
67         در آستانه سالگرد فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در سال   
!                موج شکنجه و صدور احکام اعدام، بيداد می کند  

 
بويژه بازداشت _  اخبار واصله از ايران، حکايت گر وضعيت وخيم  زندانيان سياسی کشورمان

ا به گزارش سايت دانشجويی بن.  است_ شده گان خيزش های دانشجويی و مردمی اخير
اميرکبير، آندسته از دانشجويیان و اعضای دفتر تحکيم وحدت که در اختيار دادستانی تهران و 
حفاظت اطالعات سپاه هستند، جهت اعتراف گيری، اقرار به جرائم ناکرده و شرکت در شوهای 

ضرب و شتم . ، تحت شديدترين شکنجه های قرون وسطايی قرار دارند"هويت"تلويزيونی 
شديد، بی خوابی دادن های چند روزه، ريختن آب داغ در گوش، آويزان کردن از ارتفاع چند 

متری، ايجاد آلوده گی صوتی برای تخريب اعصاب دانشجويان، محروميت از آب آشاميدنی و 
غذای کافی، جلوگيری از دسترسی کافی به دستشويی، تهديد به آزار جنسی و فحاشی مداوم، از 

گفته می شود که دو . ه شکنجه های جسمی و روحی هستند که وسيعًا بکار گرفته می شوندجمل
مشغول " مرتضوی"مستقيمًا زير نظر " نخعی"و " بخشی"باز جو و شکنجه گر بنام های 

زهرا "در هفته های اخير عالوه بر کشته شدن . سازماندهی اين جنايات قرون وسطايی هستند
در زير ) پيشمرگه سابق کومه له" (فرهمند صادق وزيری"و ) اناداخبرنگار تبعه ک" (کاظمی

شکنجه، به گفته برخی منابع اپوزيسيون حداقل پنج نفر از بازداشت شده گان وقايع اخير، بی سر 
و صدا اعدام شده اند از جمله مبارزی بنام سيامک محمدی اهل آمل و ساکن محله فقير نشين 

.اکبر آباد اسالمشهر  
نيز اعتراف کرده ) سايت دريچه( يکی از سايت های وابسته به جناح تماميت خواه چندی پيش

اخير حکم اعدام صادر شده است " آشوب های"بود که حداقل برای ده نفر از دستگير شده گان 
. که جهت تائيد نهائی به ديوان عالی رژيم ارجاع داده شده اند  

 فوق الذکر، بايد گفت که موجی از شکنجه، اعدام به همين خاطر و با توجه به اخبار تکان دهنده
و حبس های طويل المدت، هزاران زندانی سياسی کشورمان را تهديد می کند و بعيد نيست در 

 شهر يور، جنايات 10 و يادمان اين جانباختگان در 67آستانه سالگرد فاجعه کشتار تابستان 
 شهريور 10ی برگزاری وسيع سالرزوز از اينرو هم بخاطر تدارک برا. مشابه ای تکرار شود

و هم برای نجات جان انبوه بازداشت شده گان و زندانيان سياسی، الزم است نيروهای آزاديخواه 
و بشر دوست، کارزار گسترده ای را برای جلو گيری از جنايات رژيم و برای اعمال فشار بر 

.ان، بر پا کنندنهادهای بين المللی، جهت اعزام فوری يک هيات تحقيق به اير  
.هر گونه سستی در اين وظيفه عاجل و انسانی، ميتواند به قيمت فجايع جبران ناپذيری تمام شود  

                      
)راه کارگر(                                     کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  
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