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فعالين سياسى و اجتماعی، دانشجویان، کارگران، روزنامه از  ماه اخير هزاران نفر سه اتدر جريان اعتراض

 از سوى  شناخته شده جناح اصالح طلب حکومتی، معترض و حتی ده ها تن از چهره های مردم،نگاران
، خبرها و این مدتدر .  شدند داده منتقلمخفی و علنینيروهاى امنيتى بازداشت و به بازداشتگاه هاى مختلف 

 قتل تعدادى از  و حتی آن ها و تجاوزگزارش هاى تکان دهنده ای از بدرفتارى شديد با زندانيان، ضرب و شتم
ی  هادر رسانه از زبان سران حکومتی ، جمعی دسته و دفن آن ها در گورهای شكنجه زير دربازداشتى ها

 . شده است منتشرداخلی و خارجی
   گزارشی نسبتا حکومت اسالمی، در اقدامی نادر،» صدا و سيما «،٢٠:٣٠ بخش خبری ،١٣٨٨ شهريور ١۵

 .دمفصل از بازداشتگاه آهريزك و جنايت های صورت گرفته در آن را پخش آر
 اولين بار تصاويری نزديك از بيرون و درون بازداشتگاه مخوف آهريزك یبه گزارش عصر ايران، در اين گزارش برا

 مجموعه ای از سوله ها و بناهای ، بلکهمتعارف اين مكان، نه يك بازداشتگاه آمد آه نشان می داد،  به نمايش در
 از آن برای نگهداری انسان ها در شرايط بسيار وخيم احداث شده در يك محيط بيابانی بوده است آه متاسفانه

 .و مرگبار استفاده می شد
، وی به صراحت از برخی اظهارات عجيب از )آامرانی(در اين گزارش، در گفتگو با پدر يكی از قربانيان آهريزك 

ریيس بازرسی آل  ، انتقاد شد و به عالوه سردار تشكری مننژيتی بوده اند،  جمله اين آه آشته شدگان آهريزك، 
 نيروهای رسمی اين نيرو از درجه  نيروی انتظامی نيز صراحتا اقرار کرد متهمانی آه جنايات آهريزك را رقم زدند،

دار تا سرهنگ بوده اند و هم چنين ذآر شد آه برخی قضات نيز در اعزام متهمان به آهريزك مرتكب تخلف شده 
 .انونی تحت رسيدگی استاند آه پرونده های آنان نيز در مراجع ق

رياست دادسرای نيروهای مسلح نيز به صراحت گفت آه شرايط و رفتارهای صورت گرفته در  بهرامی، 
 .بازداشتگاه عامل مرگ تعدادی از بازداشتی ها بوده است و نه بيماری قبلی آن ها و عللی از اين دست

می به جنایات در کهریزک رسما اقرار می کنند هر چند که در این برنامه تلویزیونی از مسئولين حکومت اسال
دليلش این است که این مساله بيش از تصور حکومتيان در جامعه داخل و خارج کشور افشا شده است در واقع 
تالش دیگر سران حکومت اسالمی است که باز آن به را به چند مامور محدود کنند و حاکميت را مبرا سازند؛ به 

يما، از دستور خامنه ای در خصوص تعطيلی بازداشتگاه آهريزك و اقداماتی آه متعاقب طوری که در برنامه س
 نيروی انتظامی و استانداری تهران  مجلس شورای اسالمی،  قوه قضاييه،  آن توسط شورای عالی امنيت ملی،

  خشی از آنبرای پيگيری موضوع و احقاق حقوق بازداشتی ها صورت گرفته نيز اطالعاتی منتشر شد آه در ب
 ميليون تومان به رها شدگان از آهريزك غرامت پرداخت شده و تعدادی از آنان برای ٩٨مشخص شد آه تا آنون 

در حالی که این . به بيمارستان هايی در تهران و آرج معرفی شده اند درمان عوارض ناشی از بازداشت، 
سر کشور جنایات مشابهی جریان دارد و نه به جنایات نه فقط به کهریزک محدود می شود و در زندان های سرا

چند مامور محدود می گردد، بلکه همه سران و مسئولين حکومت اسالمی، در سازمان دهی و گسترش ترور و 
  . قتل و شکنجه و کشتن زندانيان و اعدام دسته جمعی آن ها  نقش مستقيم دارند

سط نيروهای ويژه پليس به نمايش درآمد و هنگامی  هم چنين تصاويری از ضرب و شتم مردم تو در اين گزارش،
آه اين تصاوير تكان دهنده پخش می شد، گزارشگر سيما در متنی آه می خواند بر لزوم برخورد با اين ماموران 
تصريح می آرد و البته تاآيد داشت آه حساب اين افراد را بايد از حساب آليت نيروی انتظامی آه حافظ امنيت 

 .دا آرد ج جامعه است،
رسما از   ریيس بازرسي آل نيروی انتظامی در مقابل دوربين صدا و سيما،   سردار تشكری، در پايان اين گزارش،

 عذرخواهی آرد و هم چنين محاآمه بی  تمام آسانی آه در هر مرتبه ای متحمل خسارت و آسيب شده اند،
خواسته افكار عمومی جامعه اعالم  ره آن ها، اغماض عامالن جنايات آهريزك و اجرای سريع احكام قضايی دربا

البته شایان ذکر است که این اقدام صدا و سيما حکومت اسالمی و عذرخواهی ریيس بازرسی کل نيروی . شد
انتظامی، در اثر فشار اجتماعی و خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی افکار عمومی مردم صورت می 

  .گيرد
، فقط نمونه ای از وضعيت »آهريزك«انی با زندانيان سياسی در شکنجه گاه رفتارهاى وحشيانه و غيرانس

 های آشکار و مخفی سراسر کشور است و محدود به این شکنجه گاه و به  در زنداندلخراش و دردناك زندانيان
 تهدید و  ساختن زندان های مختلف وب و کار حکومت اسالمیکسسی سال است که . این دوره نمی باشد

  .نيان و کشتن آن ها در زیر شکنجه است زندا به تجاوز از جمله سرکوب و کشتارترور،
 که درباره شيوه های وحشيانه  جان به در برده از کشتارهای حکومت اسالمی، سال هاستزندانيان سياسی

 اما سران و .می گویند سحن  به طور مکررشکنجه از جمله تجاوز به زندانيان و اعدام های دسته جمعی
 اما اکنون یکی از سران شناخته شده حکومتی،. ندن ها اهميتی نداده اآسئولين حکومت اسالمی نسبت به م

 خواست تا به سران و مسئولين حکومتی از با اتکاء به گفته های تعدادی از تجاوزشدگان مهدی کروبی، آیت اهللا
ه ای در رسانه های  در سطح گسترداین مساله. دنبازداشتى رسيدگى آن» تجاوز به دختران و پسران«موضوع 

 بنا به گفته کروبی، تعدادی از زندانيان آزاد . شده استافشاءم چنين در سطح بين المللی داخل کشور و ه
شده، به عنوان شاهدان زنده تجاوز به زندانيان و کشتن آن ها در زیر شکنجه و یا تجاوز به خودشان با وی دیدار 

  .کرده اند
به عنوان یکی از محل های  ک که در جنوب تهران واقع است، در جریان اعتراضات اخيربازداشتگاه کهریز

چند نفر از بازداشت  کشته شدن. بوده در رسانه ها انعکاس یافت نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان
  . صادر شودکهریزکشدگان، باعث شد تا دستور تعطيلی 

ز مقامات ارشد حکومت اسالمی در کهریزک، عامل و بانی اصلی گفته می شود که تجاوز و کشتن فرزند یکی ا
در گزارشات آمده است که محسن روح االمينی، یکی از جان باختگان ! تعطيلی این شکنجه گاه شده است؟



دليل . دستگيرشدگان تظاهرات های اخير، قبل از این که زیر شکنجه کشته شود، به وی تجاوز شده است
تجاوز به . از آشکار شدن همين مساله تجاوز بعد از آزاد شدن وی از زندان بوده استاصلی قتل وی نيز ترس 

  .فرزند مشاور محسن رضایی، آن قدر فجيع و وحشيانه بوده است که منجر به پارگی مقعد وی شده بود
ا  مرداد ماه گفته است ب٢١در همين رابطه، محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز چهارشنبه 

  .شنيدن اخبار مربوط به رفتار خالف ماموران عليه جوانان کشور می بايست عزای ملی اعالم کرد
در سايت اينترنتی تابناک آمده است، رضايی در نشست خود با جمعيت حقوقدانان دفاع از حقوق بشر که برای 

ر جمهوری اسالمی، رفتار خالف اگر د«: ارائه گزارشی از رويدادهای اخير با وی مالقات کرده بودند، گفته است
حيثيت و اخالقی از سوی يکی از ماموران انجام گيرد، بايد عزای ملی اعالم شود، چه برسد به اين که اعمال 

  ».شنيع عليه تعدادی از جوانان کشور صورت گرفته باشد
مبارز که در همين حال به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، مجيد انصاری عضو مجمع روحانيون 

يکی از روحانيون بلندپايه و از چهره های شاخص نظام است، درباره درخواست مهدی کروبی از هاشمی 
  :رفسنجانی، برای بررسی موضوع تجاوز به زندانيان گفته است

با کمال تاسف اين ها صحت دارد و آدم بايد به قول اميرالمومنين آرزوی مرگ کند که در جمهوری اسالمی کار «
  ».نه يک مورد بلکه متعدد بوده است... ين جا برسد که چنين فجايعی رخ دهدبه ا

  از شکنجه،١٣٨٨ مرداد ٢٤، عصر شنبه، »موج سبز آزادی«یک نماینده مجلس شورای اسالمی، در گفتگو با 
وهی این نماینده مجلس که نخواسته نامش فاش شود، با اشاره به بازدید گر. زنان زندانی در کهریزک خبر داد

نمایندگان و مقامات  نمایندگان مجلس از زندان اوین و بند زنان، خبر داد که برخی از زندانيان در حضور از
 .اند پرده برداشته های فجيع صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک دادستانی از شکنجه 

 چه کسانی: پرسيده شددر بند زنان، : شرح ماجرای تکان دهنده از زبان این نماینده چنين توصيف شده است
بودند؟ از یکی از آنان  چه کسانی در کهریزک: پرسيده شد. سئوال دارند؟ تعداد زیادی دست شان را باال بردند

در کهریزک، در حالی :  ها گفت یکی از خانم. خواسته شد در مورد رفتاری که با وی صورت گرفته، توضيح دهد
استند وارد یک بشکه آب شوم، سپس بارها در آن بشکه به من شوک خو که مرا کامال عریان کرده بودند، از من

  »! لرزید به طوری که تمام چهار ستون تنم می الکتریکی وارد کردند،
 نفر را در ۴٠ تا ٢٠گفته می شود که بين . در این شکنجه گاه، بازداشت شدگان را داخل کانتينر نگه می داشتند

به . ن در حالی است که در هر کانتينر بيش تر از پنج نفر را نباید جای دادای. هر کانتينر به زور جای می دادند
  .گفته یک روزنامه نگار، تنها محفظ هوایی این کانتينرها یک سوراخ کوچک است که هوا از آن وارد می شود

هوای داخل آن بنا به اظهار کسانی که از کهریزک آزاد شده اند، نور مستقيم آفتاب به این کانتينرها می تابد و 
  .به لحاظ بهداشتی نيز وضعيت بازداشت شدگان نامناسب است. بسيار گرم است

 آن ها را با شلنگ و کابل  سپس لخت کرده، پس از این که آب فشار قوی روی آن ها گرفته اند،ها را آن گفته
  .کتک می زدند

 همانند شکنجه گران آمریکایی در  در اردوگاه مرگ کهریزک،رفتار شکنجه گران حکومت اسالمی با زندانيان
احتماال شواهد و مدارك بر جاى مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز . زندان ابوغريب عراق و گوانتانامو است

خشم عمومی مردم سبب شد که خامنه ای با عجله فرمان تعطيلی این شکنجه گاه را صادر کند تا اطالعات 
  .بيش تری از آن منتشر نشود

 »خودسر و متخلف« چند مامور بهرا ن های کشور  عامالن اصلی این وضعيت هولناک حاکم بر زندا آگاه،مردم
 موسوی، کروبی، رفسنجانی،  تامحسن رضایی  احمد نژاد،خامنه ای،بلکه از  ،محدود کردن را نمی پذیرند

و کشتار، تجاوز و  سرکوب  سه دهه گذشتهعامالن اصلیخاتمی و دیگر سران و مقامات حکومت اسالمی، 
اخبار شکنجه و نه امروز، بلکه در سه دهه اخير، همواره  .شکنجه و اعدام و فقر و فالکت اقتصادی می دانند

. تجاوز به زنان و مردان زندانی به عنوان ابزار شکنجه توسط بازجويان در زندان های ایران مطرح بوده است
 شده  افشاانسانی در سطح افکار عمومی جامعه ایران و جهان که این وقایع و فجایع  در حال حاضر،بنابراین
  . جنایات، امکان پذیر نمی باشد همه به اینی سرپوش گذاشتن و بی تفاوت ماندن سران حکومتاند، دیگر

، به رسانه ها گفت آه شكايت هاى ٢٠٠٩ اوت ١٣گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه روز پنج شنبه 
 دريافت آرده آه از آزار و اذيت خود در ریاست جمهوری» انتخابات« بازداشت شده پس از زيادى از معترضان
  .زندان خبر داده اند

اين شكايت ها از سوى خانواده : مانفرد نواك، گزارشگر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اظهار داشت
ى مستند درباره شكنجه زندانيان در ادعاها: وى گفت. ها، وآال و بازداشتى هاى آزاد شده مطرح شده است

  .ايران و نگه داشتن آن ها در انفرادى به منظور اعتراف گيرى از آن ها بايد مورد رسيدگى دقيق قرار گيرد
به مقام هاى جمهورى اسالمى ايران اطالع داده آه بيش از سيصد پرونده اتهامى شكنجه : مانفرد نوواك افزود

  .عتراضات اخير، به سازمان ملل ارايه شده استو بدرفتارى با دستگيرشدگان ا
بنا . وى مى گويد آه ايران به نامه او پاسخ قانع آننده اى نداده و وى خبر ندارد آه آيا تحقيقاتى انجام شده يا نه

به گفته گزارشگر ويژه سازمان ملل، بسيارى از اين اتهامات مواردى چون ضرب و شتم، شوك الكتريكى و فشار 
  .وانى با هدف گرفتن اعترافات استجسمى و ر

برای نمونه در تهران می . در تهران و شهرستان ها کم نيستند» غيررسمی«ناگفته نماند که بازداشتگاه های 
بازداشتگاه سئول بازداشتگاه نبوت، در خيابان سهروردی تهران،  سپاه، ٥٩بازداشتگاه های مخوف توان به 

 سپاه معروف است در اتوبان افسريه ٦٦ متعلق به سپاه پاسداران که به بازداشتگاه خاصمعروف به ابوغريب، 
 . بازداشتگاه قمر وزارت و غيره نام بردمحدوده بلوار هجرت پشت پادگان عالمه طباطبائی، 

این .  است بازداشتگاه اداره دوازدهم آگاهی شاهپوربازداشتگاه دیگری که موقعيت آن نيز افشا شده است
 که زندانيان بی دفاع تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار استهای مخوف تهران   بازداشتگاه از،بازداشتگاه

  .ی گيرندم
تمام مراحل تحقيقات و بازجويی در این بازداشتگاه ها، شکنجه گران با چشم بند و همراه با توهين و شکستن 

بنابراین، فجایع شکنجه گاه . تروحيه بازداشتی و ضرب و شتم و تجاوز و حتی کشتن زندانی همراه بوده اس
کهریزک، به عنوان نمونه ای از عملکردها و سياست غيرانسانی و وحشيانه سران و مسئولين حکومت 

  .اسالمی را به نمایش گذاشته و حساسيت هر چه بيش تری در جامعه به بار آورده است



 اسالمی، ارتکاب هر عملی را نسبت به  به قوانينءفتواها و فرمان های رهبران حکومت اسالمی با اتکاتاکنون 
ندانی باز گذاشته ززنان و دختران بازداشتی مجاز دانسته و دست آن ها را از جمله تجاوز به زنان و مردان 

محکوم شده » باکره«در این مورد می توان به دستور صریح رهبران حکومت اسالمی در تجاوز به دختران . است
ه عيرانسانی آن ها، اگر دختر باکره اعدام شود به بهشت می رود بنابراین، برای در توجي. به اعدام اشاره کرد

 سپس به جوخه اعدام نجه گران قرار گيرند وکش نخست باید مورد تجاوز جلوگيری از رفتن آن ها به بهشت،
  !سپرده شوند؟

  
ی از عزیزان خود بگيرند، از سوی دیگر، در حالی که خانواده های بازداشت شدگان به هر دری می زنند تا خبر

خبر تکان دهنده ای پحش می شود که در بهشت زهرا اجساد جانباختگان را مخفيانه دسته جمعی دفن کرده 
دادخواهی شکنجه شدگان و مورد تجاوز قرار گرفتگان با وجود این که در ارگان های حکومتی از جمله . اند

نفورترین ریيس جمهوری جهان، بی شرمانه حمله به مجلس نيز مطرح شده است اما محمود احمدی نژاد، م
  ! می نامد؟» سناريوی دشمن«کوی دانشگاه و شکنجه و تجاوز مامورين به زندانيان در بازداشت گاه ها را 

 مجلس برای بررسی وضعيت زندانيان، خبر هولناک خاکسپاری   ویژه در حالی که فرهاد تجری عضو کميته
 های جواز دفن قربانيان   شان در بهشت زهرا را تکذیب کرد، پایگاه خبری نوروز، شمارهنام و ن  اجساد بی مخفيانه

  . گمنام را منتشر ساخت
 پيگيری مجلس، خبر منتشر شده   رسانی نوروز، فرهاد تجری، عضو اصولگرای کميته به گزارش پایگاه اطالع

را، تنها چند ساعت پس از انتشار آن و  شدگان حوادث اخير در بهشت زهرا   جمعی کشته  دفن دسته درباره
  .بدون هيچ گونه تحقيق و بررسی تکذیب کرد

 ها تن   تيرماه، پيکر ده٢۴ و ٢١نوروز در روزهای گذشته خبری را منتشر کرده بود مبنی بر این که در روزهای 
 زهرا  بهشت ٣٠٢  ی جواز دفن، در قطعه بدون شناسایی و بدون درج مشخصات شخصی و صرفا با یک شماره

این خبر از سوی فرهاد تجری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که ظاهرا خود . به خاک سپرده شده است
  . مسئوليت پيگيری و تحقيق در این باره را دارد، به طور شتابزده تکذیب شد

مردم سوگند یاد کرده رسانی نوروز در این باره نوشته، آقای تجری از آن جا که بر دفاع از حقوق  پایگاه اطالع
 یافته، الاقل چند   ها به مجلس راه است، خوب بود قبل از تکذیب این خبر برای حمایت از مردمی که با رای آن

ها   قبور ده ٣٠٢  فرمود تا دریابد در قطعه  گذاشت و تا بهشت زهرای تهران قدم رنجه می  ای وقت می دقيقه 
  .اند  جواز دفن به خاک سپرده شده  ساس شمارهنفر از هموطنان بدون نام و صرفا بر ا

 جوازهایی که برای دفن قربانيان صادر شده خاطر نشان ساخته که مردم تهران  نوروز ضمن درج تاریخ و شماره
این پایگاه .  این قبور به مقام این شهدا ادای احترام کنند زهرا ضمن مشاهده توانند با حضور در بهشت  می 
 های دریافتی در مورد این واقعه  ر داده که در روزهای آینده و در زمان مقتضی، تصاویر و فيلم رسانی خب اطالع

  .کند را منتشر می 
 بهشت زهرای تهران، محل خاکسپاری کسانی است که یا در تيراندازی های خيابانی کشته شده ٣٠٢قطعه 

عنوان افراد بی نام و نشان در این قطعه و بصورت همه آن ها را به . اند و یا در بازداشتگاه ها به قتل رسيده اند
سایت نوروز نوشت که یکی از کسانی که در بهشت زهرا کار می کند، این خبر را . پنهانی به خاک سپرده اند

 تيرماه دفن شده اند و هنوز معلوم نيست قربانيان ٢٤ تا ٢١در این قطعه قربانيان روزهای . فاش ساخته است
 . کجا زیر خاک کرده انددیگر روزها را در

 بدون نام و مشخصات خانوادگی زیر خاک پنهان شده اند، به دست ،٣٠٢ جسد که در قطعه ٤٤تاکنون جواز دفن 
  .آمده است

خانه ای در جنوب غربی تهران که ویژه گوشت یخ د تيرماه وجود ده ها جنازه در سر٢٤برخی خانواده ها در روز 
 ٣٠٢شماری از دفن شدگان قطعه . این جنازه ها یخ زده بوده است.  بودندزده وارداتی بوده مشاهده کرده

   .همين جنازه های یخ زده بوده است
تيرماه جنازه هایی  ٢۴ و ٢١در روزهای «: یکی از پرسنل زحمت کش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفت

ورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آ بدون نام و مشخصات و تحت تدابير شدید امنيتی، به این قبرستان
با پيگيرهای خبرنگار نوروز از بهشت زهرای تهران، روز بيست و .  به خاک سپرده شده است٣٠٢آن ها در قطعه 

و   جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده٢٨جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان،  یکم تير ماه از بين
. صادر شده است  جواز دفن با شرایط فوق١۶ تيرماه نيز ٢۴.  به خاک سپرده شده اند٣٠٢همگی در قطعه 

از شهدای حوادث اخير، از وجود ده ها   تيرماه نيز به نقل از خانواده یکی٢۴گفتنی است سایت نوروز در تاریخ 
د به خانواده ها در داده بود، که با تحویل جنازه های منجم جنازه در سردخانه ای در جموب غربی تهران خبر

الزم به ذکر است، اجساد در سردخانه های پزشکی . حدودی مورد تائيد قرار گرفت روزهای بعدی این خبر تا
اجساد  نمی شود اما به دليل این که این جنازه های در سردخانه های صنعتی نگهداری شده بودند، منجمد

جنازه های شهدا در  ظر می رسد پس از دیده شدنبه ن. منجمد شده و به فرم خود را از دست داده بودند
جنازه ها بدون شناسائی به بهشت  سردخانه های صنعتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط خانواده ها،

خبرنگار سایت نوروز از مسئولين بهشت زهرا در روزهای  پی گيری. زهرا برده شده و به خاک سپرده شده اند
 با این حال با. يچ کدام از آن ها حاضر به پاسخگویی در مورد این اجساد نبوده انده اخير بی نتيجه بوده است و

 به ٣٠٢نام در قطعه  همکاری برخی از پرسنل آن سازمان با خبرنگار نوروز، شماره جواز دفن شهدایی که بدون
  . شدصورت لزوم منتشر خواهد خاک سپرده شده اند در اختيار سایت نوروز قرار گرفته است که در

مردم در سه ماه اخير در اعتراضات ميليونی خود، یک صدا فریاد زدند که بيش از این حکومت ترور و وحشت 
بنابراین، سران حکومت اسالمی به خوبی می دادند که دیر یا زود مردم آزاده . حکومت اسالمی را نمی خواهند

ونه رعب و وحشت و اختناق و سانسور، کاخ های آن ها را بر سرشان ویران خواهند کرد و به دور از هرگ
زیرا سران حکومت اسالمی، شاید با سرکوب و کشتار بتوانند . حکومت دلخواه خودشان را تعيين خواهند کرد

 .برای دوره ای دیگر خودشان را سر پا نگاه دارند اما نهایت به روانه زباله دادن تاریخ خواهند شد
رهبر جمهوری اسالمی عصر روز .  است هذیان گویی انداخته را بهاین مبارزات سران حکومت اسالمی

تخلفات و جنایت هایی در حوادث  « چهارشنبه هفته گذشته، در جریان دیدار با تعدادی از دانشجویان به وقوع
پس از انتخابات و به ویژه در بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه از سوی یگان های ویژه و ماموران 



بی اهميت » ظلمی که عده ای به نظام کردند«اقرار کرد، اما گفت که این جنایت ها در مقابل » صیلباس شخ
 . است

که  تایيد وقوع جنایت ها در بازداشتگاه و هم چنين در جریان سرکوب اعتراضات مردم در حالی صورت گرفت که 
زداشت شدگان در بازداشتگاه ها هم حتی تحقيقات کميته ویژه مجلس نيز در مورد وقوع تجاوز به برخی از با

  .چنان ادامه دارد
ين حال خواستار آن شد که اخبار و گزارش های مربوط به این جنایت ها از سوی رسانه ها ع در امنه ای،خ

لزوم پرهيز از کارهای صرفا تبليغاتی در موضوع برخورد با عامالن کوی دانشگاه و «منتشر نشود و با تاکيد بر 
کار تبليغاتی الزم نيست اما از اولين روزها دستور اکيد داده شد که ضمن مراقبت و « گفت »حوادث مشابه

  » .دقت الزم با اینگونه مسائل برخورد قاطع شود
رهبر جنایت کار حکومت اسالمی، هم زمان با تایيد جنایات صورت گرفته از سوی نهادهای نظامی، انتظامی و 

این خدمات بزرگ نباید موجب رسيدگی «: س انتظامی و بسيج تشکر کردپليس امنيت، پلي» خدمات«بسيج، از 
نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از این سازمان ها، تخلف و جرمی مرتکب 

  » .شده، باید کامال رسيدگی شود
 اما تعدادکشته شدگان را يد کردیوی کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را نيز تا

دانست و در عين حال بر رسيدگی به آسيب دیدگان در ماجرای بازداشتگاه کهریزک و همين طور  »معدود«
: وی در عين حال هشدار داد. ، تاکيد کرد»بررسی موضوع معدود کسانی که در این مسئله جان باخته اند«
  ».بات خلط مبحث شوداین گونه مسائل نباید با مساله اصلی بعد از انتخا«
عده «: عنوان کرد، و تذکر داد» ظلم عده ای به نظام اسالمی«پس از انتخابات را » اصلی«امنه ای، مساله خ

ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسالمی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملت ها را 
ه را قضيه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم نادیده می گيرند و مساله کهریزک یا کوی دانشگا

  ».آشکار است
طراحان حوادث اخير، صحنه گردانانی «: خبر داد» جنگ نرم عظيم«و » شکست توطئه« هم چنين از ،خامنه ای

دارند و صحنه گردانان دیگری نيز پيدا می کنند البته همه تحرکات و تحریکات آنان به فضل الهی، شکست 
تحرکات و جریان ها را خواهد خورد اما هوشياری و بيداری آحاد مردم به ویژه جوانان ضرر و زیان این گونه 

  » .کاهش می دهد
اصل حوادث خيلی خالف «: وی هم چنين بدون نام بردن از کسی در خصوص حوادث پس از انتخابات تصریح کرد

  » .انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خالف انتظار ما بود
تجاوز با «ی، گفته است که یک عضو کميته ویژه مجلس به سایت فراکسيون خط امام مجلس شورای اسالم

  ».شدگان حوادث پس از انتخابات برای ما محرز شده است باتوم و شيشه نوشابه به برخی از بازداشت
وی هم چنين خبر داد که با تکميل گزارش تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها، آن را در اختيار 

   .ریيس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهند داد
يد رهبر حکومت اسالمی در مورد جنایت های صورت گرفته وقایع اخير، به ویژه در بازداشتگاه یبدین ترتيب، تا

 گستردگی تجاوز، شکنجه و  نشان دهندهکهریزک، و حجم قابل توجهی از دیگر اعترافات مسئوالن حکومتی،
  .است زندانيانعليه  قتل 

سایت تابناک، نوشته . و ریاکاری شاید در دنيا بی همتا هستندسران حکومت اسالمی، در دروغگویی و تزویر 
کی گفته دولت مشورت  :ریيس جمهور در پاسخ به آنهایی که می گویند دولت مشورت نمی کند گفت: است

 ساله هم که نامه ٥با کودک : افزود» داشته ایم  نماینده دیدار٩٠٠با بيش از « وی با بيان این که .نمی کند
... ده ساله که چند نقاشی کشيده بود و پيشنهاداتی درباره ترافيک و با یک کودک. گفتگو کردمنوشته بود 

 .از او سئوال کردم که چی به نظرت می رسد داشت صحبت کردم و
اخيرا خبرنگاری از احمدی نژاد پرسيده است که شما گفته اید اتفاقاتی که در بازداشتگاه ها روی داد کار 

ل این است که آیا دستگاه امنيتی کشور این طور است که افراد دشمن در آن نفوذ کنند نفوذی هاست و سئوا
  و مرتکب قتل شوند؟

ما اسناد قطعی داریم که برخی از حوادثی که رخ داد توسط عناصر وابسته به «: وی در پاسخ بی شرمانه گفت
اد تاکيد کرد که شواهد و اسنادی در احمدی نژ» .جریانات آشوبگر و به نام ملت ایران و جمهوری اسالمی بود

  .اختيار دارد که افراد نفوذی در جریان حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه ها اقداماتی انجام داده اند
با افرادی که فریب خوردند باید با رافت اسالمی برخورد شود اما با کسانی که «به گفته احمدی نژاد، 

را پذیرفتند و حداقل عکس العمل نشان ندادند و یا با سکوتشان این فرماندهی کردند و حمایت های دشمنان 
  ».حمایت ها را پذیرفتند و سعی کردند ضربه بزنند، باید برخورد شود

برای برون رفت از معضالت جهانی «: او در پاسخ به احتمال تغيير و تحول در سياست خارجی ایران، ادعا کرد
 ».نی و عادالنه ارائه خواهد دادجمهوری اسالمی راه های ابتکاری انسا

باین ترتيب، حکومت اسالمی، سناریوها و طرح های مختلفی را به صحنه می آورد تا از این طریق افکار 
سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای می گويد برای نمونه، . عمومی را از واقعيت ها منحرف سازند
به گفته عفو بين الملل ماکان . نامزد ندا آقاسلطان را بازداشت کرده اند مسئوالن امنيتی ايران، ماکان کاسپين،

الملل درباره  عفو بين. ارتباط با قتل ندا آقاسلطان در زندان اوين بسر می برد و تحت بازجويی است کاسپين در
پس از قتل الملل، ماکان کاسپين  به گزارش عفو بين. احتمال شکنجه ماکان کاسپين ابراز نگرانی کرده است

با بخش فارسی تلویزیون بی بی سی گفته بود  ندا آقا سلطان در اعتراض های خيابانی، در مصاحبه ای
به وضوح نشان می دهد که يک بسيجی، ندا را هدف تير قرار » سخنان شاهدان عينی و نوارهای ويدئويی«
 ن اعتراف کند که يکی از اعضای سازمانظاهرا به خانواده ندا گفته شده اگر ماکا عفو بين الملل می گويد. داد

ندا آقا سلطان توسط   روز پس از قتل٦ماکان کاسپين . مجاهدين خلق ندا را کشت، او از زندان آزاد خواهد شد
شده است سازمان عفو بين الملل نگران  نيروی های اطالعاتی و امنيتی در شمال تهران و در منزل بازداشت

  .تحت شکنجه یا بدرفتاری های دیگر قرار گرفته باشد» اعترافات«ضای چنين است که او ممکن است برای ام
بنابر سخنان شاهدان عينی و نوارهای ويدئويی همگی نشان می دهد که يک بسيجی، ندا آقا سلطان را هدف 

شهادت ندا آقا سلطان حضور داشت نيز پس از  دکتر آرش حجازی یکی از شهود که در لحظه. تير قرار داد
سوی ندا آقا سلطان شليک کرده بود از سوی مردم دستگير شد  ختن از ایران اعالم کرد که یک بسيجی بهگری



کارت شناسایی این بسيجی و مشخصات کامل . شناسایی این بسيجی را از او بگيرند اما مردم توانستند کارت
   .هفته های اخير در سایت های اینترنتی انتشار یافته است او در

 که سران و جناح های حکومت اسالمی، همگی به تکاپو افتاده اند تا راه حلی برای برون رفت ن استواقعيت ای
 ،از جمله این تالش ها.  را نجات دهند جهنمی خود خود پيدا کنند و نظامعیاز این بن بست سياسی و اجتما

  . ساله حکومت اسالمی اشاره کرد٣٠شد ار تن از مدیران ٢٥٤می توان به نامه 
 تازه ترین بيانيه خود، تالش آرده است تا استراتژی و تاآتيك های خود در آینده را  در يرحسين موسوی، م

موسوی، در این بيانيه هدف خود را حفظ نظام حکومت اسالمی، اجرای قانون اساسی، تقویت . تشریح نماید
 .وحدت ملی و استيفای حقوق از دست رفته ملت توصيف آرده است

تشکيل . انيه خود، خطاب به جناح حاکم پيشنهاداتی را برای خروج از بحران مطرح کرده استموسوی در بي
گروه حقيقت یاب در مورد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، رسيدگی به تقلب های انجام گرفته در 

 نيروهای حکومتی با آن و مجازات خاطيان، شناسایی و مجازات عامالن و آمران فجایعی که در جریان برخورد
معترضان اتفاق افتاده، تعریف جرم سياسی و تشکيل هيات منصفه برای رسيدگی به آن، منع نظاميان از 

  .مداخله در امور سياسی و فعاليت های اقتصادی از جمله پيشنهادات وی برای خروج از بحران کنونی است
تر از انقالب  مظلوم... ری اسالمی را می خواهيمما حفظ جمهو«: در این بيانيه، از جمله تاکيد شده است که

زمانی که امام ما از اسالم ناب محمدی ... اسالمی، جمهوری اسالمی و قانون اساسی، خود اسالم است
ما ... دید داد چنين روزهایی را می   برد و آن را در مقابل اسالم تحجرگرا و اسالم آمریکایی قرار می  نام می) ص(

و خداونده وعده داده است که ما را به . ، این دین غریب هستيم)ص( به اسالم ناب محمدی خواستار بازگشت
و کسانی که در راه ما . والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا.  های رسيدن به این تحفه آسمانی هدایت کند راه

اوند پيش رویمان قرار داده ما در راهی که خد... کنيم کوشش کنند به تحقيق آنان را به راه هایمان هدایت می
) ع(ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسالمی باشد که اهل بيت پيامبر  استفاده کرده » سبز«است از نماد 

  »...اند؛ اهل بيت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت نورانيت آموزگاران آن بوده
مله به ح حکومت اسالمی از مردم ایران خواستار تشکيل آن گروه حقيقت یابی هستند، که سی سال جنایت

 انحالل سازمان ها و احزاب و تشکل های دمکراتيک، حمله ،»بی حجاب«، اسيد پاشيد نبر صورت زنان تجمعات
به رسانه ها و آزادی بيان و قلم، حمله به کردستان و ترکمن صحرا، انقالب فرهنگی، پافشاری بر ادامه هشت 

، به ویژه قتل عام زندانيان سياسی در ٦٢ تا ٦٠  سال هایایسال جنگ خانمانسوز ایران و عراق، کشتاره
، »قتل های زنجيره ای« تير حمله به دانشگاه تهران و تبریز، قتل های موسوم به ١٨، واقعه ١٣٦٧سال 

ترورهای داخل و خارج کشور، عاملين کشتارها و دستگيری ها و محاکمات چندش آور سه ماه اخير، عامالن فقر 
یت مردم ایران و غيره را مورد بررسی قرار دهد و اقدامات جنایت کارانه خامنه ای، احمدی نژاد، و فالکت اکثر

موسوی، رفسنجانی، خاتمی، رضایی، وزرا، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، روسای قوه 
باال و غيره که در این همه قضائيه، اطالعات، فرماندهان سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، مدیران و فرماندهان رده 

وحشی گری و انبوه جنایات عليه مردم دخيل بوده اند، مورد بررسی قرار دهد و عامالن آن را نيز رسما به 
 پشتيبانی اقدامیاکثریت مردم ایران از چنين . جامعه معرفی نماید تا تحت تعقيب و محاکمه علنی قرار گيرند

که هدف اصلی اش بررسی تقلب در انتخابات و یا صرفا بررسی می کنند نه از گروه حقيقت یاب موسوی 
  .حوداث سه ماه گذشته

 دانيد من هميشه از حكومت سازگار با دین حمایت  آه می هم چنان «: یا این که محمد خاتمی، تاکيد کرده است
تواند سازگار باشد   ام و باور دارم آه دین ما یعنی اسالم و تشيع با مطالبات و انتظارات روزمان هم می آرده 

  » . های آن خوب بهره ببریم  مشروط به آن آه آن را درست بفهميم و از ظرفيت
های  ما نگران این خطرها برای آشور، نظام و انقالب عزیزمان آه خون «: سيدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد

انشاءاهللا آه خداوند هم . پاک بسياری برای آن ریخته شده هستيم و برای اصالح امور هم باید فعال باشيم
  ».نصرت خودش را خواهد داشت

واقعيت این است که اصالح طلبان حكومتی در مقابل فشارهای جناح حاآم مرعوب شده اند و به دنبال سازش 
با جناح حاکم و تقسيم قدرت هستند تا خود را برای سرکوب اعتراضات کارگری، دانشجویی و اعتراضات 

یرا آن ها می دانند که دیر و یا زود جنبش کارگری سر بلند خواهد کرد و بر عليه کليت ز. خيابانی آماده کنند
  . حکومت مبارزه آگاهانه و هدفمندی را سازمان خواهد داد

اما آن ها تالش می کنند که در . موسوی و همفکرانش به نوعی شکست در مقابل جناح حاکم را پذیرفته اند
رند و یا این که این فرصت را داشته باشند تا به عنوان حناح منتقد دولت شرایط حاضر سهمی از حاکميت بگي

  . احمدی نژاد، از آزاید هایی برخوردار گردند و تحت تعقيب و آزار قرار نگيرند
ناح اصالح طلبان حکومتی ج، نشان دهنده عقب نشينی »سبزها«بيانيه اخير موسوی به عنوان سردمدار 

 که موسوی و یارانش در دفاع از کليت حکومت اسالمی تاکيد می کنند اما جناح در حالی از سوی دیگر، .است
 نژاد تا فرمانده ی از احمد در روزهای اخير،. داردجناح اصالح طلبان به  نسبترقيب هم چنان موضع کينه توزانه

  .سپاه حمالت خود را به موسوی، خاتمی و غيره شدت بخشيده اند
برخورد جدی، باید با سران جریان و :  نماز جمعه هفته گذشته اعالم کرد کهاحمدی نژاد پيش از خطبه های

  .عوامل اصلی صورت گيرد، سران این جریان باید مجازات شوند
، برگرفته از طرح های »تشکيالت راه سبز اميد«: حسين شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کيهان، گفته است

   . است»  آمریکایی براندازانه«
  

ت این است که همه آن عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی که مردم سرکوب شده در این واقعي
. سی سال را به خيابان ها آشاند، همگی سر جای خودشان هستند و تغييری در آن ها به وجود نيامده است

درن، بی دغدغه و آن ها خواهان برخورداری از یک زندگی م. مردم رفاه، سادی، آزادی و برابری می خواهند
ها به عنوان جناح اصالح طلب حکومتی تامين چنين مطالباتی » سبز«در حالی که در کمشکش . امنی هستند

در بهترین حالت آن ها از اعتراضات مردم برای فشار به جناح حاکم برای سهم گرفتن از . امان پذیر نمی باشد
د را مستقل از جناح های حکومتی و بر عليه کليت بنابراین، مردم اگر مبارزه خو. حاکميت سود می جویند

حکومت پيش نبرند، هر گونه فداکاری و حان فشانی هم به خرج دهند به حداقل مطالبات خود نيز دسترسی 
بنابراین، استقالل مبارزه کارگران و مردم جان به لب رسيده نه تنها باید از جناح های حکومتی . نخواهند داشت



 بورژوایی یک اصل پایه ای است، بلکه این مبارزه باید متوجه سرمایه داری و حکومت حامی و گرایشات رنگارنگ
  .سرمایه باشد تا به اهداف تاکتيکی و استراتژیک خود دست پيدا کند

. بدین ترتيب، جناح های درون حکومتی خواهان سازش و به رسيمت شناختن سهم همدیگر در حاکميت هستند
عه مان، شکاف و کمشکش جناح های درون حکومت اسالمی را شدیدتر و عميق تر کرده  وقایع جاری در جاماما

قطعا هر چقدر شکاف و کمشکش بين سران و جناح های حکومتی عميق تر گردد به همان نسبت نيز . است
 اما در عين حال جامعه باید نسبت به این امر مهم. حکومت ضعيف تر و صف مردم آزادی خواه قوی تر می شود

سياسی حساسيت و توجهی بيش تری از خود نشان دهد و اجازه ندهد سکان مبارزه سياسی و اجتماعی 
به این . شان در جامعه به دست نيروهای ليبرال و راست و طرفدار موسوی و کروبی و خاتمی و غيره بيافتد

هان بقاء حکومت اسالمی دليل ساده که همه این چهره ها و نيروها با تغييراتی جزئی در مدیریت کشور، خوا
بنابراین، در ادامه مبارزه و تعميق و . این ها، بارها و در هر موضع گيری خود به بقاء نظام تاکيد دارند. هستند

توده های جان به لب رسيده و رادیکال و سوسياليست با گرایشات راست و  گسترش آن، جدایی صفوف
 و هم چنين طرفداران آن ها در داخل و خارج کشور اجنتاب نخبگان سياسی طرفدار این و یا آن جناح حکومتی

  .ناپذیر است
حکومت اسالمی، عالوه بر سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت اقتصادی فزاینده ای را نيز بر 

 ، بر اساس اعالم سازمان ملل، کسانی که١٣٨٨سال . اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگيران تحميل کرده است
 ٨٥٠آخرین آمار این است که خط فقر در تهران  روند،   دالر درآمد دارند، زیر خط فقر به شمار می٢ تر از روزانه کم

 ميليون نفر از مردم ایران، در فقر و نداری ٢٠براساس امارهای منتشرشده حدود . هزار تومان اعالم شده است
معلوم نيست . هميتی برای سران حکومتی اسالمی نداردترین اگذرانند، در حالی که کم زندگی سخنی را می 

همين مشکالت !  نفره زندگی خود را تامين کنند؟٥ هزار تومانی مثال چگونه یک خانواده ٣٠٠ یا ٢٠٠مزد با دست 
اقتصادی و فشارهای اجتماعی و سياسی سبب شده است که حتی برخی جوانان ارگان های بدن خود را 

. ند؛ آلوده به اعتياد خانمانسوز شوند و یا در یاس و نااميدی دست به خودکشی بزنندفروشی کنبفروشند؛ تن
  .اکنون آسيب های اجتماعی ناشی از فقر، به ابعاد نگران کننده ای رسيده است

 ميليارد ٣٠٠ تا ٢٧٠سابقه قيمت نفت در چهار سال اخير، نزدیک به حکومت اسالمی ایران، به دليل رشد بی
-داشته است؟ سئوال مهم این است که از این مبالغ هنگفت چه رقمی نصيب نویسندگان، روزنامه دالر درآمد 

هنگامی که ! جویان، کارمندان و به طور کلی شهروندان شده است؟نگاران، هنرمندان، کارگران، زنان، دانش 
» ليارد دالر ناقابلگم شدن یک مي« نژاد به مجلس بحث از مجلس شورای اسالمی در گزارش اقتصادی احمدی

کند؛ هنگامی که گفته می شود سپاه پاسداران  مورد خالف قانون در این گزارش را رسما اعالم می ٢٠٠و 
 ميليارد دالر از ثروت عمومی کشور را به طور قاچاق وارد ترکيه کرده و مقامات حکومت اسالمی مهر ١٨٫٥٠

نشان دهنده این واقعيت است که سران حکومت افتد همگی سکوت بر لب می زنند و هيچ اتفاقی نمی 
اسالمی و مقامات و فرماندهان رده باالی این حکومت، هر کدام در موقعيت و توان خود در چپاول اموال عمومی 

در نتيجه سران و مقامات حکومت اسالمی، بار سنگين بحران های اقتصادی و دزدی و . سهمی و نفعی دارند
کثریت شهروندانی می کنند که زیر فشار فقر و گرانی روزافزون کمرشان خم شده چپاول خود را نيز متوجه ا

  . است
های کالنی به عرصه ميليتاریسم و ترویج و تبليغ افکار و ایدئولوژی از سوی دیگر، حکومت اسالمی، بودجه 

امعه که هایی از ج دهد، در حالی که آن بخش قرون وسطایی مذهبی در داخل و خارج کشور اختصاص می
چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش،  ها با سر و کار دایمی دارند هم همه شهروندان به نوعی با آن

ها کودک ایرانی، صرفا هم اکنون ميليون . آموزش عالی، اشتغال و غيره همواره با کسر بودجه مواجه هستند
 گونه اند و دولت هيچنات بهداشتی محروم مانده هایشان از تحصيل و تفریح و امکابه دليل فقير بودن خانواده 

  .کندمسئوليتی در قبال آنان احساس نمی 
بدین ترتيب حکومت اسالمی، از یک سو اکثریت مردم جامعه ایران را از یک زندگی عادی و انسانی محروم کرده 

از سوی .  کرده استاست و آزادی های فردی و اجتماعی در این کشور را به یک رویا دست نيافتنی تبدیل
دیگر، این حکومت به دليل این که هرگونه اعتراض مردمی را با سرکوب و کشتار جواب می دهد و مخالفين را 

بنابراین، . همواره سرکوب، زندانی، شکنجه و اعدام می کند با خشم و نفرت عمومی مردم روبرو شده است
ن، جز فقر و فالکت اقتصادی و سرکوب های حاکميت سی ساله حکومت اسالمی برای اکثریت مردم ایرا

  .سياسی حاصل دیگری نداشته است
آنچه که اکنون مهدی کروبی از زبان تجاوز شوندگان طرح کرده است، دهان باز کردن یک زخم قدیمی و عميقی 

 که این بسياری از دختران و زنان و مردان جوانان،. است که به اندازه عمر نکبت بار حکومت اسالمی قدمت دارد
زخم دردناک را در پيکر خود دارند، تنها با برکناری این حکومت جانی، کمی از دردها و رنج هایشان کاسته 

شهامت و جسارت بازگوئی آنچه در زندان و بازداشتگاه های مخوف هم چون زیر زمين وزارت کشور . خواهد شد
را وادار کرده است در رقابت و کمشکش های و کهریزک بر سر دختران و پسران آورده اند، امثال کروبی ها 

  .جناحی خود، آن را بر زبان بياورند
تجاوز به زندانی سياسی، از آن جمله شکنجه های جسمی وحشتناکی است که آثار آن، تمام عمر با فرد تجاوز 

 در ابتدای  تير بازداشت شدند و یا دانشجویانی که١٨به شماری از دانشجویان که در حوادث . شده همراه است
 به  ریاست جمهوری احمدی نژاد و به عنوان دانشجویان چپ دستگير شدند؛ یا وبالگ نویسان به زندان افتادند،

  .برخی از آن ها تجاوز شد تا به جرمی که قاضی دیکته می کند اعتراف تلویزیونی بکنند
جنگ و کشتار، تجاوز و چپاول  که اساس حکومت اسالمی و دین بر پایه داده استواقعيت های تاریخی نشان 

 ساله گرفته، تا مجاز بودن تعدد همسران برای مردان، تجاوز به ٧٫٥ و به روایتی ٦ازدواج محمد با عایشه . است
اعدامی یک شب قبل از اجرای » باکره«دختران و پسرانی که به عنوان اسير گرفته شده اند، تجاوز به دختر 

انيان و حتی کشتن آن ها در زیر شکنجه، اعدام های دسته جمعی اویل حکم اعدام، شکنجه های هولناک زند
، ترور فعالين اپوزیسيون در ٦٧ و به ویژه قتل عام زندانيان سياسی در سال ٦٢ تا ٦٠، سال های ٥٧انقالب 

 تير حمله جنایت کارانه به ١٨، »قتل های زنجيره ای«داخل و درخارج، قتل های نویسندگان، موسوم به 
اه، حمله به رسانه ها و تعطيلی فله ای آن ها، حمله به کارگران در اول ماه مه در پارک الله، سرکوب دانشگ

تجمعات زنان و دستگيری فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش داشجویی و مردم محروم و تحت ستم و 
 مقامات و فرماندهان صدها جنایت دیگر همگی، دليلی محکم بر جانی و تبهکار و ضدانسان بودن سران و



از این رو، جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش، یکی از خواست . حکومت اسالمی و دین می باشد
آزادی همه زندانيان سياسی، لغو هرگونه . های مهم و پایه ای است که باید در هر شرایطی مطرح شود

به آپارتاید جنسی، به رسميت شناختن حقوق و شکنجه روحی و جسمی و اعدام، لغو کار کودکان، پایان دادن 
تحت ستم ایران، به رسميت شناختن آزادی بيان و اندیشه و فعاليت متشکل و » ملل«آزادی های همه 

اعتراض و اعتصاب، و هم چنين معرفی همه عاملين و عامرین سرکوب و سانسور، شکنجه و تجاوز به مردم در 
دگاه علنی برای رسيدگی به جنایات آن ها، از جمله خواست ها و مطالباتی خيابان ها و زندان ها و برگزاری دا

هستند که تحميل هر کدام از آن ها به حاکميت، راه را برای باز شدن فضای سياسی و سرنگونی حکومت 
  .اسالمی هموار می سازد

سی ه بدانند که همه سران حکومت اسالمی از خامنه ای تا احمدی نژاد، موسوی، رفسنجانی، خاتمی و غير
برای مردم ایران فاجعه پشت فاجعه و سيه روزی آفریده است و سال زندگی در زير پرچم اسالم ناب محمدی 

ران همه عناصر و جناح ها و ارگان های حکومتی در تحميل این فجایع اقتصادی، سياسی و انسانی به مردم ای
این که موسوی در بيانيه اخير . ليه بشریت مبرا نيستند هيچ کدام از جنایت عبنابراین،.  دخيل بوده اندسهيم و
 از سياه ترين دوران اين کرده استرا » اسالم ناب محمدی«و »  خمينیامام « آرزوی بازگشت به دورانخود،

 آرزويی  داشت، دورهموسوی نيز نقش مهمی در فجایع و سرکوب ها و کشتارهای آنخود  که  استحکومت
 را می خواهند،  شبکه راه سبز اميدمردم ایران، نه جناح حاکم و نه جناح مغلوب و نهامروز اکثریت . عبث است

 سرنگونی هر چه زودتر کليت حکومت اسالمی و جدایی کامل دین از ، مردم ایران ترین خواستامروز عمومی
  .ختناق استدولت و آموزش و پرورش و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بدون سرکوب و سانسور و ا
سئوال این است . همه وقایع سه ماه اخير نشان می دهند که جامعه ما همواره آبستن حوادث مختلفی است

که آیا مردم جامعه ما، یک بار دیگر دچار توهمات جناح ها و سران حکومتی به ویژه موسوی، رفسنجانی، 
رکوب و کشتار مردم و استثمار غيرانسانی خاتمی و غيره که خود از سران رده باالی حکومتی بوده اند و در س

 و نقش اصلی را ایفاء کرده اند و اکنون با زورگویی های جناح حاکم روبر دست در دست جناح رقيبمزدبگيران
 و یا با طرح و تحقق شعارهایی هم ؛شده اند خواهد شد و از چاله درنيامده به چاه دیگری سقوط خواهد کرد

جدایی کامل دین از دولت و آموزش و «، »لغو هرگونه شکنجه و اعدام«، »ياسیآزادی همه زندانيان س«چون 
محاکمه علنی «، »برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه های اقتصادی، سياسی و اجتماعی«، »پرورش

آزادی بی حد و حصر بيان، اندیشه، قلم و فعاليت «، »عاملين و آمرین سی سال جنایت عليه مردم ایران
، حکومت اسالمی را سرنگون خواهند کرد و در جهت برقراری ...و» اسی، اجتماعی و فرهنگیمتشکل سي

  ! گام برخواهد داشت؟نکند،  هيچ انسانی، انسان دیگری را استثمارجامعه ای که در آن
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