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ارگان سازمان احتاد فدائیان کمونیست
در پی مرگ ابراهیم لطف الهی؛ گاز نه ،امان
آری
هیئت تحریریه
عصر روز پنج شنبه برای انجام کاری بیرون رفته بودم ،در راه برگشت،
سرما آنچنان آزارم می داد که ناگزیر قبل از رسیدن به خانه ،به فکر افتادم
که جایی را پیدا کنم تا خود را کمی گرم کنم ،چون به خانه هم اگر می رسیدم
فایده ای نداشت زیرا که در خانه گازمان از صبح قطع شده بود .با همین
فکر راه می رفتم که کافی نتی را سر راهم دیدم ،بدون تأمل وارد شدم تا هم
خود را گرم کنم و هم سری به چند سایت بزنم .در حالیکه می رفتم تا بر
پشت دستگاهی که خالی بود بنشینم ،متوجه شدم که کافی نتیها هم از قطعی
گاز و سرما می نالند .به هر جهت ماندن در آنجا و بازدید از چند سایت
را بر سرمای بیرون ترجیح دادم و مشغول شدم .انگشتانم تحت تأثیر سرما
به سختی می توانستند شستی های روی صفحه کلید را برای تایپ آدرس
صفحات وب بفشارند .هنوز سرما از «تنم» در نرفته بود که «جانم» نیز به
لرزه افتاد ،و اینبار نه به خاطر سرمای هوا بلکه از فرط سردی خبری که
گویا چند دقیقه ای بود روی پیشخوان سایتها آمده بود .خبری با این عنوان:
«ماتمی دیگر برای جنبش دانشجویی :مرگ مشکوک ابراهیم لطف الهی،
دانشجوی بازداشتی ،در سنندج».
با دیدن این خبر دیگر توان ماندن در چهار دیواری کافی نت را نداشتم ،مایل
بودم که در فضایی باز هر چند سرد ،خلوت گزینم .در حالیکه پیاده روهای
سرد و یخ زده را با اندوه و افسوس طی می کردم ،مرگ های مشابهی از
این دست را با خود مرور میکردم؛ مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر
محمدی و نیز مرگ در حین بازداشت دکتر زهرا بنی عامری .در این هنگام
به فکر افتادم که صحت خبر و جزئیات حادثه را از دوستان دانشجویم در
سنندج جویا شوم ،که البته آنان همگی وقوع خبر را تأیید کردند .همچنین
برای اطمینان بیشتر از دوست بزرگوارم دکتر نیکبخت ،که وکیل خانواده
این دانشجو هم هستند ،چگونگی وقوع حادثه را پرسیدم .که ایشان اینگونه
توضیح دادند« :ابراهیم لطف اللهی ،دانشجوی ترم  5رشته حقوق دانشگاه
پیام نور سنندج ،به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج ،بعد از خروج از
جلسه امتحان در روز یکشنبه  16دی ماه  1386بازداشت و به بازداشتگاه
اداره اطالعات سنندج منتقل شده بود .خانواده وی روز چهارشنبه گذشته
موفق به دیدار با وی شدند .اما از آن تاریخ به بعد علیرغم پیگیری ها و
مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذیربط از مکان نگهداری و دلیل
بازداشت وی هیچ اطالعی به خانواده اش داده نشده است .بعد از گذشت 9
روز از بازداشت نام برده ،شب سه شنبه 25 ،دی ماه ،از اداره ستاد خبری
سنندج به خانواده این دانشجو اطالع می دهند که پسرشان خودکشی کرده
و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند .به دنبال سخنان
مسئول مربوطه در ستاد خبری ،آنان ساعت  7بعدازظهر به محل گورستان
می رسند که در آنجا با چندین اتومبیل نیروی انتظامی و تعداد قابل توجهی
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آیا حماس معرف مقاومت فلسطین است؟
نوشین شفاهی
با اینهمه پوشش خبری و فیلم و عکس و مقاله و ...در سطح جهانی اش و با
اینهمه نوشته و مواضع اعالم شده و بحثهای پالتاکی از جانب نیروهای چپ
و دموکراتیک و نیز مدعیان کمونیست ،بسختی میشودباور کرد که بخشی از
رادیکالترین و حتی صادقترین نیروها و عناصر مارکسیستی به بهانه نبود
یک جریان رادیکال و یا مطلوبا یک قدرت سوسیالیستی در فلسطین که بتواند
در آینده مردم قتل و عام شده غزه سرنوشت ساز باشد ،موضعگیری در مقابل
حماس را تضعییف و یا نفی مقاومت مردم فلسطین محاسبه میکنند.
بحث بر سر اینکه موضع ما کمونیستها در قبال اسرائیل و مردم فلسطین چه
است را نیاز به تفسیر و تحلیل مکررات نیست ،مسئله این است که شکل مادی
و عملی این مواضع را چگونه ،کجا ،در کنار چه نیروهایی و با چه دورنمای
سیاسی ای تبیین میکنیم.
اینکه مردم فلسطین چندین دهه است که درگیر یک جنگ نابرابر ( از هر
لحاظی) با یک رژیم راسیستی و جنایتکار و با حمایت مادی و سیاسی
منفورترین نماینده سرمایه داری  -آمریکا  -در دنیا است فقط طرف معلوم
و داده شده معادله است .طرف مجهولش را آلترناتیو مبارزاتی و ملزومات
پیروزیش تشکیل میدهند .مردم فلسطین مدتهای مدیدی است که توسط دنیا
نادیده و فراموش گشته اند .توسط دولتهای مرتجع عرب که خود را سالهای
زیادی نماینده مردم فلسطین معرفی میکردند فروخته شدند و اکنون که در
گتوهایی به اسم نوار غزه که مثل همانهایی که نازیها برای خود یهودی ها
در ورسای ساخت با این تفاوت که سر باز هستند ،سعی میکنند زنده بمانند،
سرنوشتشان را با تائید یک سازمان بغایت مرتجع و ضد انسانی گره زدن
خیانت به مبارزه این ملت است و بس.
حماس یک سازمان دست راستی و مذهبی است که تنها چیزی که با مردم
فلسطین مشترک دارد در ضد اسرائیلی بودن آنست .اگر مردم فلسطین ضد
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در پی مرگ ابراهیم لطف الهی... ،
مأمور مواجه می شوند .مأموران به آنها می گویند از ساعت  6بعد از
ظهر تا  7صبح امکان دفن وجود ندارد و شما فردا صبح مراجعه کنید .در
جریان این مراجعه ،اجازه دیدن جسد هم به خانواده این دانشجو داده نشده
است .صبح روز  26دی ماه قبل از ساعت  7صبح ،خانواده لطف اللهی بار
دیگر به گورستان مراجعه می کنند ،اما به آنها گفته می شود که فرزندشان
شب گذشته دفن شده و قبر را به آنها نشان می دهند و همان روز هم ،قبر
را سیمانکاری می کنند» .در ادامه دکتر نیکبخت افزود« :تالش می کنم که
برای کالبدشکافی ،حکم نبش قبر ابراهیم لطف الهی را بگیرم».
پس از شنیدن سخنان دوستان دانشجو و دکتر نیکبخت ،به خود گفتم که به
حقیقت خبرهایی از این دست تن و جان هر انسانی و به ویژه هر دانشجویی
را به لرزه می اندازد ،برای لحظه ای این باورم شد که امنیت به مراتب الزم
تر از رفاه و آسایش است .یعنی تحمل سرما و قطعی گاز بسی بهتر از جان
سپردن بدین شیوه است ،اینجا بود که با وجود سرمای شدید و قطعی گاز
در آن روز عبارت؛ "گاز نه امان آری" حتی برای لحظه ای از ذهنم دور
نمی شد .چرا که این راستی تلخ چندی است تکرار می پذیرد ،و همین خود
سبب نگرانی را تشدید میکند .عالوه بر اینکه واقعه هایی اینچنین نه تنها
حیات انسانی را به خطر می اندازند بلکه اساسا امری غیرقانونی و مضموم
را بر آن تحمیل می کنند و همچنین فضای جامعه و دانشگاه را در وحشتی
مضاعف فرو می برند که متعاقب آن دانشجوی معترض و آزاداندیش ما به
سکوت و انفعال و جزم اندیشی روی می آورد.
از همین رو در اینجا ذکر چند نکته ای به نظر الزم آمد:
* بر طبق اصل  32از قانون اساسی ،ادامه یافتن بازداشت ابراهیم لطف
الهی بیش از یک روز آنهم در بازداشتگاه اطالعات ،بدون ابالغ و تفهیم
اتهام و نیز ممانعت از ارجاع پرونده ایشان به مراجع صالح قضایی ،غیر
قانونی بوده است.
* بر طبق بند ششم از اصل  ،2بندهای هفتم و چهاردهم از اصل  ،3اصل
 23و اصل  37از قانون اساسی ،که همگی بر حفظ و پاسداری از کرامت
و ارزش واالی انسانی و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و ایجاد
امنیت قضایی عادالنه و منع تفتیش عقیده و رعایت اصل برائت تأکید دارند،
بازداشت نامبرده و ادامه آن ،غیر قانونی بوده است.
* بر طبق ادعای مسوالن ستاد خبری شهر سنندج مبنی بر خودکشی ابراهیم
لطف الهی ،گفتنی است که ایشان قبل از بازداشت ،با خواست و عالقه
خویش در جلسه امتحان آن روز حاضر شده اند .که این خود نشان می
دهد ابراهیم عالقه و اشتیاقی برای ادامه تحصیل و نیز ادامه زندگی در آن
زمان داشته است ،حال چگونه است که با سپری شدن فقط  9روز از زمان
بازداشت ،ایشان به یکباره از همه خاطرات و تعلقات خویش دست می شوید
و در شرایطی که در بند و زیر نظر و تحت کنترل مسوالن بازداشتگاه می
باشد ،دست به چنین اقدامی می زند؟
* به فرض قبول ادعای مزبور مسوالن ستاد خبری ،چرا آنان از خبر دادن
به خانواده این دانشجو و نیز نشان دادن صحنه حادثه به آنان یا به یکی از
بستگان نزدیک ابراهیم لطف الهی خودداری کرده اند؟
* چگونه می شود که مسوالن ستاد خبری سنندج ،پیش از مراجعه به پزشکی
قانونی به همراه خانواده ی دانشجو و یا حداقل نشان دادن جسد ابراهیم به
خانواده اش و انجام مراسم های تشییع و تدفین ،اقدام به دفن او می نمایند آنهم
بدون حضور حتی پدر و مادرش؟
با ذکر همه این موارد بدیهی است که مرگ ابراهیم لطف الهی ،دانشجوی
بازداشتی ،طبیعی نبوده و ضمن اینکه ادعای اقدام به خودکشی نامبرده از
طرف مسوالن ستاد خبری شهر سنندج ،غیر قابل قبول می باشد ،امیدواریم
که رسیدگی مراجع صالح قضایی به این پرونده تا رسیدن به نتیجه مطلوب
و روشن شدن حقیقت ادامه یابد .زیرا تنها در این صورت است که دستگاه
قضایی ما می تواند برابر اصل  156قانون اساسی ،استقالل رأی و مردمی
بودن خود را به اثبات برساند.
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الزم به ذکر است در همین رابطه صبح امروز از طریق دوستان سنندجی
باخبر شدم که؛ "مجلس ختم ابراهیم لطف الهی روز دوشنبه یکم بهمن ماه
از ساعت  3الی  6بعدازظهر در مسجد ادب سنندج ،از طرف تعدادی از
دانشجویان و دوستان آن مرحوم ،برگزار می گردد .لذا به همین مناسبت از
تمامی دوستداران آن مرحوم ،نهادها و تشکل های مدنی و دانشجویی ،و همه
آنهایی که به نحوی حامی حقوق بشر و جنبش دانشجویی در ایران هستند،
خواسته شده است که با حضور در آن مراسم و یا ارسال پیام تسلیت جهت
قرائت در مراسم ،همبستگی خود را با خانواده و دوستان ابراهیم لطف الهی
اعالم نمایند".

**********************************************

اسرائیل و کشتار در غزه ( بخش دوم و
پایانی )
الری اورست
از ظهر شنبه  27دسامبر ،موجی از جنگنده های هوایی که آمریکا در اختیار
دولت اسرائیل گذاشته ناگهان در آسمان غزه ظاهر شدند و بر روی فلسطینان
ساکن این منطقه بمب و موشک باریدند .این حمالت همچنان ادامه دارد .این
اقدام بدون شک با تایید دولت آمریکا انجام می گیرد .اسرائیل چماق آمریکا
در خاورمیانه است .طی روز اول حمله ،جنگنده های اف ـ  ١٦و بالگردهای
آپاچی بیش از  ٢١٠هدف را در شهرهای مهم منطقه شامل غزه ،خان یونس
و رفح کوبیدند .اسرائیل تهدید می کند که «این جنگ را تا ته خط ادامه
خواهد داد ».پاسگاه های پلیس فلسطینی ،ادارات دولتی ،دانشگاه اسالمی و
بسیاری از اماکن دیگر مورد اصابت موشک و بمب قرار گرفته اند .فقط در
همان روز اول ،بیش از  ٣٠٠نفر کشته شدند که بسیاری از آنان ،مردم غیر
نظامی بودند .شمار زخمیان روز اول حمله ٧٠٠ ،نفر تخمین زده شد .این
شاید تدارکی برای حمله به این کشور باشد .همه اینها می تواند زمینه ساز
یک جنگ بزرگتر در منطقه شود ،که این می تواند رنج به مراتب بیشتری
را به اهالی منطقه تحمیل کند.

آمریکا و اسرائیل انگشت اتهام را به سوی قربانی دراز می کنند تا
جنایات علیه بشریت را موجه جلوه دهند
مقامات حکومتی اسرائیل و آمریکا و نیز رسانه های آمریکایی ادعا می
کنند که حمالت موشکی گروه اسالمی حماس (که کنترل غزه را در دست
دارد) به سمت اسرائیل ،محرک حمله به غزه بوده است .رژیم بوش ،حماس
را «اوباش» می نامد ،این تشکیالت را به خاطر تحریک کردن اسرائیل
سرزنش می کند و خواهان خاتمه حمالت موشکی از سوی حماس می شود.
این در حالی است که به شکلی معنی دار ،از فراخواندن اسرائیل به توقف
حمله اجتناب می کند .باراک اوباما طی کارزار انتخاباتی خود ،در اشاره به
حمالت محدود حماس به اسرائیل چنین گفت« :اگر کسی به خانه من ،یعنی
جایی که دو دخترم شب در خواب هستند موشک بزند ،من نیز هر چه در
توان دارم برای جلوگیری از این کار انجام خواهم داد ».اوباما در سراسر
کارزار انتخابی اش ،منجمله طی سخنرانی آشکارا خونخواهانه اش در
«کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیلی» ،روشن کرد که از چنین سیاست
هایی پشتیبانی می کند .این کامال محتمل است که اسرائیل زمان شروع این
حمله را قبل از شروع رسمی ریاست جمهوری اومابا انتخاب کرده باشد تا
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اسرائیل و کشتار در ...
به وی اجازه «حفظ ظاهر» و «جدا از این ماجرا بودن» را بدهد .این در
حالی است که اوباما کامال در جریان این حمله قرار داشته و حامی آن است.
سکوت وی در قبال این کشتار به اندازه کافی گویای این واقعیت است.
سرزنش کردن فلسطینیان در مورد کشتار غزه هیچ معنایی جز وارونه
کردن کامل واقعیت ندارد .این کار بهانه و توجیهی برای قتل عام است .حمله
کنونی اسرائیل ادامه بیش از  ٦٠سال تالش های قهرآمیز برای لگد مال
کردن مردم فلسطین و در هم شکستن هرگونه مقاومت در برابر طرح های
اسرائیلی است .این چیزی است که از همان آغاز تاسیس اسرائیل در سال
 ١٩٤٨به مثابه یک دولت مستعمراتی اشغالگر و بازوی امپریالیسم غرب
در خاورمیانه تا به امروز ادامه داشته است .این کارزار گام به گام پاکسازی
قومی با اخراج خونین حدود  ٧۵٠٠٠٠فلسطینی از اراضی شان طی جنگ
اعراب و اسرائیل در سال های  ٤٨ـ  ،١٩٤٧تخریب صدها دهکده تصرف
شده فلسطینی ،تسخیر نظامی کرانه غربی و نوار غزه در جنگ  ١٩٦٧و
سپس مستعمره سازی غیر قانونی این «سرزمین های اشغالی»آغاز شد و
همراه با این اقدامات ،هجومی مداوم به اقتصاد و جامعه فلسطینی انجام
گرفت .اسرائیل ادعا کرد که هر حمله اش صرفا پاسخی به «ترور» از
جانب فلسطینیان و یا سر باز زدن آنان از صلح با اسرائیل است .این در
حالی است که هر حمله اسرائیل در خدمت هدف استراتژیکش یعنی نابودی
فلسطین قرار دارد .طی دوران تاسیس اسرائیل ،بیشتر جمعیت  ١/۵میلیونی
فلسطینیان غزه مجبور به ترک خانه های خود و سکونت در بخش های دیگر
فلسطین شدند .غزه از سال  ١٩٦٧تا  ٢٠٠۵تحت اشغال ارتش اسرائیل
قرار داشت .اسرائیل بعد از خاتمه اشغال نظامی ،کنترل کامل خود را بر
مرزهای خشکی ،دریایی و هوایی این باریکه بیابانی حفظ کرد .اسرائیل با
بولدوزهای حفاظ دار به نابودی باغ های میوه غزه پرداخت ،بندر ماهیگیری
غزه را مسدود کرد ،جلوی ارسال مواد مورد نیاز به کارخانه ها و سایر
مراکز کسب و کار این منطقه را گرفت و اکثر اهالی غزه را از حق کار
در مناطق دیگر و حتی از حق ترک کردن غزه محروم کرد .امروز غزه
یک بحران انسانی به حساب می آید .اهالی غزه در شرایط زندان زندگی
می کنند .حماس که بر غزه حاکم است به دنبال رهایی فلسطین در قالب یک
دولت سکوالر و آزاد از سلطه امپریالیستی نیست .حماس نماینده نیروهایی
است که در پی تجدید ساختار مناسبات ستمگرانه اند .یعنی می خواهند
مردم فلسطین را در چارچوب یک حکومت مذهبی اسالمی به بند کشند.
حماس بارها پیشنهاد آتش بس درازمدت را داده ،اسرائیل را برای برچیدن
محاصره غزه به مذاکره برای آتش بس دائمی دعوت کرده است .در ماه
ژوئن  ٢٠٠٨سرانجام در زمینه آتش بس توافقی حاصل شد .بر مبنای این
توافق ،حماس قبول کرد که از حمالت موشکی دست بکشد و اسرائیل نیز
ظاهرا به خاتمه محاصره غزه رضایت داد .به نوشته روزنامه «نیویورک
تایمز» ،حماس در توقف شلیک موشک های «قسام» که بخشی از آن توسط
سایر گروه های فلسطینی انجام می شد «به میزان زیادی موفق عمل کرد».
اما اسرائیل از محاصره غزه دست بر نداشت .سپس در چهارم نوامبر،
اسرائیل دست به حمله زد که به کشته شدن شش فلسطینی انجامید .روز بعد،
اسرائیل همه مرزهای غزه را بست و وضعیت دهشتناکی که بر مردم حاکم
بود را تشدید کرد .محاصره غزه توسط اسرائیل ،این منطقه را به بزرگترین
اسارتگاه جمعی (غیر سرپوشیده) دنیا تبدیل کرده است .اهالی فقر زده غزه،
گرسنگی می کشند و رنجی غیر قابل توصیف را تحمل می کنند .هشتاد در
صد مردم زیر خط فقر به سر می برند .حدود  %٧٩کارخانه ها و کارگاه
ها قادر به فعالیت نیستند .شهرک صنعتی غزه کامال تعطیل شده است .نرخ
بیکاری حدودا  %۵٠است .در سال  ٢٠٠٦اسرائیل تنها نیروگاه برق غزه را
بمباران کرد و با این کار ،غزه برای تامین برق به اسرائیل و مصر وابسته
شد .زمانی رسید که برای چند روز مردم از دسترسی به آب آشامیدنی تازه
محروم شدند .نامنظم شدن جریان برق به این معناست که مراکز تصفیه
فاضالب قادر به کار نیستند و فضوالت روانه دریای مدیترانه می شوند.
تامین دارو با محدودیت بسیار صورت می گیرد و اعمال ممنوعیت سفر
اهالی غزه از جانب اسرائیل به این معناست که اگر کسانی در این منطقه
نیاز به مراقبتهای پزشکی پیشرفته داشته باشند از این امر محروم خواهند
بود و باید همانجا بمانند و بمیرند .وقتی که از همه این واقعیات با خبر باشیم،
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ادعاهای اسرائیل و آمریکا مبنی بر اینکه تهاجم خونین این روزها «پاسخی»
به حمالت موشکی محدود و غیر موثر به سمت اسرائیل است را متعفن و
نفرت انگیز می یابیم .این ادعاها شبیه به شیوه ای است که آمریکا برای
توجیه کشتار بومیان آن کشور به دست مهاجران و ارتش به کار گرفت.
بر مبنای روایت رسمی ،ماجرا از کندن پوست یک خانواده مهاجر یا یک
سرباز به دست یک بومی «شروع» شد؛ و همه کارهای بعدی« ،پاسخی»
به این اقدام وحشیانه بود! بدین ترتیب ،آنچه محرک اقدام بومیان شده بود و
همه آن دروغ هایی که برای کشتار بافته شد و همه وحشیگری هایی که بر
اهالی بومی روا شد ،نادیده گرفته می شود .بدین ترتیب ،دستور کار واقعی
آمریکا یعنی تسخیر و مستعمره سازی به نیروی زور ،پوشانده می شود.
سیاست های طوالنی اسرائیل در گرسنگی دادن و نیز بارش مرگ از طریق
هوا بر اهالی غزه ،به خودی خود حتی نقض قوانین بین المللی محسوب می
شود .این اقدامات چیزی جز اعمال «مجازات دستجمعی» علیه کل اهالی
غزه نیست .مجازات دستجمعی همه اهالی غزه خالف معاهده چهاره ژنو
است و نقض قوانین بین المللی به حساب می آید .برای مثال در ماده ۵۵
این معاهده آمده است که« :نیروی اشغالگر موظف است به کاملترین شکلی
که در توان دارد نیازهای غذایی و درمانی اهالی را تضمین کند .نیروی
اشغالگر خصوصا باید در شرایطی که ذخایر سرزمین اشغالی ناکافی باشد،
مواد غذایی و انبارهای دارو و سایر اقالم مورد نیاز را تامین کند».

همینجا و همین حاال نیاز به ابراز مخالفت توده ای است!
چند دهه است که اسرائیل به مثابه یک «ناو هواپیمابر ثابت» و یک چماق
منطقه ای در خاورمیانه به امپریالیسم آمریکا خدمت کرده است .آمریکا
سرسخت ترین حامی اسرائیل بوده ،ساالنه میلیاردها دالر کمک مالی روانه
این کشور کرده است .با شروع «جنگ علیه ترور» یا در واقع جنگ به
خاطر امپراتوری ،رابطه استراتژیک اسرائیل و آمریکا محوری تر از پیش
شده است .بر مبنای گزارش «کارزار برای خاتمه اشغالگری اسرائیل»،
آمریکا عالوه بر تامین جنگنده های اف  ١٦و موشک هایی که در حمله
اخیر مورد استفاده اسرائیل قرار گرفته ،در فاصله سال های  ٢٠٠٦ـ ٢٠٠١
قطعات یدکی مورد نیاز برای ناوگان هوایی این کشور را به ارزش بیش
از  200میلیون دالر تامین کرده است« .در ماه ژوییه  ٢٠٠٨آمریکا ١٨٦
میلیون گالن ( 8-JPسوخت جت) در اختیار اسرائیل گذاشت .سال گذشته،
آمریکا یک قرارداد  ١/٣میلیارد دالری با شرکت "ری تن" منعقد کرد تا
هزاران موشک "تاو"" ،هل فایر" و "ویژه تخریب پناهگاه های زیرزمینی"
به اسرائیل بفرستد ».به گفته مقامات آمریکا ،این کشور پیشاپیش از نقشه
های اسرائیل به خوبی با خبر است و ظاهرا چراغ سبز را برای اجرای
نقشه ،آمریکا روشن می کند.
خالصه کنیم .کشتار اسرائیل و جنایات جاری علیه اهالی غزه نمی تواند
بدون حمایت آمریکا صورت بگیرد .مسئولیت مخالفت با جنایات حکومت
«خودی» بر دوش مردمی است که در آمریکا زندگی می کنند .هم اکنون
اعتراضاتی در سراسر خاورمیانه بر پا شده ،و اعتراضاتی نیز در آمریکا
و اروپا جریان دارد .قرار است که دامنه این اعتراضات گسترده تر شود.
همین حاال و همینجا نیاز به ابراز مخالفت سیاسی گسترده و موثری علیه
تهاجمی است که با حمایت آمریکا علیه مردم غزه جریان دارد .سکوت و
کوتاه آمدن در مقابل این جنایات به هر شکل ،شراکت در جنایت است .دنیا
باید ببیند که درون آمریکا ،کسانی هستند که حاضر به همراهی با جنایات
مورد پشتیبانی حکومتشان نیستند.

نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا

برخی مالحظات پیرامون نوشته رفیق اشرف
دهقانی درباره زندان و(....قسمت دوم)
محسن رجب زاده
درنوشته اول بدلیل خالصه نویسی و ....نتوانسته بودم بدرستی نظرات خود
را توضیح داده ونتیجه دلخواه را گرفته وانتقال دهم.درنتیجه ممکن بود
ابهاماتی پیش بیاید (زیرا در نوشته قبلی ذهن خواننده به شرایط وچگونگی
دسته بندی زندانها در آن دوران روشن نگردیده بود) ...
لذا در این نوشته سعی خواهم نمود عالوه بر ترسیم شمائی از آن دوران
انتقاد خود را به نوشته رفیق اشرف بیشتر شکافته و نظرات خود را روشن
نمایم.باشد تا این نوشته منشاء تحلیلهای درست از آن سالها گشته وگذشته
چراغی باشد برای آینده مبارزاتی میهنمان.
امروزه روز بسیاری از زندانیان گذشته سعی نموده که خاطرات خود از
زندان را به رشته تحریر در آورده وآن دوران وحشت وسرکوب را برای
دیگران تشریح نمایند .اما این خوش باوریست اگر فکر کنیم که همه این
نویسنده گان ازنوشته خود قصد رشد وتعالی جنبش را داشته ودارند .عده
ای در این نگارش سعی دارند که با مخدوش نمودن صفوف مبارزه در ان
دوران راست رویها و بعضا خیانتهای خود را توجیح نموده و اعمال خود
را به گونه ای دیگر معرفی و وانمود نمایند .و حتی از این هم فراترعده
ای همگام با جمهوری اسالمی سعی در تطهیر عوامل جمهوری اسالمی
(توابین) در نخست و سپس به تطهیر خود جمهوری اسالمی بپردازند .و
هستند در این بین کسانی که عالوه بر ترسیم ان شرایط خواهان افشای
جنایات جمهوری اسالمی و عوامل ان و معرفی فرزندان راستین طبقه
کارگر و توده زحمتکش این مرز بوم بوده و سعی در ان داشته که از ان
فراز و نشیب درسی داده باشند.
و از انجایی که تعداد کثیری از زندانیان سابق (بخصوص زندانیان
شهرستانها) در ایران به سر میبرند و امکان نوشتن خاطرات و پرداختن
به آن دهه برای آنها میسر نبوده است .لذا بخش عمده ای از مسائل زندان
مسطور مانده است .اصوال به تمامی خاطراتی که از زندان منتشر شده
نباید اعتماد نمود بلکه همواره ضمن مقایسه انها با یکدیگر میتوان به درجه
درستی و یا  ...در ان پی برد .مخصوصا که اکثر زندانیانی که خاطرات
خود را به نگارش در اورده اند زنان می باشند واز انجایی که انها در یک
بند عمومی (بند )4و یک بند مجرد ( بند  8البته در قزلحصار) بوده اند به
راحتی از مقایسه نوشته های آنها می توان به امانتداری و صداقت انها در
بیان مسائل پی برد .و ضمن بررسی و مشخص نمودن منظور نویسنده از
نوشتن آن مطالب سپس از انها در بررسی و تحلیلهای خود از آنها فاکت
بیاورند .مثال رفیق اشرف در نوشته خود چندین فاکت از نویسنده های
مختلف آورده که بعضی از این فاکتها خود جای بحث فراوانی دارد که در
جای خود به انها خواهم پرداخت .و از ان رو است که به نظر من به اشتباه
فاحشی می افتد که همان تیتر و توضیحاتی است که مرا بسیار از رد (تواب
تاکتیکی یا تاکتیکی تواب ساخت) که به ان در جای خود خواهم پرداخت.
برای روشن شدن قضیه اجازه بدهید به دهه شصت برگشته و زندان را قبل
از سی خرداد و بعد از آن مختصرا بررسی نماییم اما بسیار مختصر و مفید
تا انجایی که مسائل امنیتی اجازه می دهد.
اجازه بدهید ابتدا مقداری راجع به زندان قبل از سی خرداد توضیح بدهم
.زندان اوین قبل از سی خرداد عبارت بود از دو مجتمع که به اوین قدیم و
جدید معروف بود و این اسم گذاری از زمان شاه به یادگار مانده بود .اوین
قدیم عبارت بود از بند  325و  311که بند  325خود از بند  5و 6عمومی
و یک سالن شامل ده یا دوازده انفرادی که رفیق تقی شهرام و سعادتی در
این انفرادیها محبوس بوند مجموعه این بندها تحت مسئولیت شخصی به نام
مجید قدوسی بود که نامبرده با توجه به اینکه در آن ایام برای مسئولین زندان
از نام مستعار استفاده نمی کرد و دالیلی دیگر که فعال از ان نمی شود نام
برد .اسم واقعی وی بود .بعدها این فرد در سمتهای دادیار و مسئول اتاق
ازادی در اوین فعالیت داشت .در این بند دو پاسدار زندانبان وجود داشت به
نامهای  1هرمز  2کاظم افجه ای که این دو کار بردن زندانی به هواخوری
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و بازجویی را انجام میدادند .این هرمز خود زندانی بود که قبل از دستگیری
در بسیج کار می کرد ولی به اتهام تجاوز به خواهرش که از وی باردار نیز
شده بود دستگیر و از انجایی که هردو (خواهر و برادر) بسیجی بودند به
زندانبانی در زندان گمارده شده بودند .خواهر در بند زنان و برادر در اینجا
 2کاظم افجه ای کسی بود که تحت تاثیر سعادتی بعدها برای ترور الجوردی
و گیالنی و کچویی اقدام نموده و تنها توانست کچویی را بدرک واصل کند.
بند 311همان سلولهای سبز زمان شاه بود که از انجایی که دیواره های آن
بر اثر نم خزه زده بود به این نام خوانده می شد .در نزدیک دفتر مرکزی
ساختمانی مشتمل بر  4بند عمومی (که به بندهای  1و 2و 3و 4معروف بود)
و بند انفرادی  209و اشپزخانه و بهداری اوین بود که این ساختمان به اوین
جدید معروف شده بود .بعدها بندهایی جدیدتر ساخته شد که به اموزشگاه و
اسایشگاه معروف گردید که اموزشگاه شامل  6سالن و بقولی اسایشگاه شامل
 3000انفرادی بود .در جلوی این دو ساختمان استخری قرار داشت که
بعضی اوقات بندهای معروف به بند توابین اجازه استفاده از ان را پیدا می
کردند .قبل از سی خرداد زندانیان در هر بند برای خود برنامه هایی داشتند.
هر تشکل موجود در زندان برنامه های اموزشی و مطالعاتی برای افراد
تشکل خود و برنامه های تفریحی عمومی برای بند به اجرا می گذاشت.

اغازسرکوب در زندان
علی رغم اینکه خیلی ها معتقد هستند که اغاز سرکوب در زندان با سی
خرداد شروع شد .و نقطه عطف سی خرداد  60را مترادف با شروع
سرکوب شدید در زندان میدانند .در بندهای اوین جدید چنین نبود چندی قبل
در بند  3طی یک یورش تعدادی از زندانیان این بند جدا و پس از کتک به بند
 6اوین قدیم تبعید شده بودند .و در روز  21خرداد در بند یک صبح هنگامی
که مسئول وقت غذا که از بچه های پیکار بود برای گرفتن صبحانه به جلو
در زیرهشت مراجعه نموده بود بین او و نگهبان بحثی پیش امده که نگهبان
او را به بیرون کشیده و توسط نگهبانان به کتک کاری او پرداخته بودند.
این خبر بسرعت در بند پیچید و همه زندانیان سیاسی که در طبقه فوقانی
بودند (زیرا طبقه پایین زندانیان عادی و  2سرهنگ رژیم شاه و شهرام پسر
اشرف و تعدادی زندانی کرد بودند) به طرف در زیرهشت رفته و به دادن
شعار پرداختند (زندانی را می خواهیم ببینیم .کچویی را می خواهیم ببینیم) و
با این شعار خواهان دیدن زندانی هم رزمشان و دیدن رییس زندان شدند .اما
زندان بجای براوردن خواست زندانیان بر خالف همیشه توسط گارد زندان
بدرون زندان حمله برد و شروع به کتک زدن زندانیها نمود به این هم اکتفا
ننموده و برای اولین بار در بندهای عمومی چشم بند را اورده و به چشم
زندانیان زدند .و سپس زندانیان را به بیرون بند هدایت و در تپه های اطراف
بند برده و شروع به زدن نمودند .پس از ان یکی یکی زندانیان را به درون
بند اورده و در اتاقهای در بسته محبوس نمودند .اخرین نفری که در ساعت
 10شب به بند برگشت رفیق پیکاری بود که صبح بیرون برده بودند که در
حالی وارد بند شد که بر اثر کتک و ضربات وارده پایش شکسته و ان را گچ
گرفته بودند .فردای انروز در روزنامه اطالعات رژیم اینگونه نوشته بود
که هماهنگ با تظاهراتی که در بیرون قرار بود اجرا شود زندانیان در بند
یک شورش نموده که این شورش توسط گارد زندان در هم کوبیده و سرکوب
گردید .بفاصله یک یا دو روز خبر رسید که سازمان چریکهای فدایی خلق
(اقلیت) در بیرون طی اطالعیه ای افشاء نموده است که رژیم سرکوب وسیع
نیروها را در دستور کار خود قرار داده و چگونگی این سرکوب و حتی
اولویت سرکوب را بین گروه ها دسته بندی نموده است.
در روز  27یا  28خرداد بود که متوجه نقل و انتقال زندانیان عادی طبقه
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برخی مالحظات پیرامون نوشته ...
پایین شدیم .بعدا فهمیدیم که آنها را به قزلحصار منتقل نموده اند .در ان روز
عده ای فکر می کردند شاید می خواهند بند را یکدست کنند یعنی بند فقط
مربوط به زندانیان سیاسی گردد .ولی این نظر که این نقل و انتقال بی ربط
با اطالعیه اقلیت نباید باشد خیلی زود قوت گرفت و همه ان را پذیرفتند .و
به این نتیجه رسیدند که رژیم دارد جا را باز می کند تا در سرکوب پیش رو
از نظر جا در مذیقه قرار نگیرد .دو روز بعد سی خرداد و سیل زندانیان
تازه دستگیر شده فرا رسید و نشان داد که این نظر درست بود .این انتقال به
زندانیان قبل از سی خرداد هم رسید و تعدادی که حکم زیادتری داشتند به
قزل انتقال شدند .و زندانیانی که حکم نداشتند و یا حکم انها رو به اتمام بود
را در اوین نگه داشتند .شاید در ان اوایل خود انها نیز نمی دانستند که با موج
بزرگی از دستگیری مواجه خواهند شد و به جای بیشتری احتیاج خواهند
داشت .اگر چنین فکری را می کردند تمام زندانیان قبل از سی را با هم به
قزل می فرستادند( .کاری که بعدا به ان مبادرت کردند و تمام زندانیان قبل
از سی را چه آنها که حکم داشتند و چه انها که حکمشان تمام شده و یا هنوز
حکم نگرفته بودند را به قزل فرستادند تا جا را برای دستگیر شده های جدید
باز نمایند ).پس از انتقال عده ای از زندانیان مابقی را در  2بند یک و دو
قاطی نمودند به این صورت که بند  3و  1در بند یک طبقه باال در اتاقهایی
در بسته و بند  2و  4در بند دو (که آنها نیز در مهرماه به قزل منتقل شدند)
سی خرداد موج وسیع دستگیریها زندان را خیلی سریع پر می کرد .از آن
روز بود که برای زندانیان سابق در اوین جیره کتک روزانه گذاشتند و هر
وقت زندانبانها فراغت داشتند به درون بند و اتاقها امده و شروع به زدن
بچه ها می کردند این جیره روزانه در زمان مشخصی اجرا نمی شد و هر
لحظه شما باید منتظر امدن آنها می بودی بهمین دلیل اصطالح کلفت بپوشیم
در آن زمان رایج شده بود و در آن تابستان بچه ها با لباسهای زمستانی می
نشستند .یکی از زندانبانها که در این کتک کاری زندانیان بسیار فعال شرکت
می کرد .پاسداری بود به نام محسن که از انجا که در صحبت کردن کلمات
را با لکنت ادا می کرد به سرتیپ میشن معروف شده بود .در اواخر مرداد
ماه بود که صدای هللا اکبر زیادی به گوش می رسید ابتدا فکر کردیم که
صدای زندانبانها است اما این صدا انقدر گوش آزار بود و بلند که معلوم بود
از هم نوایی تعداد زیادی میباشد .این صدا به فاصله های متوالی چندین بار
شنیده شد .تا اینکه در سلول ما را باز نمودند و دستور دادند که کلیه زندانیان
چشم بندهای خود را بسته و بیرون بروند .وقتی بیرون رفتیم متوجه شدیم
که تمامی بند اعم از طبقه باال و پایین همه را بیرون اورده اند .همه را به
صف نمودند و از بندها خارج نموده و به محوطه بیرون از زندان بردند در
محوطه زندان جلوی دفتر مرکزی به زندانیان اعالم نمودند که چشم بندها را
برداریم .در انجا جسد شخصی را از طناب آویزان کرده بودند که روی سینه
وی نوشته بود حبیب هللا اسالمی به اتهام محاربه با خدا در انجا الجوردی
قصاب زندان حضور داشت و شروع به سخنرانی نمود و در گفته هایش
شروع به تهدید نمود که ما قاطعانه با شما برخورد خواهیم نمود و بزودی
شما را نیز به این سرنوشت دچار خواهیم کرد .پس از این سخنرانی دستور
دادند که چشمها را بسته و دوباره دستها را بروی شانه نفر جلو گذاشته و
راهی بند شویم و در بین راه پاسداران شروع به دادن شعار هللا اکبر نموده و
از زندانیها خواستند که شعار را تکرار نمایند .زندانیان جدیدی که در صف
قرار داشتند شعار را تکرار کردند اما زندانیان قبل از سی از تکرار شعار
خود داری کردند به همین دلیل هنگامی که انها را می خواستند درون اتاق
بفرستند با لگد و مشت به جانمان افتادند .بعد از اینکه وارد اتاق شدیم همه
به بحث در این رابطه پرداختند دو موضوع مورد بحث بود اول اینکه رژیم
از این کار چه قصدی دارد که بال استثناع همه متفق القول منظور رژیم از
این عمل را ایجاد رعب و وحشت درون زندانیان بررسی نمودند .دومین
مسئله این بود که این جانباخته یعنی حبیب هللا اسالمی در زیر شکنجه کشته
شده بود و پس از فوت جسد او را آویزان نموده بودند .اینهم به این دلیل بود
که گره طناب روی چانه او قرار داشت و بین لوله نای و مری او با طناب
حداقل فاصله  4یا 5انگشت وجود داشت که به این دلیل نمی توانست او خفه
شده باشد و ازطرفی فاصله او از زمین هم تقریبا  30سانت بود که به این
دلیل هم نمی توانست بر اثر سقوط از ارتفاع مهره گردن شکسته و نخاع
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اسیب دیده باشد .و در ضمن دست و پاهای او شدیدا باند پیچی شده بود.
روزها به این منوال سپری می شد یعنی گاه و بی گاه زندانبانها بدرون اتاق
هجوم اورده و زندانی را کتک کاری می کردند .از نظر غذا هم در سرتاسر
تابستان و ماه اول پاییز که ما هنوز در اوین بودیم غذای گرم به زندانی داده
نشد و هر سه وعده غذای روزانه عبارت بود از تکه ای نان لواش (که به
لواش متری معروف بود) و تکه کوچکی پنیر که گاهی اوقات یک دانه خیار
نیز به همراه داشت .از چایی نیز در این مدت خبری نبود .در شبها صدایی
شبیح به خالی کردن تیر آهن توجه زندانیان را به خود جلب نمود که بعد
از امدن صدای تکتیرها متوجه شدیم رفقایمان را با تیربار یا چیزی شبیه
ان ابتدا تیرباران وسپس تیر خالص که همان تک تیرها بود می زنند .این
صدای آزار دهنده هر شب می آمد .که بعدا به صدای پشت بند  4معروف
گردید .در شهریور ماه فردای پس از ترور دفتر ریاست جمهوری بود که در
اتاق ما باز شد و پاسداری بدرون امد و اعالم کرد همه رو به دیواربایستند و
پس از اینکه رو بدیوار ایستادیم الجوردی بدرون اتاق امد و یکی یکی سوال
می کرد که ایا حاضری به تلویزیون رفته و ترور رجایی را محکوم کنی ؟
وقتی پاسخ نه می شنید دستور میداد که چشم بند را زده و به بیرون برده
شود که تقریبا تمام افراد اتاق به بیرون از بند و به زیرهشت انتقال داده شد.
در راهروی زیرهشت متوجه شدم که عده بسیار زیادی را با چشم بسته انجا
دور تا دور راهرو بیرون بندها نشانده اند نزدیک ظهر بود که مرا درون
دفتر حسین زاده مسئول وقت بندها بردند درون دفتر آخوندی پشت میز و
در کنار او الجوردی نشسته بود .مشغول بازپرسی شدند و از من سوال کرد
حاضری در تلویزیون شرکت نموده و ترورها را محکوم کنی وقتی پاسخ نه
را شنید از من سوال کرد تو که می گویی هوادار و عضو هیچ گروهی نبوده
ای پس چرا مصاحبه نمی کنی ؟ من گفتم قبال هم گفته ام که هیچگاه سیاسی
نبوده ام و اکنون باز هم می گویم اما من نه می خواهم طرفدار شما باشم نه
انها چون اگر از اینجا ازاد شوم ممکن است جانم توسط انها بخطر افتد .که
در این موقع الجوردی را پاسداری صدا نمود و گفت حاج آقا از بیت رهبری
با شما کار دارند .پس از مدتی الجوردی برگشت و به من گفت چشم بندت
را بزن و مرا به راهرو برگرداند و در انجا با صدای بلند به پاسداران گفت
برادرها قضیه را بیت رهبری قبول نکرد فقط اینها را بنوازید وسپس به
اتاقهایشان برگردانید با این گفته دوباره کتک شروع شد و در حین کتک ما
را به اتاقها برگرداندند .پس از برگشت بچه ها گفتند که قرار بود عده کثیری
را اعدام کنند که خمینی موافقت ننموده اما همان روز تعدادی حدود پانصد یا
ششصد نفر اسامی اعدام شده از بلند گوی رادیو بند اعالم شد .یعنی در واقع
الجوردی می خواست تعداد خیلی بیشتر اعدام نماید که نتوانست دستور ان
را از باال بگیرد .در این روزها به قزلحصار منتقل شدن ارزوی همه شده
بود .زیرا همه فکر می کردند که زندانی اگر به قزل منتقل شود از زیر این
فشارهای جسمی و روحی هر روزه خارج شده و تنها انجا باید حبس خود را
بگذراند (این تفکر به این دلیل تقویت شده بود که تمامی زندانیانی که حکم
می گرفتند به قزل منتقل و در واقع اوین به زندانیان زیر بازجویی و زیر
حکم تعلق داشت و فکر می کردند این همه فشار برای این در اوین اعمال
میشود) بالخره روز انتقال به قزلحصار فرا رسید تمامی زندانیهای قبل از
سی را با کلیه وسائل خواندند وسائل را جمع نموده و چشم بندها را زدیم و
دست روی شانه از بند خارج و در زیر هشت توی راهرو منتظر ایستادیم
عده ای از زندانیان جدید هم اورده شده بودند حکمهای آنها را ابالغ میکردند
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پیامبرش الگو ،و قرآن قانون اساسی اش باشد".

آیا حماس معرف مقاومت ...

اینکه مسئله فلسطین را چگونه میبیند ،انگیزه و اهدافش را بخوانید،

دولتهای اشغالگر و جنایتکار اسرائیل هستند و نه مردم اسرائیل؛ حماس
همچون برادرهای رنگارنگ دینی اش  -رژیم ایران ،حزب هللا لبنان ،طالبان
افغانستان و صدر عراق و - ...بر طبق اعتقادات دینی شان علیه یهودی ها
هستند .من وقتم را با مسائلی چون :اینان توسط مردم انتخاب شده اند و تنها
نیروی سازمانده موجود در بین مردم هستند و ...صرف نمیکنم که واقعا
اتالف وقت است .هر کسی که متوهم است برای ایرانیان چپ دیگر جای
هیچ توجیهی برای ابهام نیست که انتخاب شدن مساوی مشروعیت نمیشود.
کدام مشروعیت؟ همان مشروعیت پارلمانی که خود بر علیه بورژوایی بودن
آن موضع داریم؟ مگر بوش و هیتلر و جمهوری اسالمی و همان رژیم
صهیونیستی اسرائیل خود بر آراء توده ها تکیه ندارند؟ میان مطالبات و
خواسته های بحق توده ها و طبعا مبارزه و مقاومت مشروعشان تا سوار
شدن بر موج این خواسته ها و مبارزات و مرعوب شدن و تحمیق کردن آنها
توسط نیروهای مرتجع تفاوتها از زمین تا آسمان است.

بخش اهداف " :حماس خود و هویتش را در زمانی میبیند که اسالم از
واقعیتهای زندگی رو به زوال گذاشته و به همین علت است که تعادل و
تطابق زندگی بهم خورده و ارزشهای زندگی عوض گشته و شیطان چیره
شده است".

آیا این ما را به دوران جنگ ایران و عراق بر نمیگرداند؟
حمله های رژیم صدام و اشغال نواحی غربی و جنوبی ایران و بمبارانها و
آواره کردنهای بسیاری از مردم ایران ،مگر نه که امثال اکثریت و حزب
توده را در کنار رژیم نهاد .خود مردم که نه میتوانستند دفاع مسلحانه و
سازمانیافته ای کنند ،نه امکانات تسلیحاتی داشتند و نه آموزش نظامی.
جمهوری اسالمی هر سه را داشت پس ما با این حساب باید مقاومت توده ها
را با رژیم اسالمی یکی میدانستیم و همکاری میکردیم چرا که تنها نیروی
سازمانده و نظامی موجود بود؟
این دفاع کردنها از حماس و یا در بهترین شرایط در مقابل حماس موضع
نگرفتن و یا مقاومت توده های فلسطینی را با آن مترادف دانستن ،آیا به
معنی در دورنما داشتن شعار " پاسدارها را به سالح سنگین مسلح سازید"
اکثریت نیست؟
اگر نه ،در شرایط ممکن که امکان بکارگیری عملی این موضگیری وجود
داشته باشد ،این رفقا و نیروها آیا تحت فرماندهی حماس به مقاومت توده
های فلسطینی نمی پیوندند؟ چگونه میشود همسویی اهداف و مطالبات
کمونیستها را با این جریان ارتجاعی توضیح داد؟
اگر در مقاطعی که کمونیستها با اقشاری از خرده بورژوازی و جریانهای
دمکراتیک حول یکسری مطالبات خاصی الزاما در یک جبهه قرار
میگیرند ،فقط با رهبری و استقالل کامل صفوف کمونیستی قابل دفاع است.
دمکراتیک بودن حماس را اول باید ثابت کرد تا در کنارش قرار گرفتن قابل
اعتبار باشد.
اینکه این جریان هنوز کارنامه سیاهی مثل رژیم ایران ندارد که آنرا رسوا
کند و غیره ،مثل توده های غیر سیاسی حرف زدن است که پدیده ای را
باید ببینند تا قادر به تحلیل ابتدایی و پیش پا افتاده اش باشند .فرق کمونیستها
این است که با تعریف مضمون و کیفیت و مکانیسم رفتاری هر پدیده ای
میتوانند رفتارهای آینده آنرا پیش بینی کنند .اگر شرایط سیاسی فلسطین که
صد در صد انرژی توده ها و بالطبع جریانهای سیاسی موجودش را معطوف
به مبارزه برای کسب استقالل و مصائب اشغالگری میکند ،معنی اش این
نیست که در شرایط صلح نسبی و اوضاع سیاسی متعارفی حماس چیزی
بهتر از رژیم ایران و یا طالبان و عربستان سعودی میشود -که هنوز دست
و پا میبرند و گردن میزنند و سنگسار میکنند . -اجازه بدهید از خود حماس-
جنبش مقاومت اسالمی -اینرا بشنویم.
در بخش اول منشور سیاسی شان میاید " :جنبش مقاومت اسالمی اصول
سیاسی اش را از اسالم میگیرد ،از تفکرش ،از روایتش و دیدگاهش در باره
حیات ،زندگی و انسانیت"
این همان انسانیت! به روایت آن مثالهای اشاره شده است .یعنی رسمی و
قانونی کردن گیوتین اسالم در جامعه.
جایی در ماده پنجم آن میگوید ... " :هدف نهایی اش برقراری اسالم است که

اینها کجایش به مطالبات توده های فلسطینی قرابت دارد؟
برای اینان کشته شدن انسانهای بیگناه مهم نیست تا آنجا که از امت مسلمان
نباشند .کارنامه مبارزاتی اینان مگر همان بمب گذاریهای انتحاری در مالء
عام و انفجارش در بین توده های بیدفاع نبوده؟ مگر از مردم یهودی کم
هستند که کمونیست و پرو مبارزه فلسطین باشند؟
تظاهرات تل آویو و یهودیان کانادا و مقاله های بسیاری از یهودیانی که
بر علیه سیاست ضد بشری اسرائیل عمل کرده و افشاگری کرده اند گواه
این است که چرا وقتی حماس و رژیم اسالمی و  ...از اسرائیل میگویند
منظورشان فقط رژیم نیست بلکه همان موضع قرآنی آن است که " بکشید
جهود را کافر را ."...
کمونیستها از مبارزه و مقاومت بحق توده های تحت اشغال فلسطینی علیه
اسرائیل تجاوزکار و یار و غار و حامی جنایتهایش  -امپریالیسم آمریکا  -باید
دفاع کنند ولی نه با مخدوش کردن مرزها و مواضعشان که در کنار رژیم
کثیف اسالمی و حماس قرار گرفته باشند .ساختار نئو استعماری اسرائیل
میتواند به حیاتش ادامه دهد تا زمانیکه هدفش با اهداف امپریالیسم همسو
باشد .و آن کنترل جامعه و ذخائر محلی ,اراضی منطقه ،تداوم سرکوب هر
مقاومت و هر جنبشی .اگر برای دولت اسرائیل و بازیهای قبل از انتخابتش،
برگ برنده اش انهدام فیزیکی حماس است بی هیچ تأملی از کشته های توده
ها پشته ساخت که خود توده ها حماس را بانی و باعث این جنایت بدانند و
آنرا ایزوله کنند این از ترور تک تک آنان برایش بهتر است چرا که هم بار
دیگر به توده ها خاطر نشان کرده که هنوز قدرت کنترل در دست اسرائیل
است و هم نطفه هر جنبش رادیکالی را از همان ابتدا خفه کرده باشد .بنابرین
کل این سناریو از پیش آماده شده که :حماس شروع کرد و یا سنگ اول
را آنان پرت کردند و ...تماما همان ترهات توضیحی همیشگی از جانب
اسرائیل است .این آشی است که با همکاری دولتهای سرمایه داری و مرتجع
عرب و خود رهبران الفتح ( برای احیاء قدرت سیاسی شان در غزه) و
بخصوص دولت دست نشانده آمریکا در مصر توسط اسرائیل عملی شده
است .دفاع از توده های زحمتکش فلسطین بدون یک مرزبندی صریح و
قاطع با حماس و حزب هللا و انواع و اقسام گروههای فالنژ اسالمی که سوار
بر موج نارضایتی و تنفر بحق توده ها از قتل و عامهای اسرائیل شده اند،
ممکن نمی باشد .اگر این فقط حرف زدن و بیعملی محسوب میشود ،جا زدن
حماس به مثابه مقاومت مردم نه عمل است که مخدوش کردن خط انقالبی
و ضد انقالبی است .میشود به خود دلخوشکنک داد که با حمایت کردن از
یک جریان ارتجاعی و ماهیتا ضد انسانی که درگیر پراتیک است ،دچار
بیعملی نشده و دستکم باعث تضعییف یک نیروی سازمانده نیستیم .ولی نهایتا
نقش خود را بعنوان یک مارکسیست که انتخاب آگاهانه و موضع گیری
هوشمندانه و هدفمندانه او را از بقیه طیفها و جریانات سوسیال دمکراتی
تفکیک میکند ،فراموش خواهد کرد .سوسیال دمکراتهایی که به بهانه اینکه
شعارهای بزرگ دادن یعنی به جایی نرسیدن و بی عملی ،به هر خس و
خاشاک بورژوایی و ارتجایی که موجود است می آویزند که امتیازی حقیر
و موقت و بی دوام نصیب خلق هللا! کنند چرا که در این زمانه ای که جنبش
سوسیالیستی افت کرده و عقب نشسته است ،کمونیست بودن امریست مشکل!
ما بعنوان بخشی از یک جامعه کوچک کمونیستی همان وظیفه را داریم که
هر کمونیست دیگری در جامعه کوچک و بزرگ دیگری؛ متعهد ماندن به
انقالب سوسیالیستی .و این در بحثها ،نظرها ،موضعگیریها و پراتیکمان
باید منعکس شود.
در آخر همانقدر که رژیم اسالمی و سرکرده هایش تجلی مبارزه و قیام
توده های ایران در سال 57بودند  ،که حماس تبلور مقاومت و مبارزه خلق
فلسطین میتواند باشد!!!

اعتصاب  ،تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست
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تا آنها نیز به قزل منتقل شوند در این بین یک زندانی که حکمش آمده بود
تا به وی ابالغ وهمراه ما به قزل منتقل شود را گم کرده بودند و ساعتی
از این بند به ان بند دنبال او گشتند دست اخر یک زندانی با صدایی لرزان
دست خود را بلند نمود و چند بار صدا زد برادر یکی از پاسدارها به او گفت
چه می خواهی او گفت این زندانی که دنبالش می گردید در اتاق ما بود اما
شب قبل او را از اتاق بردید و اعدام نمودید .پاسدار به زندانبان دیگر گفت
ای بابا این که محکوم به شش سال شده چرا اعدام؟ اری اینگونه اتفاقها در
ان روزها چیز عجیبی نبود کافی بود پاسدار بند نظر بدی راجع به زندانی
داشته باشد به میل خود او را درون صف اعدامیها قرار می داد همین چند
وقت پیش بود که قاسم گلشن رفیق معلم پیکاری را با وجود اینکه قبل از سی
خرداد دستگیر شده بود به همراه زندانیان جدید اعدام نمودند و از رادیو جرم
او را داشتن نمک و فلفل به همراه خود در هنگام دستگیری اعالم کردند.
در حالی که همه به یاد دارند که نمک و فلفل را برای زندانیانی که در سی
خرداد دستگیر شده بودند به کار می بردند .باالخره ما را سوار بر اتوبوس
به سمت قزلحصار بردند در حالی که خوشحال بودیم زیرا فکر می کردیم
که مانند زندانهای شاه وقتی از زندانی که مخصوص زیر بازجویی هاست
به زندانی که مخصوص سپری شدن مدت محکومیت است انتقال یافتی دیگر
از کتک و جیره روزانه کتک خبری نیست مگر در زندان مسئله ای پیش
بیاید .خیلی زود متوجه شدیم این توهمی بیش نبوده است .چون با پس گردنی
از ماشین پیاده و حاج داوود رحمانی برایمان سخنرانی و از قوانین قلمرو
خود گفت و سپس دستور داد همه بطرف بند ( 7مجرد  )3راهی شویم وقتی
در بند باز شد همه بدرون زیر هشت بند رفتیم که محوطه ای بود مربع شکل
که توسط میله های اهنی از کریدور بند (راهرو) جدا می شد در دو طرف
این محوطه دو اتاق وجود داشت .وقتی در اهنی باز شد و درون کریدور بند
رفتیم دیدیم که بند از دوازده سلول تشکیل شده که  6سلول در طرف راست
و  6تا طرف چپ قرار دارد در سمت چپ بعد از  3سلول دری قرار داشت
که در ان دو دوش و 3توالت وجود داشت که از انجا هم به این عنوان استفاده
می شد و هم برای شستن ظروف استفاده می گردید .سلولها به ابعاد 1.75
در  2.75متر بودند که ما چون وقت نهار رسیده بودیم همه در بیرون اتاقها
در حال قدم زدن بودند .هر روز نوبت یک اتاق بود که کار کارگری بند را
انجام دهند .یعنی سفره را پهن کنند غذا تقسیم کنند و بعد ظرف را شستشو
کنند .پس از پایان نهار راس ساعت دو همه به سلولها برمی گشتند در هر
سلول به ان ابعاد یک تخت سه طبقه قرار داشت که طبقه اول ان را برداشته
بودند و طبقه دو و سه ان بود در این سلولها تعدادد  30و یا  35نفر زندانی
وجود داشت که تمام طول روز از ساعت  6صبح تا  12ظهر و از ساعت
 2بعداظهر تا  7غروب درون سلولها بودند و از  7تا  6صبح بعد در توی
راهرو و سلولها می توانستند رفت امد کنند .در قزل حصار  3واحد وجود
داشت که واحد یک و دو در ان زمان در اختیار شهربانی بود که بعدا واحد
یک نیز همانند واحد سه در اختیار دادستانی قرار گرفت .در ابتدای ورود به
واحد سه اتاقهای دفتری زندان و پس از انکه مقداری در راهرو پیاده طی
میکردی به اتاق مالقات می رسیدی پس از ان در میله ای قرار داشت که
سالن خیلی طویلی را از اتاق مالقات و قسمت دفتری جدا می کرد در این
سالن  8بند و بهداری قرار داشت که  4بند عمومی و  4بند مجرد را شامل
می شد .بند  1عمومی در اختیار زندانیان عادی بود که بعدا به بند زندانیان
مارکسیست تغییر یافت .بند  2بند زندانیان مجاهد بود که در ان اوایل تعدادی
زندانی چپ نیز در ان بود که بعدا جدا شده و به بند یک اورده شدند .بند 3
مربوط به زندانیان عادی و ساواکی و امیر انتظام و تعدادی کرد بود .بند 4
مربوط به زنان بود .بند ( 5مجرد  )1در اول مربوط به تعدادی زندانی قبل
از سی خرداد بود که در زندان موضع اکثریت و  2نفر توده ای بود که جمعا
تعداد انها به  15نفر میرسید .بند ( 6دومجرد) که بعدا به زندانیان مجاهد و
بعضی از رفقای اقلیت تعلق گرفت .بند 3( 7مجرد) که بند قرنطینه مردها
بود .بند ( 8مجرد )4بند زنان بود.

شماره  90آ ذر 1387
علیرغم تصور ما که شرایط قزلحصار را از اوین بهتر ارزیابی می کردیم
خیلی زود متوجه شدیم که اوضاع در زندانهای جمهوری اسالمی به یک
گونه است .زندانی که از اوین می امد و یا از دادستانی کرج به قزلحصار
منتقل و در ابتدا به بند  7اورده میشد .شرط انتقال از بند  7به عمومی  2را
دریوزگی و التماس و حتی در بعضی به شکل بدتر گذاشته بودند به همین
دلیل بودند بسیاری زندانی که ماهها بود در این بند مانده بودند .قریب به
اتفاق زندانیان قبل از سی خرداد (بجز تعداد اندکی که بعدها بصفوف توابین
پیوسستن) در قرنطینه مانده بودند .و حاضر نبودند با در یوزگی به بند
عمومی (که از امکانات بیشتری از قبیل هوا خوری در تمام روز و کتک
خوردن کمتر و...برخورداربود) برده شوند.
زندانیان در این دوره به لحاظ اتهام به چند دسته تقسیم می شدند:
در این دوران زندانیان به لحاظ اتهامی به سه دسته تقسیم می شدند(.مقطع
 30خردادتا اخر سال )60
 -1دسته اول کسانی بودند که در خیابان طی تظاهرات دستگیر شده بودند که
این دسته خود شامل افرادی می شد که قبل و یا بعد از تظاهرات در خیابان
بدون هیچ مدرکی دستگیر یا به اصطالح نظر بگیری شده بودند.
 -2دسته دیگری که در محل تحصیل و یا محل کارشان و یا در محالت توسط
نیروهای مخبر رژیم از قبیل امور پرورشیها در مدارس و یا شوراهای
اسالمی محیط کار و بسیج محالت وغیره شناسایی (در حدی که می دانستند
این شخص جزء مخالفین نظام هستند اما اطالعات تشکیالتی و حتی در
بسیاری موراد عقیدتی از فرد نداشتند) و دستگیر شده بودند.
 -3دسته ای دیگر وجود داشت که رژیم یا انها را در حین تظاهرات دستگیر
یا بر اثر عملیات عوامل اطالعاتی رژیم دستگیر و یا لو رفته بودند .این
دسته را اکثرا رژیم در اوین نگهداری و یا اعدام یا منتظر اعدام نگه داشته
بود و آنها را به قزلحصار منتقل نمی نمود.
دسته اول و دوم را نیزعلیرغم اینکه زیر شکنجه های دوران بازجویی هیچ
بقیه در صفحه 8
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بهر رو ما را به بند 3( 7مجرد ) فرستادند .در این بند  3زندانبان وجود
داشت که یکی به نام سوری بود و از همه جوانتر بود  2نفر دیگر ترک زبان
و به نامهای الهیار و علی یار بودند که بعدا به نام زامبور معروف شدند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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شماره  90آذر 1387
امام جماعت شرایط را دارد یا خیر اقتدا بر او جایز نیست.
 -4از هرگونه عملی که رژیم از ان بتواند بهره برداری طبلیغاتی نماید باید
پرهیز نمود

اطالعاتی در اختیار رژیم نگذاشته بودند با این نظر که اینها عناصر
مشکوک و یا نیروهای به القوه نیروها می باشند با دادن احکام سنگین نسبت
به جرائمشان به قزل منتقل نموده بودند.

 -5از هر عملی که موجب ازار و اذیت دیگر زندانیان را فراهم نماید باید
پرهیز نمود.

چگونگی بند  7وتصمیمات زندانیان

 -6هر عملی که در خدمت قوای سرکوب و علیه زندانیان باشد زندانی را از
رده دوستان خارج نموده و او در صف دشمنان قرار خواهد گرفت.

در ابتدای ورود به بند 3( 7مجرد) توسط بعضی از رفقایی که پیش از ما
به قزل منتقل شده بودند با ایما واشاره وحتی یکی از انها استینها را باال زد
و بدینوسیله سعی نمود شرایط زندان را به ما بفهماند .مجاهدین تحت عنوان
تقیه به یک عقب نشینی دست زده بودند و در مقابل مسئولین زندان اعالم
می نمودند که از کار سیاسی دست کشیده و نادم هستند .اما این نبود که انها
به همکاری با رژیم تن دهند و یا به اصطالح زندان به انتن تبدیل شوند و
خصوصا تعداد زندانیان قبل از سی انها حتی برای رفتن از بند  3مجرد
حاضر نبودند در مقابل حاج داوود سر خم نموده و دریوزگی کنند که بعدها
این زندانیان همه رهسپار بند دو مجرد شدند و زندانیان مجاهد در بند دو را
تشکیل دادند .حتی من شنیدم که در ان ایام نیز زندانیانی که به بند دو عمومی
نیز رفتند (یعنی انهایی که با لودگی و در یک کالم رعایت ننمودن پرنسیپ
زندانی سیاسی بودن خود) انها نیز به هر خفتی تن نداده بودند و برای رژیم
خوش رقصی و جاسوسی و...نمی کردند (الزم بذکر است که این بند نیز
زندانیان مجاهد بودند ) اما بچه های چپ از ابتدای ورود به این بند توسط
تشکیالت در جریان عقب نشینی های صورت گرفته قرار گرفته و تشکیالت
از همه خواست در این مورد نظر داده و خط تاکتیکی جدید را ترسیم نموده
و در بین اعضاء خود به بحث بگذاریم .که این امر سه ماه طول کشید و در
این مدت  3ماه هیچ احدی در بر خورد با زندان هیچ عقب نشینی ننمود و از
برخورد نیز با زندان دوری می جست .اما این بدان معنا نبود که زندان نیز
از برخورد با زندانی دوری نماید یعنی در این ایام اگر زندانی مورد پرسش
عقیدتی یا موضعی از طرف زندانبان قرار می گرفت اغلب سکوت نموده
و پذیرای کتک ان می گردید .تا اینکه نتیجه بحثها بصورت فشرده به اعضا
تشکیالت منتقل شد .که از این قرار بود.
از انجایی که رژیم در تمام عرصه ها به سرکوب شدید روی اورده و
زندانیان مجاهد که اکثریت زندانی را تشکیل می دهند بنابه گفته خود تقیه
نموده اند و از انجایی که زندانیان چپ موجود نیز یا به اتهام چپ و یا
مشکوک زندانی و مورد پرونده ای ندارند و زندانیان قبل از سی نیز مورد
اتهامی تشکیالتی ندارند و اغلب انها نیز محکومیتشان پایان یافته و در حال
ملی کشی هستند پس نباید کاری نمود که حساسیت رژیم را بر انگیزد .و از
انجایی که فقط صرف اظهار مارکسیست بودن در این شرایط معادل اعدام
برای زندانی است و رژیم طبق قوانین شرع انها را مرتد حساب نموده و
اعدام می نماید پس نباید اعالم نمایند مارکسیست هستند .در نتیجه طبق روال
زیر برخورد خواهیم نمود .موضع ما در این شرایط باید در جهت حفظ
نیروها باشد.

 -7زندانیانی که رژیم روابط تشکیالتی انها را کشف ودررابطه مسائلی
دستگیر شده اند که می دانند حکم انها اعدام است این تاکتیک را نباید اتخاذ
نمایند اما انها که محکوم به زندانهای سنگین و طویل مدت شده اند نیز می
توانند اعالم کنند که نه مسلمان و نه کمونیست هستند .این تاکتیک به اجرا
گذاشته شد حال این تاکتیک عقب نشینی بود یا تاکتیک توبه من نمیدانم شما
چه را می پسندید اما در هر صورت در زندان این تاکتیک بود که به نام
توبه تاکتیکی معروف گردید .و از همان ابتدا چه توسط زندانبانها چه توسط
عاملین انها در زندان (توابین) این توبه مورد تایید واقع نشد اما راهی هم
برای رد ان نداشتند که بتوانند ثابت کنند که تاکتیک می باشد .ولی از انجایی
که مرز بندی داشت و تن به خیلی از کارها نمی داد بر ان باور نداشتند.
نمی خواهم راجع به مقاومتهای این افراد بنویسم که هم از نظر امنیتی در این
شرایط صحیح نیست و هم در این مقاله نمی گنجد .اما به همین اکتفا می کنم
که بند  2مجرد که به گفته خود رفیق اشرف یکی از واال ترین ومقاومترین
بندهای دهه شصت بود همه دارای همین تاکتیک بودند .و این افراد بودند
که در گوهردشت بیشترین انفرادی و سگدانیها و قیامتها را تحمل نموده و
جالد زندان قزل حاج داوود را وادار کردند که در بند اعالم نماید هر چه می
خواهید باشید هر تفکری می خواهید داشته باشید اما فقط تشکیالت نزنید و با
دیگران راجع به افکارتان صحبت نکنید .بعد از پیاده شدن این روش بود که
زندان به این نتیجه رسید که زندانیان چپ متفاوت با زندانیان مجاهد برخورد
می کنند و برای اینکه انها تحت تاثیر قرار نگیرند چپها را جدا نمود و در دی
ماه همه را به بند ( 5مجرد )1منتقل نمود و در انجا مجتبی میر حیدری که
تازه از اوین امده بود را به ریاست ان بند گذاشت و این جرثومه فساد در انجا
توابهایی که از بند دو امدند را سازماندهی کرد که تعداد انها هیچگاه از تعداد
انگشتان موجود در بدن تجاوز نکرد (در بند  1مجرد عبارت بودند از-1
میر حیدری -2حسین جواد زاده  -3اسماییل قناعتی  -4محمدرضا قربانی)
که سپس در بند عمومی  1که تقریبا در اواسط بهمن به انجا منتقل شدیم
 -5محمود ناطقیان -6سعید صادق صمیمی -7ابراهیم اق اتابای8 -لیموچی
 -9محمد رنجبر -10فرامرز نریمیسا و  11هوشمند نیز به انها اضافه شد که
مجموعا یازده نفر بودند .در حالی که در بند یک عمومی تعداد بالغ بر400
یا  500نفر زندانی وجود داشت.

حال زندانیان به چند دسته تقسیم می شدند
در این ایام زندانیان به دو دسته تقسیم میشدند:

 -1زندانی بسته به جرم ومحکومیتش می تواند مواضع زیر را انتخاب نماید.

 -1دسته کثیری از زندانیان که تاکتیک فوق را بکار برده که میشود انها را
به دو بخش الف) کسانی که در مسائل زندان و ورزش و...فعاالنه شرکت می
کردند .ب) کسانی که شرکت فعالی در برنامه های زندان نداشتند که تمامی
مقاومتها و بردباریها در برابر مصائب زندان و.....این دسته بعهده داشت و
در سالهای بعد به هر اندازه که رژیم را به عقب نشینی وادار می کرد خود
به پیش میراند تا زندانها توانست به زندانهای سالهای  65و بعد برسد.

 -3چنانچه از وی سوال شد که نماز می خواند بسته به محتویات پرونده اش
می تواند بپذیرد و یا نپذیرد اگر چنانچه نپذیرفت می تواند این را که همه
مسلمانها در بیرون نیز نماز نمی خوانند را قید نموده و از اعضا خانواده
و یا اشنایان نیز مثالهایی بیاورد .و چنانچه پذیرفت که نماز بخواند باید به
یاد داشته باشد که نباید بپذیرد در نماز بصورت جماعت شرکت کند و اگر
دلیل شرکت نکردن در نماز جماعت از وی سوال شد بهترین جواب در خود
قوانین مذهب است و ان اینست که امام جماعت باید شرایطی طبق اسالم
داشته باشد و اظهار کند که نمی داند که امام جماعت تایین شده یا دارای چنین
شرایطی هست یا خیر و طبق موازین اسالمی حتی اگر شک داشته باشی که

 -2دسته دوم توابین بودند .که از نظر کمی هیچکاه تعداد انها از انگشتان
تجاوز نکرد .اما در سایه قدرت زندانبانها در دوره ای حاکم در زندان بودند.
که در زیر هنگام بررسی نوشته رفیق اشرف به ان خواهم پرداخت .تا اینجا
قصد داشتم صادقانه شمایی از زندانها و چگونگی ان ترسیم کنم که ذهن
خواننده با شرایط و اصطالحات اشنا باشد.

 -2زندانی که می داند جرم زیادی در پرونده وی قید نشده می تواند هر
وقت که مورد باز خواست زندانی ویا عوامل ان قرار گرفت اعالم نماید
مارکسیست نیست ویا ازابتدا ویا در حال هیچ کرایشی به اندیشه چپ ندارد
ومسلمان می باشد.

اما انتقاد من به نوشته رفیق اشرف
رفیق اشرف در ابتدای نوشته خود می نویسد جای انکار نیست که تواب به
بقیه در صفحه 9
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برخی مالحظات پیرامون نوشته ...
عنوان پدیده ای در دهه شصت در زندانهای جمهوری اسالمی به منصه
ظهور رسید .برای کسانی که زندانهای جمهوری اسالمی را تجربه نکرده
اند پدیده کامال شناخته شده ای نیست .این کامال درست است و فقط زندانیان
که خود در ان شرایط زیسته اند و انانی که ان دهه را از دیدگاه های
مختلف بررسی کرده و تحلیل نموده اند می توانند نقاط ناروشن ان سالها را
روشن نمایند .و در جای دیگر بدرستی می نویسد که امروزه روز تعدادی و
جریاناتی سعی دارند که توابین را تطهیر کرده و نوعی انها را دوباره حیات
بخشند (حیات سیاسی) و البد بعدا رژیم را و...
این در حالیست که خود رفیق علیرغم تجربه نکردن این زندان فقط بنابه
اظهارات غلط عده ای مدعی شناخت از ان دوران گردیده و ادعای شناخت
از پدیده تواب ان را به انجا می برد که اشتباه بزرگتری را انجام می دهد .و
عمال اب به اسیاب انها می ریزد!
تواب به که گفته می شد و ایا اصوال می توان این پدیده را با تاکتیک تعریف
کرد یا بهتر است بگوییم تواب پدیده ای است استراتژیک!
اصوال در فرهنگ زندان به کسی تواب گفته می شد که در خدمت جمهوری
اسالمی درامده و به هر صورت ممکن با تمام توان خود به ماشین سرکوب
ان کمک می نماید .حال این کمک در عرصه های مختلف قرار داشت.
انهایی که نیروی فکری بودند در عرصه فکری و تنظیم برنامه های
سرکوب به رژیم یاری داده (مانند طرح مالک ومستاجر .در انفرادیها از
بعضی از این نیروها استفاده می کردند تا زندانیان دیگر را ارزیابی نموده
و به اطالع بازجویان برسانند و ).....و از بعضی دیگر در سرکوب فیزیکی
زندانی استفاده می کردند (مثل بهزاد نظامی .و دسته همراه وی) و یا مجتبی
میر حیدری و دسته همراه او و یا حمید جعفری (از گروه اشرف که رفیق
اشرف در نوشته خود از وابستگی جریانی او صحبت نمی کند و یا نمی داند)
که این فرد حتی در ان زمان که با رژیم همکاری می کرد ادوات و االت
شکنجه خود را با نامهای نظامی نام گذاری کرده بود مثال چند کمربند که با
کش به هم وصل شده بودند را تانک و شلنگ گاز را کالش و کابل را ....
نام گذاری کرده بود و حتی دختری را که همراه او دستگیر و هم پرونده او
بود را چون فکر می کرد عاشق اوست را توسط زنان زندانبان ها بسیار
تحت فشار قرار می داد تا شاید ......و یا کسانی که در اتاقهای شکنجه به
بازجو یاری می دادند.
و در عرصه کنترل زندان که توابین به گزارش دهی می پرداختند .و به زیر
هشت گزارش داده که در نتیجه این گزارشات بسیاری تحت شکنجه قرار
گرفته و حتی عده ای اعدام شدند .اینجاست که باید دید که اعمال توابین را
نمیشود درجه بندی نمود چون این اعمال نتیجه ای جز سرکوب و شکنجه و
اعدام برای زندانی چیز دیگری نبوده است و در واقع نمی توان حتی با هزار
اب کر هم انها را تطهیر نمود.
اما خود نام گذاری تواب به عنوان تواب تاکتیکی نیز چیزی نیست جز
اینکه توابین را دسته بندی کرده و با این عنوان که عده ای هم تاکتیکی
تواب بوده اند انها را تفکیک نموده و درجه بندی و سپس تطهیر نموده و یا
راه را برای تطهیر انها باز کنیم و البد فردا نیز با واژه هایی چون بازجو
تاکتیکی زندانبان تاکتیکی و ...برخورد نماییم و یا تحت این عنوان که عده
ای از روی بی کاری و ناچاری پاسدار و زندانبان شده اند و ...به تطهیرشان
بپردازیم.
اصوال در زندان بی دلیل نبود که هم از طرف زندان وهم از طرف خود
توابین وهم از طرف سایر زندانیان به این دسته از خود فروختگان نام تواب
گذاشته شد و این نام هم مورد توافق نانوشته همه قرار گرفت در حالی که
هیچگاه به زندانیان دیگر این نام قید نگردید هم زندان وهم توابین زندانیان
دیگر را با نان توبه تاکتیکی و یا سر موضع که بیشتر از این لغت استفاده می
کردند و خود زندانی هم هیچگاه نام تواب را بر خود نگذاشت و از اصطالح
توبه یا مسلمانم استفاده می نمود .در حالی که در زندان هیچگاه این مرزبندی
از هیچ طرفی شکسته نشد در بیرون از زندان عده ای به منظورهای متفاوت
(اعم از توجیح اعمال خود در ان ایام یا حتی فراتر از این به منظور تطهیر
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از توابین وسپس تطهیر حداقل بعضی از جناحهای حاکمیت ) مبادرت به این
امر می نمایند .تواب در زندان استراتژی خود را به منظور رهایی از اعدام
یا رهایی از زندان و یا حتی برخی سخیف تر از اینها برای داشتن امکاناتی
هر چند کوچک نخوردن کتک در دوران کوتاه زندگی (چون بعضی از انها
می دانستند علیرغم این همه خوش خدمتی باالخره رژیم انها را اعدام خواهد
کرد) به این اعمال ذکر شده تن داده و نام تواب را برای همیشه با نام خود
همراه نمودند .پس همواره ذکر این نکته که تواب استراتژی بود نه تاکتیک
ضروری است .تا مرز بین انسانهایی که علیرغم اینکه در یک دوره عقب
نشینی نموده ولی در همان حین عقب نشینی هم بیشترین مقاومت و مبارزه
را با رژیم در زندانها از خود نشان داده وهمان ها بودند که رژیم را رفته
رفته وادار به عقب نشینی نمودند تا جو سالهای  64و 65و 66و 67پدید امد
ممکن است زندانی که در  64یا  65دستگیر شده هرگز مفهوم و چگونگی
ان دوران زندان را درک نکند و حتی در زندان فکر کند همواره جو چنین
بود و ارزش ان مقاومتها و انفرادی رفتنها و ...را نداند و حتی نفهمیده
باشد که رفیقی که اکنون بدرستی از او به عنوان یکی از عناصر مقاوم یاد
میکند در سال شصت چگونه و تحت چه تاکتیکی مقاومت و مبارزه نموده
تا جو به ان دوران رسیده که ان اعتصابات و اعتراضات سازمان یافته .اما
رفیق اشرف علیرغم موضع درستی که در قبال اپورتونیسم و انهایی که می
خواهند توابین را تطهیر نمایند گرفته است خود با این دسته بندی (تواب
تاکتیکی یا  )...توابین را به دو دسته تاکتیکی و غیر تاکتیکی تقسیم می کند.
که این اشتباهی است که از یک عنصر که مواضع درستی در قبال زندان
گرفته باور نمی شود.
البته رفیق اشرف مواضع خود را با فاکت از نوشته هایی می اورد که خود
جای بحث زیاد دارند مثال .خانم پارسی پور
در نوشته خود می نویسد .االن می توانم بگویم در زندان چند دسته تواب
وجود داشت دسته اول بخش قابل مالحظه ای از توابین افرادی بودند سر
موضع که با زرنگی تمام در نقش تواب ظاهر شده که همچنان بر باورهای
خود اعتقاد داشتند بالفاصله می نویسد منظور از سر موضع این نیست که
می خواستند پس از ازادی کار سازمانی یا حزبی کنند.
دسته دوم دختران جوانی که از هر حیث تا خرخره در گل و الی غلطیده
بودند و تواب شده بودند این گروه موی دماغ گروه اول شده و مرتب علیه
انها گزارش می دادند و در نتیجه گروه نخست مجبوربه گزارش دادن می
شد؟؟؟؟
دسته سوم هم توابینی که به راستی از عقاید خود برگشته بودند که به دو
بخش تقسیم می شد بخش نخست می کوشید همه را متوجه کنند که اشتباه
کرده اند اینها موجودات مزاحمی بودند و گاهی ترسناک می شدند بخش دوم
افراد بی ازاری بودند که می کوشیدند زندان را بی سر و صدا بگذرانند و
به خانه خود برگردند .و بعد در جایی دیگر میگوید اولین سری ازادی از
این افراد بودند .و ظاهرا رفیق اشرف این حرف را قبول نموده که از ان
فاکت می اورد؟؟
نگاه کنید خانم پارسی پور دانسته و یا نادانسته (یعنی یا از جایی به وی تفهیم
شده که اینجور تقسیم نماید .و یا می خواهد اعمال خود در زندان و ان دوران
را توجیه نماید) به دسته بندی که از زندان کرده بنگرید!
اوال دسته اولی که وی از آنها به نام تواب نام می برد هیچگاه خود این نام را
بر خود ننهاده و با این نام موضع گیری داشتند.
 -1چون همانگونه که پیشتر توضیح دادم تمام زندانیان مواضع خود را تبین
کرده و طبق ان برخورد می کردند و در زندانهایی که حکم گرفته بودند آن
مواضع توضیح داده شده در ان سال اعمال می شد .و فقط زندانیانی که می
دانستند حکم انها اعدام است از مواضع دفاع می کردند.
 -2این زندانیان چون با توابین مرز بندی داشتند و با اعمالی که خوش ایند
زندانبانها باشد نیزمرزبندی نموده و از ان پرهیز میکردند لذا هیچوقت در
دام توابین نمی افتادند که گزارش بدهند و اگر کسی هم به گزارش دادن می
افتاد دیگر جزء دسته اول نبود .و در ضمن طوری بیان می کند که انها سر
موضع یا به باورهای خود اعتقاد داشتند اما نه به ان معنا که بخواهند کار
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برخی مالحظات پیرامون نوشته ...
سازمانی یا حزبی کنند انگار ایشان انتظار داشته که به وی بگویند که خواهان
ادامه کار سازمانی هستند یا نه در واقع خودش هم انقدر فکر نکرده که کسی
که از مواضع قبلی دفاع نمی کند نمی تواند اعالم کند که پس از ازادی هم
خواهان ادامه کار گذشته هم می باشد .در مورد دسته دوم که می نویسد در
گل والی غلطیده بودند بحثی ندارم چون فقط همینقدر توضیح داده اما فقط
می توانم بگویم که نه در گل بلکه در لجن جمهوری اسالمی غلطیده بودند.
در مورد دسته سوم می نویسد که این دسته واقعا از گذشته خود پشیمان بوده
و گذشته خود را واقعا رد کرده بودند و انها را به دو بخش تقسیم کرده که
بی ازار بوده و بخش اول فقط می توانست بعضی اوقات خطرناک باشند .او
که احتماال خودش هم را جزء این دسته می داند دارد اینها را تطهیر می کند
در حالی که برای همه روشن است ان کسی که در زندان واقعا گذشته خود
را رد و دیگر قبول نداشت به هر کاری دست می زد تا زندانبان بپذیرد که
او واقعا نادم است و یکی از اقدامها که انجام دادند دسته دوم و سومی که این
خانم مطرح می کند برای خود نام تواب برگزیدند که این نام را فقط مختص
خود می دانستند که واقعا گذشته و سازمانها را رد کرده بودند .و پس از این
اقدام برای خوش امد زندانبان بود که به گزارش دهی و شکنجه و تیر خالص
و ....علیه دوستان پیشین خود دست زدند.
در خاتمه امیدوارم که این چند سطر در جهت ان باشد که اوضاع روشنی
از ان ایام به تصویر کشیده و توانسته باشم به انانی که می خواهند ان دوران
را به منظور دست یافتن به تجربه از گذشته تحلیل نمایند کمکی کرده باشم
و اگر بازهم ناقص نوشته ام بدلیل مسائل امنیتی و اینکه این نوشته از داخل
ارسال می شود بر من ببخشید و به امید ان روزی که در داخل شرایطی پیش
بیاید که تمام زندانیانی که اینجا هستند بتوانند در رابطه با ان ایام بنویسند و
نقاط کور و نا روشن را روشن نمایند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
شکنجه  ،اعدام ملغی باید گردد

Kar@fedayi.org

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

www.fedayi.org
www.kare-online.org
برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر
تماس بگیرید
کار کمونیستی آنالین
info@kare-online.org
روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
kurdistan@fedayi.org
کمیته تهران
tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karaj@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
مسئولین پا لتاک
paltalkroom@fedayi.org
کمیته امور پناهندگی
panahjo@fedayi.org

