
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  

 ين گردهمايی تدارک دومدر

  ايرانزندانيان سياسی در درباره کشتارسراسری

 
دهم مرداد ماه هشتاد و ششدواز                                                                                اتاق پالتاکی پويش     

 

  
 پويش اتاق پالتاکی 

   
در تدارک دومين گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در 

  ايران
  های گردهمايی آخرين گزارش روند پيشرفت کار و اعالم برنامه

  
  :زمان 

 ، ٢٠٠٧ اوت ۶دوشنبه 

   به وقت اروپای مرکزی٢٠ساعت 

  در اتاق پالتاکی پويش

  آدرس در پالتاک
  

PalTalk _ Category: Middle East > Iran>  
Iran Goftego haye zendan  

 
)سوئد( گوتنبرگ-کانون دفاع از آزادی بيان : پيام   

  کلن-برگزار کنند گان دومين گردهمايی سراسری در باره کشتار زندانيان سياسی در ايران: به

 
 ياران نازنين 

 رفقای گرامی 

  کلن -ياسی ايران شرکت کننده گان در گردهمايی سراسری زندانيان س

، پشتيبانی خود را از تالشها و اقدامات همه جانبه شما در برپايی اين ياد )سوئد( گوتنبرگ -کانون دفاع از آزادی بيان 

. اعالم می داردمان فراموش نشدنی   
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رژيم ابعاد جنايات سران سرمان دادن يادمان ياران و بحث برسازشما دست اندرکارارن گردهم آيی دريکايک پشتکار

آمدن اين نظام، وی کارفردای ر، و آنچه را که از۶٧ و۶٠دو تابستان خونين رايران دتاريک انديش جمهوری اسالمی 

.  توجه وقدردانی استمردمان کشورمان آورده اند، شايانسربر  

که از ذهن برون نکردن، خاطره فراموش نشدنی ياد همه ياران اين دو کشتار و همه : ما به سهم خويش براين باوريم

. برابری ، بر ما ضروری و الزم استجان باختگان راه آزادی و   

از نگاه ما، آموختن آنچه که بر ما رفته است به نسل فردا، در گرو بفراموشی نسپردن کرامت انسانی انسانهائی است 

ه و نوعی ذهنيت آرمانی به ارزشهای انسانی و مقاومت و پايمردی، بر سر ميثاق های خود، که با نگاهی بشردوستان

. برای وصول برابری و آزادی های اجتماعی ايستادند و کمرخم نکردند  

ی عاری از ستم، سر بر دار جامعه ا دانی که برای رهايی  و آزاد مر به باور ما بايد صدای دادخواهی همه آزاد زنان

ان گريان، همسرمادران داغدار،دست داده، ازکه فرزندان مادرو پدرهداشته شودجان باختند، بگونه ای زنده نگاشدند و

پدران زانو برغم و پشت خم کرده، به پشتوانه نام آوری های عزيزان از دست رفته شان، پشت سر هر تريبونی جای 

گيرند و خود را به مصداق يک برگ سند از هزاران هزار برگ سند جنايت عليه بشريت اين نظام مرگ پرور، افکار 

. رت گرفته بر انگيزانندعمومی جهانيان را نسبت به ابعاد عظيم جنايات صو  

خارج و همه جانبه درپايی همين گردهم آيی های چند صدايی است که ضربآهنگ يک مبارزه سراسری به پشتوانه بر

دا نش -زنان ( درون کشور جنبش های اجتماعی مستقل ياری به و  خدمت مبارزه داخلدر عليه کليت نظام،بکشوراز

خارجی  گونه دخالتمخالف هر مردم و ملی طرفدار مبارزات اقليت های - استادان شجاع دانشگاهها- معلمان-ويانج

. شکل ميگيرد) کارگران و زحمتکشان  

اقدامات عملی ت فعال ازگذاردو ضمن پشتيبانی و حمايانه شما ياران نازنين ارج فراوان ميکانون ما به تالشهای صادق

. کنار شما می يابدخود را در) آلمان (کلن دومين گردهم آيی سراسری درشما در  

کشورسوئد و در شهرمان گوتنبرگ با ابعادی گسترده تر، سيمنار را دربا آرزوی اينکه بتوانيم طی سالهای آينده ، اين 

. به پشتوانه خرد چمعی مان بر گزار نماييم   

)سوئد( گوتنبرگ-کانون دفاع از آزادی بيان   

٢٠٠٧ ژوئيه ٣١  

  ۴ -های شتابزده  يادداشت

  )٢٠٠٧ اوت ٢۶ تا ٢۴کلن، (در تدارک دومين گردهمايی سراسری 

  گریبر عليه بيداد
  

های موثرتر برای دفاع از زندانيان سياسی و مبارزه برعليه تماميت جمهوری اسالمی پايان نخواهد   يافتن راهتکاپوی 

های طوالنی سيطره و سرکوب  در اثر سال مبارزه، های اين فراز و نشيب. گرفت، مگر با سرنگونی اين رژيم

های اخير، روندی پيوسته و  در سال. به خاموشی بگرايدهای اين آتش  شعلهحکومتيان، موجب نشده است که 
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اهميت . شود ديده میاميدوارکننده در زمينه دفاع از حقوق دمکراتيک مردم ايران در سطح داخل و خارج از کشور 

های اجتماعی، دو  چندان   نژاد به جنبش  یپليسی دولت احمد- کنونی با توجه به يورش کابينه نظامیاين روند در دوره

بدون حفظ هوشياری و روحيه اعتراضی مردم کشورمان، بدون فشار افکار عمومی جهان، بدون انتقال . شود  می

سرنوشتی خطرناک در انتظار ...  وانقالبی به نسل نوين مبارزين سياسی و اجتماعیچپ کمونيستی و تجربيات جنبش 

  . هاست  فعالين کنونی اين جنبش

از های واقعی مبارزه در داخل و خارج  کنونی، اقدام مستقيم در پاسخ به ضرورتهمگرايی های روند  از ويژگی

برای برگزاری نخستين گردهمايی سياسی های مختلف فعالين  های گسترده طيف همکاریبرای نمونه، . کشور است

ها، از جمله حمايت از مبارزات کارگری يا   اين نمونه در ساير زمينه. استروند بازتابی از اين ) ٢٠٠۵(ری سراس

ميزان موفقيت چنين کارزارهايی وابستگی مستقيمی به ميزان توجه آنان به . شود  دفاع از حقوق زنان نيز ديده می

  . ددارده در مبارزات کنونی  نيروهای عمل کننمستقيمهمکاری غيربوروکراتيک و پيشبرد روش 

به مفهوم گسترده آن را در اين چند سطر مد نظر ندارم، بلکه به مفهومی که لنين در چند کلمه آن را » بوروکراسی«

نقل از (» بوروکراسی عبارت است از تابع نمودن منافع کار به منافع جاه«: باشد  کند، مد نظرم می خالصه می

های قبلی   در اين کارزارهای مداوم، همان گونه که در برخی از نوشته). م به پسحافظه، يک گام به پيش، دو گا

. حاکم هستند» روابط عمودی«به جای » روابط افقی«، )http://dialogt.org/magh/altnati3.pdf(ام  اشاره کرده

 برای ابتکار عمل افراد راه. برند از فعالين در گوشه و کنار جهان در تماس با يکديگر آن را به پيش می» ای شبکه«

های اخالقی خاص   های فرسايشی بوروکراتيک با سنت گير بحث های مختلف باز است و زمين  و يا مجموعه

 و به جمهوری اسالمی و طبقات حاکم، فرصت نندک  برعکس، سبکبال و راحت، حرکت می. ها نيستند  بوروکرات

  .دهند  تبليغات تخريبی را نمی

در دفاع ها و کارزارهای مستقل و فراگروهی  ها، تالش در جهت سازماندهی اقدام  حرکتويژگی برجسته و مهم اين

ها و   ها، سازمان تجربه چند سال اخير نشان داده است که اختالف نظرات گروه. باشد  میهای پايه اجتماعی  از جنبش

. دنتاثير بازدارنده ايفا کن) رند اصلی مبارزات کنونی را بر دوش دارکه با(احزاب نبايستی بر حرکت فعالين مستقل 

تسريع و گسترش خدمت های سياسی بايستی در  های سنتی گروه بندی بالعکس، اين اقدام مستقيم و مستقل از قطب

توانند تا    و احزاب سنتی مینيروها» مسائل معوقه«بسياری از اختالفات و . مبارزات طبقاتی و اجتماعی قرار گيرد

 متوقفای »مشکالت معوقه«چنين را های اجتماعی و طبقاتی کنونی   قی باشند، ولی جنبشمدتهای مديدی همچنان با

های تحت ستم،  ها و مبارزات کارگری، دانشجويی، زنان و خلق واقعيت امر اين است که موج فعاليت. نکرده است

  . دهند ها به راه خود ادامه می اند و مستقل از همه اين بحث نمانده» اجازه«منتظر 

خيص درست چنين روندی از سوی طيف وسيعی از نيروها، باعث شده است که شکل نوينی از همکاری و تش

 را پيش روی »معضل مشخص«شکلی که . همياری متقابل در مبارزه برعليه رژيم جمهوری اسالمی تجربه شود

طبقاتی بدورند، خودداری دراز نظری که از پيوند واقعی با روند مبارزه و های دور   دهد و از بحث خود قرار می

 بايد تصميم بگيرد که برای امر آزادی زندانيان سياسی مخاطب. برند   را به پيش میامر مبارزهساده و رک . ندک  می

کارگران زندانی را زير تيغ جالد ! مرد ارزشی قائل است يا نه؟ برای حقوق برابر زن و! خواهد بکوشد يا نه؟  می
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! کند يا نه؟  اعتراض می کرد، ترک، عرب يا بلوچينحکم اعدام فعالبه ! شتابند؟  میکنند يا به ياری آنان رها می

  !کند؟   يا آن را موکول به آينده میجويد  در زير اعدامند، هم اکنون راهی میکه ی برای نجات آنان

ين باشد و چنان، آن اگر اين مبارزه چن«د که نگذار های کافه نشينانه باقی نمی جا برای تئوریروندهای نوين مبارزه، 

ها  اند که به رهبران منشويک به پاسخ لنين گوش فرادادهها  فعالين اين جنبشگويی  »!گاه شايد ما حمايت کنيم

) نقل به معنی. (خيزد  گفت وظيفه ما، حمايت از هر تک جوش انقالبی است که برعليه حکومت موجود برمی  می

اندازيم، بلکه به عنوان امری عينی و مستقل، بر مبنای   نمی» اهر«های اجتماعی و مبارزه طبقاتی را ما  جنبش

روند و ارتقا  پيش میبه شوند، و بسته به چگونگی تدارک شرايط ذهنی آن،   موجود، در جامعه فعال میمادیشرايط 

هايی  برای چنين جنبش» نسخه نويسی«پس . روند  ای به قهقرا می يابند و يا در اثر سرکوب حاکمان برای دوره  می

شان را به ساير  ها رابايد شناخت، در ارتقای آنان کوشيد و ارتباط   اين جنبش.به دور از درايت و عقل سليم است

  . تر ساخت تر و محکم  روشنهای همگن  جنبش

  چند نمونه
های اين روند نوين حضور نيروهای چپ، کمونيست و  خواهم به همه جوانب و ويژگی  در اين فرصت کوتاه، نمی

های پرارزش  داشتم تا توجه خواننده را به تالشاتی کوتاه اشار. شرو در  مبارزات طبقاتی و اجتماعی بپردازمپي

و سياقی مشترک دارند پراکنده، سبک برای من مهم است که اين کارزارهای به ظاهر . فعالين اين کارزارها جلب کنم

  . کنند  ها و چهره خاص خود را نيز حفظ می   خودويژگی،و در عين حال

های مختلف دفاع از   در کلن، تجربه شد، همکاری وسيع تشکل٢٠٠۵يکی از مواردی که پس از گردهمايی سال 

يادمان کشتار سراسری «های   مراسمزندانيان سياسی در گوشه و کنار جهان، به خصوص فعالين داخل کشور در 

اين همکاری که با فراخوانی مشترک .  بود٢٠٠۶در سال » انزندانيان سياسی اير

)http://dialogt.org/marasem67_2007/bayaniieh_moshtarak.html ( شخصيت ٢٠٠از سوی بيش از 

ک هايی مشتر  وبالگ پشتيبانی شد، با فعاليت٢٢ انجمن و تشکل دمکراتيک و ۶٢سياسی، فرهنگی و اجتماعی و نيز 

/ تلويزيون پويش( برنامه ويژه تلويزيونی ۴ از طريق ،بازتاب آن. هرهای مختلف ادامه يافتدر عرصه کشورها و ش

http://dialogt.org/TVpuyesh/test.htm (تر شدن فعالين داخل و خارج از  به سوی ايران، موجب نزديک

  . ايران شددر ياسی کنونی دفاع از زندانيان س و نيز۶٠های سياه   سال بزرگداشت يادمان جانفشانان حول محور،کشور

 ، زندانی سياسی سابق دفاع از جان صفر کاوه شيجانیبرایهای گذشته   ماهدر ای ديگر، کارزاری است که   نمونه

آغاز شد که خوشبختانه با نتيجه مثبت دفتر سازمان ملل در ترکيه به هدف خود، يعنی دفاع از حق پناهندگی يک 

اولين مطلب . برای بسياری از ما، اين خبر موجب اميدواری شد. المی، رسيدزندانی سياسی سابق رژيم جمهوری اس

» آتش سوزی در زندان رشت« تحت عنوان ٢٠٠۶ فوريه ٧صفر کاوه به گفتگوهای زندان، در 

)http://dialogt.org/image/zendan/zendane_rasht.htm (از ،تالش برای توجه به وضعيت او. انتشار يافت 

به همين دليل، برای گفتگوهای . گرديدسوی مقامات دفتر پناهندگی سازمان ملل در ترکيه، با ناکامی اوليه روبرو 

ر پشتيبانی از همبند سابق، صفها و  رغم تالش  علی، ٢٠٠۶از فوريه زندان، از آن رو اين کارزار اهميت داشت که 

 زندانيان سياسی سابق چه در داخل و خارج از کشور  او و نيز سايرکافی به سرنوشتکاوه شيجانی، توجه و اهميت 
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 اقدام وسيع برای دفاع از حق پناهندگی او منجر به شکسته شدن ٢٠٠٧خوشبختانه در مارس . شد  نشان داده نمی

  . ديوار سکوت در اين زمينه شد

 تجربيات مکرر متاسفانه.  بيشتر برای دفاع از زندانيان سياسی سابق تقويت شده استبا اين تجربه، اميد همبستگی

ها و حکومت   توجه و توان برای پشتيبانی از وضع زندانيان سياسی سابق که از زندانکافی به اندازه نشان داده که 

های اخير به  در سال. شود  یاند، اختصاص داده نم اند و خود را به خارج از کشور رسانده اسالمی جان بدر برده

 در اغلب .های ميزبان قرار گرفته است  سابق مورد تعرض دولتزندانيان سياسی حق زندگی و پناهندگی دفعات 

و پس از  بلکه حتی در هنگام  -  نه فقط در زندان-  تنها مجموعه محدودی به شرايط وخيم زندانيان سياسی،موارد

 روزنه اميدی ،به هر رو، تجربه همکاری وسيع در دفاع از جان صفر کاوه. کنند وجه میتگريز به خارج از کشور 

يستی  باهای پيشرو  تشکلهمگرايی فعالين مستقل و ها باز کرد که در بستر فضای  ها و همکاری برای ساير قدم

  . مورد سنجش قرار گيرد

وری اسالمی، اهميت روزافزونی يافته اين روند هماهنگی و همکاری با شدت گرفتن موج سرکوب حکومت جمه

از هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی، تحليل تعدادی از زندانيان سياسی سابق براين بود که اين دولت . است

و » ؟!طلبان اصالح«تحليلی که در فضای بمباران تبليغاتی . های کنونی است  سرکوب جنبش»درآمد  پيش«

پليسی احمدی -دولت نظامیبا روی کار آمدن با اين حال . ی گرفته نشد چندان جد،حواريونش در خارج از کشور

 های اخير  و در ماهه تری شد وارد مرحله جدینژاد، سرکوب وسيع مبارزه اجتماعی و طبقاتی در داخل کشور 

های  ها نفر که اين روزها توسط رسانه  تصاوير به دارآويختن ده .قبلی آغاز شده استريزی   با برنامه» عمليات«

های  شود، نشان از تهاجمی فاشيستی و لجام گسيخته برای مهار جنبش  رژيم به سراسر جهان مخابره شده و می

  . کند رژيم صريح و روشن مردم را به شکنجه و اعدام تهديد می. اعتراضی است

 فعاالن کارگری،  اسامی بيش از چهارصد زندانی سياسی و عقيدتی که به همراه فراخوان دفاع از جان،در اين ميان

های کوچکی از  تنها گوشهانتشار يافته، ) http://dialogt.org/juli2007/list2.html(مبارزان زن و دانشجويان 

ن رو، به گمانم، از همي. در انبان داردهای اجتماعی و فعالينش   بزرگی است که رژيم برای سرکوب جنبشفاجعه

نيروهای کمونيست، چپ و پيشرو بايستی برروند همگرايی مبارزاتی خود سرعت بيشتری دهند تا در مهار اين فاجعه 

بيش از امضای تاکنون به  کهفراخوانی . تر بکوشند  تر و پردامنه که با حيات جمهوری اسالمی پيوند خورده، پرقدرت

تواند به عنوان نقطه  می تشکل و نهاد رسيده است،  ١٠٠ی و بيش از های سياسی و اجتماع   نفر از شخصيت۴٠٠

   .های اخير باشد  ها و موج اعدام  برعليه بيداگریتر  و عملیتر عزيمتی برای تدابيری جدی

  همايون ايوانی،

  ٢٠٠٧ اوت ١

  :برای اطالع بيشتر

http://dialogt.org/seminar/tadarok_seminar2.html  

http://dialogt.org/seminar/etelaiieh_khabari3.html 
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 می خواستم مادريد را ببينم
!اما نه مادريد ماتادورها را از پس پرده های سرخ شان برای دريدن گاوهای فلک زده  
!و نه هياهوی اوله ی تماشاچيان بی خبر از رنج به سالبه کشيده شدن حيوان درمانده  

 می خواستم مادريد تب کرده
 مادريد خروشان

 مادريد همبستگی جهانی 
 مادريد سرخ 

! را ببينم١٩٣٦ريد جوالی ماد  
..............................................................................  

 گريستم برايت 
 تلخ و درد آلود

 در پرده اشک می ديدم
آميختخاک کوچه هايت با خون می  

!خون سرخ، خون گرم  
         *** 

دادکوچه هايت بوی خون می  
 بوی خون ماريا، 
 بوی خون فرانسوا،
 بوی خون سريوژا،

 بوی خون بهمن
 بوی عطر خون رفقايم از سراسر دنيا

 زن، مرد
 جوان، پير

    *** 
دادخيابان هايت بوی گنداب می  

 بوی توطئه 
 برای دفن انقالب

    *** 
 بوی الشه متعفن

!بوی مردار سرمايه  
 بوی استثمار
!بوی تبعيض  
ی زنجيربوی زخمه  

نبرگرده ی بردگا  
 بردگان استعمار 
!بردگان کارمزدی  

      *** 
کشيداشک به صورتم شيار می  

 چون خون سرخ رفقايم 
  بر خاک کوچه های تو

  ٢٠٠٧جوالی      فريده ثالتی                                                                             !مادريد                     
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                     جوان

   ريشه در عشق بگسترانيم                                                در جبهه هايی که نا برابر بود جنگيديم  
                                         با انفجار هر گلوله  
ما خواستيم بمانيم تا به فراموشی سپرده                                                  رفقايمان را ديديم پيکره متالشی انسانها 

شاد باشيمبروييم و                                                                                             نشويم  
 برای يکديگر و برای آنها گريستيم که دوستشان داشتيم

 برای آرزوهای جوانمان
 

   تابوت در آمده و بار ديگر پای بر زمين زندگان نهاديماز                                                                 در ميان حصارهای جدايی
  وودتابوت حاجی دا                                                                                                  

           مغرور و سربلند                                                                 شبهای شکنجه و اضطراب
     با قطره ای از اشک در چشمهايمان مانديم                                                                      با يکديگر سخن گفتيم

   اشکهای نريخته بر خاک تب دار ميهن سرخ و سبز                                                                                                   
                                                                     سخن از آرزوهای جوانمان 

ما يادگارانيم                                                يی از انسان در ميدان آزادیديدار با دريا  
                                   ودهای سرخ و سبزيادگار سر                                                                                                   

                                    يادگار عشق و نفرت                                                                                   هنگامه وداع
                                           انفجار با اميد روزهای                                                                يادگار خشمهای فرو خورده 

                                            با يکديگر گريستيم و خنديديم
                     در راهروهای نمور شمال و جنوب

سيروس کار                                                                                           زندان ايران  
  

٢٠٠۴ دسامبر                                                                                                     آنان  
                               های دار رفتند بر چوبهپيروزمند

                        با قطره ای از اشک در چشمهايمان 
   با او وداع کرديم

 بر گونه های نازنينش بوسه زديم
 ما عشق را در آغوش گرفتيم

                                                            ما جان نداديم
                                              زنده مانديم

                                  پيوسته رويديم
                  ثانيه ها را شمرديم

 از مرزهای آتش گذشتيم
 واژه های مرگ را به تمسخر گرفتيم 

                                                      و چه                                    
 صادقانه عشق را بر گيسوان باد گره زديم 

 تا بگسترد در پهنه اين سرزمين
  ما يادگارانيم

                                                                         ما خواستيم بمانيم
 


