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زير پوست شهر
امير ك.

پيروز  كودتا  كه  بگيرند  نتيجه  برخي  آيد  ديده مي  به  پوست شهر  روي  در  آنچه  با  است  ممكن 
شده است و يكي از سياه ترين عصرهاي تاريخ ايران آغاز شده است. حكومت كودتايي قدمي پس 
نگذاشته است و با گسيل لشگريان تاريكي و تباهي خود به خيابان هاي اصلي، تالش دارد حضور 
مقتدارانه خود را نشان دهد. بخش عمده اي از فعالين سياسي و جوانان جسور كشور در كمپ هاي 
شكنجه زنداني شده اند و اخباري بسيار نگران كننده به گوش مي رسد. حركت مردم هنوز فاقد 
سازمان يافتگي است و متكي بر ابتكار عمل هاي سازمان نيافته و پراكنده است. گرگها به وحشيانه 
ترين شيوه مي درند تا حكومت وحشت را در قلب ها تثبيت كنند. تلفن ها قطع مي شود. برق قطع 
مي شود. اينترنت مختل است و دروغ در بلندگوهاي حكومت فرياد مي شود. فاشيسم انسانهاي بي 
گناه را جلوي چشم يك ملت مي كشد و با وقاحت ارتكاب آن را به ديگران نسبت مي دهد. روي 

پوست شهر سياه، كثيف و چركين است.
اما زير پوست شهر چيزي ديگر جريان دارد. شور و اراده اي كه مردم را ساعت به ساعت توانمندتر 
و  قطورتر  بافتي  و  كند  مي  رشد  مردمي  هاي  همبستگي  و  اتحادها  شهر  پوست  زير  كند.  مي 
مستحكم تر مي يابد. اگر چه هنوز پراكنده، اما مردم هر روز با ابتكار عمل هاي خود جوش خود 
بيشتر در سرنوشت خود دخالتگري مي كنند. مردم در جمعيت خود زاده شده اند. قدرت با هم 
بودن و ضرورت آن را كشف كرده اند. بي ربطي حكومت را با آرزوها و سرنوشت خود دريافته اند. 
در فريادهاي شبانه خود در پشت بام ها، تمام شهر به يكديگر متصل مي شوند و از هم سرنوشتي 

خود درك تازه اي به دست مي اورند. 
خامنه اي و حكومت كودتايي اش سرمست از تصاحب ثروت اجتماعي و متكي به گاردهاي سركوب 
موتوريزه ي خود، در خيال خام جاودانگي سركوبند. اما تكان بزرگ روزهاي اخير در تاريخ گسل 
ايجاد كرد. آنكه در شهر است و در ميان شهروندان، به خوبي و آشكاري مي بيند كه مردم تصميم 

خود را گرفته اند. آنها پيروز خواهند شد.  

پس از خامنه اي، قانون جمهوري اسالمي نيز

كودتا را تأييد كرد

زير پوست شهر
گدازه هاي انقالب

زبانه مي كشد

كمپين دفاع از حقوق 
زندانيان معترض آغاز 

به كار كرد

موج دستگيريهای مردم و جوانان همچنان ادامه دارد

بنابه گزارشات رسيده دستگيريهای گسترده و مستمر عليه مردم و بخصوص جوانان در سراسر ايران ادامه 
دارد.

يورش وحشيانه نيروهای سركوبگر كه تحت امر مسقيم ولی فقيه علی خامنه ای قرار دارند در سراسر ايران 
ادامه دارد.نيروهای گارد ويژه،سپاه پاسداران ، بسيج و لباس شخصيها )مامورين وزارت اطالعات و اعضای 
سپاه پاسداران( همچنان به كشتار مردم بی دفاع ايران ادامه ميدهند كه تا به حال منجر به جان باختن و يا 
زخمی شدن تعداد بيشماری شده است. زخمی شدگانی كه وضعيت آنها وخيم می باشد و ناچار به بستری 
بيمارستانها  تخت  از  بيمارستانها  و حراست  اطالعات  وزارت  مامورين  توسط  بيمارستانها هستند  در  شدن 
بيرون كشيده می شوند و به نقاط نامعلومی انتقال داده می شوند. آنها برای پنهان نگاه داشتن جنايت خود 
از افشای نام جان باختگان و زخمی ها خوداری می كنند.و خانواده های قربانيان را تحت فشار شديد قرار 

ميدهند.
از طرفی ديگر موج دستگيريها هر روز ابعاد تازه ای بخود می گيرد. زندانها مملو از مردم دستگير شده می 
باشند .نيروهای سركوبگر عالوه بر زندانها افراد دستگير شده را به پادگانهای پاسداران، پايگاههای بسيج و 

خانه های امن منتقل می كنند. 
نيروهای يگان ويژه، سپاه پاسداران،بسيج و لباس شخصی در روزهای اخير تعداد بيشماری را در تهران و 
نامعلومی منتقل كردند. آنها عالوه بر دستگيری گسترده شركت كنندگان  شهرستانها دستگير و به نقاط 
در تظاهراتهای خيابانی ، شبانه به منازل مردم يورش می برند و آنهايی كه ندای اهلل اكبر و شعار مرگ بر 

ديكتاتور سر می دهند را دستگير می كنند و به نقاط نامعلومی منتقل می كنند. 
نيروهای وزارت اطالعات با حمايت يگان ويژه به منازل مردم يورش می برند و فعالين دانشجوئی ،اعضای 
خانواده های زندانيان سياسی ،خبرنگاران، فعالين حقوق بشری و اجتماعی را دستگير می كنند و به نقطۀ 

نامعلومی منتقل می كنند.
اسامی تعدادی از دستگير شدگان اخير كه بخش كوچكی از دستگيريهای گسترده و ادامه دار كه گفته می 

شود در سراسر ايران به هزاران نفر می رسد به قرار زير می باشد:.
1- اكبر آقايي 27 ساله شنبه 30 خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده

2-اميد خاتمي 26 ساله دوشنبه 2 تير در ميدان ونك دستگير و به اوين منتقل شده
3-علي عقيلي 18 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير و به اوين منتقل شده

4- مسعود عسگري 30 ساله چهارشنبه 4 تير در ميدان بهارستان دستگير و مكان نگهداري وي نامشخص
تعداد زيادی از جوانان كه در تظاهراتهای خيابانی دستگير شده اند به زندان گهريزك كه اردوگاه مرگ ناميده 
می شود انتقال داده شدند. جوانانی كه در اين اردوگاه برده می شوند در معرض خطر جدی مرگ قرار دارند . 
اين اردوگاه كه محل شكنجۀ وحشيانه و غير انسانی جسمی و روحی و تحقير های ضدبشری جوانان دستگير 
شده می باشد. شكنجه ها در انجا مرگ بار است و گزارشات زندانيانی كه مدتی در اين اردوگاه بسر بردندو 
به زندانهای ديگر منتقل شده اند شوك اور است. زندانيان فوق می گويند آخر هر هفته رادان شخصا با تعداد 

زيادی از پاسداران به گهريزك می آيند و زندانيان بی دفاع را تحت شكنجه قرار می دهند. 
از طرفی ديگر اظهارات مقامات رژيم در روزهای اخير حاكی از زمينه سازی برای اعدام جوانان دستگير شده 
است و همچنين قرار دادن سعيد مرتضوی كه متهم به قتل زهرا كاظمی برای تحقيق از دستگير شدگان 

نگرانيها را افزايش داده است 
فعالين حقوق بشر و دمكراسی در ايران، دستگيريهای گسترده و الينقطع مردم در جريان اعتراضات خيابانی 
و يورش به منازل و دستگيری فعالين و انتقال آنها به نقاط نامعلوم را محكوم می كند و از دبير كل سازمان 

ملل خواستار ارسال فوری يك هيئت تحقيق برای بررسی وضعيت دستگير شدگان اخير است .
فعالين حقوق بشر ودمكراسی در ايران
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اينان هراسشان ز يگانگی ماست
خيابان- قرار تجريش را شنيده بودم. چند روز درگيری های پراكنده درس جديدی به مردم داده همه بايد با 
هم باشند. به تجريش كه می رسم خيابان چون هر روز پر از مامور است از عابرين بيشتر. مردم چند تا چند تا 
ايستاده اسند. تجمع ممنوع است. مردمی كه ديروز مجوز داشتند انقدر لت و پا شدند وای به حال امروز. گوشه 
گوشه شهر بحث ميان مردم در جريان است. همه به هم روحيه می دهند و همديگر را به حضور در صحنه 
تشويق می كنند. مسن تر ها هم مدام از جوانترها تشكر می كنند. صحنه های همبستگی مردم خاريست 
در چشم كودتاچيان. ميادين مملو از نيروهای نظامی و لباس شخصی است هر كاری در نطفه خفه می شود. 
همين كه غير رسمی اعالم شد رنجيره انسانی از تجريش تا راه آهن تمام نيروها در اين خط چندكيلومتری به 
صف شدند. تصميم می گيريم حركت كنيم. مردم تكی تكی و چند تا چند تا در حركت اند. رهگذر عادی به 
نظر می رسند اما همه برای بودن آمده اند. مسافت طوالنی تا پايين ميدان تجريش را لباس شخصی ايستاده. 
تمام مغازه ها و پاساژها را بسته اند. لپ تاپ ها و موبايل های كسانی كه مشكوك هستند می گردند. البته 
پياده رو ها تا ميدان ونك ازدحام زيادی ندارد. مقابل صدا و سيما هم همينطور است. جمعيت پراكنده حركت 
می كند. اما اين روزها بوق ماشين ها به خشم فرو خورده مردم تبديل شده اند. ماشين ها را مردم پراكنده با 
دست تحريك به بوق زدن می كنند. ميدان ونك هم با پادگان تفاوتی ندارد. نيروهای سركوب گوشه گوشه 
آن حضور دارند. از ونك به پايين حركت می كنيم در جاهايی كه ازدحام كم است مردم بسياری را در حال 
بحث با لباس شخصی ها می بينم. يك رديف موتور از لباس شخصی می گذرد زنی فرياد می زند بچه های ما 

را نكشيد لباس شخصی پياده می شود و با او صحبت می كند. 
خبرنگار  با جليقه press TV ترك موتور لباس شخصی از مردم فيلم و عكس می گيرد. قداره به دستان و 

جانيان دوشادوش خبرنگاران سيما نقشه جنايت فردا را می كشند تف! 
اما از ميدان ونك به سمت ولی عصر حدود 50 زن را می بينی كه دوشادوش هم در حركت اند و حتی به 
بسيجی ها هم لبخند می زنند و گاهی ماشين ها را به بوق زدن تشويق می كنند. جمعيت كه آن ها را می 
بيند به وجد می آيند مردان كمی به آنان می پيوندند اما زنان مرتب افزوده می شوند. آن ها فقط راه می 
رفتند خيلی آرام و ساكت. اما اين يگانگی جمع كوچك را نيز تاب نياوردند. بسيجی با موبايل جلوی جمعيت 
شروع به فيلم برداری می كند و تهديد می كند همه شناسايی شدند اگر متفرق نشوند فردا صبح در خانه شان 
دستگير می شوند. زنان مقاومت می كنند. اما هوا دارد تاريك می شوند و اوضاع خطرناك. برای اين كه كامال 

هم به حرف بسيجی ها گوش نكرده باشند پياده مسافتی را می روند و بعد از هم جدا می شوند.

گزارشاتي از زندان

زندان اوين به دهه 60 برگشت
بنابه   : ايران  در  دمكراسی  و  بشر  حقوق  افعالين 
بازداشت  تعداد  اوين،  زندان  از  رسيده  گزارشات 
به  اوين   زندان  مختلف  بندهای  در  اخير  شدگان 

هزاران  نفر می رسد.
جوانان  و  مردم  سابقه  وبی  گسترده  دستگيريهای 
معترض در بندهای مختلف اوين به هزاران نفر می 
باشد  می  شدگان  دستگير  از  مملو   209 بند  رسد. 
طوری كه در هر سلول انفرادی نزديك به 6 نفر جا 
داده شده است . زندانيان سياسی بند 8 زندان اوين  
را تخليه و به بند 7 منتقل كرده اند و در اين بند در 
حدود 700 نفر از جوانان دستگير شده اخير در آن 
جای داده شده است اين بند كه ظرفيت 150 نفر را 

دارد بش از 700 نفر در آن جای داده اند.
سلولهای انفرادی بند  240  و بند 241 كه ظرفيت 
آن يك نفر در هر سلول است  در هر سلول آن 3 نفر 
جای داده اند. زير زمين بند 7 كه به آن بند قرنطينه 
است  شده  دستگير  جوانان  از  مملو  شود  می  گفته 

بطوری كه زندانيان امكان خوابيدن را ندارند
بند قرنطينه زندان اوين معروف به بند البرز بيشترين 
تعداد زندانيان را در خود جای داده است. بطوری كه 
برای  را  تنفس  و  نيستند  به خوابيدن  قادر  زندانيان 
كه  شده  دستگير  جوانان  است.  كرده  مشكل  آنها 
سن بعضی از انها كمتر از 17 سال می باشند توسط 

پاسداربندها تهديد به تجاوز جنسی می شوند.
بندها  در  متعددی  موارد  در  شده  دستگير  جوانان 
اقدام به شعار دادن می كنند و عليرغم وحشيگريهای 

پاسداربندها  بارها به شعار دادن خود ادامه دادند.
بنابه گفتۀ زندانيان سياسی در اين بندها ابعاد دستگير 
شدگان را فقط می توان با ايام بعد 30 خرداد 1360 

مقايسه كرد و قطعا بيشتر از آن زمان می باشد.

وضعيت  و  اوين  زندان  زنان  بند  از  گزارشی 
دستگير شدگان اخير

مجموعه فعاالن حقوق بشر
اوين  الف زندان  بر بندهای 240 و 209 و 2  عالوه 
، بند عمومی نسوان اين زندان بعنوان محل ديگری 
بازداشت شدگان زن اعتراضات اخير  برای نگهداری 

تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
اندرزگاه را به  اين زندان تنها يك  اينكه  به  با توجه 
زنان اختصاص داده است با موج گسترده بازداشتهای 
گرفت.  بر  در  نيز  را  زنان  از  زيادی  تعداد  كه  اخير 
كمبود فضا و مكان در اين بند عاملی برای افزايش 

فشار بر زندانيان شده است.
زنان  از  تن  شصت  حدود  دريافتی  گزارشات  بنابر 
 3 اندرزگاه  متادونی  بيماران  بند  به  شده  بازداشت 
نسوان منتقل شده اند، كمبود جا به حدی است كه 
تعداد زيادی از زنان تازه منتقل شده تنها با يك پتو 

در راهروهای اين اندرگاه اسكان داده شده اند.
از دهه شصت هيچگاه  به غير  راهروهای مذكور كه 
محيطی  گيرد  قرار  استفاده  مورد  نداشته  سابقه 
زندانيان  نگهداری  برای  نامناسب  و  غيربهداشتی 

خاصه زنان زندانی است.
زندانی در  زنان  منجمله  عامری  مريم  و  مقدم  خانم 
فريناز  و  زاده  بيتا صميمی  البته  و  هستند  بند  اين 
معيريان دو فعال دانشجويی نيز تا روز گذشته در اين 
محل نگهداری می شدند كه بنا به داليل نامعلومی از 

ديروز به سلولهای انفرادی منتقل شده اند.
از ديگر نكات قابل توجه استقرار تعداد زيادی از زنان 

زندانی زخمی در بهداری اين اندرزگاه است.
از دستگير  تنها بخشی  فوق  آمار  به ذكر است  الزم 
در  و  گيرد  می  بر  در  را  اخير  روزهای  گان  شده 
بی  امنيتی  شرايط  دليل  به  بندها  ساير  خصوص 

خبری بيشتری وجود دارد
اوين  زندان  در  اخير  رويدادهای  دستگيرشدگان 
نگاهداری می شوند. دهها روزنامه نگار و وبالگ نويس 
خانواده ها  پاسخگوی  نهادی  هستند.  آنها  ميان  در 
نيست. بيشترين نگرانيها در مورد زندانيان بند 209 

است. از اين بند خبر شكنجه می رسد.

 

زنجيره ی غير انسانی از تجريش تا راه آهن
رفتيم تجريش و آمديم پايين. تا چشم كار می كرد آدم نبود ولی رنگ سبز بود. متاسفانه به داليلی از جمله نداشتن پاس امكان پيوستن به خيل عزيزان مقدور نبود.

تبصره 1: زنجيره انسانی نبود، چون از انسان تشكيل نشده بود. تعدادی برادر در زنجيره حضور داشتند.
پ.ن.1: زنجيره آن طور هم كه گفته ميشه سبز نبود، بعضی جاها زرد مايل به خاكی بود. كه مربوط به بخش نيروی زمينی قضيه است. بعضی از دوستان به توصيه 
پسرخاله ی اژه ای سياه پوشيده بودند. )كه ما هر چی می گفتيم اينها نپو و نتاپو می باشند كسی نمی پذيرفت( در بعضی جاها هم متاسفانه شلوارها زيتونی بود و 
پيراهن ها سفيد با چرك زرد. در ميدان ونك حدفاصل خدامی يا مقداری بعدش سانديس )به احتمال زياد آلبالو( توزيع شده و كلی آدم با شلوار و جليقه جنگلی و 

ايضاً تسليحات فائقه به سالمتی كودتا در حال نوشيدن بودند.
پ.ن.2: زنجيره كاماًل منظم بود و در سكوت كامل داشت اعتراض می كرد. يك جاهای دم لونه ها تعدادشان زياد بود كه ما متاسفانه نفت همراه نداشتيم.

تبصره 2: برنامه مورد نظر از سوی همان قضيه پاسپورتداران ترتيب داده شده بود و به هيچ عنوان به كانديدايی كه پسرخاله محسنی اژه ای است و ديشب تو شبكه 
دو به او می گفت ميرحسين ارتباطی نداشت.

پ.ن.3: به داليل نامعلومی نيروی انتظامی امروز با خودش هيچ برخوردی نكرد. در حالی كه تجمع كنندگان بر خالف اصل 27 مسلح بودند و كلی وينچستر و باتوم 
و ساير اقالم به همراه داشتند.

خبرهای تكميلی: نداريم، موبايل ها همه آنتن يخ.
توضيح ضروری: رفتيم پايين و برگشتيم باال. حدود 9 برگشتيم باال. حوالی تخت طاووس از وليعصر آمديم بيرون. تجمع نيروی انتظامی كماكان ادامه داشت.

شايعات: می گويند زنجيره تشكيل شده، طولش هم 37 كيلومتر )يا كيلوگرم اهلل اعلم( است. ما كه بعيد می دانيم. مگر همان زنجيره باشد كه ما گفتيم.
خبر غيرمرتبط: دقايقی پيش شورای نگهبان صحت انتخابات را تاييد كرد. ای داد بيداد. مجراهايی قانونی مون تموم شد. ديگه نداريم.

از وبالگ وسوسه اي به نام بودن

به  معترض شروع  زندانيان  از حقوق  دفاع  كمپين 
كار كرد

در وبالگ اين كمپين آمده است:
» با اعتقاد به اينكه هر متهمی با هر درجه از جرمی 
كه به وی نسبت داده شده حق دفاع از خود را داشته 
در  شود  شمرده  محترم  بايد  افراد  انسانی  حقوق  و 
صدد برآمديم تا با ايجاد اين كمپين بدور از مسائل 
سياسی از حقوق اين افراد دفاع كرده و انها را تحت 
ها  آن  از حقوق  دفاع  برای  كه  حقوقی  تيم  پوشش 

اعالم آمادگی كرده اند قرار دهيم«
آدرس وبالگ كمپين: 

/http://azmcampeyn.blogspot.com
azmcampeyn@gmail.com

بيانيه اول كمپين دفاع از حقوق زندانيان معترض
در پی اعتراضاتی كه به نحوه انتخابات دورۀ دهم رياست 
جمهوری در روز جمعه، 22 خرداد در طی روزهای اخير رخ 
داده است تعداد زيادی از تجمع كنندگان اعم از معترضين 
و فعالين حقوق اجتماعی توسط نيروهای امنيتی بازداشت 

شده و اكثريت آن ها اكنون در بازداشت به سر می برند.
اين در حالی است كه اسامی بسياری از آن ها اعالم نشده 
و از جای نگهداريشان اطالعاتی در دست نيست و خانواده 
هايشان نيز به خاطر نا آشنايی نسبت به روند قانونی پی 
گيری و آگاهی از وضعيت افراد خانواده شان در سردرگمی 

و ناراحتی شديدی به سر می برند.
با توجه به شرايطی كه در باال ذكر شد و با اعتقاد به اينكه 
هر متهمی با هر درجه از جرمی كه به وی نسبت داده شده 
حق دفاع از خود را داشته و حقوق انسانی افراد بايد محترم 
شمرده شود در صدد برآمديم تا با ايجاد اين كمپين بدور 
از مسائل سياسی از حقوق اين افراد دفاع كرده و انها را 
تحت پوشش تيم حقوقی كه برای دفاع از حقوق آن ها 

اعالم آمادگی كرده اند قرار دهيم.
كمپين دفاع از حقوق زندانيان معترض:

1- خواستار اعالم اسامی تمامی زندانيان تجمعات اعتراض 
نسبت به انتخابات در اسرع وقت می باشد.

2- خواستار حفظ حقوق انسانی و شهروندی متهمين می 
باشد.

از  كه  دارد  حق  متهم  هر  دادگاه  تشكيل  صورت  در   -3
وكيل و يك دادگاه صالح برخوردار باشد.

كاماًل  بايد  متهمين  جرمهای  پيگيری  قانونی  روند   -4
شفاف و بر اساس موازين قانون آئين دادرسی، قانون حفظ 
حقوق شهروندی و همچنين مطابق با موازين بين المللی 

حقوق بشر باشد.
خود  خانوادۀ  با  وقت  اسرع  در  بتوانند  بايد  زندانيان   -5

تماس بگيرند.

تهران  وكودكان  زنان  ازحقوق  دفاع  كانون  بيانيه 
درخصوص تحوالت اخير

مسالمت  اعتراض  و  انتخابات 22 خرداد  از  بعد  متاسفانه 
آميز و تجمعات آرام مردم شاهد برخوردهای خشونت بار 
و خونين پليس امنيت با شهروندان بوديم، كه باعث برهم 
اعتراضات  تر شدن موج  اوضاع و گسترده  بيشتر  خوردن 
مردم و تبديل تجمعات آرام به فضای ضرب و شتم پليس 

با آنان گرديد.
درحاليكه طبق اصل 27 قانون اساسی كه تجمعات آرام را 
حق شهروندان می داند و ممنوعيتی ندارد، عالوه بر كشته 
دستگير  بيشتری  تعداد  جوانان،  از  زيادی  تعداد  شدن 
مسئولين  كه  رفت  می  اميد  كه  اند.  شده  زندان  روانه  و 
نسبت به رعايت اين حق برای شهروندان منصفانه تر عمل 

نمايند.
در اين راستا، كانون دفاع ازحقوق زنان وكودكان تهران با 
اعتقاد به اصل احترام به حقوق شهروندان و رعايت حقوق 
و  كرده  محكوم  را  بار  خشونت  برخوردهای  تمامی  بشر، 
رفع  خواستار  و  دستگيرشدگان  تمامی  آزادی  خواهان 
نگرانی خانواده های آسيب ديده هستيم و حمايت خود را 

از كمپين آزادی زندانيان معترض اعالم می نمائيم.



برای تهران و برای پاريس:  ضديت 
با نامشروع بودن قدرت، انقالب 

اجتماعی، آزادی كمونيستی!

المللي  بين  انجمن  سوي  از  زير  بيانيه  )توضيح: 
كارگران منتشر و به زيان فرانسوي در پاريس توزيع 
شده است. انجمن بين المللي كارگران نسخه اي از 
بيانيه خود را براي روزنامه خيابان ارسال كرده است 

كه ترجمه آن را در اين جا منتشر مي كنيم(

ما  به  ايدئولوژی قدرت، ميخواهد  ايدئولوژی مسلط، 
شكل  باالترين  انتخاباتی  دمكراسی  كه  كند  تفهيم 
مشروعيت  حاكم  است.قدرت  مردم  نمايی  قدرت 
خود را از شركت مردم در انتخابات كسب ميكند. اما 

ايرانيان برخاسته اند تا اين دروغ را برمال كنند.
انتخابات آنگاه كه منافع قدرت مسلط را تامين نكند، 
دارند  حق  تنها  مردم  نميگيرد.  قرار  تاييدش  مورد 
آنچه را قدرت مسلط تاييد ميكند را بر زبان جاری 
كنند. زمانی كه چنين نيست، قدرت مسلط از تمامی 
توانش، از تقلب و فريب استفاده ميكند كه موقعيتش 
را حفظ كند. در ايران، نتيجۀ انتخابات خالف واقعيت 
را  انتخابات  نتيجه   ،2005 سال  در  اروپا  در  است. 
انتظارات  با  رفراندوم  نتيجۀ  كه  پذيرفتند  زمانی 
قدرت حاكم مطابقت داشت )چرا كه پروژه هايش را 

نميتواند بدون اتصال به انتخابات پيش ببرد(.
ايرانيان ، پيرو جوان، از رسوايی اين دروغ  به خشم 
تسليم  از  را  خود  مشروعيت  مسلط  قدرت   . آمدند 
ميكند.   افكارمان كسب  بر  ديكتاتوری خويش  به  ما 
رها  روانی  جنگ  اين  چنگ  از  را  خود  گفتن  نه  با 
بايد كرد، ديگر هراسی نيست، طغيان در مقابل اين 
نظام  شكننده ،  اولين قدم برای رهايی انقالبی گری 

است.
در اين معنا، ايرانيان شورشی، در مقابل اپوزيسيون 
دست نشانده راه را بما نشان ميدهند و آن خيابان 

هاست.
اروپاييان  انتخابات  آخرين  نتيجه  فرانسه،  در 
ايران  همانند  نيز  اينجا  در  قدرت  كه  ميدهد  نشان 
مشروعيت ندارد.. نتيجه انتخابات اخير نشان داد كه 
با وجود تحريم 60 درصد مردم، سازمانهای سياسی و 
تمام گرايشات موجود، نتيجه انتخابات تنها خود نظام 
را نمايندگی ميكند.  قدرت در اينجا نيز مشروعيتی 
و  است  برده  غارت  به  را  ما  زندگی  انگل  ندارد.اين 
تنها يك گسست از اين نظام ميتواند مارا نجات دهد 
تنها  بايد  برگرداند.  ما  به  را  استقاللمان  و  آزادی  و 
به نيروی خود متكی باشيم.به نيروی خود اطمينان 
ما  را  ما همه چيز هستيم، همه چيز  باشيم.  داشته 

توليد ميكنيم، بدون ما اين سيستم نابود است.  
در همبستگی با ايرانيان شورشگر، برای پايان دادن به 

ديكتاتوری و قدرت جنايتكار يك بار برای هميشه!!

برای تهران و برای پاريس:  ضديت با نامشروع بودن 
قدرت، انقالب اجتماعی، آزادی كمونيستی!

انجمن بين المللی كارگران 
108 خيابان داٍرمون 75018 پاريس

contact@cnt-ait.info

مبارزه برای دموكراسی 
 و

سّيدگربه های مرتضی علی!
)بخش دوم(

سعيد الف 
)مطلب ارسال شده براي خيابان(

چهره ی ديگری كه رنگ سبز »سّيدی« را برگزيده، فرخ 
نگهدار رهبر سازمان فدائيان اكثريت است. او كه شخصيتي 
منحصر به فرد است كه تاريخچه ی زندگی سياسی اش 
–اطالعاتی  امنيتی  های  دستگاه  با  همكاری  از  حكايت 
جمهوری اسالمی و ك گ ب در شوروی سابق دارد، چرا 
هيأت  پراكنی  سخن  بنگاه  سی،  بی  بی  كمك  با  اكنون 
حاكمه ی بريتانيا در  لباس  سبز سّيدی بيشترين كوشش 
ايران  مردم  دموكراتيك  های  مطالبه  تا  كند  می  را  خود 
عملكرد  آيا  بماند؟!  باقی  موجود  نظم  چارچوب حفظ  در 
برای حفظ  بريتانيا  راستای سياست دولت  دار« در  »نگه 
نظم موجود نيست؟ بی ترديد آمريكا، بريتانيا و دولت های 

ايران  اروپای متحد از گسترش موج آزادی خواهی مردم 
در خاورميانه هراس دارند. چرا كه امكان دارد كه جنبش 
عظيم توده¬ای برای دمكراسی و استقرار حاكميت مردم 
ساير  و...  امارات  كويت،  اردن،  مصر،  عربستان،  به  ايران 
موجب  و  كرده  نفوذ  غرب  طرفدار  استبدادی  كشورهای 
گسترش مبارزه برای دموكراسی و نتيجتاً ضربه به منافع 

شان گردد. 
ايفا  تواند  اين ميان، فرخ نگهدار چه نقشی را می  اما در 

كند؟ آيا او وظيفه ی خود را خوب می داند؟
ارتباط  خاطر  به  شاهنشاهی  رژيم  زمان  در  نگهدار  فرخ 
ترين شخصيت  برجسته  از  يكی  كه  بيژن جزنی  گروه  با 
گروه  بود، دستگير شد.  ايران  معاصر  تاريخ  های سياسی 
جزنی در نقد خط مشی فرصت طلبانه و سازشكارانه ی 
جزنی  بود.  گرفته  شكل  آن  با  گسست  در  و  توده  حزب 
بنيان  از  احمدزاده  مسعود  و  پويان  پرويز  امير  همراه  به 
گذاران سازمان چريكهای فدايی خلق به حساب می آمد. 
بهرحال، جناب فرخ نگهدار در زندان با اعضای حزب توده 
گذاران  بنيان  ای  ضدتوده  مشی  برخالف  و  شد  نزديك 
سازمان چريكها، تحت تاثير آن حزب قرار گرفت و توده 

ای »مخفی« شد. 
از  در پروسه ی فروپاشی رژيم پادشاهی، صدها هزار تن 
جوانان، كارگران و زنان تمايل به آرمان های چپ و بسياری 
گرايش به سازمان چريكهای فدايی خلق پيدا كردند. اما 
بايد به ياد داشت كه در مبارزه با رژيم مستبد شاهنشاهی 
تقريبا كليه ی كادرهای اصلی و رهبری سازمان چريكهای 
سازمان  بودند.  باخته  جان   1355 سال  تا  خلق  فدايی 
چريكهای فدايی خلق در اين دوره ی انقالبی كه منجر به 
قيام بهمن ماه شد، به خاطر پيشينه ی مبارزاتی عليه رژيم 
شاه، به عنوان بزرگترين سازمان چپ در ايران مطرح گرديد. 
متاسفانه در آستانه ی انقالب 57 سازمان چريكهای فدايی 
خلق به خاطر ضربات سنگين دستگاه پليسی شاه مجهز 
بابرنامه و استراتژی روشن  به يك سازماندهی درست  و 
نبود. در چنين فضايی بود كه نقش فرخ نگهدار به عنوان 
عامل مخفی حزب توده در ميان چريكهای فدايی اهميت 
يافت. او با كمك حزب توده توانست با نيرنگ و »تقلب« 
رهبری اين سازمان را به دست بگيرد. نقی حميديان يكی 
از كادرهای رهبری سازمان فداييان اكثريت در كتاب خود 
»سفر با بال های آرزو« تقلب انتخاباتی فرخ نگهدار را افشا 
با كمك  نگهدار   فرخ  نويسد كه چگونه  او می  می كند. 
سازمان  رهبری  تعيين  برای  انتخابات  در  دستيارانش، 
چريكهای فدايی خلق تقلب كرد و آرای يكی از چريكهای 
قديمی به نام »هادی« را به حساب خود واريز كرد. شوخی 
تاريخ اين است كه همين جناب فرخ نگهدار متقلب، هم 
در  تقلب  عليه  مبارزه  برای  »سبز«ها  پرچمدار  اكنون 
است!!  شده  جمهوری  رياست  ی  دوره  دهمين  انتخابات 
اما گذشته ی اين فرد تنها به تقلب در انتخابات سازمان 
چريكها و ربودن رهبری ان سازمان كاهش نمی يابد. فرخ 
نگهدار يك انشعاب در سازمان چريكها به حمايت از »خط 
امام« به راه انداخت و »اكثريت« دستچين شده ی كادر 
رهبری را به سوی پشتيبانی از جمهوری اسالمی كشاند. 
او با اين كار ضربه ی جبران ناپذيری به جنبش راديكال 
نگهدار  البته  كرد.  وارد  خمينی  ی  دارودسته  عليه  چپ 
اين كار را بدون پشتيبانی سران كاركشته ی حزب توده 
فداييان  و سازمان  توده  بكند. سپس حزب  توانست  نمی 
اكثريت به رهبری فرخ نگهدار و علی كشتگر در همكاری 
هيچ  از  ايران  مردم  عليه  اسالمی  رژيم  های  سركوب  با 
كاری كوتاهی نكردند. به نحوی كه سازمان اكثريت حتی 
به لودادن مخالفان جمهوری اسالمی پرداخت. در نشريه 

كار 128 اكثريت به تاريخ 20 مهرماه 1360 نوشتند:
» نيروهای امنيتی انتظامی )جمهوری اسالمی( و همه ی 
سازمانها و نهادهای انقالبی )حزب توده و اكثريت( وظيفه 
مقابله  به  بمبگذار  و  تروريست  های  شبكه  اين  با  دارند 
برخيزند و فعاليت خود را برشناسايی و دستگيری عوامل 
تروريستها و كسانی كه در  واقعی ترور و شبكه عملياتی 

اين عمليات شركت دارند، متمركز سازند.«  
خوش خدمتی های سازمان فداييان اكثريت )و حزب توده( 
منحصر به لودادن نشد و فعاالنه دوش بدوش بسيجی ها 
و سپاه پاسداران در سركوب مسلحانه مخالفان جمهوری 
اسالمی شركت داشت. در نشريه كار اكثريت شماره 147 

)14 بهمن 1360( نوشتند:
» فداييان خلق )اكثريت( و نيروهای حزب توده ی ايران 
انقالبی  ضد  مهاجمان  يورش  لحظات  نخستين  همان  از 
نيروهای  و  مردم  بدوش  دوش  اسالمی(  )ضدجمهوری 
بافداكاری در  انتظامی شهر  نيروهای  ديگر  و  بسيج سپاه 
سركوب و دفع مهاجمان فعاالنه شركت داشتند. دو تن از 
رفقای ما و حزب )توده( در حوادث آمل توسط مهاجمان 
ناحيه  از  سربداران(  مائوئيستی  گروه  )منظور  ضدانقالبی 
بيمارستان  در  اكنون  هم  كه  شدند  مجروح  سر  و  شكم 

بستری هستند.«
فرخ نگهدار و سازمان اكثريت ُمبلّغ شعار »سپاه پاسداران 
بايد به سالح سنگين مسلح شوند!« بود. هاشمی رفسنجانی 
اشاره كرده است كه در اوج كشت و كشتارهای دهه شصت 
خورشيدی به طور مرتب با رهبران حزب توده )واز طريق 
اطالعات  و  است  بوده  ارتباط  در  اكثريت(  با  توده  حزب 
را  اسالمی  جمهوری  مخالف  نيروهای  فعاليت  به  مربوط 
بدينوسيله دريافت می كرده است. در همان دوران، فرخ 
بود كه  اكثريت  فداييان  از جمله رهبران سازمان  نگهدار 
خواهان يكی شدن و پيوستن سازمان فداييان )اكثريت( 

به حزب توده شده بود.
رژيم خمينی، پس از سركوب مخالفان خود ديگر نيازی به 
ياری حزب توده و فداييان اكثريت نداشت. پس از مدت 
كوتاهی كيانوری )رهبر حزب توده( و فرخ نگهدار پاداش 
جنايات خود و همكاری در لغو حقوق دموكراتيك مردم 
ايران را گرفتند! اما، يورش جمهوری اسالمی به حزب توده 
و فداييان اكثريت پايان ماجرا نبود. به اعتراف ناخدا انور 
از رهبران حزب توده، تا مدتها بعد از دستگيری كادرهای 

توده كه  از رهبران حزب  نفر  اين دو جريان، چند  اصلی 
دستگير نشده بودند در برلين پايتخت آلمان شرقی سابق 
با مقامات سفارت جمهوری اسالمی هنوز در رفت و آمد 

بودند! 
كجا  به  )اكثريتی(  علی  مرتضی  ی  گربه  سرنوشت  اما 

كشيد؟
از كادرهای سازمان اكثريت  اين طبيعی بود كه بسياری 
نسبت به خط مشی رهبری و به  ويژه نقش فرخ نگهدار 
در ضربه هايی كه آن سازمان خورده بود، معترض باشند. 
در نشست هايی كه در تبعيد از طرف فداييان اكثريت در 
شد  می  برگذار  سابق  شرق  بلوك  و  شوروی  افغانستان، 
بيشتر آنها به سياست های حزب توده و رهبری سازمان 
اكثريت انتقاد داشتند. اما هميشه اتوريته استالينی شوروی 
سابق و ك گ ب به نجات توده ای ها و فرخ نگهدار می 
 - ای  توده  معترض  هواداران  و  اعضا  از  دسته  آن  و  آمد 
به  بازگرداندن  به  تهديد  با  را  بودند  گريخته  كه  اكثريتی 
ايران و يا قطع امكانات، مرعوب و خاموش می ساختند.  
متاسفانه، به جز تعداد اندكی، بسياری از كادرهای حزب 
توده و اكثريت كه به نقش رهبری حزب و سازمان خود 
از رژيم اسالمی و شراكت در سركوب حقوق  در حمايت 
دموكراتيك مردم ايران واقف بودند و انتقاد داشتند، تا به 
در  شراكت  عوامل  شناساندن  و  افشاگری  به  دست  حال 
جنايات جمهوری اسالمی نزده اند. دليل آن واضح است. 
زيرا در چنين تشكالت مخوفی، هركس به سهم خود در 
همكاری با دستگاه های امنيتی رژيم اسالمی نقشی داشته 

و به اصطالح همه از يكديگر »آتو« دارند. 
بی آبرويی فرخ نگهدار و سازمان اكثريت بدان جا كشيده 
شده است كه تا چندی پيش هواداران سازمان اكثريت در 
دانشجويی،  فرهنگی،  هنری،  محافل  در  طور  اين  ايران، 
به  را  نگهدار  فرخ  كه  كردند  می  وانمود  كارگران  و  زنان 
خاطر  گذشته ی ننگين اش از سازمان خود اخراج كرده 
سی  بی  بی  در  گفتگويی  در  نگهدار  فرخ  اخيرا  اما،  اند. 
آب پاكی بر روی دستان شان ريخت و به عنوان » رهبر 
ترفند  اين  البته  كرد!  مصاحبه  اكثريت«  فداييان  سازمان 
وابسته  ی  زده  بحران  احزاب  ی  همه  قباًل  را  »جدايی« 
كار  به  گذشته  سال  هشتاد  هفتاد  سابق طی  شوروی  به 
نويسندگان  و  از مترجمان  آذين  به  مثال،  برای  اند.  برده 
سرشناس توده ای بود كه پيش از انقالب 1357 ادعا می 
كرد كه به عملكرد حزب توده منتقد است و هيچ ارتباطی 
با ان حزب ندارد. بدين ترتيب و با اين نيرنگ بسياری از 
در  را  داشتند  انتقاد  توده  به حزب  كه  را  فعاالن سياسی 
درون يك  تشكل مجزای ديگر به نام سازمان دموكرتيك  
مردم ايران سازمان داد. اما در نخستين فرصت، در دوره 
ی انقالبی 57  به آذين و گروه پيرامون اش سر از حزب 

توده درآوردند ؟!
كه  ساخت  خاطرنشان  بايد  بازگرديم.  اصلی  موضوع  به 
اكثريت دست  فداييان  سازمان  كادرهای  از  اندكی  تعداد 
به افشاگری برخی اعمال ننگين نگهدار زده اند. يكی از آن 
ها بهروز حقی است. وی افشا كرده است كه در نشستی 
كه در جمهوری آذربايجان برای رسيدگی به عملكرد فرخ 
فداييان  سازمان  مشی  خطی  اصوال  و  شركاء  و  نگهدار 
از  عمدتا  كه  اعضا  از  ای  عده  بود،  شده  تشكيل  اكثريت 
ايران آمده بودند، به فرخ نگهدار شديداً اعتراض داشتند. 
بهروز حقی می نويسد كه معترضان سازمان اكثريت پس 
حقی  بهروز  شدند.  دستگير  همگی  ايران  به  بازگشت  از 
مدعی است كه همگی آنها توسط فرخ نگهدار به مقامات 

جمهوری اسالمی لو داده شده اند. 
دستگاه  و  استالينی  شوروی  فروپاشی  با  بعد،  چندی 
سازمان  و  نگهدار  فرخ  و  توده  حزب  ب،  گ  ك  مخوف 
اكثريت »يتيم« و بی سرپرست شدند. با اين وجود، جناب 
نرفت  رو  از  و  داشت  جان  هفت  علی،  مرتضی  گربه¬ی 
دموكرات« شد.  و »سوسيال  كرد  عزيمت  انگلستان  به  و 
ليبراليسم  از  سر  سابق  دوآتشه  استالينيست  بعد  مدتی 
جالب  پيوست.  خواهان«  جمهوری  »اتحاد  به  و  درآورد 
اينجاست كه سّيدگربه ی ما هنوز خود را متعلق به جنبش 
»فداييان« می داند؛ همان جنبش راديكالی كه عليه رژيم 
شاه برخاست، عليه نيروهای وابسته به امپرياليسم آمريكا 
مبارزاتی  تاريخ  در  زرينی  برگ  و  خروشيد  انگليس  و 
سو،  يك  از  گذاشت.  جا  به  خودكامگی  عليه  ايران  مردم 
برای تحميق نسل جوان  اكثريت،  و سازمان  نگهدار  فرخ 
مبارزات  و  فدايی«  »قهر  خوار  ميراث  را   خود  راديكال، 
اشرف ها می  ها و حميد  احمدزاده  ها،  پويان  ها،  جزنی 
داند. اما از سوی ديگر، دربرابر خشونت وحشيانه ی رژيم 
نقد  به  و  شده  دل  نازك  داری  سرمايه  جهان  و  اسالمی 
»قهر انقالبی« و لودادن گروه های به زعم خود »خشونت 

طلب« می پردازند.
خيانت  تنها  نه  شركاء  و  نگهدار  ی  ساله  سی  عملكرد 
فدايی  چريكهای  سازمان  گذاران  بنيان  های  آرمان  به 
و  دموكراسی  سركوب  در  حتی  او  بلكه  است،  بوده  خلق 
با  همگام  ايران  مردم  دموكراتيك  حقوق  زيرپاگذاشتن 

جمهوری اسالمی شريك و مقصر است. 
اين اواخر، فرخ نگهدار، به كارهای »فرهنگی و هنری« نيز 
روی آورده است؛ از آنجا كه او و دستيارانش خود را هم 
متعلق به جنبش سبز سّيدی می دانند و هم ميراث خوار 
جنبش فدايی هستند، سرود انقالبی »شب اومد زمستون« 
را برای كارزار انتخاباتی جناب ميرحسين موسوی تنظيم 
مبارك  روی  به  اصال  هايش  نوچه  و  نگهدار  فرخ  كردند! 
نمی آورند كه هزاران انقالبی سوسياليست و آزادی خواه با 
خواندن دسته جمعی همين سرود به پيشواز مرگ رفتند 

و در قتل گاه های رژيم خمينی جان باختند. 
به  از  پس  اكنون  كه  نيست  تعجب  جای  بنابراين  پس 
نگهدار  فرخ  از  سی،  بی  بی  فارسی  تلويزيون  افتادن  كار 
استفاده  بريتانيا  دولت  بلندگوی  »كارشناس«  عنوان  به 
می كنند. بی شك بی بی سی و صدای آمريكا بی طرف 
نيستند. پرسيدنی است كه چرا بی بی سی فارسی برای 
از  كه  ای  بودجه  ی  همه  خود  بنگاه  طرفی«  »بی  حفظ 

اورده  به دست  بريتانيايی  ماليات دهندگان  كيسه ی 
است را هزينه ی نوابغ و تحليل گران »فرهيخته ای«  
از قبيل نگهدار می كند؛ »كارشناِس« تحليل گری كه 
از خط امام عليه »ليبرال«ها حمايت می كرد، سياست 
بازی كه معتقد بود كه  سپاه پاسداران را برای سركوب 
مردم بايد به سالح سنگين مجهز نمود، نظريه پردازی 
كه با روی كار امدن خاتمی »اصالح گرا«، قصد داشت 
در  كه  البته  بيندازد،  راه  ايران«  به  بازگشت  »كاروان 
حمايت  و  داری  سرمايه  جهان  منافع  حفظ  مسير 
امريكا  و  بريتانيا  ی  خارجه  وزرات  های  سياست  از 
»بی  قدر  همان  نگهدار  فرخ  و  بی سی  بی  دارد.  قرار 
طرف«اند كه براون نخست زير بريتانيا و اوباما رئيس 
جمهوری آمريكا بی طرف اند! درهمين راستا، هنگامی 
بی بی  با  اسماعيل خويی در گفتگو  معاصر  كه شاعر 
سی، همكاری سازمان اكثريت با دستگاه های سركوب 
بی سی صحبت  بی  كرد،  افشاء  را  اسالمی  جمهوری 

آقای خويی را برای حفظ »بی طرفی« سانسور كرد! 
h t t p : / / w w w . e r k i n l i k . o r g /
.ahzabeSartasary/tahrifeAksaryat0209

htm
از عامل حزب توده، خبرچين  دگرديسی فرخ نگهدار 
جمهوری اسالمی و جاسوس ك گ ب به كارشناس 
جنبش  ی  كننده  كنترل  و  سی  بی  بی  سياسی 
جان  و  متعدد  واروهای  و  پشتك  از  نشان  »سبز«ها، 
دارد  علی  مرتضی  بفرد  منحصر  ی  گربه  اين  سختی 
كه همواره كمر به خدمت دولتمردان مستبد و جهان 

خوار می بندد.

***

اشاره شد كه با آشكارشدن تقلب ها و »مضحكه« ی 
و  نژاد،  احمدی   – ای  خامنه  ی  دارودسته  انتخاباتی 
آغاز موج اعتراضی »خودجوش« در ايران و سپس در 
سراسر دنيا، گربه ی فربه ی مرتضی علی با لباس سبز 
سّيدی آشكار شد. فرخ نگهدار، هم اكنون، با استفاده 
از تريبون بی بی سی و شبكه ی حزب توده - اكثريت 
بيشترين تالش خود را به كار می بندد كه اعتراض های 
گوناگون داخل و خارج از كشور را در مجراهای كنترل 
شده ی حفظ نظام جمهوری اسالمی »نگهدار«ی كند؛ 
براساس چندين گزارش رسيده از جنبش اعترضی در 
لندن، پاريس و جاهای ديگر فرخ نگهدار و ياران اش، 
اعتراضی  جنبش  از  حمايت  به  كه  تظاهركنندگانی 
دموكراسی  گسترش  خواهان  و  برخاسته  ايران  مردم 
اند، و در پی ايجاد صفی مستقل از سبزها در تظاهرات 
به پليس معرفی و  را به جرم »اغتشاش گر«  هستند 
از اجتماعات اعتراضی اخراج می كنند! بهرحال او بار 
ديگر ثابت كرد كه تبحر زيادی در همكاری با پليس 
طرفداران  های  درس  نگهدار  فرخ  ترديد،  بدون  دارد. 
»خط امام« را هنوز از حفظ است. جنبش چپ و مردم 
دگراندش ايران هيچگاه خاطره ی تظاهرات تاسوعا و 
برند كه چگونه  ياد نمی  از  را  عاشورا در سال 1357 
به  را  دگرانديش  های  دسته  خمينی،  ی  داردوسته 
صفوف اصلی تظاهرات به بهانه نقض »وحدت كلمه« 
برای  باری  از هر وسيله ی خشونت  و  دادند  راه نمی 
برابری طلبان  حذف صدای متفاوت آزادی خواهان و 

استفاده می كردند. 
در  كه  نگهدار  فرخ  مانند  فردی  كه  دارد  امكان  آيا 
ايران شراكت  اسالمی  رژيم  بار  سركوب های وحشت 
شرق  بلوك  كشورهای  حزبی  تك  سيستم  از  داشته، 
سابق تا پای جان پشتيبانی كرده و بدون اين كه به 
گذشته ی خود حتی انتقاد جدی كرده باشد، يك شبه 
دموكرات بشود؟! شايد امكان آن برای برخی از انسان 
باشند،  برده  بو  انسانيت  از  ای  ذره  كه  خطاكار  های 
وجود داشته باشد. اما  فرخ نگهدار با »حقوق بشر« و 
دموكراسی بيگانه است. مضافاً اين كه بايد تاكيد كرد 
كه اشتباه سياسی را نبايد با سركوب حقوق دموكراتيك 
ديگران كه امری حقوقی و جنايی است يكسان دانست. 
و  كرده  لغو  را  ديگران  دموكراتيك  كه حقوق  كسانی 
موجب حبس،  شكنجه، اعدام دگرانديشان شده اند از 
نظر حقوقی و جنايی مورد بازخواست قرار دارند. خون 
ندا و هزاران جان باخته ی ديگر نبايد مورد معامله ی 
كسانی قرار گيرد كه خود از عوامل سركوب و كشتار 

مردم ايران بوده اند.
دموكراسی طلبی و آزادی خواهی دروغيِن انواع سّيد 
گربه های مرتضی علی، نيرنگی است تا برای يك دوره 
رشيد،  پا خاسته ی جوان،  به  نسل  ديگر  تاريخی  ی 
شجاع و قهرمان ايران را در چارچوب خفقان حاكميت 

روحانيت اسير سازند. 
پنجشنبه 4 تيرماه 1388 

با  اكثريت  فداييان  سازمان  مشاركت  فهرست   *
است.  طوالنی  بسيار  اسالمی  جمهوری  دژخيمان 
كسانی كه با اين تاريخچه آشنا نيستند می توانند به 
اكبر  علی  آقای  توسط  كه  مهم  تحقيقی  مقاله ی  دو 
منتشر  روشنگری  سايت  در  و  شده  نوشته  شالگونی 

شده است، مراجعه كنند.          
http : / /www .roshangari .net /as /categ .

cgi?art=aliakbarshalgooni



عمق برخوردهای غيرانسانی با 
بازداشت شدگان 

به روايت شاهدان
از  تعدادی  اظهارات  آيد  می  پی  در  آنچه   : ايران   در  بشر  حقوق  فعاالن 
از محل های مختلفی  تازگی  به  اخير است كه  بازداشت شدگان روزهای 
آزاده شده اند، مجموعه گفته های اين افراد را جهت تنوير افكار عمومی و بيان عمق نگران كننده وضعيت 
بازداشت شدگان با كمترين ويرايش و به صورت تيتروار بدون اشاره به هويت بازگوكننده )به دليل مسائل 

امنيتی( در ادامه ذكر می كند :

شاهدان عنوان می نمايند : برخی از بازداشت شدگان با سند 50 ميليون تومانی و برخی به قيد كفالت و 
چنانكه شنيده شده برخی نيز با پرداخت پنجاه هزار تومان آزاد شده اند. برای تعداد زيادی از آنان در دادگاه 
از  برند و  بسياری خانواده ها  بازداشت به سر مي  انقالب پرونده تشكيل شده است. هنوز تعداد زيادي در 

سرنوشت عزيزانشان بی خبر هستند و معلوم نيست كه كشته شده اند يا در كجا زندانی هستند.
در ادامه :

 1. چنانكه تصور می شود مردم فقط حين تظاهرات بازداشت نشده اند. عده بسيار زيادي هنگام خروج از 
ايستگاه مترو يا پياده شدن از تاكسی يا حين تردد در خيابان هايی كه از محل تظاهرات دور بوده بصورت عابر 
معمولی توسط پليس دستگير شده اند. عده ای نيز با حمله وحشيانه به منازلشان نيمه شب با شكستن درب 
منزل و ضرب و شتم و توهين از رختخواب بيرون كشيده و بازداشت شده اند. حتي خانواده يك جوان 16 ساله 
گفته اند كه وي هفته قبل با گذاشتن سند آزاد شده ولي نيمه شب قبل لباس شخصي ها به منزلشان حمله 

كرده و با شكستن در، وي را از رختخواب بيرون كشيده و با ضرب و شتم برده اند.
2. در ميان بازداشت شدگان افراد مختلف از اقشار مختلف از جوانان و مردم عادی تا اساتيد دانشگاه و نخبگان 
اجتماعی هستند كه در نقاط مختلف بصورت فله ای بازداشت شده اند. شخصي گفته كه من براي خريدن 
بستي با لباس منزل خارج شدم  و حين برگشت بستني به دست  دستگير شده ام.  برخی اشخاص مشهور نيز 

در ميان بازداشت شدگان ديده شده اند كه شاهدان از جمله نام خانم مهتاب نصيرپور را عنوان می دارند.  
برخي اتباع خارجی در زندان اوين مشاهده شده اند. يك نفر سياه پوست و يك ترك در زندان اوين ديده شده 
اند كه حتی زبان فارسی بلد نيستند. يك نفر حين رساند همسرش به بيمارستان برای زايمان بازداشت شده 
و از حال همسرش خبري ندارد. يك دندان پزشك با يورش به مطب اش بازداشت شده است. يك بسيجي هم 
در ميان بازداشت شدگان بوده كه چون ظاهرش شبيه بسيجي ها نبوده بشدت هم مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته است. وي عنوان می داشته كه حتي كارت فعال بسيج دارد. شاهدين عنوان می دارند تعداد زندانيان 
به قدري زياد است كه از زندانيان عادي به عنوان زندان بان استفاده مي كنند و به علت كمبود جا زندانيان 

بصورت فشرده و در هم لوليده مي خوابند. و خطر بيماري هاي جمعي وجود دارد.
3. بازداشت شدگانی كه حتی در خارج از تظاهرات دستگير شده اند از همان ابتدا وحشيانه و به قصد كشت 
با چوب و باتوم و باتوم برقی مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته اند. يك لباس شخصی به ران پاي يكي از 
زندانيان با كلت از نزديك گلوله شليك كرده است. دستگيرشدگان در مراكز اطالعات، پايگاه های بسيج، مراكز 
پليس ، زندان های مشخص يا مكان های نامعلوم  شكنجه شده اند. شكنجه های بسيار شديد و وحشيانه و 
بی حد و حساب در بازداشتگاه های بسيج و اداره آگاهی خيابان وحدت اسالمی ديده و شده است. در انتهاي 

همين مطلب انواع شكنجه كه ديده و شنيده شده است را خواهيم آورد.
4. به كسانی كه قبل از بازداشت يا حين ضرب و شتم با سالح سرد يا ابزار شكنجه يا گلوله مجروح شده اند 
رسيدگی پزشكی نمی شود. حتی اجازه رساندن دارو به بيماران خاص توسط خانواده هايشان داده نمی شود. 
وضع بسياری از زندانيان وخيم است. يك نفر كه بيني اش با باتوم شكسته گفته كه وقتي گفتم نياز به پزشك 

دارم با پوتين توي صورتم لگد زدند.
5. بازجوئی های بسيار طوالنی مدت و بی وقفه چندين ساعته ) 7 يا 12 يا بيشتر ( انجام می شود. در اين 
بازجوئی ها به اشكال مختلف می خواهند اعراف به اتهامات واهی از بازداشت شدگان بگيرند. همچنين تلفن 
همراه و ايميل بازداشت شدگان را اجبارا مي گيرند و تمامي آنها و ارتباطات و دوستان شان را كنترل مي 

كنند.
6. پس از آزادي وسايل بازداشت شدگان تحويل آنان نمي شود. گفته شده شخصي را با يك لباس زير و دمپائي 

از زندان رها كرده اند.
7. ظاهرا آزارهای جنسی هم وجود دارد كه اين نگرانی در خصوص زنان زنداني و زندانيان سياسي بيشتر 
است. خصوصا كه با توجه به فرهنگ ايرانيان اين موارد گفته نمی شود و جنازه هاي تحويل داده شده توسط 

پزشكي قانوني بي طرف بررسي نمي شود.
از شدت ضرب و شتم و صحنه هاي  زندانيان  آزادشدگان مناسب نيست. برخي  زندانيان و  8. وضع روحی 
دلخراشي كه ديده اند نمي توانند بخوابند. شاهد در نزديكي خود چند مورد تشنج حين خواب گزارش كرده 

است. بطوري كه بسياري بهتر مي ديدند كه اصال نخوابند و كه راحت تر باشند.
انواع شكنجه و ضرب و شتم بازداشت شدگان:

بازداشت شدگاني كه توسط بسيج و لباس شخصي دستگير شده اند از هنگام دستگيري بشدت مورد ضرب 
و شتم قرار گرفته اند. سپس در بازداشتگاه هاي اطالعات و سپس بسيج و نهايتا قبل از زندان اوين به اداره 
آگاهي شاپور ) وحدت اسالمي ( منتقل شده و به ترتيب در هريك بشدت شكنجه و مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته اند. زندانياني كه به اين ترتيب بازداشت شده اند گفته اند كه در اداره آگاهي وحدت اسالمي از اينكه 
چرا بازداشت شدگان را در مراكز قبلي اينقدر زده اند كه جا براي آنها نگذاشته اند اظهار ناراحتي مي كردند 

ولي با اين حال باز هم به شكنجه و ضرب و شتم شديد آنان ادامه داده اند.
نكته قابل توجه كه توسط بازداشت شدگان بيان  شده اين است كه شكنجه گران ضرب و شتم را با لذات و 

توام با خنده و مسخرگي و بازي انجام مي دادند.
-    گفته شده كه با باتوم بطوری سمت چپ سر را شكسته اند و بعد برای متقارن بودن آن سمت راست را 

هم شكسته و خنديده اند.  
-    يا حين ضرب و شتم دسته جمعي زندانيان كسي آمده و گفته كه نبايد اسير را آزار داد و بقيه را كنار زده، 
بعد خودش بشدت زندانيان را كتك زده و بعد وقتي خسته شده دوباره به بقيه دستور كتك زدن داده است.

-    شخصی بيان كرده كه وقتی درخواست كرده دستبند سفتش را كمی شل كنند چنان آن را سفت كرده 
اند كه توی گوشت دستش فرو رفت و مدت ها به همين شكل به اين سو و آن سو كشيده شده است.

-    برخي زندانيان گفته اند كه 4 روز ما را روي زانو مقابل ديوار نشاندند و اگر خوابمان مي برد با باتوم بشدت 
توي سرمان مي كوبيدند. در اين مدت فقط دو بار خوراك بسيار مختصر داده شده است.

-    يكي از زندانيان گفته كه بار اول كه مرا باتوم برقي زدند از شوك آن دو متر پرت شدم ولي بعد آنقدر مرا 
كتك زده اند كه حاال وقتي آنرا روي دستم مي كشند هيچ عكس العملي ندارم.

-    افراد قوي هيكل تر را بيشتر مورد ضرب و شتم قرار داده اند به اين بهانه كه نيروهاي امنيتي را زده اند 
يا تخريب اموال عمومي انجام داده اند.

-    ضرب و شتم دسته جمعي بازداشت شدگان، ضرب و شتم سر و صورت با پوتين حتي افراد مجروح، ضرب 
و شتم با كابل و زنجير و باتوم و باتوم برقي غير از كتك با مشت و لگد ديده و گفته شده است.

-    شاهد مي گويد پشت برخي مجروحان بر اثر ضرب و شتم كامال سياه با آثار خونيني از كابل و زنجير و 
غيره بود.

-    شكستي استخوان مچ و دست و پا بسيار ديده شده است

پل الوار
شعر آزداي 

 
روي دفتر هاي مدرسه ام       روي نيمكت ام        

روي ماسه         روي برف

روي گل بوته ها           
روي خاطره هاي كودكي ام           

نام ترا مي نويسم

روي همه صفحه هاي خوانده شده                 
روي همه صفحه هاي سفيد

روي سنگ روي خون                    
نام ترا مي نويسم

روي شگفتي شب ها      روي نان سفيد روزها          
روي فصول دلدادگي

روي درياچه سرخوش مهتاب    روي كشتزارها 
روي افق     روي بالهاي پرندگان

روي هر نفس سپيده روي دريا      
روي اسفنج ابرها      

روي دانه هاي عرق طوفان

روي باران سنگين كسالت آور      
روي چيزهاي براق     

روي ناقوس رنگها

روي حقيقت ساده            نام ترا مي نويسم

روي چراغي كه روشن است      
روي چراغي كه خاموش    
روي خانه هاي باز يافته ام

روي شعله هاي سرخ آتش    
روي پناهگاه هاي ويران شده     ر

وي ديوارهاي دلتنگي ام

روي درگاه خانه ها       روي چيز هاي خودي       
روي غيبت نا خواسته

روي تنهايي برهنه            نام ترا مي نويسم

روي همه بدن هاي موزون    روي پيشاني دوستانم    
روي هر دستي كه دراز مي شود

نام ترا مي نويسم                  آزادي

روي لبان در انتظار مانده        
روي گام هاي مرگ بر فراز سكوت     

 نام ترا مي نويسم

روي گذرگاه هاي بيداري     
روي راه هاي گشوده     

روي مكان هاي پر ازدحام

نام ترا مي نويسم

و با قدرت يك كلمه   زندگي ام را دوباره آغاز مي 
كنم      

زاده شده ام ترا بشناسم

نام ترا بر زبان بياورم           

 آزادي

اعتصابات عمومی گسترده، اقدامی 
در جهت نشانه گيری تماميت نظام 

ديکتاتوری!

سازمان جهانی جوانان سوسياليست
http://www.onesolutionrevolution.

/com

طی هفته های گذشته همه انسانهای تحت ستم در 
دنيا شاهد مبارزه شجاعانه مردم ايران عليه ديكتاتوری 
ماليان مذهبی بودند. هزاران نفر، روزهای متمادی و 
نيروهای  گرايانه  وحشی  و  شديد  سركوب  عليرغم 
مسلح رژيم  ايران و با وجود كشته شدن شايد بيش 

از صدو پنجاه نفر، در خيابانها حاضر شدند. 
در طول تاريخ ديكتاتوری رژيم  اسالمی،ايران هرگز 
شاهد چنين مبارزات گسترده و پر قدرتی نبوده است. 
اين جنبش نشان از اين دارد كه امكان سرنگونی دور 

از انتظار نيست.
سوال اساسی كه اكنون برای ما مطرح است اين است 
اعتراضات  و  ها  نارضايتی  اين  توان  می  چگونه  كه 
عمومی را به سمتی پيش برد كه ضامن فنای رژيم 

اسالمی ايران است.
ما در سازمان جهانی جوانان سوسياليست، خود را در 
كنار و همصدا با مبارزات مردم ايران می دانيم و بر اين 
عقيده ايم كه اين جنبش بايد در سمتی حركت كند 
كه تماميت رژيم  اسالمی را نشانه رود. درخوست ما 
از همه فعاالن مترقی، كارگران و كارمندان و جوانان 
دنيا اين است كه با حمايت از اين جنبش ، بر شدت 

فشار بر حكومت جور ايران بيفزايند.
شرايط  اين  در  گسترده  جنبش  اين  بر  ما  پيشنهاد 
سوال  به  ما  پاسخ  و  خفقان،  و  سركوب  خطرناك 
انقالب موارد  اين جنبش به يك  چگونگی گسترش 

زير است:
به  توهمی  و  اعتماد  هيچ  نبايد  ما  اينكه  نخست   
موسوی و همپيمانانش داشته باشيم. اينها نمايندگان 
خود  موسوی  نيستند.  ايران  در  واقعی  اپوزسيون 
حكومت  برقراری  برای  كه  است  كسانی  زمره  از 
فعال  حضوری  شصت،  دهه  در  كنونی  ديكتاتوری 
داشت و كمكهای فراوانی كرد. او نماينده طبقه حاكم 
است و می خواهد تعادل قدرت را درون چهارچوب 
او  دهد.  تغيير  خود  نفع  و  سمت  به  اسالمی،  نظام 
خواست و تصميمی بر سرنگونی اين ديكتاتوری ندارد 
و اين مسآ له ای است كه او را تبديل به يك همپيمان 
خطرناك برای جنبش اعتراضی كنونی می كند. به 
دانشجويان  كه  را  سنگينی  های  هزينه  بياوريد  ياد 
بی  پرداختند  او  از  حمايت  برای  خاتمی،  طرفدار 

كوچكترين واكنشی از طرف او برای دفاع از آنان.
دوم اينكه مبارزات و اعتراضات خيابانی می بايستی 
و  تبديل  رژيم  همه  عليه  جانبه  همه  حمله  يك  به 
اكنون  و  امروز  اساسی  له  مسأ  شود.  داده  گسترش 
اينست كه اين حركت نبايد قدرت ابتكار خود را از 
دست دهد و برای اين منظور، بهترين راه حل يك 
اعتصاب سراسری است. مبارزه، برای ادامه و گسترش 
و تاثير بخشی خود، نياز به مشاركت گسترده و فعال 
دارد.  را  ديده  آسيب  اقشار  و  كارمندان  كارگران، 
مبارزات،  با  جامعه  از  پتانسيل  و  قشر  اين  همگامی 
سبب سنگين تر شدن كفه مبارزات به سمت انقالب 

و سرنگونی كامل سيستم ديكتاتوری می شود.
و  كارگران  اجتماع،  پذير  آسيب  اقشار  كردن  همراه 
كارمندان، تكليفی است كه بر دوش فعالين آگاه قرار 
دارد كه با تدوين يك برنامه عمل مشخص، در سدد 
پيوند دادن خواست دموكراسی با خواست اقتصادی 
و اجتماعی است. اين برنامه می بايست عمدتآ در بر 

گيرنده موارد زير باشد:
و  دانشگاه  محله،  كار،  محل  در  شوراها  تشكيل   _

روستاها
عمومی  اعتصاب  يك  دادن  سامان  برای  _تالش 

گسترده
و  كارگری  آزاد  های  اتحاديه  تشكيل  برای  _تالش 

كارمندی و احزاب آزاد
و  آزادی  و  مرد  و  زن  حقوق  برابری  برای  _مبارزه 

حقوق اجتماعی برابر برای اقليتهای جنسی
ستم  تحت  اقليتهای  كامل  استقالل  برای  _مبارزه 

قومی
_تالش بر سرمايه گذاری های عظيم دولتی در جهت 
ايجاد كار برای بيكاران و اقشار ضعيف از طريق گرفتن 
ماليات از سرمايه داران و ضبط و مصادره شركتها و 

بانكهای عظيم و اداره آنان با نيروی مردمی
در  اسالمی  جمهوری  ديكتاتوری  رژيم   _سرنگونی 
جهت ايجاد آزادی و برابری و دولت سوسياليستی.   


