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بــا نــزديــک شــدن بــه اول مــهــر              
ميليونـهـا نـفـر از مـردم آزاديـخـواه                

. چشم بـه دانشـگـاهـهـا دوخـتـه انـد               
منتظرند کـه ايـن سـنـگـر آزادي بـه                
ياري انقالب برخيزد و دور تـازه اي            
از مــبــارزه عــظــيــم و تــوده اي در                 
دانشــگــاهــهــا و در ســراســر کشــور           

جامعه همچنان در تـب    .   شروع شود 
و تاب اعتراض مـيـسـوزد، شـکـاف          
در باالترين سطح حکـومـت بـه اوج            
خود رسيـده اسـت و هـرروز دامـنـه                

در چـنـيـن فضـائـي          .   دارتر مـيـشـود    
بازگشائي دانشـگـاهـهـا بـه مـعـنـي               
ــري              ــراسـ ــات سـ ــراضـ ــتـ ــروع اعـ شـ
دانشــجـــويـــان و بـــرآمـــد مـــجـــدد            

اعتراضات تـوده اي مـردم خـواهـد             
بايد با تمام قوا به استقبال ايـن    .   بود

دوره جـديـد بـرويـم و خـود را بــراي                  
. اعتراضات يکپارچـه آمـاده کـنـيـم          

شيپور اعتراضـات قـدرتـمـنـد را از              
همان روز اول مهر همه جـا بـه صـدا            

 . درآوريم
 

دانشگاههـا هـمـيـشـه يـکـي از               
ــارزه                 مــراکــز مــهــم و پــرشــور مــب

. آزاديــخــواهــانــه مــردم بــوده اســت          
جمهوري اسالمي از هـمـان ابـتـداي            
ســر کـــار آمـــدن، وحشـــيــانـــه بـــه                
دانشگاهـهـا حـملـه کـرد و دو سـال                 
دانشگاههـا را تـعـطـيـل کـرد، امـا                

عليرغم همه اين جنـايـات بـيـشـمـار            
نتوانست اين سنگر آزاديـخـواهـي را       

با شروع اعـتـراضـات      .   در هم شکند  
ميليوني مردم در خرداد امسال نيـز        
دانشگاهها اولين سنگري بودند کـه      
با همين محاسبه و بـا نـقـشـه اي از             
پـيــش تــعــيـيــن شـده مــورد هــجــوم             
جنايتکارانه حکومت قرار گـرفـتـنـد        
تا دانشجويان را مـرعـوب کـنـنـد و             
يـکــي از مـراکــز پـرقــدرت انــقــالب             

ابـتـدا در روز       .   مردم را خنثي سازند 
 خرداد به کـوي دانشـگـاه حـملـه          ٢٤

کردند و جنايت فجيعي را سـازمـان         
دادند و سپس دانشگاههاي ديگر از       

 با تمام قوا به استقبال اول مهر روز بازگشائي دانشگاهها برويم        
با به ميدان آمدن مـردم بـراي بـه             
زيــر کشــيــدن حــکــومــت اســالمــي،            
ماهيت  زشت و کريه  اين رژيـم بـراي           
افکار عمومي در سطح بيـن الـمـلـلـي         
هم بيشتر از هر زمـانـي نـمـايـان شـده              

پــرســه شــنــاخــت و افشــاي             .     اســت
حــکــومــت اســـالمــي، از ابــتـــداي                

 تـا بـه امـروز نـه           ۵۷سرکوب انقالب  
بــراي مـــردم بـــلـــکــه حـــتــي بـــراي                 
بنيانگزاران دستگاههـاي سـرکـوب و         
کشتار مردم که اينک بخشـي از آنـهـا          
در دادگاهـهـاي تـواب سـازي از نـوع               
کليساي کاتوليک دوران قرون وسـطـي       
محاکمه مي شوند، شناخته شـده تـر          
از آن است که در مـورد آن افشـاگـري             

حـکـومـت اسـالمـي عـالوه بـر              .   کرد
استثمار، فقر و فالکت، زندان ، اعـدام    
، شکنجه، سنگسار و دهها و صـدهـا    
جنايت  ديگر عليه ميلـيـونـهـا مـردم           
در ايران و بـا اتـکـا بـه قـوانـيـن ضـد                     
انســانــي و قــرون وســطــايــي آن، يــک              
سيستم و يـک دم و دسـتـگـاه کـامـال                

 .مافيايي تاريخ معاصر ِنيز هست
 

انقالب و باز شدن پرونده جنايات سران       
 حکومت اسالمي عليه بشريت      
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اما آنچه که سالهاست به مسئلـه        
اصلي کارگران و ميليونهـا مـردم در          
ايران  براي خالص شدن از اين جـهـنـم        
تبديل شده اين است که کل ايـن دم و          

 .دستگاه را بايد به زير بکشد
 

بعد از گذشت بيش از دو مـاه از         
کشتار، شکنجه، سربه نيست کردن و     
ــران و پســران در                      ــه دخــت ــجــاوز ب ت
زندانهاي مخوف حکومت اسـالمـي،    
اينک سران اين حکومت يکي پـس از       
ديگري دارند به جنايت عليه مـردم و       
و تجاوز به جوانـان دخـتـر و پسـر در               
زندانها و شکنجه گاهـهـايـي  امـثـال             
کهريزک اذعان مي کنند و اخيرا نـيـز        
در مورد گورهاي بي نـام و نشـان در           

. بهشت زهرا و غيره  لب گشـوده انـد         
البته جنايات ماههاي اخير و قـتـل و      
کشتارهاي حکـومـت اسـالمـي طـي             
سه دهه از حـاکـمـيـت مـاقـبـل قـرون                 
وسطايي اش پديده جديدي نـيـسـت و         
بـراي مـيـلـيـونــهـا انسـان در ايـران و                   
افـکــار عــمــومــي در جــهــان کــامــال            

چيزي کـه تـازگـي      .   شناخته شده است  
دارد اين اسـت کـه سـران اصـلـي ايـن                
حکومت با بستن کشتارگاه کهـريـزک      

به اين جنايات بايـد  "   و با اعالم اينکه   
،  فکر مي کنند اينـبـار   " برخورد شود 

با اين اراجيف مي تـوانـنـد در چشـم               
از ايـن رو مـوج         .   مردم خاک بپاشـنـد    

برکناري هـا، بـازنشـسـتـه کـردنـهـا و                
تصفيه کردنها را براي حفـظ و بـقـاي            
نظامي که دوران فرو ريختن را از سـر     

ايـن مـدل     .   مي گزراند شروع کرده اند  
از آن نوع تقالهاي  از سـر اسـتـيـصـال          
است که ديگر نمي تواند ايـن کشـتـي         

 .در گل فرو رفته را نجات دهد
صدا و سيماي جمهوري اسالمـي     
در اوج درماندگي و براي انکـار قـتـل       
ترانه موسـوي يـک نـمـايـش مسـخـره               
تلويزيوني براه انداخت، هـمـان مـوقـع        
مردم به ريش و پشم ريـخـتـه صـدا و              

در اذاي هـر      .     سيماي اسالم خنديدند  
جنازه اي که به خـانـواده هـا تـحـويـل              
مي دهند، حق السکوت و بـاج مـي           
گيرند، خانواده هاي جانباخته گـان را     
تـهــديــد مــي کــنــنــد  کــه در مــورد                
چگونگي کشته شدن فـرزنـدشـان حـق        
نـدارنــد حــرفــي بــزنـنــد و يــا مــراســم              

امـا بـا بــر مـال شـدن هــر               .   بـگـيـرنــد   
جنايتي از اين دسـت هـمـچـون عـمـل            
وحشيـانـه اي کـه در مـورد سـعـيـده                  
پورآقايي نيز انجام دادند، يـکـي پـس        

از ديگري جنايت کشف مـي شـود و          
خانواده اين عزيزان نه تنهـا مـرعـوب         
تهديـدهـاي دسـتـگـاه هـاي سـرکـوب               
رژيم نمي شـونـد بـلـکـه مـتـعـرض و                  
طلبکارانـه دارنـد حـق خـواهـي مـي                

اين فضاي انـقـالبـي و روحـيـه            .   کنند
تعرضي مردم کـاري کـرده اسـت کـه              
اعضاي کمـسـيـون تـحـقـيـق ايـن آدم                 
کشان،  هر روز ناچار به اعـتـراف  در        
مـوردجـنـايـتـهـاي دو مـاه اخـيـرمـي                 
شوند و همين نيمچه اعترافات سـران       
و مسئولين نظام، عزم مردم را بـراي         
سرنگوني قطعي حـکـومـت جـزم تـر             

 .مي کند
 

قبل از اعـتـراف بـه ايـن قـتـل و                  
جـــنـــايـــات تـــوســـط مســـئـــولـــيـــن           
دســتــگــاهــهــاي قضــايــي و اجــراِِيــي           
حکومت، بـراي مـردم کـوچـکـتـريـن              
ترديدي وجود نداشته است که مـتـهـم       
اصلـي و رديـف اول ايـن پـرونـده هـا                   
سران حکومت و کل نـظـام اسـالمـي             

انکار تجاوز به جوانـان، انـکـار      .  است
گـورهــاي بــي نــام و نشــان و انــکــار                
صدها و هزاران نمـونـه ديـگـر از ايـن               
نــوع فــجــايــع و در طــول ســي ســال                 
حکومت خدا و اوباشان زمـيـنـي اش         
در روز روشن و در بـرابـر چشـم هـمـه               
مردم دنـيـا و در کـنـار آن نـاچـار بـه                     
اعتراف کردن به  اين قتل و کشتارهـا    
سرنگوني رژيم اسالمي را قطـعـي تـر       
از هـر دورانـي و بـراي بـه مـحـاکـمـه                    
کشــانــيــدن ســردمــداران آن مســجــل          

 . ساخته است
 

ــظــر               ــهــوري اســالمــي از ن  جــم
سياسي و اجتمـاعـي سـالـهـاسـت کـه              
سرنگون شده است و در ماههاي بـعـد    
از انتخابات که مردم فرصت را بـراي          
شروع يک حرکت انقـالبـي در بـه زيـر              
کشيدن آن را يافتند، تالش مي کـنـد        
نعش لت و پار شده اش  را با اين نـوع   
جنايات ضد بشـري عـلـيـه زنـدانـيـان              

. اندکي سرپا نگه دارد و التيام بخشد      
اين نوع ترفـنـدهـاي رژيـم عـمـري بـه                 
قدمت مـذهـب، ارتـجـاع و ضـديـت               
قوانين اسالمي بـا بشـريـت دارد کـه              
سي سال است هويت و بنيادهاي ايـن       

 . حکومت را شکل داده است
 

انکار جنايات ماهـهـاي اخـيـر و           
نــاچــار بــه اعــتــراف کــردن ســران و                
دسـتـگـاه هــاي نـظـام در انـجـام ايــن                  

اعــمــال ضــد بشــري را، مــا مــردم                 
. انقالبي به  اين رژيم تحميل کرده ايـم   

ايــن غــلــط کــردم هــاي ســاخــتــگــي              
حکومت اسالمي را خيزش انـقـالبـي       
مردم براي سرنگوني اين جنايتکـاران       
به آنها تحميل کرد و اين همان چـيـزي    
ــت،                  ــيـ ــانـ ــه انسـ ــهـ ــبـ ــه جـ ــت کـ اسـ
آزاديخـواهـي، کـمـونـيـسـم و بـرابـري                
طلبي مي تواند يکبار براي هـمـيـشـه        
جامعه و زندگي ميليونها مردم را از      
اين هيوالي قرن بيـسـت و يـکـم رهـا               

 . سازد
 

 خرداد بـه ايـن طـرف،        ۲۲بعد از  
حکومت اسـالمـي ديـگـر آن عـربـده               
کشي که براي بقاي خـود  و از تـرس             
سرنگون شـدنـش کـاري بـجـز ايـجـاد                

رژيـم  .   رعب و وحشت نداشت نيـسـت      
اسالمي همچنان تالش مي کـنـد کـه       
اين تصوير را از خود بنمايش بگـزارد      
امـا ديـگـر ريـش و پشـمـش کـامــال                   

ســران ريـز و درشــت،        .   ريـخـتــه اسـت     
جناحهاي مختلف و اپوزسيـون درون        
حکومتي هم اين را خوب فهميده انـد    

ضـربـات   . که کار نظامشان تمام است 
انقالب جاري کاري کرده است که ايـن    
مار زخم خورده، خط و خـالـي تـحـت           

برخورد به جنايات مـاهـهـاي    "  عنوان  
را بر روي بدن خـود خـالـکـوبـي        "   اخير
خودشان هم خوب فـهـمـيـده انـد        .  کند

که اين شعبده بازي ها نمي گيرد و بـه     
اصطالح اين حنا ديگر رنگش پـريـده         

ترفندهاي حکـومـت اسـالمـي        .   است
در بــاب مــحــاکــمــه کســانــي کــه بــه             
اعتراف سران حکومت نظير خـامـنـه       
اي، احمـدي نـژاد و ديـگـر پـادوهـاي                
جناحها و دسـتـگـاهـهـاي مـافـيـايـي               

" مرتکبيـن اعـمـال زشـت        "   حکومت  
نام گذاشـتـه انـد، نـه تـنـهـا دردي از                   
پيکر درهم کوبيده شده رژيم اسالمـي     
را دوا نمي کند بلکه اراده مردم را در    
به زير کشيدن حکومت اسالمي قوي     

اعترافات سـران  .تر به ميدان مي آورد 
اصلي و مسـبـبـيـن و آمـريـن نـظـام                    
اسالمي به جنايات اخير در زنـدانـهـا           
و شکنجه گاهها، تنها گوشـه بسـيـار       
کوچک و ناچيزي از سي سال جـنـايـت        
اين حکومت عليه مردم ايران و عليـه   
شريفترين و آزاديخواه ترين انسانـهـاي    

انـقـالب مـردم تـا         .   اين جامعه اسـت    
همينجا تـوانسـتـه اسـت کـه پـرونـده                 
جنايـات حـکـومـت اسـالمـي عـلـيـه                

 بشريت را در داخل و خارج باز کند
 

 و در جريان     ۵۸ مرداد ۲۸از 
حمله، سرکوب و کشتار هزاران نفر از       

مردم کردستان و اعدامهاي   
صحرايي و چند دقيقه اي جوانان    
توسط خلخالي نماينده خميني و     
بني صدر گرفته تا حمله به   
دانشگاهها در جريان کشتار       
فرهنگي در دانشگاهها، از سي     

 تا قتل عامهاي تابستان  ۶۰خرداد 
 و همچنين ترور مخالفين در    ۶۷

داخل و خارج کشور، قتلهاي زنجيره    
اي و جنايات ماههاي اخير، آن         
پرونده قطوري است که زير بغل سران       

اين پرونده  . اين حکومت قرار دارد
هويت و ماهيت سه دهه از جنايت      

سران حکومت اسالمي عليه بشريت   
اين پرونده مدتهاست که   . است

توسط حرکت انقالبي مردم در ايران       
در خارج کشور نيز اين    . باز شده است 

پرونده در دادگاه الهه ثبت و براي    
با به  . بررسي شکايات باز شده است  

محاکمه کشانيدن اين جانوران    
اسالمي توسط مردم انقالبي ايران و       
در دادگاههاي بين المللي، يکبار    
براي هميشه بشريت در سراسر جهان        
خواهد توانست از شر اين طاعون و    
سرطان اسالمي بر پيکر انسان و        

.انسانيت رها شود    

 

جمله اصفهان، شيراز، مـازنـدران و         
همدان يکي پس از ديـگـري مـورد            

 . هجوم قرار گرفت
 

اگر امروز خامنـه اي مـجـبـور            
ميشود بـه جـنـايـت حـکـومـت در                
کهريزک و کـوي دانشـگـاه اعـتـراف            
کند و آنها را در کنار هم قـرار دهـد        
و قول رسيدگي بدهد، اين نـاشـي از       
قـدرت عــظـيــم مـردمــي اســت کــه             
کوتاه نيامده اند و مـرعـوب نشـده           
انــد و امــروز بــا نــزديــک شــدن بــه                
بازگشائي دانشگـاهـهـا بـه وحشـت           

ميدانند کـه بـازگشـائـي         . افتاده اند 
دانشــگــاهــهــا، بــه مــعــنــي شــروع           
اعتراضات هرروزه دانشـجـويـان در         

چـنـان بـه      .   سراسر کشور خواهد بود 
وحشت افتاده اند و چنـان از تـاثـيـر          
سرکوب نامطمئن هستند که از هـم     
اکنون در باالترين سطح حکـومـت،       
بحـث از تـعـطـيـل کـردن دانشـگـاه                 

 . تهران ميکنند
 

عاملين و آمـريـن جـنـايـت در             
کوي دانشگاه بايد به مردم معـرفـي     
ــد و در يــک دادگــاه عــلــنــي                  شــون

نيروهاي انتـظـامـي    .  محاکمه شوند 
و سرکوب نبايد مطلقا حق ورود بـه     
ــگــاه هــاي                 ــا و خــواب دانشــگــاه ه

تـمـام   .   دانشجويان را داشته بـاشـنـد      
ارگــانـــهـــاي ســـرکـــوب در داخـــل            
دانشگاهها از حـراسـت و کـمـيـتـه               
هاي انضباطي و بسيج دانشجـوئـي       
بايد منحل شوند، کليه دانشجويـان    
زنداني و کليه زندانيان سياسي بايـد    
فورا و بي قيد و شـرط آزاد شـونـد،              
بساط جداسازي جنسيتـي بـايـد در         
هـم شــکـســتـه شـود و دخــالـت در                 
زندگي روزمـره دانشـجـويـان پـايـان            

يابد، آزاديـهـاي سـيـاسـي، بـيـان و                 
عقيده و انتشار نشريات و متشکل       

اينها فـوري تـريـن      .   شدن حاکم شود  
خواست هاي دانشجويان و بـخـشـي       
از خواست هاي بحق انقـالب مـردم          
است و بايد با صداي بلند در بيانيـه    
هــا و فــراخــوان هــاي دانشــجــويــان           

امـا بـعـالوه دانشـگـاه          .   اعالم شود  
همـيـشـه پـيـشـقـراول مـبـارزه بـراي                 
آزادي کــل جــامــعــه بــوده اســت و              
امروز که جامعه وارد فـاز تـازه اي             
از مبارزه خود با اين رژيم سـفـاک و           
ارتجاعي شـده اسـت، دانشـجـويـان            
نـقـش بـه مـراتـب مـهـمـتـري پـيـدا                    
ميکنند و جامعه نيز همـبـسـتـگـي        
بــيــشــتــري بــا مــبــارزه آنــهــا نشــان            

بـا تـمـام قـوا بـايـد پـرچـم                 .   ميدهـد 
خواست هاي آزاديـخـواهـانـه مـردم            
توسط دانشجويان آزاديخواه و حـق        
طلب برافراشته شود و دانشـجـويـان       

 . سراسر کشور را به حرکت درآورد
 

به اسـتـقـبـال اول مـهـر بـرويـم،                
جاي خالي دوستانمان را که بـدسـت         
جالدان حکومت در کوي دانشـگـاه       
و کهريزک و اوين و در خـيـابـانـهـا و           
در ساير زندان هاي مخـفـي و غـيـر            
مخفي رژيـم بـه قـتـل رسـيـدنـد بـا                   
اعـتــراض يــکـپــارچــه و قــدرتــمــنــد           

شيپـور يـک مـبـارزه         . گرامي بداريم 
قـــدرتـــمـــنـــد و ســـراســـري را در                
دانشگاهها و همزمان در مـحـالت         
شهرها به صدا درآوريم و خـون تـازه         
اي در رگهاي انقالب آزاديخـواهـانـه       
مردم براي به گور سپردن حکـومـت       

 . جنايتکار اسالمي جاري کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
 ٢٠٠٩ اوت      ٣٠

 ١٣٨٨ شهريور         ٨  

 با تمام قوا به استقبال اول مهر                              . . . انقالب و باز شدن پرونده جنايات                            
 ۱ازصفحه  ۱ازصفحه 
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 آگــوســت کــنــفــرانــس         ۲۸روز    
مطبوعاتي و تظاهرات صد چـهـره و          
هزاران تن شکـنـجـه شـده در مـقـابـل               
دادگاه بين المـلـلـي جـنـايـي الهـه بـا                 

 .موفقيت برگزار شد
 

در کنفرانس مطبوعاتـي فـرشـاد        
ــا احــدي، شــيــوا                  ــن ــي، مــي ــن حســي
محبوبي، فريده ارمان، اکرم بيرانـونـد    
و فــرشــتــه مــرادي شــرکــت کــرده و               
جنايات اخير و سي سـالـه جـمـهـوري            
اسالمي از کشتار مردم تا شـکـنـجـه           
ها و تجاوزات و از اعدام کودکـان تـا           
ترور مخالفين سـيـاسـي در داخـل و              
خارج بطور مـفـصـل مـورد بـحـث و                

 .بررسي قرار گرفت
 

 بعـدازظـهـر    ۲همچنين از ساعت    
با وجود باد و باران شديـد تـطـاهـرات          
در مقابل دادگاه بين المللـي جـنـايـي           

هر شرکت کننـده در    .   الهه برگزار شد  
اين تـظـاهـرات بـا در دسـت داشـتـن                  
عـکــســهـايــي از جــان بـاخــتــگـان بــه               
نمايندگي از جان باختگان و زندانيـان        
سياسي و قـربـانـيـان شـکـنـجـه هـا و                  
تجاوزات رژيـم و بـه نـمـايـنـدگـي از                   
خانواده هاي جان باختگـان راه ازادي          
در ايران و به نمايندگي از ميـلـيـونـهـا         
نفر در ايـران کـه خـواهـان مـحـاکـمـه                  
سران جنايتکـار جـمـهـوري اسـالمـي             
ميبـاشـنـد، در مـقـابـل دادگـاه بـيـن                  

در ايـن    .   المللي الهـه تـجـمـع کـردنـد           
تظـاهـرات فـرشـاد حسـيـنـي، مـيـنـا                 
احدي، فرشته مرادي، سعيـد پـرتـو و          
فـريـده آرمـان بـه زبـان هـاي فـارســي                  

 . انگليسي و هلندي سخنراني کردند
 

در خـالل ايــن تـظـاهــرات مـيـنــا              

احـدي و فــرشـاد حســيـنــي از طــرف               
کميته بين المللي عليه سـنـگـسـار و            
کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام بـا                   
مسئولين واحد اطالعات دادسـتـانـي     
دادگاه بين المللي جنايي الهـه ديـدار        

در اين ديدار ضـمـن     .   و گفتگو کردند  
گـزارش مـبـسـوط و            ارائه و توضيح  

مــفــصــلــي از جــنــايــات جــمــهــوري             
اســالمــي طــي ســي ســال گــذشــتــه               
خواهان بررسي پرونده سران جمـهـوري    
اسالمي ايران در دادگاه بين الـمـلـلـي            
جنايي الهه و بعنوان جـنـايـت عـلـيـه              

هـمـچـنـيـن در ايـن           .   بشـريـت، شـدنـد      
ديـــدار گـــزارش جـــداگـــانـــه اي در                
خصـوص جـنـايـات اخـيـر جـمـهـوري                
اسالمي شامل ليسـت يـکـصـد نـفـره             
جــان بــاخــتــگــان شــنــاســايــي شــده و            
گـزارشــات مـربــوط بــه دفــن اجســاد            
تعداد زيادي از جان باخـتـگـان بـطـور            
مخفيانه و در گورهاي دسته جـمـعـي       
را به اطالع هييت مذاكـره كـنـنـده از            

  .سوي دادگاه الهه قرار دادند
 

 همچنين موضوع شکنجه هـاي     
اخير در زندانها و به ويـژه تـجـاوزاتـي          
که به زندانيان سـيـاسـي اعـمـال کـرده            

به اطالع واحد اطالعات دفـتـر     اند را 
دادستاني دادگاه بين المللـي جـنـايـي        

فرشاد حسيني و مينا .   الهه رساندند 
احدي در اين ديدار تاکيد کـردنـد کـه             
ماشين جنايت جمهوري اسالمـي در        
ايران بـا تـمـام قـوا و ظـرفـيـت خـود                     
مشغول توليد جرم و جـنـايـت عـلـيـه              

هر گـونـه تـاخـيـر و            . بشريت ميباشد 
مصالحه کاري براي اتخاذ يـک اقـدام          
بين المللي جدي و متوقف کردن ايـن       
روند کشتارها با هر بهانه و توجيـهـي     
که باشد عمال مـنـجـر بـه تـداوم ايـن                

هر روزي که پـرونـده   .  جنايات ميشود 
جـمـهـوري اسـالمـي در دادگـاه بـيــن                
المللي جـنـايـي الهـه ديـرتـر بـررسـي                 
شود دست اين جانيان را براي تعـرض        
به جـان و حـرمـت مـردم بـاز درازتـر                  

امروز نهادهاي بين المـلـلـي     .   ميشود
و در راس آن دادگــاه بــيــن الــمــلــلــي               
جنايي الهه بـعـنـوان ارگـانـي کـه در                
مقابل دنيا وظيفه دارد جنـايـتـکـاران        
را به محاکمه کشد، بايد عاجل تريـن      
اقدامات را عليه مقامات و آمرين و    

. عاملين اين جنـايـتـهـا اتـخـاذ کـنـد              
خواسـت مـحـاکـمـه سـران جـمـهـوري                
اسالمي خواست ميليونها نفـر مـردم      
ايران و خواست صـدهـا هـزار شـاکـي              
خصــوصــي و ســيــاســي و عــمــومــي           

 . جمهوري اسالمي است
  

ــيــن واحــد                ــول ــاســخ مســئ در پ
اطــالعــات دادســتــانــي دادگــاه بــيــن         
المللي جنايي الهه ضمن استـقـبـال و         
تشکر از ارائـه ايـن گـزارشـات اعـالم              
کردند که براساس اطالعات ارسـالـي        
بـراي درخـواسـت مــحـاکـمـه رهـبــران              
جمهوري اسالمي ما پرونده رسيدگي     
به اين درخواست را باز کرده و شـمـاره      

 ۳۱پــرونــده آن را تــا روز دوشــنــبــه               
. آگوست براي شما ارسـال مـيـکـنـيـم            

مسئولين واحد اطالعات دادسـتـانـي     
ــح               ــيـ ــوضـ ــن تـ ــمـ ــن ضـ ــيـ ــنـ ــچـ هـــمـ
مکانيسمهـاي حـقـوقـي پـروسـه ايـن              
شکايت و در پاسـخ بـه اقـدام عـاجـل             
براي يک اقدام فوري عـلـيـه جـنـايـات            
جمهوري اسـالمـي اعـالم کـردنـد بـا               
توجه به شکايات متعدد عليه دولـت     
ايران ، ما کيس و پـرونـده جـمـهـوري              
اسالمي را بطور اضـطـراري در نـظـر             

. گرفته و مورد بررسي قرار ميـدهـيـم         

آنها همچنين اصافه کردند که مـا در       
 ۴حال حاضر مشـغـول کـار بـر روي                

پــرونــده جــنــايــت عــلــيــه بشــريــت از            
کشورهاي اوگاندا، کنگـو، سـودان و         

در عـيـن     .   آفريقاي مرکزي ميبـاشـيـم     
حال کار بررسي شکايت عليه رهبـران      
جنايتکار در چنـد کشـور را نـيـز در                
دســت داريـــم و پــرونـــده ايـــران را                   

   .نيزبررسي خواهيم كرد
 

ــن واحــد اطــالعــات             ــي ــول مســئ
دادستاني دادگاه بـيـن الـمـلـلـي الهـه              
همچنين در خصوص شرايط و نـحـوه      
تکميل پرونـده مـقـامـات جـمـهـوري              
اسالمي اعدام داشتند با ارائه شـمـاره      
ــده جــمــهــوري اســالمــي شــمــا              پــرون
ميتوانيد هر گونه اطالعات يا حـتـي      
شکايات شخصي را نيز علـيـه دولـت        
جمـهـوري اسـالمـي بـراي مـا ارسـال                

ما همه اين اطالعات را طبقـه   .   کنيد
بندي کرده و به محض تشخيص جـرم    
پرونده را در دست اجرا قرار خـواهـيـم         

 . داد
 

باز شـدن پـرونـده جـنـايـت سـران                
جـمـهـوري اسـالمـي در دادگـاه بـيــن                
المللي جنايي الهه يک اقـدام مـهـم و           
يـک فـاز تـعــيـيــن کـنــنـده در جــهــت                  
گسترش و تعميق يک سيـاسـت فـعـال        
بين المللي عليه جمهوري اسالمـي و       
ــه و                  ــگــران ــاســت هــاي ســرکــوب ســي

با باز شـدن    .   ميباشد   جنايتكارانه آن 
ايـن پـرونــده بــايـد سـيــل مــيـلــيـونــي                
اعتراضات و شـکـايـات شـخـصـي و              
عمومي عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                
روانه دفـتـر دادسـتـانـي دادگـاه بـيـن                 

کميته بين المـلـلـي    .   المللي الهه شود  
همينجا از کليه کسـانـي          عليه اعدام 

کــه بــهــر نــحــوي شــاهــد يــا شــاکــي               
جمهوري اسالمي هستند، ميخواهـد     
که از امروز کليـه شـکـايـات خـود را              
براي دادگاه بين المـلـلـي الهـه ارسـال            

ــنــهــا در             .   کــنــنــد  ايــن شــکــايــات ت
چهارچوب تنگ و محدود يک پروسـه   
خشک قضايي بـاقـي نـمـانـده و خـود                
ميتواند مـاتـريـالـهـاي مـهـمـي بـراي               
گسترش يک جنبش سياسي وسـيـع و        
بين المللي براي به محاکمه کشـانـدن        
ــه تــنــهــا در                 جــمــهــوري اســالمــي ن
دادگاههاي بين المللي کـه در افـکـار         

مـا     . عمومي مردم جهـان بـدل شـود         
همه مردم را به شرکت هر چه فعاالنـه        

. تر در اين جنبش دعـوت مـيـکـنـيـم            
جنبشي که در نهايت ميتواند و بـايـد     
به نقطه پاياني بر جنايت و اعـدام در         

 .ايران بدل شود
 

کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام              
کماکان فعاليتهاي خود را براي جـلـب    
افکار عـمـومـي جـهـانـي نسـبـت بـه                  
اعدامها و جـنـايـات رژيـم اسـالمـي               

جــهــت کســب      .   ادامــه خــواهــد داد       
اطالعات بيشتر يا همکـاري در ايـن           

 .زمينه ها با ما تماس بگيريد
 
 
  

 مينا احدي         
com.aol@minaahadi   ١٣  ٢٤  ٥٦٩  ١٧٧  ٠٠٤٩ 

 : فرشاد حسيني           
co.yahoo@farshadhoseini

m   ٦٣٣٦٠٢٦٢٧-٠٠٣١   
  

 کميته بين المللي عليه اعدام                            
 ۲۰۰۹ آگوست        ۲۹

 به دنبال آکسيون موفق کميته بين المللي عليه اعدام در الهه         
 پرونده جمهوري اسالمي در دادگاه بين المللي جنايي الهه باز شد            

 



482شماره يسکرا                                            ا                                                  4 صفحه   

 شهريور ماه  بيش ٩روز دوشنبه   
 نفر از خانواده هاي دستگـيـر   ١٠٠از  

شدگان اخير به اوين مـراجـعـه کـردنـد          
. تا پيگير وضع عـزيـزان خـود شـونـد            

خانواده ها که نگران وضع دسـتـگـيـر          
شدگان هسـتـنـد، خـواهـان مـالقـات              
بودند، اما باز هم با سـردوانـدن و بـا               
پاسخ هميشه کـه پـرونـده هـا کـامـل                

اين وضـعـيـت و      .   نيست، روبرو شدند  
اخبار شکنجه و جنايات تـا کـنـونـي             
رژيم در زندان، خانواده هـا را بشـدت           
خشمگين و نگران کرده اسـت و آنـهـا         
در جــواب مــامــوريــن زنــدان اعــالم            
داشتند که مگر فرزندان ما و عزيـزان     
ما چه کرده انـد کـه بـايـد مـحـاکـمـه                   

اين دادگاهـهـا و بـرچسـب هـا            .   شوند
. چرا اجازه مالقات نميدهيد .   چيست

در ايـن    .   آنهـا بـايـد فـورا آزاد شـونـد              
احتماع حتي بـه خـانـواده هـايـي کـه                 
وعده آزادي عزيزان آنها به قيد وثيـقـه       
و کفالت داده شده بود، مالقـات داده      

در بــرابــر فشــار خــانــواده هــا            .   نشــد
مامورين مقـابـل درب سـالـن مـانـع              
ايســتــادن آنــهــا در مــحــوطــه ســالــن            
ميشدند و وقتي اعتراض خانواده هـا     
باال ميگـرفـت آنـهـا را بـه بـازداشـت                 

عده اي از خـانـواده       .   تهديد ميکردند 
ها به درب دژباني رفتـنـد تـا قـاضـي           

.  کشيک را ببينند اما مـوفـق نشـدنـد       
در اين روز تعدادي از خانواده ها نـيـز       
براي ادامه اعتراضات خود به دادگـاه    
انقالب جمهـوري اسـالمـي مـراجـعـه            

 . کردند
خانواده هـاي دسـتـگـيـر شـدگـان             

 شهريـور نـيـز در        ٨اخير روز يکشنبه  
مقابل اوين و دادگاه انـقـالب تـجـمـع           

 شـهـريـور      ٨روز يـكـشـنـبـه          .   داشتند
 نـفـر از خـانـواده هـا در                ١٢٠حدود  

مــقــابــل دادگــاه انــقــالب جــمــهــوري          
اسالمي دست به تـجـمـع اعـتـراضـي             

 . زدند
اين خانواده ها هر روزه از صـبـح   . 

همزمان با شروع ساعت كاري دادگاه       
انقالب تا پـايـان وقـت اداري در ايـن               
محل تجـمـع کـرده و پـيـگـيـر وضـع                  
دستگيرشدگان و کسب خـبـر از آنـان            

مسئولين جنايتكار دادگاه .   ميشوند
هراز گاهـي چـنـد اسـم را بـه عـنـوان                   

آزادي با قيد كفالـت و وثـيـقـه اعـالم              
اما خانواده هـا عـمـدتـا بـا          .   ميكنند

در .   بالتکليفي و نـگـرانـي روبـرويـنـد          
اين روز بـه تـعـدادي از خـانـواده هـا                   
وعده و وعيد داده شد كه تا آخر هفته     
تعداد زيادي از بازداشت شدگـان آزاد         

خــانــواده هــا فــريــاد       .   خــواهــنــد شــد   
بـاز هـم     .   ميزدند، بازهـم دروغ اسـت       

قبال گفتيد تا قبـل از    . وعده ميدهيد 
ماه رمضان آزاد خواهند شد و اکنـون     

در .   به هفته ديـگـر حـوالـه مـيـدهـيـد              
مــيــان دســتــگــيــر شــدگــان، افــرادي           
هستند که تنهـا نـان آور خـانـه خـود                 
هستند و ايـن فشـار زيـادي بـر روي                 

 . خانواده هاي آنان وارد آورده است
 

تمامي دستگير شـدگـان و هـمـه            
زندانيان سياسي بـايـد فـورا از زنـدان             

بـايـد بـا تـمـام قـدرت از               .   آزاد شونـد  
مـبــارزات خــانــواده هـاي دســتــگــيــر           
شدگان حمايت کرد و به تجمعات هـر     

بـايــد بــا کــمــک      .   روزه شــان پــيـوســت     
رساني به خانـواده هـاي ايـن عـزيـزان               
فشار را بر روي آنها کم کنيم و آنها را       
در پيشبرد اعـتـراض هـر روزه يـاري              

 .دهيم
 

 کميته مبارزه براي                    
 آزادي زندانيان سياسي                     

 زنداني سياسي آزادي بايد گردد                             
 ٢٠٠٩ اوت      ٣١  -٨٨ شهريور         ٩

 
٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
http://free-

zendaniseyasi.blogspot.com  

 
منصور اسانلو و هـم      
بندانش مورد ضرب و شتم     

 قرار گرفتند
 

 شهريور مـنـصـور اسـانـلـو         ٨روز  
کارگر شرکت واحد و ريـيـس هـيـات             
مديره سنديکاي کـارگـران د ر زنـدان            
رجايي شهر مورد ضرب و شتـم قـرار         

اين خبر توسط پروانه اسـانـلـو    .   گرفت
همسـر وي گـزارش و مـنـتـشـر شـده                  

بنا به خبر صبح ايـن روز  کـه           .   است
فرزندان او براي مالقات با پدرشان بـه    
زندان  رجايي شهر رفـتـه  بـودنـد، بـا                
تاخير اسانلو بـراي مـالقـات بـا آنـان               

آنـهـا وقـتـي عـلـت           .   روبرو مـيـشـونـد     
تاخير را جويا شدند، اسانلو تـوضـيـح     
ميدهد که ماموران امـنـيـتـي زنـدان            
اول به اين بـهـانـه کـه در سـلـول آنـهـا                    
مواد مخدر نگهداري ميشود، هـمـه         
وسايل شخصي آنـان را خـرد کـرده و              
کيف پول و کـارت تـلـفـن و تـمـامـي                  
مدارکشان را با خود برده اند و وقـتـي    

نيز چيزي دستگيرشـان نشـده بـا زدن           
چشم بند و دست بند او و هم سـلـولـي      
هايش را مـورد ضـرب و شـتـم قـرار                 

 . داده اند
 

ي اسـانـلـو از وضـعـيـت                خانـواده 
روحي و جسمي بسيار بد وي بسـيـار          
نــگــران هســتــنــد و بــارهــا بــر لــزوم                
مرخصي پزشکي براي او تاکيد کـرده        
اند، اما هر بار ، بـا درخـواسـت آنـان               

پـيـش از ايـن        .   مخـالـفـت شـده اسـت         
پزشكي قانوني زندان اعالم كرده بـود        
كه منصور اسانـلـو از لـحـاظ روحـي              
تحمل زندان را ندارد و بـايـد هـر چـه                
زودتــر از زنــدان آزاد شــود  و بــراي                 

 .مداوا به بيرون از زندان انتقال يابد
 

منصور اسانلو از بيماري کليـوي      
و بينايي و درد شديد ناحيه کمر رنـج          

حکومت جنايتکار جمهـوري  .   ميبرد
اســالمــي او را بــه جــرم شــرکــت در                

 شـرکـت واحـد و          ٨٤اعتصاب سـال      
ايجاد سنديکاي واحد، تحـت عـنـوان        

 سـال    ٥اقدام عليه امنيت مـلـي، بـه           
 ١٩او در     .   زندان محکوم کرده اسـت   

 دستگير و هم اکنون سه سـال  ٨٦تير  
ــدان بســر مــيــبــرد                . اســت کــه در زن

منصور اسانلو  در  ابـتـدا در زنـدان                
 بـه    ٨٧اوين بود و در سوم شـهـريـور             

 رجـايـي     ٤ انـدرزگـاه     ١٠سالن شماره  
در همين رابـطـه     .   شهر انتقال داده شد  

عالوه بر منـصـور اسـانـلـو، ابـراهـيـم                
مددي يکي ديگز از کارگران شـرکـت        

واحد و اعضاي هيات مديره سنديکـا    
 ٢٧اکنون در زندان است و از تـاريـخ          

 .  در زندان بسر ميبرد٨٨اسفند 
ــراي آژادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي  شکنجه و ضـرب و        
شتم منصور اسانلو و ديگر زنـدانـيـان     

 .سياسي را شديدا محکوم ميکند
بــايــد بــا نــوشــتــن نــامــه هــاي               

اعتراضي، برپايي تجمعات و بـه هـر          
شکـل کـه مـيـتـوانـيـم در بـرابـر ايـن                     

. تعرضات جمهوري اسالمي بايستيم   
بـايـد هـمــه جــا را از شــعـار زنـدانــي                   
سياسي آزاد بايـد گـردد،  پـر کـرد و                 
ــام                        ــمــ ــت را در تــ ــواســ ــن خــ ايــ
اعــتــراضــاتــمــان، در خــيــابــان و در              
اعتراضات شـبـانـه و در مـحـل، در                
دانشگاهها و در هر تجمعي کـه بـرپـا       

جـمـهـوري    .   ميکـنـيـم، فـريـاد بـزنـيـم            
ــا فشــار بــر روي                اســالمــي امــروز ب
دستگيرشدگان و زندانيـان سـيـاسـي،          
با تجاوز و شکنجه هاي مـرگ بـار و           
با همـه قـوايـش مـيـخـواهـد خـيـزش                 
انقالبـي اي کـه بـر پـا شـده اسـت را                     

اما مردم ايسـتـاده انـد و        . عقب براند 
در اين ميـان در بـرابـر ايـن انـقـالب،                 
خودشان بـه جـان هـم افـتـاده و رژيـم                  
بســاط دادگــاهــهــاي فــرمــايشــي و             
اعتراف گيريهاي مسخره اش  را بـر           

اين جمهوري اسـالمـي     .   پا کرده است  
است که دارد فـرو مـيـريـزد و مـردم                 
براي به زير کشيدن کل اين حـکـومـت     

امـروز بـهـتـريـن        .   مـبـارزه مـيـکـنـنـد         
فرصت است که تمام قوايمان را گـرد          
آوريم تا درب زندانها را بـاز کـنـيـم و             
بساط قلدري اين جنايتکاران را جمـع        

! زنداني سياسي آزاد بايد گـردد .   کنيم
 .اين خواست فوري مردم ايران است
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 از ايران. فرشته رفاهي
 

گرماي مرداد که فرا ميرسد تـا      
 شـهـريـور در هـر شـرايـطـي کـه                 ١٠

باشم غمـي مـرمـوز وجـودم را فـرا                
ــاک                ــيــاد واقــعــه دردن مــيــگــيــرد ب

 . مي افتم٦٧تابستان 
مــن قــبــل از اغــاز اعــدامــهــا            
وشروع شرايط  خـاص در بـنـد  بـه                

جايي که شايد کـمـتـر      . انفرادي رفتم 
کســي بــعــد از اعــدامــهــا از انــجــا              

از همين رو وقايع آن سـال    .   بازگشت
بــراي مــن گــونــه اي ديــکــر جــلــوه               

 .داشت
وقتي به انفرادي رفتم از آخـريـن      
مالقاتهايي که داشتيم شنيـديـم کـه       
مجاهدين به مرزها حمله کـرده انـد         
ودر حـال پـيـشـروي بـه داخـل ايـران                 

بجز بچه هايي کـه  ديـگـر           .   هستند
خود را مـجـاهـد نـمـي دانسـتـنـد و                 
واقع بين تر بودند ، باقي بچه هايـي        
که مجاهد بودند تحـت تـاثـيـر ايـن              
خبر روحـيـه اي کـاذب پـيـدا کـرده                 
بودند و فکر ميـکـردنـد  حـتـمـا بـه               

در هـمـان     .   پيروزي خـواهـنـد رسـيـد        
اوايـل پــخـش ايــن اخــبــار، مــن بــه              

مسـوالن انـفـراديـهـا        .   انفرادي رفـتـم   
چـون تـقـريـبـا        .   من را ميشناخـتـنـد     
وقتـي مـن را       .   زياد انفرادي ميرفتم 

ديدند، خنـديـدنـد وگـفـتـنـد تـو هـم                 
 .هستي بيا

من کـه بـرخـوردهـاي ايـنـهـا را               
خيلي از سر عقل نمي دانستم توجـه      
اي نــکـــردم ومــن را بــه ســلـــول                    
راهنمايي کردند و گفت باش تا بري       

 .گوهردشت ودر سلول را بست
بـراي مــن ايـنــبــار انـفــرادي بــا             
دفعات قبل چندان تفاوتي نداشت و       

 ٤_ ٣خودم را براي گذراندن حداقل       
ماهي در ايـن شـرايـط آمـاده کـرده               

 .بودم
از همان روزهاي اول ميشـنـيـدم         
کـه تـحــرکـات زيـادي در ســلـولــهــا               

بــا خــود مــي گــفــتــم شــايــد           .   اسـت 
از .   دســتــگــيــريــهــاي جــديــد دارنــد        

صداي باز و يسته شدن در سـلـولـهـا         
در هنگام غذا ميشد، فهميد چـقـدر     

بـه نـظـر      .   از سلولـهـا پـر شـده اسـت            
ميرسيد تمام سلولها پر شده اسـت،         
با اينکه ساخـتـمـان آسـايشـگـاه کـه               

 بود و سـه  ٢٠٩بسيار بزرگتر از بند  

طبقه داشت و طـبـقـات دخـتـران از              
پسرها جدا بود، صذاي باز و بسـتـه           
شدن در سلولهاي طبقات ديگـر هـم       

هـر وقـت کـه وضـع           .     شنيده ميشد 
اضطراري پيش مي َامد پـاسـدارهـا         

بـعـد از ايـن        .   خيلي خوشحال بودنـد   
تـحـرکـات روزانـه نـوبـت تـحـرکـات                

. شبانه رسيد که بسيار عجيـب بـود      
چون  اغلب بازجوييها در روز بود و      
شبها همه زندانيها از يـک اسـايشـي         

در شبها در .     نسبي برخوردار بودند 
سـلـولـهـا بـاز  مـيـشـد ولـي بسـتــه                     

صداي پاهاي بـچـه هـا کـه            .   نميشد
آرام ميرفـتـنـد و صـداي دوان دوان              
پاسدارها که سراسيمه برميگشتـنـد      
که سري بعدي را ببرنـد و خـنـده اي             

.  مستانه شان که مـريضـگـونـه بـود          
هنگامي که زنداني را به قصـد بـاز           
گشـت نـمـي بـردنـد، در سـلـول بــاز                  

يـعـنـي او را بـا وسـايـلـش                .   ميماند
ميبردند ومن همـه اتـفـاقـات را بـا              
آمــوخــتــه هــاي قــبــلــي مــقــايســه              

بـراي هـمـيـن هـمـه چـيـز               .   ميـکـردم  
بعد از اينکه بچه ها را   .  عجيب بود 

بـه ايـن صـورت مــيـبـردنـد، ديـگــر                
مطمئن شدم اينها دستگيري جـديـد     

چون در اين صورت بـه ايـن       .  نبودند
سرعت بازجوييها به طور هـمـزمـان         

يعنـي بـه ايـنـصـورت          .    تمام نميشد 
که همگي با هم به بند برونـد و ايـن          
اتفاقات در همـه طـبـقـات بـه طـور               

بـراي هـمـيـن       .   همزمان اتـفـاق افـتـد       
فکر کردم يک طرح جابجايي وسـيـع       

. دارند که در شب انـجـام مـيـگـيـرد           
نميدانم چرا بياد انتقالييهاي شبـانـه        

ايـنـکـه هـمـه        .    نـمـيـافـتـادم     ٦٠سال  
معني انتقال شبانه را اجـراي حـکـم          
اعدام ميدانستـيـم ولـي ايـن تصـور             

سـالــي کــه تــا      ٧بـراي مــن بــعـد از           

انزمان در زندان بودم، ديگـر دور از          
ذهن بود وشايد نـمـيـخـواسـتـم بـاور             

خالصه بچه ها را که ميبردنـد  .   کنم
. بعد همه پاسدارهـا هـم مـيـرفـتـنـد             

بعـد  .   مدتي در سالن سکوت ميشد 
 ساعت صداي ماشـيـنـهـاي     ٢_١از  

بچه ها را همـيـشـه    .   کاميون ميامد 
 .با ميني بوس جابجا ميکردند   

صداي کـامـيـونـهـا در تـعـداد             . 
زياد باز هم از اون چيزهايي بـود کـه        
بــا تــجــربــيــات گــذشــتــه مــن جــور            

ــمــيــامــد   ــعــدش هــم صــداي         .   درن ب
انداختن چيزهـايـي سـنـگـيـن تـر از                

فـکـر مـيـکـردم        .   ساکهاي بـچـه هـا       
حتما دارند وسايل بچه ها را بعـد از      

. خودشان به گوهـر دشـت مـيـبـرنـد             
ولي جاي تعـجـب بـود کـه ايـنـهـمـه                 
وسايل آن هم به اين سنگيني کـه از          
ــعــکــاس صــدا             ــرتــاب وان صــداي پ

بعد از هـمـه     .   ميشد فهميد، چيست 
اين ماجراهـا صـداي يـکـي از بـنـد                
باال مي آمد که شعر مرا بـبـوس را          

اين براي  زنـدان مـعـنـي            .   ميخواند
مـن کـه گـويـي نـمـي             .   اعدام داشت 

خواستم باور کنم، با خودم ميگفتـم      
آنـهـا بـه گـوهـر          .   او اشتباه ميـکـنـد     

دشت ميروند و اين باور مرا داليلـي   
چـرا کـه صـبـح کـه            .   تشديد ميکرد 

ميشد و شـيـفـت جـديـد بـراي دادن                
غذا مي آمد، هـر روز بـه مـن مـي              
گفتند هنوز  تـو را نـبـردنـد گـوهـر                 
دشت ومن ميگفتـم مـيـبـيـنـي کـه              
اينجا هستم و او مـيـگـفـت بـزودي             

انـقــدر ايــن حــرف تــکــرار         .   مـيــروي 
ميشد که حالت تمسخر گرفتـه بـود       

چـون مـن     .     ومن جـواب نـمـي دادم        
باور داشتـم ايـنـهـا عـقـل  سـالـمـي                   

همينطور وقتي  مـن را بـه           .   ندارند
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به دنبال آکسيون صد چهره جـان       

باخته و هزاران تن شکنـجـه شـده کـه             
 در   ۲۰۰۹ آگوست ۲۸در روز جمعه  

افشاي جنايـات جـمـهـوري اسـالمـي            
سازمان داده شد و به دنبال مـالقـات       
مينـا احـدي و فـرشـاد حسـيـنـي بـا                    
مسئول بخش اطـالعـات دادسـتـانـي         
دادگاه بين الـمـلـلـي جـنـايـي الهـه و                 
ارائه اسنادي دال بر خواست محاکمـه   
سران جمهوري اسالمي، قرار شد روز       

 آگوسـت شـمـاره پـرونـده          ۳۱دوشنبه  
جمهوري اسالمي در دادگـاه الهـه را        

دفـتـر دادسـتـانـي ايـن              . اعالم کنـنـد   
 آگـوسـت     ۳۱دادگاه در روز دوشنبـه       

طي نامه اي به فرشاد حسينـي دبـيـر         
کميته بين المللي عليه اعدام، شمـاره   
پرونده مربوط به ثبت و نـگـهـداري و        
بـررســي اســنــاد و شــکـايــات عـلــيــه             
جـمــهــوري اســالمــي را اعــالم کــرده           

 . است
شماره پرونده ثبت و نگـهـداري و       
بررسـي شـکـايـات عـلـيـه جـمـهـوري                 

 اسالمي
 OTP-CR  .ميباشد 777/09-

اين گام مهمي به پيش در جـهـت      
به محاکمه کشيدن سران جـنـايـتـکـار        

خبر بازشـدن  .   جمهوري اسالمي است 
پرونده جمهوري اسـالمـي در دادگـاه           
بين الـمـلـلـي جـنـايـي الهـه بـه جـرم                     
جــنــايــت عــلــيــه انســانــيــت کــه در               

 اگوست کـمـيـتـه       ۲۹اطالعيه مورخ   
بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام بـه اطـالع                  
عـمــوم رســيـد بــا مــوج وســيـعــي از               
استقبـال مـردم در ايـران و خـارج از                 

نـامـه هـا و        .   ايران مواجه شـده اسـت      
پيامهاي زيادي دريافت کرده ايـم کـه        
باز شدن پرونده جمهوري اسـالمـي و           
کــال مــحــاکــمــه ســران جــنــايــتــکــار            
جمهوري اسالمي را يک اقدام مهم و         
اميدبخش ارزيابـي کـرده و خـواهـان            
محاکمه فوري سران رژيمي شدند کـه      
ــريــن                 ــه ت ســي ســال اســت وحشــيــان
جنايتها را بر جامعه ايـران تـحـمـيـل              

ــمــيــن االن               . کــرده اســت     ــا ه مــا ت
شکايت شخصي زيادي علـيـه دولـت         
جمهوري اسالمي، دريافت کـرده ايـم         
که از اين پس با ايجاد نهادي بـه نـام             

 شــمــاره   کـمــيـتــه پــيــگـيــري پــرونـده         " 
OTP-CR-777/09 "  ايـــن

شـــکـــايـــات را گـــردآوري کـــرده و               
مستقيما به دادستـانـي دادگـاه بـيـن             

المللي جنائي الهـه ارسـال خـواهـيـم             
مــحــاکــمــه و تــعــقــيــب ســران           .   کــرد

جنايـتـکـار جـمـهـوري اسـالمـي يـک                
خواست فوري ميليونها نفر مردم در       

مـا مـردم،     .   ايران و خارج ايران اسـت      
مــا صــدهــا هــزار نــفــر قــربــانــيــان و              
شاکيان جمهوري اسالمي ميتـوانـيـم        

بــا ارائــه کــيـفــرخـواســتـهــاي            و بـايــد   
مستند و کوبنده خود و با يـک اقـدام           
متحد و قدرتمند، اين جانـيـان را در           
برابر چشم جهانيان بـه جـرم جـنـايـت              
عليه بشريت به محاکمـه بـکـشـيـم و           

        .محکوم کنيم
کميته بين المللي عليه اعدام از      

کليه مـردم شـريـف و آزاديـخـواه، از                
تمامي قربانيان خشـونـت جـمـهـوري           
ــواده هــاي                  ــان ــمــه خ اســالمــي از ه
زندانيان، اعداميان و جانباختگـان و       
همچنـيـن از تـمـام زنـانـي کـه طـعـم                    
خشونت و تبـعـيـض و تـجـاوز را بـه                 
حريم زندگي شخصي و حقوق مـدنـي         
و اجتماعي چشيده اند ميخواهد کـه        
بهر شکل ممکن شـکـايـات خـود را             
بـراي مـا ارسـال کــرده تـا در اولـيــن                  
فرصت اين شکايات را بـراي دادگـاه           

. بين المللي جنايي الهه ارسال کـنـيـم    
ــه ســران                     امــروز زمــان آن اســت ک
جمهوري اسالمي را بر صندلي هـاي        
محاکمه نشـانـد و نـورافـکـن وجـدان              
هاي آزاده دنيـا را بـر روي جـنـايـات                 

بگذاريد نه فقط دادگـاه    . آنها انداخت 
بين المللي جنايي الهـه بـلـکـه تـمـام              
دنيا بداند کـه در ايـن سـي سـال چـه                  
جنايـتـهـايـي بـر سـر مـردم روا شـده                   

بگذاريد بدانـنـد کـه ايـن رژيـم            .   است
محصول هيچ انـتـخـابـاتـي نـبـوده و               
تنها و تنها محصول همين مـاشـيـن          
عظيم کشتار و جنايت عليه بشـريـت      

و بگذاريد دنيا بـدانـد کـه        . بوده است 
ــانــيــان خــامــوشــي             ــران قــرب مــردم اي
نيستنـد کـه بـغـض هـايشـان را فـرو                  

بياييد با کـمـک هـم مـيـز            .   ميخورند
محاکمه سران جمهـوري اسـالمـي را          

 .به پا کنيم
  

 فرشاد حسيني           
co.yahoo@farshadhoseini

m 
 مينا احدي          0031-633602627

com.aol@minaahadi   
۰۰۴۹  ۱۷۷  ۵۶۹  ۲۴  ۱۳ 
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 شماره پرونده جمهوري اسالمي      
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 
   بايد از سختي ها گذشت

 از خروش خشمگين بد کنان
 بايد از ديوان  وحشي

 درميان جنگل تاريک 
 از بيابان هاي  گر م 
 در ميان ظلمت شب

 در دم سرما ي يخبندان 
 در ميان موج  سهمگين شتم وضرب

 بايد از توفان گذشت 
 از کنار  سخره هاي سخت  سرکوب

 ازميان  کوهي ازآما ل واندوه  
  ازلب پرتگاه  

 بايد از توفان گذشت
 بايد از نيش  بد کاران
 از دم تيغ تيز  جالدان
 بايد از توفان گذشت

 از شکنجه ، آزار  باز پرسان 
 از تجاوز، تبعيد  

 از  کهريزک ، هلوکاست ،اعدام 
 ازاسالم سياسي ، فاشيسم  ،واليت فقيه

 ازراسيسم ،نژاد پرستي 
  از گ پ يو،سواک وسواما 

 از پينوشه واحمدي نژاد ،
 از  ديکتاتورها بايد گذشت

 در ميان سرکش ا مواج کوبنده توفان
 بايد از توفان گذشت

 چه سخت و دشوار است
 با دستان پينه بسته 

  با پا هاي رنجورو برهنه 
  با قلب هاي به درد امده  
 با نگاه در خون خفته ندا 
  با چهره معصوم سهراب

  وبدن لطيف ترانه ها
 بايد از توفان بنيان کن  گذشت 

 از پيچ وتاب ناهنجاري  
 از خم پر پيچ  درد و رنج

 پيش بايد رفت
 . قوي بايد بود 

 بايد از سختي ها گذشت
 بايد از توفان گذشت

  همه با هم 
 .بايد نترسيد

  دست ها  دردست هم
 .   بايد به آزادي ، رهائي، به انسانيت رسيد

 تنها ره رهائي پيروزا ست 
 .بايد ازاين توفان بنيان کن گذشت

       بايد از طوفان گذشت       
 

 شعري از پيروز                                                         

 

چهارشنبه خونين ديگري از راه مـيـرسـد           
و لحـظـات پـايـانـي زنـدگـي دو نـوجـوان فـرا                      

دو نوجواني كه از بد روزگار در ايران  .   ميرسد
تحت حاكميت مشتي جالد زنـدگـي را آغـاز            

 . كرده و تا امروز در آنجا نفس ميكشند
 ساله بود كه در جريان درگـيـري   ۱۶رضا  

بـا فــردي كــه بــه ادعــاي خـودش، ايــن فــرد                   
هميشه مزاحم وي ميشده و در مسير كـارش      

در جـريـان      ير ميشود  او را كتك ميزده، درگ    
دفاع از خود با چاقو به رحمان حـملـه كـرده و          

 ۲۰ايـن اتـفـاق در          .   باعث مرگ وي ميشود   
 اتفـاق افـتـاده و رضـا شـش سـال                 ۸۲اسفند  

 . است كه در زندان است
طـبـق نـظـر پـزشــكـان رضــا از بــيـمــاري                   
افسردگي رنج ميبرده و اكـنـون نـيـز بـعـد از                   
شش سال حبس در زندان و دست و پنجـه نـرم       
كردن با كابوس مرگ، بيش از پـيـش بـيـمـار                

اما جمهوري جنايـتـكـار اسـالمـي كـه           .   است
فقط و فقط با قتل و جنايت سر پـا مـانـده ،                
رضا را به اعدام محكوم كرده و ديوان عـالـي       
حكومت اسالمي نيز اين حكم را تائيد كـرده        
و اين حكم را براي اجراي احكام ارسـال كـرده           

در حقيقت اين جوان در آسـتـانـه اعـدام        .   است

 . است و بايد فورا براي نجات او كاري كرد
  

 مـردادمـاه     ۲۱. متهم ديگر حسين است 
، حسين به منظور ميانجيگري بين   ۸۲سال  

دوستانش وارد يك زد و خورد ميـشـود و در             
نهايت بدليل اينكه بنا به ادعاي وي تـعـدادي       
در اين دعوا شيشه و چاقو در دست داشتنـد،      

اصابت يك وسيله تيز به يكي از افـراد     در اثر   
درگير در اين دعوا مـتـاسـفـانـه وي بـه قـتـل                    

حكم اعـدام حسـيـن نـيـز بـه تـائـيـد                  .   ميرسد
ديوان عالي جنايتكاران رسيده و فـقـط بـايـد              
رئيس جديد قوه قضاييه الريجاني، در ادامـه     
جنايات وحشيانه و منزجر كننده شـاهـرودي،    
اين بار امضا براي به قتل رساندن و ريـخـتـن              

حـكـم را      و ايـن         خون نوجوانان را شروع كند 
امضا كند ، تا اين دونـوجـوان را جـالدان بـه               

 . قتل برسانند
  

اين حكومـت اسـالمـي اسـت و يـكـبـار                 
ديگر همگان در ايران و در دنيا مي بينند كـه   

بـا   اين حكومت فقط بـا قـتـل مـخـالـفـيـن،                   
با اعـدام نـوجـوانـان و بـا             تجاوز و شكنجه و   

. سـنـگـسـار و جـنـايـت سـر پـا مـانـده اسـت                        

دستگاه قضايي حكومت اسالمـي دسـتـگـاه          
انكيزاسيون و جنايت سازمان يافـتـه اسـت و             
هيچ كاري ندارد جز خـون ريـخـتـن و ايـجـاد                   
رعب و وحشت براي اينكه مشـتـي آخـونـد و            

 . جالد و جنايتكار حرفه اي بمانند و بچاپند
در شرايطي كه ميلـيـونـهـا نـفـر از مـردم                
منزجر از حكومـت اسـالمـي در خـيـابـانـهـا                 
آمده و شعار مرگ بر ديكـتـاتـور سـر دادنـد،                
ضروري است كه هـمـه مـا مـتـحـدانـه بـه پـا                      
خاسته و مانع اجراي حـكـم ايـن دو نـوجـوان                 

 . شويم
 به حكم قتل عمد اين دو نوجوان                             

 .   وسيعا اعتراض كنيد                  
  

 كميته بين المللي عليه اعدام                            
۲۰۰۹ سپتامبر          ۱  

 . ماشين جنايت جمهوري اسالمي قصد اعدام اين دو نوجوان را دارد                                                      
 ! به اين جنايت وحشيانه فورا اعتراض كنيد                                   

 

حمام ميبردند پشت در حمام نوشته شده بـود        
يا ما رفتيم گوهر .   ما را به گو هردشت بردند  

دشت و نامهايي که من مي قهـمـيـدم حـتـمـا          
نمي دانـم  .   بچه ها خودشان اينها را نوشته اند 

چرا پاسدارها سعي ميکردند بـچـه هـا را تـا              
. لحظه آخر با فکر انتقال به گوهردشت ببـرنـد        

به هر حال اين اتفاقات هـر شـب تـکـرار مـي               
شد و دوست ما هم مرا ببوس را ميخوانـد و          
باز هم مـن در هـمـيـن فـکـر بـودم و دوسـت                      
داشتم به گونه اي به اوبفهمانم که او الشـتـبـاه       

تا ايـنـکـه يـکـي از هـمـيـن شـبـهـا                    .     ميکند
صداي مرا ببوس او نيز نيامد ومن خوشحال       
شدم که او هم فهميد کـه بـچـه هـا بـه گـوهـر                   

عـزيـزان بـرايـم نـوشـتـن ايـن               .   دشت رفته انـد    
 .مطالب بسيار سخت است

در هـر حـال تـا  اواسـط شـهـريـور طـول                       
کشيد  وشايد کمي بيشتر که اين کابـوسـهـاي       
شبانه برقرار بود و من ميگفـتـم شـايـد هـمـه             

کم کم ديـدم تـحـرکـات کـم            .  بچه ها را بردند 

پاسدارها اوقاتشان تلخ شده اسـت  .  شده است 
و ديگر نمـي خـنـديـدنـد و خـيـلـي  نـاراحـت                        

. انها فقط در جنايت خوشحال بـودنـد     .   بودند
به هر حال يک روز مرا به بند باز گرداندند کـه     
همه اين اتفـاقـات تـمـام شـده بـود و مـن بـا                       
اتاقهاي خالي وبا کوه واقعيتي روبرو شدم کـه   

در بـنـد بـچـه هـا مـالقـات                .   بر سرم آاوار شد   
. گرفته بودند و از همه اتفاقات خبر داشـتـنـد       

اما من بيخبر بودم و حال بـا غـمـي بـيـکـران              

صداي کاميونها که اجسام سنگيني به درون      
آن پرتاب مي شدند، را تجسـم مـيـکـردم کـه                
همه اجساد بچه ها بودند و صداي مرا ببوس       

 .که آن هم به همان کاميونها پرتاب شد
 کـه بـه       ٦٧ياد همه جانبـاخـتـگـان سـال            

فجيع ترين شکل اعدام شدندگرامي باد و بـه       
اميد روزي کـه جـنـايـتـکـاران بـه مـحـاکـمـه                      

وتنها مي توان گفت مـرگ بـر       .   کشيده شوند 
  جمهوري اسالمي

 
 *** 

 به اميد روزي که سران جنايتکار اين رژيم محاکمه شوند،            
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