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  هاي شبانه تيراندازي

كسي ميدونه چه خبر بود؟  .آيت اهللا كاشاني خيابان ابوذر مهران بهنامحوالي خيابان  11:50تير ساعت  28صداي تيراندازي شديد امشب يكشنبه 

  دوستاني كه خبري دارند اطالع رساني كنند .دقيقه ادامه داشت و خيلي شديد بود 10تيراندازي 

  احتمال اخراج هاي گسترده در ايران خودرو
ه تازگي شايعه اي در اين كارخانه قوت گرفته مبني براين كه بعد از شايعه تعديل نيرو در شركت ايران خودرو كه هر روز هم پررنگتر ميشود ب

گفته مي شود كه اين شايعه را درست كرده اند كه اگر . شركت در بحران مالي قرار گرفته است و امكان دارد كه حتي دچار ورشكستگي شود

  .خواستند تعديل عظيم نيرو را انجام بدهند بهانه اي خوب براي اين كار داشته باشند

 !هاي طوالني براي بازجويي صف - خبرهايي از اوين 

 .هاي طوالني براي بازجويي به وجود آمده است اند در راهروهاي اين زندان، صف شنيده شده كه شاهدان عيني در بازداشتگاه اوين گفته

دادن به راهپيمايان در محل كسب خود  كه به جرم پناه... اند؛ از جمله كسبه، نانواها و  ها ديده را در اين صف گويند اقشار و اصناف مختلفي آنها مي

 .اند بازداشت شده

 كرد هاي روز جمعه را تاييد نيروي انتظامي بازداشت

 .اند دستگير شده ديروز تهران، حاشيه نمازجمعه  از شهروندان در  بنابراعالم فرمانده انتظامي تهران بزرگ، شماري

تخريب   جمعه قصد آشوب، برگزاري تجمع غيرقانوني و پس از نماز اند كه ودهب آشوبگراني اين افراد  ادعا كرده است كه زاده سردار عزيزاهللا رجب

 .اند را داشته  اموال عمومي

 .ديروز جلوگيري كرده است مازجمعهن  در حاشيه غيرقانوني پليس از تجمع  به گفته وي،

 .دست آمده است از تجمعاتي در مقابل وزارت كشور و سردادن شعارهايي برعليه وزير كشور و دولت، به ويدئويي ين در حالي است كه تصاويرا

 اند و آشوب نداشتند، آزاد شده شده روزجمعه كه نقشي در درگيري افراد دستگير  زشماري ا  گفته است كه انتظامي همچنينفرمانده نيروي 

 شيراز به ياري تهران مي آيد

 رسانه شمائيد // در شيراز كروبيو  موسويمراسم مجوزدار حاميان // شيراز به ياري تهران مي آيد 

تقدير از برگزاري برنامه  شيراز برايع موثق از شيراز خبر داده است كه ستادهاي موسوي و كروبي موفق به دريافت مجوز از فرمانداري يك منب

 .دستادهاي خود شدهان فعاالن

 .است) آخر فرهنگ شهر، ميدان احسان(احسان  هم تاالرمكان برنامه . بعدازظهر برگزار خواهد شد 6تير، ساعت  28اين برنامه فردا يكشنبه 

 خاكسپاري پنهاني تعدادي از كشته شدگان هفته هاي اخير اعتراضات در گورستان خاوران 

پنهاني در بخش هايي از گورستان خاوران به خاك سپرده  گزارش هاي دريافتي تعدادي از كشته شدگان ناآرامي هاي اخير تهران بطور براساس

سپرده اند و در واقع اين بخش هاي  ميرسد تعدادي از اين كشته شدگان را در قسمت هاي خاصي از بهشت زهرا به خاك همچنين خبر.شده اند

به نظر .اند وبرخي اعدام شدگان سياسي سال هاي گذشته در اين بخش ها به خاك سپرده شده ص مخالفان حكومت استخاص بهشت زهرامخصو

اخير  سازمان هاي بين المللي فعال حقوق بشر در زمينه تعداد كشته شدگان ناآرامي مي رسد يكي از داليل اصلي چنين كاري عدم اجازه به دسترسي

خبرهاي موثق حاكي از انجام اين .هاي جان باختگان اين حوادث است گيري از روند دادرسي و پيگيري هاي خانوادهتهران است واز سوي ديگر جلو

تائيد نشده است اما بيشتر گزار ش هاي  هرچند صحت وسقم اين گزارش هنوز توسط مقامات رسمي.برخي نيروهاي امنيتي است كار توسط

حقيقت يابي براي تحقيق وبررسي  به نظر مي رسد بايد از سوي نهادهاي فعال حقوق بشري كميته.تاكيد دارند دريافتي از مردم برصحت اين موضوع

 .حاكي ازخاكسپاري اين افراد در دوهفته ي اخير است گزارش هاي ياد شده.اين موضوع تشكيل گردد
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  شهيدي ديگر در راه آزادي,محمد كامراني 

درراه آزادي ميهن است كه بر اثر شدت جراحات وارده و ضرب و  محمد كامراني شهيدي ديگر, برنگار آژانس ايران خبر بر خبر دريافتي از خ بنا

  .تير به شهادت رسيده است 25 شتم وحشيانه در

ه است به تخت بدنش عالئم باتوم و شكنجه به وضوح مشخص بود طبق گفته خانواده، محمد را در حاليكه تقريبا نيمه جان بوده ودر سراسر

محمد را از بيمارستان لقمان مرخص و بالفاصله به بيمارستان  با تالش خانواده باالخره مي توانند. بودند تا امكان فرار نداشته باشد  بيمارستان بسته

ي به بهبودي نيست و محمد ظرف بدن را فراگرفته اميد اما در آنجا پزشكان متخصص مي گويند با توجه به اينكه عفونت تقريبا تمام مهر منتقل كنند

  .تير شهيد مي شود 25 ساعت در تاريخ 3كمتر از 

  شهادت يكي ديگر از دستگير شدگان
روز گذشته مامورين به خانواده وي اطالع دادند و . رسيد  بر خبر رسيده يكي ديگر از دستگير شدگان تظاهراتهاي اخير در شيراز به شهادت بنا 

ديگران بگوييد و اگر اقوامتان پرسيدند بگوييد كه سكته  فرزندتان را در شيراز دفن كردند و شما حق نداريد در اين زمينه چيزي به گفتند جنازه

  . قلبي كرده است

 بازداشت چند شهروند مهابادي 

چند شهروند مهابادي به نام هاي دكتر حسن شيخ آقايي ، طاهر فرامرزي ، كريم صوفي مولودي جعفر وهاب پور ، حسن آتش پوش و سليمان 

 .پرويزخاني طي چند روز گذشته در مهاباد بازداشت شدند

اتوريست ، كريم صوفي مولودي نويسنده و رئيس مجمع امور صنفي ، طاهر فرامرزي مسئول اتحاديه لوازم يدكي ماشين دكتر شيخ آقايي كاريك

 .آالت ، سليمان پرويز خاني مغازه دار ،جعفر وهاب پور ريس هيئت امنا ء شهرك صنفي كاوه و حسن آتش پوش بازاري در مهاباد مي باشند

  .ه با دستگيري اين افراد از سوي مراجع قانوني عنوان نشده استتا كنون هيچ علت يا عللي در رابط

  يب فروپاشي قرار داردبه احتمال زياد، رژيم ايران در سراش: مطبوعات ايتاليا 
چه را كه در ايران مي گذرد از نزديك دنبال مي كنند و گزارش هاي  روزنامه هاي ايتاليا نيز همانند رسانه هاي همگاني اكثر كشورهاي جهان، آن 

مفسران ايتاليائي بر اين باورند ها چنين بر مي آيد كه اكثر  از فحواي كالم و شيوه گزارش دادن اين روزنامه. درباره آن انتشار مي دهند مشروحي

نبرد قدرت در داخل دستگاه حاكمه است كه  ايران در سراشيب سقوط حتمي قرار گرفته و آن چه امروز در ايران مي گذارد يك كه رژيم اسالمي

به حقوق و آرمان هاي  يدنشكاف بين هيات حاكمه و مردم روز به روز عميق تر مي گردد و مردم براي رس هم زمان،. هر روز شديد تر مي شود

 .هراسي ندارند خويش پاي فشاري مي كنند و از گزمه هاي رژيم، ديگر

جمعه، موجب رسوائي گسترده تر رژيم گرديد و سودي به حال جناح  روزنامه هاي ايتاليا اكثرا بر اين باورند كه سخنان هاشمي رفسنجاني در نماز

  .ئي هر چه بيشتر جناح تماميت خواه حكومت شدحكومت نداشت و تنها، موجب رسوا محروم داخل

  ي وي از اروميه به تهران تبعيد يك جوان كرد و شكنجه

سعيدي فرزند موسا، از اهالي اروميه كه به اتهام همكاري با پژاك ، چهار  يك جوان كرد به نام رمضان. بر عليه فعالين سياسي كرد ادامه دارد فشار

 .زندان اوين تهران منتقل شده و در انفرادي به سر ميبرد قبل دستگير وشكنجه شده بود، پس از دريافت هشت سال حكم زندان، همكنون به سال

كه تحت به هنگام دستگيري به مدت چندين ماه به  وي اعالم داشته بود. از توابع اروميه ميباشد "مرگور  "فعالين سياسي منطقه  رمضان سعيدي از

چهار سال، وي را به  اكنون پس از گذشت. اعتراف و كمترين مدارك، به هشت سال زندان محكوم شده بود شدت شكنجه شده و با وجود عدم

 خانوادهاش نگران حال وي ميباشند و مسئولين هيچ پاسخي به آنها. شكنجه است اوين تهران منتقل كرده و در انفرادي، مجددآ تحت زندان

  .نميدهند


