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  ادامه شعاردھی در شھرک آپادانا

از مردم شھرك آپادانا مقابل منزل  یشب گذشته تعداد
اين  یشعارھا. دادند یم ، تجمع كرده و شعاریسھراب اعراب

سھراب "، "سياسي آزاد بايد گردد یزندان: "چنين بودندتجمع 
برادر شھيدم خونت رو پس "، "دولت است كه مرده -نمرده

مرگ بر " ،"كه برادرم كشت كشم آن كشم مي مي"، "گيرم یم
  ."ديكتاتور

  
  تجمع مادران عزادار روز شنبه آينده

مادران عزا با صدور فراخوان ديگری، مردم را به شرکت 
به در اين فراخوان .در يک سوگواری عمومی فراخواندند

پروين فھيمی، يکی از مادران صلح و مادر سھراب اعرابی 
تير از  ٢٧تسليت گفته شده و از مردم خواسته شده روز شنبه 

  .ھا جمع شوند در پارک ٢٠تا  ١٩ساعت 
ھا با سکوت و بدون  اند اين گردھمايی آنان از مردم خواسته

   .به خطر نيافتدشعار و نوشته انجام شود تا کسی 
تا آزادی "مادران عزا در فراخوان خود تاکيد کرده اند که 

فرزندان مان و مجازات قاتالن ھموطنان مان از پا نخواھيم 
تير  27وعده ما شنبه ": نيز آمده است و در پايان ".نشست

  ."ھای ايران در تمام پارک
  

  جسد سوخته ترانه موسوی پيدا شد
به گزارش يکی از خوانندگان ايران نيوز، خانواده ترانه 

. اند يافته –کرج و قزوين بين  –موسوی جسد سوخته وی را 
يکی از دوستان ترانه گفته است که خانواده از بيان مکان و 

توانند  اند نمی زمان تشييع جنازه وی خودداری کرده و گفته
  .تری بدھند توضيحات بيش

ترانه موسوی، ھمان گونه که قبال در خبرھا آمده، يکی از 
و دستگيرشدگان ھفتم تير است که وضعيتش نامعلوم بود 

فردی ناشناس در تماس تلفنی با خانواده خبر داده بود که 
 به علت پارگی رحم و مقعد بيمارستان خمينی کرج

  .بستريست
اش بعد از مراجعه به بيمارستان با انکار  گرچه خانواده

در  يک شاھد عينی نيز گفته بود که. مسئولين مواجه شدند
ترانه موسوی را  برد، گاھی که در آن به سر می بازداشت
  .ديده بود

  
  يزدشکنجه يک زندانی در 

اصغر تابش  به نام علي یطبق اخبار رسيده، يك فعال سياس
اھل ھمدان كه مدتي پيش توسط مزدوران وزارت اطالعات 
دستگير شده بود، به زندان يزد منتقل شده و ھم اكنون در 

مزدوران قرار  یوحشيانه و ضد انسان یھا جا زير شكنجه آن
  . دارد

  
  و زندان اوين گاهتجمع در مقابل داد

، شدگانخانواده دستگير ۵٠صبح روز گذشته نزديك به 
تجمع كرده و خواستار روشن شدن " انقالب"دادگاه  یجلو

، مامورين و یپس از ساعت. وضعيت دستگيرشدگان شدند
متفرق شوند و در ھا خواستند كه  نگھبانان دادگاه از خانواده

ھا  ر لباس شخصي نيز مدام به خانوادهمزدو یاين ميان تعداد
 ھا هدر ميان خانواد. دادند یتوھين كرده و به زندانيان فحش م

، پسر یمزدوران امنيت .بسيار چشمگير بودگريه يك مادر 
اند،  ماه قبل در خانه بازداشت كرده اين مادر را نزديك به يك

او . است دهنرسي یا مادر به ھيچ نتيجه یو پس از آن پيگير
در . كنند یرا زندان یيد پسرش آزاد شود و يا وگفت يا با می

 يیگو ادامه تجمع ھيچ يك از مسئولين دادگاه حاضر به جواب
  . ھا بدون گرفتن پاسخ متفرق شدند و خانواده هنشد

از خانواده  یگذشته تعداد یامروز نيز ھمچون روزھا
قابل زندان اوين دست به اخير، در م یشدگان روزھادستگير

گذشته امروز، مزدوران  یرغم روزھا یعل. تجمع زدند
 یان جلوگيرنھا از تجمع آ امنيتي رژيم با يورش به خانواده

نيز شماره  یلباس شخص یو در اين ميان تعداد. كردند
پارك شده در محوطه پاركينگ را يادداشت  یھا ماشين

  . كردند یم
  

  ظامي اعالم نشده در مشھدحكومت ن
گان نظامي تبديل شده از صبح امروز شھر مشھد به يك پاد

در  یاسالم یرنگارنگ سركوبگر جمھور ینيروھا. است
مسير  یھا در تمام خيابان. ندا ھا مستقر شده تمام خيابان
اجازه پارك  ی، ھيچ ماشيننژاد به سمت حرم یحركت احمد

پارك شده نيز توسط پليس  یھا نكردن ندارد، و تمام ماشي
  . شوند یم یآور جمع
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  از دستگيرشدگان یاز تعداد یخبر ادامه بي
تعداد زيادي از  یماه از دستگير پس از گذشت نزديك به يك

 یخرداد از وضعيت برخ ٣٠مردم و فعالين سياسي در روز 
طبق گزارشات . گونه اطالعي در دست نيست ھا ھيچ از آن

اند اگر چه از تمام  زه غالبي، اعالم كردهرسيده، خانواده حم
ند، ولي تاكنون ھيچ اثري و ا داشته یطرق ممكن پيگير

خرداد  ٣٠حمزه در روز . اند اطالعي از وي بدست نياورده
كه با پدر خود بود توسط پنج مزدور لباس شخصي  ھنگامي

اند  توانسته یكه خانواده و یتنھا اطالع. دستگير شده است
در زندان  یحداد، و ید، بر اساس پاسخ قاضبدست بياورن

  .باشد یاوين نم
باسی نيز با حضور در دفتر روزنامه اعتماد پدر بنيامين ع

اش خبری  ساله ٢۴خرداد از فرزند  ٣١ملی گفته است که از 
ندارد و مراجعات مکرر وی به اوين، دادگاه انقالب، پليس 

  .امنيت و کمپ کھريزک تاکنون بی نتيجه مانده است
  

  گان را تحويل دھيد ان باختهپيکر ج
ھای زندانيان سياسی از مقامات و مسئولين  جمعی از خانواده

حوادث اخير، حداقل انتظار  با تحويل پيکر شھدایاند  خواسته
ھشدار دادند،  انسانی خانواده ھای داغديده را محقق کنند و
دار شدن بيش  تاخير و تعلل در انجام اين کار موجب جريحه

  .ھا و افزايش بغض و كينه آنان خواھد شد اين خانواده پيش از
  

  محاصره دانشگاه اميركبير
شود، از امروز صبح دانشگاه اميركبير تحت نظر و  گفته مي

تواند از  ینم يیكنترل شديد قرار گرفته است، ھيچ دانشجو
و اطراف دانشگاه توسط . دانشگاه خارج و يا به آن وارد شود

  . بطور كامل محاصره شده است یامنيت ینيروھا
  

  دانشگاه تھران
شود روز گذشته، نيروھاي امنيتي رژيم، چھار نفر  گفته مي

ه از دانشجويان رشته عمران دانشگاه تھران را دستگير و ب
  .اند مكان نامعلومي منتقل كرده

  
  از وضعيت استادان دانشگاه تھران یخبر بي

در پي تحصن سه روز اساتيد دانشگاه تھران در اعتراض به 
تيرماه تعداد  ٩يورش به كوي دانشگاه، در اواخر خرداد و 

چھار تن از استادان دانشگاه تھران بازداشت و به مكان 
تا كنون ھيچ گونه اطالعي از . اند ومي منتقل شدهنامعل

  .وضعيت آنھا در دست نيست
استادان دانشگاه در اين تحصن در انتقاد از شرايط موجود و 

صحبت نموده و خواھان  دانشگاه و دانشجويان شکستن حريم
اعتراض به يان در دانشجو مشارکت و ھمياری ھمه اساتيد و

به گزارش خبرنامه اميرکبير در جريان  .ندروند موجود شد
انتقاداتی که حسين خالصی،  اين تحصن يکی از اساتيد به نام

 ٩ابراز کرد، در تاريخ نسبت به شرايط زمامداری کشور 

العی از آزادی يا ادامه بازداشت وی تير بازداشت شده و اط
  .در دست نيست

ھمچنين چھار تن ديگر از اعضای ھيئت علمی دانشگاه 
حسينعلی عرب، دانشيار و رئيس  تھران به نام ھای دکتر

اسبق  بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی، معاون
سازمان دامپزشکی کل کشور، عضو اسبق شورای مديريت 

اصغر خداياری، استاديار گروه معدن  دانشگاه، دکتر علی
استاديار دانشکده الھيات  دکتر داود سليمانی،  دانشکده فنی،

اسبق  نشکده مديريت، معاوندکتر علی محقر، دانشيار دا  و
  .وزارت کشور اواخر خرداد ماه بازداشت شدند

از ميان اين اساتيد، دکتر محقر پس از چندی آزاد شد اما  
تاکنون خبری از آزادی و يا نگھداری سه تن ديگر منتشر 

  .نشده است
به  در پاسخزاھدی وزير علوم اين در حالی است که  
رنگاران در مورد وضعيت اساتيدی که در زندان ھستند، خب

ھا در بازداشت  تعبير درستی نيست آن زندان" :گفته است
يکی دو نفر  ھستند و اگر کسی در بازداشت باشد صرفا

  ."ھستند
 

  بيرجند
دانشگاه بيرجند در  يیودو فعال دانشج یپس از دستگير

بيرجند و مشھد، ھم اكنون خبر رسيده كه تعداد 
دستگيرشدگان بيشتر بوده، و نام دو تن ديگر از 

از . باشد دستگيرشدگان، امين استادي و ميالد گاراژيان، مي
ھيچ گونه  يیوضعيت و محل بازداشت اين فعاالن دانشجو

  .باشد یدر دست نم یاطالع
 

اعدام جوانان تحت عنوان فروشندگان مواد : ميلی –خبر ای 
  مخدر

ما رسيده است که برای اطالع  ميلی زير به دست –خبر ای 
   :کنيم درج می، عين آن را شما

ھم اکنون از تھران با تماس تلفنی خبر دادند رژيم دست به 
فروشندگان مواد مخدر زده  ای با نام شده اعدام جوانان دستگير

ھا  کنند و در زندان نامه امضا نمی است که اين جوانان ندامت
ھا روبروی  ھای خيابانی خود را پذيرفته و در زندان اعتراض

سئول جھانی ماز مقامات . کنند ماموران رژيم ايستادگی می
به نام دزد و   اعدام جوانان دستگير شده  تا از  بخواھيم

اين خبر از شخص موثقی . قاچاقچی و متجاوز جلوگيری کنند
که فرزند برادرش در تظاھرات دستگير شده و جزو 

تمنا داريم اين خبر . ھای دو روز پيش است داده شد شده اعدام
به ھمه   ھای بيشتر جوانان مھم را برای جلوگيری از اعدام

   .بکنيدمردم جھان آگاھی دھيد کاری 
  

  بيکاری در آستانه ھزار کارگر ھتل و رستوران  ١٠
گوشه و به سرمايه داری جھان بحران اقتصادی گسترش 

شمار زيادی از کارگران  ،ايرانکنار جھان، از جمله 
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ه بيکاری قرار داداخراج و توران و ھتل را در آستانه رس
دائم صحبت از اخراج رستوران  انو صاحب اندار ھتل. است

ھا بسيار آشنا و بی نياز از  استدالل آن. کنند میکارگران خود 
که گسترش بحران شمار  ويندگ میآنان . استتوضيح 

نی به زبان کارگران اين يع. ده استامشتريانشان را کاھش د
. ھای خود نگرانندسودداران از کاھش  سرمايهکه  اين

شود و تنھا راه  جا ختم نمی دانند که کار به ھمين کارگران می
، اخراج کاھش سودھامقابله با برای داران  حل سرمايه

  . استکارگران بقيه تشديد استثمار شماری از کارگران و 
ات رياست انتخابکردند که با پايان  تصور میداران  سرمايه

ان، کمی از مشکالت دار دولت سرمايهو تشکيل  جمھوری
ھمراه شد با خيزش  پايان انتخاباتاما  .آنان حل خواھد شد

از توحش و بی حقوقی ھای مردم بيزار  تودهعظيم 
توريسم در اين شرايط درآمدھای ناشی از . داری سرمايه

کنون اين معضل بربحران اقتصادی . کاھشی چشمگير يافت
صحبت از اخراج  آشکاراداران  و سرمايهزوده شد اف

  . کنند میکارگران 
، سرمايهجھان، نظم نقاط در ايران ھم، ھمچون ديگر 

جز داران و دموکراسی دروغين آنان  سرمايهتقلبی انتخابات 
ديگری  نتيجه و گرسنگیفقر مرگ ناشی از  ی وبيکار
ز برای زنده ماندن و انسانی زندگی کردن ھم ج. ندارد

داری راه  پيکارعليه سرمايه و سرانجام نابودی سرمايه
  . ديگری وجود ندارد

  
  رانيشاخص فقردر ا

ماررژيم ارتجائی به گفته پايگاه خبری مھر و بنا به آ
ران و روش محاسبه يشاخص فالکت در ا، جمھوری اسالمی

 یبرحاصل جمع دو شاخص اصل یار ساده و مبتنيبسآن 
ران يمرکز آمار ا. ورم استو نرخ ت یکارينرخ ب یعني

را به صورت سه  یکارياطالعات مربوط به نرخ اشتغال و ب
 یکه در مقاطع نيکند، گو ا یبار محاسبه و اعالم م کيماه 

. از فصول اعالم نشده است ین نرخ در برخياز زمان ا
نرخ تورم تعيين اطالعات مربوط به توان  عالوه بر اين، می

 یرسممرجع به عنوان تنھا ، یبانک مرکز یآمارھارا در 
  . ، جستجو کردمحاسبه و اعالم نرخ تورم

نرخ تورم به کار رفته در در آخرين آمارھای منتشر شده،  
ھر فصل عدد آن محاسبه  ین محاسبه ساالنه است که برايا
و  ١٣٨٤ن شاخص مربوط به سال ين ارقام ايتر کم. شود یم
ن شاخص ين ارقام ايباشد و باالتر یم ١٣٨٥مه اول سال ين

ن شاخص از فصل اول سال يا. است ١٣٨٧مربوط به سال 
 یقابل توجھ یروند صعود ١٣٨٧تا فصل دوم سال  ١٣٨٥

در  ١٨.٢٣ن شاخص از عدد يکه ارقام ا یداشته به طور
در فصل دوم سال  ٣٧.٩٣به رقم  ١٣٨٥فصل اول سال 

از  یکاريمجموع نرخ تورم و نرخ ب. است رسيده ١٣٨٧
بوده  ٣٠رقم  یبه بعد ھمواره باال ١٣٨٦ھارم سال فصل چ

ب به ين ترتيبه ا ١٣٨٧است و در فصول دوم و سوم سال 

  .افته استيدست  ٣٧.٥٥و  ٣٧.٩٣  سابقه  یارقام ب
ناشی از ھنگفت درآمدھای پرسيد مرتجعين  اينحال بايد از

کجا رفته به جيب گشاد دولت سرازير شده، که فروش نفت، 
ن  و تورم در ايران افزوده بر تعداد بيکارا و چرا ھر روز

ناشی ندارند واين  یھا ھيچ جواب که آنروشن است . شود می
تا زمانی که اين دولت  و داريست سرمايهاز ماھيت مناسبات 

به ھمين وضع در راس قدرت باشد،  اندار سرمايهحامی 
  . بودخواھد منوال 

  
  سال گذشتهناشی از کار در  سانحهھزار  ٢٣
معاون دفتر آمار  ،علی رحيمی گزارش خبرگزاری مھر، به

 ، و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی
کار درطی سال ايمنی ناشی از آمارسوانح در خصوص 

 ٢٣، بيش از ١٣٨٧در طول سال : کرداعالم گذشته 
که بی احتياطی،  هکار اتفاق افتادايمنی ناشی از سانحه ھزار

سوانح اين بروز ترين علل  ظ و معيوب مھموسايل بی حفا
 انمستمری بگيردر ھمين حال، شمار. است گزارش شده

يک  ، برابر با١٣٨٧سازمان تامين اجتماعی تا پايان سال 
  .ستنفر بوده ا ٤٥٢ھزار و  ٣٤٠ميليون و 

اسبات اقتصادی، به رسم ھمه اين معاون دفتر آمار و مح
که گويا  ،کند مود میوان طورگران نظم سرمايه، اين مشاطه
بی توجھی کارگران رخ داده،  در حين کار حوادثدليل 
کنند فاقد  ، يا احتماالً وسايلی که کارگران استفاده میميباشد
که برای ی اما ھيچ از کارفرمايان. عيوب استيا م حفاظ و
 کنند که با می کارگران را وادار ،سود بيشترکسب 
، صحبتی به ر  کنندکاتر رو طوالنیھای فرسوده، بيشت دستگاه

مجبورند برای ترديدی نيست که کارگران  .آورند ميان نمی
 شان تن به اين شرايط کارياھ سير کردن شکم خود و خانواده

، اما ھيچ گاه مبارزه برای بھبود شرايط کار و زندگی بدھند
  . اند خود را فراموش نساخته

  
  اعتراف به شکست
فرمانده نيروی انتظامی، اسماعيل احمدی به گزارش فارس، 

امروزه تأمين امنيت با باتوم و "اعتراف کرد که مقدم، 
کارھای  ابزارھای سنتی جوابگو نيست و بايد به فکر راه

کنترل  کارھای جديد گويا منظور وی از راه." جديد باشيم
گرچه جمھوری  .ا و ماھواره استھ فضای مجازی، رسانه

فضای مجازی و  کنترلاسالمی تاکنون از ھيچ اقدامی برای 
در موارد متعددی ناچار ت، اما ھا کوتاھی نکرده اس رسانه

ھای ارتباطی را قطع کند يا سرعت اينترنت  سيستم شده است
 حاصل بیحوادث اخير ثابت کرد که آن ھم  را پايين آورد، که

   .است

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
 کار، نان، آزادی، حکومت شورايی


