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  سرمقالهسرمقاله    

  !روز دانشجو و يك تجربه مبارزاتي
  

ترين آزاديهاي سياسي و اجتماعي خبري نيست و ديكتاتوري عريان و  تحت حاكميت نظام سرمايه داري وابسته كه برخالف جوامع سرمايه داري متروپل در آن از كوچك....
قهر آميز طبقه حاكم به عنوان روبناي الينفك نظام اقتصادي موجود، تحمل وقوع و تداوم كوچكترين مبارزه و حركت سازمانيافته بر عليه سيستم را ندارد ، مبارزه مخفي 

اساساً مبارزه با جمهوري اسالمي به مثابه دشمن خلق هاي .  اي است كه مي توان به تلفيق كار مخفي با كار علني پرداختبا توسل به چنين مبارزه. اصول كار انقالبي است
 حال كه به هر(ايران نمي تواند صرفاً و عمدتاً به صورت علني صورت بگيرد و بايد با همه آن تفكراتي كه مي كوشند با تقليد از شرايط مبارزه در كشور هاي اروپائي 

بايد با اتكا به واقعيات مبارزاتي موجود و . ماركسيست ها را به كار علني دعوت كنند به مبارزه بر خاست) دمكراسي بورژوائي در آنها تا حدي به رسميت شناخته شده است
رايط سلطه خونين وزارت جهنمي اطالعات در ايران، درج  و مبارزه با كساني برخاست كه چنين جلوه مي دهند كه در شءتجارب روزمره زندگي خود دانشجويان،  به افشا

بايد از . در حالي كه چنين نيست.  بودن و همراهي با زمان مي باشد"مدرن" و نشانه اي از "سبك كار كمونيستي"مقاله با نام اصلي در كنار عكس نويسنده در وبالگها يك 
ر كنترل وزارت اطالعات مي باشند را تشويق و شديداً به آن ارج مي گذارند پرسيد كه باالخره دشمن كيست؟ كساني كه  فعاليت با نام اصلي در وبالگهائي كه كامال زي

در كشوري كه دولت اش رسما به هيچ قانوني پاي بند نيست و روزي صد بار قوانين پذيرفته شده خودش را هم زير پا مي براي انقالبيون كمونيست براستي فعاليت قانوني 
تي از به بند كشيدن خودي هاي نظام هم ابايي ندارد، جز كودكي چه معنائي دارد؟ چنين سبك كارهائي نه تنها هيچ سنخيتي با فعاليت كمونيستي ندارد بلكه مبلغين گذارد و ح

  2صفحه      ....وره زار سركوب آن مي باشنداين ديدگاه ها و روشها اگر از ماموران دشمن يعني از مأموران وزارت جهنمي جمهوري اسالمي نباشند حتما جاده صاف كن ش

          
   
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

            
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

امي دانشجويان با هر آن چه كه در توان داريم، براي آزادي تم
دستگير شده كه در جريان تعرض وحشيانه رژيم به دانشگاه 

  !ها دستگير شده اند، به پا خيزيم

  
  

  زنداني سياسي، به همت توده ها،
  ! آزاد بايد گردد
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  !روز دانشجو و يك تجربه مبارزاتي

  
  

 

 
 آذر، روز دانشجو  در شرايطی در دانشگاه های ايران گرامی داشته شد که ١۶سال ام

نيرویهای سرکوب جمهوری اسالمی تعرض وسيعی را به فعالين جنبش دانشجوئی 
 جريان اين يورش تعداد زيادی از دانشجويان معترض، تحت عنوان  در. سازمان دادند

دانشجويان چپ و مارکسيست دستگير و روانه شکنجه گاه های شناخته شده 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی پس از اعمال این  .جمهوری اسالمی شدند

 وحشيگری جهت پرونده سازی بر عليه دانشجويان دستگير شده، طبق معمول با سر
هم بندی کردن يک سری دروغ و کذب محض ادعا نمود که دانشجويان دستگير شده  

در تالش بودند تا دانشگاه ها را به "با تهيه مواد آتش زا از قبيل کوکتل مولوتف و نارنجک"
همچنين وزارت اطالعات جمهوری . کشانده و بر عليه امنيت کشور اقدام نمايند" آشوب"

ينی بر عليه آزاديخواهان و مردم ستمديده که رسوا ئی اسالمی اين مرکز دسيسه چ
اش شهره عام و خاص است  به دنبال دستگيری دانشجويان معترض با صدرو بيانيه ای 

که با نيرو های مخالف جمهوری اسالمی " هسته کمونيستی"دستگير شدگان را يک 
تعدادی از "د که بوده اند قلمداد نموده و رسما اعالم نمو" مرتبط"در خارج از کشور 

بازداشت شدگان به گرايشات مارکسيستی و تالش برای ايجاد آشوب و تنش در 
  ".دانشگاه ها اعتراف کرده اند

  
دانشجويان دستگير " اعتراف"بر کسی پوشيده نيست که وقتيکه وزارت اطالعات از 

 و شده سخن می گويد يعنی اوال دستگير شدگان در زير شديد ترين شکنجه ها و اذيت
آزار های ممکن برای اقرار به فعاليتهایی که انجام نداده اند، قرار دارند و ثانيا سربازان 
گمنام امام زمان يعنی متخصصين شکنجه و آدم کشی اين وزارت جنايت و سرکوب  آنها 

در قاموس وزارت جهنمی . را برای نمايشات تهوع آور تلويزيونی تحت فشار گذاشته اند
مبارز دستگير شده  يعنی آماده سازی افکار " اعتراف"اسالمی اطالعات جمهوری 

نمایشات مسخره ای  که آنقدردر طول عمر ننگين ! عمومی برای شو های تلويزيونی
جمهوری اسالمی در مورد زندانيان سياسی تکرار شده که نتيجه عمده اش رسوائی 

  . دو چندان برگزارکنندگانش در افکار عمومی شده است
  

ای اخير و  اعالم رسمی دستگيری تعدادی از کمونيستها در دانشگاه های رویداده
کشور از يکطرف  از رشد غير قابل انکار افکار و انديشه های کمونيستی در سطح 

از طرف ديگر اين امر نشان . دانشگاه ها و در ميان دانشجويان معترض حکايت می کند
با دانشجويان را داشتند حال " ه نرممقابل"می دهد که دست اندرکاران رژيم که ادعای

مجبور شده اند با آشکاری هر چه بيشتری به آنها دندان نشان دهند و به سالح 
اما براستی مگر دوباره در . متوسل شوند... هميشگی  يعنی به زندان و شکنجه و

 وحشتزده  دانشگاه ها چه اتفاقی افتاده است که امسال رژیم جمهوری اسالمی چنين
ع و قمع دانشجویان پرداخته و دانشگاه ها را به جوالنگاه مزدوران آشکار و پنهان به قل

  .خود تبدیل نموده است
 و يک نسل کشی کامل، پس از ۶٠واقعيت اين است که پس از سرکوبهای خونين دهه 

 و عقب نشينی هائی که به سازمانهای سياسی و جنبش خلق ۶٧قتل عامهای سال 
 پاشيدگی برخی سازمانهای سياسی و تمرکز بقيه در خارج از کرد تحميل شد و از هم

کشور و همراه شدن اين امر با سقوط شوروی 
و همچنين تشديد بحران در جنبش های 
کمونيستی در سطح جهان  بروز انديشه های 
کمونيستی و فعاليت کمونيستی و 

تا حد زيادی در "گفتمان مارکسيستی"اساسا
اما . حاشيه رانده شدميان جوانان در ايران  به 

اکنون سالها .این واقعيت، یک امر موقتی بود
پروژه کالن "پس از این رویدادها و  به دنبال 

جمهوری اسالمی و الزاماتی که " اصالحات
اين پروژه با  خود داشت و سپس شکست 
اجتناب ناپذير فريبکاری های نهفته در آن پروژه، 

و می بينيم که بذر های انديشه انقالبی 
مارکسيستی دوباره شروع به جوانه زدن کرده 

در پروسه کوتاهی در سالهای اخير، ما .  است
شاهد آن بوده ایم که گرايش به کمونيسم و 
انديشه ها و آرمانهای مارکسيستی تا آنجا 
رشد کرد که برخی از نشريات جمهوری 

شبح "اسالمی وحشت شان را از رشد 
می در دانشگاه های کشور مخفی ن"لنين

" بی توجهی مديران فرهنگی"کردند و حتی از 
کشور نسبت به رشد کمونيسم زبان به انتقاد 

امروز رشد انديشه ها و آرمانهای . گشودند
کمونيستی بتدريج چنان وسعتی يافته است 
که چندی پيش دکتر باقر فرشاد معاون 
فرهنگی وزارت علوم و تحقيقات و فنآوری در 

يجی کشور سمينار پژوهشی اساتيد بس
شرايط فعلی کشور همانند :"اعتراف نمود که

اوايل انقالب است در آن زمان سه گروه اسالم 
او " گرا،ليبرال و مارکسيست وجود داشتند

در حال حاضر نيز در "سپس اضافه می کند که 
چه "فضای دانشجوئی ما شاهد تفکرات 

و چپ جديد هستيم و وارد فضای " گواريستی
  "مبرخورد نرم شده اي

  
روشن است که نه رشد انديشه های 
مارکسيستی می توانست در محدوده مطالعه 
و  تبادل انديشه باقی بماند و نه دیکتاتوری 
لجام گسيخته حاکم می توانست برای 

با اندیشه های " مقابله نرم" هميشه روش 
به . مارکسيستی و انقالبی را اتخاذ کند

خصوص که گرايش به مارکسيسم در ميان 
انان و دانشجويان با گرايش به انديشه های جو

کمونيستهای کبيری چون احمدزاده ها و پويان 
ها توام شده و نشريات دانشجوئی از 
شخصيت هائی چون بهروز دهقانی،عليرضا 
نابدل،مرضيه احمدی اسکوئی،بيژن جزنی و 
خسرو گلسرخی می نوشتند و دست 
اندرکاران امنيتی رژيم اعتراف می کردند که 

را الگوی (!) آنان که چريکهای فدائی خلق ":
مسلم است که سازمان ....خود می خوانند

را از وظايف خود به ..دادن درگيری فيزيکی 
در چنين روندی ست که ما می . آورند" شمار

" يا لثارات الحسين"بينيم امروز هم هفته نامه 
که فعاليتهايش با فعاليتهای نيرو های امنيتی 

ده است با انتشار مطلبی تحت رژيم در هم تني
هجوم مار های سمی به دانشگاه "عنوان 
با رو نويسی از روی اطالعيه های " تهران

ساواک شاه، دانشجويانی را که در واقع تنها 
گراميداشت روز دانشجو است به " جرمشان"

متهم می .... و " خانه های تيمی"تشکيل 
در اين مقاله مقامات امنيتی جمهوری . کند
المی  با سرهم بندی کردن يک سری اس

اراجيف می کوشند برای کسانی که روز 
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آنها در اين . دانشجو را گرامی داشته اند، پاپوش درست کرده و پرونده سازی نمايند 
با توجه به اطالعات و اسنادی که در خانه های تيمی آنها :"مطلب مدعی شده اند که 

ر کردند تا اعضايشان چگونگی کوکتل بدست آمد که کالسهای آموزش تخريب برگزا
مولوتف توليد کنند و همچنين آموزش ترقه های صوتی و استفاده از ابزار هائی مثل تير 

  " آذر از آنها استفاده کنند١۶و کمان که بتوانند در روز 

  
همان طور که گفته شد رشد گرايشات مارکسيستی در دانشگاه ها نمی توانست 

ژيم را سبب نشود به خصوص که در آذر ماه سال گذشته حساسيت مقامات امنيتی ر
اين دانشجويان با برافراشتن پرچم های سرخ در روز دانشجو و سر دادن آشکار شعار 
ها ی چپ صفحه جديدی در فعاليتهای خود آفريدند و همچنين  دانشجويان پلی تکنيک 

د از رژيم دار و حضور احمدی نژاد در اين دانشگاه را وسيله ابراز خشم و نفرت خو
به همين دليل هم با اعالم تصميم برای برگزاری . شکنجه جمهوری اسالمی قرار دادند

 آذر ماه امسال در دانشکده فنی دانشگاه تهران از سوی دانشجويان ١٣روز دانشجو در  
چپ دستگاه امنيتی رژيم  يورش خود را آغاز نمود و با دستگيری تعداد زيادی از 

 ديگر ماهيت سرکوبگرانه و وحشت خویش از رشد نيروهای انقالبی در دانشجويان بار
اين دستگيريها به جریان تظاهراتی که از سوی گروه . دانشگاه ها را به نمايش گذاشت

 آذر در دانشگاه تهران سازمان داده شده بود نيز ١٨ديگری از دانشجويان معترض در  
گير ودر تهران  به سياهچال اوين گسترش یافت و به اين ترتيب دهها دانشجو دست

هرچند تعرض وحشيانه دستگاه اطالعاتی رژیم به دانشجویان امر غير . منتقل شدند
قابل پيش بينی ای نبود اما این واقعيت دردناک و دستگيری ده ها تن از دانشجویان 

رژوازی فعال به نوبه خود بار دیگر بر  یک تجربه بزرگ مبارزاتی در شرایط حاکميت نظام بو
  . وابسته در کشور ما ، تاکيد می ورزد

  
دستگيریهای اخير که نتيجه منطقی يورش گسترده ديکتاتوری حاکم به جنبش 
دانشجوئی و دانشجويان آزاديخواه و کمونيست می باشد بار ديگر نشان می دهد که 

ای اين رژيم نمی تواند جز با زبان زور و خشونت با مخالفين خود سخن بگويد و ادع
برخی از دست اندرکاران جمهوری اسالمی جز خريد زمان برای شناسایی " مقابله نرم"

عناصر مبارز  و تعرض حتمی به آنان و پيدا کردن فرصت مناسب برای سرکوب قطعی 
از رژيمی که به بهانه مبارزه با اراذل و . معنائی نداشته و نمی توانست داشته باشد

فضای رعب و وحشت در جامعه شنيع ترين صحنه های اوباش اما در واقع جهت ايجاد 
 به نمايش می گذارد رسانه هایشددمنشی اراذل و اوباش نيروی انتظامی خود را در 

چگونه می توان انتظار داشت که در مقابل رشد گرايشات مارکسيستی يعنی تفکرات و 
م های ديکتاتوری جرياناتی که بطور طبيعی بايد خواهان نابودی نظام سرمايه داری  ورژي

نظير او باشند سکوت نمايد ؟ در کشوری که به دليل شرايط ويژه اش هر مبارزه انقالبی  
خيلی زود راديکاليزه می شود چگونه می توان انتظار داشت که قدرت سرکوب حکومتی 
در مقابل رشد کمونيسم و آزاديخواهی سکوت کند؟ این یکی از آن واقعيات مبارزاتی ای 

اين .   که باید از سوی دانشجویان مبارز و مارکسيست مورد توجه قرار گيردمی باشد 
تجربه پيش از هر چيز نشان می دهد که در شرايط سلطه سر نيزه در شرايط استبداد 
يک مشت جنايتکار که زبان می برند و مخالفين را با تيغ چاقو به قتل می رسانند هر 

اليت قانونی جز آماده کردن قربانيان جديد گونه دل بستن به مبارزه صرف علنی و فع
در چنين کشوری یعنی تحت . برای شکار شدن توسط جالدان حاکم نتيجه ای ندارد

حاکميت نظام سرمایه داری وابسته که برخالف جوامع سرمایه داری متروپل در آن از 

کوچکترین آزادیهای سياسی و اجتماعی 
ز خبری نيست و دیکتاتوری عریان و قهر آمي

طبقه حاکم به عنوان روبنای الینفک نظام 
اقتصادی موجود، تحمل وقوع و تداوم 
کوچکترین مبارزه و حرکت سازمانيافته بر عليه 
سيستم را ندارد ، مبارزه مخفی اصول کار 

با توسل به چنين مبارزه ای . انقالبی است
است که می توان به تلفيق کار مخفی با کار 

رزه با جمهوری اساسًا مبا. علنی پرداخت
اسالمی به مثابه دشمن خلق های ایران 
نمی تواند صرفًا و عمدتًا به صورت علنی 
صورت بگيرد و باید با همه آن تفکراتی که می 
کوشند با تقليد از شرايط مبارزه در کشور 

که به هر حال دمکراسی (های اروپائی 
بورژوائی در آنها تا حدی به رسميت شناخته 

يست ها را به کار علنی مارکس) شده است
بايد با اتکا به . دعوت کنند به مبارزه بر خاست

واقعيات مبارزاتی موجود و تجارب روزمره 
 و مبارزه ءزندگی خود دانشجویان،  به افشا

با کسانی برخاست که چنين جلوه می دهند 
که در شرایط سلطه خونين وزارت جهنمی 

 در اطالعات در ایران، درج مقاله با نام اصلی
سبک کار "کنار عکس نويسنده در وبالگها يک 

بودن و " مدرن"و نشانه ای از " کمونيستی
در حالی که . همراهی با زمان می باشد

باید از کسانی که  فعاليت با . چنين نيست
نام اصلی در وبالگهائی که کامال زير کنترل 
وزارت اطالعات می باشند را تشویق و شدیدًا 

د پرسيد که باالخره دشمن به آن ارج می گذارن
براستی فعاليت قانونی برای کيست؟ 

در کشوری که دولت اش  انقالبيون کمونيست
رسما به هيچ قانونی پای بند نيست و روزی 
صد بار قوانين پذيرفته شده خودش را هم زير 
پا می گذارد و حتی از به بند کشيدن خودی 
های نظام هم ابایی ندارد، جز کودکی چه 

 دارد؟ چنين سبک کارهائی نه تنها معنائی
هيچ سنخيتی با فعاليت کمونيستی ندارد 
بلکه مبلغين اين ديدگاه ها و روشها اگر از 
ماموران دشمن یعنی از مأموران وزارت 
جهنمی جمهوری اسالمی نباشند حتما جاده 

  .صاف کن شوره زار سرکوب آن می باشند
  

تعرض نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی به 
نشجويان معترض و چپ و دستَگيری تعداد دا

زيادی از فعالين دانشجوئی يک بار ديگر نشان 
دادکه دانشجویان تنها در بستر يک فعاليت  
صد در صد مخفی است که می توانند دامنه 
. ضربات دشمن را هر چه بيشتر محدود نمایند

دانشجویان کمونيست نيز تنها در بستر يک 
م سربازان گمنام مبارزه مخفی و دور از چش

امام زمان است که امکان می يابند ضمن 
اشاعه ديدگاه ها و برنامه های خود بذر 
آگاهی را در سطح هر چه وسيع تری در 
جامعه پخش نمايند و روابط موجود در ميان 
خود را گسترش داده و آن گاه در چنين 
چارچوبی از هر امکانی برای  فعاليت علنی 

ع خود سود بجويند و هم در جهت تحکيم مواض
با گسترش صفوف خود آماده گام بر داشتن 

این یکی از . بسوی اهداف بزرگ تر گردند
درسهای مهمی ست که دانشجویان واقعا 
مبارز و مارکسيست در ایران باید به آن توجه 

  .کرده و در عمل به کار گيرند
  

 و يک نسل کشی کامل، ۶٠واقعيت اين است که پس از سرکوبهای خونين دهه 
 و عقب نشينی هائی که به سازمانهای سياسی و ۶٧پس از قتل عامهای سال 

جنبش خلق کرد تحميل شد و از هم پاشيدگی برخی سازمانهای سياسی و 
تمرکز بقيه در خارج از کشور و همراه شدن اين امر با سقوط شوروی و همچنين 

 بروز انديشه های ،تشديد بحران در جنبش های کمونيستی در سطح جهان
تا حد زيادی در "گفتمان مارکسيستی"مونيستی و اساساکمونيستی و فعاليت ک

 .اما این واقعيت یک امر موقتی بود. ميان جوانان در ايران  به حاشيه رانده شد
جمهوری " پروژه کالن اصالحات"اکنون سالها پس از این رویدادها و  به دنبال 

اپذير اسالمی و الزاماتی که اين پروژه با  خود داشت و سپس شکست اجتناب ن
فريبکاری های نهفته در آن پروژه، می بينيم که بذر های انديشه انقالبی و 

در پروسه کوتاهی در .  مارکسيستی دوباره شروع به جوانه زدن کرده است
سالهای اخير، ما شاهد آن بوده ایم که گرايش به کمونيسم و انديشه ها و 

يات جمهوری اسالمی آرمانهای مارکسيستی تا آنجا رشد کرد که برخی از نشر
 ...در دانشگاه های کشور مخفی نمی کردند "شبح لنين"وحشت شان را از رشد 

به خصوص که گرايش به مارکسيسم در ميان جوانان و دانشجويان با گرايش به 
انديشه های کمونيستهای کبيری چون احمدزاده ها و پويان ها توام شده و 

روز دهقانی،عليرضا نابدل،مرضيه نشريات دانشجوئی از شخصيت هائی چون به
احمدی اسکوئی،بيژن جزنی و خسرو گلسرخی می نوشتند و دست اندرکاران 

را الگوی (!) آنان که چريکهای فدائی خلق :"امنيتی رژيم اعتراف می کردند که 
را از وظايف ..مسلم است که سازمان دادن درگيری فيزيکی ....خود می خوانند
 .آورند" خود به شمار
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 !هشدار به جنبش انقالبي

  )در مورد تالش هاي ضد انقالبي اخير جمهوري اسالمي در خارج كشور(

دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی 
در شرایطی بار دیگر به یاد تماس و 
گفتگو با مخالفين و ایرانيان خارج 
کشور،صرف نظر از عقاید و فعاليت 
های سياسی آنان افتاده که بخوبی 
می داند که قدرتهای امپریاليستی 
نيز در چارچوب فضای جنگی کنونی 

از (ور وسيعی از طرق مختلف بط
تماس های مستقيم و اختصاص 
کمک مالی به سازمانها و نيروها 
گرفته تا راه انداختن و تغذیه مالی 
پروژه های مختلف فرهنگی و 

در ميان افراد ) سياسی و رسانه ای
و نيروهای سياسی تبعيدی فعاليت 
کرده و به تماس گرفتن و کار در ميان 

الش مزدوران ت. آنها پرداخته اند
جمهوری اسالمی برای ایجاد دیالوگ 

و " کمک"و گفتگو و پيشنهاد 
به  نيروهای خارج کشور " همکاری"

در ضمن هدف خنثی سازی اقدامات 
مشابه قدرت های امپرياليستی در 
تماس با نيروهای ايرانی را نيز 
تعقيب نموده و  یکی دیگر از اهداف 
دستگاه جاسوسی جمهوری 

  .شهای اخير ستاسالمی در تال

در ماه های اخير رژیم جمهوری اسالمی بر 
د خلقی خویش به منظور ابعاد تالشهای ض

گسترش نفوذ در جامعه تبعيدیان ایرانی و 
بویژه تشکلها و انجمنهای دمکراتيک و فعال 

بر طبق . در خارج کشور افزوده است
اطالعات موثق، بخش مستقر در خارج 

و یا همان " سربازان گمنام امام زمان"کشور 
سازمان ددمنش اطالعات و امنيت جمهوری 

مستقيم با نهادها و اسالمی ضمن تماس 
سازمانهای فعال جوامع ایرانی در اروپا و 

و " گفتگو"آمریکا  با بيشرمی تمام خواهان 
با  این نهاد ها برای " بررسی همکاری"

" تمامی ایرانيان خارج کشور"سازماندهی 
شده و در پيشبرد " ملی"در راستای منافع 

" کمک مالی"این خط به آنها حتی پيشنهاد 
اين تالش های ) ١.(ستهم کرده ا

مذبوحانه هم در شرایطی صورت می گيرد 
يا ماموران " سربازان گمنام امام زمان"که آن 

وزارت اطالعات خود بخوبی ميدانند که اصوال 
صرف وجود ميليونها تبعيدی ایرانی در خارج 

 که توسط دستگاه وقيح تبليغاتی -کشور
 -خوانده می شوند" ضد انقالب"حکومت، 

هر چيز، محصول قریب به سه دهه قبل از 
حاکميت دیکتاتوری عنان گسيخته رژیم 
جمهوری اسالمی و جنایات وصف ناپذیر و 
خونبار اين رژيم در استثمار و سرکوب 
وحشيانه کارگران و زحمتکشان، زنان، 
 . جوانان و خلقهای تحت ستم ما بوده است

  
برای اطالع افکار عمومی از ترفند ها و  

مهوری اسالمی  برای پيشبرد تاکتيکهای ج
سياست ضد انقالبی اخير خود به منظور 
اغوا و راغب ساختن ایرانيان خارج کشور 
برای همکاری با رژیم در اينجا برخی از 

های " استدالل"شيوه های برخورد و 
مامورین جنایتکار ساواما، تا آنجا که به ما 
  .اطالع داده شده است را ياد آور می شويم

  
 های اخير، مأمورین وزارت اطالعات در تماس

جمهوری اسالمی که خود را اغلب با یک 
!!" اسالمی"اسم ساختگی برای نمونه 

معرفی می کنند، صراحتا مطرح می سازند 
تماس " سفارت جمهوری اسالمی"که از 

می گيرند و در طی صحبت هايشان هزار بار 
قسم می خورند که دليل کوشش آنها برای 

ش تماس با ایرانيان خارج ایجاد و گستر
و " ملی"کشور تنها و تنها مساله منافع 

گويااین واقعيت است که تمامی تبعيدیان 
هر گونه تفاوت فکری و "خارج کشور برغم 
و عاشق " ایرانی"، ..." سياسی و دینی 

آنها می گویند که . خود می باشند" وطن"
شده و " عوض"جمهوری اسالمی و ایران 

ات گاها تند و تيزی هم حتی خود انتقاد
مقامات حکومت در " کم کاریهای"راجع به 

خارج از کشور نسبت به ایرانيان مطرح می 
قدر دانی از زحماتی که "کنند؛ آنها ضمن 

نهاد های خيریه و یا پناهندگی ایرانی در 
" کمک به هموطنان"برای " خارج کشور 

ایرانی مقيم خارج کشور در ارتباط با کارهای 
می ... گی و ارائه تسهيالت زندگی و پناهند

کشند، مطرح می کنند که عالقه آنها  به 
این گفتگو و دیالوگ با ایرانيان، گسترش و 
تقویت نهادهای ایرانی خارج کشور و این که 

را می توانند " همکاریهایی"چه " دوطرف"
در بين " ایجاد وحدت"برای سازماندهی و 

د می انجام دهن" ایرانيان خارج کشور "
ظاهرا در این گفتگوها، مامورین رژیم . باشد

بيش از پيش عالقه مند به برگزاری جشن 
" نوروز"های فرهنگی، چهار شنبه سوری و 

حل  هستند و تاکيد می کنند که باید به.. و 
گفتار "مشکالت ایرانيان در غربت، جلسات 

با شرکت هر چه وسيعتر افراد، " درمانی
ها تمام این فعاليت ها ترتيب داده و از نظر آن

را باید صرف نظر از تفاوتهای سياسی و 
ایرانيان .... نظری و فرهنگی و دینی و 

مزدوران امنيتی فریبکار . سازمان داد
حکومت ادعا می کنند که در این دیالوگ و 

، مساله به هيچ وجه نباید این "همکاری"
در ) یعنی سرکوبگران حاکم" (آنها"باشد که 

نشسته اند و ایرانيان " زاین طرف مي"
يعنی همان سرکوب شدگان و (تبعيدی 

آن "در )زخم خوردگان از جنایات حکومت
" چيزها"مساله این ! نه! نه"!! طرف ميز

نيست؛ از نظر آنها قضيه بسيار ساده است 
را در نظر گرفت و در اين " سياست" و نباید 

" تغيير"ديالوگ دخالت داد چون سياست 
است که در اثر تغيير می کند و ممکن 

و " تقی به توقی بخورد"شرایط سياسی، 
" عوض"جای دوطرف در پشت این ميز، 

در حالی که مليت و وطن هميشه !! شود
ثابت است؛ پس از نظر آنها، مساله بر سر 

  . بودن طرفين می باشد" ایرانی"
  

در این دیالوگ همچنين با صراحت مطرح 
 ندارند "مساله ای"آنها اصال می گردد که 

که نهاد های ایرانی و ایرانيان خارج کشور 
رژیم تظاهرات ضد " جلوی سفارت"حتی در 

شعارهای مرگ بر "حکومتی بگذارند و 
سر بدهند اما بهتر " جمهوری اسالمی

است که بعد از این تظاهرات درب سفارت 

شود و آنها به داخل بيایند تا با " باز"هم 
  ! کنند" گفتگو"جمهوری اسالمی 

  
و باالخره این که مامورین اطالعاتی 
جمهوری اسالمی با تشکر از مخاطبين خود 
برای صرف وقت برای گفتگو، از تجربه موفق 

دم می زنند و " آمریکا"سياست شان در 
اظهار اميدواری می کنند که بتوانند در مورد 

. هم این تجربه را پياده کنند" اروپا"ایرانيان 
ی هم برای آنها حتی شماره تلفن هائ

گفتگو "تماس می دهند و برای تداوم این 
  .می کنند" اميدواری"اظهار " ها

   
مطالب طرح شده در فوق را تنها باید به 
مثابه نمونه هایی از برخوردها و اظهارات 
مامورین وزارت اطالعات در رابطه با پيشبرد 
سياست جديد جمهوری اسالمی برای 

و تحريک جلب نظر ايرانيان خارج از کشور 
احساسات ملی آنها به نفع خود درنظر 

روشن است که پليس سياسی . گرفت 
حکومت بسته به شرایط و تجزیه تحليل 
های خود می تواند در هر موقعيتی به 
تاکتيک های ساده و یا پيچيده تری برای 
پيشبرد اهداف ضد انقالبی رژیم و طبقه 

البته اگر صرف واقعيت . حاکم دست یازد
ی عوام فريبانه ضد انقالبی تالش ها

جمهوری اسالمی برای نفوذ در بين 
مخالفين و ایرانيان تبعيدی باشد تجربه 
سالها حکومت ضد خلقی جمهوری 
اسالمی در دوره های مختلف نشان داده 
که این رژیم وحشی و جنایت پيشه در تمام 
طول حاکميت سياه خود در حالی که یک 

نه مخالفتی لحظه از سرکوب قهر آميز هر گو
در داخل و خارج کشور بر عليه نظام حاکم 
دست نکشيده، در حالی که برای سرکوب 
جنبش توده ها، بساط دارو شکنجه و زندان 
و ترورش را در سر هر کوی و برزن و حتی در 
ماورای مرزهای خود گسترده، در همان حال  
همواره سياست فریب و ریاکاری را نيز به 
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تا جایی که . رفته استهمان درجه به کار گ
حتی در مقاطع مختلف شاهد بوده ایم که 
سران حکومت گاه وبيگاه همچون گرگی که 
لباس ميش را پوشيده، پرچم مذاکره و 
دیالوگ و گفتگو را بلند کرده اند؛ آن هم در 
حالی که درست در همان لحظه در حال 
پياده کردن نقشه شوم جدیدی بر عليه 

بارزین و انقالبيون توده های تحت ستم و م
در تاکيد بر روی . و مخالفين خویش بوده اند

این واقعيت اشاره به مواردی نظير ترور 
وحشيانه رهبران حزب دمکرات در وین آن 
هم در سر ميز مذاکره، جنايت فراموش 
نشدنی  ميکونوس؛ بریدن گلوی مخالفين 
در شرایطی که به آنها وعده های سر 

... می داده اند و ...خرمن بازگشت و عفو و 
  . خالی از فایده نيست

  
اما سوال اصلی ای که در ارتباط با 
برخورد های اخير جمهوری اسالمی به 
وجود می آید عبارت از این است که 
چرا جمهوری اسالمی یکبار دیگر به 

و " و گفتگو" دیالوگ"صرافت برقراری 
با نيروها و افراد و جریاناتی "همکاری"

همه جا بيشرمانه از آنها افتاده که در 
و " ضد انقالب" و " معاند"به عنوان 

نام ... و " جاسوس"و " عوامل بيگانه"
  می برد؟  

  
برای یافتن پاسخ این سوال باید به شرایط 
بحرانی ای توجه نمود که جمهوری اسالمی 

واقعيت این است که . در آن قرار گرفته است
سران جمهوری اسالمی برغم آن که توسط 

مپریاليستها و در جریان سرکوب انقالب ضد ا
 بر سر کار آمدند و ۵٧-۵۶امپریاليستی سال 

 سال عمر حکومت خود را ٢٨برغم این که 
صرف سرکوب وحشيانه جنبش آزادیخواهانه 
توده های تحت ستم و خدمتگزاری به منافع 
امپریاليستها در ایران و منطقه کرده اند،در 
ی شرایط افزایش تهدیدهای جنگ

امپریاليسم آمریکا در مورد ایران و احتمال 
وقوع این حمله و سرنگونی رژیمشان، 

آنها سرنوشت . شدیدا به وحشت افتاده اند
دو رژیم مزدور طالبان و صدام حسين را در 
همسایگی خویش دیده و فهميده اند که 

در جریان کشاکشهای اخير آمریکا و اگر 
کسب سایر جهانخواران بين المللی بر سر 

، تاریخ مصرف رژیم آنها نيز بازارهای بيشتر
همچون دو مورد فوق از نظر اربابان به پایان 
رسيده باشد، سرنوشتی جز سقوط در 

در چنين اوضاع و احوالی . انتظار آنان نيست
ست که مقامات حکومت نيز به دست و پا 
افتاده اند و می کوشند تا با دست یازیدن به 

ی توده های تحت ستم هر حربه فریبکارانه ا
در داخل و ایرانيان مقيم خارج کشور را در 

" منافع ملی"و " ایران"زیر پرچم دفاع از 
بخوان دفاع از منافع سرمایه داران زالو (

سازماندهی ) صفت و آخوندهای حاکم
کرده؛ از احساسات عميق ضد جنگی و ضد 
امپریاليستی آنها سو استفاده نموده  و با 

فشار بر خود برای این رژیم اميد به کاهش 
سرکوبگر و فاسد، در افکار عمومی بين 

از آنجا که . المللی مشروعيت کسب کنند

بخش اعظم ایرانيان خارج کشور، از فعالين 
سياسی مبارز و کمونيست گرفته تا 
روشنفکران، زنان، جوانان، فعالين حقوق 
برحق ملت های تحت ستم و یا حتی 

 شرایط تمامی کسانی که به خاطر
 اجتماعی جهنمی جامعه تحت -اقتصادی

سلطه ما مجبور به ترک ایران و سکونت در 
غربت شده اند،در حقيقت دشمنان این رژیم 
سرکوبگر و نظام استثمارگر حاکم می 
باشند و همين ها هستند که در سه دهه 
اخير در حمایت از جنبش انقالبی مردم ما بر 
نه عليه جمهوری اسالمی صدای حق طلبا

مردم ما را در افکار عمومی منعکس ساخته 
و نقش مهمی در افشای جنایات جهوری 

تالش برای انحراف .اسالمی ایفا کرده اند
مبارزات آنها در جهت حمايت از جمهوری 
اسالمی در چنين شرايطی از اهميت دو 

  . چندانی برخوردار شده است
  

دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در 
گر به یاد تماس و گفتگو با شرایطی بار دی

مخالفين و ایرانيان خارج کشور،صرف نظر از 
عقاید و فعاليت های سياسی آنان افتاده 
که بخوبی می داند که قدرتهای 
امپریاليستی نيز در چارچوب فضای جنگی 

از (کنونی بطور وسيعی از طرق مختلف 
تماس های مستقيم و اختصاص کمک مالی 

گرفته تا راه انداختن و به سازمانها و نيروها 
تغذیه مالی پروژه های مختلف فرهنگی و 

در ميان افراد و ) سياسی و رسانه ای
نيروهای سياسی تبعيدی فعاليت کرده و به 
. تماس گرفتن و کار در ميان آنها پرداخته اند

تالش مزدوران جمهوری اسالمی برای ایجاد 
و " کمک"دیالوگ و گفتگو و پيشنهاد 

  نيروهای خارج کشور در به" همکاری"
ضمن هدف خنثی سازی اقدامات مشابه 
قدرت های امپرياليستی در تماس با 

نيروهای ايرانی را نيز تعقيب نموده و  یکی 
دیگر از اهداف دستگاه جاسوسی جمهوری 

  .اسالمی در تالشهای اخير ست
  

با توجه به این واقعيت است که ایرانيان 
 مبارز و انقالبی خارج کشور و بویژه نيروهای

باید بدون هيچ گونه مصلحت طلبی های 
غير انقالبی تالشهای ضد انقالبی اخير 
جمهوری اسالمی و سربازان گمنام امام 
زمان این رژیم در خارج کشور را افشا 

و از هر گونه تماس با سفيران جنايت .نمایند
رژیم وابسته به . و کشتار خود داری نمايند

اسالمی، در شرایطی امپریاليسم جمهوری 
با مخالفين " همکاری"و مذاکره و " گفتگو"از 

و تبعيدیان در خارج از کشور دم می زند که 
درست در همان زمان با سرکوب وحشيانه 
کارگران و زنان و دانشجویان، با اعدام های 
بيرحمانه مخالفان زیر نام اراذل و اوباش با 
شکنجه وحشيانه زندانيان سياسی و به 

و خون کشيدن مطالبات برحق توده خاک 
های به پا خاسته، نشان داده که همچون 

 سال گذشته با سالحی جز قهر عریان ٢٨
با مردم و با مبارزین و مخالفين سخن نمی 

این رژیم معنای مذاکره و گفتگو و . گوید
دیالوگ را بار ها بار ها با ترور طرف مذاکره 

، اگر معيار پراتيک است. نشان داده است
همين واقعيات ساده نشان می دهد که  
جمهوری اسالمی، بر خالف ادعاهای 
مامورین دستگاه های اطالعاتی اش، در 
برخورد با توده های تحت ستم و مبارزین و 
انقالبيون، دچار هيچ تغيير و تحولی نشده؛ 
برعکس این رژیم خون و جنایت درست به 
دليل مصالح داخلی و خارجی امروزین خود 

باشد که بار دیگر پرچم گفتگو و دیالوگ می 
با مخالفين رابرافراشته تا با فریب توده ها و 
منحرف کردن انرژی انقالبی آنها، موقعيت 
خویش برای  تشدید سرکوب توده ها را 

تجربه فوق یکبار دیگر بر . مستحکم تر سازد
این حقيقت مبارزاتی تاکيد می کند که در 

صولی ترین شرایط کنونی صحيح ترین و ا
شعار ی که در راستای منافع کارگران و 
خلقهای تحت ستم ایران باید در جهت تبليغ 
و تحقق آن در ميان توده ها تالش نمود 

مرگ بر جنگ امپریاليستی، نابود "همانا 
باد جمهوری اسالمی، زنده باد 

  .        می باشد!"انقالب
  

  :زیر نویس
 در همين ارتباط باید به تالشهای) ١(

دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در 
آمریکا برای تماس با تشکلهای ایرانيان 
مقيم این کشور، تالش برای نفوذ در ميان 
ایرانيان و سازماندهی تشکلهای ایرانی ضد 
جنگ در فرانسه در راستای اهداف رژیم، 
تماس با نهاد های فرهنگی و خيریه ایرانيان 

کانون "و " کانون ایران"در انگلستان نظير 
  .اشاره کرد... و " ایرانيان لندن

  

  !زنده باد انقالب! نابود باد جمهوري اسالمي! مرگ بر جنگ امپرياليستي

 
 !المي، رژيم سركوب و اعدامجمهوري اس
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  !در باره مساله زن:اتحاد زنان آزاديخواه
 در اتاق پلتاکی  ٢٠٠٧ دسامبر ٩آن چه که در زیر می آید متن دوسخنرانی در ارتباط با مساله زنان می باشد که در تاریخ : توضيح پيام فدایی 
 com.yahoo@etehadezan      .ایراد شد" اتحاد زنان آزادیخواه"

 نقد برخي ديدگاه هاي فمنيستي
 سهيال دهماسي!        ناندر رابطه با خشونت عليه ز

  
همانطور که ميدانيد عنوان سخنرانی من  نقد برخی ديدگاه های فمنيستی در 

در نتيجه فکر می کنم که در ابتدا الزم است . عليه زنان است رابطه با خشونت

چون در جنبش . خيلی کوتاه در مورد ديدگاه فمنيستی به طور کلی توضيحی بدهم

 موضوع کمتر مورد نقد قرار گرفته و حتی ديده شده که زنان در ايران نيز اين

بعضی ها آنقدر از ماهيت فمنيسم بی اطالع هستند که فکر می کنند فمنيسم يک 

از ميان (امروز هم کسانی پيدا شده اند . لغت خارجی برای جنبش زنان است

که آگاهانه سعی می کنند فمنيسم را به عنوان يک دانش ) فمنيست های ايرانی

تنها با البته  چنين چيزی را . که گويا زنان بايد به آن مجهز شوند، جا می زنند

تحريف تاريخ و زير پا گذاشتن همه مبارزات تاريخی ای که مثًال زنان در غرب 

تحت رهبری و تالش های بيدريغ کمونيست هائی چون کالرا زتکين، رزا 

انديشه های بورژوائی لوکزامبورگ، کولنتای و غيره بر عليه فمنيسم و همه 

 و مبارز مسئولبه خورد زنان شايد بشود نسبت به موضوع زن انجام داده اند ، 

  .داد

  

سخنم را از موضوع اصلی ستم بر زن شروع ميکنم، يعنی ستم خاصی که در 

 صرفنظر از اين که به کدام طبقه تعلق دارند و صرفًا به -جوامع طبقاتی به زنان

در حالی که مردها چنين ستمی را .  وارد می شود-خاطر اين که زن هستند

عامل چنين . از اين ستم به عنوان ستم جنسی ياد می کنيم. متحمل نمی شوند

پاسخ فمنيست ها به اين سوال خيلی ساده  ستمی به زنان چه کسانی هستند؟

  . مردها: است

  

پاسخ اتفاقًا درست در . اما مارکسيست ها جواب ديگری به اين سوال می دهند

به چنين سوالی است که فمنيسم و مارکسيسم در اساس در مقابل هم قرار می 

در نگاه اول و در برخوردی که فقط به ظواهر امور توجه می کند، دليل .  گيرند

مثًال می توان به کنج بسياری از خانه . وجود ستم در جامعه خود مردها هستند

محل امن و پر مهر و محبتی برای ها رجوع کرد و ديد که در جايی که قرار است 

همه افراد آن به طور مساوی باشد، از جانب مردهای خانواده، گاه چنان ظلم و 

بی عدالتی ای عليه زنان روا داشته می شود که خانه را هم مثل جامعه و 

اين موضوع . مدرسه و کوچه و خيابان برای بسياری از زنان ناامن کرده است

اين زنان . طبقات کارگر و زحمتکش صادق استبه خصوص در مورد زنان 

زحمتکش عالوه بر اينکه مثل مردهايشان از استثمار و ستم طبقاتی رنج می 

برند، در خانه نيز تنها به دليل زن بودنشان هدف انواع رفتارهای زورگويانه 

همچنين فکر نمی کنم هيچ زنی در اين اتاق پيدا شود که به نوعی . قرار ميگيرند

التی ای را به جرم زن بودن خود از طرف جامعه و يا مشخصًا از طرف بی عد

اگر به جامعه  .مردی ، اگر نه در خانواده، حداقل در اجتماع تجربه نکرده باشد

ايران نگاهی بياندازيم ستم مضاعف بر زنان را در ابعادی بسيار گسترده و با 

 7بقيه در صفحه و می بينيم که    شدت هر چه بيشتری مشاهده می کنيم 

  چه كساني از خشونت بر عليه زنان
 سارا نيكو                                        سود مي برند؟

 

  که جنايتکاری با نامش عجين است،ماه هاست که رژيم جمهوری اسالمی

ر هر کوی و د"  امنيت اخالقی" خود را تحت نام حفاظت از انتظامینيرو های 

 با ضرب و شتم و دستگيری های  جنايتکاربرزنی مستقر کرده  و اين اراذل

 بوجود  را گسترده و سراسری ، برای مردم ما جهنمی وحشتناکتر از هميشه

تا حدی بود که دادستان تهران در مورد زنان ابعاد اين توحش  .آورده اند

 سال تبعيد ٥به " ی پوشش اسالم"گستاخانه زنان را در صورت عدم رعايت 

هدف اصلی  رژيم  از همه اين سرکوب ها  چيزی جز تشديد جو . تهديد کرد 

 .نمی باشد  خود سلطه شومجهت حفظاختناق و فشار برکل جامعه  

  

هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی ، زنی که تنها  به جرم گرفتن عکس از گروهی 

ال اوين  به شکلی وحشيانه از خانواده های زندانيان سياسی در مقابل سياه چ

جان سپرد، نيرو های سرکوبگرجمهوری اسالمی در زير ضربات چکمه های 

 هستيم ، زهرا )بنی عامری(بسته نشده  که ما شاهد قتل زهرا بنی يعقوب

 ساله ای که در  محله خاوران در جنوب تهران بزرگ شده ٢٧پزشک جوان 

 روبروی دانشگاه بوعلی سينای در پارک مردمامسال   ماه بود در  بيستم مهر

هنگامی که با نامزد خود  قدم " امنيت اخالقی"همدان به جرم رعايت نکردن 

بازداشت ميشود " امر به معروف و نهی از منکر"زده ، توسط مزدوران  می

کرده است و خبر اين  حلق آويز ادعا می کنند که خود را ساعت ٤٨و بعد از 

برای گذاشتن وثيقه و آزادی وی آمده بود می جنايت آشکار را به پدر ش که 

 .دهند

    

قتل اين دختر جوان با همه دردناکی اش بار ديگر نشان داد که  ميتوان متعلق 

 داردبه خانواده ای مذهبی بود ، ميتوان با امکاناتی که آن خانواده در حد توان 

ان هرگز تحصيالت عاليه داشت ، ميتوان جزو دانشجويان تيز هوش بود ، ميتو

در مسائل سياسی دخالت نکرد و فقط يک شهروند معمولی بود  ولی هيچکدام 

در جمهوری اسالمی زودرس مسائل  نمی تواند ترا از گزند مرگ  از اين

در يک کالم ، نمی توان در سيستم جمهوری اسالمی امنيت . مصون نگه دارد

  . رنج نبرد نمی توان زن بود و در جمهوری اسالمی از ستم بر زن. داشت

  

در اين جا از خود می پرسی براستی تغيير يا لغو کدام بند از قوانين زن ستيز 

 را تحصيل کردهجمهوری اسالمی ميتوانست جلوی  مرگ  اين دختر جوان 

 براستی اين جانيان با اتکا بر کدام بند از همين قوانين موجود ،  گرفته باشد؟  

هيچ و رو کردند؟ آيا  اين جانيان به زندگی يک خانواده را اين چنين زير 

حال ساده پايبند ند که  وق بشرموازين حقمگر اين جانيان به  قانونی پايبندند؟

رجوع ميدهند؟ حقوق بشرمدافع  آنها را به قطعنامه های سازمانهای انديشانی

  10 بقيه در صفحه            
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   ...نقد برخي ديدگاه هاي فمنيستي

  

بسياری از زنان با سرنوشتهای غم انگيز و 
غيرانسانی ای مواجه می شوند که به 
. رويدادهای هر روزه کشور ما تبديل شده اند

همه ستمهای شدید طبقاتی، آنها از عالوه بر 
طرف رژیم حاکم به دليل قوانين زن ستيز و 

 که بر  تبليغاتیمجازاتهای قرون وسطايی اش و
عليه آنها وسيعًا اشاعه یافته و آنها را مورد 
توهين و تحقير قرار می دهد به طور روزمره 

اینها تازه عالوه بر مقررات . مورد ظلم قرار دارند
یتکارانه ای است که در کوچه و و اعمال جنا

خيابان توسط چماقداران رژيم عليه زنان پياده 
درچنين رابطه ای حتی اگر کسی . می شود

سطحی ترین نگاه ها را هم به مسأله ستم 
جنسی داشته باشد نمی تواند صرفًا این ستم 

. یعنی مردها توضيح دهد" وجود جنس نر"را با 
نان مرتجع اسالمی چون اتفاقًا عالوه بر این که ز

در ميان مقامات کشوری صاحب رأی و نظر 
هستند بلکه بسياری از عاملين اجرائی چنان 
ستم هائی بر عليه زنان تحت ستم درجامعه 
ایران، خود زنان وابسته به حکومت می باشند 
که گاه در اجرای مقرارت ارتجاعی و ظالمانه 
جمهوری اسالمی عليه زنان تحت ستم جامعه 

تر و خشن تر از مردهای هم طبقه اشان غليظ 
  . رفتار می کنند

  
وقتی با چنين واقعيت هائی مواجه می شویم، 
می بينيم که جواب این سوال که عامل اصلی 
ستم جنسی بر زنان چه کسانی هستند 
برخالف آنچه فمنيست ها جلوه می دهند 
چندان هم ساده نيست؛ و به راحتی نمی 

  . ن خود را رها کردو گریبا" مردها"شود گفت 
  

من مایلم روی این موضوع تأکيد کنم که اساسًا 
نوع بررسی ها و نتيجه گيری های ما از مسایل 
اجتماعی و راه حلها و وظايفی که در پيش روی 
خودمان قرار ميدهيم و درست و يا نادرست 
بودن آنها، همگی بستگی به اين دارد که دنيا 

. ای نگاه ميکنيمرا با چه ديدگاه و جهان بينی 
تفکری که به اسم فمنيسم شناخته شده، چه 
از نوع  ليبرال آن باشد و چه آنچه به اسم 
سوشيال فمنيسم مشهور شده و یا در ترم 
جدید به اصطالح مارکسيسم فمنيسم، ستم 
بر زن را از دريچه تئوری پدرساالری که در آن 
مرد عامل اصلی ستم بر زن شمرده می شود 

یعنی موقعيت فرودستی زنان در . دنگاه می کن

بدون توجه به تعلق جامعه را با سلطه مردها 
 آنها  بيان می کند، و یا آن را با طبقاتی

خشونتی که گویا در مردها ذاتی است تشريح 
درحالی که پدر ساالری یا مردساالری . می کند

خود محصول جوامع طبقاتی است و  این جوامع 
نه و ستمگر خود با سيستم های استثمارگرا

اساسًا به مردساالری نياز داشته و آن را حفظ و 
در جامعه طبقاتی کنونی که . تقویت می نمایند

سرمایه داری حاکم است، سرمایه داران 
بيشترین نفع را از مردساالری و ستم بر زنان 

فقط به عنوان یک نمونه صنعت پر . می برند
 با درست.  سود پورنوگرافی را در نظر بگيرید

تحقير زنان و کاال کردن جسم و روح او در این 
سيستم است که چنين به اصطالح صنایعی در 

  . جوامع براه افتاده است
  

مردساالری و فرهنگی که آن را توجيه می کند، 
. قرنها در جوامع طبقاتی بازسازی شده است

طبق قوانين و رسومات مبتنی بر اين فرهنگ 
ردها خودشان ارتجاعی است که از یک طرف م

را برتر و مالک زن می دانند و از طرف دیگر زنان 
نيز خود را ضعيف می دانند و فکر می کنند که 
گویا طبيعی است که انسان درجه دو تلقی 

این فرهنگ ارتجاعی که با مذهب نيز در . شوند
آميخته است، شديدأ در اعماق جامعه استثمار 

 سال است ٢٨شده ما ريشه دوانده است و 
که رژیم جمهوری اسالمی با اعمال انواع 
سياست های زن ستيزانه در جهت گسترش و 

  .تقویت آن تالش می کند
  

بنابراین آنجا که فمنيست ها پروسه پيچيده 
ستم مضاعف بر زنان در جامعه سرمايه داری را 

تبديل ميکنند، " رفتار مردانه"به مقوله يک بعدی 
مارکسيست ها توضيح می دهند که به 
اصطالح رفتار مردانه یا به زبان دیگر ستم مرد بر 
زن خود حاصل جوامع طبقاتی است و اگر قرار 
است چنين ستمی واقعًا از بين برود باید با 

یعنی باید اساس . علت در افتاد و نه با معلول
مبارزه خود را بر عليه سيستم طبقاتی کنونی 
یعنی سرمایه داری متمرکز کنيم و نه بر عليه 

دها و مبارزه برای رهائی زنان را در این مر
با این مقدمه فکر می کنم با . مسير پيش ببریم

روشنی بيشتری بشود نظر فمنيست ها را در 
مورد خشونت هائی که در جامعه بر عليه زنان 

  . صورت می گيرد، به نقد کشيد
  

يکی از نظرات فمنيستی که دالیل خشونت 
ميدهد مربوط به عليه زن را از دیگاه خود توضيح 

" سوزان براون ميلر"نظرات فمنيستی به نام 
 Against Our Will است که کتابی را به نام 

.  نوشته١٩٧۵در سال ) برخالف خواست ما(
این کتاب مورد تبليغ برخی فمنيست های 
ایرانی قرار دارد که مدعی اند موضوع فوق در 
آن به خوبی تشریح شده، کاری که گویا 

 انجام نداده اند و باید از این کتاب کمونيست ها
  !!.  بياموزند

   
 اين ١۵ و ١۴در هر حال براون ميلر در صفحه 

  :کتاب،  چکيده نظر خود را اينطور بيان می کند
Man’s discovery that his genitalia could 
serve as a weapon to generate fear is one 
of the most important discoveries of 
prehistoric times, along with the use of fire 
and the first crude stones axe. … which all 
men keep all women in a state of fear. 

  
يعنی در دوران ماقبل تاريخ همراه با کشف آتش 
و اختراع اولين تبر سنگی، مرد کشف کرد که 
می تواند از خصوصيات و توانايی فيزيکی اش 

و اين کشف . ای تجاوز به زن استفاده کندبر

تجاوز به عنوان سالحی برای ايجاد وحشت در 
همه زنان، يکی از مهمترين کشفيات مرد در 

اين نظر براون ميلر که . دوران ماقبل تاريخ است
معلوم نيست از کدام تحقيق نتيجه گيری شده، 
با آنچه که ما از مارکسيسم در مورد تاريخ 

  . موخته ايم مغايرت داردتکامل انسان آ
  

همانطور که می دانيد، مارکس و انگلس با اتکاء 
به همه علوم وتحقيقات و نظریات اقتصادی و 
اجتماعی که تا زمان خود در تاریخ بشریت وجود 
داشت، قانونمندی های حاکم بر تاريخ جوامع 

آنها ثابت کردند که نه . بشری را کشف کردند
 است بلکه انسانها فقط انسان خود محصول کار

درجریان زندگی برای تأمين معاش شان به 
تکامل ابزار توليد پرداخته و بر مبنای آن در هر 
دوره ای مناسبات اقتصادی و اجتماعی خاصی 
را در بين خود بوجود آورده اند؛ و بر اساس این 
مناسبات، آداب و رسوم، افکار و فرهنگ و غيره 

 خود را در بين نيز در هر دوره وضع و شکل خاص
  . آنها یافته است

  
منشاء خانواده ، مالکيت "در کتاب انگلس 
تکامل خانواده در ارتباط با ." خصوصی و دولت

تکامل ابزار کار و مناسبات توليد توضيح داده 
با مراجعه به اين کتاب که خود . شده است

برمبنای سال های طوالنی تحقيق دانشمندان 
يم که انسانهای مختلف نوشته شده، می بين

اوليه از گروه های نسبتأ کوچک تشکيل شده 
بودند که از دانه ها و ريشه های گياهان 
وحشی و حيوانات تغذيه کرده و در گروه های 

غار و درخت و (کوچک در پناهگاه های طبيعی 
انسانهای اوليه با . با هم زندگی ميکردند...) 

 کمک همديگر برای بقای نسل در نبرد مداوم و
انسان از همان . دشوار و دائمی با طبيعت بودند

ابتدای تکاملش از حيوان به انسان، به طور 
طبيعی و اجبارأ موجودی اجتماعی بود و به 

به همين خاطر . شکل گروهی زندگی ميکرد
برخالف تصور براون ميلر، اولين چيزی که انسان 

بلکه اولين چيزی که . آموخت، تجاوز نبود
که بقای او به عنوان فرد آموخت اين بود 

متضمن بقای ديگر افراد گروه، دفاع افراد از 
يکديگر در مقابل دشمنان و خطرات طبيعی و 

چرا که بقای . حفظ صلح  و همکاری در گروه بود
گروه در گروی بقای تک تک افراد بود و همينطور 
برعکس، بقای هر فرد از گروه در گرو بقای افراد 

 البته درست است .بودديگر و بقای کل جمع 
که خشونت هم يکی از رفتارهای بسيار متعدد 
و متنوع انسانی است و اشکالی از آن هم 

اما دادن . حتمأ در جوامع اوليه وجود داشته
اهميت اساسی و پايه ای به خشونت به 
عنوان عامل زيربنايی رابطه قدرت و روابط 

و بخصوص تصور اينکه (اجتماعی جامعه اوليه 
 از کشفيات اوليه مرد برای کسب قدرت بر تجاوز

بر مبنای تحقيقات علمی نمی تواند ) زن بوده
  .  درست باشد

  
کتاب براون ميلر پر از اين تصورات غيرعلمی 

پاراگراف  ( ١۴به عنوان مثال در صفحه . است
 :ميگه) آخر 

One of the earliest forms of male bonding 
must have been the gang rape. 

 يعنی اولين دوستی های مردها هم در رابطه 
  .با تجاوز گروهی به زنان بود

  
کأل اين ها خياالت و تصوراتی است که برخی از 
فمنيستهای غربی از تاريخ جوامع بشری و 
روابط اجتماعی انسانها در ذهن دارند، که البته 
با چنين ديدگاهی ادعا هم می کنند که 

  . ن خاتمه بدهندميتوانند به ستم عليه زنا
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اما برخالف چنين خياالتی، برمبنای تحقيات 
علمی، ثابت شده است که در طول تاريخ بشر 
نوعی از جوامع برابر وجود داشته اند که از آنها 
. به عنوان کمون های اوليه نام  برده شده است

در این کمون ها مالکيت خصوصی وجود 
ه چون توليد اساسًا در حدی نبود ک. نداشت

کسی بتواند چيزی را  فردًا به مالکيت خود 
همه چيز حتی فرزندان به طور طبيعی . درآورد

حتی تقسيم کاری که در . متعلق به قبيله بودند
ميان انسانهای اوليه وجود داشت، بر اساس 
قانون تکامل و نياز انسان برای همکاری زن و 

به عنوان مثال مرد ناگزير . مرد در بقای نسل بود
 که مدت طوالنی برای شکار از قبيله دور بود
اما زنان که به طور طبيعی هميشه بچه . شود

های کوچک داشتند و بايد از آنها مراقبت 
ميکردند، نمی توانستند  از محل سکونت قبيله 

بنابراين هر مسئوليتی به فرد يا . دور شوند
گروهی از افراد واگذار ميشد به اين دليل بود 

مکانات طبيعی بيشتری را در آن که توانايی و ا
حوزه زندگی اجتماعی جدا از . مورد داشتند

حوزه زندگی شخصی نبود و هر کس بر اساس 
  . توانائيش برای گروه کار ميکرد

  
هنوز هم آثار اين نوع همکاری ها را در رسومات 
قبايلی در گوشه و کنار دنيا می بينيم که بر 
 اساس تقسيم کار طبيعی و در جهت حفظ
بقای فرد فرد گروه و برای جلوگيری از تسلط 
گروهی از افراد بر افراد ديگر گروه ايجاد شده 

  . اند
  

به عنوان مثال در قبايل اسکيمو کانادا، کشوری 
که من زندگی می کنم، رسوماتی برای شکار 
وجود دارد که نسل به نسل از قرنها پيش حفظ 

رسم شکار در اسکيموها به . شده است
ت که در آنها گرايش و نياز به عدالت شکلی اس

اجتماعی و برتری منافع جمع به منافع فرد 
به عنوان مثال شکار خوک . رعايت شده است

 نفر ٣دريايی به شکل گروهی توسط حداقل 
در روی اقيانوس يخ زده . انجام می شود

سوراخهايی ايجاد ميکنند، يک يا دو نفر مسئول 
 کردن شکار از پرتاب نيزه هستند و بقيه خارج

وقتی که شکارچی ها به دهکده برمی . آب
گردند، هيچکدام از آنها و افراد خانواده اشان 

افرادی که . حق تقسيم گوشت شکار را ندارند
دورترين نسبت را با شکارچی ها دارند، گوشت 

بهترين قسمت گوشت اول . را تقسيم می کند

به بيماران و افراد مسن داده ميشود و آخرين 
فراتی که سهمشان را می گيرند شکارچی ها ن

اين رسم در قبايل . و خانواده هايشان هستند
  . کوچک دورافتاده ترين مناطق قطبی حفظ شده

البته خانواده هيچوقت شکلی را که ما امروز از 
در آغاز . آن در ذهن داریم در آن زمان نداشت

ازدواج گروهی در بين زنان و مردان برقرار بود که 
. تدریج نيز شکل های مختلفی به خود گرفتبه 

این نکته ای بسيار مهم است که بدانيم که در 
اشکال مختلفی که خانواده در طی قرون به 
خود می گرفت، هنوز فرزندان با مادر شناخته 
می شدند و حق مادری مرسوم بود و نه حق 

اینها همه مسایلی است که در کتاب . پدری
يات هر چه بيشتری با جزئ" منشاء خانواده"

مورد بحث قرار گرفته و نشان می دهند که 
که به (اظهارات فمنيست هائی چون براون ميلر 

توصيه فمنيست های ایرانی کمونيست های ما  
در رابطه با خشونت !!) باید از او یاد بگيرند

دسته مردان عليه زنان و لگد زدن و گاز گرفتن 
يلی و از زنان برای دفاع از خود تا چه حد تخ

ایستا دیدن شکل خانواده در همه طول تاریخ 
  .    بشر ناشی شده است

  
وقتی که انسانهای اوليه، به فلزات دست 
یافتند و کشاورزی و دامداری آموختند، توانستند 
ميزان توليد مواد غذايی را تا حدی بيش از 

انسان . احتياجات فوری اشان افزايش دهند
مثل گندم و جو و (آموخت که می تواند غالت 

را ذخيره کند و حيوانات بزرگ را ) برنج و غيره
. اهلی کند که ذخيره گوشتی مهمی بودند

درنتيجه اولين ثروتهای انسان، غالت و احشام 
در نتيجه . بودند که ارزش مبادله ای هم يافتند

افزايش توليد غذا، بخشی از انسانها از شرکت 
که به دليل مردها . در کار توليدی آزاد شدند

تقسيم طبيعی کار، شکار و دامداری را انجام 
ميدادند به مالکين ثروتهای توليد شده تبديل 

یعنی قرار گرفتن ابزار توليد جامعه در . شدند
دست مردها باعث قدرت اقتصادی آنها شده و 
. آنها را نسبت به زنان د رموقعيت برتر قرار داد

اين مرد برای حفظ موقعيت برترش نياز به 
داشت که ثروتش را از طريق قوانين ارث به 

تک "درنتيجه خانواده . فرزندانش منتقل کند
و انواع " همخون"جايگزين خانواده " همسری

حاال دیگر زن کامًال . ديگر خانواده های اوليه شد
در موقعيت فرودستی قرار داشته و به بنده 

به این ترتيب با تکامل .  وبرده مرد تبدیل شد
 بشری و بوجود آمدن مالکيت خصوصی جوامع

به تدريج انسانها از مسير رعايت اصول همکاری 
و تفاهم  دور شده و همه رفتارها و رسوماتی 
که بشر به طور طبيعی برای بقا ايجاد کرده بود 

  .دستخوش تغيير و تحول شدند
  

طبقه مالک به تدريج برای حفظ قدرتش در 
را نيز ايجاد مقابل اکثريت جامعه، دولت و ارتش 

نتيجتأ جامعه طبقاتی بوجود آمد و انسان . کرد
اوليه که حفظ نسل خودش را و بقای فردی اش 
را در سالمت و بقای جمع ميديد، تبديل به 
انسانی شد که خودش و اموال خصوصی اش 

اين . را مقدم بر منافع جمع می دانست
فردپرستی و تقدس مالکيت خصوصی به ارزش 

درنتيجه نزاع ها و . بديل شدجامعه طبقاتی ت
جنگها نيز برای حفظ و افزايش ثروتهای 

و . خصوصی طبقه مالک به وقوع پيوست
همينطور انواع خشونت که خشونت مرد به زن 
از جمله آنست نيز در نتيجه همين ارزشهای 
جامعه طبقاتی و درجهت حفظ منافع طبقه 

جای تأکيد نيست که  حاکم، به وجود آمدند
 روی چنين واقعيت هائی در تاریخ چشم بستن

جوامع بشری و توضيح موقعيت اجتماعی زن بر 
اساس خشونتهای فردی مردها، به گونه ای که 

فمنيست ها تبليغ می کنند، باعث می شود 
که پرده ای جلوی حقايق کشيده شده و داليل 
ستم بر زن و همينطور راه حلهای آن از چشم 

  . هان پنهان بماندتوده زنان تحت ستم و آزاديخوا
  

اگر خشونت بر عليه زنان را در مفهوم عام خود 
یعنی همه نوع ستمی که در جامعه بر عليه 
جنس زن اعمال می شود درنظر گيریم، ارتباط و 
تنيدگی این ستم با ستم طبقاتی را با وضوح 

خبرهای . هر چه بيشتری می توانيم در یابيم
.  ی خوردزیادی در این زمينه هر روز به گوش م

مثًال از باال رفتن رقم خودکشی در ميان زنان 
ایران می شنویم که وقتی سعی می کنيم 
دالیل آن را دریابيم، می بينيم که عمده ترین 
مسأله، فقر خانواده و وجود قوانين زن ستيزانه 
جمهوری اسالمی و حاکم بودن سنت های 

در خبری از هندوستان نيز . مردساالرانه است
م که دالیل مشابهی  باعث می شنوی
 دختران جوان خانواده های فقير در خودکشی

یا می شنویم که در هر . این کشور می شود
سال ميليون ها زن و حتی دخترانی در سنين 
. بسيار پائين وارد بازار سکس جهان می شوند

مثًال امروز سوداگران دختران کم و سن سال 
 عراقی را در کلوب های فحشای سوریه به

یا می دانيم که صدور زنان . فروش می رسانند
فيليپين به بازار فحشاء در جهان زبانزد همه 

عامل اصلی چنين وضعی جز سلطه . است
سيستم سرمایه داری بر جهان نيست که از 
یک طرف باعث فقر و نداری آن دختران شده و 
از طرف دیگر شرایط و امکان سوء استفاده 

 دختران بی پناه در سوداگران از جسم و روح آن
  .جامعه را برای سود اندوزی فراهم می کند

از این ها گذشته یکی از آشکارترین سودی که 
خشونت بر عليه زنان و فرودست شمردن آنان 
نسبت به مردان برای سرمایه دار دارد این 
است که می تواند به زن صرفًا به خاطر این که 
زن است مزد و حقوق کمتری نسبت به مرد 

 چه در این واقعيتی است که ما امروز. بپردازد
جامعه ایران و چه در جوامع به اصطال ح  مترقی 

اتفاقًا این موضوع در . جهان شاهد آن هستيم
رواج فرهنگ زن ستيزانه "مقاله ای تحت عنوان 

از " در خدمت استثمار هر چه بيشتر کارگران
رفيق اشرف دهقانی بطور واضح تشریح شده و 

 واقعی چگونه نتيجهده شده که نشان دا

ی و فرهنگی که آن را توجيه مردساالر
می کند، قرنها در جوامع طبقاتی 

طبق قوانين و . بازسازی شده است
رسومات مبتنی بر اين فرهنگ ارتجاعی 
است که از یک طرف مردها خودشان را 
برتر و مالک زن می دانند و از طرف دیگر 
زنان نيز خود را ضعيف می دانند و فکر 
می کنند که گویا طبيعی است که 

این فرهنگ . انسان درجه دو تلقی شوند
ارتجاعی که با مذهب نيز در آميخته 
است، شديدأ در اعماق جامعه استثمار 

 سال ٢٨شده ما ريشه دوانده است و 
است که رژیم جمهوری اسالمی با 
اعمال انواع سياست های زن ستيزانه 
در جهت گسترش و تقویت آن تالش می 

 ها بنابراین آنجا که فمنيست .کند
پروسه پيچيده ستم مضاعف بر زنان در 
جامعه سرمايه داری را به مقوله يک 

تبديل ميکنند، " رفتار مردانه"بعدی 
مارکسيست ها توضيح می دهند که به 
اصطالح رفتار مردانه یا به زبان دیگر 
ستم مرد بر زن خود حاصل جوامع 
طبقاتی است و اگر قرار است چنين 

 باید با علت در ستمی واقعًا از بين برود
  .افتاد و نه با معلول

ی اساسًا نوع بررسی ها و نتيجه گير
های ما از مسایل اجتماعی و راه حلها و 
وظايفی که در پيش روی خودمان قرار 
ميدهيم و درست و يا نادرست بودن 
آنها، همگی بستگی به اين دارد که دنيا 
را با چه ديدگاه و جهان بينی ای نگاه 

تفکری که به اسم فمنيسم . ميکنيم
شناخته شده، چه از نوع  ليبرال آن 

ه اسم سوشيال باشد و چه آنچه ب
فمنيسم مشهور شده و یا در ترم جدید 
به اصطالح مارکسيسم فمنيسم، ستم 
بر زن را از دريچه تئوری پدرساالری که 
در آن مرد عامل اصلی ستم بر زن 

یعنی . شمرده می شود نگاه می کند
موقعيت فرودستی زنان در جامعه را با 

بدون توجه به تعلق سلطه مردها 
ن می کند، و یا آن را با  آنها  بياطبقاتی

خشونتی که گویا در مردها ذاتی است 
درحالی که پدر ساالری . تشريح می کند

یا مردساالری خود محصول جوامع 
طبقاتی است و  این جوامع با سيستم 
های استثمارگرانه و ستمگر خود 
اساسًا به مردساالری نياز داشته و آن 

 . را حفظ و تقویت می نمایند
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عملکردهای زن ستيزانه جمهوری اسالمی و به 
طور کلی رواج فرهنگ مردساالری در جامعه، 
سود مادی رساندن به سرمايه داران و حفظ 

من به .  سيستم سرمایه داری در ایران است
خاطر فرصت محدودی که دارم بيشتر از این به 

مينه شما می در این ز. این موضوع نمی پردازم
فقط روی این امر .  توانيد به آن مقاله رجوع کنيد

تأکيد می کنم که هزاران نمونه را ميشود مثال 
زد که نشان می دهند که مردهای طبقات تحت 
ستم از ستم بر زنانشان سود که نمی برند 

بنابراين زمانی که . هيچ، ضرر هم می کنند
مردان طبقات محروم جامعه طی مبارزات 

اتی اشان آگاه شوند و به اين واقعيت پی طبق
ببرند که ستم بر زن تنها به سود اربابان 
سرمايه دارشان است، آنگاه برای نابود کردن 
فرهنگ مردساالرانه در خودشان نيز قدم پيش 

  .  می گذارد

به طور خالصه خشونت و اصوأل  جرايم از هر 
. نوعش  به وضعيت اجتماعی بستگی دارد

 بر مبنای تقسيم نابرابر ثروت بنا جامعه ای که

شده، خشونت و از جمله خشونت برعليه زنان 
  . نمی تواند در آن وجود نداشته باشد

  
وگرافی و ن به جای اينکه تجاوز و پورفمنيست ها

اشکال ديگر خشونت عليه زنان را به عنوان 
نتيجه تحت ستم بودن و عدم قدرت و کنترل 

بر اغلب ) ن و مردز( نداشتن اکثر افراد جامعه 
عرصه های زندگی اجتماعی و خصوصی اشان 
بدانند که اساسًا در سيستم سرمایه داری 
چنين است آن را به مرد و به اصطالح خصلت 
های مردانه و گاه نيز به همدستی مردها با 

به همين خاطر . سرمایه داران نسبت می دهند
آنها زنان را به مبارزه با مردها حتی در زندگی 

در حالی که . صوصی شان دعوت می کنندخ
آموزش مارکسيستی به ما می آموزد که باید 
زنان و مردان محروم جامعه را به مبارزه متحدانه 
برای سرنگون کردن سيستم سرمایه داری که 
در ایران جمهوری اسالمی حافظ و پيشبرنده آن 
است تشویق نمود و جنبش زنان را در این 

  .ه پيش بردراستا تقویت کرده و ب
  

سيستم اقتصادی جامعه را اصل دانستن به 
اين معنا نيست که از تالش و مبارزه برای ایجاد 
تغييراتی هر چند کوچک در شرایط زندگی زنان 
به خصوص شرایط زندگی جهنمی زنان 

ما باید همواره چه . زحمتکش در ایران باز بمانيم
به مبارزه فرهنگی با فرهنگ و عادات و رسوم و 

يدئولوژی های زن ستيز بپردازیم و چه به هر ا
طریقی که می شود برای تحقق همه 
. خواستهای برحق زنان جامعه خود مبارزه کنيم

بحث ما با فمنيست ها این است که به 
هيچيک از این مبارزات نباید به تنهائی اکتفا کرد 
و ما موظفيم مبارزه  برای تحقق خواستهای 

ه برای سرنگونی رژیم زنان را در راستای مبارز
جمهوری اسالمی و قطع هر گونه نفوذ 

  . امپریاليسم از ایران به پيش ببریم
  

بدون شک کار نقد اساسی از فمنيسم به اين 
اميدوارم در فرصت های . مطالب ختم نميشود

  .دیگری بيشتر به این مسایل بپردازیم
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رقابت امپرياليستها  براي تصاحب ذخاير نفتي قطب شمال
   

 ادعا کرد که بخش بزرگی از قطب شمال و آبهايش جزء خاک رئيس جمهور روسيه" والديمير پوتين "٢٠٠٧در اوايل ماه آگوست 
این ه  اين ادعا را رسما تسليم سازمان ملل کرده بود که در آن زمان   نيزروسي٢٠٠١پيش از اين يعنی در سال . روسيه است 

به دليل کمبود مدارک علمی پذيرفته نشده بود و سازمان ملل از روسيه خواست که مدارک زمين شناسی جديدی درخواست، 
ز زمين شناسان اين کشور را  به به همن دليل هم دولت روسيه يکی از  زيردريايی های  ارتش  خود همراه با يک تيم ا. ارائه دهد

نمونه هايی از امالح کف اقيانوس و آب قطب شمال را برای آزمايش و تحقيق جمع آوری کرده و آنها . قطب شمال اعزام نمود 
قطب شمال از نظر قوانين بين الملل در حال حاضر به هيچ کشوری تعلق  از آنجا که .پرچم روسيه  را نيز در کف اقيانوس کاشتند

 جهت اعمال تلقی شدبه همين دليل هم اين ادعای روسيه و قرار دادن پرچم خود در زير قطب شمال  تالش آشکاری  . ندارد
  .امری که نمی توانست با مخالفت قدرتهای امپرياليستی ديگر مواجه نشود.حاکميت اش بر اين منطقه از جهان

  
يک هفته بعد از سفر زيردريا يی های . را در این زمينه نيز نشان دادتنشها و اختالفات قدرتهای امپریاليستی خيلی زود خود 

وزير . روسيه به قطب شمال، دولت کانادا اعالم کرد که برای حفظ اقتدار خود در اين منطقه دو پايگاه نظامی احداث خواهد کرد
نمی .  قرار نداريم١۵ و ١۴ما که در قرن "امور خارجه کانادا در پاسخ به اقدام روسيه و ادعای ارضی اش با خشم اعالم کرد که 

اما شکی نيست که اين منطقه به کانادا ... خودشان را مسخره کرده اند. توانيد برويد اينطرف و آنطرف دنيا و پرچم خود را بکاريد
 شمال به گرينلند قطب" لومونوسوو"و چند روز بعد ، يک هيئت علمی دانمارکی پژوهشی را برای اثبات اينکه منطقه  ."تعلق دارد

 ميليون دالر را به تحقيقات قطب ۴٢و دولت دانمارک بودجه ای معادل . متصل است، اغاز کرد) که متعلق به دانمارک می باشد(
  .شمال اختصاص داد

  
 داشته و  سر مالکيت يکی از جزايری که بين اين دوکشور و قطب شمال قرار دارد، اختالف نظردولتهای کانادا و دانمارک سالها بر

اما در حال حاضر بر اساس يکی از  قوانين بين الملل پذيرفته اند که بخشی از آبهای قطب را بر اساس طول . مجادله ميکردند
، هر کشوری حق دارد که تا شعاع )١٩٨٢معاهده (طبق اين قانون . سواحلی که نزديک به قطب دارند ،ميان خود تقسيم نمايند

در اين ميان اياالت متحده امريکا نيز که هنوز  . خود به تحقيقات علمی در اعماق اقيانوسها بپردازنديیدريا کيلومتری مرزهای ٣٧٠
سالها است که امريکا يک پايگاه اکتشافی برای .  بر سر آبهای قطب شمال با کانادا اختالف دارد نيز را نپذيرفته١٩٨٢معاهده 

  . کرده استاحداث منطقه نقشه برداری از کف آبهای شمال قطب شمال، در اين
  

واقعيت اين است که اکتشافات و آزمايشات علمی ای که تاکنون از طرف کشورهای مختلف در قطب شمال صورت گرفته، و حتی 
 اما در این رابطه .جمع آوری نمونه هايی از آب و خاک اقيانوس توسط روسيه، همه در چهارچوب قوانين بين الملل قرار داشته اند

 بر سر قوانين بين الملل بلکه بر سر تالشهای توسعه طلبانه قدرتهای امپریاليستی برای ملحق کردن بخشهای بيشتری مساله نه
در این چارچوب است که ما می بينيم حتی . از منابع طبيعی و مناطق سوق الجيشی جهان به حوزه نفوذ و قلمرو خویش است

فات و رقابتهای امپرياليستی اختال. رتگرانه امپریاليستها بدل گشته استقطب شمال هم به عرصه ای برای نمایش تضادهای غا
با توجه به سياستهای . بدون شک تداوم خواهند يافت و هر قدرتی می کوشد سهم هر چه بزرگتری از اين منطقه را صاحب شود

 برای دستيابی به منابع طبيعی، و وجود زورگويانه معمول امريکا در رابطه با رقبايش، و تجاوزات نظامی اين کشور در خاورميانه
اختالف نو و کهنه ميان چندين کشور نزديک به قطب، تشديد رقابتهای قدرتهای بزرگ بر سر تصاحب قطب شمال امر دور از 

  .        انتظاری نيست  
  

که ( و گاز کف اقيانوس هدف اصلی اين پرچم کاشتنها و مسابقه ها برای تصاحب قطب شمال، دست اندازی بر مخازن عظيم نفت
ناگفته . می باشد) بر اساس ارزيابيهای تاکنونی نزديک به  يک چهارم هيدروکربنهای کشف نشده کره زمين را شامل می شود

نماند که با افزايش حرارت زمين و ذوب شدن روزافزون يخهای قطبی در اثر آلودگی هوا، استخراج اين منابع طبيعی آسانتر نيز 
  .  شدشده و خواهد

  
يعنی (نه تنها همه ثروتهای توليد شده و ثروتهای طبيعی را فقط متعلق به تعداد بسيار کمی از ساکنين جهان امپریاليستها 
برای تجدید تقسيم و تصاحب انحصاری این منابع برای یکدیگر شاخ و شانه می کشند و حتی می داند، بلکه ) سرمايه دارها

 تمام ثروتهايی که توسط انسانها در از آن باالتردر حاليکه کره زمين و تمام ثروتهای طبيعی آن و . زندجنگهای ویرانگر به راه می اندا
اماشرط رسيدن به  اين وضعيت نابودی نظام . مناطق مختلف جهان توليد می شوند، متعلق به همه ساکنين کره زمين می باشد

تشدید اتحاد انترناسيوناليستی طبقه کارگر جهانی و بدون شک   . و بر قراری کمونيسم می باشدظالمانه سرمايه داری است
  .آن شرط الزم تحقق اين امر می باشدونی گجهت سرندر تمام سنگر ها بر عليه نظام جهانی سرمايه داری و مبارزه متحدانه آنها 
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  خشونت بر عليه زنانچه كساني از
  6از صفحه  ..… سود مي برند

به دنبال این خبر، به ناگاه خبر تجاوزچند مرد به  
را ميشنویم  " قر چک  ورامين"یک زن در ناحيه 

که فيلم این تجاوز هم در سایت هائی برای 
. دیدن عموم به نمایش گذاشته ميشود 

همانطور که ميدانيم به دنبال پخش این فيلم ، 
یعات و تبليغات  در مورد هویت این متجاوزین شا

بشدت اوج گرفت و رسانه هائی که همواره 
وظيفه  بلندگوی تبليغاتی بودن برای اهداف 
حاکمين را به خوبی انجام داده اند به ناگاه 
صفحات خود را  به درج این خبر  آن هم به 

این رسانه . کثيف ترین شکلش اختصاص دادند
،  الم کردند که متجاوزینها با آب و تاب اع

به دنبال .  مهاجرین افغانستانی هستند
سياست های ضد مردمی و شوينيستی رژیم  
که در سال های اخير  با حمله به زحمتکشان 
مهاجر افغانستانی هر چه بيشتر شدت گرفته ، 
همه رسانه های ضد مردمی  انجام این عمل 
شنيع را بدون هيچ دليلی به افغانستانی های 
مهاجر نسبت دادند تا به این وسيله به اصطالح 
ِِعرق ملی و ناسيوناليستی ایرانيان را تحریک 

یکی از اهداف رسانه های مزبور آن بود . کنند
که رژیم هر چه راحت تر بتواند زمينه برای ضرب 
و شتم و اخراج هزاران مهاجر زحمتکش 

تبليغ بر روی مليت .  افغانستانی را  مهيا نمايد
وزين با وجودی که بعضی از مقامات رژیم،  متجا

افغانستانی بودن آنها را رد کردند باعث شد که  
مردم زحمتکش افغانستانی در مناطق مختلف 
.  ایران مورد  ضرب و شتم  و نا امنی  قرار بگيرند

باید " روزنامه جام جم در این رابطه نوشت 
پذیرفت ، نبود نظارت بر حضور مهاجرین غير 

 که در نوع خود به انسانهای بی هویت و قانونی
بی نام و نشان نيز معروف هستند خود موجب 
بروز حوادثی خواهد شد که نمونه آن را در فيلم 

 مهاجر به یک دختر دانش آموز شاهد ٤تعرض 
چنين تبليغاتی به خوبی نشان می " ! هستيم 

دهند که پخش این فيلم  پيش زمينه تعرض 
فغانستانی در ایران می جدیدی بر پناهندگان ا

جای تردید نيست که جدا از این که .  باشد
هویت متجاوزین چه باشد این عملی شنيع و 
غير انسانی است که در هر جایی و توسط هر 
کسی که صورت گرفته ، عملی است که کل 
جامعه در هيچ  حالتی نمی تواند نسبت به آن 

 اما این. بی تفاوت بماند و یا آنرا تحمل کند

ماجرا توانست جو شدیدا نژاد پرستانه ای را بر 
عليه هزاران افغانستانی زحمتکش بوجود 

افغانستانی هائی که از ناچاری و برای . بياورد
فرار از شرایط جهنمی که غارتگران جهانی بر 
آنها تحميل کرده اند، برای بدست آوردن لقمه 
نانی راهی جهنمی چون ایران شده اند تا 

رزان خود را در سختترین شرایط نيروی کار ا
زندگی و ناامن ترین محيط کار در اختيار صاحب 

 آنها مجبور شده اند وارد  .کاران قرار دهند
کشوری شوند که کوچکترین حقوق انسانی ای 
برای آن ها قائل نيست و از لحاظ شهروندی 
حتی درجه سوم و چهارم هم به حساب 

  !نمياند
  

آنها اشاره شد توجه اگر به فاکت هائی که به 
کنيم به راحتی می توانيم ببينم که در رابطه با 
این فاکت ها در درجه اول این رژیم جمهوری 
اسالمی است که از خشونت بر عليه زنان در 
جهت حفظ سلطه ننگين خود بر جامعه سود 

جمهوری اسالمی رژیمی است که از . می برد
 همان آغاز با همه توان در جهت حفظ، گسترش
و تقویت فرهنگ و سنت های ارتجاعی 

البته نکته . مردساالری در جامعه کوشيده است
مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این 
است که جمهوری اسالمی همه این کارها را 
هر چند با تکيه به مذهب اسالم  و ایدئولوژی 
اسالميش توجيه می کند ولی به هر حال آن 

ت مدافع سيستم اعمال را به عنوان دول
سرمایه داری وابسته در ایران و در خدمت به 

  .منافع سرمایه داران جهانی انجام می دهد
  

البته هستند کسانی که رابطه بين ایدئولوژی 
حکومت و عملکردهای آن را در جهت تأمين 
منافع سرمایه داران درک نمی کنند و خشونت 
بر عليه زنان را صرفًا با سلطه خرافات مذهبی 

در حالی که تأیيد حتی غير . توضيح می دهند
مذهبی ترین دولت های  سرمایه داری از چنان 
. خشونت هائی خالف آن را نشان می دهند

این دولت ها تنها موقعی به مسئله خشونت بر 
زنان می پردازند و خبر آن را منعکس می کنند 

ما .  که بتوانند از آن استفاده سياسی ببرند
 تمامی نهاد های به اصطالح دیدیم که چگونه

مدافع حقوق بشر و رسانه های جهانی سالها 
در مقابل بزرگترین جنایات بنياد گرايان اسالمی 
و از جمله طالبان بر عليه زنان افغانستانی 
سکوت کردند و فقط زمانی که خواستند از این 
جنایات به عنوان ابزاری در جهت آماده کردن 

نظامی خودشان افکار عمومی برای تجاوز 
استفاده کنند یکباره داد و فغان زیر پا گذاشته 
. شدن حقوق زنان افغانستانی را سر دادند

جالب است بدانيم درست زمانی که لورا بوش 
همسر رئيس جمهور آمريکا به عنوان به 
اصطالح سفير آزادی و دمکراسی برای زنان 
افغانستان اشک تمساح می ریخت ،به گزارش 

 صد ها زن افغانستانی در زندانهای خبرگزاريها
کابل در زیر سر نيزه های آمریکایی بعد از تزریق 

در . داروی بيهوشی مورد تجاوز قرار می گرفتند
گزارش ديگری با خبر می شويم که  در یکی از 
شهر های کوچک مرزی مکزیک با آمریکا به نام 

 زن به قتل ٣٠٠در دهه گذشته بيش از " خوارز"
تعداد زیادی از آنان قبل از مرگ مورد رسيدند که 

این زنان از زمره کارگران . تجاوز قرار گرفته بودند 
فقير و زحمتکشی بودند که در نواحی مرزی 
کشور مکزیک برای کارخانه داران بزرگ 
آمریکایی نيروی کار ارزان خود را در شرایط 
بسيار ناامنی برای بدست آوردن لقمه ای نان 

د و مورد انواع و اقسام به فروش ميگذارن
این مسئله حتی در .  خشونت ها قرار ميگيرند

محدود ترین شکلش هم در آمریکا انعکاس 
يا در خبر ديگری می خوانيم . عمومی پيدا نکرد

که در عربستان سعودی ، در سال گذشته ، 
 ساله  و پسر جوانی که در خيابان ١٩یک دختر 

 مورد  نفر٧ربوده شده بودند ، هر دو توسط 
آنها بعد از .  تجاوز دست جمعی قرار ميگيرند

رهائی از دست متجاوزين  وقتيکه به مقامات 
امنيتی شکایت ميکنند ، دختر به خاطر اینکه 
بدون اجازه از والدین از خانه بيرون رفته بوده  به 

بعدا هم به .   ضربه شالق محکوم ميشود٩٠
علت تماس با روزنامه های عربستان سعودی، 

 ٦ ضربه و ٢٠٠اضی تعداد ضربات شالق را به ق
اين حادثه به هر دليلی . ماه زندان افزایش داد

در مطبوعات آمریکا منعکس شد و موقعی که 
سخنگوی کاخ سفيد از سوی خبرنگاران دراین 
باره مورد سوال قرار گرفت فقط یک کلمه گفت 

حيرت آوره "واقعا که !! ، همين " حيرت آوره"
نيد که  در عراق مسئله تجاوز و نا حتما می دا!!

امنی بر زنان تا آنجا پيش رفته که نيروی 
خودش را درغير قابل کنترل " نگرانی"اشغالگر 

  . دانستن این مسئله اعالم می کند
  

اين فاکتها نشان می دهند که پدیده خشونت 
بر زنان نه ويژگی اين يا آن کشور و يا اين و آن 

های فرهنگی و مذهب بلکه جدا از ساختار 
روبنایی گوناگون جوامع به  امری جهانی تبدیل 
شده که هيچ مرزی ، مليتی ، نژادی  و مذهبی 

در واقع فاکت های فوق . از آن  مستثنی نيست
بيانگر آن هستند که خشونت بر زنان به عنوان 

 وجود جوامع طبقاتیپدیده ای جهانی در تمام 
  . دارد

 
ن کارگر و زحمتکش اتفاقًا خبری که در مورد زنا

مکزیک به طور برجسته گفته شد، واقعيتی 
است که امروز زنان زحمتکش ایران در اقصی 
نقاط کشور در ابعاد کوچک و بزرگ  با آن مواجه 

صاحبان سرمایه و دستيارانشان در .  هستند
مراکز توليد و موسسات مختلف شرایط 

و . خشونت باری را برای زنان ایجاد کرده اند
 تجاوز و قتل  آنان رقم کوچکی را تشکيل موارد

مثًال بر طبق آمار رسمی خود رژیم . نمی دهد
بيش از یک و نيم ميليون زن بطور مشخص تنها 

 ميليون نفر ٦نان آور و سرپرست بيش از 
هستند ، که مطمئنا این آمار دولتی نمی توانند 
دقيق باشند و ابعاد این شرایط فراتر از آن 

 در صد ٧٥ج ميکند ، بيش از هست که رژیم در
از این زنان تحت هيچ گونه پوشش حمایت دو 
لتی نيستند و اکثر آنها که خود شدیدا از عدم 
تغذیه و بهداشت الزم رنج ميبرند در اکثر اوقات 
برای  امرار معاش خانواده مجبورند که که 
چندین شغل داشته باشند و ساعات کار 

برای طوالنی و طاقت فرسا هرگز فرصتی 
این زنان و . پرورش و تربيت فرزندان خود ندارند

فمنيست ها به جای این که نوک تيز حمله 
خود را به عوامل اصلی بوجود آمدن و تداوم 
فرهنگ مردساالری نشانه بگيرند، به طرف 
مردها حتی اگر از طبقه کارگر و ستمدیده 

آنها . ترین مردها باشند نشانه می روند
مبارزه با مردساالری را به مبارزه با مردان 

ر انحرافی به جای اين تفک. تبدیل کرده اند
ایجاد وحدت در صفوف همه ستمديدگان چه 

 نظام ظالمانه  زن و چه مرد برای براندازی
سرمایه داری موجود، ميخواهد تبعيض را 
بر عليه نيم دیگری از جامعه یعنی مردان 
متمرکز نموده و در صفوف زنان و مردان 

فقط یک . تحت ستم شکاف ایجاد نماید
طبق این نظرات لحظه فرض کنيم که بر 

نادرست ، فرهنگ مرد ساالری را بخشی از 
! خصلت های ذاتی و غریزه ای مردان بدانيم

آیا در چنين صورتی  هرگز ميتوانيم اصال 
؟  مگر !!اميدی به رهایی زنان داشته باشيم

این که بخواهيم جنس مرد را بکلی از بين 
  ؟!!ببریم
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فرزندان آنها هستند که غا لبا  مورد انواع و 
  .    اقسام خشونت ها و تعرضات  قرار ميگيرند

  
در واقع عالوه بر موارد خشونتی که رژیم هائی 
نظير رژیم جمهوری اسالمی قانونًا و عمًال بر 

 دلخواه خود زنان اعمال می کنند تا بتوانند نظم
را به سود سرمایه داران و حفظ نظام سرمایه 
داری پا برجا نگاه داشته و آن را تداوم بخشند، 
ما در جامعه شاهد خشونت هائی هم بر عليه 

 در آن مستقيمًازنان می باشيم که حکومت ها 
دست ندارند که نمونه آن را می توان در مثال 

در . تجاوز چند مرد به یک زن مشاهده نمود
اینجاست که به طور کلی این سوال پيش می 
آید که واقعا ریشه چنين خشونت ها را کجا باید 

  پيد ا کرد  تا بشود  آن ریشه ها را خشکاند؟ 
 

برخی ها که خيلی سطحی با مسایل جامعه 
برخورد می کنند جواب این سوال را هم در 

آنها خيلی ساده ریشه خشونت . آستين دارند
اتفاقًا . در خود مردها می بينندبر عليه زن را 

وقتی فيلم تجاوز به یک زن  پخش شد، عالوه 
بر دامن زدن به جو ضد افغانستانی در ایران، 
تبليغات انحرافی دیگری نيز فرصت عرض اندام 
پيدا کردند که  باعث برخورد های بسيار 

در مورد این تجاوز .  ناهنجاری دراین زمينه شد
ریشه آن را نه در شاهد نظراتی هستيم که 

سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران و نه در 
حاکميت جمهوری اسالمی جستجو می کنند 

خشونت " ذات"بلکه این تجاوز را یک راست به 
طلب مرد ها نسبت داده و آن را  مختص صفت 

برخوردی که تبليغ ميکند . می نامند" نرینگی"
که تمام مردان حتی آنهایی که خود در این 

وز نقشی نداشتند، از این نوع خشونت بهره تجا
بنابراین صاحبان این نظر مردان را !   ميبرند

عامل اصلی خشونت بر زنان معرفی می کنند و 
آشکارا می گویند که خشونت، خصلت ذاتی و 

به باور اينها نيروی قوی .  غریزی مرد می باشد
جسمی مردان یا احساسات غریزی خشونت 

تئورسين های فمنيستی در آنان که به قول 
گویا بعد از کشف آتش در مردان بوجود آمده 
عامل اعمال زور و خشونت را بوجود آورده 

  !!است
 

اشکال اساسی این نظر آن است که به قول 
معروف درخت را می بيند ولی جنگل را نمی 

جنگل رو بخاطر درخت ها "بيند ، یا بهتر بگم 
ولی روابط مرد را می بيند " !!  نميتونن ببينن

در واقع این نظر . موجود در جامعه را نمی بيند
انسان را جدا از جامعه ای که در آن زندگی می 

اما آیا می توان . کند مورد برخورد قرار می دهد
 حال - از خصال و برخوردهای اجتماعی انسان 

 - چه از جنس مرد باشد و چه از جنس زن
سخن گفت بدون این که نشان داد او چنان 

ال و برخورد ها را از کدام جامعه کسب کرده خص
است؟  انسان به طور کلی با جامعه خود 

هيچ خصلت و برخوردی که . شناخته می شود
انسان در یک جامعه از خود نشان می دهد از 
آسمان برای او نازل نشده و در ضمن ابدی و 
ازلی هم نيست بلکه آنها از جامعه کسب شده 

تنها . يير می کنندو با تکامل جامعه هم تغ
افرادی که دارای دید مذهبی هستند ممکن 

چرا که اینگونه . است به غير از این فکر کنند
افراد با دید ماتریاليستی به امور نمی نگرند و 
به دیالکتيک و تغيير و تکامل اعتقاد ندارند، بلکه 
آنها مسایل جامعه را با خصال ذاتی ثابتی که 

 در انسان جا داده خدا و یا یک نيروی موهوم
  . است، تفسير می کنند

 
بنابراین خشونت طلبی را ذات و خصلت ابدی و 
ازلی مردها دانستن و یا علت ناهنجاری ها و 

اعمال شنيعی چون تجاوز در یک جامعه را به 
خاطر وجود جنس نر در آن جامعه جا زدن و آن را 
ناشی از بيماری آن جامعه ندانستن، هيچگونه 

با طرز برخورد علمی به مسایل و هم خوانی 
  .    برخورد مارکسيستی ندارد

  
چنين نظر غيرعلمی و دگماتيستی، یک نظر 
فمنيستی است که مردان را همواره در مقابل 

این نظر به طور کلی مردها را عامل . زنان ميبيند
ستم بر زن معرفی می کند و علت وجود 
فرهنگ ارتجاعی مردساالری در جامعه را با 

یعنی . وجودیت مردها توضيح می دهدم
مردساالری را ناشی از وجود نظام های 

طبقاتی نمی داند و به همين خاطر مطرح می 
  . کند که ستم بر زن یک امر  فرا طبقاتی است

 
البته این بحث ابعاد مختلفی دارد و در اینجا 

اما به یک . نمی توان به همه زوايای آن پرداخت
و آن وجود فرهنگ و سنت نکته باید اشاره کرد 

های ارتجاعی مردساالری است که با خود 
فمنيست ها . جوامع طبقاتی بوجود آمده است

هيچوقت قادر نيستند تفاوت بين مرد و فرهنگ 
وجود فرهنگ . مردساالری را درک کنند

مردساالری در یک جامعه از یک طرف ستم بر 
زن را توجيه کرده و آن را  تداوم می بخشد و از 
طرف دیگر حاکميت فرهنگ مردساالری در 
جوامع طبقاتی که در طول اعصار وجود داشته 
است، باعث آن شده که مردها از امتيازاتی در 
. جامعه برخوردار شوند که زنان از آن محرومند

آنچه که فمنيست ها نمی توانند درک کنند این 
است که باید با تفکر و نگرش و شرایط مادی 

شد و نفوذ فرهنگ مرد ساالری که زمينه های ر
را بوجود می آورد مبارزه کرد ، در نتيجه نباید 
مردها را به جای مردساالری آماج حمله قرار 

فمنيست ها درک نمی کنند که فرهنگ و .  داد
سنت های ارتجاعی مردساالری که با تعاليم 
مذهبی هم آميخته شده و فرو دستی زنان و 

مردها از فرادستی مردها و برخودداری 
امتيازاتی در جامعه را توجيه و حفظ می کند، 
ناشی از حاکميت سيستم طبقاتی در جامعه 

یعنی سيستمی که مالکيت خصوصی را . است
به همين خاطر آنها قادر . مقدس می شمارد

نيستند خشم به حق زنان بر عليه ستم 
جنسی یا ستم مضاعفی که در جامعه طبقاتی 

شود را متوجه این نظام موجود به آنها وارد می 
بکنند بلکه می کوشند این خشم را برعليه 

در راستای چنين دیدی . مردها جهت دهند
است که آنها کار را به جائی می رسانند که 
می گویند همه مردان از خشونت برعليه زنان 

و گویا از دیدن صحنه تجاوز چند ! سود می برند

 در گفتن واقعًا!!  ميبرند"لذت" مرد به یک زن نيز
این سخن چقدر الابالی گری و اگر بخواهم بی 
رودر واسی بگویم بالهت به کار گرفته شده 

البته باال تر از آن این توهين به آرمانهای .  است
انسانی است؟  براستی که  فمنيست ها برای 
این که به هرحال مانع از مبارزه اصولی زنان 
د برعليه سيستم سرمایه داری ظالمانه موجو

شوند و زنان را به دشمنی با مردها بکشانند به 
   !  چه مهمل بافی هائی متوسل می شوند

 باید دانست که به هر حال، اگر مردها چه 
بخواهند و چه نخواهند از امتيازاتی در جامعه 
مردساالر کنونی برخوردارند؛ این هرگز  به 
معنی موافق خشونت بر عليه زن بودن آنها 

موضوعات متفاوتی هستند که این ها . نيست
فمنيست ها به خاطر کوته اندیشی شان آنها 

  .را با هم قاطی می کنند
 

واقعيت این است که عامل خشونت بر زنان در 
جامعه ما به هر شکلی که ظاهر می شوند 
سيستم سرمایه داری حاکم بر آن است، 
سيستمی که منافع سرمایه داران را تأمين می 

ردساالری و خشونت کند و سيستمی که م
برعليه زن با آن در آميخته و از آن تفکيک ناپذیر 

به این اعتبار این سرمایه داران هستند . است
 از فرهنگ مردساالری و خشونت در نهایتکه 

بر عليه زنان سود می برند و نه مردها از هر 
  .طبقه و قشری

  
فمنيست ها به جای این که نوک تيز حمله خود 

لی بوجود آمدن و تداوم فرهنگ را به عوامل اص
مردساالری نشانه بگيرند، به طرف مردها حتی 
اگر از طبقه کارگر و ستمدیده ترین مردها 

آنها مبارزه با . باشند نشانه می روند
. مردساالری را به مبارزه با مردان تبدیل کرده اند

اين تفکر انحرافی به جای ایجاد وحدت در 
 چه مرد برای صفوف همه ستمديدگان چه زن و

 نظام ظالمانه سرمایه داری موجود،  براندازی
ميخواهد تبعيض را بر عليه نيم دیگری از جامعه 
یعنی مردان متمرکز نموده و در صفوف زنان و 

فقط یک . مردان تحت ستم شکاف ایجاد نماید
لحظه فرض کنيم که بر طبق این نظرات 
نادرست ، فرهنگ مرد ساالری را بخشی از 

! ای ذاتی و غریزه ای مردان بدانيم خصلت ه
آیا در چنين صورتی  هرگز ميتوانيم اصال اميدی 

؟  مگر این که !!به رهایی زنان داشته باشيم
  ؟!!بخواهيم جنس مرد را بکلی از بين ببریم

  
اما مارکسيسم به اين امر طور دیگری نگاه می 

مارکسيسم وجود مرد ساالری و تمام .  کند
صل از این فرهنگ منحط و از نابسامانی های حا

جمله خشونت بر زن را در نتيجه بوجود آمدن 
توجه کنيد که در این جا . جوامع طبقاتی ميبيند

از جامعه طبقاتی صحبت شد ، نه از جامعه 
چون به خوبی ميدانيم که مرد . سرمایه داری

ساالری قبل از بوجود آمدن  نظام های سرمایه 
عنی ریشه های ی.  داری هم وجود داشته است

فرهنگ مرد ساالری را باید در بوجود آمدن 
تقسيم کار نابرابر ، در اختيار گرفتن ابزار توليد 
توسط مردان ، انباشته شدن ثروت در دست 
مردان که باعث بوجود آمدن مالکيت خصوصی 

همه این تحوالت در طول تاریخ زن را . شد ، دید
د و در موقعيت فرودستی نسبت به مرد قرار دا

در دوران متفاوت تکامل تاریخی بسته به نياز 
نظير برده داری ، (های این جوامع طبقاتی 
مرد ساالری هم فرم ) فئودالی و سرمایه داری

واضح .   های مشخص خود را داشته است
 است که مذاهب در تمامی این دوران به عنوان

ابزار تسهيل استثمارطبقات حاکم در تشدید فرهنگ 
 و در هر چه بيشتر به انقياد در مرد ساالری

در واقع مذاهب .  آوردن زنان نقش داشته اند

البته هستند کسانی که رابطه بين 
ی حکومت و عملکردهای آن را در ایدئولوژ

جهت تأمين منافع سرمایه داران درک نمی 
بر عليه زنان را صرفًا با  کنند و خشونت

. سلطه خرافات مذهبی توضيح می دهند
در حالی که تأیيد حتی غير مذهبی ترین 
دولت های  سرمایه داری از چنان خشونت 

این . هائی خالف آن را نشان می دهند
موقعی به مسئله خشونت بر دولت ها تنها 

زنان می پردازند و خبر آن را منعکس می 
کنند که بتوانند از آن استفاده سياسی 

ما دیدیم که چگونه تمامی نهاد های .  ببرند
به اصطالح مدافع حقوق بشر و رسانه های 
جهانی سالها در مقابل بزرگترین جنایات 
بنياد گرايان اسالمی و از جمله طالبان بر 

 زنان افغانستانی سکوت کردند و فقط عليه
زمانی که خواستند از این جنایات به عنوان 
ابزاری در جهت آماده کردن افکار عمومی 
برای تجاوز نظامی خودشان استفاده کنند 
یکباره داد و فغان زیر پا گذاشته شدن 

 .حقوق زنان افغانستانی را سر دادند
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توانستند با تحميق و ایجاد خرافات در بين 
مردان و زنان جامعه زنجير های اسارت  بر زنان 

از این روست که . را هر چه بيشتر محکمتر کنند
از دیدگاه مارکسيستی ، تنها راه مبارزه برای از 

 گونه ستم و خشونت بر عليه زن، بين بردن هر
–اجتماعی –از بين بردن شالوده نظم اقتصادی 

سياسی جوامع طبقاتی و بر قراری 
ما نمی توانيم مبارزه ای . سوسياليسم ميباشد

اصولی در جهت از بين بردن  فرهنگ مرد 
ساالری را به پيش ببریم تا زمانی که به علل 

ر زن ، ستم ب.   پایه ای آن واقف نشده باشيم
امروز به عنوان بخشی از مناسبات اجتماعی 
سرمایه داری است و این سرمایه داری است 
که بيشترین سود را از این ستم می برد و به 
همين دليل است که شب و روز در هر گوشه 
ای از جهان آگاهانه در رواج فرهنگ ضد زن و 
مرد ساالرانه در بين تمامی اقشار و طبقات 

ن تبليغات وسيعی را سازمان جامعه این چني
البته این تبليغات تنها ميان مردان .  ميدهند

طبقه مرفه و سرمایه دار نيست که انجام می 
شود ، بلکه تفکرات مرتجعانه را دائمًا در بين 
طبقه زحمتکش و کارگر هم بشدت رواج 

می دانيم که آداب ، رسوم ، مذهب، . ميدهند
انها فرهنگ  تفکرات و باورها و رفتارهای انس

جامعه را شکل ميدهند، و اگر خوب توجه کنيم 
که می بينيم که فرهنگ رایج در هر جامعه ای 
همواره فرهنگ طبقات حاکم بوده است که بر 
مبنای نياز طبقاتی اشان بر کل جامعه حاکم 

  .ميکنند
    

برای همين هم هست که مارکس در ایدئولوژی 
انقالب ضرورت " :آلمانی به درستی  می گوید

نه فقط از این روست که طبقه حاکم را با هيچ 
وسيله دیگری جز انقالب نمی توان سرنگون 
کرد ، بلکه هم چنين از این رو که طبقه ی 
سرنگون کننده تنها در یک انقالب است که 
موفق ميگردد تا گریبان خود را از تمام کثافات 
کهنسال نظام های قبلی ، رها کرده و قابليت 

هادن و ساختن جامعه ای نوین را کسب بنيان ن
  ." نماید

  
 از نظر مارکسيسم اين  در سوسياليسم است 
که زمينه نه تنها برای تحقق تساوی واقعی زن 
و مرد مهيا می گردد ، بلکه امکان ریشه کن 
کردن تمامی آثار فرهنگ منحط  جوامع سرمایه 
داری که زن ستيزی و خشونت بر زن از وجوه 

البته باید . اشند نيزممکن ميشودبارز آن ميب
تاکيد کرد که فرهنگ مرد ساالرانه امری نيست 
که بالفاصله بعد از پيروزی انقالب 

ریشه کن کردن این . سوسياليستی از بين برود
رسوبات فکری منحط تنها در یک پروسه طوالنی 

سوسياليسم با از بين . شکل خواهد گرفت
ط مادی شرایبردن سيستم سرمایه داری آغاز 

در . از بين رفتن مردساالری را تضمين می کند
نتيجه در آن زمان دیگر نه تنها مانعی در مقابل 
ریشه کن کردن فرهنگ مرد ساالری وجود ندارد 
، بلکه زمينه برای آموزش و ارتقا آگاهی در 
سطح وسيعی از جامعه آماده ميشود و این 
همان پروسه ای است که ميگویيم انسان 

 ساخته ميشود و فرهنگ انسانی سوسيالست
نوین و پویا را جایگزین فرهنگ مرتجع و عقب 

  .مانده کنونی می کند
  

وقتی می گوئيم که ریشه فرهنگ مرد ساالری 
تنها در جوامع سوسياليستی خشکيده خواهد 
شد و نه در جوامع سرمایه داری ، آیا این به آن 
معناست که ما هم اکنون خواهان رفع ستم بر 

يستيم ؟ و به قولی برابری زنان با مردان را زن ن
؟  نه به هيچ وجه ، ما !!به بعد موکول ميکنيم

معتقدیم که همه ما ضمن مبارزه دراز مدت خود 
در جهت نابودی نظام منحط و استثمارگرانه 
سرمایه داری و استقرار نظام انسان دوستانه 
سوسياليستی ، باید با ضميری آگاه با فرهنگ 

رانه وعوارض ناشی از آن بطور روزمره مرد ساال
بجنگيم و در جهت تحقق حتی کوچکترین 

و توهمی هم . خواست های زنان مبارزه کنيم
نداشته باشيم که تغييرو یا لغو قوانين زن ستيز 
، ویا حتی تصویب قوانينی به نفع زنان، تا 
زمانی که نظام سرمايه داری پا بر جاست  در 

فع قطعی ستم بر زن و هيچ کجای این دنيا به ر

برابری زنان با مردان و نابودی فرهنگ مرد 
  .   ساالرانه منجرنشده و نخواهد شد

  
به طور خالصه بگویم که جهان طبقاتی که ما در 
آن بسر ميبریم طوری سازمان یافته که زنان و 
به خصوص زنان طبقات ستمکش بيش از مردان 
 از هم طبقه ای خود تحت ستم قرار دارند یعنی

ما با  وقوف . ستم جنسيتی هم رنج می برند
به  عواملی در طول تاریخ که باعث شدند که 
مردان نسبت به زنان در موقعيت باالتر و زنان در 
موقعيت فرو دستی قرار گيرند، به دنبال این 
هستيم که شرایطی که  باعث بوجود آمدن این 
تبعيضات شده را نشانه  بگيریم و در ضمن تأکيد 

يم که فقدان تساوی حقوقی زنان در جوامع کن
طبقاتی همانطور که روزا لوکزامبورگ توضيح 

 از زنجير ارتجاعی یک حلقهداده است فقط 
است که زندگی مردم را به انقياد کشانده 
است و اگر ميبينيم که با وجود تمام پيشرفت 
هایی که در صنعت و تکنولوژی در عصر سرمایه 

 بی حقوقی ها هنوز پا بر داری  بوجود آمده این
جا هستند، به این علت است که بی حقوقی 
زنان مهمترین  ابزار قدرتمند  طبقه  سرمایه 
داری  حاکم برای تحت سلطه قرار دادن نيمی 

  .از جامعه بشری می باشد
اساسا مناسبات سرمایه داری با استثمار و 
بهره کشی ، با تبعيض جنسيتی و نژادی، با 

م خصوصی انسان هاست که زنده تجاوز به حری
مارکسيستها و زنان مارکسيست . است 

خشونت بر زن را به عنوان جلوه ای از مناسبات 
.  ظالمانه سرمايه داری حاکم می شناسند

وجود این ستم ها وظيفه سنگينی را جهت 
مبارزه برای از بين بردن آنها بر دوش همه زنان 

راه . دهدو مردان آزادیخواه و انقالبی قرار مي
غلبه ما بر همه این معضالت  انقالب جهت 
نابودی نظام سرمایه داری و بر قراری 

اين در ضمن فرق . سوسياليسم می باشد
اساسی مارکسيستها با فمنيست ها و همه 
کسانی است که با هر توجيه ای خالف اين را 

  .  می گويند
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  در دادگاه دوم چقدر حکم گرفتيد؟: پيام فدائی

من وهم اتاقی ها فکر می کردیم اجرای احکام است از این رو با همه آنها دیده بوسی کردم ووسائل .  دادگاه دوم درست در اواخر تير ماه بود:پاسخ

در . باره عين سناریو قبلی تکرار شد وبا چک ولگد از دادگاه بيرونم کردندنداشته ام را هم تقسيم کردم ولی دوباره مرا دادگاه و پيش همان شخص بردند ودو

سال زندان ١٢ مرداد وقتی دوباره به بيرون صدایم کردند فقط به اعدام شدن فکر می کردم ولی به اجرای احکام رفتم وبدون احتساب ایام بازداشت به ١٠

زمانی که به اتاق برگشتم . پریدی گفتم از کجا؟ کشيده ای توی صورتم خواباند وگفت از اعدام در انجا کسی که مامور ابالغ بود وقتی گفت . محکوم شدم

برای نمونه وقتيکه چند نفر .در زندان برای يک سری کارها اصطالحاتی باب شده بود . ( کردند" مليم"وحکمم را گفتم تمام بچه ها روی سرم ریختند وبقولی 

نی ديگر و او را مشت و ما ل می دادند می گفتند ملی اش کرديم و يا اگر غذا اضافه می آمد می گفتند غذا ی ملی برای شوخی می ريختند سر يک زندا

 می دانم ٦البته این اصطالح در بين زندانيان مقاوم بيشتر کار برد داشت واال در بين توابين وصغریهای سالن ..... کی می خواهد ویا در خصوص لباس وغيره 

ولی این در بين آنها هم جا نيفتاد وبيشتر شکل مسخره کردن را داشت تا . را به کار برند» حجتی« داشتند همان اصطالح الجوردی یعنی عده ای تالش

  . سال حکم است از تعجب مبهوت شده بودند١٢جالب بود وقتی توده ایها واکثریتی ها فهميدند این همه شور وهيجان بخاطر .) کاربردی

  تمام این مدت شما در کدام زندان بودید؟در : پيام فدائی

  باال وآموزشگاه اوین بودم ٢اتاق ٣ ، بند ٢٠٩ در تمام این مدت در :پاسخ

    در اوین بر پا بود آیا زندانيان غير اعدامی را هم را به آن صحنه ها می بردند؟ ٦٠هنگامی که اعدام های وسيع سال : پيام فدائی

چرا که هرکسی را برای دیدن نمی بردند مگر بریده بودند یا کسانی که می خواستند آزمایش .  و ویژه گی خاص خود بود  دیدن اعدام دارای شرایط:پاسخ

بود و دیدن » حبيب اهللا اسالمی «تنها موردی را که من در زندان شنيدم زندانيان را برای دیدن اعدامی بردند به دارکشيدن . بریدن وتواب شدن را پس بدهند

 باال وقتی هم اتاقيهایم را بردند به گوش خود صدای به رگبار بستن آنها وسپس تير خالص راشنيدم ٢ اتاق ٣اما من در بند . سی خيابانی ویارانش جنازه مو

  )ادامه دارد(   .شمردیم   تير خالص را٨٥تير خالص حتی یکبار تا ٣٠باالی " غالبا.که چند نفر باهم تعداد تير خالص ها را می شمردیم 
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  !ارز در روز دانشجوسركوب دانشجويان مب
  

در شرايطی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ) ١٣٨۶(امسال )  آذر١٦(روز دانشجو 
برگزار شد که رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی جنبش دانشجوئی و فعاالن اين 

روزی نيست که خبر دستگيری و . جنبش را آماج حمالت وحشيانه خود قرار داده است
در پاسخ به موج سرکوب گريهای جمهوری . رضی بگوش نرسديا اخراج دانشجوی معت

 آذر ماه مبادرت به بر پائی تجمعی اعتراضی در ١٣اسالمی دانشجويان مبارز و چپ در 
به مقابله با سياستهای " دانشگاه پادگان نيست"دانشکده فنی نمودند و با فرياد 

  .مستبدانه و خفقان آور رژيم بر خاستند
  

ضی دهها  پالکارد سرخ به اهتزاز در آمد و معترضين  ياد سه رزمنده در اين تجمع اعترا
 در همين دانشکده فنی ١٣٣٢ آذر سال ١٦جنبش دانشجوئی را گرامی داشتند که در 

به خون کشيده شدند و نامشان برای هميشه بر پرچم اعتراض جنبش دانشجوئی حک 
موش نکرده اند که چگونه رژيم به اين ترتيب دانشجويان مبارز نشان دادند که فرا  .شد

 در مقابل اعتراض دانشجويان به سفر ٣٢ آذر سال ١٦وابسته به امپرياليسم شاه در 
نيکسون معاون رئيس جمهور آن زمان آمريکا  به ايران، جهت نشان دادن قاطعيت خود 

همان طور که نمی . در سرکوب مبارزات مردم، اعتراض دانشجويان را به خون کشيد
 فراموش کنند که چگونه سردمداران جمهوری اسالمی اين جانشينان خلف رژيم توانند

شاه در سالهای حکومت خود صدها و هزاران دانشجو را از جمله در جريان يورش به 
ناميدند " انقالب فرهنگی" که بيشرمانه آن را ١٣٥٩دانشگاهها در اول ارديبهشت سال  

يا در بيدادگاه های خود به اعدام  محکوم  دستگير و شکنجه کردند و ١٣٧٨ تير ١٨و 
  . نموده و به دار آويختند

  
 آذر با سر دادن شعار ١٦دانشجويان معترض در جريان تجمع اعتراضی خود به مناسبت 

جنبش دانشجویی متحد جنبش "، " دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"هائی چون 
بر ضرورت شکل ماعی فرياد زده و بر عليه بازداشت، شکنجه و ترور فعالين اجت" کارگری

دانشجويان با توجه به تحريم های . گيری تشکل های مستقل دانشجوئی تاکيد کردند
" نه به جنگ"اقتصادی قدرتهای غربی و عربده های جنگ طلبانه آنها با سر دادن شعار  

و محکوم کردن هر گونه دخالت خارجی در سرنوشت مردم ايران در واقع هم اين 
 سال ٢٩ا را محکوم نمودند و هم سياستهای جمهوری اسالمی را که در سياسته

گذشته بر خالف همه عربده های ضد امپرياليستی اش  کشور را صحنه تاخت و تاز 
  .امپرياليستها ورقابتهای امپرياليستی نموده است

  
دانشجويان معترض ضمن اعالم خواستهای خود خواهان " تريبون آزاد"با بر پائی يک 

زادی ياران دستگير شده شان گرديدند، اما در جريان اين تجمع اعتراضی  تعدادی از آ
اين دستگيری ها  بار ديگر نشان . فعاالن شرکت کننده در اين حرکت  دستگير شدند

داد که رژيم حاکم تحمل هيچ اعتراضی را نداشته و جز با قهر و خشونت با معترضين 
 ضرورت تالش در جهت نابودی قطعی اين رژيم امری که بار ديگر.  سخن نمی گويد

سرکوبگر را در مقابل جنبش اعتراضی مردم ما 
تجربه نشان داده است که . قرار می دهد

جمهوری اسالمی کانال اصلی سلطه 
امپرياليسم و مانع اصلی رسيدن مردم ما به 
آزادی و دمکراسی است به همين دليل هم 
تحقق همه خواستها و مطالبات اساسی 
مردم ما وابسته است به نابودی اين رژيم و 

 از طريق ءنظام سرمايه داری حاکم که جز
  .انقالبی توده ای امکان پذير نمی باشد

       
  ! آذر روز دانشجو١٦گرامی باد 

       
مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم 

   !جمهوری اسالمی
  

  با ايمان به پيروزی راهمان 
      

   خلق ايرانچريکهای فدائی
      

  ٢٠٠٧ دسامبر ٦  - ١٣٨٦ آذر ١٥
 
  
  
 
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.fadaee.org 
www.siahkal.com 
www.ashrafdehghani.com 
ipfg@hotmail.com 

  22از صفحه    ....واب پديده اي نوظهورت
در اين . هانوفر آلمان، اخيراً مورد بحث محافل سياسي در خارج از كشور قرار گرفته است  ماجراي حضور يك تواب در جمع زناني در شهر. رسد ش تنها به جمهوري اسالمي ميا نفع

) به نام سيبا معمار نوبري( كند  مي"افتخار"گران   كه هنوز هم به همكاري خود با شكنجه60ب رژيم در دهه رابطه مطلع شدم كه شخص مزبور، يعني يكي از همكاران ماشين سركو

هم مورد من ... ": نويسد نامد، مي  مي"زيبا"منيره برادران در پشتيباني از فرد مزبور كه حال خود را . از آلمان پناهندگي سياسي گرفته است ،)منيره برادران ( رها. با تائيديه م

اي اين درخواست را  از طريق واسطه  از خانواده اويعضو. ديدم  سال زيبا را در اين سمينار مي22بعد از  من. ام  درخواست پناهندگي زيبا تائيديه دادهيبازخواست واقع شدم كه برا

در ابتدا در اينگونه  من هم. ها بيمار گشته است  زنداني سياسي بوده و در اثر شكنجه- نام سابق زيبا-سيبا  مقامات رسيدگي به امور پناهندگي نوشتم كهيمن برا. از من كرده بود

تقاضاي پناهندگي كند،   اسالمي صدمه ديده،ياگر حق زيبا است كه مثل من و شما، كه از رژيم جمهور. فائق آمدم ولي در خلوت خودم بر اين ترديدها. ام موارد ترديدهايي داشته

  .)1384 اسفند 9 ، سايت گويا نيوز،هانوفر، منيره برادران چند تامل پيرامون پيشامد سمينار زنان در( "شود؟  مي"آلوده"هاي من  ني بر زنداني بودن او دستآيا با تائيد من مب

باشد كه اميدوارم بتوان متن كامل آنها را در   مي60 دهه مانده از اند، گفتگو از طرق مختلف با چند تن از زندانيان سياسي باقي هائي كه با اين عالمت قيد شده منبع نقل قول" -(*)

  .آينده منتشر نمود
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 دهه هاي "جنگ كثيف"بمب گذاري ها در مكزيك ، خاطره
  محسن نوربخش: برگردان از        !گذشته را زنده ميكنند

 

 اولين باري كه – ، مكزيك)1 (واهاكا
 ناپديد شد ، پليس "گابريل كروز سانچز"

مكزيك خانه او را كه حدس ميزد يكي از 
رهبران چريك هاست ، زير و رو كرد و 

همه اعضاي خانواده را 
رگ تهديد نمود ، به م

مگر اين كه آن ها سر 
نخي از فعاليت هاي او 
و اين كه او كجاست 

اين ها را يكي .  بدهند
از خواهران او  به 

البته اين .  خاطر مياورد
مسئله مال بيش از سي 

وقتي .  سال پيش است
 "كروز سانچز"كه 

براي بار دوم ، در ماه 
) 2007(مه امسال 

ناپديد شد ، زمين و 
لوله هاي نفت بمب : بهم ريختزمان 

گذاري شدند ، در هاي بزرگترين كمپاني 
 بسته " ثروت500"هاي جهاني به نام 

شدند و دولت فدرال مجبور شد كه اذعان 
به شكست هاي شرم سارانه اطالعاتي خود 

 و يك نفر گمشده "كروز سانچز".  كند
 ، هنوز كه "ادموندو ريس"ديگر به نام 

ند كه بشود آن ها را هنوز است جائي نيست
پيدا كرد ، ولي گروه ماركسيستي چريكي 
آن ها كه در زبان اسپانيايي با حروف 

شناخته ميشوند ، تا ) ئي پي آر(اختصار 
زماني كه آن ها زنده باز نگردند قول 

در عين حال .  حمالت بيشتري داده است
ناپديد شدن اين دو نفر بحث هاي نقض 

كنجه توسط حقوق بشر ، آدم ربايي و ش
حكومت ، كه همه آنها در اواخر سال هاي 

 بسيار رايج بود ، را از 1970 و دهه 1960
  .دوباره احيا كرده است

  
هيچ دو دوره اي در تاريخ همانند نيستند و 
مكزيك از لحاظ اقتصادي و سياسي از آن 
دوران حكومت تك حزبي بي رقيب و 
بيرحمي و وحشيگري همه جا گسترده 

.   طوالني اي را پيموده استپليس ، راه
 سال بعد از واقعه كشتار دوم اكتبر 39ولي 

، زماني كه نيرو ) 2 ("تالتلولكو"ميدان 
هاي نظامي دولت در دوران پيش از 

 در شهر 1968مسابقات المپيك جهاني سال 
مكزيكو سيتي به طرف مردم بيگناه تظاهر 
كننده شليك كردند، مكزيك لبريز از 

.  اي گذشته شده استپژواك ستيزه ه

 سناتور و فعال سياسي "روساريو  ايبارا"
 ناپديد شد 1974ليبرال كه پسرش در سال 

اين .  مردم هنوز ناپديد ميشوند"گفت 
خيلي شبيه ، تقريبا همانند آن چيزي هست 
كه ما تحت بدترين رژيم ها تجربه كرده 

    ".ايم
   
 "ارتش انقالبي خلق"كه به ) ئي پي آر(

ست معتقد است كه مسئولين دولتي مشهور ا
هر دو نفر مذكور را مخفيانه ربوده و در 

 در "1كمپ ارتشي شماره "زندان مخوف 
كمپ ".    مكزيكو سيتي نگاه داشته اند

 جائي است كه در گذشته "1ارتشي شماره 
 عليه مخالفين "جنگ كثيف"در دوران 

دولت در مكزيك ، بسياري از رهبران 
ي ها چپ گرا ، باز دانشجويان و شورش

پرسي و در موارد متعددي تا حد مرگ 
  . شكنجه شده اند

  
 ، يك گزارش دولتي در 2006در سال 

 و 1960 سال هاي "جنگ كثيف"مورد 
 ميگويد كه مسئولين دولتي از 1970

كشتار دسته جمعي ، ناپديد شدن اجباري "
 بر "، شكنجه سيستماتيك ، قتل عام مليتي

تنها بيش از .  ده كردندعليه مخالفين استفا
 نفر در واقعه كشتار ميدان 300

 جان خود را از دست دادند، "تالتلولكو"

 25در حاليكه تعداد تلفات رسمي همواره 
  . نفر باقي مانده است

  
فليپه "دولت كنوني رئيس جمهور 

 كه با جنگ پر قدرت خود عليه "كالدرون
قاچاق چيان مواد مخدر در دل كابينه دولت 

جا باز كرده ، داشتن هرگونه نقشي و بوش 
دانستن هرگونه اطالعي در مورد اين ناپديد 

ادواردو ".   شدن ها را انكار كرده است
 هم "كالدرون" دادستان كل "مدينا مورا

 جديد را "جنگ كثيف"صحبت در باره 
ئي (رد كرد ، اگر چه او اظهار داشت كه 

 براي دولت "يك نگراني جدي") پي آر
واضح است كه امر مبارزه ".   ميايدبه شمار

مثل مبارزه در دوران جنگ (آن چناني 
اين بايد امري باشد .  نخواهد بود) كثيف

بر پايه و چهارچوب قانوني ، با احترام 
 خانواده ".كامل حقوق اجتماعي و بشري

هاي دو مرد ناپديد شده خيلي به اين حرف 
 كه پدرش "نادين ريس".  ها اعتماد ندارند

 ناپديد شده است "كروز سانچز" همراه به
 "كروز سانچز"معتقد است كه پدرش و 

 ديده و "1كمپ ارتشي شماره "در 
شكنجه شده اند ، عليرغم اين كه تحقيق 
گران حقوق بشر در بازديد كوتاه خود از 
. كمپ نتوانستند اين مسئله را تاييد نمايند

وحشي گري هائي " گفت  "نادين ريس"
 بر زندانيان اعمال ميگردد كه در آن كمپ

براي من باور كردنش .  بسيار مشهور است
سخت است كه آن ها در آن كمپ 

         ".نباشند

   
 سال دارد و معلم مهد كودك 25وي كه 

است گفت كه او و خانواده او هيچ گونه 
اطالعي در مورد وابستگي ظاهرا چريكي 

او .  پدرش نداشتند
پدرش را يك شخص 

ترام ، مورد اح
صاحب يك مغازه 
كوچك خواربار 
فروشي در دامنه شهر 
مكزيكو سيتي و 
بسيار سخت كار و 
.  كوشا توصيف كرد

آخرين باري كه او 
 22پدرش را ديد در 

ماه مه بود ، زماني 
كه او براي ديدن 
پدر و مادر خود به 

 گفت "نادين". ايالت واهاكا ميرفت
مسئله جنگجويي كه گفته شده ، خوب "
اين چيزي .  ي همه ما را غير مترقبه بودبرا

 بايد داست كه او وقتي دو باره ظاهر ميشو
   ".توضيح دهد

  
 اظهار داشت كه "مارگاريتا كروز سانچز"

در وهله اول او نميدانست كه برادرش 
او برادرش .   ناپديد شده است"گابريل"

 به بعد ، وقتي كه او 1970را از اواسط دهه 
ه ترك كرده بود ، خانه را براي هميش

ولي اخبار بمب گذاري هاي .  نديده بود
اخير و درخواست آزادي براي برادرش 
براي وي خاطرات دردناكي را به همراه 

سال ها پيش ، بعد از اين كه .   آورده است
 خانه را بدون گذاشتن هيچ رد "گابريل"

پايي ترك كرد ، پليس به خانه او رفت و 
ري كرده و همه وسايل او را جمع آو

اعضاي خانواده او را به مرگ تهديد نمود 
تا بتواند اطالعاتي در مورد او به دست 

سه دهه بعد ، حاال پليس دوباره .  آورد
آن .  همان تاكتيك ها را به كار گرفته است

ها تهديد كردند كه يكي از برادران 
 كه كارمند سابقه دار يك بانك "گابريل"

واهند كرد تا در واهاكا است را شكنجه خ
.  او اطالعات قابل استفاده اي به آن ها بدهد

 فقط يك چريك "گابريل كروز سانچز"

 !ارتش و پليس ضد خلقي مكزيك در حال آمادگي براي مقابله با چريكها
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تيبورسيو كروز "برادر او . معمولي نيست
 مشهور است "پروفسور" كه به نام "سانچز

به حساب ) ئي پي آر ("فرمانده عالي"، 
  .      ميايد

شدت و حدت و موثر بودن بمب گذاري 
در ماه هاي جوالي ) پي آرئي (هاي گروه 

و سپتامبر ، سران حكومتي را دست پاچه 
مكزيك از زماني كه انقالبي مشهور .  كرد

 كه شخصيتي شبيه به "لوسيو كاباناس"
 داشت و در سال "چه گوارا"شخصيت 

 در يك درگيري مسلحانه با پليس 1974
كشته شده بود ، تا كنون  نيروي چپ مسلح 

لي به نظر ميرسد و.  جدي اي نداشته است
 ، در حالت "كروز سانچز"كه برادران 

فرار براي سه دهه ، ظاهرا مبارزه را از آن 
 بر زمين "كاباناس"جائي بر داشته اند كه 

 تا به حال ، 2001از سال .   گذاشته بود
ادعا ميكنند كه ) ئي پي آر(طرفداران 

بانك ها و اهداف ديگر را تحت لواي 
ايان دادن حكومت انقالب ماركسيستي و پ

معدودي از اغنيا و ثروتمندان در مكزيك ، 
حمالت اخير به .  بمب گذاري كرده اند

لوله هاي نفت كه با وسايل تنظيم وقت 
مجهز شده بودند تا انفجار ها همزمان انجام 
بگيرند ، مهارت غير مترقبه اي از خود 

تمام اين ها به طرز ترسناكي . نشان داده اند
 ، يك رهبر " آويال گوديكلمنته"براي 

سابق چريك كه مدت چهار سال و نيم از 
عمر خود را به جرم توطئه براي تحريك به 
شورش و چند جرم ديگر در زندان به سر 

او هنوز ميتواند .  برده بود ، آشنا هست
جزئيات شكنجه هائي كه شده است را بيان 

 سيم هاي برقي كه به آلت تناسلي و –كند 
شده بودند ، اعدام مصنوعي زبان او وصل 

 هاي سر "بازي"جلوي جوخه تير باران ، 
زير آب نگه داشتن و چيز هائي از اين 

  .قبيل
حزب انقالب "عضو بنيان گذار 

 "آويال"، ) پي آر دي ("دموكراتيك
گفت كه همان فقر خرد كننده و فسادي 
كه خشم او را دهه هاي پيش تغذيه 

ها را ميكردند ، حاال نسل كنوني چريك 
 وقتي 1976وي در سال .     تقويت ميكنند

از زندان آزاد شد ، خشونت و آدم ربائي را 

ما هم "او اظهار داشت كه .  محكوم كرد
 انتقال –همان چيز را پيشنهاد ميكنيم 

ولي مقابله با دولت از طريق " ، "اجتماعي
خشونت و مبارزه مسلحانه ، هزينه اجتماعي 

اه ما ممكن است ر.  باالئي وارد مياورد
طوالني تر باشد ، ولي هزينه آن كمتر 

و بعد از آن همه مرگ كه ما در .  است
دوران جنبش چريكي ديديم ، ما معتقديم 

  ولي  ".كه خشونت راه درست نيست
 يك دكتر و حاال هم رئيس پليس "آويال"

 در شهر "كويوآكن"محله اعيان نشين 
آن زمان ، مثل ! مكزيكو سيتي شده است

حاال ، به نظر ميايد كه آن حمله ها بيشتر به 
حساب رسي هاي شخصي و وابستگي 
خانوادگي مربوط ميشدند تا هر چيز 

 ، يكي از اهداف 1971در سال .  ديگري
 به خاطر آن  اسلحه "آويال"اوليه اي كه 

برداشت اين بود كه برادرش را كه به جرم 
تحريك به شورش به زندان سونورا 

  !  ند، را آزاد كند انداخته بود 
  
به طور معروفي وابستگي ) ئي پي آر(

عالوه بر برادر .  خوني محكمي دارد
 با "تيبورسيو كروز سانچز"گمشده اش ، 

 كه خود يكي از "اميليانا كونترراس"
رهبران مهم چريك است ازدواج كرده 

ئي (گفته ميشود كه اعضاي ديگر .  است
 وابستگي خانوادگي بهم ديگر) پي آر
ئي (خبار پراكنده و اعالميه خود ا. دارند

حاكي از آن است كه مسئولين ) پي آر
دولتي بعد از دريافت خبر وجود دو نفر 
مرد مسلح در يك هتل در واهاكا ، در روز 

 ماه مه ، به طور اتفاقي بر سر راه 25
ادموندو " و  "گابريل كروز سانچز"

اين دو نفر ديگر .   قرار ميگيرند"ريس
در پيامي كه در .  اندهرگز ديده نشده

تحقيقات محل انفجار ، بعد از بمب گذاري 
ئي پي ( در وراكروز پيدا شد ، 10سپتامبر 

 شما آنها را زنده ربوديد "نوشته بود ) آر
       ".،ما آن ها را زنده پس ميخواهيم

  :زيرنويس ها از مترجم 
  

ايالت واهاكا در مكزيك ، پنجمين )  1(
 در كشور  ايالت31ايالت بزرگ از 

 مليون 3,5 مكزيك است كه نزديك به 

بيشتر ساكنين ايالت .  نفر جمعيت دارد
واهاكا از مردم بومي هستند كه از سابقه 

در سال .  مبارزاتي طوالني اي برخوردارند
گذشته هم در انتخابات رياست جمهوري 

 ، مردم با رهبري جمعي از 2006سال 
ها و معلمين مدارس و آموزگاران دبيرستان 

استادان دانشگاه ها به عنوان اعتراض به 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري و تقلب در 
آرا ،  بسياري از ادارات و ساختمان هاي 
دولتي را به تسخير خود در آوردند و با 
تحصن خود از ورود كارمندان اداري به 
محل كارشان جلوگيري كرده و حركت 
 ماشين دولتي را براي مدت طوالني فلج

اگر چه با هجوم پليس فدرال .  كرده بودند
و سربازان ارتشي اين تحصن ها سركوب 
شدند ولي در دوران تسخير شهر مركزي 
كه به همان اسم ايالت يعني شهر واهاكا 
ناميده ميشود ، دانشجويان با خواندن 
مقاالت افشاگرانه و پخش موسيقي انقالبي 
از راديوي خود مردم را به ادامه مبارزه 
دعوت ميكردند ، در حاليكه از يكي از 
كانال هاي تلويزيوني هم كه به تسخير 
مردم در آمده بود راجع به كشتار ميدان 

رجوع كنيد به زيرنويس  ("تالتلولكو"
، جنايات اسرائيلي ها عليه مردم ) بعدي

فلسطين و ويديو هاي از اين قبيل پخش 
  .      ميشد

كزيك شباهت هاي مبارزات مردم در م) 2(
با مبارزات مردم ما در ايران ، عليرغم 
بسياري تفاوت هاي فرهنگي و سياسي 
نشانگر اين مسئله است كه هر جا نيروهاي 
استثمارگر ظلم و ستم روا داشته و سلب 
آزادي كرده اند ، مردم آن سرزمين به پا 

كشتار .  خاسته اند تا حق خود را بگيرند
ميدان دانشجويان تظاهر كننده مكزيكي در 

 كه به كشتار ميدان "سه تمدن"
 مشهور شده است از آن "تالتلولكو"

كشتار هاي خونين و ننگ آور تاريخي 
است كه همواره در صدر پرونده هاي 

 قرار خواهد "جنايت بر عليه بشريت"
 ، 1968در شب دوم اكتبر سال . گرفت

سرانجام تظاهرات چندين ماهه دانشجويان 
دانشگاه ها توسط كه در اعتراض به اشغال 

ارتش صورت گرفته بود ، در ميدان بزرگ 

 به نام ميدان "مكزيكو سيتي"شهر 
 به رگبار گلوله بسته شد و "تالتلولكو"

 نفر به خاك و خون كشيده 300بيش از 
اگر چه در گزارشات دولتي از .  شدند

 نفر صحبت شد ولي 25كشته شدن فقط 
ار هيچ كس انتظار آن همه تيراندازي و كشت

محافظ رئيس "مردم توسط نيرو هاي 
در آن شب پائيزي ، .   را نداشت"جمهور

 نفر كشته ، چند صد نفر 300بيش از 
در .  زخمي و هزاران نفر دستگير شدند

زندان ها ، زندانيان كه اكثرا دانشجو بودند 
با لوله هاي الستيكي ، زير ضرب و شتم 

اين واقعه .   پليس مكزيك قرار گرفتند
 روز پيش از شروع مسابقات 10 تنها

 در مكزيك 1968المپيك جهاني سال 
زماني كه قرار بود چندين .  صورت گرفت

هزار ورزشكار و همراهان آن ها از سراسر 
جهان به مكزيك سفر كرده تا در مسابقات 
گوناگون المپيك در آن كشور شركت 

گوستاو دياز "كنند ، دولت رئيس جمهور 
كه با سركوب  تصميم گرفت "اورداز

وحشيانه و كشتار بيرحمانه مردم ، در واقع 
 به تثبيت "مشت آهنين"با نشان دادن 

جالب .  اوضاع و كنترل سريع جامعه برسد
 سال و با به 39اينجاست كه بعد از گذشت 

سر كار آمدن دولت هاي متعددي ، هنوز 
كسي در رابطه با كشتار مردم بيگناه در آن 

ه و محاكمه اي شب ، مجرم شناخته نشد
سكوتي كه از طرف !  صورت نگرفته است 

مسئولين دولتي تا به حال صورت گرفته 
است در جهت الپوشاني و فراموشي اين 

تنها دانشجويان دانشگاه .  واقعه خونين است
هاي مكزيك هستند كه هر ساله سعي 

 را با "تالتلولكو"ميكنند تا واقعه ميدان 
ر خاطره ها برگزاري برنامه هاي مختلف د

با مطالعه مبارزات مردم .   زنده نگه دارند
ساير كشور ها عليه ارتجاع داخلي و حاميان 
امپرياليست جهان خوار آن ها ، و با درك 
تشابهات مبارزاتي بين آن ها ، اين موضوع 
واضح ميگردد كه در مقابل اتحاد ناپاك 
نيروهاي پليد ، همبستگي مبارزاتي نيروهاي 

هاي مختلف امري ضروري مردمي كشور 
  .است
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  قسمت سوم
  

مرگ بر " همه فشارها، شعار معلوم شد که نوجوانان محبوس در زندان اوین عليرغم. در این جلسه مسایل دیگری هم رو شد...
طرح این موضوع باعث عصبانيت شدید الجوردی شد و در حالی که صدای فریادش از بلند گو به . در توالت ها می نویسند" خمينی

سر برسم وکسی را در حال شعار نویسی عليه امام ببينم با کلت به جان امام قسم، اگر من : گوش می رسيد با تهدید اعالم کرد
 ...وله توی مغزش خالی می کنمیک گل

 
اولين . یمواجازه بدید روی موضوع تواب متمرکز بش: پيام فدائی

را شنيدید و یا با آن عمًال " تواب"بار در کجا و در چه رابطه ای واژه 

  آشنا شدید؟

  

 بهمن واز طریق بلند گوهای ٢٢ اولين بار این واژه را به مناسبت :پاسخ

» گروه سرود توابين شهيد کچوئی «  این عنوان وصل شده در اتاق ها با

تقدیم می کند شنيدم و کم کم این واژه از طریق بلند گوها که مراسم 

عزاداری ویا صحبت های احمد رضا کریمی را پخش می کرد بيشتر به 

گوش می خورد ودر مصاحبه های حسين روحانی آنها را دیدم ودر آخرین 

ب اعدام صادق قطب زاده از نزدیک با آنها بار بردن اتاق ما به حسينيه وش

زمانی که آنها از وسط حسينيه تا طبقه پائين کوچه (      زدو خورد کردیم

درست کرده بودند یعنی در دوطرف ایستاده بودند وما باید از بين آنها 

آنها با مشت لگد، سوزن وچوب می زدند و ما هم می ) عبورمی کردیم 

ردیم وبه حياط حسينيه رسيدیم در آنجا زدیم تا کل مسير را طی ک

می " ظاهرا. الجوردی ایستاده بود وبا لبخندی کریه ما را بدرقه می نمود

خواست نشان دهد همانطور که شما حال روحانی را گرفتيد من هم 

  .  اینجوری حال شما را می گيرم 

  

شما اخيرًا در یک گفتگوی پالتاکی از محاکمه ای : پيام فدائی

 در حسينه اوین در ٦١دید که الجوردی در ابتدای سال صحبت کر

لطفًا از مشاهدات عينی . رابطه با چند تن از توابين برگزار کرد

خودتان در این رابطه بگوئيد و این موضوع را برای خوانندگان پيام 

  . فدائی توضيح دهيد

  

 که من در زندان اوین بودم از طریق بلند گو مطلع ٦١ در سال :پاسخ

 بود ٦١ فروردین ٥این در تاریخ .  که برنامه مصاحبه ترتيب داده شدهشدم

. ومن جریان مصاحبه را از طریق بلندگوی سلول به طور مستقيم شنيدم

این جلسه به خاطر آن گذاشته شده بود که خانواده یکی از زندانيان 

که گویا از سرشناسان بازار بوده وبا مسئولين ) کم سن وسال(صغری 

 مراوده داشته اند، خواهان رسيدگی به موضوع تجاوز به رژیم هم

ابتدا الجوردی صحبت کرد و گفت که به . فرزندشان در زندان  شده بودند

خاطر شکایت بعضی از خانواده ها به وضعيت و عمل کرد توابين در قزل 

حصار این جلسه را تشکيل داده و می خواهد به این موضوع رسيدگی 

اهدین در زندان را مورد حمله قرار داده و گفت که او تشکيالت مج. کند

در زندان تشکيالت زده وبر خالف عرف " منافقين"مطلع شده که 

ومعيارهای دادستانی اعمال خالفی انجام داده اند که این مسئله باعث 

در این جلسه چند تن که بعدًا  .ضربه زدن به حيثيت نظام شده است

هستند شرکت داشتند که الجوردی معلوم شد که از توابين سرشناس 

آنها عبارت بودند از بهزاد .  ادعا کرد که آنها به طور تاکتيکی تواب شده اند

نظامی ، مهردادخسروانی ، مهرداد ومهران سلطانی ، از زندان قزل حصار 

از صحبت ها چنين بر ). اوین( آموزشگاه ٦و مسعود داداش زاده از سالن 

ود کنند که مسئولين زندان از این جریانات می آمد که می خواهند وانم

از آنجائی که . اطالعی نداشته واین توابين خود سرانه عمل می نمودند 

بهزاد نظامی در نزد الجوردی ارج وقربی داشت، حمالت بيشتر به سمت 

مهردادخسروانی شکل گرفت واو که خود را در بد مخمصه ای می دید 

مهرداد خسروانی در صحبت هایش . دمجبور به افشاگری عليه دیگران ش

بيان داشت که در زندان قزل حصار بهزاد نظامی بعنوان مسئول بند و رابط 

با دادستانی بهمراه مجتبی مير حيدری  دستوراتی را برای سرکوب 

زندانيان داده و به آن عمل می کردند، از جمله تراشيدن سر زندانيان 

 چهار دست وپا بردن زندانيان به ووادار کردن آنها به خوردن موی خود ،

توالت ووادار کردن آنها به اینکه صدای سگ از خودشان در بياورند ویا آنها 

را در حمام لخت می کرده و بدن آنها را با آب سرد خيس نموده وبا شلنگ 

  .  به جان آنها می افتادند و خيلی چيزهای دیگر

  

نهم تجاوز جمعی به یک تواب مذکوردر انتها به نکته ای اشاره نمود وآ

آن نو جوان به خاطر این موضوع خودکشی (زندانی کم سن وسال بود 

 زمانی که هر کدام از آنها سعی داشت گناه را گردن دیگری ) کرده بود

مهرداد ) وجهت حمله ها بيشتربسوی مهرداد خسروانی بود (بيندازد 

سئولين زندان خسروانی مجبور به دفاع از خود واطالع داشتن الجوردی وم

 .از اعمال وحشيانه ای شد که توسط آنان بر عليه زندانيان بکار رفته بود

از کوره در رفتن . دریک لحظه جلسه حالت خيلی حادی به خود گرفت

الجوردی معلوم بود، او که حدس می زد ممکن است وضع پيچيده شود از 

این جمع جا  مسعود داداش زاده را برای به انحراف کشيدن موضوع در قبل

که تعدادی از زندانيان بالهائی را که باند بهزاد نظامی  بود و وقتی داده

الجوردی با زیرکی صحنه را عوض  را بازگوئی کردند، سر آنها آورده بود

نمود وبا بيان این که مسعود داداش زاده به عنوان تواب نفوذی در شعبه 

م با سوراخ نمودن ه٦باز جوئی در پرونده ها دست می برده ودر سالن 

آفتابه ها وباز گذاشتن شير آب، مبارزه اقتصادی با رژیم می کرده پای او را 

اما صحبت های زندانيان د رمورد باند بهزاد نظامی نظر همه . وسط کشيد

  . هر کدام چيزی گفتند. را جلب نمود
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شيشه یکی  دیگر گفت که . یکی گفت که گوش مرا سوراخ کرده اند

 ساعت ٤٨ المپ مهتابی را به خوردش داده اند ودیگری از های خرد شده

 در این جلسه مسایل .دستبند قپانی که به او زده بودند، صحبت کرد

معلوم شد که نوجوانان محبوس در زندان اوین عليرغم . دیگری هم رو شد

طرح این . در توالت ها می نویسند" مرگ بر خمينی"همه فشارها، شعار 

يت شدید الجوردی شد و در حالی که صدای فریادش موضوع باعث عصبان

به جان امام قسم، اگر : از بلند گو به گوش می رسيد با تهدید اعالم کرد

سر برسم وکسی را در حال شعار نویسی عليه امام ببينم با کلت من 

یک گلوله توی مغزش خالی می کنم واینجا هم بگویم  اگرهریک از برادر 

د می تواند درجا تير خالص شعار نویس را ها هم شاهد این عمل بو

بساطی را که خودش به راه  با این گفتار آخر، الجوردی .شليک کند

  .انداخته بود را به هم زد

  

بعد چی شد، آیا برای رضایت آن خانواده با آن توابين : پيام فدائی

برخوردی شد؟ آیا در آن جلسه و یا بعدًا ادعای الجوردی مبنی بر 

  کی بودن آنها مشخص شد؟تواب تاکتي

  

 قبل از اینکه به این موضوع بپردازم الزم می دانم به مجتبی مير :پاسخ

حيدری اشاره کنم که چون خواهر زاده رضا زواره ای بود از او نشانی در 

این ماجرا ندیدیم یا از پسر آیت اهللا مشکينی اگر اشتباه نکنم محسن 

ندی بعد ولی  چ. بين قزل بودمشکينی نام داشت ویکی از کثيف ترین توا

 اما بقيه همچنان از .مسعود داداش زاده ومهرداد خسروانی اعدام شدند

بار ها در مورد تواب تاکتيکی بودن آنها، .  نزدیکان الجوردی باقی ماندند

الجوردی مدعی شد دارودسته بهزاد نظامی توابين تاکتيکی مجاهدین 

 با این  .ود و الزامًا درست نيستولی خب این ادعای الجوردی ب. بوده اند

حال من در مورد دو نفری که اعدام شدند، مطالبی شنيدم که حکم به 

  . تواب تاکتيکی بودن آنها می دهد

  

مهرداد خسروانی یکی از مسئولين نواحی سه گانه مجاهدین در سال 

او در .  بود و تيم های عملياتی زیادی زیر دست او کار می کردند٦٠

این فرد .  هم حضور داشته٦٠ای پراکنده مسلحانه شهریور تظاهرات ه

 دستگير می شود و به ظاهر شروع به همکاری می کند ٦٠ مهر ٥قبل از 

آن طور که من . وبا این تاکتيک اعتماد بازجویان را به خود جلب می کند

شنيدم وی به همراه مسعود داداش زاده در شعبات بازجوئی تالش 

اتهامات سنگيين داشتند و زیر فشار بودند را از زیر داشتند کسانی را که 

 از کسانی که درآن زمان در یکی از تيم های یکی. ضرب بيرون بياورند

عملياتی مجاهدین که زیر دست مهرداد خسروانی بود، کار می کرد  و 

 هيچ گونه هم اکنون زنده است به من گفت که مهرداد خسروانی

 نفر ٨٠يار رژیم قرار نداده بلکه چيزی حدود اطالعات تشکيالتی ویژه در اخت

را با اطالعات ) کارگر، کارمند ، محصل و افراد حزب اللهی( افراد ساده 

این شخص هنوز هم که هنوز است از . دروغ به زندان کشيده است

مهرداد خسروانی به نيکی یاد می کند و می گوید او می توانست تعداد 

  .ی کرده وبه جوخه اعدام بسپاردزیادی رادر داخل زندان شناسائ

  

بعضی از زندانيان در مورد اعمال بهزاد نظامی و باند : پيام فدائی

او بر عليه زندانيان سياسی صحبت می کنند که تصویر 

شما چه اطالعاتی از او و . وحشتناکی به دست داده می شود

  کارهای او در زندان دارید؟

  

ولی یکی از رفقایم که د ک ندیدم خود من بهزاد نظامی را از نزدی :پاسخ

 در قزل حصاربود ، یکی از کسانی است که شکنجه ٦٠ دی ماه سال  ر

آن رفيق اکنون . های بهزاد نظامی و اعضای باندش در مورد او اجرا شده

در خصوص اعمال بهزاد نظامی برای من او بارها . در ایران به سر می برد

  .ی گویم از قول آن رفيق استآنچه در اینجا م. ودیگران صحبت کرده

 خرداد ٣٠ یکی از هوادران سازمان مجاهدین بود که بعد از بهزاد نظامی 

او .  دستگير و به سرعت تبدیل به مهره وعصای دست الجوردی گشت٦٠

حصار با  های زندان قزل  به عنوان مسئول یکی از بند٦٠در زمستان 

ترین اعمال ضدانسانی  اختيارات تام و تمامی که داشت، دست به فجيع

  :  از جمله این اعمال عبارت بودند از.زد برعليه زندانيان سياسی می

حصار همراه با شالق  خيز بردن زندانيان در طول راهرو واحد قزل  سينهالف،

 .زدن با شلنگ آب

  .زدن آنها کردن زندانيان در زیر دوش آب سرد و شالق ب، لخت

  

  .کردن آنها در زیر هشتزدن به زندانيان و رها پ، قپانی

  

پارس (ت، وادارکردن زندانيان به چهار دست و پا رفتن و صدای سگ 

 .درآوردن) کردن

  

  .ج، خوراندن مدفوع به زندانيان

  

  .چ، وادارکردن زندانی به خوردن موی سر

  

  . ح، تزریق آمپول هوا در زیر پوست زندانی

  

گ و لگد مورد ضرب و زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلن: خ، پتو مالی

  .شتم قرار دادن

  

این نوع توابين باالخره چی شدند، یعنی چه : پيام فدائی

  سرنوشتی پيدا کردند؟

  

بهزاد نظامی تا آنجا که من می  مشکينی ، مجتبی مير حيدری و :پاسخ

بر . دانم چند روز قبل ازاینکه الجوردی از زندان اوین برود آزاد گردیدند

برادران . خل زندان او از اقوام همسر الجوردی بوداساس شنيده های دا

هم که بازوان چپ وراست بهزاد نظامی بودند، ) مهران ومهرداد(سلطانی 

وضعشان بخاطر نفوذ خانوادگی در دستگاههای اجرائی، هما نند بهزاد 

نظامی بود وآنها هم قبل از رفتن الجوردی از اوین به پاس خدماتشان آزاد 

  . گردیدند

  

بر مبنای مشاهدات شخصی خودتان اصًال این پدیده :  فدائیپيام

تواب از کی شروع شد و چطور شد که توابين در زندان نمود پيدا 

  کرده و قدرت گرفتند؟
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 جو زندان جو بسيار رادیکالی ٦١ و اوائل ٦٠به طور کلی در سال  :پاسخ

وان بود ، کسی ادعای تواب بودن نمی کرد و از جاسوس های رژیم به عن

این، عين کالم "( سربازان امام زمان"ولی به یکباره . آنتن یاد می شد

این پدیده در ابتدا فقط در بين مجاهدین رشد . زیاد شدند) الجوردی است

از این رو بود که الجوردی تصميم به تفکيک مجاهدین از . ونمو پيدا کرد 

) مجاهدین(چپها را گرفت، چرا که واهمه داشت این خط که در بين آنها 

عمل جدا . رایج شده است با حضور ومخالفت چپها با بن بست روبرو شود

کليه بچه های آن روز  .انجام گرفت٦٠اسفند ٤سازی درست در تاریخ 

آموزشگاه منتقل نمودند ودر ٤ سالن چپی که نماز نمی خواندند را به

" مثال.  منتقل کردند٣ را دوباره به سالن ٤ بود که همه سالن ٦٢سال 

 که اتاق ما بود را به اتاق ٤٢ و اتاق ٣سالن ٦١ را به اتاق ٤سالن ٤١اتاق 

 به بعد ما کمترین رابطه را ٦٠ازاسفند ماه . سالن سه منتقل نمودند ٦٣

با بچه های مذهبی داشتيم مگر در مسير بازجوئی ویا در بعضی از مواقع 

تفکيک صرفا در حسينيه آنها را می دیدیم استدالل الجوردی برای این 

مسئله پاکی ونجاست نبود بلکه خودش بارها وبارها مطرح می کرد ما 

اجازه نخواهيم دادچپ ها دوباره روی بچه های مذهبی کار کنند وبالی 

را سرمان بياورند هر چند اینها منافق هستند ولی مسلمان ٥٤سال 

ا ومسلمان زاده هستند وشيوه برخورد استداللی چپ ها می تواند آنها ر

چپ ها (جذب کند وتبدیل به کفار شوند ما این اجازه را در زندان به شما 

نمی دهيم تا دوباره تاریخ را تکرار کنيد وبچه های مذهبی رابه سمت )

  . خود بکشيد

  

این استدالل بيشتراز این بابت بود که به ظاهر هم شده تعدادزیادی از 

. ر پذیری آنها فراوان بودتوابين بچه های مجاهد جوان بودند که زمينه تاثي

نه نظرات )شرایط زندان (در کنار نيروهای دیگر مجاهد که در این شرایط 

گذشته را قبول داشتند ونه رژیم را وشاید با جوی که توسط چپ ها 

نماز نخواندن ،سرپيچی از سرود خواندن ، در گير بودن با (بوجود می آمد

می توانست شرایط )توابين همکاران رژیم یعنی اکثریتی، توده ای ها و

بویژه که . نزدیکی فکری وروحی را بين نيروهای چپ ومجاهد فراهم سازد

هنوز به اصطالح انقالب ایدئولوژیک یا ارتقاع ایدئولوژیکی معروف صورت 

نگرفته بود وهنوز فتوائی از طرف رهبران مجاهد عليه چپ ها صادر نشده 

  .بود

مو پدیده تواب در بين مجاهدین آیا منظور از رشد و ن: پيام فدائی

؟ چون می گويند که  بعضی از آنها به معنی تاکتيکی آن است

  واقعًا تواب نبودند؟

 در مورد تاکتيکی تواب شدن بعضی از مجاهدین  به مورد :پاسخ

مشخصی اشاره کنم که خود الجوردی بيان نمود وآنهم این بود که یکی از 

ال همکاری می کرده وبه قول دختران مجاهد که در شعبه به حد اع

نمی دانم با " دقيقا( الجوردی خودش کابل می زده را آزاد می کنند 

او یکی از کسانی بوده که ) برنامه بوده ورده اورا می دانستند و یا اتفاقی 

  .جنازه اش را از خانه موسی خيابانی بيرون می کشند 

دادی از بچه  هم شاهد مصاحبه وسپس شنيدن خبر اعدام تع٦١در سال 

 وشعبات بازجوئی تشکيالت زده ٢٠٩های مجاهدین بودیم که در 

کارهای آنها مثل کاری بوده که مسعود . وتشکيالتی عمل می کردند

البته با وسعت وکيفيت بيشترکه تعداد زیادی . داداش زاده انجام می داد

نيده ش) جدای از نکات اشاره شده در باال (البته من . از آنها اعدام شدند

من شخصا (بودم در نشریه ای که توسط آنها در زندان منتشر می شده 

ندیدم ونمی دانم منظور کدام یک از نشریاتی است که توابين منتشر می 

خط وخطوط تشکيالتی را به هواداران داخل زندان منتقل می ) کردند

  . ساختند

ودند ظاهرا این نشریات در بين بند هائی که بچه های مجاهد در آن ب

را » مشکاة«و» رجعت «چند شماره نشریه "پخش می شده من شخصا

دیدم و تا آنجائی که به یاد دارم ویژه گی خاصی نداشتند که باعث جذب 

شاید هم من ودیگر رفقای چپ چون برایمان جذابيت . خواننده گردند

نداشت ودر ضمن از سيستم تشکيالتی مجاهدین اطالع آن چنانی 

  . صوص دقت نکردیم یا متوجه این خط وخطوط نشدیمنداشتيم در این خ

البته این نکته را هم یاد آوری کنم راه رفتن ما ، حرف زدن ما ،غذا خوردن 

ما و هر حرکتی را که یک زندانی سياسی انجام می داد برای رژیم  رنگ 

وبوی تشکيالت را داشت که این را بارها وبارها الجوردی و داود رحمانی 

دند که شما با یک لبخند هم با یکدیگر خط وخطوط تشکيالتی به زبان آور

را رد وبدل می کنيد البته اگر به ریشه قضيه نگاه کنيم تمام تالش رژیم بر 

این بود که با بوجود آوردن مشکالتی از این قبل و در گير کردن زندانيان با 

ور این گونه مقوالت آنها را از تمرکز الزمه در خصوص مسائل تئوریک د

سازند والجوردی این را بخوبی می دانست که زندانيان از کوچکترین روزنه 

  . ها هم برای رشد وباروری تفکرات خود استفاده خواهند کرد

حاال که بحث بر سر تواب است، اجازه دهيد بيشتر : پيام فدائی

روی این موضوع متمرکز شویم و سعی کنيم تا هر چه عينی تر 

آیا توابی را می شناسی که گزارش او . يمچهره توابين را بشناس

  در بند باعث مرگ یک زندانی سياسی شده باشد؟

یکی از مواردی که به عينه دیدم آمدن کوکلوس کالنها بود در سال  :پاسخ

بعد ها نادر ( که باعث شناسائی نادر حسينی توسط سعيد یزدیان شد٦٢

انواده اش داشته گفته قبل از اينکه اعدام شود در آخرین مالقاتی که  با خ

بود که سعيد يزدانی او را شناسائی کرده است و خانواده نادر این موضوع 

که او را به ) .را به عليرضا برادر نادر که هم بند ما بود منتقل نموده بودند

گزارشات توابين باعث بازجوئی . اوین بردند وبعد از چندی اعدام نمودند 

د، بویژه کسانی که تازه می بریدند وتواب مجدد تعدادی از زندانيان می ش

می شدند هر اطالعاتی از هم بندی ها وهم پرونده ای های خود داشتند 

ومورد دیگر شناسائی ولی درودیان که با . و نگفته بودند را بيان می کردند

 ضمانت نامه برای آزادی در زندان بود او منتظرنام مستعار سياوش یاوری 

  . بود

چه های کيفی سازمان پيکار بود او با زیرکی تمام توانسته بود درودیان از ب

خودش را بعنوان یک بچه پرورشگاهی جا بزند بطوری که وقتی برای 

تحقيقات به پرورشگاهی که در خيابان فردوسی کوچه سيرک قرار داشت 

رفته بودند تمام مشخصاتی را که داده بود با مدارک موجود پرورشگاه جور 

همه اینها باعث گردیده بود رژیم متقاعد شود او را آزاد نماید در می آمد و

وتنها منتظر یک ضمانت نامه برای آزادی او بودند که توسط محمد رضا 

  . وقاسم عابدینی شناسائی وبه جوخه اعدام سپرده شدسپرغمی
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آنطور که بعضی از زندانيان توضيح می دهند خيلی از : پيام فدائی

یم به هویتشان پی نبرده بود را توابين در دستگير شده گان که رژ

زندان شناسائی و به رژیم معرفی کردند؟ آیا شما اطالعاتی در 

  این مورد دارید؟

. گزارشات توابين باعث بازجوئی مجدد تعدادی از زندانيان می شد: پاسخ

بویژه همانطور که قبًال هم گفتم کسانی که تازه می بریدند وتواب می 

تی از هم بندی ها وهم پرونده ای های خود داشتند و شدند هر اطالعا

نمونه ای را  در خصوص بيژن فتاحی یکی . نگفته بودند را بيان می کردند

 در زندان اوین ٦١از عناصر اتحادیه کمونيستها ذکر کنم که با او در سال 

درست روز قبل از اینکه آنها را برای اعدام به آمل ببرند . هم اتاق بودم

وقتی او را بردند وبعد از چند . ول را زد وگفت با بازجویش کار دارددرب سل

آخيش راحت شدم، جابجائی یک محموله : ساعت برگشت خودش گفت

که فقط (اسلحه که توی بازجوئی ها نگفته بودم را به بازجویم اطالع دادم

ولی ناراحت : او اضافه کرد). او و حسين ریاحی از آن اطالع داشتند

  ! اعث کتک خوردن حسين تاجمير ریاحی شدمهستم که ب

او یکی . بود »  ش –احمد «مورد دیگر در خصوص زیر بازجوئی رفتن دکتر 

بود ولی رده و موقعيت او را »سازمان وحدت کمونيستی «از فعالين 

. کسی نمی دانست فقط بخاطر پدرش شخصيت شناخته شده ای بود

. يند و شناسائی می کنددر بهداری او را می ب» مسعود کوچک زاده «

با اینکه در رابطه با راه کارگر دستگير شده بود ولی دکتر » کوچک زاده «

» وحدت کمونيستی «را می شناخت و می دانست از رهبران » احمد«

اطالع کامل ) در کنفدراسيون ( است و از  فعاليتهای خارج از کشوراو 

عد که یکی از رفقای که را از اتاق ما بردند چندی ب» احمد«دکتر . داشت 

دکتر (مدتی در بهداری بستری بود، توضيح داد که بطور وحشيانه ای او

   .را شکنجه کرده بودند و شرح ماجرا را از زبان خودش شنيده بود) احمد

آیا شما از این موضوع که الجوردی با کمک عده ای : پيام فدائی

ای از از توابين، تشکيالتی درست کرد که از طریق آن عده 

طرفداران مجاهدين را گير انداخته و دستگير نمودند، اطالعی 

  دارید؟

توابين .   من از عده ای از توابين به نام توابين تئوریک نام می برم:پاسخ

تئوریک کسانی بودند که درتشکيالتهای خود بعنوان عناصر نظری حامل 

شریه دیدگاههای تئوریک بوده و در درون تشکيالت بویژه در بخش ن

این جور تواب ها کارهای زیادی به نفع رژیم انجام . فعاليت می کردند

" مجاهد"یکی از ابتکارات گروهی از توابين، تهيه و پخش نشریه . دادند

این نشریه، کامال با شکل و شمایل نشریه اصلی سازمان مجاهدین . بود

روهای ني. شد و با مقاالت تند و تيز چاپ و در بيرون از زندان پخش می

شده در زندان، از این طریق توانستند  امنيتی با کمک مجاهدین تواب

آنها با این . ای از عناصر قطع ارتباط شده مجاهدین را جذب نمایند عده

های عملياتی تشکيل داده و تا مرحله اقدام به عمليات نيز  هواداران، تيم

ی داده حتی به تعدادی از آنها اسلحه با گلوله مشق(رفتند  پيش می

این . از این طریق تعداد زیادی از هواداران مجاهدین دستگير شدند). بودند

گان که معروف بودند به تشکيالت مجاهدین وصل به  طيف از دستگيرشد

، اغلب )بردند عنوانی که خودشان هنگام معرفی به کار می(دادستانی 

 نياز زیادی به بازجوئی نداشتند چرا که پيشاپيش همه مسائل را

 با ٢٠٩های انفرادی  در زندان اوین، یکی از سالن. دانست دادستانی می

من در . های در باز به این دستگيرشدگان اختصاص داده شده بود سلول

هایم در این سالن، به یک مجاهد به نام   در حين یکی از بازجوئی٦٢سال 

کرد  او تعریف می. مهدی که در این رابطه دستگير شده بود، برخورد کردم

که دستگيری خود را باور نکرده بود و موقعی که مورد بازخواست و سئوال 

قرار گرفته بود فکر کرده بود که این عمل توسط سازمان مجاهدین برای 

در نتيجه خيلی راحت . گيرد امتحان او از نظر صداقت تشکيالتی صورت می

فکر اش را برای کسی که  های گذشته ها وفعاليت خودش تمامی عملکرد

کرده مسئولش است ولی در اصل بازجوی زندان بوده تعریف نموده  می

های زندانبان شده بود که با  مهدی تنها وقتی متوجه شگرد. بود

 امکانات مالی در اختيار مجاهدین ٦٠دستگيری پدر و مادرش که در سال 

او به خاطر وضعی که پيش آمده بود، به . شود گذاشته بودند، روبرو می

دانست که با اعترافاتی که کرده است،  می. يب روحی دیده بودشدت آس

ای که به شدت ذهنش را اشغال کرده  اعدامش خواهند کرد، ولی مسأله

گردیده  بود، این بود که این نشریه مجاهد به چه صورت تهيه و توزیع می

بود که او را یک " رابطش"چون وی با دیدن نشریه مجاهد در دست . است

توابين تئوریک  پس از بریدن هم تالش داشتند . ز پنداشته بودمجاهد مبار

خود در ضمن مرز بندی ونفی دیدگاههای گذشته به با نقد دیدگاههای 

ایدئولوگ جدیدی برای حاکميت تبدیل شوند و با بهمراه داشتن تزهای 

از این جماعت . به جنگ نيروهای مقاوم بروند) دیدگاههای مذهبی (رژیم 

  .جوئی عناصر رده باالی تشکيالت های متفاوت استفاده شدبيشتر درباز

  

مسایل بسيار دردناکی در واقعيت هائی که توضيح : پيام فدائی

گفته می شود که توابين در درون زندان یک . دادید وجود دارد

 هم چاپ می کردند که در بين زندانيان "منافق"به نام نشریه 

  یه ای اطالعی دارید؟آیا شما از وجود چنين نشر. پخش می شد

  

من شخصا نشریه ای بنام منافق را ندیدم به احتمال فراوان این  :پاسخ

» رجعت«نشریه بين بچه های مجاهد پخش می شده اما نشریاتی مثل 

که ظاهرا نشریه مشکاة توسط کسانی که در کارگاه ویا » مشکاة«و

  .کانون بازپروری کرج بودند منتشر می شد

  

ی از توابين تئوریک که به ظاهر حکم محکوميت هم  جمع٦٢و٦١در سال 

 سال ١٥ سال ، حسين روحانی ١٠قاسم عابدینی ( دریافت نموده بودند

با کمک ....)  سال و٨ سال ، مهری حيدر زاده ١٢، سعيد یزدیان 

 را چاپ وتکثير کرده "رجعت"ومساعدت شخص الجوردی نشریه ای بنام 

ران قرار می دادند و تعدادی از آن را هم ودر نماز جمعه در اختيار نماز گزا

  .در زندان بين  سلولها و زندانيان پخش می نمودند 

  12ادامه در صفحه 

 

  !جاودان باد خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلق
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تواب، پديده اي نوظهور در 
  !زندان

  )آخرقسمت (
  اشرف دهقاني

  
 قسمت از بخشی از کتاب جديد  و آخريندهمين ،نوشته زير: پيام فدائی

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

می توانند آن را از طريق رسيده و عالقه مندان  چاپ به صفحه  ٧٣٠
 .تماس با آدرس زير تهيه نمايند

  
darjedalbakhamooshi@yahoo.com 

  
  )توابين مخفي( چهره ديگري از توابين

  
اصطالح فرهنگي در  هاي جنگ و يا كارهاي به انجام كارهاي توليدي براي جبهه

رفت، تحت شرايطي كه  ه شمار ميها كه در آغاز علناً از كارهاي توابين ب زندان
سركوب سيستماتيك جمهوري اسالمي همچنان ادامه داشت، به بستري تبديل 

كردند به  با پرداختن به آن سعي مي) نه الزاماً تواب( شده بود كه زندانياني
در ميان . مورد خودشان نرم كنند صورتي دل اژدهاي جمهوري اسالمي را در

اي نيز بودند كه ممكن بود به خاطر  دستگيرشده د تازهچنين زندانياني البته افرا
در هر حال، كارگزاران امنيتي رژيم از اين . كردن در آنجا حضور داشتند مردگُ

كردند از ميان آن  هاي جديد استفاده نموده و سعي مي بستر براي عضوگيري
مسلم است كه اين كار با . زندانيان، براي خود جاسوس پرورش دهند

در عين حال . گرفت دن فشار و با تهديد و ارعاب زنداني صورت ميواردآور
، وزارت اطالعات از ) به بعد64تقريباً از سال (پس از افول دوره توابيت علني 

. كوشيد از آنان جاسوس بسازد فشارگذاشتن زندانيان همواره مي طريق تحت
ركوب و دادند، به رژيم جهت س مسلم است كه كساني كه به اين كار تن مي

اين نوع . نمودند كنترل زندانيان سياسي از طريق جاسوسي كمك زيادي مي
جاسوسان بخصوص به زندانياني كه قبالً با آنها دوستي و نزديكي داشتند، 

. ساختند خيانت نموده و از لحاظ روحي ضربات زيادي به آن زندانيان وارد مي
 كه از طرف بازجو براي مواردي نيز در خاطرات زندانيان قيد شده كه مبارزي

شدن تحت فشار قرار گرفته بود، پس از برگشت به بند دست به  جاسوس
در ضمن بعضي نيز ممكن بود اگر تحت فشار تن به خيانت . خودكشي زده است

   ....در شرايطي دست از جاسوسي بكشند داده بودند،
  

المي و هاي جمهوري اس هاي مختلف زندان شكي نيست كه بحث در مورد حوزه
به هر حال اجازه دهيد بر اساس آنچه گفته . باشد از جمله توابين بسيار وسيع مي

هاي جمهوري اسالمي بازشناخته و با وضوح هرچه  شد، توابين را در زندان
  :بيشتري به تعريف درآوريم

هاي جمهوري اسالمي، بخشي از زندانيان سياسي   در زندان60ها در دهه  تواب
بودند كه عليرغم ندامت از گذشته مبارزاتي خود و حتي اعالم اي  در هم شكسته

انزجار نسبت به مبارزه و شرف و انسانيت، باز رژيم آنها را در زندان نگاه داشته 
هاي مختلف  اش در حوزه و از وجودشان در جهت پيشبرد اهداف سركوبگرانه

 وري اسالمي،ها نيز در جهت اثبات وفاداريشان به جمه تواب. نمود استفاده مي
 بخصوص آنها در بندهاي -ورزيدند از هيچ كوششي در اين راه دريغ نمي

در طول ساليان براي تحت فشار قرار دادن هرچه بيشتر زندانيان سياسي  عمومي
تواب عنصري بود كه بطور كلي، . كردند مقاوم و كنترل آنها فعاليت مي

هاي مردم   به نفع تودهعليرغم موضع سياسي قبلي خود كه عموماً و يا ظاهراً
ها قرار گرفته و به يك نيروي ضدمردمي و  بود، حال در جبهه مقابل توده

ها، خدمت  ضدانقالبي تبديل شده و به پيشبرد اهداف جنايتكارانه رژيم در زندان
هاي سياسي، در زندان بودند،  توابين، به دليل آنكه در ارتباط با فعاليت. نمود مي

همانطور كه مرتجعين ( شدند  زنداني سياسي شناخته ميدر بيرون به عنوان
هاي رژيم شاه نيز هرچند با  ها، در زندان"الجوردي"ضدكمونيست از نوع 

ولي در .) شدند  ناميده مي"زنداني سياسي"هائي فرق داشتند،  چنين تواب
ها  حقيقت و در واقعيت امر، آنها جزئي از دستگاه سركوب رژيم در زندان

 "مجبور"اي كه رذالت و پستي وجودشان آنها را  برگشته اد بختافر بودند؛
كرده بود بدون اين كه مزدي دريافت كنند، براي پيشبرد اهداف رژيم، تن به 

بين آنها و جمهوري اسالمي توافق . بارترين كارها بدهند ترين و جنايت رذل
 رژيم بجاي صرف بودجه و استخدام مزدور،: اي وجود داشت نشده اعالم

ها  ؛ توابداد ها، توسط آنها انجام مي هايش را در زندان يكسري از كارها و برنامه
 جمهوري اسالمي نسبت "لطف و مرحمت"نيز براي آزادشدن از زندان و جلب 

اي در حق زندانيان سياسي كمونيست  به خود، به هر عمل جنايتكارانه و رذيالنه
بار  بخواهيم در شرايط وخامتبنابراين، واقعيت را . زدند مي و مترقي دست
 بر جامعه 60ها و تداوم جنگ ارتجاعي ايران و عراق كه در دهه  سركوب توده

ايران حاكم بود، توابين در نقش حافظين و مجريان نظم ضدخلقي حاكم و پليس 
يا . گذراندند  خود را مي"خدمت اجباري"سياسي رژيم در زندان، گوئي دوره 

هاي جمهوري اسالمي در حقيقت،  در زندانها  توابتوان گفت كه  مي
مسماي   اگر كساني بخواهند  نام بي،بر اين اساس. مزد بودند  بي"مزدوران"
مثالً عبارت .  را حتماً بايد در آن مستتر سازندمحتوااين   را رسا كنند،"تواب"
 و يا مترادف با آن "تواب"تواند به جاي واژه   مي"مزد زندان پاسدار بي"

اين بحث البته نبايد با بحث كساني كه از تغيير واژه !  گيردتفاده قرارمورد اس
صرف نظر از اين كه امروز چه هدفي از . كنند قاطي شود تواب صحبت مي

شود، سئوال اين است كه واقعاً چرا نبايد اين كلمه،  تغيير اسم تواب تعقيب مي
هاي زشت همزاد  تازه با ديگر واژه! هايش را خود نمايندگي كند همه زشتي

  !رژيم جمهوري اسالمي چكار بايد كرد
  

زندانيان . ها نيز در اينجا اندكي تأمل نمائيم مورد تفاوت بين توابالزم است در 
بردند به  اغلب از توابيني كه در بندهاي زندان در كنار آنها بسر مي سياسي،



  صفحه               102شماره                                      پيام فدايي 
 

 

21 

د تفاوت در  در حاليكه به وجو-كردند  ياد مي"تر از آش هاي داغ كاسه"عنوان 
در بين اجزاي هر در واقع نه فقط در بين توابين بلكه . بين آنها نيز واقف بودند

 كه در ميان پاسداران نيز هائي موجود است؛ به همانگونه اي تفاوت پديده
ما ديديم كه بعضي از توابين با انجام . يكدستي كامل وجود نداشته و ندارد

در كار سركوب شركت نمودند؛ يا كارهاي عملي و بعضي با كارهاي نظري 
ت م بند بودند در حاليكه بعضي فقط س"مسئول"ديديم كه بعضي از توابين 

خشن بودند  رحم و  بسيار بيآشكارااين ميان بعضي  در. گي آنها را داشتند نوچه
 كارهايشان جنايتكارانه بود و ممكن بود خودشان در نتيجهدر حاليكه بعضي تنها 

در مقاطعي بعضي صرفاً به كار كثيف . هم جلوه كنند(!!) "مهربان"شرايطي 
هائي را داغدار و يا زندانياني را   خانوادهاين كارپرداختند و با  جاسوسي مي

 -نمودند  مي"تنبهات"اقسام  ، سلول انفرادي و يا انواع و"زير هشت"روانه 
عموالً از زندانيان م. تري داشت ها اشكال بسيار وحشيانه كه گاه در شهرستان

 "تواب صفر كيلومتر" و يا "تواب تير"هائي در ميان توابين به عنوان  تيپ
بر سرسپردگي كامل و جنايتكار بودن آنان تأكيد كنند كه به اين ترتيب  ياد مي

هائي در واقع بيانگر تفاوت آن توابين با توابيني است كه  چنين عنوان. ورزند مي
 جاسوسي داده بودند و ممكن بود كه كثيفتحت شرايط خاصي مثالً تن به كار 

با اين حال بايد توجه داشت كه . در شرايطي ديگر دست از اين كار بردارند
ها را معيار قرار دهيم و نه چيزهائي از قبيل تمايل و نيت و اراده و  عملكرداگر 

احساس و غيره را، عليرغم اذعان به همه تفاوت بين توابين، بايد تأكيد كرد كه 
وقتي ماهيت همه توابين . كند  آنها را از همديگر جدا نميماهويچ تفاوت هي

اي ديگر و در  يكي بود، بايد گوناگوني و اشكال مختلف اين پديده را به گونه
مثالً واقعيت اين است كه از ميان توابين به قول . رابطه ديگري مد نظر داشت

 به استخدام وزارت خودشان صفر كيلومتر و يا توابين تير تعداد بيشتري
در حاليكه بعضي از . اطالعات درآمدند و امروز در اين دستگاه به كار مشغولند

توابين مثالً از نوع صرفاً جاسوس، ممكن است ديگر در بيرون از زندان به 
اي واقعاً همين  همكاري خود با نيروهاي امنيتي رژيم ادامه نداده باشند و عده

  .كار را كردند
  

  60بين در دهه سرنوشت توا
  

بطور كلي بايد گفت كه . در همينجا نگاهي نيز به سرنوشت توابين بياندازيم
 تعدادي از. ها بود خوردن سرنوشت خيلي از تواب  سال رقم63-64 هاي سال

 از زندان آزاد 64 يا زودتر در زندان بودند، در سال 60ها كه از سال  تواب
ها پايبند نماند و هرجا الزم   با همه آناما جمهوري اسالمي به توافق خود. شدند

ها همكاري  ها پس از سال بعضي از تواب) 8.(ها قرباني گرفت دانست از آن
 توسط خود آنان اعدام 63هاي سركوب رژيم، در سال  با دستگاه(!) شائبه بي

  :توان نام برد ها را مي بعضي از آن. شدند
  

 )سربداران (ها ين اتحاديه كمونيستالقلم، وي قبالً يكي از مسئول  وحيد سريع-1
 در خدمت "در سطح باال"بود و پس از دستگيري به مدت سه سال خود را 

دژخيمان جمهوري اسالمي قرار داده و بطور همه جانبه با آنان همكاري 
شرايطي  او كه يك تحصيل كرده امريكا در رشته كامپيوتر بود، در. نمود مي

تمام اطالعات "اي،  ن كامپيوتر نداشت، به گفتهاي در ايرا كه هنوز هيچ اداره
گيري از زندانيان  اوين را كامپيوتري كرده و مسئول بخش مهم اطالعات

عليرغم همه خدمات اين تواب .)140 ف، آزاد، صفحه - هاي زندان ياد(."بود
به تحكيم سلطه جمهوري اسالمي، كارگزاران رژيم درست به منظور حفظ آن 

هاي پاسداراني كه در جريان  كردن تعدادي از خانواده عسلطه جهنمي، با جم
القلم را در مقابل   در آمل كشته شده بودند، سريع60 بهمن سال 5هاي  يدرگير

  .چشم آنان اعدام كردند
  
را نيز عليرغم همه خدماتش به ) شومن زندان اوين(  حسين احمدي روحاني-2

گرفت،  نيان را نيز در برميجمهوري اسالمي كه شركت در كار بازجوئي از زندا
آخرين خدمت او به جمهوري اسالمي شركت در يك .  كشتند63در سال 

يأس و مصاحبه تلويزيوني بود كه جهت خردكردن اعصاب مردم و اشاعه جو 
. اين برنامه را از تلويزيون سراسري پخش نمودند. نااميدي ترتيب داده شده بود

 54 سازمان مجاهدين خلق بود كه در سال از آنجا كه روحاني از مسئولين سابق
در جريان تغيير ايدئولوژي اين سازمان نقش داشت و بعد يكي از رهبران 

شد، براي رژيم جمهوري   شمرده مي"سازمان پيكار براي آزادي طبقه كارگر"
اسالمي بسيار مهم بود كه قبل از اعدام وي، خيانت او به مردم را به نمايش 

  )9.(دگذاشته و تبليغ كن
  
سازمان "هاي سابق   قاسم عابديني و همسرش مهري حيدرزاده از كادر-4و 3

هاي فعال جمهوري اسالمي نيز از   و تواب"پيكار براي آزادي طبقه كارگر
قاسم عابديني را در . همراهان روحاني در آخرين شوي تلويزيوني او بودند

 زندان به جمهوري ها در درون مهري حيدرزاده سال. همان سال اعدام كردند
  . از زندان بيرون آمد65اسالمي خدمت نمود و در سال 

  
 احمد عطاالهي، يكي از كادرهاي باالي سازمان چريكهاي فدائي خلق -5
وي يكبار توسط مأموران آگاهي دستگير شده و توسط يك افسر .  بود)اقليت(

نت خود عطاالهي در دور دوم دستگيري با خيا. شريف، فراري داده شده بود
هاي بسيار كاري به سازمان اقليت و قتل و شكنجه شماري از افراد  باعث ضربه
بودنش به عنوان يك تواب، خدمات  او نيز در تمام مدت زنداني. مبارز شد

از جمله در كار بازجوئي و كمك به . نمودي زيادي به جمهوري اسالم
شنيدم .  ايفاء كردسواد نقش موثري برعليه مبارزين تجربه و بي بازجوهاي بي

وقتي وي پشت تلويزيون آمد و برعليه مردم و به نفع تحكيم رژيم صحبت 
  .اش هم افتاد كرد، حتي از چشم خانواده
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 در ميان انبوه زندانيان سياسي كه توسط رژيم جمهوري اسالمي 67در سال 
د ترين توابيني بودن اينها بدبخت. عام شدند، تعدادي نيز تواب وجود داشت قتل

خدمتي به دستگاه جنايت و ماشين سركوب جمهوري  ها خوش كه پس از سال
 مسأله "حل" و 67آخر با فاجعه كشتار سال . اسالمي، باز هم مقبول واقع نشدند

، اوالً ديگر تاريخ مصرف آنها براي اين رژيم پليد و جنايتكار تمام (!)ها زندان
بردند، جمهوري  زندان بسر ميشده بود، ثانياً در طي مدتي كه اين توابين در 

هاي امنيتي  ها توانسته بود در محيط بيرون، كادر اسالمي به يمن خدمات همين
تري را براي دم و دستگاه خويش تربيت و بطور رسمي استخدام نمايد و به  قابل

  .وجود آنها نيازي نداشت
  

ي، و مهرداد سلطان  كساني چون بهزاد نظامي، مهران و60توابين معروف سال 
هاي اول از  مدتي هم داشتند، در همان سال غيره كه اغلب محكوميت كوتاه

هائي كه در زندان مرتكب شده بودند،  آنها با توجه به جنايت. زندان آزاد شدند
در اين . قابليت آن را داشتند كه در بيرون از زندان نيز همكار رژيم باقي بمانند

اش و  مدت محكوميت يك سالهكردن  ميان مجتبي ميرحيدري پس از سپري
البته   بدون مزد، مجدداً در زندان بكار پرداخت؛"پايان خدمت"گرفتن جواز 

 رژيم و "پاسدار" تواب بلكه رسماً به مثابه "زنداني سياسي"اينبار نه به عنوان 
بسياري از زندانيان سياسي در تهران وي را به عنوان يكي . گر در سمت شكنجه

 بدون اينكه از -شناسند گر اوين و دست راست الجوردي مي از پاسداران شكنجه
گر اصلي زنان مبارزي  وي از جمله شكنجه. سابقه توابي او اطالعي داشته باشند

بود كه در يك مقطع نسبت به اجباري كردن چادر مشكي در زندان دست به 
 "نبوغ"تعداد ديگري از توابين از آن نوع نيز كه با . اعتراض زده بودند

شان در زندان به هر رذالت و پستي و خواري تن داده و از اين لحاظ با  خاص
از  ديگر نيروهاي سركوبگر و امنيتي رژيم همخون و از يك جنس شده بودند،

اين دسته از . هاي سركوب بكار گرفته شدند مهلكه جان به در برده و در دستگاه
از  ،) و امنيت كشورسال تأسيس وزارت اطالعات( 1363توابين ديگر در سال 

هاي  امنيت كشور بودند، مثالً رهبر تواب كادرهاي رسمي وزارت اطالعات و
ضياالدين كه از طرف  مجاهدين در زندان پسران در اصفهان، يعني علي قره

  .بعداً جزو وزارت اطالعات شد شد، دادستاني تهران حمايت مي
  

ده نيستند، هم اكنون در بخشي از اين دسته كه مسلماً براي ديگران شناخته ش
خارج از كشور به انجام وظايف ضدانقالبي خويش برعليه نيروهاي مردمي 

هاي اخير تعدادي از توابين در خارج از كشور حتي خود را  در سال. مشغولند
، )محمد رضا قرباني( به يك مورد قبالً اشاره شد. اند پناهنده سياسي نيز جا زده
شناسند و بعضاً نيز دست به  تري از آن نوع را ميزندانيان سياسي توابين بيش

  )10.(اند افشاي آنان زده
  

ها كه قبالً خائفانه و رذيالنه به همكاري با جمهوري اسالمي  تواب از ميان نوچه
تن داده و در خدمت به دژخيمان زندان برعليه زندانيان سياسي شريف و مبارز 

 به خدمت رژيم درنيامده و تازه كردند، كساني پس از آزادي از زندان عمل مي
ميان مردم نسبت  برخي از آنان پس از مدتي با مشاهده فضاي تنفر و ضديت در

به رژيم جمهوري اسالمي، سعي كردند مخالف رژيم هم جلوه كنند و به قولي 
  .همرنگ جماعت شوند

  
 مناسبت نيست اين نكته نيز يادآوري شود كه توابيني كه در پايان اين بحث، بي

بردند، با توجه به حقارت وجوديشان،  در بندها در كنار زندانيان سياسي بسر مي
 در. دائماً در معرض توهين و مالمت رئيس و گردانندگان زندان قرار داشتند

فشارهاي  هاي معمول زندانبانان با زندانيان سياسي مبارز با همه حاليكه برخورد
توابين عليرغم . آميز بود ي احتراما به گونه كردند، فرسائي كه تحمل مي طاقت

 "...چوب دو سر"هايشان براي ارتجاع، به قول معروف  رقصي همه خوش
نه فقط شديداً مورد نفرت زندانيان سياسي قرار داشتند، بلكه زندانبانان . بودند

بعضي از زندانيان سياسي مثالً از برخورد . دادند نيز آنها را مورد تحقير قرار مي
كنند كه از فرط تحقيرآميز بودن به  هائي مي ي با توابين، تعريفداود رحمان
ك شباهت دارندشوخي و ج!!  

  
  : توضيحات

زندان   اخيراً وزارت اطالعات رژيم جمهوري اسالمي، مطالبي كه حسين روحاني در-9
ش در مورد سازمان مجاهدين خلق نوشته بود را از سوي ا در جريان پروسه بازجوئي

 در. ، بصورت كتابي به نام خود وي منتشر كرده است"انقالب اسالميمركز اسناد "
هاي ضدانقالبي در جامعه كوشش شده و در  اين كتاب در جهت تبليغ و رواج ايده

كار ها نوشته شده، جهت بازداشتن جوانان مبارز از  مقدمه آن كه توسط اطالعاتي
شت سازماني كه از ابتدا بر اميد است بيان سرنو":  با وضوح كامل آمده استتشكيالتي

انحراف بنا شد، عبرتي براي همه كساني باشد كه خواستار انجام كارهاي تشكيالتي 
آثار  بينيم  كه بعد از گذشت دو دهه از مرگ روحاني، به اين ترتيب، مي(!!) ".هستند

زدن به مردم و تقويت ارتجاع، مورد استفاده  گري وي هنوز جهت ضربه دوره تواب
  . اسالمي قرار داردجمهوري

  
هاي اخير رژيم تعداد زيادي از توابين را به خارج از كشور فرستاده كه   در سال-10

اند به عنوان مخالف جمهوري اسالمي جايگاهي براي خود در  بعضي از آنها سعي كرده
بين نيروهاي اپوزيسيون باز كنند كه البته تعدادي از آنها توسط زندانيان سياسي مبارز 

كردن سياست جديدي  رسد كه رژيم امروز درصدد پياده به نظر مي. اند سائي شدهشنا
حركتي . باشد  مي60زدن به اپوزيسيون مبارز و انقالبي از طريق توابين دهه  براي ضربه

هم كه امروز از طرف نيروهاي راست در جهت شكستن قبح حضور نيروهاي رژيم در 
ه با كوشش براي مساعد كردن شرايط جهت ميان اپوزيسيون در خارج از كشور همرا

  ،60مورد پذيرش قرار دادن افراد طرفدار جمهوري اسالمي با سابقه توابي در دهه 
آغاز شده است، تنها به ايجاد فضاي غيرمبارزاتي و آلوده سياسي در خارج از كشور 

ت توابي كوشد سوزاندن براي توابين، مي اين حركت كه تحت پوشش دل. كند كمك مي
يعني همكاري با نيروهاي امنيتي و سركوبگر را به مثابه امري منفور خواسته و ناخواسته 

 اپوزيسون  تبديل كند، حركت بسيار خطرناكي براي نيروهاي مبارز"ارزش"به 
   12 بقيه در صفحه       باشد و اقدامي است كه  مي
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  ....قانون را بهش بگو: داود رحمانی با صدای خشن خود گفت"
قاشِقت را به بشقاب : بازوی مرا گرفت و گفت) معصومه تواب مسؤل بند ما(   او هم

نميزنی، با انگشت دست صدا در نمی آوری، برای دستشویی دستت را بلند می کنی، 
  ......... چشم بندت را باال نمی زنی-سرت را نمی چرخانی

    ...."ا ميشود کردحاال فهميده بودم که دارم جایی می روم که همه این کارها ر
  

تحليلی در عبور از دهليز های شکنجه و مرگ در یک -در جدال با خاموشی سفریست تاریخی
این کتاب شرح و بررسی  ِاعمال يک دهه  . دهه از حاکميت نکبت باِر جمهوری اسالمی در ایران

ودارهای جنایت و تجاوز به حقوق و حرمت انسانيست، و کتاب  در این راستا در عين حال نم
نويسنده در بيان این همه، از تجربيات و دانش . مقاومت و شکستها را مورد کاوش قرار ميدهد

مبارزاتی خود از زندان های رژیم سلطنتی شاه و ميدان مبارزه در بيرون از زندان در دوران هر دو 
برده ی گفته های زندانيان جان بدر . رژیم وابسته سلطنتی و جمهوری اسالمی، مدد ميگيرد

نقل قولها را در کنار یکدیگر قرار داده و از درون آنها .  سالهای شصت  را با دقت بسيار مرور ميکند
  .عناصر مشترک موجود در زندانها و شيوه های مشابه شکنجه را بررسی ميکند

این کتاب پيش از هر چيز یک اثر آموزشی در شناخت از چگونگی عملکرد شکنجه و خواست و 
.  عماِل آن در هر دو رژیم جمهوری اسالمی و رژیم سلطنتی شاه را، آشکار می کند هدف از ِا

کتاب، وابستگی اینگونه رژیمها به نيروهای امپریاليستی و نوکر صفتی آنان در مقابل سرمایه 
. های جهانی را بمثابه عامل تبين کننده در توسل آنان به زور و زندان و شکنجه  ميداند

مل اساسی چنين عملکردهایی می یابد  و نه چيزی مانند دین و مذهب و در وابستکی  را عا
بدرستی تشریح ميکند که  اميد بستن به . اینجا  اسالم و یا عوامل روبنایی دیگری از این دست

آن درجهت "  هوشمند"تغيير و اصالح این گونه دولتها از درون، یا از طریق گفتگو با جناح های  
ی انسانی راه به ناکجا آباد می برد و در بهترین حالت در خدمت به ادامه دستيابی به شرایط

  .سُلطه چنين دولتهایی قرار دارد
یکی دیگر از برجستگی های این کتاب نگاه تحقيق گرانه آن به زندانيان و مبارزان راه انقالب 

ا آنان و کتاب  خارج از تعلقات فکری و سازمانی آنها، برخوردی تاریخی وسازنده ب. است
در این مسير، نمونه های فراوانی را یاد ميکند، بگونه ای که تاریخ مبارزاتی . مبارزاتشان دارد

اين برخورد  آنقدر صميمی و ماندگار . نسل پيشين در ذهن خواننده به تصویر کشيده می شود
 در کنار صورت گرفته که  گاه آدمی لبخند مهربان و گرمای حضور رفيقان خوب خلقهای ایران را

 از رهبران سازمان  عليرضا شکوهیبرای نمونه از مباِرِزانقالبی. خویش احساس ميکند
یاد ميشود و شخصيت انقالبی او بطرز با شکوهی بيان می ، )راه کارگر(انقالبی کارگران ایران

ا  یاد ميکند، ببهروز دهقانیو آنگاه که در مسير این گویشها از  برادر انقالبی خود،  . گردد
فروتنی تمام به یادداشتهای دیگر مبارزان در توضيح شخصيت و عملکرد این ستاره ی تابناک 

  .انقالب خلقهای ایران بسنده ميکند
بی شک یاد همه ی انقالبيون نزد هر انسان مبارزی عزیز و گراميست، اما آن رفقایی را که  با 

ادنشان  ما را منقلب تر ميکند و تنها با آنها رابطه ای نزدیک و تنگاتنک داشته ایم،  غم از دست د
یک روح انقالبی و جهانبينی انترناسيوناليستی ميتوان با این پدیده برخوردی شایسته و به دور از 

  . هيجانات داشت، و  کتاب جدال در خاموشی بخوبی از عهده این امر بر  آمده است
يری مبارزات مردم و ترفندهایی وحشت رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی از اوج گ

 بکار برد،  با ذکر ُنکات بسيار ُمهم و حساسی مورد ۶٠که رژیم در سرکوب این مبارزات در دهه 
بررسی و تحليل قرارميدهد و دراین مسيرخواننده کتاب را با علل عمده ی این همه جنایت دیوانه 

  .وار ازجانب  رژیم جمهوری اسالمی آشنا ميسازد
دیگری که در مسير این سفر مبارزاتی توجه را به خود جلب می کند شرح تاثيرات نکته مهم 

  در لحظه های سرنوشت - توده ای- اکثریتی –مخرِب خيانتها و همکاری های ننگين نيروهای 
کتاب چنان این لحظه ها را نمایان ميسازد که . سازی است که  برای یک مبارز در بند وجود دارد

شرم و ننگ در بيان ُعمِق حقارت و پستی این دون صفتان ناچيز مينمایند و این واژه هایی مانند 
در حاليست که مقاومت و سرسختی زندانيان مبارز و شوق وذوِق مقاومت و پا یداری آنها را با 

با نکته سنجی بسيار ظریف غول مقاومت رادر پيچ و خم لحظه . همه ی عظمت آن نشان ميدهد
چنين نقل ویدا برزگر از  گفته های  . ندانی سياسی بيرون ميکشدهای سرنوشت ساز یک ز

 :ميکند
  

تا اینکه من را هم همراه عده . بند تقریبان خالی شده بود و سکوت مرگباری در آن حاکم بود"...
 حاج -زیر هشت با چشم بند بودیم، صدای داود رحمانی بود که گفت . بردند* ای دیگربه قيامت

بی اختيار خود را عقب کشيدم . برای یک لحظه قلبم از حرکت ایستاد. ببرش  بيا –معمار حسن 
 .خيلی زود صدای ریزی گوشه چادرم را گرفت و گفت بيا بریم. و پاهایم را روی زمين فشردم

تا آنروز نمی دانستم که فاميلش  حاج معمار حسن . صدای معصومه، تواب مسؤل بندمان بود(
او توابی بود که حکمش تمام شده بود ولی می . وچک صدا ميزدنداست، چون افراد را با اسم ک

ترسيد به بيرون برود و ترجيح داده بود که در آنجا 
 بعد از پيمودن راهرو )مانده و در خدمت زندان باشد
داود رحمانی با صدای . طوالنی در جایی ايستاديم

او هم .... قانون را بهش بگو: " خشن خود گفت
  :  و گفت بازوی مرا  گرفت 

قاشقت را به بشقاب نميزنی، با انگشت دست " 
صدا در نمی آوری، برای دستشویی دستت را بلند 
ميکنی، سرت را نمی چرخانی، چشم بندت را باال 

  ....و.نمی زنی
 حاال فهميده بودم که دارم جایی می روم که همه 

 ...این کارها را ميشود کرد
  

 و ذوق اين یکی از گوشه های پایداری و شوق
مبارزه در مقابله با آن جال دان آن هم با دست و  

براستی که انسان با آگاهی به . پای بسته است
چنين برخورد هائی در زندان های مخوف جمهوری 
اسالمی بوی عطر غرور وسربلندی را در آن فضا 
می شنود و همزمان، بوی  تعفن و حقارت آن 

  .ردآرمان  فروختگان تواب، مشامش را می آزا
 این نکته ی بسيار اهميت داریست، بویژه که 
امروزه آرمان فروختگان از جانب طرفداراِن نظریه 
سازش با رژیم جمهوری اسالمی مورد دلسوزی و 

  .نوازش نيز  قرار ميگيرند
  

 تنها شرح یک در جدال با خاموشی کتاب  
این کتاب یکی ازآثار مانده .  جدال ساده نيست

در بازخواست خلقهای گاری است که بی شک 
ایران از آمران و عاِمالن کشتار زندانيان در بند و 

و مطالعه آن خواننده را با . بيدفاع بکار خواهد آمد
بسياری از آثار و خاطرات زندانيان جان بدر برده از 
زندانهای رژیم شاه و جمهوری اسالمی نيز آشنا 

  . می کند
زه مانيفست مقاومت و مباراین اثر در حقيقت 

ی اعجاز انگيز نسلی از انقالبيون سرزمين 
مبارزه ای که شایسته است تا بيش . مان است

از اینها مورد بررسی و درس آموزی قرار گيرد تا 
شاید پاسخ این پرسش را بيابيم که اگر ما بجای 
آنچه که کردیم با عزمی راسخ تر و با آگاهی 
کمونيستی موفق به ايجاد یک سازمان رزمنده 

  می شديم و هم چون خلق انقال بی ُکرد مسلح
عمل ميکردیم، آیا دشمن قادر بود این همه از ما 

  کشتار کند و در ناقوس پيروزی خود نيزبدمد؟ 
  ... به باور نویسنده این سطور پاسخ منفی است

  
  
قيامت نام محوطه يا تاالر بزرگی بود که دور تا : *

. بودنددور آنرا محفظه های کوچک چوبی قرار داده 
اين محفظه ها تخت يا تابوت خوانده می شدند که 
. زندانی با چشم بسته می بایست در آن بنشيند

در درون این محفظه ها زندانی حق هيچگونه 
صحبت و حرکتی را نداشت واال مورد ضرب و شتم 

در قيامت با . توابين و دیگر زندانبانان قرار می گرفت
مذهبی تالش -پخش قرائت قرآن و تبليغات سياسی

می شد تا حداکثر فشار روحی به زندانی وارد 
  .شود

  در جدال با خاموشي سخني چند در باره كتاب
   دهقانينوشته اشرف) تحليلي از زندانهاي جمهوري اسالمي دردهه شصت( 

  ٢٠٠٧دسامبر  -نياکان 
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  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
http://www.siahkal.com 

 

http://www.fadaee.org/ 
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 

  ،مدين ساكيك راز ناپديد شدن شه
 از رهبران پ ك ك

  
  

  ای است دست به  ترکيه  يک روزنامه  سباح که اخيرا روزنامه
در اين خاطرات آن .  است انتشار خاطرات يک افسر ترک زده

از رهبران نظامی " مدين ساکيک شه"افسر چگونگی دزديدن 
  .ه های اطالعاتی ترکيه را آشکار ميکندپ ك ك توسط دستگا

  
 محل سکونت ١٩٩٨مطابق خاطرات افسر ترک، در سال 

   ميت ترکيه در کردستان عراق را به" شمدين ساکيک"
 ميت جاسوسان   که اين خبر باعث شده. گزارش ميدهند

. بيشتری را اجير کند تا رفت و آمدهای شمدين را کنترل کنند
 از هولير عازم ١٣/٤/١٩٩٨ او روز  آنها با خبر ميشوند که

 اين دو شهر در کردستان   است که قابل توجه. دهوک ميشود
های بارزانی بوده  عراق قرار داشته و زير کنترل پيشمرگه

  .است 
  

 حزب   افسر عملياتی ميت در لباس پيشمرگه در همان روز سه
  افراد آن  با دو ماشين ديگر که دمکرات کورستان عراق همراه

  اند او را تعقيب و در بين راه  بوده  در لباس پيشمرگه همه
. هولير به دهوک در جائی ماشين شمدين را متوقف ميکنند

 حاضر شده و شمدين و دو  همزمان دو هليکوپتر نظامی ترکيه
  .  هيليکوپترها منتقل ميکنند نفر همراهش را به

  
 دولت  ش به تسليم شدن به دنبال ربودن شمدين در ابتدا  شايعه

 شديدا اشاعه داده می شود در حاليکه دولت ترکيه وی  ترکيه
.  زندان ابد محکوم کرده بود  و به را در دادگاهی سری محاکمه

 برغم ربودن اين رهبر پ ک  جالب اين جاست که دولت ترکيه
 و  ک بارها از وجود شمدين اظهار بی اطالعی نموده

  . ار می نموددستگيری و يا تسليم شدن اش را انک
  

 ای  در ارتباط با ناپديد شدن مرموز شمدين، مدتی هم شايعه
   در جريان يک اختالف درونی پ ك ك کشته پخش شد که وی

اما .  مسکوت مانده بود  است و به همين خاطر مسئله شده
 از روی راز ربوده شدن شمدين  خاطرات اين افسر ميت پرده

کرد و دستگاه " ناليستهایناسيو"  قربانی همکاری پنهان  که
شه مدين در .  شده است را برداشت مخوف امنيتی ميت ترکيه

حال حاضر در محلی نا مشخص دوران زندان خود را در 
  . سر می گذراند چنگال دژخيمان دولت ترکيه از

  توصيه وكيل دانشجويان دربند به خانواده ها 
  "!منافع ملي"براي حفظ 

  
آزادی خواه و برابری "مطابق گزارشات منتشره، ناصر زرافشان، وکيل دانشجويان 

که در زندان به سر می برند به برخی از خانواده های دانشجويان بازداشتی " طلب

سانه ها خصوصا راديو های برون مرزی به هيچ عنوان توصيه کرده است با ر

  . مصاحبه ای انجام ندهند

  

به وی در ديداری که اين خانواده ها با ناصر زرافشان در دفتر وی داشته اند، 

مادران و پدران اين دانشجويان که در اين چند روز با برخی از رسانه ها مصاحبه 

در اين .  ديگر اين عمل را انجام ندهندهه است کهايی انجام داده بودند توصيه کرد

جلسه خانواده ها ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت فرزندان شان به اين نکته اشاره 

کردند که در چند روز اخير تماس های تهديد آميزی از طرف بازجويان برای انجام 

  . ندادن مصاحبه و پی گيری نکردن وضع فرزندان شان با آنان صورت گرفته است

  

اصر زرافشان ضمن ابراز تاسف از مصاحبه های صورت گرفته با برخی از رسانه ن

ها از جمله راديو ها وتلويزيون هايی که مستقيما از دولت های جنگ طلب بودجه 

 در شرايطی که به  در اين شرايط حساس و ويژه کشور و، تاکيد کرد کهمی گيرند

است، خانواده های " خطر"در " منافع ملی" و "امنيت داخلی"قول وی 

مصاحبه با اين رسانه ها دانشجويان اسير در چنگال جموری اسالمی، نبايد به 

   .بپردازند

  

 خواست در ی نگران و وحشزده دانشجويان وی در انتهای اين ديدار از خانواده ها

  امنيت داخلی کشور و تماميت ارضی، خطر جنگ در حالی که و کنونیشرايط ويژه

 کنند و اجازه ندهند "داری خويشتن"انداخته است،" خطر"ه را به زعم او ب

که شود احساسات عاطفی و نگرانی های خانوادگی بهانه ای برای انجام کارهايی 

  . منافع ملی را در خطر بياندازد

 


