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

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

 

  شنبهكي

11  

 ماه مرداد

  اتسسكارخانه ها و مؤهشدار به كارگران و كاركنان 
پرده برداشتند و  سساتشانمؤکردن  طيل عو ت تنساز اقدام کارخانه داران براي خروج سرمايه شان از ايران و ب» ندا نيوز«چندي پيش گزارشگران 

گزارش با خبر توقيف کاميوني در اين .  گشته انددر بازار ارز ث با/ رفتن نرخ عخبر دادند که با تبديل موجودي انبارھا و دارايي ھايشان به د/ر با
ھر گونه شک وشبھه اي رانسبت به اقدامات سرمايه  طC و اسکناس از ايران بود )تريليون تومان و نيم 18(ميليارد د/ر  و نيم  18ترکيه که حامل 

انسان بوجود مي آورد  ھنذدر  را سوألو گرسنگي، بر طرف کرده و اين  فقربيکاري و داران در رھا کردن کارگران و کارکنان خود به امان خدا، در 
ھنگاميکه صاحبان .  ايرانيان را به خارج برده اند عموميت اموال که تا به امروز چند کاروان از اين کاميون ھا، بدون شناسايي و ايجاد حساسيّ

.  ، اين اموالي که خارج مي شود، اموال تمامي ايرانيان استصنايع ميلياردھا تومان به کارگرانشان بدھکارند، و يا تريليون ھا تومان به بانک ھا
از طرف سرمايه به خروج  اقدامنشانه ھاي که با ظھور اولين  ستن مؤسسات و بانک ھاي کشور انداو کارمصنايع، اين وظيفه ي کارگران 

ن و کارمندان از اين دزدي تصرفي کارگراو يا کميته ھاي کارگران با تشکيل کميته ھاي نظارتي  تعمؤسساتشان، مردم را آگاه گردانند و به سر
  .آورندمل عھاي اموال عمومي جلوگيري به 

  سعيد رستمي براي آزاد شدن از زندان به حمايت همه جانبه شما نياز دارد
و فعالين جنبش ھای اجتماعی ایران و جھان امروز سعيد رستمی برای آزاد شدن از   تشکلھای کارگری ، تشکلھای آزادی خواه ، فعالين کارگری

نفردر پارک /له تھران به اتھام  150روز جھانی کارگربيش از ) ول ماه مه ا( 11/2/1388در تاریخ .  زندان به حمایت ھمه جانبه شما نياز دارد
واکنون سعيدرستمی ازاھالی کابل که درتھران، زیر . نفر آزاد شدند 148طی دوماه به تناوب . شرکت درمراسم روز جھانی کارگر دستگير شدند 

به  3ير شدگان اول ماه مه است که ھنوز در زندان اوین بند ھفت سالن پله نوروز خان بعنوان کارگر پخش مواد غذایی کار می کرد جزء دستگ
ھمچنين یک نامه به سفارت . ا به این روز سه نامه از طرف سعيد رستمی به دادگاه تحویل داده شده استت .صورت بCتکليف مانده است

به دادگاه تحویل گردیده است و ھر بار قاضی یا بازپرس دادگاه  افغانستان و یک نامه از سفارت افغانستان به وزارت امورخارجه ایران و از آنجا
ثر امنيت وعده داده است که بزودی آزاد خواھد شد اما تا به این روز تمامی وعده ھا کذب از کار در آمده وبه ھيچ کدام از نامه ھا ترتيب ا 2شبعه 

به اینکه سعيد رستمی در ایران کسی را ندارد تا آزادی او را پيگيری کند او به  با توجه به وضعيت فعلی زندانھا و دادگاه ھا و با توجه .نداده اند
از تمامی تشکلھا و فعالين جنبش ھای اجتماعی بخصوص کارگران ایران و جھان می خواھم از ھر  .صورت فراموش شده در زندان مانده است

باميد روزی که زندان وجود نداشته و جامعه . می زندانيان آزاد شوندباميد روزی که تما . طریق ممکن برای آزادی سعيد رستمی تCش کنند
 7/5/1388با درود ھای فراوان محمد اشرفی  .انسانی بر قرار گردد

  اشت مادر يكي از جانباختگان اخيربازد

نوذری ، مادر پويا مقصود بيگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که برای ) بھجت(زھرا  ا/ن جنبش زنان، عيده از فسات رگزارشبنا به 
 10د، در ساعت اعتراض و دادخواھی به کشته شدن فرزندش بدن خود را گل گرفته و در مقابل اداره اطCعات کرمانشاه به تنھايی تحصن کرده بو

توسط نيروھای امنيتی کرمانشاه دستگير و تحت شکنجه  88خرداد 30پويا مقصود بيگی در تاريخ . ن روز تحصن خود دستگير شده استشب اولي
و فرزند زھرا نوذری در جوانی ھمسر خود را از دست داده و د. گيرد و پس از آزادی فوت می کندھای وحشتناک در زندان کرمانشاه قرار می 

   .ت خردسال اش را با کار طاقت فرسای خياطی اداره کرده و در آستانه فارغ التحصيلی فرزند ارشدش او را به طرز فاجعه آميزی از دست داده اس

  رژيم ايران در برابر اوپوزيسيون عقب نشيني كرده است: كارشناسان روسيه
در " ناآگاھانه"نفر از از کسانی که به گفته وی  140بنی بر آزادی ریيس قوه قضایيه م  ریيس جمھوری ایران از " محمود احمدی نژاد"درخواست 

رھبر ایران درباره لغو فعاليت بازداشتگاه کھریزک  "سيد علی خامنه ای"  آیت هللا و ھمچنين فرمان. اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرده بودند
بعقيده وی مسبب  .شناسان این گونه گام ھا کافی نخواھد بودبه نظر کار بيانگر عقب نشينی حکومت در برابر مخالفان می باشد ولی 

وی با حمایت از احمدی نژاد نه بعنوان رھبر دینی بلکه بعنوان یک رھبر سياسی . اعتراضات روی داده بعد از انتخابات آیت هللا خامنه ای می باشد
حال حاضر مخالفان نيرومندتر شده و اعتراضات گستردش پيدا کارشناس آمریکایی بر این باور است که در . موضع خویش را به نمایش گذاشت

  .به ھمين علت رھبر انقCب اسCمی در تCش برای حفظ وجھه خویش و رھبریت دینی اش می باشد .کرده است

  انتقال بخشي از زخمي ها به بيمارستان هفت تير
يكي از پرستاران ميگفت .بيمارستان ھفت تير منتقل كرده اند مرداد را به 8تعدادي از زخمي ھاي روز پنجشنبه : تھران , آژانس ايران خبر  خبرنگار
و اطCعات به بيمارستان خصوصي منتقل شده  نتظاميتعدادي از اين زخميان با اجازه نيروي ا.اين بيمارستان آورده شده اند نفر به 18حدود 

 3نام اين .شده اند وخيم است حال سه نفر از انھا كه به شدت از ناحيه سر و گردن زخمي.سر زخمي شده اند  بيشتر آنھا از ناحيه صورت و.اند
  :نفر
  ساله دانشجو 23سيد محسن مير معتمدي •
  ساله ليسانس كامپيوتر 27امير اميني فر •
  ساله 26شھرزاد فيروزي •

   .است

 تجمعات اعتراضي در شهرهاي ديگر ايران

مصلی تھران، شھرھای اصفھان، شيراز، اھواز، مشھد، رشت و  زمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در گورستان بھشت زھرا و روز گذشته ھم
وسه  ميدان انقCب و اطراف پل سی در اصفھان، معترضان در اطراف ھتل کوثر اصفھان، چھارباغ با/ و پائين، .معترضان بود اراک نيز شاھد تجمع
 .اعCم کردند ھای ممتد و نشان دادن عCمت پيروزی ھمبستگی خود را با معترضان نيز با بوق ھای در حال حرکت اشينپل تجمع کردند و م

 .است خبرنامه اميرکبير از حضور وسيع ماموران انتظامی و نيروھای لباس شخصی برای متفرق کردن تجمع کنندگان اصفھانی خبر داده
معترضان مشھدی با حضور در پارک ملت این . کنندگان درگير شدند تجمع یگان ویژه و لباس شخصی بارسد که نيروھای  از مشھد نيز خبر می

ھای رسيده  بنا به گزارش. دادند می» ھمه با ھم ھستيم نترسيد نترسيد، ما«و » دولت کودتایی، ننگت باد ننگت باد«شعارھایی ھمچون  شھر
 .ندا ھا بازداشت شده درگيری چند نفر در جریان این
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 ددر تجمعات روز گذشته مشهد و اهواز چند نفر از معترضان بازداشت شدن
 .است به گفته شاھدان عينی پليس چند نفر را در اھواز دستگير کرده. پارس شھر اھواز نيز روز گذشته شاھد تجمع معترضان بود منطقه کيان

پليس با حمله به . دردی کردند ھای اخير اعCم ھم باختگان ناآرامی با جان معترضان شيرازی نيز با حضور در پارک آزادی و فلکه گاز این شھر،
ھایی از تجمع مردم در اراک نيز در شبکه اینترنت منتشر  فيلم.ھا را متفرق کرد خواندند، آن کنندگانی که سرود یار دبستانی را می تجمع
 .اند باختگان برگزار کرده برای بزرگداشت یاد جان ا در خوابگاه دانشگاهشود تعدادی از دانشجویان زنجانی نيز مراسمی ر گفته می .است شده

فرمانده نيروی انتظامی تھران،  .کنندگان در تجمع بازداشت و مجروح شدند روز گذشته تھران شماری از شرکت در جریان تجمعات اعتراضی
  .أئيد کرددر تجمعات روز گذشته در بھشت زھرا و مصلی تھران را ت» نفر ۵٠«بازداشت 

  يك صد و سه تن از بازداشت شدگان روز پنج شنبه شهر تهران به زندان اوين منتقل شدند
داشت شدگان اعتراضات روز پنج شنبه تھران را پنجاه تن اعCم داشته بودند، بنا به گزارشات دریافتی، روز جمعه عليرغم اینکه منابع دولتی باز

مردادماه، یک صد و سه شھروند بازداشت شده در اعتراضات و تجمعات روز پنج شنبه شھر تھران از اماکن مختلف به زندان اوین منتقل  9مورخ 
این زندان منتقل شده اند، ھر چند گزارشاتی از انتقال تنی از آنان به بند  241و  240و بندھای  7ن به قرنطينه اکثر این بازداشت شدگا .شدند
/زم به ذکر است ھنوز اسامی این بازداشت شدگان جھت پيگيری خانواده ھا در دادگاه انقCب یا زندان اوین اعCم . نيز دریافت شده است 209

  .نشده است

  ،دادگاه انقالب و زندان اوين148عداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل كالنتري تجمع اعتراضي ت
به پنجشنبه شب تعداد معدودي از دستگير شدگان روز پنجشنبه توانسته بودند از كCنتري با خانواده ھاي خود تماس بگيرند و دستگيري خود را 

نفر از خانواده ھا با توجه به تماس  18امروز حدود .يادي از آنھا و محل نگھداري آنھا خبري نيست اما ھنوز از سرنوشت تعداد ز.آنھا خبر دھند 
مسئولين كCنتري براي چند ساعتي خانواده ھا را .انقCب به كCنتري مراجعه كردند  148دستگير شده ھا مبني بر نگھداري آنھا در كCنتري 

داشتند واگر كسي نسبت به اين وضعيت اعتراض مي كرد با وحشيگری نيروی انتظامی مواجه مي  بCتكليف و سرگردان در جلوي كCنتري نگه
نفر از خانواده دستگير شده ھاي روزھاي  120 از طرفي امروز حدود. سپس اعCم كردند دستگير شده ھا به دادگاه انقCب برده شده اند شد 

كردند در روزھاي قبل خانواده ھايي كه از فرزندانشان در طول اين مدت ھيچ اطCعي  مرداد به دادگاه انقCب مراجعه 8قبل و روز پنجشنبه 
چند روز  از آنجايي كه ھر.يزشان مي نشستندجلو درب دادگاه انقCب به انتظار خبري از عز 15نداشتند و نمي دانند زنده ھستند يا نه تا ساعت 

مادران با وضعيتی مضطرب و نگران و خشمگين  به   نام يكي از كشته شده ھا در زندان و يا در تجمعات به بيرون مي آيد خانواده ھا به خصوص
مرداد تجمع كرده  8ستگير شدگان روز پنجشنبه نفر از خانواده ھاي د 60در جلوي زندان اوين حدود .  دادگاه انقCب و زندان اوين مراجعه مي كنند

دستگير شدگان روزھاي قبل به انتظار   نفر از خانواده ھاي 35 بودند تا مطمئن شوند عزيزشان سالم و به زندان اوين منتقل شده است و حدود
از سCمتی آنھا اطمينان یابند كه آیا آنھا  سالم و  مراجعه كرده بودند و خواستار  دیدن عزیزانشان تا  خبر و يا مCقات با فرزندشان به زندان اوين

  .زنده است
  

  مرداد و روزهاي قبل 8ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان روز پنجشنبه 

  
 8ساله پنجشنبه  18 مھدي الياسي -2مرداد در ھفت تير بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص 8ساله ديپلم پنجشنبه  20رضايي  امير -1 

بازداشت و به  مرداد 8ساله ليسانس آمار رپنجشنبه  32فريدون خسروي  -3مكان نگھداري وي نامشخص اطراف مصلي بازداشت ومرداد در 
مرداد در بھشت زھرا بازداشت  8ساله پنجشنبه  26عليرضا معصومي ھمداني -4كCنتري منتقل شده و اكنون محل نگھداري وي نامشخص

 22امين كامراني -6مرداد در ھفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده 8ساله پنجشنبه  24باطبايي آرمان ط-5ومكان نگھداري وي نامشخص
ساله دانشجوي 25مھدي قربان پور- 7مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص 8ساله دانشجوي صنايع پنجشنبه 

فوق   ساله 28محمدي   پارسا -8 و اكنون محل نگھداري وي نامشخص منتقل 148مرداد درھفت تير بازداشت وبه كCنتري  8پنجشنبه  مديريت
ساله ليسانس اقتصاد  34عليرضا صيادي -9مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگھداري وي نامشخص 8ليسانس شيمي پنجشنبه 

حسن  -10مكان نگھداري وي نامشخصمرداد در حالي كه زير ضربات باتوم از ناحيه صورت مجروح شده بود در بھشت زھرا بازداشت و 8 پنجشنبه
اكنون محل نگھداري وي   منتقل شده اما 148مرداد در ھفت تير بازداشت و به كCنتري  8ساله فوق ديپلم نرم افزار پنجشنبه  26الھياري 

وي  بسيجي ھا بازداشت و مكان نگھداري توسط مرداد در حوالي مصلي 8ساله پنجشنبه  28محمد عرفان اسCمي  -11 نامشخص
ساله ليسانس  27  رضا نصير پور محمد - 13تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله ديپلم جمعه 20 آرمان اميرخاني- 12نامشخص

تير در  26ساله ليسانس مواد غذايي جمعه  28محمد علي جCلي كاشاني -14تير در انقCب بازداشت و به اوين منتقل شده 26عمران جمعه 
تير در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل  26حقوق جمعه  ساله دانشجوي 23حامد فرح بخش - 15بازداشت و به اوين منتقل شدهانقCب 
ساله  26مجتبي معصومي -17تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده 26ساله دانشجوي فوق ليسانس جمعه  27اميد باھنر - 16شده

تير در اميرآباد  18ساله فوق ديپلم كامپيوتر پنجشنبه  24مرضيه باقري - 18تير در انقCب بازداشت و به اوين منتقل شده 26ليسانس ادبيات جمعه 
فرزاد - 20تير در انقCب بازداشت و به اوين منتقل شده  18ساله دانشجوي عمران پنجشنبه  21پژمان ميCني - 19بازداشت و به اوين منتقل شده

تير بازداشت و  18ساله ديپلم پنجشنبه  24شايان غCم زاده  -21تير بازداشت و به اوين منتقل شده 18ل آزاد پنجشنبه ساله شغ 29جمشيدپور 
تير  18ساله پنجشنبه  25حامد عبداللھي -23تير بازداشت و به اوين منتقل شده 18پنجشنبه  ساله 28مھديه حجازي  - 22به اوين منتقل شده

امير كريمي نژاد  - 25تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده 18ساله ديپلم پنجشنبه  21فرھاد عابديني  -24ده بازداشت و به اوين منتقل ش
 18ساله شغل آزاد از پنجشنبه  31عبدالحميد شريفي  -26تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده  18ساله ليسانس تئاتر پنجشنبه  26
تير در صادقيه  4ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه  28صادق نوري  - 27 بازداشت شده ھيچ گونه اطCعي از وي نيست كه به گفته دوستانش تير

 22عيوضي  رامين-29تير در بھارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 3ساله چھارشنبه  25ميCد غفوري  -28بازداشت و به اوين منتقل شده 
خرداد در تھران پارس  31ساله ليسانس ھنر يكشنبه  30علي عرفاني -30س بازداشت و به اوين منتقل شدهتير در تھران پار 1ساله دوشنبه 

خرداد در اعتراضات شركت كرده اما تاامروز خانواده ھيچ اطCعي از وي  30ساله شنبه  29ابوالفضل كيان  -31بازداشت و به اوين منتقل شده 
محسن  - 33خرداد در شادمان بازداشت و ھيچ گونه اطCعي از وي نيست 30شنبه  م رياضيساله فوق ديپل 28سعيد طاھري  -32ندارند
  خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 30ساله شنبه  24 قنبري

  


