
  	���� ��ا 
 خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد

1 gmail.com@nedaanews 
http://www.nedaanews.com 

 

شنبه هارچ

24   
 تير ماه

  استقبال رئيس دولت كودتا مي روند   "مرگ بر ديكتاتور "هدي هاي به با شعار مش

بنا به اخبار منتشر شده در برخي  . احمدي نژاد به آن شهر در روز پنجشنبه دست به اعتراض گسترده بزنندمردم مشهد قصد دارند در جريان سفر 

تير ماه در جريان سفر احمدي نژاد به مشهد اين  25از سايت ها و وبالگ هاي  متعلق به جوانان مشهدي، مشهدي ها قصد دارند در روز پنجشنبه  

 . ي به دولت كودتا بكنندسفر را تبديل به موج بزرگ اعتراض

جواان مشهدي  پيشنهاد مشخص  .خرداد به مشهد سفر خواهد كرد 22رئيس دولت كودتا، در اولين سفرش پس از كودتاي  نژاد، محمود احمدي

دادن شعار دولت نژاد مشهد حاضر شوند و با سر  سبز در فرودگاه هاشمي هاي عزيز با سربندها و پوشش اين است كه مشهدي به مردم اين شهر 

شهر مشهد شوند و داغ اين سفر  نژاد به ، مانع ورود احمدي.... مرگ بر ديكتاتور واز قبيل  خوايم و نيز و نيز شعارهايي خوايم نمي نمي /كودتا رو

 .را به دل او بگذارند

منطقه فرودگاه بيايند و  هاي خود به با ماشين نژاد به مشهد شهروندان عزيز مشهدي در اولين ساعات ورود احمدي شود همه همچنين پيشنهاد مي

اش كه  نژاد موفق به حضور در محل سخنراني كه احمدي در صورتي. مشكل مواجه كنند را با  دولت كودتا  با ايجاد ترافيك سنگين ورود اين رئيس

پالكاردهاي سبز و پوشش سبزرنگ خود در  ا حملمشهدي بايد ب معترض خواهد بود، شد باز هم شهروندان ) ع(قوي در حرم امام رضا  به احتمال

 . با سر دادن شعار نگذارند وي سخنراني كنداين مراسم حاضر شوند و 

  پلمپ  مغازه ها در كردستان

تير ماه به وسيله اداره اطالعات    22برخي از مغازه ها و دارو خانه ها در شهرهاي كردستان به دليل شركت در اعتصاب سراسري مردم كرد در روز 

  .پلمپ شده اند

مغازه كه در جريان اعتصاب   60تالفي جويانه بيش از بنا به اخبار رسيده به  ندا نيوز  نيرو هاي اطالعاتي و امنيتي حكومت اسالمي در اقدامي 

  .تير به مناسبت بيستمين سالگرد ترور دكتر قاسملو از فعاالن سياسي كرد،  شركت كرده بودند را  پلمپ كرد 22سراسري مردم كردستان در روز 

به دليل شركت در اعتصاب دو روز دچار شده اند و  اين گزارش حاكي از آن است كه چندين  داروخانه نيز در شهرستان بوكان به همين وضعيت 

  دكتراصالني، دكتر رسوليان و دكترناصرزاده راپلمپ كرد پيش؛ اداره اطالعات بوكان داروخانه هاي دكتراحمدي،

  تحريم صندوق هاي صدقات

ته گذشته صندوق صدقات هاي واقع در خصوصا اقشار مذهبي تر در چند هف شنيده هاي خبرنگار ندا نيوز حاكي از آن است كه بسياري از مردم

  .خيابان ها و اماكن عمومي ديگر را تحريم كرده اند

 يااز انداختن صدقات خود به صندوق هبر اساس اين گزارشات مردم خصوصا اقشار مذهبي كه به دادن صدقه اعتقاد دارند در اقدامي خودجوش 

به نظر مي رسد اين حركت با تبليغات وسيع و دهان به دهان و رسانه اي مي تواند يكي از منابع .  رده اندن را آغاز كآم تحري خودداري و دقات ص

در واقع  اين صندوق ها، با آمار درآمد ميلياردي، از منابع اصلي تامين بودجه بيت رهبري و به . مالي اصلي حكومت كودتاچي اسالمي را  از بين ببرد

ظاهر امر اين است كه درآمد حاصل از اين صندوق ها به اقشار كم در آمد كشور اختصاص دارد ولي . لباس شخصي هاي حامي وي مي باشد تبع آن

در حقيقت كميته امداد كه صندوق هاي صدقه به آن تعلق دارد، بازوي اقتصادي جمعيت موتلفه  .اين نيز دروغ ديگري  از طرف حكومت اسالم است

درآمد بي حد و حصر حاصل از اين صندوق ها، معموال صرف دادن مستمري به اقشار  . رياست و سرپرستي حبيب اهللا عسگر اوالدي است به  ياسالم

در نتيجه بسياري پيشنهاد داده اند كه با تحريم صندوق هاي صدقات و .  حاشيه اي و لمپن كه بدنه ي اصلي بسيج و لباس شخصي ها است، مي شود

  . تحريم جلوي تامين هزينه مالي  كشتار جوانان را بگيريمتبليغ اين 

  ناپديد شدن بهزاد مهاجر

خرداد ماه بعد از تظاهرات ميليوني مسالمت آميز مردم تهران تا به امروز نا پديد شده است و هيچ اطالعي از وي  25ساله از تاريخ  47بهزاد مهاجر 

  .در دست نيست
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مراجعات متعدد  .ديد شده استپخرداد  نا 25تاريخ ردم تهران در بنا به اخبار رسيده به ندا نيوز بهزاد مهاجر در جريان تظاهرات ميليوني م

و همچنين بيمارستان هاي  دادگاه انقالب، آگاهي شاپور خانواده ي وي  به مراكزي از كالنتري هاي  مختلف تهران، زندان اوين، پليس امنيت،

خرداد به خانواده  25ازه ي سهراب اعرابي از شهداي پس از  تحويل جن .نيز تاكنون بي نتيجه مانده است... ، پزشكي قانوني وسردخانه ها تهران،

در  اش و همچنين انتشار اخباري منبني بر احتمال كشته شدن صد ها نفر در درگيري هاي اخير تهران   بيم آن مي رود كه بسياري  از افرادي كه

ساله در نگراني شديد نسبت به سرنوشت وي به سر مي  47خانواده بهزاد مهاجر .  جريان اين راهپيمايي نا پديد شده اند جز كشته شدگان باشند

  . برند و از تمامي نهاد ها و انسان هاي ازاديخواه جهان درخواست كمك براي روشن شدن سرنوشت وي دارند

  نا سازگارسازگاراي 
پر كرده تصويري  –كه محسن سازگارا، اصالح طلب فراري، براي خود نقش رهبري قائل شده و با تقليد مرادش، خميني، نوارهاي صوتي  تسادتي م

مي را » كودتاهاي عدم خشونت«او مي رود و كتاب هاي طرفداران و متخصصان   .ازدسو غيرو منتشر مي » فيس بوك«و » باالترين«و در سايت هاي 

و تاكتيك هايي كه بچه ها با تجربيات گاهي هم زيركي كرده البته .  همه روزه آنها را از زبان خود، براي شنوندگانش تكرار ميكندو  خواند

راي منتشر مي كند و با اينكار ب» ابتكار شخصي اش«كشف و اختراع كرده اند را در ميان گزارشات و اخبار پيدا كرده و فردايش به اسم مبارزاتشان 

شخصيت كار او حكايت از اين  .دينت دنبال مي كنند، ژست رهبري مي آاني كه در خانه هايشان نشسته و اخبار مبارزات را از طريق اينترساده لوح

بودنش را به مردم القا كند، تا از اين » رهبر«او دارد كه با هر حقه و ترفندي، توهم  )سياسي كاري عكثيف ترين نو( يستيلياونه ي  ماكاسياستمدار

  .به ايران برگرددهواپيما شده و براي سهم خواهي ، سوار و همه چيز امن شد طريق، فردا كه مردم حكومت كودتا را برچيدند

صداي « ونموسوي به حساب مي آمد و از تريب الفينخانتخابات رياست جمهوري، يكي از مقبل از  ،او.  ترفند ماكياوليستي او نيست اين تنهاالبته 

مي مدرك ارائه  ، و براي »لگرا استاصو الً صموسوي اصالح طلب نبوده و ا «:يكي از انتقاداتش اين بود كه ،مثالً.  تبليغ مي نمود ويسمو هيعل» آمريكا

موسوي هم انتقاد مينمود و  »اد كوپنيصاقت«همچنين به او .  »ه آمريكا استئتوط كه اگر هندوانه در تهران گران مي شد، موسوي مي گفت«: گفت

تصدي موسوي اتفاق  در زمان 1367تابستان  زندانيان سياسي در باالتر از همه، و شايد خنده دارتر از همه، انتقاد او به موسوي بود كه قتل و عام

اسفناك را خنده دار توصيف كرديم؟  براي اينكه در همان  ه ي عچنين ادعايي در مورد اين واقچرا .  نقشي در آن داشته استئناً افتاد، پس مطم

.  آدمكش بود، اما او فقط موسوي را ملزم به توضيح نقشش در اين قتل و عام ها مي كند ، آقاي سازگارا، خود يك پاسدار 68تا  60سالهاي كشتار 

اش، درست يا غلط، در ميان مردم محبوبيت پيدا كرده است، آقاي » جنبش سبز«اينك كه موسوي و  ته مي شود كهساو زماني برجم سماكياولي

» موج سبز«يقت، خود را سوار بر در حقو   .وي مي رودسو روز در نوارهايش، قربان صدقه ي مو شده و شب» جنبش سبزي ها«سازگارا، سبز تر از 

  .نموده است

اده لوح كه به دنبال او روان مي شوند، لياقتشان هم عده سن آ ! ما چه؟به .  ج بريده اندكه نافش را در را بندخوب .  ما با او كاري نداشتيمراستش 

ركت مبارزاتي مردم حدر مقابل با ارائه ي راهكارهاي سازشكارانه، و اشته ذاز حد خود فراتر گ پايش را است كه ديگر زماني اما .  آدمي مثل اوست

او راهكار اين . مسلح و لباس شخصي هايي است كه در خيابان مردم را به تير بسته اند از اين راهكارها، دادن گل به نيروهاييكي .  تسقرار گرفته ا

مبارزان و خانواده هاي جانباختگان و مفقودين و بازداشت شدگان را ي تقريباً تمامكه تقليدي ناشيانه از روش مبارزاتي مردم در انقالب پيشين است، 

به تهران » ايرفرانس« 747از جمله خارج نشيناني بود كه همراه با خميني در هواپيماي او .  در انقالب پيشين در ايران نبوداو .  به خشم آورده است

گل مي دادند، به اين علت بود كه ايشان نشان داده بودند  به ارتشيان در تظاهرات هاي خياباني نمي فهمد كه اگر مردم در آن سال هابنابراين .  مدآ

مافوق هايشان بود كه نهايتاً حكومت نظامي را با شكت نل ارتش از سعدم فرمانبري پرهمين .  ت را اجرا نمي كنندكه فرمان تيراندازي به جمعي

را اجرا مي كنند، بلكه از كشتن » حكم تير«كه نه تنها ي ما چگونه مي توانيم به جمعي مزدور وحشاما .  روبرو كرد و لياقت قدرداني مردم را داشت

از پدران و مادراني كه جان آيا  ! ارف كنيم؟ع، گل تفرقي ندارد برايشان »سهراب«يا  تسا» ندا«كه زن است يا بچه، اينمردم لذّت مي برند و 

  !را گرفته اند و يا آنهايي كه هنوز نمي دانند جوانشان زنده است يا مرده شرم نميكند؟فرزندانشان 


