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 !شوند  از رئيس دولت كودتا آماده مي  در شيراز براي استقبال درخور  مردمي  هاي گروه

  از مـردم ايـن شـھر بـرای  مختلفـی  ھای نژاد به شيراز، گروه در آستانه سفر احمدی  رسيده به موج سبز آزادی  ھای بر اساس گزارش
 .شوند  اعتراضشان به رئيس دولت كودتا آماده می  رساندن صدای

شنبه کتابخانه و مركز اسناد شيراز را افتتاح کند و سپس بعد از نمـاز ظھـر در مقبـره حـافظ حضـور  2نژاد قرار است صبح روز  احمدی
اعتراضـي در مسـيرھاي خيابـان  مـين زمـان راھپيمـايياز مردم قرار اسـت در ھ ھای مختلفي بنابر اخبار رسيده گروه. خواھد يافت

 .مJصدرا، چھارراه سينما سعدی و چھارراه پارامونت برگزار كنند
ھاي بسياري بوده است و  ھمچنين در روزھاي اخير دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده مھندسی شيراز دستخوش ناآرامي

  .اند از رئيس دولت كودتا در شيراز تدارك ديده(!) يي براي استقبال در خورھا ھا حاكي از ان است كه دانشجويان نيز برنامه شنيده

   روز در زندان اوين اعدام شدديبامداد  5بهنود شجاعي نوجوان محكوم به اعدام 
  .در زندان اوين اعدام شد یروزدبامداد  5گي مرتکب قتل شده بود ساعت  ساله 17بھنود شجاعي نوجواني که در سن 

بشر و فعالين  نفر از فعالين حقوق 200جمعي بيش از  شنبه ي بامداد روز يک دقيقه 2:30به گزارش خبرنگار ھرانا در حدود ساعت 
مقابل اوين آخرين تJش ھا جھت  ي بھنود شجاعي در جويان و ھنرمندان با حضور در کنار وکJ و خانواده دانش زن، مادران صلح و

شدند ،  دادند که در اين بين تمامي اعضاي خانواده به جز مادر مقتول حاضر به رضايت جاعي را انجامجلوگيري از اعدام بھنود ش
  .اما با عدم رضايت مادر مقتول بھنود شجاعي اعدام شد

 فھيمي مادر سھراب اعرابي از کساني بودند که براي نجات عبداللھي کارمند دفتر يونيسف، حامدا بھداد ھنرمند مشھور و پروين
  .کردند اين جوان تJش

جمعي بازداشت و به کانون  اتھام قتل در يک نزاع دسته به 1384ُام مردادماه سال  است، روز سي 1367بھنود شجاعي که متولد 
  .منتقل شد اصJح و تربيت تھران

م اعدام وي به تأييد شعبه محکوم به اعدام شد و حک دادگاه کيفري استان تھران 74از سوي شعبه  1384بھمن  26اين نوجوان در 
  رسيده بود ديوان عالي کشور نيز 33

ھر بار با فشارھاي بين المللي جھت توقف حکم از  بار جھت اجراي حکم به زندان اوين منتقل و 5بھنود شجاعي پيش از اين 
  .اعدام رھايي يافته بود

  همرگ يك شهروند بر اثر شكنجه در بازداشتگاه اطالعات كرمانشا
ھای  بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه تن دیگر در منطقه ثJث باباجانی 3محمدی، شھروند کرد که مدتی قبل به ھمراه  احمد

  .داد شدید در بازداشتگاه جان خود را از دست
ته بر اثر ثJث باباجانی بازداشت شده بود، ھفته گذش ، نامبرده که در مردادماه گذشته توسط نيروھای اطJعاتی نظام در منطقه

  .مأموران اداره اطJعات کرمانشاه، جان سپرد ھای شدید توسط شکنجه

  مهو شدن بسيجي ها توسط مرد
تجریش و پارک وی به دليل ازدیاد ماشين ھا  درخيابان ولی عصر بين 22ساعت ,مھرماه  16بر خبر دريافتي پنج شنبه شب  بنا

 . خشمگين كرده بود ه دليل يك طرفه شدن خيابان ولي عصر بوجود آمده مردم رااين ترافيك كه ب , ترافيک سنگينی ايجاد شده بود
سرشان را از ماشين , سرنشينان آنھا كه اكثرا جوانان بودند  پارك ملت بوق مي زدند و تعدادي از - خودروھا در خيابان ولي عصر 

حدود .با صدای بلند شنيده می شد نی من در ماشين ھاھمچنين آھنگ یار دبستا. شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند  بيرون آورده و
را ھو  زدند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند که متقابJ مردم ھم آنھا موتورسوار بسيجی در این خيابان گشت می 15

  . پJک آن را ھم با خود بردند پژو را شکستند و 206بر اساس اين خبر بسيجي ھا شيشه یک سواری . کردند

  صادق تجمع و تظاهرات اعتراضي در دانشگاه امام 
مھر تجمع اعتراضي برپا كردند و  18شنبه  صبح روز,بر خبر دريافتي دانشجويان دانشگاه امام صادق واقع در پل مديريت  بنا

  . شعارھاي ضدحكومتي سر دادند
ارد عمل شده و به سركوب دانشجويان پرداختند در اين  بنا بر اين خبر نيروھاي يگان ويژه به دنبال شكل گيري تجمع به سرعت و

  .اين دانشگاه نيز دستگير شدند تجمع دوتن از دانشجويان

  دبه اعدام محكوم شدناز شركت كنندگان در مبارزات اخير تن  چهار
  .يکي ديگر از متھمان وقايع پس از انتخابات در ايران توسط دادگاه انقJب به اعدام محکوم شد

دادگاه انقJب به رياست قاضي  28جاري توسط شعبه  به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعا~ن حقوق بشر در ايران، صبح روز
انجمن (گروھھاي معاند نظام  از متھمان وقايع اخير انتخابات که متھم به ارتباط با يکي از' روحي نژاد حامد'مقيسه، حکم اعدام به 

  .شدشده است ابJغ ) پادشاھي
شده است که ايشان نيز در يکي از جلسات دادگاھھاي  زماني ديگر محکوم به اعدام نامبرده متھم رديف دوم پرونده محمدرضا علي

  .داده شده بود اخير به صورت نمايشي شرکت
حامد روحي نژاد، آرش : از چھار تن افزايش يافتند که عبارتند  با احتساب اين حکم محکومان به اعدام پس از وقايع اخير در ايران به

  .زماني ناصر عبدالحسيني و محمدرضا علي رحمان پور،
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  ؟حمايت مي كنيد و دالرام هاو بهنام آقاي موسوي چرا از اعدام بهنود 
  . ن. ن

  
مـن آنھـا  دو نوجـوانی کـه .  صبح دیروز با خبر اعدام دو نوجوان که در دوران کودکی و صغير بودن مرتکب قتل شده بودند، بيدار شدم

جوان دیگری نيز ھسـت کـه بـه نو .  می شناختم و به مظلوميت شان پی برده بودم الفان حکم اعدامبواسطه یِ تبليغاتِ زیاد مخرا 
محکـوم بـه جنسـی قـرار گـرفتن تجـاوز مورد علت قوانين وحشيانه یِ جمھوری اسJمی، به جرم دفاع از حيثيت خود و جلوگيری از 

به موارد محکومين به اعدام نگاه می کنم، از تأسف و عصبانيّت به خود می پيچم و ھنگام شـنيدن خبـر وقتی . قصاص گشته است
جوانـان را از .  عجب دنيـایی بـرای مـا سـاخته انـد.  به اجرا در آمدن احکامشان، تا روزھا بی طاقت و بی قرر و بی خواب می شوم

زیـر پایشـان بھشت «، به جرم اینکه زنان را  ،ساخته اند ست محرومنيازھای طبيعی شان که ~زمه یِ حفظ سJمت روحی شان ا
 زنـان و غرور تھی کرده اند،حيثيت برخورداری از آبرو و از نان شب و امنّيت شغلی و را کارگران .  باز داشته اندحقوق برابر  زا »است

 انیتکارناجو منحرف جنسی انداخته اند، کودکانشان را در خيابن ھای شھر به زیر دست  بازن را به آغوش صدھا ھوس و دخترانشا
بوقـوع مـی  ظلم و بی عـدالتی و انحـراف و پليـدیفساد و ھا آواره نموده اند، و ھنگاميکه اتفاقی که ناگزیر از این ھمه  و قاچاقچی

که علنـاً بـه نـاموس اما، جانيانی   .گذاشته اند »رحمت الھی«و  »عدل اسJمی«د و نامش را پيوندد، اعدام و قصاص شان می کنن
آزاد  آدم مـی کشـند را ،اشـیو یـا بـه جـرم دگـر اندیشـی و دگـر بتفـریح صـرفِ و جان و مال و حق و حقوق مردم تجاوز می کنند و 

قـانون «و » قـانون شـرع«ن یوادی ھـا و فسـاد را بـا عنـو تمـام ایـن زشـتی ھـا و پليـ. گذاشته و خون مردم را حJلشـان مـی کننـد
قانونی کرده و ھيچکس حق اعتـراض و مبـارزه بـا ایـن بسـاِط غيـر انسـانی را ... و » مصلحت نظام«و » و~یت مطلقه«و » اساسی

  !چرا؟ چون قانون را زیر پا می گذارد.  ندارد
  

 انھـدامسـر داده و خواھـانِ » مرگ بـر و~یـت فقيـه«، »مھوری اسJمیمرگ بر ج«، »مرگ بر دیکتاتور«اگر مردم در خيابان ھا شعار 
ساختار شـکنی را ھدفِ  »جانم فدای ایران«و » جمھوری ایرانی«ی می شوند، و اگر با شعارھایِ و حق کش یاین ماشين آدمکش

خشـونت و تجـاوز کـه اسـت ی کسـچـه قـرار مـی دھـد؟   تکفيـرپيشه کرده اند، چـه کسـی اسـت کـه ایشـان را مـورد اعتـراض و 
  می نامد؟   »خشونت«توجيه کرده و دفاع از خود را در مقابل این جانيان  »قانونی بودن«به بھانه یِ را  سرکوبگرانِ دیکتاتور

  
بـرای برچيـدنِ چنـين ؟  چرا کوشـش انقJبـی مـردم ھا حمایت می کنيدو د~رام بھنود و بھنام و قصاص آقای موسوی، چرا از اعدام 

و ھنـوز ھـم راه  وی کردیدپير بيگناهسياسی نظام فاسد و پليدی را محکوم می کنيد؟ چرا از حکم امامتان در کشتن ھزاران زندانیِ 
ید؟  در کـدام مقطـع از زنـدگی زبه مردم دروغ می گویيد و جوانان از ھمه جا بی خبر ما را گمراه مـی سـا چرااو را راه حق ميناميد؟ 

 نقطه یِ اعدام ھای دسـتجمعیبازگشت به که  نشان دادیدشرم آور جمھوری اسJمی رحم و شفقت و بزرگواری نسبت به ضعفا 
بـوده  بـه آزادی »اميـد«ھمراه بـا » راه سبز اسJمی تان«در چه زمانی   ؟می دھيد» نوید«را  و قتل ھای دگر اندیشان و دگر باشان

» آزادی مـردم«ود را دروغ مـی گویيـد وقتيکـه ھـدفِ خـ!  شما دروغ مـی گویيـد  معرفی می سازید؟ »راه آزادی«اینک آنرا  است که
دروغ مـی گویيـد ھنگاميکـه خـود را نگـران ! دروغ می گویيد که خود و مشی تان را با عدالت مترادف مـی سـازید!  معرفی می کنيد

مگـر مـی شـود عـادل بـود و از !  مـی ناميـد »مستضـعفان«وار گویيد که خود را غمخـ دروغ می!  جانباختگان راه آزادی می نمایانيد
طرفـدار آزادی بـود و بود بر سر سـفره یِ خونخـواران نشسـت؟ مگـر مـی تـوان » غمخوار«اعدام بيگناھان دفاع کرد؟  مگر می شود 

   بود و گلھای سرخ را لگدکوب کرد؟ »سبز« را تيرباران کرد؟  مگر می توان» آزاد مردان«
  

  !مرگ بر تمامی حاميان و سازشکارانش! مرگ بر این حکومت دیکتاتور
  

  !مرگ بر جمھوری اسJمی
  !شوراییحکومت  –نان، مسکن،آزادی 

  
  »بسوی انقJب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 
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