
  کليه ايران پرستان اععم از راست ، چپ، يا ميانه روـــهب
 
بايد از اين فرصت غم انگيز ، بمناسبت : تقاضای اقدام اعتراضی عليه بيداد گری

 دنيا گير عليه ی اعتراضبمنظور اکبر محمدی انهمقاومت شرافتمندانه آزاديخواه
.بيدادگری فاشيست اسالمی در ايران بهره بر داری شود  

 
 در امروز کليه ايرانيان در سراسر جهان . گوئيم افراد فاميل اکبر محمدی تسليت ميبی دردناک به يک يکاقلب

.د بر عهده دارنیعتراضمسئوليت عمده ا،  مقاومت و آزاديخواهی مظهرمقابل اين   
 

جنايتکار، بپا ما از کليه ايران پرستان درون و برون مرزی ميخواهيم تا با اعتراض خود عليه آخوندان فاشيست 
خيزند تا نه تنها چنين فاجعه ای تکرار نگردد بلکه از بروز ماجراجوئی ومصيبت های ديگر توسط حکومت 

اگر ما مردم نتوانيم ميهن خود را از چنگال خون آلود آخوندان جنايت پيشه . فاشيستی آخوندی جلوگيری شود
. مان برانداز و مخرب و دهشتناک ، مانند لبنان باشيمرها سازيم ، ناگزير بايد در آينده نزديک شاهد جنگی خان

.اين ديگر بسته به اراده و تصميم خودمان است که ميهن خويش را بدون بروز جنگ آزاد سازيم  
 

 
 اکنون چه ميتوانيم بکنيم ؟

 
  آزادی اگر درخارج از ايران هستيد بايد با شرکت در تظاهرات اعتراضی بمنظور يادبود اکبر محمدی اين مظهر-

عليه اسالمگرايان فاشيست حزب اللهی در همه جا و هر هفته تاسقوط حکومت فاشيستی و اسطوره مقاومت،  
اشغالگران و در ضمن با شرکت در تظاهرات توجه جهانيان را به بيدادگری .  اسالمی و رهائی ايران، شرکت کنيم

.و آنانرا به عمق فاجعه آگاه سازيمجمهوری اسالمی جلب   
 

 ، ادای جان باختهآزادی مظهرر درشمال ايران زندگی ميکنيد، به قبر اکبر محمدی در آمل رفته وبه اين اگ -
.احترام نمائيد  

، رفته ادای احترام کرده و بابک خرمدين آن قهرمان ايرانی، دژر آذر آبادگان زندگی ميکنيد، به اگر د -
 آنان بپا عليه، قتل ابو مسلم خراسانی توسط خلفای عرب رهبر گروه خرم دينان بود که پس از  آوريد که او بياد 

اهانش معتقد بودند که روزی ابو مسلم پيدا شده و راو هرگز مرگ ابو مسلم را نپذيرفت بلکه او و هم. خواست

 ٨٣٧ عليه ظلم و جور اعراب بپا خواست وجانش را برای آزادی ايران درسال بابک. عدالت گستر خواهد شد
.فدا کرد   

http://activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8175 
 

  در شيراز،اگر درجنوب ايران زندگی ميکنيد، به آرامگاه کورش کبير درپاسارگاد و مقبره بانو زهرا کاظمی-
.رفته و ادای احترام نمائيد      

و عمر خيام رفته ادای احترام ای حکيم ابوالقاسم فردوسی ه شرق ايران زندگی ميکنيد، به آرامگاه اگر در-
.يدنمائ  

.ران زندگی ميکنيد، به آرامگاه ابو علی سينا در همدان رفته، ادای احترام نمائيد اگر در غرب اي-  
  قهرمان ايرانی، تيمسار مقتول آيت محققی  زندانيان سياسی اعدام شده وه گورستان اگر در تهران زندگی ميکنيد، ب -

. احترام نمائيدرفته وادای  
. اگر در خدمت نظام بوده ايد هم ميهنان را عليه جنايات حکومت اسالمی بهر وسيله ممکن معاضدت نمائيد-  
  گزاريد  اگر کهن سال هستيد و هنوز نماز ميگزاريد بجای ايستادن بطرف کعبه بسمت آرامگاه کورش کبير نماز ب-
  .برای رهائی ايران از چنگال حزب اللهی های فاشيست اشغالگر اسالمی دعا کنيد و



.ادامه خواهد داشت جنايتکار و فاشيستی آخوندان پيکار ما تا براندازی رژيم -  
 

:محکوميت بين المللی و رهبری  
 

 جامعه ای آزاد ن استقرارخواها اسطوره مقاومت جنبش دانشجوئی و ، زندانی سياسیاکبر محمدی،مرگ جانگداز
.جمهوری اسالمی گرديده است موجب ايجاد رهبری و محکوميت بين المللیدر ايران ، و دموکرات   

 
 

:پيام شهبانو فرح پهلوی به خانواده اکبر محمدی) يک  
http://www.farahpahlavi.org/akbarmo.html 

 
: سياسی یپيام شاهزاده رضا پهلوی درباره قتل زندان)دو  

 
Sُource:  http://activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?=29066#29066 

 
و آزار و خشونت باالخره اين فاجعه روز گذشته ، با به قتل رساندن هم ميهن متحور پس از هفت سال شکنجه 

.بفرمان مقامات امنيتی رژيم ددمنش آخوندان، بپايان رسيدما، اکبر محمدی توسط زندان با نانش   
 

اکبر محمدی يکی از مخالفين سر سخت دانشجويان هواداران رژيم پادشاهی بود که با وجود سکوت خفقان آور 
عده زيادی از هم ميهنان آواره در خارج از کشور بعنوان مظهر آزاديخواهی با تحمل انوع شکنجه و آزار بعنوان 

.هنگ مبارزه عليه سلطه گری شيطانی حکومت جمهوری اسالمی برخواست و جان خود را فدا کردپيش آ  
 

نام اکبر محمدی درتاريخ ايران بعنوان پيش تاز مبارزه مردم و بويژه دانشجويان ايرانی عليه استبداد آخوندی ، 
ی ما بمنظور مبارزه در راه  چراغ راهنما،شجاعت و شهامت و استقامت و باالخره فداکاری وی. جاودانه گشت

.کسب آزادی خواهد ماند  
 

:اظهارات آقای سين مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه اياالت متحده ) سه  
 

Source:  http://activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?p=29120#29120 
 

نانکه برای بدست  و آ جامعهنخفقاوزارت خارجه دولت اياالت متحده آمريکا اعمال فشار بر مخالفين و ادامه "
اعمال رژيم موجب مرگ دانشجوی مبارز اکبر محمدی . آوردن آزاديهای فردی مبارزه ميکنند، محکوم مينمايد

 در زندان مخوف اوين که بعلت شرکت  طوالنییتصاب غذا بدنبال اعالیروز سی ام ماه جواکبر محمدی . گرديد
بازداشت شده بود درگذشت و متاسفانه سر نوشت دردناک  ١٩٩٩در تظاهرات آزاديخواهی دانشجويان درسال 

" تنها نيست يگانه و واقعه تکاکبر محمدی يک  
 

:مدير دايره خاورميانه وشمال آفريقای نگهبان حقوق بشر، بانو سارا ليه ويتسون ) چهار   
 

Source:  http://activist.com/phpBB2/viewtopic.php?p=29126#29126 
 

ولی عدم محکوميت مسئولين مرگ زهرا . هر مرگی که در زندان اتفاق بيفتد بايد مورد بازجوئی قرارگيرد"
."ايجاب ميکند درباره مرگ اکبر محمدی  راکاظمی بازجوئی مستقلی  

 
:اطالعيه مطبوعاتی عفو بين المللی) پنج   

 



Source:   http://activistchat.com/phpBB2/viewtopic.php?p=29070#29070 
 

نای گزارشهای واصله مقامات باالی زندان با خوراندن اجباری ن اللملی بيمناک از اينست که برمبعفو بي
.داروهای مسکن موجبات مرگ اکبر محمدی را فراهم ساخته اند  

 ماه آگوست ساعت دو و سی دقيقه صبح از مسافرت خارج از کشور والدين اکبر محمدی نيمه شب سه شنبه اول
 و آنان بطرف چندين اتومبيل سوق داده شدهبه عنف ولی از همان پله های هواپيما  .به فرودگاه تهران وارد شدند

منوچهر . و به انها اجازه داده نشد حتی جنازه فرزندشان را ببينند. بردند را مستقيما به شمال ايران، شهر آمل 
. محمدی برادر اکبر هم که در زندان است اجازه نيافت تا جنازه برادرش را برای آخرين بار ببيند  

.در حين نگاشتن اين گزارش اطالع حاصل شد که جنازه اکبر محمدی دفن گرديده است  
 

؟چـــرا  
 

 سراسر دنيا بمنظور  از طرف کليه آزاديخواهان فعال در يادبوددرخواست برای حمايت و شرکت در تظاهرات
!اتحاد عليه تروريسم و بنياد گرائی اسالمی و فاشيسم مذهبی  

 
 ، تروريسم ، بنيادگرائی اسالمی و فاشيسمياناين دعوتی جهانی است بمنظور اتحاد  و اعتراض عليه مافيای مال 

ی و  مذهب از اموراجتماعختن و دموکراسی و جداساآزادی تا از توسعه کوشش ميکنندمذهبی که 
رين ضربه را به مافيای ماليان محکمتاعتراض همگانی و جهانی ما .   در سراسر جهان ، جلوگيری کنند دولتی

.وارد خواهد آورد  
 اگر ضد تروريسم هستيد،

 اگر ضد کشتار دسته جمعی هستيد،
 اگر ضد فناتيسم و يا بنيادگرائی هستيد،

 اگر ضد مافيای ماليان هستيد،
  هستيد، اگر ضد فاشيسم اسالمی

 اگر ضد همه گونه  تجاوز به حقوق بشر هستيد،
  اروپا،یپتامبر و خشونتها  س١١ مانند تندرستی خود را با اعمال تروريستیاگر فردی از خانواده شما جان و 

.خاورميانه ، آسيا، وساير نقاط جهان، از دست داده است، عکس مظلوم را در تظاهرات همراه داشته باشيد  
 و همچنين ايرانيانيکه توسط  اندانواده شما توسط رژيم مافيائی ماليان بقتل رسيده و يا شکنجه شدهاگر افراد خ

.عمال رژيم  در بيست و هشت ساله اخير، بقتل رسيده اند، عکس آنانرا همرا بياوريد  
  اتحاد د، پسد آزادانه زندگی کنند هستياگر ضد هرنوع تروريسم و اعمال خشونت آميز عليه افرادی که ميخواهن

 ، محافظه کار، تکرو، سبز جمهوريخواه و دموکرات ، ليبرالان ، اععم از مايرانيان بدون توجه به طرز تفکر ما 
.ضروری استو سفيد و سياه و چپ ويا راست و ميانه رو، بمنظوردست يافتن به آمال واالی خود،آزادی مطلق،   

ميکنند تا در تظاهراتی که بمنظور مبارزه براندازی نظام مافيای ايرانيان و جهانيان آزادی پرست ، از شما دعوت 
ما با اتحاد با يکديگر قادريم تا اين . کنيد است شرکت به گروگان گرفتهرا و جهانيان ماليان که ملت ايران 
 بمنظور ادامه حکومت نکبت بار خود نابود،  که هر آنچه با زحمت و مرارت  ساخته بوديم ،ويروس مرگبار را

.است ، از سراسر جهان بزدائيم کرده  
 
 

 چگونه ميتوانيم ايرانی باشيم؟
 

ين اعالميه  نخست صدورو" حقوق ملل"  و زادگاه اين از غرائب تاريخی است که در سرزمين کورش بزرگ
از طرف ماليان حزب اللهی و فاشيست به بشر،  سال پيش، امروزه هيچ نوع احترامی ٢۵٠٠در " حقوق بشر"

. در ايران اشغال شده رعايت نميگردداسالمی   



 و داری برخواستده  را تحمل کرده و عليه برمختلف  مذاهب و آداب و فرهنگ اقوام استثنائی،کورش بزرگ
 که نامش شدن  مشهور جها، آنان به منزل و ماوای خويشگسيل و ، يهودی دربند۴٢٫٠٠٠بعلت رها ساختن 

اگر کورش کبير نميبود ، نسل يهوديان در قرن پنجم پيش از تولد شايد  .رات آمده استبيست و دوبار در تو
شوربختانه حکومت ايران در دست .  از خالقيت يهوديان بی بهره ميماندرض شده و بشريتمسيح بکلی منق

مافيای ماليان اسالمی است که هرگز احترامی برای حقوق بشردر سرزمين کوروش بزرگ، بابک خرمدين، 
. وسی ، خيام ، حافظ ، سعدی و موالنا رومی، قائل نيستندابوعلی سينا ، فرد  

 
در " يو ثی ال آ" در سالن رويس "اردهارو"آمريکائی  استاد بزرگ دانشگاه ،پروفسور ريچارد نلسون فری

: ، چنين گفت٢٠٠۵سيزدهم ماه مارس   
.ايرانی يک فرهنگ است -  

.ل گرديد ايران توسط اعراب اشغا١٩٧٩برای دومين بار با اتقالب   - -  
. شعر و ادب پارسی جهانی است ، هيچ شاعری بهتر از شعرای ايران نيست- -  

. مردم ايران همگی شاعرند- -  
  در يو آر ال زير گوش فرا دهيد، آديوبه قسمتی از سخرانی پروفسور ريچارد بصورت فايل صوتی رييل -

-  
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مشهور ترين شاعر جهان، نماينده واالترين اخالق بشری ) ١٠٢٠-٩٣۵(اشعار فردوسی اين تکه از :فردوسی 
:است که در شاهنامه او امده است  

و جان شيرين خوش است؟   که جان دارد -ميازار موری که دانه کش است    
 

:چنين ميگويد) زادگاه بانوی مقتول، زهرا کاظمی( ودر همين مورد ، سعدی شيرازی   
 
   که در آفرينش ز يک گوهرند-د  ـرنـيگ دـکـای يـضـی آدم اعـبن

!اند قرارـا را نمـو هـر عضـ دگ–چو عضوی به درد آورد روزگار   
 

  روزانه چه بايد بکنيم؟
 

ير کرده و به هر وسيله ممکن به همگان برسانيد تا در تظاهرات شرکت کنند چون فردا  را تکثاين خطاب –يک 
. دير استبسيار  

ا و  ه در انتظار گروه و هر گز. صرف کنيداندست کم روزانه يکساعت وقت برای آزادی ميهن عزيزم –دو 
ابتکار عمل را در هر رشته و . د، نباشيدرهبری و سازمان ملل متحد و اينکه ديگران برای ما چکار ميتوانند بکنن

با تجربياتی که تاکنون حاصل کرده ايد ، آماده آزاد سازی ميهن عزيز .  گيريددستکاری که تخصص داريد، خود ب
. باشيد  
ستی و دريش نگاه کرده و بو آئينه به چهره خدرکاری بکنيد که اگرفاجعه و مصيبتی رخ دهد بتوانيد  -سه 

هر آنچه ممکن بود برای جلوگيری از بروز فاجعه يد ، بگوئبخود صداقت 
!انجام داده ايد  

  
  


