
   سركوبگران كه هستند ؟

 

طلب مي كنند خس و خاشاك  همه ملت ايران ، همه آنهايي كه اوليه ترين حق اجتماعي و شهروندي خود را امروز

جانشان هم چون اعتراض مي كنند با خودشان  خونشان و هستند و البته طبق فرمايش آقاي خامنه اي مسئوليت

است اما در جمهوري اسالمي پس چه كساني انسان هستند و چه كساني حقشان محفوظ! هست ، پس اين از ملت

باشيد ، اگر مي خواهيد كار كنيد و  و حق زيستن دارند ؟در جمهوري اسالمي اگر مي خواهيد حق زيست داشته

بايد قداره ببنديد ، بايد اسلحه بر كمر ببنديد و ملت را بكشيد و و خون  ول باشيداگر مي خواهيد شهروند درجه ا

مثل اين سركوبگري كه !بكنيد  معترض را بر كف خيابان بريزيد تا آنوقت آزادنه هر كاري دلتان مي خواهد هر

  . برايتان معرفي خواهم كرد

 

 سيد حسن مير كاظمي



  فرمانده بسيج مسجد الهادي در تپه شمس آباد تهران

 مدير عامل كارخانه دنياي فلز واقع در اتوبان كرج

استان خرم آباد براي تير و البته ماموريت بهكاظمي در كارنامه درخشان خود دخالت در سركوب هيجده  آقاي مير

كه براي نشست دفتر تحيم وحدت مراجعه نموده  ضرب و شتم مصطفي تاج زاده در فرودگاه خرم آباد هنگامي

برايتان  در زير ضمنا.اعضاي برجسته و شناخته شده انصار حزب اهللا نيز مي باشد  ميركاظمي از.بودند را نيز دارد 

احمدي نژاد مورد بازديد قرار داده اند  نه ايشان را كه چندي پيش وزير محترم دولت محموديك عكس از كارخا

 برايتان مسلم مي سازد چگونه شهروندان خدوم و جنايتكار جمهوري واليت فقيه نيز مي بينيد و سند ديگري كه

 ! از رانتهاي مختلف استفاده مي كنند

 



 

 عرفي كنيد ، دانستن حق مردم استگفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود م !

 

   عمومي درخواست

 

از همه وبالگنويسان و ادمين هاي سايت به عنوان يك ايراني داغدار دعوت مي كنم نام وبالگهاي خويش را براي 

 ....تغيير دهند  "راه ندا  "همدردي با همه كشته شدگان راه آزادي در ايران به نام 

  استگفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم  !

 

  يرانيان در داخل كشور اطالع دهيدتوصيه هاي زير را بخوانيد و به همه ا

 : در اعتراضات و حضور خود در خيابانها نكات زير را فراموش نكنيد  



هاي اعتراض آميز از بين نمي  داشته باشدي حتي با بكار بستن همه نكات ايمني، احتمال آسيب در گردهمايي توجه

به قصد برخورد . مي شويد ر يك گردهمايي حاضرشما براي مطالبه حقوق مدني خود د. شما به جنگ نمي رويد .رود

با عصبانيت تصميم هاي . از ابتداي حركت كنترل كنيد عصبانيت خود را. فيزيكي به جمع معترضين نپيونديد

قرار مي  خشن يا قهرمانانه از خود به خرج مي دهيد و خود و ديگران را در معرض آسيب رفتار. نامناسب مي گيريد

   .دهيد

كه  بجاي تحريك و عصباني كردن آنها از شعارهايي استفاده كنيد. مردمان ايرانند يفه و افراد پليس همسربازان وظ

حرفه اي با شستشوي مغزي طوري  فقط تعداد محدودي از چماقداران. آنها را تشويق كنيد به شما ملحق شوند

 سانندحمله كنند و به مردم آسيب بر تربيت شده اند كه مي توانند به مردم عادي

حتي پرتاب سنگ به پليس ضد شورش آسيبي به آنها نمي زند، . خودداري كنيد از حمل هر گونه اسلحه گرم يا سرد

شخصي ها مجوز استفاده از استفاده از اسلحه به پليس ضد شورش و لباس. سپر و لباسهاي محافظت شده دارند آنها

مطمئن باشيد با يك كارد . از اين سالحها تلف كرده اند استفاده آنها عمري در. سالح هاي خطرناك تر را مي دهد

  .يك تفنگ بادي جز آسيب زدن به خودتان كاري از پيش نمي بريد آشپزخانه يا

 كفش شما عالوه بر راحت بودن بايد پاي شما را در. راحتي بدويد و فرار كنيد لباس و كفشي بپوشيد كه بتوانيد به

ضربه ها باتوم و زنجير را تخفيف  لباس آستين بلند و كمي كلفت، آسيب. كندبرابر لگد شدن در حمعيت محافظت 

نيروهاي امنيتي با كشيدن و گرفتن لباس افراد . به سادگي پاره نشود لباسي بپوشيد كه جلب توجه نكند و. مي دهد

  .داد لباسي بپوشيد كه به راحتي نتوان در آن چنگ زد و به آن گير. دستگير مي كنند را

حتماً . كمري حاوي يك بطري بزرگ آب، پارچه تميز براي زخم بندي ببريد خود يك كوله پشتي كوچك يا كيفبا 



از روي حافظه دستگاه پاك  همراه داشته باشيد و ترجيحاً شماره تلفن هاي ضروري را در ذهن حفظ كرده و موبايل

از حمل كارت شناسايي يا . كار گرفته نشوددوستانتان به  كنيد كه درصورت دستگير شدن، شبكه شما عليه شما يا

قابل اعتماد و  ترجيجاً فرد(به همراه خود فقط يك يا دو شماره تلفن و نام  خودداري كنيد، دفترچه تلفن شخصي

شماره را پيدا كرده به اعضاي خانواده شما خبر  داشته باشيد كه در صورت زخمي شدن ديگران بتوانند آن) مسن

  .دهند

داشته  گروه، با حداقل چهار يا پنج نفر قرار بگذاريد كه مدام يكديگر را تحت نظر در. روه حركت كنيدهميشه در گ

صورت شخصي با گروه مهاجمان يا حتي  به. اگر از گم شدن يكي خبر دار شديد فوري به ديگران خبر دهيد. باشيد

ن و افرادي كه مهارتهاي رزمي يا اعتماد ديده شده كه ورزشكارا. باشند ممكن است مسلح. يك مهاجم درگير نشويد

حتي اگر كامالً مطمئن . ماست قدرت ما مردم در جمع بودن.مبارزه دارند، بيشتر و شديدتر آسيب مي بينند به نفس

  .جدا شدن از جمع و اعمال قهرمانانه پرهيز كنيد هستيد كه توانايي دفاع از شخص خود را داريد از

برويد،  خواست كه جمع را ترك كنيد و مثالً به بهانه كمك به كسي به كوچه خلوتي از شمااگر فرد ناشناسي با اصرار 

  .كنند از چند نفر ديگر بخواهيد كه شما را همراهي. به احتمال تله فكر كنيد

 شما را... تحريك كردن شما، مثل فحاشي، ترسو خطاب كردن، عصباني كردن يا  گروه لباس شخصي ها يا پليس ها با

شما از جمع و كتك زدن يا  تكنيك الوات و پليس ضد شورش جدا كردن. ويق مي كنند كه گروه را ترك كنيدتش

سه نفر كه با فرياد به . فرياد زدن كمك از ديگران بخواهيد اگر شما را از جمع جدا كردند، با. دستگيري شماست

  .ترسناك تر استشخصي مي دوند و فرياد مي زنند از هر اسلحه اي  سمت پليس يا لباس

 مهاجم گير افتاديد و اميد كمك رسيدن يا فرار كردن نداشتيد، مبارزه فعال و اگر دستگير شديد يا در حلقه چندين



. و بازوهايتان محافظت كنيد سر و صورت خود را دست. تحريك كالمي با چند نفر آسيب بيشتري به شما مي زند

  .فرار باشيد براي براي كمك فرياد بزنيد و منتظر فرصت مقتضي

 باتوم برقي، بمب صوتي، اسپري فلفل، گاز اشك آور، گلوله پالستيكي، شات گان پليس ضد شورش مسلح به باتوم،

چندين عكس و . زمين بخوابيد هر گاه به سمت جمعيت شليك مستقيم كردند، روي. ساچمه اي و گلوله واقعي است

. كه آنها از ناحيه صورت و گردن مورد اصابت قرار گرفته اند دهدويدئو از كشته و زخمي هاي تظاهرات نشان مي 

  .كنند كه بكشند گويا شليك مي

آنرا  گاز اشك آور، در چند ثانيه اول، اگه پوكه نارنجك نزديك شماست مي توانيد بعد از شليك يا پرتاب نارنجكهاي

حتي زماني كه . شيميايي شديد شود هاي دست زدن به پوكه مي تواند باعث سوختگي. با لگد از جمعيت دور كنيد

شدن به آن به قصد شوت كردن آن ممكن است باعث آسيب شديد به  ابر دود اطراف پوكه خيلي غليظ است نزديك

يك پارچه كلفت  انداختن. خنثي كننده گاز است) وايتكس(بعضي مراجع گفته شده كه مايع كلرايد  در. شما شود

بعضي . تواند يك پوكه فعال را خاموش كند ن يك سطل وايتكس روي پوكه ميآغشته به وايتكس يا حتي ريخت

 مقابله با گاز اشك آور موثر دانسته اند و توصيه كرده اند ماليدن كمي فلورايد موجود در خمير دندان را در

دان را از از وايتكس و خمير دن استفاده: توجه. (خميردندان به گونه ها براي جلوگيري از سوزش چشم مفيد است

  (.كسي نشنيده ام كه آنها را به كار بسته باشد سايتهاي غير ايراني پيدا كرده ام و شخصاً از

آب  گلو از گاز اشك آور و اسپري فلفل، فرار از ابر دود و شستن چشم و صورت با بهترين مقابله با سوختگي چشم و

فراوان تر مي كند ، چرا كه مواد  دت سوزش رافراوان است، دقت كنيد آب فراوان چون آب و يا دستمال خيس ش

از . با ماليدن مكرر آن به چشمتان آسيب بيشتري به خود مي زنيد شيميايي در رطوبت دستمال باقي مي مانند و

به سادگي خنثي نمي  از اين مواد شيميايي در حاللهاي چربي حل شده اند، شستشو با آب اثر آنها را آنجا كه بعضي



  .مي شود ،استفاده از شير پر چرب تو صيه شده است اينصورت آتش فندك و يا كبريت و دود توصيهدر غير . كند

 قبل از آنكه ضايعه شما را. يا درد شديد در بدن خود در نتيجه درگيري شديد اگر زخمي شديد، يا متوجه خونريزي

  .بگيريد ديهر گونه خونريزي فعال را ج. از پاي در بياورد از اطرافيان كمك بخواهيد

كه رعايت نكات ايمني در آنچان صحنه اي بسيار سخت و بعضي مواقع ناممكن  مي دانم: راهنماي كمكهاي اوليه 

در ثانيه هاي اول مفيد واقع  ولي حتي اگر كمكهاي اوليه نمي دانيد با بكار بستن چند نكته اصلي مي توانيد .است

به زمين افتاده خود را به مجروح برسانيد و در راه رسيدن با فرياد به محض برخورد با كسي كه مجروح شده، يا.شويد

  :دهيد سپس مراحل زير را انجام. را از مجروح شدن فرد مطلع كنيد و كمك بخواهيد ديگران

مثالً لخته (اگر چيزي جلوي نفس كشيدن او را گرفته . تواند نفس بكشد مطمئن شويد شخص مجروح مي: تنفس

  .سريعاً آنرا از دهانش دور كنيد) اسك پارچه ايدهان يا م خون در

 فرياد. باز هم نفس نكشيد، شخص به تنفس مصنوعي دهان به دهان احتياج دارد اگر بعد از باز كردن راه هوايي،

  .كند بزنيد و از اطرفيان بخواهيد كسي كه كمك اوليه مي داند جلو بيايد و كمك

مكان  اگر. با يك پارچه تميز روي محل خونريزي فشار دهيد. ين بخوابانيدروي زم فرد خونريزي كننده را: خونريزي

خونريزي تنفس فرد را مختل نمي  خونريزي از گردن فرد يا اطراف دهان فرد است، مطمئن شويد فشار روي محل

عث جلوگيري از خونريزي طوري گردن فرد را فشار ندهيد كه با براي. مهمتر از هر چيز تنفس زخمي است. كند

  .خفگي اش شويد

باعث  آب در دهان فرد ناهوشيار. روي زمين دراز كشيده، آب به دهان فرد نريزيد اگر فرد هوشياري كامل ندارد، يا



اين صورت ترشحات و مايعات دهان وي  به. همچنين همواره سعي كنيد مجروح را به پهلو بخوابانيد. خفگي مي شود

  .به مجراي هوايي راه پيدا نمي كند

فرد جهت را تشخيص نمي دهد و. باعث كاهش هوشياري مي شود) خونريزي از گوش خصوصاً به همراه(ضربه به سر، 

. كه از صحنه درگيري خارج شود به اين فرد كمك كنيد. لحظه احتمال سقوط يا گم شدن در جريان اتفاقات دارد هر

  .رها نكنيد و تا مطمئن نشديد جاي امني نشسته است او را

 .نبايد به كمر فرد مجروح فشار وارد شود) افرادي كه به كمر آنها آسيب خورده خصوصاً(حمل افراد مجروح،  حين

و حمل او با گرفتن گوشه هاي  بهترين راه حمل مجروح گذاشتن وي روي پتو يا يك پارچه بزرگ مثل چادر خانمها

. ار سخت است، پس در صورت امكان فرد را بغل كنيدپتو در جريان كارز احتماالً پيدا كردن برانكارد يا. پارچه است

تواند صدمات شديد به  مجروح در حالي كه دست و پاي فرد از دو طرف توسط مردم كشيده مي شود مي ولي حمل

  .نخاع فرد وارد كند

 .نيدكساني براي حمل مجروح بر بالين مجروح رسيدند، اطراف بيمار را خلوت ك اگر افراد مسلط به كمك اوليه و

  .كمك كنيد كه راه حمل كنندگان به سمت مكانهاي امن باز شود

مايعات . آور، اسپري فلفل و تانكرهاي آب جوش و مايعات اسيدي است پليس ضد شورش مسلح به گاز اشك

 .توان به آنها دسترسي پيدا كرد مختلفي براي مقابله با هر كدام وجود دارد كه متاسفانه در اين شرايط نمي تخصصي

در مورد خاص اسپري . خصوصاً چشم ها با آب فراوان كمك مي كند اما در اكثر موارد شستشوي عضو آسيب ديده،

  .كننده است شستشو با شير پرچرب كمك. حالل چربي در آن، به سادگي با آب شسته نمي شود فلفل بخاطر

احتمال اينكه . "پزشك"فرياد بزنيد كنيد مجروح را به بيمارستان برسانيد  در حالي كه سعي مي. كمك بخواهيد



  .كه كمكهاي اوليه مي داند در نزديك شما باشد زياد است كسي

 .گروههاي كوچك امداد تشكيل دهيد و مردم را ياري دهيد به همراه دوستانتان اگر كمك اوليه مي دانيد، خودتان

جوان قوي براي حمل مجروحين  چند يك گروه كوچك امداد متشكل از يك پرستار مجهز به وسايل كمكهاي اوليه،

براي حمل مجروحين به بيمارستانهاي ) حتي موتور سوار(وسيله نقليه  به نواحي امن كه پرستارها ايستاده اند و چند

هموطنانتان مي توانيد تا آخر  امروز روزي است كه با نجات. تواند جان ده ها نفر را به سادگي نجات دهند امن مي

شرمندگي آنكه نيستم تا به داد هموطنانم برسم، تا ابد بر دوشم خواهند  اما مي دانم كه. بباليد عمر به شجاعت خود

 .ماند

 گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   معرفي يك كودتاچي ديگر

 



 

بر دست مي گرفت و بعد از  سركوبگر را بشناسيد كه تا قبل از انتخابات عكس خامنه اي و احمدي نژاد را اين

سركوب ملت مي پردازد ، بله نام و چهره اين سركوبگر را بخاطر  انتخابات و يا بهتر است بگويم بعد از كودتا به

  : بسپاريد

  سرگرد پاسدار محمد باقر لباف

  ت اطالعات سپاه پاسدارانعضو سازمان حفاظ

 خيابان پيروزي ، خيابان پرستار ، كوچه شهيد برازنده پالك بيست و هفت -تهران :محل سكونت 

 09122129552: شماره موبايل 

  . از همه هموطنان و تهراني هاي عزيز خواهشمندم با تماس با اين سركوبگر از وي بخواهند كه به ملت بپيوندد

 نيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم استگفتني ها را بخوا !

 

   سركوب با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد

 



ماموريت يافته ظرف يك هفته تهران آخرين اخبار موثق دريافتي سپاه پاسداران روز گذشته از سوي خامنه اي طبق

سپاه و وزارت كشور و وزارت اطالعات روز گذشته در جلسه اي كه هاشمي  تعدادي از فرماندهان. را ساكت نمايد 

ظرف يك هفته با شدت هر  نيز به نمايندگي از سوي احمدي نژاد در آن شركت داشته است مامور شده است تا مرهث

ويژه با حضور تعدادي از فرماندهان و افسران ارشد سپاه و  چه تمامتر سركوب را ادامه دهد و با تشكيل يك ستاد

 . اعتراضات را پايان بخشند وزارتخانه هاي كشور و اطالعات در صدد مي باشند مديران ارشد

نكته موفقيت آميز براي مردم اين است كه نيروي انتظامي اعالم كرده است تا زماني كه لباس شخصي ها و سپاه در 

 . شهرها حضور مسلح دارند از هر گونه اقدام تاميني خودداري نمايد و نسبت به مهار اعتراضات كاري انجام ندهد 

 .ه خامنه اي محل سكونتش را ترك گفته و به نقطه امن نامعلومي پناه برده است از سوي ديگر خبر مي رسد ك

 :ليست نام و شماره تلفن تعدادي از فرماندهان ستاد ويژه سركوب فوق الذكر بدين شرح مي باشد 

 09366431318) منطقه تهران بزرگ(افشين كامل افسر اطالعات ناجا تهران

 09123847659ييه سيدالشهدا تهران حاج علي رضايي مسئول اطالعات ناح

 09123862832علي افسري كارمند اداره اطالعات تهران 

  1361881 0912مجيد افشردي فرمانده اطالعات و امنيت سپاه منطقه جماران 

 09355339003امير قرباني از مديران بخش تامين و تسليح اداره كل حراست وزارت كشور 



 09122052165منطقه اويس قرني  289وزه مقاومت بسيج امير معقولي فرمانده اطالعات ح

 09123490234اميرحسين آريچ جانشين تيم حفاظت فرماندهي كل سپاه 

  09124357217مهدي اميري فرمانده تيم حفاظت احمدي نژاد

 09124289309حسين بيگلر معاون ضد اغتشاش معاونت اطالعات سپاه منطقه تهران 

 09122401549آوري اخبار و اطالعات سپاه ناحيه شرق تهران الياس ديزجي سر كانال جمع 

  09123179536ابراهيم مهدوي عضو معاونت عمليات دفاعي نيروي مقاومت بسيج 

 09121050134مهدي ابراهيمي عضو تيم حفاظت احمدي نژاد

 09192247339فردين تقي زاده رابط وزارت اطالعات با وزارت كشور

 02166029493--- 09122467150ت ناحيه مقاومت ويژه قدس محمد فتحي فرمانده اطالعا

از همه هموطنان خارج از كشور دعوت مي نمايم كه با تماس با اين سركوبگران از آنها بخواهيد دست از خشونت و 

 . سركوب برداشته و به ملت پناه ببرند 

 ستگفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم ا !

 

   بشناسيد اين قاتل ملت را



 

 

  ستار نجفي

  كارمند معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون

  بسيجي ويژه و از فرماندهان گردانهاي عاشورا

  كوچه سعادتي –ميدان آزادي بلوار استاد معين پائين از تعميرگاه مجاز ايران خودرو : محل سكونت 

 نامبرده هم اكنون به علت شدت سوختگي در به آتش كشيده شده پايگاه در بيمارستان مركز سوانح و سوختگي

 بستري مي باشد

 گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !



 

   سركوب گران را بشناسيم

 

 

  انتظامي هستندلباس سبز با آرم نوشته پليس بروي بازو و دو آرم بروي سينه اينها از يگان ويژه پاسداران نيروي 



 

پاسدار واليت يا همان نوپو هستند جليقه هاي طوسي و خاكي رنگ لباس شخصي و باتوم مشكي اينها نيروهاي ويژه

 انتظامي فعاليت  حزب اللهي هايي كه در كناراطالعات نيروي(

  مي كنند

 

يفه قرارگاه ثاراهللا رسمي و يا وظ لباس يكدست سياه بدون درجه و آرم با كالههاي آهني متفاوت اينها پاسداران

 هستند در ميان اين افراد هست كه عمدتا اعراب لبناني و يا) براي تهران  تهران ،قرارگاه امنيتي سپاه پاسداران



  . افاغنه در خدمت سپاه يافت مي شود

لباس سياه با جليقه و آرم پليس و درجه با باتومهاي سبز رنگ اينها هم پرسنل يگانهاي ويژه پاسداران نيروي 

  نتظامي هستندا

 



  هستند)هاكالنتري(نها ماموران عادي نيروي انتظاميلباس نيروي انتظامي و آرم روي يقه اي

 

  لباسهاي سبز لجني اينها پاسداران و سربازان وظيفه گارد ويژه نيروي انتظامي هستند

 

ي اما براحتي گاها قابل شناساي پرسنل سپاه پاسداران عمدتا سعي مي كنند با لباس شخصي به سركوب بپردازند

لباس فرم سپاه مي پوشند و يا شلوار سبز زيتوني رنگ كه همان  هستند از كفش هاي مشكي رنگ ساده كه براي



  سپاه مي باشد شلوار لباس فرم

 گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   نامه اي به دوستان

 

 عزيزان ؛ ، فعاالن جنبش دانشجويي ،ياران دانشجوي تبعيدي ، رفقا و! فعاالن سياسي در تبعيد 

  احمد باطبي ، اكبر عطري ، علي افشاري ، علي اكبر موسوي خوئيني ها ، فاطمه حقيقت جو و اكبر گنجي

  سالم 

هم اكنون كه اين نامه را برايتان مي نويسم اخبار كشته شدن يك هموطنمان در اجتماع مسالمت آميز امروز ميدان 

چه در روزهاي گذشته نيز اخباري از اين دست شنيده و ديده شده آزادي تمام رسانه هاي دنيا را فراگرفته است ، گر

  .بود 

كشور عزيزمان ايران اينروزها دست خوش كودتاي خونين باند تماميت خواه و متحجر احمدي نژاد و مصباح شده 

شيراز از  سركوب وحشيانه و جنايتبار اين روزها كشور را به آتش كشانيده و دامنه هاي اين آتش از تبريز تا. است 

مشهد تا آبادان از تهران تا اقصي نقاط ميهنمان زبانه مي كشد ، ديدن عكسهاي خونين و به زير باتوم و چماق 

هموطنانمان ، شنيدن زجه و ناله هاي دختران و پسران مطمئنا همانقدر كه دل منرا به درد آورده شما را نيز 

  . اندوهگين مي نمايد 

د احساس شرم و عجز و ناتواني در برابر آن رشادتها ست و اينكه امروز ما فقط نظاره و البته آنچه كه بعد مي مان

گراني هستيم و نهايتا با همه توش و توانمان در اجتماعي چند ساعته به مقابل سفارت و فالن دفتر نهاد بين المللي 

شن مي كنيم و اين تمام كاري مي رويم و سرودي مي خوانيم ، در نهايت امن و آسايش شعاري مي دهيم و شمعي رو



آنچه كه مرا واداشت تا اين سخن را با شما درميان بگذارم آن بود كه همه ما تجربه تلخ . است كه انجام مي دهيم 

حماسه هيجده تير را به چشم خود ديده ايم و همه ما هنگامي كه در سلولهاي اوين به گذشته مي انديشيديم با خود 

  ! ميدان آمده بودند ، اي كاش همه عرصه را خالي نمي كردند  مي گفتيم اي كاش همه به

  !دوستان عزيز 

امروز كشورمان ايران بيش از آنكه به انديشمند و روشنفكر و تئوري پرداز و فيلسوف احتياج داشته باشد به همراه و 

نيفست و تز و تئوري به چه بسا به خون احتياج دارد ، مقاومت جانانه هموطنانمان امروز بيشتر از مصاحبه و ما

همراهي نامهاي آشنا و دردمند احتياج دارد تا كه در كنارشان فرياد حق طلبانه شان را به گوش برج و باروي نظام 

در اين سالهاي سياه و غمبار هر كدام از ما تك تك كوله بار تبعيدي . خالفتي حكومت بظاهر اسالمي برسانند 

است طعم تلخ دوري از وطن را تجربه نموده ايم ، و واقعيت اين است كه يكي پشت ناخواسته را بر بستيم و سالياني 

ديگري مي آمد اما هيچ كس بواقع پشت ديگري نبوده ، هر كدام از ما خواسته ويا ناخواسته دل مشغولي اي پيدا 

و ديگري به زرق و  نموديم يكي به درس پرداخت و ديگري به تلويزيوني و ديگري به توليد تئوري هاي نخ نما شده

برق دنياي غرب تا كه ترسم آن است پس از گذشت مدتي ما نيز فردي شويم كه فراموش كنيم شرق و غرب تهران را

  ! .و بشويم مثل بي شمار افرادي كه اين روزها دوربرمان زياد هستند

دندان مسلح آماده ايم كه آب و خاكما همواره عنوان مي كنيم ، گرچه دوريم اما براي مبارزه با اين ديكتاتوري تا بن 

به باور من . و نام و هموطنانمان را هيچ وقت با فراغت و آسايشي كه در ظاهر اين روزها داريم معامله نخواهيم كرد 

اين روزهاي سرنوشت ساز آزموني سخت براي همه ماست كه بين ماندن ورفتن بين آسايش و مبارزه يكي را انتخاب 

  . كنيم 

كوچكترين برادرتان از همه شما دعوت مي كنم دست در دست يكديگر به كشورمان برگرديم و دست كم به عنوان 

فقط و فقط به عنوان يك ايراني آني را انجام دهيم كه صدها هزار ايراني اين روزها شجاعانه در كف خيابانها انجام مي



  .د دهند و خون مي دهند و جان مي دهند تا وطن را به مشتي خائن ندهن

ما ثابت كرده ايم براي عقايدمان نه از زندان مي ترسيم و نه از باتوم و گلوله ، بيائيد ثابت كنيم كه ما هنوز بر سر 

  . عقايدمان هستيم و وطنمان را با هيچ معامله نمي كنيم 

  .ما پيروزيم چراكه حق باماست 

كوچك و برادر كوچكترتان امير فرشاد  دوست 2009برابر با پانزدهم ژوئن  1388سه شنبه بيست و شش خرداد 

  ابراهيمي 

  گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   فعالن سياسي خارج از كشور بايد به مردم بپيوندند

 

اين روزها در سر تا سر كشور شاهد يكي از بزرگترين مبارزات و مقاومت مدني ملت ايران هستيم ، ملت ايران اعم از 

 . روز به خيابانها ريخته اند تا ابتدايي ترين حقوق انساني خويش را از حاكمانشان بستانند پير و جوان زن و مرد ام

گرچه موج بي شماري از معترضين از شامگاه جمعه سياه بيست و دوم خرداد ماه ايران همچنان در خيابانها حضور 

فته تا واقعه هيجدهم تير ماه همواره دارند اما تجارب تلخ سركوبها از حادثه اعتراض قزوين و مشهد و اسالمشهر گر

شاهد بوده ايم كه پس از گذشت چندين روز نظام جمهوري اسالمي با تمام توان نظامي و عده خود به وحشيانه ترين 

  . شكل ممكن آنها را سركوب نموده و خفقان نظامي را حاكم نموده 

راضهاي خود در قالب بيانيه و مصاحبه و دست آخر اين روزها گرچه خيل بي شماري از ايرانيان خارج از كشور با اعت

تحصن و راهپيمايي در مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي و يا ديگر اماكنهاي بين المللي و حقوق بشري 

همراهي خويش را با ايرانيان داخل كشور اعالم نموده اما امروز جنبش مبارزه مدني ايرانيان براي بسط و گسترش 



  .به نفر احتياج دارد تا نظر  اعتراضات خويش

مبارزان و فعاالن سياسي خارج از كشور كه سالهاست از ملت ايران اعتراضي عملي و مستدام را خواستار بودند 

اكنون بايد همراهي عملي خود را با تغيير خواهان داخل كشور اعالم نمايند ، نيروهاي موثر و مبارزان بنام ايران در 

من اكنون در يك گرانيگاه تاريخي قرار دارند تا ثابت نمايند چقدر در مبارزه جدي مي باشند و  خارج از كشور به باور

آيا حاضرند براي اعتقادات خويش و مبارزه خويش همچنان خيل عظيم ايرانيان امروز از جان و آسايش خويش 

  بگذرند يا خير ؟ 

ر داخل كشور اكنون ضمن تقويت روحيه همه به باور من پيوستن عملي مبارزان خارج از كشور به معترضين د

مبارزان در داخل كشور باعث استحكام بيشتر زنجيره مخالفين در داخل و خارج از كشور خواهد شد و از سوي ديگر 

پيوستن متحدانه و همزمان مخالفين خارج از كشور به نيروهاي داخل جمهوري اسالمي را در وضعيتي منفعالنه قرار 

  . از برخورد با آنها شود مي دهد تا مانع 

لذا شايسته است تا جريان حاكم بر كشور با توان ساز و برگ نظامي خود اين اعتراض گسترده را به خشن ترين شكل

ممكن سركوب ننموده اكنون كه رفته رفته سازمانهاي بين المللي همچون ملل متحد و پارلمان اروپا و بسياري از 

انتخابات و اعتراض همه جانبه ايرانيان توجه نموده اند مبارزان خارج از كشور به كشورهاي اروپايي نسبت به اين 

من خود . كشور بازگشته و در كنار همه ايرانيان راه كشور را براي رسيدن به آزادي و دموكراسي واقعي هموار نمايند 

  .رفته اعالم مي نمايم نيز پيشاپيش آمادگي خود را براي بازگشت به كشور تا اين فرصتهاي ناب از دست ن

  گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   چاقوكشهاي سپاه را بشناسيد



 

 

  مماشات و پرده پوشي ديگر بس است

  بايد اين چاقوكشها و كودتا چيان رسوا شوند ، آرامش را از اين جانيان بايد گرفت

  اين قداره بند و چاقو كش را بشناسيد

  ار محمد جواد فرحبخشسرگرد پاسد

  پاسدار قرارگاه ثاراهللا تهران

 : محل سكونت



 162طبقه سوم ، شماره  17بلوك  6، محله  3تهران ،شهرك شهيد محالتي ، فاز 

 09121256274: شماره موبايل 

 گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   تحريمي ها سفته هاي خود را به اجرا بگذاريد

 

فانه قليل معتقد به تحريم انتخابات اين حرف ها را مي زدند و از همه مي خواستند كه دامن آن روز كه جماعت متاس

خود را از آلودگي مبرا نمايند متاسفانه بسياري از حتا روشنفكران و فعاالن و مبارزان و منتقدان جمهوري اسالمي در

 .قات و شرايط امروز كشور نام مي نهادند داخل و خارج از كشور آن ها را كوته بين و دگم و دور افتاده از اتفا

  برويد  گويا نيوزبراي خواندن ادامه به 

  گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

   ويژه نامه انتخاباتي گفتني ها

 

 !ديگر انجام مي شود دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چند روز 

  آيا مي خواهيد راي بدهيد ؟

  آيا قصدتان تحريم است ؟

  !لطفا تصميمتان هر چه مي باشد چند دقيقه فقط وقت بگذاريد و اين ويژه نامه را مطالعه نمائيد 

  .يقين دارم مفيد خواهد بود 

  دانلود نمائيد ازاينجا ويژه نامه گفتني ها را 



   گفتني ها در ايران فيلتر است لطفا لينك دانلود را جهت اطالع همگان براي دوستانتان نيز ارسال نمائيد

  گفتني ها را بخوانيد و به دوستان خود معرفي كنيد ، دانستن حق مردم است !

 

 


