
 
بنا به گزارش خبرنگاران حقوق بشر و اعالم رسمی در روزنامه 

پنج زندانی سياسی به  ٢٠١٠می  ٩صبح تهران امروز يکشنبه 
دليل مخالفت با رژيم اسالمی حاکم بر ايران در تهران اعدام 

 .شدند
بدينوسيله ما ايرانيان از تمامی احزاب سياسی و دموکرات 

خواستاريم رفتار خشونت آميز و اعدام را که توسط رژيم ضد 
مردمی ايران هر روز اعمال می شود و روز به روز هم شدت 

می يابد را محکوم نموده و با جدی گرفتن اين مهم از طريق 
حضوردر تجمعات اعتراضی حمايت خود را از مردم ايران و 

 .دموکراسی در ايران اعالم دارند
 زنده باد آزادی و دمکراسی

 سبز يعنی وطن 
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 ايران سوگوار شهداي آزادي است 
 تن از زندانيان سياسي  5اعدام 

 با قطع تلفنها، فرزاد كمانگر و چهار زنداني سياسي ديگر در زندان اوين اعدام شدند
 اعتصاب و تحصن در كردستان عراق 

 احزاب سياسي، روشنفكران و فعالين كارگري اعدام را محكوم مي كنند   ...انزجار، نفرت، اعتراض

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز

http://www.akhbar-rooz.com 

 
 
 

 زندانيان سياسي

 فرزاد كمانگر -شيرين علم هولي  -علي حيدريان  -فرهاد وكيلي  -مهدي اسالميان 
 صبح روز يكشنبه در زندان اوين اعدام شدند  

افزايش تدابير امنيتي در مناطق كردنشين در 
 پي اعدام زندانيان سياسي

 اعالم عزاي عمومي در مناطق كردنشين 
تجمع خانواده زندانيان سياسي اعدام شده، 

 فردا صبح مقابل دانشگاه تهران
نگار را   معلم نمونه، فعال حقوق بشر و روزنامه

 اعدام كردند 
 اعتراضات ايرانيان در خارج از كشور

 فراخوان به اعتراضات سراسري 

 وصيت نامه جان باخته ي راه آزادي
 مهدي اسالميان  

 چهار تن از اعضاي انجمن صنفي معلمان 
 كردستان بازداشت شدند 
 فردا . ش... صحبت از پژمردن يك برگ نيست

 شيرين علم هولي در كمال ناباوري به همراه 
 تن ديگر اعدام شد  4

 در سوگ فرزاد كمانگر كه نبايد مي رفت 
 مجيد تمجيدی

 ... اعدام جوانان وطن، پيام خامنه اي 
 علی کشتگر 

 كوردستان   آسمان غمزده
 کامران امين آوه 
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نيروهای امنيتی از اجرای اين احکام تنش زايی و ايجاد خشونت در جامعه است، 
در شرايطی که مناطق کردنشين يکی از آرام ترين شرايط را در طی سالهای 

اخير را نظاره می کند و حتی در اعتراضات پس از انتخابات در ايران نيز نقشی 
ايفا نمی کند، اجرای چهار حکم اعدام به خصوص زندانيان شناخته شده ای که 

افکار عمومی بيشترين حساسيت را نسبت به آنان را دارد تنها به افزايش خشونت 
 .در اين منطقه و در کل تماميت کشور منتهی خواهد شد

اين مجموعه ضمن محکوم کردن قاطعانه اقدام غيرانسانی و غيرقانونی نيروهای 
امنيتی و عدم استقالل قوه قضاييه در اين موضوع، جامعه بين الملل را به پايان 

دادن به مماشات با دولت ايران در خصوص مسله حقوق بشر فرا ميخواند و 
هشدار می دهد که الگوی عمل دستگاه امنيتی ايران در طی ماههای اخير مبتنی 
بر خشونت و کشتار بوده و اين موضوع شمارشی معکوس بر افزايش خشونت 

در جامعه ايرانی خصوصا در مناطق کردنشين و همينطور در معرض خطر 
قرار گرفتن ساير زندانيان سياسی و خاصه زندانيان محکوم به اعدام که در حال 

رشيد آخکندی، محمد امين : حاضر اسامی شناسايی شده انان عبارت است از 
آگوشی، رستم ارکيا، احمد پوالدخانی، زينب جالليان، سامی حسينی، حسين 

، نور رستمی، عبدالجليل ريگی، عبدالحميد ريگی، محمد ريگی، علی  خضری
ساعدی، عزيز ساعدی، احمد ساعدی، مصطفی سليمی، علی سواری، علی 

صارمی، حسن طالعی، محمد امين عبدالهی، ماجد فرادی پور، حسين فروهيده
لطيفی، يوسف لفته پور، قادر محمد     ، عابد گهرام زهی، حبيب اهللا)خطيبی(

زاده، جمال محمدی، ايرج محمدی، شيرکو معارفی، دعير مهاوی، ماهر مهاوی، 
عبدالرحمان ناروئی، وليد نيسی، محمد امين وليان، جعفر کاظمی، محمد علی 

 .است. حاج آقايی
 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

 ١٣٨٩ارديبهشت ماه  ١٩
 

 ايران سوگوار شهداي آزادي است 
 

 : اخبار روز

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، (خبر تکان دهنده اعدام پنج تن 
از مبارزين راه آزادی خلق کردستان، شوک ) شيرين علم هولی و مهدی اسالميان

در اين . بزرگی را بر ذهن و روان همه آزاديخواهان و مبارزانِ  آزاده فرونشاند
ی حساس از تاريخ ايران، و در شرايطی که اختناق خشن و سرکوب  هنگامه

خواه و دموکراسی طلب ايران گرفته  وسيع آزادی، راه خيابان را از جنبش آزادی
رحم، به زعم خود با سر صبر و راحت، دست به  خواه و بی است، حاکمان تماميت

ترين جوانان اين ديار يازيدند تا مگر ترس و حيرت را بر پيکر  کشتن پاک
های پيش رو، به ويژه در خرداد خون و  مردمی حاکم کنند که چشم اميد به گام

ی روبه رو نيستند که چنين "بی چرا زندگان"که با  خيزش دارند، غافل از اين
شهيدان راه آزادی شايد، بار ديگر رسالت . هايی را بی پاسخ بگذارند جنايت

شکستن جو اختناق و سرکوب را به دوش کشيدند تا به جامعه و نسلی که تن و 
است  تر کرده گيرتر ورزيده ای پی جانش را قريب به يک سال است در مبارزه

بفهمانند که راه پيروزی جز از طريق مبارزه ميسر نيست، آنچنان که شهيد فرزاد 
: کمانگر در آخرين پيامش از زندان که خطاب به معلمان صادر کرد، چنين گفت

اميد و " بای"و " الف"مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما "
 ". برابری را تدريس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود

ی  ضمن تسليت اين مصيبت بزرگ به خانواده اين عزيزانِ  شهيد و به همه
ی  بار و به رغم هميشه آزاديخواهان و آزادگان، اميد داريم که ملت ايران، اين

تاريخ گذشته، خود را در کنار خلق کردستان و همراه با سوگواران آن ديار بر 
ای از تسخير خيابان را، با تلنگری  خواهی ايشان بيابد و موج تازه رزمگاه خون
 . های پاک بر روان آزاديخواهی زدند، ايجاد نمايند که اين خون

از ديگر سو، بر رهبران اصالح طلبی و مدعيان همراهی جنبش مردم ايران 
است، با اتخاذ موضع شفاف در محکوميت نفس اعدام از سويی و کشتار فرزندان 

 . ديده ايران اعالم کنند گناه اين سرزمين، همراهی راستين خود را با مردم رنج بی

 
 ی شهدای راه آزادی  گرامی باد ياد همه

 گرامی باد ياد شهدای اخير آزاديخواهی خلق کردستان و ايران 
 چپ دموکرات ايران 

  ١٣٨٨ارديبهشت  ١٩: يکشنبه

شمارش معكوس افزايش خشونت و قتل عام زندانيان سياسي 
 زنداني عقيدتي در ايران 5با اعدام 

 
 
 

 
 شماره يک -اعدام زندانيان سياسی / اطالعيه مطبوعاتی 

 
دادسرای عمومی و انقالب تهران با صدور اطالعيه ای در روز جاری مورخ 

زندانی سياسی به نامهای فرزاد آمانگر فرزند  ۵ارديبهشت ماه از اعدام  ١٩
باقي، علي حيدريان فرزند احد، فرهاد وآيلي فرزند محمد سعيد، شيرين 

در اين اطالعيه بر . هولي فرزند خدر و مهدي اسالميان فرزند محمد خبر داد علم
در اين  .روند قانونی صدور و اجرای احکام اين زندانيان سياسی تاکيد شده است

رابطه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران فارغ از نفس غيرانسانی حکم اعدام 
ضمن رد اجرای قانون در روند صدور حکم و اجرای آن، عملکرد دستگاه 

و نتيجه نفوذ  قضايی در اين پرونده را مغاير با استقالل قوا و روح قانون 
 .دستگاه امنيتی ارزيابی می کند

 
زندانی سياسی به اجرا درآمده است که سه تن از  ۵در حالی حکم مرگ در مورد 

متهمان يک پرونده جنجالی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد 
دقيقه وقت برای هر سه متهم و بدون  ۶وکيلی در دادگاهی غيرعلنی و با حداکثر 

وجود اسناد به اعدام محکوم شده بودند، کما اينکه زندانيان و وکالی آنان 
مستندات کافی در خصوص اعمال شکنجه از سوی نيروهای امنيتی را در اختيار 

با تمامی اين اوصاف و موارد، به دليل عدم درخواست عفو از سوی . داشتند
ماه قبل،  ١٨متهمان با اعتقاد به بيگناهی و به همت وکيل آقای کمانگر، از 

قرار گرفت و در اين شرايط قاعده ) بررسی مجدد( ١٨پرونده در مرحله ماده 
 .حقوقی از متوقف ماندن اين احکام تا زمان بررسی مجدد حمايت می کرد
سعيد (پيش تر اين مجموعه با انتشار گزارشاتی از تالش دادستان وقت تهران 

و در کل جريانی که در دستگاه قضايی خط نيروهای امنيتی را به ) مرتضوی
پيش می برد برای اجرايی کردن حکم اعدام اين زندانيان سياسی خبر داده بود، 

سال قبل تاکنون مفقود بوده و عمال پيگيری های  ١اين پرونده جنجالی از حدود 
مستمر خانواده و وکيل فرزاد کمانگر نتيجه ای حتی در حد پيدا شدن پرونده در 

 .بر نداشته است
در اين پرونده به خصوص فرزاد کمانگر، بعنوان يک معلم و مدافع حقوق بشر 

چهره ای شناخته شده محسوب می شد که در گزارش عملکرد حکومت ايران در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بسياری از سازمانهای صنفی، کارگری 

و حقوق بشری و سازمانهای سياسی در اقصی نقاط دنيا مورد حمايت قرار گرفته 
 .بود

متهم ديگری که طی اين اطالعيه، اجرای حکم وی تاييد شده است، خانم شيرين 
علم هولی نام دارد که متهم به اقدام مسلحانه در شهر تهران شده است، اتهامی که 

نه در دادگاه علنی و نه بر پايه مستندات شفاف ثابت شده است، خانم علم هولی 
طی روزهای اخير با نوشتن نامه هايی از فشارهای فزاينده بر خود جهت 

 .اعترافات تلويزيونی غيرواقعی از سوی تيم بازجويی خبر داده بود
مهدی اسالميان، اهل شيراز نيز ديگر زندانی سياسی اعدام شده است که تنها به 

که از متهمان پرونده ) هزار تومان ٢٠٠به مبلغ (دليل کمک مالی به برادر خود 
انفجار حسينيه شيراز بود، به مرگ محکوم شده بود، حکمی که صبح روز جاری 

به اجر درآمد، آقای اسالميان نيز عالوه بر تحمل شکنجه از حق داشتن وکيل 
  .مدافع منتخب و يک دادگاه عادالنه محروم بوده است

بعدازظهر روز  ۴احکام اعدام فوق پس از قطع تلفنهای زندان اوين از ساعت 
ارديبهشت ماه، با انتقال مهدی اسالميان از زندان رجايی  ١٨گذشته مورخ شنبه 

و فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد  ٢٠٩شهر، شيرين علم هولی از بند 
صبح روز جاری به  ۵در ساعت  ٢۴٠زندان اوين به بند  ٧وکيلی از اندرزگاه 

اجرا درآمد، در حالی که به هيچ يک از خانواده ها يا وکال بر خالف قانون 
 .اطالعی در اين خصوص داده نشده بود

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران معتقد است با توجه به اينکه از پنج زندانی 
عقيدتی اعدام شده چهار تن از آنان کرد بوده اند، اين موضوع به خوبی جهت 

 اين مجموعه معتقد است تنها هدف . گيری سياسی پرونده را مشخص می کند
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های به عمل آمده يکی از برادران فرزاد کمانگر به نام  حسب بررسی. دهد می
کند و سابقه محکوميت به علت  شيرزاد، در سليمانيه عراق فعاليت حزبی می

 .ک را دارد.ک.همکاری با گروهک پ
دهد شناسنامه،  های بعدی نشان می متهم دستگير شده ديگر به نام کاوه، که بررسی

های پيمان کرم ويسی، جعلی است، ضمن  کارت ملی و کار شناسايی وی با نام
اظهار بی اطالعی از وجود مواد منفجره، اقرار نموده که اسناد هويت جعلی را 

با وساطت يک نفر افغانی، در قبال مبلغ دويست و سی هزار تومان به دست 
آورده و پانزده روز قبل از دستگيری، در خيابان آزادی به طور اتفاقی با کمال 

 .آشنا شده است
شود که  متعاقبا حسب تحقيقات به عمل آمده توسط وزارت اطالعات، مشخص می

اقدام به تشکيل کميته ويژه اقدامات  ١٣٨۴گروهک پژاک از نيمه دوم سال 
گذاری در شاخه خود نموده و بر اين اساس افرادی را از  تروريستی و بمب

 .دهد گذاری جذب کرده و آموزش می مناطق کردنشين برای انجام عمليات بمب
در  ٢/١٣٨۵/١٨نيز دو تن از عاملين انفجار مورخ  ١٣٨۵در اوايل سال 

شهرستان کرمانشاه دستگير شده بودند و در اين راستا متهم فرهاد وکيلی و علی 
حيدريان با تهيه خانه تيمی برای فرزاد کمانگر و همدست ديگر وی تهيه 

بر اين اساس، . اند کرده های جعلی، مقدمات اعمال تروريستی را فراهم می کارت
از طريق اعطای نيابت قضايی به شهرستان  ۶/١٣٨۵/٢٢فرهاد وکيلی در تاريخ 

از منزل وی ماهواره و يک برگه که محتويات آن به . شود سنندج دستگير می
 .شود صورت رمز بوده، کشف می

علی حيدريان نيز ارتباط با گروهک پژاک، اعزام برای ديدن دوره آموزش 
نظامی، تهيه خانه تيمی برای فرهاد وکيلی در تهران، ارتباط با فرزاد کمانگر در 

 .اند، را پذيرفته است تهران و اقامت در محلی که آن ها نيز ساکن بوده
وی علت ارتباط خود با فرزاد کمانگر را انجام اقدام انفجاری در تهران اعالم 

کند که قرار بوده به همراه فرزاد مواد منفجره را به صورت بمب ساعتی با  می
 .کنترل از راه دور به تهران منتقل و منفجر کنند
نمايد که جدول  پذيرد و اقرار می فرهاد وکيلی نيز ارتباط با فرزاد کمانگر را می

رمز کشف شده از منزل خود را به همراه يک جلد کتاب، از طريق فردی به نام 
کمال و از طرف گروهک پژاک دريافت کرده است و به ارتباط با عوامل 

های مالی به عنوان واسطه برای اين گروهک  گروهک پژاک و جذب کمک
 .کند اقرار می

باشند و  با توجه به محتويات پرونده، متهمين همگی اعضای گروهک پژاک می
با جذب نيرو و تبليغات، به سازماندهی تشکيالت گروهک مذکور  ١٣٧٧از سال 

با تاسيس گروهک پژاک، در جهت  ١٣٨٢اند و در سال  در ايران پرداخته
اند و  های مسلحانه خود را آغاز کرده براندازی جمهوری اسالمی ايران، فعاليت

های فرمانداری و اداره  از جمله اقدامات آنها انفجار دو بمب در ساختمان
و انفجار خط لوله صادراتی ايران به  ٢/١٣٨۵/١٩بازرگانی کرمانشاه در تاريخ 

 .ترکيه است
اقدامات ) اهل ترکيه(متهمان پرونده تحت فرماندهی فردی با نام مستعار کمال 

اند و براين اساس، اعضای گروهک به  گذاری در ايران را برعهده داشته بمب
های  با نام(و علی حيدريان ) های مستعار زرتشت و بهمن با نام(های محمد  نام

به ايران وارد شده و از طريق فرزاد کمانگر برای آنها ) مستعار سوران و پيمان
 .گذاری در اماکن نمايند اوراق جعلی تهيه شده تا در تهران اقدام به بمب

مواد منفجره مکشوفه از متهمان شامل ده کيلوگرم حين دستگيری و دوازده 
کيلوگرم به همراه پانزده عدد چاشنی انفجاری و دو قبضه نارنجک جنگی از 

جی و  گلوله آرپی ۵٧همچنين از منزل متهمان . منزل فرهاد وکيلی بوده است
اوجاالن ... جلد ترجمه فارسی کتاب عبدا ٧٠٠فشنگ سالح سبک،  ۶٠٠

جلد نشريه و کتب  ٣٠٠نسخه پوستر رهبران گروهک و  ٣٠٠ک، .ک.رهبرپ
 .تبليغاتی آنها کشف شده است

پس از اخذ آخرين دفاع، نسبت به هر سه متهم به اتهام  ۴/١٣٨۶/١در تاريخ 
مستندا به مواد (های ضد نظام  محاربه از طريق فعاليت موثر برای گروهک

و همچنين نگهداری و قاچاق اسلحه ) قانون مجازات اسالمی ۵٣۵و  ١٨٧، ١٨۶
قانون تشديد مجازات مرتکبين قاچاق اسلحه و  ٢به استناد ماده (و مهمات 
 .شود کيفرخواست صادر می) مهمات

دادگاه انقالب اسالمی تهران، متهمين وکيل معرفی  ٣٠با ارجاع پرونده به شعبه 
با حضور متهمان، وکالی آنها و  ١١/١٣٨۶/١٠جلسه دادگاه در تاريخ . کنند می

شود و پس از تفهيم اتهامات براساس مدارک موجود به  نماينده دادستان تشکيل می
متهمين و ارايه دفاعيات آنها و وکاليشان و همچنين تقديم لوايح دفاعيه از سوی 

 وکال ، دادگاه طی داد نامه صادره مورخ
متهمان فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی و علی حيدريان را محارب ١٢/١/١٣٨۶

 .نمايد تشخيص داده و به اعدام محکوم می

 تن از زندانيان سياسي  5اعدام 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : اخبار روز
فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 

 .پنج تن از زندانيان سياسی صبح امروز در زندان اوين اعدام شدند
خبرگزاری دولتی جمهوری اسالمی صبح امروز به نقل از دادسرای عمومی و 

پنج تن از : انقالب تهران خبر اعدام زندانيان سياسی را اعالم کرد و نوشت
در زندان اوين به دار  -يکشنبه -عوامل گروهک ضد انقالب سحرگاه امروز 

 .مجازات آويخته شدند
بر اساس گزارش دادسرای عمومی و انقالب تهران فرزاد کمانگر فرزند باقی، 

علی حيدريان فرزند احد، فرهاد وکيلی فرزند محمد سعيد، شيرين علم هولی 
 .فرزند خدر و مهدی اسالميان فرزند محمد، اعدام شده اند

دادسرای تهران مدعی شده است اعدام شدگان در عمليات تروريستی از جمله 
 .بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ايران دست داشتند

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی،  -کميته گزارشگران حقوق بشر 
ارديبهشت اعدام  ١٩هولی و مهدی اسالميان، صبح امروز، يکشنبه  شيرين علم

 .شدند
خليل بهراميان، وکيل فرزاد کمانگر، دقايقی پس از انتشار خبر اعدام وی گفت 

وی اضافه کرد که برای اطالع  ».گونه اطالعی از اعدام اين افراد ندارد هيچ«که 
 .از صحت خبر به دادستانی تهران مراجعه خواهد کرد

وی در طول . بازداشت شد ١٣٨۵فرزاد کمانگر معلم کرد، در مرداد ماه سال 
های شديد جسمی و روحی قرار گرفت که آن را در  ها بازداشت تحت شکنجه ماه
 .ای منتشر ساخت نامه رنج

، اين ١٣٨٨بهمن  ١۵در تاريخ . به اعدام محکوم شد ١٣٨۶وی در اسفند ماه 
ای به رئيس قوه قضاييه خواستار برگزاری مجدد دادگاه خود  معلم کرد، در نامه

 .شد
بازداشت شده بود و شش ماه  ١٣٨٨ارديبهشت ماه  ١۴مهدی اسالميان در تاريخ 

گفتنی است پيش از اين محسن اسالميان، برادر . را در سلول انفرادی گذرانده بود
 .اين زندانی سياسی نيز اعدام شده بود

در تهران بازداشت شده و به اعدام  ١٣٨٧شيرين علم هولی در ارديبهشت 
 .محکوم شده بود

علی حيدريان، به همراه فرهاد وکيلی و فرزاد کمانگر، دو زندانی سياسی ديگر 
بسياری . بردند در بازداشت به سر می ٨۵شده در سحرگاه امروز، از سال  اعدام

 .خوانده بودند »ناعادالنه«روند برگزاری دادگاه اين افراد را 
 
 »خالصه ی گردش کار پرونده معدومين«

خالصه "بر اساس گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران، 
 :گردش کار پرونده زندانيان سياسی اعدام شده به شرح زير است

 
 فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی

مولوی حين گشت زنی به  ١١۶عوامل تجسس کالنتری  ۵/١٣٨۵/٢٨در تاريخ 
. شوند اند، مظنون می دو نفر که در کنار يک دستگاه خودرو پيکان ايستاده بوده

گردند که نهايتا يک نفر به نام پيمان،  آنان به محض رويت ماموران متواری می
شود نام اصلی وی کاوه است، دستگير و فرد ديگر به نام  که بعدا مشخص می
 .گردد کمال متواری می

نتيجه بازرسی از خودروی مذکور، کشف پنج کيلوگرم مواد منفجره از زير 
متعاقبا با مراجعه ماموران به محل سکونت آنان، فرد . صندلی راننده است

در بازرسی از اتاق وی، يک . گردد ديگری به نام فرزاد کمانگر نيز دستگير می
 .شود بندی انفجار بمب کشف می عدد باطری و دستگاه ساعت زمان

 فرزاد کمانگر در بازجويی اوليه، خود را از وجود مواد منفجره بی اطالع نشان 
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آزمايشگاهی و مواد بمب را به منزل آورده بود، محسن دو جعبه سربسته بزرگ 
شب انفجار که به منزل آمد، من . را درون ماشين گذاشت و با بيل و کلنگ رفت

از رنگ و روی محسن و حال پريشانش به او مشکوک شدم و بعد از يکی دو 
 ."ساعت خودش گفت که انفجار در حسينيه کار وی و دوستانش بوده است

مهدی در خصوص اقداماتی که برای کمک به فرار محسن انجام داده است، 
قرار شد صبح من به کيش بروم تا اگر بتوانم برای محسن قايق پيدا : "گويد می
محسن تلفنی از مهدی خواسته که به زمين کشاورزی عمويش برود و بقيه ." کنم

 .دهد وسايل را از آنجا دور کند، اما او چنين کاری را انجام نمی
گويد که دو سری عمليات ديگر هم در  محسن بعد از انفجار شيراز به مهدی می

کند تا محسن را از کشور  براساس محتويات پرونده، مهدی تالش می. راه دارند
 .خارج کند

حسب اظهارات مهدی، وی حين دستگيری قصد داشته سيانوری را که محسن به 
 .شود او داده و در زير پيراهنش جاسازی کرده بود، بخورد که موفق نمی

بازپرس برای مهدی اسالميان به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از طريق 
مشارکت در بمب گذاری، قرار بازداشت موقت صادر نموده و در تاريخ 

 .آخرين دفاع متهم اخذ شده است ۴/١٣٨٧/۶
با صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقالب اسالمی ارجاع 

 .حضور يافته است ٩/۴/١٣٨٨شود و متهم با وکيل خود در جلسه مورخ  می
 ٩/١٣٨٨/١۶نهايتا دادگاه با اعالم ختم رسيدگی طی دادنامه صادره مورخ 

رای فوق که مورد . نمايد نامبرده به مجازات اعدام از باب مجاربه محکوم می
اعتراض محکوم عليه قرار گرفته، طی دادنامه صادره مورخ چهارم اسفند ماه 

 .صادره از سوی دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد گرديده است ١٣٨٨
 
 

با قطع تلفنها، فرزاد كمانگر و چهار زنداني سياسي ديگر در 
 زندان اوين اعدام شدند

 
 خبرگزاری هرانا 

مسوالن زندان اوين با قطع تلفن های اين زندان از دو روز گذشته اقدام به  
اجرای حکم اعدام زندانيان سياسی فرزاد آمانگر فرزند باقي، علي حيدريان 

هولي فرزند خدر و  فرزند احد، فرهاد وآيلي فرزند محمد سعيد، شيرين علم
  .مهدي اسالميان فرزند محمد نمودند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا اين احکام در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه 
قرار داشت و ) ١٨اعمال ماده (تن از متهمان اين پرونده در مرحله بازنگری 

همچنين هيچ يک از وکال و خانواده ها در جريان اجرای اين احکام قرار 
  .نگرفتند

 

 
 اعتصاب و تحصن در كردستان عراق 

 اخبار روز
در پی اعدام پنج تن از زندانيان سياسی کرد در زندان اوين : گزارش دريافتی

تهران تعدادی از فعاالن سياسی، مدنی و روزنامه نگاران کرد تحت عنوان 
در کردستان عراق اعالم " ستاد هماهنگی بزرگداشت شهدای کرد زندان اوين"

 . اعتصاب و تحصن اعتراض آميز کردند
به همت جمعی : "يکی از اعضای اين ستاد در رابطه با اين تحصن اعالم کرد

از فعاالن مدنی، سياسی و روزنامه نگاران کرد و ايرانی ساکن در کردستان 
عراق، در اعتراض به اجرای حکم اعدام پنج تن از فعاالن سياسی کرد در 

ارديبهشت ساعت پنج در سکوی پارک آزادی  ١٩زندان اوين امروز يکشنبه 
 شهر سليمانيه درکردستان عراق اقدام به تحصن 

ما خواستار رسيدگی نهادهای بين المللی و حقوق بشری در قبال اين : "وی افزود
همچنين درخواست از مردم کردستان برای برگزاری . جنايت بزرگ هستيم

ارديبهشت از جمله  ٢١تحصن سراسری در کردستان در روز سه شنبه مورخ 
 . اهداف ديگر اين تحصن است

 
 
 

 ١٠همچنين از فرهاد وکيلی و علی حيدريان را به لحاظ نگهداری مواد منفجره به 
به وکالی محکومان  ١٢/١٣٨۶/۶رای فوق در تاريخ . کند سال حبس محکوم می

 .نمايند و خود آنان ابالغ گرديده است که اعتراض می
با ارايه لوايح تجديد نظرخواهی توسط وکالی محکومان، پرونده به يکی از شعب 

شود و اين شعبه طی دادنامه صادره مورخ  ديوان عالی کشور ارجاع می
 .نمايد رای صادره را ابرام می ١٢/١٣٨٧/١٠

 
 شيرين علم هولی آتشگاه

نامبرده پس از کارگذاشتن يک بمب زير خودرويی در  ٣/١٣٨٧/۶در تاريخ 
 .پارکينگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن، دستگير شده است

وی در بازجويی اوليه ضمن معرفی خود به نام جعلی فرشته اميری، اظهار 
دارد برای انجام اين کار فردی به نام فاروق مبلغ پانصد هزار تومان پول به  می

وی همچنين مدعی . وی داده است و او نيز به علت نياز مالی آن را پذيرفته است
روز پيش از روستای محل  ١٠اند،  شده که چون پدر و مادرش فوت کرده

کرده که با  زادگاهش به تهران آمده و از مردم در ميدان آزادی تقاضای پول می
 .فاروق، آشنا شده است

از کيف متهمه حين دستگيری چند متر سيم برق، چهار عدد باطری بزرگ، يک 
ای پهن، ريموت کنترل انفجاری و وسايل ديگری کشف شده  اهم متر، چسب شيشه

او مدعی است که لوازم . گذاری ديگری بود که حاکی از تهيه مقدمات برای بمب
 .کند ياد شده را فاروق به وی داده و از دليل آن ابراز بی اطالعی می

متعاقبا متهمه عليرغم انکارهای اوليه، نهايتا هويت واقعی خود را با نام شيرين 
 .کند که عضو گروهک پژاک است علم هولی آتشگاه افشا و اقرار می

کند که از طرف گروهک ياد شده برای انجام دو  متهمه همچنين اقرار می
ماموريت بمب گذاری به تهران اعزام شده است و او نهايتا با مقاديری وجه، با 

همکاری يکی ديگر از اعضای گروهک ياد شده، يکی از مقرهای نيروی هوايی 
سپاه را برای انجام عمليات تروريستی انتخاب کرده و بمبی را زير خودرويی در 

 .پارکينگ محل مذکور کار گذاشته است
متعاقبا گروهک پژاک نيز پس از وقوع انفجار ياد شده مسووليت آن را برعهده 
 .گرفته و در سايت اينترنتی خود، متهمه را عضو اين گروهک معرفی کرده است

از متهمه آخرين دفاع اخذ شده و نامبرده بار ديگر اعالم  ۶/١٣٨٧/٧در تاريخ 
 .کند اقدامات خود را براساس به دستور گروهک پژاک انجام داده است می

قانون مجازات اسالمی  ١٨۶متعاقبا در پی تکميل تحقيقات، برای متهمه طبق ماده 
قانون  ٣۵و  ٣۴و مواد ) ارتباط و همکاری با گروهک پژاک و عضويت در آن(

کيفرخواست صادر و پرونده برای ) ورود و خروج غيرقانونی از مرز(گذرنامه 
 .شود دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع می ١۵رسيدگی به شعبه 

جلسه رسيدگی به اتهامات نامبرده با حضور وکيل و نماينده مدعی العموم در شعبه 
مذکور برگزار و پس از اخذ آخرين دفاع، دادگاه با اعالم ختم رسيدگی طی 

متهمه را از باب محاربه به اعدام محکوم  ١٠/١٣٨٨/٧دادنامه صادره مورخ 
رای صادره طی . کند محکوم عليه با ابالغ رای به آن اعتراض می. نمايد می

از سوی دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد گرديده  ١١/١٣٨٨/٢۵دادنامه مورخ 
 .است

 
 مهدی اسالميان

محکوم ياد شده يکی از عوامل انفجار بمب در حسينيه سيدالشهدای شيراز است که 
پرونده نامبرده با درخواست دادستان محترم کل کشور بر احاله پرونده به تهران و 

شعبه اول ديوان عالی  ٣/١٣٨٧/۴-٩٩پذيرش اين درخواست، طی دادنامه شماره 
 .کشور به دادسرای عمومی و انقالب تهران احاله شده است

متهمان اصلی اين حادثه شامل محسن اسالميان، روزبه يحيی زاده و علی اصغر 
باشند که نامبردگان قبال محاکمه و با صدور حکم اعدام و اعطای نيابت به  پشته می

همچنين يکی ديگر از عوامل اصلی . دادسرای شيراز، حکم درباره آن اجرا گرديد
اين بمب گذاری به نام مجيد راستگو نيز در ساعات اوليه دستگيری خودکشی 

 .کرده است
وی در بازجويی اوليه . مهدی اسالمی فرزند محمد، برادر محسن اسالميان است

روز حادثه محسن به من گفت امشب ساعت هشت بيا من : "اظهار داشته است
محسن سراسيمه . برگشت ٨/٣٠ساعت هشت رفت و ساعت . خواهم موتور را می
انفجار : گفت. نه: گفتم. خوری اگر چيزی به تو بگويم، جا نمی: بود به من گفت

 ."کار من و دوستانم بود
خواهد، مهدی هم  رود و تلفنی از مهدی پول می فردای آن شب محسن به شمال می

 .کند دويست هزار تومان تهيه و برای او ارسال می
در توضيح اقدامات خود و محسن  ٣/١٣٨٧/۶مهدی اسالميان در بازجويی مورخ 
 چهار روز قبل از انفجار، محسن وسايل : "قبل از انفجار، اظهار داشته است
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اعدام پنج «پيرامون  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
اين جنايت رژيم اسالمی با اين هدف : نوشته است »تن از فرزندان مردم

صورت می گيرد که مردم و جوانان اين کشور را از ادامه راه خود برای در هم 
از آن جا که چهار تن از اعدام شدگان از فرزندان . شکستن استبداد دينی بازدارند

مردم کردستان هستنند، رژيم اسالمی در تالش است با اين اقدام خود، از پيوستن 
اما آن ها نفرت و . مردم کردستان به جنبش سراسری مردم ايران جلوگيری کند

اين . کينه ملت کرد را دامن می زند و زخم های سنگينی بر جای می گذارند
سرکوب خشن و بيرحمانه در مورد مليت های ايران، چه در کردستان و چه در 

جمهوری اسالمی که . بلوجستان، برای موجوديت ايران می تواند خطرناک باشد
در يازده ماه گذشته با جنبش سراسری ضداستبدادی روبروست و ارکان 
حکومتش به لرزه درآمده، و اين خيزش های مردمی ترس را بر وجود 

حاکمانش مستولی کرده است، در آستانه اولين سالگرد آغاز اعتراضات توده 
ای، دست به جنايت های بيشتری می زند تا شايد بتواند مانع گسترش مبارزات 
 . مردمی و پيوستن بخش های هر چه بيشتری از مردم به اين جنبش انقالبی شود

مردم و جوانان رشيدشان که از جنايات : در ادامه ی اطالعيه آمده است
کهريزک نهراسيدند؛ از به گلوله بسته شدن در خيابان ها نترسيدند؛ از شکنجه 

های قرون وسطائی و تجاوزات جنسی هراسی به خود راه ندادند، در برابر 
آن ها اين غم سنگين بر دل . اعدام عزيزانشان نيز ترسی به خود راه نخواهند داد

هايشان را به خشم و نفرت و انرژی بی پايان برای ادامه راه خود، راه در هم 
 . شکستن استبداد واليتی با تمام قدرت به کار خواهند گرفت

اين سازمان از همه مردم آزاده و جوانان جسور و شجاع خواسته است، در اين 
شرايط حساس، خانواده های اين شهيدان را تنها نگذارند و اجازه ندهند آن ها در 
غم و اندوه سنگين خود تنها بمانند و مورد تهديدات بيشرمانه مقامات امنيتی قرار 

 . گيرند
 

جمهوری «در اطالعيه ی خود تحت عنوان  کانون نويسندگان ايران در تبعيد
اعدام اين پنج زندانی : نوشته است »!اسالمی يعنی؛ جنايت، جنايت، جنايت

سياسی در سحرگاه امروز در زندان مخوف اوين، نشانه بارز ديگری از 
درماندگی رژيم جمهوری اسالمی برای درهم شکستن مقاومت اين پنج زندانی و 

رژيم تا نهايت . خيزش آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ايران است
ارتجاعی و ضدبشری جمهوری اسالمی مذبوحانه تالش می کند در واکنشی 

زبونانه به اعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و دانشجويان و فرهنگ 
 . ورزان، بار ديگر به جنايت متوسل شود

کانون نويسندگان ايران در تبعيد، بنابر منشور و : در ادامه ی اطالعيه آمده است
آرمان خود در دفاع از آزادی انديشه و بيان و حقوق مسلم مردم برای رهائی از 
ستم و بيداد، اعدام اين پنج زندانی سياسی را محکوم و از همه مردم آزادی خواه 
جهان درخواست می کند که صدای اعتراض خود را در برابر اين جنايت ها بلند 

 . کنند و به مقابله همه جانبه با بيداد اين رژيم ارتجاعی و پوسيده بپردازند
 

پاسخ شايسته : در اطالعيه ی خود نوشته اند )JAFK(جمعی از فعالين کارگری 
به جنايات رژيم اسالمی، مبارزه انقالبی برای ساختن نظامی است که از اين 

پاسخ شايسته به اين اعدام ها، خشکاندن ريشه های . ستمگری ها بری باشد
. سياسی و اقتصادی و فرهنگی زندان و شکنجه و اعدام در خاک جامعه است

پاسخ شايسته به ربودن صدها و هزاران فرزاد، شيرين، علی، فرهاد، مهدی از 
دامان مردم، حرکت آگاهانه و متشکل و متحد برای برپايی جامعه ای است که 

جامعه ای که در آن، مبارزه . از ستم طبقاتی و جنسيتی و ملی و مذهبی رها باشد
با بهره کشی انسان از انسان، مبارزه با مردساالری و پدرساالری، مبارزه با 

خرافه و جهل، مبارزه با برتری جويی ملی و نژادی، نه جرم که ارزش و 
جامعه ای که در آن، ميليون ها زن و مرد کارگر و زحمتکش و . فضيلت باشد

ستمديده واقعا بر زندگی و کار خود حاکم باشند، دولت خود را تشکيل دهند و 
جامعه ای که برای دختران و پسران جوان و . فرهنگ نوين خود را بسازند

شورشگر، برای روشنفکران و هنرمندان و دانشمندان پيشرو و نوانديش، قفس 
 . يا منگنه نباشد

 
، ضمن محکوم کردن اعدام پنج زندانی بنياد دموکراسی و حقوق بشر کردستان

در اطالعيه . سياسی،مدنی، درخواست برای تحصن مردم کردستان کرده است
بنياد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ايران ضمن : ی اين بنياد آمده است

محکوم کردن اين اقدام غير انسانی از همه وجدانهای بيدار درخواست مينمايد که 
 . در برابر موج اعدام فعالين سياسی ،مدنی سکوت ننمايند 

فلذا درخواست ميگردد از مردم شريف کردستان برای همدردی با خانواده 
 قربانيان و جلوگيری از اعدام های ديگر فعالين سياسی ،مدنی که حال در 

  ...انزجار، نفرت، اعتراض
 احزاب سياسی، روشنفکران و فعالين کارگری 

 اعدام را محکوم می کنند 
 

 : اخبار روز
. اعدام فعاالن سياسی کشور، موجی از نفرت و انزجار را موجب شده است

احزاب، گروه ها و سازمان های سياسی و دموکراتيک با انتشار اطالعيه هايی 
بخش هايی از اين اطالعيه ها را که . اين اقدام جنايتکارانه را محکوم کرده اند

 : تا لحظه ی تنظيم اين گزارش به دست ما رسيده است، در ادامه می خوانيد
 

اقدام «اعدام ها را  )اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
خرداد  ٢٢ها در آستانه سالگرد  اين اعدام: خوانده و نوشته است »جنايتکارانه

خرداد  ٢٢کودتاگران از برآمد جنبش اعتراضی در روز . صورت گرفته است
ها  آن. و فرياد مردم در خيابان ها عليه ديکتاتوری به شدت در هراس هستند

زندانيان سياسی، جو ترس و رعب در بين مردم به وجود   خواهند با اعدام می
اما صدای اعتراض . خردا دست به اعتراض نزنند ٢٢آورند تا مردم در روز 

 . مردم عليه ديکتاتوری با اين اقدامات، خاموش نخواهد شد
ما اقدام جنايتکارانه رژيم اسالمی را : در ادامه ی اين اطالعيه آمده است

های سياسی اپوزيسيون، فعالين جنبش  کنيم و از تمام سازمان محکوم می
خواهيم که صدای اعتراض  المللی می اعتراضی، فعالين حقوق بشر و جوامع بين
 . خود را عليه جنايات رژيم اسالمی بلند کنند

 
ما اين جنايت : درمورد اعدام پنج فعال سياسی نوشته است کميته مرکزی کومله

هولناک و ضدبشری را محکوم و از تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر و 
همچنين نهادهای بين المللی خواهانيم که در برابر موج سرکوب ها و اعدام های 

در همين رابطه کومله . دسته جمعی جمهوری اسالمی بی صدا نباشند
زحمتکشان کردستان به تمامی خانواده ی اين جانباختگان و همچنين خلق های 

ايران و خصوصا خلق کردستان تسليت گفته و خواهان همدردی مردم و 
 . همچنين تداوم مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسالمی می باشد

کومله زحمتکشان کردستان در ادامه ی اطالعيه ی خود از تمامی مردم کرد 
خواسته است که مراتب همدردی و همياری را با خانواده اين عزيزان ادامه داده 

 . و آنها را در اين شرايط تنها نگذارند
 

بدون ترديد يکی از اهدف جمهوری : نوشته است حزب کومله کردستان ايران
اسالمی ايران از اعدام ناگهانی زندانيان سياسی مذکور، در آستانه سالگرد 

خيزش آزاديخواهانه مردم ايران در اعتراض به تقلب بزرگ انتخاباتی سال 
گذشته، زهر چشم گرفتن از مردم و ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان 
 . جامعه و ترس از خيزش دوباره جنبش عمومی آزاديخواهانه ی ايران است

کومه له اعدام اين زندانيان را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و بخشی از 
سياست سرکوب و ارعاب مردم کردستان و ايران به شدت محکوم می کند و 

خواستار محکوميت گسترده آن از جانب تمام آزاديخواهان ايران و نهادهای بين 
 . المللی مدافع حقوق بشر می باشد

 
پاريس و سازمان اتحاد فدائيان  -دفتر نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران

 »!اعدام ها را متوقف کنيد«، در اطالعيه ای تحت عنوان پاريس -خلق ايران
حکومت اسالمی در مقابله با گسترش جنبشهای اعتراضی و مقاومت : نوشته اند

مردم در مقابل دولت پس از کودتای انتخاباتی، به سرکوب گسترده و خشن 
تر اعمال  تر و گسترده اين خشونت در مناطق ملی بی رحمانه. متوسل شده است

به واقع تشديد خشونت، با هدف ايجاد رعب و وحشت و ترس، در . شود می
کوشد تا با تشديد  دستگاه واليت با اين خيال خام می. دستور قرار گرفته است

اند، به  سرکوب و اعدام آزاديخواهان، مردم را از ادامه راهی که برگزيده
 . ها بازگرداند هراساند و آنان را به خانه

ها، همه  ما ضمن محکوم کردن اين اعدام: در ادامه ی اين اطالعيه آمده است
های  هموطنان ، فعالين سياسی اجتماعی و نهادهای مترقی، احزاب و سازمان

کنيم، تا امروز عصر ساعت چهار  چپ و دموکرات وترقيخواه را دعوت می
پاريس جمع شده و با ابراز مخالفت و اعتراض  -بعدازظهر در ميدان تروکادرو

ها و افکار  به احکام ناعادالنه بيدادگاههای حکومت اسالمی، توجه رسانه
المللی را به جنايات حکومت اسالمی جلب کرده و مبارزه برای  عمومی بين

 . پايان دادن به کشتار و جنايت دولتی در ايران را تقويت کنيم
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افزايش تدابير امنيتي در مناطق كردنشين در پي اعدام  
 زندانيان سياسي

 
 خبرگزاری هرانا 

نيروهای انتظامی در مناطق کردنشين خصوصا در منطقه کامياران، سنندج و 
مهاباد در راستای مقابله با اعتراضات احتمالی مردمی پس از اعدام زندانيان 

 .سياسی مستقر شده اند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، نيروهای امنيتی و انتظامی پس از اعالم اعدام 

تن از آنان به نامهای فرزاد کمانگر، علی حيدريان،  ۴زندانی سياسی کرد که  ۵
فرهاد وکيلی و شيرين علم هولی زندانيان کرد بوده اند به مناطق کردنشين به 

صورت بی سابقه ای گسيل شده اند، اين نيروها در مناطق کامياران، سنندج و 
 .مهاباد بيشترين حضور را دارند

  
 .تا کنون گزارشی از درگيری در اين مناطق دريافت نشده است

 
 

 اعالم عزاي عمومي در مناطق كردنشين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
زندانی سياسی، مردم مناطق  ۵در راستای اعتراض به اجرای حکم اعدام 

ارديبهشت ماه را  ٢٠کردنشين به خصوص منطقه کامياران و سنندج فردا مورخ 
 .بعنوان عزای عمومی اعالم کرده اند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، تعداد کثيری از مردم، اصناف و فعاالن مدنی 
مناطق کردنشين به خصوص در شهرهای کامياران و سنندج با اعالم فراخوان 

ارديبهشت  ٢٠های فوری از همه مردم اين شهرها خواسته اند که فردا، مورخ 
ماه با اعالم عزای عمومی و استفاده از شيوه های مسالمت آميز مراتب انزجار و 
اعتراض خود را نسبت به اجرای حکم اعدام فعاالن سياسی اعالم کنند، خبرهای 

غيررسمی از تالش بازاريان برای تعطيل کردند بازار در اين شهرها خبر می 
 .دهد

همچنين در شهرها و حتی در خارج کشور معترضان ايرانی برنامه هايی را در  
اعتراض به اجرای احکام اعدام اين زندانيان سياسی اعالم کرده اند که در اين 

 .رابطه گزارشات تکميلی منتشر خواهد شد
الزم به ذکر است مراسم تدفين جانباختگان پس از تحويل اجساد برگزار خواهد 

 شد که در اين رابطه اطالع رسانی صورت خواهد گرفت
 

 :فيس بوک
 

خطوط همراه اول درتمام .شهر سنندج از دقايقي پيش داره به پادگان تبديل ميشه
نقاط شهر قطعه و من با استفاده از اينترنت ايرانسل براتون آامنت 

يگان ضدشورش و لباس . اميدوارم تا ارسال خبر ايرانسل قطع نشه.ميگذارم
تعداد زيادي .شخصيها در ميدان انقالب تا انتهاي خيابان طالقاني مستقر هستند
خيابان فردوسي (وانت سياه رنگ يگان ويژه پر از مامور در ساختمان بانك ملت

در منطقه ننله در ورودي شمالي شهر ده ها .پنهان شدن)سه راه شهيدنمكي
اتوبوس با ارم يگانهاي ويژه استان اذربايجان شرقي در داخل دهكده ننله پنهان 

ننگ بر .شدند تا درصورت لزوم بعنوان نيروي آمكي به داخل شهر حمله آنند
 .بانك ملت استان آردستان آه ساختمانش پناهگاه قاتلين مردم آرد ايران است

 
 

ارديبهشت ماه  ٢٢انتظار اجرای احکام خود بسر ميبرند روز چهارشنبه مورخه 
با تحصن و تعطيلی کليه بازار و اصناف اين اقدام غير انسانی جمهوری اسالمی 

 . را محکوم نمايند
 

در اطالعيه ای که به اين مناسبت منتشر کرده نوشته  نشريه ی دانشجويی بذر
اين اعدامها هيچ هدفی نداشت بجز مرعوب . نفر اعدام شدند ۵امروز : است

هنوز چند روزی از . کردن مبارزات راديکال مردم، جوانان و جنبش دانشجويی
 . اعتصابات دانشگاهها نگذشته است که اين جنايت انجام شد

اين نشريه از تمام نيروهای مبارز و انقالبی، دانشجويان و محصالن، اساتيد 
خواسته است تا اين ... دانشگاهها و معلمان مدارس، کارگران و زحمتکشان و 

مبارزه ای که فرزاد می خواست . اعدام را به موج مبارزه عادالنه ای تبديل کنند
 . مبارزه برای رهايی. و می خواهد

 
کارزار تدارک دادگاه بين المللی برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در 

بازهم کشتار سياسی، بازهم ضرورت «در اطالعيه ای به نام  زندان های ايران
ماشين سرکوب و مرگ رژيم : خاطرنشان کرده است »يک محکمه مردمی

رژيم . جمهوری اسالمی طی سی و يک سال حاکميت اش هرگز متوقف نشد
خونين ترين جنايت خود را در دهه شصت به اجرا در آورد که طی آن هزاران 

رژيم جمهوری اسالمی حذف . زندانی سياسی را به جوخه های مرگ سپرد
فيزيکی مخالفان و آزای خواهان و انقالبيون را همواره با اتهامات واهی به اجرا 

کشتار جوانان در خيزش اعتراضی اخير مردم، تجاوز به . در آورده است
دختران جوان و آتش زدن اجساد آنان، و اکنون اعدام جمعی پنچ تن از زندانيان 

سياسی، نشانگر اين واقعيت است تا زمانی که جمهوری اسالمی در قدرت است، 
 . ماشين سرکوب و کشتارش متوقف نخواهد شد

رژيم جمهوری اسالمی بايد در جائی : در ادامه ی اين اطالعيه آمده است
دولت ها و نهادهای بين المللی وابسته به آن ها . جوابگوی جنايات خود باشد

هيچ نهاد و . هرگز تالش نکردند ماشين سرکوب و اعدام رژيم را متوقف کنند
محکمه بين المللی هم حاضر نيست به دادخواهی خانواده های قربانيان سرکوب و 

اعدام های سياسی اخير، ضرورت تشکيل يک . ماشين کشتار رژيم رسيدگی کند
دادگاه مردمی برای رسيدگی به جنايات رژيم در زندان ها را پيش ار بيش ايجاب 

 . می کند
 

با صدور  هيات اجرايی سازمان های جبهه ی ملی ايران در خارج از کشور
اطالعيه ای اعدام پنج تن از زندانيان سياسی توسط جمهوری اسالمی را بشدت 

همه ميدانند که هدف از اعدام ها : در اين اطالعيه آمده است. محکوم کرده است
رژيم . خرداد است ٢٢ايجاد جو ترس در بين مردم در آستانه سالگرد انتخابات 

ضد ملی و سرکوبگر که ناتوانی اش در حل مشکالت سياسی، اقتصادی و بين 
المللی بيش از پيش آشکار شده و امروز خود را با نارضائی اکثريتی بزرگ 

روبرو می بيند، هنوز به عبث تصور ميکند که اعدام و کشتار به ترس مردم و 
خودداری آنان از مقاومت خواهد انجاميد و ميتواند با توسل به اين جنابات برای 

 . هميشه ادامه حيات خود را ممکن سازد
سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از : در ادامه ی اين اطالعيه گفته شده

کشور اعدامهای غير انسانی و وحشيانه را بشدت محکوم مينمايد و بار ديگر به 
سران اين رژيم قرون وسطائی و جنايتکار هشدار ميدهد که در پيشگاه مردم 

 . ايران هيچيک از اين جناياتشان بدون مجازات نخواهد ماند
 

تجمع خانواده زندانيان سياسي اعدام شده، فردا صبح مقابل 
 دانشگاه تهران

 
 خبرگزاری هرانا 

خانواده های زندانيان سياسی اعدام شده با همراهی تعدادی از فعاالن مدنی اعالم 
 .کرده اند که فردا در تهران دست به تجمع اعتراضی خواهند زد

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، تعدادی از خانواده های زندانيان سياسی اعدام 
شده در روز جاری که تمامْا ساکن شهرستان بوده اند برای برگزاری يک تجمع 

اين خانواده ها اعالم کرده اند تجمع  .اعتراضی به سمت تهران به راه افتاده اند
ارديبهشت ماه در مقابل  ٢٠صبح فردا مورخ  ١١اعتراضی خود را از ساعت 

درب ورودی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد، خانواده های داغدار بدين 
وسيله از عموم مردم و وجدانهای بيدار جهت حضور در تجمع مورد اشاره 

 دعوت نموده اند،
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 اعتراضات ايرانيان در خارج از كشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ايرانيان با چشمان گريان فرياد مرگ بر جمهوری اسالمی را در 
 مقابل  کنسولگری فرياد می زدند

 
مبارز راه آزادی ايرانيان مقيم هامبورگ از  5امروز بعد از شنيدن خبر اعدام 

به وقت اروپای مرکزی در مقابل کنسولگری تجمع کرده و  انزجار  15ساعت 
 .خود را از رژيم حاکم بر ايران اعالم کردند

انجمنهای شرکت کننده در اين تجمع طی پيامی از همه اقشار و گروههای ايرانی 
و غيره خواستند تا در مقابل اين جنايتکاران سکوت نکرده و اعتراضات خود را 

الزم به گفتن است که امروز برای اولين بار شعارها . هر چه بيشتر به پيش ببرند
در اين مراسم توسط دو تن از شرکت کنندگان تالش شد تا . بسيار تند بود

ای جالد “ مبارز اعدام شده به همراه  نامه ای که بر آن نوشته بودند  5عکسهای 
به داخل سفارت برده شود که توسط پليس جلوگيری شد اما در پايان ” !ننگت باد

 . مراسم اين عکسها و متن در داخل صندوق پست کنسولگری گذاشته شد
 

 
 

 ده ها نفر بازداشت شدند 
 حمله ی تظاهرکنندگان به سفارت رژيم در فرانسه 

 
تظاهر کنندگان خشمگين ايرانی به سفارت ايران در : راديو بين المللی فرانسه

 . پاريس حمله کردند
پس از اعالم اجرای حکم اعدام پنج نفر از زندانيان سياسی در زندان اوين که 

صبح امروز انجام گرفت ، صدها نفر از ايرانيان مقيم پاريس عصر امروز در 
. ی اين شهر اجتماع کردند تا به اين اعدام ها اعتراض کنند" تروکادرو"ميدان 

شعارهای جمعيت معترض بيشتر به محکوميت عمل دولت ايران در اعدام 
 . زندانيان سياسی مربوط می شد

ساعتی پس از آغاز اين تجمع، جمعيت خشمگين بسوی سفارت ايران راه افتادند 
و پس از رسيدن به سفارت بسمت ساختمان آن رفته و به در و پنجره ها و تابلوی 

 . سفارت حمله کردند
بگفته شاهدان عينی استمرار اين حمالت به دخالت پليس فرانسه انجاميد و 

ماموران پليس دهها ايرانی حمله کننده به سفارت ايران را دستگير و بازداشت 
 . کردند

همچنين فرهنگسرای پويا خبر داده است تعداد دستگيرشدگان به بيش از دويست 
. نفر می رسد که هم اکنون در بازداشتگاه پليس منطقه هجده پاريس بسر می برند

ايرانيان بازداشت شده از طريق ارسال اس ام اس تقاضا کرده اند تا هموطنان 
مقيم پاريس برای آزادی آنان در مقابل بازداشتگاه پليس منطقه هجده پاريس 

 . اجتماع نمايند
 
 
 

 
 

 
 

 نگار را اعدام كردند   معلم نمونه، فعال حقوق بشر و روزنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : راديو آلمان
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد که سحرگاه روز 

شدگان فرزاد  اعدام. اند پنج نفر در زندان اوين اعدام شده) ارديبشهت ١٩(يکشنبه 
 . هولی و مهدی اسالميان هستند کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد − شدگان  ی دادستانی اعدام در اطالعيه
گذاری در  اند که در بمب متهم شده− هولی و مهدی اسالميان  وکيلی، شيرين علم

 .اند مراکز دولتی دست داشته
ی سيدالشهدا  را دادستانی تهران از عوامل انفجار بمب در حسينيهمهدی اسالميان 

فرزاد کمانگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی را به . در شيراز اعالم کرده است
، دستگير کرده PKK، )ترکيه(اتهام عضويت در حزب کارگران کردستان 

 .بوده است" پژاک"هولی، عضويت در گروه کردی  اتهام شيرين علم. بودند
 

 ی فرزاد کمانگر نمونه
ارديبهشت، اعدام  ١٩در دو سال گذشته دفاع از جان کسانی که امروز، يکشنبه 

در . المللی حقوق بشر بوده است های ايرانی و بين های گروه اند، از اولويت شده
هولی، که در مورد آنان  های حمايتی بويژه از فرزاد کمانگر و شيرين علم کمپين

 .اطالعات بيشتری در اختيار فعاالن حقوق بشر بوده، نام برده شده است
های مدنی اشتغال  فرزاد کمانگر، در کامياران آموزگار بوده و در آنجا به فعاليت

 .داشته است
وکيل او، خليل بهراميان، دو سال پيش، پس از آن که حکم اعدام موکلش در 

ای با دويچه وله با قطعيت دخالت او را  ديوان عالی کشور تأييد شد، در مصاحبه
موکل من نه اسلحه، نه »: بهراميان گفت. در هر گونه فعاليت مسلحانه انکار کرد

در هيچ سازمانی هم عضويت نداشته و فقط . چيز ديگری در دست داشته است
 «.نگار بوده و دبير و همين و همين و همين فعال حقوق بشر و روزنامه

خليل بهراميان در همين مصاحبه در مورد دادگاه فرزاد کمانگر گفت که در 
 مورد پرونده کار دقيق قضائی صورت 

در دادگاه انقالب در پنج، شش دقيقه محاکمه انجام شد، بدون حضور »نگرفت و 
 .«ساير متهمين

 
 ی شيرين علم هولی نامه

، خيرگزاری "هرانا"توسط (ای از شيرين علم هولی  ی گذشته نامه در هفته
انتشار يافت که حاکی از آن است که وی ) مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

اين . ی اعتراف تلويزيونی شرکت کند به شدت زير فشار بوده، تا در يک برنامه
 .ارديبشهت در زندان اوين نوشته شده بود ١٣نامه به تاريخ 

دوران زندانيم وارد سه سالگی خود »: ساله آمده بود ٢٩ی اين زن جوان  در نامه
های زندان اوين، که دو سال  شده است، يعنی سه سال زندگی زجر آور پشت ميله

از آن دوران زندان را بالتکليف بدون وکيل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر 
در مدت بالتکليفيم روزهای تلخی را در دست سپاه به سر . قرار بازداشتم گذراندم

بعد از دوران . شروع شد 209های بند  بردم و بعد از آن هم دوران بازجويی
به درخواستهای مکرر من برای . بقيه مدت را در بند عمومی گذراندم  209

در نهايت حکم ناعادالنه اعدام را برايم صادر . دادند تعيين تکليفم پاسخ نمی
 «.کردند

اند، به فشار بر او برای  هايی که به او داده در اين نامه پس از شرح آثار شکنجه
در نامه گفته شده که در روز . ی تلويزيونی اشاره شده بود شرکت در مصاحبه

زندان اوين  209دوباره بعد از مدتها مرا برای بازجويی به بند «ارديبهشت  ١٢
از من خواستند، با آنها . بردند و دوباره اتهامات بی اساسشان را تکرار کردند

دانم اين همکاری چه معنی  من نمی. همکاری کنم تا حکم اعدامم شکسته شود
در نتيجه آنها از . ام برای گفتن ندارم دارد، وقتی من چيزی بيشتر از آنچه که گفته

  گويند تکرار کنم و من چنين نکردم من خواستند تا آنچه را که می
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 کردستان با فرزاد است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 هامبورگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اسلو
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 شيرين علم هولي در كمال ناباوري به همراه 
 تن ديگر اعدام شد  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخبار روز 
در روستای ديم قشالق در  ١٣۶٠شيرين علم هولی متولد سال : گزارش دريافتی

ماه حبس در زندان اوين تهران در  ٩حوالی ماکو پس از گذراندن يک سال و 
روز هشتم آذر ماه به اتهام ارتباط با گروه پژاک دادگاهی شده و به اعدام محکوم 

بدون اطالع خانواده و وکاليش در  ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩گرديد و در تاريخ 
 . زندان اوين اعدام شد

در تهران توسط سپاه پاسداران  ١٣٨٧وی در تاريخ ششم خرداد ماه سال 
روز حبس و شکنجه در محلی نامعلوم به  ٢١بازداشت شده بود و پس از تحمل 

او در نامه ای که از زندان به دست خانواده اش رسانده، . زندان اوين منتقل شد
شيرين در . شرح کامل آنچه در طول سه ماه بر او رفته را توصيف نموده بود

طول دوران بازجويی بارها تحت فشارهای جسمی و روانی شديد قرار گرفته و 
در آخرين نامه خود خطاب به بازجوهايش نوشته، آنچه در طول سه ماه اول 

بازداشت بر او گذشته است، کابوس شب هايش شده و عوارض جسمی و روانی 
 . ناشی از آن همچنان او را آزار می دهد

شيرين علم هولی در آخرين نامه خود نوشته بود، که در حالی بازجويی شده و 
اکنون . به دادگاه برده شده که حتی زبان فارسی را به خوبی نمی دانسته است

نفر ديگر  ۴ارديبهشت ماه در حالی در زندان اوين به همراه  ١٩وی در تاريخ 
اعدام شد که ديوان عالی کشور هيچ رايی را مبنی بر تاييد حکم اعدام او به 

خانواده يا وکاليش ابالغ ننموده و بر خالف آيين نامه اجرايی زندان ها، وی را 
 . حتی بدون اطالع به خانواده و وکاليش اعدام نموده است

ارديبهشت طی آخرين تماسی که با خانواده خود داشت، هيچ  ١٧وی روز جمعه 
خبری مبنی بر ابالغ حکم اعدام از طرف ديوان عالی کشور به خانواده اش 

خانواده شيرين علم هولی روحيه او را در آخرين مالقات و آخرين . نداده است
هر چند که وی طی . تماسی که با وی داشته اند، بسيار خوب توصيف کرده اند

دو هفته گذشته برای انجام مصاحبه تلويزيونی و اعتراف گيری به شدت تحت 
 . فشار بوده است

شيرين علم هولی يکی از قربانيان خشونت در دستگاه قضايی ايران است که از 
بدو دستگيری همواره با او به روالی ناعادالنه برخورد شده و در نهايت نيز در 

کمال ناباوری و بدون هيچ اطالع قبلی و بر خالف تمام موازين قانونی اعدام 
 . گرديد

 
 

 چهار تن از اعضاي انجمن صنفي معلمان 
 كردستان بازداشت شدند 

 
 : خبرگزاری هرانا

عصر امروز چهار تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان از سوی 
 . نيروهای امنيتی بازداشت شدند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، آقايان پيمان نودينيان، ملکی، زارع و زندی نيا، 
چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان از سوی نيروهای امنيتی 

 . بازداشت شدند
بنا بر اين گزارش، در طی روز های اخير فشار بر فعاالن صنفی معلمان در 

 . سراسر ايران افزايش يافته است
شايان ذکر است، صبح امروز نيز پس از گذشت يک روز از پايان هفته معلم 

 . فرزاد کمانگر، معلم زندانی در زندان اوين اعدام شد
 
 

 واي جنگل را بيابان مي كنند / صحبت از پژمردن يك برگ نيست
 فردا . ش

 
" مهدی و علی"، "شيرين و فرهاد"، "فرزاد کمانگر“خبر اعدام جوانان وطن
 . چون پتکی فرود آمد

 . هنوز هم باورم نمی شود
 

را از زندان هر باربا اشتياق بيشتری می خواندم و از " فرزاد"آخرين نامه های 
پايمردی و شجاعت او که نمونه ای از نسل جوان وطنم بود ماالمال از غرور می 

شجاعتی که در سايه آن سرشار از اميد بود و حتی پس از تاييد حکم اعدامش . شدم
شمع " صمد"همچنان استادش . هم در سراسر نوشته هايش شور زندگی موج ميزد

که نه خورشيدی بود که از تابش خود همه را گرم می کرد و شاگردانش را به 
نامه همين کودکان که آزادی او را درخواست . سوی فردايی بهتر رهنمون می شد

 . کرده بودند حتی از نامه های خود او نيز تکان دهنده تر بود
، هيچيک را قبل از "مهدی و علی"و نه " شيرين و فرهاد"، نه "فرزاد"نه 

سالگی خبر  ١٧اما خبر اعدام آنها همانطور که در . دستگيری شان نمی شناختم
خون را در رگهايم منجمد کرد و " مختوم، توماج، واحدی و جرجانی"کشته شدن 

نفس را در سينه ام به شمارش انداخت، برايم باور نکردنی بود و همچون 
شرم از آنکه مام وطن چنين . عرق شرم را بر پيشانيم نشاند ۶٧روزهای تابستان 

 . ديوسيرتانی را در دامان خود پرورانده و اين خفاشان شب هم ميهنان ما هستند
 

ای کاش غريبه بودند و اجنبی که دستکم از کرده شان و سبعيتشان تا اين حد 
 . سرافکنده نمی شديم
 !!! راهشان پر رهرو باد

 
 فردا از داخل کشور . ش
 

 

 

 

 

 
 
 

 با اين همه اعدام 
 

 ، كه كنون دچارِ سرسام شده ست، ”رهبر“
 وز بي خردي دشمنِ اسالم شده ست، 

 
 با اين همه اعدام، ببيند فردا 

 .كاسالم و نظام ِ اوست كاعدام شده ست
 اسماعيل خويی                                                        
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 اعدام جوانان وطن، پيام خامنه اي در آستانه سالگرد كودتا 
 علی کشتگر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
، پنج تن از شهروندان جوان ايران ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩سحرگاه امروز يکشنبه 

به گناه وفاداری به عقيده و انديشه خويش و مقاومت در برابر ستم و بيداد 
 .حکومت جمهوری اسالمی به جوخه اعدام سپرده شدند

شيرين علم هويی، فرهاد وکيلی، مهدی اسالمی، علی حيدريان و آموزگار در بند 
فرزاد کمانگر که انجمن های صنفی معلمان خواستار آزادی بی قيد و شرط وی 
شده بودند همگی گل هايی از گلستان بزرگ ايران بودند که به دستور ضحاک 

 .زمان امروز در اوين پرپر شدند
چرا رژيم در بحران غوطه ور و سراپا فاسد خامنه ای با وجود اعتراضات 

جهانی و درخواستهای گوناگون سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر به اين 
 جنايت هولناک دست زد؟ 

اعدام وحشيانه اين پنج شهروند ايرانی نشانه ثبات و يا قدرت حاکمان ايران 
برعکس نشانه وحشت رژيم از عمق و ابعاد نارضايتی و نفرتی است که . نيست

در سراسر ايران عليه حکومت جبار و فاسد علی خامنه ای و گماشتگان نظامی و 
 . امنيتی او موج می زند
خرداد که خامنه ای و ايادی او با خيانت در امانت،  ٢٢سالگرد کودتای ننگين 

رای ملت را دزديدند و پاسخ دادخواهی و اعتراض مسالمت آميز مردم را با 
 . رگبار مسلسل، شکنجه و تجاوز دادند، نزديک است

در يازده ماه گذشته جنبش دموکراسی خواهی مردم به برکت پيکار مداوم نسل 
جوان و مبارزه شجاعانه و پيگير هزاران هزار دانشجو، روشنفکر، معلم، 

کارگر، روزنامه نگار و رهروان حقوق بشر، مردم ايران را در برابر استبداد 
حاکم متحد و مصمم ساخته و حمايت جهانيان را نسبت به مبارزه شرافتمندانه 

 . مردم عليه زشت ترين استبداد قرن بيست و يکم بر انگيخته است
در تاريخ طوالنی مبارزات مردم ايران برای دموکراسی و عدالت، هيچ زمان 

ملت از هر قشر و طبقه و هر فکر و عقيده ای تا به اين حد بر سر حقوق 
ايرانيان در اين . شهروندی و واژه آزادی، يک دل، يک زبان و متحد نبوده است

يک سال گذشته در مقابله با رژيم سفاک خامنه ای و ايادی او در يافته اند که تا 
روز پيروزی نهايی فرشته آزادی بر اهريمن استبداد و ستم بايد همه اختالفات و 

تمايزات خود را تحت الشعاع خواسته مشترک خود که آزادی انتخابات و استقرار 
اين درک ملی که از نخستين روز پس از . دموکراسی در ايران است قرار دهند

کودتا با شعار نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم، همه ما را از هر فکر و عقيده 
ای در برابر استبداد و در راه استقرار آزادی هم راه و هم گام کرده حکومت 

 . خامنه ای را روز به روز وحشت زده تر، بحرانی تر و فرسوده تر ساخته است
آدم کشی راه حل و تنها پاسخی است که حکومت در حال زوال خامنه ای برای 

 . فرار از مرگ می شناسد
حاکمان بدنام و منزوی جمهوری اسالمی بر اين خيال باطل اند که با قربانی 

گرفتن از ميان مخالفان، وحشت را از اردوی از هم گسيخته خود به ميان مردم 
در حالی که همه اين جنايات مردم را مصمم تر و عليه آنان متحد تر . می برند

خواهد ساخت و جامعه جهانی را بيش از پيش به حمايت از مردم ايران ترغيب 
 . خواهد کرد

خرداد پيامی  ٢٢اعدام اين پنج شهروند ايرانی با توجه به نزديک شدن سالگرد 
پيامی برای ايجاد . است از جانب خامنه ای به مردم و به فعاالن جنبش سبز

 . ارعاب و پشيمان کردن ملت از ادامه اعتراضات در سالگرد کودتا
جای آن دارد که در پاسخ به اين پيام جنايت بار، ايرانيان در همه جای جهان و از 

هر گروه و عقيده ای همراه و متحد با هم به واکنش ها و اعتراضات مشترک 
رهبران شاخص جنبش سبز نيز بايد بدانند که هرگونه سکوت يا . متوسل شوند

تزلزل در محکوم کردن فوری اعدام اين زندانيان سياسی ايرانی به هر بهانه و 
مصلحتی که باشد خدمت به منويات ارعاب گرايانه خامنه ای و ايادی او و ايجاد 

 . ترديد در صفوف جنبش سبز خواهد بود

 در سوگ فرزاد كمانگر كه نبايد مي رفت 
 مجيد تمجيدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اخبار روز
بعضی آدمها آنقدر در دل آدم جای ميگيرند که با رفتنشان انگار بخشی از خود 

نزديک . روح و جان آدم کنده ميشود, انگار تکه بزرگی از بدن. آدم نيز می رود
سال فرزاد کمانگر با تسخير روح و جان بسياری از ما آنقدر در دلمان جای  ۶به 

سال با  ۶فرزاد کمانگر . گرفت که رفتنش حفره ای پر نشدنی در قلب همه ماست
شاد و سرشار از زندگی و انسانيت و , رنجنامه ها و نامه هايش برگهای رنگی

گزارشی از قطره قطره پرداخت بهای سنگين مبارزه برای آزادی را در کتاب 
اما بويژه در مورد فرزاد کمانگر . سياه جامعه ايران به رشته تحرير در آورد

فرزاد کمانگر با بودنش به زندگی ". کاش ارزش آزادی به قيمت جان آدمی نبود"
 .جلوه ای بسيار زيبا ميداد

به جرم دفاع , فرزاد کمانگر معلم کودکان کاميارانی به جرم آموزش انسان بودن
به جرم دفاع از محيط زيست و به جرم دفاع از حقوق کارگران و , از حقوق بشر

در , زحمتکشان به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و عضويت در سازمان پ ک ک
سال تحمل سخت ترين شکنجه های  ۶دستگير و پس از  ٨۵مرداد ماه سال 

ارديبهشت  ١٩دقيقه ای به اعدام محکوم و روز  ۶جسمی و روحی در يک دادگاه 
 .نفر از ديگر زندانيان اعدام شد ۴به همراه 
امضاء  ٢٠٠٠طومار , امضاء اولياء دانش آموزان و اهالی کامياران ١١٠٠

اعتراض تشکلهايی داخلی مثل سنديکای , شهروندان شهرهای مختلف ايران
امضای صدها نفره و همدردی هزاران شهروند , معلمان, کارگران شرکت واحد

تالش بين المللی برای آزادی فرزاد که در نتيجه آن , ايرانی با خانواده کمانگر
آی يو , فدراسيون کارگری نروژ, تشکل های بسياری از جمله آموزش بين الملل

, سازمان جهانی معلمان, اس ای دی, سی.تی.آی, اف.تی.آی, آی. ايی, اف
اتحاديه , کنگره اتحاديه های کارگری انگلستان, سنديکاهای کارگری آرژانتين

سازمان زنان , فدراسيون اتحاديه های کارگری پاکستان, های کارگری استراليا
و , اتحاديه کارگران پست کانادا, پنجاب-کارگر و کنفدراسيون کارگران پاکستان

صد ها مقاله و شعر و هزاران فرياد اعتراض نيز متاسفانه نتوانست فرزاد 
 .کمانگر را از مرگ نجات دهد

حکم مرگ فرزاد کمانگر همانطور که مامورين وزارت اطالعات به خود او 
گفته بودند برای زهر چشم گرفتن از کسانی که با احزاب برانداز همکاری ميکنند 

دقيقه ای  ۶و ابزار بهبود رابطه با همسايگان ايران بسيار پيشتر از آن دادگاه 
از جريان مفقود شدن بخش اعظم , الريجانی, رئيس قوه قضاييه. صادر شده بود

پرونده فرزاد توسط قاضی مرتضوی بسيار بيشتر از خود فرزاد و وکيل ايشان 
از زندانبان , همگان. مسئله بر سر صحت و عدم صحت اتهامات نبود. مطلع بود

حکم قطعی . و دادستان و رئيس قوه قضاييه در واهی بودن آنها شکی نداشتند
قدرت همبستگی با فرزاد کمانگر و . اعدام فرزاد بسيار پيشتر صادر شده بود

. اعتراض به حکم اعدام او و شرايط سياسی کشور بود که آن را عقب ميانداخت
. کاش قدرت و وسعت اين همبستگی بويژه در داخل کشور بسيار گسترده تر بود
. کاش در اعتراض به حکم اعدام فرزاد کمانگر ايران به وسعت کامياران بود

فرهنگی پاسداری از زندگی در ميان ما و کل جامعه ايران  -کاش سنت اجتماعی
دريغ آنکه با اعدام فرزاد کمانگر امکان . بسيار غنی تر از سنت سوگواری بود

ابراز قدردانی بيکران از آنچه که از ايشان آموختيم و لحظه های زيبايی که 
 .برايمان آفريد را نداريم
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 وصيت نامه جان باخته ي راه آزادي مهدي اسالميان  
 
 
 
 
 
 
 
متن زير پياده شده از يک فايل صوتی : فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران

است که توسط شهيد راه آزادی مهدی اسالميان خطاب به جوانان گفته است و 
نسخه ای از آن در اختيار ما قرار دارد در آينده نزديک آن را در اختيار عموم 

 . قرار خواهيم داد
ايران سرزمين ماست،ايران سرزمين ما ست،ايرانی که آب و خاک و ناموسش و 

عربزاده هايی که لباس اسالم و . سال است که به تاراج می رود ٣٠ثروتش 
عرب زاده هايی که نقاب بر .روحانيت بر تن دارند و خود را زاده ايران می نامند

ی خود قرار داده  چهره کريه و پليد گذاشته اند و به اصطالح قيام حسينی سرلوحه
 آيا قيام امام حسين عليه السالم ظلم بر ظلم بود؟ .اند

و با شعار مردم ساالری دروغين و با استفاده از احساسات دينی مردم مسلمان 
و در حال جنگ سرد با مردمند و حقوق . کشورمان ايران را به اسارت برده اند

حقه مردم و جوانان اين مرز و بوم را با توسل شکنجه و زور با اهرم های فشار 
و بزرگترين . و به اصطالح سربازان گمنام امام زمان عج اهللا زير پا گذاشته اند
و به راستی .ديکتاتوری مذهبی جهان را در کشور کامال مسلمان پياده کرده اند

خود را نهاد بر حق خدا و امام زمان می دانند و بانوشتن سناريوهای کثيف و 
توطئه های وحشتناک سعی در از بين بردن آرمانها و آرزوهای حقيقی نسل 

 . جوان مملکت هستند
با توطئه های همچون انفجار حسينيه سيد الشهدای شيراز و با توسل به اشخاصی 

و با ابزارهايی از خانواده هايی کامال .به اصطالح اپوزيسيون خارجی رقم زدند
و اشخاصی مثل من که . مذهبی و شناخته شده اين پازل خود را تکميل می کنند

 . پی به اعمال ننگين آنها برده اند به نابودی کشاندند
در اين مدت که من بی گناه در انفرادی بودم و در قفسهای بی رنگ و لعاب و 

ديوارهای خسته از خون درس آزادگی و آزادمردگی را زير سايه مربوط خود ياد 
گرفتم و ناله های زنده مردان آزاده را که از البالی ترک های ديوارها به عنوان 

تا کشور و دين مبين اسالم را که در . يک رسالت بزرگ بر دوش شما نهادم
چنگال علفهای هرز که ريشه در منجالب دارند نجات دهيد و بدانيد من و امثال 

 . من که پی به توطئه شومی که عليه مردم ايران است برديم
خون خود را فدای وطن و ناموس و دين و راه حقيقت کرديم تا شايد باری ديگر 
دستهای پليد و خون آلود خفاشان که نبض و رگهای حياتی مملکت را در دست 

دارند برای شما پدران و برادران و آيندگان روشن شودو بدانيد هر کس در برار 
 . ظلم سر سجده فرود آرد همرزم ظالم است 

من به جوانها توصيه می کنم دستهای گرم و پر محبت خود را در هم گره زنيد و 
دنباله روی کسانی که جان و مال و ناموس خود را فدای اين مرز و بوم کرده اند 
و سينه خود را سپر نيزه های دروغين ظالمان و کافران واقعی کرده اند باشيد تا 

 . شايد تاريخ بار ديگر سرنوشت را به نفع مردم آزاده ايران رغم زند
دز آينده نزديگ کتابی چاب خواهد شد به نام سفر سنگ اين کتاب گوشه ای از 

شکنجه و اسارت و اتهامات بی پايه و اساس من در قفس برای شما بازگو خواهد 
تا اهداف شوم اين مزدوران رژيم ديکتاتوری بار ديگر برای شما روشن . کرد
 . من مسلمانم و مسلمان خواهم ماند. شود

 
 مهدی اسالميان 

 زندان رجائی شهر کرج  ١سالن  ١بند
١٣٨٨/ ١٨/١٢  

 

 كولي دختر روسي مي خواند ” ناتاشا“

 تورج پارسي 

  
 فدريكو گارسيالوركا“گيتار شيون آغاز مي كند “ 

 
 همه ي سرزمين ها صاحب دارند

 هيچ درختي نيست كه مال همه باشد
 تنها جايي كه من آزادم روي اين جاده است
 مي ترسم كه جاده ها را نيز از آن خود سازند

 .من به مالكيت همه ي آنها مي خندم و مي ميرم 
 دست هايم هميشه ي هميشه، پتي است

 اما من در همه چيز شريكم 
 .حتا در رخت هايي كه به بند آويزان مي كنند تا خشك بشود 

 من عاشقم ، من مي خوانم ، من مي رقصم 
 من غمگين ترين و دلشاد ترين 

 آواز هايم را در جاده ها مي سازم و مي خوانم 
 آه اگر اين گيتار نبود من چگونه فرياد مي كشيدم ،

 چگونه مي گريستم ؟
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 كوردستان   آسمان غمزده
 کامران امين آوه 

 
 اخبار روز 

 هر شب ستارهای به زمين ميکشند 
 وبازاين آسمان غمزده، غرق ستاره هاست 

 سياوش کسرايی 
 

سوگ   به  يی ست که کوردستان شاهد ماتم و درد ملت زخم ديده  باز آسمان غمزده
توسط  ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩دم  ، در سپيده معصومانه  است که  فرزندانی نشسته

اولين و   اين نه. شدند  دار کشيده  ماموران مرگ و خوف جمهوری اسالمی به
دست حاکمان جور و ستم در   به  های سرخ ملتی ست که آخرين غنچه  نه  متاسفانه

  سرخی است که  تاريخ کورد سرشار از هزاران الله. می شوند  کوردستان پژمرده
 . اند آزادی آن کرده  مادران سرزمين من پيشکش راه

سکوت واداشت و از مردم صلح   آيا با ايجاد رعب و وحشت می توان ملتی را به
ی بزرگتری  طلب آن چشم ترس گرفت؟ آيا اين حرکت در راستای شروع فاجعه

بيشتر مردم   حاکمان امروزين ايران اسالمی برای سرکوب هر چه  نيست که
جمهوری اسالمی   اند و طبق روال تاريخ سی و چند ساله ايران تدارک ديده
 اولين قربانيان مرگ آن باشند؟   کوردها بايد هميشه

دار روند   پيشواز چوبه  می بايست به  فرزاد کمانگرها چی بود که  راستی گناه  به
های اين عزيزان و  نامه  های سربين شود، آنهايی که هايشان آماج گلوله يا سينه

های  آن نغمه  سراينده  خوبی می دانند که  باشند به  بخصوص شهيد فرزاد را خوانده
اش، نمی تواند در پی آزار  کودکان و سرزمين غم ديده  مهر و محبت و عشق به

اصطالح ملی آقايان حاکم باشد ، اما چی می   کسی يا خطری برای امنيت ناامن به
  قانون بی قانونی تبديل شده  خون کشيدن فرزندان سرزمين من به  به  توان کرد که

آتش کشيدن آن   خاطر پايمال کردن حقوق آن و کشتن، غارت و به  از کسی به  که
 . بازخواستی نمی شود

مدتی   شايد بتوان با سرکوب و کشتار، صدای آزاديخواهان را برای کوتاه  
  بی گمان راه  خاموش کرد اما نمی توان جلوی زايش قهرمانانی را گرفت که

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 
برای ايجاد رعب و وحشت   های قهريه کارگيری شيوه  به. خواهند داد  ها را ادامه

  چه"راستی   خاموش کردن ندای بر حق و انسانی مردم ما نخواهد شد به  قادر به
  برای کسب آزادی خود پيگيرانه  کسی می تواند ملتی را محو و نابود سازد که

  ١ ."است بهای اين آزادی را بپردازد  می کند و آماده  مبارزه
 
 جواهر لعل نهرو  .١
 

 فراخوان به اعتراضات سراسري در خارج از كشور
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
اعالم يک هفته  ،از امروز در کشورهاي مختلف اروپا و در کانادا و امريکا 

اعتراض بر عليه اين اعدامها کرده و با سازمان دادن ميتينگ و تظاهرات و 
در مقابل سفارت خانه ها و در مراکز شهرها به اعتراضي  ،اعتراضات متعدد

گسترده عليه اعدام فعالين سياسي و گسترش موج اعدامها در ايران خواهد 
از مردم آزاده در سراسر جهان دعوت ميکنيم که در اين اعتراضات . پرداخت

و خود مبتکر سازمان دادن اين اعتراضات در محل زندگي خود . شرکت کنند
جمهور . اين جنايت رژيم اسالمي را بايد با تمام قدرت جواب بدهيم. بشويد

  .اسالمي بايد متوجه بشود اين جنايات بي جواب نخواهد بود
 .در هر جايي که هستيد به اين جنايات حکومت اسالمي اعتراض کنيد

 ننگ و نفرين بر جانيان اسالمي حاکم بر ايران
 مرگ بر حکومت جنايتکار اسالمي
 گرامي باد يا د جانباختگان راه آزادي

 
 ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -فراخوان کميته نروژی

 در انتظاراعدام های ديگری ننشينيم
 

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، (خبر تکان دهنده اعدام پنج تن 
 (شيرين علم هولی و مهدی اسالميان

از فرزندان رنج و کار خلق کردستان، شوک بزرگی را بر جان خسته همه 
 .آزاديخواهان و مبارزان راه آزادی و دموکراسی وارد آورد

 
 !هموطنان

در اين شرايط حساس از تاريخ ايران، حاکمان تماميتخواه و بيرحم، به زعم خود 
اين . با کشتن پاکترين جوانان اين ديار می خواهند ترس را بر جامعه حاکم کنند

غافالن نمی دانند که اگر فرزاد و فرزادها را به جوخه اعدام بسپارند، شاگردان 
رژيم جنايت و جهل در . فرزاد و همرزمان او، راه را بر آنان خواهند بست

آستانه خرداد خونين و از ترس حرکت واعتراض مردم در صدد براه انداختن 
 .حمام خون ديگريست

ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران در اعتراض به اعدام اين  -کميته نروژی
 عزيزان ، فردا دوشنبه 

صبح در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در اسلو تجمعی اعتراضی  10ساعت 
 .خواهد داشت

رژيم جهل و جنايت اسالمی بداند که ما در مقابل اين وحشيگری ها ساکت و 
از اين رو ما از همه آزاديخواهان و مبارزان راه آزادی و . خاموش نخواهيم ماند

 .عدالت اجتماعی می خواهيم که در اين راه با ما همراه شوند
 10می ساعت  10دوشنبه : زمان و مکان 

 .صبح در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در اسلو
 

 ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی
 
 

 تظاهرات اعتراضی در روز دوشنبه : بلژيک
 

بلژيک کليه ايرانيان  -کميته دفاع از مبارزات مردم ايران : گزارش دريافتی
در برابر سفارت  ١٨مه ساعت  ١٠ساکن بلژيک را فرامی خواند تا فردا دوشنبه 

زندانی  ۵اين برنامه اعتراضی بدنبال اعدام . جمهوری اعدام و جنايت تجمع کنند
سياسی در اوين انجام خواهد گرفت و حمايت و همراهی کليه نيروهای ايرانی و 

 غير ايرانی بلژيک را می طلبد تا متحدانه فرياد اعتراض خود را بلند کنيم 
فردا با در دست داشتن عکسهای عزيران جانباخته و شعارهای ضد رژيم 

جمهوری اسالمی به حمايت از مبارزات مردم ايران و زنده نگاه داشتن عزيران 
 . جانباخته می پردازيم

 
 بلژيک  -کميته دفاع از مبارزات مردم ايران 


