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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  
  !تجاوز و قتل و گورھای دسته جمعی

  
   

 نگاران، در جريان اعتراضات سه ماه اخير ھزاران نفر از فعالين سياسى و اجتماعی، دانشجويان، کارگران، روزنامه

مردم معترض و حتی ده ھا تن از چھره ھای شناخته شده جناح اصالح طلب حکومتی، از سوى نيروھاى امنيتى 

در اين مدت، خبرھا و گزارش ھاى تکان دھنده . بازداشت و به بازداشتگاه ھاى مختلف مخفی و علنی منتقل داده شدند

ز آن ھا و حتی قتل تعدادى از بازداشتى ھا در زير شكنجه و دفن ای از بدرفتارى شديد با زندانيان، ضرب و شتم و تجاو

 .آن ھا در گورھای دسته جمعی، از زبان سران حکومتی در رسانه ھای داخلی و خارجی منتشر شده است

 مفصل از   گزارشی نسبتا حکومت اسالمی، در اقدامی نادر،» صدا و سيما«، ٢٠:٣٠، بخش خبری ١٣٨٨ شھريور ١۵

 . كھريزك و جنايت ھای صورت گرفته در آن را پخش كردبازداشتگاه

به گزارش عصر ايران، در اين گزارش برای اولين بار تصاويری نزديك از بيرون و درون بازداشتگاه مخوف 

اين مكان، نه يك بازداشتگاه متعارف، بلکه مجموعه ای از سوله ھا و بناھای  آمد كه نشان می داد،  كھريزك به نمايش در

سفانه از آن برای نگھداری انسان ھا در شرايط بسيار وخيم و مرگبار أ يك محيط بيابانی بوده است كه متاث شده دراحد

 .استفاده می شد

، وی به صراحت از برخی اظھارات عجيب از )كامرانی(در اين گزارش، در گفتگو با پدر يكی از قربانيان كھريزك 

رييس بازرسی كل نيروی  انتقاد شد و به عالوه سردار تشكری،  تی بوده اند، مننژي جمله اين كه كشته شدگان كھريزك، 

 نيروھای رسمی اين نيرو از درجه دار تا   اقرار کرد متھمانی كه جنايات كھريزك را رقم زدند،ًانتظامی نيز صراحتا

 تخلف شده اند كه پرونده سرھنگ بوده اند و ھم چنين ذكر شد كه برخی قضات نيز در اعزام متھمان به كھريزك مرتكب

 .ھای آنان نيز در مراجع قانونی تحت رسيدگی است

رياست دادسرای نيروھای مسلح نيز به صراحت گفت كه شرايط و رفتارھای صورت گرفته در بازداشتگاه  بھرامی، 

 .عامل مرگ تعدادی از بازداشتی ھا بوده است و نه بيماری قبلی آن ھا و عللی از اين دست

می کنند دليلش  اقرار ًولين حکومت اسالمی به جنايات در کھريزک رسماؤه در اين برنامه تلويزيونی از مسکھر چند 

 شده است در واقع تالش ديگر ءله بيش از تصور حکومتيان در جامعه داخل و خارج کشور افشاأاين است که اين مس

ند و حاکميت را مبرا سازند؛ به طوری که در سران حکومت اسالمی است که باز آن به را به چند مامور محدود کن

 شورای برنامه سيما، از دستور خامنه ای در خصوص تعطيلی بازداشتگاه كھريزك و اقداماتی كه متعاقب آن توسط
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 نيروی انتظامی و استانداری تھران برای پيگيری موضوع و  مجلس شورای اسالمی، يه، ئ قوه قضا عالی امنيت ملی،

 ٩٨ مشخص شد كه تا كنون  داشتی ھا صورت گرفته نيز اطالعاتی منتشر شد كه در بخشی از آناحقاق حقوق باز

شی از ميليون تومان به رھا شدگان از كھريزك غرامت پرداخت شده و تعدادی از آنان برای درمان عوارض نا

 نه فقط به کھريزک محدود می در حالی که اين جنايات. ی در تھران و كرج معرفی شده اندئبه بيمارستان ھا بازداشت، 

دود می گردد، بلکه ھمه سران و شود و در زندان ھای سراسر کشور جنايات مشابھی جريان دارد و نه به چند مامور مح

ولين حکومت اسالمی، در سازمان دھی و گسترش ترور و قتل و شکنجه و کشتن زندانيان و اعدام دسته جمعی آن ؤمس

  . ھا  نقش مستقيم دارند

 ھم چنين تصاويری از ضرب و شتم مردم توسط نيروھای ويژه پليس به نمايش درآمد و ھنگامی كه اين   اين گزارش،در

 ماموران تصريح می تصاوير تكان دھنده پخش می شد، گزارشگر سيما در متنی كه می خواند بر لزوم برخورد با اين

 جدا  اب كليت نيروی انتظامی كه حافظ امنيت جامعه است،كيد داشت كه حساب اين افراد را بايد از حسأكرد و البته ت

 .كرد

 از تمام ًرسما يس بازرسي كل نيروی انتظامی در مقابل دوربين صدا و سيما، ئ ر  سردار تشكری، يان اين گزارش،در پا

عامالن  عذرخواھی كرد و ھم چنين محاكمه بی اغماض  كسانی كه در ھر مرتبه ای متحمل خسارت و آسيب شده اند،

البته شايان ذکر . خواسته افكار عمومی جامعه اعالم شد جنايات كھريزك و اجرای سريع احكام قضايی درباره آن ھا، 

يس بازرسی کل نيروی انتظامی، در اثر فشار اجتماعی ئ سيما حکومت اسالمی و عذرخواھی راست که اين اقدام صدا و

  .عمومی مردم صورت می گيردو خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواھی افکار 

، فقط نمونه ای از وضعيت دلخراش و »كھريزك«رفتارھاى وحشيانه و غيرانسانی با زندانيان سياسی در شکنجه گاه 

. دردناك زندانيان در زندان ھای آشکار و مخفی سراسر کشور است و محدود به اين شکنجه گاه و به اين دوره نمی باشد

حکومت اسالمی ساختن زندان ھای مختلف و تھديد و ترور، سرکوب و کشتار از جمله سی سال است که کسب و کار 

  .تجاوز به زندانيان و کشتن آن ھا در زير شکنجه است

زندانيان سياسی جان به در برده از کشتارھای حکومت اسالمی، سال ھاست که درباره شيوه ھای وحشيانه شکنجه از 

ولين حکومت اسالمی ؤساما سران و م. ن می گويندخ سی دسته جمعی به طور مکررجمله تجاوز به زندانيان و اعدام ھا

اما اکنون يکی از سران شناخته شده حکومتی، آيت هللا مھدی کروبی، با اتکاء به گفته . نسبت به آن ھا اھميتی نداده اند

» به دختران و پسرانتجاوز «ولين حکومتی خواست تا به موضوع ؤسران و مسھای تعدادی از تجاوزشدگان از 

له در سطح گسترده ای در رسانه ھای داخل کشور و ھم چنين در سطح بين المللی أاين مس. دبازداشتى رسيدگى كنن

بنا به گفته کروبی، تعدادی از زندانيان آزاد شده، به عنوان شاھدان زنده تجاوز به زندانيان و کشتن آن . افشاء شده است

  .ز به خودشان با وی ديدار کرده اندھا در زير شکنجه و يا تجاو

بازداشتگاه کھريزک که در جنوب تھران واقع است، در جريان اعتراضات اخير به عنوان يکی از محل ھای نگھداری 

کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان، باعث شد تا . و بازجويی از بازداشت شدگان در رسانه ھا انعکاس يافته بود

  . صادر شوددستور تعطيلی کھريزک

گفته می شود که تجاوز و کشتن فرزند يکی از مقامات ارشد حکومت اسالمی در کھريزک، عامل و بانی اصلی تعطيلی 

در گزارشات آمده است که محسن روح االمينی، يکی از جان باختگان دستگيرشدگان ! اين شکنجه گاه شده است؟

از دليل اصلی قتل وی نيز ترس . ود، به وی تجاوز شده استتظاھرات ھای اخير، قبل از اين که زير شکنجه کشته ش
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تجاوز به فرزند مشاور محسن رضايی، آن . له تجاوز بعد از آزاد شدن وی از زندان بوده استأآشکار شدن ھمين مس

  .قدر فجيع و وحشيانه بوده است که منجر به پارگی مقعد وی شده بود

 مرداد ماه گفته است با شنيدن ٢١يص مصلحت نظام روز چھارشنبه در ھمين رابطه، محسن رضايی، دبير مجمع تشخ

  .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 ارائه 

اگر در جمھوری اسالمی، رفتار خالف حيثيت و «: ھای اخير با وی مالقات کرده بودند، گفته استگزارشی از رويداد

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

رسمی جمھوری اسالمی، مجيد انصاری عضو مجمع روحانيون مبارز که يکی از در ھمين حال به گزارش خبرگزاری 

روحانيون بلندپايه و از چھره ھای شاخص نظام است، درباره درخواست مھدی کروبی از ھاشمی رفسنجانی، برای 

  :بررسی موضوع تجاوز به زندانيان گفته است

لمومنين آرزوی مرگ کند که در جمھوری اسالمی کار به اين سف اين ھا صحت دارد و آدم بايد به قول اميراأبا کمال ت«

  ».نه يک مورد بلکه متعدد بوده است... جا برسد که چنين فجايعی رخ دھد

زنان  ، از شکنجه١٣٨٨ مرداد ٢۴، عصر شنبه، »موج سبز آزادی«يک نماينده مجلس شورای اسالمی، در گفتگو با 

نمايندگان  جلس که نخواسته نامش فاش شود، با اشاره به بازديد گروھی ازاين نماينده م. زندانی در کھريزک خبر داد

نمايندگان و مقامات دادستانی از شکنجه  مجلس از زندان اوين و بند زنان، خبر داد که برخی از زندانيان در حضور

 .اند پرده برداشته ھای فجيع صورت گرفته در بازداشتگاه کھريزک 

ال ؤس چه کسانی: در بند زنان، پرسيده شد: زبان اين نماينده چنين توصيف شده استشرح ماجرای تکان دھنده از 

بودند؟ از يکی از آنان خواسته شد در  چه کسانی در کھريزک: پرسيده شد. دارند؟ تعداد زيادی دست شان را باال بردند

، در حالی که مرا کامال عريان در کھريزک:  ھا گفت يکی از خانم. مورد رفتاری که با وی صورت گرفته، توضيح دھد

به  خواستند وارد يک بشکه آب شوم، سپس بارھا در آن بشکه به من شوک الکتريکی وارد کردند، کرده بودند، از من

  »! لرزيد طوری که تمام چھار ستون تنم می

 نفر را در ھر ۴٠ا  ت٢٠گفته می شود که بين . در اين شکنجه گاه، بازداشت شدگان را داخل کانتينر نگه می داشتند

 يک به گفته. اين در حالی است که در ھر کانتينر بيش تر از پنج نفر را نبايد جای داد. کانتينر به زور جای می دادند

  .ی اين کانتينرھا يک سوراخ کوچک است که ھوا از آن وارد می شودئروزنامه نگار، تنھا محفظ ھوا

اند، نور مستقيم آفتاب به اين کانتينرھا می تابد و ھوای داخل آن بسيار گرم بنا به اظھار کسانی که از کھريزک آزاد شده 

  .به لحاظ بھداشتی نيز وضعيت بازداشت شدگان نامناسب است. است

گفته آن ھا را لخت کرده، پس از اين که آب فشار قوی روی آن ھا گرفته اند، سپس آن ھا را با شلنگ و کابل کتک می 

  .زدند

ی در زندان ئ ھمانند شکنجه گران آمريکان حکومت اسالمی با زندانيان در اردوگاه مرگ کھريزک،رفتار شکنجه گرا

احتماال شواھد و مدارك بر جاى مانده و شاھدان و بازماندگان آن و نيز خشم عمومی . ابوغريب عراق و گوانتانامو است

ادر کند تا اطالعات بيش تری از آن منتشر مردم سبب شد که خامنه ای با عجله فرمان تعطيلی اين شکنجه گاه را ص

  .نشود
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محدود » خودسر و متخلف«مردم آگاه، عامالن اصلی اين وضعيت ھولناک حاکم بر زندان ھای کشور را به چند مامور 

خامنه ای، احمد نژاد، محسن رضايی تا موسوی، کروبی، رفسنجانی، خاتمی و ديگر کردن را نمی پذيرند، بلکه از 

مات حکومت اسالمی، عامالن اصلی سه دھه گذشته سرکوب و کشتار، تجاوز و شکنجه و اعدام و فقر و سران و مقا

نه امروز، بلکه در سه دھه اخير، ھمواره اخبار شکنجه و تجاوز به زنان و مردان زندانی به . فالکت اقتصادی می دانند

بنابراين، در حال حاضر که اين وقايع و .  استعنوان ابزار شکنجه توسط بازجويان در زندان ھای ايران مطرح بوده

فجايع انسانی در سطح افکار عمومی جامعه ايران و جھان افشا شده اند، ديگر سرپوش گذاشتن و بی تفاوت ماندن سران 

  .حکومتی به اين ھمه جنايات، امکان پذير نمی باشد

، به رسانه ھا گفت كه شكايت ھاى زيادى ٢٠٠٩ اوت ١٣گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شكنجه روز پنج شنبه 

رياست جمھوری دريافت كرده كه از آزار و اذيت خود در زندان خبر » انتخابات«از معترضان بازداشت شده پس از 

  .داده اند

اين شكايت ھا از سوى خانواده ھا، : مانفرد نواك، گزارشگر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اظھار داشت

ادعاھاى مستند درباره شكنجه زندانيان در ايران و نگه : وى گفت. بازداشتى ھاى آزاد شده مطرح شده است و ءوكال

  .داشتن آن ھا در انفرادى به منظور اعتراف گيرى از آن ھا بايد مورد رسيدگى دقيق قرار گيرد

صد پرونده اتھامى شكنجه و به مقام ھاى جمھورى اسالمى ايران اطالع داده كه بيش از سي: مانفرد نوواك افزود

  .ه شده استئعتراضات اخير، به سازمان ملل ارابدرفتارى با دستگيرشدگان ا

بنا به گفته . وى مى گويد كه ايران به نامه او پاسخ قانع كننده اى نداده و وى خبر ندارد كه آيا تحقيقاتى انجام شده يا نه

مواردى چون ضرب و شتم، شوك الكتريكى و فشار جسمى و گزارشگر ويژه سازمان ملل، بسيارى از اين اتھامات 

  .روانى با ھدف گرفتن اعترافات است

برای نمونه در تھران می توان به . در تھران و شھرستان ھا کم نيستند» غيررسمی«ناگفته نماند که بازداشتگاه ھای 

بازداشتگاه سئول معروف به ، بازداشتگاه نبوت، در خيابان سھروردی تھران سپاه، ۵٩بازداشتگاه ھای مخوف 

 سپاه معروف است در اتوبان افسريه محدوده بلوار ۶۶بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران که به ابوغريب، 

 . بازداشتگاه قمر وزارت و غيره نام بردھجرت پشت پادگان عالمه طباطبائی، 

بازداشتگاه، اين .  است اداره دوازدھم آگاھی شاھپور شده است بازداشتگاهءبازداشتگاه ديگری که موقعيت آن نيز افشا

  .از بازداشتگاه ھای مخوف تھران است که زندانيان بی دفاع تحت شکنجه ھای قرون وسطائی قرار می گيرند

تمام مراحل تحقيقات و بازجويی در اين بازداشتگاه ھا، شکنجه گران با چشم بند و ھمراه با توھين و شکستن روحيه 

بنابراين، فجايع شکنجه گاه کھريزک، به . و ضرب و شتم و تجاوز و حتی کشتن زندانی ھمراه بوده استبازداشتی 

ولين حکومت اسالمی را به نمايش گذاشته ؤت غيرانسانی و وحشيانه سران و مسعنوان نمونه ای از عملکردھا و سياس

  .و حساسيت ھر چه بيش تری در جامعه به بار آورده است

 و فرمان ھای رھبران حکومت اسالمی با اتکاء به قوانين اسالمی، ارتکاب ھر عملی را نسبت به زنان و تاکنون فتواھا

در اين مورد . دختران بازداشتی مجاز دانسته و دست آن ھا را از جمله تجاوز به زنان و مردان زندانی باز گذاشته است

در . محکوم شده به اعدام اشاره کرد» باکره«ختران می توان به دستور صريح رھبران حکومت اسالمی در تجاوز به د

يرانسانی آن ھا، اگر دختر باکره اعدام شود به بھشت می رود بنابراين، برای جلوگيری از رفتن آن ھا به غه توجي

  !بھشت، نخست بايد مورد تجاوز شکنجه گران قرار گيرند و سپس به جوخه اعدام سپرده شوند؟
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خود بگيرند، خبر  خانواده ھای بازداشت شدگان به ھر دری می زنند تا خبری از عزيزان از سوی ديگر، در حالی که

دادخواھی . ش می شود که در بھشت زھرا اجساد جانباختگان را مخفيانه دسته جمعی دفن کرده اندختکان دھنده ای پ

 جمله مجلس نيز مطرح شده شکنجه شدگان و مورد تجاوز قرار گرفتگان با وجود اين که در ارگان ھای حکومتی از

يس جمھوری جھان، بی شرمانه حمله به کوی دانشگاه و شکنجه و تجاوز ئنفورترين راست اما محمود احمدی نژاد، م

  ! می نامد؟» سناريوی دشمن«مامورين به زندانيان در بازداشت گاه ھا را 

  نيان، خبر ھولناک خاکسپاری مخفيانه مجلس برای بررسی وضعيت زندا  ويژه در حالی که فرھاد تجری عضو کميته

 ھای جواز دفن قربانيان گمنام را   نام و نشان در بھشت زھرا را تکذيب کرد، پايگاه خبری نوروز، شماره اجساد بی

  . منتشر ساخت

   پيگيری مجلس، خبر منتشر شده درباره  رسانی نوروز، فرھاد تجری، عضو اصولگرای کميته به گزارش پايگاه اطالع

 شدگان حوادث اخير در بھشت زھرا را، تنھا چند ساعت پس از انتشار آن و بدون ھيچ گونه   جمعی کشته دفن دسته

  .تحقيق و بررسی تکذيب کرد

 ھا تن   تيرماه، پيکر ده٢۴ و ٢١نوروز در روزھای گذشته خبری را منتشر کرده بود مبنی بر اين که در روزھای 

 زھرا به خاک   بھشت٣٠٢   جواز دفن، در قطعهۀت شخصی و صرفا با يک شماربدون شناسايی و بدون درج مشخصا

وليت پيگيری ؤ خود مسًاين خبر از سوی فرھاد تجری، يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس که ظاھرا. سپرده شده است

  . و تحقيق در اين باره را دارد، به طور شتابزده تکذيب شد

باره نوشته، آقای تجری از آن جا که بر دفاع از حقوق مردم سوگند ياد کرده است، رسانی نوروز در اين  پايگاه اطالع

ای وقت   يافته، الاقل چند دقيقه   ھا به مجلس راه ی آنأخوب بود قبل از تکذيب اين خبر برای حمايت از مردمی که با ر

ھا نفر از ھموطنان بدون نام   قبور ده ٣٠٢  فرمود تا دريابد در قطعه  گذاشت و تا بھشت زھرای تھران قدم رنجه می  می

  .اند  جواز دفن به خاک سپرده شده   بر اساس شمارهًو صرفا

 جوازھايی که برای دفن قربانيان صادر شده خاطر نشان ساخته که مردم تھران می  نوروز ضمن درج تاريخ و شماره

 رسانی  اين پايگاه اطالع.  ادای احترام کنندءن شھدا اين قبور به مقام اي زھرا ضمن مشاھده توانند با حضور در بھشت  

  .کند  ھای دريافتی در مورد اين واقعه را منتشر می  خبر داده که در روزھای آينده و در زمان مقتضی، تصاوير و فيلم

 در  بھشت زھرای تھران، محل خاکسپاری کسانی است که يا در تيراندازی ھای خيابانی کشته شده اند و يا٣٠٢قطعه 

صورت پنھانی به خاک ه ھمه آن ھا را به عنوان افراد بی نام و نشان در اين قطعه و ب. بازداشتگاه ھا به قتل رسيده اند

در اين . سايت نوروز نوشت که يکی از کسانی که در بھشت زھرا کار می کند، اين خبر را فاش ساخته است. سپرده اند

فن شده اند و ھنوز معلوم نيست قربانيان ديگر روزھا را در کجا زير خاک  تيرماه د٢۴ تا ٢١قطعه قربانيان روزھای 

 .کرده اند

، بدون نام و مشخصات خانوادگی زير خاک پنھان شده اند، به دست آمده ٣٠٢ جسد که در قطعه ۴۴تاکنون جواز دفن 

  .است

ربی تھران که ويژه گوشت يخ زده  تيرماه وجود ده ھا جنازه در سردخانه ای در جنوب غ٢۴برخی خانواده ھا در روز 

 ھمين جنازه ھای ٣٠٢شماری از دفن شدگان قطعه . اين جنازه ھا يخ زده بوده است. وارداتی بوده مشاھده کرده بودند

   .يخ زده بوده است

ی ئتيرماه جنازه ھا ٢۴ و ٢١در روزھای «:  زحمت کش بھشت زھرای تھران به خبرنگار نوروز گفتکارکنانيکی از 

آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آن ھا   نام و مشخصات و تحت تدابير شديد امنيتی، به اين قبرستانبدون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھای خبرنگار نوروز از بھشت زھرای تھران، روز بيست و يکم تير يبا پيگير.  به خاک سپرده شده است٣٠٢در قطعه 

و ھمگی در  ز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده جوا٢٨جوازھای دفن صادر شده در آن قبرستان،  ماه از بين

گفتنی است سايت . صادر شده است  جواز دفن با شرايط فوق١۶ تيرماه نيز ٢۴.  به خاک سپرده شده اند٣٠٢قطعه 

از شھدای حوادث اخير، از وجود ده ھا جنازه در سردخانه ای   تيرماه نيز به نقل از خانواده يکی٢۴نوروز در تاريخ 

 داده بود، که با تحويل جنازه ھای منجمد به خانواده ھا در روزھای بعدی اين خبر تا  جموب غربی تھران خبردر

اما به دليل اين که نمی شود  الزم به ذکر است، اجساد در سردخانه ھای پزشکی منجمد. حدودی مورد تائيد قرار گرفت

به . اجساد منجمد شده و فرم خود را از دست داده بودند  در سردخانه ھای صنعتی نگھداری شده بودند،اين جنازه ھا

 در سردخانه ھای صنعتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط خانواده ءجنازه ھای شھدا نظر می رسد پس از ديده شدن

خبرنگار سايت نوروز از  پی گيری. جنازه ھا بدون شناسائی به بھشت زھرا برده شده و به خاک سپرده شده اند ھا،

ی در مورد اين ئيچ کدام از آن ھا حاضر به پاسخگوھ ولين بھشت زھرا در روزھای اخير بی نتيجه بوده است وؤمس

ی که ئنگار نوروز، شماره جواز دفن شھدا آن سازمان با خبرکارکنانھمکاری برخی از  با اين حال با. اجساد نبوده اند

صورت لزوم منتشر  ار سايت نوروز قرار گرفته است که در به خاک سپرده شده اند در اختي٣٠٢نام در قطعه  بدون

  .خواھد شد

مردم در سه ماه اخير در اعتراضات ميليونی خود، يک صدا فرياد زدند که بيش از اين حکومت ترور و وحشت 

خ ھای ند که دير يا زود مردم آزاده کانسران حکومت اسالمی به خوبی می دابنابراين، . حکومت اسالمی را نمی خواھند

آن ھا را بر سرشان ويران خواھند کرد و به دور از ھرگونه رعب و وحشت و اختناق و سانسور، حکومت دلخواه 

زيرا سران حکومت اسالمی، شايد با سرکوب و کشتار بتوانند برای دوره ای ديگر . خودشان را تعيين خواھند کرد

 .ادن تاريخ خواھند شدخودشان را سر پا نگاه دارند اما نھايت به روانه زباله د

رھبر جمھوری اسالمی عصر روز چھارشنبه . اين مبارزات سران حکومت اسالمی را به ھذيان گويی انداخته است

تخلفات و جنايت ھايی در حوادث پس از انتخابات و به  « ھفته گذشته، در جريان ديدار با تعدادی از دانشجويان به وقوع

اقرار کرد، » له به کوی دانشگاه از سوی يگان ھای ويژه و ماموران لباس شخصیويژه در بازداشتگاه کھريزک و حم

 . بی اھميت است» ظلمی که عده ای به نظام کردند«اما گفت که اين جنايت ھا در مقابل 

که  تاييد وقوع جنايت ھا در بازداشتگاه و ھم چنين در جريان سرکوب اعتراضات مردم در حالی صورت گرفت که 

قات کميته ويژه مجلس نيز در مورد وقوع تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ھا ھم چنان ادامه حتی تحقي

  .دارد

 سوی رسانه ھا منتشر خامنه ای، در عين حال خواستار آن شد که اخبار و گزارش ھای مربوط به اين جنايت ھا از

غاتی در موضوع برخورد با عامالن کوی دانشگاه و حوادث  تبليًلزوم پرھيز از کارھای صرفا«کيد بر أنشود و با ت

کار تبليغاتی الزم نيست اما از اولين روزھا دستور اکيد داده شد که ضمن مراقبت و دقت الزم با اينگونه «گفت » مشابه

  » .مسائل برخورد قاطع شود

نھادھای نظامی، انتظامی و بسيج، رھبر جنايت کار حکومت اسالمی، ھم زمان با تاييد جنايات صورت گرفته از سوی 

اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگی نکردن به برخی «: پليس امنيت، پليس انتظامی و بسيج تشکر کرد» خدمات«از 

 رسيدگی ًجرائم شود و اگر کسی با وابستگی به ھر کدام از اين سازمان ھا، تخلف و جرمی مرتکب شده، بايد کامال

  » .شود
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ييد کرد اما تعدادکشته شدگان را أن در بازداشتگاه کھريزک را نيز تادی از بازداشت شدگاوی کشته شدن تعد

 بررسی«دانست و در عين حال بر رسيدگی به آسيب ديدگان در ماجرای بازداشتگاه کھريزک و ھمين طور  »معدود«

اين گونه مسائل نبايد «: ادشدار دوی در عين حال ھ. ، تاکيد کرد»له جان باخته اندأموضوع معدود کسانی که در اين مس

  ».له اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شودأبا مس

عده ای، ظلم «: عنوان کرد، و تذکر داد» ظلم عده ای به نظام اسالمی«پس از انتخابات را » اصلی«له أامنه ای، مسخ

 ملت ھا را ناديده می گيرند و ابلبزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسالمی شد و ھتک آبروی نظام در مق

  ».له کھريزک يا کوی دانشگاه را قضيه اصلی قلمداد می کنند اما اين نگاه، خود يک ظلم آشکار استأمس

طراحان حوادث اخير، صحنه گردانانی دارند «: خبر داد» جنگ نرم عظيم«و » شکست توطئه« ھم چنين از خامنه ای،

و صحنه گردانان ديگری نيز پيدا می کنند البته ھمه تحرکات و تحريکات آنان به فضل الھی، شکست خواھد خورد اما 

  » .تحرکات و جريان ھا را کاھش می دھدھوشياری و بيداری آحاد مردم به ويژه جوانان ضرر و زيان اين گونه 

اصل حوادث خيلی خالف «: وی ھم چنين بدون نام بردن از کسی در خصوص حوادث پس از انتخابات تصريح کرد

  » .انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خالف انتظار ما بود

تجاوز با باتوم و «ی، گفته است که يک عضو کميته ويژه مجلس به سايت فراکسيون خط امام مجلس شورای اسالم

  ».شدگان حوادث پس از انتخابات برای ما محرز شده است شيشه نوشابه به برخی از بازداشت

يس ئازداشتگاه ھا، آن را در اختيار روی ھم چنين خبر داد که با تکميل گزارش تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در ب

   .مجلس و بزرگان نظام قرار خواھند داد

ييد رھبر حکومت اسالمی در مورد جنايت ھای صورت گرفته وقايع اخير، به ويژه در بازداشتگاه أبدين ترتيب، ت

عليه  والن حکومتی، نشان دھنده گستردگی تجاوز، شکنجه و قتل ؤ قابل توجھی از ديگر اعترافات مسکھريزک، و حجم

  .زندانيان است

: سايت تابناک، نوشته است. و رياکاری شايد در دنيا بی ھمتا ھستندسران حکومت اسالمی، در دروغگويی و تزوير 

 وی با .کی گفته دولت مشورت نمی کند :رييس جمھور در پاسخ به آنھايی که می گويند دولت مشورت نمی کند گفت

با يک . گفتگو کردم ساله ھم که نامه نوشته بود ۵با کودک : افزود» داشته ايم  نماينده ديدار٩٠٠با بيش از «بيان اين که 

ال کردم که ؤاز او س داشت صحبت کردم و... ده ساله که چند نقاشی کشيده بود و پيشنھاداتی درباره ترافيک و کودک

 .چی به نظرت می رسد

 ھا روی داد کار نفوذی ھاست  خبرنگاری از احمدی نژاد پرسيده است که شما گفته ايد اتفاقاتی که در بازداشتگاهًاخيرا

   اين است که آيا دستگاه امنيتی کشور اين طور است که افراد دشمن در آن نفوذ کنند و مرتکب قتل شوند؟الؤو س

ما اسناد قطعی داريم که برخی از حوادثی که رخ داد توسط عناصر وابسته به جريانات «: وی در پاسخ بی شرمانه گفت

کيد کرد که شواھد و اسنادی در اختيار دارد که أد تااحمدی نژ» .آشوبگر و به نام ملت ايران و جمھوری اسالمی بود

  .افراد نفوذی در جريان حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه ھا اقداماتی انجام داده اند

با افرادی که فريب خوردند بايد با رافت اسالمی برخورد شود اما با کسانی که فرماندھی کردند و «به گفته احمدی نژاد، 

ا پذيرفتند و حداقل عکس العمل نشان ندادند و يا با سکوتشان اين حمايت ھا را پذيرفتند و سعی حمايت ھای دشمنان ر

  ».کردند ضربه بزنند، بايد برخورد شود

برای برون رفت از معضالت جھانی «: او در پاسخ به احتمال تغيير و تحول در سياست خارجی ايران، ادعا کرد

 ».ی و عادالنه ارائه خواھد دادجمھوری اسالمی راه ھای ابتکاری انسان
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اين ترتيب، حکومت اسالمی، سناريوھا و طرح ھای مختلفی را به صحنه می آورد تا از اين طريق افکار عمومی را ه ب

والن امنيتی ايران، ؤ با انتشار بيانيه ای می گويد مسبرای نمونه، سازمان عفو بين الملل،. از واقعيت ھا منحرف سازند

ارتباط با قتل ندا  به گفته عفو بين الملل ماکان کاسپين در. نامزد ندا آقاسلطان را بازداشت کرده اند ماکان کاسپين،

الملل درباره احتمال شکنجه ماکان کاسپين ابراز  عفو بين. سر می برد و تحت بازجويی استه آقاسلطان در زندان اوين ب

ين پس از قتل ندا آقا سلطان در اعتراض ھای خيابانی، در الملل، ماکان کاسپ به گزارش عفو بين. نگرانی کرده است

به وضوح نشان » سخنان شاھدان عينی و نوارھای ويدئويی«با بخش فارسی تلويزيون بی بی سی گفته بود  مصاحبه ای

ماکان  به خانواده ندا گفته شده اگر ًظاھرا عفو بين الملل می گويد. می دھد که يک بسيجی، ندا را ھدف تير قرار داد

 روز ۶ماکان کاسپين . مجاھدين خلق ندا را کشت، او از زندان آزاد خواھد شد اعتراف کند که يکی از اعضای سازمان

شده است سازمان  ندا آقا سلطان توسط نيروی ھای اطالعاتی و امنيتی در شمال تھران و در منزل بازداشت پس از قتل

تحت شکنجه يا بدرفتاری ھای ديگر قرار » اعترافات«ی امضای چنين عفو بين الملل نگران است که او ممکن است برا

  .گرفته باشد

بنابر سخنان شاھدان عينی و نوارھای ويدئويی ھمگی نشان می دھد که يک بسيجی، ندا آقا سلطان را ھدف تير قرار 

 گريختن از ايران شھادت ندا آقا سلطان حضور داشت نيز پس از دکتر آرش حجازی يکی از شھود که در لحظه. داد

 سوی ندا آقا سلطان شليک کرده بود از سوی مردم دستگير شد اما مردم توانستند کارت اعالم کرد که يک بسيجی به

ھفته ھای اخير در سايت ھای  کارت شناسايی اين بسيجی و مشخصات کامل او در. شناسايی اين بسيجی را از او بگيرند

  . اينترنتی انتشار يافته است

ت اين است که سران و جناح ھای حکومت اسالمی، ھمگی به تکاپو افتاده اند تا راه حلی برای برون رفت از اين واقعي

از جمله اين تالش ھا، می توان به نامه . بن بست سياسی و اجتماعی خود پيدا کنند و نظام جھنمی خود را نجات دھند

  .د ساله حکومت اسالمی اشاره کر٣٠ تن از مديران ارشد ٢۵۴

.  تازه ترين بيانيه خود، تالش كرده است تا ستراتژی و تاكتيك ھای خود در آينده را تشريح نمايد در ميرحسين موسوی، 

موسوی، در اين بيانيه ھدف خود را حفظ نظام حکومت اسالمی، اجرای قانون اساسی، تقويت وحدت ملی و استيفای 

 .حقوق از دست رفته ملت توصيف كرده است

تشکيل گروه .  بيانيه خود، خطاب به جناح حاکم پيشنھاداتی را برای خروج از بحران مطرح کرده استموسوی در

حقيقت ياب در مورد دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری ايران، رسيدگی به تقلب ھای انجام گرفته در آن و مجازات 

ورد نيروھای حکومتی با معترضان اتفاق خاطيان، شناسايی و مجازات عامالن و آمران فجايعی که در جريان برخ

ت منصفه برای رسيدگی به آن، منع نظاميان از مداخله در امور سياسی و أاده، تعريف جرم سياسی و تشکيل ھيافت

  .فعاليت ھای اقتصادی از جمله پيشنھادات وی برای خروج از بحران کنونی است

تر از انقالب اسالمی،  مظلوم... ھوری اسالمی را می خواھيمما حفظ جم«کيد شده است که أدر اين بيانيه، از جمله ت

 برد و آن را  نام می) ص(زمانی که امام ما از اسالم ناب محمدی ... جمھوری اسالمی و قانون اساسی، خود اسالم است

شت به اسالم ناب ما خواستار بازگ... ديد داد چنين روزھايی را می  در مقابل اسالم تحجرگرا و اسالم آمريکايی قرار می 

 ھای رسيدن به اين تحفه آسمانی ھدايت  و خداونده وعده داده است که ما را به راه. ، اين دين غريب ھستيم)ص(محمدی 

و کسانی که در راه ما کوشش کنند به تحقيق آنان را به راه ھايمان ھدايت . والذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا. کند

ايم تا پرچم دلبستگی نسبت  استفاده کرده » سبز«خداوند پيش رويمان قرار داده است از نماد ما در راھی که ... کنيم می

  »...اند؛ اھل بيت خرد، اھل بيت محبت، اھل بيت نورانيت آموزگاران آن بوده) ع(به اسالمی باشد که اھل بيت پيامبر 
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، اسيد مله به تجمعاتحيت حکومت اسالمی از مردم ايران خواستار تشکيل آن گروه حقيقت يابی ھستند، که سی سال جنا

، انحالل سازمان ھا و احزاب و تشکل ھای دمکراتيک، حمله به رسانه ھا و »بی حجاب«بر صورت زنان  نپاشيد

آزادی بيان و قلم، حمله به کردستان و ترکمن صحرا، انقالب فرھنگی، پافشاری بر ادامه ھشت سال جنگ خانمانسوز 

 تير حمله به ١٨، واقعه ١٣۶٧، به ويژه قتل عام زندانيان سياسی در سال ۶٢ تا ۶٠رھای سال ھای ايران و عراق، کشتا

، ترورھای داخل و خارج کشور، عاملين کشتارھا و »قتل ھای زنجيره ای«دانشگاه تھران و تبريز، قتل ھای موسوم به 

ثريت مردم ايران و غيره را مورد بررسی دستگيری ھا و محاکمات چندش آور سه ماه اخير، عامالن فقر و فالکت اک

، نمايندگان ءقرار دھد و اقدامات جنايت کارانه خامنه ای، احمدی نژاد، موسوی، رفسنجانی، خاتمی، رضايی، وزرا

سای قوه قضائيه، اطالعات، فرماندھان سپاه، بسيج، نيروی انتظامی، ؤس، شورای نگھبان، مجلس خبرگان، رمجل

ده باال و غيره که در اين ھمه وحشی گری و انبوه جنايات عليه مردم دخيل بوده اند، مورد مديران و فرماندھان ر

اکثريت .  به جامعه معرفی نمايد تا تحت تعقيب و محاکمه علنی قرار گيرندًبررسی قرار دھد و عامالن آن را نيز رسما

ش بررسی تقلب در که ھدف اصليسوی مردم ايران از چنين اقدامی پشتيبانی می کنند نه از گروه حقيقت ياب مو

  . استانتخابات و يا صرفا بررسی حوداث سه ماه گذشته

ام و   دانيد من ھميشه از حكومت سازگار با دين حمايت كرده  كه می ھم چنان «: کيد کرده استأيا اين که محمد خاتمی، ت

تواند سازگار باشد مشروط به آن كه آن   ھم می باور دارم كه دين ما يعنی اسالم و تشيع با مطالبات و انتظارات روزمان

  » . ھای آن خوب بھره ببريم  را درست بفھميم و از ظرفيت

ھای پاک  ما نگران اين خطرھا برای كشور، نظام و انقالب عزيزمان كه خون «: سيدمحمد خاتمی خاطر نشان کرد

انشاءهللا كه خداوند ھم نصرت خودش را .  باشيمبسياری برای آن ريخته شده ھستيم و برای اصالح امور ھم بايد فعال

  ».خواھد داشت

واقعيت اين است که اصالح طلبان حكومتی در مقابل فشارھای جناح حاكم مرعوب شده اند و به دنبال سازش با جناح 

. نندحاکم و تقسيم قدرت ھستند تا خود را برای سرکوب اعتراضات کارگری، دانشجويی و اعتراضات خيابانی آماده ک

عليه کليت حکومت مبارزه آگاھانه و جنبش کارگری سر بلند خواھد کرد وزيرا آن ھا می دانند که دير و يا زود 

  . ھدفمندی را سازمان خواھد داد

اما آن ھا تالش می کنند که در شرايط . موسوی و ھمفکرانش به نوعی شکست در مقابل جناح حاکم را پذيرفته اند

ح منتقد دولت احمدی نژاد، از ناجرصت را داشته باشند تا به عنوان گيرند و يا اين که اين فحاضر سھمی از حاکميت ب

  .  ھايی برخوردار گردند و تحت تعقيب و آزار قرار نگيرندیدآزا

از سوی . ، نشان دھنده عقب نشينی جناح اصالح طلبان حکومتی است»سبزھا«بيانيه اخير موسوی به عنوان سردمدار 

کيد می کنند اما جناح رقيب ھم چنان موضع أ در دفاع از کليت حکومت اسالمی تلی که موسوی و يارانشديگر، در حا

در روزھای اخير، از احمدی نژاد تا فرمانده سپاه حمالت خود را به . کينه توزانه نسبت به جناح اصالح طلبان دارد

  .موسوی، خاتمی و غيره شدت بخشيده اند

برخورد جدی، بايد با سران جريان و عوامل : ای نماز جمعه ھفته گذشته اعالم کرد کهاحمدی نژاد پيش از خطبه ھ

  .اصلی صورت گيرد، سران اين جريان بايد مجازات شوند

، برگرفته از طرح ھای »تشکيالت راه سبز اميد«: ول روزنامه کيھان، گفته استؤحسين شريعتمداری، مدير مس

   . است»  آمريکايی براندازانه«
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عيت اين است که ھمه آن عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی که مردم سرکوب شده در اين سی سال را به واق

ادی، آزادی و شمردم رفاه، . به وجود نيامده استخيابان ھا كشاند، ھمگی سر جای خودشان ھستند و تغييری در آن ھا 

در حالی که در .  مدرن، بی دغدغه و امنی ھستندآن ھا خواھان برخورداری از يک زندگی. برابری می خواھند

در بھترين حالت . ان پذير نمی باشدکمين چنين مطالباتی امأه عنوان جناح اصالح طلب حکومتی تھا ب» سبز«کمشکش 

بنابراين، مردم اگر . آن ھا از اعتراضات مردم برای فشار به جناح حاکم برای سھم گرفتن از حاکميت سود می جويند

ان فشانی ھم به جت پيش نبرند، ھر گونه فداکاری و  خود را مستقل از جناح ھای حکومتی و عليه کليت حکوممبارزه

بنابراين، استقالل مبارزه کارگران و مردم جان به لب . خرج دھند به حداقل مطالبات خود نيز دسترسی نخواھند داشت

 بورژوايی يک اصل پايه ای است، بلکه اين مبارزه بايد رسيده نه تنھا بايد از جناح ھای حکومتی و گرايشات رنگارنگ

  .متوجه سرمايه داری و حکومت حامی سرمايه باشد تا به اھداف تاکتيکی و ستراتژيک خود دست پيدا کند

اما وقايع . بدين ترتيب، جناح ھای درون حکومتی خواھان سازش و به رسيمت شناختن سھم ھمديگر در حاکميت ھستند

 ھر ًقطعا. ه مان، شکاف و کمشکش جناح ھای درون حکومت اسالمی را شديدتر و عميق تر کرده استجاری در جامع

چقدر شکاف و کمشکش بين سران و جناح ھای حکومتی عميق تر گردد به ھمان نسبت نيز حکومت ضعيف تر و صف 

 سياسی حساسيت و توجھی بيش اما در عين حال جامعه بايد نسبت به اين امر مھم. مردم آزادی خواه قوی تر می شود

تری از خود نشان دھد و اجازه ندھد سکان مبارزه سياسی و اجتماعی شان در جامعه به دست نيروھای ليبرال و راست 

به اين دليل ساده که ھمه اين چھره ھا و نيروھا با تغييراتی جزئی . فتدموسوی و کروبی و خاتمی و غيره بيو طرفدار 

کيد ءھر موضع گيری خود به بقاء نظام تاين ھا، بارھا و در . ان بقاء حکومت اسالمی ھستنددر مديريت کشور، خواھ

بنابراين، در ادامه مبارزه و تعميق و گسترش آن، جدايی صفوف توده ھای جان به لب رسيده و راديکال و . دارند

و ھم چنين طرفداران آن ھا در سوسياليست با گرايشات راست و نخبگان سياسی طرفدار اين و يا آن جناح حکومتی 

  .داخل و خارج کشور اجنتاب ناپذير است

حکومت اسالمی، عالوه بر سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت اقتصادی فزاينده ای را نيز بر اکثريت 

 تر روزانه کم، بر اساس اعالم سازمان ملل، کسانی که ١٣٨٨سال . مردم ايران، به ويژه مزدبگيران تحميل کرده است

 ھزار تومان ٨٥٠آخرين آمار اين است که خط فقر در تھران  روند،   دالر درآمد دارند، زير خط فقر به شمار می٢از 

ی را می ت ايران، در فقر و نداری زندگی سخ ميليون نفر از مردم٢٠مارھای منتشرشده حدود آبراساس . اعالم شده است

 ھزار ٣٠٠ يا ٢٠٠مزد معلوم نيست با دست .  اسالمی نداردميتی برای سران حکومتھترين اگذرانند، در حالی که کم 

ھمين مشکالت اقتصادی و فشارھای اجتماعی و ! مين کنند؟أ نفره زندگی خود را ت۵ک خانواده  چگونه يًتومانی مثال

اعتياد د؛ آلوده به فروشی کننسياسی سبب شده است که حتی برخی جوانان ارگان ھای بدن خود را بفروشند؛ تن

اکنون آسيب ھای اجتماعی ناشی از فقر، به ابعاد . س و نااميدی دست به خودکشی بزنندأخانمانسوز شوند و يا در ي

  .نگران کننده ای رسيده است

 ميليارد دالر ٣٠٠ تا ٢٧٠سابقه قيمت نفت در چھار سال اخير، نزديک به حکومت اسالمی ايران، به دليل رشد بی

نگاران، ال مھم اين است که از اين مبالغ ھنگفت چه رقمی نصيب نويسندگان، روزنامه ؤاشته است؟ سددرآمد 

ھنگامی که مجلس شورای ! جويان، کارمندان و به طور کلی شھروندان شده است؟ھنرمندان، کارگران، زنان، دانش 

 مورد خالف ٢٠٠و » ارد دالر ناقابلگم شدن يک ميلي« نژاد به مجلس بحث از اسالمی در گزارش اقتصادی احمدی

 ميليارد دالر از ثروت ١٨.۵٠کند؛ ھنگامی که گفته می شود سپاه پاسداران  اعالم می ًقانون در اين گزارش را رسما

عمومی کشور را به طور قاچاق وارد ترکيه کرده و مقامات حکومت اسالمی مھر سکوت بر لب می زنند و ھيچ اتفاقی 
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شان دھنده اين واقعيت است که سران حکومت اسالمی و مقامات و فرماندھان رده باالی اين حکومت، افتد ھمگی ننمی 

در نتيجه سران و مقامات حکومت . ھر کدام در موقعيت و توان خود در چپاول اموال عمومی سھمی و نفعی دارند

ثريت شھروندانی می کنند که زير اسالمی، بار سنگين بحران ھای اقتصادی و دزدی و چپاول خود را نيز متوجه اک

  . فشار فقر و گرانی روزافزون کمرشان خم شده است

ھای کالنی به عرصه ميليتاريسم و ترويج و تبليغ افکار و ايدئولوژی قرون از سوی ديگر، حکومت اسالمی، بودجه 

معه که ھمه شھروندان به ھايی از جا دھد، در حالی که آن بخش وسطايی مذھبی در داخل و خارج کشور اختصاص می

چون بھداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، اشتغال و غيره  ھا با سر و کار دايمی دارند ھم نوعی با آن

ھايشان از ھا کودک ايرانی، صرفا به دليل فقير بودن خانواده ھم اکنون ميليون . ھمواره با کسر بودجه مواجه ھستند

  .کندوليتی در قبال آنان احساس نمی ؤ گونه مساند و دولت ھيچ مانده ات بھداشتی محرومتحصيل و تفريح و امکان

بدين ترتيب حکومت اسالمی، از يک سو اکثريت مردم جامعه ايران را از يک زندگی عادی و انسانی محروم کرده 

از سوی ديگر، اين .  کرده است دست نيافتنی تبديلیياؤ اجتماعی در اين کشور را به يک راست و آزادی ھای فردی و

حکومت به دليل اين که ھرگونه اعتراض مردمی را با سرکوب و کشتار جواب می دھد و مخالفين را ھمواره سرکوب، 

بنابراين، حاکميت سی ساله حکومت . زندانی، شکنجه و اعدام می کند با خشم و نفرت عمومی مردم روبرو شده است

  .ن، جز فقر و فالکت اقتصادی و سرکوب ھای سياسی حاصل ديگری نداشته استاسالمی برای اکثريت مردم ايرا

آنچه که اکنون مھدی کروبی از زبان تجاوز شوندگان طرح کرده است، دھان باز کردن يک زخم قديمی و عميقی است 

 که اين زخم بسياری از دختران و زنان و مردان جوانان،. که به اندازه عمر نکبت بار حکومت اسالمی قدمت دارد

. دردناک را در پيکر خود دارند، تنھا با برکناری اين حکومت جانی، کمی از دردھا و رنج ھايشان کاسته خواھد شد

شھامت و جسارت بازگوئی آنچه در زندان و بازداشتگاه ھای مخوف ھم چون زير زمين وزارت کشور و کھريزک بر 

را وادار کرده است در رقابت و کمشکش ھای جناحی خود، آن را بر سر دختران و پسران آورده اند، امثال کروبی ھا 

  .زبان بياورند

تجاوز به زندانی سياسی، از آن جمله شکنجه ھای جسمی وحشتناکی است که آثار آن، تمام عمر با فرد تجاوز شده ھمراه 

ه در ابتدای رياست جمھوری  تير بازداشت شدند و يا دانشجويانی ک١٨ که در حوادث یبه شماری از دانشجويان. است

 به برخی از آن ھا تجاوز شد  احمدی نژاد و به عنوان دانشجويان چپ دستگير شدند؛ يا وبالگ نويسان به زندان افتادند،

  .تا به جرمی که قاضی ديکته می کند اعتراف تلويزيونی بکنند

.  جنگ و کشتار، تجاوز و چپاول استواقعيت ھای تاريخی نشان داده است که اساس حکومت اسالمی و دين بر پايه

 ساله گرفته، تا مجاز بودن تعدد ھمسران برای مردان، تجاوز به دختران و ٧.۵ و به روايتی ۶ازدواج محمد با عايشه 

اعدامی يک شب قبل از اجرای حکم اعدام، شکنجه » باکره«پسرانی که به عنوان اسير گرفته شده اند، تجاوز به دختر 

 ۶٢ تا ۶٠، سال ھای ۵٧دانيان و حتی کشتن آن ھا در زير شکنجه، اعدام ھای دسته جمعی اويل انقالب ھای ھولناک زن

، ترور فعالين اپوزيسيون در داخل و درخارج، قتل ھای نويسندگان، ۶٧و به ويژه قتل عام زندانيان سياسی در سال 

گاه، حمله به رسانه ھا و تعطيلی فله ای آن ھا،  تير حمله جنايت کارانه به دانش١٨، »قتل ھای زنجيره ای«موسوم به 

حمله به کارگران در اول ماه مه در پارک الله، سرکوب تجمعات زنان و دستگيری فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان، 

جنبش داشجويی و مردم محروم و تحت ستم و صدھا جنايت ديگر ھمگی، دليلی محکم بر جانی و تبھکار و ضدانسان 

از اين رو، جدايی کامل دين از دولت و آموزش و . و مقامات و فرماندھان حکومت اسالمی و دين می باشدبودن سران 

آزادی ھمه زندانيان سياسی، . پرورش، يکی از خواست ھای مھم و پايه ای است که بايد در ھر شرايطی مطرح شود
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 به آپارتايد جنسی، به رسميت شناختن حقوق لغو ھرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام، لغو کار کودکان، پايان دادن

تحت ستم ايران، به رسميت شناختن آزادی بيان و انديشه و فعاليت متشکل و اعتراض و » ملل«و آزادی ھای ھمه 

مرين سرکوب و سانسور، شکنجه و تجاوز به مردم در خيابان ھا و زندان آاعتصاب، و ھم چنين معرفی ھمه عاملين و 

دگاه علنی برای رسيدگی به جنايات آن ھا، از جمله خواست ھا و مطالباتی ھستند که تحميل ھر کدام از ھا و برگزاری دا

  .آن ھا به حاکميت، راه را برای باز شدن فضای سياسی و سرنگونی حکومت اسالمی ھموار می سازد

ه بدانند که سی سال زندگی ھمه سران حکومت اسالمی از خامنه ای تا احمدی نژاد، موسوی، رفسنجانی، خاتمی و غير

در زير پرچم اسالم ناب محمدی برای مردم ايران فاجعه پشت فاجعه و سيه روزی آفريده است و ھمه عناصر و جناح 

. ھا و ارگان ھای حکومتی در تحميل اين فجايع اقتصادی، سياسی و انسانی به مردم ايران سھيم و دخيل بوده اند

اين که موسوی در بيانيه اخير خود، آرزوی بازگشت به دوران . ليه بشريت مبرا نيستندبنابراين، ھيچ کدام از جنايت ع

را کرده است از سياه ترين دوران اين حکومت است که خود موسوی نيز نقش » اسالم ناب محمدی«و » امام خمينی«

مردم ايران، نه جناح امروز اکثريت . مھمی در فجايع و سرکوب ھا و کشتارھای آن دوره داشت، آرزويی عبث است

حاکم و نه جناح مغلوب و نه شبکه راه سبز اميد را می خواھند، امروز عمومی ترين خواست مردم ايران، سرنگونی 

ھر چه زودتر کليت حکومت اسالمی و جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش و برقراری يک جامعه آزاد و 

  .ختناق استبرابر و انسانی بدون سرکوب و سانسور و ا

ال اين است که آيا مردم ؤس. واره آبستن حوادث مختلفی استھمه وقايع سه ماه اخير نشان می دھند که جامعه ما ھم

جامعه ما، يک بار ديگر دچار توھمات جناح ھا و سران حکومتی به ويژه موسوی، رفسنجانی، خاتمی و غيره که خود 

کوب و کشتار مردم و استثمار غيرانسانی مزدبگيران دست در دست از سران رده باالی حکومتی بوده اند و در سر

جناح رقيب نقش اصلی را ايفاء کرده اند و اکنون با زورگويی ھای جناح حاکم روبرو شده اند خواھد شد و از چاله 

، »اسیآزادی ھمه زندانيان سي«درنيامده به چاه ديگری سقوط خواھد کرد؛ و يا با طرح و تحقق شعارھايی ھم چون 

برابری واقعی زن و مرد در ھمه «، »جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پرورش«، »لغو ھرگونه شکنجه و اعدام«

، »محاکمه علنی عاملين و آمرين سی سال جنايت عليه مردم ايران«، »عرصه ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی

، حکومت اسالمی را ...و» سی، اجتماعی و فرھنگیآزادی بی حد و حصر بيان، انديشه، قلم و فعاليت متشکل سيا«

سرنگون خواھند کرد و در جھت برقراری جامعه ای که در آن ھيچ انسانی، انسان ديگری را استثمار نکند، گام 

  !برخواھد داشت؟
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