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  رزات مردم در محالت ادامه داردامب
» ندا نيوز«به شنيده ھای گزارشگران .  طبق خبرھای رسيده از مناطق مختلف تھران، مبارزات مردمی در مح�ت مختلف ادامه دارد

تا و این تظاھرات ھا به ھنگام تاریک شدن ھوا و زمان شعارھای شبانه صورت پذیرفته و عمده ی شعارھا عليه دولت کود
در تأیيد این گزارشات اخيرًا دو ویدیوی تھيه شده از محله مرزداران در غرب تھران و مقابل .گراميداشت خون شھدا می باشد

مسجد اميرالمؤمنين نشان می دھد که عليرغم کوشش فيلم برداران که از طرفداران اص�ح طلبان بوده و سعی می کنند 
دای جناح اص�ح طلب حکومتی تقليل دھند، شعارھای مردم عليه حکومت دیکتاتوری و شعارھای مردمی تا حد حمایت از کاندی

  .حمایت از جانباختگان و زندانيان بازداشت شده است

  عقب نشيني هاي حكومتي براي به انفعال كشيدن مبارزات توده هاست
  .ی در مقابل مبارزات مردمی استخبرھای رسمی حکومتی در چند روز پيش حاکی از آغاز عقب نشينی حکومت جمھوری اس�م

برکناری سعيد مرتضوی از دادستانی عمومی و انق�ب تھران که از منفورترین چھره ھای حامی دولت کودتا می  ،در این خبرھا
 24باشد و سخنرانی ھای خامنه ای دال بر برخوردھای قانونی با متخلفان و جانيان حکومتی در فجایع کوی دانشگاه به تاریخ 

، از د امسال و برخوردھای وحشيانه یِ مأموران حکومتی با بازداشت شدگان این مبارزات، بخصوص در بازداشتگاه کھریزکخردا
در سطح بين المللی و کودتا  عقب نشينی ھای دولتباید به نمونه ھا ھمچنين،   .برجسته ترین این اقدامات اع�م شده است

موضوعات ھسته ای و اع�م خامنه ای به نبودن ادله یِ کافی برای وابسته بودن م و غنی سازی اورانيوطرح بویژه در ارتباط با 
این عقب نشينی ھا بيانگر آگاه شدن حکومت ارتجاعی مذھبی ایران به .رھبران اص�ح طلب به کشورھای خارجی را اضافه کرد

ی باشد که از یکطرف سعی به انفعال کشيدن ضعف خویش در مقابله با اقدامات مستقيم مردمی و تظاھرات ھای خيابانی م
مبارزات با اميدوار کردن مردم به اقدامات درون قانونی دارد و از طرف دیگر، تجدید مناسبات حسنه با کشورھای خارجی است تا در 

 . باشد نھادھای بين المللیوارده از سوی صورت لزوم سرکوب دوباره مبارزات مردمی، عاملی برای تلطيف فشارھای 

   كنند مي حمايت اعالم پارس واگن كارگران اعتصاب از ايرانخودرو كارگران
   پارس واگن شرکت زحمتکش کارگران
   شماست مسلم حق زندگی حق داشتن

  است آشکار دزدی یک شما حقوق ماه چند پرداخت عدم
  گردند محاکمه و برکنارشده کار از باید کارگران حقوق گران چپاوال

  ست شما رھائی راه تنھا اعتراض و اعتصاب خود حقوق به رسيدن برای
  داریم می اع�م شما حق بر خواستھای با را خودمان ھمبستگی اع�م و فرستيم می درود شما رزم به ما

  ایم ایستاده تان کنار در ھایتان خواسته به رسيدن وبرای
 دوش و نگذارند تنھا را پارس واگن کارگران که خواھيم می کارگری ھای زمانسا و بشر حقوق ھای سازمان و کارگران ھمه از ما
  بدھند جواب کارگران این خواست به که کنند وادار را حکومتی مسوfن برای آنھا دوش به

   کارگری ھمبستگی باد زنده
  پارس واکن کارگران حق بر مبارزه باد زنده

  خودرو ایران کارگران از جمعی

 يري خونين نيروهاي نظامي و شهروندان كرددرگ

در منطقه ساوان شھر سردشت به " سامت خدر رسول"شھریورماه نيروھای انتظامی کولبر جوانی به نام  5روز پنج شنبه مورخه 
رفتار نيروھای که به شدت به " داوداوه ، مام کاوه و ساوان " به دنبال قتل این جوان، مردم روستاھای . ضرب گلوله به قتل رساندند

نظامی و قتل این جوان معترض بودند در مقابل پاسگاه ساوان تجمع می کنند که بنا به دfیل نامعلومی این تجمع به خشونت 
  .کشيده شد، در طی زد و خوردھای بين مردم و نيروھای انتظامی فرمانده پاسگاه ساوان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند

بعد از درگيری ميان شھروندان و نيروھای پاسگاه مورد اشاره، نيروھای کمکی انتظامی از شھر سردشت به منطقه مذکور اعزام 
شدند که این نيروھا با سرکوب خونين اھالی روستاھای مذکور که تعداد زیادی زخمی در بر داشت و ھمينطور بازداشت تنی از 

شھرستان سردشت نيز بين مردم " درمان آوا" fزم به ذکر است در طی روزھای اخير در روستای  .ندآنان درگيری را به پایان رساند
روستا و نيروھای انتظامی که به بھانه ضبط کاfی قاچاق به منازل مردم یورش برده بودند درگيری روی داد که بر اثر تيراندازی 

  .زخمی شده بود" گوfله سليمی " مامورین دختری به نام 

  دو جانباخته ديگر راه آزادي هويتگزارشي از 
 ساله، 27 عباسی، سعيدطبق این گزارشات .  داردیّت دو جانباخته یِ دیگر راه آزادی وگزارشات دریافتی حاکی از افشای نام و ھ

 موج« به رسيده گزارش اساس بر .است رسيده شھادت به سرش به گلوله اصابت اثر بر که بوده سلسبيل ی محله ی کسبه از
 روز در که بوده پونک ی محله ساکن خود و تھران) رودکی خيابان( سلسبيل ی محله در دار مغازه مجرد، عباسي، سعيد »آزادی سبز
 حاکی گزارش این .است رسيده شھادت به داران مغازه سایر و پدرش ی دیده مقابل در سر، ی ناحيه از گلوله اصابت با خرداد 30

  اند داده تحویل ندارند، کسی از شکایتی ھيچ اینکه بر مبنی تعھد و پول دریافت ازای در تنھا را او پيکر است
پيشگی برخی بسيجيان شده و پس از آن  قربانی جنایت» ترانه موسوی«ھمچون » سعيده پورآقایی«ھمچنين در گزارش دیگری، 

زھرا دفن  بھشت ٣٠٢ی  اش به صورت مخفيانه در قطعه ی وی با اسيد سوزانده شده و در نھایت بدون حضور خانواده ھم جنازه
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ھایی که در  طبق این گزارش، سعيده دختر یک جانباز شھيد به نام عباس پورآقایی بوده است و در یکی از شب .شده است
سيج دستگير اکبر گفتن بوده، از سوی نيروھای لباس شخصی وابسته به ب شان در خيابان دولت تھران مشغول هللا بام خانه پشت

ھای جنوب تھران شناسایی شده،  ی سعيده پورآقایی توسط مادرش در یکی از سردخانه بيست روز پس از آن، جنازه. شده است
این گزارش از قول مطلعان نقل کرده که سعيده پورآقایی پس از بازداشت مورد  .اند ولی مسئوfن از تحویل جنازه خودداری کرده

اند تا آثار این  ی وی را از زانو به باf در اسيد سوزانده متجاوزان، جنازه. رفته و سپس به قتل رسيده استتجاوز وحشيانه قرار گ
اند تا علت مرگ دخترشان را بيماری  ی وی را شدیدا تحت فشار قرار داده سپس خانواده. جنایت شنيع به صورت کامل از بين برود

در نھایت . ی ھيچ نوع بيماری نداشته است بستگان وی شده زیرا سعيده سابقه تعجبشنيدن این خبر موجب  . کليوی اع�م کنند
  .ھمين دروغ به افشای ماجرا انجاميده است

   ي صورت گرفته توسط مأموران امنيتي و انتظاميتجاوزها اعتراف احمدي نژاد به
 تائيد را اس�می جمھوری بازداشتگاھھای در زندانيان به تجاوز جمعه نماز تریبون از رسماً نژاد احمدی شھریور، ششم جمعه روز
 ھمان زشت اقدامات این از وی منظور که شده انجام بازداشتگاھھا در »زشتی اقدامات« که کند می اع�م بصراحت وی. کرد

 شرم اقدامات این از را اط�عاتی و نظامی و امنيتی نيروھای دامن ب�فاصله ادامه در وی گرچه است، زندانيان به گسترده تجاوزات
 زشتی کارھای و حمله دانشگاه کوی به ای عده بود، تلخ بسيار حوادث افتاد، اتفاق بدی حوادث«: گوید می وی. داند می پاک آور

 و بازداشتگاه و دانشگاه کوی در که کارھایی این کنم اع�م خواھم می شد، انجام زشتی اقدامات بازداشتگاھھا برخی در کردند،
 شرم اقدامات این از ما اط�عاتی و نظامی و امنيتی نيروھای ساحت بود، دشمن سناریوی اجزای ھم اینھا شد انجام این امثال

  ».است مبری آور

  شتم فعال سنديكايي در زندان ضرب و
. منصور اسانلو ریيس ھيات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران امروز در زندان رجایی شھر، مورد ضرب و شتم قرار گرفت

برای م�قات با پدر خود به زندان مراجعه کرده اما اسانلو   ی ھمسر منصور اسانلو، صبح امروز فرزندان این فعال کارگری طبق گفته
دليل تاخير، اسانلو به این نکته اشاره کرد که اش رفته بود که با جویا شدن  با وضعيت بسيار بد روحی و با تاخير به دیدار فرزندان

ریخته وسایل    شود، سلول را به ھم که در این سلول مواد مخدر نگه داری می  صبح امروز سربازان امنيتی زندان به این بھانه
زی پيدا نکردند با زدن ام را خرد کردند و کيف پول و کارت تلفن و تمامی مدارک من را به ھمراه خود بردند و در پایان که چي شخصی

  .ام پرداختند ھای بند به ضرب و شتم من و ھم سلولی چشم بند و دست

  همچنان پا برجاست گردهمايي مادران داغدار و عزادار در پارك الله
f تصميم جمع بر آن بود که . نفر برگزار شد  80له با بيش از گردھمایی مادران برای حمایت از مادران داغدار و عزادار در پارک

نکنند و با نزدیک شدن به پایان ساعت برنامه حرکت را آغاز کنند تا نيروھای   راھپيمایی به دور استخر را شروع 7مادران از ساعت  
غروب ھمه شروع به  5/7ساعت به جمع مادران ھر لحظه اضافه می شد ، . انتظامی نتواند به سرعت جمع را متفرق کنند 

پيروزی از جمع راھپيمایی آرام کردند و مردمی که دور استخر روی نيمکت ھا نشسته بودند با کلماتی دلگرم کننده و یا با ع�مت 
با اذان مغرب کسانی که روزه بودند با خرمایی  8طبق قرار قبلی راھپيمایی انجام شد و ساعت  8تا ساعت . حمایت می کردند 

مردمی که در پارک بودند با این حرکت آشنایی داشتند و برای پيروزی و به . فطار کردند و در بين مردم پارک نيز، خرما پخش شد ا
و  خوشبختانه با اینکه تعداد زیادی نيروی انتظامی در پارک مستقر بود و خودرو ھای سواری .نتيجه رسيدن این حرکت ، دعا کردند 

به پيشنھاد یکی از مادران به علت .ون پليس در داخل پارک و در نزدیکی جمع مادران پارک شده بود ھيچ مشکلی پيش نيامد 
   .غروب برگزار می شود 7تا  6و تصویب گروه پارک fله از شنبه آینده برنامه از ساعت   تاریکی ھوا

  تجمع مردم معترض در برابر بيمارستان قلب تهران
در مقابل بيمارستان قلب تھران واقع در  دقيقه روز یک شنبه ھشتم شھريور گروھی از مردم 50/11بر خبر دريافتي ساعت  بنا

خدمات رسانی  در این تجمع تعدادی از مردم که از شرایط نامناسب. آباد دست به تجمع زدند خيابان کارگر شمالی و منطقه امير
اصلی این بيمارستان اعتراض خود را نسبت به نابسامانی  بيمارستان تخصصی قلب تھران ناراضی بودند با تجمع در جلوی درب

به این تجمع اعتراضی پایان  حضور درمحل در صدد بودند تعدادی از نيروھای انتظامی نيز با.اع�م داشتند امور پزشکی در کشور
 بيشتر خانواده ھا و.شده به خانواده و بيمارانشان حاضر به ترک محل نشدند اما بخشی از جمعيت به دليل فشارھای ایجاد.دھند

و نبود دارو به شدت ناراضی بودن ھزینه ھای درمانی  گرانی و باf,افراد تجمع کننده از نارسایی امکانات بيمارستان قلب تھران
  .ریاست بيمارستان شدند برخی از افراد حاضر خواستار پاسخگویی.مسئولين بيمارستان ھمچنان ادامه دارد اعتراض ھا به.بودند

  ضرب و شتم وحشيانه يكي از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد توسط نيروهاي نظامي

شتم وحشيانه خود را  يکی از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشھد پس از گذشت بيش از يک ماه نحوه ربوده شدن و ضرب و
تيرماه در منطقه پونک تھران توسط نيروھای نظامی ربوده شده  ٢٣دانشجوی دانشگاه فردوسی مشھد در تاريخ . گ. ا . بازگو کرد

 .و پس از ضرب و شتم وی و فحاشی ھای رکيک نسبت به وی با دست و پای بسته به مکان نامشخصی انتقال داده شده است
ھيچ گونه حکم بازداشت ع�وه بر ضرب و شتم وحشيانه وی را به ماموران نظامی و لباس شخصی بازداشت کننده بدون ارائه 

اين دانشجو پس از يک ھفته از بازداشتگاه نامعلوم به . که وی از مکان آن اط�عی نداردبازداشت گاه نامشخصی انتقال دادند 
د جراحت ھای عميق و نيز با وجو. زندان اوين انتقال داده می شود و در تمام دوران حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است

  .شکستگی از ناحيه صورت و نيز انگشتان دست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادند


