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 سرمقالهسرمقاله    

 !قدرت نمائي از ترس

 به نمايش بگذارد قبل از هر 60زم مي بيند كه وحشيگري هاي خود را مثل دهه اينكه چرا جمهوري اسالمي چنين وحشيانه بر طبل اعدام مي كوبد و خود را مل

جمهوري اسالمي بهتر از هر كسي    تهاجم وحشيانه اخير نشان مي دهد كه. چيز از اوج گيري مبارزات مردم و ترس سردمداران رژيم از اين امر ناشي مي شود 

اعتراضات زنان بر عليه پوشش . و سياستهاي ضد مردميش  وجود دارد امعه و در بين مردم نسبت به سلطه اومي داند كه چه خشم و نفرت فزاينده اي در اعماق ج

اجباري،مبارزات دانشجويان بر عليه ديكتاتوري و براي آزادي و جوشش هاي روزمره در صفوف  كارگران بر عليه اجحافات و اخراجهاي دستجمعي كارفرمايان 

بزرگترين كارفرماي كشور است و فرياد رساي مليتهاي تحت ستم بر عليه بيدادگريهاي نظام حاكم همه و همه انعكاسي از خشم و و دولت وابسته اي كه خود 

  2صفحه ادامه در            .نفرتي است كه در اعماق جامعه بر عليه وضع موجود در غليان است
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  77. . ............  !!، ظهور قدرتمندترين ارتش مزدور در جهان، ظهور قدرتمندترين ارتش مزدور در جهان""بلك واتربلك واتر""
  

  1010... ... ............................................بار ديگر برده و برده داري در چين بار ديگر برده و برده داري در چين 
  

  1212......چگونه كوكاكوال فعالين سنديكايي را ساكت مي كندچگونه كوكاكوال فعالين سنديكايي را ساكت مي كند
  

  1212....................................ل سفارت رژيم  ل سفارت رژيم  گزارشي از تظاهرات در مقابگزارشي از تظاهرات در مقاب
  

  1616................ ........ ........))هفتمهفتمقسمت قسمت ! (! (تواب، پديده نوظهور در زندانتواب، پديده نوظهور در زندان
  

  1919. . ......................گزارشي از تظاهرات در آمريكا برعليه شكنجه  گزارشي از تظاهرات در آمريكا برعليه شكنجه  
  

گرامي باد ياد شهداي پرافتخار تير ماه كه در مبارزه برعليه 
رژيمهاي وابسته شاه و چمهوري اسالمي در صفوف چريكهاي فدايي 

 !جان باختند خلق ايران
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 !قدرت نمائي از ترس

 

  
در هفته آخر تير ماه سردمداران دزد و 

 نفر را تحت 16فاسد جمهوري اسالمي 
متجاوزين به "، "اراذل و اوباش"عنوان 

 به "سوداگران مرگ" و "نواميس مردم
بنا بر اطالعيه .  آويختند"دار مجازات"

 نفر در 12سعيد مرتضوي  دادستان تهران 
 تير ماه به دار آويخته شدند و 31سحرگاه 

  .فر هم در هفته قبل از آن اعدام گرديدند ن4
  

سردمداران جمهوري اسالمي در شرايطي 
و "مبارزه با اراذل و اوباش"به بهانه 

 عده اي را به مرگ "سوداگران مرگ"
محكوم مي كنند كه طشت رسوائي دخالت 
هاي آشكار شان نه تنها در قاچاق مواد 
مخدر بلكه در قاچاق دختران جوان كشور 

شينها در هر كوي و برزن به به شيخ ن
 سال سلطه 28صدا در آمده و در طول 

جنايتكارانه خود با فجايعي كه چه در 
زندانها و چه در سطح شهر ها و روستا 
هاي كشور آفريده اند از جلوه هاي بارز و 

متجاوزين به نواميس "مصاديق آشكار 
  . مي باشند"مردم

  
ماشين تبليغاتي جمهوري اسالمي در ادامه 
اين نمايش مرگ با انتشار عكس هائي از 
صحنه به دار آويختن افراد مزكور تالش 
نمود تا اراده و قاطعيت سردمداران 
جمهوري اسالمي در سركوب ددمنشانه 

مردم را به نمايش گذاشته و با زهر چشم گرفتن از مردمي كه جانشان در زير فشار ها و مظالم و 
اين . فضاي رعب و وحشت را در سطح جامعه گسترس بخشدبيدادگريهاي رژيم به لبشان رسيده 

اعدام ها درست چند هفته بعد از آن صورت پذيرفت كه خطيب مزدور نماز جمعه تهران با عربده كشي 
برخي ار اراذل و " خرداد ماه اعالم كرد كه 4به تهديد مردم و جوانان معترض پرداخت و در نماز جمعه 

يتي كه نشان مي دهد چگونه حكومت با برنامه ريزي قبلي موج اخير  واقع"اوباش بايد اعدام شوند
  .تهاجم مرگبار خويش به مردم را سازمان داده است

  
اگر چه در بين اعدام شدگان كساني هستند كه به مثابه قربانيان نظام حاكم در شرايط فقر و گراني 

رده اند و اكنون اسير طناب دار روزافزون و بيكاري وسيع رايج در جامعه به كار هاي خالف روي آو
اين نظام استثمارگرانه شده اند، اما واقعيت اين است كه موج جديد تهاجم مرگبار جمهوري اسالمي 
،توده هاي ستمديده و بويژه زنان مبارز و جوانان معترض و در كل جنبش توده اي جاري و 

ت كه ما مي بينيم بالفاصله پس از درست به همين دليل اس. مقاومتهاي ضد رژيمي را هدف گرفته است
 كساني صحبت مي كند كه در جريان خيزش "اعدام"اعدام هاي اخير، قوه قضائيه جمهوري اسالمي از 

خيزش . اخير مردم در شهر هاي مختلف كشور كه به دليل سهميه بندي بنزين رخ داد،دستگير شده اند
ه هاي توزيع بنزين بوسيله مردم خشمگين به اعتراضي دليرانه اي كه طي آن تعداد  زيادي از جايگا

آتش كشيده شد و ديكتاتوري حاكم تعداد زيادي از جوانان معترض كشور را در جريان آن دستگير 
با توجه به تهديد اعدام دستگير شدگان اعتراض اخير روشن است كه جان آنها به دليل شركت در . نمود

  .اين خيزش مردمي در خطر است
  

 نيروهاي انتظامي جمهوري اسالمي در برنامه سركوبگرانه اخيرشان كه تحت عنوان  از سوي ديگر
 اجرا مي شد در واقع جوانان و معترضين "طرح ارتقا امنيت اجتماعي" و "مبارزه با اراذل و اوباش"

محالت شهر ها را دستگير و به وحشيانه ترين شكل مورد ضرب و شتم قرار داده و با انداختن آفتابه 
اخيرا نيز روشن شده است كه يكي از كساني كه در . گردن آنها تحقيرشان را به نمايش مي گذاشتندبه 

اين برنامه سركوبگرانه آماج ضرب و شتم وحشيانه نيرو هاي انتظامي جمهوري اسالمي قرار گرفته و 
  . تير بوده است18مردمي -تحقير شده است يكي از فعالين جنبش دانشجوئي

در چنين چارچوبي است كه دادستان تهران در هنگام .  معرض خطر اعدام قرار داردكه هم اكنون در
 "افزايش امنيت اجتماعي" نفر ديگر نيز كه اخيرا جهت 17اعالم خبر اعدامهاي فوق اطالع داد كه 

  .دستگير شده اند به اعدام محكوم شده و در انتظار اجراي حكم مرگ خود مي باشند
  

مي چنين وحشيانه بر طبل اعدام مي كوبد و خود را ملزم مي بيند كه اينكه چرا جمهوري اسال
 به نمايش بگذارد قبل از هر چيز از اوج گيري مبارزات مردم و 60وحشيگري هاي خود را مثل دهه 

جمهوري    تهاجم وحشيانه اخير نشان مي دهد كه. ترس سردمداران رژيم از اين امر ناشي مي شود 
سي مي داند كه چه خشم و نفرت فزاينده اي در اعماق جامعه و در بين مردم اسالمي بهتر از هر ك
اعتراضات زنان بر عليه پوشش . و سياستهاي ضد مردميش  وجود دارد نسبت به سلطه او

اجباري،مبارزات دانشجويان بر عليه ديكتاتوري و براي آزادي و جوشش هاي روزمره در صفوف  
اجهاي دستجمعي كارفرمايان و دولت وابسته اي كه خود بزرگترين كارگران بر عليه اجحافات و اخر

كارفرماي كشور است و فرياد رساي مليتهاي تحت ستم بر عليه بيدادگريهاي نظام حاكم همه و همه 
به واقع . انعكاسي از خشم و نفرتي است كه در اعماق جامعه بر عليه وضع موجود در غليان است

مبارزات و اعتراضاتي . ز مبارزات و اعتراضات مردمي به گوش نرسدروزي نيست كه اخبار جديدي ا
كه انعكاس اوضاع بحراني نظام پوسيده حاكم بوده و منجر به رشد پريشاني و هراس در رژيم 

به همين دليل  .وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي نسبت به چشم انداز اين اوضاع بحراني است
ش گسترده اي به مردم بوديم طبق معمول در ابتدا اين زنان بودند كه به هم در ماههاي اخير شاهد يور

بهانه بد حجابي مورد تعرض قرار گرفتند تا با محكم كردن بند هاي اسارت آنها زنجير هاي اسارت كل 
و سپس به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش به جان جوانان افتاده و با نمايش . جامعه را محكمتر سازند

 ددمنشانه آنها و تحقيرشان قدرت نمائي كردندو حال  بساط اعدام راه انداخته و و رقص مرگ سركوب
  اقدامات جهت قدرت نمائي است كه تمامي اين نروش. به دار آويخته گان را به نمايش مي گذارند

  4بقيه در صفحه 
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  ، بخش بزرگي از قربانيان زنان

  !  لشكر كشي امپرياليستها به عراق
 محسن نوربخش

 

با يورش ارتش های تجاوزگر 

امريکا و انگليس به عراق و جنگ 

اين قدرتهای ضد مردمی ای که 

امپرياليستی بر مردم عراق 

تحميل نمودند هزاران نفر از 

مردم ستمديده اين کشور 

قربانی اين اشغالگری 

به رغم . امپرياليستی شدند

گذشت چند سال از اين هجوم  

و تبليغات امپرياليستی در مورد 

برقراری دمکراسی به جای رژيم 

جنايتکارصدام هر روز که می 

ارشات دهشتناک گذرد اخبار و گز

تری از شرايط جهنمی ای که 

امپرياليستها برای مردم آفريده 

بنا به . اند منتشر می شود

گزارشات موثق تنها تا ژوئيه 

شصد و پنجاه ) ٢٠٠٦(سال قبل 

و پنج هزار نفر غير نظامی 

قربانی اين تهاجم وحشيانه 

  .شده اند

  

البته این ارقام به هيچ رو تعداد 

عراق را قربانيان جنگ در 

چرا که . منعکس نمی کنند

تقریبا یک سال پس از انتشار 

 ، ٢٠٠٧آمار فوق، در اوائل سال 

عليرغم نارضایتی افکار عمومی 

مردم آمریکا از به درازا کشيده 

شدن مدت زمان جنگ ، پنتاگون 

 سرباز ٢١٠٠٠با ارسال بيش از 

تازه نفس ، هجوم ارتش آمریکا 

به خاک عراق را وارد مرحله 

این مرحله از .  دید تری کردج

جنگ با کشتار بيرحمانه مردم 

 آغاز شد ”عنبر“عراق در نواحی 

که در مقایسه با فاجعه در شهر 

فلوجه ، تا به حال ابعاد به مراتب 

وحشتناک تری به خود گرفته 

با در نظر گرفتن قتل عام .   است

های مسلح از یکدیگر  دار و دسته

درت ، و با انفجار بمب های پرق

در کوچه و بازار شهر بغداد و 

حومه ، اکنون بعد از گذشت یک 

سال ، دیگر شمار کشته شده 

گان غيرنظامی باید هزاران نفر از 

  . آمار فوق فرا تر رفته باشد

  

اما قربانيان اين جنگ تنها به 

مردمی که در بمب باران های 

فجيع و دلخراش ارتش اشغال گر 

ا و آمریکا و در زیر آوارخانه ه

بازند و شهرها يشان جان می 

یا بوسيله انفجار بمب در معابر 

بمب هائی که توسط (عمومی 

دارودسته های ارتجاعی کار 

 ميشوند  کشته)گذاشته شده 

محدود نمی شود بلکه چند 

ميليون عراقی که به خاطر 

شرايط جنگی مجبور به خروج از 

عراق و يا فرار از شهر و ديار خود 

راق سرگردان شده و در خاک ع

اند نيز بخشی از قربانيان اين 

بزرگترين جنايت قرن حاضر می 

باشند که در ميان آنها زنان و 

کودکان عراقی جايگاه ويژه ای 

به خصوص که به خاطر . دارند

 پدر - سلطه نظام مرد ساالری

ساالری حاکم بر عراق، زنان و 

کودکان از هر سو در معرض خطر 

  . اند

يکه  دختران برای نمونه در حال

و زنان عراقی در زندان ها ی 

اين کشور توسط سربازان 

آمریکائی و انگليسی مورد 

شديد ترين شکنجه ها و آزار 

ها قرار  می گيرند اما در 

صورتيکه شانس بياورند و آزاد 

شوند تازه بعد از آزادی بايد 

پاسخگوی تجاوز جنسی 

باشند که در زندان بوسيله 

ها روا شده سربازان بيگانه بر آن

و بسياری از آن ها . است 

" دفاع ناموسی"تحت عنوان 

به دست اقوام نزدیک خویش 

تجاوز به .  شوند کشته می

دختران و زنان نيز منحصر به 

نيروهای اشغال گر نيست ، 

بلکه گروه های ارتجاعی 

مسلح هم با ربودن فرزندان و 

زنان نيروهای مخالف و با 

قام تجاوز جنسی به آن ها ، انت

بمب گذاری های دارو دسته 

 های رقيب  را از آنها می

  . گيرند

  

در شرايطی که مرد نان آور 

خانواده حساب می شود با 

کشته شدن پدر یا شوهر یعنی 

، زن و " نان آور خانه"تنها 

فرزندان او بی پناه شده و بدون 

 سرپرست و حمایتی درهيچ 

. شرايط جنگی آواره می شوند

و زنان عراقی در واقع کودکان 

بخش بزرگی از قربانيان این جنگ 

امپریاليستی محسوب می 

به راستی در شرایط .  شوند

ادامه جنگ چندین ساله ، آن ها 

با از دست دادن سرپرستان خود 

  چگونه باید امرار معاش کنند؟ 

  

در گزارشات مستند داده شده 

در مورد شرايط زندگی مردم 

عراق روایات بسياری در مورد 

ودن دختران نوجوان بی رب

سرپرست عراقی توسط باند 

های جنایتکار غير سياسی و 

فروش آن ها به شيوخ کشور 

.  های همسایه وجود دارد

بسياری از این دختران و زنان یا 

فریب گفته های باند های 

را خورده اند که " قاچاق انسان"

زندگی راحت و شيرینی را در آن 

های عراق به آنها سوی مرز 

 و یا این که به ده داده اندوع

خاطر نبود در آمد دیگری و برای 

حمایت از خانواده خود آگاهانه به 

  . خود فروشی تن داده اند

  

عدم امنيت اجتماعی و خرابی 

اوضاع اقتصادی باعث سيل 

مهاجرین عراقی برای فرار از 

شرایط وحشتناک شان به کشور 

.  های عرب همسایه شده است

 ها سوریه یکی از این کشور

است که از شهروندان 

کشورهای عربی ویزا نمی 

قدر که ورود  اما همان.  خواهد

به اين کشور آسان است پيدا 

کردن کار امر محالی است چرا 

که در اين کشور به جز 

فلسطينی ها بقيه مهاجرین 

کشور های عربی از حق کار 

.   کردن محروم می باشند 

انتظار دولت سوریه اینست که 

جرین با خرج پول های ذخيره مها

شده خود در اين کشور به 

بر !  زندگی خود ادامه بدهند

طبق آمار کميسيون عالی 

سازمان ملل برای پناهنده گان 

سياسی ، تعداد رسمی 

مهاجرین و آواره گان جنگ عراق 

که در کشور سوریه زندگی می 

کنند بيش از یک و نيم ميليون 

نفر بر آورد شده است ، در 

يکه به گفته مدد کاران حال

اجتماعی رقم واقعی خيلی 

  .بيشتر از این هاست

  

طبق گفته یک مددکار 

اجتماعی که با مهاجرین 

عراقی در سوریه کار می کند 

، همسران سه برادر که در 

جنگ عراق کشته شده بودند ، 

به سوریه رفته و برای سير 
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  ...نمايي از ترسقدرت  

کردن شکم فرزندان خود 

مجبور به تن فروشی شده 

شب به نوبت ، به آنها هر .  اند

خارج از خانه ميروند و با 

فروش تن خود مخارج فردای 

.   خانواده را تهيه می کنند  

این نوع امرار معاش به منظور 

بقا برای مهاجرین عراقی که 

در محله های فقير نشين و پر 

جمعيت سوریه زندگی می 

کنند تنها انتخاب ممکن است 

 چرا که در  شرایط عدم اجازه

کار چاره ديگری جز اين جهت 

تهيه مخارج ماهانه کرایه خانه 

و سير کردن شکم خود و 

خواهران و برادران و فرزندان 

  در واقع  آن ها.شان را ندارند

مجبور به تن فروشی و عرضه 

خواهران و دختران جوان خود می 

  .باشند

  

در طول سالهای اشغال عراق 

مسئله سوءاستفاده از زنان و 

عراقی در سوريه به آنجا دختران 

رسيده که دولت اين کشور برای 

جلب توریست های سکس از 

کشور های ثروتمند عربستان 

سعودی و جزایر خليج ، تعداد 

بسيار زیادی کلوپ های شبانه 

پایتخت آن (در حومه دمشق 

 که به ایجاد کرده است )کشور

 اين .  معروف شده اند" کازینو"

 قمارخانه ها را نبايد با" کازينو"

کازینو ها " این ها اشتباه گرفت ،

محل  محل قمار نيستند بلکه" 

و مصرف مشروبات خريد تن زنان 

خبرنگاران و .  می باشند الکلی

روزنامه نگاران خارجی که از این 

 اند از کلوپ ها دیدن کرده

جنایاتی صحبت می کنند که هر 

شب تا پاسی از صبح در اين 

روش اماکن رخ می دهد و آن ف

دختران نو جوان عراقی از سن 

دخترانی .  ساله به باالست١٢

که گاه به کمک آرایش غليظ ، 

سعی در بيشتر نشان دادن سن 

ارزانی قيمت .   واقعی خود دارند

تن فروشان کم سن و سال 

عراقی که بسياری از آن ها 

توسط خاله ها و عمه های خود 

به اين اماکن برده ميشوند 

فالکت بار و حکایت از شرایط 

حزن انگيزی دارد که این 

مهاجرین جنگ زده در آن بسر 

  . برند می

شکی نيست که هر انسان 

آزادیخواهی با خواندن حتی 

شرح کوتاه پاره ای از مصائب و 

مشکالت کودکان و زنان عراقی 

که در باال به آن اشاره شد ، از 

ِاعمال این همه جنایات که بر 

مردم یک کشور روا می شود 

بنابراين  .قلبش به درد می آید

آگاهی به شرایط زندگی این 

نوع قربانيان جنگ عراق باید 

درس عبرتی باشد برای آن 

دسته از ايرانيانی که برای 

لشکر کشی امپریاليسم 

آمریکا به ایران لحظه شماری 

و اين حماقت را با ! می کنند

ضرورت سرنگونی جمهوری 

در . اسالمی توجيه می کنند

 که هدف از نابودی شرايطی

جمهوری اسالمی  دستيابی 

به آزادی و دمکراسی و تحقق 

مطالبات سرکوب شده مردم 

طرفداران آشکار و می باشد 

حل مسئله جمهوری نهان 

اسالمی به وسيله امريکا 

سفيهانه  چشم بر نتايج 

الزامی حمله امريکا به ايران 

می بندند و به جای حمايت از 

ا جهت انقالب به دست توده ه

سرنگونی جمهوری اسالمی 

برای رسيدن به آزادی  انقالب 

بر آورد کرده و " پر هزینه"را 

خيال  سقوط رژیم جمهوری 

اسالمی همچون سقوط رژيم 

صدام حسين توسط ارتش 

 .آمریکا را در سر می پرورانند

چنين کسانی نمی خواهند 

بفهمند که  اشغال عراق بوسيله 

راسی امريکا اگر به آزادی و دمک

منجر نشد اما هزینه گزافی که 

شامل جان  چند صد هزار 

عراقی  می باشد به بار آورد و 

همچنين چند ميليون عراقی را 

بی خانمان و آواره نمود که در 

باال به گوشه کوچکی از 

  .سرنوشت آنها اشاره شد

  

آن چه در عراق اتفاق افتاده 

بوضوح نشان ميدهد که 

ر امپریاليست ها جهت تسلط ب

بازارهای منطقه با صدور جنگ 

های تحميلی خود به جز مرگ و 

مير ، انهدام و خرابی ، فقر و 

فالکت چيز دیگری برای مردم 

.   ستمديده  به ارمغان نمی آورند

مردم کشور ما برای رهائی از 

استبداد جمهوری اسالمی ، 

برای سرنگونی رژیمی که 

وابسته به سرمایه داری جهانی 

ابودی سلطه است و برای ن

امپریاليسم در ایران ، در جهت 

ساخت ایرانی آباد و آزاد و عاری 

از هر نوع استثمار باید تنها به 

بازوی پرتوان کارگران و سایر 

باشند و اقشار زحمتکش متکی 

اين را تجربه خلقهای جهان . بس

و از جمله مردم عراق به عينه به 

. اثبات رسانده است

        

  2ازصفحه 

  

سردمداران جمهوری اسالمی . ترش فضای رعب و وحشت در جامعه است و گس

حتی قبل از سهميه بندی بنزين بر آنچه که در اعماق جامعه می گذشت آگاه بوده و 

با اين اقدامات می کوشيد ند از سر ريز شدن هر چه بيشتر خشم و نفرت مردم به 

  .خيابانها جلوگيری کنند

داد که چه پتانسيل خيزشی عظيمی در اعماق شورشهای خودبخودی بنزين نشان 

اين شورشها نشان داد که چگونه فنر خشم مردم که  با نيروی . جامعه نهفته است

سرکوب فشرده گشته اگر به هر دليلی به بيرون بجهد مردم خشمگين دنيای اين 

. جنايتکاران را به آتش می کشند همانطور که جايگاه های بنزين را به آتش کشيدند

. نابراين اين نمايش جنايت  حاصل وحشت سردمداران رژيم از اين احتمال می باشدب

  .به واقع اين نمايش سرکوب پاسخ جمهوری اسالمی به خيزشهای اخير مردم ماست

 

 

آنها می کوشند با ايجاد فضای رعب و 

وحشت در سطح جامعه ،بر ترس خود 

فائق آمده و از شعله ور شدن آتش خشم 

ی کنند تا چند صباحی بيشتر مردم جلوگير

بر سر قدرت مانده و بيشتر خون مردم را 

اما مردم ستمديده چاره ای جز اين . بمکند

ندارند که بپاخيزند و همه نظام حاکم را به 

آتش بکشند و پايه های يک نظام مردمی 

اين تنها راه رهائی . و دمکراتيک را بنا نهند

  . است
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  ،" بِلَك واتر"  آمريكايي شركت:مزدوران ما در عراق

  !ظهور قدرتمندترين ارتش مزدور در جهان 
  غالم اميدوار: يه و تنظيمته          ٢٠٠٧ ژانويه ٢۶

 

   

د يک برنامه تلويزيونی، با اضافه کردن ضمائمی از سوی مترجم  است که در متن زير، ترجمه آزا: توضيح(
ميدانهای جنگ در عراق تهيه و در ماه های اخير از تلويزيون های امريکا " خصوصی سازی"رابطه با 

  .)پخش گرديده است

  

ده در  روز پنجشنبه پنج تن از کارکنان شرکت امنيتی خصوصی بلک واتر اياالت متح:مقدمه برنامه

چند ساعت بعد رئيس جمهور بوش . يک منطقه از بغداد در جريان سقوط يک هلی کوپتر کشته شدند

در سخنرانی ساالنه اش موضوعی را مطرح نمود که برخی ها آن را افزايش اعالم نشده تعداد 

  . مزدوران آمريکا در عراق می نامند

  

بلک "سنده چهارمين کتابش به نام  نويJeremy Seahillدر همين رابطه با جرمی اسکی هيل 

نام شرکت امنيتی خصوصی . صحبت خواهيم کرد" ظهور قدرتمندترين ارتش مزدور در جهان: واتر

روز سه شنبه چند ساعت پيش از . بلک واتر اياالت متحده دوباره در اخبار مطرح شده است

 در يک منطقه پر سخنرانی ساالنه رئيس جمهور جورج بوش يکی از هلی کوپترهای اين شرکت

 گزارش ها – همه آمريکائی به هالکت رسيدند –خشونت بغداد سقوط نمود و پنج سرباز بلک واتر 

حاکی از اين می باشند که اين افراد اعدام شده اند؛ چرا که آثار زخم های گلوله در پشت سرشان 

  .ديده شده است

  

آنها تنها يک بيانيه صادر . ين ندادشرکت بلک واتر هيچ اطالعاتی در مورد جزئيات هويت مقتول

مرگ آنها شرايط غيرعادی را ياد آوری می کنند که افراد داوطلب ما تحت آن : " کردند و گفتند

البته رئيس جمهور بوش در سخنرانيش ." خدمت کرده تا آزادی و دمکراسی برای عراق بياورند

ضوع پرداخت که يک دوجين شرکت اما او درسخنرانيش به اين مو. اشاره ای به آن واقعه نکرد

  ! نياز به سربازان بيشتر: امنيتی خصوصی مانند بلک واتر را به عراق آورده است

آيا رئيس جمهور ): مجری برنامه(امی گودمن 

قصد دارد جهت کاستن از هزينه ها و خسرانهای  

جنگ منابع ديگری درگير اين مسئله سازد؟ مهمان 

يادآوری کرده که  بعدی من که در نوشته اخيرش 

. چگونه ميدانهای جنگ نيز خصوصی شده است

.  می باشدJeremy Seahillجرمی اسکی هيل 

پافين به معنی يک  (Puffinوی بنيان گذار پافين 

مرغ دريائی است که دارای پرهای زينتی به رنگ 

سياه و سفيد است و در آبهای اقيانوس آتالنتيک 

 –ناسيون  (و نويسنده مؤسسه ملت)   م–می زيد

چهارمين کتاب او، .   استNation Institute) م

ظهور قدرتمندترين ارتش مزدور در :"بلک واتر

او مقاله ای در شماره ديروز . نام دارد" جهان

مزدوران ما در "لوس آنجلس تايمز به عنوان 

اکنون او در استوديو به من . نوشته است" عراق

  . می پيوندد

  

جورج بوش هيچ اشاره رئيس جمهور : امی گودمن

يعنی کشته شدن پنج سرباز مزدور (ای به واقعه 

در سخنرانی ساالنه اش )  م–بلک واتر در بغداد 

 در کنگره ٢٠٠۶منظور سخنرانی آخر سال (نکرد 

 –موقعيت کشور  (State of the Unionبه نام 

می باشد، اما او به اين موضوع که يک دوجين ) م

انند بلک واتر به شرکت های امنيتی خصوصی م

احتياج به : عراق کشيده شده اند اشاره نمود

  .سربازان بيشتر

  

حال با هم به قسمتی از سخنرانی ساالنه جورج 

امشب از کنگره می خواهم : "بوش گوش می کنيم

 سرباز ٩٢٠٠٠که افزايش يک لشکر مرکب از 

کار . فعال را برای پنج سال آينده تصويب کند

با هم انجام دهيم ساختن ديگری که می توانيم 

اين . لشکری از خدمه داوطلب غير نظامی می باشد

لشکرها مثل نيروی ذخيره ارتش مان عمل خواهد 

آنها فشار وارد بر ارتش را کاهش می دهند؛ . کرد

به ترتيبی که ما اجازه خواهيم يافت تا غير 

منظور مزدورای نظير نيروهای بلک (نظاميانی 

تهای باالزمانی که آمريکا به را با مهار)  م–واتر 

آنها نياز دارد در خارج از آمريکا در مأموريت 

  )١. "(هائی به خدمت بگيريم
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مهمان بعدی . آيا پرزيدنت قصد دارد هرچه بيشتر جنگ را به منابع ديگری محول کند: امی گودمن

می جر" بلک واتر يادآوری خوبی است که چطور جنگ عراق خصوصی گرديده: "من ميگويد

  .خوش آمديد" دمکراسی همين حاال"اسکی هيل به برنامه 

  

منظورش از خانه اين است که او قبًال در همين (خوشحالم که به خانه برگشته ام : جرمی اسکی هيل

  )  م–همکار امی گودمن بود " دمکراسی همين حاال"راديو و همين برنامه يعنی 

  

اما جرمی، . يم در برنامه شرکت کند آنها رد کردندما از نماينده بلک واتر دعوت کرد: امی گودمن

  بلک واتر چيست؟. اجازه بدهيد اول درباره بلک واتر صحبت کنيم

  

 به عنوان محل خصوصی آموزش ١٩٩۶بلک واتر شرکتی است که در سال : جرمی اسکی هيل

يران بلند همه آنها مد. نظامی در نزديکی مرداب بزرگ ماللت انگيز کارولينای شمالی ساخته شد

آنهابلک واتررا به مثابه . پرواز وافسران سابق نيروی دريائی و ديگر نخبگان نيروهای ويژه هستند

برنامه ای می ديدند که بتوانند از طريق آن از قبل طرح های پيش بينی شده برای خصوصی کردن 

پيش بينی ها بلک خوب ببينيد امروز يکدهه پس از آن . ميدانها جنگ سودهای کالن نصيب خود کنند

  . واتر بزرگترين و قدرتمندترين ارتش خصوصی مزدور در دنيا می باشد

  

 هزار سرباز آماده به خدمت، بزرگترين پايگاه نظامی خصوصی، يک ٢٠٠٠٠اين شرکت که دارای 

 جنگنده و از جمله هلی کوپترهای جنگی می باشد، اکنون به پاسدار به اصطالح جنگ ٢٠ناوگان با 

اين شرکت به دست يک فعال راست مسيحی، يک .  وريسم دولت بوش مبدل گرديده استعليه تر

جنرال سابق نيروی دريائی به نام اريک پرينس اداره می گردد که خانواده اش يکی از مدافعان مالی 

  .بوده است) ٢" (انقالب جمهوريخواهان"

  

کاری که گردانندگان . باشداريک پرينس يکی کمک دهندگان مالی بزرگ به بوش و متحدانش می 

اين شرکت کرده اند يک امپراطوری وحشتناک در نزديکی مرداب بزرگ ماللت انگيز کارولينای 

اين نيرو از .  نفررا در اطراف جهان مستقر کرده اند٢٣٠٠آنها نيرويی در حدود . شمالی ساخته اند

از پال برمر : ان محافظت کرده اندتقريبًا از همه ش. ديپلماتهای آمريکائی در عراق محافظت می کند

آنها همچنين در حال تعليم سربازان افغانستان . و جان نگروپونته تا سفير کنونی زالمای خليل زاد

آنها در منطقه دريای خزر هم بسيار فعال بوده اند، در اين منطقه پايگاهی برای نيروهای . هستند

آنها در آنچه  در دولت بوش به مثابه انقالب در . دويژه در فاصله چندين مايل از مرز ايران می سازن

آنها در واقع، منعکس کننده کار و زندگی ديک چينی و . امور ارتشی نام گرفته پيش قدم هستند

  . دونالد رامسفلد هستند

  

  منظور از کار و زندگی چيست؟: امی گودمن

د، يکی از آخرين کارهائی که بوش وزير دفاع بو. ببينيد، ديک چينی هنگامی که در دوران جورج اچ

قبل از پايان دوره ای که وزير دفاع بود انجام داد، ايجاد يک بازار بی سابقه و پرمنفعت برای 

او به بخشی از هاليبرتون . بود که ميرفت مديريتش را به عهده بگيرد)  م–هاليبرتون (شرکتی بنام

  .مت بورکراتيک ارتش را انجام دهدمأموريت داد که تحقيقاتی در مورد چگونگی خصوصی کردن قس

  

اين کار بطرز مؤثری زمينه حصول به ثروت های 

 آنطوريکه -بادآورده برای جنگ طلبان منفعت طلب

پس از يازده سپتامبر درجلوی چشمانمان اتفاق 

نکته قابل توجه اين که کلينتون . را  ريخت-افتاده

تمامًا با آن طرح ها و امورات توافق داشت، اما 

 روند از يازده سپتامبر بطرز چشمگيری اين

ديک چينی در زمان صدارت جرج . گسترش يافت

بوش اول پس از پايان دوره وزارتش در وزارت 

دفاع، به مؤسسه آمريکائی نئو محافظه کار 

انستيتوی آمريکن انترپرايز رفت يعنی همان 

موسسه ای که  نقش محوری در طراحی و پيشبرد 

زی دولت و نه تنها بر نامه های خصوصی سا

  .ارتش آمريکا ايفا نمود

   

بعدا هم که همين اشخاص به قدرت رسيدند، در 

اولين سخنرانی مهم و بزرگ رامسفلد که در تاريخ 

يکروز قبل از واقعه  (٢٠٠١دهم سپتامبر 

از طرف او ايراد )  م–تروريستی يازده سپتامبر 

" بوروکراسی پنتاگون"گرديد، قاطعانه بر عليه 

م جنگ کرد و گفت که آمده است تا پنتاگون را اعال

اين عبارت بعدا  در مقاله ای در . سازد" آزاد"

 Foreignمجله امورات خارجی فورين افيرز 

Affairsکه دولت –:  به اين گونه توضيح داده شد 

او .  بر خالف شرکت ها نمی تواند از بين برود

بايد دقيقًا اين را گفت و اضافه کرد که  بنابراين 

برای رقابت انگيزه کشف کنی، و رامسفلد گفت که 

دولت بايد مانند يک شرکت و نه يک بوروکراسی 

  . اداره گردد

  

به اين ترتيب شرکتی که آن ديدگاه را به واقعيت 

انقالبی در "مادی تبديل نموده، امروز کار خود را 

" انقالب"اين . نام نهاده است" امورات نظامی

و " قرن نوين آمريکائی"ژه همانا بخشی از پرو

  . جنبش نئو محافظه کاران است

لطفًا شرح دهيد که برداشت شما از : امی گودمن

سخنرانی رئيس جمهور در روزسقوط هلی کوپتر 

  بلک واتر چيست؟

خوب، هر چند که گزارشات : جرمی اسکی هيل

زيادی درباره اين مساله داده شده و عمومی 

ز افراد زيادی گرديده، ولی فکر نمی کنم هنو
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شگفت زده گردند اگر بدانند که سفير آمريکا و ديپلماتهای اياالت متحده در سراسر عراق و 

تأسيسات ديپلماتيک اياالت متحده و دفاتر منطقه ای اشغالگران عمًال از طرف مزدوران همين 

مين امنيت  ميليون دالری برای تأ٣٠٠بلک واتر يک قرارداد . موسسه حفاظت و پاسداری می شوند

و بنابراين از زالمای خليل زاد و ديگر ديپلماتهای اياالت متحده در عراق . ديپلمات ها بسته است  

 و البته،  گزارشات در مراحل اوليه ضعيف –در عين حال همانطور که ميدانيم . حفاظت می کند

زير آتش رگبار قرار  ظاهرًا يک کاروان ديپلماتيک آمريکائی در يک منطقه سنی نشين بغداد -هستند

گرفت، و يک هلی کوپتر بلک واتر به زمين نشست تا در مقابل رگبار به سمت ديپلماتهای آمريکائی 

آنها روی زمين درگيرزد و خورد شدند و چهار نفر از يک هلی کوپتر کشته . واکنش نشان دهد

يله آتش مقاومت و يا سپس هلی کوپتر ديگری که به کمک آمده بود پائين آورده شد، يا بوس. شدند

چهار نفر از پنج مردی که برای بلک واتر کار می کردند، طبق . در سيم های برق گرفتار آمد

آنچه در اين مورد جالب توجه . گزارشات در اثر اصابت گلوله به پشت سرشان به هالکت رسيدند

گفت که برای ديدن است اين می باشد که زالمای خليل زاد گفت که همراه آن مأموران بود و سپس 

ابهام در "او گفت شرايط مرگ آن افراد به دليل آنچه خودش . اجساد آنها به سردخانه رفته بود

اما من فکر می کنم به احتمال خيلی زياد آنها در حال محافظت . ناميد، نا روشن می باشد"  درگيری

ما گرچه شواهدی که چنين منظورم اين می باشد که . از خود زلمای و يا يک ديپلمات ارشد بودند

مردان "آنها :بگويد در دست نداريم، اما واقعيتی است که خود خليل زاد پيشقدم شد و گفت که 

من با آنها بودم و آنها را در مرده شوی خانه ديدم، همه اينها نشان می دهد حمله . بودند" خوبی

  . فوق می توانست حمله خيلی جدی عليه يک مقام ارشد بوده باشد

  

منظورت چيست؟ آيا شمار واقعی سربازان کشته شده اياالت متحده روشن است؟ : امی گودمن

 گذشت آنها را دقيق می شماريم؟ اين خيلی ٣٠٠٠منظورم اين است که آيا وقتی تلفات ما از شمار 

  واقعًا شمار کشته شدگان اياالت متحده چيست؟. پر اهميت می باشد

  

زيرا  رد ها تمامًا پاک . می؟ اگر منظور اين باشد، که جالب استکشته شدگان نظا: جرمی اسکی هيل

من می گويم ما بايد شمار سربازان کشته شده بلک واتر را نيز در مجموع شمار کشته . شده اند

من سال گذشته از مقامات تقاضاهای زيادی در اين ارتباط بر اساس قانون . شدگان حساب کنيم

اه هائی که شمار سربازان پيمانکاری کشته شده را کشف کرديم يکی از ر. آزادی اطالعات کردم

عمًال از طريق وزارت کار بود، زيرا که دولت يک بيمه فدرال ايجاد کرده که خيلی هم جدال برانگيز 

 اين بيمه، بيمه ای است که پيمانکارانی که در خارج از کشور به ارتش خدمات می دهند –است 

 خانواده از پيمانکاران در عراق ۶٠٠ن تا اواخر سال گذشته بيش از بنابراي. مشمول آن می شوند

پس فکر می کنم داريم از رقمی در اين حدود صحبت می کنيم و . برای مزايای اين بيمه فرم پر کردند

بخاطر . تازه اينها فقط پيمانکاران هستند که از مزايای فدرال در داخل اياالت متحده برخوردار هستند

م که اکثريت اين صدهزار پيمانکار که در عراق در حال حاضر فعاليت می کنند الزامًا داشته باشي

آمريکائی نيستند، چهل و هشت هزارتن از آنها طبق آمار دفتر جوابگوئی دولت، مزدوران شاغل در 

به اين ترتيب فکر نمی کنم دانستن شمار دقيق سربازان کشته شده . ارتش آمريکا در عراق هستند

زيرا که دولت بوش با اين شيوه يعنی استفاده از ارتش های خصوصی . ايی امکانپذير باشدآمريک

  )ادامه دارد(  . درگير گسترش اعالم نشده اشغالگری در عراق است

 معنای این نقشه در سخنان جورج بوش، یعنی عملی کردن ایجاد یک لشکر از خدمه  :١توضيح 
شه، زیرا که در دوران بحران که جنگ یعنی پدیده ذاتی داوطلب غير نظامی و نه صرفًا کشيدن نق

نظام سرمایه داری امپریاليستی در دستور کار طبقه حاکمه آمریکا و دولتش می باشد، آنها نياز 
به نظر من، دولتمردان امپریاليسم آمریکا از جنگ ویتنام آموخته .  به شمار بيشتری از سرباز دارند

خدمت "در حالی که . د رسوایی های دیگری برایشان ببار آوردخدمت اجباری می توان اند که 

یعنی خدمت کسی که برای تأمين " داوطلبانه
معاش، مثل همه افرادی که شغل بر می 
گزینند،شغلی و در اینجا شغل نظامی گری را بر 

این طرح فایده دیگری هم دارد و آن . می گزیند
این که ارتش دائمی یعنی بخشی از ماشين 

 طبقه حاکمه را در اذهان عمومی به سرکوب
خصوصًا . مثابه یک حوزه صرفا شغلی توجيه کنند

در شرایط بحرانی که بطور روزمره مؤسسات و 
کارخانه های بزرگ صنعتی بسته می شوند و 
کارگران دسته، دسته در رقم های بزرگ اخراج 
می شوند؛ درشرایطی که اقتصاد ظرفيت ایجاد 

ار از انسانهائی که مشاغل کافی برای آن شم
ساالنه به سن کار می رسند را ندارد و با ارتش 
ذخيره بيکاران جوان روبروست، خدمت در این 

باید . ارتش یک فرصت شغلی معرفی می گردد
این را اضافه کرد که علی رغم همه مؤلفه های 
باال بورژوازی امپریاليستی آمریکا بدليل مخالفت 

ن شمار افراد مورد مردم با جنگ تا کنون از تامي
ارتش در تمام . نياز ساالنه اش ناتوان بوده است

مناطق کارگری و مناطقی که زحمتکشان آمریکا 
بویژه دو گروه از مردم واقعًا تهيدست یعنی سياه 
پوستان و مناطق التين نشين زندگی می 
کنند،دفاتر بی شماری برای استخدام سرباز از 

.  باز کرده استميان جوانان سياه پوست و التين
و حتی تبليغ می کند که به هر سرباز پس از 
پایان خدمتش برای ادامه تحصيل و کسب آموزش 

فکر می - های حرفه ای دیگر مبلغ چشمگيری
در مورد بلک واتر و .  خواهد داد- دالر۴٠٠٠٠کنم 

که مانند -نيروهای خصوصی از این دست 
انحصارات دیگری از جمله هاليبرتون و بکتل و 
انحصارات نفتی آمریکا که از قبل خود ميدانهای 

ميلياردها ... جاری جنگ در عراق و افغانستان و 
دالر از ثروت خلقهای عراق و افغانستان را دارند 

 باید گفت که بلک واترها جهت -چپاول می کنند
سربازگيری صرفًا از آمریکا سربازگيری نمی کنند 

تين نيز با بلکه از برخی از کشورهای آمریکای ال
پرداخت نصف و یا حتی کمتر از نصف دست مزدی 
که به سربازان آمریکائی می دهد نيروی مزدور 

در واقع یکی از وظایف اصلی . استخدام می کنند
کشورهای تحت سلطه امپریاليسم، در اختيار 
گذاشتن کارگر ارزان به انحصارات امپریاليستی و 

 ماشين در این مورد برای تامين نيروی انسانی
  .سرکوب دول امپریاليستی ست

  
 منظور از انقالب چمهوریخواهان برنامه  :٢توضيح 

های بغایت و بی نهایت ضد کارگری طبقه حاکم 
آمریکا ست که خصوصًا حيات و معاش زحمتکشان 

برنامه . سياه پوست و التينی را نشانه رفته است
هایی که اساس آن پرداخت همه گونه 

ها دالری به انحصارات سوبسيدهای ميليارد
مختلف آمریکا از طرف جمهوریخواهان به رهبری 
نيوت گنگریچ جمهوریخواه می باشد که آن زمان 

این انقالب در مياه نخبگان . سخنگوی کنگره بود
. آمریکا به انقالب به رهبری نيوت معروف گردید

این نکته پر اهميت را اضافه کنم که بخش های 
 که در دوران ریاست زیادی از آن برنامه ها

جمهوری کلينتون بوقوع پيوستند و زحمتکشان 
آمریکا را بيشتر به خاک سياه نشاندند، با امضای 

رئيس جمهور سياه "نوک قلمی کلينتون فریبکار 
که رذیالنه دفتر خود را بعد از پایان دوره " پوستان

ریاست جمهوریش در هارلم یعنی منطقه سياه 
 باز کرد، به تصویب پوستان محروم و زحمتکش

تعرضی وحشيانه تر " انقالب"نتيجه این . رسيدند
از قبل به سطح معيشت محرومترین اقشار و 
زحمتکش آمریکا و از جمله زنانی بود که به 
تنهائی بدون همسر، سرپرستی خانواده خود را 

انسانهائی که درصد باالئی از آنان . به عهده دارند
ن بردن برنامه های به معنی واقعی بر اثر از بي

حقوقی .وحقوق اجتماعی ضربه خوردند"  رفاهی"
  .که محصول مبارزات زحمتکشان آمریکا بود
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  !جرقه اي از شعله هاي خشم مردمسهميه بندي بنزين و 

از شبکه " سهميه بندی بنزین"شب سه شنبه پنجم تير ماه ، به دنبال اعالم آغاز اجرای طرح 

گرفته تا سنندج و یاسوج و تهران در شهرهای مختلف ایران از حمتکش سراسری تلویزیونی، مردم ز

 با به آتش کشيدن پمپ بنزین ها ، ساختمان بانک ها ،  تا فرصتی بدست آوردندکرمانشاه و تبریز،

ادارات دولتی و فروشگاه های زنجيره ای خشم و نفرت خود را از رژیم سرمایه داری وابسته به 

  .می به نمایش بگذارندامپریاليسم جمهوری اسال

 

و به اصطالح ضد شورش در مقابله با مردم خشمگينی که ساعت ها در راه " امنيتی"نيرو های 

بندان ها و صف های طوالنی اتومبيل به سر برده بودند ، به ضرب و شتم و دستگيری آن ها 

های خود فرار را بر " خودرو"با ترک ، م به پمپ بنزین ها نبودنددر بعضی از نقاط دیگر ، زمانی که قادر به جلوگيری از هجوم مرد.  پرداختند

 مبنی بر تيراندازی از طرف نيروهای مسلح دولتی و زخمی شدن بسياری از مردم عادی و کشته شدن یخبر های.  قرار ترجيح دادند

  .که جامعه در آن می سوزد، حاکی از تب التهابی است که مرتب به گوش می رسدسه نفر در اوائل نيمه های شب سه شنبه 

  

رسيده بود از خرداد ماه امسال به اجرا گذاشته شود ، اما به " مجلس"قرار بود که طرح جيره بندی بنزین که چندی پيش به تصویب 

فتاده دالیل مختلفی از قبيل تاخير در آمادگی برنامه های کامپيوتری کارت های سهميه ، اجرای این طرح تا ششم تير ماه به تعویق ا

زمانی که جامعه در بحران های اقتصادی ناشی از خصوصی سازی ، تورم ، گرانی ، تعليق پرداخت حقوق ماهانه کارگران ، فقر و .   شد

گرسنگی و بيکاری به سر ميبرد ، مردمی که مصائب و مشکالت کوپن و جيره بندی دوران فالکت بار جنگ ارتجاعی و تحميلی 

چيزی به جز گران کردن یک ليتر بنزین به ضریب " سهميه بندی بنزین"به خاطر دارند خوب می دانند که طرح امپریاليستی با عراق را 

  . تصاعدی آن نيست که این خود باعث افزایش سرسام آور قيمت همه کاال ها و حتی مسکن خواهد شد

 

 اثرات ناگواری که این امر بر زندگی آنان به جای می اعتراض خشماگين توده های رنجدیده ایران به طرح سهميه بندی بنزین با توجه به

اتفاقًا این رژیم بحران زده که جز با سرکوب خونين توده ها . گذارد، امری نبود که برای رژیم جمهوری اسالمی غير قابل پيش بينی باشد

اراذل و "و حمله به جوانان و " ا بدحجابیمبارزه ب" قادر به حفظ حاکميت خویش نيست، از چندی پيش با حمله مجدد به زنان تحت عنوان

هدف از . ناميدن آنان، در جهت ایجاد ترس و وحشت در جامعه اقدام نموده و به نمایش قدرت در مقابل توده های مردم  دست زد" اوباش

رفت و رژیم خود می همه این نوع قدرت نمائی و چنان سرکوب های وحشيانه که در کوچه ها و خيابان ها در جلوی چشم مردم صورت گ

کوشيد با دعوت خبرنگاران و غيره اخبار وحشيگری هایش را در رسانه ها انعکاس دهد، جز زهر چشم گرفتن از توده های زحمتکش و 

مبارز ایران برای جلوگيری از اعتراضات و مبارزات خشماگين آنان در مقابل طرح های ضد خلقی ای نظير طرح اخير سهمينه بندی بنزین 

مردم مبارز ایران عليرغم همه ترفند های رژیم باز در مقابل طرح ضد خلقی اخير، برای تحقق خواستهای ! اما زهی خيال باطل. دنبو

. عادالنه خود و مقابله با اقدام حکومتی جهت چپاول هر چه بيشتر دست رنج آنان به نفع سرمایه داران، به ميدان مبارزه پای نهادند

  .             ، جرقه ای از شعله های خشم مردم ماستوز در خيابان های تهران و شهر های دیگر بر پا شدهشعله های آتشی که امر

  

  !درود به توده های مبارزی که تسليم و تمکين  را نمی پذیرند

  !   رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمیمرگ بر

  !ایران ر، نابود باد سيستم سرمایه داری دنابود باد امپریاليسم

  !          زنده باد انقالب 

  با ایمان به پيروزی راهمان

   ٢٠٠٧ ژوئن ٢٨ - ١٣٨۶ تير ٧پنجشنبه   -چریکهای فدایی خلق ایران

 

 !مرگ بر امپرياليسم سگهاي زنجيريش
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   1378در گراميداشت قيام پرشكوه هجدهم تيرماه 
  

ا  تير ، رشد مبارزات پرشور و آميخته ب١٨ مردمی –در آستانه هشتمين سالگرد جنبش دانشجوئی 
جسارِت انقالبی دانشجویان عليه رژیم سرکوبگر  جمهوری اسالمی در دانشگاه های سراسر کشور 

مرگ بر استبداد ، مرگ بر "شعار های .   گواهی است بر اعتالء روزافزون جنبش دانشجوئی
و وارونه نگاهداشتن و آتش زدن عکس های احمدی نژاد ، همه " مزدور ، برو گمشو"، " فاشيسم

جمهوری اسالمی در  مردمی گر خشم و نفرِت به حق دختران و پسران دانشجو از رژیم ضدنمایان 
رژیمی که حامی سرمایه داران وابسته به امپریاليسم است و تحمل .   سالهای اخير بوده است
را ندارد و برای ایجاد رعب و وحشت جهت حفظ و بقاء هرچه  مخالفت شنيدن کوچکترین صدای

ادی خود از مبادرت به هيچگونه عمل سرکوبگرانه و بيرحمانه ای خودداری نمی بيشتر نظام استبد
 .ورزد

 
 در شرايطی که تبليغات کر کننده اش در مورد ١٣٧٨ تير ١٨رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی در 

اصالح پذيری نظام حاکم گوش فلک را کر کرده بود ، با يورش جنايتکارانه اش به دانشگاه ها تحت 
و با هجوم به دانشجويان مبارز و ریختن خون پاک جوانان آزادیخواهی که به عنوان اعتراض به خيابان ها " انقالب فرهنگی"عنوان 

خاتمی را به کنار زد و بار ديگر چهره کریه و خونخوار واقعی دیکتاتوری حاکم را " لطافت"آمده بودند ، ماسک تزویر و دوروئی 
ديگر نشان داد اين رژيم ددمنش همچون سلف خود رژيم وابسته به امپرياليسم شاه که با  واقعيتی که بار .  بنمایش گذاشت

 دشمنی خود را با جنبش دانشجوئی نشان داده بود فاقد هرگونه پتانسيل ١٣٣٢ آذر ١٦آتش گشودن به روی دانشجويان مبارز در 
 .اصالح بوده و راهی جز سرنگونی آن وجود ندارد

  
 ، سردمداران جمهوری اسالمی با چوب حراج زدن به معادن و منابع طبيعی کشور و غارت درآمد های در طول عمر این رژیم

هنگفت با ارقام سرسام آور حاصله از فروش گاز و نفت ، بودجه های کالن وزارت عریض و طویل اطالعات ، سپاه پاسداران  و دیگر 
تماعی و من جمله جنبش دانشجوئی را سرکوب و يا از مسير ارگان های سرکوب کننده را فراهم ميکنند تا جنبش های اج

کوشش های ضد مردمی و  تهدید ، تعليق و اخراج ، احضار به کميته های انضباطی و  ولی عليرغم  .انقالبی منحرف سازند
ال های رژیم دادگاه ها ، دستگيری و بازداشت دانشجویان که همواره توام با سخت ترین شکنجه های قرون وسطائی در سياهچ

بوده است ، اين رژيم هرگز نتوانسته است خللی در عزم دانشجویان در مقابله با دفتر حراست و بسيج و مقامات دانشگاهی و 
 .دولتی وارد نماید

  
ه ترین آحاد جامعه ب" حساس"دانشجویان بمثابه روشنفکر ترین و آگاه ترین قشر جامعه ، از نظر گردانندگان ديکتاتوری حاکم از 

و " افزایش امنيت اجتماعی"رژیم منفور جمهوری اسالمی هنگام تحميل طرح های ضد مردمی خود از قبيل طرح .  حساب ميایند
این مسئله ای است که .   و گران کردن آن همواره نگران عکس العمل دانشجویان در جامعه است" سهميه بندی بنزین"یا طرح 

ه خصوص از سلف خود ، رژیم وابسته به امپریالسم پهلوی ، وقتی که قيمت بليط  اتوبوس این رژیم بارها آن را تجربه کرده و ب
های شرکت واحد را گران کرد و دانش آموزان و دانشجویان با به آتش کشيدن اتوبوس ها و مينی بوس ها ، جواب دندان شکنی 

 .به آن ها دادند ، یاد گرفته است
  

 لنينيسم و –جنبش دانشجویی که یکی از ویژگی های بارز آن رشد گرایش به مارکسيسم در سال های اخير ، شکوفائی دو باره 
 آنها از خطر  .اندیشه های کمونيستی در آن می باشد ، ترس و وحشت عظيمی در دل سران جمهوری اسالمی انداخته است

تم و بويژه جنبش کارگران و بر قراری پيوند جنبش دانشجوئی با ساير جنبشهای ضد امپرياليستی و دمکراتيک توده های تحت س
با توجه به اين واقعيت است که دانشجويان آگاه و مبارز بايد ضمن  .  يک رهبری انقالبی در راس آن بر عليه نظام حاکم در هراسند

جنبش  ایرگرانبهای مبارزات خود و سایر جنبش های مردمی ، برای پيوند جنبش دانشجوئی با س درس گيری و استفاده از تجارب
ستم ایران بکوشند و تالش نمايند تا اين جنبش به وسيله ای برای گسترش يک انقالب  تحت های های آزادیخواهانه توده

 –اين يکی از درسهای مهمی است که جنبش دانشجوئی   .اجتماعی قهر آميز بر عليه کليت نظام ديکتاتوری حاکم بدل گردد
 . به ما آموخته  است٧٨توده ای سال 

  
 گرامی را مردمی همه جانباختگان راه آزادی ، این قيام یاد  و با بزرگداشت١٣٧٨ تير ١٨ مردمی - دانشجوئی جنبش سالگرد در
  . تاکيد می ورزیم سياسی زندانيان تمامی و جنبش این شدگان دستگير آزادی بر ضرورت مبارزه جهت  و داریم می

  
   !اسالمی  یجمهور امپریاليسم به وابسته رژیم باد نابود

 !امپریاليسم باد نابود

 !باد سوسياليسم زنده آزادی، باد زنده

  

 راهمان پيروزی به ایمان با

١٣٨٦ ماه  تير١٦ -ایران خلق فدایی چریکهای

 

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است
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در اواسط ماه ژوئن خبرگزاريها از ماجرايي دهشتناك  

در چين  پرده برگرفتند كه باورنكردني به نظر مي رسيد 

در يكي از ": خبر كوتاه بود . اما واقعيت داشت

كارخانجات آجرپزي چين كه در روستايي دورافتاده 

 كارگر در شرايطي كامال غير انساني كه  34قرار دارد، 

  ".كردند داري است كار مي يادآوردوران  برده

 كه پسر "Chen Chenggongگونگ  چن چنگ" 

داران امروزي چين  اي است كه مدتي اسير برده   ساله16

چاينا ديلـي "بوده است در گفتگويي با خبرنگارروزنامه 

China Daily" در رابطه با اين ماجراي باور نكردني 

ژاو  روزي در ايستگاه قطار شهر ژنگ": توضيح داد كه 

Zhengzhou ايستاده بودم كه مرد ناشناسي به سراغم 

آمد و پس از گفتگويي كوتاه از من پرسيد كه آيا در 

من كه مدتي بود به دنبال كاري . تمجستجوي كار هس

پس از مدت . گشتم به پرسش او پاسخ مثبت دادم مي

بوسي كرده و   نفر ديگر را سوار ميني12كوتاهي من و 

پس از مدتي به يك . به سوي مقصد ناشناسي فرستادند

در آنجا ما را پياده كردند و . كارخانه آجرپزي رسيديم

ايم، به   كاري پيدا كردهما با خوشحالـي از اينكه باالخره

دانستيم كه بدبختي ما تازه در  داخل كارخانه رفتيم و نمي

از آن روز ناچار شديم كه روزي . حال شروع شدن است

به ما دستمزدي داده .  ساعت در كارخانه كار كنيم20

شد و در مقابل كارمان تنها غذاي مختصري به ما  نمي

كرديم يكي از  هر گاه هم كه آهسته كار مي. دادند مي

سركارگرها به سراغمان آمده و با مشت و لگد وضربات 

ما اجازه نداشتيم كه از . كرد چوب از ما پذيرايي مي

روزها هشت نگهبان مجهز . محيط كارخانه دورتر برويم

پيكر ماموريت داشتند كه از  و شبها شش سگ غول

كارخانه محافظت كرده و اجازه ندهند كه كسي بدون 

 او در اين ".ئوالن محيط كارخانه را ترك كنداجازه مس

از موقعي كه در ماه مارس ": گفتگو اضافه كرده است

من را به اين كارخانه آوردند، بارها پليس هايي را ديدم 

معموالً . كه با لباس رسمي براي بازديد به كارخانه آمدند

تمام ده مال او . داد رئيس كارخانه به آنها پولـي مي

  ."بود

از افشاي اين ماجرا به تدريج پرده از اسرارفعاليت   پس 

تعداد بيشتري  از روساي كارخانجات، مقامات حزبي و 

خي  شان"همكاران آنان در روستاهاي ديگري در اياالت 

Shanxi" ــنان " وهHenen" در چين كه با استفاده 

از قدرت و امكانات خود از تعداد زيادي كارگر چنان 

داري  اي جز برده دند كه به آن واژهكر كشي مي بهره

شدت و عمق فاجعه . توان اطالق كرد برداشته شده نمي

هاي چين نيز كه معموالً  آنچنان بود كه از يك سو رسانه

چنين خبرهاي حساسي را در مورد اوضاع داخلـي كشور 

نمايند ناچار به درج و توضيح و توصيف ماجرا  درج نمي

ين  مجبور به عكس العمل شدند و از سوي ديگر دولت چ

پس از گذشت سه هفته از اعالم خبر فوق ، نخستين . شد

دهندگان اين  احكام دادگاههاي چين در مورد سامان

ماجرا اعالم شد و از قرار حكم اعدام دستكم سه نفر از 

كشي وحشيانه به  مهمترين سازماندهندگان اين بهره

  .سرعت به اجرا درخواهد آمد

 فاش شدن شرايط كاري در كارخانه بالفاصله پس از 

يادشده دولت چين تحت فشار افكار عمومي مجبور به 

 پليس به چندين كارخانه و معدن كه 2000اعزام بيش از 

رفت شرايطي مشابه داشته باشند شد و به  گمان مي

 500موجب گزارشات رسمي در اثر اين بازرسي بيش از 

از )  بودند تن از آنان كودك و نوجوان51كه (كارگر 

  .كشان آزاد شدند چنگ بهره

گزارشات منتشر شده در چين در رابطه با اين اقدام   

وحشيانه  و افشاي اين امر كه مقامات پليس در اين 

نواحي از اين ماجرا آگاه بوده اما كاري براي نجات 

هاي نوين به انجام نرسانده بودند بخش بزرگي از  برده

 نمود و بسياري از آنان مردم چين را دچار خشمي بزرگ

خواستار آن شدند كه ماجرا پيگيري شده و با تمامي 

كساني كه در اين ماجرا دست داشته و يا با سكوت خود 

اند برخوردي  امكان ادامه اين ماجرا را فراهم آورده

  .شديد بشود

 كه يكي از "China Dailyچاينا ديلـي "روزنامه  

اي در  هاي چيني است در سرمقاله امهترين روزن سرشناس

بايد از خود بپرسيم كه ": رابطه با اين موضوع نوشت

توانند اجازه دهند كه چنين  مقامات محلـي چگونه مي

كمترين چيزي . قبولـي وجود داشته باشد شرايط غيرقابل

 و "شانخي"توان گفت آن است كه پليس اياالت  كه مي

ها موفق  اظت از توده در انجام مسئوليت حف"هــنان"

  ".اند نبوده

   
بديهي است كه نزديكي آغاز بازيهاي الـمپيك در چين    

  و توجه جهانيان به اين كشور حساسيت مقامات چيني 

  برده و  

  داري  برده

  در چين



  صفحه               98شماره                                      پيام فدايي 
 

 

11 

نسبت به چنين گزارشاتي را فزوني مي بخشد و توجه 

. كند ها را چندين برابر مي هاي چيني و ساير رسانه رسانه

دهد كه روابط و  ده نشان ميآنچه كه تا به حال افشا ش

شرايط استثمارگرانه در چين به گونه اي است كه به 

استثمارگران اجازه مي دهد هر لحظه با شدت و حدت 

  . كارگران بزننداستثمار خاصي دست به 

  

از سوي ديگر رابطه حزب مسلط بر چين و مقامات 

و شكي . حزبي با شرايط موجود غير قابل انكار مي باشد

شايد . اند  بوده"شريك دزد" مقامات محلي  نيست كه

درست از اينرو بود كه پس از گذشت تنها چند روز 

تحت فشار افكار عمومي مقامات مركزي حزب مسلط بر 

چين اعالم داشتند كه روساي كارخانجات و معادني كه 

اند و مقامات پليس نواحي  در اين ماجرا سهم داشته

  . واهند شديادشده ناچار به حساب پس دادن خ

  

وزير چين در  ، نخست"Wen Jiabaoون جياباو "

سخناني كه در اين رابطه بيان داشت از تمامي كارمندان 

دولت و مقامات حزبي در دستگاه رهبري كشوري و در 

حواس خود را جمع كرده و "اي خواست تا  سطوح ناحيه

  ."از اين فاجعه درس الزم را بگيرند

    
م داشتند كه در مدت كوتاهي مقامات پليس در چين اعال

 نفر را كه به طور مستقيم در 168پس از افشاي ماجرا 

گزارش . اند اند دستگير كرده اين جريان دست داشته

پليس چين حاكي از آن است كه گرداننده يكي از 

كردند پسر   در آن كار مي"ها برده"كارخانجاتي كه 

او . دباش باالترين مقام حزبي در يكي از روستاها مي

 42داراي ارتباطات الزم سياسي بوده و با كمك مرد 

آورده است ،   را به كارخانه او مي"ها برده"اي كه  ساله

در گزارش آمده كه . اين سيستم را به اجرا درآورده بود

اين دو نفر حدود يك سال پيش همديگر را مالقات 

بر . برداري آتي خود را ريخته بودند كرده و نقشه بهره

 قرارداد ي كه اين دو نفر بسته بودند قرار بر اين اساس

دارپيدا  بوده  كه يكي نيروي كار مجاني براي  كارخانه

كرده و در اختيار وي بگذارد و در ازاي اين كار 

كارفرماي كارخانه نيز در ازاي هر ده هزار آجر، معادل 

 . دالر به او پرداخت كند5تقريباً 

  

  

  

 

 

  
  
  
  

  

  

  ! تير18ت در مقابل سفارت رژيم در سالگرد تظاهرا: لندن

 در بزرگداشت اين جنبش دليرانه ١٣٨۶ تير ماه ١٨ ، در تاريخ دوشنبه ١٣٧٨با فرا رسيدن سالگرد جنبش دانشجويی مردمی سال 

 که در آن مردمی بر عليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی تظاهراتی در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد

در جريان اين حرکت اعتراضی شعارهايی در محکوميت سرکوب دانشجويان و . تعداد زيادی از ايرانيان مبارز مقيم لندن شرکت کردند

 سرداده شد و اعالميه های افشاگرانه ای در رابطه با جنايات رژيم وابسته به  به زبانهای انگليسی و فارسی... کارگران و زنان و 

مرگ بر رژيم جمهوری .  جمهوری اسالمی بر عليه کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم در ميان عابرين پخش گرديدامپرياليسم

زندانی سياسی آزاد بايد ! مرگ بر خامنه ای ، خاتمی و احمدی نژاد! ، جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد!اسالمی

از جمله شعارهای .... و ! زنده باد انقالب ، زنده باد سوسياليزم! کارگر زندانی آزاد بايد گردد! دددانشجوی زندانی آزاد بايد گر! گردد

فعالين چريکهای فدايی خلق در لندن به همراه سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در لندن با انتشار . تظاهرات کنندگان بود

  .فراخوانی در اين حرکت اعتراضی شرکت کردند
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ز جمله كشور هائي در امريكاي التين است كه نمايندگان سنديكا هاي كلمبيا ا  

تا آنجا كه  بر مبناي . كارگري تحت بيشترين فشارها و سركوبها قرار دارند

 سال اخير تعداد فعالين كارگري و 20برخي  گزارشات موثق، در خالل  

تعداد نمايندگان سنديكا هاي كارگري كه در اين كشور به قتل رسيده اند از

قتل هائي كه در همين رابطه در مجموع كشور هاي ديگر اين قاره صورت 

 عضو و نماينده 4000در اين فاصله  بيش از .گرفته نيز بيشتربوده است 

الـمللـي براي  در اين كشور  شركتهاي بين. اند سنديكاها در كلمبيا كشته شده

راستي  ي دستنظام ساكت كردن صداي اعتراض كارگران، از جريانات شبه

خواهند   كسي را كه ميپرداخت وجوهي به آنها هر آننيز  استفاده كرده و با 

، "Madeleine Baranمادلين باران"در اين زمينه . آورند از پاي درمي

 كه در اين "Dollar & Senseدالر و عقل "نويسنده نشريه آمريكايي 

  :نويسد زمينه مطالعه كرده است چنين مي

  

نظامي  ، دو تن از اعضاي يكي از جريانات شبه1996 دسامبر 5صبح روز " 

، كارخانه كوكاكوال در "Carepaكارپا "كلمبيا خود را با موتورسيكلت به 

ايسدرو سگوندو گيل " گلوله 10شمال كلمبيا، رسانده و در آنجا با شليك 

Isdro Segundo Gil" يكي از نمايندگان سنديكاي كارگري اين كارخانه ،

نظاميان به دفتر  شب همان روز شبه در نيمه.  خاك و خون كشاندندرا به

هفته بعد اعضاي همان . محلـي سنديكا حمله كرده و آن را به آتش كشيدند

 كارگر عضو سنديكا را به صف 60نظامي به كارخانه بازگشته،  جريان شبه

ه بود كاغذي را كه برعليه كارگران تنظيم شدكرده و آنها را مجبور كردند تا 

تمامي اين كارگران تحت فشار مجبور به امضا نامه فوق . را امضا نمايند

دو ماه بعد تمامي اين كارگران به اضافه كسي كه هيچگاه عضو . شدند

سنديكا نبود،يعني  همسر ايسدرو سگوندو گيل ،نماينده كشته شده كارگران 

ه درخواست جرم سنديكا و همسر گيل آن بود ك.  از كارخانه اخراج شدند،

كرده بودند جريان قتل گيل پيگيري شده و كارخانه كوكاكوال غرامتي به 

در چنين اوضاعي همسر گيل به مبارزه نابرابرش ادامه . بازماندگان او بدهد

نظاميان اجير شده از سوي شركت   شبه2000داد تا آنجا كه  در سال 

 وندو گيل راايسدرو سگكوكاكوال او را نيز كشتند و دو فرزند او و  

جالب است كه  پس از قتل همسر گيل قاضي دادگاهي كه  . مادر نمودند و پدر بي

قتل گيل را بررسي مي كرد حكم برائت فردي را كه مظنون به قتل او بود 

  ".صادر كرده و پايان كار پرونده را اعالم نمود

راي عليرغم همه اين سركوبگريها اما كارگران از تالش باز نايستاده و ب 

، سنديكاي كارگران مواد غذايي "Sinaltrainalسينالتراينال "نمونه 

 با به دادگاه كشاندن كوكاكوال در ميامي فلوريدا تالش 2001كلمبيا، در سال 

آنها خواهان آن بودند كه . كرد تا اين كارخانه را ناچار به قبول مسئوليت كند

ن سنديكايي كارخانه نقطه پاياني بر آزار و اذيت و شكنجه و قتل فعاال

در جريان اين پرونده برخي از سازمانهاي آمريكايي مانند . گذاشته شود

 United Steelworkers ofاتحاديه كارگران آهن در آمريكا "

America"در . كردند هاي آن دفاع مي  و خواسته" سينالتراينال" از

  :ادعانامه از جمله آمده بود

  

اند تا با  هاي كوكاكوال آورده شده رخانهنظامي به داخل كا گروهاي شبه" 

توانند بدون اجازه و  استفاده از قهر، سنديكا را از ميان بردارند و آنها نمي

با وجود "، ".باشندشده  وارد محوطه كارخانه  اطالع  روساي كارخانه

هاي مكرر از جانب سنديكا، براي آنكه ارتباط ميان  تماسها و خواسته

و روساي كارخانجات كوكاكوال در كلمبيا متوقف گردد نظامي  گروههاي شبه

  ".اقدامي صورت نگرفته است

   
 ميامي به خواستهاي برحق كارگران توجه نكرده و "دادگاه"بديهي است كه 

جاي ترديد نيست كه اين تنها شركت . حكم برائت كوكاكوال را صادر نمود

ح به قتل و جنايت كوكاكوال نيست كه با كمك گرفتن از دارو دسته هاي مسل

چيكيتا "براي نمونه شركت موز . و سركوب فعاالن كارگري مي پردازد 

Chiquita" از جمله شركت هائي است كه در طي سالهاي گذشته تعداد  

راستي موسوم به  نظاميان دست زيادي از فعالين كارگري را به كمك شبه

گاتنگ اين اگر چه اثبات رابطه تن.  به قتل رسانده است"AUCآيوسي "

شركتها با شبه نظاميان مزدور امر ساده اي نيست اما اخيرا  يكي از 

 در رابطه اي اعتراف كرد  كه اين شركت در "چكيتا"اندركاران شركت  دست

 ميليون 12و منافع آن مبلغي بالغ بر "چكيتا "خالل مدتي بابت حفظ امنيت 

چكيتا "اعث شد كه اين اعتراف از سويي ب! پرداخته است" آيوسي "دالر به

  !كنند  فعالين سنديكايي را ساكت مي"چيكيتا" و"كوكاكوال"چگونه 
 نادرثانی:  تهيه و تنظيم) مبارزات کارگران در کلمبياباشمه ای از برخورد کمپانی های امپریاليستی (
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 ميليون دالر به مقامات آمريكايي گردد و از 175محكوم به پرداخت مبلغ "

سويي ديگر امكان شكايت وابستگان قربانيان جنايات شركت مزبور فراهم 

 نفر كه در خالل سالهاي گذشته در 173هم وابستگان به همين دليل . شود 

اند،   به قتل رسيده"AUCآيوسي "راستي  نظاميان دست كلمبيا توسط شبه

 شكايت نموده و از اين شركت "Chiquitaچيكيتا "از شركت موز 

  .درخواست غرامت كردند

خواستند به   نفر از فعالين كارگري كلمبيا بودند كه نمي173 بيشتر اين 

 "و ديگر شركتهاي امپرياليستي تن دردهند و از اينرو"چكيتا "هاي  خواسته

در خالل تمامي سالهاي . ود كه آنها را ساكت كندماموريت يافته ب"آيوسي 

نظامي در آمريكاي التين  پس از جنگ جهاني دوم نيروهاي نظامي و شبه

. اند براي ساكت كردن مخالفان و فعالين سياسي و كارگري به كار گرفته شده

راستي از جانب  نظامي دست در خالل اين مدت در كلمبيا گروههاي شبه

اند تا تمامي افرادي را كه به شكلـي سد راه  ريت داشتهداران مامو سرمايه

دستيابي آنها به سودي بيشتر هستند را به سكوت و تمكين ناچار كرده و يا 

شود كه تنها در خالل ده سال گذشته چند هزار نفر  گفته مي. از ميان بردارند

اند و جالب اينجاست كه بخش   كشته شده"آيوسي"به وسيله نيروهاي

.اند كه كشت موز در آنها رواج دارد ين افراد در مناطقي كشته شدهعمده ا

  

  18از  صفحه    ......تواب ، پديده اي نوظهور 

اصطالح  مستقيماً جهت انجام  به ها را نكرده و در مواردي آن

 خود تحت فشار قرار "گروهك" از "انزجار" و اعالم "مصاحبه"

چنان جلساتي تحت عنوان هدف كارگزاران از برگزاري . دادند مي

دادن همه   مقاومت در زندان و تواب جلوه، شكستن جو"مصاحبه"

آنها چون همه كساني را كه به . كردند كساني بود كه مصاحبه مي

شدند، تواب ناميده و در  داليل مختلف حاضر به مصاحبه مي

نمودند و  از اين طرق ابراز قدرقدرتي مي دادند، رديف خود قرار مي

ن در جهت در هم شكستن روحيه مبارزاتي زندانيان استفاده از آ

دادند با خود واقعيت  در حالي كه آنچه آنها جلوه مي. كردند مي

ها  كننده بودن در مورد همه مصاحبه تفاوت داشت و ادعاي تواب

در اين فضا، بعضي به خاطر گريز از اعدام و غيره به . صادق نبود

شدند؛ در ميان  تسليم مي) "مصاحبه"انجام ( چنين خواستي

شان  كننده كساني هم بودند كه مدت محكوميت زندانيان مصاحبه

اي از  تمام شده بود و رژيم آنها را بدون انجام چنين مصاحبه

نياز به خردكردن زنداني سياسي و . نمود زندان آزاد نمي

، محتواي "مصاحبه"زدن به شخصيت او، در روند كار  ضربه

ها گاه از فردي كه  گردانندگان زندان. ه آن دادزجرآورتري نيز ب

نمودند كه علت گرويدن خود  حاضر به مصاحبه بود درخواست مي

به اين يا آن گروه سياسي را گرايش خود به جنس مخالف و 

 كه البته با توجه به -صرفاً به خاطر مسايل جنسي جلوه دهد

 مطرح ترين كلمات اين موضوع با زشت مانده آنان، فرهنگ عقب

حصار كه يك لمپن به تمام  اين كار مشخصاً در زندان قزل. شد مي

آن حكم مي راند، باعث بوجودآمدن  بر) داود رحماني( معنا

 در حين انجام چنين انگيزي رقتهاي بسيار دلخراش و  صحنه

اي تن  اي كه به خفت چنين مصاحبه زنداني. گشت هائي مي مصاحبه

ضايت آن لمپن، به ساخت و داده بود، حتي گاه جهت جلب ر

اصطالح روابط نامشروع خود نيز  پرداخت داستاني غيرواقعي از به

اصطالح رواني و جنسي خود را براي  هاي به دست زده و عقده

و آن داستان ساختگي كه در واقع اتهاماتي !! كرد ديگران تشريح مي

دروغ برعليه خودش بود را به نام تصفيه حساب با گذشته 

  .نمود ي خود براي ديگران تعريف ميمبارزات

  )ادامه دارد(

    
 

 !كمونيسمزنده باد !  زنده باد انقالب! نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي



  صفحه               98شماره                                      پيام فدايي 
 

 

14 

  ستون آزاد

 در انتخابات پارلـماني تركيه
  ، "حزب عدالت و رشد" 
هم پيروز شد و هم شكست  

  !خورد
  

  نادر ثانی
   

  

مطابق  (١٣٨۶ تيرماه ٣١روز يکشنبه 

انتخابات زودهنگام ) ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٢با 

پارلـمانی ترکيه انجام شده و حزبی که  

در سالهای اخير به حزب حاکم در اين 

حزب عدالت "کشور تبديل شده يعنی  

 اردوغانرجب طيب "و " AKPو رشد 

Recep Tayyip Erdogan " رهبر اين

وزير ترکيه  حزب که همزمان نخست

باشد، توانستند بار ديگر شاهد  می

هر چند که . پيروزی را در آغوش بکشند

" عدالت و رشد" و حزب اردوغانپيروزی 

بينی بود، اما هيچکس تصور   پيش قابل

 ٣.۴۶کرد که اين حزب بتواند  نمی

ز آرا درصد ا) چهل و شش و سه دهم(

نکته ای که در اين . را به دست بياورد

ميان بايد به آن توجه کرد اين است که 

نتيجه اين انتخابات که بدون شک 

نمايانگر يک پيروزی بزرگ برای اين حزب 

 يک  و از یک زاویه دیگراست همزمان

شکست برای اين حزب محسوب 

با توجه به سيستم انتخاباتی . گردد می

از آن سخن خواهد ترکيه که در ادامه 

توانست "عدالت و رشد "رفت، حزب 

 ۵۴٠ کرسی پارلـمانی از مجموع ٣۴٠

کرسی پارلـمانی اين کشور را به 

  .٥دست آورده و بدينگونه با وجود آنکه 

درصد از ) شصت و دو و نيم (۶٢

کرسيهای پارلـمانی را به خود اختصاص 

 ١١  به نسبت گذشتهداده است،

علت اين امر آن است که در انتخابات گذشته ! مان از دست داده استکرسی خود را در پارلـ

تنها دو حزب توانسته بودند بيش از ده درصد از آرا مردم را به دست آورده و بدينگونه وارد 

پارلـمان اين کشور گردند و اين در حالـی است که در انتخابات ديروز سه حزب از مرز ده درصد 

اکثريت ) مانند دور پيش (اردوغانيافتند و به اين ترتيب با وجود اينکه گذشته و به پارلـمان راه 

پارلـمانی را به دست آورده است، از به دست آوردن اکثريت مطلق پارلـمانی محروم مانده 

جمهوريخواه خلق "دو حزب ديگری که توانستند بيش از ده درصد رای بياورند احزاب  . است

CHP " حرکت ملـی "وMHP "چهارده و دو  (١۴٫٢و ) بيست و هشت دهم (٢٠٫٨تيب به تر

.  کرسی پارلـمانی را به خود اختصاص دادند۶٩ و ١١١از آرا را به دست آورده و از اينرو ) دهم

 درصد گذشته و به ١٠رفت نتوانستند از مرز  بقيه احزاب ترکيه همگی همانطور که انتظار می

زاب شانسی واقعی برای نزديک شدن به مرز ده البته تنها يکی از اين اح. مجلس راه يابند

 کانديد غيروابسته به احزاب ٣٠در اين انتخابات . درصد را داشت و بقيه فاقد اين توانايی بودند

برآورد . فوق  نيز توانستند از مرز موجود برای اينگونه کانديداها گذشته و به مجلس وارد شوند

کانديداهای کردی هستند که با استفاده از عمومی آن است که بخش اعظم اين افراد از 

اند برای نخستين بار پس از دهه  تاکتيکی که کردها در اين انتخابات مورد استفاده قرار داده

دمکرات جامعه "بخش اعظم اين افراد در اصل وابسته به حزب . يابند  به مجلس راه می١٩٩٠

DTP "باشند می.  

   

آن دارد که پارلـمان اين کشور گامی ديگر در جهت راست نتيجه انتخاب اخير ترکيه نشان از  

در اينجا الزم است تا کمی بيشتر در مورد سه حزب بزرگ ترکيه، احزابی که . برداشته است

  :کنند، توضيح دهيم همگی در جهت راست سياسی حرکت می

   

سته، جريانی اسالمی است که در دهه اخير رشد بسيار کرده و توان" حزب عدالت و رشد" 

نه تنها در داخل ترکيه بلکه حتی در خارج از ترکيه و ميان حکومتهای غربی، مورد توجه 

هايی آشکار از يک جريان  اين حزب، همزمان با آنکه جلوه. بسياری از نيروها قرار بگيرد

تاکيد ميکند، گامهايی چند در " اتحاديه اروپا"اسالمی را دارد، وبر نزديکی به غرب و بخصوص 

اين حزب که پس از ممنوع . قبول حقوق شهروندان در يک جامعه مدنی برداشته استجهت 

 و پس از يک ٢٠٠٠شدن فعاليت يکی از احزاب اسالمی به واقع از حزب مادر خود در سال 

 به وجود آمد بالفاصله در انتخابات سال ٢٠٠١طلب آن حزب در سال  انشعاب از عناصر اصالح

  .رگی دست يافته و به قدرت حکومتی در ترکيه برسد توانست به پيروزی بز٢٠٠٢

  

دمکرات جهان به شمار  در روی کاغذ در زمره احزاب سوسيال" حزب جمهوريخواه خلق"  

آنرا برای " مصطفی کمال پاشا"حزب جمهوريخواه خلق ريشه در حزبی دارد که . رود می

 تا پايان دوران حکومت اين حزب همواره. تبديل ترکيه به يک جامعه مدرن به وجود آورد

ها همسويی   جريابی راست بود که با ارتش و نظامی١٩٧٠در آغاز دهه " سليمان دميرل"

، چندگامی تالش کرد تا به "Bulent Ecvitبولـنت اجويت "داشت اما پس از به قدرت رسيدن 

دمکرات راست نزديکی داشت اما اين حرکت  خود کمی چهره چپ داده وبا احزاب سوسيال

يرگاهی نپائيده و اين حزب بار ديگر گام به راست برداشته و همزمان به نظرات مسلط بر د

دمکرات باشد، حزبی  رهبران ارتش ترکيه نزديک شده و امروزه بسيار بيشتر از اينکه سوسيال

  . در منتهااليه راست است

  

گرگهای "جريانی به غايت راست است که بر پايه جريان فاشيستی " حزب حرکت ملـی"  

همان کسی " Devlet Bahceliدولت باهچلـی "رهبر اين حزب، . پايه گرفته است" خاکستری
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گرگهای " جريان ١٩٧٠است که در دهه 

را به وجود آورده بود، " خاکستری

های مرگ  جريانی که به کرات جوخه

خود را برای از پای درآوردن عناصر چپ 

. به اينجا و آنجا رهسپار نموده است

آن جريان و اين حزب به حدی رابطه 

علنی است که هواداران اين حزب به 

هنگام ديدن يکديگر با انگشتان دست 

سمبل گرگهای خاکستری را به هم 

  .دهند نشان می

   

بينيم در  درست در اينجاست که می 

شرايط امروز هر سه حزب موجود در 

پارلـمان ترکيه احزابی کامًال 

ه راستی بوده و فاقد هر گون دست

باشند و جالب  پتانسيل مترقی می

اينجاست که در ميان اين سه، جريان 

جلوه "  ميانه تر "اردوغاناسالميستی 

  .می کند

   

توان پرسيد که از چه زمان و به چه  می 

دليل مرز ده درصد برای ورود احزاب 

ترکيه به پارلـمان اين کشور تعيين شده 

 به ١٩٨٢اين مرز در سال . است

 نظامی آن زمان ترکيه به وسيله دولت

علت . پارلـمان اين کشور تحميل شد

و اربابان (اين امر آن بود که ارتش ترکيه 

خواستند تا با  می) امپرياليست آنان

" (!!!) دمکراتيک"استفاده از اهرمهای 

تر سرحد ممکن، امکان ورود نيروهای 

کرد و نيروهای به راستی چپ ترکيه را 

از اينرو بود که از آنان بگيرند و درست 

اين مرز تعيين شد تا تنها احزاب سنتی 

و راست توانايی ورود به پارلـمان را 

  .داشته باشند

  

کردند توانايی  احزاب کرد که تصور می  

آن را دارند تا کليه نيروهای کرد را 

بسيج کرده و آرای آنان را به خود 

 ٢٠٠٢اختصاص دهند تا انتخابات سال 

ه شکل رسمی در مانند ساير احزاب ب

کردند اما پس از  انتخابات شرکت می

اين انتخابات و زمانی که 

متوجه شدند که چنين امری 

پذير  در شرايط امروز امکان

نيست در انتخابات امسال 

بسياری از کانديداهای خود 

را به شکل کانديداهای 

غيروابسته برای شرکت در 

انتخابات بسيج کرده و به اين 

که بدون آنکه ترتيب توانستند 

از مرز ده درصد گذر کنند، 

نزديک به سی نماينده در 

  .پارلـمان داشته باشند

  

 ، کانديدايی اردوغان ژوئيه منجر گرديد ريشه در آن داشت که ٢٢بستی که به انتخابات  بن  

وزير امور خارجه اين کشور، عبداهللا گل، را برای کسب مقام رياست جمهوری ترکيه اعالم 

ا پروسه انتخاب رياست جمهوری در ترکيه اينگونه است که پارلـمان کشور بايد فردی ام. نمود

گيری حداقل دو سوم از نمايندگان  را برای کسب اين پست انتخاب نمايد و بايد در زمان رای

جريان اقليت که با انتخاب گل موافقت نداشت، برای . حضور داشته باشند)  نفر٣۶٧(مجلس 

جمهوری در مجلس امتناع کرده و   او از شرکت در جلسات انتخاب رياستجلوگيری از انتخاب

بدينگونه شرايطی را به وجود آورد تا دادگاه عالـی اجرايی اين کشور انتخاب گل را نادرست 

  .اعالم کرده و نتيجه رای مجلس را باطل اعالم کند

   

 اعالم کرد اردوغانی که زمان. درست از اينرو بود که انتخابات زود هنگام به اجرا درآمد 

 ماه پيش از موعد مقرر به انجام خواهد رساند، اميد داشت که ۴انتخابات اين دوره پارلـمان را 

با کمی پيشرفت در آرای عمومی بيش از دو سوم کرسيهای پارلـمان را به حزب خود 

خواهد  ه میاختصاص داده و بدينگونه بتواند بدون کمک و همکاری احزاب ديگر تغييراتی را ک

جمهور اين کشور به وجود آورد و حال تنها به  در قانون اساسی و يا در شکل انتخاب رئيس

دليل موفقيت غيرمنتظره ناسيوناليستهای افراطی حزب حرکت ملـی اين امکان را از دست 

  .داده است

  

ست نخ: توان در دو مسئله جستجو نمود دليل موفقيت جريان فاشيستی حرکت ملـی را می  

در سال های اخير و ديگر نزديکی هر چه بيشتر ترکيه " پ ک ک"آٍّغاز مجدد حرکتهای جريان 

. های اين اتحاديه از جانب ترکيه بوده است و قبول بسياری از خواسته" اتحاديه اروپا"به 

خواهند کردها و حقوق حقه آنان را به رسميت بشناسند و  ناسيوناليستها که از سويی نمی

مانند ترک قبرس و لغو پايانی (های اتحاديه اروپا  ديگر خواستار برخی از خواستهاز سويی 

اند از سويی ناسيوناليستها و از سويی ديگر سکوالريستهای  نيستند توانسته) مجازات اعدام

  .راست افراطی را به سوی خود جلب نمايند

   

انی اين کشور نه تنها مشکل نتيجه آنکه با توجه به نتيجه انتخابات ترکيه و ترکيب پارلـم 

حلـی نزديک نشده است، بلکه بديهی   و اسالميستهای پيرامون آن به راهاردوغانپارلـمانی ا 

است که با ورود  فاشيستهای گرگهای خاکستری و نمايندگان کرد به پارلـمان ترکيه شاهد 

.دتر درصحنه سياسی اين کشور خواهيم بو درگيريهای بيشتر و شکافهايی عميق
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وظهور در تواب، پديده اي ن
  !زندان

  )قسمت هفتم(
  اشرف دهقاني

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

تحليلی از زندانهای رژيم "(جدال با خاموشیدر "اشرف دهقانی با نام 
رسيده و  چاپ  بزودی بهاين کتاب. است) ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

  . رفتدر اختيار عالقه مندان قرار خواهد گ

   توابين در حوزه كار نظري-ب
  

اگر بيشترين توابين در حوزه كارهاي عملي را كساني با كمترين 
دادند، در حوزه كار نظري،  آگاهي سياسي و اجتماعي تشكيل مي

هاي باال و يا نسبتاً  افرادي تحصيل كرده و عناصري از ميان رده
 .ندهاي سياسي مخالف جمهوري اسالمي حضور داشت باالي تشكل

زدن به مواضع سياسي قبلي خود و پشت  پاو اين افراد با پشت 
ها از آنجا كه خود را به يك رژيم بينهايت مرتجع  كردن به توده

هاي بسيار زبون و  تسليم نموده بودند، خود نيز تبديل به انسان
شان حاضر بودند به هر پستي و  حقيري گشته و براي حفظ زندگي

ن توابين در حوزه نظري همان نقشي را كار اي. رذالتي تن دهند
هاي رژيم  براي سركوب تام و تمام انقالب مردم و تحكيم پايه

هايشان در حوزه كار عملي  جمهوري اسالمي داشت كه همپالگي
هاي نظري و عملي خاصي  اينان كه از قابليت. دادند انجام مي

 در دستگاه برخوردار بوده و تا حدي داراي ديد سياسي بودند،
رژيم به انجام وظايف سطح باال و گاه پيچيده براي سركوب و از 

ها و نيروهاي انقالبي در جامعه و بطور  پاي درآوردن توده
عمده كارهاي آنان را بطور . ها مشغول شدند مشخص در زندان

بعضي از افراد اين دسته، . توان در چند حوزه برشمرد فشرده مي
ريزي  سالمي در كار برنامهبا نيروهاي امنيتي رسمي جمهوري ا

هاي انقالبي و نيروهاي سياسي مخالف رژيم  براي دستگيري توده
 كه به تأئيد "مالك و مستأجر"طرح . به تشريك مساعي پرداختند

 ، توسط افرادي از 60مانده از دهه  خيلي از زندانيان سياسي باقي
...) القلم و كساني چون حسين روحاني، وحيد سريع( اين دسته

ريزي شده بود، يكي از نمودها و محصوالت اين همكاري  رحط
، يكي "مالك و مستأجر"دانيم طرح  همانطور كه مي. رود بشمار مي
اي بود كه جمهوري اسالمي با  هاي سركوبگرانه ترين طرح از موفق

توسل به آن نه تنها توانست بسياري از نيروهاي مبارز جامعه را 
بلي خود شده و سرگردان به كه مجبور به ترك محل زندگي ق

دنبال جاي مناسبي براي سكونت خود بودند، دستگير نمايد، بلكه 
بارتري در  از اين طريق امكان يافت با ايجاد شرايط بس خفقان

هاي نيروهاي انقالبي تنگ  جامعه، عرصه را كامالً براي فعاليت
  .نمايد

ساخت تشكيالتي در زندان ظاهراً مشابه با  كمك به ايجاد شبه
تشكيالتي سازمان مجاهدين، يكي ديگر از خدمات اينان به رژيم 
جمهوري اسالمي در دستگيري نيروهاي مبارز و شكنجه و اعدام 

تشكيالت كه بعضي از آن با نام تشكيالت  اين شبه. آنان بود
 اند،  ياد كردهتشكيالت مجاهدين وصل به دادستاني،دادستاني يا 

 تاكتيكي مجاهدين در زندان و پس  پس از شكست توبه61در سال 
ش تعداد توابين مجاهد، با سرپرستي الجوردي و همكاري از افزاي

اين توابين براي نفوذ در بين هواداران سازمان مجاهدين در بيرون 
، در اين رابطه يك "توابين فعال در كار نظري". از زندان بوجودآمد
 كه "مجاهد"نام اي با  آنها با انتشار نشريه .پاي معركه بودند

درست به سبك و سياق نشريه سازمان مجاهدين خلق به همين 
اين توطئه برعليه مبارزين جوان و  شد، در پيشبرد نام تنظيم مي

نيروهاي امنيتي . نوجوان هوادار آن سازمان، شركت نمودند
و با كمك  ) قالبي"مجاهد"نشريه ( جمهوري اسالمي، با اين ابزار

شده توانستند خود را در ارتباط با هواداران  تواب مجاهدين تازه
سازمان مجاهدين خلق در بيرون از زندان كه در آن شرايط 

شان با سازمان اصلي گسسته بود، قرار داده و در  اختناق رابطه
در اين . يك موقعيت مقتضي بسياري از آنان را دستگير نمايند

 بيشتر زمينه يكي از زندانيان سياسي سابق، ضمن توضيح هرچه
اي را كه تجربه تلخي در آن نهفته است تعريف  واقعيت فوق، خاطره

  :كند مي
 "مجاهد"پخش نشريه  يكي از ابتكارات گروهي از توابين، تهيه و"

شمايل نشريه اصلي سازمان  اين نشريه، كامال با شكل و. بود
تيز چاپ و در بيرون از زندان پخش  مجاهدين و با مقاالت تند و

شده در زندان، از  روهاي امنيتي با كمك مجاهدين توابني. شد مي
اي از عناصر قطع ارتباط شده مجاهدين را  اين طريق توانستند عده

هاي عملياتي تشكيل داده و تا  آنها با اين هواداران، تيم .جذب نمايند
 حتي به تعدادي از آنها(رفتند  مرحله اقدام به عمليات نيز پيش مي

از اين طريق تعداد زيادي از ). ي داده بودنداسلحه با گلوله مشق
گان كه  اين طيف از دستگيرشده. هواداران مجاهدين دستگير شدند

عنواني (معروف بودند به تشكيالت مجاهدين وصل به دادستاني 
، اغلب نياز زيادي به )بردند كه خودشان هنگام معرفي به كار مي

ا دادستاني بازجوئي نداشتند چرا كه پيشاپيش همه مسائل ر
 با 209هاي انفرادي  در زندان اوين، يكي از سالن. دانست مي

. هاي در باز به اين دستگيرشدگان اختصاص داده شده بود سلول
هايم در اين سالن، به يك   در حين يكي از بازجوئي62من در سال 

مجاهد به نام مهدي كه در اين رابطه دستگير شده بود، برخورد 
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كرد كه دستگيري خود را باور نكرده بود و  او تعريف مي. كردم
موقعي كه مورد بازخواست و سئوال قرار گرفته بود فكر كرده 
بود كه اين عمل توسط سازمان مجاهدين براي امتحان او از نظر 

در نتيجه خيلي راحت خودش . گيرد صداقت تشكيالتي صورت مي
 فكر اش را براي كسي كه هاي گذشته ها وفعاليت تمامي عملكرد

كرده مسئولش است ولي در اصل بازجوي زندان بوده تعريف  مي
هاي زندانبان شده بود  مهدي تنها وقتي متوجه شگرد. نموده بود

 امكانات مالي در 60مادرش كه در سال  كه با دستگيري پدر و
او به خاطر . شود اختيار مجاهدين گذاشته بودند، روبرو مي

. سيب روحي ديده بودوضعي كه پيش آمده بود، به شدت آ
اعدامش خواهند كرد، ولي  دانست كه با اعترافاتي كه كرده است، مي

اين بود كه اين  اي كه به شدت ذهنش را اشغال كرده بود، مسأله
چون . گرديده است توزيع مي نشريه مجاهد به چه صورت تهيه و

 بود كه او را يك "رابطش"وي با ديدن نشريه مجاهد در دست 
  )(*)محمود خليلي(".رز پنداشته بودمجاهد مبا

 از ديگر خدمات اين دسته از توابين به رژيم جمهوري اسالمي بايد
 گران جهت در به نقش آنان در حوزه كمك به بازجوها و شكنجه

دستگيرشده و كشيدن آخرين اطالعات از  هم شكستن زنداني تازه
 هاي سياسي هاي باالي تشكل عناصري از رده. وي اشاره كرد

مخالف رژيم كه در زندان تواب شده بودند در همكاري با 
 سابق خود، "رفقاي" و "برادران"گران به بازجوئي از  شكنجه

يعني با كساني كه پيشتر با آنها در يك تشكيالت بودند، 
الحكما،ابولقاسم  مثالً در تهران، حسين شيخ. پرداختند مي
يروهاي مقاوم به كار بازجوئي از عناصر و ن... عشري، و اثني

حسين روحاني، قاسم عابديني، مهري . مجاهدين مشغول بودند
هم شكستن نيروهاي  همكار بازجويان براي در... حيدرزاده و

احمد عطاالهي، عطا  به همين ترتيب،. مقاوم سازمان پيكار بودند
، )اقليت (در رابطه با سازمان چريكهاي فدائي خلق ...نوريان و

القلم و   رابطه با سهند و كومله، وحيد سريعدر... سعيد يزديان و
، ناصر )سربداران (ها فتاحي در رابطه با اتحاديه كمونيست

ها در  اي پس از دستگيري توده... ياراحمدي در رابطه با راه كارگر
، نورالدين كيانوري و احسان طبري و محمدمهدي پرتوي  62سال 

 خود را در خدمت ها، اي و غيره در رابطه با كار بازجوئي توده
ها  در شهرستان. نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي قرار داده بودند

مثالً در . نمودند  مي"انجام وظيفه"هاي هر يك از اينان  نيز همپالگي
در كار بازجوئي  اي به نام علي مرادي، اصفهان يك توده

در بين . كرد هاي دستگيرشده در اين شهر شركت مي اي توده
اي در  فهان اين موضوع مطرح است كه وي جزوهزندانيان اص

مورد چگونگي شكنجه رواني نيز نوشته و در اختيار بازجوها قرار 
 و هواداران دستگيرشده سازمان ءدر رابطه با اعضا )4.(داده بود

اكثريت نيز همانطور كه پيشتر اشاره شد، فرخ نگهدار و مهدي 

ر نيروهاي امنيتي در شعبه پور با اينكه زنداني نبودند، در اختيا فتاح
چريكهاي "در اينجا الزم است در مورد . بازجوئي قرار داشتند

گيري عليه خميني و ضدخلقي   با موضع58 كه در سال "فدائي خلق
م جمهوري اسالمي، صف خود را از سازماني به همين يدانستن رژ

جدا كرده بودند، به اين  )قبل از انشعاب به اقليت و اكثريت( نام
اقعيت اشاره شود كه اوالً تعداد محدودي از افراد وابسته به اين و

هاي مقاوم و  تشكيالت دستگير شدند؛ و ثانياً بيشتر آنها جزء چهره
 اعضاي مركزيتتنها رفيقي كه از . آيند مبارز زندان به حساب مي

رفيق راستين كارگران و  چريكهاي فدائي خلق زنده دستگير شد،
او در  .هاي مبارز زندان شاه بود بلي از چهرههادي كا  زحمتكشان،

 در تهران به دست پاسداران اسير گشت و در زندان در 62سال 
مقابل دژخيمان جمهوري اسالمي دست به مقاومت قهرمانانه زده 

  .و زير شكنجه جان باخت
  

 كه در نوشتجات زندانيان سياسي از آن اسم "شعبه بازجوئي"در 
ها و دفاتر ديگر وابسته به نيروهاي "شعبه"برده شده و يا در 

گرفت  امنيتي جمهوري اسالمي، مسلماً كارهاي گوناگوني انجام مي
هاي مختلف با  ها و حوزه ها در زمينه و توابيني كه در اين شعبه
توابين در "كردند بطوركلي، در قسمت  دشمنان مردم همكاري مي

اي از   عده62حدوداً در سال. شوند  گنجانده مي"حوزه كار نظري
هاي  ها اعزام شدند تا مجري برنامه اين دسته به شهرستان

كمك بازجوها بخصوص آنها به . ضدانقالبي رژيم در آنجا باشند
كار  سواد و تازه هاي كوچك شتافتند كه اغلب بي در شهرستان

هاي كتبي زنداني  كردن جواب اين توابين از جمله در چك. بودند
  "وظيفه"به انجام  ز او شده بود وغيره،سياسي به سئواالتي كه ا

هاي  پرداخته و در اين شكل نيروي خود را در خدمت تحكيم پايه
  .رژيم جمهوري اسالمي صرف نمودند

  
در حوزه كار نظري، همچنين يكي ديگر از خدمات توابين براي 
تقويت نيروي ارتجاع، تبليغ و ترويج ايدئولوژي جمهوري اسالمي 

نراني، انتشار جزوه و نشريه، نوشتن مطلب در در قالب انجام سخ
رد ماركسيسم، ترتيب كالس براي تربيت نوجوانان به نفع 
جمهوري اسالمي و يا كارهائي از قبيل تنظيم سرود و غيره بود كه 
هم در زندان و هم در بيرون از زندان مورد استفاده قرار 

 "رجعت"ام اي به ن  نشريه62 و 61هاي  مثالً در طي سال. گرفت مي
پخت توابيني چون حسين روحاني، قاسم  شد كه دست منتشر مي

عابديني، مهري حيدرزاده، سعيد يزديان با مساعدت شخص 
شد، عمدتاً  اين نشريه كه در زندان چاپ و تكثير مي. الجوردي بود

ها پخش شده و در اختيار نمازگزاران  در بيرون، در نماز جمعه
ها در  ي از آن نيز در بندها و سلولگرفت؛ هرچند تعداد قرار مي

      .شد بين زندانيان پخش مي
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همانطور كه مالحظه شد، توابين، چه با 
انجام كارهاي عملي خود و چه با پيشبرد 
كارهائي در حوزه نظر و ايدئولوژيكي به 
نفع رژيم، در شرايطي كه خيلي از 
سردمداران جمهوري اسالمي هنوز به 

تند، نه فقط فرداي خود اطمينان نداش
ارتجاع جمهوري اسالمي را در ارتكاب به 

هاي مبارز  بار برعليه توده جنايات خون
ايران ياري رساندند، بلكه به كارگزاران 
زندان نيز امكان دادند تا شرايط بسيار 

ها  فرسا و شديداً مختنقي را در زندان طاقت
كساني كه هنوز با ديد . برقرار سازند

ريسته و تنها روي فئودالي به مسايل نگ
كنند، قادر  برخوردهاي فيزيكي تأكيد مي

نيستند درك كنند كه كاري كه بخشي از 
توابين با قلم و سخن يعني با افزارهاي 

بار   انجام دادند به همان اندازه جنايت"نرم"
بود كه فالن تواب نوجوان يا جوان با 

  .زدن انجام داده است تيرخالص
  

اد باالي با تواب شدن بعضي از افر
 حاال ديگر ارتجاع هاي سياسي، تشكل

جمهوري اسالمي سخنگويان مرتجع 
جديدي يافت و كساني در نقش 

 جهت تضعيف  درهاي رژيم، ايدئولوگ
روحيه زندانيان سياسي مقاوم و 

ها،  سركوب ايدئولوژيكي آنان در زندان
ديگر تبليغ به نفع رژيم به . ظاهر شدند

 از اولين .تدريج در زندان رواج يافت
 گزاران براي شكستن جورشگردهاي كا

مبارزاتي زندان، ترتيب جلسات عمومي 
از زندانيان سياسي و واداركردن 

شده براي ابراز ندامت  تواب زندانيان تازه
خود از پشت بلندگو براي ساير زندانيان 

   .بود
  

به زودي با دستگيري يكي از رهبران 
، "رگرسازمان پيكار براي آزادي طبقه كا"

شدن  يعني حسين احمدي روحاني و تواب
وي، برنامه رژيم به منظور در هم شكستن 

 ، 61از سال . مقاومت زندان رونق گرفت

 برجسته جلساتي بود "شومن"روحاني، 
در اين . يافت كه در زندان اوين ترتيب مي

مقطع، او دست در دست دژخيمان 
انگيز  هاي نفرت جمهوري اسالمي، با نمايش

كرد، در  باري كه بطور مرتب اجرا مي تو ذل
جهت در هم شكستن روحيه مقاومت و 

روحاني، . كرد مبارزه در زندان حركت مي
سازمان  قبالً از كادرهاي اصلي و قديمي

ها در  رفت كه بعد مجاهدين خلق بشمار مي
جريان تغيير ايدئولوژي اين سازمان، ظاهراً 

. ودهاي مذهبي خود را تغيير داده ب نظرگاه
 او اكنون يكبار ديگر به مذهب ،به هر حال

گرويده و اين بار جهت رد ماركسيسم، در  
تأئيد مذهب و رد ماترياليسم سخن 

اصطالح  اين، يك برنامه به. گفت مي
آموزشي بود كه طي آن، روحاني از هيچ 

گري برعليه  بافي و سفسطه فلسفه
ايدئولوژي ماركسيسم و تبليغ به نفع 

از شوهاي . ورزيد ميمذهب، دريغ ن
روحاني كه ديگر به صورت يك سريال 

شد و  شد، نوار ويدئوئي تهيه مي انجام مي
 از جمله -هاي ديگر همراه با نوار ويدئو

 با ءويدئوي مناظره فرخ نگهدار و شركا
بهشتي و غيره كه قبالً از تلويزيون 
سراسري نيز پخش شده بود، در 

اسي هاي ديگر براي زندانيان سي زندان
با كارگرداني الجوردي، . شد نشان داده مي

ها قبل از اعدامش  سريال روحاني تا مدت
گردان جمهوري اسالمي "كار"توسط همان 

. شد در اوين، يك روز در ميان اجرا مي
هائي  هنوز نشستن پاي چنين برنامه

 و اوايل سال 60در سال مثالً . اجباري نبود
ها تن ،)بخش مردان( در زندان اوين 61

ها  ، سالن غيرسرموضعي1سالن( 1سالن 
شد و در آن مجاهديني كه  محسوب مي

 افراد آمدند، سرموضع به حساب نمي
هاي  مشكوك دستگيرشده و نمازخوان

 6و سالن .)جريانات چپ، محبوس بودند
صغري به همراه  كه بيشتر آنها افراد(

 )توابين سازمان فرقان بودند بازماندگان و
بودند كه از طريق تحت اجبار موظف 

ها را  رعايت مقررات، مصاحبه تلويزيون با
اما بقيه زندانيان سياسي كه . گوش كنند

هاي درب بسته بودند و در  همه در اتاق
الذكر قرار نداشتند، چنين  موقعيت افراد فوق

براي  الزامي اجباري را نپذيرفته و
   .كردن به مصاحبه نداشتند گوش

  
گذشت زمان و برپائي جلسات عمومي با 

موفقيت جمهوري اسالمي در سركوب تام 
هاي ديگري  ها، به صورت و تمام توده
حاال ديگر نه فقط افراد . تداوم يافت

شده، بلكه آخوندهاي جوان  سرسپرده تواب
ئولوژيكي به جنگ نيروهاي ايدنيز با سالح 

در اين جلسات بود .رفتند مقاوم زندان مي
يافته، با كه توابين ريز و درشت آموزش 

قرارگرفتن در پشت ميكروفن و اعالم 
براي اولين ... و ها"گروهك" از "انزجار"

هاي  اصطالح سخنراني به. "درخشيدند"بار 
ها يعني برعليه  "گروهك"توابين در تقبيح 

ها و مجاهدين و در تأئيد خميني  كمونيست
و رژيم جمهوري اسالمي، آميخته با 

 خميني رهبر، اهللا اكبر،"هاي زجرآور  فرياد
. حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح اهللا

مرگ بر كفار، مرگ بر كمونيست، مرگ بر 
 و از اين قبيل از تلويزيون مدار "منافق

. شد بسته براي زندانيان سياسي پخش مي
گزارشات منتشر شده از زندان زنان در 

حصار حاكي است كه در بعضي بندها،  قزل
كردن به  شها و گو نشستن پاي اين بحث

زندانيان را مجبور . آنها اجباري بود
ها را كه با  هاي اين تواب كردند حرف مي

يا  ولوژيكي فالن معمم وايدئهاي  بحث
هاي ديني مختلف همراه بود، گوش  درس

رفتن از اين كار،  كنند و هرگونه طفره
هاي  توسط نگهبانان رسمي رژيم و تواب

اري شد و عواقب ناگو درون بند گزارش مي
در چنين . آورد براي زنداني به بار مي

اوضاعي، كارگزاران زندان جهت 
واداشتن زندانيان سياسي مبارز،  تسليم به

   ءهاي وحشتناك تاكنوني اكتفا به فشار
13بقيه در صفحه 
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گزارشي از تظاهرات بر عليه 

  از صفحه آخر  ...شكنجه 

 نفر از ٧۵در این نشست اعتراضی بيش از 

 کشوری که در ١۵٠ از ميان شکنجه شدگان

در   .آنجا شکنجه رایج است حضور داشتند

آزادیخواهانی که در آمریکا به ،   آن هاميان

خاطر عقایدشان  مورد شکنجه و آزار قرار 

هدف .  کرده بودندگرفته اند هم شرکت 

مشخص اعتراض اين نشست حمله به 

سياست های ارتجاعی دولت آمریکا 

یر پا گذاشتن تمامی دررابطه با شکنجه و ز

موازین پایه ای حقوق بشربود که در واقعيت 

چيزی جزتالش در جهت قانونی کردن 

نمی  شکنجه از سوی دولت اين کشور

  .باشد

  

در  این برنامه هر ساعت زندانيان سياسی 

شکنجه شده از کشور های مختلف از 

جمله آمریکا، فيليپين ، ایران ،نيجریه ، پرو ، 

خاطرات خود را باز گو ..... وکلمبيا ، عراق 

  . کردند

  

کسانی که بر عليه شکنجه صحبت  در ميان

کردند فردی نيز وجود داشت که به گفته 

کار می " سيا" سال  برای سازمان ٢٧خود 

او نيز در صحبت های خود به . کرده است 

افشا گری در باره سياست ها و برنامه 

های جنایت کارانه این دستگاه جهنمی و 

شی که در پرورش و ترویج شکنجه در نق

  .سراسر جهان دارد پرداخت

  

تعدادی از شرکت کنند گان با شعار 

خود را به ميله "  شکنجه غير قانونی است"

و به هشدار کرده های کاخ سفيد نزدیک 

این گروه . پليس در اين مورد توجهی نکردند 

در ميان شعار ها و فريادهای بقيه معترضين  

 برخی از تظاهرکنندگان طبل و در حاليکه

می نواختند توسط پليس دستگير و به 

  .ماشين های پليس منتقل شدند 

  

برگزار کنندگان اين مراسم هدف اصلی این 

برنامه را آگاه کردن  مردم نسبت به شنيع 

بودن وجود شکنجه اعالم کرده  و می 

گفتند  که این وظيفه انسانی ماست که در 

  .يم و حقایق را باز گو کنيممقابل شکنجه سکوت نکن

  

وقتيکه با شرکت کنندگان در اين اعتراض صحبت می کردم و از شيوع وسيع شکنجه در ايران و تجربه 

های مردم خودمان در اين باره برايشان می گفتم نکته ای نظرم را جلب کرد و آن اين امر بود که برخی 

در حاليکه خود اين  . بر اين کشور توضيح می دادندوجود شکنجه در ايران را با اسالمی بودن رژيم حاکم

حرکت اعتراضی نشان می داد که شکنجه معضلی جهانی است که  به عنوان یکی ازابزارهای سرکوب 

در دست دولت های سرکوبگر حاکم در سراسر جهان برای حفظ مناسبات غارتگرانه  کنونی بکار برده 

ر کسانی را نشان می دهد که  شکنجه  در ایران را نه و اتفاقا همين واقعيت نادرستی نظ. ميشود

ناشی از سلطه مناسبات سرمايه داری در اين کشور و در خدمت تحکيم رژيم حامی سرمايه داران 

، بودن اين رژیم توضيح  می دهند و به اين ترتيب در واقعيت " اسالمی"يعنی جمهوری اسالمی بلکه با 

چه   کشور در جهان١۵٠اده می بندند که در حال حاضرشکنجه در چشم خود را بر این حقيقت بسيار س

بطور رسمی و چه غير رسمی انجام می گيرد  در حالی که روبنای فرهنگی آنها نه تنها هيچ نزدیکی با 

به واقع فصل . اسالم ندارد بلکه در خيلی از موارد  دولت های آنها دولت های غير مذهبی می باشند

به . ها همانا حفاظت از مناسبات سرمايه داری حاکم بر کشورشان می باشد مشترک همه اين دولت

همين دليل هم در بحث هائی که با شرکت کنندگان در اين اعتراض داشتم تاکيد داشتم که جمهوری 

اسالمی برای دفاع از اسالم نيست که شکنجه ميکند ، بلکه برای حفظ نظام ظالمانه سرمایه داری و 

یاليسم بر اين کشور است که آن چنان وحشيانه بهترین فرزندان کشور ما را زير ادامه تسلط امپر

  . شکنجه های وحشيانه خود قرار داده  و امروز این چنين اين وحشيگری را به نمايش می گذارد 

  

هائی که با برگزار کنندگان اين مراسم داشتم  خوشبختانه می ديدم که برخی از آنها نيز  در صحبت

 برقراری عدالت اجتماعی ، برابری و آزادی  وخاتمه دادن به شکنجه و زندان و اعدام، را در تنها راه

  .نظام سرمايه داری می بينندسلطه  نابودیمبارزه ای بی امان برای 

  

  !مرگ بر امپریاليسم 

  !نابود باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی

  !مستحکمتر باد پيوند توده های ستمکش جهان 

  

  ٢٠٠٧ جوالی ۵  - ١٣٨۶ تير ١۴
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  

  

  

  

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :به كنيدبا نشاني زير مكات

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

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

از صفحه اشرف دهقاني در 
  :اينترنت ديدن كنيد

http://www.ashrafdehghani.com 
 

  
  

  
  

  :بزودي منتشر مي شود
 سارا نيکو

  

  !گزارشي از تظاهرات بر عليه شكنجه در مقابل كاخ سفيد

 در حمایت از باز ماندگان شکنجه و در اعتراض٢٠٠٧  ژوئن٢۵روز شنبه

در جهان ، گروه بزرگی از فعالين حقوق بشر از سراسر به وجود شکنجه 

 ساعته ای ٢۴جهان در مقابل کاخ سفيد دست به نشست اعتراضی 

حضور انسانهایی که خود از شاهدان زنده شکنجه بوده و خود .  زدند

ل شده بودند در اين مراسم به اين شکنجه های وحشيا نه ای را متحم

، برای جلب  بر گزار کنندگان اعتراض فوق. اعتراض بار خاصی داده بود

آنها  يک . نظر مردم به اهداف خود دست به  ابتکار جالبی زده بودند

يکی از شرکت  ، سلول انفرادی  ساخته بودند که هر یک ساعت یکبار

 و دست های زنجير شده بندشم با چو   با پالکارد نام یک کشورکنندگان

از آنجا که شرکت کنندگان از کشور های مختلف . در آن می نشست

زندانيان سياسی کشورهای گوناگون ترتيب  دین ب ،جهان بودند

 این صحنه آنچنان تاثير گذارنده بود که شدیدا  .نمايندگی می شدند

   .توجه عابرین را به خود جلب کرده بود 

  

یکی از برگزارکنندگان اين نشست اعتراضی بود که در دایانا اورتيز ، 

يک   گروه جهت مبارزه برای توقف شکنجه و حمایت از ١٩٩۶سال 

بازماندگان شکنجه را باهدف گرد هم آوری شکنجه شدگان در سراسر 

 ساله بود به علت ٢٩ زمانی که ١٩٨٩او در سال . جهان بوجود آورده بود

  کردگواتاماال در مورد حقوق بشر صحبت میدر " مایان"آنکه  با کودکان  

، توسط مامورین دولتی ربوده شد و مدتها تحت باز جویی و شکنجه 

در اين مراسم گفت که وی . وسطایی قرارگرفته بود های قرون 

خاطرات تلخ شکنجه هایی که در مشاهده این مراسم او را به یاد 

ی در ادامه گفته اش  و.زندانهای گواتاماال متحمل شده بود می اندازد

  سيگار می سوزاندند و او را  را با روزها  بدن اودر زندان ، توضيح داد که 

قرار می دادند وگاه مزدوران رژیم گواتاماال  برای مورد تجاوز 

 تفریح خود، او را مجبور می کردند که بدون لباس در برابر

اودر سخنان خود سپس مطرح کرد که  در واقع . آنها برقصد

ما فقط خاطراتمان را تعریف نمی کنيم ، بلکه آنها را دوباره 

         .تجربه می کنيم

  ١٩صفحه 


