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  ديوارهاي زندان اوين را لرزاند» مرگ بر خامنه اي«و » مرگ بر ديكتاتور«شعارهاي 
بيش از سيصد نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان از اوین ) آموزشگاه( 7با آغاز اعتصاب غذای بازداشتيان اجتماعات اخير در بند 

که زیر آفتاب  تجمع این خانواده ھا  .ندورت اعتراضي تجمع كردنيان به صجلوي درب اصلي اوين و مكان ازادي زندا صبح در 9ساعت 
تبدیل  می کردند،برخFف روزھای پيشين که خانواده ھا به تجمع و استفسار از وضعيت عزیزانشان بسنده سوزان برگزار می شد 

زی به دیروز را به رو کهگشته » مرگ بر دیکتاتور« و » مرگ بر احمدی نژاد«، » مرگ بر خامنه ای«به اعتراض جمعی با شعارھای 
  .تبدیل کرداز مبارزات مردم ایران عليه دیکتاتوری و حکومت کودتا یاد ماندنی 

گروه ھاي مختلف سركوب با . تحصن خواھند كرد در صورت نگرفتن نتيجه در اين مكانکردند که اعFم و پدران با صداي بلند  مادران
ھيچ يك از  اما, شود  ساعت تكليف ھمه روشن 48ظرف  دادند که درخانه ھايشان بروند و قول  به خواستند تاتھديد از مردم 

  . خانواده ھا حاضر به ترک محل نشدند
ایشان خبر می .  شاھدان عينی دليل آغاز شعار دادن مردم را برخورد خشونت آميز نيروھای سرکوب مستقر در زندان اعFم کردند

بازپرسي ويژه امنيت مي  1شعبه که محل استقرار درب دژباني و آھني زندان اوين و در اتوبان يادگار امام , ضلع غربي  دردھند که 
در ھنگام  انيروھاین  . حمله کردندخانواده ھا  بطرز وحشيانه ای بهراسخ  مجيد متينقاضي  نيروھای سرکوبگر به دستورباشد 
راھل  که با نگرانی برای وضعيت فرزندانشان در محل جمع شده بودندسالی کھنزنان و  انمردتعداد زيادي از وحشيانه خود، يورش 

در این ھنگام بود که صدای نفرین ھا و ضجه ھای پدران و مادران حاضر . آنان شدندجسمي  آسيبو  خورنزمين باعث  و هداد
  .تبدیل به فریاد شعارھایی عليه نظام و حاکمان دیکتاتور شد

  

  ان ايران خودروكنبيانيه سياسي كار
در تيرماه امسال کارگران و کارمندان ایرانخودرو در بيانيه ای سياسی از مبارزات مرد عليه دیکتاتوری حمایت کرده و در خواسته 

خواسته ھای . ن شدندھای بيستگانه خود، خواھان تأمين آزادی ھای دمکراتيک و خواسته ھایی مبنا بر منافع کليه ی کارگران ایرا
برخورداری ھمه افراد جامعه بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی عقيده، بيان،  -١ :بيستگانه این زحمتکشان مبارز از قرار زیر است

آزادی زندانيان سياسی، ممنوعيت  -2جاد ھرگونه تشكل بدون كسب مجوز نشریات، اعتصاب، تحصن، راھپيمایی، تجمع و آزادی ای
برابری زنان با مردان  - ٣و تطميع و تفتيش عقاید  ھر گونه شكنجه جسمی و روانی، ممنوعيت و بی اعتباری گرفتن اعتراف با تھدید

عدم دخالت دولت در تعيين نوع  -٤، سرپرستی كودكان و دیگر قوانين در قوانين كيفری، قانون كار، قوانين مربوط به ازدواج، طFق
تخصيص : مناسب از طریق  تامين مسكن با تمام امكانات رفاھی -۵زنان و مردان و دختران و پسران  زندگی، نوع پوشش، روابط

مانھای تحت مالكيت دولت به مردم بودجه ویژه برای احداث واحدھای مسكونی جدید در ھر سال در اختيار گذاشتن سریع ساخت
پرداخت بيمه بيكاری به تمام افراد آماده به كار،  -٧طح زندگی و رفاه ی ھر چه بيشتر ستعيين حداقل دستمزد بر اساس ارتقا -٦

لغو ھرگونه قرارداد استخدام موقت، پرداخت سریع حقوق معوقه،  -٨افتی تا به دست آوردن كار مناسب با آخرین دستمزد دریبرابر 
كفی بازنشستگی و از كار افتادگی برخورداری ھمه افراد جامعه از حقوق م - ٩ار سازی كارگران ایرانی و مھاجر توقف اخراج و بيك

موزش عالی، حداقل تا سطح رایگان شدن آموزش و پرورش و آ -١١اینات منظم و اجباری رایگانبھداشت، دارو، درمان، مع -١٠
سال  ١٨لغو كار افراد زیر  -١٣و استفاده رایگان از سرویس ایاب و ذھاب محل كار، شبكه اتوبوسرانی شھری و متر -١٢ليسانس 

تامين امكانات رایگان مانند شير خوارگاه، مھد كودك، غذا  -١۵ن شاغل پرداخت دستمزد به زنان خانه دار برابر با دستمزد كارگرا -١٤
ایجاد امكانات شھری مانند  -١٧سال  ١٨وعيت ھر گونه ازدواج زیر ممن -١٦سكونت در محل ھای كار و ... ویی خوری، خشكش

داری و مراقبت از معلو�ن و سالمندان نگھ - ١٨زشكی، فرھنگی، ورزشی در روستاھا جاده، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراكز پ
Fلغو دادگاه ھای ویژه، علنی بودن محاكمات با حضور ھيئت منصفه، انتخاب وكيل  -١٩ت ویژه برای آنھا به طور رایگان و ایجاد تسھي

  لغو مجازات اعدام -٢٠لخواه، رایگان بودن امور دادرسی د
  

  تجمع كارگران پيماني شوگا
ع شدند و خواھان پرداخت حقوقھا از جانب پيمانکار مرداد در امور اداری جم 22تعداد زیادی از کارگران پيمانی شوگا روز پنجشنبه 

  . شدند
ماه حقوق عقب افتاده باعث شده است که مشکFت زیادی برای این کارگران به وجود بياید دراین تجمع یکی از کارگران گفت  3
ه در اسFمشھر است نمي ماه است که ازدواج کردم و به علت اینکه پولی براي کرایه ماشين ندارم به منزل خود م ک 1حدود “:

  “توانم بروم و مجبورم در خانه پدرم كه نزديك تراست بمانم در حالي كه زنم تنھا مانده است
  

 جواد اسماعيلي كارگر خباز و عضو انجمن صنفي خبازان سنندج دستگير شد
کارگر خباز و عضو انجمن صنفی خبازان سنندج در ) جواز کميز(جواد اسماعيلی  16/5/88روز شنبه  به گزارش منابع کارگری،

 .صبح در محل کارش دستگير شد 8ساعت 
ساعت به قرنطينه  24ورد باز جوئی قرار گرفت و بعد از در اداره اطFعات سنندج م  ساعت 24�زم به ذکر است که نامبرده به مدت 

  .برد زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد که ھم اکنون در آن بازداشتگاه به سر می
  .تا کنون دليل بازداشت به نامبرده و خانوادی وی اعFم نشد است

   نه كاسبكاران مرزنشين غرب كشوركشتار بي رحما

وسيع و بی رحمانه شھروندان مناطق کردنشين  متاسفانه در طی چند روز گذشته بار دیگر ھمچون سالھای گذشته شاھد کشتار
�نفر دیگر  12 نفر از شھروندان کرد کشته و 10روز گذشته دست کم  20ھستيم، بطوریکه فقط در  به بھانه مبارزه با قاچاق کا
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نيروھای نظامی که کمترین  در ھمين رابطه اجرای طرح یکسویه انسداد مرزھا و تشدید اقدامات خشونت آميز .ی شده اندزخم
کارگيری سFح ندارند در مناطق مرزی غرب کشور طی ماھھای گذشته  تFشی برای رعایت قوانين موضوعه ھمچون قانون به

بازاریان شھر مریوان در اعتراض به  ھر چند در اسفندماه سال گذشته نيز. گسترده قتل و عام شھروندان شده است سبب افزایش
فشارھای  کاسبکاران مرزنشين اقدام به اعتصاب گسترده چند روزه کردند اما نه تنھا از فشارھای موجود و کشتار بی رحمانه

حيوان بارکش مرزنشيان زنده زنده توسط نيروھای  تا حدی که صدھاموجود کاسته نشد بلکه شدت بيشتری به خود گرفت 
  .انتظامی سوزانده شدند

 

   تمندترين افراد ايرانيروثدر ليست  و صادق محصولي نژادحمدي ا
نام آقایان احمدی نژاد و محصولی به ليست ثروتمندترین افراد ایرانی اضافه سال حکومت بر منابع و ثروت ھای ملی ایران،  4از پس 

ھر سال ارائه شده که ثروتمندترین افراد دنيا را بر حسب کشورھایشان معرفی » فوربز«این ليست توسط نشریه   .گشته است
با نامھای محمود احمدی نژاد، صادق محصولی، محسن رضایی،  2009ليست ایرانی ھای این نشریه در سال در .  می سازد

و محسن رفيق دوست روبرو می  ابوالقاسم خزعلی،حبيب هللا عسگر او�دی، آیت هللا محمد یزدی، آیت هللا عباس واعظ طبسی، 
  .گردیم

مردم که از قِبَل آن، با تجاوز به ثروت ھای  یابيم یماز حمایت کنندگان دولت کودتا را دقت به این ليست، بغير یک یا دو نام، بقيه با 
  .ایران روی آورده اند کشتار مردمتکارانه خود به برای حفظ موقعيت جنایبه چنين ثروت ھایی دست یافته اند و اینک  ایران

  

  سبز اميد، راه جنبش سبزشدن شكيالتي ت
در سخنرانی خود در جمع نھاد او .  توسط موسوی را شنيده اید» راه سبز اميدتشکيFت «تا کنون خبر اعFم موجودیت حتماً 

مردم ایران و جنایتکارانه ی ایشان عليه محکوم کردن کودتاچيان و اقدامات  پس از» انجمن اسFمی جامعه پزشکی ایران«حکومتی 
را » تشکيFت راه سبز اميد«، یاد کرده و مشخصات دید آنبا نام ج، البته »جنبش سبز«از بخصوص بازداشت شدگان این مبارزات، 

اعی خود جوش و شبکه ھای اجتم رنگ سبز، نماد این راه و مطالبه بدون تنازل قانون اساسی، شعار آن است"«: ینگونه بر شمردا
ھمچنين آب پاکی را روی ادعاھای وجود دیدگاه او  ."بدنه این جنبش ھستند و خودمختار بی شمار و گسترده در سطح جامعه،

اجرا کرد و بخش ھای دیگر آن را  نمی توان بخش ھایی از قانون اساسی را«: ریخت و اعFم نمود که» جنبش سبز«متنوع در  ھای
  )بی بی سی( .»دور انداخت

باشد، پس قانونی است که می  هگاميکه در قوانين جاری مملکت و قانون اساسی ولی فقيه دارای قدرت مطلقھن، این حسابا ب
.  که خود صالح بداند تنفيذ نمایددولتی قدرت اجرایی را به و  ماردهشھميت ثانویه رأی مردم را از ا» مصلحت نظام«بر مبنای 
اعFم می کند و بر این نکته » مطالبه بدون تنازل قانون اساسی«را  )جنبش سبز( »راه سبز اميد«آقای موسوی ھدف ھنگاميکه 

به این معنی است که  ،»دور انداختاجرا کرد و بخش ھای دیگر آن را  بخش ھایی از قانون اساسی را  نميتوان«تأکيد دارد که 
اقدام عليه نظام و «، گناه کارند و مرتکب و دولت منتصب او شعار می دادندای خامنه دیکتاتوری امروز عليه به مامی مردمی که تا ت

اعی خود جوش و خودمختار بی شمار و گسترده در شبکه ھای اجتم «متشکل از نگاميکه این تشکيFت را و ھ .شده اند» رھبری
حقيقت در » قانون اساسی جمھوری اسFمی  طالبه بدون تنازلم«می خواند و تمامی ایشان را منحصر به ھدف  »سطح جامعه

خواندن آن » فراگير«بتی با است که ھيچ قراجنبش مردمی به ھدف خود و دیگر اصFح طلبان حکومتی و محدود کردن منحصر 
  .ندارد

  

  اعدام براي اعتراف گيرينمايش 
ام وی را ، برای وادار کردن وی به اعترافات دروغين، حکم اعدھنگامه شھيدی، روزنامه نگار زندانی ، بازجویانِرسيده یخبرھاق طب

  .ر برده و طناب را دور گردنش انداخته اندبه او ابFغ کرده و برای تضمين ھمکاری او با بازجویان، چند بار تا چوبه دا
وی مادر .  که از بيماری قلبی رنج می برد و یکی از اعضا آن حزب است» اعتماد ملی«نگاران باسابقه روزنامه  زا شھيدیھنگامه 

داد که صدای گرفته و لرزان او به نگرانی ھای آنھا از  خبر ھنگامه به خانواده اش از تماس تلفنیدوستان وی، با در گفتگویی 
  .سFمت وی افزوده است وضعيت نگاھداری و

  

 !شوك الكتريكي به بدن خيس و عريان زنان

ھيچ گزارشی درباره بازداشت  این در حالی است که پيش از این. از شکنجه زنان زندانی در کھریزک خبر داد یک نماینده مجلس 
 .بود زنان در این بازداشتگاه غيرقانونی منتشر نشده

داد  ند زنان، خبراشاره به بازدید گروھی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و ب این نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود، با
ھای فجيع صورت گرفته در بازداشتگاه کھریزک پرده  شکنجه که برخی از زندانيان در حضور نمایندگان و مقامات دادستانی از

  .اند برداشته
 چه کسانی سؤال دارند؟ تعداد زیادی دستشان را با�: شد در بند زنان، پرسيده: خوانيم شرح ماجرا را از زبان این نماینده می

. وی صورت گرفته، توضيح دھد چه کسانی در کھریزک بودند؟ از یکی از آنان خواسته شد در مورد رفتاری که با :پرسيده شد. بردند
کامF عریان کرده بودند، از من خواستند وارد یک بشکه آب شوم، سپس بارھا  در کھریزک، در حالی که مرا: ھا گفت یکی از خانم

 !لرزید می کتریکی وارد کردند، به طوری که تمام چھار ستون تنمآن بشکه به من شوک ال در
آیا شما واقعا خود را نمایندگان مجلس شورای  :به گفته این نماینده، این زن شجاع زندانی سپس از نمایندگان پرسيده است

 !دانيد؟ می» اسFمی«


