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 درگيري جوانان با نيروي انتظامي در كرمانشاه
بعد از ظھردرگيری شدیدی بين نيروھای انتظامی و جمعی از جوانان در شھرک  7تير ماه حوالی ساعت  31بنا به گزارش دریافتی روز چھارشنبه 

  .کرمانشاه روی داد)آناھيتا(شھيد باھنر 
تعدادی از این جوانان .مامورین نيروی انتظامی آمده و به ضرب و شتم جوانان پرداختنددر این درگيری نيروھای بسيج و ضد شورش نيز به کمک 

  .نيز دستگير شده اند

 بازداشت شهروندان مهابادي ادامه دارد

ه مغازه یکی تيرما 31بنا به گزارش ھای دریافتی روز چھار شنبه  .باز داشت شھروندان مھابادی و تعطيلی مغازه ھا در مھاباد ھمچنان ادامه دارد
این مغازه دار سال گذشته نيز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته .از شھروندان مھابادی به نام حسن نعيمی پلمب و وی را دستگير نمودند

ف با مردم تيرماه به شدت افزایش یافته و حكومت به بھانه ھای مختل 22برخورد با مغازه داران و شھروندان کرد بعد از اعتصاب سراسری در .بود
  .برخورد می نماید

  دائمي شدن استقرار نيروهاي سركوبگر در ميادين تهران
ھرچند تعداد نيروھای امنيتی نسبت .عصر روزپنج شنبه خيابان ھای مرکزی شھر تھران مانند روزھای گذشته شاھد حضور نيروھای امنيتی بود

در ضلع غربی ميدان  .ر شھر تھران به ویژه در نقاط مرکزی شھر کامQ مشھود بودبه روزھای اعتراضی کمتر بود با این حال فضای پليسی حاکم ب
ایجاد پایگاه نيروی انتظامی در .انقQب یعنی تقاطع خيابان آزادی با ميدان انقQب نيروی انتظامی اقدام به ایجاد یک پایگاه ثابت گشت کرده است

ھای نيروی انتظامی از مدت ھا پيش در ضلع شمالی وشرقی ميدان انقQب وجود  ضلع غربی در حالی صورت می گيرد که پایگاھھا و کانکس
ھمين فضای امنيتی در اطراف ميدان ولی عصر نيز به . وجود سربازان وگماشته ھای انتظامی در اطراف ميدان انقQب بسيار زیاد بود  .داشت

جب شده است تا در این نقاط و ميادین اصلی شھر ھمواره نيروھای به نظر می رسيد ترس از تجمعات احتمالی وآنی مردم مو.چشم می خورد
نيروھای انتظامی در حال گشت زنی در اطراف ميدان انقQب وابتدای خيابان ھای . انتظامی وامنيتی به صورت آماده باش حضور داشته باشند

  .ولی عصر نيز دیده می شدھمين وضعيت گشت زنی در اطراف ميدان .آذر بودند 16کارگر جنوبی و,کارگر شمالی 

  تحويل جنازه يكي ديگر از شهداي تظاهرات اخير به خانواده
حكومت مبلغ , خرداد را ھفته گذشته به خانواده شان تحويل دادند و براي تحويل جسد  25بنا بر خبر دريافتي جنازه يكي ديگر از كشته شدگان 

خانواده شھيد سند منزل را گرو گذاشته و بعد از مراسم با قرض , عدم توان ماليسه و نيم ميليون تومان وجه در خواست داشت كه به علت 
وي اھل كيانشھر يكي از مناطق , ساله سيروس عزيزي نام داشت  21اين فرد جوان . كردن اين مبلغ را واريز و سندشان را دريافت كرده اند 

  .شده از طرف حكومت حاضر به ارائه عكس يا مطلبي از فرزندشان نشدند متاسفانه خانواده او به علت ترس ايجاد, جنوب شرقي تھران است 
ساله به  25و ديگري  19ھمچنين طبق آخرين اطQعات از يك منبع موثق روز جمعه گذشته نيز در درگيريھاي بعد از نماز جمعه دو پسر يكي 

اين منبع ھمچنين افزود كه كليه . دفن گرديده اند  250ات در قطعه شھادت رسيده اند كه فورا به بھشت زھرا انتقال داده شده و به دستور مقام
  . نيروھاي انتظامي به دستور مافوق خود در روز دفن اين دو جوان در منطقه در حال آماده باش بودند و ھر حركتي را شديدا سركوب ميكردند

تير بازداشت شده و پس از آنکه سرش با  18گاه تھران ، در روز ی فنی دانش ی کامپيوتر دانشکده اrمينی، دانشجوی رشته محسن روحھمچنين، 
اما با وجود آنکه وی پس از دستگيری در بيمارستان شھدای تجریش . شود شکند، عQئم عفونت مننژیت در وی ظاھر می ی باتوم می ضربه

ای  پيکر وی برای چندین روز در سردخانه   .رود یشود تا آنکه وی از دنيا م شود، از رسيدگی جدی به عفونت زخم وی جلوگيری می بستری می
  .شده است شوند، نگھداری می شود اجساد دیگری نيز در آنجا نگھداری می در کھریزک، که گفته می

  زاده با قيد ضمانت آزاد شدند خانواده مسعود هاشم
خرداد تھران، خانواده وی را برای بازجویی  ٣٠شدگان  ز کشتهزاده یکی ا شنبه، اول مرداد نيروھای امنيتی با حضور در منزل مسعود ھاشم روز پنج

  .شب ھمان روز این افراد با قيد ضمانت آزاد شدند ٨ساعت . به اداره آگاھی تھران بردند
ه شد که ای گرفت زاده تا ساعت ھشت و نيم ھمان شب مورد سوال و جواب قرار گرفتند و سپس از ھریک از آنان تعھدنامه افراد خانواده ھاشم 

ھای  شما نباید پرچم سياه جلوی در بزنيد، مراسم چھلم نباید داشته باشيد و ھمين طور با رسانه: سه مورد به طور مشخص در آن ذکر شده بود
  .ای انجام دھيد خارجی ھم نباید ھيچ مصاحبه

 ها كشته و مجروح در سانحه هوايي مشهد ده
 .کشته و زخمی بر جای گذاشت ٣٠ودگاه مشھد بيش از روز جمعه در فرديیک سانحه ھواپيمای مسافری 

 .نژاد مشھد روی داد ، این سانحه در حوالی فرودگاه شھيد ھاشمی)ایرنا(به گزارش خبرگزاری جمھوری اسQمی 
و از باند فرودگاه ھای این ھواپيما ھنگام فرود در فرودگاه مشھد آتش گرفته  دقيقه بعدازظھر جمعه چرخ ١٠و  ١٨بنا بر این خبر، حدود ساعت 
ھواپيما مسافری از اين  .است کابين این ھواپيما نيز دچار آتش سوزی شده. کند برخورد می» طرق»ای در منطقه شھرک  منحرف شده و با دیواره

 .بوده است ١۵٢۵متعلق به شرکت ھواپيمایی آریا با شماره پرواز روسي نوع ایلوشين 

  بشناسيمبازداشتگاه هاي مخوف حكومت اسالمي را
 سپاه 59بازداشتگاه مخوف   .1

اين بازداشتگاه آنقدر مخوف و فاقد امکانات و قرنطينه است که فقط افراد . این بازداشتگاه در زير زمين ھای پادگان عشرت آباد واقع شده است
در موردی خاص حتی رئيس دادگستری کل استان  .شاغل و دارای اختيارات و مدارج عاليرتبه در امور آن دخالت کرده و اجازه بازديد از آنجا را دارند

آنرا در ليست بازداشتگاه ھای امنيتی فوق سری قرار داد که حتی به خود او اجازه بازديد از اين بازداشتگاه را نداده  84در سال " عليزاده"تھران 
جرائم خاص رخ داده از جمله اتھامات امنيتی و اين بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطQعات سپاه پاسداران اداره می شود و تمام .بودند

  .جاسوسی واقع شده در سپاه پاسداران در آن رسيدگی و تکميل پرونده می شود
  بازداشتگاه نبوت. 2

بر خQف اکثر  بازداشتگاه نبوت واقع در خيابان سھروردی می باشد و اداره آن مشترکا در اختيار وزارت اطQعات و سپاه پاسداران است که
تمع بازداشتگاھھای امنيتی که در زير زمينھا واقع شده اند اين بازداشتگاه با دارا بودن راه ارتباطی مستقل و بدون مزاحمت در باrی يک مج
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تجاری و به حالت استتار شده ای قرار دارد که حالت يک خانه امن و بازداشتگاه فوق سری را دارد که دارای گنجايش بسيار کمی می باشد و 
می توان گفت علی .زداشتی ھای خاص به آنجا منتقل می شوند که بنا به شرايط جائز نيست به مکانھای معلوم و شناخته شده منتقل شوندبا

ران رغم نظارت وزارت اطQعات بر اين بازداشتگاه ولی عموميت نيروھای عملياتی و اجرايی و بازجويی را نيروھای حفاظت و اطQعات سپاه پاسدا
   .ی دھندانجام م
  عشرت آباد. 3

سالن  3دارای . نفر است 350الی  250اين بازداشتگاه نيز در داخل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر عشرت آباد واقع شده که گنجايش آن چيزی حدود 
استحمام و حمام به طور . شوندنفر نگھداری می  5متر وجود دارد که در ھر انفرادی به زور  2-5/1انفرادی به ابعاد  15می باشد که در ھر سالن 

در انفراديھا . حتی اگر فرد بازداشتی ماھھا در آنجا باشد و گال بگيرد و يا شپش از سر و کول آن باr برود. مطلق در اين بازداشتگاه وجود ندارد
ه استفاده از دستشويی وجود دارد و درھا ھميشه بسته است و بازداشتی ھا بار اجاز 3در روز فقط .چيزی به نام نور و پنجره و تھويه وجود ندارد

  .به صورت کتابی کنار ھم می خوابند
  بازداشتگاه سئول معروف به ابوغريب. 4

معروف شده و تحت اين بازداشتگاه در تھران مابين افرادی که درآن نگھداری شده اند و به زندانھا منتقل و يا آزاد شده اند به بازداشتگاه ابوغريب 
اختيار حفاظت اطQعات نيروی انتظامی اداره می شود و در خيابان سئول و داخل شھرک مسکونی فاطميه واقع شده که rبه rی واحدھای 

  .مسکونی گم و استتار گرديده و چند بلوک و زير زمين از اين مجتمع مسکونی به عنوان بازداشتگاه در اختيار آنھاست
گاه اکثرا جرائم خاص واقع شده در بين نيروھای انتظامی را رسيدگی می کنند و متھمين را در جھت تکميل پرونده و بازجويی و در اين بازداشت

تمام سلولھای اين بازداشتگاه بدون استثناء انفرادی می باشد و فنی ترين و وحشتناکترين  .کننداعمال شکنجه ھای خاص در آن نگھداری مي
ھمين نظامی نيروی انتظامی و يا افراد خاص بازداشتی در آن توسط حفاظت اطQعات نيروی انتظامی تا حد دست و پا بازجوئيھا چه از مت

 .شکستن و مرگ انجام می شود

  »بيت رهبري«و  »سپاه«مشايي، 
نکه در ھمان آغاز رياست گو اي .سياسي، دولت کودتا از يک جناح يکپارچه تشکيل نشده است نخبگانبر خQف باور بسياري از مردم و حتي 

را تبليغ و » مصباح يزدي« و به ھمين دليل  هذوب شده در وrيت خامنه اي نبود» سپاه«جمھوري احمدي نژاد روشن بود که جناح معروف به 
سرکوب قطعي جنبش  و» اقتدار مطلق«عدم توفيق آن در بازگرداندن  ويژه،تقويت کردند، اما، بخصوص در سال گذشته، برخي از اقدامات دولت و ب

ھاي اجتماعي، و ھمچنين، شکست برنامه ھاي اقتصادي و عدم موفقيّت در کنترل بيکاري و توّرم، باعث رويارويي ھاي مقطعي مابين ايشان و 
  .  شد» بيت رھبري«

، خودداري نمود و در سخنراني ھايش» سپاه«اولين تظاھر اين اختQفات در انتخابات مجلس نھم روي داد که خامنه اي از حمايت صريح نمايندگان 
رخ نمود » مذاکرات ھسته اي«تظاھر بعدي که بسيار حادتر از قبلي نمايان گشت، حول  . از سياست ھاي اقتصادي دولت احمدي نژاد انتقاد کرد

، مشاور امور ه ھاي وrيتيبا دور زدن دولت، خواھان دخالت مستقيم در آن شد و اين سياست را از طريق مقاrت و مصاحب» بيت رھبري«که 
با و مذاکره کننده ي اصلي در شوراي امنيّت ملي با روزنامه ھاي اروپايي و داخلي، و انتصاب جليلي بعنوان نماينده رھبري  خارجه بيت رھبري،

سوrنا، رئيس امور پرزمQقات با خاوير و او را با پيامھاي مثبتي در مورد انعطاف حکومت ايران، ھمراه با متکي، به  آمريکا و اروپائيان معرفي نمود
صريحاً بر اختيارات اکره با آمريکا و اروپا، ذاکره کننده، در عين تأييد سياست مذدر مخالفت با گروه ماحمدي نژاد نيز در مقابل، .  خارجه اروپا فرستاد
عده اي به .  لگرايان را به انشقاقي علني در اين مورد کشانداصورا ھيچ کاره خواند و کار را تا جايي پيش برد که » وrيتي«دولت پافشاري کرد و 

سرزنش کردند، اما، مطالب منتشره در مطبوعات طرفدار دولت و مخالف  خن گفته و احمدي نژاد را در اتخاذ مواضعسھواداري از اختيارات رھبري 
بيت «ه تمکين نبوده و در صورت لزوم، به گسست آشکار از نيز نشان مي داد که در اين مورد حاضر ب» سپاه«سخنان افراد وابسته به جناح 

در مورد اختيارات حکومتي گرفته است، » سپاه«در ھمان زمان آشکار گشت که با چنين موضع سرسختانه اي که .  اقدام خواھند نمود» رھبري
به ياد داريم که برخي از تحليلگران کمونيست، .  حتي با شکست در انتخابات رياست جمھوري حاضر به تسليم مسالمت آميز قدرت نخواھد بود

در مقابل آنھا عقب نشيني نميکرد، چه بسا اين » رھبري«مسلماً، در آن زمان، اگر جناح .  در ھمان زمان، عزم انجام کودتاي سپاه را افشا کردند
در سپاه، تسليم » رھبري«اما، در پايان، نماينده  .بوقوع مي پيوست» بيت رھبري«کودتا در ھمان زمان عليه ديگر جناح ھاي حکومتي، از جمله 

اين .  به به صف کودتاچيان پيوست ،قرار گرفت و خود» سپاه«خامنه اي را در مقابل قدرت سپاه اعQم نمود و از ھمان زمان در بست در اختيار 
چرا که در نھايت،  . بتواند حرف خود را به کرسي نشاندتسليم بيانگر آن بود که خامنه اي، از حمايت rزم در نيروھاي مسلح برخوردار نبود تا 

  .  اينگونه اختQفاتِ آشتي ناپذير، تنھا مي تواند توسط قدرت سياسي ايکه از لوله تفنگ بيرون مي آيد حل و فصل شود
اول .  باشد در ساختار قدرت  يانگر دو رخداداين واقعه تنھا مي تواند ب. اما، در مورد انتصاب رحيم مشايي، نھايتاً، احمدي نژاد، وادار به تمکين شد

مصاف رو در رو ، ديگر قدرت تعيين کننده سياسي در جامعه نيست و با رقيبي بسيار توانمندتر از خود روبرو گشته که در چند »سپاه«اينکه، جناح 
اين رقيب، نيروي مبارزات متحد مردمي .  استه استاين رقيب، بر خQف گذشته از درون حاکميّت بر نخ.  توانمندي خود را به اثبات رسانده است

تنھا تا زمانيکه اين اتحاد را حفظ کند و خود را در ميدان سياسي نگاه دارد، نه است که با دخالت مستقيم خود در امور سياسي، نشان داده 
.  با رضايت آن مي توانند صاحب قدرت باشند است،و تمامي مراکز ديگر ، تنھا در جامعهقدرتي غيرقابل شکست است، بلکه تنھا منشاء قدرت 

ت در ميان بخشي از مردم مي توانند به بقاء خود ھمعتقد گشته اند که امروز تنھا با داشتن وجا» سپاه«ثانياً، در مقابل اين واقعيّت، نيروھايي در 
تنھا نيروھايي در ميدان زير امر ايشان قرار دارند که در  ،ينکچرا که ا.  دارند» بيت رھبري«تي، نياز به ھ، و براي دستيابي به چنين وجاادامه دھند
با سقوط .  گره خورده است» بيت رھبري«و » مقام وrيت«پس سرنوشت ايشان به بقاء اعتبار . دچار توّھم اند» الھي بودن مقام وrيت«مورد 
  . اھند کردبا ريزش فوري نيروي اجرايي روبرو گشته و سقوط خو ، »سپاه«، نخبگان »وrيت«

و در مسير اگر نيروي متحد مردمي به مبارزات خود ادامه دھند، اول، .  قابل پيش بيني مي شود ، دو احتمالآيندهدر با آگاھي به اين واقيّعت، 
نخواھد بود و ايشان مي  بزودي، ھيچ نيرويي قادر به مقاومت در مقابل اراده ي آنانخود بتوانند نيروي طبقاتي کارگران را نيز به مبارزه جلب کنند، 

خللي ايجاد  در اين اتحاد و مبارزات  احتمال دوم اينست که، اما،.  توانند ھر آنچه را که اراده ي متحد ايشان ديکته مي کند در جامعه پياده کنند
زخم خورده گي، ھنوز يرغم ضعف و از آنجاييکه نيروي مخالف، عل در آن زمان،. و يا جنبش مردمي مورد حمايت طبقاتي کارگران قرار نگيرد شود

، مي تواند بسرعت خود را باز سازي کرده و صفوف متفرق و منفعل مردمي را تا آينده اي نا معلوم سرکوب نموده و زنده و سازمان يافته است
  .وادار به تمکين کند

حضورتان تقديم پيام بعدي تھيه کرده ايم که در  دوم براي جلوگيري از وقوع احتمال با در نظر گرفتن اين احتماrت، ما پيشنھاداتي راھکاري 
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