تبليغاتي از پيروزي تيم فوتبال عراق 

  دم زجر كشيده ، نفرت آگاهانه مر)درجام آسيا(

عراق از اشغالگران و دولت دست نشانده عراق 

توده هاي تحت ستم عراق مي دانند كه . مي باشد

امپرياليستهاي اشغالگر و دولت دست نشانده 

عراق عاملين اصلي درد و رنج و زندگي محنت 

همين . باري هستند كه در عراق جريان دارد

گران آگاهي و نفرت انقالبي مردم عراق از سركوب

مي باشد كه مانع موفقيت امپرياليستها در فريب 

اين بار هم . دادن توده هاي تحت ستم شده است

كه از مناطق مختلف (تالش اعضاي تيم عراق 

براي پيروزي، در نظر مردم سمبل ) عراق آمده اند

اتحاد مليتهاي مختلف عراق براي غالب شدن بر 

ان وضعيت موجود در عراق و مبارزه با اشغالگر

 . بود

در نظر بسياري از مردم دنيا كه بخصوص 

مخالف اشغال عراق هستند و از امپرياليستها 

كه با ضربه (متنفر مي باشند، گل برنده تيم عراق 

 از كردستان عراق شروع شد و با "هاوار محمد"

 كه ترك سني مذهب از "يونس محمود"ضربه 

بسيار ) منطقه كركوك است به گل منتهي گشت

 بوده و ياد آور همزيستي مسالمت آميز سمبليك

برغم  ،و اتحاد اقوام و مذاهب مختلف در عراق

سياستهاي ضد خلقي حكومت ضدخلقي صدام 

مردم عراق . مي باشدحسين در اين زمينه ها 

هميشه با اتحاد و همزيستي در مناطق مختلف با 

هم زندگي كرده اند، اما امپرياليستها با اهداف 

 قصد مخدوش كردن اين جنگ طلبانه اشان

واقعيت تاريخي را داشته و درواقع يكي از حيله 

هاي امپرياليستها براي شعله ور تر كردن آتش 

جنگ در عراق اين بوده كه وانمود كنند كه عراق 

   .سالهاست دراختالفات مذهبي و قومي مي سوزد

  از طرف ديگر، حوادثي كه در طول مسابقات رخ 

ايط بسيار دهشتناكي داد نيز بازگو كننده شر

 نفر از 3. است كه در عراق اشغالي وجود دارد

اعضاي تيم عراق در زماني كه هنوز مسابقات در 

جريان بود، تعدادي از افراد فاميل خود را در 

حمالت امريكايي ها به مناطق مختلف عراق از 

 نفر از طرفداران اين تيم نيز در 12. دست دادند

اسبت پيروزي تيم حين جشن و پايكوبي به من

محبوبشان در دور نيمه نهايي، در يك حادثه بمب 

بازيكنان تيم به ياد اين كشته . گذاري كشته شدند

شدگان، در مسابقه نهائي  با عربستان سعودي 

  . بازوبندهاي سياه بستند

  

هيجان و شادي جوانان و توده هاي زحمتكش 

عراق و نشان دادن روحيه همبستگي ميان آنها به 

هانه پيروزي تيم كشورشان، درواقع بيانگر اين ب

واقعيت است كه زحمتكشان اين كشور عليه 

امپرياليستها و خائنيني كه دولت دست نشانده 

عراق را تشكيل داده اند، با هم متحد هستند و اين 

را در قالب احساسات سمبليك نسبت به تيم 

اين عكس العمل . برنده به مردم جهان نشان دادند

 ها به خوبي نشان مي دهد كه امپرياليستها توده

و دولت دست نشانده عراق عمدأ و آگاهانه به 

درگيري هاي ملي و مذهبي در اين كشور دامن 

تا با تفرقه اندازي در صفوف مردم راه . زده اند

واقعيت . سلطه ضد مردمي خود را هموار سازند

اين است كه  اختالفات سران مذهبي مرتجع و 

زاب ناسيوناليست كرد و عرب و شيعه رهبران اح

ربطي به منافع توده هاي رنجديده .. .و سني و 

نداشته و نخواهد داشت و منافع مردم عراق در 

مبارزه متحدانه شان بر عليه امپرياليسم اشغالگر 

  .مي باشد

 

 !زادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آ
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  !خطاب به جنبش انقالبي 
یکی از موضوعاتی که اخيرًا مطرح شده علم 

به نام یک تواب به عنوان کردن کتابی است که 

 نوشته شده و بنگاه ٦٠خاطرات زندان در دهه 

های تبليغاتی امپریاليستی با استفاده از 

امکانات فراوان خود، آن را در همه جا جار می 

نام دارد و " زندانی تهران"این کتاب . زنند

نویسنده آن مارینا نمت عنوان شده و او کسی 

فتاده ، تواب  به زندان ا٦٠است که در دهه 

  ......  شده و با یک شکنجه گر ازدواج نموده و

    

امروز معلوم شده است که مارینا نمت به مدت 

 ماه در یک پروژه که توسط شهرزاد مجاب ٦

 فمنيست می - کسی که خود را مارکسيست(

تحقيق درمورد زندانيان  تحت عنوان) داند

آناهيتا سياسی زن  به راه انداخته شده، با 

انی، زندانی سياسی سابق و از فعالين رحم

 در کنار خانم می باشد، "  مارس٨سازمان "

البته از آنجا که این پروژه . مجاب کار می کردند

درچهار چوب دانشگاه تورنتو کانادا انجام می 

گيرد، به آنها به خاطر انجام این پروژه حقوق نيز 

در طی این مدت خانم مجاب . پرداخته می شد

 هر آموزشی که به مارینا نمت می عالوه بر

داد، با دعوت زندانيان سياسی واقعی به 

عناوین مختلف مارینا را نيز در آن جمع ها 

و او از این طریق هر چه بيشتر . شرکت می داد

  .با مسایل زندانيان سياسی آشنا می شد

  

از نظرمن افشای توابين و نقشی که آنها در 

سی و ایجاد  در سرکوب زندانيان سيا٦٠دهه 

شرایط بسيار وحشتناک در زندان داشته اند، 

قدمی در بزرگداشت یاد زندانيان سياسی 

 بوده  و همچنين دفاع از ٦٠جانباخته در دهه 

زندانيان مبارزی که در آن سال ها در مقابل رژیم 

جمهوری اسالمی سر خم ننموده و در مقابل 

. دزندانبانان و از جمله توابين ایستادند می باش

با توجه به اینکه مارینا نمت هم همانطور که 

خود مطرح کرده است در زندان با ازدواج با یک 

شکنجه گر از جایگاه  زندانی سياسی به 

همکار سرکوبگران تغيير جای داده و تواب 

گشته است، از این لحاظ برای من به عنوان یک 

کمونيست، سئواالتی در رابطه با خانم مجاب 

طرح آنها را وظيفه انقالبی خود مطرح است که 

می دانم، چون معتقدم که باید هر خطائی که 

از طرف نيروهای درون جنبش پيش می آید با 

صراحت عنوان شده و الپوشانی نگردد تا مانع 

از ادامه و تکرار آن خطاها در اشکال ديگر 

 ، عده ای ٥٧ بهمن ٢٢اگر پس از قيام . بشویم

 برخی از سازمانها اپورتونيست در مقام رهبری

خط همکاری با رژيم را در پيش نمی گرفتند، اگر 

مثًال آنها از خمينی و یا بنی صدر حمايت نمی 

کردند و با هياهو و برچسب زدن به 

کمونيستهای انقالبی که معتقد بودند رژيم 

جمهوری اسالمی حافظ منافع قدرت های 

جهانی و سيستم سرمايه داری در ایران است 

با آن جنگيد، در ايجاد توهم در جامعه و بايد 

کمک نکرده بودند، شايد االن ما با اوضاع دیگری 

از این رو ما باید از . در جامعه خود روبرو بودیم

گذشته درس بگيریم و امروز با قاطعيت هر چه 

بيشتری چه در مقابل اپورتونيست هائی که 

مثًال یک روز از گنجی و روز دیگر از شيرین 

اع می کنند و چه در مقابل کسانی عبادی دف

که امروز موضع سازشکارانه در مقابل توابين 

سئواالت من از خانم . می گيرند، بایستيم

  . شهرزاد مجاب به شرح زیر است

 

اما بدون (اخير  خانم شهرزاد مجاب در نامه -١

از محتوای کتاب و : "نوشته است کهخود ) تاريخ

يچ اطالعی جزئيات تجربه مارينا در زندان ه

منظور خود وی و آناهيتا رحمانی ." (نداشتيم

  )می باشد

اما ايشان در پاراگراف قبل از آن نوشته است 

 با مارينا نمت آشنا ٢٠٠٥در مارس سال :" که

شدم آنهم در نتيجه راه يافتن او به رسانه های 

تلويزيون دولتی کانادا - جمعی از قبيل راديو

." ..... استارو روزنامه تورنتو ) سی بی سی(

 تورنتو استاردر مصاحبه با روزنامه ) مارينا(او "

را با بازجويش " ازدواجش) "٢٠٠٥ ژانويه ٣٠(

 ..."  ذکر کرده بود، آنرا مخفی نگاه نميداشت

  

 نيز خالصه و نقدی ٢٠٠٦ اکتبر ٣البته در تاريخ 

بر کتاب مارينا در سايت خانم مجاب درج شده 

در تاريخ  بوده و Michelle Shephardکه نوشته 

 . در تورنتو استار چاپ شده بود٢٠٠٥ ژانويه ٣٠

از اين واقعيات و نوشته خانم مجاب حداقل می 

توان نتيجه گرفت  که ايشان از متن خالصه 

شده کتاب زندانی تهران و نقد مربوط به آن 

اطالع داشته و می دانسته که مارينا با 

ه شکی نيست ک! بازجويش ازدواج کرده است

همين موضوع برای کسانی که حداقل 

اطالعاتی از شرایط زندان های جمهوری 

 داشته باشند، امر روشنی ٦٠اسالمی در دهه 

است که کسی که درآن  دهه  زندانی بوده و 

با یک شکنجه گر ازدواج کرده، نمی توانسته 

. است برود در خانه بنشيند و فقط نماز بخواند

 که جریان داشت بلکه درست بر مبنای واقعيتی

چنان توابی دست دردست شوهر سرکوبگرش 

آیا خانم مجاب . به سرکوب زندانيان می پرداخت

همين قدر اطالعات اوليه را از زندان های رژیم 

 نداشته و یا ٦٠جمهوری اسالمی در دهه 

آیا وی بدون برخورداری از چنين آگاهی (ندارد؟

اوليه دست به تحقيق در مورد زندانيان 

و یا او به این )  می زند؟٦٠ی زن در دهه سياس

ساده ترین امور در زندان های جمهوری 

اسالمی در آن سال ها واقف بوده ولی موضع 

سازشکارانه اش درقبال توابين مانع از برخورد 

درست او به مارینای تواب شده است؟ و یا کًال 

چه منافعی باعث چنين برخوردی از سوی 

 ایشان شده است؟

  

خود ) ٢٠٠٧ جوالی ١٥(هيتا در نوشته  آنا-٢

 ٢٠٠٦ ماه از اکتبر ٦به مدت :"نوشته است که 

 با پروژه شهرزاد مجاب در مورد ٢٠٠٧تا آوريل 

زندانيان سياسی زن همکاری کردم و با مارينا 

من می دانستم . نمت در اين پروژه آشنا شدم

مارينا کتاب خاطراتش را نوشته و اين کتاب زير 

 ." ا از محتوای آن باخبر نبودمچاپ است، ام

 

خانم مجاب چرا شما همه واقعياتی را که در 

از جمله ازدواج او با (مورد مارینا می دانستيد 

یک شکنجه گر که بيش از يک سال و نيم قبل 

) از شروع پروژه در تورنتو استار چاپ شده بود

البته اين سوال با (با آناهيتا در ميان نگذاشتيد؟ 

!) عای  آناهيتا قابل طرح استفرض صحت اد

چرا شما مارينا نمت، نويسنده آن خاطرات 

جعلی که توابی بيش نبود و نيست را به همراه 

 ماه برای انجام ٦آناهيتا رحمانی به مدت 

تدارکات يک پروژه تحقيقی استخدام کرديد؟ 

صرفنظر از این که خانم آناهيتا خود سابقًا یک 

می رفت که در زندانی سياسی بود و انتظار 

 ماه کار با مارینای تواب پی به ماهيت او ٦طی 

می برد، اما باید به شما یادآوری نمود که يکی 

از کارهای اين پروژه تحقيقی جمع آوری اسناد 

گوناگون مربوط به زندانيان سياسی زن ايران 

مصاحبه مارينا با تورنتو استار هم سندی . است
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 آن با مارينا است در مورد توابيت او که توسط

مگر کار پژوهشی در مورد زنان . آشنا شديد

زندانی سياسی نياز به تحقيق و يافتن مراجع 

قابل اطمينان ندارد؟ آيا از نظر شما مارینای 

تواب مرجع قابل اعتمادی برای این منظور بود؟ 

اميدوارم پاسخ این سئوال را با تاکيد بر حق (

 را به تواب در نوشتن خاطراتش نداده و بحث

نه فقط امروز بلکه از دیرباز هم . بيراهه نبرید

حتی جنایتکارترین افراد به مکتوب کردن 

  .)بحث این نيست. خاطرات خود پرداخته اند

 اکنون اگرشهرزاد مجاب در نامه خود پذیرفته -٣

است که مارینا نمت  یک تواب بوده و می پذیرد 

ر روايت او از زندان با ساير خاطرات منتش"که 

او هنوز در توصيف کتاب ."(شده تفاوت دارد

سراپا دروغ مارینا نمت زبان دیپلماتيک بکار می 

، چرا این کتاب را در سايت خود و به عنوان ) برد

يادها، "يکی از کتابهای زندان در رابطه با 

گذاشته " سرگذشتها و هنر زنان زندانی ايران

است؟ آیا قرار دادن نام یک فرد سرکوبگر و 

کار شکنجه گران در کنار نام زندانيان هم

سياسی ای که درست به خاطر همان شکنجه 

گران و توابين شرایط بسيار وحشتناکی را در 

زندان متحمل شده و رنج کشيده اند، کار 

کلمه انقالبی را بکار نمی (عادالنه ای است؟ 

 مارس و وابستگانشان ٨برم که سازمان زنان 

ونبات بی جا برای مرتب آن کلمه را مثل نقل 

و !!) خود و برای خانم مجاب استفاده می کنند

اساسًا من از شهرزاد مجاب می پرسم که از 

تبليغ چنين کتابی در سايت خود چه هدفی را 

 دنبال می کند؟

  

 در ٢٠٠٦ ماه مه ١٩ شهرزاد مجاب در تاريخ -٤

به مناسبت (يکی از سالنهای دانشگاه تورنتو 

، از مارينا هم )سیمعرفی کتاب خانم الما

دعوت کرده بود که در آن جلسه بخشی از 

برای زندانيان ) در قالب قصه(خاطراتش را 

سئوال این است که چرا . سياسی بخواند

شهرزاد مجاب مارينا را به جلسه ای که 

  ! زندانيان سياسی حضور داشتند راه داده است

در آن جلسه خانم مجاب در معرفی مارینا فقط 

در مورد او را به (!) العات بی خطريک سری اط

اطالع مهمانان رساند ولی هرگز به آنها نگفت 

که مارینا با بازجوی خود در زندان ازدواج کرده 

تنها ذکر همين موضوع کافی بود که . بود

زندانيان سياسی حاضر در آن جلسه متوجه 

سئوال این است که . تواب بودن مارینا بشوند

در معرفی مارینا حتی خانم مجاب در حالی که 

در مورد پدر او هم صحبت کرده و به مهمانان 

جلسه گفته است که آقای مرادی پدر مارينا 

اولين رقصنده مرد در ايران بوده،  چرا موضوع 

ازدواج مارینا با بازجویش را به آنها نگفته و از 

آنها مخفی نگاه داشته است؟ آیا او فراموش 

و یا !! طرح کند؟کرده بود که این موضوع را م

همان موضع سازشکارانه در قبال توابين و یا هر 

  بود؟   " فراموشی"منافع دیگری باعث چنان 

  

مايلم يادآوری کنم که  من خودم يکبار در 

مونترال از شهرزاد مجاب پرسيدم که اگر شما 

خود را کمونيست می دانيد، چرا فريب پروژه  

ده و در اپوزيسيون سازی امپرياليستها را خور

مراسم دادن دکترای افتخاری به شيرين عبادی 

در دانشگاه تورنتو شرکت کردید؟ چرا در جلسه 

ای که نماينده دولت ايران حضور داشت، 

شرکت کرده و شنل بر دوش شيرين عبادی 

؟ خانم مجاب در پاسخ به اين سواالت !انداختيد

گفتند که اوأل هيچکس حق پرسيدن چنين 

ن ندارد، زيرا که اين امری سوالی را از ايشا

و دومأ اينکه ايشان بزرگواری . خصوصی است

کرده و پاسخ می دهد که اين کار را به اقتضای 

رئيس (شغل خود انجام داده و رئيس ايشان 

از ايشان خواسته که اين کار را ) دانشگاه تورنتو

و سومأ اين که طبق قوانين جمهوری . بکند

 زن بخورد، اسالمی دست مرد نبايد به يک

درنتيجه خانم مجاب به دليل زن بودنشان مأمور 

حال سئوال این است که . شنل انداختن شدند

آیا این بار هم دانشگاه تورنتو او را وادار به کار 

  آموزشی مارینا نمت کرده بود ؟ 

  

اما، در این چهار چوب هم بايد به خانم مجاب 

گفت که جايزه دادن و دکترا دادن به شيرين 

بادی يک پروژه اپوزيسيون سازی امپرياليستها ع

بود و اگر خانم مجاب مدعی است که 

کمونيست می باشد، نبايد در آن نقشی ايفا 

مگر ممکن نبود که او از بدوش گرفتن . می کرد

مسئوليت انداختن شنل به دوش شيرین 

عبادی امتناع کند؟ اگر واقعًا دانشگاه تورنتو او را 

 کرده بود، او وظيفه داشت مجبور به چنين کاری

که دانشگاه تورنتو را به خاطر اينکه به زور می 

خواستند مجبورش کنند که شنل را روی دوش 

و به این . شيرين عبادی بياندازد، افشاء کند

ترتيب قدمی در افشای نهادهائی که د ر غرب 

به همکاری با رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

این رژیم ننگين در پرداخته و به تداوم حاکميت 

  .ایران کمک می کنند، بردارد

تازه باید از خانم مجاب که ميگويد به خاطر زن 

بودنش قبول کرده در دادن دکترای افتخاری به 

شيرين عبادی همکاری کند،پرسيده شود که آیا 

تن دادن به این کار به اين معنی نيست که 

ایدئولوژی مذهبی و ارتجاعی رژيم جمهوری 

شما را وادار به همکاری در دادن اسالمی 

دکترای افتخاری به شيرين عبادی کرد؟  آيا اين 

درسی هست که بايد به دختران جوان ايرانی 

که با حجاب و کليه قوانين و مقررات رژيم مبارزه 

تمکين و پيروی از يک مقررات : می کنند یاد داد

 ارتجاعی به دليل منافع شغلی؟ 

  

  

ما به زنان و دختران آيا اين درسی است که ش

ايرانی در مورد مبارزه برای آزادی و گرفتن 

حقوق خودشان به عنوان زن می دهيد؟ آیا 

شما چنين تجربه ای را پشتوانه کار تحقيقی 

  فعلی خود قرار داده اید؟

من مايلم به خانم مجاب بگويم که من هم مثل 

بسياری از ايرانيان، تعدادی از افراد خانواده و 

 و ٦٠ياران عزيزم را در کشتارهای دهه رفقا و 

درنتيجه در مقابل . در کردستان از دست داده ام

 و ثبت تاريخ مبارزات ٦٠مسئله کشتار دهه 

زحمتکشان کشورمان به شيوه صحيح علمی، 

درست به خاطر . احساس مسئوليت می کنم

این که به اسم کار علمی و تحقيقی، جلوی 

ه شود، از خانم کارهای خطا و ضربه زننده گرفت

مجاب می خواهم که با درک این که  سئواالت 

فوق ذهن همه کسانی که در قبال جنبش 

 احساس ٦٠انقالبی و خون جانباختگان دهه 

مسئوليت می کنند را اشغال کرده ، به آنها 

  .پاسخ دهد

  

  سهيال دهماسی

  ٢٠٠٧ جوالی ٢٧

  

 ! كردندبارزهجاودان باد خاطره تمامي انقالبيوني كه قهرمانانه تا پاي مرگ بر عليه دشمن م
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  ! شود مييشترتعداد ميليونرهاي سوئدي هر روز ب

   

رين گزارشات مطبوعات سوئد در مورد اوضاع مالـی مردم اين به موجب آخ 

 ٢٠٠۶کنند و دارايی آنها در سال  کشور  تعداد افرادی که در سوئد زندگی می

بيش از يک ميليون دالر است ) بدون در نظر گرفتن بهای خانه هاو امالک آنها(

 فاصله  نفر در اين٣٩٠٠يعنی حدود  .  درصد داشته است ٩، افزايشی معادل 

به اين ترتيب تعداد ميليونر .  به تعداد ميليونر های اين کشور اضافه شده است

های سوئد که هر کدام بيش از يک ميليون دالر دارائی دارند به بيش از 

 ميليونی کشور ٩ نفر رسيده است  که اين تعداد با توجه به جمعيت ۴٨٠٠٠

ِمريل لينؤ "گذاری  ايهجالب اينجاست که بانک سرم. باشد رقمی چشمگير می

Merrill Lynch " کاپ جمينی "و شرکت مشاورات مالـیCap Gemini "

اند،در مورد شيوه آمار  که برای يازدهمين سال متوالـی اين آمار را عرضه کرده

گيری خود تاکيد کرده اند که  تنها ذخاير بانکی، ارزش سهام و يا ديگر اوراق 

 است  و بنابراين بخش بزرگی از دارايی مالـی به عنوان دارايی حساب شده

با ! واقعی ثروتمندان که مستغالت آنها را تشکيل می دهد به حساب نيامده است

 هزار ميليونر ۴٨توانيم بخوانيم که دارايی مالـی  اين وجود در همين آمار می

 ميليارد ٣٣٨ ميليارد دالر يعنی بيش از  ۴٠دالری سوئدی در مجموع بيش از 

! باشد  درصد بودجه کل ساالنه دولت سوئد است می۴٠ئد که حدود کرون سو

داران سوئد و احزاب و  دهند که آنچه سرمايه آمار يادشده به خوبی نشان می

راستی سوئد در سالهای اخير در مورد شرايط نامناسب اقتصادی  جريانات دست

هايی اند دروغ داران اظهار داشته رفت توان مالـی سرمايه وتوليدی و پس

ای  درصداز جمعيت سوئد که سرمايه وجود نيم. شرمانه بيش نبوده است بی

معادل با حداقل يک ميليون دالر دارند، همزمان با خواست شرکتهای بزرگ و 

داران خرد و کالن در مورد عدم افزايش واقعی حقوق  کوچک توليدی و سرمايه

داران اين کشور   ايهکارگران و کارمندان تنها نشان از خواست روزافزون سرم

ای مانند سوئد  برای باال بردن درجه استثمار و افزايش فاصله طبقاتی در جامعه

  . دارد

   

 از آنجا که حقوق متوسط ساالنه يک فرد شاغل در سوئد پس از کسر ماليات  

 کرون سوئد است ، بنابراين مردم عادی و شاغل در اين ١۴٠٠٠٠حدود 

 سال تمامی ۵٠ميليون دالر ثروت بايد بيش از کشور  برای دستيابی به يک 

بدون آنکه حتی پشييزی از آن را خرج خورد و (حقوق پس از ماليات خود را 

جمع کنند تا بتواند ) خوراک و مسکن خود کرده و يا به مصرف ديگری برساند

و همين واقعيت نشان می دهد که در کشوری !ای داشته باشند چنين سرمايه

تواند تنها با اتکا به کار خود به چنين ثروتی   فرد معمولـی نمیمانند سوئد هيچ

  . دست يابد

   

روشن است که اين آمار صرفا ميليونر های سوئد را نشان می دهد وگرنه در  

دنيای امروز ما، دنيايی که در آن هر روز هزاران نفر به علت نداشتن غذا و 

 بيش از دو ميليارد نفر دهند و آب آشاميدنی سالم جان خود را از دست می

درآمدی در حد يک يا دو دالر در روز دارند حدود نه و نيم ميليون نفر 

سرمايه . ميليونری وجود دارد که درآمدشان بيش از يک ميليون دالر می باشد

 ! ميليارد دالر است٣٧٢٠٠مالـی اين افراد در مجموع چيزی حدود 

  

  !دهد كشد و كسي غرامتي نمي ، مي"مامور نارنجي" 

از جمله توجيهات اياالت متحده آمريکا به هنگام حمله به عراق ذخائر سالح    

ن شد که البته پس از اشغال عراق روش.های شميائی دولت اين کشور بود 

دولت عراق سالح های شميائی خود را که  در حمله به حلبچه از آنها بر 

عليه مردم کرد اين کشور استفاده کرده بود رابا اطالع قدرتهای بزرگ نابود 

و اين در شرايطی بود که امپرياليسم امريکا   خود سالها پيش .ساخته است

 سالح شميائی از اين نوع  از الـمللـی استفاده از آن، با وجود ممنوعيت بين

 يکی از به واقع . سالح بر عليه مردم و کشور ويتنام  استفاده کرده بود

ای  بزرگترين جنايات اياالت متحده آمريکا در خالل جنگ ويتنام استفاده از ماده

در آن زمان ارتش . بود  " Agent Orangeمامور نارنجی "شيميايی بود به  نام 

جنگلهای ويتنام را از ميان برده و بدينگونه بهتر بتوانند با امريکا  برای اينکه 

انقالبيون ويتنامی جنگيده و مردم قهرمان اين کشور را به خاک و خون 

بکشند، با استفاده از هواپيماهای خود هزاران کيلو از اين ماده زهرآگين را 

ـمللـی ال های بين به موجب بررسی. برروی جنگلها و روی مردم ويتنام ريختند

 ميليون ليتر از اين ماده بر روی ٧٠ حدود ١٩٧١ تا ١٩۶٢در خالل سالهای 

نتيجه چنين جنايتی . جنگلها، روستاها و مزارع برنج اين کشور ريخته شد

بدون شک آن بود که جنگلهای بطور وسيع  آسيب ديده و مزارع فراوانی توان 

هری تنها به آلوده کردن اما تاثيرات اين ماده ز. توليدخود را از دست دادند

از سه نسل (شدزيرا  دستکم به سه ميليون ويتنامی  طبيعت ختم نمی

ناپذير وارد آمده و بسياری از آنان يا برای هميشه دچار  آسيب جبران) گوناگون

 .اند ئيهای شديد جسمی شده و يا جان خود را از دست دادهنارسا

   

را قبول کرده است اما با اين " ارنجیمامور ن"اياالت متحده آمريکا استفاده از  

وجود به هيچوجه آماده نيست که بخشی از تاوان اين کار خود را پرداخته و 

اند  به ويتناميهايی که بر اثر جنگ شيميايی دشمن آسيب فراوان ديده

اند تا به وسيله بردن  سالهاست که ويتناميها تالش کرده. غرامتی بپردازد

(!!!) اين کشور " عدالت و دادگستری "ی آمريکايی از پرونده خود به دادگاهها

در کشوری که جريمه دادن و غرامت ! ای ببرند، اما چه خيال باطلـی بهره

گويند که درست  اين کشور می" دادگاههای"گرفتن امری روزمره است، 

را به سراغ شما فرستاديم و درست است که " مامور نارنجی"است که ما 

، اما از کجا معلوم است که آسيبهای شما به دالئل اند شما آسيب ديده

دادگاه های امريکا مدعی شده اند که اصًال مقامات ! ديگری نبوده باشد

به انسان هم صدمه "  نازک و نارنجی" دانستند که اين مامور ارتش ما نمی

خواستند چند تا درخت  زند،و قصد شان از کار برد آن اين بود که  می می

به گزارش رسانه های جمعی پس از سالها تالش در !  بين ببرندمزاحم را از

اين بار . اند اين رابطه حال وکالی ويتناميها مرحله ديگری از کار را شروع کرده

آنان به دادگاهی در نيويورک رجوع کرده و بيش از سی شرکت سازنده مواد 

ا فروخته شيميايی آمريکايی را که به ارتش اين کشور مواد شيميايی الزم ر

گويند حتی اگر  وکالی ويتناميها می. اند بودند را به جايگاه متهم کشانده

واقعيت اين باشد که مقامات ارتش اياالت متحده فاقد هر آگاهی در اين 

توانند فاقد چنين دانشی بوده  زمينه بودند، مسئولين اين شرکتها نمی

فروشند چه نتايجی  یدانستند که موادی که به ارتش م آنان بايد می. باشند

به بار خواهد آورد و در اينصورت يا چنين اطالعاتی را در اختيار مقامات ارتش 

اند يا نه که در صورت اول هر دو مسئول و در صورت دوم شرکتها  گذاشته

  .مسئول خواهند بود

   

 سال از آغاز ۴۵مراحل اين محاکمه تازه شروع شده است و با وجود اينکه  

 سال ٣٢گذرد و با وجود اينکه بيش از  شيانه شيميايی میاين حمالت وح

است که آمريکائيها با خفت و خواری شکست در ويتنام را پذيرفتند، مردم 

 .ستمديده ويتنام بايد بايد باز هم  منتظر نتيجه حکم دادگاهای امريکا بمانند
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

   رفيق اشرف دهقانياثري از ، 60تحليلي از زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه 
  

 
   

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

:  آدرس ما در اينترنت 
/org.fadaee.www://http 

از صفحه اشرف دهقاني در 
  :اينترنت ديدن كنيد

http://www.ashrafdehghani.com 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 


