
زنده باد حكومت مردم

زنده باد مقاومت مردمي در برابر كودتا

آزاد باد همه زندانيان سياسي

نابود باد گاردهاي كشتار 

مرگ بر ديكتاتوري خيابان

مردم چه مي خواهند؟
حكومت كودتايي كه انتظار نداشت مردم چنين 
همبسته و شجاعانه در مقابل وي بايستند تمركز 
خود را از دست داده است. حكومت پي در پي 
چنگ مي زند و سعي مي كند دوباره روي پايش 
بايستد. اما هر اقدام حكومت به ضد خود بدل 
اقدامي كه نظام  انقالب، هر  مي شود. در برهه 
سلطه براي حفظ خود انجام مي دهد، گورش را 

عميق تر مي كند.
حكومت رسانه هاي نيم بند موجود را مي بندد، 
تبديل  عمومي  خواستي  به  ها  رسانه  آزادي 
مي شود. حكومت بازداشت شدگان را شكنجه 
به خواستي  مي كند، غيرقانوني شدن شكنجه 
مردم  رأي  حكومت  شود.  مي  تبديل  عمومي 
حاكميت  از حق  آشكارا  و  كند  مي  لگدمال  را 
قليلي از افراد بر جامعه دفاع مي كند، حاكميت 
شود.  مي  تبديل  عمومي  خواستي  به  مردم 
و سركوب  كشتار  به  را  بسيج  و  سپاه  حكومت 
مردم مي فرستند، انحالل اين نهادهاي سركوب 
حكومت  شود.  مي  بدل  همگاني  خواستي  به 
مردم  اندازد،  مي  زندان  به  را  مخالفان سياسي 
خواستار آزادي تمام زندانيان مي شوند. حكومت 
و  جوانان  كند،  مي  سركوب  را  زنان  و  جوانان 
آيند، حكومت  مي  ميدان  به  رهايي  براي  زنان 
سرنوشت  تعيين  بر  مردم  حق  مذهبي  ادله  با 
خود را انكار مي كند، جدايي حكومت از مذهب 
حكومت  شود.  مي  تبديل  عمومي  خواستي  به 
استفاده  مردم  سركوب  براي  موجود  قوانين  از 
مي كند، مردم خواستار تغيير قوانين مي شوند. 

از  جلوگيري  براي  اقتصادي  فشار  از  حكومت 
جامعه  خواهان  مردم  گيرد،  مي  بهره  اعتصاب 
زندگي  براي  اقتصادي  اجبار  كه  شوند  مي  اي 
كردن حذف شود. حكومت جلوي ابراز عقيده را 
مي گيرد، آزادي ابراز عقيده به خواستي عمومي 
ممنوع  را  تجمعات  حكومت  شود.  مي  تبديل 
اعالم مي كند، مردم خواهان سيستمي مي شوند 
به رسميت  اعتراض  و  تجمع  آزادي  آن  در  كه 
باشد. حكومت گلوي زنان جوان  شناخته شده 
را به گلوله مي بندد، صداي زنان جوان بلندتر 
را  نويسندگان  آيد. حكومت  برمي  تر  فراگير  و 
زنداني مي كند،  آزادي قلم خواستي همگاني تر 
مي شود. حكومت ارتباطات ميان مردم را قطع 
هاي  شبكه  الوصولي  سهل  و  آزادي  كند،  مي 
صاحبان  شود.  مي  همگاني  خواستي  ارتباطي 
خواست  برابر  در  توليدي  مراكز  و  ها  كارخانه 
كنترل  خواستار  كارگران  ايستند،  مي  اعتصاب 
كارگري بر مراكز صنعتي و توليدي مي شوند. 
حكومت مردم را به اتهام عضويت در احزاب و 
آزادي  كند،  مي  زنداني  سياسي  هاي  سازمان 
فعاليت احزاب و سازمان هاي سياسي خواستي 
مي  ددمنشانه  حكومت  شود.  مي  تر  گسترده 

كشد، حيات شرافتمندانه اهميت مي يابد. 
فشرده.  زمان  همين  در  است.  شده  آغاز  دگرگوني 
گيرد.  مي  جامعه شكل  در ذهن  ر وياهاي جديدي 
نمود  ناپذير مي  امكان  آنچه  به همه ي  انديشيدن 
جسارت  است.  شده  همگان  ي  هرروزه  مشغله  به 
انديشيدن و عمل ورزيدن همگاني شده است. برق 

چشمها را بنگريد. انقالب را مي بينيد.   

در كمپ كهريزك چه مي گذرد؟

فعاالن حقوق بشر 
شهر  اخير  اعتراضات  شده  بازداشت  شهروند  صدها 
تحت  روزمره  صورت  به  كهريزک  كمپ  در  تهران 

بدرفتاری و شكنجه قرار دارند. 
كمپ غيرقانونی كهريزک واقع در شهرسنگ از توابع 
شهرری استان تهران كه حدود هشت سال قبل در 
پاكسازی  به  مربوط  »جزيره«  به  موسوم  عمليات 
منطقه خاک سفيد تهران برای اولين بار مورد بهره 
برداری قرار گرفت با توسعه و ساخت و ساز به محلی 
به  موسوم  طرح  شدگان  بازداشت  نگهداری  برای 

امنيت اجتماعی تبديل شد. 
به  آن  و ساز  روند ساخت  غيرقانونی كه  اين كمپ 
خصوص از دو سال پيش شدت گرفته است با شروع 
اعتراضات اجتماعی گسترده در تهران پس از اعالم 
باری  جمهوری  رياست  دهم  دوره  انتخابات  نتايج 

ديگر نقشی محوری اما پنهان يافته است. 
روزهای  خيابانی  درگيريهای  شده  بازداشت  صدها 
اماكن  بازداشت كننده در  ارگان  به  بنا  تهران  اخير 
تا  اوين  زندان  مختلف  بندهای  از  اعم  مختلفی 
توزيع  ديگر  اماكن  و  بسيج محالت  بازداشتگاههای 
قابل  تعداد  كه  اماكن  مهمترين  از  اند.يكی  شده 
داده  جای  خود  در  را  شدگان  بازداشت  از  توجهی 
عدم  دليل  به  كه  است  كهريزک  غيرقانونی  كمپ 
شناخت رسانه ها و افكار عمومی از ديده بانی جامعه 

پنهان مانده است. 
بنابر گزارشات دريافتی از تنی از زندانيان اين كمپ 
در  اند.  منتقل شده  قزل حصار  زندان  به  اخبراً  كه 
 4 قرنطينه،  سالن   2 اتاق،   8 سالن،  يک  محدوده 
دو  كه  نفر   920 حدود  در  جمعيتی  فلزي،  سوله 

تعلق  شده  بازداشت  خانمهای  به  آن  فلزی  سوله 
گرفته است، )گنجايش اين دوسوله در حدود 200 

نفر است( نگهداری می شوند. 
شاهدين عنوان می دارند همچون زمان طرح موسوم 
به ارتقای امنيت اجتماعي، بازداشت شدگان در اين 
مكان در بدو ورود مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند، 
فضای اختصاصی به هر فرد كمتر از يک متر مربع 
می  جيره  وعده  دو  شامل  روز  هر  در  تغذيه  است، 
شود و كماكان سيب زمينی بعنوان غذای اصلی در 

اين مكان توزيع می شود. 
بنا بر شناخت اين مكان حاصله از تحقيقات ميدانی 
امنيت  پليس  نيروهای  پيشين و مدعيات شاهدان، 
بصورت منظم و هر روزه تحت عنوان »جيره كتک« 
با يورش به اتاقها و يا به صف كردن بازداشت شدگان 
در محوطه محصور به سيم خاردار اين مكان، اقدام 
در  نمايند.  می  زندانی  شهروندان  شتم  و  ضرب  به 
اين مكان طی دو سال اخير دست كم 14 زندانی 
يا  نظامی  نيروهای  و حصر  حد  بی  اثر خشونت  بر 
داده  دست  از  را  خود  جان  پزشكی  رسيدگی  عدم 
اند. هر چند مجموعه امكان تائيد جان باختن فردی 
را  مكان  اين  در  اخير  شدگان  بازداشت  سری  از 
ندارد اما كماكان اين موضوع بنابر شرايط و اهداف 
محتمل  آن  ساله  چند  مديريت  و  كمپ  ساخت 
است. همچنين گزارش شده است نيروهای امنيتی 
مستقر در اين مكان به صورت گروهی به بازجويی 
مكان  اين  در  محبوس  از شهروندان  فيلمبرداری  و 

می پردازند. 
الزم به ذكر است اين مكان در اختيار بخش پليس 
امنيت نيروی انتظامی است و هيچگونه نظارتی بر 

كمپ وجود ندارد. 
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ما به خانه برگشتيم؟
انقالب، هفت تير، اميرآباد، بهارستان، وليعصر، سلسبيل، ستارخان، بهارستان صدای تيراندازی، باتوم، چماق، 

يگان ويژه، يگان سپاه، گارد رهبری، گاز اشک آور، لباس شخصی، فريادهای روی بام
پنجشنبه باز می شنويم همه جا آرام است به آريا شهر كه می رسم بوی گاز اشک آور را حس می كنم. دير 

رسيده ام. چندين اتومبيل يگان ويژه به صف ايستاده بود. 
آرام ترين جای يک شهر انگار قبرستان آن است. عصر پنجشنبه بهشت زهرا درگيری می شود. 

و باز چه می شنويم؟ همه جا آرام است. در شهر حكومت نظامی يرقرار شده، خبرنگاران خارجی اخراج داخلی 
ها دستگير، استاد و دانشجو در بند، خانواده مقتول آواره، حضرات پولهاشان را خارج می كنند، نوكيا-زيمنس 

لو می رود، شورای نگهبان وقت می خرد،  شهر اما از پشت بام فرياد می كشد.

دستگيري هاي كور و مبارزه  با چشمان باز
رسمي  غير  اعالم  و  نشده  اعالم  نظامي  حكومت 
منع رفت و آمد شبانه در صدا و سيماي جمهوري 
نيز خود  كودتاچيان  كه  نشان مي دهد   ، اسالمي 
در  و  ندارند  مردمي  اعتراضات  كاهش  به  اميدي 
محاق بي ثباتي و ناآرامي فرو رفته اند. روز جمعه 
احمد خاتمي ، در سخنراني نماز جمعه تمامي پرده 
با درخواست برخورد بي رحمانه  ها را كنار زده و 
ي قوه ي قضائيه با دستگير شدگان، ماهيت واقعي 
از سوي ديگر صدا و  عدالت اسالمي را نشان داد! 
سيما با داستان خنده داري مرگ ندا آقاسلطان را 
صحنه سازي رسانه هاي غرب خواند!! تمام اين ياوه 
گويي ها نشان از استيصال و ناتواني حكام ارتجاع 
سياه در سركوب قيام مردم است. اكنون كه رژيم 
خود را ناتوان مي يابد و اميدي به تثبيت موقعيت 
خود ندارد، برخي هنوز نمي خواهند خواست واقعي 
مردم براي تغيير رژيم را بشنوند و از جانب مردم، 
سخن مي گويند: انقالب پيشتر تجربه شده و مردم 
انقالب نمي خواهند! اما از طرف ديگر همگان شاهد 
اند جنگ هاي خياباني و مبارزات پي گير مردم ، 
هيچ تطابقي با خواسته ها و  مخالفت هاي اصالح 
طلبان ندارد و اين در حالي است كه  مردم براي 
همين  اند.  نشده  سازماندهي  انقالبي  جنبش  يک 
مسئله ي آنان را در رهبري قيام اعتراضي مردم و 

ارائه ي راهكارهاي درست ناتوان ساخته است.
تحليل  و  روشنفكران  اصلطالح  به  اين  ي  مغلطه 
گران سياسي، در اينجاست كه عمدا يا سهوا دليل 
اعتراضات را با ماهيت آن اشتباه مي گيرند. درست 
فاشيستي  دولت  طرد  براي  ابتدا  مردم  كه  است 
احمدي نژاد در انتخابات مشاركت كردند و بعد از 
تقلب آشكار در جهت حمايت از راي خود به خيابان 
ها ريختند، اما بايد در نظر داشت كه هيچ حركت 
انقالبي نيز در طول تاريخ از ابتدا به قصد براندازي و 
سرنگوني طرح ريزي نمي شود بلكه مسير حوادث 
منجر مي شود كه مردم در طي مبارزات راه حل 
اين  كنند.  اصالح  حل  راه  جايگزين  را  انقالب  
براستي مردم در جهت آن قدم  مسيري است كه 
برداشتند ) اگرچه در اين مسير هنوز سازمان نيافته 
اند (. دليل گفته ي ما تنها گستردگي اعتراضات و 
جنگ هاي خياباني يعني ظاهر امر نيست بلكه اين 
نتيجه  در  و  انتخابات  ي  گزينه  كه  است  واقعيت 
اصالح رژيم از پيش پاي مردم برداشته شده است. 
و وحشي  مقابل حكومتي مستبد  در  را  آنان خود 
مي بينند كه تا دندان مسلح است و از ريختن خون 
ندارند.  ابايي  جهانيان  چشم  جلوي  در  كس  هيچ 
طلبان  اصالح  چون  انقالب،  طرفداران  از  اي  عده 
را باني و حامي اين اعتراضات مي دانند، جنبش را 
ماهيتا اصالح طلب مي خوانند، اما كوته نظري آنان 
مانع از ديدن اين واقعيت مي گردد كه با كودتا  و 
جمهوري  توسط  جمهوري  مفهوم  شدن  ريشخند 

اسالمي، مسير اصالحات نيز مسدود شده است. 
با  اي  مبارزه  اين  كه  است  مشهود  كامال  ما  براي 
كه  بينند  مي  وضوح  به  مردم  بود،  باز  چشمان 
است  يافته  سازمان  نظامي  اقدام  يک  آنان  كشتار 
و هر گلوله ي كه شليک مي شود و هر خوني كه 
تر  را مشخص  مقاومت  ريخته مي شود، جبهه ي 
هم  و  شد  خواهند  متحدتر  مردم  هم  سازد.  مي 
رژيم در سپر و سالح آهنين خود فرو خواهد رفت. 
وظيفه ي روشنفكران دراين مسير معماري انقالب 
كه  احزاب خود  و  عقايد سياسي  ترويج  با  تنها  نه 
است.  مبارزه  براي  راهكارهاي مشخص  ارائه ي  با 
مشاركت استراتژيک در مبارزه ي مردمي مقدم بر 
بر  گمان  كه  است  هر حزبي  اي  توده  سازماندهي 
حقانيت خود دارد. از اين رو ما راهكارهاي زير را 

براي مبارزه ي مستمر پيشنهاد مي كنيم : 
1 ( نافرماني مردمي و شركت در اعتصاب عمومي 
گسترده، طبيعي است كه نحوه ي اين مقاومت به 

شرايط زيستي و كاري هر فرد بستگي دارد.
2 ( حضور مردم در محالت در ساعات مشخص  و 
در سطح گسترده در تمامي شهر همراه با شعار و 
دعوت ديگر مردم به شركت در تظاهرات و اعتصاب 

و شكستن حكومت نظامي 
براي  محالت  در  مردمي  اجتماعات  تشكيل   )3
و  جان  از  محافظت  و  بسيج  تهاجم  از  جلوگيري 
ادامه ي  براي  بيشتر  هماهنگي  نيز  و  مردم  اموال 

مبارزه
ما معقتديم كه رژيم فاشيستي حاكم بر ايران توان 
مقاومت  پيوسته ي جبهه  به هم  شكستن صفوف 
با  همواره  فاشيسم  داشت.   نخواهد  را  مردمي 
انتخابات به قدرت مي رسد و هرگز با انتخابات به 
و  موسيليني  مورد  در  اين  شود.  نمي  كشيده  زير 
مورد  در  كه  داد  نشان  تاريخ  و  بود  صادق  هيلتر 
همچنين  تاريخ  اما  است.  صادق  هم  نژاد  احمدي 
نشان داده كه آنكه به انقالب مردم خيانت كند با 

انقالب مردم هم به زير كشيده خواهد شد.
ا.ش.

اخبار كوتاه

بيتا صميمي زاده دستگير شد
دانشجويي چپ  فعال  و  مترجم  زاده  بيتا صميمي 
دستگير شد. او در سال 86 نيز نزديک به 50 روز 
در بند 209 اوين به طور غيرقانوني حبس شده بود 
و به تازگي نيز حكم دو ترم تعليقي از دانشگاه را 

دريافت كرده بود. 
محمد صيادي دستگير شد

حمد صيادی از فعالين با سابقه چپ دانشگاه بو علی 
دانشگاه  اين  انجمن  سابق  سياسی  دبير  و  همدان 
در  كه  وی  شد.  تيربازداشت   4 شنبه   5 روز  در  
تابستان گذشته نيز مدتی را در بازداشتگاه اطالعات 
به سر ميبرده است، در زمستان گذشته با حكم 6 
سال و نيم زندان تعزيری مواجه گشت كه پس از 
اعالن درخواست تجديدنظر از سوی وكيلش آقای 
دكتر شريف، به 2 سال و نيم حبس تعزيری كاهش 

يافت.
كارگران جهان در همبستگي با مردم ايران

اتحاديه  چهار  اعضای  و  نمايندگان  تظاهرات 
از  ايران،  مردم  با  همبستگی  در  صنفی  بين المللی 

جمله كارگران ايرانی، روز جمعه آغاز شد.
كنفدراسيون  فراخوان  پی  در  تظاهرات  اين 
بين المللی اتحاديه های كارگری، فدراسيون جهانی 
كارگران حمل و نقل، فدراسيون آموزش بين الملل 
بين المللی كارگران صنايع كشاورزی،  و فدراسيون 
غذايی و خدمات برای 20 كشور برنامه ريزی شده 

بود.
انتقال زخمي ها به زندان

اخير  های  خشونت  در  كه  معترض  شهروند  دو 
زخمی شده بودند به زندان اوين منتقل شدند.

كريم  و  شهبازی  كورش  دريافتی،  گزارشات  بنابر 
باقرپور يزدی دو شهروند تهرانی كه طی درگيريهای 
اخير اين شهر در هفته جاری زخمی شده بودند. روز 
گذشته از بيمارستان بقيع متعلق به سپاه پاسداران 

به زندان اوين منتقل شدند.
و  تماس  اجازه  عدم  دليل  به  است  ذكر  به  الزم 
مالقات به اين افراد از وضعيت جسمی حال حاضر 

آنان اطالعی در دست نيست.
احضار بي سابقه ی فعالين دانشجويی دانشگاه تربيت 

معلم تهران به كميته ی انضباطی 
بالگ نيوز: كميته ی انضباطی دانشجويان دانشگاه 
تربيت معلم تهران واحد حصارک كرج در هفته ی 
دانشجويان  از  نفر  از 50  بيش  تحصيلی  آخر سال 
دانشگاه را احضار كرده است. در ميان احضارشدگان، 
اعضای انجمن اسالمی دانشجويان)تاسيس 1349( 
آقايان حمزه جوانمرد، محمد قدس،  دارند:  حضور 
هادی  علوي،  بهروز  شجاع،  امين  شريفي،  محمد 
امجد  و  حسينی  زاده،سينا  عباسی  مهران  بينش، 
دانشجويی  فعالين  ديگر  راستا  همين  در  صالحی. 
احد  بلوكي،  آريا،صدرا  امين  اند:  شده  احضار  نيز 
مجيد  نظريان،  دالور  مراد،  بابا  مظاهر  رضاييان، 
احظارها  اين  با  همزمان  بازوند.  سبحان  قبادي، 
دانشجويان ديگری به صورت گسترده به كميته ی 

انظباطی فرا خوانده شده اند. 
رضاييان  آقای  شدگان  احظار  ميان  از  حال  به  تا 
به يک ترم منع از تحصيل بدون احتساب سنوات 

محكوم گشته است. 
در همين رابطه محمد شريفی عضو انجمن اسالمی 
دانشجويان)تاسيس 1349( می گويد :دانشگاه قصد 
دارد در راستای سركوب دانشجويان با صدور احكام 
اتمام سنوات تحصيلی برخی  به  سنگين كه منجر 
فراهم  را  آنها  اخراج  ،زمينه ی  دانشجويان شده  از 

نمايد . 
سال  آخر  در  دانشجويان  احضار   : افزايد  می  وی 
از  جلوگيری  هدف  با  امتحانات  فصل  و  تحصيلی 

اعتراض دانشجويان در دانشگاه می باشد . 
الزم به ذكر است طی مراجعه تعدادی از دانشجويان 
در  شركت  آنها  احضار  علت  مذكور  ی  كميته  به 
خصوص  به  سال  طول  در  اعتراضی  تجمعات 
و  تهيه  انتخابات،  در  گسترده  تقلبات  به  اعتراض 
با  فيزيكی  درگيری  دانشجويی،  نشريات  توزيع 
دانشجويان ارزشی دانشگاه كه گفتنی است همه ی 
اين درگيری ها با اهداف قبلی و كامال كنترل شده 
شده  ريزی  برنامه  دانشگاه  ارزشی  نيروهای  توسط 
بود و بسياری اتهامات واهی مانند برهم زدن نظم 

دانشگاه ،تشويش اذهان عمومی و . . . می باشد 
مردمداري ديني

شرط  به  و  اند  كرده  تهديد  را  شهدا  های  خانواده 
گرفتن دست خطی مبنی بر اينكه شكايتی ازضاربان 
را  پيكرعزيزانشان  كرد  نخواهند  انتظامی  ونيروی 

تحويل ميدهند.
از خانواده های شهدای درگيريهای 10 روز گذشته 
تا  گيرند  می  ميليون   14 تا  5ميليون  بين  مبالغی 

پيكر عزيزانشان را تحويل دهند.

تحصن و اعتراض در دانشگاه فردوسي مشهد
تمامی  ياد  يادبود،  مراسم  برگزاری  با  فردوسی مشهد  دانشگاه  دانشگاه  اساتيد  و  دانشجويان  از  تن  صدها 

جانباختگان اخير ايران را گرامی داشتند.
در اين مراسم در ابتدا دانشجويان با سر دادن شعارهايی در صحن دانشگاه به كشتار مردم بی دفاع و خشونت 
به  لباس شخصی  نيروهای  و همچنين حمالت وحشيانه  نظامی  نيروهای  توسط  كار گرفته شده  به  های 

دانشجويان اعتراض كردند.
سپس دانشجويان با روشن كردن شمع هايی ياد شهدای 

اخير ايران را به عنوان شهدای راه آزادی پاس داشتند.
الزم به ذكر است درحالي تجمع و تحصن فوق برگزار شد 
كه دانشگاه فردوسي مشهد تحت شديد ترين فشارهاي 
نيروهاي امنيتي و گاردهاي كودتا بوده است و در ده روز 
گذشته دانشگاه فردوسي مشهد و محدوده پيرامون آن 
شاهد درگيري هاي پراكنده ميان دانشجويان از يكسوي 

و نيروهاي سركوب از سوي ديگر بوده است.

حمله تظاهرات كنندگان خشمگين به سفارت دولت كودتايي در سوئد

عصر امروز چند صد تن از ايرانيان در ليدينگو محل سفارت جمهوری اسالمی ايرانی در استكهلم تجمع 
كردند و در حمايت از جنبش مردم ايران تظاهرات انجام دادند. اين تظاهرات كه در ساعت سه و نيم بعد 
از ظهر آغاز شد با خروج تعدادي از مأموران سفارت از درب سفارت و درگيري آنها با معترضين به خشونت 
كشيده شد. تظاهرات كنندگان پس از شكستن درب باغ سفارت ايران وارد محوطه سفارت شدند. در اين 
هنگام مأمورين سفارت با كشيدن كلت و چاقو كشي كه منجر به زخمي شدن يكي از تظاهرات كنندگان 
شد به مقابله با جمعيت پرداختند. جمعيت در پاسخ تمام شيشه هاي ساختمان اصلي سفارت را خرد كرد و 
تمام اتومبيل هاي متعلق به سفارت دولت كودتايي را تخريب كردند. با به صدا در آمدن آژير خطر سفارت،  
نيروهاي پليس سوئد با هلكوپتر و دهها اتومبيل به محوطه ريخته و معترضين را از داخل سفارت خارج 
كردند. برخي از شعارهاي تظاهرات كنندگان عبارت بود از »مرگ بر جمهوری اسالمی«، »زندانی سياسی 

»Iransk ambasaden, trorcentralen آزاد بايد گردد« »سفارت ايران، مركز ترور يا
در پي اين اقدام دولت كودتا سفير سوئد در ايران را احضار كرد.

از  اعتراضات وسيعي در حمايت  پايتختهاي جهان  الزم به ذكر است كه در روزهاي اخير تقريبا در تمام 
مردم ايران و ابراز خشم نسبت به حكومت كشتار انجام مي گيرد. اين تظاهرات هاي اعتراضي بزرگترين 
موج اعتراضي در جهان را ايجاد كرده است. تقريبا تمام 
روزنامه ها و تلويزيون هاي معتبر جهان صحنه هايي از 
مبارزات شجاعانه مردم ايران را تصوير مي كنند و كشتار 
و سركوب روزهاي اخير از چشم هيچ ناظري در جهان 

پنهان نمانده است.



اعتصابات عمومی پاسخ به نياز سمت يابی جديد اعتراضات!

سيمون هاردي
ترجمه سيمين مسگری

نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم!)شعار مردم ايران در تظاهرات خيابانی(
طی دو هفته گذشته هزاران نفر برای احقاق حقوق دموكراتيک خود رژيم ايران را به هماوردي طلبيده اند. 
شجاعت جوانان در خيابان ها انعكاس گستردهای در جهان داشته است. و همزمان سبعيت پليس و پاسداران 

توحش، بسيج، به همان اندازه باعث شوک و خشم همگان شده است.
تقلب  ادعای  اينكه   از  دارد. صرفنظر  انتخابات  به چالش كشيدن صحت  از  بزرگتری  انتخابات هدف  اكنون 
صحيح است يا نه، تظاهرات كنندگان و حاميان آنها با رژيمی دست به گريبان شده اند كه با گماشتن گروهی  
اليت، متشكل از پيرمردان مذهبی، سعی در نظارت تمام عيار و كنترل امور مهم كشور و روند تحوالت را دارد 
و با ملت به مثابه كودكان نابالغ رفتار ميكند. امری كه همواره مانع از بوجود آمدن يک اپوزيسيون واقعی در 

كشور شده است. 
حكومت ايران يک جمهوری نيست، حتی نه از نوع اسالمی آن. و اين چيزی است كه مخالفان بدان واقف و 

معترضند و مسآله ديگر اين نيست كه كدام جناح از حاكمان مذهبی ايران پيروز می شود. 
پس ازدو هفته اعتراض و تظاهرات جنبش دموكراسی خواهی ايران بر سر يک دو راهی قرار گرفته است. اينكه 

كدام راه پيموده می شود تعيين كننده آينده ايران و خاورميانه خواهد بود.
يكی از آن راههای ممكن مسير اصالحی است. راهی كه درآن همه اعتراضات و تظاهرات، به بازشماری آرا يا 
ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جديد ختم می شود. اين راهی است كه رهبران آن، بخشی از حاكميت، 
حول محور رفسنجانی و موسوی است و به دليل نداشتن يک استراتژی انقالبی برای بدست گرفتن قدرت، 

سركوب و شكست آن توسط پليس ، سپاه و بسيج حتمی است.
راه متصور ديگر راه انقالب است و با مبارزه برای احقاق حقوق دموكراتيک آغاز می شود، ولی ميتواند همزمان 
با در اولويت قرار دادن حقوق و نيازهای اجتماعی و اقتصادی اكثريت، به كار بسيج جمعيت رو به افزايش 
كارگران و كارمندان، برا ی مبارزه مستقيم عليه ر ژيم همت گمارد. كارگران می توانند دوباره نقشی را بازی 
كنند كه در انقالب 1979 بازی كردند و از طريق اعتصابات عمومی رژيم ايران را به زانو درآورند و سعی در 
همراه كردن سربازان رژيم با خود كنند. راه دشواری است ولی در عين حال راه مطمن تری برای پيروزی 

مبارزات دموكراسی خواهانه است.
شكی در اين نيست كه نامزد شكست خورده انتخابات مير حسين موسوی كه بهانه آغاز اعتراضات شد هرگز 
اتصال خود را از حاكميت ايران قطع نخواهد كرد. كما اينكه همو بارها در برابر فشارها برای خاموش كردن 

تظاهرات عقب نشينی كرده است.
از اين رهگذربرچسب hardline و softline كه روزنامه نگاران غربی در مورد دو جناح درون حاكميت در 

ايران به كار می برند به معنی بد و بدتر است. 
خاتمی و موسوی كه با وجود مانورهای مختلف خود در جابجايی و تعادل وزنه قدرت به نفع خود شكست 
خوردند، اكنون سعی در استفاده از فشار جمعی را برای نيل به اين هدف خود دارند. اما آنها به محض اينكه 
احساس كنند كنترل خود را بر روی جنبش از دست داده اند، قطعآ راه خيانت به جنبش را در پيش خواهند 
گرفت. اتفاقی كه در سال 1999 افتاد. زمانی كه خاتمی دانشجويان را با باتوم و گلوله و سلولهای زندان به 
حال خود رها كرد. به همين روی اصالح طلبان ارزش رهبری و اعتماد اين جنبش عظيم را ندارند و در واقع 

می توان آنها را آفتی نيز برای اين جنبش دانست.
مسآله ای كه پس از دو هفته بر همگان آشكار شده اين است كه، باندی كه حول رهبر ايران آيت اهلل علی 
خامنه ای و رييس جمهور احمدی نژاد در حاكميت ايران وجود دارد، به هيچ عنوان حتی به بهای جنگ و 
درگيری داخلی حاضر به واگذاری قدرت و منسب خود نيست. خامنه ای اكنون آينده خود را به آينده احمدی 
نژاد گره زده است و اينان حاضرند هر كوششی برای سرنگونی رژيم را در خون غرق كنند. اين حقيقتی است 
كه ماركس و انگلس نيز بدان اشاره كرده اند كه گروهای سازمان يافته مسلح  آخرين حربه دولتها در شرايطی 

است كه بحران انقالبی در كشوری به اوج خود می رسد.
ولی هم اكنون نيز نشانه های زيادی از وجود يک پتانسيل قوی اجتماعی، خيلی قويتر از پليس امنيتی و 
شيطانهای فاشيست بسيج در جامعه ديده می شود. كارمندان بيمارستانها وقتی با خيل عظيم مجروحين و 
كشته شده گان اعتراضات مواجه شدند، دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. كارمندان مبارز شركت اتوبوس 
رانی ايران كه نماينده شان بارها و بارها زندانی شده از طريق اتحاديه خود بيانيه صادر كردند و خود را در 
كنار تمام ايثارگرانی دانستند كه برای ساختن نهاد مدنی آزاد و مستقل مبارزه می كنند و هر نوع سركوب و 
تهديد را سركوب كردند و ضمن پافشاری بر خواسته های صنفی خود تشكيل اتحاديه های مستقل كارگری را 
حق مسلم خود دانستند. كارگران ايران خودرو نيز در هر شيفت كاری خود به مدت نيم ساعت در اعتراض به 
حمالت وحشيانه به آزادی خواهان دست به اعتصاب زدند و حمالت وحشيانه به مردم را محكوم كردند. حزب 
كمونيست كارگری ايران نيز با انتشار بيانه ای 6 بندی بر احقاق پايه ای ترين حقوق دموكراتيک مردم تآكيد 
كرد. حزب توده نيز كه در انقالب 1979 شكست  فاجعه باری را متحمل شد با انتشار بيانيه ای رهبر ايران و 

قدرت كودتايی تحت امر او را محكوم به شكست دانست.
تظاهرات خيابانی در مقابل قدرت گارد انقالب در معرض بی جان شدن قرار دارد. حفظ  و ادامه اين اعتراضات 
پس از اين سخت تر خواهد شد اگر كارگران و كارمندان با تمام وزن اجتماعی خود بسيج نشوند و پيش روی 
مطالبات دموكراتيک قرار نگيرند. اين كار از طريق اعالم يک اعتصاب عمومی امكان پذير است كه به نوبت 

خود ميتواند به نارضايتی عمومی دامن زند.
البته اين امر قطعآ سركوب شديد از سوی بسيج و گارد انقالب را، برای درهم شكستن اعتصابات، در پی خواهد 
داشت و اينجاست كه ضرورت مسلح شدن كارگران و كارمندان برای دفاع در برابر هر نوع حمله احتمالی 

احساس می شود.
مبارزات خيابانی كه در حال حاضر وجود دارد بسيار خود جوش و در گروهها و شبكه های بسيار كوچک و 
متشكل از فعاالن شجاع است كه با روشهای دهن يه دهن و پيامهای اس ام اس خود را سازماندهی و متشكل 
ميكنند. اين فعاالن می بايست از طريق سازماندهی خود و سپس اعالم شعارها و برنامه عمل مشخص، به 
تلفيق خواستهای جمعی دموكراتيک، با خواستها و شعارهايی كه طبقه كارگر را نيز وارد ميدان مبارزه می 

كند، همت گمارد. برنامه ای كه هدف انقالب كارگران را در بطن خود می پروراند.
در ميدان نبرد كنونی نياز به تشكيل يک حزب انقالبی، كه قادر به رويارويی در مقابل سركوب است، بيش از 

پيش احساس می شود. اهداف اساسی چنين حزبی بايد در بر گيرنده موارد زير باشد:
_ تشكيل گروهها و شوراهها از طريق دانشجويان و كارگران، در دانشگاهها و كارخانه ها و مناطق فقير نشين 

شهری و روستايی برای سامان بخشيدن به مبارزات خود. 
_ سازماندهی اعتصابات عمومی در سراسر كشور در حين تالش برای مسلح نمودن جوانان و كارگران برای دفاع 
از خود و اعتصابات و سعی در ايجاد ارتباط و متقاعد كردن سربازان رژيم بر اينكه مبارزه برای آزادی و زندگی 

با ارزش، مبارزه برای حقوق آنان نيز هست.
_ سرنگونی رهبر و ريس جمهور

_گردهمايی برای منحل كردن اساس اسالمی رژيم، دادن حق تشكيل اتحاديه ها به كارگران، رها كردن زنان 
از حجاب اجباری،  تساوی حقوق بين زن و مرد و بخشيدن زمين به كشاورزان بی بضاعت.

_قا ئل بودن حق تصميم گيری مستقل ، برای اقوام تحت ستم ايرانی اعم از كرد و آذری و عرب و ...
_تالش برا ی بهتر كردن وضعيت معيشت در نقاط پايين شهر، ايجاد اشتغال برای بيكاران از طريق ماليات 
گرفتن از طبقات باالی جامعه و...،ايجاد حداقل رفاه عمومی از طريق پرداخت حقوق مكفی به افراد و باال بردن 

حقوق بازنشستگی.
_ و تالش برای ايجاد دولت كارگری در ايران. 

Simon Hardy
/http://www.fifthinternational.org

ندا چگونه به قتل رسيد؟
لحظات  آخرين  در  كه  فردی  حجازی،  آرش  دكتر 
زندگی ندا آقا سلطان كوشيد جان ندا را نجات دهد، 
در مصاحبه ای با بی بی سی مشاهدات خود را اين 
حادثه بيان كرد. او كه مترجم، مدير انتشارات كاروان 
و از چهره های عرصه فرهنگی ايران است، ايران را 
به خاطر بازگويي حقيقت ترک كرد و در مصاحبه اي 
با كانال بين المللي بي بي سي اتفاقات آن لحظه را 
شرح داده است. حجازی می گويد روز حادثه، يعنی 
برای  همكارانش  برخی  با  همراه  خرداد،   30 شنبه 
خيابان  در  واقع  دفترش  از  اطراف،  وقايع  مشاهده 
و  رفته  )اميرآباد(  شمالی  كارگر  خيابان  به  صالحی 
با مردم به خيابانهای  با يورش پليس همراه  از آنجا 
فرعی گريخته است. در يک متری ندا بوده كه صدای 
تير شنيده است و اندكی بعد، ندا توجهش را جلب 
كرده كه در حالت شوک، به سينه خود می نگريسته 
است. لحظاتی بعد، ندا تعادل خود را از دست داده و 
اتفاق  به  افتاده است. سپس دكتر حجازی  به زمين 
همراه ندا كه بعداً معلوم شد استاد موسيقی ندا بود، 
كوشيدند ندا را نجات دهند، ثانيه هايی كه با انتشار 
ندا  شد.  ثبت  تاريخ  در  جهان،  سراسر  در  آن  فيلم 
ظرف كمتر از يک دقيقه پس از تيراندازی می ميرد. 
به تشخيص دكتر حجازی كه پزشک است، گلوله به 
آئورت و ريه ندا اصابت كرده بود و خونريزی به مرگ 
او انجاميد. او می گويد تير از جلو به ندا اصابت كرد 

و از پشت هم خارج نشده بود.
متری  فاصله ی يک  به  ندا  تيری شنيديم.  »صدای 
من بود. من برگشتم و ديدم خون از سينه ندا جاری 

شده است.
به سينه خود  تنها  است.  ندا شوكه شده  بود  معلوم 

نگاه می كرد. كنترل خود را از دست داده بود.
به طرف اش دويدم و روی زمين قرارش داديم. محل 

گلوله را زير گردن ندا ديدم.
تا آن زمان چنين تصويری نديده بودم! به نظر می 
آمد گلوله در بدن اش منفجر شده بود. خون از دهان 

و بينی او بيرون می آمد.
سعی كردم با فشار دادن محل گلوله جلوی خونريزی 

را بگيرم ولی موفق نشدم.«
برای  ندا  اطرافيان  تالشهای  ماندن  ثمر  بی  از   پس 
نجات جان او، اتومبيلی از راه می رسد و ندا را با آن 

به بيمارستان می برند.
فرياد  مردم  بعد می شنود كه  اندكی  دكتر حجازی 
حجازی  آرش  اند.  كرده  دستگير  را  قاتل  زنند  می 
به جايی كه فريادها از آنجا به گوش می رسيده می 
رود و می بيند كه مردم يک بسيجی را خلع سالح 
كرده اند. فرد دستگير شده چند بار گفته است كه 
قصد كشتن ندا را نداشته است. دكتر حجازی تأكيد 
می كند بسيجی دستگيرشده تيراندازی به سوی ندا 
را انكار نكرد اما پيوسته می گفته است به نيت قتل 

شليک نكرده است.
پس از دقايقی، مردم چاره ای جز رها كردن بسيجی 
دستگيرشده نمی بينند اما كارت شناسايی بسيج را 

از او می گيرند.
از  به خارج  او  انگيزه آمدن  آرش حجازی می گويد 

كشور، بيان اين واقعيات است. 
»آن ها )رژيم( مرا تقبيح خواهند كرد. خيلی چيزها 
به من نسبت خواهند داد. من هيچ گاه سياسی نبودم. 
من با اين گفته ها آينده خود را به خطر می اندازم 
ولی به خاطر معصوميتی كه در چشمان ندا ديدم... 

بايد اين كار را انجام می دادم.«
شهادت  فارسي  سي  بي  بي  كه  است  ذكر  به  الزم 
حجازي در مورد دست داشتن يک بسيجي در قتل 

ندا را سانسور كرد. شما فكر مي كنيد چرا؟

حمايت سنديكای شركت واحد از اعتراضات مردم 
بيانيه سنديكاي اتوبوسراني

پرشور  حضور  و  تالش  شاهد  ما  اخير  روزهای  در 
و  ملی  اقليتهای  جوان،  و  پير  مرد،  زن،  ميليونها 
از دولت ميخواهند كه  ايران هستيم كه  مذهبی در 
بشناسد  رسميت  به  را  شان  اوليه  حقوق  تری  پايه 
مسقل  آزاد،  انتخاب  حق  شناختن  بررسميت  يعنی 
و بدون تقلب. حقی كه در اكثر جوامع دنيا نه تنها 
به رسميت شناخته شده بلكه برای حفظ آن از هيچ 

كوششی فروگذاری نميشود. 
در بطن چنين اوضاعی ما شاهد تهديد، دستگيري، 
كشتن و سركوب عريانی هستيم كه بيم آن مي رود 
انسانهای بيگناهی  افزوده شود و خون  ابعادش  تا بر 
ريخته شود كه نتيجه آن اعتراضات بيشتر مردم است 

نه عقب نشينشان. 
جامعه ايران با يک بحران عميق سياسی و اقتصادی 
سكوتی  با  گاها  كه  ميليونی  اعتراضات  است،  روبرو 
نمايان كرده  را  ناگفتنی ها است خود  از  كه سرشار 
و به يک الگو تبديل شده است و هر روز بر دامنه و 
ابعاداش افزوده مي شود، كه در اين ميان عكس العمل 

هر نهاد و فرد مسئولی را ميطلبد. 
سنديكای كارگران شركت واحد در اطالعيه ای كه 
قبل از انتخابات رياست جمهوری در ارديبهشت ماه 
 ، احزاب  آزادی  نبود  در  كه  نوشت  بود  يافته  انتشار 
بالطبع تشكل ما نيز از نهادی اجتماعی كه حاميش 
كارگران  سنديكای  آنكه  حال   ، است  محروم  باشد 
فعاليت  و  گری  دخالت  اتوبوسرانی  واحد  شركت 
سياسی را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و 
برآن است كه كارگران سراسر ايران در صورت ارائه 
منشور كارگری كانديداهای رياست جمهوری و دادن 
تضمين عملی به شعارهای انتخاباتی در اين رابطه ، 

می توانند در انتخابات شركت كنند يا نكنند. 
اتفاق  به  اكثريت قريب  اين موضوع كه خواسته های 
جامعه ايران بسيار فراتر از خواسته های صنفی ميباشد 
برهمگان روشن است و ما هم در سالهای گذشته بر 
آن تأكيد كرديم كه تا اصل آزادی تشكل و انتخاب 
و  اجتماعی  آزادی  نوع  هر  از  صحبت  نيايد  بوجود 

حقوق صنفی بيشتر شبيه طنز ميباشد تا واقعيت. 
براساس اين واقعيت سنديكای كارگران شركت واحد 
برای  كه  ميداند  ايثارگرانی  تمامی  كنار  در  را  خود 
ساختن نهاد مدنی آزاد و مستقل مبارزه ميكنند و هر 

نوع سركوب و تهديد را محكوم ميكند. 
و  صنفی  حقوق  شناختن  رسميت  به  راستای  در 
پنجم  جهانی  كارگری  نهادهای  ايران  در  اجتماعی 
تيرماه روز جهانی حمايت از كارگران زندانی و نهاد 
صنفی ايران اعالم شده است، ما از همه ميخواهيم كه 
بياورند  از خواستهای صنفی بشمار  فراتر  را  اين روز 
و اين روز را تبديل كنيم به روز حقوق بشر انسانی 
در ايران و از همقطاران خود بخواهيم در اين روز در 
سراسر دنيا برای حقوق پايمال شده اكثر مردم ايران 

حركت كنند. 
با آرزوی گسترش عدالت و آزادی 

سنديكای كارگران شركت واحد 



و بر تمام چاهار راه های جهان
حک شده ای

و عكس های كوچک ِ سه در چاهار
از عصر

تا انفجار فرياد پشت بام ها
در دست مادران می گردد : 

             – ورودی بزرگ زندان اوين –
» ببخشيد

   شما تازه آزاد شديد ؟
   اين عكس بچه ی منه

   نديدينش ؟ »

نه
اين عكس ها
سه در چاهار

نبودند
تمام قد

ديده شده اند
آخرين بار
در خيابان

تمام قد
و چشم ها نشانه به روبرو

عبور كرده بودند
از امام حسين

و فردوسی
حرفی برای گفتن نداشت

گذر كرده بودند
درست از قلب دانشگاه

اهدای خون ،
و رسيدند 
به انقالب

كه سياه شده ،
نفس ميكشد زير دوده 

با تنگی نفس

عبوركرده بودند 
تمام قد

و به رگ های خيابان
سرازير

و كارگر شمالی
دست هايش قفل

در دست های كارگر جنوبی
و انقالب

بر سر دست
بلند 

بلند ...
بلند می شود

آخ ندااا !
قلب تو اكنون

چند عكس تمام قد را
هل ميدهد به سمت آزادی ؟

و بر چاهار راه های  
تمام خيابان های جهان

حک شده
تصوير بزرگی از چشمانت

و خون می پاشد
از گلوی تصوير

و در
رگ های خيابان

تزريق
و رعشه گرفته اند

تمام تابلو ها
بر تمام چاهار راه های جهان

ندا ! آااخ !
ندا !
ندا !

قلب تو اكنون
چندين تصوير تمام قد را

هل ميدهد ؟

و خون پاشيده در رگ های خيابان ها
كارگر شمالی
كارگر جنوبی

و دوده 
از حجم انقالب
پاک می شود

و اين همه
تصوير تمام قد

به و سعت ِ ميدان آزادی
خواهند رسيد

ندا !  ندا !
آی ! آی !
آی ! ندا !

ما شبيه تو ايم
يا تو شبيه

به اين همه تمام قد ؟
چگونه است كه يک قلب

می تپد
در اين همه

كه دويده اند
در رگ های خيابان

و انقالب را
وصل

به ميدان وسيع آزادی
ندا   ! آااخ  

نداااا ...

                                                                                       
عليرضا عسگری

چهار تيرماه هشتاد و هشت
دوازده روز پس از »انتخابات رياست جمهوری ايران«

منبع: وبالگ گرگ و ميش

̀`پاريس، پراگ و همه جاي جهان 
و سنگفرش های خيابان هنوز در وحشت و بغض زجر آوریدر همبستگي با مردم ايران

برايشان بی صدا گريه ميكنند. 
به همه ی آنان !

                         )) ندا ، خون ، خيابان ((

پيام همبستگی كارگران ايران با اقدام 
جهانی اتحاديه های كارگری )۲۶ ژوئن(

 ITUC - ITF( چهار اتحاديه بزرگ بين المللی
تيرماه  پنجم   – 26  ژوئن  روز   )  – IUF – EI
را به عنوان روز حمايت جهانی از حقوق پايه يی 
كارگران در ايران و مبارزات آنان اعالم كرده اند و 
در  اتحاديه ها  اين  اعضای  روز  اين  در  است  قرار 
از مبارزات  به حمايت عملی  اقدام  سراسر جهان 

كارگران در ايران بنمايند .
يک  ايران  در  كارگران  با  جهانی  همبستگی  اين 
كارگر  طبقه  مبارزه  در  بزرگ  و  تاريخی  اقدام 
كارگران  انسانی  به حقوق  برای دستيابی  جهانی 
نقش  بی ترديد  و  است  جهان  سراسر  و  ايران  در 
ايفا  ايران  كارگران  مبارزات  پيشبرد  در  تاريخی 
همبستگی  و  اتحاد  ديگر  از سوی  و  كرد  خواهد 
بيش تری  دامنه  و  عمق  را  كارگر  طبقه  جهانی 

خواهد بخشيد .
را دوشادوش  بيانيه خود  اين  امضاء كنندگان  ما 
و  می دانيم  متحدانه جهانی  اين حركت  همراه  و 
از اين طريق ضمن قدردانی عميق از سازماندهی 
 ITUC - ITF – IUF چنين اقدامی از سوی
EI – دست سازماندهندگان اين حركت متحدانه 
گرم  درودهای  و  می فشاريم  گرمی  به  را  جهانی 
و  جهان  كارگران  تمامی  نثار  را  خود  بی پايان  و 

يكايک اعضای اين اتحاديه ها می كنيم .
زنده باد همبستگی جهانی طبقه كارگر

چهارم تيرماه 1388 
اتوبوسرانی  واحد  شركت  كارگران  سنديكای   -

تهران و حومه
- سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه

آزاد  های  تشكل  ايجاد  برای  پيگيری  كميته   -
كارگری

- اتحاديه آزاد كارگران ايران
- انجمن صنفی برق و فلزكار كرمانشاه

- جمعی از كارگران نساجی خامنه
- كارگران كارخانه پرريس سنندج

- كارگران كارخانه بافندگی شين بافت سنندج
- كارگران كارخانجات شاهو
- كارگران نساجی كردستان

-كارگران فرش غرب بافت
- كارگران آجر شيل

- كارگران شيرپاک آرا
- كارگران گونی بافی سما

- كارگران آرد فجر
- كارگران نيرو رخش

توحيد  بيمارستان  خدماتی  بخش  كارگران   -
سنندج

-جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج
-كارگران شركت فرش غرب كرمانشاه

-جمعی از كارگران كارخانه صنايع فلزی شماره 
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- جمعی از كارگران الستيک البرز
- جمعی از كارگران شهرستان مريوان

- جمعی از كارگران وفعالين شهر كامياران
- جمعی از كارگران و فعالين شهر مشهد

- كارگران شركت كارگالس تهران
– كارگران يراق آالت قم 

خواهش می كنيم هر چه را می بينيد، باور كنيد! 

فرانكفورتر آلگماينه، برگردان از االهه بقراط
به  اعتراضات  اين  ندارد.  دو طرف  ها  آن  تظاهرات  ايرانی 
طرفداری از موسوی و عليه احمدی نژاد نيست. آن ها برای 
يک جامعه آزاد و بدون مقررات و فشارهای مذهبی مبارزه 
می كنند. هدف آن ها در هم شكسته شدن اين نظام است. 
آن ها اميدی به كسی از درون اين نظام ندارند و شروع 
كرده اند خودشان از خود دفاع كنند. حاال ديگر همه چيز به 

حركت در آمده است و هيچ كس را راه بازگشت نيست 
مردم  اعتراضات  و  رويدادها  از  ديگری  تصوير  هم  اين 
تصويری  آلمان.  از جمله  رسانه های غرب  آيينه  در  ايران 
می شود،  شفاف  كه  اندازه  همان  به  اخير  روزهای  در  كه 
جمهوری  رييس  اوباما  كه  تصويری  می يابد.  گسترش 
آمريكا را به موضع گيری قاطعانه تر و بسياری از دولت های 
غربی از جمله آلمان را به بياناتی روشن تر مجبور ساخت. 
از خبرنگاران روزنامه  گزارشی كه می خوانيد توسط يكی 
تمام  در  كه  روزنامه ای  آلگماينه«  »فرانكفورتر  معتبر 
سال های گذشته از جمله تا همين چند روز پيش از ادامه 

»اصالحات« دفاع می كرد، تهيه شده است.
انتخابات،  نتايج  اعالم  از  پس  تظاهرات  روز  نخستين  در 
ساده  خيلی  او  كند.  فرار  پليس  دست  از  توانست  بصيم 
باتوم  رفت.  در  ديد،  را  انتظامی  نيروهای  اونيفورم  وقتی 
ترسيد.  خيلی  اما  بعدش  كرد.  اصابت  نيز  او  به  پليس 
جسمش اعتصاب كرد و در خانه ماند. بصيم در خيابانی 
شاهد  همه  از  بيش  اخير  روزهای  در  كه  می كند  زندگی 
اعتراضات بوده است: در نزديكی ميدان آزادی و نه چندان 
دور از دانشگاه. بصيم بيست و پنج ساله است. خيابان او در 
روزهای گذشته شاهد كشته شدن افراد بسياری بوده است. 

بصيم مذهبی نيست و آرزوی يک ايران آزاد را دارد.
خيلی  گذاشته،  تنها  را  دوستانش  اينكه  از  بصيم  وجدان 
از  فرارش  از  پس  وی  می دهد.  رنج  را  او  و  است  ناراحت 
خيابان به من می گويد: »خيلی می ترسم كه به من شليک 
دروغ  به  تلفنی اش  مكالمه  آخرين  در  آنكه  حال  كنند« 
گفته بود در تهران نيست و به شهرستان رفته و نمی تواند 
البته مربوط  بگويد در پايتخت چه می گذرد. اين مكالمه 

به هفته پيش است.
بعد از آن ارتباط ما قطع شد. بصيم از مأموران امنيتی به 
شدت می ترسيد. دختری از دوستان او كه تالش می كرد از 
آلمان با او تماس بگيرد و يک بار موفق شد با او حرف بزند، 
تعريف می كرد: »بصيم دوباره شهامت اش را به دست آورده 
بود. من هربار می گفتم بهتر است در خانه بماند، ولی او 
حاال  هستيم«.  آنها  از  قويتر  ما  می گفت  می رفت.  بيرون 
مبارزه  تهران  خيابان های  در  اوليه اش  حقوق  برای  بصيم 

می كند. ولی ديگر به تلفن جواب نمی دهد.
ما بايد بيرون برويم و مبارزه كنيم

تهران  با  آلمان  از  تلفنی  تماس  بود.  نمونه  يک  تنها  اين 
اينترنتی  فعاليت های  اول  می شود.  مشكل  پيش  از  بيش 
محدود شدند. حاال حتی ای ميل های حامل پيام نيز كم و 
كمتر می شوند. هر نوع گفتگويی در محدوده ممنوع قرار 

می گيرد چرا كه تقريبا همه چيز را كنترل می كنند.
يک دختر دانشجو هم درست مثل بصيم از خود شجاعت 
نشان می دهد. او پيش از آنكه خشونت در خيابان ها شدت 
بگيرد، لباس پسرانه می پوشيد. حاال هم با همان شكل و 
و  رفت  آزادانه  بتواند  تا  به خيابان  می زند  پسرانه  شمايل 
آمد كند. او در يک ای ميل رمز نوشت: »حالم خوب است. 
ديروز بسيجی ها خيلی آدم كشتند. يک زن بر اثر شليک 
گلوله كشته شد. خيابان ها خيلی نا امن هستند. تلويزيون 
ايران سانسور می شود. هر شب بسيجی ها با پرچم حزب اهلل 
و  تظاهرات شركت كردم  در سه  به خيابان می آيند. من 
بيرون  بايد  نيفتاد. ما  برايم  اتفاقی  شانس آوردم كه هيچ 

برويم و مبارزه كنيم«.
از ارسال اين ای ميل چند روزی می گذرد. از آن وقت ديگر 
او نيست. حتی از خواهش هايش  برای ياری به  از  خبری 

مردم ايران.
مردم را می زنند و در صندوق عقب اتومبيل می اندازند

سرعت اينترنت در ايران آهسته است. با اين همه ای ميل 
كه  است  شگفت آور  است.  ارتباط  برقراری  امكان  تنها 
نمی توان مانع انتشار فيلم های ويدئو در يوتيوب شد. اين 
فيلم ها هر روز بيش از پيش اهميت می يابند. آنها روزانه 
مستند  را  بسيجی ها  توسط  كشتار  و  خيابانی  نبردهای 
می كنم  »خواهش  می نويسد:  عجله  با  دوستی  می سازند. 
هر آنچه را در يوتيوب می بينيد باور كنيد! ما هميشه يک 
اگرچه  بفرستيم،  را  فيلم ها  اين  كه  می كنيم  پيدا  امكانی 
بدون تفسير است ولی از طريق كامپيوتر شركت هايی كه 
در انها كار می كنيم، به دليل سرعتی كه دارند، می توانيم 
ترديدی  فيلم ها  اين  اعتبار  در  بفرستيم.  را  فيلم ها  اين 
است  اين  باشد  مطرح  می تواند  كه  پرسشی  تنها  نيست 
كه چقدر آدم كشته شدند؟ فقط نه نفر و يا خيلی خيلی 

بيشتر؟!«
تهران زندگی می كند، هر چند دقيقه يک  پروين كه در 

منابع  می فرستند.  بوک  فيس  برای  تازه  وحشتناک  فيلم 
او يوتيوب، سی ان ان و بی بی سی فارسی هستند. او در 
اولين تظاهرات دستگير شده بود و چند روز بعد اما آزادش 
كردند. در يكی از صفحات وی در فيس بوک می توان ديد 
كه چگونه مرد جوانی را به شدت كتک می زنند و بعد او 
در  پليس ها  می اندازند.  اتومبيل  يک  عقب  در صندوق  را 
صندوق عقب را به روی مرد خونين و مالين می بندند و 
به راه می افتند. ولی خود پروين اين ويدئو را تهيه نكرده 
در  است  شده  كپی  بارها  كه  را  فيلم  اين  فقط  او  است. 

اينترنت پخش می كند. 

موسوی رهبر ما نيست
در حالی  كه فيلم های صفحه پروين هر روز بيشتر می شوند 
ولی او نه به ای ميل ها جواب می دهد و نه زنگ می زند. به 
از  پيش  هفته  يک  نمی دهد.  نشان  واكنش  تماسی  هيچ 
طريق برادرش كه در آمريكا زندگی می كند به من چنين 
خبر رسيد: »خواهرم از من خواهش كرد به تو بگويم كه 
استفاده از اينترنت خيلی خيلی مشكل شده. حالش خوب 
است. از يک هفته پيش خواب ندارد. ولی قويست، هم از 

نظر جسمی و هم از نظر روحی. او هر روز بيست ساعت به 
تظاهرات می رود و چيزهايی ديده كه هنوز نمی تواند باور 
كند كه واقعا اتفاق افتاده اند.«. ولی آخر او اين همه فيلم 
را چگونه در فيس بوک قرار می دهد؟ يكی از دوستانش، 
دختری كه در آلمان زندگی می كند، همه اين اطالعات را 
در سايت او قرار می دهد تا ايرانيان را در جريان آنچه در 

كشورشان می گذرد قرار دهد. 
خيلی  اوضاع  »اينجا  می نويسد:  تهران  از  ديگری  دوست 
اتفاقات در خيابان آزادی می افتد كه  خراب است. بيشتر 
كتک  دوستانم  از  خيلی  است.  دانشگاه  خيابان  واقع  در 
خورده اند. اما اين اعتراضات عين خيال دولت نيست و با 
چماق و بدون آنكه به كسی رحم كند به جان مردم افتاده 
و آنها را حتی می كشد. من خيلی مأيوس و افسرده ام. هيچ 
كس نمی داند واقعا چه كار می توان كرد«. با اين همه او نيز 
كه يک دختر جوان است برای تظاهرات به خيابان می رود 
و می گويد: »من خودم تا حاال در دو تظاهرات شركت كردم 
می رفتند.  راه  و  كرده  سكوت  كامال  شركت كنندگان  كه 
همين موقع دولت به دنبال اين بود كه آدم هايی را كه در 
تظاهرات شركت داشتند، شناسايی كرده و دستگير كند و 

به زندان بيندازد. من اميدوارم مردم كشورهای ديگر هم 
عليه اين حكومت جّبار به خيابان بروند. راستی، در 

آلمان مردم چه می گويند؟«
برای اين دختر جوان و دوستانش تظاهرات در ايران 
دو طرف ندارد. اين اعتراضات به طرفداری از موسوی 
آزاد  جامعه  يک  برای  او  نيست.  احمدی نژاد  عليه  و 
و بدون مقررات و فشارهای مذهبی مبارزه می كند. 
هدف او در هم شكسته شدن اين نظام است. او در 
آخرين ای ميل خود به من نوشت: »موسوی رهبر ما 
نيست. او تنها يک فرصت است و اولين كسی است 
ما  است.  ايستاده  نظام  برابر  در  نظام[  خود  ]از  كه 
اميدی به اين نظام نداريم و شروع كرده ايم خودمان 
از خود دفاع كنيم. حاال ديگر همه چيز به حركت در 

آمده است و هيچ كس را راه بازگشت نيست«.
)منبع: سايت گويانبوز(


