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  !نه به ارتجاع امپرياليستی
  !نه به ارتجاع جمهوری اسالمی

 فراخوان دعوت به شرکت
   در مبارزات جهانی در مقابل اجالس 

G8 
احتماال طرح های نظامی آمريکا عليه ايران، در 

  . مرکز اين گفتگوها خواهد بود
طبق معمول هر ساله مبارزين جنبش ضد 

قاط اروپا و ديگر گلوباليزاسيون از اقصی ن
کشورها، در مقابل گردهمائی جی هشت حضور می 
يابند تا صدای اعتراض و فرياد ميلياردها انسان 

پيش از . کره زمين را به گوش جهانيان برسانند
 سپتامبر و از زمان آغاز جنگ و اشغال 11

افغانستان و عراق، اين جنبش بزرگ ضد جهان 
ليه جنگ گستردگی به صدای اعتراض ميليونی ع

مبارزات جهانی . امپرياليستی نيز تبديل شده است
در مقابل اجالس جی هشت می تواند بازنمای 
وحدت انترناسيوناليستی مردم مبارز جهان عليه 

  .نظام سرمايه داری نيز باشد
شرکت ما در اين اعتراض گسترده، فرصت مناسبی 
برای ايجاد پيوند و همبستگی انترناسيوناليستی 

ان کمونيستی و جنبش کارگری و انقالبی ميان جري
ايران با احزاب کمونيست و سازمان های راديکال 
و انقالبی و مبارزين منفرد ضد سرمايه داری در 

 . اروپا و غرب و کشورهای ديگراست
 راديکال  چپ و کمونيست، مبارزينما نيروهای

و ساير جنبش های آزاديخواهانه و  جنبش کارگری
ی فعاالنه در اعتراضات مقابل برابری طلب بايست

اجالس جی هشت شرکت کرده و به صف مبارزه 
جهانی عليه جنگ و سلطه گری نظامی امپرياليسم 
آمريکا و متحدانش پيوسته و با تقويت جريان 
راديکال و ضدسرمايه داری در اين جنبش جهانی 
بر ضرورت تبديل شدن واقعی آن به صف اعتراض 

 استثمارگر سرمايه گسترده و مستمرعليه نظام
داری تاکيد نمائيم و با حضور فعال خود اجازه 

ها و نهادهای مدافع بنيادگرايی ن ندهيم که سازما
اسالمی و ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی عرض 

  . اندام کنند
 

اين اعتراض قدرتمند جهانی الزم است صف خود 
 و جدا کرده را از ارتجاع اسالمی و ناسيوناليستی

 خود را عليه جنگ افروزی و سلطه طلبی مبارزه
همه کشورهای امپرياليستی و قدرت های سرمايه 
داری و رژيم جمهوری اسالمی پيگيرانه و مستقل 

  .دنبال نمايد

سياست های نئوليبراليستی امپرياليسم آمريکا و 
دولت های غربی نتايج زيانبار خود را در سراسر 

انسوز جنگ خانم. جهان به نمايش گذاشته است
عراق و افغانستان سبعيت نظام سرمايه داری و 

آن را بروشنی به " دموکراسی"ماهيت واقعی 
ميليتاريسم امپرياليسم آمريکا . نمايش گذاشته است

و کشورهای قدرتمند سرمايه داری تحت پوشش 
بعداز  استقرار دمکراسی در خاورميانه بزرگ

 هزار 650 عراق باعث کشته شدن بيش از اشغال
ر از مردم بی گناه و آوارگی و بی خانمان شدن نف

 ميليون نفر از ساکنان اين کشور و از هم 4بيش 
پاشيدن شيرازه زندگی اجتماعی آن ها شده و 
هزاران ميليارد دالر از دسترنج مردم کارگر و 
زحمتکش را صرف ماشين جنگی آمريکا در عراق 

 .و منطقه کرده است
ه در هماهنگی  استراتژی آمريکا در اين منطق

عملی با جمهوری اسالمی و همکاری ساير 
جريانات ارتجاعی پيش رفته و بيش از پيش به 

جريانات رشد ارتجاع فناتيک اسالمی و 
دامن زده و به جنگ قومی و مذهبی ناسيوناليستی 

  . بين شيعه و سنی ياری رسانده است
  

شکست و بن بست سياسی، نظامی آمريکا درعراق 
نتاگون را چنان به گل نشانده است ماشين جنگی پ

که بعيد به نظر می رسد حتی نئوکان های کاخ 
سفيد نقشه يک جنگ تمام عيار از نوع عراق را 

  .عليه ايران در سر پرورانند
 

 اما ارتش آمريکا با تدارک گسترده نظامی در 
خاورميانه و بويژه ايجاد پايگاه های متعدد در 

ند شمشير اطراف ايران، خطر جنگ را مان
داموکلس بر سر اين کشور بلند کرده و منطقه 
خاورميانه را به کانون انفجار تمام عيار جنگی 

  .تبديل کرده است
 

 لذا در چنين شرايطی اين امر نگرانی وسيعی را 
در ميان مردم مبارز ايران و منطقه در مورد 
 احتمال ماجراجويی نظامی آمريکايی از طرفی، واز 

 جنگ افروزانه جمهوری طرف ديگر سياست
  .بوجود آورده است

 
 سال حکومت 28رژيم جمهوری اسالمی ايران که 

ديکتاتوری و خفقان خود را به کمک دولت های 
امپرياليستی و نهادهای سرمايه داری سرپا 

ته و در اين ميان هزاران مبارز کمونيست شنگهدا
 و انقالبی را اعدام نموده و ندای حق طلبانه هر 
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  !به ارتجاع امپرياليستینه 
 ! نه به ارتجاع جمهوری اسالمی

 فراخوان دعوت به شرکت
 G8 در مبارزات جهانی در مقابل اجالس 

  
جنبش و حرکت آزاديخواهانه ای را در نطفه خفه 
کرده و سرتاپای جامعه ايران را به جهنم بزرگی 
برای ساکنين آن تبديل کرده است، اکنون خيال دارد 

ه حربه برنامه هسته ای و موقعيت تا با توسل ب
اقتصادی و جغرافيای سياسی ايران  به قدرت 

استراتژی بقاء . بزرگی در خارميانه تبديل شود
جمهوری اسالمی آن است که از تهديدهای آمريکا 
برای حمله نظامی به ايران به عنوان برکتی برای 
سرکوب دوباره جنبش کارگری و مبارزات مردم 

ره گرفته و نيروی ارتجاع اسالمی و مبارز ايران به
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی را پشت سر خود 

 .بسيج نمايد
  

مريکا برای تبديل شدن آروشن است که نه اهداف 
به قدرت بالمنازع در خاورميانه برای تجديد آرايش 
سياسی اين منطقه و نه سودای جمهوری اسالمی 

اليستی و برای يافتن جايگاهی ممتاز در نظم امپري
ارتجاعی خاورميانه هيچ کدام ربطی به منافع 
کارگران و مردم ستم ديده ايران وکشورهای منطقه 

ماهيت و محتوای واقعی سياست . و جهان ندارد
هاى امپرياليستى آمريكا و ديگر قدرت های غربی 
و ماهيت کشمکش های اخير آن ها در مورد پروژه 

رانه برای مردم اتمی با دولت ايران را بايستی پيگي
روشن کرده و با هر گونه دخالت آمريكا و ديگر 
قدرت هاى غربى در امور ايران به اعتراض 

برای رهايی از کابوس جمهوری اسالمی . برخاست
 هر چه گسترده تر براى تقويت روند  تالش
هاى  آارگرى و ديگر جنبش يابى جنبش تشكل

ا اجتماعى مستقل و سازماندهی و تدارک انقالب ر
بايد در دستور کار قرار داد، انقالبی که سرنگونی 
جمهوری اسالمی از نخستين گام های آن خواهد 

 .بود
  

همگام با اين جنبش عظيم جهانی صدای اعتراض 
خود را عليه نظام سرمايه داری و عليه جنگ و 
سياست سلطه طلبی امپرياليسم آمريکا و قدرت 

 ايران و های غربی، عليه هرگونه دخالت آن ها در
منطقه و عليه رژيم جمهوری اسالمی و ارتجاع 
 . مذهبی و ناسيوناليستی به گوش جهانيان برسانيم

  
کارگران و مردم آزاديخواه ايران تغيير بنيادی در 
شرايط اسفبار حاکم بر جامعه ايران را با اتکاء به 
نيروی مبارزه مستقيم، متشکل و آگاهانه خود به 

ونه مداخله امپرياليستی پيش برده و عليه هرگ
آمريکا و متحدان رنگارنگ آن ايستادگی خواهند 

، زنان، جنبش انقالبی جنبش قدرتمند کارگران. کرد
 و معلمان مبارز و کردستان، جنبش دانشجويان

همبستگی بين المللی جنبش جهانی عليه جنگ 
امپرياليستی و نظام سرمايه داری نقطه اتکاء ما 

تاتوری جمهوری اسالمی و در سرنگونی رژيم ديک
بنياد نهادن يک جامعه آزاد و برابر شايسته انسان 

 .خواهد بود
 

  برای ايجاد دنيايی عاری از ستم و استثمار
 !به پا خيزيم

  

عليه جنگ امپرياليستی  زنده باد جنبش جهانى
يه  !داری  نظام سرمايهو ع
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 !سرکوب وحشيانه زنان

 

 

 در مورد" کانون زنان ايرانی"گزارش زير از : گریروشن
درگيری نيروهای انتظامی با زنان در ميدان هفت تير بار 

رژيم را " اجتماعی امنيت"ديگر جوهر فاشيستی طرح 
برمال می کند و اين حقيقت را که هدف از اين طرح زهر 

ايجاد رعب و وحشت در جامعه و , زنان چشم گرفتن از
 کردن فضا به قصد عقب نشاندن جنبشپليسی و امنيتی 

  .های اعتراضی است به عيان نشان می دهد

وحشيگری ها قادر   رژيم اما بايد بداند که با توسل به اين
مدرن و سکوالر را در جامعه , نيست نه ارزش های مدنی 

بلکه تنها , خود را حفظ کند" امنيت" عقب براند و نه
برای  نگيزه ای قوینفرت برحق مردم را برمی انگيزد و ا

گسترش مقاومت سرکوب شدگان و اتحاد و انسجام عليه 
رژيم همچنين  .فراهم می آورد استبداد و سرکوب فاشيستی

 بايد بداند که پشت اين برخوردهای سرکوبگرانه قادر
نخواهد شد خواست ها و مطالبات برحق گروههای مختلف 

و براند و موج ياس  مردم و بويژه زنان را به عقب
و نااميدی ايجاد کند و تنها ضعف و زبونی و  دلسردی
  .عجز خود را به نمايش می گذارد حقارت و

 
نيروی انتظامی به  تذکر ماموران: کانون زنان ايرانی

دختران جوان در مورد بدحجابی باعث درگيری در ميدان 
 .شد هفت تير تهران

روز يکشنبه صبح و عصر در پی اجرای طرح مبارزه 
ژه اين طرح با  ماموران وي ابی تعدادی ازبا بدحج

به گفته شاهدان . دختران جوان درگير شدند
سعی در دستگيری و بازداشت  عيني، ماموران

اين زنان داشتند و با مقاومت آنان چند تن از 
در ميدان هفت تير نيز با ماموران به  مردان حاضر

ميدان هفت  يکی از مغازه داران .بحث پرداختند
ماموران زن به سه دختر : "اين باره گفتتير در 

حجابشان تذکر دادند، اما   ساله در باره٣٠ تا ٢۵
اين تذکر با لحن تندی انجام گرفت که باعث 

يک پليس زن سعی  .آنها شد برانگيختن واکنش
داشت با کشيدن دست يکی از دختران سعی در 

به ماشين داشته باشد، اما او  سوار کردن او
مامور مرد هم با پای . شدن نبودحاضر به سوار 

اين ماجرا باعث . ساق پای زن جوان زد خود به
اين سه زن سرانجام توسط . دخالت مردم شد

در ميدان هفت تير از صحنه خارج شدند  حاضران
آنها  ".و با يک ماشين سمند از صحنه دور شدند

در حالی سوار ماشين شدند که لباس هايشان 
و ديگر حجابی بر  ده بوددر جريان درگيری پاره ش

يکی از رانندگان تاکسی خطی نيز  .سر نداشتند
: صبح در ميدان هفت تير گفت در باره درگيری

امروز صبح هم ماموران با رفتار تندی دختر "
دليل بدحجابی کشان کشان سوار  جوانی را به

. خودرو نيروی انتظامی کردند و با خود بردند
اض های مردم را اين دختر جوان اعتر فريادهای

از ظهر  به گفته او در درگيری بعد ".نيز برانگيخت
ميان مردم و پليس مادر و دختری که از سوی 

گرفتند در حالی  ماموران مورد ضرب و شتم قرار
که صورت خونيشان را به ماموران پليس نشان 

نوع برخورد روسری  می دادند در اعتراض به اين
می شود اين مادر گفته ".خود را از سر برداشتند

موبايلشان مشغول فيلم برداری از  و دختر با
 .برخورد خشن پليس با زنان بودند
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                                      !ميخواهيداسلحه بردارم؟

 
 

  
  
 

ولی آنچه گوش های من با صدای بلند از اين عکس 
می شنود جمله ای است که از خودم در زير آن 

  .  نوشته ام
مهم اين نيست که اين دختر اين حرف را نمی زند؛ 
مهم اين است که رژيم اسالمی با اين خشونت بی 
نظير دارد مردم کوچه و بازار را متوجه و متقاعد 

يچ زمينه ای جز زبان خشونت نمی می کند که در ه
فهمد و نه تنها برای آزادی سياسی بلکه حتا برای 

 !آزادی چند تار مو هم  بايد خون داد
اگر روزی مردم تحت ستم و سرکوب بايد دست به 
  اسلحه ببرند، آن روز فعال امروز نيست؛ ولی امروز

کاراترين و ّبراترين اسلحه ای که مردم می توانند و 
ست که به آن دست پيدا کنند، همپشتی و ضروری ا

حمايت از مبارزات يکديگر؛ اتحاد و همبستگی ميان 
همه ستمديدگان و لگدمال شدگان در اردوی آزادی 

  . خواهی و برابری طلبی است
گزارش شده است که در جريان اين برخورد 
خشونت آميز، برخی از شاهدان به واکنش و 

انی را که مورد اعتراض پرداخته اند و حتا دختر
تعرض سرکوبگران قرار گرفته بودند، از چنگ 

اين ها نشانه های اميد است؛ . آنان به در برده اند
. نشانه های بارور شدن خوشه های خشم است

ِسيلی که از قطرات اين حمايت ها و همپشتی ها به 
وجود می آيد، بنيان اين رژيم تبهکار دشمن مردم 

يچ اسلحه ای و هيچ را در هم خواهد کوبيد و ه
بسيج و سپاهی را يارای ايستادگی در برابر آن 

 .نخواهد بود
  شهاب برهان

  1386 سوم خرداد - 2007 ماه می 24

 
  

  

  

 پيام تشکر وقدردانی نجيبه صالح زاده

 از حمايت کنندگان محمود صالحی

دوما به عنوان همسر و سوما ،نوان يک رفيقاوال به ع

 از تمامی شما ،به عنوان مادر بچه های محمود صالحی

عزيزانی که برای آزادی محمود کمپين واعتصاب 

ميز راه انداخته ايد آاطالعيه و راهپيمايی اعتراض ،غذا

سپاس گذرام واز صميم قلب دست تک تک شماها را 

  .می فشارم و چشمهايتان را ميبوسم

ی   مانم م ر سر و چش د ب ته اي ه برداش ايی را ک دم ه آن ق

ذارم ه ای از . گ وانم گوش ه بت د ک دوارم روزی برس امي

  . محبتهای شما عزيزان را جبران کنم

ام   ن پي يله اي ه وس تم ب کر و  ،خواس ما تش ات ش  از زحم

قدردانی کنم و توانسته باشم احساس درونی خود وبچه            

راز      زان اب ما عزي ه ش بت ب ايم را نس نمه م از  . ک از ه ب

  .                               همگی دوستان سپاس گذارم باشد که پذيرا باشيد 

  م فراوانابا احتر

  

  زاده همسر محمود صالحی   نجيبه صالح
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  * ديدگاه *
به دکتر رهايی : انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير

در خصوص عملکرد افسارگسيخته و سرکوبگرانه 
 کيدا هشدار می دهيمحراست دانشگاه ا

در پی حمله نيروهای امنيتی به منزل احسان منصوری،          
دبير سياسی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صنعتی      

ی تکنيک تهران     (اميرکبير   ا حراست      )پل اهنگی ب ا هم ، ب
ی از      ط يک انواده وی توس د خ ين تهدي گاه و همچن دانش

ال   کارمندان اين نهاد که منجر به حمله قلبی مادر اين            فع
ی     المی پل ن اس ومی انجم ط عم د، رواب جويی ش دانش

رد   ادر ک ن خصوص ص ه ای در اي تن . تکنيک اطالعي م
  :اين اطالعيه به شرح زير است

ل                ه از شروع سناريوی جع پس از گذشت قريب سه هفت
ه   ه ب الی ک ر، در ح گاه اميرکبي ريات دانشجويی دانش نش
جويان    يچ يک از دانش اييه ه وه قض خنگوی ق واهی س گ

تند،       پ ی نداش وهن نقش ب م ار مطال ک در انتش ی تکني ل
ن دانشگاه روز   ر دانشجويان اي ال فشار مضاعف ب اعم

زايش است  ال اف ه روز در ح ه  . ب ی س دادها ط ير روي س
وان شکل              هفته گذشته حکايت از آن دارد که حتی اگر نت
ر               ديريت دانشگاه اميرکبي ه م گيری اين پروژه شوم  را ب

ان دا   ا مي رد، ام ب ک ديريت   منتس تفاده م وء اس ری و س
وان  ه می ت ه عين ر را در آن ب انتصابی دانشگاه اميرکبي

  .ديد
ز           ر ني رای حراست دانشگاه اميرکبي ويی ب در اين ميان گ
الين   رکوب فع روژه و س ن پ داوم اي وثری در ت ش م نق
ت      ده اس ه ش ر گرفت گاه در نظ ن دانش جويی اي . دانش

ته     ال گذش ی دو س ه ط ر ک گاه اميرکبي ت دانش  در حراس
رکوب  ی در س ای امنيت ا نهاده ک ب اری نزدي همک
ته   کار داش ارز و آش ی ب ک نقش ی تکني جويان پل دانش
ت     ارگزاران دول بز ک راغ س ی چ ا در پ ن روزه ت، اي اس
تماميت خواه نهم، در انجام هر گونه عمل غيراخالقی و             
غيرانسانی، برای سرکوب و قلع و قمع دانشجويان سر            

د   ی شناس ا نم ه س . از پ ران  روزی ب تراحت دخت الن اس
ان را       ی ايش ايل شخص رد و وس ی ب ه م جو حمل دانش
اه را در  ی گن د، روز ديگر دانشجويان ب بازرسی می کن
ه     ا ارائ ر ب دازد، و روز ديگ ی ان ی م ای امنيت دام نيروه
اه انقالب می        ه دادگ احضاريه های جعلی، ايشان را روان

ه شوند               ه ای انداخت ه سياه چال ی تهی ب ا تهمت  و کند تا ب
ی سپرده شوند، مگر تحت فشارهای                به دست مزدوران

  .غيرانسانی به دروغ به کار ناکرده اعتراف نمايند
ا و    وز آدم فروشی ه ه مج ر ک گاه اميرکبي حراست دانش
واه را      ت خ ای تمامي ل نيروه ايش مقاب ی ه وش رقص خ
گاه      ت دانش ی لياق ت و ب ی کفاي ت ب تقيما از رياس مس

ه     اميرکبير، دکتر رهايی، درياف    رده است طی دو هفت ت ک
ا دانشجويان      گذشته تمام تالش خود را مصروف داشته ت
ا دست ايشان                د ت ی ده بيشتری را تحويل نيروهای امنيت
ازتر   ازی ب راف س وم اعت ناريوی ش دن س رای چي را ب

ايی        . نمايد ن راه هيچ اب ر در اي حراست دانشگاه اميرکبي
استا  از انجام هر عمل غيرانسانی نداشته و در همين ر              

ر  زل دبي ا من رر ب ای مک اس ه س از تم ته پ روز گذش
سياسی انجمن اسالمی دانشجويان اين دانشگاه، پس از          

رای   ان منصوری ب انواده احس ردن خ اب ک ه از مج آن ک
د می شود، در                 اه انقالب ناامي ه دادگ تحويل فرزندشان ب
انواده      د خ ه تهدي عملی به غايت به دور از اخالق دست ب

ادر اين         وی می برد که هم     ين مسئله موجب حمله قلبی م
ه گذشته همين           . دانشجو می شود   ر است هفت ه ذک الزم ب

اتفاق برای پدر محمداسماعيل سلمانپور، عضو شورای         
ات    ه اطالع ی ارائ اد و در پ ن اسالمی، افت ومی انجم عم
ن    باطی اي ه انض د کميت اهری، کارمن ط ط ذب توس ک

ن دا            در اي انواده سلمانپور، پ ه خ نشجو دچار    دانشگاه، ب
  .حمله قلبی شد و به بيمارستان انتقال يافت

ل             ا جع ه ب پس از شکست مفتضحانه غائله پلی تکنيک ک
ن       المی اي ن اس ه انجم ک ب جويی نزدي ريات دانش نش
روژه                 ن پ ه آغازگر اي انی ک ود، جري دانشگاه آغاز شده ب
ود در تالش   ه خ ت از دست رفت اع از حيثي رای دف ود ب ب

ديران    ت م ا بازداش ت ب ده    اس ل ش ريات جع ئول نش  مس
د    ا بازگردان ه سوی آنه ر ب ار ديگ ام را ب ان اته ه . پيک ب

ريات        ل نش روژه جع راح پ ی ط يم امنيت د ت ی رس ر م نظ
يش      ناريوی از پ ر، در س گاه اميرکبي جويی دانش دانش
طراحی خود نقشی برای دبير سياسی انجمن اسالمی در         
دون حضور و دستگيری وی               ا ب نظر گرفته است که گوي

ن د اي ی مان اقص م ناريو ن اهنگی حراست  .  س ا هم ذا ب ل
وری      ان منص زل احس ه من ی ب ای امنيت گاه، نيروه دانش
افتن اين            ه ي ا موفق ب برای ربودن او هجوم می برند، ام

  .فعال دانشجويی نمی شوند
ه   ديريت گوش ب ه م ر ب انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبي
اد            فرمان دانشگاه در خصوص عملکرد سرکوبگرانه نه

دا            حر است که به حق دون شان محيط دانشگاه است، اکي
د ه گذشته دانشجويان . هشدار می ده ر طی يک هفت اگ

ه        راض خود را ب خون دل خوردند و به صورتی آرام اعت
الين      ه فع گاه علي تماتيک دانش ارهای سيس ال فش اعم
يختگی و     ل افسارگس د، در مقاب راز کردن جويی اب دانش

ه            سکوت و مماشاتی     قالده دری حراست جای هيچ گون
د  ی مان اقی نم تباه   . ب ن اش ب اي د مرتک ايی نباي ر ره دکت

شود که سکوت موقت دانشجويان را، که ناشی از حجب          
د           ر نماي ر  . و حيای ايشان است، به ضعف ايشان تعبي دکت

ن       ته اي ال گذش ک س ات ي ه اتفاق اهی ب ا نگ ايی ب ره
ا اراده دانشجويان         د هر کج دانشگاه، به نيکی درمی ياب

ی  م و       پل دون ک ه ب کل گرفت ی ش ام عمل ر انج ک ب تکني
لذا به ايشان توصيه می        . کاست انجام و اجرا شده است     

جويان  ان دانش واج خروش ل ام ود را در مقاب يم خ کن
  .دانشگاه اميرکبير قرار ندهد

گاه      جويان دانش المی دانش ن اس ومی انجم ط عم رواب
ه حق                   ن ک ن انجمن ضمن اي د اي اميرکبير اعالم می نماي

کاي ط در دو    ش دان ذی رب ايی و کارمن ا ره ت از عليرض
جويان  ن دانش انواده اي ود و خ رای خ وق را ب ه ف حادث
اره        دين ب کار و چن رده دری آش د، پ ی دان وظ م محف
د و از   ی نماي وم م ر را محک گاه اميرکبي ت دانش حراس
ه  د هر چ ديريت دانشگاه مصرانه درخواست می نماي م

ترده ناجوانمردان    رکوب گس ه س ريعتر ب الين س ه فع
  .دانشجويی پايان دهد

 روابط عمومی انجمن اسالمی دانشجويان
  )پلی تکنيک تهران(دانشگاه صنعتی اميرکبير 
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١٣٨ / ٢/ ٢٨۶  
  *ديدگاه * 

  
  طلبد وقت می  توسعه بينش آلترناتيو،

 
 پاول استريت  سخنرانی        

  کارگر به مناسبت روزجهانی
   2007 می اول      

  
  
  
  
ماندهی شده توسط کميته ضد جنگ دانشگاه فوروم ساز در

چنانکه به گذشته بازگرديد و به مبارزه کارگران  آيووا
کوتاه تر نگاه دقيقی بياندازيد، به يک  برای زمان کار

زمان  متوجه ميشويد که کارگران. مسئله جالب ميرسيد
عظيمی که " دموکراسی"بيشتری ميخواستند تا بتوانند در 

آنها ميدانستند که . بود، شرکت کنند آناياالت متحده مدعی 
  .وقت ، مقوله ای است از دموکراسی

 چنانچه   .از دعوت شما برای سخنرانی تشکر ميکنم
همه دم و دستگاه صوتی در اينجا داريد،  ميدانستم که اين

" اربابان جنگ  " کيبوردم را با خود می آوردم و ترانه
نه ای که باب  ترا .باب ديالن را برايتان اجرا ميکردم

  :گويد ديالن در آن می
  شما اسلحه ها را پر می کنيد

  بگشايند برای ديگران تا آتش
  کناری به تماشا می نشينيد

  در حاليکه تعداد مرگ باالتر ميرود
  قصرهای خود می نشينيد در

  در حاليکه خون جوانان
  از بدن هايشان سرازير ميشود

  ...در گل و الی چال ميشود و
 مبگذاريدبپرس

  آيا پول شما آنقدر اررش دارد؟
  برای شما بخشش می خرد؟ آيا

  آيا فکر ميکنيد قادر به اين کار است
  سراغ شما می آيد؟ هنگاميکه مرگ به

  همه آن پول هايی که بدست آورده ايد
 گرداند هرگز روح تان را باز نمی

 ( يک لحظه سکوت )
  من چه ميخواهم ؟ خروج ارتش

  کی ؟ همين حاال
  خروج بوش خواهم ؟من چه مي
  حاال کی؟همين

  ميخواهيم؟ ماچه
  ؟ خروج ارتش) مدعوين(
  همين حاال) مدعوين(

  از آنها بپرسيد چرا و تا کجا ؟
همچون باراک اوباما، يا هيالری کلينتون و  وقتی افرادی

برعليه جنگ  يا حتی جان ادوارد به شما ميگويند که
 بر عليه جنگ هستند، حتما از آنها بپرسيد چرا؟ آيا آنها

اينکه غير اخالقی و تاريخا غيرقانونی  هستند به خاطر
ای است  است و اين جنگ ، اشغال امپرياليستی گستاخانه

 نفر 3300 هزار عراقی و همچنين 700که بيش از 
از يک نقشه بزرگتر  آمريکايی را به کشتن داد و بخشی

 اياالت متحده جهت غلبه بر جهان است؟ و يا آنها فکر می
جنگ به خاطر اين غلط است که راه به جايی  کنند که

  نبرده است؟
فرا ميدهيد از خود بپرسيد  همانطور که به پاسخ آنها گوش

 آيا آنها هنوز هم فکر می کنند که سياست خارجی اياالت
متحده آمريکا اصوال درست است و آيا آنها بطور کلی فقط 

شند؟ متأسفانه آمريکا می اندي در مورد تلفات اياالت متحده
 .پاسخ به هر دوی اين سئوال ها مثبت است

فردی مثل هيالری کلينتون و يا باراک ميگويد  هنگاميکه
آنان بپرسيد تا  که مخالف جنگ بر عليه عراق است ، از

آيا . کجا حاضرند پيش بروند و مخالفت خود را ابراز دارند
تأمين بودجه مالی اين کشتار جمعی متداوم و  حاضرند

را همين حاال  نگ جنايتکارانه و نژادپرستانه بخاطر نفتج
   يا آنها فقط از مناسب نبودن زمان جنگ  قطع نمايند؟

اينکه ممکن است فقط تعدادی از  صحبت می کنند و يا
   خارج سازند؟2008سربازان را پيش از انتخابات 

آنها حاضر هستند جورج دابليو بوش را استيضاح کرده  آيا
جنايت بر عليه قوانين  ندگار چينی را بخاطرو وی و خداو

کشوری و بين المللی و از جمله بخاطر اينکه مردم را با 
يک جنگ غيرقانونی و تهاجم امپرياليستی  جعل به

هستند جنايات  کشاندند، از کار برکنار کنند؟ آيا آنها حاضر
آمريکا را بر عليه عراق تأييد نمايند و غرامت خرابی 

کشور به بار آورديم بپردازند؟ کشوری   آنهايی را که در
  که هرگز به ما صدمه نزده و ما را تهديد نکرد؟

طرح های   از  من اين اليحه ، اليحه ای ضد جنگ نيست
 تن سرباز 3300گچی ای که شما شب گذشته در مورد 

   .گذاشتيد، واقعا خوشم آمد کشته شده آمريکايی به نمايش
 هزار عراقی توسط 700 اما فراموش نکنيم که بيش از

 ديشب يک کسی   .جنايتکارانه به قتل رسيده اند اين جنگ
بوش ، کی ديگر  جورج" در زمين بازی با گچ نوشته بود 

بس کی ديگر کشتار. آری . ل خوبی استسئوا" بس است؟
  کافی کشته خواهيد داشت آقای رئيس است ، کی به اندازه

  جمهورستمگر غرق در خون؟
 

 که چقدر کشته  –سئوال نيز   که هميناما الزم است
 از نانسی -بخاطر اين جنگ جنايتکارانه کافی است؟ 

هری ريد ، باراک اوباما ، هيالری کلينتون و  پلوسی ،
 و همچنين   کنگره  عضو جان ادوارد ، از ديو لوئه سک

  .سناتور دموکرات تام هارکين پرسيده شود
 و خواهد هم ميتواند بگويد بوش هر چه که دلش بخواهد

 اما اين اليحه ای که دموکرات ها برای او فرستادند ،. گفت
همان اليحه ای که وی امروز آنرا وتو کرد، اليحه ای ضد 

  . جنگ نيست
دموکرات ها، کوک بودجه " ضد جنگ " يحه باصطالحال

ای   بيليون دالر را ساز کرد، بودجه124 تا  تأمين جنگ
اين .  تقاضا کرده بودبيشتر از آنچه که حتی خود بوش

ارتش را برای يک دوره نا  اليحه هزاران تن از سربازان
پايگاه های . محدود در عراق اشغالی به جای ميگذارد

نظامی اياالت متحده را هم برای دوره ای نامعين  عظيم
اياالت متحده را  ترور هوايی. دست نخورده باقی ميگذارد

   .ی حفظ می کندبر روی عراق همچنان برای دوره بيشتر
نيروهای امپراطوری اياالت متحده در عراق را  باقی ماندن

از نفت عراق  حتمی ميسازد تا انتقال سودهای کالن حاصل
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.  و بريتانيا تضمين گردد  به شرکت های نفتی اياالت متحده
التزام اجرايی با خود ندارد و بهمين جهت فاقد  اين اليحه

چينی را به  بوش وهرگونه مکانيسمی است که واقعا 
حتی به . خروج ارتش اياالت متحده از عراق وادار سازد

ميدهد که بخاطر خدا هم که شده،  بوش چراغ سبز نشان
 .بدون تأييد کنگره به ايران حمله نمايد

اين اليحه هيچ چيزی هم در مورد اينکه اکثر  و البته
ميدانند، به آنها  آمريکايی ها بوش و چينی را اليق چه

چيزی در مورد استيضاح و برکناری آنها .  گويدنمی
بر عليه مردم آمريکا، برعليه بشريت،  بخاطر جناياتشان

هيچ  . نمی گويد  بر عليه قوانين بين المللی و کشوری
چيزی راجع به اينکه بوش و چينی را بايد به دادگاه بين 

 .کرد، نمی گويد المللی جنايات جنگی تسليم
  دموکراسی وقت می طلبد

داشته باشيم که امروز يعنی اول  شايسته است که بخاطر
 اين روز در اواخر قرن. ماه مه ، روز طبقه کارگر است

نوزدهم در اينجا، در اياالت متحده ، روز تظاهرات بخاطر 
   نبرد کارگران برای روز.  ساعت کار در روز بود8

 .داشتن زمانی دور از نظارت و کنترل کارفرماهايشان بود
به گذشته بازگرديد و به مبارزه کارگران برای  هچنانک

بياندازيد، به يک مسئله  زمان کار کوتاه تر نگاه دقيقی
 متوجه ميشويد که کارگران زمان بيشتری. جالب ميرسيد

عظيمی که اياالت " دموکراسی"ميخواستند تا بتوانند در 
آنها ميدانستند که وقت  .متحده مدعی آن بود، شرکت کنند

 . ای است از دموکراسی، مقوله
مطالعه مقوالت، مندرجات . دموکراسی وقت می طلبد

 دروغ های   رو کردن. ، وقت می برد  آن  ومفاهيم تاريخی
الزم  بی پايان مقامات در قدرت و خدمتگذاران آن، وقت

عبور از همه مزخرفات رؤسا، آموزگاران، . دارد
 نامزدها، مشاوران خبرگزاران، نويسندگان، مبلغان،

سياسی، بوروکرات ها، عبور از دروغ های پروفسورها و 
مشاغل ديگر و هماهنگ کننده های  دست اندرکاران

  .افکار، همه و همه زمان می طلبد
واقعا چه دارد می گذرد و در باره اش چه  اينکه درک کنيم

نهادها ، ايده  زمان الزم است تا. بايد بکنيم، وقت ميخواهد
 توسعه بينش آلترناتيو،   .سازيمها و فرهنگ مقاومت را ب

  .طلبد وقت می
ساعته  24بخصوص زمانی که دولت،  يک کار تمام وقت

 روز هفته با کمک رسانه های جنگ، مشغول فريب 7و 
اتفاقی دارد می افتد زمان  مردم است، فهميدن اينکه چه

 .می برد
دنبال کردن  : بياييد در رابطه با جنگ عراق صادق باشيم

همين که فقط بکوشيم پا بپای . ا سخت استهمه دروغ ه
پيش برويم و آنها را خنثی کنيم،  همه خدعه های آن ها

  .خود يک کار تمام وقت است
ما . های کشتار جمعی را داشتيم اول از همه مسئله سالح

 11 حتی اين دروغ را داشتيم که صدام با القاعده و مسئله
ميدانيم، همه همانطوريکه همه ما . سپتامبر ارتباط داشت

  .بودند اين ها مزخرف
 را در همين روز، يعنی   "مأموريت انجام شد" بعد دروغ 

 .باز هم مهمالت بيشتر. پيش داشتيم اول ماه مه چهارسال
 همچنانکه معلوم ميشد عراق سالح های کشتار جمعی

ما با ) امری که ما چپ ها از اول هم ميدانستيم( ندارد 
و " اشتباه صادقانه "  دروغدروغ ديگری که من آن را

در واقع گفته شد که . مينامم ، روبرو شديم" اطالعات بد"

بوش در مورد عراق مطابق با اطالعات غلط  دولت
   !صادقانه عمل کرد
آنها مطابق با . سرايی ای بيش نبود اين هم کامال ياوه

شده   با اطالعات پخته–اطالعات حساب شده عمل کردند 
يش از جنگ عمل کردند، تا اشغالی را و طراحی شده از پ

 .گرفته شده بود، توجيه نمايند که قبال در مورد آن تصميم
 ما همچنين دروغ بزرگ ارتقاء و گسترش دموکراسی را

داشتيم مبنی بر اينکه دليل واقعی اشغال عراق گسترش 
افسانه سرايی کامل  اين يک. آزادی و دموکراسی بود

اران اياالت متحده نميخواهند تنها چيزی که سياستمد. است
ببينند، آزادی واقعی و دموکراسی و استقالل  در عراق

در هر گونه  آنها نميخواهند آزادی اين کشور را. است 
تجارت با هر کسی که دلشان ميخواهد، در رابطه با منابع 

  .ببينند نفتی آن کشور
، دروغ ديگری بود که تحويل ما " خوب ، اتفاق می افتد

ادعا کردند اياالت متحده نميدانست که بعد  و به غلطدادند 
تبديل  از سرنگون کردن دولت صدام ، عراق به جهنم

 .ميشود
 مربوط به جسيکا لينچ و پت تايلمن را داشتيم که   دروغ

يک . بار ديگر در اخبار نشان داده شد همين هفته پيش
 مشت چيزهای خوب در مورد پروژه های ساخت مدرسه و

نيويورک تايمز در . ن و مانند آن به ما گفنه شدبيمارستا
ها را در مورد اين پروژه  هفته گذشته برخی از واقعيت

ها، با نشان دادن اينکه بسياری از اين ساختمان ها دست 
نقد در حال فروريختن هستند و يا اصال استفاده نشده  به

  .اند، رو کرد
ان ها عراقی ها در ابوغريب و ديگر زند در مورد شکنجه

ناشی  به ما دروغ بزرگ گفته شد و اينکه اين شکنجه ها
حاال . از اداره غلط و منفرد چند تن از اعضاء ارتش بود

سياست آشکار سرتاسری دولت  اينکه امر شکنجه، يک
 .بوش و پنتاگون در داخل و خارج از عراق است، بماند

و اکنون ما اين دروغ بزرگ را داريم که کنگره يک اليحه 
 .تحويل بوش داده است  جنگ راضد

ايده ها و  من برای همه سئوالتی از دنبال کنندگان رأی
توصيه های خود راجع به اينکه نياز به انجام چه کاری 

اما اکنون که داريم به طرف کمپين  .داريم، وقت ندارم
  يک چيز  بزرگ انتخابات رياست جمهوری پيش ميرويم،

ما هر هفته . ان می گذارمرا که اهميت دارد، با شما در مي
مردم را، که ميخواهند رئيس  اين دنبال کنندگان آراء

جمهور بشوند، می بينيم که به شهرها و استان های ما 
 خوب ، ما برخی مواضع استراتژيک در مورد  .آيند می

موقعيت استفاده کنيم  از. جنگ داريم که بايد شنيده شوند
 از موقعيت. ن برسانيمو برخی از واقعيت ها را به اطرافيا

استفاده کنيم و به نامزد ها بگوييم که ما قول های صلح 
    :جدی نمی گيريم مگر اينکه طلبانه و پوپوليستی آنها را

 نمايند آنها از عدم تأمين مالی فوری جنگ حمايت -1
 آنها از استيضاح و برکناری بوش حمايت کنند -2

يم که تحت حکومت ما و بقيه مردم دنيا نميتوانيم تحمل کن
 . زندگی کنيم2009 ژانويه 27تا  ترور بوش

  ما چه ميخواهيم ؟
  خروج ارتش

 کی ؟
 حاال همين

 . همه قدرت بدست مردم .متشکرم
  پروين اشرفی:  ترجمه- 2007هفتم مه 
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  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
  

قض گسترده، در مورد ن ) 1386 ارديبهشت(گزارش ماهانه 
  مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

  !نهادهای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان مدافع حقوق بشر 

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق 
بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به 

         :اطالع می رسانيم
  :بين المللی 

به :بين الملل با صدور بيانيه ای اعالم کرد ـ سازمان عفو 1
رغم کاهش مجازات اعدام در سراسر جهان آمار مجازات 

، نسبت به سال قبل از آن 2006اعدام در ايران در سال 
 نفر در ايران اعدام 117بنابراين گزارش . افزايش يافته است

  )7/2/86راديو فردا .(شده اند
دور بيانيه ای  ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با ص2

خواستارلغو احکام صادره از سوی دادگاهها در رابطه با 
سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه . فعالين جنبش زنان شد

قوه قضائيه ايران از قوانين امنيت ملی به :" اين سازمان گفت
عنوان حربه ای برای زندانی کردن فعاالن حقوق زن که به 

عيض های قانونی اعتراض می شکلی مسالمت آميز نسبت به تب
  )7/2/86سازمان ديده بان حقوق بشر ."(کنند، استفاده می کند

  :اخبار دانشجويی 
 ـ هشت نفر از ماموران امنيتی لباس شخصی با ورود به 3

ايلنا .(دانشگاه لرستان اقدام به ضرب و شتم دانشجويان کردند
10/2/86(  
بير، انتظامات  ـ بدستور دکتر رهايی رئيس دانشگاه امير ک4

دانشگاه از ورود مجيد توکلی، علی عزيزی، رحمان ابراهيمی 
دانشجويان با . و آرمان صداقتی به دانشگاه جلوگيری کردند

تحصن خواستار لغو حکم رئيس دانشگاه در رابطه با اين 
چهار دانشجو بودند، انتظامات دانشگاه برای متفرق کردن 

ايلنا .(م آنها نمودنددانشجويان متحصن اقدام به ضرب وشت
15/2/86(  
 ـ يک دانشجوی دختر دانشگاه رازی کرمانشاه توسط معاون 5

رئيس حراست . حراست دانشگاه مورد تعرض قرار گرفت
مسئوالن از يکسال پيش از مشکالت اخالقی : دانشگاه گفت

معاون حراست مطلع بودند اما بدليل ارتباط وی با برخی 
  )19/2/86ايلنا .( اخراج کنندنهادها نمی توانستند وی را

 ـ نيروهای امنيتی و ماموران دادگاه انقالب با حمله به منزل 6
احسان منصوری دبير سياسی انجمن اسالمی دانشجويان 

وبالگ امير .(دانشگاه امير کبير، قصد دستگيری وی را داشتند
  )27/2/86کبير 

ان  ـ مجيد اشرف نژاد دبير تشکيالت انجمن اسالمی دانشجوي7
" سفير"نشريات دانشجويی : دانشگاه رجايی گفت

سال گذشته " شورای صنفی"و نشريه "11گزينه "،"ديپار"،
. بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی توقيف شدند

مسئوالن دانشگاه از صدور مجوز برای نشريات دانشجويی 
  )28/2/86ايلنا .(جديد خودداری می کنند

در : دور اطالعيه ای اعالم کرد ـ دفتر تحکيم وحدت با ص8
 تن از فعاالن دانشجويی به کميته انضباطی 93هفته گذشته 

احضار و يا برای آنها احکام سنگين در کميته انضباطی 
سه تشکل . شش نشريه دانشجويی توقيف گرديد.صادر شد

 دانشجو 23در يک ماه گذشته . دانشجويی تعليق يا منحل شدند
ازداشت شده اند که شش تن از آنها توسط نهادهای گوناگون ب

همچنين با اشاره به تعرض . هنوز در زندان بسر می برند
معاون حراست دانشگاه رازی کرمانشاه به يک دختر دانشجو، 
اعالم شده مدتی قبل يکی از داشنجويان دختر دانشگاه عالمه 

ايلنا .(طباطبايی تهران مورد تعرض قرار گرفته است
29/2/86( 

 صداقتی و اسماعيل سليمانپور از اعضای انجمن  ـ آرمان9
اسالمی دانشجويان امير کبير، بدستور رئيس دانشگاه توسط 
نيروهای انتظامات بشدت مورد ضرب و شتم قرار 

  )29/2/86ايلنا .(گرفتند
  :بازداشت دانشجويان 

 ـ بابک زمانيان مسئول روابط عمومی انجمن اسالمی 10
ر به اتهام اقدام عليه امنيت ملی دانشجويان دانشگاه امير کبي

 زندان اوين 209توسط ماموران امنيتی بازداشت و به بند 
همچنين از ورود احسان منصوری دبير انجمن . منتقل گرديد

اسالمی، هادی باقری دبير سابق کانون کتاب دانشگاه و علی 
عزيزی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسالمی 

  )5/2/86ايلنا .(ری بعمل آمددانشجويان به دانشگاه جلوگي
 ـ کمال برزی و ارسالن آزمنديان دانشجويان رشته عمران 11

دانشگاه آزاد تبريز و از فعالين آذربايجانی در رابطه با پخش 
اعالميه جهت دعوت مردم به تجمع مسالمت آميز در اعتراض 

 تومانی 5000به حديث جعلی چاپ شده پشت اسکناسهای 
  . اطالعات مراغه بازداشت شدندتوسط مامورين اداره

  )9/2/86کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (
 ـ احمد قصابان دانشجوی دانشگاه امير کبير و مدير 12

توسط ماموران امنيتی " سحر"مسئول نشريه دانشجويی
  )14/2/86ايسنا .(بازداشت شد

" آتيه" ـ مقداد خليل پور مدير مسئول نشريه دانشجويی13
م خروج از خوابگاه دانشجويی دانشگاه امير کبير توسط هنگا

  )17/2/86ايلنا .(ماموران امنيتی بازداشت شد
 ـ پويان محموديان، مجيد توکلی و مجيد شيخ پور مديران 14

" سر خط"و " خط صفر"،"ريوار"مسئول نشريات دانشجويی
 3به دادگاه انقالب احضار شدند، پس از بازجويی، اين 

گاه امير کبير بازداشت و به زندان منتقل دانشجوی دانش
  )19/2/86ايسنا .(گرديدند

 ـ سعيد عزت بخش ، مازيار سمعيی و سعيد فيض اهللا زاده 15
دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی توسط ماموران امنيتی 

  )31/2/86ايلنا . ( بازداشت شدند
  احضار و بازجويی: دانشجويان

جهت بازجويی " دخترانه"ويی  ـ مدير مسئول نشريه دانشج16
  .به کميته انضباطی دانشگاه يزد احضار شد

  )2/2/86ايسنا (
 ـ مرتضی اصالحچی دبير انجمن اسالمی دانشجويان 17

دانشگاه عالمه طباطبايی تهران به کميته انضباطی دانشگاه 
نامبرده در حال سپری کردن دوران يک ترم . احضار شد

  )3/2/86ار نيوز ادو.(تعليق از تحصيل می باشد
و " سحر" ـ احمد قصابان مدير مسئول نشريه دانشجويی18

" 84تنفس "سجاد ويس مرادی مدير مسئول نشريه دانشجويی
جهت بازجويی به کميته انضباطی دانشگاه امير کبير احضار 

  )4/2/86ايلنا .(شدند
 ـ ايزد جابری مدير مسئول و محسن پری زاد مقدم سر 19

به دليل برگزاری مراسم " ايران نو"يی دبير نشريه دانشجو
روز جهانی زن به کميته انضباطی دانشگاه تفرش احضار 

  )5/2/86ادوار نيوز .(شدند
 ـ نريمان مصطفوی، هادی کالور، وحيد قادری، مازيار 20

کريمی، مهدی سعيدی پور، احسان معزی، ناصر پويافر، 
مان موفق کاتب، آرمان صداقتی، رضا دلباسی، اسماعيل سل

پور و مجيد شيخ پور از فعالين جنبش دانشجويی جهت 
بازجويی به کميته انضباطی دانشگاه امير کبير احضار 

  )16/2/86ايلنا .(شدند
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 ـ حامد توفيق، بهنام زالی، وحيد دهقان، منصور خسروی، 21
فراز ذهتاب، آيدين خواجه ای، مسعود عهدی و صمد پاشايی 

ويان دانشگاه علوم پزشکی از اعضای انجمن اسالمی دانشج
تبريز جهت بازجويی به کميته انضباطی دانشگاه احضار 

  )19/2/86ايسنا .(شدند
 ـ مصطفی غفوری عضو سابق شورای مرکزی انجمن 22

 نفر از 40بيش از : اسالمی دانشجويان امير کبير گفت
دانشجويان دانشگاه امير کبير به کميته انضباطی احضار 

  )23/2/86ايلنا .(شدند
 ـ نويد نوری فر سخنگوی انجمن اسالمی دانشجويان 23

 نفر از دانشجويان اين دانشگاه 35: دانشگاه زنجان اعالم کرد
ايسنا .(جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند

26/2/86(  
 ـ يعقوب حسين زاده، داريوش حسين زاده، جمالدين 24

د ياسوج به ارجمند و داريوش ارجمند دانشجويان دانشگاه آزا
علت نقد عملکرد مجلس و دولت جهت بازجويی به کميته 

  )30/2/86ايلنا .(انضباطی دانشگاه احضار شدند
 ـ ماندانا چترچی، عليرضا ارشادی فر، مجيد دری، امير 25

حسين ايرجی، سعيد فيصل زاده، حميد حسينی اعضای انجمن 
بايی اسالمی دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه عالمه طباط

. تهران جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند
همچنين مريم سادات سيد کريمی عضو انجمن اسالمی 
دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی اين دانشگاه به حراست 

حراست دانشگاه از اداره آموزش دانشکده اقتصاد . احضار شد
در خواست کرده که از حضور مهديه گلرو، مازيار سميعی و 

يدين اخوان از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشکده آ
ايلنا .(اقتصاد اين دانشگاه بر سر کالسهای درس جلوگيری کند

30/2/86(  
  ممانعت از تحصيل: دانشجويان

 ـ بنام مريم سادات ، سميه کريمی ، عسل اخوان ، صادق 26
شجاعی ، امير يعقوبعلی و فرهنگ اسالمی پنج فعال جنبش 

دانشگاه عالمه طباطبايی از ورود به کالسهای دانشجويی 
   )31/2/86ايلنا . ( درس منع شدند

  احکام صادر شده: دانشجويان
 ـ مصطفی صداقت جو عضو سابق شورای مرکزی 27

انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه سبزوار به علت مصاحبه 
هايی در باره قتل يک دانشجو در سبزوار در کميته انضباطی 

محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم  ترم 3به 
  )4/2/86ايلنا .(گرديد

" صدای دانشجو" ـ مهدی فدايی دبير انجمن اسالمی28
دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام عدم رعايت شئونات دانشجويی 
و اخالل در نظم دانشگاه در کميته انضباطی به دو ترم تعليق 

ده محکوم از تحصيل با احتساب سنوات و درج در پرون
  )16/2/86ادوار نيوز .(شد
 ـ علی صابری دبير سابق انجمن اسالمی دانشجويان 29

دانشگاه تهران به حکم کميته انضباطی يک ترم از تحصيل 
  )23/2/86ايلنا .(محروم شد

 ـ محمد اسماعيل سلمان پور عضو شورای عمومی انجمن 30
نضباطی اسالمی دانشجويان دانشگاه امير کبير به حکم کميته ا

 ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم 3به 
  )23/2/86ايلنا .(شد
 ـ ابراهيم رحمانی فعال دانشجويی دانشگاه امير کبير به 31

حکم کميته انضباطی يک ترم از تحصيل محروم شد و از 
ايسنا .( ارديبهشت حق ورود به دانشگاه را ندارد15تاريخ 

24/2/86(  
  

فعال دانشجويی دانشگاه امير کبير در کميته  ـ پور يوسفی 32
انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات و 

ايسنا .(تعليق از استفاده امکانات رفاهی دانشگاه محکوم شد
24/2/86(  
 ـ صديقه بيگدلی عضو شورای عمومی انجمن اسالمی 33

يت دانشجويان دانشگاه امير کبير در کميته انضباطی به محروم
از تسهيالت رفاهی دانشگاه تا پايان تحصيالت محکوم 

  )24/2/86امير کبير .(شد
 ـ سيد مجتبی تقوی نژاد دبير انجمن اسالمی دانشجويان 34

دانشگاه ياسوج و نيما رضايی دبير جامعه اسالمی دانشجويان 
دانشگاه ياسوج با شکايت رئيس دانشگاه در کميته انضباطی به 

تحصيل با احتساب سنوات به صورت دو ترم محروميت از 
  )25/2/86ايلنا .(تعليقی محکوم شدند

 ـ عباس حکيم زاده و سجاد ويس مرادی دانشجويان 35
دانشگاه امير کبير در کميته انضباطی به دو ترم تعليق از 
تحصيل و محروميت از امکانات رفاهی و خوابگاهی محکوم 

جويان اين همچنين بهزاد حيدری يکی ديگر از دانش. شدند
دانشگاه در کميته انضباطی به يک ترم تعليق از تحصيل 

  )25/2/86ايسنا .(محکوم گرديد
 ـ آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی 36

دانشجويان دانشگاه امير کبير به حکم کميته انضباطی دانشگاه 
به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و 

نات رفاهی تا پايان تحصيل محکوم محروميت از همه امکا
  )26/2/86ايلنا .(شد
 ـ محمد يوسف رشيدی، پدرام رفعتی و احسان معزی 37

دانشجويان دانشگاه امير کبير، بدستور کميته انضباطی حق 
  )28/2/86ايسنا .(ورود به دانشگاه را ندارند

 ـ حجت عربی دبير سياسی انجمن اسالمی دانشجويان 38
يک دانشجوی اين  دانشکده : فت آبادان گفتدانشکده مهندسی ن

در کميته انضباطی به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب 
  )30/2/86ايسنا .(سنوات محکوم شد

 ـ پيمان نعمتی دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج که در جريان 39
مراسم روز جهانی زن بازداشت و پس از چند روز با قرار 

 ، در شعبه دوم دادگاه انقالب وثيقه از زندان آزاد شده بود
وبالگ موکريان . (  ماه حبس تعليقی محکوم شد6سنندج به 

31/2/86 (   
  :توقيف نشريات دانشجويی 

به مدير مسئولی هادی " سرچشمه" ـ نشريه دانشجويی 40
ساالری بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه 

  )2/2/86ايلنا .(رجايی توقيف گرديد
بدستور کميته " باران"و " سحر"شريات دانشجويی  ـ ن41

ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه امير کبير توقيف موقت 
  )4/2/86ايلنا .(شدند
 ـ بدستور معاونت امور فرهنگی دانشگاه تهران نشريه 42

به علت چاپ مطالبی انتقادی درباره " يئنی باخيش"دانشجويی
 بر روی اسکناسهای حديث جعلی منتسب به پيامبر اسالم که

دانش اگر در ثريا هم باشد، ( تومانی چاپ شده، 5000
توقيف ) مردانی از سرزمين پارس، بدان دست خواهند يافت

  .گرديد
  )9/2/86کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (

 ـ بدستور اداره کل فرهنگی دانشگاه امير کبير انتشار 43
را تا اطالع ثانوی ممنوع نشريات دانشجويی در اين دانشگاه 

  )15/2/86ايلنا .(اعالم کرد
به مدير مسئولی علی کاظمی " بن بست" ـ نشريه دانشجويی44

زاده بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه تهران 
  )17/2/86ايلنا .( ماه توقيف گرديد3برای مدت 
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ی به مدير مسئول" ندای آزادی" ـ امتياز نشريه دانشجويی45
سياوش حاتم بدستور شورای فرهنگی دانشگاه بوعلی سينای 

به مدير " موج سوم"پيش از اين نيز نشريه. همدان تعليق شد
به مدير " برای وقتی ديگر"مسئولی حميد بهنيا و نشريه 

مسئولی صمد عزيزی از سوی شورای فرهنگی دانشگاه تعليق 
  )26/2/86ايلنا .(شده بودند

به سردبيری کيوان " آفتابکاران"ويی ـ مجوز نشريه دانشج46
اميری به اتهام دعوت به اغتشاش و توهين به مقدسات بدستور 
کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف لغو 

  )26/2/86ايلنا .(گرديد
به مدير " چکاوک" ـ مجوز امتياز نشريه دانشجويی47

 و معرفی مسئولی عاطفه گندم آبادی به اتهام توهين به بسيج
گروه زنان انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه زنجان با 
شکايت بسيج دانشجويی بدستور کميته ناظر بر نشريات 

  )26/2/86ايلنا .(دانشجويی دانشگاه زنجان لغو گرديد
  :جلوگيری از فعاليت تشکلهای دانشجويی 

 ـ بدستور وزارت اطالعات مامورين اداره حراست 48
ع سخنرانی دکتر ابراهيم يزدی دبير کل دانشگاه تهران مان

بررسی پرونده هسته ای "نهضت آزادی ايران در همايش 
در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران " ايران
  )18/2/86ميزان نيوز .(شدند
 ـ بدستور هيئت نظارت بر فعاليت انجمن های اسالمی 49

ين و دانشگاه علوم پزشکی تبريز مجوز سخنرانی محسن آرم
  )19/2/86ايسنا .(صادق زيبا کالم در اين دانشگاه لغو شد

 ـ بدستور هيئت نظارت بر فعاليت تشکلهای دانشجويی 50
دانشگاه چمران اهواز سخنرانی دکتر ناصر زرافشان در 

  )24/2/86اعتماد .(سمينار جهانی شدن فرهنگ لغو گرديد
ه  ـ بدستور هيات نظارت بر تشکلهای دانشجويی دانشگا51

شهر کرد، فعاليت انجمن اسالمی دانشجويان اين دانشگاه تا 
  )24/2/86ايسنا .(اطالع ثانوی ممنوع اعالم گرديد

 ـ مجوز فعاليت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه عالمه 52
طباطبايی تهران بدستور هيات نظارت بر فعاليت تشکلهای 

  )26/2/86ايلنا .(دانشجويی لغو گرديد
ين سالگرد تاسيس اتحاديه دمکراتيک  ـ مراسم دوم53

دانشجويان کرد، در هتل شادی سنندج بدستور نيروهای امنيتی 
  )29/2/86ايلنا .(لغو شدند

  :توقيف فيلم، کتاب ، سايت و نهاد مدنی 
 ـ هيات نظارت بر فعاليت تشکلهای دانشجويی دانشگاه 54

شاهرود با سخنرانی عبداهللا رمضان زاده عضو شورای 
ايلنا .(بهه مشارکت ايران اسالمی مخالفت کردمرکزی ج

3/2/86(  
 کمپين 85که از شهريور " تغيير برای برابری" ـ سايت55

يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين آغاز بکار کرده بود 
تغيير برای .(طی هشت ماه گذشته برای پنجمين بار فيلتر شد

  )6/2/86برابری 
ی از کتابها توقيف گرديد  ـ در نمايشگاه کتاب تهران تعداد56

شرح "کتابهای . و به تعدادی از ناشران تذکر داده شد
هفت کانون "و " فراسوی خشونت"،"عشق و تنهايی"،"زندگی
. که از سوی نشر قطره منتشر گرديده جمع آوری شد" معنويت

سايه " و" نشر ژرف"،"نشر روزگار"همچنين به مسئولين 
رخزاد و صادق هدايت بعنوان ناشرين آثار فروغ ف" گستر

  )17/2/86ايسنا .(تذکر داده شد
 ـ توزيع کتاب مصونيت پارلمانی نوشته محمد جعفر حبيب 57

زاده مدير کل سابق حقوقی وزارت کشور، بدستور وزارت 
اعتماد ملی .(فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع اعالم گرديد

25/2/86(  
  

سياليسم و اگزيستان«  ـ دکتر محمد قراگوزلو مولف کتاب 58
 ماه است 20طی نامه ای اعالم کرد مدت » حکمت متعاليه 

که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از صدور مجوز برای 
  )30/2/86شرق . ( چاپ کتاب مذکور خودداری می کند

  :اخبار مطبوعات
 ـ مسئوالن اداره کل روابط عمومی نهاد رياست جمهوری 59

ی سخنگوی دولت از حضور خبر نگار ايلنا در نشست خبر
  )4/2/86ايلنا .(ممانعت به عمل آوردند

 ـ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گزارش از وضعيت 60
 را به اين شرح 85مطبوعات و روزنامه نگاران در سال 

داوطلبين انتشار نشريه که در انتظار دريافت : الف.منتشر کرد
توقيف و لغو امتياز :  نفر ،    ب 2148مجوز می باشند 

محاکمه روزنامه نگاران در :  عنوان ، پ 23شريات ن
احضار و بازجويی روزنامه :  مورد ، ت 37دادگاهها   

  )17/2/86ايلنا .( مورد43نگاران   
 ـ مهدی بوترابی مدير عامل پرشين بالگ که در آن حدود 61

 وبالگ فارسی سرويس داده می شود،توسط 780000
 )23/2/86ايلنا . (ديدماموران دادستانی تهران بازداشت گر

  :بازداشت روزنامه نگاران 
 ـ کرم اهللا محمدی خواه به علت نوشتن مقاله ای با عنوان 62
در " فرصت طلبی و فرصت سوزی در جناح راست" 

به اتهام نشر اکاذيب و تشويش " عصر روشنگری"نشريه
اذهان عمومی با شکايت عليرضا الهی مسئول دفتر ستار 

ه بوير احمد در مجلس هفتم بازداشت و به هدايت خواه نمايند
  )26/2/86ايلنا .(زندان مرکزی ياسوج منتقل گرديد

  توقيف : مطبوعات
به مدير مسئولی مهدی زيرک ، »  عياران «  ـ هفته نامه 63

به اتهام نشراکاذيب و تشويش اذهان عمومی بدستور دادستان 
   )31/2/86کيهان .( عمومی و انقالب زاهدان توقيف گرديد

  احضار روزنامه نگاران : مطبوعات
 ـ ايرج عبادی سر دبير پيشين هقته نامه های توقيف 64
به اتهام درج مطالب خالف واقع عليه " کرفتو"و " آسو"شده

جمهوری اسالمی در رابطه با قتل های زنجيره ای جهت 
بازجويی به شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج احضار 

  )2/2/86موکريان .(شد
به اتهام " اعتماد "الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه  ـ 65

نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا با شکايت 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مدعی العموم 
جهت بازجويی به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت احضار 

  )3/2/86ايسنا .(شد
اعتماد "وزنامه ـ محمد جواد حق شناس مدير مسئول ر66
به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و " ملی

افتراء با شکايت مدعی العموم، فرماندار اسالم شهر، وزارت 
کشور و سازمان بسيج دانشجويی جهت بازجويی به شعبه سوم 

  )3/2/86ايسنا .(دادسرای کارکنان دولت احضار شد
حديث "و" زنجان صدای " ـ مديران مسئول هفته نامه های 67

به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی " زنگان
ايسنا .(جهت محاکمه به دادگاه کيفری زنجان احضار شدند

3/2/86(  
 ـ پروانه خرقانی مدير مسئول روزنامه توقيف 68
جهت بازجويی به شعبه پنجم دادسرای کارکنان " روزگار"شده

  )4/2/86ايلنا .(دولت احضار شد
ـ حسنعلی مهدوی دبير کل حزب توسعه کرمانشاه و مدير  69

به علت درج مقاله ای با " غرب"مسئول هفته نامه
با " شناخت باندهای پشت پرده قدرت در کرمانشاه"عنوان

 دادگاه 110شکايت انصار حزب اهللا جهت محاکمه به شعبه 
  )4/2/86پيک ايران .(عمومی کرمانشاه احضار شد
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" مردم ساالری"ن مدير مسئول روزنامه ـ مصطفی کواکبيا70

به اتهام انتشار مطالب خالف واقع و تبليغ عليه نظام با شکايت 
 دادگاه کيفری استان 79مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 

  )7/2/86ايسنا .(تهران احضار شد
 ـ اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمی و عباس تميمی 71

يه نظام، نشر اکاذيب و اقدام وبالگ نويس به اتهام تبليغ عل
 دادگاه 1059عليه امنيت کشور جهت محاکمه به شعبه 

  )7/2/86ايسنا .(عمومی تهران احضار شدند
 ـ امير حسين موحدی روزنامه نگار به اتهام تبليغ عليه 72

نظام و عضويت در گروه غير قانونی با قصد بر هم زدن 
هر جهت امنيت ملی با شکايت اداره اطالعات مشکين ش

  )7/2/86ايلنا .(محاکمه به دادگاه انقالب احضار شد
قلم " ـ محمد خاکساری صاحب امتياز هفته نامه توقيف شده73
سايت .(جهت محاکمه به دادگاه انقالب  احضار شد" معلم

 )12/2/86کانون صنفی معلمان ايران 
 ـ بهمن احمدی عمويی از روزنامه نگاران بازداشت شده 74

رداد به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی،  خ22در تجمع 
 13تبليغ عليه نظام و ايجاد هياهو جهت محاکمه به شعبه 

  16/2/86ا ايلن.(دادگاه انقالب تهران احضار شد
با " عصر ظهور" ـ شيخ علی علويان مدير مسئول نشريه75

 ثار اهللا و سپاه پاسداران جهت بازجويی به 41شکايت لشگر 
  )25/2/86ايلنا .(يت کرمان احضار شددادگاه ويژه روحان

 ـ عبداهللا سهرابی مدير مسئول هفته نامه توقيف 76
جهت محاکمه به دادگاه کيفری سنندج احضار " روژهالت"شده
  )30/2/86ادوار نيوز .(شد

  محاکمه روزنامه نگاران : مطبوعات
 ـ اجالل قوامی عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده 77

به اتهام نشر مطالب الحادی، انتشار " دستانپيام مردم کر"
از روشنفکران (مطالب خالف واقع و القای قتل فاروق فرساد

توسط نظام ) دينی کردستان و از قربانيان قتلهای زنجيره ای
  )3/2/86ايلنا .(در شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج محاکمه شد

 "مردم ساالری" ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه78
به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان 
عمومی با شکايت نماينده مدعی العموم و سخنگوی دولت در 

ايلنا .( دادگاه کيفری استان تهران محاکمه شد79شعبه 
9/2/86(  

" آسو"ـ صديق مينايی عضو تحريريه هفته نامه توقيف شده 79
ايت مدعی العموم در به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شک

  )18/2/86ايلنا .(دادگاه کيفری سنندج محاکمه شد
به اتهام انتشار " توسعه" ـ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه80

مطالب خالف واقع با شکايت معاونت نيروی انسانی ستاد کل 
 دادگاه کيفری استان تهران به 76نيروهای مسلح در شعبه 

ايسنا .(ه شدرياست قاضی محمد رضا صارمی محاکم
23/2/86(  
" يالثارات الحسين" ـ عبدالحميد محتشم مدير مسئول نشريه81

به اتهام افتراء به دستگاه قضايی و مقامات آن، نشر  مطالب 
خالف واقع و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با 

 دادگاه کيفری استان تهران 76شکايت مدعی العموم در شعبه 
ايسنا .(رضا صارمی محاکمه شدبه رياست قاضی محمد 

23/2/86(  
 ـ امير سعيد نقی زاده مدير مسئول روزنامه ورزشی 82

به اتهام توهين با شکايت سخنگوی سابق فدراسيون " البرز"
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست 76فوتبال در شعبه 

 )23/2/86ايلنا .(قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد
  احکام صادر شده توسط دادگاه ها: مطبوعات

عظيما ) نازی( ـ محمد حسين آقاسی وکيل مدافع پرناز83
پرونده موکل من در يک شعبه ويژه : همکار راديو فردا گفت

بررسی می شود و بازپرس پرونده گفته کار خانم عظيما به 
اين زودی راه نخواهد افتاد و يکی دو سالی با ايشان کار 

  )4/2/86ديو فردا را.(دارند
علی :  ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه گفت84

 سال حبس محکوم 3فرحبخش روزنامه نگار در دادگاه به 
سهراب سليمانی مدير کل سازمان زندانهای تهران .گرديد
ايلنا .(اين روزنامه نگار در زندان انفرادی بسر می برد: افزود

25/2/86(  
 ماه 5که از " کرفتو" هفته نامه ـ کاوه جوانمرد خبر نگار85

پيش در زندان بسر می برد، در شعبه دوم دادگاه انقالب 
 سال حبس و تبعيد به زندان مراغه محکوم 2سنندج به تحمل 

  )27/2/86وبالگ موکريان .(شد
  :اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

 85 ـ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش سال 86
خود از وضعيت نقض حقوق بشر در کردستان ايران را 

برخی محورها و آمارهای موجود در گزارش به . منتشر کرد
  :اين شرح است

 6سايتهای اينتر نتی فيلتر شده و ابسته به اين سازمان 
 2مورد،فعالين عضو اين سازمان که در زندان بسر می برند 

ائيه پرونده دارند نفر، فعالين عضو اين سازمان که در قوه قض
 نفر ، زنان 13و در انتظار صدور حکم قطعی بسر می برند 

 نفر ، 6 نفر ، مردان محکوم به اعدام   7محکوم به اعدام   
 نفر ، قتل مردم بر اثر تير 5مردانی که به دار آويخته شدند   

احضار، .  نفر 20اندازی نيروهای انتظامی و امنيتی   
.  نفر22اکمه روزنامه نگاران  بازجويی، بازداشت و مح

احضار ، بازجويی، بازداشت و محروميت از تحصيل 
احضار ، بازجويی و محاکمه شهروندان  .  نفر14دانشجويان 

 300بازداشت شهروندان به اتهام فعاليت سياسی .  نفر600
متهمين سياسی که در دادگاهها محکوم به زندان شده اند . نفر

ی که از سالهای قبل محکوم به حبس زندانيان سياس.  نفر200
سازمان دفاع از . ( نفر 300های طوالنی مدت شده اند   

  )3/2/86حقوق بشر کردستان 
 ـ سردار محمد باقر ذوالقدر معاون امنيتی و انتظامی وزير 87

سياست اصلی امريکا در شرايط فعلی تهديد نرم : کشور گفت
داخل و دامن از طريق ايجاد بی ثباتی و بحران سازی در 

ان "وی روزنامه ها و . زدن به گسستهای قومی و مذهبی است
الزم به . را در قالب تهديدهای نرم ارزيابی کرد" جی اوها

يادآوری است پيش از اين غالمحسين محسنی اژه ای وزير 
دشمنان حکومت ايران برنامه هايشان : اطالعات گفته بود

ز طريق جنبش برای براندازی نرم جمهوری اسالمی را ا
  )6/2/86ايرنا .(زنان و جنبش دانشجويی دنبال می کنند

 ـ بدستور دادگاه ويژه روحانيت اصفهان برگزاری نماز 88
جمعه و تفسير قرآن توسط دکتر علی اصغر غروی ممنوع 

  )10/2/86ميزان نيوز .(اعالم شد
 ـ يک کارگر بنام ابراهيم فرجی که بدليل فعاليت سياسی 89

ی بوده، پس از آزادی از زندان بدستور نيروهای مدتی زندان
امنيتی مهاباد از دست فروشی در خيابانهای شلوغ و انظار 

همچنين اداره اماکن نيروی انتظامی . عموم منع گرديد
شهرستان دهگالن از فعاليت تجاری و آموزشی يک زندانی 

سازمان .(سياسی سابق بنام صابر روشنی جلوگيری بعمل آورد
  )16/2/86 حقوق بشر کردستان دفاع از

 ـ در جريان تجمع اعتراضی فرهنگيان در سقز، اقبال 90
دهزنی، ناصر رحيم پور، شهرام برقی جانی، عبيد زاده و 
ابراهيم زاده دبيران و اساتيد مدارس سقز توسط نيروی 
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انتظامی و يگان ويژه ضد شورش مورد ضرب و شتم قرار 
  )16/2/86شر کردستان سازمان دفاع از حقوق ب.(گرفتند

 ـ دو برادر بنامهای سعدون مازوجی و اسعد مازوجی که 91
 سال از زندگی 10 سال و 9به اتهام فعاليت سياسی به ترتيب 

خود را در زندانهای مهاباد و اروميه سپری کرده اند، اجازه 
کار در زمينه های حمل و نقل شهری و تعمير ساختمان را 

  )25/2/86ز حقوق بشر کردستان سازمان دفاع ا.(نيافتند
 ـ مسئوالن وزارت اطالعات همسر خانم رويا طلوعی 92

فعال حقوق بشر را احضار کرده و از وی خواسته اند 
بالفاصله پيام تهديد آميز مسئوالن امنيتی را به اطالع رويا 

در اين پيام به اين فعال حقوق بشر هشدار . طلوعی برساند
امبرده دست از فعاليتهای حقوق داده اند، در صورتی که ن

بشری خود نکشد و کماکان در برنامه های راديويی و 
تلويزيونی شرکت نمايد، فيلم اعتراضات وی و يا آنچه که فيلم 
. مخفی ذکر شده در رسانه های عمومی پخش خواهد شد

مسئوالن اطالعات همچنين خاطر نشان ساخته اند از آدرس 
 و دو فرزندش در خارج محل سکونت و کار خانم طلوعی

کشور اطالع دارند و تهديد کرده اند در صورت تداوم اينگونه 
فعاليتها، نامبرده در هيچ کجای دنيا امنيت نخواهد 

  )26/2/86سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(داشت
 ـ بدستور فرمانداری تهران ماموران اطالعاتی وانتظامی 93

نهضت "الگرد تاسيس از برگزاری مراسم چهل و ششمين س
در منزل شخصی مهندس هاشم صباغيان " آزادی ايران

 )28/2/86ايلنا .(جلوگيری کردند
  :احضار فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی 

 ـ عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو کانون 94
مدافعان حقوق بشر به اتهام توهين به دادستان تهران جهت 

. گاه عمومی تهران احضار شد داد1004محاکمه به شعبه 
نامبرده قبال به اتهام افشای اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام به 

 سال محروميت از حقوق اجتماعی 5 سال حبس تعزيری و 5
  )7/2/86ايلنا .(محروم شده بود

 ـ حسام فيروزی فعال حقوق بشر به علت معالجه 95
ه امنيت ملی دانشجوی زندانی احمد باطبی به اتهام اقدام علي

وی .  دادگاه انقالب تهران احضار شد6جهت محاکمه به شعبه 
 55 روز با قرار وثيقه 18قبال به اين اتهام بازداشت وپس از 
  )11/2/86ايلنا .(ميليون تومانی از زندان آزاد شد

 ـ خليل بهراميان وکيل مدافع اوليای دم اکبر محمدی، به 96
 زندان اوين در جريان مرگ اتهام توهين و افتراء به مسئوالن

اکبر محمدی، جهت بازجويی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
  )15/2/86ايلنا .(کارکنان دولت احضار شد

 سال تبعيد به استان 2 ـ پيمان نودينيان معلمی که به 97
زنجان محکوم شده و هم اکنون مشغول سپری کردن دوران 

ماندهی و عامليت محکوميت خود می باشد، مجددا به اتهام ساز
در تجمع معلمان در محوطه سازمان آموزش و پرورش استان 
کردستان جهت بازجويی به دادگاه رسيدگی به تخلفات اداری 

  .زنجان احضار شد
  )16/2/86انجمن دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر (

 ـ محمد محمد رضايی نماينده بيجار در مجلس ششم به 98
قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت اتهام نشر اکاذيب به 

رئيس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 
جهت بازجويی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان 

  )23/2/86ايلنا .(دولت احضار شد
 ـ نرگس حاج آقايی و مصطفی دانشجو از وکالی دراويش 99

دند، به گنابادی که در قم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بو
 بازپرسی 4اتهام نشر اکاذيب جهت بازجويی به شعبه 

  )29/2/86ايلنا .(دادسرای دولت احضار شدند
  

 
  :بازجويی فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

 ـ هشت نفر از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان 100
ايالم در اداره حراست آموزش و پرورش تهديد به انفصال از 

  )4/2/86همبستگی .(ش و پرورش شدندخدمت در آموز
 ـ دکتر محمد ملکی از فعاالن ملی مذهبی به 101
با شکايت مدعی العموم بدون حضور وکيل در " امنيتی"اتهام

معاونت امنيت دادسرای انقالب تهران مورد بازجويی قرار 
  )4/2/86ايلنا .(گرفت
يغ  ـ پرويز ورجاوند دبير کل جبهه ملی ايران به اتهام تبل102

عليه نظام جهت بازجويی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
  )7/2/86ايلنا .(کارکنان دولت احضار شد

 ـ دکتر ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ايران بدون 103
حضور وکيل در شعبه معاونت امنيت دادسرای انقالب تهران 

 )31/2/86ايلنا .(مورد بازجويی قرار گرفت
  :فرهنگی و اجتماعی دستگيری فعالين سياسی 

 ساله به اتهام فعاليت سياسی 16 ـ محمد شفيع خانزاد 104
انجمن .(توسط نيروهای اداره اطالعات اشنويه بازداشت گرديد

  )5/2/86دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر 
 ـ حسين نصيری، نوراهللا حسينيان و آراز تبريزلی از 105

رين اداره اطالعات فعالين حرکت ملی آذربايجان توسط مامو
کميته دفاع از زندانيان سياسی .(تبريز بازداشت شدند

  )9/2/86آذربايجان 
مرکز بين المللی " ساله مدير67 ـ دکتر هاله اسفندياری 106

 93که برای مالقات با مادر " وودرو ويلسون برای دانشوران
 50ساله اش چهار ماه پيش به ايران سفر کرده بود، پس از 

. ويی توسط وزارت اطالعات بازداشت شدساعت بازج
. وزارت اطالعات از وی درخواست همکاری کرده است

پرونده : محمد سيف زاده وکيل مدافع هاله اسفندياری گفت
 بازپرسی ويژه امنيت تهران ارجاع 14موکل وی به شعبه 

  ) 11/2/86بی بی سی . (شده است
 و  تن از شهر وندان ماکو، بازرگان50 ـ بيش از 107

شهرکهای پلدشت، شوط ويوال گلدی به اتهام فعاليت سياسی و 
ارتباط با احزاب کرد مخالف حکومت توسط نيروهای امنيتی 

  .بازداشت شدند
  ) 12/2/86سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان (

 ـ نيروی انتظامی با حمله به تجمع معلمان در ميدان 108
 نفر از 22ندگان بهارستان و برخورد خشونت آميز با تجمع کن

اسامی تعدادی از معلمين بازداشت . معلمين را بازداشت کردند
 تهران، 2اکبر رئيس زاده دبير منطقه : شده به اين شرح است

 تهران، منصور 12مصطفی قهرمانی گل دبير منطقه 
 تهران، يوسف غالمرضايی دبير 9عبدالحميدی دبير منطقه 

 تهران، احمد 4قه  تهران، اکبر اکبری دبير منط4منطقه 
 13 تهران، سعيد تدينی دبير منطقه 4قنبری دبير منطقه 

 تهران، اسماعيل 18تهران، رضا عبدی دبير منطقه 
 رباط کريم، منصور ميرزايی دبير 2رسولخانی دبير ناحيه 

يزد، مجتبی ابطحی دبير خمينی شهر اصفهان، همت شعبانی 
رجان، عباس دبير کرمانشاه، غالمرضا شيروانی دبير فالو

 تن از معلمان بازداشت شده 5موسوی دبير ساری، همچنين 
. زن هستند که در اداره مفاسد اجتماعی زندانی می باشند

خانمها ثريا دارابی، طيبه ميرزايی و خانم صفری از جمله 
همچنين دو معلم به نامهای . معلمان زن بازداشتی می باشند

ی در مشهد بازداشت نجف آبادی و رجبی توسط ماموران امنيت
  )19/2/86ادوار نيوز .(شده اند
خواهرزاده ( ـ مهدی محمدپور فعال ملی آذربايجانی109

توسط مامورين اداره ) عباس لسانی از زندانيان سياسی
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وبالگ ساواالن سسی .(اطالعات اردبيل بازداشت شد
21/2/86(  

 ـ حامد واعظ تقوی سخنگوی انجمن مستقل فرهنگيان و 110
لمان شرکت کننده در تجمع اعتراضی مقابل مجلس از مع

فعاالن .(شورای اسالمی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد
  )27/2/86حقوق بشر در ايران 

 ـ سعيد نعمتی از دراويش گنابادی بازداشت و روانه 111
  )29/2/86ايلنا .(زندان قم شد

 کنترل و 1385 ـ با نزديک شدن به سالگرد قيام خرداد 112
ار ارگانهای اطالعاتی و امنيتی جمهوری اسالمی در فش

 نفر از 150شهرهای آذربايجان بيشتر شده است و بيش از 
فعالين آذربايجانی توسط نهادهای امنيتی بازداشت شده 

  )30/2/86کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان .(اند
 ـ دکتر نورعلی تابنده رهبر سلسله دراويش گنابادی به 113

مراه جمعی در روستای علی آباد در حوالی بيدخت توسط ه
  )31/2/86ميزان نيوز.( ماموران امنيتی بازداشت شدند

  :محاکمه فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی 
 ـ محمد کيانوش راد، عيسی قلی احمدی نيا و حميد 114

کهرام نمايندگان اهواز و ايذه در دوره ششم مجلس شورای 
شويق مردم به اخالل در نظم و امنيت اسالمی به اتهام ت

عمومی، تخريب اموال عمومی و خصوصی از طريق 
 76 با شکايت سپاه پاسداران در شعبه 82سخنرانی در سال 

دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی محمد رضا 
  )2/2/86ايلنا .(صارمی محاکمه شدند

  :بازداشت فعالين سياسی فرهنگی و اجتماعی 
فر ايثاره و آکو آبستانه به اتهام ايجاد اغتشاش ،اقدام ـ جع115 

عليه امنيت ملی و تشويق مردم به اعتراضات خيابانی در 
دادگاه انقالب محکوم به پرداخت يک ميليون تومان جزای 

نامبردگان به دليل عدم توانايی در پرداخت وجه . نقدی شدند
مذکور دستگير و به زندان مرکزی مهاباد منتقل 

 )6/2/86سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان .(دشدن
 ـ حميد ساعدی معلم و نويسنده توسط نيروی امنيتی در 116

نامبرده سال گذشته به اتهام اقدام عليه . سنندج بازداشت گرديد
امنيت ملی مدتی در بازداشت بود سپس با قرار وثيقه از زندان 

  )7/2/86موکريان .(آزاد شد
احکام صادره شده توسط : ی و اجتماعیفعالين سياسی، فرهنگ

  دادگاه ها
 ـ علی فيضی زاده به اتهام شرکت در اعتراضات 117

 ماه حبس 6 در دادگاه انقالب نقده به 85خيابانی خرداد 
سازمان دفاع از .( ضربه شالق محکوم شد50تعزيری و 

  )1/2/86حقوق بشر کردستان 
ويزيونی  ـ محمد حسن فالحی زاده خبر نگار شبکه تل118

العالم و مدير مسئول سابق نشريه دانشجويی اقالم الطلبه به 
 3جرم تبليغ عليه نظام و ارتباط با گروههای معاند نظام به 

 ساله 70همچنين عباس جبلی . سال حبس تعزيری محکوم شد
 سال حبس 4از ايرانيان تبعه سوئد به جرم تبليغ عليه نظام به 

  .تعزيری محکوم شد
  )2/2/86ق بشر در ايران فعاالن حقو(

 ـ فاطمه حقيقت جو نماينده تهران در دوره ششم مجلس 119
شورای اسالمی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان 

 دادگاه کيفری استان 76عمومی، توهين و افتراء در شعبه 
 تومان جزای نقدی محکوم 2000000تهران به پرداخت 

  )5/2/86ايسنا .(شد
ل جوادی عضو شورای نويسندگان هفته  ـ اسماعي120
،ابوالفضل آليلو، احمد قريشی، حسين حسينی "فردای ما"نامه

کيا و جمشيد حسينی کيا از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی 
زبان مادری در دوم اسفند به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، 

تشويش مردم به اغتشاش، فعاليت عليه تماميت ارضی و چاپ 
های پان تور کيستی در شعبه يکم دادگاه انقالب به اعالميه 

عليرضا قمی .رياست قاضی درويش در اروميه محاکمه شدند
از فعالين حرکت ملی آذزبايجان در شعبه سوم دادگاه انقالب 
اروميه به رياست قاضی حسين زاده به يکسال حبس قطعی 

مهندس رسول جعفری عضو شورای نويسندگان . محکوم شد
در دادگاه تجديد نظر " يار پاق"و " فردای ما"ه هایهفته نام

خدايار تيموری فعال .  ماه حبس تعليقی محکوم شد6اروميه به 
 ماه حبس تعليقی محکوم 6حرکت ملی آذربايجان دردادگاه به 

اتابک تيموری از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی . شد
 اروميه زبان مادری در دوم اسفند در شعبه سوم دادگاه انقالب

  .  ماه حبس تعليقی محکوم شد6به 
  )9/2/86کميته دفاع از زندانيان سياسی آذزبايجان  (

 ـ يوسف آهن خوش، سعيد عمر پور، عبداهللا عمر پور و 121
يوسف حسن رش به اتهام فعاليت سياسی دردادگاه انقالب 

سازمان دفاع از حقوق .( سال حبس محکوم شدند15هريک به 
  )12/2/86بشر کردستان 

 ـ عارف عبداهللا زاده، هاوری کيخسروی، هيوا شريفی و 122
مهران سليمی شهروندان سقز به اتهام فعاليت سياسی در شعبه 

بر .  دادگاه تجديد نظر استان کردستان محکوم به زندان شدند4
 سال حبس تعزيری، 3اساس حکم صادره متهم رديف اول به 

 متهمين رديف سوم  سال حبس تعليقی و4متهم رديف دوم به 
سازمان .( سال حبس تعليقی محکوم شدند2و چهارم هرکدام به 

  )25/2/86دفاع از حقوق بشر کردستان 
 ـ محمد عمر پور، رشيد داليی ميالن، عادل محمد نژاد 123

و اسماعيل عيسی زاده به اتهام فعاليت سياسی در دادگاههای 
محکوميت حکم . انقالب خوی و ماکو محکوم به زندان شدند

 سال حبس، 17محمد عمر پور : نامبردگان به اين شرح است
 سال 5 سال حبس، عادل محمد نژاد 15رشيد داليی ميالن 

سازمان دفاع از .( سال حبس2حبس و اسماعيل عيسی زاده 
  )25/2/86حقوق بشر کردستان 

 ـ يک طلبه به نام سيد حميد سيد علی خانی به اتهام 124
 6امنه ای در دادگاه ويژه روحانيت به توهين به مقدسات و خ
فعاالن .( ضربه شالق محکوم شد80ماه حبس تعزيری و 

  )20/2/86حقوق بشر در ايران 
  :اخبار مربوط به زندانيان سياسی 

 ـ علی حيدريان، فرزاد کمانگر و فرهاد وکيلی از فعالين 125
اين .  ماه پيش در بازداشت بسر می برند8سياسی کرد، از 

ان در زندان مورد شکنجه شديد قرار گرفته اند و با زنداني
نقاطی از بدن آنها سوزانده شده بطوری که " برق"استفاده از

آثار شکنجه به وضوح بر بدن اين افراد قابل رويت 
  )1/2/86فعاالن حقوق بشر در ايران .(است
 ـ دو زندانی سياسی بنامهای محمد امين عبداللهی و قادر 126

 18به اتهام تشکيل يک گروه سياسی هريک به محمد زاده که 
 سال حبس و تبعيد به شهرهای يزد و طبس محکوم شده 23و 

اند، در يک پرونده جديد به اتهام قتل يک نيروی امنيتی در 
سازمان دفاع از .(دادگاه انقالب شهر اروميه محاکمه شدند

  ) 12/2/86حقوق بشر کردستان 
 زندان اوين از 209 بند  ـ مامورين وزارت اطالعات در127

درمان حسن فالحی زاده روزنامه نگار زندانی جلوگيری بعمل 
فعاالن حقوق .(می آورند، وی مبتال به بيماری قلبی می باشد

 )22/2/86بشر در ايران 
  :اخبار فعاالن جنبش زنان 

 ـ مرضيه مرتاضی لنگرودی فعال جنبش زنان و از 128
 در مقابل دادگاه انقالب 85 اسفند 13بازداشت شدگان تحصن 

به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق ايجاد جنجال و هياهو 
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ايلنا .(در شعبه ويژه امنيت دادسرای انقالب تهران محاکمه شد
1/2/86(  

 ـ نوشين احمدی خراسانی و پروين اردالن از فعاالن 129
 به 85 خرداد 22جنبش زنان و از شرکت کنندگان در تجمع 

تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنيت کشور در شعبه اتهام 
 ماه 6ششم دادگاه انقالب تهران به دو سال ونيم حبس تعليقی و 

 )4/2/86ايلنا .(حبس تعزيری محکوم شدند
 ـ مريم ضياء فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان 130

 به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی و 85 خرداد 22تجمع 
 دادگاه 13 عمومی جهت محاکمه به شعبه اخالل در نظم

  )4/2/86ايسنا .(انقالب تهران احضار شد
 ـ پرونده شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده از فعالين 131

جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع مقابل دادگاه انقالب به 
اتهام اقدام عليه امنيت ملی، تمرد از دستور ماموران و اخالل 

ه شعبه اول دادياری دادسرای انقالب تهران در نظم عمومی ب
  )16/2/86ايلنا .(ارجاع شد

 ـ گيتا احمدی فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان 132
 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، شرکت در 85 اسفند 17تجمع 

تجمع غير قانونی، تمرد از دستور پليس، تبليغ عليه نظام و بر 
 دادگاه 13کمه به شعبه هم زدن امنيت عمومی جهت محا

  )16/2/86ايلنا .(انقالب تهران احضار شد
 ـ مريم حسين خواه از فعال جنبش زنان و از بازداشت 133

 جهت محاکمه به شعبه امنيت 85 اسفند 13شدگان تجمع 
  )17/2/86زنستان .(دادگاه انقالب تهران احضار شدند

شدگان  ـ فاطمه گوارايی فعال جنبش زنان و از بازداشت 134
 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، شرکت در تجمع 85 اسفند 13

غير قانونی، ايجاد هياهو و جنجال در معاونت امنيت دادسرای 
انقالب تهران مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه آزاد 

  )23/2/86ايلنا .(شد
 ـ طلعت تقی نيا، منصوره شجاعی و فرناز سيفی از 135

 دادگاه انقالب 14نان جهت محاکمه به شعبه فعاالن جنبش ز
 بهمن 7نامبردگان در . احضار شدند) معاونت امنيت(تهران 

 هنگام سفر به هند برای شرکت در يک کارگاه روزنامه 85
نگاری در فرودگاه بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند و 

  )19/2/86ادوار نيوز .(سپس به قيد کفالت آزاد شدند
 پيغمبرزاده فعال جنبش زنان و از بازداشت  ـ زينب136

  که به اتهام اخالل در نظم 85 اسفند 13شدگان تجمع روز 
عمومی و شرکت در تجمع غير قانونی پس از بازجويی ، 
بدستور دادسرای ويژه امنيت بازداشت شده بود بعد از يازده 

 ميليون تومانی از زندان آزاد 15روز بازداشت با قرار وثيقه 
  )28/2/86ايسنا (.شد

 ـ معصومه ضياء فعال جنبش زنان و از بازداشت 136
 به اتهام تبليغ عليه نظام ، شرکت 85 خرداد 22شدگان تجمع 

 1031در تجمع غير قانونی ، ايجاد هياهو و آشوب  در شعبه 
   ) 31/2/86ايسنا . ( دادگاه کيفری مجتمع قدس محاکمه شد

  :اخبار کارگری 
دی دبير اجرايی خانه کارگر طبس  ـ غالمرضا محم137
از کار " سنگ فلورين" کارگر شرکت توليدی 20: گفت

  )3/2/86ايلنا .(اخراج شدند
 ـ غالمرضا جنتی دبير اجرايی خانه کارگر استان 138

 نفر در 2500در سال گذشته : کهکيلويه و بوير احمد گفت
  )3/2/86ايلنا .(اين استان از کار اخراج شدند

 کارگر 70: فری عضو خانه کارگر گفت ـ امين ع139
خرمشهر از کار " اروندان"قراردادی شرکت کشتی سازی 

 سال سابقه کار 12 تا 7کارگران اخراج شده از . اخراج شدند
  )4/2/86ايلنا .(داشتند

  

 کارگر 40: ـ داور بختياری عضو خانه کارگر گفت140
ت  ماه است که حقوق درياف4مدت " آب معدنی سبالن"شرکت 
  )4/2/86ايلنا .(نکرده اند

در اعتراض به عدم " پارس لحيم" ـ کارگران شرکت141
 در خانه کارگر قزوين 85 ماه حقوق و عيدی سال 3دريافت 

سرب از "  کارگر شاغل در اين شرکت گفتند28. تجمع کردند
جمله فلزات سرطان زا می باشد و ما با جانمان بازی می 

  )4/2/86ايلنا .(کنيم
حسن حکيمی و برهان ديوارگر از متهمان پرونده  ـ م142

 در شهرستان سقز در شعبه 83تجمع روز جهانی کارگر سال 
 سال حبس تعليقی 2 دادگاه تجديد نظر استان کردستان به 7

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه اين فعالين . محکوم شدند
جنبش کارگری در دوران تعليق موظف شده اند از راه اندازی 
تجمع غير قانونی اعم از صنفی و غير صنفی به هر نحوی از 
انحاء خود داری کرده و همچنين از تماس و مکاتبه های 

با گروهها و ........مخابراتی، الکترونيکی، اينترنيتی و 
  ) 5/2/86ايلنا .(اشخاص ضد انقالب خود داری کنند

 ـ يک کارگر ساختمانی در مرحله پی ريزی و گود 143
 ساختمانی در شهرستان مراغه به دليل ريزش خاک برداری

  )5/2/86ايلنا .(جان خود را از دست داد
 ـ سيد محمد فرشيديان رئيس انجمن صنفی کارگران 144

 کارگر و 90ساالنه بيش از : ساختمانی شيراز و حومه گفت
استاد کار ساختمانی در بخش های مختلف جان خود را بر سر 

طی دو : وی افزود. ست می دهندحوادث ناشی از کار از د
روز گذشته يک مهندس مسئول فنی نظارت بر پروژه 
ساختمانهای بلند استان فارس و يک کارگر ساختمانی به دليل 
عدم رعايت ايمنی کار از سوی کارفرما، به علت سقوط 

  )5/2/86ايلنا .(آسانسور جان خود را از دست داده اند
: انه کارگر پاکدشت گفت ـ عباس ساالری دبير اجرايی خ145
 سال 10 تا 5با سابقه " آرد ورامين" کارگر شرکت توليدی50

  )5/2/86ايلنا .(از کار اخراج شدند
 ـ ماموران اطالعاتی و امنيتی در روز جهانی کارگر به 146

تجمع کارگران در سنندج حمله کرده که بر اثر ضرب و شتم 
بازداشت تعدادی از کارگران مجروح شدند و عده ای را 

بهزاد سهرابی و حسن قادری از فعالين کارگری در . کردند
فعاالن حقوق بشر در ايران .(جريان اين يورش مجروح شدند

11/2/86(  
 ـ يعقوب سليمی  عضو سنديکای کارگران شرکت واحد 147

پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در مترو ميدان 
ادوار .(يلوفر منتقل شدهفت تير بازداشت و به کالنتری ميدان ن

  )11/2/86نيوز 
 ـ ماموران امنيتی لباس شخصی در روز جهانی کارگر 148

با حمله به کارگرانی که از ورزشگاه امجديه تا ايستگاه 
 تير در تهران راهپيمايی کرده بودند، اقدام به 7متروی ميدان 

ضرب و شتم کارگران نموده و يک کارگر را بازداشت 
  )12/2/86 ملی اعتماد.(نمودند
 ـ عمر شاکری از فعالين کارگری مکانيک در سقز 149

از سوی . توسط ماموران امنيتی چند ساعت بازداشت شد
فرمانداری سقز به تجمعات کارگری غير دولتی مجوز داده 

  )12/2/86ايلنا .(نشد
 ـ يک عضو شورای اسالمی کار شرکت صنايع فلزی 150
اه است که حقوق  م6 کارگر اين شرکت 20000: گفت

 نفر ار کارگران در آخر 300وی افزود . دريافت نکرده اند
مديران با دريافت حقوق . اسفند از کار اخراج شدند

ميليون تومان در ماه از مشکالت کارگران با 2000000
ايلنا .(تومان در ماه اطالعی ندارند200000حقوق 

12/2/86(  



 16

  
ع در قم در عمق واق" معدن منگنز ايران" کارگر 400 ـ 151
 تا 5اين کارگران با سابقه .  متری زمين کار می کنند240

 ساله، از وسايل حفاظت ايمنی برخوردار نيستند و در 22
صورت اعتراض از سوی کارفرما تهديد به اخراج می 

  )12/2/86ايلنا .(شوند
 125:  ـ حميد جعفری عضو خانه کارگر يزد گفت152

 27 تا 15يزد با " درخشان"گیکارگر شرکت ريسندگی و بافند
 ماه است که حقوق و مزايای خود را 12سال سابقه کار 
  )14/2/86ايلنا .(دريافت نکرده اند

 ـ عده ای از کارگران صندوق نسوز کاوه به جرم 153
شرکت در حرکت های اعتراضی صنفی از کار اخراج 

  )14/2/86ايلنا .(شدند
از حقوق  ـ صالح نيکبخت سخنگوی انجمن دفاع 154

 نفر از کارگران سنندج در روز 13: زندانيان اعالم کرد
کارگران . جهانی کارگر توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند

بازداشت شده اعضای هيات مديره اتحاديه کارگران اخراجی 
صديق : اسامی آنها به اين شرح است. و بيکار ايران هستند

لطيفی، يداهللا کريمی، صديق امجدی، صديق سبحانی، اقبال 
مرادی، نجم الدين رجبی، فاروق گويلی، انور مفاخری، حبيب 
اهللا کلکانی، محی الدين رجبی، شيث امانی، طيب چتانی و 

  )14/2/86ايلنا .(خالد سواری
 380:  ـ حسن دادشی عضو خانه کارگر يزد گفت155

کارگر شرکت گسترش توسعه صنعت تبريز حقوق ماهيانه 
حق بيمه : وی افزود. ل دريافت نمی کنندخودشان را بطور کام

کارگران توسط کارفرما کسر می شود، اما به تامين اجتماعی 
پرداخت نمی شود و بابت اضافه کاری حقوقی دريافت نمی 

  )14/2/86ايلنا .(کنند
 سال 20 کارگر رسمی شرکت قوه پارس قزوين با 68ـ 156 

 دريافت  ماه است که حقوق و مزايای خود را11سابقه کار 
کارفرمای اين شرکت حق بيمه کارگران را کسر . نکرده اند

ايلنا .(می کند، اما به تامين اجتماعی پرداخت نمی کند
14/2/86(  

 ـ محمد احمد پور رئيس انجمن صنفی کارگران خباز 157
دفتر انجمن در روز جهانی کارگر توسط نيروی : سقر گفت

  )14/2/86ايلنا .(انتظامی بسته شد
 داود رضوی از فعاالن جنبش کارگری به اتهام تبليغ  ـ158

 دادگاه انقالب تهران 14عليه نظام جهت محاکمه به شعبه 
 روز با 20 بازداشت و پس از 84وی در بهمن . احضار شد

  )15/2/86ايلنا .(قرار کفالت از زندان آزاد گرديد
 ـ مرتضی رشيدی نماينده کارگران قرار دادی اخراجی 159

 کارگر قرار دادی اين 80: ان خودروديزل گفتشرکت اير
شرکتهايی چون ايران : وی افزود. شرکت از کار اخراج شدند

خودرو کارگران را بصورت قرار دادی استخدام می کنند و 
بعد از چند سال شروع به اخراج می کنند، چون طبق 

 سال سابقه کار می توانند استخدام رسمی 5قانون،کارگران با 
  )14/2/86نا ايل.(شوند
 320:  ـ اکبر شاطر توری عضو خانه کارگر قم گفت160

قم حقوق اسفند ماه و عيدی خود را " چينی حميد"کارگر شرکت
 10 کارگر قرار دادی با 150: وی افزود. دريافت نکرده اند

 سال سابقه از کار اخراج شدند و کارفرما مدتی است که 12تا 
ن اجتماعی پرداخت نمی حق بيمه کارگران را به اداره تامي

  )  14/2/86ايلنا .(کند
 ـ محمد يعقوبی دبير اجرايی خانه کارگر استان گيالن 161
نساجی " سال شرکت 25 تا 14 کارگر با سابقه کار 3: گفت

 ماه حقوق 5به دليل اعتراض به عدم دريافت " ايران برک
  )17/2/86ايلنا .(معوقه از کار اخراج شدند

  
 از متهمان پرونده تجمع روز جهانی  ـ جالل حسينی162

 در سقز، در شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر 85کارگر سال 
همچنين .  سال حبس تعليقی محکوم شد2استان کردستان به 

 سال 3محمود صالحی يکی ديگر از متهمان اين پرونده به 
در . حبس تعليقی و يک سال حبس تعزيری محکوم گرديد

" اين فعال جنبش کارگری: ده استحکم دادگاه تجديد نظر آم
در دوران تعليق از راه اندازی هرگونه تجمع غير قانونی و 
مخل نظم اجتماعی اعم از صنفی و غير صنفی خود داری و 
از تماس و مکاتبه های مخابراتی، الکترونيکی، اينترنتی و 

ايلنا ".(غيره با گروه ها و اشخاص ضد انقالب پرهيز کنند
18/2/86(  

طيب چتانی، فارس گويليان، صديق سبحانی، يداهللا  ـ 163
مرادی، اقبال لطيفی، صديق امجدی، طيب ماليی، محی الدين 
رجبی، حبيب اهللا کلکانی و خالد سواری کارگران بازداشت 
شده در روز جهانی کارگر در شعبه يک دادياری دادگاه 

  )18/2/86ايلنا .(سنندج مورد بازجويی قرار گرفتند
 اسدی يکی از نمايندگان اسبق کارگران، در دفتر  ـ امير164

  )18/2/86ايلنا .(مشاوره کارگری خود در سنندج دستگير شد
 ساله در حال حفاری در خيابان 32 ـ اصغر جهان تيغ 165

پشت مصالی نماز جمعه ساری، براثر ريزش ديواره های 
  )19/2/86ايلنا .(کانال درزير آوار کشته شد

ضو کانون شوراهای اسالمی کار  ـ مصطفی نظری ع166
 نفر از کارکنان اتوبوسرانی آبادان 115: خوزستان گفت

شرکت . حقوق فروردين ماه خود را دريافت نکرده اند
ايلنا .(اتوبوسرانی زير مجموعه شهرداری آبادان می باشد

21/2/86(  
  ـ قدير سواعدی رئيس اسبق شورای اسالمی کار 167

 کارگر قرار دادی 250: ن گفتکارخانه لوله سازی خوزستا
همچنين .  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند2اين شرکت 

  )21/2/86ايلنا .(عيدی اين کارگران پرداخت نشده است
:  ـ عباس ساالری دبير اجرايی خانه کارگر پاکدشت گفت168
 سال سابقه از کار 14 کارگر شرکت آرد سفيد ورامين با 60

ن برای اعتراض در مقابل فرمانداری اين کارگرا. اخراج شدند
  )21/2/86ايلنا .(و خانه کارگر دست به تجمع زدند

 ـ کرمعلی سامانی پور دبير اجرايی خانه کارگر 169
تهران " کارگر شاغل در شرکتهای 1000: ساوجبالغ گفت

 ماه است 2مدت " بيل کيت"و " پارس المع« ،  "نوآور کارا
  )21/2/86نا ايل.(که حقوق دريافت نکرده اند

 ـ خالد سواری نايب رئيس اتحاديه سراسری کارگران 170
 کارگر بازداشت 12 نفر از 10: اخراجی و بيکار اعالم کرد

شده روز جهانی کارگر سنندج در شعبه دوم بازپرسی دادگاه 
 ميليون تومانی از زندان آزاد 5سنندج هرکدام با قرار وثيقه 

  )21/2/86ايلنا .(شدند
رضا محمدی دبير اجرايی خانه کارگر طبس  ـ غالم171
 کارگر شاغل در شرکتهای کوچک و 8000بيش از : گفت

ايلنا .( ماه است که حقوق دريافت نکرده اند2بزرگ طبس 
22/2/86(  

 ـ محمد حسن پور طالبيان دبير اجرايی خانه کارگر 172
دام " کارگر رسمی و باسابقه شرکت65: اسالمشهر گفت

  )22/2/86ايلنا .(اج شدنداز کار اخر" طيور
: ـ محمد عمارلو دبير اجرايی خانه کارگر نيشابور گفت173

 کارگر اين واحد 40تعطيل و " نوشين صنعت"کارخانه توليدی
  )23/2/86ايلنا .(از کار اخراج شدند

 ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان 174
 11دت قزوين م" قوه پارس" کارگر شرکت70: قزوين گفت

اين کارگران برای . ماه است که حقوق دريافت نکرده اند
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ايلنا .(اعتراض در مقابل استانداری دست به تجمع زدند
23/2/86(  

:  ـ محمد عمارلو دبير اجرايی خانه کارگر نيشابور گفت175
 ماه است که حقوق دريافت 3مدت " البرز" کارگر شرکت60

  )23/2/86ايلنا .(نکرده اند
 کارگر با 27انه آرد احمد زاده رشت تعطيل و  ـ کارخ176

علت تعطيلی اين کارخانه .  سال سابقه از کار اخراج شدند25
افزايش قيمت زمين می باشد و پيشنهاد سه و نيم ميليارد 

  )24/2/86ايلنا .(تومانی برای خريد زمين پيشنهاد شده است
 ـ ناصر برهانی رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی 177

حقوق کارگران در سال جاری : کشور گفتکار 
 تومان می 400000تومان تعيين شده و خط فقر 183000

تهديد و فشارهای بين المللی در جريانات : وی افزود. باشد
اقتصادی کشور به شکل مستقيم موثر بوده و تنها قشری که در 

ايلنا .(اين بين متضرر می شود قشر ضعيف کارگر است
24/2/86(  

ی مدير عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اردبيل  ـ صفر178
 ماه است که حقوق،مزايا، اضافه کاری 2رانندگان مدت : گفت

  )24/2/86ايلنا .(و حق عائله مندی خود را دريافت نکرده اند
 60:  ـ حاجی زاده عضو خانه کارگر ورزقان گفت179

 سال سابقه 19 تا 3کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان با 
اين کارگران که در شرکت . شغلی ندارندکار امنيت 

در مجتمع مس کار می کنند برای اعتراض " نوآوران"خدماتی
يکی از . در مقابل فرمانداری ورزقان دست به تجمع زدند

مشکالت بزرگ کارگری در ايران وجود شرکتهای پيمانکاری 
  )24/2/86ايلنا .(و خدماتی نيروی انسانی است

از کار " ايران سب" شرکت کارگر قرار دادی60 ـ 180
سهامداران اين شرکت ايرانی و فرانسوی . اخراج شدند

  )25/2/86ايلنا .(هستند
 ـ قربانعلی مير شکار دبير اجرايی خانه کارگر زاهدان 181
 زاهدان از کار اخراج 547کارگران شرکت تعاونی : گفت
 ماه است که حقوق دريافت نکرده 2اين کارگران مدت . شدند
  )25/2/86لنا اي.(اند

 ماه است 4مدت " پرتو آبگردان" کارگر شرکت240 ـ 182
کارگران اين واحد در صورت . که حقوق دريافت نکرده اند

  )26/2/86ايلنا .(هرنوع اعتراضی از کار اخراج می شوند
شرکت اشکان " ـ عليرضا محمد خانی کارگر اخراجی 183

 کارگر 300کارفرمای اين واحد توليدی : چينی قزوين گفت
قراردادی را بيمه نکرده و در صورت کوچکترين اعتراض، 

در همين رابطه عيد علی . کارگران از کار اخراج می شوند
سال گذشته : کريمی دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت

 شکايت عليه کارفرما به اداره کار تسليم شده 600حدود 
يليارد  م30کارفرماهای اين واحد تاکنون : وی افزود. است

تومان به اسم کارگران از بانکها وام گرفته است، اما در جای 
  )26/2/86ايلنا .(ديگری سرمايه گذاری کرده است

:  ـ عوض سلطانی قائم مقام خانه کارگر پاکدشت گفت 184
توليدکننده  سوسيس و کالباس تعطيل و » تک شيفت« شرکت 

ان مدت اين کارگر.  کارگر اين شرکت از کار اخراج شدند27
   )28/2/86ايلنا .(  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند5

شرکت :  ـ احمد معبودی عضو خانه کارگر همدان گفت 185
 کارگر اين شرکت از کار اخراج 80قارچ سينا تعطيل و 

   )28/2/86ايلنا .( شدند
 ـ فرامرز نقش افکن رئيس کانون هماهنگی شوراهای 186

تعطيل و » فيلتر سنان « کت شر: اسالمی کار اروميه گفت
   )29/2/86ايلنا .(  کارگر اين شرکت از کار اخراج شدند30

  

 ـ عيسی فالح نژاد رئيس کانون شورای اسالمی کار 187
 کارگر شرکت نساجی مقدم از کار 100: ساوجبالغ گفت 

   )29/2/86ايلنا .( اخراج شدند
:  ـ يک عضو کانون شورای اسالمی کار اراک گفت 188
.(  کارگر قرار دادی شرکت آونکان از کار اخراج شدند85

   )29/2/86ايلنا 
 ـ علی صحرانورد معاون خانه کارگر استان آذربايجان 189

کارخانه نساجی خاتم االنبيا شهرستان بوکان : غربی گفت 
اين کارگران .  کارگر اين کارخانه بيکار شدند34تعطيل شد و 

در اين . ريافت نکرده اند ماه است که حقوق و مزايا د6مدت 
کارخانه روکش صندلی های محصوالت ايران خودرو توليد 

   ) 30/2/86ايلنا .( می شد
 ـ يک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 190

 کارگر گونی بافی قائمشهر مدت 250: استان مازندران گفت 
   )30/2/86ايلنا .(  ماه است که حقوق دريافت نکرده اند3

 7000: يک عضو خانه کارگر استان خوزستان گفت  ـ 191
کارگر کارخانه نيشکر کارون شوشتر حقوق فروردين ماه 

 سال سابقه 40اين کارخانه با . خود را دريافت نکرده اند
   )30/2/86ايلنا .(به وزارت جهاد کشاورزی می باشدوابسته 

بن کارگری، حق مسکن، : مزايا ی کارگری عبارتند از * ـ 
  . ئله مندی و عيدی حق عا

  : قتل مردم توسط نيروی انتظامی 
 ساله در زندان سنندج بر اثر 25 ـ راميار مختارزاده 192

  .ضرب و شتم شديد ماموران زندان کشته شد
  )6/2/86سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (

 ـ شهاب تيکلو که سال گذشته از يک حزب مخالف 193
افت کرده بود و به اتهام شرب دولت جدا شده و امان نامه دري

 ضربه شالق محکوم شده بود، در جريان اجرای 80خمر به 
 ضربه شالق در زندان مهاباد بر اثر خونريزی داخلی 80حد 

سازمان دفاع از حقوق بشر .(ناشی از اجرای حد فوت کرد
  )9/2/86کردستان 

 ـ شمس الدين حامد رئيس اداره مهاجرين واليت هرات 194
بر اثر ضرب و شتم پليس ايران يک کارگر : ن گفتافغانستا

  )13/2/86بی بی سی .( نفر مجروح شدند3افغانی کشته و 
 ساله مريوانی که در تاريخ 20 ـ بختيار دستوم جوان 195
 فروردين بر اثر تير اندازی نيروی انتظامی مجروح شده 20

جسد وی تحت . بود، سرانجام در بيمارستان سنندج در گذشت
سازمان دفاع از حقوق .(ر شديد امنيتی به خاک سپرده شدتدابي

  )23/2/86بشر کردستان 
 ساله بر اثر تير 12 ـ يک دانش آموز بنام رويا سارانی 196

اندازی يک افسر نيروی انتظامی زاهدان به نام کشتگر کشته 
  )27/2/86جبهه متحد بلوچستان .(شد

  : قطع اعضای بدن
 به اتهام سرقت با استناد به  ـ قطع دست فردی بنام آرش197

 دادگاه جزايی 107قانون مجازات اسالمی، به حکم شعبه 
کرمانشاه و با تائيد ديوان عالی کشور، در چهار راه جعفر آباد 

روزنامه قدس .(کرمانشاه در مالء عام به مرحله اجرا در آمد
25/2/86(  

  : محکومين به اعدام
رگيری دستجمعی  ـ حسين به جرم قتل يک نفر در يک د198

 27 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه 74در شعبه 
محمد مصطفايی وکيل . ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد
حسين در زمان ارتکاب : مدافع اين متهم محکوم به مرگ گفت

 ساله بوده و براساس قوانين موجود اعدام کودکان 16جرم 
  )5/2/86ايسنا .(ممنوع می باشد
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 74 ـ محمد به جرم قتل پسر عمويش ابراهيم در شعبه 199
اعتماد .(دادگاه کيفری استان تهران محکوم به اعدام شد

5/2/86(  
 ـ دل آرا دارابی به اتهام قتل دختر عموی پدرش در 200
 تشخيص 7 دادگاه عمومی رشت و با تائيد شعبه 107شعبه 

ره برای حکم صاد. ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد
  )5/2/86ايسنا .(استيذان به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال شد

 17 ـ دو پسر جوان به جرم تجاوز به يک دختر جوان 201
ساله در دادگاه کيفری استان تهران به حکم قاضی اکبر ساعی 

 ديوانعالی کشور محکوم به اعدام 39و با تائيد شعبه 
  )6/2/86ايران .(شد

 102م قتل احمد عفتی در شعبه  ـ حسن خانی به جر202
 ديوان عالی کشور و 28دادگاه جزايی بجنورد و با تائيد شعبه 

شعبه اول تشخيص ديوان عالی کشور محکوم به اعدام 
  )9/2/86جمهوری اسالمی .(شد

 ساله کارمند اداره کشاورزی سنندج 40 ـ ناصر حميدی 203
 نحوه که به اتهام قتل محکوم به اعدام شده در اعتراض به

 روز پيش در زندان 7دادگاه و صدور حکم مرگ خود، از 
  .دست به اعتصاب غذا زده است

  ) 12/2/86سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (
 دادگاه 71 ساله به جرم قتل ربابه در شعبه 34 ـ بهرام 204

کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی و 
اعتماد ملی .(ر محکوم به اعدام شدندبا تائيد ديوان عالی کشو

16/2/86(  
 دادگاه 74 ساله به جرم قتل مجيد در شعبه 20 ـ جواد 205

 ديوان عالی کشور محکوم 42کيفری تهران و با تائيد شعبه 
  )16/2/86ايران .(به اعدام شد

 ساله به جرم قتل فرحناز، مهناز و شهره 29 ـ عليرضا 206
تان تهران به رياست قاضی  دادگاه کيفری اس71در شعبه 

نوراهللا عزيز محمدی و با تائيد ديوان عالی کشور و شعبه 
اعتماد .( بار اعدام محکوم شد3تشخيص ديوان عالی کشور به 

  )16/2/86ملی 
 74 ساله به جرم قتل مرتضی در شعبه 18 ـ سعيد 207

 ديوان عالی 27دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه 
  )21/2/86اعتماد ملی .( به اعدام شدکشور محکوم

 ـ صابر تبعه افغانستان به جرم قتل مژگان و پارسا در 208
 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نوراهللا 71شعبه 

 ديوانعالی کشور محکوم به 41عزيز محمدی و با تائيد شعبه 
  )21/2/86اعتماد ملی .(اعدام شد

 محمد مظفر و بهزاد در  ـ احمد و محمود به جرم قتل209
 ديوان 37 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه 71شعبه 

  )24/2/86ايسنا .(عالی کشور محکوم به اعدام شدند
 ـ رحمان و حفيظ تبعه افغانستان به جرم سرقت در شعبه 210

 دادگاه جزايی تهران به رياست قاضی جهاندار و با 1143
 انگشت دست 4کشور به قطع  ديوان عالی 27تائيد شعبه 

حکم صادره جهت اجرا به شعبه چهارم . راست محکوم شدند
ايران .(اجرای احکام مجتمع قضايی بعثت ارسال شد

25/2/86(  
 ساله 24 ـ محمد و حسن تبعه افغانستان به جرم قتل ژيال 211

 ساله در شعبه دوم دادگاه کيفری استان اصفهان و 3و محمود 
بدستور . لی کشور محکوم به اعدام شدندبا تائيد ديوان عا

رئيس قوه قضائيه حکم صادره به شعبه اجرای احکام 
  )24/2/86ايران .(دادگستری اصفهان فرستاده شد

 74 ساله به جرم قتل مجيد در شعبه 20 ـ محمد حسين 212
دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی حسينی کوه کمره 

  )26/2/86ا ايسن.(ای محکوم به اعدام شد
  

 74 ساله به جرم قتل ذبيح اهللا در شعبه 18 ـ حامد 213
دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی حسينی کوه کمره 

  )31/2/86ايسنا .(ای محکوم به اعدام شد
 دادگاه کيفری 71 ـ جعفر به جرم قتل مرتضی در شعبه 214

م به استان تهران به رياست قاضی نوراهللا عزيز محمدی محکو
 )31/2/86  ايران.(اعدام شد

  : احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها 
 ساله و حبيب اهللا طاهر مرادی 22 ـ جمال شير محمدی 215
 ساله به اتهام توزيع مواد مخدر به حکم قوه قضائيه در 37

سازمان دفاع از .(زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شدند
  )1/2/86حقوق بشر کردستان 

 ساله اهل شيراز، عبدالرحمان ـ ن 55 ـ عين اهللا ـ گ 216
 ساله اهل خوزستان، ابوالحسن ـ ش اهل سيرجان به جرم 33

قاچاق مواد مخدر در شعبه سوم دادگاه انقالب بندرعباس به 
حکم قاضی صفايی و با تائيد ديوان عالی کشور در مالء عام 

  )4/2/86جمهوری اسالمی .(به دار آويخته شدند
ـ احمد سياوش پور رئيس کل دادگستری استان فارس  217
يک مرد به اتهام قتل در سهل آباد مرودشت به دار : گفت

 ساله به اتهام 48يک مرد : همچنين وی افزود. آويخته شد
قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقالب داراب در شيراز به 

  )4/2/86فارس .(دار آويخته شد
ه به جرم قاچاق مسلحانه مواد  سال35 ـ بهاالدين ـ ک 218

مخدر به حکم قاضی احمد کامران زاده فومنی رئيس شعبه 
اول دادگاه انقالب بندر عباس و با تائيد ديوان عالی کشور به 

  )5/2/86ايسنا . (دار آويخته شد
 ساله به جرم قاچاق مواد مخدر به 38 ـ حميد ـ الف 219

نقالب بندر حکم قاضی مظفريان رئيس شعبه دوم دادگاه ا
ايسنا .(عباس و با تائيد ديوانعالی کشور به دار آويخته شد

5/2/86(  
 ـ يداهللا اسماعيلی فرد رئيس دادگستری شهرستان رودان 220

دو نفر بنامهای م ـ ساالری و : واقع در استان هرمزگان گفت
ز ـ هاشمی به حکم دادگاه انقالب رودان و با تائيد ديوان عالی 

  )13/2/86ايرنا .(يخته شدندکشور به دار آو
 ـ پنج نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم قوه قضائيه 221

در شهرستان راور، بخش های چترود و شرف آباد استان 
  )19/2/86ايران .(کرمان در مالء عام به دار آويخته شدند

 ـ غالمحسين اسماعيلی دادستان عمومی و انقالب مشهد 222
 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر 15ته طی هفته گذش: اعالم کرد

  )24/2/86روزنامه قدس .(در مشهد به دار آويخته شدند
 ساله 11 ـ محمد صفر ـ الف به جرم تجاوز و قتل ليال 223

 دادگاه عمومی تهران به حکم قاضی الهی 1156در شعبه 
زاده و تائيد ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار آويخته 

  )26/2/86ی اعتماد مل.(شد
 74 ساله به جرم قتل جمال در شعبه 35 ـ جمالدين ـ ب 224

دادگاه کيفری استان تهران به حکم قاضی حسين کوه کمره ای 
 ديوان عالی در زندان اوين به دار آويخته 27و با تائيد شعبه 

  )26/2/86اعتماد ملی .(شد
 71 ساله به جرم قتل هوشنگ در شعبه 28 ـ بهزاد ـ م 225
اه کيفری استان تهران به حکم قاضی نوراهللا عزيز دادگ

محمدی و با تائيد ديوان عالی کشور در زندان اوين به دار 
  )26/2/86اعتماد ملی .(آويخته شد

 ساله اهل زاهدان به اتهام قاچاق 52 ـ عبدالرحمن ـ ب 226
مواد مخدر به حکم دادگاه انقالب بندر خمير و با تائيد ديوان 

بندر عباس و با تائيد ديوان عالی کشور در عالی کشور در 
  )26/2/86ايسنا .(بندر عباس اعدام شد

 ـ عبدالحق اسکانی به اتهام سرقت مسلحانه و ايجاد 227
رعب و وحشت در بين مردم به حکم دادگاه انقالب اسالمی 
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شهرستان سراوان و با تائيد ديوان عالی کشور در مالء عام به 
   )  31/2/86اری سالم خبرگز.( دار آويخته شد

اخبار مربوط به سرکوب عمومی زنان تحت عنوان مبارزه با 
  :بد حجابی 

 ـ سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئيس مرکز اطالع 228
در راستای اجرای طرح : رسانی پليس تهران بزرگ گفت

 خودرو نيز به دليل دارا بودن راننده 47مبارزه با بد حجابی 
 باب مغازه پلمپ 20همين راستا در . بدحجاب توقيف شدند

 مورد صنف های مختلف در ارتباط با پوشاک 544شدند و به 
  )2/2/86مهر .(نا مناسب تذکر داده و تعهد گرفته شد

 ـ سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئيس مرکز اطالع 229
 زن و مرد بد حجاب 179: رسانی پليس تهران بزرگ گفت

در : وی افزود. شدند ساعت گذشته در تهران دستگير 24در 
راستای اجرای طرح مبارزه با بدحجابی روز گذشته ماموران 

 مرد به 91 زن و همچنين 2198پليس در تهران بزرگ به 
  )3/2/86فارس .(اتهام نامناسب بودن حجابشان تذکر دادند

در ادامه :  ـ دادسرای عمومی و انقالب کرج اعالم کرد230
 نفر دستگير شدند و 114 "مبارزه با بد حجابی"اجرای طرح 

 نفر تذکر شفاهی 256ماموران نيروی انتظامی به 
  )4/2/86واحد مرکزی خبر .(دادند
 ـ سردار اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی 231

 روز 3در اجرای طرح مبارزه با بد حجابی طی : کشور گفت
 نفر از افراد بدحجاب، مزاحمان نواميس مردم 150000
 نفر به مراجع 13روی انتظامی دستگير شدند و توسط ني

  )5/2/86مهر .(قضايی اعزام شدند
طی :  ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه گفت232

 نفر به اتهام بد حجابی توسط 100روز های اخير حدود 
نيروی انتظامی بازداشت و به دادسرای تهران معرفی شدند و 

اه امير کبير بازداشت پنج نفر به اتهام عامالن تشنج دانشگ
  )12/2/86ايلنا .(شدند
 ـ سردار رضا زارعی فرمانده نيروی انتظامی استان 233

 بدحجاب 35000در امر مبارزه با بدحجابی : تهران گفت
 124 نفر به کالنتريها ارجاع و در مجموعه 1000ارشاد، 

وی افزود در سال جاری . نفر به مراجع قضايی معرفی شدند
 از مزاحمين به نواميس مردم تذکر داده شده و  نفر11933به 

 نفر از آنان 1101 نفر از مزاحمان دستگير و پرونده 4000
روزنامه قدس .(به مراجع قضايی معرفی شده است

24/2/86(  
 ـ سردار محمود بت شکن رئيس پليس فرودگاههای 234

در راستای اجرای طرح برخورد با بد : کشور اعالم کرد
 نفر در فرودگاههای کشور تذکر داده 17135حجابی پليس به 

 نفر زن بد حجاب برخورد و 850نيروی انتظامی با . است
 مرد بدحجاب دستگير و 50 زن و 80. تعهد کتبی گرفته است

 زن بد حجاب در 50از مسافرت . به دادسرا اعزام شده اند
پروازهای داخلی وبين المللی ممانعت به عمل آمده 

  )24/2/86اعتماد ملی .(است
 ـ سردار محمدعلی نصرتی فرمانده نيروی انتظامی 235

در امر مبارزه با بدحجابی در : استان آذربايجان شرقی گفت
 زن و مرد به علت رابطه نامشروع 571 روز 22طی 

به حدود : وی افزود . دستگير و تحويل مقامات قضايی شدند
ده شد  نفر در ارتباط با رعايت شئونات اسالمی تذکر دا3000

   ) 31/2/86ايلنا . (  واحد صنفی پلمپ گرديد170و 
  :اخبار اجتماعی 

" مانه و سملقان" ـ حجت االسالم براتی زاده دادستان 236
دو مرد ويک زن به اتهام فساد اخالقی هرکدام به يک : گفت

حکم صادره در رابطه با . صد ضربه شالق محکوم شدند
 مانه و "مرکز شهر " آشخانه"مردها در ميدان مرکزی شهر

در مالء عام اجرا شد و حکم صد ضربه شالق زن در "سملقان
  )3/2/86ايسنا .(محل ديگری اجرا شد

 ـ مردم شهرستان اقليد که برای اعتراض در مقابل 237
 5فرمانداری تجمع کرده بودند، بر اثر حمله نيروی انتظامی 

  )4/2/86فارس .(نفر مجروح و عده ای دستگير شدند
ـ بر اثر انفجار مين در مناطق مرزی مهران يکی از  238

کارکنان شرکت لرزه نگاری تحت نظارت شرکت ملی نفت 
جمهوری اسالمی .( نفر مجروح شدند4ايران کشته شد و 

6/2/86(  
 ـ يک ايرانی مقيم نروژ که برای ديدار با خانواده اش به 239

 130ايران سفر کرده بود، به علت نوشيدن آبجو محکوم به 
حکم صادره در مالء عام در شهرک ربط . ضربه شالق گرديد

  .از توابع سردشت به مرحله اجرا در آمد
  )13/2/86سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (

 ـ ابوالقاسم مختاری عضو کميسيون اجتماعی مجلس 240
 نفر ايرانی زير خط فقر زندگی می کنند، 12000000: گفت

 ميليارد 96ذشته دولت بيش از وی تاکيد کرد در دو سال گ
دالر نفت فروخته است، اما مستمری مدد جويان تحت پوشش 
کميته امداد و سازمان بهزيستی افزايش پيدا نکرده 

  )17/2/86کارگزاران .(است
:  ـ محمد مدد رئيس مرکز آمار ايران اعالم کرد 241

مهر .( نفر بيکار در کشور وجود دارد2991430
25/2/86(  

  "  شمالی  ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکایفعالين" 
..................................................  

  

 

 
 *پيوندها * 

  
 ايميل روابط عمومی سازمان

  
net.ic@rahekargarpubl 

  
 تلفن روابط عمومي سازمان

  
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  

  سايت راديو برابری
net.radiobarabari.www 

  
  سايت اتحاد چپ کارگری

org.etehadchap.www 
  

 سايت راديو صدای کارگران ايران
www.sedayekargaran.com 

 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 

 نشريه انگليسی ايران بولتن
www.iran-bulletin.org 

مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 

. 
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  در تورنتوراني با کارگران ایشب همبستگ
  تورنتو-شهروند: گرفته از نشريهبر

 
 ده ها ورکي نورت ی ماه مه در سالن شهردار13 کشنبهي

 به رانيا با کارگران ا خود ریتن گرد آمدند تا همبستگ
  . کارگر اعالم کنندیمناسبت بزرگداشت روز جهان

 هنرمند ساکن تورنتو با خواندن سرود ی فرهدونيفر
 از ی کوتاهلميسپس ف.  مراسم را آغاز کردوناليانترناس

 و همراهانش و حضور آنها ی محمود صالحیمراسم آزاد
. مد درآشي به نمای کوتاه صالحی مردم و سخنراننيدر ب

 ی که از همراهان صالحی محمد محمدی را آقالمي فنيا
 و صدا مناسب نبود لمي فتيفيگرچه ک.  بوده کردهيبوده، ته

 شور و استقبال مردم ی ولشدي مفهوم نمیو سخنان صالح
  . شدي مدهي دی به خوبی محمود صالحیاز آزاد
 سخنران برنامه را ني مراسم اولی مجریعي ملک صنگلنار

) Deborah Bourque(خانم دبرا بورک. دعوت کرد
 ی زنني کارگران پست کانادا و اولهي اتحادی کشورسيرئ

او در سال .  مقام را در کانادا احراز کرده استنيکه ا
 کارگران پست کانادا ندهي زن نماني به عنوان اول1983
 دبرا در ،ی کارگرتي سال سابقه فعال25 اب.  شددهيبرگز

 ی کارگران کشورهاني بی صلح و همبستگیجنبش ها
  . کرده استفاي ایمختلف فعال بوده و نقش مهم

 در جهت شانيتهاي از فعالی کوتاهخچهي بورک به تارخانم
 از انقالب، شي پی از سالهاراني از کارگران اتيحما

 صنعت نفت، تا بعد از آن اعتصاب ها و یکارگران اعتصاب
  . اشاره کردیاعتراضات کنون

 کارگران ی آزادی مراسم رونيتمرکز ا نکهي توجه به ابا
 بود، خانم بورک به ارسال ی محمود صالحژهي بویزندان

 ی جمهورمي به رژنهي زمني در ازي اعتراض آمینامه ها
 ارسال شده شي آن چند هفته پني اشاره کرد که آخریاسالم
  . است
 45 یري به اعتراض معلمان که منجر به دستگني همچناو

 ري زهي خود و اتحادتياره کرد و حماتن از آنان شد، اش
 اعالم رانينظر خود را از مبارزات کارگران و معلمان در ا

 ی آزادی در حال مبارزه برارانيکرد و افزود، کارگران ا
هستند و ...  و کاي حق اعتصاب، حق داشتن سندان،يب
 همچنان به یريرغم سرکوب و ضرب و شتم و دستگيعل

 مي او سرکوب کارگران توسط رژ.دهنديمبارزه خود ادامه م
 ی جاری هااستي را محکوم کرد و سی اسالمیجمهور

 لي و اسرائراني اکا،ي آمرنيدولت بوش و آنچه که ب
 راستا خواند و اعالم کرد، ما مخالف کي را در گذرديم

 با ی و به همکارمي هسترانيا هي علیستياليجنگ امپر
ت کارگران  از مبارزاتيبرادران و خواهرانمان در حما

  . ميدهي ادامه م،ی عدالت و آزاد،ی حقوق اساسیبرا
 ندهينما) Derek Blackadde( درک بالکد ی بعدسخنران
او .  بودCUPE کانادا ی کارگران خدمات عمومهيکل اتحاد

 یاري بسی کارگران با سازمان های جهانیدر راه همبستگ
 2001 کار کرده و از سال Labour Startاز جمله 
  . سازمان بوده استنير ارشد اخبرنگا

 یراني سازمانش را از کارگران اتي حماخچهي تارزي ناو
 امروزه بهتر یرانيمبارزات کارگران ا: ارائه داد و گفت

 را به راني نظر مقامات اميخواهيشناخته شده و ما م
  .مي به حفظ حقوق کارگران جلب کنیصورت جد

 ني از اتيما که در حیلي می ها اونيلي به مني همچناو
به وب :  اشاره کرد و گفتدهي شان رسهيمبارزات به اتحاد

 با ی المللني بی همبستگی و برادي ما مراجعه کنتيسا
  .دي بزنلي می به ما ارانيکارگران ا

 پور از ی محمد عبدی آقاامي کوتاه، پی از استراحتپس
 ضمن تشکر از امي پنيدر ا.  سقز خوانده شدیفعاالن کارگر

 در تورنتو گرد راني با کارگران ای همبستگیکه برا یافراد
 را از هر راني کارگران ایآمده اند، خواسته شده تا صدا

 ز برسانند و ای آزاد کارگری هاهي ممکن به اتحادقيطر
 راني کارگران ااني از حامنيهمچن. حقوق آنها دفاع کنند

 یدرخواست شده تا از شرکت خانه کارگر در اجالس ها
هان ممانعت به عمل آورند و در عوض از  جیکارگر

  . کنندتي حمای آزاد کارگری هاهيحضور اتحاد
 CUPE بود که با ی فعال کارگری پرتودي فری بعدسخنران
 از ی گزارش کوتاهی و فارسیسياو به انگل. کنديکار م
 ارائه داد و از جمله گفت که در راني کارگران در اتيوضع

 ی اعتراض کارگر1000 شاهد حداقل رانيسال گذشته ا
 به سابقه مبارزات ی به کوتاهنياو همچن. بوده است

 سازمان دادن مراسم اول ماه مه ی که برایمحمود صالح
 2004 در سال گري نفر د7 کارگر همراه با یروز جهان

  .  شد، اشاره کردريدستگ
 و مي جنگ، تحرهي علاي قوی کرد جنبش کارگردي تاکیپرتو

  . استیدخالت خارج
 سئوال پرداخت که در خارج کشور چه ني سپس به ااو
 اشاره ی پرسش به مواردني کرد؟ و در پاسخ به اشوديم

 از کارگران تي در حماLabour Start ني که کمپنيا. کرد
 ی امضای را تاکنون هزاران تن امضا کرده اند ولرانيا
او پاسخ به پرسش . شودي مدهي کم داني در آن مانيرانيا

 انيراني که اني همراه کرد، اگري ديیرسش هافوق را با پ
 از تي حمایخارج کشور چقدر پول و وقت و همت برا

  کنند؟ي صرف مرانيکارگران ا
 از سقز بود ی فعال کارگری محمد محمدی آخر آقاسخنران

 شده و در زندان ري دستگیکه خود همراه محمود صالح
 بهي خانم نج،ی همسر محمود صالحامياو پ. بوده است

 ی سالگ9 گفت که از یو از محمود صالح.  را خواندیصالح
 کارگران ی شغلش در تعاوننيوارد بازار کار شده و آخر

 ی سال را در زندان ها7 یمحمود صالح. ستخباز بوده ا
 بار ني اولی برا77در سال .  گذراندهی اسالمیجمهور

 برگزار شد و یمراسم اول ماه مه در سقز به طور علن
 شي که به نمایلميف.  بودی آن محمود صالحیسخنران اصل

 تن در آن شرکت 5000درآمد مراسم اول ماه مه بود که 
 ري را قبل از مراسم دستگی محمود صالحیداشتند، ول

 مردم مجبور شدند او را ديکردند اما به علت اعتراضات شد
 به ی صحنه ها مربوط به بازگشت صالحنيبرگردانند و ا
  .مراسم بود

 نديگوي گفت، کارگران مراني کارگران ای از سوانيا در پاو
 سالن کي منحصر به جمع شدن در دي از ما فقط نباتيحما
 در مقابل سفارت ی تظاهرات اعتراضديما با. شود

  .مي برپا کنی اسالمیجمهور
 بوردي باقر با کی بود که آقایقي مراسم بخش موساني پادر
 یمي قدینه ها کرد و او ترای بابک را همراهی آقایصدا

  .  کردی از خوانندگان مختلف را بازخوانیزيخاطره انگ
 در راني از کارگران اتي حماتهي مراسم به همت کمنيا

  . تورنتو برگزار شد
........................................................   
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