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مناسبت روز ھمبستگی جھانی با ه فراخوان به تظاھرات ب
 مردم ايران

  : ارسال شده است اين پيام از سوی فعاالن داخل کشور

  شنبه سوم مرداد، روز ھمبستگی جھانی با جنبش مردم ايران

المللی حقوق بشر برای  ھمراه با فراخوان سه سازمان بين
 ايران نيز با حضور حمايت جھانيان از مردم ايران ما ملت

 ی رسایصدا) ١٨ مرداد ساعت ٣شنبه ( ھا  خود در خيابان
ھای  محل. رسانيم مظلوميت ايرانيان را به گوش جھانيان مي

 گردھمايی در ، تير٣٠شنبه  سه. تجمع بعدا اعالم خواھد شد
  .ميدان ھفت تير تھران

 

  وبالگ ھواداران جبھه متحد دانشجويی

خوان زير را برای شرکت در ه متحد دانشجويی فراھجب
داشت ياد  برای گرامی:  تير صادر کرده است٣٠تظاھرات 

ھمه شھدای راه آزادی و ھمگام با دعوت جبھه ملی ايران و 
 ٣٠ساير نيرو ھای دموکرات و آزاديخواه، روز سه شنبه 

آييم تا   تير گرد ھم می٧ پس از ظھر در ميدان ۵تير ساعت 
  .نيمبه سمت ابن بابويه حرکت ک

  

  شيوه جديد استمرار اعتراضات شبانه

جوانان اند که  فعالين حقوق بشر و دمکراسی گزارش داده
در اين . برند شيوۀ جديدی را در اعتراضات شبانه بکار می

مرگ بر "شيوه عالوه بر شعارھايی مثل هللا اکبر و 
شود، جوانان موتورسوار در  ھا داده می که از بام" ديکتاتور

 . کنند ھای فرعی شروع به شعار دادن می خيابانھا و  کوچه
يکی از محالتی که اين شيوه در آن به کار رفته است، نقاطی 

  .آباد و فرحزاد بوده است از جنت

 برخي مناطق تھران از جمله  مردم درجمعه شب، ھمچنين 
، ی، جمھورعصر ، سيد خندان، ونك، ويال، وليیآزاد
ھا و   در پشت بام فرحزاد و صادقيه  ، پونك،ی، مطھریفاطم

  .اكبر و مرگ بر ديكتاتور را سر دادند ھا شعار هللا كوچه

رژيم بار ديگر آثار جنايات خود را در گورستان خاوران از 
  دارد انظار عمومی مخفی نگاه می

شدگان  هبراساس گزارش ھای دريافتی تعدادی از کشت
از ھايی   اخير تھران بطور پنھانی در بخشیھا ناآرامی

ھمچنين خبر  .اند گورستان خاوران به خاک سپرده شده
ھای خاصی  شدگان را در قسمت رسد تعدادی از اين کشته می

ھای  اند و در واقع اين بخش از بھشت زھرا به خاک سپرده
 مخصوص مخالفان حکومت است و خاص بھشت زھرا

ھا به  ھای گذشته در اين بخش شدگان سياسی سال برخی اعدام
رسد يکی از داليل اصلی  به نظر می .اند ده شدهخاک سپر

المللی  ھای بين چنين کاری عدم اجازه به دسترسي سازمان
فعال حقوق بشر در زمينه تعداد کشته شدگان ناآرامی اخير 

از سوی ديگر جلوگيری از روند دادرسی و  تھران است و
 .ھای جان باختگان اين حوادث است ھای خانواده پيگيری

وثق حاکی از انجام اين کار توسط برخی نيروھای خبرھای م
سقم اين گزارش ھنوز توسط  ھرچند صحت و .امنيتی است

ھای دريافتی  مقامات رسمی تائيد نشده است اما بيشتر گزارش
رسد  به نظر می .صحت اين موضوع تاکيد دارند از مردم بر

يابی  بايد از سوی نھادھای فعال حقوق بشری كميته حقيقت
خبر از  (.بررسی اين موضوع تشکيل گردد تحقيق وبرای 

  )آژانس ايران خبر

  

گرفتن برای شدگان کر و الل  يکی از بازداشتشکنجه 
 اعتراف

ھای   گزارش داده است که طی بازداشتسايت موج آزادی
خيابانی مأمورين امنيتی رژيم، فردی را که کر و الل بوده 

 باور نکرده گران که شکنجه. است، بازداشت کرده بودند
بودند، اين فرد کر و الل است، چندين روز او را شکنجه 

بياورند و سرانجام پس از چند روز با " حرفش"اند تا به  کرده
تأييد پزشک مبنی بر کر و الل بودن اين فرد، آزادش 

  .اند کرده

  

  ھا در سراسر ايران ادامه دارد دستگيری

آذربايجان، طي انجمن دفاع از زندانيان سياسي : آذربايجان
يك گزارش اعالم داشت كه نقض حقوق بشر در مورد 

ھاي گذشته  ھا در ايران در ماه گذشته، ھمچون ماه آذربايجاني
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. اند ادامه داشته و تعداد زيادي در اين رابطه نيز دستگير شده
سيما ديدار، وبالگ نويس و مدير مسئول سابق نشريه 

م مراجعه به زندان  خرداد ھنگا٢٨روز " ياشماق"دانشجوئي 
ھمسر  خانم ديدار . براي مالقات با ھمسر خود، بازداشت شد

علي بيكس دانشجوي .  خرداد دستگير شده بود١روز 
 خرداد توسط ٢٥دكتراي تاريخ و از فعالين سياسي نيز روز 

مزدوران سركوبگر جمھوري اسالمي در تھران پس از 
ير و به خروج از خوابگاه در خيابان تخت طاووس، دستگ

بھنام شيخي و محمود اجاقي نيز . زندان اوين منتقل شده است
 خرداد در اسالمشھر تھران ١٩از فعالين سياسي، روز 

 ٢٠٩توسط مزدوران وزارت اطالعات دستگير و به بند 
 بر یاتھام اين دو فعال شعارنويس. اند زندان اوين منتقل شده

 ايلقار .روي ديوارھاي محالت اسالمشھر، ذكر شده است
 خرداد در ٢٥زاده، فعال سياسي و نويسنده روز  موذن

شھر، توسط مامورين سركوبگر اطالعات، در محل  مشگين
علي فيض نيز از فعالين فرھنگي، . كارش دستگير شده است

 روز با ٢٣ر و بعد از يشھر دستگ  خرداد در مشگين١٩روز 
 یھا ھمچنين در تظاھرات ھفته.  استقيد ضمانت آزاد شده

 ی در شھرھایياس از مردم و فعالين سیاخير نيز تعداد زياد
ھا با   از آنی و پس از چند روز برخ مختلف دستگير شده

  . اند گذاشتن وثيقه آزاد شده

به دنبال بازداشت تعدادی از شھروندان مھابادی در  :مھاباد
اساس اخبار رسيده به آژانس خبری  روزھای اخير، بر

نيز چند تن ديگر از بازاريان اين شھر موکريان، روز گذشته 
عبدالرحمن سيدی، کريم منده، شم، باقی  .بازداشت شدند

خاتمی، ايازی، عثمان گالوی و خدر جوانبخش از جمله اين 
  .باشند بازداشت شدگان می

ھا و بازار مھاباد در  پی تعطيلی مغازه  درھا اين دستگيری
  . تير ماه، صورت گرفته است٢٢

اند،  لين حقوق بشر و دمکراسی گزارش دادهفعا :اصفھان
خصوص جوانان در ه تعداد زيادی از مردم اصفھان و ب

ھای   تحت شکنجه زندان مرکزی اصفھانھای انفرادی سلول
 .جسمی و روحی قرار دارند

برند و  مامورين وزارت اطالعات به منازل مردم يورش می
دگان در بين دستگيرش. کنند اقدام به دستگيری مردم می

يکی از فک  ساله وجود دارد و ١٧ تا ١۵کودکان با سنين 
ن وزارت  ساله در اثر شکنجۀ بازجويا١٧نوجوانان 
تعدادی از جوانان دستگير شده . شکسته شده استاطالعات 

اند و  ھای اطالعات سپاه پاسداران منتقل شده به بازداشتگاه
از وضعيت  .برند سر میه ھای وحشيانه ب تحت شکنجه

دادی از جوانان خبری در دست نيست و ناپديد ھستند اين تع
شاھد دستگيری  ھا  حالی است که بستگان و دوستان آن در
ھا در معرض  جان آن. ھا در اعتراضات خيابانی بودند آن

 بازجويان وزارت اطالعات اصفھان، .خطر جدی قرار دارد
تگير دھند تا نام فرزندان دس را تحت فشار قرار میھا  خانواده

 .ھای اعمال شده را گزارش ندھند شده و شکنجه

اند که   اعالم کردهدمکراسی در ايران، فعالين حقوق بشر و
از دبير کل و کميسر جان اين زندانيان در خطر قرار دارد 

عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای 
  .اند  شدهنجات جان زندانيان سياسی در ايران

  

  عدم اطالع از يك فعال دانشجوئي

گان كارشناسي ارشد عمران از  علي وقفي از دانش آموخته
 خرداد در خيابان ٢٩دانشگاه صنعتي شريف، نيمه شب 

صادقيه تھران بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده 
 از یع ھيچ اطالیخانواده وبا وجود گذشت يک ماه، . است

  . ندارندی ویوضعيت سالمت و محل نگھدار

 

  "ارشاد"فعال شدن مزدوران گشت 

ھا  طي چند روز گذشته مزدوران امنيتي پليس مجددا در پارك
 شمال كشور و تھران، فعال یھا مخصوصا شھرھا و خيابان

شده و زنان را در رابطه با نحوه لباس پوشيدن مورد آزار و 
 ١٤٧دوران كالنتري روز گذشته نيز مز. دھند اذيت قرار مي

 را مورد ضرب و ی يك دختر را گرفته و ویھران، جلودر ت
 منتقل یشتم قرار داده وسپس را بازداشت كرده و به كالنتر

  .كردند

  

  باختگان ، يکی ديگر از جانمحمد كامراني

به گزارش آژانس ايران خبر، محمد کامرانی بر اثر شدت 
.  تير درگذشت٢۵جراحات وارده ناشی از شکنجه روز 

حمد را در بيمارستان لقمان، در حالی يافتند که خانواده او، م
نيمه جان و با آثار باتوم و شکنجه بر بدنش به تخت 

آنان سرانجام او را از بيمارستان . بيمارستان بسته شده بود
لقمان مرخص و به بيمارستان مھر منتقل کردند، اما پزشکان 
تشخيص دادند که بر اثر شدت جراحات، اميدی به بھبودی 

  .جان باخت ساعت بعد ٣نيست و وی 

 

 اعتصاب در کارخانه شکالت فرمند 

کارگران کارخانه شکالت فرمند که دو ماه است دستمزد خود 
 تير دست به اعتصاب ٢۴را دريافت نکرده بودند، روز 

کارفرما با مشاھده اين اعتصاب به دست و پا افتاد و . زدند
پرداخت کند، اما ھا را   تير حقوق٣٠به کارگران قول داد تا 

کارگران اعالم کردند تا دريافت کامل دستمزدھا به اعتصاب 
  .خود ادامه خواھند داد

  

لياقتی سران جمھوری اسالمی بر  تحميل ھزينه فساد و بی
  دوش مردم

ھای  ھا نرخ سحام نيوز گزارش داده است، مرکز پژوھش
ھا  متفاوتی را برای نرخ بنزين تعيين کرده است، يکی از آن

 تومان برای گازوئيل بود که ٨٠ تومان برای بنزين و ٢۵٠
در به گفته يکی از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات 

ه جلسه کميسيون طرح تحول اقتصادی به تصويب رسيد
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 اين قيمت جديد برای تأمين کسر بودجه دولت در سال .است
ھايی که  يعنی مردم عالوه بر فشارھا و سرکوب. جاريست

لياقتی دولت و  شوند، بايستی ھزينه بی حمل میروزانه مت
ھای سردمداران حکومت اسالمی را نيز از  فساد و دزدی

  .جيب خود بپردازند

  

 اعتصاب موفق کارگران پلی اتيلن کرمانشاه

داران شرکت پتروشيمی پلی اتلين کرمانشاه با صدور  سرمايه
در ًيک اطالعيه به تمامی کارگران خبر دادند که بايد حتما 

اين تصميم . کار کنندروزھای جمعه به صورت اجباری 
ھای کارگر مواجه   با مخالفت سرسخت و متحد تودهکارفرما

 کارگر کارخانه دست از کار ٢٣٠ تير ٢۴صبح روز . شد
آنان از پوشيدن لباس کار امتناع کردند و يکصدا . کشيدند

مه دستور به اعتصاب ادااين  کامل یاعالم داشتند که تا الغا
ساعاتی پس از شروع اعتصاب مسؤالن شرکت . خواھند داد

با لمس قدرت کارگران و با مشاھده عزم راسخ و اراده 
مصمم آن ھا برای ادامه توقف کار، خود را مجبور به ابطال 

داران اطالعيه جديدی صادر  سرمايه. حکم پيشين ديدند
کردند، در اين اطالعيه اعالم عقب نشينی نمودند و از 

: منبع (.رگران خواستند که به سر کار خود باز گردندکا
  )اتحاديه آزاد کارگران

  

 پاکستان يک زندانی بلوچ مخالف را به رژيم تحويل داد

 ديگر از یيک" یفرھنگ آشت "یبه گزارش خبرگزار
) تربت(که در زندان ) زھي موسي بلوچ (مخالفان رژيم 

ان تحويل داده ، به دولت ايربرد سر ميه بلوچستان پاکستان ب
  .شد

اند که اين   گزارش دادهانجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان
. زند اولين باری نيست که پاکستان دست به چنين عملی می

اواخر خرداد سال گذشته دولت پاکستان چھار بلوچ  در
 جمله ازی،  حکومتیھا یکه در خبرگزاررا مخالف رژيم 

آباد تحويل  سالم در ایدر فرودگاھرا " عبدالحميد ريگی"
 یاطالعيه دادگسترمأموران جمھوری اسالمی داد که طبق 

به زودی اعدام خواھد  یسيستان و بلوچستان عبدالحميد ريگ
  .شد

در اسفند سال " راديو گوانک بلوچستان" گزارش بهھمچنين 
 -ادريس بلوچ (گذشته پنج نفر ديگر از مخالفين رژيم 

 محمدعلي بلوچ و -  رياض احمد بلوچ -عبدالصبور بلوچ 
بردند  سر ميه که در زندان کوئته پاکستان ب) محمد آشا بلوچ

توسط دولت پاکستان به رژيم جمھوري اسالمي تحويل داده 
در )  عبدالصبور بلوچ-ادريس بلوچ (ھا  دو تن آن شدند و

ھمراه يازده تن ديگر در زندان زاھدان دار ه ھفته گذشته ب
  .آويخته شدند

 

 

  

  کبودوندمحاکمه صادق 

روز گذشته محمد صادق كبودوند، رئيس سازمان دفاع از 
حقوق بشر كردستان، به اتھام فعاليت تبليغي عليه نظام در 

كبودوند متھم است از طريق تھيه و . مھاباد به دادگاه رفت
توزيع جزوه مربوط به زنان كرد، عليه رژيم سركوبگر 

مسئول وي مدير . كرده است جمھوري اسالمي، مبارزه مي
ھفته نامه پيام مردم و موسس سازمان دفاع از حقوق بشر 

 سال زندان ١١و در اين رابطه قبال نيز به . باشد كردستان مي
محكوم شده، و اواخر ھفته گذشته از زندان اوين به مھاباد 
منتقل شده كه در جلسه دادگاه شركت داشته باشد و احتماال 

  . شود ن منتقل ميطي روزھاي آينده مجددا به زندان اوي

  

 به خاطر ميليون دالری ٣٠٠ضرر زيمنس در آستانه يک 
 ھمکاری با رژيم

ی از  شرکت زيمنس در آستانهبه گزارش راديو آلمان، 
 -  شرکت زيمنس.بزرگ قرار دارددادن قراردادی  دست

دليل فروش تجھيزات کنترل تلفن ھمراه به دولت   نوکيا، به
 .ی قرار گرفته استمورد انتقادھای زيادايران، 

آنجلس  ونقل لس ، مسئوالن حمل"تايمز واشنگتن "به گزارش 
 ميليون ٣٠٠پيرامون قراردادی ) اول مرداد( ژوئيه ٢٣روز 

اين قرارداد برای ساخت . گيری خواھند کرد دالری تصميم
  . واگن مترو بسته خواھد شد١٠٠

ھای باسابقه و مورد  شرکت زيمنس آلمان يکی از شرکت
اما برخی سياستمداران . ھايی است ماد در چنين پروژهاعت

ايالت کاليفرنيا و مدافعان حقوق بشر ايرانی، با سپردن 
ھای  آنان از مقام. قرارداد به اين شرکت آلمانی مخالفند

اند که قرارداد را به شرکت ديگری واگذار  آنجلس خواسته لس
  .کنند

  

 ام بحران کنونى سرآغاز سقوط نظ: الشرق االوسط

روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در باره رويدادھای ايران 
طلبان  نوشت، اوضاع کنونی بسيار خطرناک است، اصالح

درصدد ايجاد تحوالتی در درون ساختار کنونی نظام ھستند، 
ھای نظام چنين تحولی را نمی پذيرند و اين امر  ولی ارگان

  .چه بسا منجر به سقوط نظام در ايران شود

 ميالدی ١٩٧٨نده مقاله در اين رابطه رويدادھای سال نويس
ھا  که ناآرامی يعنی يک سال پيش از انقالب را مثال زد و اين

چگونه آغاز شد که در نھايت به انقالب ايران و سقوط رژيم 
  .گذشته منجر گرديد

  

  

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی


