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 اعالميه هيئت اجرائی سازمان

 ِ با سازماندهی
  ، دادخواهی جمعی قربانيان تجاوز جنسی

  ، رایرژيم شکنجه و تجاوز جمع
 ! رسواتر کنيم

بويژه در , گروهی از قربانيان از بند رسته رژيم جمهوری اسالمی
 گفته بودند که شکنجه  پيش از اين۶٧ و ۶٠کشتارهای سال های 

گران  و دژخيمان اين رژيم در زندان ها به زنان زندانی قبل از 
اعدام تجاوز کرده اند؛ که بدترين و حيوانی ترين برخوردها با 
زندانی و فحش و ناسزا و تجاوز جزئی از شکنجه های زندان  بوده 
است؛ و که سابقه اين جنايات به آغاز شکل گيری اين رژيم مربوط 

اکنون حقايق تلخ تجاوزهای جنسی به دختران و پسران  . است
زندانی، از زبان مهدی کروبی در نامه ای خطاب به رفسنجانی 

برخی افراد با دختران :"کروبی می نوسد. اعتراف شده است
بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که منجر به ايجاد جراحات و 

به پسرهای جوان "و " تپارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده اس
زندانی  با حالتی وحشيانه  تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار 
افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گرديده اند و در کنج 

تهديد شده اند که اگر  مطلبی در اين "و" خانه های خود خزيده اند
  ."نابود خواهند شد, خصوص بيان نمايند

ار تجاوز جنسی به دختران و پسران  کروبی نوشته است که اخب
گفته اند که ... افرادی "جوان بازداشت شده در اعتراضات اخير را 

و نيروهای نام و " دارای پست های حساس در اين کشور بوده اند
که تعدادی از آنها نيز از رزمندگان دفاع "هستند " نشان داری 

  ."مقدس بوده اند
اعتراضی مردم عليه رژيم، پا  سازمان ما که از آغاز خيزش نوين 

به پای نيروهای سياسی ديگر گزارش های مربوط به شکنجه و 
تجاوز جنسی به قربانيان را انتشار داده و آن را بشدت محکوم کرده 

اکنون که رهبران و مديران بلندپايه سابق همين رژيم نيز به , است
بر , اين اعمال شنيع و ضد بشری در زندان ها اعتراف می کنند

  :نکات زير تاکيد می کند
بايد تالش کرد همه موارد شکنجه های جنسی در زندان ها را يک 
به يک مستند نمود تا به عنوان بخشی مهم از سند دادخواهی مردم 

در اين راستا . ايران عليه رژيم اعدام و شکنجه و تجاوز باقی بماند
اسامی ما خواستار روشن شدن همه جوانب اين شکنجه ها و افشای 

جنايتکارانی . شکنجه گران و متجاوزان جنسی در زندان ها هستيم
که به دختران و پسران ما در زندان ها تجاوز کرده اند بايد با سمت 
و عنوان و موقعيت شان يک به يک به مردم معرفی شوند تا در 

محاکمه و بشدت , اسرع وقت و به محض فراهم آمدن موقعيت
  .مجازات گردند

 درد و رنج قربانيان اين تجاوزات در سکوت و انزوا تن در  نبايد به
فرهنگ مردساالری که قربانی . داد و به تهديد متجاوزان تسليم شد

تنها دست اين متجاوزان حيوان صفت را , تجاوز را محکوم می داند
برای مقابله با دشواری های . در اعمال شان باز می گذارد

دای مظلوميت اين دسته از دادخواهی فردی؛ و رساتر ساختن ص
از همه مبارزان و آزاديخواهانی که بويژه  با خود اين , قربانيان

جوانان يا خانواده هايشان آشنايی و ارتباط دارند می خواهيم تا 
ضمن کمک به بازسازی روحی آنان و انتشار جزئيات شکنجه و 

 به دادخواهی جمعی قربانيان اين, تجاوز در زندان از زبان آنان
تجاوزها و تشکيل نهادی مستقل برای پيگيری حقوقی آن کمک 

  رسانند
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

 )راه کارگر(هيات اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ٢٠٠٩ اوت ١٠ و ١٣٨٨ مرداد ١٩

……………………………………  
 

   کهريزک درباره ی گزارش ناجا
  ! شکنجه زندانيانو اعتراف به

اين بار نيز ادعا شده است که  مسئول برپائی شکنجه گاه و قتلگاه 
که ماموران خودسر ) آمرين سرکوب ( کهريزک نه مقامات باال رتبه نظام 

  .!!رژيم بوده اند)  عاملين سرکوب (
  احمد نوين

آمده است ) ناجا ( در اطالعيه نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی ايران 
 تير به زندان اوين اعزام ١٨تعدادی از دستگيرشدگان اغتشاشات  " که
شوند، ولی به جهت محدوديت پذيرش، تعدادی از آنها به صورت  می

 شوند که با توجه به شرايط ياد گاه کهريزگ منتقل می موقت به بازداشت
  .."ها صحيح نبوده است گاه ها به اين بازداشت شده اصوال اعزام بازداشتی

 در رابطه با وضعيت ضد انسانی بازداشت شدگان شرکت کننده در بعالوه
جنبش اعتراضی اخير که منجر به شکنجه تعداد زيادی از آنان و بعضًا 

 شرايط " قتل برخی ديگر از دستگير شدگان است،  اعتراف نموده اند که 
موجبات آزار و اذيت آنان را فراهم ، نامساعد زيستی و بهداشتی 

  ."  آورد می
اين گزارش با فرمول بندی خاص خويش تالش نموده است که  بار ديگر 

رژيم، خشم توده معترض را تنها متوجه " مًاموران خودسر" با اشاره به 
در . کرده و آمرين جنايات اخير را پوشش دهد" مًاموران خودسر" اين 

انگاری و تخلف تعدادی از مسووالن،  سهل: "اين گزارش آمده است 
های نظارتی محرز  گاه کهريزک و رده و کارکنان بازداشتماموران 

  ".دباش می
عزل و تنبيه " که مسئوالن ناجا در صدد هستند که با ند  لذا اطالع ميده 

النی که در انجام وظايف نظارتی و کنترلی کوتاهی و ئو از مسدو تن
ه  از افسران نگهبان وقت ببرخورد و تنبيه دو تن و اند انگاری داشته سهل

 تنبيه انضباطی ،شدگان  در تنبيه بدنی بازداشتاقدام خودسرانهدليل 
مورانی که به صورت مستقيم و والن و مًائتعدادی ديگری از مس

قضيه را ." اند غيرمستقيم در ايجاد شرايط به وجود آمده نقش داشته
  .فيصله دهند

 وب را بقيه عاملين سرکجنايات، بلکه آمران تالشی مذبوحانه، که نه تنها
  . بدهد پوشش حفاظتینيز

امری که بگونه ای برجسته، در رابطه با جنايات معروف به قتل های 
زنجيره ای، بدون هيچ ردا و پوششی در معرض ديد افکار عمومی قرار 

ده سال قبل نيز پس آنکه اسرار جنايات صاحب منصبان و شکنجه . گرفت
و فعاالن سياسی مخالف گران مسئول آدم ربائی ها و قتل های نويسندگان 

رژيم به خارج از محدودۀ تاريکخانه اسرار  رژيم روان شد ، سعيد امامی 
معاون زير اطالعات وقت و معدودی از جانيان همکار او را دستگير 

کردند و چند نفر بقيه را " خودکشی " سعيد امامی را در زندان . نمودند
  . ندهم آنچنان از دسترس افکار عمومی بدور نگهداشت

 تا به امروز ، رسمًا نام ديگر آمران و عاملين قتل های زنجيره ای اعالم 
و هيچکدام از آنان در يک دادگاه مستقل ، عادالنه و مردمی . نشده است

  .بجرم جناياتی که مرتکب شده اند، مورد محاکمه و مجازات واقع نشده اند
تراضی اخير در جنبش اعآمران دستگيری ها، شکنجه ها و کشتار مردم 

 ) سياسی اين نظام هستند–که از باالترين مقامات امنيتی ( مردم ايران 
برای اين بار نيز که بخشی از جناياتشان برمال شده است،  قصد دارند 

 با - شوند ناگزيردر صورتی که  -فريب افکار عمومی و گريز از مجازات
ين صدمات از  خود را با کمترقربانی کردن معدودی از عاملين جنايات،
  .مجازاتی که شايسته آنان است، برهانند

شان داده اند که در اين  رهبران رزيم نکبت بار جمهوری اسالمی ايران ن
نظام غير انسانی، انتظار برقراری عدالت اجتماعی و امنيت شهروندان ، 

  . انتظاری عبث است
مردم تجربه نشان ميدهد که تا زمانی که رژيم واليت فقيه بر سرنوشت 

آزاديخواه و برابری طلب ايران حکومت ميکند، زندان، شکنجه و اعدام، 
  .پاسخ حاکمان به مردم معترض و حق طلب است

 برای دستيابی به آزادی و برابری، بعنوان اولين گام، ميبايست رژيم 
جمهوری اسالمی ايران بدست توانای کارگران و زحمتکشان و ديگر مردم 

 با چشم انداز برقراری اين امر. کشيد شودلگدمال شده کشور بزير
حکومت کارگری و بدست توانای مردمی که حق تعيين سرنوشتشان را 

 ضمن استفاده بهينه از تشديد شکاف های موجود در ميان طلب ميکنند ، 
 ممکن و ،  باالئی ها و با سازماندهی جنبش مستقل و سراسری توده ای

          .ميسر خواهد بود  به اميد آينده
  ٢٠٠٩ اگوست ٧ - ١٣٨٨ مرداد ١٦
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  ای که فرياد شدای که فرياد شد" " ترانهترانه""
  ارژنگ بامشاد

 ساله را در  هفتم تيرماه در ٢۶زمانی که ترانه موسوی، دختر جوان 
 دختر و پسر ديگر به ۴٠اطراف مسجد قبا دستگير کردند، به همراه 

ساختمانی در حوالی پاسداران منتقل کردند، پس از بازجويی های 
 شب، همگی دستگيرشده گان را به اوين و ٢٢تناک تا ساعت دهش

کالنتری نوبنياد منتقل کردند و تنها  ترانه را نگهداشتند، کسی از نقشه ی 
تنها خود اين دختر معصوم . خبر نداشت" سربازان گمنام امام زمان"شوم 

بعدها معلوم شد به طور دسته جمعی به . بود که در تمام مدت می گريست
ختر جوان تجاوز کرده اند تا حدی که دستگاه تناسلی و رحم اش اين د

 پس از بيهوشی او را به بيمارستان خمينی .دچار پاره گی شديد شده بود
اما قبل از مداوا، پيکر بی هوش او را از بيمارستان . کرج بردند

 تيرماه به خانواده اش اطالع دادند جسد سوخته دخترشان ٢۵در .ربودند
آن ها را هم چون روزهای قبل . ج ـ قزوين پيدا شده استدر جاده کر

  .تهديد کردند که اگر سکوت نکنند، سرنوشت بهتری نخواهند داشت
همان زمان، چندين وبالگ خبری، اين جنايت هولناک را افشا کردند و 

اما اين . تالش نمودند تا پوشش خبری مناسبی در اين رابطه ايجاد کنند
اک بود که هم باورش مشکل بود و هم در جامعه جنايت، آن چنان وحشتن

ی به شدت مردساالر، طرح آن حتی از طرف خانواده و دوستان، با 
در جامعه ی مرد ساالر با فرهنگ و سنت . معذوريت و اکراه همراه بود

های زن ستيز، اين قربانيان تجاوزند که سکوت می کنند و  متجاوزين 
همين سکوت خانواده و دوستان، . راست راست در خيابان راه می روند

امری بود که شرايط برای پوشش خبری اين جنايت هولناک را به پائين 
اگر شهادت ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی به . ترين حد خود تقليل داد

سرعت رسانه های خبری را در سطح جهان پوشش داد، تجاوز و قتل 
  . وددلخراش ترانه موسوی می رفت در سکوت، فراموش ش
موضوع تجاوز و . اما اين ترانه، ترانه ای نبود که پژواک نداشته باشد

آتش زدن پيکر ترانه، در جمع خبرنگاران پارلمانی که با علی مطهری 
من اطالعتم کافی نيست اما " پرسش و پاسخ داشتند، مطرح شد و او گفت

اما تجاوز به ". هم بايد روشن شود" ترانه موسوی"مسئله اين خانم 
مهدی کروبی کانديدای رياست جمهوری، از . ترانه تنها مورد نبوده است

وفاداران به نظام اسالمی، که دو دوره رياست مجلس شورای اسالمی را 
بر عهده داشته است در نامه ای در هفتم مرداد ماه به هاشمی رفسنجانی، 

عده ای از افراد بازداشت شده : " ضمن تائيد اين جنايت نوشته است
رح نموده اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده مط

اند که منجر به ايجاد جراحات و پاره گی در سيستم تناسلی آنان گرديده 
از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه . است

 تجاوز کرده اند به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکالت جدی روحی
کروبی در ." و جسمی گرديده اند و در کنج  خانه های خود خزيده اند

افرادی اين مطالب را به من گفته :" بخش ديگری از نامه اش آورده است
نيروهای نام و . اند که دارای پست های حساس در اين کشور بوده اند

ن اي. نشان داری که تعدادی از آن ها نيز از رزمندگان دفاع مقدس بوده اند
افراد اظهار داشته اند، اتفاقی در زندان ها رخ داده است که چنانچه حتی 
اگر يک مورد نيز صدق داشته باشد، فاجعه ای است برای جمهوری 
اسالمی که تاريخ درخشان و سپيد روحانيت تشيع را تبديل به ماجرای 
سياه و ننگين می کند که روی بسياری از حکومت های ديکتاتوری از 

  ."يم ستم شاهی را سفيد خواهد کردجمله رژ
اعترافی چنين آشکار توسط يکی از وفاداران نظام اسالمی و کانديدای 
تائيد شده رياست جمهوری، که اطالعات خود را از افرادی با پست های 
حساس، بدست آورده است، ابعاد جنايتی که در زندان های جمهوری 

سربازان گمنام . "ی دهداسالمی در حال وقوع است را به خوبی نشان م
که تحت هدايت بيت رهبری به " جان نثاران رهبر" و " امام زمان

سرکوب مردم مشغول هستند، برای مقابله با اعتراض مردم، حتی در 
آن ها مستقيم سينه ی . خيابان ها از هيچ جنايتی رويگردان نبودند

و مردان دختران و پسران جوان را نشانه رفتند، با باتوم بر سر زنان 
کوبيدند، خوابگاه های دانشجوئی را به ويرانه ای تبدی کردند، به خانه 
های مردم هجوم بردند و در و پنجره ی آن ها را ويران ساختند، به 
اتوموبيل های پارک شده ی مردم هم رحم نکردند و از دادن فحش و 

 مهابا آن ها که در خيابان ها بی. دشنام های رکيک هم، هيچ ابائی نداشتند
به ضرب و شتم مردم مشغول بودند، روشن بود که در زندان ها و دور از 
انظار مردم و دور از هرگونه نظارتی حتی در چهارچوب قانون خود 

تجاوز وحشيانه به دختران و . رژيم، به چه جناياتی دست خواهند زد

پسران جوان، زدن به قصد کشت، شکنجه تا حد مرگ، و بکارگيری خشن 
 .شيوه ها برای اعتراف گيری، تنها نمونه هايی از اين جنايت استترين 

. جنايتی که به قتل چند صد تن از فرزندان اين مرز و بوم منجر شده است
کشته شده گانی که جنازه هايشان را نيز به گروگان گرفته اند و تدريجی 

  .به خانواده ها تحويل می دهند تا ابعاد آن ناروشن بماند
روز، زير فشار جنبش مردمی و بسيج افکار عمومی جهانی و اما اگر ام

در انعکاس اين اخبار، " خبرنگارـ شهروندی"به دليل نقش قابل ستايش 
همه گان از اين جنايات مطلع شده اند و حتی وفاداران نظام هم لب به 
شکايت گشوده اند، ديروز، بسياری از همين جنايت ها، در سکوت برگزار 

 و سرکوب های اوايل آن ۶٠گيرشده گان خرداد سال وضعيت دست. شد
در همان زمان هم رهبران رژيم، فرمان تمام کش . دهه از اين بهتر نبود

در همان زمان هم . کردن جوانان زخمی در خيابان ها را صادر می کردند
به دختران باکره، قبل از اعدام بر پايه دستور صريح شرع مقدس شان، 

 هم ۶٧ امر در قتل عام زندانيان سياسی در تابستان اين. تجاوز می کردند
زمانی که زندانيان سياسی  دادگاه  رفته که دوران . با شدت ادامه داشت

محکوميت خود را می گذراندند، را به فرمان خمينی، گروه گروه حلق 
  .آويز کردند و به دختران باکره قبل از اعدام تجاوز نمودند

ر باعث شده که برخی از وفاداران نظام اسالمی اگر امروز انتشار اين اخبا
. را نيز به واکنش وادارد، دليل آن قدرت اعتراضی جنبش مردمی است

کودتاچيان را در . جنبشی که ارکان نظام اسالمی را به شدت لرزانده است
بايد با تمام قدرت در از اين رو . انزوای فلج کننده ای گرفتار ساخته است

امروز اگر به دليل .  و ديروز حکومت اسالمی کوشيدافشای جنايت امروز
موجود در ميان " شرم وحيای"فرهنگ مردساالر جامعه، يا به دليل 

مردم، قربانيان تجاوز جنسی در زندان ها نمی توانند لب به اعتراض 
بگشايند، می توان و بايد که تجاوز کنندگان ، هر جا که نام و نشانی از آن 

بايد اين بيمارمان جنسی که تحت امر ولی . سوا کردها موجود است، را ر
فقيه به ضرب و شتم مردم و تجاوز به فرزندان کشور مشغول هستند را 
در سطح جهانی افشا کرد تا زمينه ی آن فراهم آيد که هم خود آن ها و هم 
فرماندهان و آمرين دينی شان را به جرم جنايت عليه بشريت  به مجرد 

  . پای ميز محاکمه کشاندفراهم شدن فرصت به
امروز که متجاوزين به جان و جسم مردم و سرکوب گران ولی فقيه، بيش 
از پيش رسوا شده اند، بايد هم زمان با گسترش دامنه ی مبارزات متحد 
مردمی، حمايت از قربانيات تجاوز و شکنجه و سرکوب و خانواده هايشان 

يد اجازه داد قربانيان اين نبا. را در الويت همبستگی مبارزاتی قرار داد
بايد . جنايتات در گوشه خلوت خود دچار افسرده گی و مرگ تدريجی شوند

به آن ها نشان دهد که تنها با فرياد کردن اين جنايت می توان از تکرار 
. های مردمی خاموش بمانند" ترانه"نبايد گذاشت اين . آن جلوگيری کرد

وند و بنيان ادغام دين در دولت را های مردم ما فرياد ش" ترانه"بايد که 
 و بر پايه ی آن، حکومتی از آن خود مردم و پاسدار از ريشه برکنند

   ٢٠٠٩ اگوست ٩ ـ ١٣٨٨ مرداد١٩ .شرافت و شأن انسانی بنيان نهند

.............................................  
  شهادت عليرضا داوودى

/ از آزادى دانشجوى دانشگاه اصفهان چند روز پس 
 . استامير محسن محمدى دانشجوى اصفهانى همچنان در بند

به گزارش خبرگزارى هرانا امير محسن محمدی فعال دانشجويی بيش از 
 .  روز است که در زندان در بالتکليفی به سر می برد۵٠

 ٢۵امير محسن محمدی دانشجوی رشته ارتباطات در دانشگاه ميبد روز 
اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد خرداد در منزل شخصی در 

 . و تا اين لحظه از ازادی يا برگزاری دادگاه او خبری در دست نيست
به گفته مطلعين بازداشت او به جرم تحريک برای آشوب بوده است و 
اين در حالی است که او به داليل شخصی هيچ فعاليتی در اتفاقات بعد يا 

مچنين اخباری مبنی بر مشکالت جدی ه. قبل از انتخابات نداشته است
 . سالمتی او در زندان به گوش می رسد

پيش از محمدي، عليرضا داوودی ديگر دانشجوی فعال چپ در اصفهان 
نيز برای مدتی در بازداشت به سر برد اما به فاصله ی کوتاهی پس 
ازادی به علت مشکالتی جسمانی که در زندان برايش پيش آمده بود سه 

 . ه گذشته دار فانی را وداع گفتشنيه هفت
  ١٣٨٨ مرداد ١٦

.............................................  
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سند تازه , ادعانامه دادستان بيدادگاه کودتاچيان
ترسوايی رژيم جمهوری اسالمی اس  

 رضا رسپيدرودی
در دومين جلسه بيدادگاه بازداشت شده گان مرتبط با اعتراض به کودتای 

,  خرداد دستگاه واليت و همدستان امنيتی نظامی اين دستگاه٢٢ انتخاباتی
ادعانامه دادستان قرائت شد که به راستی از آن ,  مرداد١٧در روز جمعه 

مطالعه اين . بايد به عنوان سند تازه ای در رسوايی کودتاچيان ياد کرد
چنته کودتاچيان کامال خالی است و : ادعانامه روشن می کند که اوال

غم تالش فراوان برای چسباندن حوادث مختلف و نامربوط به علير
همديگر در جهت اثبات وجود يک توطئه از پيش طراحی شده از سوی 

در ايران در اين " انقالب مخملی"در جهت " غرب"آمريکا و انگليس و 
در ادعانامه اين واقعيت ساده که سايت ها و . امر بکلی ناکام مانده اند

زبان خارج از کشور معموال از همان کشور محل وبالگ های فارسی 
يا , اقامت گردانندگانش فضای مجازی و سرويس اينترنتی دريافت می کنند

اين واقعيت ساده که در شرايط انسداد خبررسانی و فيلترينگ رژيم از 
شبکه های مختلف رايگان خبر و اطالع رسانی استقبال می شود و يا اين 

س های رايگان برای دور زدن فيلترينگ يا که بهره برداری از سروي
اتصال به اينترنت مقبوليت می يابد به عنوان محورهايی از يک توطئه از 

  .پيش طراحی شده ياد می شود
ذهنيت آشکارا فاشيستی پردازندگان  اين ادعانامه مقابله با کاهش شديد 

از سرعت اينترنت کشور از سوی رژيم و قطع ارتباط تلفنی و پيامک را 
  . طريق ارائه سرويس های مستقل ارتباط با اينترنت توطئه می داند

خبررسانی شبکه های فارسی زبان دولت های غربی در , اين ادعانامه
رابطه با درگيری های خونين يک ماه و نيم اخير را بی هيچ سند و 
مدرکی به اعتراضات خيابانی مردم و جوانان وصل می کند؛ انواع 

مدنی را به صرف غير دولتی بودن آنها بدون هيچ نوع نهادهای مستقل 
سند و مدرک با بی شرمی تمام به سفارتخانه های خارجی مرتبط می 

نام می برد و در عين حال اتهام " مخملی"و " براندازی نرم" سازد؛ از
بمب گذاری و عمليات مسلحانه و ترور را هم به معترضين نسبت می 

جنايت و آدمکشی پاسداران و بسيجی ها که و برای پوشاندن اسناد . دهد
در فيلم های ويدئويی و گزارش های مستند  و عکس ها و تصاوير متعدد 

پرونده های نامربوط به اعتراضات مردمی , به جهان مخابره شده است
نظير ماجرای بمب گذاری در شيراز را به  , عليه کودتای انتخاباتی

 که اين  اين ترتيب ثابت کنداعتراضات کنونی سنجاق می کند تا به
  .هم بوده است" براندازی سخت"در عين حال " براندازی نرم"

ادعانامه دادستان در اثبات يک توطئه از " سند"اصلی ترين و مهم ترين : ثانيا
رخدادها؛ کنش های جدا از هم و نامربوط  , پيش سازمان يافته و وصل حوادث

عبارت است از شالق و شکنجه به يکديگر و سناريوسازی بر اين اساس 
ذهنيت فاشيستی و توطئه پرداز ادعانامه دادستانی هيچ سند و . قربانيان

مدرکی جز گوشت و پوست و استخوان قربانيان اسارتگاههايش برای اثبات 
و اين . وجود يک توطئه سازمان يافته در جهت انقالب مخملی در اختيار ندارد

ز آنها بيش از يک ماه برای اعتراف گيری و قربانيان کسانی هستند که برخی ا
اقرار به ايفای نقش در چهارچوب اين سناريو در اختيار بازجويان و شکنجه 

به عبارت ديگر همه ادعاهای دادستان فقط با زور و شکنجه .  گران بوده اند
دادگاهی که اقرار به ضرب . قرار است از زبان قربانيان بيرون کشيده شود

برخورداری از وکيل انتخابی و حق دفاع آزاد و بدور از اعمال شکنجه  بدون 
فشار برگزار می شود از کمترين ارزشی برخوردار نيست و تنها سبعيت و 

 .درندگی کودتاچيان را به نمايش می گذارد و سند جديد رسوايی آنان است
حتی اگر فرض و فقط فرض کنيم که اتهامات وارده به دستگيرشدگان :رابعا
 است؛ فرضی که به هيچ رو مستند و واقعی نيست؛ باز هم ادعانامه درست

راستی اين چه نظام جهنمی . دادستان عامل رسوايی همين کودتاچيان است
, دولتمردان پيشين اش, است که نزديک ترين و مومن ترين افراد و عناصرش

ده کارگزارانش که سالها خالصانه به آن خدمت کرده اند و در رکابش شمشير ز
و مامور خارجی  از " مخملی"اند گروه گروه جاسوس آمريکا و انگليس و 

آب درمی آيند؟ اين چه کارخانه ای است که اصلی ترين توليداتش جاسوس 
توليد می کند؟ چقدر " عامل استکبار"و " دشمن"است و شب و روز دارد 

, به آنتباهی و جنايت  در اين نظام جهنمی النه کرده است که مديران مومن 
وزرا و روحانيونی که سنگ بنای موجوديت , های حکومتی اش" شناسنامه "

ترجيح می دهند بروند انقالب مخملی بکنند؟ و بروند جاسوس , آن بوده اند
  بشوند؟  
ادعانامه فاشيستی دادستان رژيم کودتا يک فرادستی ناشيانه و عقيم : خامسا

آنها با . ده کودتاچيان و بساست برای پنهان کردن توطئه از پيش طراحی ش
, اين محاکمات و اين ادعانامه می خواهند پنهان کنند که هدف اين کارشان

ايجاد محدوديت بسيار شديد برای , توجيه  تصفيه خونين يک جناح حکومت
حق رقابت ميان معتقدان به نظام در دستيابی به پست های دولتی از طريق 

بهره برداری مردم از انتخابات به عنوان از ميان برداشتن امکان , انتخابات
وسيله ای در مداخله ميان اختالفات حکومتی و تحميل يک رژيم امنيتی و 
نظامی يک دست تر بر مردم است که عريان تر و وحشی تر از هميشه به 

اما  توطئه گران هر قدر هم که سناريوسازی کنند و . سرنيزه متکی است
اين حقيقت را نمی توانند از مردم , سازندادعاهای سخيف و سراپا دروغ ب

  .پنهان کنند

............................................  
فر و آثار شکنجه بر آن از زبان  پيکر امير جوادی

  يک شاهد عينی 

  
 ساله دانشگاه قزوين که در ٢۴پيکر امير جوادی فر، دانشجوی 

 تير ماه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود، ١٨اعتراض های 
  .روز دوشنبه به خاک سپرده شد

به گفته يکی از شاهدان عينی، بر جسد امير جوادی فر، آثار 
های پا، شکستگی دندان،   شدن ناخنهای جسمی، از جمله کشيده شکنجه

  .های شديد، ديده شده است و ضرب ديدگی
امير جوادی فر ا، در يکی از کوچه های محدوده اميرآباد توسط بسيجی 

 نفر بسيجی کتکش زده بودند، ١٢ها به شدت کتک خورده بود و حدود 
  .چشمش آسيب ديده بود و دستش و سرش شکسته بود

پاسخ به اين سئوال که آيا امير فعاليت سياسی يکی از دوستان امير در 
پرسيد، چون  دراين شرايط سؤال سختی از من می: داشته است ميگويد 

امير را دقيقا يک ساعت و نيم پيش در بهشت زهرا به خاک سپرديم، 
درحالی که جنازه او تقريبا متالشی شده بود، سرش را که شکسته بود 

های  تقريبا له شده بود، تمام ناخن يک چشمش  از ته تراشيده بودند،
هايش و فکش  پايش را کشيده بودند، تمام تنش کبود بود و دندان

  .اش را شکافته بودند در کالبد شکافی هم کمر و سينه. شکسته بود
» کارنامه«او ترانه سرا بود و درموسسه . امير اصال سياسی نبود

. ريت صنعتی بوددانشجوی بازيگری و در دانشگاه قزوين دانشجوی مدي
آيد حتی يک ترانه سياسی هم گفته باشد، پر از شور زندگی  من يادم نمی

او را در ..... گفت سياست را دوست ندارم بود، از سياست دور بود و می
  .زنند کنند و کتک می کوچه بن بست دستگير می

 تيرماه يعنی پنج روز بعد از ٢٣جنازه امير را در :او ادامه ميدهد که 
 روز بعد، از ١٢داشت به پزشکی قانونی تحويل داده بودند و تازه باز

  .اند مرگش به ما خبر داده
هنرمندان زيادی در تشييع . بله به شدت تاکيد کردند که مصاحبه نکنيم

  .جنازه امير شرکت کرده بودند
» ندا آقاسلطان«قرار بود امير را در قطعه ای که دختر نازنين ايران 

 بسپاريم اما درلحظه آخر قطعه را عوض کردند و او دفن بود، به خاک
 ٦. های سقوط هواپيمای پرواز ارمنستان دفن کرديم شده را در کنار کشته

   راديو فردا١٣٨٨مرداد 

.............................................  
 فوت يک زندانی سياسی

 .محمود رحمانی شهروند کرد بعد از آزادی از زندان درگذشت
محمود رحمانی شهروند کرد اهل جوانرود که هشت سال : برگزاری هرانا خ

پيش بعد از آوارگی زمان جنگ از کمپ التاش به ايران بازگشته بود توسط 
 ١۵نيروهای امنيتی دستگير و به اتهام همکاری با احزاب اپوزسيون کرد به 

 . سال و يک روز زندان محکوم شد
ی از همان سالهای اول در شرايط بد سالمتی نامبرده به دليل کهولت و بيمار

قرار گرفت ولی مسولين با مداوای وی در خارج از زندان موافقت نکردند تا 
اينکه شدت بيماری کليوی وی به حدی زياد شد که مسولين زندان وی را که 

 سال سن داشت بعد از تحمل هشت سال از زندان آزاد نمودند ولی ٧٠حدود 
 مرداد ماه در ٩بعد از دو هفته آزادی از زندان روز جمعه متاسفانه نامبرده 

   ١٣٨٨ مرداد ١٥        .بيمارستان به دليل شدت بيماری فوت کرد

.................................................. 
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 تن خرد شده،
        دندان شکسته و شکافی در سينه دندان شکسته و شکافی در سينه 

  
باخته جنبش سبز ظهرروزگذشته در  پيکر بهزاد مهاجر، ديگر جان

بهزاد . بهشت زهرا در کنار ساير جانباختگان به خاک سپرده شد
 خرداد ماه ٢٥آميز   ساله در جريان راهپيمايی مسالمت٤٧مهاجر، 

ال مفقود شد و تا زمان تحويل جسد ، نشانی از وی در امس
ن و نيز مراکز درمانی موجود فهرست دادسرای انقالب، زندان اوی

  .نبود
اين چه : مهوش مهاجر، خواهر وی در مصاحبه با روز می گويد

مملکتی است که يک راهپيمايی آرام منجر به کشته شدن عزيزان 
 است اعالم کنند که مردم ما می شود؟ اگر حکومت نظامی برقرار

از فالن ساعت بيرون نيايند و گرنه در يک راهپيمايی آرام که هيچ 
گونه شعاری داده نشده و مسالمت آميز بوده، چگونه افراد را به 

روز شنبه من و خواهرم به تهران  ضرب گلوله از بين می برند؟
 آمديم و و در مراجعه به پزشکی قانونی کهريزک او را شناسايی

  .کرديم
بهزاد از ناحيه سينه و بازو گلوله خورده ، "به گفته خانم مهاجر، 

دهانش زخم و دندان هايش شکسته بود؛ روی سينه اش هم 
در عکس ها از نيمرخ شبيه : وی می گويد". شکاف بزرگی داشت

  .برادرم بود اما از روبرو هيچ شباهتی به برادرم نداشت
آدم بی تفاوتی نسبت به جامعه برادر من : خانم مهاجر می افزايد

 .اش نبود اما زياد هم سياسی نبود و خود را در گير نمی کرد
  ١٣٨٨ مرداد ١٤

……………………………………  
 مهاجر گزارشی از مراسم چهلم بهزاد

مراسم چهلم بهزاد مهاجر با شرکت وسيع : سايت خبری راه کارگر 
اين مراسم که درسعادت .مردم ، آشنايان و بازماندگانش برگزار شد 

آباد برگزار شد باحضور مادران جانباختگان اخير از جمله مادر 
برگزارکنندگان مراسم با نصب . سهراب اعرابی همراه بود 

ير شهدا جلوه خاصی به اين مراسم داده عکسهاي مختلفی از سا
 اگوست ۶. حضور ماموران سرکوب رژيم چشمگير بود . بودند
٢٠٠٩  

.................................................  

تداوم تجمعات اعتراضی خانواده های دستگير 
  !شدگان جنبش اعتراضی اخير

 در ايرانگزيده هائی از اطالعيه فعالين حقوق بشر و دمکراسی 
 نفر از خانواده هاى بازداشت ١٠٠ مرداد ماه بيش از ١٨روز يکشنبه 

 صبح در مقابل دادگاه انقالب تجمع آردند و ٠٨:٠٠شده ها از ساعت 
خواستار آزادى سريع عزيزان خود بودند چرا آه همگى معتقد بودند 
عزيزانشان بى گناه هستند و تنها به جرم دفاع از آزادی و حق خود 

تمامى خانواده ها از بى اعتنايى مسئوالن دادگاه انقالب ..داشت شده اندباز
زندان اوين به درخواست آزادى و حتى مالقات  قوه قضاييه ، دادستانى ، ،

عزيزانشان به شدت عصبانى هستند و دائما خامنه اى و احمدى نژاد و 
  . شاهرودى را لعن و نفرين مى آنند
شمگينانه خانواده ها دادگاه انقالب ناچار در اثر شدت يافتن اعتراضات خ

 اسم بود براى گذاشتن ٢٨ صبح ليستى آه شامل ١٠شد حدود ساعت 
 ميليون آفالت ١٠براى اآثر بازداشت شده ها .آفالت و وثيقه اعالم کند 

تعدادى از خانواده ها آه نمى توانستند اين مقدار آفالت .تعيين شده است 
هم نداشتند آه جايگزين آنند به اين مقدار را تهييه آنند و حتى سندى 

  .آفالت اعتراض آردند 
 نفر ٥٠همزمان تعدادی از خانواده های دستگير شدگان قيام که در حدود 

بودند به زندان اوين مراجعه آردند و خواستار مالقات با عزيزانشان و 
ده گرفتن خبرى از وضعيت سالمتى آنها بودند آه تنها جوابى آه به آنها دا

شد اين بود آه هر زمان قاضى پرونده اجازه مالقات بدهد مى توانيد به 
برويد خانه و وقتتان را هدر ندهيد زمان مالقات را خودمان .مالقات بياييد 

خانواده ها اعتراض آردند و گفتند برويم راحت . به شما اطالع مى دهيم
امروز .ريددر خانه بنشينيم تا هر باليى آه مى خواهيد سر آنها بياو

همچنين در اثر اعتراضات خانواده ها اسامى تعداى از بازداشت شده ها 
  . اوين به خانواده ها اعالم شدتوسط زندان 

ليست جديدی از اسامی کسانی که اخيرا دستگير شده اند برای ارسال به 
  . سازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار می يابد

 مرداد در ونك بازداشت ١٥پلم پنجشنبه  ساله فوق دي٣٠ على هاشمى -١
  و مكان نگهدارى وى نامشخص 

 مرداد بازداشت و ١٤ ساله دانشجو چهارشنبه ٢٠ عليرضا بهرامى -٢
  مكان نگهدارى وى نامشخص 

 مرداد بازداشت و به اوين ١٤ ساله چهارشنبه ٢٥ ساغر محمدى -٣
  منتقل شده 

اد در حوالى بهارستان  مرد١٤ ساله چهارشنبه ٣٦ على اآبر نادرى -٤
  بازداشت و به اوين منتقل شده 

 مرداد در ١٤ ساله ليسانس طراحى چهارشنبه ٢٦ محمد جواد معتمدى -٥
   منتقل و سپس به اوين منتقل شده ١٦٠بهارستان بازداشت و به آالنترى 

 مرداد در حوالى بازار ١٤ ساله دانشجو چهارشنبه ٢١ مهدى شايان -٦
  هدارى وى ناشخص بازداشت و مكان نگ

 مرداد حوالى ١٤ ساله دانشجوى هنر چهارشنبه ٢٣ امير ميثاقى -٧
  بهارستان بازداشت و مكان نگهدارى وى نامشخص 

 مرداد ١٢ ساله ليسانس علوم تغذيه دوشنبه ٢٥ مسعود آريمى نژاد -٨
در ولى عصر توسط نيروهاى لباس شخصى موردضرب و شتم قرار 

  گرفته و 
   نگهدارى وى نامش بازداشت و مكان

 مرداد در ١٢ ساله ليسانس تاريخ دوشنبه ٢٧ سيد حسين مير طاهرى -٩
  ولى عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 

 مرداد ١٢ ساله دانشجو دوشنبه ١٩ آامران نصيرى سرآوهى -١٠
  بازداشت و به اوين منتقل شده

 ٨ ساله فوق ليسانس عمران پنجشنبه ٣١ محمد رضا هادى پور -١١
  مرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 

 مرداد در تخت ٨ ساله ليسانس مكانيك پنجشنبه ٢٩ محمد ياسرى -١٢
  طاووس بازداشت و به اوين منتقل شده 

 مرداد در ونك بازداشت و به ٨ ساله پنجشنبه ٢٧ آوروش فالحى -١٣
  اوين منتقل شده 

 تير در ٢٦معه  ساله ليسانس مهندسى پزشكى ج٢٥ نادر سعادتى نيا -١٤
  انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 

 تير در ٢٦ ساله دانشجوى آامپيوتر جمعه ٢٤ محسن فاطمى نسب -١٥
  انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 

 تير در امير آباد ١٨ ساله شغل ازاد پنجشنبه ٢٢ ناصر عظيمى -١٦
ماس تلفنى و بازداشت و به اوين منتقل شده و در اين مدت هيچ گونه ت

  مالقات با 
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  خانواده خود نداشته است 
 تير در امير ١٨ ساله ليسانس فيزيك پنجشنبه ٢٨ خسرو انتظامى -١٧

  اباد بازداشت و به اوين منتقل شده 
سعيد مرتضوی جنايتکار عليه بشريت، که با مسخ کردن کلمه قضاوت با 

 و ساير حکم قضائی وی دستگير شدگان قيام به اردوگاه مرگ کهريزک
شکنجه ها فرستاده می شدند که تا به حال منجر به جان باختن تعدادی از 
آنها در زير شکنجه و همچنين وادار کردن دستگير شدگان به اعترافات 
تلويزيونی در زير شکنجه و پرونده سازی عليه آنها می باشد، اتهامات 

وتی از ساختگی را تحت عنوان کيفر خواست به دادگاهی که رئيس آن صل
  . قاضيهای وزارت اطالعات است ارسال کرد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، جنايتهای سيستماتيک که شامل 
قتل زير شکنجه،شکنجه های قرون وسطائي،پرونده سازی ،گرفتن 
اعترافات تلويزيونی در شکنجه گاهها و زير شکنجه و ادامه بازداشت 

از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر دستگير شدگان را محکوم می کند و 
سازمان ملل که حفظ و حراست از قوانين حقوق بشر وظايف اوليه آنها 

خواستار اعزام يک هيئت تحقيق برای بررسی جنايت عليه بشريت .است 
در زندانهای ايران و معرفی آمرين و عاملين اين جنايتها و تحت پيگرد 

   ٢٠٠٨ اگوست ٩ برابر با ١٣٨٨رداد  م١٨. بين المللی قرار دادن آنها است

.................................................  
   نفر در کرج٢۴اعدام دسته جمعی 

  ايران با استناد به موازين شرعی از مجازات اعدام دفاع می کند
 نفر به طور ٢۴به گزارش منابع خبری ايران روز پنجشنبه هفته گذشته 

 شهر کرج به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده همزمان در زندان رجايی
  .اند

نه تنها هويت اين افراد فاش نشده بلکه خبر اعدام آنها نيز ظاهرا پس از 
  .گذشت پنج روز از زمان اجرای حکم اعالم شده است

 مرداد ١٣محمود ساالرکيا، معاون دادستان تهران در امور زندان ها، روز 
 قاچاقچی بين المللی مواد مخدر در ٢۴)  مرداد٨(روز پنجشنبه : "گفت

  ."زندان رجايی شهر کرج به دار آويخته شدند
وی افزود که تقاضای عفو اين افراد رد شد و حکم اعدام آنها توسط ديوان 

  . عالی کشور تاييد شده بود
اينگونه اعدام ها در گذشته بارها مورد انتقاد گروه های حقوق بشر و 

  . استکشورهای غربی قرار گرفته
 زندانی در همين زندان در ٢٠حدود يک ماه قبل در روز چهارم ژوئيه نيز 

کرج اعدام شدند که جرم آنها نيز قاچاق مواد مخدر اعالم شده بود و با 
  .واکنش منفی اتحاديه اروپا روبرو شد که خواستار لغو اعدام شده است

ر گزارش اخيرا د" عفو بين الملل"سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به 
خواند و " يکی از پيشگامان اجرای مجازات اعدام"ساالنه خود ايران را 

ايران را تنها کشوری دانست که به اعدام مجرمان نوجوان يعنی کسانی که 
 سالگی به دليل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنين اجرای ١٨پيش از 

  .حکم سنگسار ادامه می دهد
 خود شمار موارد اعدام در ايران را بيش از ٢٠٠٨اين سازمان در گزارش سال 

 مورد برآورد کرد و در فهرستی از وضعيت اجرای مجازات مرگ در ٣۴۶
  .جهان، ايران را پس از چين، در رتبه دوم قرار داد

تالش برای منسوخ ساختن مجازات اعدام با استناد به منشور جهانی حقوق بشر 
 ای جهت لغو مجازات اعدام ندارد، صورت می گيرد اما ايران نه تنها برنامه

  ٢٠٠٩اگوست ۶.بلکه با استناد به موازين شرعی از مجازات اعدام دفاع می کند

………………………………… 
حمله به مراسم چهلم آيانوش آسا و بازداشت 

  نفر از شرکت کنندگان١٠بيش از 
به شرآت آنندگان در مراسم چهلم آيانوش  انتظامی  ی نيروهای  حمله:کردانه

  نفر از شرکت کنندگان١٠سا و بازداشت بيش از آ
 در ٧ تا ٥:٣٠امروز به مناسبت چهلم شهيد آيانوش آسا از ساعت 

مردم کرمانشاه . مراسمی برگزار شد) مقابل دارايی(آرمانشاه، تاالر عباسيه 
از طيف های مختلف با حضور گسترده خود در اين مراسم با در دست 

نيروهای انتظامی تاب . وش را گرامی داشتندهای گل ياد آيان داشتن شاخه
تحمل اين حرکت مدنی مردم را نداشتند و با حمله به اين مراسم و پاشيدن 

 نفر ار ١٠گاز فلفل به چشم مادر و خواهر کيانوش و مردم شرکت کننده، 
  ١٣٨٨ مرداد ١٥       .آنها را دستگير نمودند

.................................................  

  افشای اسامی بانيان
در قتل و شکنجه دستگير شدگان قيام ،در 

  !کهريزک زندان
و مشخصات افرادی که  در پی تحقيقاتی که مدتها ادامه داشت تا به اسامی

زير  دراردوگاه مرگ کهريزک دست به قتل جوانان قيام مردم ايران در
را شناسائی و در  دست يابيم و آنها دقرون وسطائی زده بودن شکنجه های

بين المللی قرار دهيم تا برای رسيدگی به جنايت عليه بشريت  مراجع اختيار
  .برده شود بکار در ايران

شده  در اردوگاه مرگ کهريزک که يک سولۀ مستطيلی شکل در آن ايجاد
سوله را قفس بندی کرده اند بودند،مساحت هر قفس در حدود  بود و اين

 نفر جا ٦٠ الی ٤٠هر کدام از اين قفسها بين در . مربع ميباشد  متر٣٠
در اين سوله . زندانيان تقريبا فقط قادر به ايستادن باشند  که داده می شد

از دستگير شدگان قيام مردم ايران و تعدادی از زندانيان  نفر ٢٠٠در حدود 
  .شدند می عادی نگهداری

قيام دستگير شدگان  شکنجه به محض ورود به اردوگاه مرگ کهريزک
شکنجه کردن و زدن . مردم ايران آغاز می شد و شبانه روز ادامه داشت

 سر و صورت زندانی و نقاط حساس بدن او را هدف معموَال که ضربات
   .قرار می دادند

 فلزی،نبشی  مانند باتون، لوله هایئیشکنجه گران با استفاده از ابزارها
 شکنجه. کوبيدند  شکنجه می کردند و بيشتر به سر زندانی می،وشالق

روی زندانيان آب گرم می ريختند که يکی از موارد  گران در مواردی بر
  .روتين آنها است شکنجه

همچنين حکم مرگ افراد را داشتند و خود می توانستند تصميم بگيرند  آنها
بياورند البته مرگ در زير شکنجه های سبعانه و قرون  به اجرا در و

اکثر جان باختگان بصورت تصادفی  صورت می گرفت و مرگ وسطائی
در زير .گرفت تشخيص و تصميم قبلی صورت می طرح، نبوده بلکه با

انسانی که بطور سيستماتيک و عليه  شکنجه های طاقت فرسا و غير
قربانيان خود را انتخاب می  آنها.زندانيان صورت می می گرفت تمامی

 .به قتل می رساندند کردند و در زير شکنجه
قتل می   نفر را به٣ ال ٢ ساعت ٢٤فتۀ شاهدين تقريبا در هر بنابه گ
 الی ١٥که در مجموع کسانی که به قتل رسانده شدند در حدود  رساندند

پيکر آنها را الی پتو می پيچاندند و در وانتی قرار می . می باشند  نفر٢٠
  .کهريزک تحويل می دادند سردخانه دادند و به

رسيدن می توان نام محسن  شکنجه به قتلاز جمله جوانانی که در زير 
االمينی توسط فردی  محسن روح. االمينی و محمد کامرانی را نام برد روح
 سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه مرگ کهريزک پس از شکنجه بنام

وسيله فلزی به سر شهيد راه آزادی مردم ايران محسن  های زياد با يک
ه خون از سر او جاری بود بدستور وی در حالی ک کوبد و روح االمينی می

 از  اورا مدتهاسيد موسوی و سيد حسينی نامهای توسط شکنجه گرانی به
روح االمينی با هدف  محسن . تا زمانی که او جان باخت. کنندپا آويزان مي

کامرانی را به شهادت  محمد با شيوه مشابه. به قتل رساندن شکنجه می شد
 .رساندند

 حاضرند در هر دادگاه دبودن ی که شاهد قتل و شکنجهچندن نفر از کسان
مشاهدات خود را  المللی و هيئت تحقيق بين المللی عليرغم خطر جانی بين
لزوم می  آنها همچنين در صورت. کنند با دليل و مدارک قابل استناد بيان
  خانواده های قربانيان به عنوان شهود در هر دادگاه مسقل شرکتاب توانند
 .شرط تامين جانی انها ه ب.کنند

ايران مسقيما نقش داشتند و  کسانی که در شکنجه و قتل جوانان قيام مردم
 احمدرضا رادان.است به حال منجر به مرگ تعداد زيادی از جوانان شده تا

،حقی )رادان از دستياران(معاون رادان ،کشميری ) عامری(،عامريان 
 کهريزک،سروان پاسدار زندیگارد ،کوميجانی رئيس بازداشتگاه  فرمانده

، )محسن روح االمين(کهريزک ،پاسدار سيد موسوی قاتل  معاون اردوگاه
 نفر از افراد ٨حسينی افسر نگهبان زندان کهريزک و  سيد افسر پاسدار
  .ندانيان را مورد شکنجه قرار می دادند نقاب گارد که با

 ميری،از همدستانش مانند کش احمد رضا رادان به اتفاق تعدادی
به کهريزک می  و حقی با هلی کوپتر چند روز درهفته) عامری(عامريان
 زندانيان را خود مورد شکنجه های وحشيانه و تحقير قرار می آيند و
در دنيا اول اينجا است  :رادان خطاب به زندانيان گفت  احمد رضا.دهد

  .آدام می کنيم بعد ابوغريب و گوانتانامو زندانی را زندانی که
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  مرداد ماه دستور بسته شدن٦سه شنبه   خامنه ای ولی فقيه روزعلی
 وی در آنجا معيارهای الزم بازداشتگاه کهريزک را صادر کرد زيرا، بگفته
است که در  اين در حالی. برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد

دهها نفر به قتل رسيدند و صدها نفر در اثر شکنجه ، اردوگاه مرگ  اين
شدند و تا پايان حياتشان اثرات جسمی و روحی آنرا با خود  صدماتی دچار

 او.  اندای که افراد فوق مجری فرامين وی بوده خامنه علی.خواهند داشت
 اقدام به بستن شتاب ،افشای نقش خود و از ترس به محاکمه کشاندن آنها

عليه فوق را برای ادامۀ جنايت  زده و از بين بردن آثار جرم نمود وافراد
  .است کرده  منتقلیبشريت به شکنجه گاههای ديگر

 جنايت های قرون وسطائی که فعالين حقوق بشر و دمرکراسی در ايران،
اردوگاه مرگ کهريزک توسط باالترين مقامات انتظامی که مجريان  در

خامنه ای ولی فقيه هستند را به عنوان جنايت عليه بشريت  علی دستورات
بير کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل د از محکوم می کند و

بررسی جنايتهای که در اين   برای خواستار ارسال هيئت تحقيق
می باشد و تحت پيگرد  گيرد بازداشتگاه و ساير بازداشتگاهها صورت می

  . آن استاملينبين المللی قرار دادن آمرين و ع
  حقوق بشر ودمکراسی در ايران عالينف

  ٢٠٠٩ اگوست ٦ر با  براب١٣٨٨مرداد  15
  :فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد گزارش

  دفتر دبيرکل سازمان ملل
  حقوق بشر کميساريای عالی

  کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
  سازمان عفو بين الملل

 ديدبان حقوق بشر سازمان

.............................................  

  آرمان استخريان نو
 يراز کشته شدجوانی که در ش

 ساله فرزند احمد، از کشته ١٦آرمان استخريان : خبرگزاری هرانا 
ی  گان حوادث پس از انتخابات که در سوم تيرماه بر اثر شدت ضربه شده

  . وارده جان خود را از دست داده است
يی که در تجمع سوم تيرماه شيراز   ساله١٦آرمان استخريان جوان 

به درگيری بين نيروهای بسيج و لباس اين تجمع . حضور داشته است
در اين درگيری استخريان مضروب و به . انجامد شخصی با مردم مي

 روز در کما ١٧وی در حدود . شود بيمارستان نمازی شيراز منتقل مي
بوده و پس از فوت، جسد وی پس از سه روز به صورت مشروط به 

صادف ذکر شده در پرونده پزشکی علت فوت ت. خانواده تحويل داده شد
دارند روز واقعه به علت حجم بسيار  که شاهدان عنوان مي است در حالي

های جاری اساسا امکان حرکت و  طور درگيري باالی جمعيت و همين
وی به همراه يکی . حضور اتومببيل در منطقه درگيری وجود نداشته است

  . گان خود در اين تجمع حضور داشته است از بسته
ی استخريان، نيروهای امنيتی امکان  سد به خانوادهپس از تحويل ج

دهند و اين خانواده تحت فشار   برگزاری هرگونه مراسم را به خانواده نمي
شود حتا منزل مسکونی خود را در منطقه فخرآباد شيراز ترک  مجبور مي

های  ها و دسته گل کند، همچنين نيروهای امنيتی تمامی پارچه نوشته
  . ده و با خود بردندارسالی را جمع کر

های گذشته  پدر آرمان استخريان از زندانيان سياسی سابق بوده که در سال
    ١٣٨٨ مرداد ١٧.  سال در زندان بوده و دو سال پيش از دنيا رفته است١٠

............................................ 

 درگيری شديد و تير اندازی در
  غرب  خيابان دادمان شهرک

از . اعت يك ربع به يازده در خيابان دادمان به شدت درگيري رخ دادهاز س
طرف دولت مراسم جشني در پارك دادمان برگزار شده بود، آه به مردم 

در طرف ديگر خيابان دادمان عده اي از مردم . شيريني و شربت ميدادن
هم اآنون آه . در حال رقص و پايكوبي براي مقابله با اين جشن بودن

شده، تقريبن صداي تيراندازي آمتر شده ) بوقت ايران(ازده و نيم ساعت ي
 ٢٠٠٩اگوست ٦- ١٣٨٨ مرداد ١٥ .ولي صداي موتور سواران شنيده ميشود

……………………………………  
  

 حکومت نظامی
 اعالم نشده در بعضی از مناطق شهر تهران 

بنابه گزارشات رسيده از مناطق مرکزی شهرتهران ، به مناسبت 
عداد زيادی از مردم اين مناسبت مذهبی را تبديل به نيمه شعبان ت

اعتراض عمومی کرده اند در مناطق مرکزی شهر تجمع کردند که با 
 . يورشهای وحشيانه نيروهای سرکوبگر مواجه هستند

تعداد زيادی از مردم در مناطق مرکزی و بعضی از مناطق جنوبی 
صلی تجمع کرده آنها در ميادين و خيابانهای ا.شهر تجمع کرده اند 

ميدان انقالب ميدان ولی عصر،ميدان فاطمی  در حال حاضر در. اند 
،ميدان امام حسين ،ونک ،خيابان آزادی خيابان ولی عصر تعداد 
زيادی از مردم به خيابانها آمده اند و نيروهای سرکوبگر را غافل 

 . گير کرده اند
يورش می در ميدان انقالب نيروهای گارد ويژه و بسيج به مردم 

 نفر با باتون حمله کردند و آنها را ١٦برند تا به حال به بيش از 
بشدت مورد ضرب وشتم قرار داده اند اکثر کسانی که مورد ضرب 

 . وشتم قرار می گيرند دختران و پسران جوان هستند
ماشينها به عنوان اعتراض اقدام به بوق زدند می کنند و ترافيک 

 نيروهای لباس شخصی با باتون به شيشه سنگينی را ايجاد کرده اند
 ٢های ماشينها می کوبند که تا به حال حداقل شيشه های جلوی 

ماشين مورد اصابت باتونها قرار گرفته است و شکسته شده از 
طرفی ديگر مردم نيروهای سرکوبگر را هو می کنند و ماشينها به 

جنوبی گزارشهای مشابهی از نواحی . بوق زدن خود ادامه ميدهند
  .شهر تهران ميرسد

نيروهای سرکوبگر گارد ويژه ،سپاه پاسداران ،بسيج و لباس 
اين بار نه .شخصيها بصورت گسترده و انبوه در شهر حضور دارند 

تنها نقاط مرکزی شهر را بلکه مناطق جنوبی شهر را هم به اشغال 
 در حال حاضر ميدان امام حسين و خيابانها منتهی.خود در آورده اند

  . به آن را مملو از نيروهای سرکوبگر می باشد
 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران

  ٢٠٠٩ اگوست ٠٦ برابر با ١٣٨٨ مرداد ١٥
..................................................  

  ها نفر در بهارستان بازداشت ده

  
ها تن در تجمع آرامی که مقابل مجلس شورای اسالمی همزمان با  ده

  .مراسم تحليف شکل گرفته بود دستگير شدند
علی رغم تکذيب خبر بازداشت توسط مقامات نيروی انتظامی، 

اند و عده  ای از معترضان بازداشت شده شاهدان عينی گفتند عده
  .اند يز مورد ضرب و شتم قرار گرفتهبسياری ن

 ساله ٢٨شدگان دختری به نام فهيمه اسدی،  يکی از اين بازداشت
يکی از دوستان او که شاهد قضيه بوده با بيان اين مطلب . است

فهميه مانند افراد ديگری که در محل بودند صرفا به “: گفته است
  صورت آرام تجمع کرده بود و وابسته به هيچ حزب و 

  ”.روهی نبودگ
خانواده اين فرد گفتند که تا لحظه تنظيم اين خبر، خبری از محل 

   سايت خبری انديشه       . دخترشان ندارند
  ٢٠٠٩ اگوست ٦ برابر با ١٣٨٨ مرداد ١٥

..................................................  
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  تجاوز جنسی
 !در زندان های واليت مطلق فقيه

 در مورد سازمان عفو بين المللوبی قبل از نامه کر
 .تجاوز جنسی در بازداشت گاه های رژيم هشدار داده بود

 رابطه با انتشار علنی اين نامه  درمهدی کروبیحسين آروبى فرزند 
 روز ١٠پدرم اين نامه را حدود : توضيحاتی به شرح زير ارائه داده است

طور خصوصى  ن بهپيش خطاب به آقاى هاشمى نگاشت و آن را براى ايشا
ايشان تاآيد داشت آقاى هاشمى حتما به اين نامه پاسخ دهد و . ارسال آرد

. متاسفانه آقاى هاشمى پاسخى به نامه ايشان نداد. اقدام الزم را انجام دهد
 روز پاسخى به نامه داده يا اقدامى صورت ١٠پدرم تاآيد آرده بود اگر تا 
  . آند نگيرد، نامه را منتشر مي

نامه، بر  اساس" : آروبى درباره مسائل مطرح شده در نامه، گفتحسين 
هاى بيگانه و  ايشان نگران آنچه گروه. نگرانى آقاى آروبى استوار است

اين . آنند، هست شدگان بيان مي غربى درباره نحوه رفتار با بازداشت
اند، به ديدار پدرم آمده و ماجراى  روزها بسيارى از افرادى آه آزاد شده

تارى را آه ضابطان و ماموران با آنها داشتند، براى وى بيان رف
آنچه در نامه "،....." . اند آنها آنچه را ديده و شنيده به دقت گفته.اند آرده

آنم هر  تنها دغدغه و نگرانى آقاى آروبى است، بلكه من فكر مي  آمده، نه
 آس آه اين شايعات را خصوصا درباره وضعيت زنان و اتفاقاتى آه

  ....."شود  شنود، نگران مي درباره آنها در حال انجام است، مي
مهدی کروبی نامزد دوره دهم رياست جمهوری در ايران، در اين نامه 

همين نكات را به وزير " نوشته است که چندی پيش نيز در اين خصوص 
". .معزول اطالعات يادآور شدم آه روز شنبه در مطبوعات منتشر شد

روى اين قضيه " از هاشمی رفسنجانی خواسته است که بعالوه مصرانه 
  .نمايد" اقدام

مهدی کروبی اين نامه را بگونه ای تنظيم نموده است که توگوئی علی 
تجاوز جنسی به شهروندانی به اسارت گرفته شده " خامنه ای از اينکه  

آنها شکنجه دختران باکره را با . در رژيم اسالمی سابقه ای ديرين دارد
وز به آنها در شب قبل از اعدام تکميل ميکردند و با کثيف ترين و تجا

، برای "به بهشت رفتن دختران باکره"خبيث ترين نوع تفسير مذهبی از 
بی خبراست، " . درست ميکردند"توجيه شرعی"اين جنايت ضد بشری 

دانيد  به صورتى آه صالح مي "به رفسنجانی توصيه نموده است که لذا  
  ".!اى مطرح فرماييد اهللا خامنه با حضرت آيت
به کارگيری حداعالی ظرفيت نيروهای امنيتی در اعمال هر چند که 

خشونت برای سرکوب اعتراضات مردمي، بسياری از اعمال رژيم را که 
قبال فقط بخشی از جامعه از آن مطلع بودند از پرده بيرون انداخته و 

،  جهانيان قرار داده استماهيت ضدانسانی رژيم را عيان در برابر انظار
اين نظام که اما ، نامه مهدی کروبی بعنوان يکی از صاحب منصبان 

است که نشان  حاوی افشاگری هائی اکنون خود مورد ستم قرار گرفته ،
لذا آگاهی بر آن، ميتواند . ميدهد که دندان گرگ به استخوان رسيده است

گزيده . يز برمال نمايدعمق جنايات رژيم را از زاويه ديد مهدی کروبی ن
 مجلس خبرگان ئيسر،  نامه مهدى آروبى به هاشمى رفسنجانىهائی از

  : رهبرى به اين شرح است
  با سالم و احترام 

جمهوري، حوادث تلخى به  بعد از برگزارى انتخابات دهمين دوره رياست
وجود آمد آه به طور مفصل در خصوص آن، هم از سوى جنابعالي، هم از 

  .هاى مختلف به آن پرداخته شد ها و رسانه د، گروهسوى افرا
حساب و آتاب، از ضرب و شتم و وارد آردن  هاى بي از دستگيري

هاى مردم تا  جراحات تا شهادت فرزندان اين آشور، از حمله به خانه
انگيز حتى با  فاجعه خونين آوى دانشگاه و برخوردهاى خشن و وحشت

 رخ داد -آه تاآنون سابقه نداشته است -هاى شهر ها در سطح خيابان خانم
آنچه در اين ميان مطرح است در . آه بسيار قابل تامل و پيگيرى است
آميز است آه اگر به طور متواتر از  خصوص برخى از رفتارهاى شناعت

اند، نشنيده بودم، باورشان  افراد مختلف آه در روزهاى اخير آزاد شده
ب به نيم قرن سردى و گرمى حداقل براى من و شما آه در طول قري

  . ايم سخت بود روزگار را چشيده
محابا، بر سر مردم باتوم را خرد آردن، آنچنان  از برخوردهاى خشن و بي
 روز همچنان اوضاعشان غيرعادى است و ٤٠آه بعد از گذشت قريب به 

  . عوارض آن روى بدنشان قابل مشاهده است
فراد و نثار نواميس هتاآى و ابراز دشنام و فحاشى رآيك به ا

. شدگان و مردمى آه براى نماز جمعه آمده بودند صورت گرفت بازداشت

اند آه  دهنده آن است آه افرادى براى اين آار استخدام شده نشان......... 
حتى با اصول بديهى اسالم آشنايى ندارند و البته شايعاتى نيز مطرح شده 

  .پردازم آه فعال به آن نمي
در دو روز . لرزم ام آه هنوز از آن بر خود مي ا شنيدهاما موضوعى ر

حدود ساعت . ام خواب از سرم ربوده شده است اخير آه اين خبر را شنيده
به بسترم رفتم ولى خدا شاهد . آردم دو آه خود را براى خواب آماده مي

 بامداد آه مجددا بلند ٤اى مبالغه، خوابم نبرد، تا ساعت  است آه بدون ذره
مى قرآن خواندم، دوش گرفتم تا آب آمى آرامم آند، حتى نماز صبح شدم آ

  . هاى طلوع آفتاب خوابم نبرد را نيز خواندم و تا نزديكي
هاى حساس در اين  اند آه داراى پست افرادى اين مطالب را به من گفته

نيروهاى نام و نشان دارى آه تعدادى از آنها نيز از . اند آشور بوده
اند، اتفاقى در  اين افراد اظهار داشته. اند مقدس بودهرزمندگان دفاع 

ها رخ داده است آه چنانچه حتى اگر يك مورد نيز صدق داشته  زندان
 آه روى بسيارى از .......اى است براى جمهورى اسالمى  باشد، فاجعه

  . هاى ديكتاتور از جمله رژيم ستمشاهى را سفيد خواهد آرد حكومت
 ساله مبارزات قبل از انقالب آه از افراد ١٥ن دوران آنم زندانيا گمان نمي

هاى مسلح مبارز التقاطى تا اعضاى نهضت آزادى و  توده گرفته تا گروه
اند، ديده يا  موتلفه و حزب ملل اسالمى آه در زندان با هم زندگى آرده

  . شنيده باشند
هاى بازداشتى در  همين جامعه امروز و توسط خود بچه]جناياتی که [ 

اند  ام تهديد شده شنيدهو  .....ها در حال مطرح شدن است ها و سايت رسانه
  . آه اگر مطلبى در اين خصوص بيان نمايند، نابود خواهند شد

  جناب آقاى هاشمى 
ام مسووليت تحقيق و بررسى جهت تعيين صحت و سقم  آماده....اينجانب 

  . اين حوادث و اخبار رسيده را بر عهده گيرم 
  : ع مطرح شده از اين قرار استاما موضو

اند آه برخى افراد با دختران  شده مطرح نموده اى از افراد بازداشت عده
اند آه منجر به ايجاد جراحات و پارگى در  بازداشتى با شدتى تجاوز نموده
از سوى ديگر افرادى به پسرهاى جوان . سيستم تناسلى آنان گرديده است
آه برخى دچار افسردگى  اند به طوري ز آردهزندانى با حالتى وحشيانه تجاو

هاى خود  اند و در آنج خانه و مشكالت جدى روحى و جسمى گرديده
  . اند خزيده

مورد بررسى و ......با توجه به اهميت مساله انتظار است اين اقدام 
تا درسى براى آيندگان شود و فرصت . پيگيرى تا حصول نتيجه قرار گيرد

به عنوان آخرين مطلب نيز . .......ز اين دست ندهد به اراذل و اوباشى ا
شوم از اين نامه دو نسخه تهيه گرديده آه يكى مهر و موم شده  يادآور مي

           . براى جنابعالى ارسال و ديگرى نزد بنده قرار دارد
  ٧/٥/١٣٨٨    مهدى آروبى 

 ............................................. 
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  برخی از اتهامات
  :بيدادگاههای اخير رژيم " دادستان"ادعا نامه 

به منظور فروپاشی و براندازی نرم در .... برنامه ريزی و طراحی  -* 
  .آشور

 براساس ادبيات جاسوسی غرب؛تغيير افكار؛زيربنای تغيير رفتار و -* 
  .تغيير ساختار آشور “نهايتا 

  .سازی  دموآراسي-* 
  .ها های داخلی و تشديد اختالف  ايجاد ناامني-* 
  .. سازماندهی مخالفان با هدف نافرمانی مدنی-* 
 ايجاد ناامنی و به چالش آشاندن نظام و در قالب پياده نظام و ستون -* 

  .پنجم دشمنان
  .ام تبليغ و ترويج ضرورت تغيير سياسی نظ-* 
 تقويت مالی نيروهای مخالف داخل نظام؛ بصورت پنهان، توسط دشمنان -* 

  .نظام
 جذب و توانمندسازی مراآز و افراد و اقشار مؤثر در جامعه مانند زنان، -* 

  .در جهت نيل به اهداف معين … ها و NGOجوانان، 
 های مورد نظر آنان از طريق فشارهای گيري  وادار نمودن دولت به جهت-* 

  .مردمی
 ايجاد فضای عدم اعتماد نسبت به مسئوالن نظام و اختالل در فرايند -* 

  .گيری تصميم
  . انحراف افكار عمومی جامعه از منافع و اصول نظام-* 
های مختلف جامعه و تفرقه و جدايی ميان مردم   ايجاد اختالف در گرايش-* 

  .و حاآميت
با هدف اختالل در  … انشقاق در گروههای فكري، قومي، مذهبی و-* 

  .وحدت ملی
  .المللی بر انتخابات  ضرورت تاآيد بر وجود نظارت بين-* 
  .بشر  افشای موارد نقض حقوق-* 
  .طلبان توسط  غربی ها  حمايت از اصالح-* 
 تخصيص بودجه در جهت حمايت مالی از فعاليت های مورد نظر غرب -* 

 .در داخل ايران
  . در خارج از آشورهای آموزشی  برگزاری دوره-* 
ای با هدف اطالع رسانی و ساماندهی افكار  های اينترنتی و رسانه  فعال شدن سايت- * 

  .های موردنظر بر اساس اهداف و برنامه
ريزی جهت تغيير افكار و تغيير رفتار با هدف تغيير در ساختار نظام   برنامه-* 

  .جمهوری اسالمی ايران 
  .های اجرايی درآشور دی نسبت به آينده وبرنامه سترسازی جهت افزايش ناامي-* 
برداری از   تبادل و همكاری اطالعاتی با ساير سازمان های جاسوسی جهت بهره- * 

  .اطالعات و امكانات آنها
  . تحريك و هدايت مردم جهت گسترش دامنه اعتراضات-* 
ط ميان سنجی فضای موجود در آشور بمنظور ايجاد خلل در رواب  بررسی و امكان-* 

  .مردم و نخبگان با مقام معظم رهبری و واليت فقيه 
در داخل ( تالش جهت آاهش حمايت های مردمی از نظام  جمهوری اسالمی ايران -* 

  ).و خارج از آشور
ايجاد : برداری از پتانسيل مردمی بمنظور نيل به اهداف مورد نظر مانند  بهره-* 
  ......مي،اعتمادی و دامن زدن به اعتراضات مرد بي
برداری از اختالفات   تالش جهت تشديد شكاف ميان مردم و حاآميت، بهره- * 

  ...داخلی
  . بسترسازی در راستای اجرای پروژه براندازی نرم-* 
  ..های داخلی  فعال نمودن پروژه ايجاد بحران-* 
سازى و تبليغ ناآارآمدی  پراآنى، جريان روانى، شايعه  تمرآز بر عمليات-* 

  .اسالمینظام 
های غيردولتی و جريانات مخالف نظام جهت نظارت به نيابت از   هدايت سازمان- * 

  .آمريكا بر روند انتخابات
حدودًا ( تاآيد بر بروز تقلب و عدم اطمينان به سالمت برگزاری انتخابات در ايران - * 
  ).گيری  روز قبل از روز راي١٠
آميز داخلی و نافرمانی مدنی و  تهاى خشون سازی برای حرآت  تحريك و زمينه-* 

  .های خيابانی و ايجاد ناامنی و تخريب و اغتشاش سازی برای وقوع آشوب زمينه
  .سازی و جنگ روانی عليه جمهوری اسالمی ايران  تالش جهت اتهام-* 
های  با برخی نخبگان، احزاب و شخصيت] ماموران دول غربی [ گيری   ارتباط -* 

سازی آنها جهت همكاری با سرويس آن  وری اطالعات و آمادهآ سياسی به منظور جمع
  .آشور

  . تضعيف جايگاه واليت فقيه-* 
 ايجاد انشقاق در صفوف يكپارچه ملت و تضعيف حمايت مردمی از اصول و -* 

  .آرمانهای انقالب اسالمی 
  .های سياسي  گسترش فضای اختالف ميان جريانات، احزاب و شخصيت-* 
  .ندن مشروعيت نظام جمهوری اسالمی ايران به چالش آشا-* 
  . تالش جهت اثبات ناآارآمدی نظام در ايجاد دموآراسي، برگزاری انتخابات سالم-* 

 تاآيد بر ضرورت حضور بيگانگان و ناظرين انتخاباتی در جمهوری اسالمی - * 
  .ايران

  . تاآيد بر ضرورت ابطال انتخابات-* 
با دفتر ويژه امور ) متهم؛ آقای رضا رفيعی  (٨٨اد ارتباط يكی از عناصر فعال ست-* 

  .ايرانيان در دبی و خانم جيليان برنز به عنوان افسر اطالعاتی آمريكا
به ويژه پس از اقامه نمازجمعه ( استمرار اغتشاشات و تجمعات غير قانونی - * 

   ..٢٩/٣/٨٨تاريخی مورخ 
يان تجمع غير قانونی  تعدادی از متهمين صراحتًا معترف هستند آه در جر- * 

انگليس [ طرفداران آقای موسوی در بهارستان الكس پينفيلد دبير اّول سياسی سفارت 
از آنها درخواست داشته آه به ميدان بهارستان رفته و مشاهدات خود را گزارش ] 

  .آنند 
 معرفی سپاه و بسيج به عنوان عناصر آودتای نظامی و ضرورت حذف و خروج - * 

  .ور از صحنه نيروهای مذآ
  . بزرگنمايی اختالف در سطوح مختلف جامعه-* 
  . تشديد فشارها با هدف استعفای رئيس جمهور-* 

  برخی از اظهار نظرها
  رژيم  اخير بيدادگاههای و برپائی در رابطه با تواب سازی های اخير

   : حسينعلی منتظری
  ر جمهورىاين گونه اقرارها و اعتراف گيرى ها آه متأسفانه سالهاست د

غيرعادى    اسالمى رائج شده و در زندان هاى غير قانونى و در شرايط آامال 
واقعيت هاى جامعه و    و با فريب و تهديد زندانى و قطع نمودن رابطه او با
چرا آارى ....  شود مى   با وارد نمودن فشارهاى روحى و جسمى گرفته

صدام و ساير    هاى استالين وآنند تا مردم دادگاههاى آنها را با دادگاه مى
آشور متعلق به همه مردم است و آنان حق .... ديكتاتورها مقايسه نمايند؟  

وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات    دارند به
  .ابراز نمايند   خويش را

   :)مجمع تشخيص مصلحت نظام (هاشمی رفسنجانی 
شدگان اخير براي  اف گرفتن از بازداشتدر بيان مطالب و همچنين اعتر

  .خوشايند يك جريان خاص، اصل و اساس نظام را زير سوال نبريم
  :جبهه مشارآت ايران اسالمي 

از اين نمايش ها طرفي .است  اين دادگاه رسوا، بي خاصيت و منزجرآننده
نخواهند بست و توجيهي براي اعمال و رفتار مجرمانه و آشتارها و 

  .خير آنها عليه ملت فراهم نخواهد شدخشونت هاي ا
براي ........  فكري به حال پاسخ گويي تان در برابر دادگاه ملتي آنيد آه 

  .استيفاي حقشان در برابر باتوم و گلوله هايتان سينه سپر آرده اند
  :سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران 

يش را اقدامی غير  اين نما.است اين دادگاه رسوا، بي خاصيت و منزجرآننده
اعترافات و . ... قانونی و مغاير با بديهی ترين موازين قضايی می داند

اقارير متهمان را که در شرايط نامعلوم و نگهداری در سلول های انفرادی 
و بی خبری مطلق متهمان از دنيای خارج و محروميت آنان از اخبار و 

 بوده است، مصداق بارز اطالعات و داشتن وکيل و حتی مالقات با خانواده
که ......اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بی اعتبار می داند

فرجامی جز از دست دادن اعتماد ملی و قرار دادن کشور در سراشيبی 
  . سقوط نخواهد داشت

عضو شوراى مرکزى و شوراى سياسى سازمان مجاهدين  محسن آرمين
 :انقالب اسالمى ايران

با بيگانگان نداشته و ندارم، تاکنون هيچ پولى از محافل هيچ ارتباطى 
بيگانه دريافت نکرده ام، نه به انقالب مخملى معتقدم و نه به براندازى نظام 
و تنها خواهان اجراى قانون اساسى و قرار گرفتن همگان در چارچوب 

  .قانون هستم
رى و به صراحت اعالم مى کنم به آنچه در قالب بيانيه ها و مواضع فک

سياسى سازمان متبوعم تاکنون منتشر شده و آنچه تاکنون شخصًا گفته يا 
  .نوشته ام اعتقاد راسخ دارم

بازگرداندن کشور به مسير اصالحات، .... خواهان اجراى قانون اساسى
  .هستم.. رعايت حقوق شهروندى و توقف خودکامگى و قانون شکنى

برادرانم گرفتارند، دچار شوم، از به ابتال و فتنه يى که دوستان و ..... اگر 
هم اکنون اعالم مى کنم اگر سخنى برخالف آنچه گذشت از بنده شنيده شد، 
اعتقاد و باور اين حقير نبوده و تحت شرايط ويژه زندان و به اکراه و اجبار 

  .بدان اقدام کرده ام
به به اقدامى مشا......  از تمام همفکرانم در جمع فعاالن سياسى مى خواهم 

با چنين اقدامى ممکن است زندان و حبس در انتظار ما ........ دست بزنند 
باشد، اما اين حربه کثيف و غيرانسانى در اين کشور براى هميشه بى اثر و 

  .ريشه کن خواهد شد

.............................................  
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  مردمی از جنس لباس شخصی هایمردمی از جنس لباس شخصی های
 فوادشمس

نقالب گروههای الحادی در کشور وجود داشتند و يا هنگامی که اوايل ا"
زمانی که مارکسيست ها در ميدان آزادی تجمع می کردند، اين مردم بودند 
که به مقابله با آنان می پرداختند و اصال حاکميت نيروهای نظامی را به 

  ."خيابان نمی آورد
زبان اين سخنان نه از زبان يکی از مسئوالن امنيتی و نظامی و نه از 

حاميان دولت احمد ی نژاد و نه از زبان اصول گرايان محافظه کار، بلکه 
ی که گويا قرار بوده و فرد" تغييرات"از زبان شيخ والشيوخ 

کسی که . ايرانيان را بازسازی کند، خارج شده است" اعتماد ملی"است
فردی که . به وجود بياورد" برای ايران" آن هم فقط "تغيير"می خواست 

دعای حاميان رسانه ای و اليه هايی از حاميان روشنفکری و فعاالن به ا
جدی برای رسيدن به آزادی های بنيادين "تغييرات"دانشجويی منادی يک 

  " ! شيخ مهدی کروبی"اين فرد کسی نيست جز . است
. شايد در اين روزگار نقد نوشتن بر شيخ مهدی کروبی کار سختی باشد

از .هستند"تغيير برای ايران "ز قهرمانان چون اوال گويا ايشان يکی ا
طرف ديگر گويا هرگونه نقد نوشتن به اين دست از قهرمانان 

از طرف ديگر گويا بنا به اعالم و . مردم ايران را بر هم می زند"اتحاد"
ژست های پيشا انتخاباتی و پسا انتخاباتی ايشان و ياران شان ، بر خالف 

، اينان خيلی انسان های " مارکسيت ها" و اين " گروه های الحادی " آن 
دموکراتيکی هستند که قرار بود، برای ما دموکراسی و آزادی به ارمغان 

  . بياوند
حتی اگر بسيار خوشبينانه به اين ادعا ها پاسخ مثبت بدهيم و بسيار هم 

چشم بر سوابق شيخ مهدی کروبی و امثال ايشان " فراموش کارانه"
باز هم بايد . بدانيم" ميزان را حال افراد"البته درگذشته شان ببنديم و 

 ١٥پنجشنبه "محکم در مقابل اين اظهارت شيخ مهدی که درست در روز 
روزنامه اعتماد ملی ، ارگان رسمی  " ٤/احزاب" و در صفحه"مرداد 

بيان شده است، بايستيم و با صدای بلند " ٩٨٧"حزب اش در شماره 
دراين هياهوی گلوله و باتوم و رسانه های تا شايد . نقدمان را بيان کنيم

  . مخملين و رنگارنگ هشدار ما نيز شنيده شود
متاسفانه منطق شيخ مهدی کروبی برای بيان اين جمالت تفاوت بنيادن که 
هيچ، حتی تفاوت ظاهری و شکلی نيز با منطق آقايانی که اکنون زمام 

د و گويا قرار است امور امنيتي، انتظامی و سياسی کشور را در دست دارن
آقايان حاکم نيز . شيخ مهدی کروبی با آنان به مبارزه بپردازد، ندارد

مردم "همچون شيخ مهدی کروبی بيشتر دوست دارند از آن چيزی که 
از جنس " می پوشند و البته "لباس شخصی"می خوانند که معموال هم "

ارکسيستی هم هستند برای مقابله با گروه های منحرف حاال چه م" مردم
که گويا .... باشد، چه ليبرال، چه سلطنت طلب و جديدا هم اصالح طلب و

اين آقايان . تجمع کنند، بپردازند" ميدان آزدی"برخی اوقات م يخواهند در 
حاکم فعلی هم زياد دوست ندارند نيرو های نظامی را به خيابان ها بياورند 

 با لباسی از جنس برای همين به نيروهای نظامی شان دستور می دهند
مردم به خيابان ها بيايند و بر اين نيروی نظامی نام نيروی مقاومت 

" مردم" آن چيزی که شيخ مهدی کروبی از آن با نام . مردمی می نهنند
البته . می شناسند" لباس شخصی"نام می برد در ادبيات امروز همه با نام 
لباس شخصی هايی . هستند"مردم " در ادبيات حاکمان کنونی هنوز اين افراد 

را " گروه های منحرف"که اکنون در خيابان ها با انواع ابزار ها سعی دارند 
هدايت کنند، پديده ای نيستند که امروز و ديروز متولد شده " راست"به راه 

اين پديده دقيق از زمانی متولد شد که امثال شيخ مهدی کروبی و دوستان . اند
بخش " مردم"مه با هم متحد شدند که به نام ديروز و رقبای امروزشان ه

شايد سن و سال نگارنده و بسياری از . را سرکوب کنند" مردم"ديگری از
خوانندگان اين سطور اجازه ندهد خاطره ی عينی از آن چيزی که شيخ مهدی 

که مارکسيست ها در ميدان آزادی تجمع می " می خواند " زمانی"کروبی 
تاريخ گواهی می دهد که الاقل . اما گواهی تاريخ هست. را داشته باشيم" کردند

که به مقابله با آن " نبودند "اين مردم" برخالف سخنان شيخ مهدی کروبی
بلکه درست کسانی از جنس همين لباس . پرداختند" گروه های مارکسيستی

 آن بخش ازمردمی که حال به نام شخصی های امروز آن زمان به مقابله با
 خواستند از حقشان برای برگزاری تجمع در ميدان آزادی می" مارکسيست"

 می گويم اگر شيخ در اينجا با صراحت. خوردمی کردنداستفاده کنند بر
بودند که در سال های ابتدايی " مردم"مهديکروبی واقعا اعتقاد دارد که اين 

انقالب به تجمعات گروه های مختلف ازجمله مارکسيست ها حمله می کردند، 
 بار ديگر به ٨٨يشان بپذيرند که باز همان مردم هستند که در سال بايد ا

اجازه دادن به آن  اين منطق شيخ مهدی کروبی يعنی. تجمعات حمله می کنند
می خواند برای حمله ومقابله با تجمعات يک بخش ديگر از "مردم"چيزی که 

خره حال اگرحتی اين بخش دوم مارکسيست و يا ملحد هم باشند، باال"مردم"

" جز همان شهروندانی هستند که گويا شيخ اصالحات و جديدا شيخ و الشيوخ
  . می خواست از حقوق شهروندی شان دفاع کند" تغييرات

البته متاسفانه گويا هيستری که برضدآن بخش از مردمی که خود را 
مارکسيست می دانند در ميان شيخ مهدی کروبی و اطرافيان اش يک بيماری 

ا ز اين نيز درجريان مناظره تلويزيونی شيخ مهدی کروبی با پيش. حاد است
به " محمود دولت آبادی"آقای مير حسين موسوی وی با اشاره به انتقادات 

که اتفاقا روزگاری همين " عبدالکريم سروش"يکی از حاميان اش يعنی 
از دانشگاه ها بوده است، بار "مارکسيست ها"سروش تئوريسين حذف همان 

  . ارکسيست ها حمله کردديگر به م
البته يک مثال درس آموز تر دراين زمينه، را می توان سرمقاله ی سردبير 
. سابق شهروند امروز و سردبير فعلی ارگان رسمی حزب اعتمادملی دانست

به چاپ رسيد و "" که در ""با عنوان "محمدقوچانی"سرمقاله ی معروف 
لب کالم محمد قوچانی در . رددرهمان روزها بحث های فراوانی را به وجودآو

آن مقاله اين بود که عاجزانه از اصولگرايان ومحافظه کاران درخواست کرده 
بود که با هم متحد شوند تا کمونيست ها ومارکسيست ها را از دانشگاه 

  . وجامعه حذف و سرکوب کنند
در اينجا اگربخواهيم با زبانی سخن بگوييم که شيخ مهدی کروبی و حاميانش 

بايد به ادبيات فولکور ايرانی چنگ زنيم و خوشه ای برچينيم . ز متوجه شودني
چرخش روزگار عجب بازی هايی دارد و چه خوب است : در نتيجه می گوييم

شيخ مهدی خود اکنون بار ها توسط . که با ديده عبرت به آن نگريسته شود
 و به مارکسيست ها"مردم "همان لباس شخصی های که روزگاری به نام 

محمد . ديگرگروه های مخالف حمله می کرند مورد حمله قرارگرفته است
قوچانی توسط همان اصولگريانی که قرار بو دبا هم متحدشون دومارکسيست 
ها وکمونيست های جوان را از دانشگاه و جامعه حذف و سرکوب کنند به 

 سعيدحجاريان که خود روزگاری موسس وزارت اطالعات. زندان افتاده است
بود اکنون در چنگال همان وزارتخانه گرفتار آمده است و ده ها تن ديگرکه 
خود موسسان اين وضعيت و پاسدران آن، اکنون گرفتار در زندان همين 

در اين ميان گويا آن گروه های الحادی و مارکسيست ها . حکومت هستند
ان هستندکه دارند از حقوق شيخ مهدی کروبی ومحمد قوچانی و سعيد حجاري

البته باز هم اگر قرارباشد با همان ادبيات فولکورصحبت . دفاع می کنند...و
هيچ منتی بر سر شيخ مهدی و ياران اصالح طلب اش بابت : کنيم، می گوييم

هستند، از "ملحد" حمايت مارکسيست ها وديگر کسانی که به قول شيخ مهدی 
ذکر و يک هشدار جدی ت دتنها دراين جا الزم می دانم چن. ايشان در کار نيست

 :و اما تذکرات  .بدهم
 مخاطب اول آن دوستانی هستند که به نام چپ در دراين انتخابات برای -١ 

وی هنوز قدرت . شيخ اصالحات گلوپاره کردند، دوستان عزيز تحويل بگيريد
ه برای مارکسيست ها خط و نشان می کشد و قرار است لباس شخصی تنگرف
 جان ما بياندازد تا لزوم نداشته باشد نيروی نظامی به را به نام مردم به" ها

  . خيابان بياورند
اولترا ليبرال های حامی شيخ هستنند که ادعاهای آزادی ، مخاطب بعدام-٢

خواهانه و دموکراسی طلبانه و فحاشی هايشان به چپ و زدن انگ واتهاماتی 
وش جهان را کر مبنی بر اين که مارکسيست ها به دموکراسی پايبند نيستند گ

دم خروستان را : آقايان باز هم با همان ادبيات فولکور، می گويم. کرده بود
   باور کنيم يا قسم حضرت عباس تان ا؟

 ای کاش اين باردوستان اصالح طلب حکومتی خصوصا و همه ی مردم - ٣
 يعنی ،ايران عموما اين درس بزرگ را بگيرند که آغاز چرخه حذف و سرکوب

. دهان ما نيز در آن فرو می رود و ر يک باتالقی که روزگاری گلوفرو رفتن د
  مهدیاگر در ابتدای انقالب گروه های مارکسيست و به قول شيخ

سرکوب نمی شدند شايد امروز خود اصالح طلبان نيز شاهد اين همه "الحادی"
  .کاش اين بارآخرين بار باشد. سرکوب وزندان نبودند

روبی و برخی مواضع ديگراصالح طلبان ک  مهدي با وجوداين سخنان شيخ-٤ 
و با وجود سوابق نه چندان مطلوب شان همچنان شديدا از حقوق انسانی 
وشهروندی اين افراد دفاع می کنم و خواهان آن هستم که تمامی شان از 
زندان آزاد شوند و شرايطی فراهم آيد که بتوانيم آزدانه و البته بی رحمانه به 

" مردم" البته به اين شرط که در مقابل نقد های مان ناگهان . زيمدارنقد آنان بپ
را نفرستند که با ما مقابله کنند و به راه )  لباس شخصی ها (يا بخوانيد

  . هدايت مان کنند تاما هم در زندان دچار تحول شويم"راست "
روزگاری يک پيرمرد که گويا قرار بود گاندی ايران شود : اما هشدار جدی من

حتی مارکسيست ها نيز در : " زير يک درخت سيب در پاريس گفتدر
اش " حتی"سخن وی حتی با قرار دادن آن قيد محکم ." ابرازعقيده آزادند

.  ازش سخن می گويند٦٠عمآل آن چيزی شد که االن همه با عنوان دهه سياه 
" خط آن پيرمرد"يز حال شاگردان آن پيرمرد که هنوز در پشت خاک ر

خط و نشان "مارکسيست ها" هنوز هيچی نشده برای سرکوب ، اندسنگرگرفته
را به " مردم"می کشند و می خواهند لباس شخصی ها يا به قول خودشان

ابان نيروی نظامی را به خي"بفرستند تا الزم نباشد "مارکسيست ها"مقابله با 
يا انتظار داريد ما به ديگر وعده های شان آدر اين شرايط ." ها بياورند

   ١٣٨٨ مرداد ١٦             اورمند باقی بمانيم؟ ب
………………………………………………………………  
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شما نيز برای ثبت در تاريخ مبارزات مردم ايران ليست شعارهای 
  درون کشور را تکميل کنيد

  يادداشت
اين شعارها راازدرون گزارشات، فيس بوک، ايميل ها ومطالب 

کان تکميلش کيند درصورت ام. تويتردرون کشور فراهم آوردم 
  تابرای اين مرحله ازتاريخ مبارزات مردم ايران درس آموزباشد  

می توان وبايد ازمبارزان داخل کشوردربرابر گلوله و توپ و تانک 
  !تماميت ارتجاع جمهوری اسالمی آموخت 

  با احترام 
  اميرجواهری لنگرودی

  .لطفا شعار های تکميلی را به اين آدرس ارسال داريد 
gbgandishe@yahoo.ccom   

  ٢٠٠٩ جوالی ٧ برابر ١٣٨٨مرداد ١٦جمعه 
  شعار ها 

  : پالکادرها و باندرول ها با ستاره مشخص شده است 
  ) خرداد ٢٢(ايران قيامت ميشه     / اگر تقلب بشه 

  صندوق دست خورده شمارش کنيم / ما ُکشته نداديم که سازش کنيم 
  خودش سفارش دارد/ سری که خارش دارد

  ان سکوت ما ، کاخ ظلم را ويران خواهد کرد طوف
  خواسته مشروع ما انتخابات مجدد با حضور ناظران بين المللی است* 

  ما می دانيم چه می خواهيم ، شما می دانيد چه می خواهيد ؟* 
بعد با شما / بعد به شما می خندند/ ابتداء شما را ناديده می گيرند *

          گاندی خواهيد شدآنگاه شما پيروز/ مبارزه می کنند
  !سکوت می کنيم تا صدای گلوله بهتر شنود شود *

يا هممون می / کور خونديد / فکر کرديد ما آروم می گيريم ؟ 
  يا اينکه رايمونو را از شما پس می گيريم/ ميميريم 

  ما خواستار ابطال انتخابات تقلبی هستيم 
  ما خواستار مجازات قانونی متقلب هستيم 

  ستار مجازات قانونی مجريان تقلب  هستيم ما خوا
  ما خواستار مجازات قانونی ناظران متقلب هستيم 

  خدا را هم فيلتر کيند/ خدا با ماست *
  احمدی سيد شده / باز هم تقلب شده 

  نه صدا ، نه تصوير ، نه قلم / شهر طالبان / اينجا دره سوان *
   صدا و سيما ننگ بر/ حداد ، ظالم است  / حداد ، عادل نيست 

  / خوانديد احمدی نژاد / ميرحسين : نوشتيم *
  ...من فقط رای خودمو رو می خوام 

  لحظه های سکوت/ ببين چه بلند است *
همه را می توان يکبار فريب داد / يک نفر را می شود ،فريب داد  *
  ولی برای هميشه نمی توان همه را فريب داد / 
   نيست پليس ضد شورش/ جواب همصدايی ها *
خوب است حاکميت ظرفيت باخت را / ملت ظرفيت برد را دارد *

  .داشه باشد
  .مردم بودند/ آنها که ُکشتيد *
  نام سياه تو نبود  / رای سبز من *
  !!!  دولت کودتا به اميد خسته شدن ما است ؟*

  ما ملتيم نه اوباش 
  ما خس و خاشاک نيستيم

  فقط ابطال انتخابات * 
  ندارد، فقط ابطالبازشماری معنا * 
  به کدامين گناه کشته شدند؟ * 
  ما سوگواريم* 

  گيرم برادر شهيدم رايتو پس می
   رای ما رو پس بديد

  رای ما سبز بود نه سياه * 
  رای من کجاست؟ * 

  مالک اين خاک منم،/ باک منم   دلير بی
  راه شهدای سبزمان ادامه دارد * 
  پذيريم ميريم، ذلت نمی جنگيم، می  می

  خشونت چرا؟ *  
  آزادی مطبوعات، ابطال انتخابات*

  سکوتم از رضايت نيست  * 
  راهمان را ادامه می دهيم تا ابطال انتخابات* 

  چه شاه باشه چه دکتر/ مرگ بر ديکتاتور
  ديگر اثر ندارد/ توپ تانک چماقدار

  کودتا نمی خوايم نمی خوايم حکومت
  کنيم ه شمارشصندوق دست خورد/ کشته نداديم که سازش کنيم 

  ما مردميم نه اوباش/ احمدی به گوش باش
  تويی پست تر از خاک/  آن خس و خاشاک تويی

  آزادی و برابری* 
  من درد مشترکم مرا فرياد کن*
  کشيده شد کوی دانشگاه به خاک و خون* 

  کل نظام نشانه است / رنگ سبز بهانه است 
  دستگير بايد بشه / خامنه ای پينوشه 

  ) در اصفهان داده شد ( شهر قيامت بشه  /  تقلب بشه منتظريم اگر
  دولت ديکتاتور /رای ما چه شد 
  بگير بخواب خسته ای / دالور هسته ای 
  هر روز همين بساطه / تا احمدی نژاده 
  اين دولت خباثت، محکوم است/ اين دولت تقلب 

  محمود بايد شستشه / توپ و تانک و فشفشه 
  ی حموم نرفته احمد/  يک هفته، دو هفته 

  بی آزادی نميشه  / قلم ، بيان ، انديشه * 
  هميشه هميشه / آزادی انديشه 

  رهبر کارت عمامه / مرگ برعمامه 
  آزادی زنان ، برابری همگان*
  تا جواب نگريم ، از پای نمی نشينيم  * 

 . درصد۵٣تقلب، يک درصد، دو درصد، نه 
  .هاله ی نور را ديده، رأی ما را نديده

  .بايد به ما پس بدند/  ما را دزديدند رأی
   با رای ما ُپز می ده/ رأی ما را دزديده

  رای تو پس می گيرم/ ندای نازنيينم
  مرگ بر کوتولو ديکتاتور

  محکوم بايد گردد / اين دولت جنايت / اين دولت تغلب
  اسمشو رهبر می زارند  / ما می گيم شاه نمی خوايم 

  .گيررأی ما رو پس ب/ موسوی، موسوی
  .رأی ام پس می گيرم/ می جنگم، می ميرم

 .دولت کودتا، استعفاء ، استعفاء
  .مرگ بر اين دولت مردم فريب/ نصر من اهللا و فتح القريب

  .ايران شيلی نميشه/ احمدی پينوشته
 .ما ملتيم نه اوباش/ احمدی به هوش باش
  .دشمن اين خاک توئی/ خس و خاشاک توئی

  .ديکتاتورمرگ بر ديکتاتور، مرگ بر 
  .محمود بايد جيم بشه/ توپ، تانک، فشفشه
  . شسته شهمحمود بايد/ توپ، تانک، فشفشه

 .بگير بخواب خسته ای/ دالور هسته ای
  .نمی خوايم، نمی خوايم/ دولت سيب زمينی

  عمو دروغ باف،بعله، دروغ ها را خوب بافتی؟بعله  به ملت انداختی؟ بعله 
 دکتر، برو دکتر

  . احمدی حموم نرفته/فته يک هفته و دو ه
  .محمود بردار و ببر/ برادر رفتگر 

 مردم چرا نشستين،/ ايران شده فلسطين
  .مردم به ما محلق شين/ ايران شده فلسطين
 .ما همه با هم هستيم/ نترسين، نترسين
  .دشمن جون ملت/ بسيجی بی غيرت

  اين کار هر شب ماست / تا خون در رگ ماست 
  مرگ بر واليت مطلقه 

  می جنگيم می جنگيم ، ذلت نمی پذيريم 
  حکومت استبداد نابود بايد گردد 

  مزدور حزب اللهی نابود بايد گردد 
  ما ملت آزاديم، شاه و شيخ نمی خواهيم 

  حکومت جنايت نابود بايد گردد 
  آنکه برادرم کشت/ می کشم می کشم 
  می کشم / آنکه برادرم ُکشد 

  د ديگر اثر ندار/ توپ، تانک مسلسل 
  تا مرگ اين حکومت نهضت ادامه دارد 
  آزادی، آبادی مرگ بر حکومت اسالمی 

  آرمان ما آزاديست، نهضت ما رهاييست 
  برانداز برانداز، اين است شعار ملت 
  جنايت، خيانت، کردار اين حکومت 
  همبستگی، اتحاد برای سرنگونی 

  اکبرشاه، اکبرشاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه 
  ای مرگ بر خامنه 

  مرگ بر احمدی نژاد 
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  شيخ و شاه و واليت همه از يک قماشند 
  جمهوری اسالمی نمی خواهيم نمی خواهيم ،

   دانشجو کارگر حمايتت می کنيم،
   زنده باد آزادی، مرگ بر ديکتاتور،

  کل نظام نشانه است،/  موسوی فقط بهانه است 
  ملغی بايد گردد،/  سنگسار - شکنجه -اعدام 

  يرت حمايت حمايت ايرانی با غ
  کريمی...  کريمی، کريمی سلطان اين خاک تويی 

  ١٣٨٨ تير ٢٦شعارهای روز جمعه 
  . اهللا اکبر شعاری ترجيحی بود که مابين شعارهای ديگر سرداده می شد

  .مرگ بر ديکتاتور
   يا حسين ميرحسن، 

  .حسين، حسين شعار ماست، موسوی افتخار ماست
  . موسوی موسوی حمايتت ميکنيم

  .حسين تنها بماند/  ما اهل کوفه نيستيم 
  . ايرانی با غيرت حمايت حمايت

  . سکوت هر ايراني، تائيد اين ويرانی
  . زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  . نصراهللا و فتح الغريب ، مرگ براين دولت مردم فريب
  . رايتو پس می گيرم/  برادر شهيدم
  . رهبری رو نبينی/ مجتبی بميری
  .مرگ برچين. يهمرگ بر روس

  ". سکوت کنی خائنی/ هاشمی ، هاشمی "
  درود برهاشمي، سالم بر موسوی
  . هاشمي، هاشمي، حمايت حمايت
  .صدا و سيمای ما، مايه ی ننگ ما

  .مجتبى بميرى رهبرى را نبينى
   شهدا نمردند اين دولت است آه مرده

  شهيد نداديم آه مذاآره آنيم
  زندانى سياسى آزاد بايد گردد

  رگ برديكتاتور م
  .گيرمبرادرشهيدم خونت را پس مى
  . دولت آودتا استعفا استعفا

  . زندانى سياسى آزاد بايد گردد
  چه رهبر باشه چه دآتر/ مرگ برديكتاتور 

  زندانى سياسى آزاد بايد گردد
  رهبر ما قاتله واليتش باطله/ نصر من اهللا و فتح قريب /

  .ما همه يك نداييم/ ما همه يك صدائيم
  )  تير١٨رشت ( رژيم کار تمامه     / دور دور قيامه 
  ) تير١٨شيراز ( کار رژيم تمامه     / دو ردور قيامه 

  بجنگ تا بجنگيم / ما همه بچه های جنگيم 
  ) تير٣٠( احمدی ننگ به نيرنگ تو        

  ) مرداد ١٠( عبادتش باطله    / رهبر ما قاتله   
   مرداد ١٤شعارهای 

  حمايت حمايت / يرت همسايه با غ
  چون اراده کرديه ايم از سياهی بگذريم / ما سبزيم *
  ياد يار مهربان آيد همی *
  پيروزی صداقت بر دروغ *
  احمدی رفت؟ / احمدی *
  .   درس آموخته ايم ١٣٣٢ما از کودتای سال * 

  عبادتش باطله / رهبر ما قاتله 
  فرياد ماست / مخالفت با اصل حکومت

  مجلس مزدور نمی خوام /  خوامحکومت زور نمی
  دشمن خون ملت / بسيجی بی غيرت 

  استعفاء استعفاء / دولت کودتايی
  رهبری را رها کن / خامنه ای حيا کن 

  .بمير برای زندگی/ زندگی نکن برای مردن*
  مهدی بيا مهدی بيا / برای مرگ مجتبی 

  ، بمحض ارسال به دوستانی در ايران   ساعت اخير٢۴طی 
  : ی رسيده به ايميل ام از ايرانشعار ها

  امتحانم می گيرند/ کوی و به خون کشيدند 
  حق زن ايرانی / حجاب اختياری 

  رايتو پس می گيرم/ برادر شهيدم 
  رايتو پس می گيرم/ ای خواهر شهيدم 
  اين دولته که مرده / سهراب ما نمرده 

  واليته که مرده / ندای ما نمرده 
  د تا پيروزی نبر/ نه سازش ، نه تسليم 

  . صندوق دست خورده شمارش کنيم / کشته نداديم که سازش کنيم 

  . رهبر حمايت می کند / دولت جنايت می کند 
  حمايت حمايت / نيروی انتظامی 

  .سهراب برادرت بود / برادر ارتشی 
  .برس به داد ملت / کروبی با غيرت 

  شاه صدای ملت ايران را دير شنيد * 
  اين کوتولو نفهميد /  مهدی فهميد  تورم مو ننه جون

   : ٢٠٠٩ اگوست ١٠ رسيد جديد شعارهای
  مرگ بر تو ای رهبر 

کشتی جوانان وطن ،آه و / خاک وطن ويرانه کردی / محمود خائن آواره گردی
 چهار راه ١٣٨٨ تير ١٨(مرگ بر تو ، مرگ بر تو ، مرگ بر تو / واويال 

  )ولی عصر
  دخرج بسيجی ش/ پول نفت چی شد؟ 

  هديه به ملت ماست / خونی که در رگ ماست 
  ما همه يک صداييم/ نداييم ، سهرابيم 
  ما همه يک صداييم / سهرابيم ، نداييم 

  جانم فدای ايران / نه غزه ، نه لبنان 
  )ايستگاه مصلی تهران ( مرگ بر ديکتاتور/ مترو ، مترو ، حرکت حرکت 

  ميدان ونگ ُپر از ندای آزادی  
 مرداد در ٨(ايرانی با غيرت صاحب عزاست امروز/ مروز عزا عزاست ا
  )بهشت زهرا

  پليس مزدور نمی خوايم / حکومت زور نمی خوايم 
  هر که ياورم کشت / می کشم ، می کشم 

  ) در دانشگاه١٣٨٨ تير ١٨(نعشتو من نديدم / دانشجوی شهيدم 
  ) در خيابان کارگر١٣٨٨ تير ١٨(تو دشمن ملتی / جنتی لعنتی 

اين پالکادر را (يه صورت سيلی خورده دردم /   يه حنجره فريادمو من* 
  )  تير در بلوار کرج ديدم ١٨درتاريخ 

، مردم بر ) ١٣٨٨ تير ١٨(تصوير بزرگ خامنه ای در بلوارنصب شده بود 
  مرگ بر تو ديکتاتور کثيف: آن دو شاخ گذاشتند و زير آن نوشتند 

   ٣٨٨١ مرداد ١٩  دوشنبه روز ١٣ ساعت  ها رسيده تازه
  همت بود و باکری / بسيجی واقعی 
  موسوی تنها شده / خمينی کجايی

  نخست وزير امام /رای ما يک کالم 
  دروغگو/ اين شصت و سه درصد که ميگن کو؟ 

  چه تاج و چه عمامه / ديکتاتوری تمومه 
    نبرد تا رهايی/ نه سازش ، نه تسليم 

.................................................  

  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  سازمانتلفن روابط عمومي 
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


