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

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

 

  شنبه هس

 6  

 ماه مرداد

  جودرگيري مردم ياسوج با مزدوران حكومتي ودستگيري دو دختر دانش
ع بنا برخبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر روز شنبه سوم مرداد مردم ياسوج با سر دادن شعارھاي ضدحكومتي در مقابل استانداري تجم

در اين درگيري چند تن از مأموران لباس شخصي دو دختر دانشجو به نامھاي سارا . كرده و با مأموران سركوبگر نيروي انتظامي درگير شدند
دم قرار وري وافسانه رسولي را با باتون مورد ضرب و شتم قرار داده و سوار خودرو كردند و با خود بردند كه اين اقدام مورد اعتراض و انزجار مرکب

راض كه اين اعت.مأموران سركوبگر نيروي انتظامي براي متفرق كردن مردم از تيراندازي ھوايي، گاز اشک آور و ماشين آبپاش استفاده كردند.گرفت
  .ادامه داشت 21و سي دقيقه شروع شده بود، تا ساعت 17از ساعت 

 برگزاري يك حركت اعتراضي مقابل دفتر كار مرتضوي مزدور
نفر از خانواده ھاي دستگير شدگان براي پيگيري عزيزانشان به دفتر  15بح حدود ص 10.30مرداد ساعت  5بنا برخبر دريافتي امروز دوشنبه 

تير با ضرب  30نكته قابل توجه اينجاست كه مادر پير رضا بھمني كه ميگفت فرزندش در روز . دادستاني تھران ميدان ارك مراجعه كردند , مرتضوي
نفر  2به گفته حاضران . و ھمه مسئولين نظام را چو مادر داغديده اي نفرين ميكند با دستبند سبز شعار هللا اكبر مي گويد, وشتم دستگير شده

  .براي تعيين تكليف به دفتر مرتضوي راھنمايي شدند كه ھيچ اط]عاتي دريافت نكردند و اع]م شد كه قاضي مرتضوي در دفترش حضور ندارد

 كارگران پارس متال اعتراضات
گفتني است كه کارگران به نوع پرداخت حقوقشان که . اعتراض زدند  مرداد کارگران پارس متال بارديگر دست به 5بر خبر دريافتي روز دوشنبه  بنا

ماه عقب  4اين قول داده بود که حق افزایش توليد  امل شرکت پيش ازبر اساس ھمين خبر مدیر ع. تکه انجام ميشد اعتراض كردند  به صورت تکه
اما ھنوز چند روز از قول مدیر عامل نگذشته  ,ميکند و بعد از آن سعی ميکند که حقوقھا را نيز به صورت مرتب پرداخت کند افتاده را یک جا پرداخت

بنا به گفته . پرداخت ميشود است كه آن ھم به صورت قسطي به کارگرانماه حساب شده  2توليد فقط براي  است كه براي كارگران حق افزايش
کارگران  ھزار تومانی به 35ھزار تومان شده است که ميخواھند در دو قسط  70ماه حدود  2يكي از كارگران اين كارخانه حق افزايش توليد 

 وام بودحراست ت ھمين مسئله باعث اعتراضھای کارگران شد که با دخالت. پرداخت کنند

 اعتراف به حمله وحشيانه به منازل و اتوموبيل هاي مردم

ديدگان پرداخت   خسارت تومان بابت خسارات حوادث اخير به ميليون 50تا به حال پليس بالغ بر : گفت معاون حقوقي و پارلماني نيروي انتظامي
شان مبني بر وارد شدن خسارت از طرف نيروھاي  شكايت مبلغ فوق به افرادي پرداخت شده كه: فر افزود سردار مھدي محمدي .كرده است

 است پليس به اثبات رسيده

  يك مزدورديگرحكومت شناسايي شد

از جمله افرادی می باشد که در , يد عباس رسولی جانشين فرمانده عمليات ناحيه مقاومت بسيج مقداد، غرب تھران سرھنگ پاسدار س
وي بعد از سرکوب و کشتار شھروندان تھرانی در منطقه غرب تھران و بخصوص خيابان آزادی در  . سركوب وكشتار شھروندان تھران نقش دارد

سردار سرتيپ پاسدار عبدهللا عراقی ) تھران بزرگ(ز نھم تيرماه مورد تقدیر فرمانده سپاه محمد رسول هللا دوشنبه بيست و پنجم خرداد، در رو
 قرار گرفت

  يدرخواست هاي مكرر مرخصي نيروهاي افسرده امنيت 
درمواجھه با مردم دچار سرخوردگی شده  عمده ای از نيروھای امنيتی وضد شورش به دليل فشارھای روانی ھفته ھای گذشته بخش
ھای اخير وبرای مقابله  نيروھای ضد شورش وافرادی که به عنوان نيروھای گارد ویژه در جریانات ھفته سرخوردگی وافسردگی وناراحتی.اند

 نوعی ھراس از برخورد با مردم در.حرکات ورفتار آنھا به خوبی قایل تشخيص است خيابان ھا گسيل شدند در وسرکوب اعتراض ھای مردمی به
براساس .دوستان وسایر مردم برمشک]ت روحی آنھا افزوده است چھره ی این افراد دیده می شود واز سوی دیگر گوشه گيری وعدم مراوده با

درخواست ھای مرخصی , مرخصی  دگی در بين این نيروھا چنان زیاد شده است که تعداداحساس سرخور,پادگان ھا گزارشات رسيده از
شھرستانی  در این بين فشارھای روحی به نيروھای.ای برای فرماندھان آنھا تبدیل شده است واستراحت از سوی این افراد عم] به مشکل تازه

در عوض فرماندھان نيروھای امنيتی وضد .پاسخ قانع کننده ای رد می گردد ونپادگان ھات بيشتر شده ودرخواست ھای مکرر مرخصی آنھا نيز بد
این روزھا خيابان .ی سربازان وکادر خود را دارند با مرخصی شھری وساعتی قصد جبران وبازگرداندن روحيه از دست رفته وتضعيف شده شورش

واحساس سرخوردگی از  خستگی. ن ھا بدون ھدف پرسه می زنندونيروھای کادری است که ساعت ھا در خيابا ھای تھران مملو از سربازان
   .چھره ی این افراد می بارد

  يك بازداشتگاه مخفي ديگر
تعدادی از دستگير شدگان در جریان تظاھرات و اعتراضات مردمی به نتایج   طبق گزارشات رسيده از یک سری افراد وابسته به دادگستری تھران 

نگھداری می شوند و تحت نظر ھستند و )ظاھرا در پادگانی نظامی ( در منطقه ای حوالی شھر لوشان  ا .ا.انتخابات اخير ریاست جمھوری در ج
 . وضعيت آنھا خبر ندراد و تا کنون کسی از وجود چنين زندانی آگاھی پيدا نکرده است کسی از

وضعيتی مطلوب دارند و   ا مدعی ھستند کليه معترضين در زندانھای شھرھای مربوط به خود به سر ميبرند و .ا.و این در حالی است که مقامات ج
ایران زندانيان زیادی به محل ھای نامعلوم از جمله این مکان در لوشان واقع در جاده قزوین تعداد آنھا بسيار اندک ميباشد در حالی که تمام نقاط 

  .رشت محبوس می باشند

  اظهار نظر يك متخصص دانشگاه هاروارد دررابطه بابيماري مننژيت درزندان هاي ايران
ضد به خاطر مبارزه با بيماري ھاي عفوني و مننژيت در زندانھا، ظرف اين چند روز، بيش از دو ھزار آمپول پني سيلين بسيار قوي و آمپولھاي 

معني اظھارات وزير بھداشت رژيم اين است که در : "گويددانشگاه ھاروارد مي متخصص  يک. شده استمننژيت به زندان ھاي تھران فرستاده 
 300تا  100آمپول پني سيلين و آمپول ضد مننژيت از احتمال درگير شدن  2000زندان اوين بيماري مننژيت عفوني، اپيدمي شده است و ارسال 

ا با آنچه در خيابانھاي تھران به تصوير کشيده شده، منطبق دانست، يعني بيماران بايد اظھارات وزير بھداشت ر. زنداني به اين بيماري حکايت دارد
  .مبت] شده به مننژيت، کساني ھستند که زير باتون ، دچار صدمه و آسيب جدي شده اند
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 خرداد در اصفهان25كشته شدن حداقل دو تن به نامهاي شفيعي نژاد و اخترزند در روز 
قانونی و خشونت به دنبال وقایع و بحرانھای اخير در کشور پس از انتخابات و شيوه ی نامتعارف، غير : بيانيه انجمن حاميان حقوق بشر اصفھان

 آميز نھادھای نظامی و غيرنظامی در برخورد با شھروندان معترض، در شھر اصفھان نيز اینگونه برخوردھا منجر به کشته شدن حداقل دو تن از
از معترضين، خرداد، آسيب دیدن جدی تعدادی دیگر ازجمله تخليه گردیدن چشم چندین نفر 25ھموطنان به نامھای شفيعی نژاد و اخترزند در روز 

   .به آتش کشيدن دانشگاه صنعتی، ناپدید گردیدن و بازداشت تعداد زیادی از فعالين اجتماعی و سياسی و دانشجویان گردیده است

  ين بازداشتگاه براي از بين بردن مدرك جرمبه بستن ا و حكم خامنه اي كهريزك هگاداشتاز وضعيت باز تكان دهندهگزارشات 
سردار رادان از نيروی انتظامی . ناجا استزندان به اداره این . شوندبسياری از بازداشتی ھای ناآرامی ھای اخير در زندان کھریزک نگھداری می 

از جمله شکنجه ھای اعمال شده، لخت ، گزارشات وحشتناکی از رفتار با بازداشت شدگان شنيده می شود. تھران بزرگ سپرده شده است
، ضرب وشتم گروھي با شلنگ و باطوم، آويزان کردن از پا براي مدت ھاي دستگير شدگان کم سن و سالآزار جنسي کردن بازداشت شدگان و 

زنده و زداشتياني که از با جنازه ي چند تنکه اين گزارشات حاکيست   .مي باشد... طو�ني، و شکنجه ھايي معروف به قپاني و جوجه کباب و 
ھمچنين گفته مي شود که خامنه اي جنايتکار براي از .  بودند، تحويل خانواده ھا يشان داده شده استبه اين بازداشتگاه فرستاده شده سالم 

  .بين بردن مدرک جرم خود حکم به بستن اين بازداشتگاه داده است

   درگذشت يك جوان ديگر پس از شكنجه در بازداشتگاه هاي ايران
آزادی از بازداشتگاھی، بر اثر عوارض شکنجه  ساله، ساکن منطقه شھر آرای تھران، چند روز پس از ٣٠است رامين قھرمانی،  گزارش ھا حاکی
در بازداشت بوده و پس  روز درمحلی ١۵ھرمانی پس از اعتراض ھای انتخاباتی، ھای اينترنتی، رامين ق به نوشته سايت. در گذشته است

آويزان کرده  جوان به مادرش گفته بوده که در مدت بازداشت، برای چند روز او را از پا اين. ازآزادی، آثارشکنجه بر بدن او ديده می شده است
از  بر پايه اين گزارش ھا، خانواده قھرمانی. ريه ھايش در بيمارستان در می گذرد رامين قھرمانی پس از آزادی به دليل لخته شدن خون در. بودند

  .مراسم سوگواری و انتشار خبر درگذشت فرزندشان منع شده اند زير تدابير شديد امنيتی فرزند خود را بخاک سپرده اند و از برگزاری

  جوادي لنگرودي امير پدر جانباخته راه آزادي ي  متن نامه

�زم . يل بگيرحال كه اين نامه را ارسال ميكنم از اوين زنگ زدند و گفتند بيا جنازھی پسر وجگر گوشھات را از پزشكي قانوني تحو ،با س]م«
تير ماه در محدودھی اميرآباد توسط لباس شخصيھا مصدوم و در بيمارستان بستري بود اما پس از بھبودي به  18است بگويم پسرم در تاريخ 

 .سالھام را تحويلم ميدھند 24زندان اوين برده شد و حا� جنازھی پسر 
 سياسي و فقط عاشق وطن بود ھمين و بس پسري مودب و سر به زير كه به تازه پسرم بنام اميرجوادي لنگرودي پسري بود به دور از جريانات

مھندس علي  ».ش عزا بگيرم و مادري نيست تا برايش گريه كندحال من تنھا بايد براي. ادرش بودگي مادرش را از دست داده بود و عزادار م
  جوادي لنگرودي

  مخمليانقالب شوخيِ 
که بتوان به نتيجه انتخابات پر حرارت تر از آنست آتش مبارزات مردمي ت که سمتوجه گشته ااست که ھيت حاکمه جمھوري اس]مي دتي م

متوجه گشته اند که اين آتش بـه آنھا .  ناميد ...و » اص]حات«، »مبارزات عدم خشونت«، »انق]ب مخملين«نوان ھاي عنسبت داد و يا آنرا با 
انق]بات «الگوي سالھا پيش که از .  تلقي ميکرد آنرا پايان يافتهدوران که نظام سرمايه داري جھاني  يار استعتمام  »انق]ب«سوزندگي يک 

تنھا در کشورھايي قابل اجرا است که  يعطرح کردند که چنين وقايممطرح گشت، آگاھان سياسي در ايران » دم خشونتعجنبش «و » رنگين
در مقابل مبارزات ، کشورھا ناينکه ارتش اي ياو .  اشدباز ھم گسسته » ناتو«در مقابل بمباران ھاي  نيروھاي مسلحشکه ند يوگس]وي، مان

در ايران که نيروي مسلح سپاه پاسداران، بخش اما .  حاکمه ي آن کشورھا، بي طرف باقي بماندت ئبراي جايگزيني ھي مسالمت آميز مردمي
» سالمت آميزمبارزات م«و » انق]ب رنگين«ش تا بن دندان مسلح است، صحبت از براي حفظ قدرت واصلي ھيئت حاکمه را تشکيل مي دھد، 

دست به دست شدن قدرت، از طريق انتخابات بود و آنھم از يک دست  ليرغم اينکهعنيز شاھديم که مروز ا  .يّتعبيشتر يک شوخي است تا واق
آغاز  ليه کودتاي سپاهعروزي که مبارزات مردمي  40ھمين در   .ه دست ديگرش، باز ھم سپاه تحمل نکرد و ديديم که نتايج آن چه شدحاکميّت ب

از ي آنھا  و اسارت ھزاران نفرهمردم صدھا نفري و کشتار ، تير صادر کرد کمحي اخرداد که خامنه  29بخصوص پس از نماز جمعه  گشته است،
مـرگ بـر جمھـوري « ،» مـرگ بـر خامنـه اي«نگ و سنگر در مقابـل مسلسـل، شـعارھاي ھاي خياباني سدرگيري  ومقاومت مردم  ، ويکطرف
ليبرال  کيرار کمصاو   .ارددک]سيک آن  عاز نو و يارعيک انق]ب تمام نشان از از طرف ديگر،  »، آنکه برادرم کشتيکشمم ،ميکشم«و  »اس]مي

و يک آرزو است  نابي »جنبش گُل و بلبل«و  »مسالمت آميز«ناوين عبه خواندن آن با  ديگران و يا .اُ. ويو سازگارا و تبليغات ھايي چون موسوي 
  .واقعيّتبينانه از  عواق بيرعنه تحليل و ت

  هيئت حاكمه آماده قرباني كردن احمدي نژاد مي شود
مي که  و با کساني مريگبھم نتوانستم جلوي فضولي خود را من .  ماينده خامنه اي با موسوي در شھر پيچيدنه اي از م]قاتِ عشايديروز 

ا عادکرد، اما، تراف عبودن خبر ا يعاز نزديکانِ موسوي به واقدوستي .  و جوياي حقيقت شدم متماسي گرفت يشان مي باشندادانستم از محارم 
 ، تجديد انتخابات و آزادي بازداشتياننيع، يسر خود را با� گرفت که موسوي کنار نيامد و بر خواسته ھايش. کرد که اين م]قات بدون نتيجه بود

و  ه استدششته ذدر حاکميت به مراتب بيشتر از چند ماه گ »بيت رھبري«وزن  :با خود فکر کردم که اشتن تلفنذاز زمين گپس   .دمون افشاريپ
 کهکرد  ابراز اميدواري ھاشمي ديروزھمچنين  .موقعيّتش را محکمتر نکرده استمسلماً، ، د با خامنه ايبا برخوردھاي ناشيانه ي اخير احمدي نژا

پُست ھاي خود ترک غرق شدن، به در حال خدمه کشتي  مثلکه ي کنوني ھم کابينه  .ک]ت انتخاباتي اقدام خواھد کردبه حل مش خامنه اي
شاھرودي . وت بخشيده استق جديد به کابينهچندين باره  تمادعدم اعاحتمال رأي به نماينده به حمايت اژه اي برخاسته اند که  210.رداخته اندپ

اي ھم که حکم بسته شدن يکي از مخوف ترين بازداشتگاه خامنه .  ده استمونيان را در ظرف يکھفته بازداشتيين تکليف عھم که صحبت از ت
 دنروز آزاد شدھم که امبازداشت شده، از جمله حجاريان،  140 . انداخته اند »ات موازيع]اط«ھا را به گردن رو تقصي ا داده استر عھاي اين وقاي

نظر ب  .داردنياز چک و بزرگ ديگري که ذکر آنان به ياداشتي طويل تر از اين بسياري از وقايع کوو . و اميد مي رود که ديگران ھم بزودي بيرون بيايند
  (!!)من که حيران مانده ام مي شود قبول کرد که م]قات نماينده ي خامنه اي و موسوي به نتيجه نرسيده باشد؟ شما 


