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،تق و تق در، آشفته کرد رویای شبانه ام را و به ھم ریخت قافيه الالیی ھای نانوشته مادرم را که زمزمه ميکردم
چشمبند بزن…

دستھا جلو، دستبند! … راه بيفت
از سلول کوچکم کشان کشان بيرونم آوردند، راھم را بلد بودم ، بھتر از نگھبانھای پيری که مثل در سلولھا فرسوده شده بودند.

.بھتر از بازجوھایم تعداد پله ھای زیرزمين زیر ھواخوری را می دانستم. انگار سالھا بود این زندان را زیسته بودم
حتی ميتوانستم جای پاھای زندانيان قبل از خودم را ببينم. ھنگام پائين آمدن از پله ھا از زیر چشم بند تعداد پاھای حاضران را

.… ميشمردم، یک… دو …. سه …چھار… پنج…. شش
آمده بودند تا قدرت خود را روی یک انسان نمایش دھند و آنگاه که می ایستادم شعری مرا زمزمه ميکرد، ”خدایا من کجای زمين

”…ایستاده ام
و با اولين ضربه ناتمام ميماند شعر و می بستنم به تخت … چقدر می ترسيدم …. نه از درد شالق، از اینکه در قرن ٢١ در قرن

.گفتگو، در دھکده جھانی ھنوز کسانی با شالق، فاتحانه بر بدن انسان رنجوری بکوبند و بخندند
چقدر ميلرزدم…نه به خاطر درد ضربات و مشت و لگد، ترسم از پایمال شدن ارزشھای انسانی بود در سرزمينی که منشور اخالق

.برای جھانيان مينویسد
چقدر وحشت برم ميداشت… نه از درد شوک الکتریکی، از پزشکی که معاینه ام ميکرد و با نوک خودکارش بر سرم ميکوبيد که

.خفه شو.. خفه شو.. آنھم در حالی که قرنھا از سوگندنامه بقراط گذشته بود

با صدای شالقشان که آن را ذوالفقار می ناميدند به گوشه ای دیگر از دنيا ميرفتم آنجا که دغدغه فکری انسانھایش نجات
سوسمارھای آفریقا و مارھای استراليا است، آنجا که حتی به فکر مارمولکھای فالن جھنم دره در ناکجا آباد دنيا ھستند. اما این

جا … این جا .. وای … وای
با ھر ضربه ذوالفقار سالھا به عقب بر ميگشتم، به عھد قاجار به مناره ای از سر و گوش و چشم، به دھه ھيتلر به عصر تاتار و

مغول و بربر و .. باز می زدند تا به ابتدای تاریخی که خوانده و نخوانده بودم ميرسدم اما باز درد تمامی نداشت. بيھوش ميشدم و
ساعتی بعد در سلولم دوباره به دنيا می آمدم و چون نوزادی شروع به دست و پا زدن ميکردم و شعری مرا به خود ميخواند. ”تولد

.”نوزادی را دیده ام/ برای ھمين ميدانم جيغ کشيدن و دست و پا زدن/ اولين نشانه ھای زندگی و زادن است
.. فردا شب باز صدای درد و باز

یکی ميزد به خاطر افکارم، دیگری ميزد به خاطر زبانم، سومی ميپنداشت که امنيت ملی را به خطر انداخته ام، چھارمی ميزد تا
.ببيند صدایم به کجای دنيا ميرسد

حال باز شب است، از آن شب ھا مدت ھا گذشته ولی به ھم می ریزد ھر صدایی رویا و خواب شبانه ام را و نيمه شب آوایی در
”گوشم نجوا ميکند، ”به خواب ای گل، نه اینکه وقت خوابه، بخواب جونم که بيداری عذابه

فرزاد کمانگر - زندان اوین – دیماه ١٣٨٨

ماد کشته شدن فرزندان ایران زمين را به ھمه ی کردان و ایرانيان آزاداندیش تسليت می گوید.پ

 برنامه ھای آینده
تالش برای گسترش مبارزات مدنی بی خشونت در جامعه -

شعار نویسی روی اسکناس و دیوار ھا -
 حضور در خيابان ھا در غروب پنجشنبه ھا -

خبررسانی در سطح جامعه -

 خالصه ی خبرھا
بی بی سی: دادسرای عمومی و انقالب تھران با صدور اطالعيه ای اعالم کرد که بامداد یکشنبه پنج نفر به اتھام مشارکت در
بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به پژاک در زندان اوین اعدام شده اند. این اطالعيه اعدام شدگان را فرزاد کمانگر، علی

حيدریان، فرھاد وکيلی، شيرین علم ھولی و مھدی اسالميان معرفی کرده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تھران
اتھام این افراد را "عمليات تروریستی از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شھرھای ایران" متھم کرده است.پ

بی بی سی: خليل بھراميان وکيل مھدی اسالميان و فرزاد کمانگر به بی بی سی فارسی گفت که از موکل وی "حداکثر 10
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دقيقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غيره و بعد از آن ھم وقتی که من (به قاضی) گفتم (به عنوان وکيل) حرف برای گفتن
دارم به من جواب داد که مطالب خود را بنویسيد؛ من دارم می روم برای نماز. (بنابر این) حتی در نھایت قاضی حرف مرا نشنيد."

پ

رادیوزمانه: گروھی از نھادھای بين المللی مدافع حقوق بشر، احزاب سياسی و ایرانيان خارج از کشور در نقاط مختلف جھان،
نسبت به اجرای حکم اعدام پنج نفر زندانی سياسی کرد در ایران که سحرگاه دیروز یک شنبه صورت گرفت، اعتراض کرده اند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران با صدور بيانيه ای، ضمن محکوم کردن این اعدام ھا، گفته است که اعدام ناگھانی پنج
زندانی سياسی نمایانگر سياست دولت ایران برای استفاده از ترور و خشونت در قبال چالش ھای پيش رو و ارعاب مخالفان

است. پ

رادیوفرانسه: پس از اعالم اجرای حکم اعدام پنج نفر از زندانيان سياسی در زندان اوین، صدھا نفر از ایرانيان مقيم پاریس عصر
امروز در ميدان "تروکادرو" ی این شھر اجتماع کردند تا به این اعدام ھا اعتراض کنند. شعارھای جمعيت معترض بيشتر به

محکوميت عمل دولت ایران در اعدام زندانيان سياسی مربوط می شد. ساعتی پس از آغاز این تجمع، جمعيت خشمگين بسوی
سفارت ایران راه افتادند و پس از رسيدن به سفارت بسمت ساختمان آن رفته و به در و پنجره ھا و تابلوی سفارت حمله کردند.
بگفته شاھدان عينی استمرار این حمالت به دخالت پليس فرانسه انجاميد و ماموران پليس دھھا ایرانی حمله کننده به سفارت

ایران را دستگير و بازداشت کردند.پ

بی بی سی: رضا منوچھری وکيل زندانيان اعدام شده گفت خانواده ھای این پنج نفر در نظر داشتند که به نشان اعتراض در برابر
دانشگاه تھران تحصن کنند اما پيش از آنکه این تصميم خود را عملی کنند نيروھای انتظامی، منطقه مورد نظر را محاصره کرده
بودند و به این ترتيب از تحصن در برابر دانشگاه تھران باز ماندند. در ھمين حال تحصن اعتراضی دیگری از روز گذشته در شھر
سليمانيه عراق آغاز شده که به گفته آقای منوچھری تا فردا ساعت 5 بعد ازظھر ادامه خواھد داشت. آقای منوچھری گفت

اعتراضات پراکنده ای ھم در پيرانشھر، کامياران، سقز، مھاباد و منطقه باغ شایگان سنندج شکل گرفته که در برخی موارد به نا
آرامی ھایی انجاميده است. وی افزود با توجه به نا آرامی ھای اعتراض آميز، فضای این شھرھا به شدت امنيتی شده است.
شيرین کمانگر، خواھر فرزاد کمانگر و عبدهللا حيدریان برادر علی حيدریان که ھر دو از افرادی بودند که روز گذشته در زندان اوین
اعدام شدند ھم در گفتگو با بی بی سی فارسی اعالم کردند، زمانی که برای تحویل گرفتن جنازه برادرانشان مراجعه کردند،

ھيچ مرجع مشخصی به آنھا پاسخ نداده و در نھایت ھم از آنھا خواسته شده که فردا (سه شنبه) مراجعه کنند.پ

دویچه وله: خانواده ھای اعدام شدگان روز ١٩ اردیبھشت، ھنوز پيکر فرزندانشان را تحویل نگرفته اند. از آنان خواسته شده ھنگام
تشييع پيکرھا امنيت شھرھا بر ھم نخورد. خانواده ھای چھار اعدامی کرد قصد دارند فرزندانشان را در کردستان دفن کنند. پ

کلمه: ميرحسين موسوی در رابطه با اعدام پنج فعال کرد در روز یکشنبه بيانه ای صادر کرده است. در این بيانيه آمده است:
"اعالم اعدام ناگھانی پنج نفر ازشھروندان کشور بدون آنکه توضيحات روشن کننده ای از اتھامات و روند دادرسی ومحاکمات به
مردم داده شود شبيه روند ناعادالنه ای است که در طول ماه ھای اخير منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان

ومردان خدمتگزار وشھروندان عزیز کشور ماشده است.وقتی قوه قضائيه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت
ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم

قضایی از آمران وعامالن جنایتھای کھریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان وروزھای25 و30 خرداد وعاشورای حسينی ميگذرند
وپرونده ھای فساد ھای بزرگ را باز نشده می بندند وبه صورت ناگھانی در آستانه ماه خرداد، ماه آگاھی وحق جویی پنج نفر را با

حواشی تردید بر انگيز به چوبه ھای دار می سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به دنبالش بودیم؟"پ

رادیوفردا: پنجشنبه ی گذشته صدھا نفر در کابل برای دومين بار در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و با دادن شعارھایی به آنچه
که بدرفتاری جمھوری اسالمی با پناھندگان و آوارگان افغان ميخواندند، اعتراض کردند. تظاھرکنندگان خواستار توقف اعدام

پناھجویان افغان در ایران بودند. در این تجمع شماری زن نيز حضور داشتند.پ

بی بی سی: مسئوالن نمایشگاه کتاب ایران کتاب ھای عباس معروفی، نویسنده ایرانی، را از نمایشگاه جمع کرده اند.در
روزھای گذشته گزارش ھایی از جمع آوری کتاب ھایی از دیگر نيوسندگان از جمله آیت هللا حسينعلی منتظری، آیت هللا یوسف

صانعی، محسن کدیور، ھوشنگ گلشيری و فروغ فرخزاد از نمایشگاه کتاب منتشر شده بود.پ

جــرس: رئيس سازمان بازرسی کل کشور، دومين دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ ٢٧ درصد، فاسد ترین دولت تاریخ جمھوری
اسالمی اعالم کرد. بنا به گزارش منابع خبری و آگاهِ جرس، مصطفی پورمحمدی طی گزارش ویژه ای که ھفته گذشته به رھبر
جمھوری اسالمی ارائه کرد، نرخ رسمی فساد دولت جدید احمدی نژاد را با ٢٧ درصد، بی سابقه ترین ميزان در بين دولت ھای

گذشته ذکر کرد. پ

رادیوفردا: غالمحسين الھام عضو حقوقدان شوراى نگھبان روز شنبه در كرسى آزاد انديشى دانشگاه عباسپور گفت با وجود اينكه
در جريان انتخابات رياست جمھورى و در شوراى نگھبان به صالحيت ميرحسين موسوى رأى داده است ولى امروز او را يك محارب

عليه نظام مى داند. به گزارش خبرگزارى فارس، آقاى الھام تاكيد كرد اين نظر وى يك نظر حقوقى است و التزام عملى ندارد.پ

اخبار دانشگاه
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بی بی سی: گزارش ھا از تجمع دانشجویان دانشگاه شھيد بھشتی تھران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد، رئيس
جمھوری ایران، در این دانشگاه حکایت دارد. در برخی از ویدیو ھای منتشر شده در یوتيوب، صحنه ھایی از برخورد نيروھای

امنيتی و تالش برای متفرق کردن دانشجویان دیده می شود. آقای احمدی نژاد امروز (٢٠ اردیبھشت - ١٠ مه) برای سخنرانی به
دانشگاه شھيد بھشتی واقع در شمال تھران رفت. دانشجویان معترض که در تصاویر ویدیویی قرار گرفته در یوتيوب، مقابل در
ورودی دانشگاه تجمع کرده اند، با سر دادن شعار به حضور رئيس دولت دھم در این دانشگاه اعتراض می کنند. فيلمی از این

تجمع در پيوست خبرنامه آمده است.پ

اخبار زندانيان
بی بی سی: احکام تعدادی از متھمان حوادث بعد از انتخابات از جمله عبدهللا مومنی، فيض هللا عرب سرخی، ھاله سحابی و
مھدی کالری در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر صادر شده که مجازات آقای مومنی کاھش یافته و احکام سه نفر دیگر تایيد شده

است. مطابق این حکم عبدهللا مومنی به تحمل ۴ سال و ١١ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. ٢٣ ماه از این مدت مرتبط با
قطعی شدن مجازاتی است که در سال ٨۶ به صورت تعليقی برای او تعيين شده بود. فيض هللا عرب سرخی، عضو شورای مرکزی
سازمان مجاھدین انقالب اسالمی، در شعبه ١۵ دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده
بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایيد شده است. ھاله سحابی، فعال زنان و از فعاالن ملی-مذھبی، در شعبه ٢۶ دادگاه

انقالب به ریاست قاضی پيرعباسی به اتھام تبليغ عليه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غيرقانونی و اخالل در نظم عمومی
در مجموع به دو سال حبس و پرداخت ٣٠٠ ھزار تومان جزای نقدی بدل از شالق محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه

تجدیدنظر تایيد شده است. مھدی کالری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، در شعبه ٢٨ دادگاه انقالب به ریاست قاضی
مقيسه به سه سال حبس تعزیری و پرداخت یک ميليون ریال جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه

تجدیدنظر تایيد شده است.پ

عبدهللا مومنی که یک ھفته پس از انتخابات ریاست جمھوری سال گذشته در تھران بازداشت شد، بعد از ماه ھا بازداشت که
چند ماه آن در سلول انفرادی و به ادعای ھمسر آقای مومنی ھمراه با شکنجه ھای جسمی و روحی بود، در دادگاه بدوی به
تحمل شش سال حبس تعزیری و اجرای دو سال حبس تعليقی (مجموعا ٨ سال) محکوم شده بود. عبدهللا مومنی روز ١۶
اسفند با وثيقه ٨٠٠ ميليون تومانی به مرخصی آمد و روز ٢۴ فروردین به زندان بازگردانده شد. فاطمه آدینه وند، ھمسر آقای

مومنی، بعد از بازگشت او به زندان گفت دليل تمدید نشدن مرخصی او، تن ندادن آقای مومنی به خواسته ھای بازجویانش بوده
است.پ

رادیوفردا: مھدى كروبى، از سران مخالفان دولت، با خانواده محمد داورى، روزنامه نگار زندانى، ديدار كرد. حسين كروبى، فرزند
آقاى كروبى در اين باره به سايت جرس گفت، پدرش تا كنون بارھا نسبت به وضعيت بازداشت و نگھدارى اين روزنامه نگار در

زندان ابراز نگرانى كرده است. محمد داورى، سردبير سايت سحام نيوز، سايت رسمى حزب اعتماد ملى، به دليل تھيه فيلم و
مدارك مربوط به تجاوز جنسى در بازداشتگاه ھاى جمھورى اسالمى، بيش از ٨ ماه است كه در زندان به سر مى برد.حسين

كروبى ھمچنين گفت محمد داورى تاكنون مقاومت كرده و تن به اعتراف ساختگى عليه خودش و انكار مستنداتى كه از زندانيان
تھيه مى كرد، نداده است. متن کامل نامه ی کروبی به دادستان تھران در پيوست آمده است. پ

student.information.center@gmail.com :پست الکترونيک
تلفن تماس:  ٠٠١٫٢۵٣٫٢٣۴٫۴٧٢۶

http://www.iransic.com :وبسایت
http://groups.google.com/group/student-information-center:عضویت در ليست پست الکترونيکی

http://twitter.com/iransic :توئيتر
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