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  عقب نشيني خامنه اي از حكم تير 
یکی از کارمندان صدا و سيما در پایگاه بسيج این /// ندارد به دستور مستقيم رھبری در اعتراضات پنجشنبه ھيچ احدی حق برخورد با مردم را

اط8عيه محرمانه ای صادر شده که در تجمع  صبح 10به کليه نيروھای اط8عاتی و ارگانھای بسيجی از دفتر رھبری ساعت  . سازمان خبر داد
ھيچ احدی حق -از جمله  دقيقا( شعارھای تند عليه نظام و حکومت داده شد ھيچ احدی حق برخورد ندارد  معترضين فردا در مصلی حتی اگر

. بروز خشونت  و تاکيد شده که در صورتتھران بسيجيھا و نيروھای اط8عاتی را منع کرده اند  و از حضور در مصلی) استفاده شده  -برخورد ندارد 
 . برخورد خواھد شد درگيری و بازداشت معترضين شدیدا با افراد خاطی و خودسر

  مراسم چهلمين روز جان باختگان راه آزادي و ياد بازداشت شدگان :مكان هاي تجمع روز هشت مرداد
 بعدازظھر ۵ساعت :زمان

 )آلترناتيو دوم پارک وی -آلترناتيو اول ميدان سرو (ميدان ونک 
 ) آلترناتيو دوم ميدان ھروی -آلترناتيو اول بولوار کاوه ( ميدان محسنی 

 )آلترناتيو دوم فلکه اول تھرانپارس - آلترناتيو اول فلکه سوم تھرانپارس ( ميدان ھفت حوض 
 )آلترناتيو دوم ميدان فردوسی -آلترناتيو اول ميدان ھفت تير ( ميدان فاطمی 

 ) ناتيو دوم ميدان انق8بآلتر -آلترناتيو اول فلکه صادقيه ( پل گيشا  
  ھموطنان در دیگر شھرستان ھا حتما مراسم مشابھی را در وسط ميادین شلوغ و اصلی و مرکزی شھر برگزار نمایند

 تجمع مردم دالور تبريز در اربعين شهداي تهران
 تجمع مردم تبریز در اربعين شھدای تھران

 مردادماه 8پنج شنبه 
 بعدازظھر 8تا  4از ساعت 

  ميدان آبرسان -تبریز: مکان

 ماآزار واذيت روستائيان پيرانشهر توسط ماموران سركوبگر نظ
مرداد مامورین نظام به روستاھای مختلف پيرانشھر رفته و  3شنبه  طی چند روز گذشته و از روز, برخبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر بنا

جمع آوری اط8عيه و تراکت خانه ھای روستائيان را مورد تفتيش  مامورین به بھانه.را به بھانه ھای مختلف مورد آزار و اذیت قرار داده اند روستائيان
ھمچنين تعدادی . بوده اند" ترکش"و " کویر"روستاھای  روستائيان بازداشت شده از.ین روستا را بازداشت کرده اندچند تن از جوانان ا قرار داده و

   .ھای مقاومت بسيج فرا خوانده اند و مود تھدید قرار داده اند دیگررا نيز به پایگاه

  احضار مغازداران شهر نقده به اداره اطالعات
نيروھای انتظامی و اط8عاتی نظام در نقده با ارسال احضاریه و تھدید مردادماه ،  6روز سه شنبه , بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر

بنا به گزارش دریافتی مسئولين اط8عات این مغازه داران را به علت تعطيلی .، آنھا را به اداره اط8عات احضار کرده اند"پيرانشھر"مغازداران خيابان 
مامورین ھشدار داده اند که در صورت تعطيلی مغازه .و مورد بازجویی و تھدید قرار دادند تير ماه به اداره اط8عات احضار 22مغازه ھایشان در وز 

گفتنيست در طی روزھای گذشته نيز چندین گروه از این مغازه داران به اداره اط8عات .ھایشان در آینده به صورت جدی با آنھا برخورد خواھند کرد
 . نقده احضار شده بودند

 يمرگ بر دولت كودتاچ:شعار دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
بوده است؛و دانشجویان این دانشگاه ھمگام با سایر  علم و صنعت از جمله دانشگاه ھای تاثيرگذار در تحوqت سياسی اخير ایران دانشگاه

  .دھم شھدایی را تقدیم راه آزادی کرده است از انتخابات کشور در راه دفاع از آزادی و کرامت انسانھا در رخدادھای پس دانشجویان و مردم آگاه
یکی از .مخالفت با نظام دیکتاتور را در دانشجویان مشاھده کرد با گشت و گذاری کوتاه در محوطه ی این دانشگاه به راحتی می توان روح

که به طور .دانشگاه توسط دانشجویان است ی ایناین مخالفت ھا ؛نوشتن شعارھای ضد حکومتی بر روی دیوارھا و اماکن عموم نمودھای بارز
 . کرده و دولت احمدی نژاد را کودتاگرمی دانند واضح خامنه ای را دیکتاتور معرفی

 تهران را در خاموشي فرو برد,اعتراض ها 
بلکه .بغرنج ومساله ساز نبوداین بار برای مردم تھران  اما قطعی برق.مرداد در خاموشی به سر برد 5مھمی از شھر تھران شب دوشنبه  بخش

ل به سر مردادقسمت ھای زیادی از شھر تھران در خاموشی کام5شب  .اعتراضات سياسی آنھا به شمار می رود شيوه ی جدید بيان
بار زیاد شبکه .جنوبی شھر کشيده شد از نقاط شمالی ومرکزی شھر در ساعات اوليه شب آغاز وبه تدریج به قسمت ھای خاموشی ھا.برد

دھد با این  مختلف با تقسيم قطعی برق بين مح8ت ومناطق مختلف ساعات خاموشی را کم نشان موجب شد که اداره برق تھران در مناطق
رسانی عمومی به ثمر رسيد جالب آنکه مردم در ساعات خاموشی از منازل  از بيان اعتراض ھای خود با ایجاد مشکل در برقحال ھدف مردم 

با پيوستن گروه ھای مردمی به این حرکت اعتراضی در روزھای  انتظار می رود.خارج شده وبا قرار گرفتن در کوچه ھا به بحث با ھم پرداختند خود
 . جدید اعتراض ھا به مسائل سياسی در کشور باشيم آینده شاھد موج

   راه آزاديدر  ديگرجانباخته چند حكايت 
  منصور قوجازاده

. مي باشد" منصور قوجازاده"نام اين جوان . رسيده است ھفته قبل جواني اھل خوي در تظاھرات تھران توسط لباس شخصي ھا به شھادت چند
را نديده بودم تا اينكه يكي دو ھفته قبل  ايشانبنده مدتھا بود كه . دوره راھنمايي در مدرسه راھنمايي نمونه معلم بود ايشان ھمك8سي بنده در

كتك كشته شده  با پرس و جويي كه كردم متوجه شدم ايشان در پي ضربات سنگين و. و شناختمشان اع8ميه ايشان را در سطح شھر ديدم
, كننده مراسم ختم اين شھيد مسجد برگزار . دخانيات خوي ساكن بودند اين شھيد خانواده متوسطي داشت و در منطقه موسوم به پشت. اند

چون خوي ,بسياري از مردم دليل قتل وي را نمي دانستند شايان ذكر است كفن و دفن وي به صورت آرام برگزار شد و حتي. آباد بود مسجد علي
  .تراض ھا شده استباعث ترس مردم از اع محدودي است لذا كنترل امنيتي بھتر و راحت تر صورت مي پذيرد و ھمين امر شھر نسبتا كوچك و
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  مھدي قايد رحمتي
دريافتي محل شھادت وي حوالی ایستگاه مترو نواب در تاریخ  بنا بر خبر. بر خبر دريافتي مھدي قايد رحمتي شھيدي ديگر در راه آزادي است  بنا
  . بوده است ۶خرداد ساعت  ٣١

  حسين اخترزند
“ حسين اخترزند ”. رز وحشيانه ای به شھادت رسيدبه ط ” حسين اخترزند”خرداد در درگيریھای اصفھان یکی از دوستان ما به نام  25روز  در

خرداد ماه بعد از کار به سمت دروازه  25دوشنبه وی در روز. نان آور خانواده بود ) 1355آذر ماه سال  27متولد (ساله  32 فرزند مرحوم مرتضی ،
نفر از مردم  15و حدود .می گذارند  ل تعدادی از مردمکانون در گيریھا بوده و عده ای بسيجی و لباس شخصی به دنبا آنجا.شيراز حرکت می کند 

. اتاقی پناه می برند  وارد ساختمان می شوند و ھر کدام به طبقه و یا)بن بست ھاله  –دروازه شيراز  واقع در(از درب پارکينگ مجتمع پزشکان 
 م به دست بسيجی ھا می افتند و مورد ضرب و شتمنمی دانيم در پشت بام طبقه سو اما متاسفانه حسين و یک نفر دیگر که ھنوز نامش را

امنيتی فشارھای زیادی را بر این  نيروھای . پایين پرتاب می کنند بسيار زیادی قرار می گيرند و بسيجی ھای بيرحم آنھا را از طبقه ی سوم به
حتی در مراسم . دھند  کنند تا جنازه وی را تحویلتعھد گرفتند که کشته شدن حسين را تصادف اع8م  خانواده وارد داشتند و از ھمه نزدیکان

و حتی  تمام مراحل کفن و دفن او را یکی از عوامل خودشان انجام داد. اوضاع باشند  را آوردند که مراقب) زن  2مرد و  3( نفر مسلح  5ختم 
 جلوگيری کردند“ هللا اکبر”ه موقع حمل تابوت از گفتن ضمن اینک. خواند  زیارت عاشورا که موقع خاک سپاری خوانده شد را نيز یکی از ھمين افراد

!!!  
منزل اول سمت . فرعی اول سمت راست . کوچه سلطانی . مخابرات  خيابان) . شھيد رضی(خيابان رباط دوم . اصفھان : آدرس منزل حسين 

  . طبقه ی دوم) . رنگ در سبز(چپ 
  . 1بلوک .  17قطعه . باغ رضوان : آدرس قبر 

  !محاكمه پنج جوان كرد به اتهام محاربه
 . پنج جوان کرد روز یکشنبه ھفته جاری در دادگاه انق8ب شھر سنندج به اتھام محاربه محاکمه شدند: خبرگزاری ھرانا 

" سيروان محمودی و سيوان رحيمی, جھانبخش احمدی , بھمن سعيدی , ھوشيار احمدی "پنج جوان کرد اھل روستای نگل سنندج به نام ھای 
مردادماه در شعبه یک دادگاه  4در اواخر زمستان سال گذشته در روستای نگل توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بودند روز یکشنبه مورخ  که

 .انق8ب سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتھام محاربه محاکمه شدند
منتھی شود موجی از نگرانی را در ميان خانواده و نزدیکان آنان اتھام محاربه برای شھروندان مورد اشاره که می تواند به صدور حکم مرگ نيز 

  ھر چند از مصادیق اتھام وارده اط8عی در دست نيست اما زندانيان مذکور ھمواره بر رد این اتھام تاکيد کرده اند. ایجاد نموده است

  تجمع معلمان در مقابل مجلس
نفر از معلمان براي اص8ح طرح حق التدريس تجمعي در مقابل  300ز چھارم مرداد حدود امرو, بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر 

اصفھان , چھارمحال و بختياري , لرستان  , در اين تجمع معلمان از شھرھاي مختلف كشور از جمله استانھاي آذربايجان ,مجلس برگزاركردند 
   . ھمدان و ساير استانھا و شھرستانھا شركت داشتند,

 ن از بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شدندت 2
  .مرداد آزاد شد 4خرداد دستگير شده بود امروز يكشنبه  23ساله كه در  45رحيم تدوياني , بنا بر خبر دريافتي 

  . خرداد دستگير شده بود آزاد شده است 26ھمچنين حسام راحت لو دانشجوي پزشكي كه وي نيز در روز 

  كرمانشاه نيز امروز در چهلمين روز شهادت كيانوش آسا عزادار بود
مراسم چھليمن روز شھادت دانشجوي شھيد کيانوش آسا امروز يکشنبه توسط دانشجويان دانشگاھھاي کرمانشاه با حضور خانواده اش در 

در اين مراسم چند فعال دانشجويي دانشگاه رازي ضمن محکوم نمودن اقدامات . ه برگزار شد دانشکده شيمي دانشگاه رازي کرمانشا
تروريستي جمھوري اس8مي در به شھادت رساندن فعاqن دانشجويي ضمن بيعت مجدد با خانواده اين عزيزان اع8م کردند راه اين دانشجوي 

خي از نيروھاي لباس شخصي قصد برھم زدن مراسم راداشتند که با ھوشياري در ميانه اين مراسم نيز بر. شھيد را ادامه خواھند داد 
ھزار نفر بودند بار ديگر ھمدردي خود را با  5000در پايان مراسم نيز شرکت کنندگان که بالغ بر بيش از . دانشجويان اين حرکات آنھا خنثي شد 

  ...دولت نامشروع شرمت باد و - شعار مرگ برديکتاتور دولت کودتا استعفا استعفا  در پايان مراسم دانشجويان با. خانواده اين شھيد ابراز داشتند 
ليس و از دانشگاه خارج شدند اما پس از چند دقيقه با ورود نيروھاي امنيتي و انتظامي كه مانع از تظاھرات دانشجويان شده بودند و با دخالت پ

  . گاز اشک آور متفرق شدند

  ه مانع از تجمع مردم شدندماموران حكومتي دركرمانشا
اما مامورين حكومتي كه به صورت , بنا به خبر دريافتي روز شنبه سوم مرداد در كرمانشاه خيابان جوانشير مردم مي خواستند تجمعي برپا كنند

  . گسترده درخيابان حضور داشتند مانع تجمع ميشدند و مردم را پراكنده ميكردند

  ن در بالتكليفي بسر مي برنندكارگران فرش غرب كرمانشاه همچنا
با وجود اعتراضات گسترده کارگران فرش غرب کرمانشاه در چند ماه گذشته به تعطيلی کارخانه و تعھد مسئولين استان و وزارت صنایع وحتی 

  .ریيس جمھور به بازگشایی این مجتمع توليدی، تاکنون ھيچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است
به کرمانشاه آمده و بعد از مذاکره با مسئولين استان، اع8م , به عنوان مدیریت کارخانه, "شرکت آتيه دماوند " ، نمایندگان 25/4/88در تاریخ 

نمودند که شرکت آنھا، ھيچ تعھدی نسبت به راه اندازی کارخانه و پرداخت حقوق ھای معوقه و حتی بيمه کارگران ندارد و مسئولين استان و 
جمھوری نباید قول بازگشایی فرش غرب را می دادند، چرا که شرکت آتيه دماوند در این خصوص ھيچ تعھدی ندارد و اقدامی انجام حتی ریاست 

  .نمی دھد
این . آنھا گفتند که این شرکت در نظر دارد با فروش کاqھای منقول وغير منقول، نسبت به تصفيه حساب کارگران و انح8ل کارخانه اقدام کند

م نمایندگان شرکت مذکور، مورد اعتراض کارگران قرار گرفت و آنھا اع8م کردند که اگر مشک8ت شان حل نشود تجمع ھای خود را در برابر تصمي
  .داد ادارات استان، استانداری و اداره کار را از سر می گيرند و در صورت لزوم، اعتراضات خود را در مقابل دفتر ریاست جمھوری ادامه خواھند

 


