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نمونه های جنايات جنسی شکنجه گران و زندانبانان رژيم 
جمهوری اسالمی ايران بقدری گسترده و متنوع است که 

نجه گران و زندانبانان رژيم شاه را سپيد نموده روی شک
  .است

البته اگر اينجا و آنجا اسناد اسرار جنايات رژيم در زمينه 
های مختلف، بگونه ای انکار ناپذير به بيرون درز نموده 
است  ، آنگاه آمران جنايت، در رابطه با اين افشاگری ها ، 

تهم کردن بناچار ، چاره کار را انتشار بيانيه رسمی و م
  .امنيتی رژيم يافته اند"  ماموران خودسر "

  ٢بقيه در صفحه                                                           

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

  ها ها " " ترانهترانه""
 رها نخواهند کردرها نخواهند کردگريبان تان را

 ارژنگ بامشاد
اليت فقيه، زير اکنون که دستگاه های جور و جنايت و

ضربات خشم مردم قرار گرفته اند، بايد که تمامی اين پرونده 
حاال که ميزان بی رحمی دستگاه . ها را مجددأ بازگشائی کرد

"  گمنامش سربازان"واليت و مدعيان ارتباط با امام زمان و 
بر همگان آشکار می شود، بايد که تمامی ظرفيت های 

 کرد و نيروی دادخواهی اعتراضی سرکوب شده گان را جمع
  ...را سازمان داد 

  ۴بقيه در صفحه                                                       

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

  ،،کهريزککهريزک
 !از زبان يکی از اسرای اين زندان مخوف 

  آيا تجاوز هم در کاربود؟: سئوال 
کسانی راکه . قسمت شکنجه ها همين بودمتاسفانه بدترين : جواب 

ما مرتب . آرام تر و جوان تر بودند مورد تجاوز قرار می دادند
  .فريادهای اين بچه ها را می شنيديم

  شما به چشم خودتان ديديد؟: سئوال 
    ١١ بقيه در صفحه

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

  
   شالگونیمصا حبه راديو سپهر با محمد رضا

  پيرامون تنفيذ و تحليف محمود احمدی نژاد،
  بلبشو دستگاه  واليت فقيه
  ... . و سير حوادث پس از آن و

  ) ميالدی2009 اوت يا آگوست سال 7 برابر با1388 امرداد ماه 16جمعه (
آي فكرش را ميكرد آه در بين اصالح طلبان از بين تمام آدم هايي 

ير حسين موسوي اينقدر در بين آه وجود دارند يك آدمي بنام م
رفسنجاني . اين حاال شده است. اصالح طلبان رهبر بال منازع شود

آدم قدرتمند در داخل رژيم است ولي حاال اهميت در خيابانها است، 
  ....در مردم و در اعتراضات مردمي است

آي . آقاي موسوي هي مطرح ميكند آه قانون اساسي ميثاق ماست
ن اساسي؟ اگرحرآت مردم مبنا و نجات دهنده گوش ميدهد به قانو

باشد، اگر اين بتواند اصالح طلبان را از باالي دار نجات بدهد بنا 
مگر اين آه آنها از ترس . براين اصالح طلبي از بين رفته است

مثل . مردم و حرآتشان به ولي فقيه پناهنده شوند و ندامت آنند
ا در زير شكنجه ندامت آنهايي آه در دادگاه ها ندامت ميكنند وي

را قبول ] ولي فقيه[بگويند آه ما اشتباه آرده ايم و . آرده اند
  .داريم و در زير لواي ولي فقيه زندگي شان را بكنند

   ۵بقيه در صفحه 

............................................. 
  بازداشتگاههای غير رسمی در تهران

   سپاه٥٩بازداشتگاه مخوف 
  اه نبوتبازداشتگ

  عشرت آباد
  بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب

   سپاه پاسداران٦٦
  بازداشتگاه قمر وزارت

   ٩بقيه در صفحه 

................................................. 
١٠بقيه در صفحه     "کيانوش آسا"به ياد   

...................................................  
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در در افشاگری های اخير مهدی کروبی افشاگری های اخير مهدی کروبی در حاشيه در حاشيه ََ
  رابطه با شکنجه و تجاوزات جنسی به جوانان کشوررابطه با شکنجه و تجاوزات جنسی به جوانان کشور

  !!در بازداشتگاه های جمهوری اسالمی ايراندر بازداشتگاه های جمهوری اسالمی ايران  
  احمد نوين احمد نوين 

اخيرًا مهدی کروبی در افشاء وضعيت اسف انگيز درون زندان های 
جمهوری اسالمی در رابطه با دستگير شدگان جنبش اعتراضی  اخير 

عده اى از افراد بازداشت شده مطرح " نوشته است مردم حق طلب، 
نموده اند آه برخى افراد با دختران بازداشتى با شدتى تجاوز نموده اند آه 

از . منجر به ايجاد جراحات و پارگى در سيستم تناسلى آنان گرديده است
سوى ديگر افرادى به پسرهاى جوان زندانى با حالتى وحشيانه تجاوز 

ى آه برخى دچار افسردگى و مشكالت جدى روحى و آرده اند به طور
  ."جسمى گرديده اند و در آنج خانه هاى خود خزيده اند

البته امروز اکثر قريب باتفاق مردم ايران ميدانند که درنده خوئی ماموران 
جمهوری اسالمی ايران در رابطه با زندانيان سياسی، حد و امنيتی رژيم 

 بسياری وجود دارد که از جمله در اسناد و مدارک. مرزی نميشناسد
 جهت در هم شکستن مبارزين مقاومی که 60  دهۀسالهای آغازين

شکنجه های قرون وسطائی و يا مدرن شکنجه گران، آنان را به زانو در 
 جنسی مزدوران اذيت و آزار های بسيار شديدنمی آورد، آنان را مورد 
  .رژيم در زندان قرار ميدادند

ِی زندانيان سياسی در زمان نظام سلطنتی نيز مرسوم اذيت و آزار جنس
بوده است، اما، ابعاد آن بنظر ميرسد که در مقايسه با جمهوری اسالمی 

بعنوان نمونه ميتوان به رفتارهای . ايران چندان گسترده نبوده است
  اشرف دهقانی و يا مادر شايگانسرکوبگرانه شکنجه گران دوران شاه با 

  .اشاره نمود
نمونه های جنايات جنسی شکنجه گران و زندانبانان رژيم جمهوری اما 

اسالمی ايران بقدری گسترده و متنوع است که روی شکنجه گران و 
بعنوان نمونه ميتوان در سال  .زندانبانان رژيم شاه را سپيد نموده است

 پخش قرص های  اخبار مربوط به به، در مقاطعی ، شمسی60های دهۀ 
  . زنان اشاره کرد های زندانخی از برضد حاملگی در

در همان  ميتوان يادآور شد که حجت االسالم  هادی غفاری جنايت کار 
 شب های بسيار و در همراهی با تجازگران جنسی  ،60سالهای دهۀ 

ديگر، به سلول های دختران زندانی سياسی باکره که حکم اعدام دريافت 
اع و بيگناه بزور تجاوز نموده بودند ميرفت  و به آن دختران بی دف

او اين بود که عمل او شرعی و متکی بر فتوای فالن آيت  توجيه. مينموند
اهللا مدافع شرع است که گفته بود ؛ دختران باکره ای که کشته ميشوند، به 

لذا، حجت االسالم هادی غفاری در همراهی با تجازگران . بهشت ميروند
اکره به سلول زندانها آنان  از اعدام دختران بقبل  جنسی ديگر، شب

  .مينمودندميرفت و به اين فرزندان اسير مردم، تجاوز جنسی  
در همان سالها، بارها اتفاق افتاده بود که برای درهم شکستن روحيه 
مقاومت مبارزين اسير، در مقابل چشمان مرد زندانی سياسی، به همسر 

ردسال زندانی سياسی اتفاق افتاده بود که حتی فرزند خ. او تجاوز شده بود
را در مقابل زندانی اسير لخت نموده و شکنجه گر قصد تجاوز به کودک 

  ... در مقابل پدر و يا مادر اسير را نموده بودند و 
که ) اعم از زن و مرد ( اگر روزی خاطرات دردناک همه زندانيان سياسی 

ته در زندان های جمهوری اسالمی ايران  مورد تجاوز جنسی  قرار گرف
اند، برشته تحرير در آيد، آنگاه، مردم ايران و افکار عمومی در جهان در 
خواهند يافت که رفتار آمران و عاملين جنايتکار جمهوری اسالمی ايران 
با زندانيان بی دفاع  همانند، تهاجمات لشگر خونخوار مهاجمی است، که 

 درهم  برای-از انجام هيچ جنايتی در مورد مردمان کشور اشغال شده
  .  خودداری ننموده اند–شکستن روحيه مقاومت آنان 

قبل از افشاگرهای اخير مهدی کروبی در رابطه با تجاوز به عنف به 
برخی از دختران، پسران، زنان و مردانی که  در جنبش اعتراضی اخير 
در ايران شرکت داشته اند، سازمان عفو بين المللی نيز در اين مورد 

رخی از اسيران آزاد شده نيز در نوشتارها و يا مصاحبه ب. هشدار داده بود
حتی خيلی . هايشان به شکنجه ها و تجاوزات جنسی اشاره نموده بودند

 آيت اهللا حسينعلی منتظری - 1365 در سال - سال قبل 23پيشتر ، يعنی 
" با ريسک سرکوب و خلع شدن از مقام وليعهدی روح اهللا خمينی، به آن 

می دانيد در زندان : " ... در نظام جهل و جنون  نوشت " رهبر فرهيخته 
مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسيدن به زندانيهای دختر جوان بعدأ ناچار 
شدند حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص 

  " !کنند؟ 

شهرمقدس " و برای اينکه نشان دهد که جنايات شنيع ويژۀ زندانهای 
نيست و بصورت يکی از روش های معمول در زندان های نظام " مشهد 

نيز ياد کرد و ! ) که مقدس خوانده نميشود( است ، از شهر ديگری 
آيا می دانيد در زندان شيراز دختری روزه دار را با  جرمی : " نوشت

و برای آنکه هيچ شک و "  مختصر بالفاصله پس از افطار اعدام کردند؟ 
آيا :  "  در رابطه با محلی بودن را بزدايد ، اضافه نمود شبهه ای احتمالی

می دانيد در بعضی زندان های جمهوری اسالمی دختران جوان را به زور 
 کتاب - 143 پيوست شماره – 511در صفحه " . ! (تصرف کرده اند؟ 

  ).خاطرات حسينعلی منتظری 
يست، با قبل از حسينعلی منتظری، نيروها مبارز آزادخواه و يا کمون

 از –انتشار اطالعات زندانيان سياسی ، بارها جنايات رژيم در زندانها را 
  . افشاء نموده بودند–جمله تجاوز جنسی به مبارزان و انقالبيون اسير را 

با توجه به توضيحات فوق الذکر، روشن است که شکنجه، ناقص العضو 
امری جديد در جمهوری اسالمی ايران .....  کردن، تجاوز به عنف و 

البته بنابر قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ، شکنجه قانونی . نيست
اما در اين نظام جهنمی بجای لفظ  شکنجه از کلمه تعزير استفاده . نيست 
" تمام ُکش" بجای ناقص عضو و کشتن در زير شکنجه ، از . ميشود

فتوای کردن اسير، استفاده ميشود و تجاوز به عنف نيز با چرخش قلم 
قابل .( آيت اهللا ، جلوگيری از رفتن دختران باکره به بهشت، تعبير ميشود

  آنچنان به دستگاه رهبری نزديک بود کههادی غفاری ذکراست که 
  .).صاحب شده بودکارخانه جوراب سازی  استاراليت را 

 البته اگر اينجا و آنجا اسناد اسرار جنايات رژيم در زمينه های مختلف، 
مثًال توسط رقبای ( ی انکار ناپذير به بيرون درز نموده است بگونه ا

اصالح طلب حکومتی که ايادی حکومتی ولی فقيه نميتوانسته اند به 
قطره " نظير افشاء –سادگی از کنار آن بگذرند و تجاهل به نادانی نمايند

، آنگاه آمران جنايت، در رابطه با اين ) قتل های زنجيره ای" چکانی
ا ، بناچار ، چاره کار را انتشار بيانيه رسمی و متهم کردن افشاگری ه

  .امنيتی رژيم يافته اند"  ماموران خودسر "
در اينگونه مواقع هم آنگاه ، آمرين واالمقام رژيم  ابائی نداشته و ندارند 

 از دم تيغ –که برخی از عاملين جنايات را، همچون گوسفند قربانی 
. ( ن از مهلکه رسوائی های بيشتر بدر برندبگذرانند، تا خود بسالمت، جا
 تيغ تيزی که - مثل قتل های زنجيرهای –البته در مواردی مشخص 

ميبايست گلوی سعيد  امامی را ببرد، تبديل به واجبی شد و با سوزاندن 
حنجره اش، او را خودکشی کرد،  يا در رابطه با جنايات مًاموران امنيتی 

 دانشجويان  کليه و سپس به-تير 18 –ه رژيم در حمله به کوی دانشگا
 ،  آنهمه سرکوب های خونين و وحشيانه 1378تير 23مبارز در 

دانشجويان توسط ماموران سرکوب را در دزيدن ريش تراش برقی يکی 
از دانشجويان توسط ماموران ، خالصه و باصطالح خودشان است اصل 

  . ).قضيه مالی شده است 
م در اعتراض به حق کشی های مرسوم در پس از خيزش اخير توده مرد

جمهوری اسالمی، عکس العمل رژيم در مقابل تظاهرات آرام  و بدور از 
به " دندان گرگ " خشونت مردم،  آنچنان وحشيانه بود که اين بار 

  . استخوان رسيد
ولی فقيه آنچنان در تحکيم قدرت بالمنازع و انحصاری شتاب زده گی 

 استيصال مردم حساب باز کرده بود و آنچنان بخرج داد و آنچنان برای
 رقبای درون حکومتی را دست کم گرفته بود که تصور ميکرد با يک الدرم

  . ، همه را به عقب نشينی وادار خواهد کرد بلدرم
مردم که با انباشته شدن درد . اما محاسبات رهبر نظام، غلط از آب در آمد

ان، بمانند فنری که بيش از  مظلوميت شان و خشم فروخفته ش-و رنجشان
 آماده بودند که از جای بجهند و ولی فقيه را برسر -ّحد فشرده شده باشد 

جايش بنشانند، بار ديگر گسترده تر از دفعات پيشين بميدان آمدند ونشان 
دادند که ظرفيت مقابله با نظام واليت فقيه، برای فرستادن آن به زباله دان 

آنجا که فاقد تشکل سراسری نيرومندی هستند ، اما، از . تاريخ را دارند
لذا از شکاف های ياد شده در بين باالئی ها، برای مقابله با قدرت فائقه 

  . در نظام سود بردند
رياست جمهوری " انتخابات "هم زمان بودن خشم مردم و خشم بازندگان 

هر کدام بنا بر برداشتش از بيعدالتی های جاری در نظام جمهوری ( 
نيروئی را به صحنه آورد که قدرقدرتی ولی فقيه را به چالش ) می اسال
محاسبات احمقانه ولی فقيه و رئيس جمهور مورد حمايتش که . کشيد

تصور ميکردند با سرکوب کور و قهر ضد انقالبی گسترده  قادر خواهند 
بود مردم را بعقب نشينی و رقبا را به سکوت وادارند، يکسره غلط از کار 

 شده بود، با آغاز." دهيدرًای مرا پس "شعارهای مردم که با .  در آمد
مرگ بر " ، ." دولت جنايت ميکند، رهبر حمايت ميکند" ارتقاء به 
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لرزه بر اندام .... و " زندانی سياسی آزاد بايد گردد " ، " ديکتاتور
  .دستگاه واليت افکند 

ين کشيدن نظام هرجه بيشتر مردم را سرکوب کردند، مردم مصمم تر به پائ
رياست جمهوری را بيشتر ترساندند، " انتخابات "هرچه بازندگان . شدند

آنان را بيشتر از آينده خويش در نظام واليت فقيه  نا اميد کردند و لذا 
  . پايدار تر در ادمه اعتراضا تشان

رياست جمهوری در تداوم جنبش اعتراضی مردم و " انتخابات "بازندگان 
خشونت دستگاه والئی ، بيشتر متوجه شدند که ديگر تنها تشديد تهديد و 

موقعيت سياسی  آنان در اين نظام نيست که  بخطر افتاده است، بلکه 
آنان به وضوح ديدند که ممۀ پلوراليستی . جانشان نيز ميتواند بخطر افتد

درون حکومت را ، لولوی فاشيسم والئی  به انحصار خود درآورده است 
ا ميبايست با خفت و خواری به پابوس ولی فقيه و اعوان و و اگر نجنبند ي

انصارش بروند  و از صحنۀ سياست کنار بروند و  يا ميبايست از جان و 
  . نيز دست بشويند- و يا هردوی اينها –يا آبروی شان 

اين بار آنچنان صدای پای فاشيسم والئی به وضوح بگوش ميرسيد که 
ظه کاری و پراگماتيسم شهرت داشت حتی هاشمی رفسنجانی که به محاف

  . رانيز به وحشت انداخته است
رياست جمهوری در دوره دهم  " انتخابات "مقاومت مردم و بازندگان 

قدرت فائقه برای . بيش از پيش، دستگاه واليت را منزوی و لرزان نمود
ماموران امنيتی . حفظ موقعيت انحصاريش، بر شدت خشونت هايش افزود

رض اسيری را کاالئی ميديدند که که به محض اسارت، رژيم هر معت
برای آنان اسيران نافرمان بمثابه بردگان . مايملکشان محسوب ميشد

  .شورشگری بودند که ميبايست همه قدرت مقاومتشان درهم شکسته شود
 اگر برای درهم شکستن روحيه بردگان شورشگر نگون بخت و دادن 

قرون وسطی، حاکمان ظالم آن بردگان درس عبرت به بقيه بردگان قبل از 
شورشگر اسير را به صليب کشيدند، در قرن بيست و يکم ، شکنجه گران 
و زندانبانان ميخواستند هم از اسراء، موم بسازند تا هر زمان که خواستند 
آنان را بُفرمی که مورد پسند ولی فقيه است در آورند و هم قربانيان اسير 

نان در مقابل ديگران درهم بشکنند که پس از را برای عبرت ديگران آنچ
، مردم ليزی ترس را در لباس هايشان حس کنند  "غائله" احتمالی پايان 

" حکومت خدا بر زمين "در مقابل  " و از اين پس خويشتن دار باشند و 
لذا شکستن دندان، دست و پا، سر و گردن و يا دريدن شکم و .   تسليم 

قبًال چنين اعمالی را با اجرای طرح . ايز شددر آوردن  چشم  اسير، ج
در مواردی توانسته . آزمايش کرده بودند" اشرار" امنيت ملی بر روی 

  . بودند آن قربانيان منفرد را دست ساز نمايند و به تسليم وادارند
آنان بر روی روحيه شورشگر و . اما اينبار در محاسبه اشتباه کردند

آنان . جوانان حساب باز نکرده بودندروحيه همبستگی و حق طلبانه 
تصور نميکردند اين جوانان با چنين روحيه رزمنده و مصمم ، با َمحمل 

با اعتماد به نفس ديگری به ... کردن، سپر کردن موسوی، کروبی و 
لذا، سرکوبگران مصمم شدند که بوسيله ديگری روحيه . ميدان آمده اند

  .جوانان را درهم بشکنند 
مصمم شدند که آنچنان روحيه اسرا را در زندانهای قرون  سرکوبگران 

وسطائی و ديگر جوانان حق طلب  در بيرون زندان را  درهم شکنند که 
، به سمبل های بی روحيه گی و سرخوردگی " ائلهغپايان "آنان پس از 

مبدل شوند و در خدمت درهم شکستن روحيه همه جوانان خارج از زندان 
 وار بودند که شکنجه آنچنان مًوثر واقع شود که اين اميد. ، تبديل گردند
 در کام کشند و دچار افسردگى و مشكالت زبانزندان بيرون قربانيان، در 

  . جدى روحى و جسمى گرديده و به پستوی خانه هاىشان پناه ببرند
پس از آن ديگر خشونت و  سبعيت شکنجه گران و ديگر زندانبانان  

نيز ديگر چاره .. م، شکستن دست و پا و دريدن شک. مرزی نميشناخت
پس  آن روش های قرون وسطائی تجاوز به عنف نيز . ساز جالدان نبود

 در ابعادی وسيعتر بخدمت گرفته – شمسی 60 همانند سال های دهۀ –
  .ديگر هيچ حرمت انسانی محترم شناخته نميشد. شد

يگر در مقابل د. خبر اين جنايات شنيع به بيرون از زندان نيز رخنه کرد
 متولد نشده بودند و يا 60جوانانی که در زمان وقايع سال های دهۀ 

نميشد ) لذا بيخبر از ابعاد جنايات آن سال ها ( کودکان خردسالی بودند 
اکنون ديگر نميشد اين جوانان را دمکرات، بی دين . تجاهل به نادانی کرد

از طرف .  کردمجازات های اسالمی معرفی" شايسته"و يا کمونيست ، 
ديگر رهبر نظام آنچنان مورد نفرت توده های حق طلب و سرزنش 

اميد بازگشت " رياست جمهوری  گرفته بود که ، " انتخابات "بازندگان 
لذا چاره ديگری جز . از هر طرف، فکری عبث بود"  به گذشته طالئی 

  .باقی نمانده بود" مقام معظم رهبری" از " سيلی خوردگان"همدردی با 
 برای پاشيدن خاک به چشم مردم، علی خامنه ای دستور بستن زندان 

توگوئی که اينگونه جنايات در طول حيات ننگين .  کهريزک را صادر کرد

در اين . جمهوری اسالمی، تنها در بازداشتگاه کهريزک اتفاق افتاده بود
رياست جمهوری، از ترس سرنوشت " انتخابات "ميان، احتماًال بازندگان 

محتومشان در زير سلطه خونخوار ولی فقيه ، چاره ديگری جز همدردی 
  . با جوانان و چنگ کشيدن بر چهره منفور رهبر نميبينند

جنبش آزاديخواهانه مردم، طبعًا از اين گستردگی شکاف ميان باالئی ها 
در اين سپر کردن و سپر شدن سود مشترکی . استفاده بهينه خواهد کرد

 درهم شکستن قدرقدرتی ولی فقيه، بگونه ای جبران وجود دارد، و آن 
  . ناپذير است

ضمنًا بايد توجه داشت که با وجود اينکه اينگونه اعمال جنايتکارانه رژيم 
بارها قبل از اين نيز توسط عناصر و نيروهای مبارز افشاء شده است، اما 
 ، اين بار افشاء شکنجه های بشدت وحشيانه و تجاوز جنسی به جوانان
مبارز در زندانها ، توسط مهدی کروبی که همواره مورد اعتماد روح اهللا 
خمينی بوده،  دو دوره رئيس مجلس شورای اسالمی رژيم و پايه گذار 

 رسيدی به تظلم خواهی  جهت ميشددبنيادی که ادعا( بنياد شهيد رژيم 
 طرح شده است، لذا نامه او بهم.) ، بنا گرديده استقربانيان سرکوب شده

هاشمی رفسنجانی در رابطه با تجاوزات جنسی به جوانان مبارز در زندان 
  .های ولی فقيه، به مثابه دادنامه ای رسمی ميتواند تلقی شود

بيهوده نيست که مهدی کروبی برخالف معمول، اينبار برای تظلم خواهی، 
به رئيس مجلس خبرگان . مستقيمًا به ولی فقيه مراجعه نکرده است

و شورای تشخيص .)  قانونًا حق برکناری رهبر را داردارگانی که(
ميتوان اين عمل کروبی ر اينگونه . مصلحت نطام  مراجعه کرده است

امری . که او ديگر علی خامنه ای را مقام صالح و بی طرف نميداندفهميد 
شک و ترديد . است" مقام معظم رهبری " که بمثابه شليک به گيجگاه 

 و در نتيجه عدم" رهبر"معنای عادل ندانستن هائی از اين قبيل به 
  .علی خامنه ای برای نشستن در جايگاه واليت فقيه استصالحيت 

 بويژه از جانب شخصی –هواداران ولی فقيه و خود او با انتشار اين نامه 
اگر در . قرار گرفته اندنظيري  در مخمصه کم  –نظير مهدی کروبی 
شود معاوم ) اه قضاوت افکار عمومی مثال در دادگ( محکمه ای عادالنه 

که علی خامنه ای از وقوع اين جنايات با خبر بوده است و اقدامی جدی 
که بعمل ( برای مجازات آمرين و عاملين جنايات بعمل نياورده است 

اگر . آنگاه ميبايست  از مقام رهبری، کنار گذاشته شود! ) نياورده است
ای، بدون اطالع او اين اعمال ادعا شود که در حاکميت علی خامنه 

ضدانسانی معمول بوده است ،به واقع پذيرفته اين امر است که او لياقت 
  . ندارد بعنوان ولی فقيه ، در رهبری اين نظام باقی بماند

جمهوری رياست  فراموش نکنيم که در اين مقطع، اين جنايات در دوران 
که ، بکرات مورد مقامی . بوقوع پيوسته است) محمود احمدی نژاد ( 

  .قرار گرفته است" مقام معظم رهبری " حمايت 
رئيس ارگانی که ( لذا اکنون اهميت ارسال اين نامه به هاشمی رفسنجانی 

  . ، بيش از پيش ملموس ميشود)  امکان برکناری رهبر را دارد ًاقانون
مهدی کروبی با انتشار علنی اين نامه ، خود را در موقعيتی قرار داده 

" رهبر شيعيان جهان " که يا بعنوان اتهام زنی  که آبروی اسالم و است
امری که ( را به مخاطره انداخته است، ميبايست محاکمه و مجازات شود 

و يا آنکه با پيگيری در امر ) در نظام ضد انسانی واليت فقيه محتمل است 
(  تعقيب آمران و عاملين تجاوز جنسی و شکنجه گران جوانان کشور 

، نشان دهد که شکاف در بين باالئی ها  بگونه ای ) در مقطع کنونی اقلال
عميق شده است که  توده ستمديده و لگدمال شده نيز ميتواند تاکتيک  سپر کردن  

  .رياست جمهوری دوره دهم را  باز هم ادامه دهد"انتخابات "بازندگان
لدرم بالدرم به واقع مهدی کروبی نه تنها موقعيت سياسی اش را، بلکه با 

لذا . جانش را در معرض خطر قرار داده اند... خامنه ی ، احمدی نژاد و 
او اکنون برای نجات خود، خامنه ای را بگروگان گرفته است و روحانيت 
شيعه را به داوری خوانده است و به زبان بی زبانی از آنان ميپرسد که آيا 

به تباهی بکشند تا را " بيضۀ اسالم" باز هم ميخواهند با سکوتشان، 
  ؟.جائی که  ناموس دراسالم نيز فدای مصالح عاليه رهبری شود

راه نجات جامعه از چنگال خون ريز واليت فقيه، و نابسامانی هائی که 
اين نظام فاسد بر جامع ما تحميل نموده است،   تداوم جنبش اعتراضی 

تشکل مردم، سازماندهی تشکل های مردمی، هماهنگی و اتحادعمل اين 
ها، نافرمانی مدنی و حکومت ناپذير کردن کشور برای رهبران اين نظام و 
عاقبت بزير کشيدن رژيم واليت فقيه و استقرار حکومتی متکی بر نيروی 
مردم آزاديخواه و برابری طلب و در رًاس آن طبقه کارگر و زحمتکشان 

  .کشور است
  .به اميد دست يابی مردم به حق تعيين سرنوشتشان

  گون باد رژيم جمهوری اسالمی ايرانسرن
   زنده باد سسياليسم–زنده باد آزادی 
  2009اگوستی ١٣
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 ها گريبان تان" ترانه"
 ! را رها نخواهند کرد

  ارژنگ بامشاد
 مرداد ١٩دوشنبه " بيست و سی"کودتا در برنامه " سيمای"شبکه دوم  

 دستگيری،  مصاحبه هائی پخش کرد تا به اصطالح خود، خبر  ٨٨
شکنجه و تجاوز به ترانه موسوی را شايعه بنامند و صورت مسئله را کأل 

در اين برنامه در ابتدا با يک به اصطالح کارمند ثبت احوال . پاک کنند
مصاحبه شده که گفت تنها سه نفر به نام ترانه موسوی در جهان وجود 

ی يکی در ونکوور کانادا، يکی در پاريس و يکی هم طفل دو ساله ا. دارد
با يک گشت و گذار در اينترنت روشن می شود که حداقل دو . در ايران

يکی ترانه موسوی عضو گروه . ترانه موسوی ديگر در ايران وجود دارند
 در ٨٨ خرداد ٢٠ و ١٩؛ ١٨ويژه بانوان که در " ارکيده " موسيقی پاپ

و ديگری دانش آموز فارغ التحصيل . تاالر وحدت کنسرتی برگزار کرد
ی کودکان و نوجوانان آموزشگاه پارس، دوره ارف، در سال موسيق
 که عکس دسته جمعی شان در اينترنت موجود است و عکس ١٣٨٧

اگر به گشت و گذار اينترنتی ادامه دهيم و يا .  می باشد١٩ترانه شماره 
 ترانه ۶۵ ثبت و احوال مراجعه کنيم، حداقل با  اگر به سايت سازمان

اما در قسمت بعدی اين فيلم، . واهيم شدموسوی ديگر هم روبرو خ
به خانواده ای مراجعه می کند که " بيست و سی"مصاحبه کننده برنامه 

دقت در عکس هايی . دخترشان ترانه نام دارد و در کانادا زندگی می کند
که مصاحبه کننده به خانواده نشان می دهد و عکس هايی که روی و زير 

، کامأل روشن می کند که عکسی که به مامور نيروی انتظامی هست ميز 
خانواده نشان داده می شود با عکس ترانه موسوی که در حوالی مسجد 

  .قبا دستگير شده، يکی نيست
کودتا، به چنين تالش مذبوحانه ای دست می زند تا " سيمای"اما چرا 

آيا اين که چند ترانه موسوی . اساسأ منکر دستگيری ترانه موسوی شود؟
 يا در جهان وجود دارند، مسئله ی اصلی را حل می کند؟ در کشور و

 که در ١٣۶٠سئوال کليدی اين است که بر سر ترانه موسوی متولد 
 در  ٨٨ تير٧ و در  تقاطع ميرداماد و شريعتی کالس آرايشگری داشت

 دستگير و به ساختمانی اطراف  اطراف مسجد قبا در خيابان شريعتی
کس او نيز هم اکنون در اکثر وبسايت ها ميدان نوبيناد برده شده و ع

کودتا و تمامی کسانی که می " سيمای"موجود است، چه آمده است ؟ 
خواهند بر اين جنايت سرپوش بگذارند و يا آن را کتمان کنند، نه تنها در 

 جرمشان از عامالن اين گونه  کنار جنايت کاران قرار می گيرند بلکه
  .جنايات کمتر نيست

 کردن آثار جرم و جنايت، سياست مرسوم حکومت واليت سياست نابود
در همين چند هفته ی اخير، رهبر کودتا، پس از آن که . فقيه هست

اعتراضات، پيرامون شکنجه و زجرکش کردن ها در بازداشتگاه کهريزک 
باال گرفت، برای پاک کردن آثار جرم و جنايت ، دستور تعطليلی آن را 

هم وقتی به فرمان خمينی هزاران زندانی  ۶٧در تابستان . صادر کرد
سياسی را تيرباران و يا حلق آويز کردند، اجساد قربانيان را در ماشين 
های حمل گوشت می ريختند و در گورهای دسته جمعی در بهشت زهرا و 
خاوران به خاک می سپردند، با اين اميد که اثری از اين جنايت باقی 

نيک می دانيم . ه ره به جائی نخواهند برداما اين تالش های رذيالن. نماند
 ۶٧که امروز، خاوران ميعادگاه خانوداه ها و دوستاران قربانيان تابستان 

امروز هم اگر کهريزک را تعطيل کردند تا آثار جرم را نابود . شده است
 شکنجه شده اند  سازند، تمامی کسانی که در اين شکنجه گاه و کشتارگاه

زيزانشان را از دست داده اند، شاهدان زنده ای و خانواده هايی که ع
هستند، که نخواهند گذاشت اين جنايت ضد بشری به فراموشی سپرده 

  .شود
مردم کشور با . دوران اعمال جنايت و سرپوش گذاشتن بر آن گذشته است

مردم جهان به همت جوانان . چشمان باز همه چيز را زير کنترل دارند
يران می گذرد آگاه شده و آن ها را با دقت دنبال کشور، از مسائلی که در ا

در ميان حکومتی يان نيز ديگر وفاق برای سرپوش گذاشتن بر . می کنند
جنايات موجود نيست، زيرا بخشی از وفاداران نظام اسالمی نيز در زير 
تيغ سرکوب قرار گرفته اند و از اين رو بخشی از جنايات کودتاچيان 

و اين خود عنصری است که کار را بر .  می شود افشاء  آن ها هم توسط
  . جانيان کودتاچی مشکل ساخته است

حال که مردم ايران و جهان با چشمان باز و نگران، جنايات دستگاه 
واليت فقيه را تحت نظر دارند، اجازه نخواهند داد قربانيان سرکوب 

انه حاال ديگر تر.  اعتراضات مردمی به فراموشی سپرده شوند وحشيانه
او سمبل معصوميت يک ملت در برابر . موسوی تنها يک قربانی نيست

همان . کودتاچيان است که زجرکش شده و پيکرش را به آتش سپرده اند
گونه که ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی که سينه های گرم شان با گلوله 

شکافته شد، تنها دو قربانی نيستند، " سربازان گمنام امام زمان"های 
ها نماد مقاومت شورانگيز ملتی هستند که در برابر گلوله های آن 

از اين روست که خون ترانه ها، نداها، . کودتاچيان سينه سپر کرده اند
سهراب ها، اشکان ها، و صد ها جوان ديگر، گريبان جانيان و آمران و 

نه تنها قربانيان . فتوادهنده گان اين جنايت ها را رها نخواهند کرد
 زجرکش و تمام ۶٠ت اخير، بلکه هزاران نفری که در تابستان اعتراضا

، تمامی ۶٧ قتل عام شده ی تابستان  کش شدند، تمامی زندانيان سياسی
تجاوز قرار گرفتند، تمامی  دختران باکره ای که قبل از اعدام مورد

 مآموران  قربانيان قتل های زنجيره ای ؛ تمامی قربانيان ترورهای
ر چهارگوشه ی جهان، تمامی تيرباران شده های وزارت اطالعات د

کردستان، بلوچستان و ديگر مناطق؛ نيز پرونده هايی بازی هستند که 
گريبان فتوادهنده گان، آمران و مجريان اين جنايت های ضدبشری را 

  .آن روز دور نيست. خواهند گرفت
اکنون که دستگاه های جور و جنايت واليت فقيه، زير ضربات خشم 

م قرار گرفته اند، بايد که تمامی اين پرونده ها را مجددأ بازگشائی مرد
حاال که ميزان بی رحمی دستگاه واليت و مدعيان ارتباط با امام . کرد

بر همگان آشکار می شود، بايد که تمامی "  گمنامش سربازان"زمان و 
ظرفيت های اعتراضی سرکوب شده گان را جمع کرد و نيروی 

بسيارند خانواده های داغ ديده ای که تاکنون . مان داددادخواهی را ساز
در تنهائی درد کشيده اند و احساس بی پناهی کرده اند، بايد به سراغ آن 

 نشان داد که می توان متحدانه، در کنار خانواده  بايد به آن ها. ها رفت
های قربانيان اخير، برای دادخواهی خون به ناحق ريخته ی 

  اين نيرو، نيروهای خانواده های داغ ديده،. کردعزيزانشان، اقدام 
نبايد اجازه داد اين جنايات به فراموشی . نيروی عظيم دادخواهی است

اگر اصلی ترين نيروی جنبش مبارزه عليه آپارتايد جنسی . سپرده شود
اگر اصلی ترين , جنبش زنان ايران است, و قوانين ظالمانه ضد زن

ه دارانه در حوزه اشتغال جنبش کارگری نيروی اعتراض به قوانين برد
اصلی ترين نيروی دادخواهی عليه شکنجه و اعدام وتجاوز در , است

آن چه اکنون . خانواده ها و بازماندگان اين قربانيان هستند, زندان ها
اهميت حياتی دارد شکل گيری جنبش دادخواهی بازماندگان قربانيان 

ی تواند بر گرد دادخواهی شکنجه و تجاوز است که حلقه مقدم آن م
شکنجه شده گان اعتراضات اخير شکل گيرد تا در فرصت مناسب، 

فقط از طريق همدلی و . تمامی جانيان به پای ميز محاکمه کشيده شوند
همبستگی قربانيان شکنجه ها و تبديل آنان به صدای مظلوميت جنبشی 

می توان مستقل و دادخواهانه عليه شکنجه و تجاوز و اعدام است که 
مبارزه موثرتری را عليه شکنجه گران و متجاوزان و جانيان حکومتی 

  .به پيش برد تا بساط شکنجه و اعدام، از اين سرزمين رخت بر بندد
   ٢٠٠٩ اگوست ١٢ ـ ١٣٨٨ مرداد ٢١

…………………………………….  
 سايت خبری راه کارگر 

 گفتگو با  معلم بلوچ،١٥هجوم نيروهای امنيتی و بازداشت 
يکی از قربانيان تجاوز جنسی در زندان های جمهوری 

، سخنگوی عفو بين الملل خواستار حضور ناظران اسالمی
، !حقوق بشر در دادگاه تهران و محاکمه شکنجه گران شد

اين دولت ! مرگ بر ديکتاتور: تظاهرات در بازار تهران
، بياينه جديد سازمان مجاهدين مشروعيت ندارد, بيچاره

مسئول نهايی و اصلی حوادث کهريزک :انقالب اسالمی 
موج شکايات مردمی از شکنجه گران و احمدی نژاد است، 

، متجاوزان جنسی رژيم، نگاهی به مشکالت کنونی کارگران
لينک ده خبرگزاری و رسانه جهان در مورد تجاوز به 

تظاهرات و درگيری در بازار  ،  اعتصابزندانيان در ايران،
 ، اخباری از بازار تهران، امروز، حضور گسترده تهران

نيروهای سرکوبگر در بازار و خيابانهای اطراف آن، 
، واکنش افشاگری رويا طلوعی در باره تجاوز در زندان

نيروهای رژيم در مورد نامه کروبی دال بر تجاوز و هتک 
اير اخبار در سايت خبری راه حرمت زندانيان سياسی و س

  کارگر 
.............................................  
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  مصا حبه راديو سپهر با محمد رضا شالگونی 
  ،پيرامون تنفيذ و تحليف محمود احمدی نژاد
   .... وبلبشو دستگاه  واليت فقيه و سير حوادث پس از آن

 اوت يا 7 برابر با1388ه  امرداد ما16جمعه (در برنامه امروز  : رحيمی
طبق روال جمعه ها، به گفتگو می نشينيم با )  ميالدی2009آگوست سال 

آقای محمدرضا شالگونی از فعالين سياسي چپ اپوزيسيون خارج از 
. کشور و از تحليل گران برجسته مسائل سياسي ايران، منطقه و جهان

 خودتان پس از آقای شالگونی با درود به شما وخوشامد مجدد به برنامه
  .يك هفته آه اين شانس را بنده نداشتم آه در خدمت شما باشم

 سالم عرض می کنم آقای رحيمی لطفتان زياد و :محمد رضا شالگونی 
و سالم عرض می کنم خدمت شنوندگان . تشکر می کنم از محبت هايتان

  .در خدمتتان هستم. عزيز راديو سپهر
تا قبل از مراسم تنفيذ و تحليف احمدي  اقاي شالگوني از آنجا آه :رحيمي 

نژاد ايشان به هر حال رئيس جمهوري بود آه داشت آخرين روزهاي 
 ساله خودش را ميگذراند حاال آه ايشان با طي اين مراسم بار 4دوره 

ديگر در همان سمت مشغول به آار است اين تدوام چه اثري بر روي 
   گذاشت؟روند امور و چه تاثيري بر حرآت مردم خواهد

همين آه ديديد آه در هر دو .  يك چيز روشن است:محمد رضا شالگونی 
اوًال آه اختالف . مراسم تنفيذ و باصطالح تحليف اوضاع غير عادي بود

بزرگ در درون حكومت وجود دارد آه در تمام دوره عمر جمهوري 
د اينها هميشه اختالفاتي داشتند منتها دراين ابعا. اسالمي بي سابقه است

آه ولي فقيه زير دست و پا بماند و آسي براي حرفهايش تره خرد نكند يك 
رئيس جمهور آه انتخاباتي او را روي آار آورده . چيز بي سابقه است

و . زير سوال باشد و خودش اينقدر بي اعتبار شده باشد بي سابقه است
 به 57مهمتر از همه اينها حرآتي آه مردم شروع آرده اند از انقالب سال 

 70در مراسم تحليف مجلس شوراي اسالمي حدود . اينور بي سابقه است
نفر از نمايندگان فراآسيون اقليت در جلسه شرآت نكرده بودند و يكعده اي 

يا . هم وقتي احمدي نژاد شروع به سخنراني ميكند بلند ميشوند ميروند
 به او مثًال در مراسم تنفيذ در پيش خامنه اي آه حكم رياست جمهوري را

ميداد اوضاع آنقدر خراب بود آه صدا و سيماي جمهوري اسالمي مراسم 
و اختالفات درون خود جريانات تماميت گرا و يا . را مستقيم پخش نميكند

بقول خودشان اصولگرا ابعادي دارد آه يكدفعه دو سوم نمايندگان مجلس 
'' رهبر''ه نامه مي نويسند و بي اعتنايي احمدي نژاد به فرمان و يا توصي

يا مثًال يكعده زيادي از نمايندگان مجلس مي خواستند . را تقبيح مي آنند
و يا آدمي مثل محسني اژه . آدم بفرستند از زندان آهريزك بازرسي آنند

بود از طرف احمدي نژاد آنار ] نظام[اي آه يكي از جانوران خطرناك 
ارد آه او به قرائن و يا بعضي خبر ها نشان از اين د. گذاشته ميشود

خامنه اي گزارش داده آه وزارت اطالعات خبر ندارد آه در بعضي از 
وهمچنين در باره نحوه انتخابات آه چطور آرده اند . زندانها چه ميگذرد

و احمدي نژاد ديده آه وزير اطال عاتش از باالي . بعضي گزارشات داده
ف را آنار اينها باعث شده آه طر. گزارش ميدهد'' رهبر'' سر او به 

وضع غير عادي ] نشان ميدهد[همه اينها را آه در نطر بگيريد . بگذارد
  . است و رژيم آنطوري تعادل عادي ندارد

اين حكومت از روز اول هم يك حكومت استبدادي بود هر چند آه از بطن 
اختيارات ولي فقيه در حد اختيارات يك سلطان . يك انقالب بيرون آمده بود

حتي روي آاغذ ما را به دوره . مطلقه، سلطنت مطلقه استمطلقه، پادشاه 
واقعيت اين است آه روي آاغذ . قبل از مشروطيت برگردانده است

اختياراتي آه ولي فقيه دارد با اختيارات قبل از دوره مشروطيت قابل 
حاال مي بينيد آه اين روز ها . آه نماينده خداست... ظل اهللا و. قياس است

چه خواسته يا چه ''آقا ''ام زمان و تماس با امام زمان و بحث رابطه با ام
فكرش را . گويي آه ما در عهد بوق زندگي ميكنيم. نخواسته داغ شده

بكنيد آه يك موجود خيالي را اينقدر بزرگش آرده اند آه اين موجود خيالي 
و اين . در ذهن ما، خانه هاي ما، در مطبوعات و در همه جا حضور دارد

منتها عليرغم اين، در اين روزها بعد از انتخابات . اآي استچيز وحشتن
مسئله آش پيدا ميكند و نشان ميدهد آه رژيم تعادل خود را از دست داده 

يعني آار هايي آه اتفاق مي افتد به نظر من آار هاي معمولي . است
  .نيستند و حالت تعادل از بين رفته است

 آيا واقعًا احمدي نژاد آنطور بي مثًال چرا جريان مشايي آنقدر بزرگ شد؟
اعتنايي آرده بود؟ اگر اينطور بود آيا خامنه اي حتي در بين آنها محلي از 

دستور داده بود آيا ] خامنه اي[اعراب ندارد و او را بازي ميگيرند؟ و اگر
زورش نمي رسيد به اينها؟ مثًال صفار هرندي آدمي راآنار مي گذارند و 

ما بر گرديد و او ميگويد آه من بر نميگردم و از بعد دوباره ميگويند ش
فكرش را بكنيد اينها آدمهاي مخالف دولت يا حتي اصالح . اين داستانها

حتي . طلبان نيستند بلكه داخل خود آن باند و مافياي اصولگرايان هستند
وقتي رئيس مجلس آه خودش يكي از آنهاست دارد به اينصورت 

ء مختلف مي آيد و يك حرفهايي   و به انحانارضايتي خود را نشان ميدهد
از [او را تهديد ميكنند آه ] در مجلس[ميزند آه حتي طرفداران احمدي نژاد

وقتي آه توهين به يك . برميداريم و از اين داستانها] رياست مجلس
سلسله از اصولگرايان را وسيله قرار ميدهند آه در بين خودشان دعوا 

وقتي آه . ن ميدهد آه تعادل وجود نداردهايشان را علني بكنند، نشا
جواناني را آه دستگير آرده اند و اعتراف هم آرده اند آه آنها را دستگير 
آرده اند و به خانواده هاشان آدرس داده اند آه برويد فالن جامالقات بكنيد 
و يا مثًال فالن روز آزادش ميكنيم و بعد جنازه اش را به خانواده تحويل 

 حكومتي هر قدر هم خونريز و مستبد باشد علي القاعده يك هيچ. ميدهند
منظورم از عقالنيت اين است آه منافع (عقالنيتي در سيستم خودش دارد 

،اين نشان دهنده يك تنش هايي در درون باند هاي )خود را مصاحبه ميكند
رژيم است آه آدم هر طور نگاه ميكند مي بيند آه با هيچ حسابي جور در 

يعني آيا  اينها مي خواستند مردم را مرعوب آنند؟ پس چرا . نمي آيد
اينطوري؟ چرا آنهايي را آه اعتراف آرده اند آه دستگير شان آرده اند 
مي برند مي آشند و بعد جنازه را ميدهند؟ همه اينها را آه آنار هم بچينيم 

و از طرف ديگر و مهمتر از . مي بينيم آه قضيه خيلي بيخ پيدا آرده است
مهم نيست آه دامنه حرآتها حاال . مه اينكه حرآت مردم را مي بينيده

مي بينيم آه . چقدر است، يعني چقدر به خيابان مي آيند و اعتراض ميكنند
ولي مهم اين نيست، مهم تداوم جنبش در . واقعًا باز هم قابل توجه است

ا خود اين ظرفيت و پتانسيل انفجاري نارضايتي مردم ر. زير سرآوب است
اين يك چيزي شبيه و حتي از جهاتي شايد پر دامنه تر از . نشان ميدهد

جوانترها شايد ندانند ولي ما ميدانيم آه .  است57ماجراي انقالب 
اينطوري نبود آه بال فاصله با يك سوت زدن مردم بريزند خيابان و شاه 

از حتي اگر يادتان باشد بعد . بگير و ببند ها بود. برود و خميني بيايد
اينكه خميني آمد يك دوره ي يك هفته اي بگير و ببند هاي تند و شديدي 

هر دولت . اينطوري نيست آه قضيه راحت پيش رفته باشد. اتفاق افتاد
  .مستبدي با يك صلوات آه از بين نميرود

جريان تداوم مبارزات مردم آه از هر فرصتي استفاده ميكنند آه در 
بنا بر . دثه بي نظير و بي سابقه اي استنارضايي شان را نشان دهند، حا

به . اين من فكر ميكنم آه رژيم بهيچوجه به حالت قبلي نمي تواند بر گردد
و حاال هم حتي در سطح بين المللي اينها هر مذاآره . اين سادگي ها نيست

از موضع يك ظرف شكسته اي آه . اي بكنند از موضع ضعف خواهند آرد
ديگر . اند و همه هم شورش مردم را ديده اندمردم عليه اش شورش آرده 

آسي احمدي نژاد را آه برود خودش را ناجي ملل تحت ستم قلمداد آند 
حاال ديگر خيلي خنده دار و . از اول هم جدي نمي گرفتند. جدي نميگيرد

) احمدي نژاد(رقت انگيز است آه خامنه اي بيايد بگويد آه مردم ايران او 
ردم؟ مردم بخش وسيع شان نشان دادند آه چه مي آدام م. را مي خواهند

بنا بر اين من فكر ميكنم در يك آالم قضيه . خواهند و چه نمي خواهند
هيچ اتفاقي . خيلي عوض شده است واصًال قابل برگشت به قبل هم نيست

هم نيفتد جمهوري اسالمي ضربه اي را خورده است آه عواقبش را در 
تفاقي هم فعًال نيفتد رژيم امكان و شانس هيچ ا. زمان خودش خواهيم ديد

  .هاي بزرگ خودش را براي بقا از دست داده است
 آقاي شالگوني همانطور آه در جناح مردم مي بينيم آه آقاي :رحيمي

آروبي هست، آقاي مير حسين موسوي هست، باز در عين حال ميگويند 
را نمي آه اين خود مردم هستند آه تصميم ميگيرند ؛ يك فرد شاخصي 

به همان گونه هم . بينيم آه بگوييم رهبري اين جناح را او بعهده دارد
وقتي خوب دقيق ميشوي ميبيني آه در آن جناح نظام هم نه خامنه اي را 
ميتوان گفت آه همه قدرت در دست او است و اوست آه تصميم ميگيرد و 

هست نه احمدي نژاد است و نه آساني آه پشت پرده هستند نامي ازشان 
در . وميشود بطور دقيق گفت آه آن افراد هستند آه دارند تصميم ميگيرند

  اين بلبشو دو سويه چه بر سر مملكت خواهد آمد؟
 بلبشوآنطرف يعني دستگاه واليت فقيه نشان دهنده :محمد رضا شالگوني
يعني اينكه در داخل  حتي دستگاه سرآوب اختالف . يك چيز خوبي است

 حتي در روزهاي بعد از انتخابات  آه حرآتها شروع اين اختالف را. هست
مثًال . شد آنطوري صريح نمي شد ديد ولي حاال خيلي صريح شده است

برآناري وزرا و دعوا هاي بين خودشان را نميشود گفت آه همه اينها 
واقعيت اين است آه اختال فات جدي در داخل دستگاه . نمايش بوده اند

ش يعني سپاه پاسداران، بسيج، امنيت چي ها واليت فقيه و دنبالچه هاي
و خود همين رابطه بين باند احمدي نژاد با باند ولي فقيه . وجود دارد

و اينها نشان دهنده اينست آه اينها . خيلي چشمگير است] اختالفات[
وقتي حرآت هاي بزرگ . ميدانند آه با معضل بسيار بزرگي روبرو هستند

واگر .  حكومتي ها اختال فاتي بروز ميكندشروع ميشود علي القاعده بين
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و حاال . نتوانند خيلي راحت حلش بكنند ميتواند آار به جاهاي باريكي بكشد
آار به جاهاي باريكي آشيده شده آه خبر ] براي رژيم[مي بينيم آه 
حرآت هاي . واينطرف هم به نظر من هنوز عجله اي نيست. خوشي است

يك . همين دو ماه گذشته را در نظر بگيريد. مردمي راهشان را باز ميكنند
اوالً  آي فكرش را ميكرد آه در بين اصالح طلبان . چيز روشن شده است

از بين تمام آدم هايي آه وجود دارند يك آدمي بنام مير حسين موسوي 
. اين حاال شده است. اينقدر در بين اصالح طلبان رهبر بال منازع شود

خل رژيم است ولي حاال اهميت در خيابانها رفسنجاني آدم قدرتمند در دا
از اين نظر هنوز آه هنوز . است، در مردم و در اعتراضات مردمي است

خاتمي و بقيه هر قدر هم در بين . است مير حسين موسوي مهم است
خود . اصالح طلبان نفوذي داشته باشند ولي موسوي است آه اهميت دارد

ن آمي اينقدر قوي شده، خودش اين حادثه آه يك نفر در عرض مدت زما
ولي اگر توجه بكنيد آه از همين فرداي انتحابات آه . حادثه مهمي است

تظاهرات اعتراضي در مورد تقلب انتخاباتي شروع شد تا آنون چقدر 
به نظر من . حرآتها و شعار هاي مردم تغيير پيدا آرده و جلوتر رفته است

فقط بر سر ابطال انتخابات آن روز ها بحث . بسيار بسيار چشمگير است
بود، حاال شعار مرگ بر ديكتاتور و حتي بعضي وقتها اسم بردن ازخود 

، يواش يواش ]مجتبي[خامنه اي و قاتل ناميدن او و بميان آوردن پسرش
ببينيد در در و ديوار شهرهاي بزرگ . به شعار محوري تبديل ميشود

ً  خامنه اي را  . هدف قرار داده استشعارهايي ديده ميشود آه مستقيما
اين . همين شعار مرگ بر ديكتاتور ديگر شعار ابطال انتخابات نيست

هر چند آه هنوز مرگ بر . شعاري است عليه ولي فقيه و عليه نظام
جمهوري اسالمي شعار محوري نيست چرا آه بخشي از جمهوري اسالمي 

 اي را ولي همين مسئله آه اگر مردم خامنه. چي ها در طرف مقابل هستند
'' ماليم'' تر و '' عادل''دراز آنند معلوم است آه ديگر نوبت به ولي فقيه 

زير فشار حرآت توده اي همه چيز له و صاف خواهد . تري نخواهد رسيد
  . اين خيلي روشن است. شد

همين مسئله آه اصالح طلبان مي خواستند آه حكومت را نگه دارند و آنرا 
 هشت سالي آه خاتمي بود آه هر وقت  فشار  اشاره ميكنم به-تعديل آنند 

مردم از حد معيني زياد ميشد او يواشكي سازش ميكرد آه مبادا آار خراب 
 بنا براين آنها مردمي آه از آنها حمايت آرده بودند را به راحتي -. بشود

حاال در وضعيتي افتاده اند آه اگر به مردم نچسبند سرشان . مي فروختند
بنا بر اين تا زماني آه مردم در پشتشان است . رفتباالي دار خواهد 

اين يعني چه؟ در يك آالم يعني اينكه نفي . ميخواهند آنرا داشته باشند
اصالح طلبي يعني اينكه . اصالح طلبي اگر نگوييم نفي اصالح طلبان

تغييراتي را در رژيم بوجود بياوريم تا اينكه رژيم را قابل دوام تر بكنيم 
چرا آه آن حرفي را آه .  تا حدود زيادي از دست داده استمعناي خود را

تا ديروز ميگفتند آه خامنه اي ولي فقيه فصل الخطاب است معناي خود را 
مي بينيد آه آسي به حرف خامنه اي گوش نمي دهد و . از دست داده است

حرف هايي آه حتي بعضي از اصالح طلبان . او يكي از جناح ها شده است
در بين بعضي از اصالح طلبان رسماً و . ت آنار زده ميشوندميزنند بسرع

خيلي صريح صحبت از اين است آه واليت فقيه يك آالهبرداري بوده و از 
نظر اسالم صحت ندارد و يا اگر هم از نظر اسالم صحت دارد ما قبولش 

در بين اصالح طلبان شناخته شده همين االن آدمهاي زيادي هستند . نداريم
رف را خيلي صريح  و روشن بصورت نظري ميگويند و يا اينكه آه اين ح

مثًال وقتي محسن آرمين در جواب محمد . بصورت غير مستقيم ميگويند
آقاي يزدي شما آه مي گوييد ارتباط با خدا، چطوري '': يزدي ميگويد

ميشود بدون راي مردم با خدا ارتباط گرفت؟ مگر اينكه شما بگوييد آه با 
تباط داريد آه اين هم گفته شده آه در دوره غيبت آبري امام زمان ار

البته اينها با زبان '' .خطرناك است و آسي هم ادعا آند شارالتان است
ولي اين . مذهبي و جارگون خودشان حرف ميزنند و به زبان ما نيست

ميگويد آه تنها يك راه وجود دارد آه ] محسن آرمين. [مسئله مهم است
 زمان نظرش چيست و آن اصل معروف يد اهللا مع آدم بداند آه امام

الجماعه يعني دست خدا با مردم است و مردم اگر چيزي را تائيد آردند 
اين يعني اينكه . معلوم است آه خدا و امام زمان هم از آن راضي هستند

. بزبان غير مستقيم مي گويد] آرمين [واين را . واليت فقيه بي واليت فقيه
ارگون فقهي چنين حرفي را ميزنند اين مسئله معناي وقتي به زبان و ج

من ميخواهم بگويم آه حاال همين االن آه با هم صحبت ميكنيم . مهمي دارد
اصًال مسئله واليت فقيه بطور جدي در بين خود اصالح طلبان زير سوال 

بعالوه اصالح طلبان با چسبيدن به مردم براي نجات خودشان . است
. حاال خواه خودشان بدانند يا ندانند.  قرباني آرده انداصالح طلبي را عمًال

آي گوش . آقاي موسوي هي مطرح ميكند آه قانون اساسي ميثاق ماست
ميدهد به قانون اساسي؟ اگرحرآت مردم مبنا و نجات دهنده باشد، اگر اين 
بتواند اصالح طلبان را از باالي دار نجات بدهد بنا براين اصالح طلبي از 

مگر اين آه آنها از ترس مردم و حرآتشان به ولي فقيه .  استبين رفته
مثل آنهايي آه در دادگاه ها ندامت ميكنند ويا . پناهنده شوند و ندامت آنند

ولي [بگويند آه ما اشتباه آرده ايم و . در زير شكنجه ندامت آرده اند
ين ا. را قبول داريم و در زير لواي ولي فقيه زندگي شان را بكنند] فقيه

اگر اينطوري باشد . چنين چيزي در افق بعنوان شق محتمل ديده نميشود
در عين حال آه مردم در داخل آشور هنوز . اصالح طلبي سوخته است

و . زير پرچم اصالح طلبان حرآت ميكنند ولي اصالح طلبي سوخته است
. به نظر من بعد از يك مدت اصالح طلبان بايد تكليف خود را روشن آنند

هم احساس ميكنند ) اصالح طلبان(مردم احساس ميكنند و خود آنها هنوز 
بنا بر اين منطق . آه اگر از اين فراتر بروند ضرباتي محكمتر مي خورند 

يعني آنچيزي آه مردم را هنوز . سرآوب است آه  اين تعادل را حفظ ميكند
قادات و وا ميدارد مثًال از اهللا اآبر و نماز جمعه وغيرو استفاده بكنند اعت

توهماتشان نيست بلكه استفاده از چيز هاي ممكن در داخل اين نظام 
و اگر اين وضعيت عوض شود و تعادل بهم بخورد همه . سرآوب است

وقتي آه دختران و پسران جوان آنطوري رفتند . اينها آنار گذاشته ميشود
 ديديم آه در خيابان هاي دور و بر دانشگاه(در نماز جمعه شرآت آردند 

و من با آنكه بشدت ناراحت ) تهران چه عكسها و فيلم هايي گرفته بودند
بودم و هنوز هم هستم از اين مسئله آه مردم ميروند پناهنده مي شوند 

قبًال هم در اينمورد صحبت آرده ام آه اين نشان دهنده ] (به نمازجمعه[
 ومردم مجبورند به چيز هايي متوسل) وضعيت و حشتناآي در آشور است

شوند تا چيز هايي را بيان بكنند؛ ولي توجه بكنيد آه آن عكسها عكس 
دختران و پسراني آه در يك رديف واحد . هاي واقعًا غرور آفريني هستند

ايستاده اند و نماز مي خوانند معلوم است آه اين دختران و پسران حتي 
ز اين چرا آه آداب خواندن نما. يكبار هم نماز جماعت و جمعه نخوانده اند

بعد هم با آن به اصطالح . نيست آه دختر و پسر در آنار هم بايستند
اينها اصًال قهرمانان آزادي آشور . حجابشان آه همچين حجابي هم نيست

هر چند آه ممكن است در مبارزاتشان به شيوه هايي متوسل . ما هستند
ايران مردم . ولي معيار ما نيستيم. شده باشند آه من و شما خوشمان نيايد

همين تداوم . اين ماجراي بسيار بسيار مهمي است.راهشان را باز ميكنند
همين آه جنبش خاموش نميشود و حرآت . جنبش اميدوار آننده است

ادامه پيدا ميكند اين بزرگترين مسئله است و موتور همه تحوالت اين 
  .خواهد بود و هست

بهانه مردم اين بود تا قبل از مراسم تحليف و تنفيذ احمدي نژاد : رحيمي
آه مي خواهيم راي مان راپس بگيريم، االن بهانه چه مي تواند باشد آه 
  در عين حال در برابر نظام وقتي مي خواهند بايستند مردم صدمه نبينند؟

 خيلي روشن است آه آنها از وسيله هايي استفاده :محمد رضا شالگوني
يد آه همين االن رژيم فكرش را بكن. ميكنند آه رژيم نتواند سرآوب آند

يا در آن مراسم .براي آساني آه اهللا اآبر بگويند جريمه گذاشته است 
خود . رفتند در مصلي جمع شدند) چهلمين روز شهادت ندا( چهلم شهدا

مجبورند قرآن ) رژيم(ولي اينها . اينها استفاده از امكانات و پوشش است
خود اينها .  جريمه آنندخوان را سرآوب آنند، مجبورند اهللا اآبر گو را

ولي مردم چه بهانه اي دارند؟ بهانه آه  . تناقضات عظيمي را نشان ميدهد
و ميگويند اين حكومت . آنها حكومت را نمي خواهند. خيلي روشن است

تقلبي است، انتخابات تقلبي بوده وجاي محكمي را هم گرفته اند و داليل و 
 آه ولي فقيه هم آمده پشت اين دوم اينكه ميگويند. مدارك قوي هم دارند

حاال آنرا هنوز صريح و در . حمايت آرده و اعتبار خود را از دست داده
ولي . مجال و تعادل قوا طوري نيست آه اين را بگويند. محور نمي گويند

ولي همين االن اصل . اگر جنبش ادامه پيدا آند اين را هم خواهند گفت
احمدي نژاد . جمهور ما نيستماجرا اين است آه احمدي نژاد رئيس 

مسئله اي است آه در . واين مسئله بسيار آليدي است. مشروعيت ندارد
حاال . آن تقلبات و حقه بازي ها، شكنجه ها و قتل ها اتفاق افتاده است

وقتي آه نيروهاي انتظامي بيانيه صادر ميكنند آه آنهايي آه مرتكب چنين 
و مجازات خواهيم آرد، بر آارهايي شده بودند عناصر خودسر هستند

] آن زمان[  يادتان باشد آه-. تير ده سال پيش18گشته ايم به دوره 
 برگشته -.ريختند به آوي دانشگاه، گفتند آه يكعده عناصر خودسر بودند

. ايم به دوره قتل هاي زنجيره اي آه عناصرخودسر بودند و ما نبوديم
و اين يعني . ا تبرئه بكننديعني بيندازند گردن ديگران و آدم هاي اصلي ر

اينكه آدم هاي اصلي زير فشار مردم و زير دوربين هاي مردم هستند و 
وقتي آه چنين . دارند مجبور ميشوند آه به اتهاماتشان جواب بدهند

دستور ميدهد آه آهريزك را ببندند، '' رهبر''اتفاقاتي مي اقتد، وقتي آه 
 نظر من آن راهپيمايي هاي به. خود اينها نشان دهنده فشار مردم است

همين ماجراي تحليف و تجمع مردم در . ميليوني اثر خود را آرده است
بهارستان نشان ميدهد آه اندآي شل آنند دوباره آن راهپيمايي هاي 

اگر جراتش را دارند يكبار اجازه دهند مردم . ميليوني به آار خواهند افتاد



 7

ساسي هم وفادار است و در با رهبري همين آقاي موسوي آه به قانون ا
يكبار اجازه دهند آه . دوره خميني نخست وزيرشان بوده راهپيمايي بكنند

و يا زير دعوت آروبي ) موسوي(يك راهپيمايي زير دعوت اين آدم 
تا چه . چرا آه نتيجه اش روشن است. اجازه نمي دهند. صورت بگيرد

مي آمده مطرح رسد به اين مسئله آه آدم بز دل و سازشكاري مثل خات
. خب، شعار رفراندوم شعار مهمي است. ميكند آه رفراندوم بكنيد

ً  مهمتر است آه آدمي بنام محمد خاتمي اين را مطرح ميكند  مخصوصا
حرفهاي خودش '' رهبر''مي گويند آه .  ببينيد آه اوضاع از چه قرار است

ردم چه ببينيد آه م. رهبر براي خودش زده، رهبر غلط آرده. را زده است
  .مسئله اين است. ميگويند

حمايت )آودتا چيان(هيچ يك از آخوند هاي آله گنده هم نمي آيند از اينها 
بعضي از آن آخوندهاي آله گنده رسمًا فتوا صادر ميكنند آه . صريح بكنند

شكنجه شدگان قرباني اند و اين نوع اقرار و اعتراف ها بي اعتبارند وهر 
تا برسيد به فتواي . حكومت ظلم و جور استآسي هم اين آار را آرده 

آقاي منتظري آه رسمًا گفت آه وظيفه هرآس است بر عليه سلطان و 
حاآم جائر، بر عليه حكومت جور قيام آند وبا آم هزينه ترين شيوه ها بر 

چه براي آنهايي آه . اينها چيز هاي آمي نيستند. عليه اش مبارزه بكند
از دوست به يك . آه اصًال اعتقادي ندارنداعتقادي دارند و چه آنهايي 
آافي است آنهايي  آه معتقد باشند چنين آاري . اشارت از ما به سر دويدن

  .بكنند، غير معتقد ها هم حسابشان روشن است
در جريان يك انقالب عليه يك )رژيم(بدبختي آه داشتيم اين است آه اينها 

 يك ديكتاتوري وحشتناك ديكتاتوري وحشتناك سوار گرده مردم شده اند و
دوباره مردم بيدار شده اند و آزادي مي خواهند . تري را بوجود آورده اند

به نظر من مردم بهانه هايشان خيلي . و جز اين چيز ديگري نمي خواهند
  .روشن و محكم است؛ آزادي شان را مي خواهند

با توجه به اينكه شما فرموديد فتواهايي آه آقاي  آقاي شالگوني :رحيمي
منتظري داده و هم آقاي صانعي، اينها بصراحت ولي فقيه را جائر و يا 
برگزاري دادگاه و نحوه عملكرد مسئوالن را غير شرعي اعالم آرده اند، 

من وشما آه قبولشان نداريم جدا ولي (در يك نظام اسالمي تكليف مقلدين 
)  واقعًا به اين فتاوي و مراجع تقليد اعتقاد مذ هبي دارنديك عده هستند آه

وقتي آه اينها اعالم ميكنند آه آقاي خامنه اي جائر است و نبايد ازش 
تبعيت آرد هزاران هزار و شايد ميليونها نفر آه در داخل آشور هستند 

  اينها تكليفشان با اين حكومت چه ميشود؟
ي هستند آه شايد اصًال آدمهاي خيلي يكعده ا!  ببينيد:محمد رضا شالگوني

باشند آه آنها تكليفشان ) رژيم(فناتيكي باشند و يا اينكه نانخور اينها
  .در هر رژيمي هست و در اينجا هم هستند. روشن است

پول نفت برايمان نعمتي آه نبود بلكه . در ايران پول نفت يك بدبختي است
ي بوده آه حكومت ها و در واقع نغمت و بدبختي بوده، اصًال وسيله ا

ميگويد در همه انقالبات . .... ديكتاتور ها را سر جاي خود نگهدارد
در ايران متاسفانه . دموآراتيك مسئله ماليات بزرگترين مسئله است

حاال آنجا مورد ( در انقالب مشروطيت هم اين نبود. اينطوري نبوده است
اين . ئله ماليات نبود  مسئله مردم مس57ولي در انقالب سال ) ديگري بود

علتش همان دولت رانتير نفتي است آه در واقع خودش را ميتواند سر پا 
در ايران مسئله اين نيست آه مردم ماليات ميدهند و مي خواهند . نگهدارد

آه يك حساب و آتابي باشد و بنا بر اين دولت بايد پاسخگو باشد و از 
دولت بخش . برعكس هستدر ايران . اينجاست  آه حق مردم مطرح باشد

هايي از مردم را گزين ميكند و به آنها رشوه ميدهد و آنها را براي 
حاال اگر . خودش نانخور درست ميكند تا اينكه خودش را سر پا نگهدارد

اينها را آنار بگذاريم، بخش ديگري آه اآثريت مردم هم ممكن است باشند 
 يا بهمان آس اين را گفته اصالً اعتقادي به اين ندارند آه آقاي فالن آس

و بنا بر اين تكليفشان روشن است آه اصًال حكومت مذهبي يعني . است
  .چه؟ برويد آنار تا مردم خودشان تصميم بگيرند

حاال چيزي آه در ايران جا افتاده اين است آه هر آدمي خودش حق دارد 
. در باره سرنوشت خودش ودر باره سرنوشت آشورش تصميم بگيرد

تونومي فرد و در واقع حاآميت مردم پذيرفته شده ترين اصل ها در يعني ا
فكر ميكنم خيلي نادر و اقليت خيلي آوچكي باشند . بين مردم ايران هستند

آه معتقد باشند آساني بايد بيايند و بر ما حكومت آنند و به خدا حساب 
و در سطح سياست و . چنين آدمهايي خيلي خيلي آم هستند. پس بدهند

اما يكعده اي . آز بزرگ شكل گيري افكار عمومي خيلي اقليت هستندمرا
و واقعيت اينست آه مذهبي بودن فرق ميكند با . هستند آه مذهبي اند

اعتقاد داشتن به حكومت مذهبي يا از آن فراتر اعتقاد داشتن به يك 
حكومت مذهبي آه ميگويد ارتباطش بايد با خدا باشد از طريق امام زمانش 

بنا بر اين همانطور آه شما مطرح . اين افراد خيلي آم هستند. قيميا مست
آرديد آن آساني آه مذهبي هستند و به اين علماي شيعه يا تقليد ميكنند 

. اينها چيز هاي آمي نيستند. ويا ازشان تاثير ميپذيرند رقم بزرگي هستند
آشته ولي معلوم است آه مردم بخاطر اينكه فالن آس فتوا داده نمي روند 

بنا بر اين من فكر . اما يواش يواش در جريان حرآت اثر ميگذارد. بشوند
ميكنم مخالفت مراجع تقليد يا بخش بزرگي از مراجع تقليد با اين آارها  
اثرات بسيار بسيار عميقي خواهد گذاشت در بي اعتبار آردن حكومت، در 

. عليه اينهامتالشي آردن پايه هاي حمايتي حكومت و در برانگيختن مردم 
حاال شما بگوييد آه منتظري خودش در . همين االن خيلي روشن است

ولي اينطوري . بازداشت خانگي است و آي به حرف او گوش ميدهد
و بعد هم او ال اقل در آنچه . منتطري يك آخوند خيلي مهمي است. نيست

خودش ميگويد اعتقاداتش براي مردم اثبات شده آه اين آدمي است آه 
بنابراين از يک . دش را به هيچ و پوچ و مقام ومنزلت نمي فروشدعقاي

اگر . من فکر ميکنم آه اينها حکومت را داغون ميکند. جهاتی اعتبار دارد
می بينيد خامنه ای با اينکه ميتوانند همه اينها را بگيرند، زندانی کنند و 

كه شکاف حتي بکشند يا ترور کنند؛ ولي چرا نمی توانند بکنند؟ بخاطر اين
شکاف بين دستگاه واليت فقيه و باصطالح . درون حکومت خيلی باالست

علماي کله گنده، شکاف در داخل دستگاههای سرکوب، شکاف بين 
اين . اصالح طلبان حکومتی و اصولگرايان، شکاف در داخل اصولگرايان

درماندگی نشان دهنده اين است که حرکت مردم که شروع شده اينها 
. بنابراين راحت نمی توانند کاری را بکنند.  بيشتر شده استاختالفاتشان

اين فتواها حتماً روی رژيم اثر . برگردم به نکته ای که شما مطرح کرديد
. و اثرات خيلی مخربی هم روی رژيم دارد و آنرا متالشی ميکند. می گذارد

يم به حاال اينکه اين رژيم به کجا ميرود بايد يك کمی دقيق تر باشيم تا ببين
ولی از هر طرف رژيمی است که هم در سطح بين المللی . کجا ميرود

منزوی و زير فشار است، از طرف مردم محاصره شده است، از لحاظ 
اقتصادی حاال وضع خوبی ندارد واز لحاظ امکانات بازسازی خود با 

يعنی رژيم بی نهايت در وضعيت بدی قرار گرفته و . معضالتی روبرو است
  . صه واقعی استدر يک مخم

ً  :رحيمي  آقای شالگونی فکر نمی کنيد که اين کسانی که معتقدند واقعا
مسلمان هستند مثال فرض کنيد به آيت اهللا منتظری يا ديگران اعتقاد 
مذهبی دارند حاال برای نظام خطرناکتر ميشوند بخاطر اينکه آنها بر اساس 

نده ممکن است که قدری ب(اعتقادات مذهبی شان ديگر نمی توانند بپذيرند 
ولی او نميتواند بپذيرد که يک حاکم جائر بر او حکومت ) کوتاه بيايم

  . ميکند و اين هر قدمی که برميدارد گناه و معصيت کرده
.  واقعيت اين است که برای رژيم خطرناکتر است:محمد رضا شالگونی

ه ايمان و چون اينها حائلی بودند که به هر حال تظاهر به اسالم و تظاهر ب
وقتی [وقتی که مسلمانان بلند ميشوند عليه آنها، . اعتقادات مردم بکنند

مسلمانان می گويند اين حکومت حکومت ما نيست، اين ضربه بزرگی ] که
هرچند آه من معتقدم که ديناميک و پويايی حرکت و جنبش . ميزند

ه اساسش اين است که مردم چ. اساسش از اعتقادات مذهبی برنمی خيزد
مذهبی باشند و چه مذهبی نباشند ميخواهند خودشان در باره مقدراتشان 

. اينکه آيا حجاب باشد يا نباشد، به اختيار خودشان باشد. تصميم بگيرند
وقتی بعضی از طرفداران کروبی می آيند در تظاهراتی که خود کروبی هم 

. ، خيلی حرف مهمی است"حجاب اختياری"شرکت کرده و شعار ميدهند 
يا وقتی هاشمی . مردم ميخواهند تصميم بگيرند که چه ميخواهند بکنند

رفسنجانی که يکی از پايه گذاران و مدافعان اصلی نظام بوده تا بحال و 
 يعنی اگر جمهوری اسالمی سرنگون شود هاشمی -حاال هم هست

 بنابراين خيلی مهم -رفسنجانی معلوم نيست که جانش را کجا بايد ببرد
ه کنيم که اين آدم وقتی در نماز جمعه حديثی  می آورد که است که توج

پيغمبر به علی ميگويد اگر مردم به تو روی آوردند و با تو بيعت کردند 
کارشان را بپذير و اگر تو را رها کردند آنها را به حال خود بگذار؛ يعنی 

دستگاه واليت فقيه تمامش بر . مردم مالک هستند، اين حرف مهمی است
بود و '' تاريخی'' اين است که مردم يکبار رای دادند که يک رای مبنای

هم ]رژيم[در قانون اساسی . تمام شد و مردم واليت فقيه را انتخاب کردند
آمده است آه واليت فقيه و اسالميت رژيم غير قابل تجديد نظر است و 

اين معنايش اين است آه فقط يک راه وجود دارد . هيچ راهی وجود ندارد
را با سنگ له ] رژيم[يعنی مردم بلند شوند و سر. آن هم انقالب استو 

اگر در ]. آه مردم بلند شده اند[ و حاال می بينيم . کنند، اين راه باز ميشود
تجديد نظر واليت فقيه و اسالميت نظام راهی وجود نداشته باشد، آن يکی 

  .باز ميشود) انقالب( راه
وتور حرکت، اعتقادات مذهبی مردم  من فکر ميکنم آن پويايی حرکت، م

چرا که . در ايران اعتقادات مذهبی مردم خيلی ضربه خورده است. نيست
مردم آن رياکاری و فساد و تباهی را در خود سيستم، در خود آنها که 

من فکر ميکنم هيچ . دعوت می کنند به اعتقاد و فالن و بهمان ديده اند
وقتی . بين مردم بی اعتبار نشده باشدزمانی مثل حاال مفهوم امام زمان در 
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ميگويد  عجل وليك الفرجاحمدی نژاد هر بار و هر روز و به هر مناسبت 
کافيست که فقط يک . خوب معلوم است که مردم حساسيت پيدا کرده اند
  . تکانی بخورد خواهيم ديد که چه اتفاقی خواهد افتاد

رف بغلطند وقتی  حتی من فکر ميکنم که مردم يک کمی زيادی به آن ط
يعنی به يک نوعی مثالً     هدونيسم و خوش . اين حکومت سرنگون شد

باشی  روی بياورند که شايد در مجموع مثبت نباشد در حرکت دراز مدت 
. را کنار بگذارند... برای جامعه و يک کشور هفتاد ميليونی که همه مردم 

ت بشود و خوب به اصطالح مجموعه ای از اعتقادات جايگزين اين خرافا
هرچند که اعتقادات الزم نيست که . نيست که مردم همه چيز را بهم بريزند

منتها زمان می . حتما مذهبی باشد و حتما هم اينطوره که مذهبی نيست
من فکر ميکنم در حال حاضر مسئله ای که وجود دارد عبارت از اين . برد

ان ايجاد کرده اند است که مردم بيش از هرچيز از اين تنگنايی که برايش
منتها همانطور که شما . اين مسئله مهمی است. ميخواهند خالص شوند

تاکيد می کنيد واقعيت اين است که معتقدين به مذهب که مخالف رژيم 
ميشوند در فرسوده کردن پايه های رژيم نقش خيلي خيلي مهمی ايفا می 

ام خدا و پيامبر و چرا که اينها حائل بودند بين مردم و رژيمی که بن. کنند
حاال اين حائل هرچقدر . خود را سرپا نگه ميداشت... امام زمان و فقه و

در اين هيچ ترديدي . ساييده شود و نازکتر شود رژيم شکننده تر ميشود
  .نيست

آقای شالگونی در پايان مي خواستم اين سوال را بپرسم آه االن :  رحيمي
ا با نمونه ای از برخورد با يک دول ديگر از جمله دول اروپائی و امريک

رئيس جمهوری مواجه شده اند که تا بحال همچنين اتفاقی در دنيا نيفتاده 
است که مردم آنها را غاصب آرايشان ميدانند و اينها در عين حال موظفند 
بر اساس عرف بين المللی ناچارند بپذيرند يک نفر را که دولت جمهوری 

فکر . عنوان ميکند] رييس جمهور[ زيراسالمی ايران به عنوان نخست و
ميکنيد در عرصه بين المللی در برخورد با نظام جمهوری اسالمی چه 

  چيزی پيش بيايد؟
 من فکر ميکنم که برای دولتهای امريکا و اروپا :محمدرضا شالگونی

] دولت هاي[آنها . مسئله اين نيست که اين حکومت غيردمکراتيک است
دارند که با آنها شريک بودند، دوست بودند غير دمکراتيك های زيادي 

آنها . مسئله اين است که ميخواهند مذاکره کنند. دوست هستند] حاال هم[و
فعال ميخواهند نگذارند که جمهوری اسالمی در بازيهای بزرگ جهانی  به 

مخصوصا طرح اوباما . در مجموع ميخواهند مذاکره کنند. آن طرف برود
می بينيد که از . يست که ميخواهند رژيم را براندازندرا اگر نگاه کنيد اين ن

بعد از . اول که اوباما آمد چه حرفهايی زد، گروه هشت چه حرفهايی زد
ميگويند احمدی نژاد بهرحال . انتخاب احمدی نژاد چه حرفهايی زده اند

. نماينده اين حکومت است و به ما مربوط نيست که منتخب است يا نه
اين نشان ميدهد که آنها احتياج . هاش تماس بگيريمولی مجبوريم که با
البته آنها خود را چنان وانمود می کنند که گويا بر . دارند که مذاکره کنند

ديديد که . سر مسئله هسته ای است که ميخواهند واقع بينانه مذاکره کنند
بيانيه وزارت امور خارجه انگليس را که بله ما مجبور هستيم سر يک 

گويا خطر هسته ای در ايران است که اينها را به . اکره کنيممسائلی مذ
اصل ماجرا اين است که اين جنگی . نه اين نيست. فداکاری واداشته است

. جنگ گاز است. آه در افغانستان و پاکستان  ادامه دارد جنگ نفت است
روسيه و (ايران را بايستی نگذارند که به آن طرف . جنگ انرژی است

مخصوصا اگر بتوانند . سعی می کنند که ايران را شريک کنند. برود) چين
ايران را شريک کنند در لوله گازی که به اروپا منتقل ميشود و به يك 
نحوی فشار روسيه بر اروپا را آاهش بدهند از طريق گاز ايران و 
همچنين گازی که از آسياي ميانه مي آيد و از طريق ايران به ترکيه رد 

اين . ناباآو يا طرح هاي ديكري آه در راه است] رحط[مثال . ميشود
و همينطور راهی که از آنجا باز بشود در رابطه . برايشان خيلی مهم است
اوباما که ظاهرًا . می بينيد که بازی هايی دارند. با افغانستان و پاکستان

عليه بوش حرف ميزد، می بينيد که در جنگهای افغانستان و پاکستان، 
يعنی طرح هايی دارند و اينها .  ميزند که بوش حرف ميزدهمانطور حرف

نمی خواهند که . را جدی دنبال مي کنند که همان طرحهای قديمی است
پشت خط روسيه و چين . آسيای ميانه يا آسيای مرکزی در دست آنها بيفتد

بنابراين ميخواهند . اينها بازيهای بزرگی است. را ميخواهند داشته باشند
ان و همين جمهوری اسالمی اگر دوستشان نباشد الاقل آن که اگر اير
منتها اسمش را . بنابراين به اين شکل معامالتی  مي کنند. طرف نغلطد

ميکنند و در مورد ايران  '' فداکاری'' و بعد هم . ميگذارند مسئله هسته ای
ولی آنها با غيردمکراتيك تر . دمکراسی و اين داستانها را مطرح ميکنند

نها هم کار کرده اند و حتي بعضی جاها دمکراسی ها را انداخته اند و از اي
ما بايد اصل ماجرا را . بحث اينها نيست. اصًال استاد اين کارها هستند

. البته از نظر مردم ايران هرچه اينها کمتر مداخله کنند بهتر است. ببينيم

 حل کنند بگذارند مردم ايران کار را. نه بصورت مثبت و نه بصورت منفی
 همه 57يادتان باشد در انقالب . و بنظرم مي توانند قضيه را حل کنند

، امريکا، انگليس و )آنموقع شوروی بود( اينها از دم، چين، روسيه 
حاال مردم . مردم ايران بازی را بهم زدند. فرانسه همه متحدان شاه بودند

يرانيهايی که اميد به نظر من ا. بهم بزنند] بازي را[ ميدانند که می توانند
وارند اروپا حمايت کند، امريکا حمايت کند اينها بايد بخود بيايند، يک کمی 
. دقيق فکر کنند و به نيروی مردم باور داشته باشند و به آن تکيه کنند

  .اين حالل همه چيز است
 بسيار بسيار سپاسگذارم آقاي شالگوني از شرآتتان دربرنامه اين :رحيمي

  .د گفتگو در هفته آيندههفته و به امي
 من هم تشكر ميكنم از فرصتي آه به من داديد و :محمدرضا شالگوني

  . خداحاقظي مي آنم از شنوندگان عزيز راديو سپهر

……………………………………  
 جنايت ديگری در رابطه باجزئيات منتشر نشده از 

  .توسط مزدوران جمهوری اسالمی ايران
  !ت رسيد غنيان در آغوش پدرش به شهادمصطفی

 ساله مقطع آارشناسى ارشد مهندسى معمارى ٢٦مصطفى غنيان دانشجوى 
خرداد اولين چهارشنبه پس از انتخابات در حال گفتن تكبير بر ٢٧در شب 

 طبقه در محله سعادت آباد تهران به ضرب گلوله تك تير ٨روى بام ساختمان 
  .  رسيدقتلانداز هاى مستقر در ساختمان هاى اطراف به 

 با وقايع آوى اين جنايت  وقوعنى است پيش از اين به دليل همزمانىگفت
دانشگاه تهران ، نام مصطفى غنيان در اسامى شهداى آوى دانشگاه تهران 
منتشر شده بود ، درحالى آه وى بر پشت بام خانه دانشجويى خودش در 
 منطقه سعادت اباد مورد هدف تك تيراندارها قرار گرفت و در آغوش پدرش به

   .جان سپرد
بنا به اين گزارش در شب شهادت شهيد غنيان ، حاج محمد تقی غنيان پدر 
مصطفی غنيان که از چهره های سرشناس انقالبی مشهد و دوران قبل از 
انقالب است از سفر آلمان به ايران برميگردد و از فرودگاه به منزل دانشجويى 

مصطفى  اى خانوادهبه گفته يكى از اعض. فرزندش، مصطفى مصطفى ميرود
 ما اين شب ها ": غنيان ، مصطفى غنيان ضمن پذيرايى از پدرش ميگويد

استراحت آنيد من باالى پشت بام ميروم ...باالى پشت بام اهللا اآبر ميگوييم ، 
  "..و امشب زودتر برميگردم

 پس از مدت آوتاهى متوجه سرو ": از پدر مصطفى غنيان نقل شده آه 
در را آه . مان شدم و ناگهان در منزل به شدت آوبيده شد صداى زياد در ساخت

باز آردم يكى از همسايه گفت مصطفى روى پشت بام با شما آار دارد ، بياييد 
   ".باال 

پدر مصطفى غنيان هنگامى آه به پشت بام ساختمان هشت طبقه ميرسد به 
 در اين وى مى گو يند آه به علت تيراندازى بايد سينه خيز روى بام برود و

پيكر نيمه جان فرزندش را در حالى آه يك گلوله شقيقه ، هنگام پدر مصطفى 
اش را سوراخ آرده در آغوش ميگيرد، مصطفى پس از دقايقى در آغوش پدر 

غنيان پس از تحويل جسد به پزشكى  خانواده مصطفى. به شهادت ميرسد
عدم برگزارى قانونى و تنظيم شكايت از قاتالن وى با دادن تعهد مبنى بر 

مراسم ختم و يادبود و با وساطت دفتر واعظ طبسى آه از دوستان قديمى پدر 
شهيد غنيان ميباشد ، موفق به دريافت جنازه فرزند شهيدشان پس از چند روز 

   .ميشوند

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

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

 ۵٠به گزارش خبرگزارى هرانا امير محسن محمدی فعال دانشجويی بيش از 
 . روز است که در زندان در بالتکليفی به سر می برد

 ٢۵امير محسن محمدی دانشجوی رشته ارتباطات در دانشگاه ميبد روز 
خصی در اصفهان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا خرداد در منزل ش

 . 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 قبل از 

همچنين اخباری مبنی بر مشکالت جدی سالمتی او در .  استانتخابات نداشته
 . 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 

نيه هفته گذشته مشکالتی جسمانی که در زندان برايش پيش آمده بود سه ش
  ١٣٨٨ مرداد ١٦  . دار فانی را وداع گفت

……………………………………… 
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 بازداشتگاههای غير رسمی در تهران
    سپاه٥٩بازداشتگاه مخوف 

اين بازداشتگاه در زير زمين های پادگان عشرت آباد واقع شده 
اين بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد امکانات و قرنطينه شده . است

راد شاغل و دارای اختيارات و مدارج عاليرتبه در است که فقط اف
در موردی . امور آن دخالت کرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند

در سال " عليزاده"خاص حتی رئيس دادگستری کل استان تهران 
 آنرا در ليست بازداشتگاه های امنيتی فوق سری قرار داد که ٨٤

  .داشتگاه را نداده بودندحتی به خود او اجازه بازديد از اين باز
اين بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطالعات سپاه پاسداران اداره 
می شود و تمام جرائم خاص رخ داده از جمله اتهامات امنيتی و 
جاسوسی واقع شده در سپاه پاسداران در آن رسيدگی و تکميل 

 .پرونده می شود
ی برای امکانات مالقات به صورت تعريف شده و آئين نامه ا

تمام سلولهای متهمين انفرادی است . متهمين بازداشتی وجود ندارد
.  نفر نيز در اين بازداشتگاه وجود دارد١٠و چند اتاق عمومی زير 

از .در آنجا از بهداشت و غذا و نور کافی و مطلوب خبری نيست 
اميتاز تماس تلفنی نيز خبری نيست، مگر در حضور بازجو و 

اين بازداشتگاه به مانند ساير .. ا اجازه آنهاکارشناس پرونده و ب
بازداشتگاههای امنيتی با سيستم تعريف شده خود با متهمين 
برخورد می کند که برخورد شديد و خشن و عدم مراعات حقوق 
انسانی و نگه داشتن در بی خبری مطلق يکی از کوچکترين انواع 

ژه ای که در در اين مجموعه که البته با امکانات وي. برخوردهاست
بخش بازجويی و شکنجه و انفراديهای خاص دارد گنجايش حدود 

  . نفر را داراست٣٠٠
 سپاه يکی از سری ترين و مهمترين ٥٩می توان گفت بازداشتگاه 

بازداشتگاههای جرائم امنيتی و جاسوسی سرتاسر کشور است که 
حتی در مواردی بازداشتی های آن تا مدتها بدون کوچکترين 

 در آن نگهداری و شکنجه و بازجويی و يا حتی معدوم می اطالعی
شوند که همه اين اعمال تحت نظارت مستقيم نهاد اطالعات سپاه 

در اين بازداشتگاه نيز اعالم . پاسداران ساماندهی و انجام می شود
آمار رسمی افراد و اسامی آنان مرسوم نيست و همه چيز و همه 

 با شماره گذاری فراخوانده می کس از متهم تا مامور بازداشتگاه
شوند و همه جا و همه لحظه متهم با چشم بند تردد می کند و مطلقا 
تا زمان آزادی و يا انتقال کسی را نمی بيند و کسی هم جز بازجو و 

  . بازرسين بازداشتگاه به سراغش نمی آيند
  بازداشتگاه نبوت

اداره آن بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سهروردی می باشد و 
مشترکا در اختيار وزارت اطالعات و سپاه پاسداران است که بر 
خالف اکثر بازداشتگاههای امنيتی که در زير زمينها واقع شده اند 
اين بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطی مستقل و بدون مزاحمت در 
باالی يک مجتمع تجاری و به حالت استتار شده ای قرار دارد که 

خانه امن و بازداشتگاه فوق سری را دارد که دارای حالت يک 
گنجايش بسيار کمی می باشد و بازداشتی های خاص به آنجا منتقل 
می شوند که بنا به شرايط جائز نيست به مکانهای معلوم و شناخته 

  .شده منتقل شوند
می توان گفت علی رغم نظارت وزارت اطالعات بر اين بازداشتگاه 

ی عملياتی و اجرايی و بازجويی را نيروهای ولی عموميت نيروها
البته از اين مکان . حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران انجام می دهند

به عنوان بازداشتگاه و مکان امن موقت برای برخی بازجويی ها و 
بازداشت ها و يا نقطه کور در بين بازداشتگاه از نظر رخنه و نشت 

وعه کوچکی از چند کل چنين مجم.اطالعاتی محسوب می شود
انفرادی و يک اتاق بازجويی تجاوز نمی کند و افرادی در حد 
انگشت شمار در آن نگهداری می شوند که پس از تحقيقات و 
بازجوئی های محرمانه به مراکز امن اصلی در بازداشتگاه های 

در اين مکان از ثبت رايانه ای و نقل و ..بزرگتر منتقل می شوند
 مورد شخص بازداشتی و مالقات و يا ارجاع به انتقال اطالعات در

مرجع قضايی خبری نيست و اکثر متهمين آنرا متهمين جرائم امنيتی 
  .و سياسی سپاه پاسداران تشکيل می دهند

  عشرت آباد
اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت 

.  نفر است٣٥٠ الی ٢٥٠آباد واقع شده که گنجايش آن چيزی حدود 
-٥/١ انفرادی به ابعاد ١٥ سالن می باشد که در هر سالن ٣دارای 

 نفر نگهداری می ٥ متر وجود دارد که در هر انفرادی به زور ٢
متهمين بازداشتی ريز و درشت مرتبط با مواد مخدر سرتاسر .شوند

در قسمت درب ورودی . تهران را به اين بازداشتگاه منتقل می کنند
افراد را تحويل و در کيسه های انفرادی برزنتی قرار تمام وسايل 

متهمين برای اينکه بتوانند پول خرج کنند اجازه بردن . می دهند
  .تمام پول خود را به بازداشتگاه دارند

 الی ٣ميانگين مدت اقامت افراد تا زمان انتقال به دادگاه و يا زندان 
ن و قدرتمند  روز است البته در موارد خاصی متهمين جرم سنگي٧

را برای شناسايی رابطينشان و تحت شکنجه و بازجويی قرار دادن 
بازداشتگاه و تشکيالت عشرت آباد . ماهها نيز می توانند نگه دارند

زير نظر اداره مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی است که يکی از 
مشهورترين مکانها برای بازجوييهای فنی از متهمين مواد مخدر 

شدت عمل و ضرب وشتم در مورد اينگونه متهمين که با . است
مواد مخدر سر و کار دارند در اکثر نهادهای انتظامی بسيار ضعيف 
و به ندرت است و اکثرا با آنها برخورد فيزيکی خاص و بسيار 
شديدی مثل اداره آگاهی و اطالعات انجام نمی شود ولی بازداشتگاه 

جاييست که تا مرحله شکستن مرکزی مواد مخدر عشرت آباد تنها 
دست و پا و فک و دنده های متهمين پيش می روند و مجاز به بهره 
مندی از اجازه همه نوع شکنجه تا سر حد مرگ، در مورد متهمين 

از بهداشت وملحفه و غذا برای بازداشتيها خبری .مواد مخدری است
ره نيست مگر پس مانده ها و ضايعات غذای سربازان و کارکنان ادا
  .مبارزه با مواد مخدر که به صورت فله ای پخش و توزيع می شود

مقوله استحمام و حمام به طور مطلق در اين بازداشتگاه وجود 
حتی اگر فرد بازداشتی ماهها در آنجا باشد و گال بگيرد و يا . ندارد

در انفراديها چيزی به نام نور و . شپش از سر و کول آن باال برود
 بار اجازه استفاده از ٣در روز فقط .وجود نداردپنجره و تهويه 

دستشويی وجود دارد و درها هميشه بسته است و بازداشتی ها به 
 .صورت کتابی کنار هم می خوابند

سالهاست که شستن و تعويض موکت و پتوهای سلولها به 
فراموشی سپرده شده و اکثرا به استفراغ معتادان و ادرار و مدفوع 

سربازان هر نخ .  نمی توانند نگه دارند آلوده استآنانی که خود را
 هزار تومان می ١٠ الی ٥سيگار را به بازداشتی ها ما بين 

از بهداری و دارو و امکانات پزشکی خبری نيست مگر . فروشند
اينکه فرد در حال مرگ باشد که اين واقعه در بازداشتگاه مواد 

ی پی در پی و عدم مخدر بسيار رخ می دهد که فرد بر اثر تشنج ها
رسيدگی و اعزام به بيمارستان دچار ايست قلبی و مرگ می شود که 
در نهايت با صورت جلسه های ساختگی و نبود شاهد در امر عدم 
رسيدگی به موقع به وضعيت متهم و بازداشتی متوفی، پرونده بی 
سرو صدا به نفع متوليان بازداشتگاه و اداره مبارزه با مواد مخدر 

  .می شودبسته 
البته در مواردی نيز پرونده بازداشتی فوت شده ای را که بر اثر 
ضرب و شتم و خفگی در زير دست و پای مامورين بازجويی جان 
داده با پرونده سازی عدم رسيدن مواد مخدر و يا سنگ کوب و 
ايست قلبی با صورت جلسه های ساختگی بدون هيچگونه اعتراضی 

 هميشه حامی جنايات آشکار و پنهان می بندند و دست های پنهان
آنهاست که اين حمايت های ضد انسانی و ناقض حقوق بشر چنان 
اختياراتی به متوليان بازداشتگاهها می دهد که هر آنچه می خواهند 
در دخمه ها انجام دهند و صدای کسی به جايی نمی رسد که يکی از 

می، اداره و اين مجموعه ها بازداشتگاه تحت اختيار نيروی انتظا
  .بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد است

شايد به راحتی بتوان گفت که هيچ مرجع انتظامی و نظامی و امنيتی 
به اندازه اداره مبارزه با مواد مخدر با قشر دختران و زنان بازداشتی 
سروکار نداشته باشد که بنا به گفته ها و شنيده ها مدعيات مامورين 

 مرتبط با اين بازداشتگاه همه گونه اذيت و آزار و تعرض و و شاهدين
نقض حقوق شهروندی و برخورد ناشايست و تحقير آميز توام با سوء 
استفاده از اين زنان و دختران بازداشتی در حريم بازداشتگاه انجام 
می شود که البته در موارد نادر زنان و دخترانی که به آنان تجاوز 

نوع برخورد و تفتيشها و بازجوئيهای پشت نمی شود بايد گفت 
دربهای بسته از طريق مامورين مرد و ضرب و شتم آنها از جهت اخذ 
اقرار و اعتراف در مورد اتهاماتشان و يا اتهامات مردان منتسب به 
آنان مثل پدر و برادر و يا همسر دست کمی از تجاوز و تعرض و 

ين بازداشتگاه عشرت آباد اذيت و آزار در پرتو قانون ندارد و مامور
چون يقين دارند که قشر متهمين بازداشتی در اين مجموعه آنقدر 
آسيب پذير هستند که کسی به فرياد آنها نمی رسند پس در مورد چه 
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متهم زن و چه متهم مرد هر انچه که ناقض حقوق بشر و ضد انسانی 
وصا خص.. است را در مورد آنها بدون ترس و واهمه اعمال می کنند

پرونده سازی و تجاوز به نواميس بازداشتی مردم در سلولها که اکثرا 
دسته جمعی اتفاق می افتد و خيلی ها در جريان هستند و پای ثابت 
اين تجاوزات اند و اجازه افشاء و برخورد با آنرا نمی دهند و از 
عاملين اين جنايتها و تجاوزات به صورت مستقيم و يا غير مستقيم 

  . کنندحمايت می
  بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب

اين بازداشتگاه در تهران مابين افرادی که درآن نگهداری شده اند و 
به زندانها منتقل و يا آزاد شده اند به بازداشتگاه ابوغريب معروف 
شده و تحت اختيار حفاظت اطالعات نيروی انتظامی اداره می شود و 

ونی فاطميه واقع شده که البه در خيابان سئول و داخل شهرک مسک
الی واحدهای مسکونی گم و استتار گرديده و چند بلوک و زير زمين 
  .از اين مجتمع مسکونی به عنوان بازداشتگاه در اختيار آنهاست

در اين بازداشتگاه اکثرا جرائم خاص واقع شده در بين نيروهای > 
 پرونده و انتظامی را رسيدگی می کنند و متهمين را در جهت تکميل

بازجويی و اعمال شکنجه های خاص در آن نگهداری می کنند که 
البته به غير از مجموع متهمين نيروی انتظامی در طی عمليات ارتقاء 
امنيت اجتماعی تعدادی از متهمين اين عمليات را برای دست و پا 
شکستن و شکنجه دادن و اقرار گرفتن به اين بازداشتگاه انتقال دادند 

 کهريزک - سوله- هفته از آنجا به کمپ١ثر آنها را در کمتر از که اک
 .انتقال دادند

 تمام سلولهای اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادی می باشد و فنی 
ترين و وحشتناکترين بازجوئيها چه از متهمين نظامی نيروی انتظامی 
و يا افراد خاص بازداشتی در آن توسط حفاظت اطالعات نيروی 

  .و پا شکستن و مرگ انجام می شودظامی تا حد دست انت
 همانگونه که اکثر نهادهای نظامی بازداشتگاههای خاص و مخفی 
خود را برای اعمال شکنجه دارند و در آنها هيچگونه محدوديتی در 
نوع برخورد با متهمين بازداشتی نيست اين بازداشتگاه نيز مرکز 

انتظامی است که در آن نه جوالن نيروهای حفاظت اطالعات نيروی 
متهم بازداشتی ماهيتا ثبت و درج و بعهده گيری می شود و نه کسی 
در مورد جان و مال و خانواده و نقض حقوق آنان نگران است و تنها 
نگرانی در بازداشتگاه ابوغريب اين است که کارشناسان و بازجوها 

اقرار صريح نتوانند هر آنچه که می خواهند به عنوان سند و مدرک و 
از متهم تحت بازداشت بگيرند و اينکه نتوانسته باشند متهم بازداشتی 

  . را به حد اعال شکنجه نمايند و رعب و وحشت در دل او ايجاد کنند
   سپاه پاسداران٦٦

 سپاه ٦٦اين بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران که به 
شت پادگان معروف است در اتوبان افسريه محدوده بلوار هجرت پ

عالمه طباطبائی قرار دارد و دارای سلولهای انفرادی متعدد و حتی بند 
عمومی است و در آن متهمين مختص سپاه پاسداران که مرتکب جرم 

در همين بازداشتگاه . شده اند و يا متهم هستند را نگهداری می کنند
بود مدت زمانی مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی نگهداری می 

  . آيت اهللا ميالنی نيز در آن فوت نمودندشدند و
اين بازداشتگاه دارای اکيپ های عملياتی زبده و کارآمدی در جهت 
پيگيری اتهامات و جرائم امنيتی در بين نيروهای سپاه است که 
بازجوها و کارشناسان آن با اختيارات نامحدود در مورد متهمين 

 رفتار و نوع متهمين بازداشتی عمل می کنند و از نظر فيزيکی و نوع
و ضعيت ويژه ای بر اين بازداشتگاه حاکم است و فشارها و تهديدات 
کمتری نسبت به بازداشتی ها اعمال می شود و نوعی بازداشتگاه در 
جهت ايجاد سازش و بهره برداری و بازيافت در مورد متهمين را دارد 

 در اين پس. که نه کشتن متهمين آن جايز است و نه دور انداختنشان
بازداشتگاه کارهای تخصصی در امور بازجويی و نوع برخورد با 
متهمين انجام می شود و بنا به دانسته ها امکانات محدودی و در حد 
کفايتی کمی کمتر از زندان در آن در نظر گرفته شده و تا حدودی با 
نظر موافق کارشناسان و بازجوها متهمين می توانند با نظارت کامل 

 و مالقات بهرهمند باشند و گويا تعدادی از متهمين قتلهای از تلفن
زنجيره ای که احتمال سوءقصد به جانشان را در ساير زندانها و 
بازداشتگاهها می دادند بی سرو صدا در اين بازداشتگاه نگهداری می 

 نفر است که البته به مانند ١٥٠گنجايش اين مجموعه کمتر از . شوند
خاص که در حال توسعه هستند اين بازداشتگاه تمام بازداشتگاههای 

از . نيز در حال توسعه و افزودن به ظرفيت و امکانات خود است
مقوله شکنجه و بر خوردهای غير فنی با توجه به نوع متهمين در 

  .اين بازداشتگاه کمتر استفاده می شود

  بازداشتگاه قمر وزارت
ين رسالت و سيد اين بازداشتگاه که در خيابان دبستان محدوده ب

خندان واقع شده است و نزديک وزارت دفاع و در کوچه پشتی 
بيمارستان قمر بنی هاشم است، تحت مديريت وزارت اطالعات قرار 

از اين بازداشتگاه توسط درب کوچکی که در . دارد و اداره می شود
انتهای کوچه واقع شده است استفاده می شود که هيچ نام و نشانی بر 

 طبقه می باشد و دارای ٢اين بازداشتگاه .ک نشده استروی آن ح
 سلول ٦ سلول انفرادی که ٨ اتاق مصاحبه و بازجويی و ٤حياط و 

 سلول در طبقه هم کف می باشد که تمام سلولها در ٢در طبقه باال و 
طبقه باال و پائين به گونه ای طراحی شده که همه دور يک محيط 

  .دايره ای قرار گرفته اند
مکان برای بازجوئيها وتحقيقات مقدماتی کارشناسان و بازجوهای اين 

وزارت اطالعات به دور از تنش و در تير رس قرار گرفتن است که 
اکثرا پرونده های خاص فعاالن و مبارزان سياسی را به همراه 
متهمانش رسيدگی می کنند و اکثرا افراد منتقل شده به اين بازداشتگاه 

ر آن سپری نمی کنند و از امکانات محدودی مدت زمان زيادی را د
نسبت به بازداشتگاههای رسمی برخوردارند و همان قوانين هفته ای 

 نوبت استفاده از دستشوئی پيروی می ٥ تا ٣ بار استحمام و ٢ الی ١
کنند و متهمين در آن ثبت و يا اعالم بعهده گيری نمی شوند و با 

مام مراحل تحقيقات و فضای خارج ارتباط متهمين قطع است و ت
بازجويی با چشم بند سپری می شود و اعطاء هر امتيازی به غير از 
مالقات که شديدا بهره مندی از آن ناممکن است در اختيار کارشناس 
پرونده می باشد که تمام خواسته های متهم در قبال نوع عملکرد و 

وان بازجويی ها تعيين و اجابت می شود که در اين بين به هيچ عن
آدرس محل نگهداری متهمين بازداشتگاه قمر در اختيار خانواده ها 
قرار نمی گيرد و حتی اگر اطالعاتی در مورد نگهداری و يا بازداشت 
فرد توسط مامورين وزارت اطالعات به بستگان بازداشتی ارائه شود 
    . اما محل بازداشتگاههايی مثل قمر در اختيار هيچ کس قرار نمی گيرد

  رفته از پاورقی های گفتنیبرگ

............................................. 
"کيانوش آسا"به ياد   

  دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشدکرمانشاهکيانوش آسا متولد 
ن او در جريا. بوددانشگاه علم و صنعت مهندسی شيمی در  رشته 

 تهران ميدان آزادی در ١٣٨٨  خرداد٢۵تظاهرات روز دوشنبه 
 در سردخانٔه پزشکی قانونی ١٣٨٨ تير ماه ٣ناپديد شد و روز 

اش شناسايی شد، آسا در اثر اصابت دو گلوله توسط  انوادهتوسط خ
کيانوش آسا اقليت مذهبی بوده و . عمال لباس شخصی کشته شد

پيکر وی در . است داشته) اهل حق(يارسانای با مذهب  خانواده
مراسمی .  تير در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد٧تاريخ 

  تير٧نيز به مناسبت يادبود وی در دانشگاه علم و صنعت ايران در 
 برگزار وزارت اطالعاتبا وجود تهديد گسترده مسئوالن دانشگاه و 

 با ١٣٨٨ مرداد ١۵ کيانوش آسا مراسم چهلم کشته شدن .شد
 هزار تن از شهروندان کرمانشاهی در تاالر ١٠حضور بيش از 

 ۵بعد از پايان مراسم جمعيتی بالغ بر . عباسيه اين شهر برگزار شد
هزار نفر از شرکت کنندگان از درب تاالر در ميدان شهرداری به 
 سوی باغ فردوس کرمانشاه جهت حضور بر سر مزار کيانوش آسا

هايی از کيانوش آسا و  راهپيمايی مردم با حمل عکس. حرکت کردند
های گل و بدون سر دادن شعار بود اما مأموران انتظامی در  شاخه

در نتيجه . ميانٔه راه مانع از حرکت مردم به سمت باغ فردوس شدند
گروهی از جمعيت متفرق اما گروهی ديگر خود را به سر مزار 

دم با تجمع بر سر مزار کيانوش آسا با مر. کيانوش آسا رساندند
) يارسان(نواختن تنبور به همخوانی سرودهای آئينی اهل حق 

در پايان مراسم هنگامی که برادر بزرگ کيانوش جهت . پرداختند
 بود ماموران انتظامی با  تشکر از شرکت کنندگان مشغول سخنرانی

مراسم حمله به وی و ديگر شرکت کنندگان باعث ايجاد تشنج در 
شده و برای متفرق نمودن مردم معترض از گاز فلفل استفاده 

 نفر از شرکت کنندگان در اين مراسم ١٠همچنين بيش از . نمودند
از جمله چند تن از بستگان کيانوش آسا توسط نيروی انتظامی 

  .بازداشت شدند

................................................. 
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 ! از اسرای اين زندان مخوف از زبان يکی،کهريزک
اين دانشجوی بيست و .  تير است١٨ماجد، الف، يکی از دستگير شدگان روز 

چند ساله، پس از آزادی ازبازداشتگاه کهريزک در گفت و گو با روز از شرايط 
  .مخوفی گفته که بر اين زندان حاکم است

  .از اوضاع کهريزک بگوييد: سئوال 
دوباره . ز همه همگی مارا کتک مفصلی زدندوقتی رسيديم اول ا: جواب 
 نفر ريختند سر ما و با فحاشی های بسيار ١٤ الی ١٣صبح بود که ٦ساعت 

بعد . همه رابا باتوم های شوک آور زدند. رکيک ما را به باد کتک گرفتند
. لختمان کردند و به رويمان آب پاشيدند و با کابل وزنجير به ما يورش آوردند

ما به دليل بی خوابی و دردهای بدنی عمال بی جان شده بوديم آن موقع اغلب 
با اين برخوردها درمحوطه کهريزک توان بلند . و رمقی برايمان نمانده بود

  .شدن هم نداشتيم
  به چه دليل کتک زدند؟: سئوال 
فحش می دادند ومی گفتند منافق، آشغال و هزاران فحش . بی دليل: جواب 

  .ديگر که گفتنی نيست
  شکل و شمايل آنها چگونه بود؟: وال سئ

حتی برخی . دقيقا شکل مردم عادی لباس می پوشيدند. بسيار عادی: جواب 
يعنی . برخی ريش وسبيل داشتند و بعضی هم نداشتند. شلوار لی به تن داشتند

ولی ازنگاه های غضب آلود و برخوردهای خشن . اصال تصوير خاصی نداشتند
بی پول می گيرند و يا اينکه شستشوی مغزی شده شان معلوم بود که يا حسا

  .اند و يا هردوی اينها
  وضعيت محل اسکان چگونه بود؟: سئوال 
سوله هايی ساخته بودند که بوی رطوبت درآن بيش از . افتضاح: جواب 

دراين سوله ها تعداد زيادی کانتينر هست که برای . هرچيزی آزار می داد
.  نفره٥همه مارا ريختند در اين کانتينر های ولی . نفر ساخته شده٥نگهداری 

. آنجاامکانات بهداشتی درحد صفر است.  نفر در هر کانتينر٢٠حداقل 
هوای مناسب . بازداشتگاه وسط بيابان است و داخل اآنها خيلی گرم می شود

  .برای استشمام وجودندارد و خيلی ها مريض شدند
  برای دستشويی چه می کرديد؟: سئوال 
 نفر را يک جا دستبند وپابند می زدند و به جلوی توالت ها ٢٠ همه :جواب 

بعضی وقت ها هم از بيرون بردن خبری نبود برای همين در داخل . می بردند
  .کانتينرها، بوی تعفن همه چا پيچيده بود

  وضعيت غذا چطور بود؟: سئوال 
نان . ندبعد از آن فقط نان داد. ساعت چيزی به ما ندادند٤٨نزديک : جواب 

آب را . از همه سخت تر اين بود که آب نداشتيم. لواش بيات چند روز مانده
ما هم قسمتی را آماده . اززير در می ريختند روی کف کانتينر تا ليس بزنيم

. جايی که کمتر جای پا روی آن وجود داشت. کرديم تا آب در آنجا جمع بشود
کتک زدن بعدی، به کثافت اما فهمان جا هم روز بعد آلوده تر شد و موقع 

  .کشيده شد
  يعنی در اين مدت فقط نان خورديد؟: سئوال 
گاهی اوقات به اصطالح شير هم می دادند که درآن کلی آب ريخته . نه: جواب 
  .گاهی وقت ها هم سيب زمينی می دادند. بودند

  از شما چه می خواستند؟: سئوال 
خيلی اوقات شب ها هم . بتهر روز چند نو. فقط کتک می زدند. هيچ: جواب 

  .می آمدند و می زدند
  بقيه مدت روز چه می کرديد؟: سئوال 
از اين صبح تا صبح بعد در اين به اصطالح سلول های کثيف . هيچی: جواب 
جا انقدر تنگ بود که تکان نمی توانستيم بخوريم، آن هم در حاليکه . بوديم

.  وجودداشت ونه بالشبرای خواب هم نه پتو. همه خونين ومالين بوديم
  .زندانيان روی پاهای يکديگر می خوابيدند

  درطول روز چندبار برای گردش و هواخوری بيرون می رفتيد؟: سئوال 
محوطه آنجا خيلی کوچک بود وتعداد . گفتم که اصال بيرون نمی بردند: جواب 
فقط يک سوراخ، به اندازه يک وجب باالی سقف بلند بازداشتگاه محل . زياد

  .نگهداری ما وجود داشت که فقط از نور آن متوجه زمان می شديم
  شکنجه ديگری هم بود؟: سئوال 
خيلی ها را . بله؛ بسياری را برای ساعات طوالنی آويزان کرده بودند: جواب 

عده ای را درانفرادی ها نگه می . فقط کتک می زدند واين بهترين قسمت بود
دندان خيلی ها در اين . ر داغ می سوزاندنددست وپای خيلی ها را درقي. داشتند

کم . بيشتر کسانی که به کهريزک رفته اند دندان سالم ندارند. مدت شکسته شد
سن وسال ها را برای اعدام به پای چوبه دارمی بردند، طناب را دور گردن 

بچه ها می مردند و زنده می شدند . آنها می انداختند ودوباره پائين می آوردند
ها در همان حال هم کتک می زدند وفحش های ناموسی بسيار زشتی می اما آن
زندانيانی که قوی تر بودند از همان اندک غذا هم محروم بودندو بيشتر . دادند

وقت در کانتينر می ماندند آن هم در حاليکه موش های زيادی را درسوله ها 
  ...رها کرده بودند و

  ؟و چی؟ آيا تجاوز هم در کاربود: سئوال 

کسانی راکه آرام تر و . متاسفانه بدترين قسمت شکنجه ها همين بود: جواب 
ما مرتب فريادهای اين بچه ها را . جوان تر بودند مورد تجاوز قرار می دادند

  .می شنيديم
  شما به چشم خودتان ديديد؟: سئوال 
 ٢٢هرسه زير .  نفر از هم سلولی های من برايشان پيش آمد٣. بله: جواب 
البته پس از آن آمپول هايی به . اينها را روزی يک بار می بردند. اشتندسال د
  !تزريق می کردند که استراحت کنند آنها

  .آزاد شدند. بله: جواب         آيا از آنها خبری داريد؟: سئوال 
  کسی کشته شد؟: سئوال 
 خيلی از اين. اما در اتاق های ديگر چرا. ازميان افراد اتاق ما نه: جواب 

هايی که خبر فوت شان را به تازگی اعالم می کنند، مدت ها قبل جان شان را 
يعنی بين کشته شدن واعالم فوت آنها به خانواده ها . از دست داده بودند
  .چندروز طول می کشد

  چرا؟: سئوال 
برای اينکه از فاصله بازداشت آنها بگذرد و بگويند که مثال فالنی : جواب 

در حاليکه شکنجه ها به حدی بود . شکنجه نمرده استبازداشت بوده وزير 
  .که بسياری از کشته شدگان همان روزهای اول کشته شدند

  هنگام آزادی به شما چه گفتند؟: سئوال 
اثر انگشت و . بعد عکس گرفتند. از ما تعهد گرفتند. چيزی نگفتند: جواب 

بعد ما . خانوادهجزئيات افراد خانواده، محل سکونت زندانی وافراد درجه يک 
  .را رها کردند

  االن وضعيت جسمانی تان چگونه است؟: سئوال 
دنده های سمت راستم شکسته و همينطوردندان . تحت درمان هستم: جواب 
  .زنده ام. گوش چپم دچار افت شنوايی شده ولی درمجموع خوب هستم. هايم

  آيا باز هم به تظاهرات خواهيد رفت؟: سئوال 
اول چهلم . ت؛ دارم خودم را برای سه مراسم آماده می کنممعلوم اس: جواب 

  .دوم مراسم تنفيذ آقای رييس جمهور وسوم تحليف او. نداآقا سلطان
................................................................................  

   کانون مدافعان حقوق کارگر در باره ی وقايع اخير۴بيانيه شماره 
خيزش اعتراضی سراسری برای بدست آوردن ابتدايی ترين حقوق سياسی در 

در آخرين اعتراضات که در روز جمعه ی گذشته . ايران همچنان ادامه دارد
صورت گرفت شعارهای مردم حاکی از روشن تر شدن وعميق تر شدن 

انبوه مردم معترض که به خيابان ها . خواسته های اعتراض کنندگان را داشت
ه بودند شعارهايی می دادند که حاکی از نگرانی آنان در سازش ميان جناح آمد

جناح های دقتر که در سی سال گذشته در سرکوب مردم و . های قدرت بود
اکنون با حذف يک جناح از . ناديده گرفتن خواسته های آنان شريک بوده اند

م که در خواسته های مرد. طرف جناح ديگر خواهان تقسيم مجدد قدرت هستند
شکاف قدرت بوجود آمده امکان بروز ظهرو يافته است هر روز پايه ای تر و 

در اعتراضات اخير مشخص شده  استکه جناح قدرتمند .مشخص تر می شود
تر حاضر است دست به هر گونه کشتار وجنايتی بزند اما ذره ای از قدرت 

ته های اساسی شکی وجودندارد که هر دو جناح از خواس. خود را واگذار نکند
مردم فاصله ی زيادی دارند وخواست اساسی مردم که انحاال نهادهای سرکوب 

  .است را برنمی تابند
دهای اهيچ کدام از جناح های اصالح طلب تا کنون در باره ی انحالل نه

مردمی که . سرکوب که دست به کشتار مردم بی گناه می زنند حرفی نزده اند
را نمی خواهند، دستگيری خودسرانه، شکنجه ز حقوق ابتدايی خود  جچيزی

وکشتاربازداشت شدگان به وسيله ی نهادهايی انجام می شود که برای مردم 
درحلی که اصالح طلبان تنها به نامشروع بودن . هيچ مشروعيتی ندارند

اما دستگاه های قضايی و نيروهای نظامی نقش . رياست جمهوری تاکيد دارند
مواضع دو پهلو و . وب مردم برعهده دارنداصلی را در کشتار وسرک

سازشکارانه ی برخی از اصالح طلبان اين نگرانی را در مردم معترض 
بودجود آورده است که در سازش ميان آنان خواسته های اصلی مردم به 

هوشياری مردم درتداوم اعتراضات خود در آن است که . شود فراموشی سپرده
 بوده و بر گسترش سازمان های مردمی هر چه بيشتر به نيروی خود متکی

  .برای تداوم اعتراضات به حق خود ادامه دهند
اکنون مردم ما می دانند  که تنها راه تداوم اعتراضات و رسيدن به خواسته 
های خود گسترش هر چه بيشتر نهادهای دموکراتيک مردمی و برخواسته از 

  .الت زندگی استمحيط کار و هم چنين مح مردم در کليه مراکز توليد،
انی حکومت از حل مسايل اقتصادی ، گرانی سرسام تودر در چنين شرايطی نا

آور و تورم افسار گسيحته زندگی اقشار مختلف را تحت فشار هر چه بيشتر 
ده که فشار زندگی را بر اثر ناتوانی دولتمردان ممردم به جان آ. قرار داده است

  اعتراضات بيشتر خود خواهند از اداره ی کشورمی دانند در آينده بر
اقتصادی تحت الشعاع  هر چند که در شرايط کنونی اعتراضات.افزود

 اعتراضات اجتماعی قرار گرفته است ، اما مردم به خوبی می دانند که اين دو
وناتوانی دولتمردان در حل مشکالت اجتماعی و . از يک ديگر جدايی ناپذيرند

 .چه بيشتر بحران فراگير جامعه استاقتصادی بيانگر عميق تر شدن هر 
…………………………………………………………….. 
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  هجوم نيروهای امنيتی و
  !! معلم بلوچ معلم بلوچ١٥١٥ بازداشت  بازداشت 

 . معلم بلوچ١٥هجوم نيروهای امنيتی و بازداشت :بالگ نيوز 
 معلم بلوچ ١٥نيروهای امنيتي، طی دو روز گذشته با هجوم به منازل، 

ی نامعلومی منتقل   به نقطهسنی را در شهر زاهدان دستگير کرده و
 . اند کرده

نيروهای امنيتي، طی دو روز گذشته با هجوم به : خبرگزاری هرانا 
ی   معلم بلوچ سنی را در شهر زاهدان دستگير کرده و به نقطه١٥منازل، 

 . اند نامعلومی منتقل کرده
به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، نيروهای امنيتی با 

 تن از معلمان ١٥حرمتی به زنان و کودکان،  منازل مردم و بييورش به 
 . و دبيران مدارس را در شهر زاهدان با خود به مکان نامعلومی برده اند

ها در دست  داری آن ها و مکان نگه تا کنون هيچ اطالعی از وضعيت آن
چنين از  هم. ها نشده است ی آن گوی خانواده  نيست و هيچ نهادی نيز پاسخ

 . گان نيز اطالعی در دست نيست هام دستگير شدهات
چنان رو به افزايش است،  که فشارها بر اقليت ملی بلوچ هم با توجه به اين

ها به اتهامات ناروا و بی  احتمال دارد معلمان ودبيران مدارس و دبيرستان
 . گزارشات تکميلی در اين رابطه منتشر خواهد شد. اساسی محاکمه شوند

  ١٣٨٨ مرداد ٢٢

………………………………………  
 يک فعال مذهبی کرددر ايران اعدام شد

فعال مذهبی کرد اهل سنندج که با " شورش مهدی خانی : راديو فرانسه
در دادگاه های ايران به " جهادی و سلفی"اتهام عضويت در گروه های 

هشتم مرداد (اعدام محکوم شده بود بامداد روز پنجشنبه سی ام ماه ژوئيه 
" هرانا"به گزارش خبرگزاری . زندان مرکزی سنندج اعدام شددر ) ماه 

مجموعه فعاالن حقوق . "بامداد امروز اين خبر را از تهران منتشر کرد
ايران با تائيد خير اعدام اين فعال کرد ايرانی ، گزارش داده اند که " بشر

جهادی سنی مذهب "شورش مهدی خانی به اتهام عضويت در گروه های 
عبه يک دادگاه انقالب شهر سنندج به رياست قاضی بابائی از سوی ش" 

بنابر گزارش . به اعدام محکوم گرديد و حکم وی مورد تائيد قرار گرفت
ها حکم شورش مهدی خانی قرار بوده است در روز پانزدهم اسفند ماه 
گذشته به اجرا گذاشته شود ولی به داليل نا معلومی تا کنون به تعويق 

 . افتاده بود
ورش مهدی خانی ، بنابر گزارش فعالين حقوق بشر، حدود شانزده ماه ش

پيش توسط مامورين امنيتی رژيم اسالمی دستگير شده بود و مدت سه 
ی " تحت شديدترين شکنجه ها"ماه را در بازداشتگاه اطالعات سنندج 

   ١٣٨٨ مرداد ٢٢. جسمی و روحی قرار داشته است

……………………………………  
 ، زداشت شده باانشجود نفر از١٦حداقل 

 !هستند  در اوين زندانيهمچنان
شدگان اخير با  يكي از اعضاي آميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت

هاي اين آميته براي دريافت اطالعات دقيق در مورد  اشاره به تالش
براساس اطالعاتي : وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در بند گفت

مچنان پس از وقايع اخير در  دانشجو ه١۶آه به ما رسيده است، 
   ١٣٨٨ مرداد ٢١ .برند بازداشت به سر مي

............................................. 
 !در مالقات با الريجانی مدارک ادعاهايم را ارائه می کنم: کروبی

خباز نماينده کاشمر گفت در ديدار کروبی و الريجانی مستندات :خبر انالين
  . وبی در موردآزار زندانيان ارائه خواهد شدمربوط به ادعای کر

پس از آنکه رئيس مجلس از تريبون علنی از مهدی کروبی خواست تا اگر 
مستندی دارد، آن را به او يا کميته ويژه ارائه دهد؛ محمدرضا خباز عضو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به ديدار الريجانی رفت و به او گفت که 

توانند  ی غير علنی و غير رسمی در مجلس، ميا در صورت تشکيل جلسه
اند به مجلس دعوت کنند  تمامی کسانی که اين گزارشات را به کروبی داده

 .تا در محضر نمايندگان از رفتارهايی که با آنها شده است، سخن بگويند

……………………………………  
  

         ،،،گفتگو با يکی از قربانيان تجاوز جنسیگفتگو با يکی از قربانيان تجاوز جنسیگفتگو با يکی از قربانيان تجاوز جنسی
 اسالمیاسالمیاسالمی   در زندان های جمهوریدر زندان های جمهوریدر زندان های جمهوری

اگر چه افشاگری کروبی در باره تجاوز : ايت خبری راه کارگرس
جنسی به دختران و پسران جوان در زندان ها در رابطه با بازداشت 
های اخير باز ديگر مساله شکنجه و بويژه تجاوز جنسی در زندان 
ها از سوی پاسداران و امنيتی ها را در صدر توجه افکار عمومی 

ه گران به اين عمل شنيع از گذشته هم اما توسل شکنج, نشانده است
 و هستند شاهدانی که با درد و رنج بسيار از خاطره  وجود داشته

برای شنيدن . تلخ و درناک تجاوز جنسی در زندان سخن می گويند
متن گفتگو با زندانی زنی که مورد شکنجه بازجويش در زندان قرار 

  :به لينک زير کليک کنيد, گرفته است
gNo1RYtZqGd=v?watch/com.youtube.www://http  

.............................................  
سخنگوی عفو بين الملل خواستار حضور ناظران حقوق 

 !شد  بشر در دادگاه تهران و محاکمه شکنجه گران
 با اشاره به اخبار ، ايرنه خان،به گزارش وبسايت عفو بين الملل

صی سرکوب شديد معترضان از سوی نيروهای بسيجی و لباس شخ
و همچنين شکنجه ها در زندان کهريزک و ساير زندان های مخفی 
وابسته به نظاميان و همچنين تاکيد بر اين که بازداشت شده گانی که 
اکنون در دادگاه تهران محاکمه می شوند مدت ها در اين بازداشت 

خواستار محاکمه , گاههای مخفی در سلول های انفرادی بوده اند
آيت ” :گران اعتراضات مردمی شد و گفتشکنجه گران و سرکوب

اهللا خامنه ای و اطرافيان او بايد با اين شکنجه ها برخورد کنند و به 
عامالن اصلی را محاکمه , جای تعدادی انگشت شمار ماموران اداری

  .نمايند
 به همين دليل حضور بين المللی در دادگاه و پيگيری  ":وی افزود

متهمان بسيار مهم است و من از کار عملی آن و دفاع از حقوق 
 ”.مقامات ايرانی می خواهم که اجازه اين حضور را صادر کنند

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

 خواهد شد؟

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.iatel@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  اتحاد چپ کارگریسايت 

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.lletinbu-iran.www 
  

مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
  .ميشوند، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


