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ساله در اثر ضربه باتوم در بھشت زھرا جان  ١٢کودک 
  باخت

براي شركت در  پنجشنبه گذشته عليرضا ھمراه با پدرش
چھلم شھداي سركوب اخير به بھشت ندا رفته بودن در ھنگام 

 میبازگشت لحظه اي دست عليرضا از دست پدرش جدا 
شود  میشود ، در اين ھنگام دست او از زندگي كوتاه 

عليرضا بر اثر اصابت ضربه ي باتوم كه به سرش خورد 
. جان خود را از دست داد دچار خونريزي مغزي شد و 

 ۴خانواده عليرضا بعد از . سال سن داشت ١٢ليرضا فقط ع
روز باالخره ديروز توانستند جنازه او را از پزشك قانوني 

  .تحويل بگيرند
  

  ھای تھران ادامه اعتراضات شبانه در خيابان
ھا، مردم در  بام ديروز عالوه بر اعتراضات شبانه بر پشت

ھای اصلی تھران نيز به  ھای فرعی و خيابان ھا، خيابان کوچه
  .اعتراض برخاستند

عصر و ونک و ھفت تير، مردم  ديشب در خيابان ولی
شبه شعارھای  ١٠داشتند و از ساعت  چنان حضور ھم
  .دادند می" مرگ بر ديکتاتور"و " اکبر هللا"

چنان از ساعت ده تا ده و نيم شب،  در مناطق زير نيز ھم
تھران پارس، آزادی، ھفت : خورد صدای شعار به گوش می

حوض، صادقيه، ستارخان، گيشا، شريعتی، ونک، مطھری، 
  .شھرک غرب تجريش، ميرداماد، پونک، سيدخندان،

  
  ھای بازداشت شدگان تجمع خانواده

ھای دستگيرشدگان که تعدادی از  خانوادهشنبه  روز سه
اند، از صبح امروز،  ھا روز گذشته دستگير شده عزيزان آن

آگاھی شاپور، زندان اوين و دادگاه ، ١۴٨مقابل کالنتری 
انقالب تجمع کردند و خواھان مالقات و آزادی يا خبرگيری 

  .از بستگانشان شدند
افرادی که در اعتراضات ديروز توسط نيروی انتظامی 

. اند ھای مختلف پخش شده دستگير شده بودند، در کالنتری
 ھا شب گذشته با خانواده تماس گرفته و خبر تعدادی از آن

از اين رو، امرز . بازداشت خود را به خانواده داده بودند
مراجعه کردند که به  ١۴٨ھا به کالنتری  تعدادی از خانواده

ھا با اطالع از سابقه  خانواده. حواله شدنددادگاه انقالب 

ھا در شکنجه و  نيروی انتظامی و آگاھی شاظپور و کالنتری
شدت نگران نيروھای انتظامی، به ضرب و شتم وحشيانه 

  .عزيزان خود ھستند
ھا، امروز در بيرون و  نفر از خانواده ٩٠چنين در حدود  ھم

داخل دادگاه انقالب جمع شده بودند و منتظر ليست اسامی 
حدود . شوند افرادی بودند که به قيد کفالت و وثيقه آزاد می

ھا  صبح در اثر شدت گرفتن اعتراضات خانواده ١٠ ساعت
اسم را برای  ٢۴ی دارای ناچار ليستبه  دادگاه انقالب را

  .گذاشتن کفالت و وثيقه اعالم کرد
از عزيز خود خبر ندارند است  یكه مدت طوالن يیھا خانواده
است كه در بازداشت است با خشم به  یمدت زياد یو يا برا

كنند و خواستار مالقات با حداد  یدادگاه انقالب مراجعه م
 یگيرند كس یتر حداد را مھستند و ھر چه تلفن داخلي دف

ھا  باعث خشم خانواده يیو اين عدم پاسخگو دھد نمی پاسخ
جرأت ندارد با  اگويند حداد انقدر ترسو است كه حت یم شده و

آورده  نما سر فرزندان يیتلفن به ما جواب بدھد كه چه بال
  .فرزندانمان خبر نداريم  است دو ماه است از

زندان اوين به  ١١ت نفر ھم تا ساع ۴٠حدود ھمچنين 
عدم پاسخگويی از وضعيت و از ھا  آن. مراجعه كردند

وخواستار مالقات با  بودهخشمگين  انشرايط عزيزانش
  .شدند ھا فرزندان و آزادی فوری آن

ضمن ارائه گزارش فوق، فعالين حقوق بشر و دمکراسی 
  .اخير انتشار داده استشدگان  نفره از بازداشت ١٩فھرستی 

  
  از سعيد رستمی کارگر افغانی حمايت کنيم

خواه ، فعالين  ھای آزادی ھای کارگری، تشکل تشکل
ھای اجتماعی ايران و جھان امروز  و فعالين جنبش کارگری

ان به حمايت ھمه جانبه سعيد رستمی برای آزاد شدن از زند
  .شما نياز دارد

روز جھانی ) اول ماه مه ( ١٣٨٨ارديبھشت  ١١ در تاريخ
نفردر پارک الله تھران به اتھام شرکت  ١۵٠کارگربيش از 

ماه به  طی دو. درمراسم روز جھانی کارگر دستگير شدند 
رستمی ازاھالی  واکنون سعيد. نفر آزاد شدند ١۴٨تناوب 

، زير پله نوروزخان بعنوان کارگر پخش کابل که درتھران
کرد جزء دستگيرشدگان اول ماه مه است  مواد غذايی کار می
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به صورت  ٣که ھنوز در زندان اوين بند ھفت سالن 
  . بالتکليف مانده است

تا به اين روز سه نامه از طرف سعيد رستمی به دادگاه 
ان ھمچنين يک نامه به سفارت افغانست. تحويل داده شده است

و يک نامه از سفارت افغانستان به وزارت امورخارجه 
ايران و از آنجا به دادگاه تحويل گرديده است و ھر بار 

امنيت وعده داده است که به  ٢قاضی يا بازپرس دادگاه شبعه 
ھا کذب  اما تا به اين روز تمامی وعده. زودی آزاد خواھد شد

  .اند تيب اثر ندادهھا تر به ھيچ کدام از نامه از کار در آمده و
ھا و دادگاه ھا و با توجه به  با توجه به وضعيت فعلی زندان

اين که سعيد رستمی در ايران کسی را ندارد تا آزادی او را 
پيگيری کند او به صورت فراموش شده در زندان مانده 

  .است
به خصوص ھا و فعالين جنبش ھای اجتماعی  از تمامی تشکل

خواھم از ھر طريق ممکن برای  یکارگران ايران و جھان م
  .آزادی سعيد رستمی تالش کنند

به اميد روزی . به اميد روزی که تمامی زندانيان آزاد شوند
  .که زندان وجود نداشته باشد و جامعه انسانی برقرار گردد

  با درود ھای فراوان، محمد اشرفی
  ١٣٨٨مرداد  ٧
  

  شود کھريزک بازگشايی می
در محل ، فرمانده نيروی انتظامی اعالم کرد که احمدی مقدم

بازداشتگاه کھريزک يک بازداشتگاه استاندارد ساخته 
  .شود برداری می شود که تا يک ماه ديگر آماده بھره می

اين بازداشتگاه يا اردوگاه مرگ که جان بسياری از 
خواھان اعتراضات اخير را گرفت، چنان بدنام بود که  آزادی
آن  ای مجبور شد، دستور تعطيل آن را صادر کند، گو خامنه

که در خبرھا آمده بود که به طور غير رسمی از قبل تعطيل 
ای، زندانيان را به  بوده و حتا دو روز قبل از دستور خامنه

  .ھای ديگری منتقل کرده بودند مکان
اما رژيم جمھوری اسالمی چنان وقيح است که مدعی ظرف 

سازد و آن را  استاندارد در آن می" بازداشتگاه"يک ماه يک 
ھای  ھا و زندان گر چه بازداشتگاه. کند بازگشايی میمجددا 

رژيم نيز ھيچ گاه چيزی جز کشتارگاه " استاندارد"
  .آزاديخواھان و معترضان نبوده است

  
  دانشجو در زندان ھستند یاز س شيھنوز ب
 چيکه ھ نيبر ا یمبن م،يسران رژ یھا گفته برخالف
از  یفھرست ريرکبيخبرنامه ام ست،يدر بازداشت ن يیدانشجو
را که ھنوز در زندان ھستند،  یانياز دانشجو یبرخ یاسام

  .منتشر ساخته است

احتمال "دستگيری رئيس پااليشگاه تھران به اتھام 
  "!اعتصاب
شود، رئيس پااليشگاه تھران به دليل احتمال  گفته می

  .اعتصاب در پااليشگاه بازداشت شده است
  

  تکليف کودکان زندانی را روشن کنيد
دی وجود ای به شاھرو طی نامهاز حقوق کودک انجمن دفاع 

در ميان دستگيرشدگان را يادآوری شد و " نوجوانان"
نامه دادرسی  مطابق با آيين"خواھان تعيين تکليف آنان 

  .شد" اطفال
  

  نفر در روزھای اخير ۵اعدام 
مرداد خبرگزاری ايسنا، خبر اعدام سه مرد در  ١٢دوشنبه 

ه تجاوز اين سه نفر گويا متھم ب. زندان ھمدان را منتشر کرد
اند، اما از آن جايی که مشخصات و ھويت اين  و ناموس بوده

فراد و اتھامات توان در مورد اين ا افراد ذکر نشده است، نمی
  .وارده تحقيق کرد

روز يکشنبه نيز روزنامه کيھان خبر اعدام دو نفر در زندان 
  .، اما بدون ذکر تاريخاصفھان را منتشر کرد

پس از آغاز اعتراضات مردم، آمار اما آن چه مسلم است 
  .يافته است ھا، افزايش ھا به ويژه در زندان اعدام

  
  !اند سه آمريکايی دستگير شده ھنوز اعتراف نکرده

سه کوھنورد آمريکايی که بر اثر گم کردن چند روز پيش، 
راه خود در کوھستان، از مرزھای کردستان وارد ايران شده 

. اند خور شھرستان مريوان دستگير شده بودند، در مرز ملخ
اين . دو نفر از اين کوھنوردان مرد، و يک نفر زن ھستند

  .افراد گويا ويزای سوريه و عراق را داشتند
امنيت استاندار کردستان به  –ن سياسی زاده، معاو ايرج حسن

الحفظ ھستند و  ھا در حال حاضر تحت آن: فارس گفته است
  .ھا گرفته نشده است ھيچ گونه اعترافی از آن

ھيالری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا روز دوشنبه 
ھای رسمی در جريان  اعالم کرد که تاکنون از کانال
ست و خواسته است ھر چه بازداشت اين افراد رار نگرفته ا

  .تر اين سه توريست آمريکايی آزاد شوند سريع
  

  ابالغ حکم دادگاه دانشجويان دانشگاه زنجان
انشجويان دانشگاه حکم دادگاه بدوی د: خبرگزاری ھرانا 

بر . ماه پس از پايان دادرسی به متھمان ابالغ شد ۴زنجان، 
اساس اين حکم بھرام واحدی، سورنا ھاشمی، آرش رايجی، 
پيام شکيبا و محمد حسن جنيدی ھر کدام به تشويش اذھان 
عمومی و تحريک به تجمع غير قانونی به قصد برھم زدن 

  .ندديک سال زندان محکوم شامنيت کشور به 
عليرضا فيروزی ديگر دانشجوی دانشگاه زنجان نيز به اتھام 
تشويش اذھان عمومی ،تحريک به تجمع غير قانونی به قصد 
برھم زدن امنيت کشور و ھمينطور اقدام عليه نظام مقدس 
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و چھار ماه زندان محکوم شده جمھوری اسالمی به يک سال 
  .است

اقدام  پس از تالش برای ممانعت ازدانشجويان فوق 
غيراخالقی معاون دانشگاه زنجان در خصوص يکی از 
دانشجويان دختر به اتھامات مورد اشاره متھم شدند و در اين 
رابطه بھرام واحدی، سورنا ھاشمی ھر کدام بيش از يک ماه 

ماه و حسن جنيدی  ٢و آرش رايجی و پيام شکيبا بيش از 
ند و ھمين ماه در تابستان سال گذشته بازداشت بود ٣بيش از 

طور عليرضا فيروزی بعد از اولين جلسه دادگاه، با اعالم 
 ١۵اتھامات جديد به وی در رابطه با وبالگ شخصی او، 
  .روز را در سال جاری در زندان زنجان سپری کرده است

  
 مھندس ھاشم خواستار به شش سال حبس محكوم شد 

به ، ، عضو كانون صنفي معلمان در مشھدھاشم خواستار
  .شش سال حبس محكوم شد

صنفي بازداشت  یھا به جرم فعاليت نيز ٨۵در سال  خواستار
خرداد  ٢۵ او در روز. شده بود یو سپس بازنشسته اجبار

پارك ملت شھر مشھد در  صندلي دريک  یرورحالي كه د
روز بازداشت  ۴۵حال استراحت بود بازداشت شد و پس از 

، شھر مشھد  ی، اداره اطالعات و زندان مركزدر كوي پليس
كه  كه امكان انتخاب وكيل داشته باشد و يا آن دون آنب

قرار گيرد به دادگاه انقالب  یمحتوي پرونده در اختيار و
مشھد منتقل شد و قاضي سلطاني در يك دادگاه فرمايشي و 

و سپس وي . صوري وي را به شش سال حبس محكوم كرد
  .لوني آزاد كردمي ٣۵را با قرار 

كه به اتھام اقدام عليه   یھدبنا به اين گزارش اين معلم مش
، بازداشت شده بود  امنيت ملي از طريق استراحت در پارك

ديه زن  یبه اتھام دفاع از برابر يیدر يك دادگاه قرون وسطا
، برگزاري مراسم محدود بزرگداشت مصدق در منزل و مرد

 ينطاھر احمدزاده اول ی، دعوت از آقامسكوني خودش
، در منزلش یو ینقالب و سخنراناستاندار خراسان پس از ا

صنفي در كانون صنفي معلمان و ارتباط با فعالين  یھا فعاليت
  .شش سال حبس شددانشجويي شھر مشھد محكوم به 

  
  حکم روناک صفارزاده دييتأ

 نظر، حکم روناک صفارزاده از فعاالن جنبش ديتجد دادگاه
 یھا انياو به اتھام ارتباط با جر. کرد دييزنان در سنندج را تأ

  .محکوم شده بود ميبه شش سال و ن یقانون ريغ
  

  مدير عامل سابق ايسنا دستگير شد
زاده مدير عامل سابق خبرگزاری دانشجويان که در  حسن

  .بود، دستگير شد" نيوز قلم"جريان انتخابات مدير سايت 
اين دستگيری در محل خبرگزاری ايسنا انجام شده و 

  .کامپيوتر وی نيز توقيف شده است

  فشار شديد بازجويی بر عبدهللا مومنی
، سخنگوی فاطمه ادينه وند ھمسر عبدهللا مومنی

ھمسرم عصر امروز :ا اعالم اين خبر گفتب آموختگان، دانش
با منزل تماس تلفنی گرفت و صدای او به قدری ضعيف و 

او در جمالت کوتاه . بريده بود که در کالم اول او را نشناختم
و بريده بريده خود تصريح کرد که در زندان انفرادی و زير 

  .فشار شديد بازجويی است
نسبت به سالمت  فاطمه ادينه وند با ابراز نگرانی شديد

اين اولين بار نيست که عبدهللا مومنی : ھمسرش گفت
بازداشت و زندان انفرادی را تجربه می کند اما لحن صدای 

ھايش نشان می داد که شديدا تحت فشار قرار  او نحوه صحبت
  .دارد

  
  حويل مجاھدين بازداشت شده در عراق به رژيماحتمال ت

در حمله تن از اعضای مجاھدين  ٣۶به گفته مقامات عراقی، 
استاندار . اند نيروھای عراقی به پايگاه اشرف دستگير شده

ای آزاد شده و تعدادی به  استان دياله اعالم کرده است که عده
وی در مورد . محاکمه خواھند شد" ايجاد خشونت"اتھام 

ھا به ايران، گفت که با آنان مطابق قوانين  مکان استرداد آنا
نوشت آنان نسبت به سرمجاھدين اما . عراق رفتار خواھد شد
اند که اين افراد به رژيم  و احتمال داده  ابراز نگرانی کرده

  .ايران تحويل داده خواھند شد
  

  آزادی چند زندانی
ماه پيش به  ١٣بردار که  محمد احسانی، مستندساز و فيلم

سال حبس محکوم  ٢قدام عليه امنيت ملی دستگير و به اتھام ا
مسعو کردپور، روزنامه نگار و فعال . شده بود، آزاد شد

مرداد سال گذشته دستگير شده  ١٧حقوق بشر نيز که در 
کردپور معلم و عضو انجمن محيط زيست . بود، آزاد شد
ميليون  ٣٠نيما نحوی نيز با تأمين وثيقه . بوکن نيز بود

  .روز از زندان آزاد شد ٣٣پس از تومانی 
  

  روايت روز دوشنبه/ ھمه مادران من : با من به تماشا بياييد
  : گزارش زير در سايت تغيير برای برابری درج شده است

حوالي پارك ساعي ماموران جواني را دنبال كرده او را بي 
گيرند  میلگد  اتوم ومشت وخشن به زير ضربات ب رحمانه و

افتد  میشرت او پاره پاره شده و از تنش به كف خيابان  یت
گيرد جمعيت فرياد  میباال تنه كبودش مورد اصابت قرار 

چند زن خود را به خيابان و زير و . زند نزنيد ولش كنيد  می
انسال كه دھان بندي مياندازند زني  میدست وپاي مامورين 
دست در گردن پسر انداخته و سعي در سبز بر صورت دارد 

ھا دارد  یرو و رھا کردن او از دست گارد كشاندن او به پياده
يكي از ماموران درشت ھيكل چنگ بر گردن زن انداخته . 

زن جوان . كند میآب پرت  یاو را بلند كرده و به داخل جو
جگرخراش به  یمضطرب و گريان و با فريادھا یديگر

و گردن مامور معترض  د را به سركمك او شتافته و خو
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گويند برويم  میزنان و مردان ديگر به ھم . كند میآويزان 
ن حين جوان ميدر ھ .كمك مادرش نگذاريم پسر را ببرند

كشانند و او را  میبرھنه را مامورين به سمت شمال خيابان 
كنند و دستانش را  میھا سوار  به ترك يكي از موتورسيكلت

لباس  یبالفاصله مامور. زنند میالستيكي بند پ از پشت دست
نشيند كه مانع  میپرد و پشت پسر  میشخصي به پشت موتور 

اش از سوي زنان شود موتورسيكلت به سمت شمال  رھايي
زنان و چند مرد فرمانده نيروھا را . كند میخيابان حركت 

كنند بين او و نيروھايش جدايي  میرو محاصره  در پياده
شان  كنند كه فرمانده میيروھا حركتشان را كند افتد بقيه ن می

ھا ملحق شود چندين زن كه از سمت شمال به جنوب  به آن
اند به  خشم آگين زنان یگر فريادھا آيند و از دور نظاره می

ھمراه مادر پسر و چند زن ديگر به وسط خيابان دويده و راه 
زده  چھره وحشت. بندند میھا  حركت را بر موتورسيكلت

موتورسيلكت كه نگاھش غمگين و  یان برھنه بر روجو
حاضر در پياده روي شرقي است  ھراسان به سمت جمعيت

انسال مردم را تشويق مي یانگيز و متاثركننده است زن رقت
كند بجنبيد آزادش كنيد و اال فردا بايد جسدش را از  می

 ! سردخانه تحويل بگيريم
گويد بايد  میشان ان سال خطاب به فرمانده ميزنان و مردي 

گذاريم او را ببريد مگر چه  مین .آزادش كنيد بايد آزادش كنيد
زنيدش ؟ با  می یكرده به چه حق يیپيما ؟ در پياده رو راهكرده

 یا متحد مردم و جمع شدن عده ھمه سويه و یفشارھا
آنان فرمانده سست  یاز زنان و جيغ و فريادھا یبيشتر
مانع بازداشت  یھر قيمت كه مصر است به یزن اشود حت می

فرمانده را گرفته و خودش زانو بر  یگناه شود پاھا یجوان ب
 یشد كه محال است بذارم از اين جا برک مین زده و جيغ ميز
 .یبايد آزادش كن. 

نظير  یب یو ھمدرد یمند و انسان اين صحنه مقاومت شكوه
نشاند باالخره  یھا نسبت به ھم اشك شوق در چشم برخ انسان

رو  وان آزاد شد و دستش در دستان زنان، مادران به پيادهج
  آورده شد

جمعيت يك صدا دست زدند و ھورا كشيدند چند زن به سمت 
مادرش رفته و او را غرق بوسه كردند او خيس عرق و 

ديواره پارك  ینيم ساعته آرام بر سكو یخسته از پيكار
را كه  ز مردمميآ ساعي نشست و وقتي تعريف و تمجيد تشويق

گويند، فروتنانه  میاش  مادرانه ریدورش جمع شده و از فداكا
  !من مادرش نيستم: گويد می

  
  خبری که از سايت ايلنا حذف شد

از درج خبر حضور مرتضوی در جمع  خبرگزاری ايلنا پس
گروھی از نمايندگان مجلس ارتجاع و اظھارات اميدوار 
رضايی، برادر رضايی، در مورد شکستگی جمجمه محسن 

  .االمينی را از سايت خود حذف کرد روح
خبر چنين بود که از يکی از نمايندگان ارتجاع در مورد 

او  شود و االمينی سؤال می پرونده پزشکی محسن روح

گويد اميدوار رضايی، پزشک عضو کميته ويژه مجلس،  می
االمينی  ی روح ھا گفته است که جمجمه در بررسی پرونده
شود که بر اثر  وقتی از او پرسيده می. شکسته بوده است

شکستگی جمجمه دادستان تھران، قبالً علت مرگ را مننژيت 
قرار  بنده در جزئيات اين مسايل: گويد اعالم کرده بود، می

  .توانم توضيح دھم ندارم و بيش از اين نمی
ھا را خوانده  البته اين نماينده ارتجاع، حتا اگر اخبار رسانه

ً باشد،  داند،  را می" جزئيات اين مسايل"تر از اين  بيش مسلما
اما گويا فورا فھميده است که دسته گل به آب داده و خود را 

  .به آن راه زده است
  

  نه نساجی سيمين اصفھانتجمع کارگران کارخا
کارگران کارخانه نساجی سيمين اصفھان، واقع در شھرک 
صنعتی علويجه اصفھان، ضمن تجمع در مقابل استانداری 

  .ماه حقوق معوقه خود شدند ۶اصفھان، خواھان دريافت 
کارگران تجمع کننده معتقدند شرکت نساجی سيمين اصفھان 

 ٣نداری اصفھان برای پرداخت حقوق کارگران خود از استا
ميليارد تومان وام دريافت کرده است، ولی اين پول را 

  . صرف اين کار نکرده است
در حال حاضر کارخانه سيمين : گويد يکی از کارگران می

درصد کارگران در  ۴٠اصفھان نيمه تعطيل است و حدود 
درصد ديگر کارگران  ۶٠اين کارخانه سر کار ھستند و 

در ضمن کارگرانی که سر کار . اند مدتی است که بيکار شده
  . کنند روند نيز حقوقی دريافت نمی می

ھای گذشته تجمعاتی را در  گويند در ماه تجمع کنندگان می
اند که  آباد برگزار کرده دفتر اين شرکت در اصفھان و نجف

  . ثمر بوده است بی
کارگران اين کارخانه معتقدند مديران اين کارخانه از 

زم برای مديريت يک کارخانه نساجی ھای ال توانايی
ھايی که  برخوردار نبوده و درکی از اين صنعت ندارند و وام

ھای دولتی برای پرداخت حقوق کارگران دريافت  از ارگان
  .کنند ھای اقتصادی ديگر می عاليتکنند، صرف کارھا و ف می

  
 يرانیحمايت برندگان نوبل از معترضان ا

ای سرگشاده،  نفر از برندگان جايزه نوبل با انتشار نامه ۴۵
نقض حقوق بشر پس از برگزاری انتخابات رياست 
  .جمھوری در ايران را محکوم و از معترضان حمايت کردند

امضاکنندگان اين نامه در عين حال حمايت خود از شيرين 
ر را عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بش

در ) سوم اوت(اين نامه روز گذشته دوشنبه  .نيز اعالم کردند
  .صفحه ھفتم روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز منتشر شد

، ووله )برندگان نوبل صلح(الی ويزل و دزدموند توتو
  ،)برنده نوبل فيزيک(، جان متر)برنده نوبل ادبيات(شويينکا 

برنده نوبل (، استنلی کوئن )برنده نوبل شيمی(جان فن 
تعدادی از ) برنده نوبل اقتصاد(و اريک مسکين ) پزشکی

  .ھستند  امضاکنندگان اين نامه
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برای سلب حق  "خشن"ھای  نويسندگان اين نامه از روش
  .اند آزادی بيان معترضان ابراز انزجار کرده

 
  شدند یبھار اريماز یھنرمند جھان خواستار آزاد ٣٠٠

نگار جھان در  و روزنامه لمسازيف سنده،ينو ٣٠٠از  شيب
خبرنگار مجله  ،یبھار اريماز یخواھان آزاد یا هيانيب
آمده است  هيانيب نيدر ا. شدند یرانيو مستندساز ا کيوزوين

و مالقات با  لياز حق داشتن وک یکه او بدون برخوردار
  .برد یدر زندان به سر م یخانواده و بدون اثبات جرم

" پن«"ھاي ادبي شناخته شده چون انجمن ھاي  انجمن
برجسته چون اورھان پاموک  یادب یھا امريکا و کانادا و نام

سنده اھل ترکيه، نادين گورديمر نويسنده آفريقاي جنوبي، نوي
مارتين ايمس نويسنده سرشناس انگليسي، پل استر نويسنده 
 هامريکايي و نوام چامسکي نظريه پرداز مشھور از جمل

نگاران و  از روزنامه. امضا کنندگان اين بيانيه ھستند
خبرنگاران سرشناس جھان نيز توماس فريدمن، کريستين 

  .اند نپور و مارين پرل اين بيانيه را امضا کردهاما
  

و  رياعتراضات اخ نيبه شباھت ب یا خامنه اعتراف
  شيسال پ یاز انقالب در س شياعتراضات پ

 نيدشمنان در ا: گفت نژاد، یاحمد ذيدر مراسم تنف یا خامنه
نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در  اليخ

ر يك كاريكاتور از آن حركت و د ١٣۵٧انقالب پرشكوه 
ضربه بزند چرا كه اين  یتوانند به نظام اسالم یعظيم، م

  .دنظام مقتدر و ريشه دار با اين كارھا شكست نخواھد خور
شاه و  یکتاتوريد ميبه سرنوشت رژ یا که خامنه ستيبد ن اما

  .شديانديخود ب یسرنوشت آت
  

  جناح رقيبو " گيری اعتراف"شوھای منحوس 
از انتخابات و بروز اعتراضات، ھزاران نفر دستگير پس 
ب نيز طل ھای اصالح در بين اين دستگيرشدگان چھره. شدند

  .شوند مشاھده می
سران جنايتکار رژيم در مورد اين دو گروه دستگيرشدگان 

جوانان و مردم را زير ضرب . اند به دو رويکرد روی آورده
کشند، اما در مقابل  کنند و می و شتم گرفته و شکنجه می

جناح مقابل، سياست ديگری را پيش ھای دستگير شده  چھره
اين سياست، ھمان حربه ديرينه جمھوری اسالمی، . برد می

  .استبرای ايجاد ارعاب  "گيری اعتراف"يعنی 
جناح رقيب نيز برای بی اثر کردن اين حربه تمام تالش خود 

مالھای "را به کار گرفته است، از به ميان کشاندن پای 
دور انواع و اقسام مذھبی گرفته تا ص" فرسوده و پوسيده

  .ھای فردی و جمعی و سازمانی بيانيه
گيری تحت فشار و شکنجه را محکوم  ما ھمواره اعتراف

" مدارک جرم"کنيم و اعتباری برای اين گونه  کرده و می
که اکنون طلبانی  اصالحاما بد نيست . قائل نبوده و نيستيم

باال رفته  اننوبت سالخی به خود آن رسيده و داد و فغانش

دھه شصت نيز " اعترافات"است، موضع خود را نسبت به 
اعترافات "زمانی که نه تنھا در برابر . روشن کند
، طراح، کردند، بلکه برخی عواملش سکوت می" تلويزيونی

اين مدارک "بودند و به استناد " گيری اعتراف"آمر و مجری 
ھای چپ را  جمعی مخالفان و گروه ھای دسته اعدام" جرم

  .کردند توجيه می
ند يا آن دان اگر برخی از جوانان از آن دوره چيزی نمی

اند، بد نيست  تلويزيونی را به چشم خود نديده" شوھای"
طلبان درج شده  ھای خود اصالح نوشته زير را که در سايت
استفاده از اين سالح کثيف عليه و نشانگر عمق و گستره 

  .دوباره بخوانندرا  در آن دوره است، مخالفان
 

 :مھدی بازرگان
تا دو روز ديگر عمر نخستين مجلس شورای اسالمی که ... "

عضويّت، از جمله جانب عضو آن بودم و از مزايای اين  اين
از . رسد مصونيّت پارلمانی برخوردار بودم به پايان می

فردا من نيز مانند بقيّه موّکلينم قابل تعقيب و بازداشت و  پس
به ھمين دليل نيز با استفاده از فرصتی که رئيس . تأديب ھستم

خواھم به اطاّلع برسانم  اند می مجلس در اختيار بنده گذاشته
بعد شاھد گرديديد که بنده را بازداشت  که اگر در روزھای

کردند و بعد با تبليغات و سر و صدا اعالم نمودند که بنده 
جھت بعضی توضيحات و روشن نمودن حقايق در تلويزيون 
ظاھر خواھم شد و در صورتی که ديديد آن شخص 

زند و مثل  ھايی غير از سخنان ديروز و امروز می حرف
د که آن د، بدانيد و آگاه باشيکن طوطی مطالبی را تکرار می

 ".فرد مھدی بازرگان نيست
  ، از روزنامه جمھوری اسالمی١٣۶٣ارديبھشت  ١٠

  
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی

  مرگ بر جمھوری اسالمی
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  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  
و جمعه شنبه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا

  .ھر ھفته پخش خواھد شد
شب به وقت  ٢٠/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
ھمان شب و  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  .روز بعد خواھد بود ١٢صبح و  ٧نيز 
ھای  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه

 .روزھای قبل پخش خواھد شد
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  فت برنامهبرای دريا

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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