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  جرم حمايت از مبارزات مردمي بازداشت شده انداز ارتشيان به جمعي 
تعداد ) ٢۶/۴/١٣٨٨پنج شنبه مقارن با (مطابق اخبار دریافتی موثق از نيروھای درون سازمانی نيروی زمينی ارتش شب گذشته 

نفر از فررزندان غيور،قھرمان و متعھد ایران زمين که ھمگی از درجه داران و افسران جزء و ارشد نزاجا بوده اند در ھيئتی به نام  ٣۶
در مراسم ھفتگی خود که مطابق ھر ھفته شب ) شاه عبدالعظيم(ی ھاشم واقع در منطقۀ شھر ریھيئت متوسلين به قمر بن

ھای پنج شنبه دعای کميل برگزار می نموده اند گرد ھم می آیند،پس از مراسم دعای کميل در رابطه با جریانات اخير و سرکوب 
یرد که مقرر می گردد ھمگی در مراسم نماز جمعه گسترده مردم از سوی سپاه پاسداران و بسيج گفتگو ھایی صورت می پذ

دوشادوش مردم به نشانه اعتراض با لباس مصوب نظامی حاضر شوند و نسبت به کشتار بيرحمانه مردم توسط بسيج و سپاه 
مام این پاسداران و سرکوب گسترده معترضين اعتراض خود را نسبت به این روند و حمایت از مردم اعYم نمایند به گزارش موثق ت

افراد در بامداد روز جمعه توسط سازمان حفاظت اطYعات ستاد کل نيروھای مسلح ادارۀ ضد براندازی در منازل خود به اشکال 
از تمام فعالين و مبارزین سياسی درخواست ميگردد نسبت به . وحشيانه ای دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده می شوند

داده و پيگير وضعيت این غيور مردان شوند در زیر نام و مشخصات بازداشت شدگان را اعYم می  این موضوع عکس العمل نشان
تن به شدت در خطر ميباشد این غيور مردان متعھد گام حمایت  ٣۶نمایيم تا اقدامات موثرتر صورت پذیرد آگاه باشيم که جان این 
 يم برداشتند حاb نوبت ماست که از آنھا پشتيبانی و حمایت کن

 پادگان فتح محل سکونت خانه ھای سازمانی لویزان : سروان مھدی مقدم رسته عمران و استحکامات محل خدمت.١
 ستوان دوم سھراب لواسانی رسته زرھی محل خدمت پرندک محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک .٢
 حل سکونت لویزان سرگرد سيد مرتضی اميری رسته مخابرات محل خدمت قرارگاه پشتيبانی فجر م.٣
 گروھبان یکم ھادی شفاھی رسته عمران و استحکامات محل خدمت پرندک محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک .۴
 سروان محسن اطاعتی سياه کوه رسته بھداری محل خدمت ستاد نيروی زمينی محل سکونت خانه ھای سازمانی کوی زینبيه .۵
 محل سکونت پاکدشت ورامين  ٢٣استواردوم علی اصغررضوانی رسته پياده محل خدمت تيپ  .۶
 محل سکونت لویزان  ٢٣گروھبان یکم رحيم سلطان آبادی رسته پياده محل خدمت تيپ  .٧
 ستوان سوم شاھين روزبھانی رسته اداری محل خدمت باشگاه تيراندازی نيروزمينی محل سکونت مھرآباد جنوبی .٨
 روان رضا نوری شاه وردی رسته اداری محل خدمت ستاد نيروی زمينی س.٩
 گروھبان یکم روح هللا داداشی رسته اردونانس محل خدمت پادگان فتح محل سکونت کوی زینبيه .١٠
 ستوان یکم اصغر امان اللھی رسته دارایی محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت لویزان .١١
 نجانی رسته توپخانه محل خدمت پرندک محل سکونت شھرک پرند گروھبان یکم رامين ارس.١٢
 محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک  ٢٣ستوان سوم محمد گنابادی رسته زرھی محل خدمت تيپ  .١٣
 ستوان دوم علی نقی جوان رسته دارایی محل خدمت پادگان فجر محل سکونت کوی زینبيه .١۴
 سکونت خيابان جی سرگرد بازنشسته عيسی توکلی محل  .١۵
 ستوان دوم رسول قليوند رسته اداری محل خدمت پادگان آموزشی لشگرک محل سکونت لویزان .١۶
 استواریکم غYمرضا ملک نژاد رسته دژبانی محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت فYح .١٧
 ت اسYمشھر ستوان دوم محمد مھدی قره بيگی رسته مخابرات محل خدمت پادگان فتح محل سکون.١٨
 محل سکونت گوھردشت کرج  ٢٣استواریکم رحمان صادقی رسته زرھی محل خدمت تيپ  .١٩
 گروھبان یکم حسن تقی نيا رسته دژبانی محل خدمت پادگان فتح محل سکونت خانه ھای سازمانی لویزان  .٢٠
 نت لویزان سروان عليرضا محققی رسته جنگ الکترونيک محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکو .٢١
 ستوان سوم کيانوش سYمی قزوینی رسته مخابرات محل خدمت پادگان فجر محل سکونت کوی زینبيه  .٢٢
 گروھبان یکم علی اکبر باغستانی رسته ترابری محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک  .٢٣
 محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک  ٢٣استوار یکم آرش جانلو رسته پياده محل خدمت تيپ .٢۴

  .این اسامی در حال حاضر به دست رسيده است تحقيقات تکميلی متعاقبا ارسال ميگردد

  است تالعكارگري رو به ااعتراضات 
خبرھاي رسيده، رکود چند ھفته اي اعتراضات کارگري که در اثر غافلگير شدن طبقه کارگر از آغاز ناگھاني مبارزات مردمي طبق 
اين خبرھا آمده است که در .  ان يافته و کارگران کارخانه ھا براي احقاق حقوق خود، پا به ميدان گذاشته اندياپ تسبوده ا

آموزشياران حق التدریسی نھضت و  کارخانه فرمند، پرریس ریسندگی، کارگران پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه
  .ھمراه بوده استفوري که بعضاً با پيروزي  اخيراً دست به اعتراضاتي زده اند سواد آموزی

ماه، با خودداری از پوشيدن تير  24نفر می باشند، صبح روز چھار شنبه  230که بالغ بر پتروشيمي پلي اتلين کرمانشاه کارگران 
لباس ھای کار و با تجمع در برابر دفتر شرکت سازه به این تصميم اعتراض نموده و اعYم نمودند که تا لغو کار اجباری در روزھای 

يم را ساعاتی پس از این اقدام سرپرست کارگاه با آمدن به ميان کارگران خبر از لغو این تصم. جمعه بر سر کار حاضر نخواھند شد
   .به آنان اعYم نمود

کشيده اند و ھنوز ھم در اتصاب به سر كار  كارخانه فرمند چندين روز است كه براي اتمام حجت با مدير كارخانه دست از كارگران
  .مي برند

طی ھفته پایانی تير ماه گروه ھایی از معلمان حق التدریسی از شھرستانھای مختلف از جمله اروميه، بوشھر، اصفھان،ھمدان، 
سنندج به نمایندگی از طرف دیگر ھمکاران آموزشيار خود به دفتر سازمان نھضت سواد آموزی تھران مراجعه نموده و  کرمانشاه و

تير ماه  23از جمله این معترضان معلمان سنندجی و اصفھانی بودند که روز سه شنبه . به اخراج خود از این سازمان اعتراض کردند
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ھضت سواد آموزی تھران واقع در خيابان فاطمی مراجعه کردند و خواھان بازگشت به کار و جھت اعتراض به اخراج خود به سازمان ن
آنان را به صرف  تجمع معلمان معترض   روسا و کارمندان سازمان نھضت سواد آموزی تھران نگران از. استخدام رسمی خود شدند

  .صبحانه دعوت کردند
ه کار سنندج و نيم، مقابل ادار 11صبح تا  9تير ماه از ساعت  25شنبه  5کارگران کارخانه ریسندگی پرریس برای دومين بار، روز 

 - مبنی بر بازگشت به کار بعنوان کارگران استخدام دائم  -دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار اجرای حکم دیوان عدالت اداری 
ما خواستار اجرای رای دیوان عدالت " و " زندگی انسانی حق مسلم ما کارگران است"کارگران پYکاردھایی با مضمون . شدند

ماموران نيروی انتظامی و نيز لباس شخصی کارگران را محاصره کرده و از ورود مردم و عابران . دست داشتند، در " اداری ھستيم
ماموران حراست اداره کار به نزد کارگران آمده و از آنان خواستند که به تجمع خود پایان . به داخل جمع آنان جلوگيری می کردند

تا روز یک شنبه مھلت تعيين نمودند که در صورت براورده نشدن خواست شان ھمراه کارگران نيز برای اجرای خواسته خود، . دھند
 . با خانواده ھایشان در مقابل ادارات دولتی تجمعات اعتراضی خود را ادامه خواھند داد

  دبازايان بوكان در اقدام هماهنگ پلمب مغازه هاي خود را شكستن
علت پلمپ بودن مغازه ھاي خود نتوانسته بودند  به گزارش دريافتي از شھر بوکان بازاريان اين شھرکه طي چند روز گذشته به بنا

  .ھاي خود را شکسته و و بر سر کار خود حاضر شدند درآمدي کسب کنند ، پلمب مغازه
تير وزارت اطYعات با ھمکاري فرمانداري و  22در روز  bزم به ذكر است كه بعد از اعتصاب سراسري بازاريان در شھرھاي کردستان

  .کردند اين بازاريان وارد کرده و عده اي را جريمه و تعدادي از مغازه ھا را پلمپ اداره برق فشارھايي بر
پرداخت نکرده بلکه خود قفل مغازه ھاي را شکسته و در  آنان نه تنھا جريمه ھا را اما بازريان بدون اھميت دادن به تھديدھاي

  .زورگويان ايستادگي کردند اقدامي منسجم در مقابل

  اعتراضات شبانه شيوة جديد
جنـت آبـاد و فرحـزاد  سـوار بـر موتورھـای خـود در کوچـه ھـا و  نقـاطی از در  22:00از ساعت  راضی جدیدجوانان در یک حرکت اعت 

خيابانھای فرعی شروع به شعار دادن کردند و با این حرکت خود مردم را به آمدن بر پشـت بـام ھـا و سـر دادن شـعار تشـویق مـی 
   .کردند

 انباختگانجروشن كردن شمع براي 
شد که با دخالت کYنتری و دستگيری  تير در ميدان محسنی چندین شمع برای شھدا از جمله ترانه موسوی روشن 27شنبه  روز

  .خاتمه پيدا کرد یک مرد و شعار ھای مرگ بر دیکتاتور

  مرداد 3فراخوان جهاني براي پشتيباني از جنبش مردم ايران در روز شنبه 

ون مرز الملل، گزارشگران بد انتظامي، سازمان عفو بين ھاي اخير در ايران و سرکوب خشن معترضان توسط نيروھاي در پي ناآرامي
  .فراخواندند بشر و آزادي مطبوعات در ايران قلم، مردم جھان را براي پشتيباني از حقوق المللي و انجمن بين

روز ھمبستگي ) مرداد 3ژوئيه،  25(کردند، که روز شنبه  اي در برلين، اعYم بشر با انتشار بيانيه ھاي پشتيبان حقوق سازمان
توقف فوري خشونت  بشر از جمله خواھان ھاي مدافع حقوق سازمان. ت برحق آنان استايران و مطالبا جھاني با جنبش مردم

  .دولتي عليه مردم و آزادي تمام زندانيان سياسي شدند
شھروندي در  سراسر جھان در اعتراض به نقض حقوق ھايي در کوشند، برنامه بشر با اين فراخوان مي ھاي مدافع حقوق سازمان

  .عبادي، دارنده جايزه صلح نوبل نيز از اين فراخوان حمايت کرده است ينشير. ايران برپا دارند
مردم ايران، پس از رخدادھاي اخير، زير نظر  بشر، بررسي نقض حقوق ھاي پشتيبان حقوق ھاي سازمان يکي ديگر از خواسته

ضرب وشتم،  معترضان،” جويانه تتظاھرات مسالم“ھا، پاسخ جمھوري اسYمي به  اين سازمان به گفته. سازمان ملل متحد است
  .بازداشت، و کشتار بوده است

 گزارشي از تجمع خانواده ھاي بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقYب و زندان اوين
تير ماه تعدادي ديگر بازداشت شده بودند  26جمعه  تيرماه با توجه به اينكه شنبه و اولين روز كاري ھفته بود و روز 27شنبه  روز

و زندان اوين مراجعه  148 براي پيگيري وضعيت عزيزانشان به داداگاه انقYب ، آگاھي شاپور و كYنتري جمعيت خانواده ھايي كه
وتعدادي  موتور سوار 4اتومبيل نيروي انتظامي و  2در مقابل دادگاه انقYب . بود بيشتر از روزھاي قبلكرده بودند به مراتب خيلي 

ماشين نيروي انتظامي خانواده ھا را  1مقابل زندان اوين نيز  در, لباس شخصي در بيرون و داخل دادگاه وضعيت را كنترل مي كردند
  .زير نظر داشت

ھيچ كس جوابگو نبود و آنھا را به دادگاه انقYب و زندان اوين  نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند اما 40در مقابل آگاھي شاپور حدود 
كردند مي گفتند فرزند شما اينجا نيست  با لحن بسيار تندي به خانواده ھايي كه مراجعه مي 148در كYنتري , دادند پاس مي

اي در داخل  نفر از خانواده ھا حضور داشتند عده200ون دادگاه انقYب بيش ازداخل و بير در.برويد جاي ديگر دنبال آنھا بگرديد
  . وتعدادي در بيرون به انتظار اعYم اسامي بازداشت شده ھا بودند

نفر  100امروز در مقابل زندان اوين بيش از . استفاده مي كنند در مقابل زندان اوين ھم از اين شيوه براي به بازي گرفتن خانواده ھا
خانواده ھا ھمچنان نگران وضعيت .بودند كه اكثرا مادران بودند تجمع كردند و خواھان آزادي و حتي مYقات عزيزانشان از خانواده ھا
به روز  كه اين نگراني روز. آنھايي كه تاكنون ھيچ خبري از وضعيت فرزند خود ندارند ان خود ھستند به خصوصسYمتي فرزند
 .افزايش مي يابد


