
 های حکومتیخشونت طبقاتی و حکم حکومتی قتل

 هاهای خیزش تودهقتل مصطفی صالحی و نوید افکاری، سمبل

 عباس منصوران و حمید فروتن

من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات . خاطر عزیزانمان از خودمان بگذریمهمیشه یادمان دادند به»

هایی که من توی و زور چرخ روزگار به عرق جهانی مادرم را خوشحال کنم اما چه کنم که نشد

اما امروز خوشحالم که همان چرخ روزگار بازم . کشتی ریختم چربید و اشک مادرم را هم در آورد

آرمانهایی که برایم به. نظیر یاد گرفتمچرخید و حاال آرمان های حقیقی انسانیت را از شما مردم بی

 .ی و کشتی شدمراتب ارزشمندتر و واالتر از سکوی جهان

رو نشده بودم چون کشتی ذاتا ها که کشتی گرفتم هیچوقت با حریف ناجوانمردی روبهتوی این سال

ام داریم با ناجوانمردترین حریف تاریخ ورزش جوانمردان است، اما دو سال است که من و خانواده

 «.کنیمعدالتی دست و پنجه نرم میبشریت یعنی بی

گاه حکومت اسالمی کارگر اسیر از زیر زمین زندان عادل آباد شیراز و شکنجهاین پیام و دفاعیه یک 

او از  . گویدبا منش یک انسان آزاده و کارگر سخن می او به رسم بابک در کاخ خلیفه،  .است

. نظیر یاد گرفتمآرمانهای حقیقی انسانیت را از شما مردم بی»خیزشگران انقالبی فرا گرفته است که 

در این سخنان بی .«مراتب ارزشمندتر و واالتر از سکوی جهانی و کشتی شدایی که برایم بهآرمان ه

نوید . گویدمی« آرمانهای حقیقی انسانیت»های انسانی و انقالبی که از آالیش و سرشار از ارزش

با  سراید وی بلند شِب جالدان ایستاده، چکامه رهایی میافکارِی سنگری که در زیر شالق و دشنه

عمرم را »: بر فراز باالترین سکوی تاریخ ایستاد و فریاد زد بر پیمان خویش ایستاد،. ستیزدستم می

روی تشک کشتی گذشته اگه ازش یاد گرفته باشم همین بسه که زیر بار ظلم و دروغ نرم،  از زیر 

مقامات عالی که خالص شدن، پام که رسید به زندان فورا به  فشار انفرادی و زیر زمین شکنجه

درخواست کردم برم پزشکی . قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل و جانی نیستم



هرچی هم الیحه . قانونی و گزارش پزشکی قانونی هم شاهد مدارک که ثابت شد که شکنجه شدم

ت که بگه ما ی لعنتی نیسنوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و به دلیل و مدرکی توی این پرونده

 «.گردنفهمیدم دنبال یک گردن برای طنابشون می. گناهکاریم، اما نخواستند صدامونو بشنوند

 

های بسیار به چشم میدو کارگر پیشتاز با همانندی ها،و زندان در میان صدها کشته در خیابان

و آبان ۶۹های دیماه این دو کارگر، ورای  افزون بر چهار هزار تن از جانباختگان خیزش -خورند

و سمبل خیزشی شدند که سرنگونی انقالبی  بودن گان خیزشنمایندو   آنان آفریدهنبودند،  ۶۹ماه 

همانگونه که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بر سکوی . حکومت اسالمی را بر پرچم داشت و دارد

گران د و حتی آنگاه که شکنجهشکنجه شدند و به سمبل مقاومت کارگران تبدیل شدنهفت تپه ایستادند، 

و دزفول و اهواز و تا اوین ووو گرداندند و در  شوش ها ازگاهو بازجوخبرنگاران آنان را از شکنجه

خیزشگران و جامعه، یاران  سوخته آوردند تا درهم شکسته وانمودشان سازند، اسارت به نمایش

اما همان  و قلیان هر دو جوان،ل بخشی اسماعی. خویش را بیش از پیش محبوبتر و عزیزتر دانستند

گرفته بودند، بسنده بود تا  ای که خود به عهدهو وظیفه های انسانی،ی پاسخگویی به ارزشبرهه

 .جاودان بمانند

 ، بی پیرایه و شفاف همانند الماس کوه نور، شبدو کارگر اسیر، مصطفی صالحی و نوید افکاری نیز

 .ددرخشیدنافروز و پرفروغ 

مصطفی صالحی، کارگر از روستای کهریز سنگ از توابع شهرستان نجف آباد و نوید افکاری 

 دو فرد نبودند، دستگیر شدند، ۶۹۶۹خیزش دیماهپی دو در کارگر از روستای سنگر شیراز، که هر 

یخ هایی غیر قابل تصور که در تاراز همین روی هردو با شکنجه. آنان نمایندگان یک خیزش بودند

روش و . و مقاوم و جاودان ماندند. آمدندجباران خونخوار، کمتر گزارش شده، باید از پای درمی

هایی که علم و کارشناسان و مخترعین این ابزار از ها و تکنیکبنا به آخرین آموزش ابزار شکنجه



سالمی قرار داران جهانی در اختیار حکومت اچین و روسیه و آلمان و دیگر مراکز تخصصی سرمایه

با این ابزار که تا کنون جز در . ی مشروعیت اسالمی به کار برده شوندداده  بودند تا به پشتوانه

گاه و در هیچ تاریخی دیده نشده است که اسیران ما های حکومت اسالمی در هیچ شکنجهگاهشکنجه

شکنجه با این  .و گواهی دهندکردند را به زبان آورند گران دیکته میباید علیه خود، آنچه که شکنجه

آید که کوچکترین امیدی به فردای خود تنها زبان حاکمیتی در ایران امروز به شمار می ابزار و شیوه،

 .ندارد

پرسیدنی است که سبب این همه خشونت حکومت برای چیست؟ چرا اینگونه و چرا با این همه هزینه  

کشاند؟ پاسخ می، کارگرانی را اینگونه به خون میحکومت اسالمی در برابر جهانیان و افکار عمو

 »انتقام طبقاتی و بنا به آموزش صدر اسالم که  :توان با یک جمله بیان کردها را میاین پرسش

ْعبِ  این وظیفه به قاتلی سپرده شده به نام . یعنی پیروزی در رعب و هراس افکنی است« نُِصْرُت بِالرُّ

هزار زندانی سیاسی چند هفته در تابستان سال ۵در کشتار افزون بر  او که سید ابراهیم رئیسی، 

عام صد هزار در نقش کارگزار کشتار آمر  قتل ۵۱سالگی از همان فردای بهمن  ۱۶و نیز از  ۶۹۹۱

شصت  از مسئولین اصلی جنایت کم سابقه در تاریخ ایران بود  یو افزون بر صد هزار انسان در دهه

حاکمیت  قضاییه نشانیده شد تا خشونت یعنی سیاست و تنها ابزار بقاءیاست قوه و دو سال پیش به ر

 .سرمایه در ایران را رهبری کند

سازی را  های طبقاتی، دشمن سازش ناپذیر و سرنوشتحکومتحکومت اسالمی بنا به تجربه تمامی

تا کنون که  ۶۹۶۹از سال از همین روی . شناسدبیند، که رهایی خویش را در انقالب میدر برابر می

آویخته میهای این خیزش باید به دارشعار و پتانسیل دیگری سراسری شد، چهره خیزش با ماهیت،

های به پا خاسته کننده برای توده تا عبرتی مرعوب ،شکستنددرهم میآمدند، به زانو درمیشدند،

 آزادی،کار، نان، ! رگ بر دیکتاتورم !شعار اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا. دنباش

پیام دیگری از سوی فرودستان و استثمارشوندگانی بود که نمایندگان خود را در ! خودگردانی شورایی



برای حاکمیت  ، ۶۹خیزش سال . های کار و تولید و اعتراض و اعتصاب پرورش داده بودندمیدان

این . ماهیت و پتانسیل دیگری داشت سال  حاکمیت ترور، ۹۹نه تنها غافلگیرانه بود، بلکه  در  باندها،

 . آور و خوفناک بوددر برابر رژیم، کوبنده، غیرمنتظره،  شوک سراسری،خیزش، 

 جالدان حکومتی،. مصطفی صالحی چندین ماه شکنجه شد و لب بر لب نهاد کارگر به پاخاسته،

ن دلیل ساده او محکوم است که تا آخرین لحظه به ای دادستان سرمایه اعالم کرد،. درمانده شدند

این کارگر قهرمان  ۶۹۶۶مردادماه  ۶۵سحرگاه چهارشنبه ! دیده بود وزشمآاعتراف نکرد، زیرا او 

 .  را در زندان دستگرد اصفهان به دار زدند، بدون آنکه کوچکترین مدرکی و یا اعترافی در میان باشد

ها و لگد کارگزاران مرگ، با شالق. های فتوا یافتندنجهکبرای درهم شکستن یک گارگر اسیر، ش 

. های مصطفی صالحی در نتیحه خونریزی داخلی از کار افتادندشبانه روز بر او باریدند، کلیه

ای بودند که گر شناخته شدهمسئول پرونده   دو شکنجهجالد امنیتی، بازجو و  ۱بهرامی و عرب، 

بهرامی وظیفه داشت تا سالح به دست وی داده . به زانو درآورندوظیفه داشتند  مصطفی صالحی را 

پیشنهاد کردند که سکه و . مصطفی صالحی اتهامات را نپذیرفت. ای ساختگی ثبت کنندتا از او صحنه

بگو من تیر ! شود، بیا همه چیز را جلوی دوربین صدا و سیما اقرار کنروز گران میدالر روزبه

 .دهیم با تو کاری نداشته باشیمیاندازی کردم و ما قول م

کنید که شما ادعا می. گیرممصطفی صالحی به بهرامی گفت من کاری نکردم و هرگز به گردن نمی

صورت مصطفی سپس بهرامی دو سیلی محکم به. نیروهای امنیتی هستید پس قاتل را پیدا کنید

ام که یک ها قول شرف دادهن باالییمن به آ. من به هر قیمت شده باید اعدامت کنم: صالحی زد و گفت

 .نفر را از کهریزسنگ اعدام کنم

بهرامی و عرب  دو شکنجه گر پاسدار، . مصطفی صالحی در دادگاه اجازه  دفاع از خود را نداشت

شکنجه در دادگاه رژیم برای وادار کردن مصطفی حکم جانیان ادامه . نوشتگفتند و قاضی میمی

روستایی مصطفی صالحی یک کیسه آچار وجود داشت  و یک دستگاه جوش و در انبار سرپناه . یافت



این ابزار نیز ربوده شدند و فرمانده کالنتری در پاسخ خانواده . مقداری لوازم برقی برای تعمیرگاه

 . اینها سهم نیروهای ما بود و دنبالش نیایید: مصطفی گفت

ه یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت، مصطفی صالحی به حکم سید ابراهیم رئیسی، مسئول شمار

از آنجا که  شد،از آنجا که باید عبرت کارگران می شد زیرا که کارگر بود همانند نوید،باید بردار می

 . های شورش بودفرازان گردانحکومت اسالمی با طناب در جستجوی گردان

 !سمبل و نوید مبارزه ماست نوید افکاری،

ای از خانواده کیلومتری شمال شیراز ۱۷از روستای سنگر در ۶۹۱۱ال ی سافکاری، زادهنوید 

. قهرمانی کشتی ایران بود و امیدی برای درخشش جهانی داشتی او تا آستانه. زحمتکش برخاست

کرد که او  باید انتخاب می. نوید بین این قهرمانی و حضور در میدان کار و مبارزه دومی را برگزید

های ورزشی رژیم اسالمی مدال آور شود یا در میدان کشتی و حضور در تیمبین مدال قهرمانی 

سالگی، میدان مبارزه با  ۱۹نوید افکاری، در سن . ی خیزشگران و کارگران پای بگذاردمبارزه

در این میدان بود که در باالترین سکوی پایداری و .  داری را برگزیدحکومت اسالمی سرمایه

د و میلیاردها نفر ار شهروندان جهان نام نوید را شنیدند و او را دیدند و  قهرمانی در جهان ایستا

او مدال . های صدها میلیون انسان در سراسر جای گرفته استنوید در دل. ستودند و عزیزش داشتند

قهرمانی را در این مبارزه طبقاتی و جهانی به گردن آویخت و در تاریخ مبارزه علیه خواری و 

 . و جاودانه شد بردگی ایستاد

نوید در آخرین حضور خود در خیزش سراسری در یک کارزار تاریخی و جهانی قهرمانانه 

سالگی مدال قهرمانی را رها کرد و به کارگری  ۱۹ی درخشش در سن او  در آستانه. درخشید

او . دستگیر شد. در شیراز بود ۶۹۶۱ساله بود که در خیزش سراسری سال  ۱۵. ساختمان پرداخت

آباد به های خوفناک زندان عادلها و زیرزمینحکومت اسالمی را در زندان و زیر شکنجه در دخمه



وحید و حبیب، دو سال شکنجه شدند تا اعتراف کنند که یک  همراه با دو برادرش،. مبارزه طلبید

 . گرفتگردن می بنا به خواست سازمان امنیت سپاه پاسداران، نوید باید به.   مامور امنیتی را کشته اند

ها قرار گرفت، که در اداره شاهین ناصری، آزادمنشانه در یک فایل صوتی که در اختیار رسانه

یک روز در آگاهی در راهرو صدای داد : "آور نوید بوده استهای مرگآگاهی شیراز شاهد  شکنجه

رفت در . تا او برگردد سروان همراهم از من خواست که در راهرو بایستم. و بیداد و التماس شنیدم

دیدم دو نفر لباس شخصی . من هم از روی کنجکاوی رفتم ببینم چه خبر است. یک اتاق را باز کرد

گفتند هر چی بهش می. زنندرحمی تمام کتک میدر یک اتاقی با فحاشی و باتوم و لوله نوید را با بی

. کرد نزنید، من کاری نکردمم التماس مینویسی یا نه؟ نوید هگیم میچیزایی که می. گیم درستهما می

یکی از مامورهایی که بعدا فهمیدم اسمش عباسی است همچین . آورد روی سرشهاش هم میدست

من در سه : "افزایدشاهین ناصری می« .کوبید روی دستش که نوید ضجه بلندی زد و از حال رفت

تی که رفتم برای شهادت بازپرس شعبه در دادسرای جرایم امنی. دادسرا در این رابطه شهادت دادم

بازپرس با لحن بدی گفت تو داری در پرونده . هایم را توضیح دادمگفت در آگاهی چه دیدی؟ من دیده

همین مامورها را وادار می کنم که به خاطر تهمت و . آورمپدرت را درمی. کنیامنیتی دخالت می

 ".ذوبت می کنم. افترا ازت شکایت کنند

کنار من تعرض جنسی ... روز در ارشاد بودم ۶۷من " :گویدری خود در بیدادگاه مینوید افکا

 ".گرفتصورت می

دهد و پاسخ شود که خطاب به نوید ماهیت خود را نشان میصدای یکی از بیدادگران رژیم شنیده می

 ".پس مواظب خودت باش: "دهدمی

که ]به بازپرس گفتم من آن لباس شخصی "شت از روز اول بازدا: گویدنوید در همان بیدادگاه می

ام و به ولی زیر شکنجه به خاطر نجات خانواده. شناسم و نه حتی اسمش را شنیدمرا نه می[ کشته شده

 «.های آنان دادمخاطر وحید تن به خواسته



در ( آبرسانی و فاضالب شیراز) "یک مأمور امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا"حسین ترکمان 

 .به قتل رسیده بود ۶۹۶۱وز دوم مرداد ر

یکی از نیروهای امنیتی "نیوز وابسته به سپاه نوشتند که ترکمان های فارس و مشرقخبرگزاری

 .او یک سرکوبگر امنیتی بود .شیراز بود" حاضر در تجمعات

اغتشاشات  در. گویند تو و برادرت عضو یک گروه معاند با نظام هستیدآنها می: "دهدنوید ادامه می 

وهللا ما بی. نیروی امنیتی هم کشتید. شیراز حضور داشتید، به رهبر توهین کردید ۶۱و  ۶۹سال 

. های زیر شکنجه استهر چه هست نوشته. هیچ دلیل و مدرک قانونی در این پرونده نیست… گناهیم

 ".اندبرای محکوم کردن ما چند مدرک ساختگی و دروغ هم ارائه کرده

چند روز پس از اعتراضات سراسری مرداد ماه  بازداشت  ۶۹۶۱افکاری شهریور  نوید و وحید

سه ماه بعد حبیب افکاری برادر دیگرشان که در تالش برای تهیه مدارک الزم برای رفع اتهام . شدند

 .بود نیزبازداشت شد

ده را نشان به هر کسی پرون: "از هراس وکالی مستقل خبر دادتر نوید، وحید افکاری، برادر بزرگ

خواهم به برادرم کمک کنید از شما می. ترسند پرونده را قبول کنندگویند شما بیگناهید اما میدادیم، می

خودم هم یک گچکار . گیر مملکت استسال دارد و کشتی ۱۵فقط . کارگر خودم بوده. اعدام نشود

وزیر اطالعات محمد ونسی، فرزنده ی حکومت اسالمی، ".پولی نداریم که به وکیل بدهیم. امساده

 .خاتمی را به عنوان وکیل تسخیری نوید، معرفی کرد تا وکیل حکومت باشد

که پس از به قتل رساندن نوید، همانند حبیب از وی نشانی نیست در این  وحید افکاری،

با "روزه کرد و یک بار نیز ۱۷دو بار اعتصاب غذای : گوید و اینکهها میفایل صوتی از شکنجه

در دادگاه وقتی به قاضی اسدی گفتم : "گویدخودکشی کرده، می" ی شیشهپاره کردن گردنش به وسیله

گناهیم و اگر مدرکی هست ارایه بدهید، گفت پسر فکر کردی اینجا سوئیس است؟ وحید میکه ما بی

یا دلیل و در همین بیدادگاه انقالب اسالمی سید محمود ساداتی، رئیس شعبه یک گفتم که آ»: افزاید



واقعا به . مدرکی هست که من جرمی کرده باشم؟ گفت ما برای حکم دادن نیاز به مدرک و دلیل نداریم

 ".از مردم تقاضای کمک دارم. امبن بست رسیده

نوید خودش گفت که به »کند که ی برادران افکاری، یونسی، به دروغ ادعا میوکیل تسخیری پرونده 

 «...آیمپزشکی قانونی نمی

گوید که یکبار با ایست قلبی بهیه نامجو، مادر نوید، وحید و حبیب افکاری از خودکشی وحید می

گران و وکیل شکنجه دادستان در همین بیدادگاه و قاضی، بازجو،. اما  از مرگ نجات یافتهمراه شد،

ق، وحید ضربه شال ۱۷ماه حبس و  ۹سال و  ۹بار اعدام،  ۱حکومتی بود که، نوید افکاری به 

ماه زندان و  ۹سال و  ۱۱به  ضربه شالق و حبیب افکاری ۱۷ماه زندان و  ۹سال و  ۵۷به  افکاری،

  .اندضربه شالق محکوم شده ۱۷

ها آویزان بودن به سقف اتاق شکنجه، بعد از ها توی زیر زمین انفرادی بودن، بعد از ساعتهفته»

بعد از اینکه ستوان عباسی و زارع ... « شم دیدنها پالستیک کشیدن به سرم و مرگ را با چساعت

ام دادند و دستم ها شکنجهمویدی مثل نقل و نبات فحش ناموس بهم دادند و با لوله آهنی و باتوم ساعت

گونه اعتباری و اقراری که در پی شکنجه و آزار جسمی و روحی گرفته شود هیچ»... «را شکستند

 .«وجاهت قانونی و شرعی ندارد

شکنی و ظلم و توهین و شکنجه و جز قانون»: افزود که در این دو سال بازداشت و شکنجه نوید

 ،«سازی و دروغ چیزی ندیدیمپرونده

با  ۹۱قاتل نوید افکاری، در پی تایید این حکم از سوی دیوان عالی کشور به ریاست ابراهیم رئیسی،

تکه و ما اعتراف مرا به شکل تکهقوه قضاییه و صدا و سی»: ارسال فایل صوتی از زندان گفت

گناهم و به همین دلیل هیچ سند و چون من بی. سانسور شده که روال کارشان است، پخش کردند

من از »...«.مدرکی دال بر مجرمیت من وجود ندارد، تنها ابزارشان همین است؛ اقرار زیر شکنجه



ها شکنجه آیا راهی جز تن دادن به تبعد از مد... «ام را فریاد زدمگناهیام بیابتدای دستگیری

تواند ادعا کند که اگر جای من بود راضی به ادامه این شرایط چه کسی می. شده داشتماعتراف تحمیل

 .«شدمی

ادعای شکنجه متهم نوید افکاری مدلل به دلیل »: دیوان عالی کشور در حکم جنایتکارانه خود نوشت

 .«قاطع نیست

عکس رادیولوژی،گزارش »: ، گفت«من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم»: نوید افکاری اعالم کرد

کننده پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق موازین شرعی قسم خوردند و شهادت دادند اثبات

 .«کو گوش شنوا ادعای من است ولی

ار شدم به دادگاه انقالب احض ۶۹در خرداد سال »: سازدنوید، بیدادگاه حکومت اسالمی را رسوا می

کننده به این پرونده بدون مقدمه و محمود ساداتی رئیس دادگاه انقالب شیراز و قاضی شعبه رسیدگی و 

سوره مائده، گفت که شما محارب و دشمن خدا  ۹۹بدون رعایت قوانین دادگاه، بعد از خواندن آیه 

 «.کنمهستید و به زودی در مصالی شاهچراغ خودم اعدامت می

های حکومت اسالمی را برای سند و ثبت در تاریخ و برگزاری جنایت آمده،به دست در هرمجالنوید،

: دهددادگاهی جهانی و انقالبی برای محاکمه جانیان حاکم بر ایران به بیرون از زندان گزارش می

 دادگاهدر این بی... یس دادگاه انقالب شیراز بعد از مدتی حکم محاربه او و وحید را صادر کرد ئر»

توجه به دفاعیات ما و اینکه حتی سرسوزنی دلیل و مدرک علیه ما وجود محمود ساداتی کامال بی

گفتیم طبق قانون یک نسخه از . ندارد، گفت اینجا دادگاه انقالب است ما نیاز به دلیل و مدرک نداریم

تواند با این حکم یکنم و خانواده شما محکم را باید به ما بدهید، گفت باید و نباید را من تعیین می

 «.پناهندگی بگیرد



کردم کردم، کارگری میام را میمن هم داشتم زندگی»: او در پایان این فایل صوتی  خود اعالم کرد

ممکن بود هر کدام از . کنماالن تیغ اعدام را کامال روی گلویم احساس می. دادمام را ادامه میو کشتی

 «.اه قضاییه جای من بودندجوانان این مملکت به حکم قرعه دستگ

 سال زندان محکوم شده است و نشانی از او نیست، ۱۵وحید افکاری به جرم شرکت در خیزش، به  

شهریور  ۱۹در یک فرصت به دست آمده در یک فایل صوتی خبر داد که از زمان بازداشتش در 

عالم کرده که با وجود وحید اما ا. در سلول انفرادی و زیر شکنجه شدید قرار گرفته است ۶۱سال 

، بنا به اوراق شکنجه و بازداشت پدر و شوهرخواهرش و تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده

گناهیم صدای بی» :وحیدافزود. را امضا نکرده است« ایهیچ ورقه» پرونده نه در آگاهی، نه دادسرا

جوری صدایم اید یک مسئول ایندرست یا غلط تصمیم گرفتم خودم را بکشم تا ش. کسی نشنیدرا هیچ

 ۱۷او بعد از  «... را بشنود و وجدانش بیدار شود و الاقل نوید از این مخمصه جان سالم به در ببرد

 .خودکشی کرد بود روز اعتصاب غذا، اقدام به

از لحظه ورودم انواع ...او را بازداشتگاه اطالعات منتقل کردند پس از این»: وحید افکاری، افزود

کردند و بعد از حدود یک کردند پایینش را محکوم میپالستیک به سرم می. ها را متحمل شدمهشکنج

درحالی که غل و زنجیر بودم با شوکر به همه جای ... کردندکردند و دوباره تکرار میدقیقه بازش می

کردند که ادارم میزدند به کف پام و بعد وکردند و بعد با باتوم میزدند، سر و ته آویزانم میبدنم می

خواندند و تهدیدم دفتر خاطراتم را آورده بودند و با صدای بلند می.هایش کمتر بماندراه بروم تا کبودی

 «.کنیمگوییم ننویسی مادر و خواهرت را بازداشت میکردند که اگر چیزی که ما میمی

و  محاکمه اعزام شدندبه شعبه اول کیفری یک استان فارس برای  ۶۹مهر  ۱وحید افزود که در 

خانواده مقتول هرگونه آشنایی و ارتباط با ماه را منکر شدند و قاضی مهرداد تهمتن به من گفت که »

توانم از خودم دفاع کنم درحالی می در جواب گفتم چه طور. آیا اتهام معاونت در قتل را قبول داری

 «.که هیچ اطالعاتی از ماهیت پرونده ندارم



کند من را در اگر شخصی ادعا می»: الم کرد که به قاضی قاتل در بیداگاه گفته استوحید افکاری اع

زمان و مکان وقوع قتل دیده احضارش کنید تا همه ما ببینیمش و اگر دوربینی حضور من را در محل 

اگر خطوط موبایل من در محل . قتل مشخص کرده به ما نشان بدهید  قتل یا حتی چند کیلومتری محل

ای از من در محل قتل اگر حتی وسیله نقلیه. منطقه قتل آنتن دهی داشته مدارکش را ارائه کنید و حتی

یا مناطق اطراف توسط اشخاص یا دوربینی ضبط شده ما را هم خبر کنید و اگر آلت جرمی از قبیل 

در وسایل اگر . مان کشف شده، به ما نشان دهید تا ببینیمای یا هر چیزی از من یا منزلآلت قتاله

 «.نشانی از ارتکاب جرم کشف شده ارائه دهید زندگی ما

زدم اما جز تمسخر و نیشخند و جز این سئوال چیزی از هایم را میمن حرف»وحید افکاری افزود که 

مردم »وحید خطاب به « .بارها و بارها تکرار شد. آیا اتهامات را قبول داری یا نه: شنیدمقاضی نمی

پرونده من موجود است و هیچ مدرکی علیه من . گناهمشرافتم به انسانیتم من بیبه »: گفت« ایران

  «.گناهموجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت چرا که من بی

 !هایی برای بقاءداربست های دار،چوبه

ی دیماه ها به ویژه از قیام سراسررهبری و سران سپاه و امنیتیدولت و بیت باندهای حاکم در ایران،

ها این خیزش و تظاهرات و همایش. پیام  و ماهیت و پتانسیل خیزش سراسری را دریافته بودند ۶۹

نوید یکی از آن . مسیر و شعار و رهبران محلی خود را پرورانیده گذشته، در استمرار چهل ساله

و ! گردانی شوراییخود کار آزادی، ن،تهی دستان و کارگرانی که با شعار نا/ های مردمی بودچهره

به ویژه با اعتراضات درخشان کارگران در  . باندهای حکومتی به میدان آمده بودند -نفی تمامی جناح

های سراسری ها، و اعتراضپوالد اهواز و سندیکای واحد تهران و هپکو  و آذرآب و هفت تپه

ها نفت و پتروشیمی اریانکمپیو  های جانبیهای اخیر تمامی شبکهآموزگاران و زنان  و در ماه

رنگ و  -حکومتیان در ارزیابی خود دریافته بودند که این خیزش، رنگ و حضور دیگری دارد

ی جهانی بیهوده کوشیدند تا با شعارهایی انحرافی های سرمایهرسانه! ماهیت کارگری و طبقاتی



این شرایط، غرق در باندهای فاشیست حکومتی در . ها را بپوشانندماهیت و سمت و سوی این خیزش

 قتل نوید. بیندبقای امروز خود  را در کشتار می های سیاسی و اقتصادی ناامید از فردا،بحران

های درخشان برخاسته از درون همین خیزشگران چهره. افکاری سنگری، یک انتقام طبقاتی بود

ی و ان ورشکستهی طبقاتی در دستور کار رهبرهای دو ساله گذشته با همان مشخصهاعتراض

حکومت شاید که واکنش جهانی در برابر این جنایت حکومتی و تبدیل شدن . خونخوار قرار گرقت

رژیم عنصر مرگ و . کردنمی نوید افکاری به پرچمدار مبارزه تهی دستان و کارگران پیش بینی

در جامعه، ترس و  چنین پیامی را در بر داشت تا دانست و کشتن نوید،آفرینی رمز بقا خود میمرگ

ارتجاع در واپسین روزهای مرگ خویش دست به  اما مانند همیشه،. ُرعب حاکم  و هراس آفرین شود

و حکومت . بخشدشود و سرنگونی  او را سرعت میزند که به ضرر خود تمام میاقداماتی می

 .زندمی اسالمی با قتل داعشی مبارزین و فرزندان کارگران  به نوعی خودکشی دست زده و

حکومت اسالمی بزدالنه در . ند، اما زندگی یافتندبه قتل رسید د، نویندما اعدام نشد و صالحی نوید

کرد، پیش از که همچنان مقاومت می نوید را سیاهی شب در میان سپاهیان مسلح و فاشیست خویش

در خون غلتانده  نوید را به دار بیاویزند، با دشنه به پهلو و سینه و شکستن بینی و صورت، او راآنکه 

 .جانش را به دار آویختندبودند و پیکر بی

ی ستاره او اینک بر پرچم سرخ کارگران،. نوید سنگری، سرافرازانه، در سنگر جاودانه شد

سرخی است در هر رزم  و فریاد و اعتراض کارگران و خیزشگران در سراسر ایران  و بسا که در 

 از آنکه به دارپیش نوید،. نبردهای خیابانی است در سنگرهای فردااو همراه و پرچمدار . جهان

طناب ولی فقیه، در جستجوی گردن . آویخته شود، به دست تبرداران حکومتی به خون غلتید

های سمبل نوید و  صالحی. بود گران از هفت تپه تا بهبهان و سراسر ایرانخیزشگران و اعتصاب

 . شدندآشام باید به دار آویحته میرمان دژخیم خونقیام سراسری بودند که به ف

 .ی درماندگی حکومت اسالمی استقتل نویدها، نشانه



 !دمدمی نوید افکاری با نوید پیروزی در سراسر ایران،

و با قهر انقالبی در برابر خشونت  ،به زودی خواهیم دید که با سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی

 همه جا کارگران انقالبی، همه جا زنان پیشتاز و آزاده، همه جا نویدها، آزادی،حکومتی همه جا نوید 

 .جای ایران، نسیم رهایی سراسری، طبقاتی و سوسیالیستی خواهد شدهمه
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