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در جريان خيزش  انـقـالبـي مـردم در               
تهران و در شهرهاي مختلف طـي دو       
هـفــتــه اخــبـر، حــدود ســه هــزار نــفــر               

اخبار منتشـر شـده     .   دستگير شده اند 
حاکيست که زندان اوين مملو از ايـن         
دستگير شـدگـان اسـت و وضـع آنـان               

کــمــبــود جــا،     .   بســيــار وخــيــم اســت      
گــرمــاي تــابســتــان، مــحــروم کــردن            
ــات              ــيــان از کــمــتــريــن امــکــان زنــدان
زيستي، همه و همه فشار جدي اي بـر      

بنا به گـزارشـهـا      .   آنان وارد کرده است   
 اويـن پـر اسـت و در            ٢٠٩اکنون بند  

 نـفـر جـا      ٦هر سلول انفرادي نزديک به  
 . داده شده است 

 زنــدان اويــن را نــيــز کــه             ٨بـنــد    
ــت       ــر را دارد بــه               ١٥٠ظــرفــي  نــف

دستگيريهاي اخـيـر اخـتـصـاص داده            
 نفر نگـهـداري   ٧٠٠اند و در آن حدود  

هـمـچـنـيـن در هـر سـلـول               .   ميشـونـد  
 سـه    ٢٤١  و بـنـد     ٢٤٠انفرادي بند   

 کـه    ٧نفر جا داده اند و زير زمين بند     
به آن بند قرنطينه گفته مي شود و بـه        
بند البرز معروف است، نيز ممـلـو از         

در آنـجـا     .   جوانان دستگير شده اسـت     
آنقدر جا تنگ است که حتـي امـکـان         
خــوابــيــدن بــراي دســتــگــيــر شــدگــان           

جوانان دستگير شـده بـعـضـا          .   نيست
 سال سـن دارنـد و بـارهـا           ١٧کمتر از  

توسط پاسداربندها به تجاوز جنـسـي        

 .تهديد شده اند
ابعاد دستگيريهاي اخير آنـچـنـان       
باالست کـه زنـدانـبـانـان را آشـفـتـه و                  

اين در حالـيـسـت    .   سردرگم کرده است 
که روحيه دستگير شدگان بـاالسـت و       
بعضا با شعار دادن به وضـع زنـدان و          

 . دستگيري خود معترض شده اند
در رابطه با دستگـيـر شـدگـان زن          

 ٢ و  ٢٠٩  -  ٢٤٠عالوه بر بندهـاي      
الف زندان اوين ، بنـد عـمـومـي زنـان            
در اوين نيز به بازداشت شدگان اخـيـر         

در بـخـش     .   اختصاص داده شده اسـت    
زنان نيز کمبود جا به زندانـيـان فشـار            

 . جدي وارد ميکند
بنابر گزارشهاي مـنـعـکـس شـده           
حدود شـصـت تـن از زنـان بـازداشـت                
شده به بند بيماران متادوني اندرزگـاه        

در ايـنـجـا      .    زنان منتـقـل شـده انـد         ٣
کمبود جا به حـدي اسـت کـه تـعـداد                 
زيادي از زنان تازه منتقل شـده تـنـهـا             
با يک پتو در راهروهـاي ايـن انـدرگـاه           

 .اسکان داده شده اند
از سوي ديـگـر تـعـدادي از زنـان               
زنداني که زخمي هستند در بـهـداري           
ــدرزگــاه در بــازداشــت بســر                  ــن ان اي

 . ميبرند
آزادي فــوري دسـتــگــيـر شــدگــان          
مساله فوري مـبـارزات امـروز مـردم          

به گـزارش ايـلـنـا  دري نـجـف               .   است

آبــادي؛ مــعــاون اول قــوه قضــايــيــه،             
پورمحمدي و  سـعـيـد مـرتضـوي از               
سوي هاشمي شـاهـرودي ريـيـس قـوه            
قضاييه جمهوري اسالمي مامـوريـت    
يـافـتـه انـد كـه بـه پـرونـده بـازداشــت                    

 .شدگان اخير رسيدگي كنند
سه چهره مـنـفـور و جـنـايـتـکـار                  
رژيــم کــه پــرونــده آنــهــا در کشــتــار                
زندانيان، در گرفتـن اعـتـراف در زيـر            
شــکــنــجــه از زنــدانــي و در کشــتــار              
زندانيان سياسي بر همگـان شـنـاخـتـه         

پـورمـحـمـدي عضـوي از          .   شده اسـت  
کميته مرگ خمينـي در کشـتـارهـاي           

 بود و سعيد مرتضوي کسـي  ٦٧سال  
است کـه مسـتـقـيـمـا در قـتـل زهـرا                    

هــمــچــنــيــن  .   کــاظــمــي دســت داشــت     
غالمحسين مـحـسـنـي اژه اي وزيـر              
اطالعات جمهوري اسالمي در مورد     
دستگيرشدگان اخير صـراحـتـا اعـالم         
کرد که بخشـي از بـازداشـت شـدگـان              
اخير آزاد نخواهند شد و او بـا هـمـان              
كد هميشگي رژيم اسالم آنـرا را ضـد          

 . انقالب و مجرم خواند
در مــقــابــل هــمــه ايــن فشــارهــا            
خانواده هاي دستگير شدگان در ايـن          
مدت مرتبا در مقابل دادگاه انقـالب      
جمهوري اسالمي و زندان اوين تجمـع      
کرده و پيگير وضع عـزيـزانشـان شـده            

 . اند

 مسـئـولـيــن قضـايـي جـمـهــوري            
اسالمي همواره خـانـواده هـا را بـيـن               
دادگاه انقالب و زندان اوين پاسکـاري     

بسياري از خـانـواده هـا در          .   ميکنند
. پي فرزندان مفقود شده خود هستنـد       

اما کسي جوابگوي ايـن خـانـواده هـا          
بعضا به زندانيان گـفـتـه شـده         .   نيست

که با خانواده خود تمـاس بـگـيـرنـد و           
بـگـويـنــد کـه مـقـابــل زنـدان تـجـمــع                   

اما عليرغم همه اين فشـارهـا   .   نکنند
تجمع خانواده هاي دستگير شـده هـر         

 .روزه ادامه دارد
آزادي فــوري دسـتــگــيـر شــدگــان          
اخير و بـاز کـردن درب زنـدانـهـا يـک                 
حلقه مهم در پيشروي جنبش انقالبي       
امروز ماست و تنها با گسترش موج     
اعتراضاتمان بـراي آزادي دسـتـگـيـر             
شدگان اخير، مـيـتـوان در بـرابـر ايـن                
جنـايـتـکـاران ايسـتـاد و نـه تـنـهـا                   
دستگير شدگان اخيـر را آزاد كـرد           

 . بلکه درب زندانها را گشود
 بايد با پيوستن بـه تـجـمـعـات           
هـر روزه خـانـواده هـاي دسـتـگـيــر                
شدگان در مقـابـل زنـدان اويـن، بـا             
شعار تمامي دستگيرشدگان اخـيـر       
و همه زندانيان سياسي بـايـد فـورا           
ــا و                     ــه ه ــي ــان ــي ــد، در ب آزاد شــون
ــامــي                    ــم ــا و در ت ــامــه ه ــن ــطــع ق
ــلــب                   ــا ج ــمــان و ب ــهــاي ــظــاهــرات ت

وسيعترين حمايت بيـن الـمـلـلـي از           
اين مبارزات  جنبـشـي عـظـيـم بـه              
راه بيندازيم و عـزيـزان خـود را از               
چــنــگ ايــن جــنــايــتــکــاران بــيــرون          

 . بياوريم
بايد با مـتـحـد کـردن صـفـوف              
مبـارزه مـان، مـتـشـکـل شـدن در                
کمـيـتـه هـاي مـبـارزه بـراي آزادي                 
دستگير شدگان و هـمـه زنـدانـيـان              
سياسي، و تهيه ليست کامل هـمـه         
دستگير شدگان و با تجمـعـات هـر         
روزه مــان، کــمــپــيـنــي گســتــرده و            
قدرتمند براي آزادي فوري تـمـامـي      
دستگير شـدگـان  از زنـدان بـه راه                

بايد با نوشـتـن نـامـه بـه          .   بيندازيم
نـهـادهـاي بــيـن الـمـلــلـي و اطــالع                
رساني در سطح جامعه و در سـطـح    
بين المللي مبارزات خـود را بـراي        

 .آزادي اين عزيزان فشرده تر کنيم
کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي          
زندانيان سياسي براي آزادي فـوري        
ــمــامــي                    ــيــد و شــرط ت ــدون ق و ب
دستگير شـدگـان اخـيـر و تـمـامـي               

 .زندانيان سياسي مبارزه ميکند
 

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
 مرگ بر جمهوري اسالمي              

 
 ٢٠٠٩ ژوييه ٢ -٨٧ تير ١١  زنداني سياسي آزاد بايد گردد                    

  نفر  از دستگير شدگان اخير ، ما را در تکميل اين ليست ياري دهيد٣٧١اسامي 

 همه دستگير شدگان اخير بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند
 با فشرده کردن مبارزاتمان، عزيزانمان را از چنگ جنايتکاران جمھوری اسالمی بيرون بياوريم

 ٢صفحه         

 مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي، مرگ بر جمهوری اسالمی



 2 ١٣٨٨ تير ١٤ انترناسيونال 

  خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٧اکبر آقايي -١
  تير در ميدان ونك دستگير و به اوين منتقل شده٢ ساله دوشنبه ٢٦اميد خاتمي - ٢
  تير در ميدان بهارستان دستگير و به اوين منتقل شده٣ ساله چهارشنبه ١٨علي عقيلي -٣
  تير در ميدان بهارستان دستگير و مكان نگهداري وي نامشخص٤ ساله چهارشنبه ٣٠مسعود عسگري  - ٤
  خرداد در خيابان فاطمي دستگير و به اوين منتقل شده٢٤ ساله يكشنبه ٢٤حسين حسيني - ٥
  خرداد در كارگر جنوبي دستگير و به اوين منتقل شده٢٥ ساله دوشنبه ٣٢رضا رحيمي  -٦
  خرداد در آزادي دستگير و به اوين منتقل شده٢٦ ساله سه شنبه ٢٩رحيم مددي  -٧
  خرداد در هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده٢٧ ساله چهارشنبه ٢٤محمد مهدي اماني  -٨
  خرداد در توپخانه دستگير و به اوين منتقل شده٢٨ ساله پنجشنبه ٢٠آرمان جدايي  -٩

  خرداد در توپخانه دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٢٨ ساله پنجشنبه ٢٢حميد ستوده  -١٠
  خرداد دستگير و به قزل حصار منتقل شده١٥ خرداد در حوالي ٢٨ ساله پنجشنبه ٢٦جواد جابري  -١١
  خرداد در نواب دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٣٠ ساله شنبه ٢٢ميالد صوري  -١٢
  خرداد در ميدان جمهوري دستگير و به قزل حصار منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٦علي اكبر صمدي  -١٣

  خرداد در انقالب دستگير و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٣ناصر اميري  -١٤
  خرداد در امير آباد شمالي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٣٠ ساله شنبه ١٩متين اسديان  -١٥
  خرداد در خيابان هاشمي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٣١ ساله يكشنبه ١٨مهران خوشرو  -١٦
  تير در توحيد دستگير مكان نگهداري وي نامشخص١ ساله دوشنبه ٢٠شهاب مقدس  -١٧
 . خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در توحيد١٩شاهين عسگري -١٨
  خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در آزادي٢٢پيمان كهنداني -١٩
  خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در آزادي٢٩محمد بيات -٢٠
  خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در جمهوري٣١محمد مهدي يداللهي -٢١
  خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در رودكي٢٩ابراهيم بهروزنيا -٢٢
  خرداد دستگير شد٣٠در تاريخ  - ساله دستگيري در آزادي٢٦برزو پرورش -٢٣
 احمد احمديان دانشجوي دانشگاه تهران-٢٣
 اسکندري دانشجوي دانشگاه تهران -٢٤
 امين افضلي دانشجوي دانشگاه تهران -٢٥
 وحيد اناري دانشجوي دانشگاه تهران -٢٦
 محمد بلوردي دانشجوي دانشگاه تهران -٢٧
 حسين حامدي دانشجوي دانشگاه تهران -٢٨
 محسن حبيبي مظاهري دانشجوي دانشگاه تهران -٢٩
 نويد حقدادي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٠
 محمدرضا حکمي دانشجوي دانشگاه تهران -٣١
 کاظم رحيمي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٢
 مرتضي رضاخاني دانشجوي دانشگاه تهران -٣٣
 ميثم زارعي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٤
 امين سميعي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٥
 بهرام شعباني دانشجوي دانشگاه تهران -٣٦
 عليرضا شيخي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٧
 ابراهيم عزيزي دانشجوي دانشگاه تهران -٣٨
 سياوش فياض دانشجوي دانشگاه تهران -٣٩
 سيد حسين ميرزاده دانشجوي دانشگاه تهران -٤٠
 حسين نوبخت دانشجوي دانشگاه تهران -٤١
 جواد يزدانفر دانشجوي دانشگاه تهران -٤٢
 حبيب خدنگي دانشجوي دانشگاه تهران -٤٣
 سهراب احديان دانشجوي دانشگاه تهران -٤٤
 رضا ارکوازي دانشجوي دانشگاه تهران -٤٥
 کريم امامي دانشجوي دانشگاه تهران -٤٦
 محمد حسين امامي دانشجوي دانشگاه تهران -٤٧
 الهه ايمانيان دانشجوي دانشگاه تهران -٤٨
 روح اهللا باقري دانشجوي دانشگاه تهران -٤٩
 فرهاد بينازاده دانشجوي دانشگاه تهران -٥٠

 ايمان پورطهماسب دانشجوي دانشگاه تهران -٥١
 عزت تربتي دانشجوي دانشگاه تهران -٥٢
 سميه توحيدلو دانشجوي دانشگاه تهران -٥٣
 ياسر جعفري دانشجوي دانشگاه تهران-٥٤
 ميالد چگيني دانشجوي دانشگاه تهران -٥٥
 محمدرضا حدآبادي دانشجوي دانشگاه تهران -٥٦
 سيد جواد حسيني دانشجوي دانشگاه تهران-٥٧
 فرشيد حيدري زمين دانشجوي دانشگاه تهران -٥٨
 بهنام خدابنده لو دانشجوي دانشگاه تهران -٥٩
 محمد خوانساري دانشجوي دانشگاه تهران-٦٠
 محمد داوديان دانشجوي دانشگاه تهران -٦١
 محمود دلبري دانشجوي دانشگاه تهران -٦٢
 علي راعي دانشجوي دانشگاه تهران -٦٣
 اميد رضايي دانشجوي دانشگاه تهران -٦٤
 علي رفاهي دانشجوي دانشگاه تهران -٦٥
 سيف اهللا رمضاني دانشجوي دانشگاه تهران -٦٦
 ابراهيم زاهديان دانشجوي دانشگاه تهران -٦٧
 ناصر زماني دانشجوي دانشگاه تهران -٦٨
 مجيد سپهوند دانشجوي دانشگاه تهران -٦٩
 حنيف سليمي دانشجوي دانشگاه تهران -٧٠
 محمد باقر شعبان پور دانشجوي دانشگاه تهران -٧١
 حامد شيخ عليشاهي دانشجوي دانشگاه تهران -٧٢
 ايمان شيدايي دانشجوي دانشگاه تهران -٧٣
 فرهاد شيراحمد دانشجوي دانشگاه تهران -٧٤
 سامان صاحب جاللي دانشجوي دانشگاه تهران -٧٥
 فرحان صادق پور دانشجوي دانشگاه تهران-٧٦
 فرشاد طاهري دانشجوي دانشگاه تهران -٧٧
 غمديده دانشجوي دانشگاه تهران-٧٨
 حمزه فراتي راد دانشجوي دانشگاه تهران -٧٩
 اسماعيل قرباني دانشجوي دانشگاه تهران -٨٠
 محمد کريمي دانشجوي دانشگاه تهران -٨١
 عرفان محمدي دانشجوي دانشگاه تهران -٨٢
 محسن آزموده دانشجوي دانشگاه تهران-٨٣
 پيام پورنگ دانشجوي دانشگاه تهران -٨٤
 مرتضي جانبازي دانشجوي دانشگاه تهران -٨٥
 حاجي پور دانشجوي دانشگاه تهران -٨٦
 آدرين جاللي دانشجوي دانشگاه تهران -٨٧
 سهراب احمدي دانشجوي دانشگاه تهران -٨٨
 رضا زينلي دانشجوي دانشگاه تهران -٨٩
 صمد مهرعلي تبار دانشجوي دانشگاه تهران -٩٠

 پدرام رفعتي دانشگاه امير کبير -١٠٠
 هادي پالور دانشگاه امير کبير  -١٠١
 مجتبي عليجاني دانشگاه امير کبير -١٠٢
 بيتا صميمي زاد دانشگاه امير کبير  -١٠٣
 اميرحسين استيري دانشگاه امير کبير  -١٠٤
 آدرين جاللي دانشگاه امير کبير  -١٠٥
 ميترا عالي دانشگاه امير کبير  -١٠٦
 احمد جابري دانشگاه امير کبير -١٠٧
 )دانشجوي دانشگاه آزاد کرج(امير کلهر -١٠٨
 )دانشگاه آزاد تهران مركز(حسام نصيري  -١٠٩
 )دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد(علي بيكس  -١١٠

  نفر  از دستگير شدگان اخير٣٧١اسامي 
 ما را در تکميل اين ليست ياري دهيد
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 )دانشگاه آزاد بابل(مجتبي محمديان  -١١١
 )آزاد ميبد(اميرحسين محمدي  -١١٢
 سياوش سليمي نژاد دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٣
 محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  -١١٤
 ايمان صديقي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٥
 حسام الدين باقري دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٦
 عليرضا کياني دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٧
 ميالد حسيني کشتان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٨
 علي نظري دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١١٩
 اشکان ذهابيان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٠
 علي دنياري دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢١
 رحمان يعقوبي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٢
 مازيار يزداني دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٣
 علي عباسي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٤
 شوانه مريخي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٥
 محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٦
 محمد علمي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٧
 نيما نحوي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٨
 حميدرضا جهان تيغ دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٢٩
 مرجان فياضي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -١٣٠
 سوگند عليخواه دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  -١٣١
 سيامند غياثي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  -١٣٢
 محمد جعفري دانشگاه كرمانشاه و بازداشت چندين فعال دانشجوئي ديگر در اين دانشگاه -١٣٣
 پيام حيدر قزويني دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  -١٣٤
 نسيم رياحي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين -١٣٥
 مجتبي رحيمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  -١٣٦
 عطا رشيدي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  -١٣٧
 حسين رئيسيان اساتيد دانشگاه  -١٣٨
 فضلي اساتيد دانشگاه  -١٣٩
 درويش اساتيد دانشگاه  -١٤٠
 ايماني اساتيد دانشگاه  -١٤١
 البرزي اساتيد دانشگاه -١٤٢
 سياوش حاتم دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٣
 حجت بختياري دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٤
 مهدي مسافر دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٥
 پوريا شريفيان دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٦
 رضا جعفريان دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٧
 مصطفي مهدي زاده دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٨
 امين نظري دانشگاه بوعلي همدان  -١٤٩
 محمد صيادي دانشگاه بوعلي همدان -١٥٠
 سجاد بازوند دانشگاه تربيت معلم  -١٥١
 ناصح فريدي دانشگاه فارغ التحصيل تربيت معلم  -١٥٢
  دانشجوي دانشگاه سمنان ٢٥بازداشت  -١٧٧-١٥٢
 رضا لطفي دانشگاه فردوسي مشهد-١٧٨
 علي شجاعي دانشگاه هرمزگان -١٧٩
 اسماعيل جليلوند دانشگاه شيراز-١٨٠
 حمداهللا نامجو دانشگاه شيراز -١٨١
 مجيد دري دانشگاه عالمه طباطبائي -١٨٢
 حسين رحيمي دانشگاه نفت اهواز -١٨٣
 امين نيک زاده دانشگاه نفت اهواز -١٨٤
 امير مرداني دانشگاه تبريز  -١٨٥
 امين جهاني دانشگاه تبريز -١٨٦
 محمد قائم مقامي فارغ التحصيل دانشگاه تهران-١٨٧
  خرداد در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده٢٥ ساله دوشنبه ٢٣ندا فرقاني  - ١٨٨
  خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده٢٦ ساله و متاهل سه شنبه ٢٧اكرم كبيري  - ١٨٩
  خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٣عاطفه خواجه نصير  -١٩٠

  ساله به اوين منتقل شده٢٦امير اميري  -١٩١
  خرداد در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٤مهتاب آجوداني  -١٩٢
  خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده٢٨امير اميني فر پنجشنبه  -١٩٣
  ساله دانشجو به اوين منتقل شده٢٣مريم محمدي  -١٩٤
  ساله دانشجو به اوين منتقل شده٢٢سارا رنجبر  -١٩٥
  خرداد در انقالب دستگير به اوين منتقل شده٢٥ ساله دوشنبه ٢٥فرزانه رنجبري  -١٩٦
  خرداد در ونك دستگير به اوين منتقل شده٢٤ ساله يكشنبه ٢٨عاطفه نصيري  -١٩٧
  خرداد در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده٢٥ ساله دانشجو دوشنبه ٢٤فرزانه كماني  -١٩٨
  خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله و متاهل شنبه ٣١صديقه صادق زاده  -١٩٩
  خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٦محسن نوري  --٢٠٠
  خرداد در كريم خان بازداشت و به اوين منتقل شده٢٧ ساله چهارشنبه ٢٠محسن بابا زاده -٢٠١
  ساله به اوين منتقل شده٢٧منصور عظيمي  -٢٠٢
  خرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده٢٥ ساله دوشنبه ٢٢سيد نويد قاضي  -٢٠٣
  ساله به اوين منتقل شده٢٩حامد سعيد لو  --٢٠٤
  خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٦وحيد زينلي  --٢٠٥
  تير در حوالي بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده٣ ساله چهارشنبه ٢٣نيما كاكاوند  -٢٠٦
  خرداد در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٨مرتضي الياسي  --٢٠٧
  ساله به اوين منتقل شده٢٦وحيد پاشايي -٢٠٨
  تير ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده٣علي فاتح چهارشنبه -٢٠٩
  خرداد در خيابان آزادي بازداشت و به اوين منتقل شد٢٨ ساله ١٧محمد کرامتي  -٢١٠
  خرداد در ميدان ونک بازداشت و به اوين منتقل شده٢٨ ساله شنبه ٢٧داود صفري نيا -٢١١
  خرداد ماه در ميدان ونک بازداشت و به زندان اوين منتقل شد٢٨ ساله شنبه ٢٩امين صبوري  -٢١٢
  خرداد ماه در ميدان انقالب دستگير و به زندان اوين منتقل شد٢٨ ساله شنبه ١٩پويا ترابي -٢١٣
 خـرداد بـازداشـت      ٣٠ ساله شنبه ٢١بيتا صميمي زاد از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب -٢١٤

  زندان اوين منتقل شده و در سلول هاي انفرادي است٢٠٩و به بند 
  تـيـر در مـيـدان بـهـارسـتـان دسـتـگـيـر مـحـل نـگـهـداري وي نـامشـخـص                                        ٣ ساله چهـارشـنـبـه       ٢٦سعيدرضا صمدي -٢١٥
  تير در ميدان بهارستان دستگير محل نگهداري وي نامشخص٣ ساله چهارشنبه ٢٢امير رضايي فر -٢١٥
  تير در ميدان هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده١ ساله دوشنبه ٢٨بهادر عليزاده -٢١٦
  خرداد در خيابان آذربايجان دستگير و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٣بهرام زندي  -٢١٧
  خرداد در خيابان جيحون دستگير و به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٧نيما حسيني  -٢١٨
  ساله دوشنبه در بلوار كشاورز دستگير محل نگهداري وي نامشخص٢١علي طباطبايي -٢١٩
  تير حوالي ولي عصر دستگير و به اوين منتقل شده ١ ساله دوشنبه ٢٥محمد علي صادقي  -٢٢٠
  تير در ميدان بهارستان دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٣ ساله چهارشنبه ٢٥مرتضي سپه -٢٢١
  تير در ولي عصر دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٤ ساله پنجشنبه ٢٠مجيد سعيدي  -٢٢٢
  تير حوالي تجريش دستگير مكان نگهداري وي نامشخص٣ ساله چهارشنبه ٢٢علي شكوري -٢٢٣
  خرداد در انقالب دستگير و به اوين منتقل شده٢٥آرمان عبداللهي دوشنبه -٢٢٤
  خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده٢٦سينا برازجاني سه شنبه -٢٢٥
 سعيد نبوي يورش به منزل شخصي دستگير شد و به نقطه نامعلومي منتقل شد-٢٢٦
 .مشهد. هاشم خواستار معلم -٢٢٧
 خـرداد    ۲۵پدرام رفعتي دانشجوي پلي تکنيک و ديگر دانشجوي پلي تکنيک دوشنبـه شـب       -٢٢٨

در حال بازگشت به خوابگاه انصارالحسيني دانشگاه بود که در نزديـکـي خـوابـگـاه تـوسـط عـده اي                   
 .لباس شخصي ناشناس بازداشت شد

 خـرداد در حـال بـازگشـت بـه خـوابـگـاه                     ۲۵هادي پالور دانشجوي پلي تکنيک دوشنبه شب -٢٢٩
 .انصارالحسيني دانشگاه در نزديکي خوابگاه توسط عده اي لباس شخصي ناشناس بازداشت شد

 خرداد در حال بازگشت به خوابگـاه  ۲۵مجتبي عليجاني دانشجوي پلي تکنيک دوشنبه شب -٢٣٠
 .انصارالحسيني دانشگاه در نزديکي خوابگاه توسط عده اي لباس شخصي ناشناس بازداشت شد

 تير در ميدان بهارستان به علت اصابت گلوله به پهـلـوي راسـت      ٣محسن پاشايي چهارشنبه  -٢٣١
 زخمي شده و تا كنون هيچ خبري از وي نيست

مجتبي محمديان دانشجوي رشته مديريت مالي دانشکده نور طوبي تهران بـخـاطـر شـركـت          -٢٣٢
 .در تجمعات اعتراضي اخير، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل شد

 تـيـر     ٢هاشم خواستار فعال سياسي مشهد و عضو کانون صنفي معلـمـان ايـران سـه شـنـبـه                -٢٣٤
 .بازداشت  و هنوز خبري از وي در دست نيست

فرزاد جشني از استان ايالم از شهرستان آبدانان كه مدتها  پيش  براي کار و مـخـارج خـانـواده       -٢٣٥
 . ي خود به تهران رفته بود و از خانواده اي بسيار کم درآمد و تنگدست بوده است و اكنون از او خبري نيست

 مرجان فياضي دانشجوي دانشگاه مازندران -٢٣٦
 سوگند عليخواه دانشجوي دانشگاه مازندران -٢٣٧
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 سياوش حاتم دانشجوي دانشگاه بوعلي سينا همدان-٢٣٨
 رضا جعفريان دانشجوي بوعلي سينا  دانشگاه همدان -٢٣٩
 پوريا شريفيان دانشجوي بوعلي سينا دانشگاه همدان -٢٤٠
 مهدي مسافر دانشجوي بوعلي سينا دانشگاه همدان-٢٤١
 حجب بختياري دانشجوي بوعلي سينا دانشگاه همدان-٢٤٢
محمد جعفر زرين شهر ياسوج از توابع استان كهگيلويه و بـويـر احـمـد  پـس از شـرکـت در                        -٢٤٣

 د خردادماه در شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل کردن٣٠تظاهرات اعتراض آميز روز شنبه مورخ 
  خرداد در انقالب دستگير و به اوين منتقل شده٢٥ ساله روز دوشنبه ٢١شروين بيگلري  -٢٤٤
  خرداد در خيابان جيحون دستگير محل نگهداري وي نامشخص است٣١ ساله يكشنبه ٢٨جالل منيري  -٢٤٥
  خرداد مقابل در خيابان توحيد دستگير به اوين منتقل شده٣٠ ساله شنبه ٢٠محمد حسين بهمني  -٢٤٦
 خرداد مقابل وزارت كار در خيابان آزادي دسـتـگـيـر و         ٣٠ ساله شنبه ٢٤سعيد عباس زاده  -٢٤٧

 به كهريزك منتقل شده
  خرداد در ستارخان دستگير محل نگهداري وي نامشخص٣١ ساله يكشنبه ٣٦عباس علم  -٢٤٨
  خرداد در ميدان جمهوري دستگير محل نگهداري وي نامشخص٣٠ ساله شنبه ٢٥محمد مختاري  -٢٤٩
  خرداد در يادگار امام دستگير محل نگهداري وي نامشخص٣٠طه عظيمي شنبه -٢٥٠
  خرداد در خيابان آذري دستگير محل نگهداري وي نامشخص٣١ ساله يكشنبه ٢٨صمد بيگي  -٢٥١
  تير در خيابان كريم خان دستگير محل نگهداري وي نامشخص١ ساله دوشنبه ٢٣امير حجازي  -٢٥٢
  خرداد در خيابان آزادي دستگير به اوين منتقل شده٢٦ ساله سه شنبه ٢٧احسان نويدي  -٢٥٣
  خرداد در امير آباد دستگير به قزل حصار منتقل شده٢٧ ساله چهارشنبه ٣٢يونس دهقان منش  -٢٥٤
  خرداد انقالب دستگير به اوين منتقل شده٢٥ ساله دوشنبه ٢٤مجيد نعمتي  -٢٥٥
  تير در ميدان هفت تير دستگير محل نگهداري وي نامشخص١ ساله دوشنبه ٢٤علي خلج -٢٥٦
  خرداد در تقاطع شادمان دستگير محل نگهداري وي قزل حصار٣٠ ساله شنبه ٢٢شايان منصوري -٢٥٧
 عبداهللا مومني بازداشت شد -٢٥٨
 ژيال بني يعقوب روزنامه نگار  -٢٥٩
 محسن ميردامادي -٢٦٠
 بهمن احمدي امويي   -٢٦١
 رضا کاظمي از شهرفومن -٢٦٢
 سعيد ليالز، روزنامه نگار  -٢٦٣
 .سياوش سليمي نژاد يکي ديگر از دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ربوده شد-٢٦٤
 زندان اوين -فرزند بهرامعلي  -ابراهيم نظري  -٢٦٥
 زندان اوين -فرزند محمود  -احسان بهروز  -.٢٦٦
 زندان اوين -فرزند حسين  -احسان دهقاني شنبه  -٢٦٣
 زندان اوين -فرزند صادق  -احمد قربان زاده  -٢٦٤
 فرزند قنبرعلي زندان اوين -احمد ولي زاده -٢٦٥
 -لـيـسـانـس         - خـرداد زنـدان اويـن          ٢٥بازداشت شده در  -فرزند محمد علي  -اکرم کبيري -٢٦٦

 خانه دار -متاهل 
 دانشجو - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت شده در  -اميد مهر انديش  -٢٦٧
داراي سـابـقـه        - تير محل نـگـهـداري نـامـعـلـوم            ١بازداشت شده در   -اميدرضا سردار زاده   -٢٦٨

 ٧٨بازداشت قبلي در خرداد 
 زندان اوين -فرزند يونس  -امير احمدي  -٢٦٩
 زندان اوين -فرزند محسن  -امير محجوبي -٢٧٠
 زندان اوين-فرزند منوچهر -امين مرادي  -٢٧١
 زندان اوين-فرزند عباس -ايمان بصيري راسته -٢٧٢
 زندان اوين -فرزند محسن -ايمان ثفقت -٢٧٣
 -فوق ديـپـلـم          - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند پرويز -بتول قربانزاده -٢٧٤

 گرافيست -مجرد 
 زندان اوين - تير  در ميدان هفت تير ١بازداشت شده در تاريخ  -فرزند شيرزاد  -بهروز فرزادي  -٢٧٥
 زندان اوين -فرزند گل محمد  -عظيمي کنده بهنام  -٢٧٦
 زندان اوين -فرزند محمد حسين  -پيمان قديمي  -٢٧٧
 زندان اوين -فرزند غالمعلي  -حامد احساني تبار  -٢٧٨
 زندان اوين -فرزند محمد  -حامد ايرانيان . -٢٧٩
 زندان اوين -فرزند اکبر  -حامد عبدلي -٢٨٠
 زندان اوين -فرزند حسين  -حسين احمدي  -٢٨١
 دانشجو - خرداد زندان اوين ٣١بازداشت شده در تاريخ  -حسين بيگلر حسني  -٢٨٢
 زندان اوين -فرزند محمد  -حسين زينلي سرليه  -٢٨٣
 زندان اوين -فرزند صمد  -حميد قزويني  -٢٨٤

 زندان اوين -فرزند امان اهللا  -حميد کارخانه -٢٨٥
 زندان اوين -فرزند مسعود  -حميدرضا محمدوالي  -٢٨٦
 زندان اوين -فرزند علي  -حميدرضا نصير پور -٢٨٧
  خرداد زندان اوين٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند صالح -داود حيدري  -٢٨٨
 زندان اوين -فرزند يوسف  -داوود قهرماني  -٢٨٩
 زندان اوين -فرزند نبي اهللا  -رامين رويگردان -٢٩٠
 زندان اوين -فرزند افشين  -رامين ساري اصالني -٣٠٠
 زندان اوين -فرزند محمود  -رامين سليمان زاده مقدم  -٣٠١
 زندان اوين -فرزند رستم  -رضا مرادي  -٣٠٢
 - خـرداد زنـدان اويـن            ٢٧بازداشت شـده در تـاريـخ              -فرزند احمد  -زهرا صادق زاده حالج -٣٠٣

 خانه دار -متاهل  -سيکل 
 - خـرداد زنـدان اويـن          ٢٢بازداشت شده در تاريخ  -فرزند حسين  -زينب کريمي بيوک بلوغ  -٣٠٤
 خانه دار -متاهل -ديپلم
 -دانشـجـو       -زندان اويـن      - خرداد٢٤بازداشت شده در تاريخ  -فرزند حسن -سارا رنجبري  -٣٠٥
 دانشجو -مجرد
 -لـيـسـانـس         -زندان اويـن        - خرداد٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند عليار  -سميه لقايي-٣٠٦

 دانشجو -مجرد 
زنـدان    - خرداد در مـيـدان انـقـالب         ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند ناصر -سوسن آل آقا  -٣٠٧
 دانشجو -مجرد  -دانشجو  -اوين 
 زندان اوين -فرزند سيدجمال  -سيد آرمين مير خواجه الدين  -٣٠٨
 زندان اوين -فرزند سيد احمد  -سيد محمد رئوف صفاري -٣٠٩
 زندان اوين -فرزند سيد احمد  -سيد هادي شاه واليتي -٣١٠
 دانشجو -زندان اوين  -شاهين رجب زاده منفرد -٣١١
 زندان اوين -فرزند علي همت  -شاهين ميرزايي -٣١٢
 زندان اوين -فرزند فرمان  -شمس اهللا ميانه دري -٣١٣
 زندان اوين -فرزند محمد علي  -شهاب حسارات  -٣١٤
 محل بازداشت نامعلوم - تير ٧ خرداد در ميدان ٣١بازداشت شده در تاريخ  -صابر اميري -٣١٥
 -ديپلـم      - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند بهمن  -صديقه گلشن لطفي-٣١٦

 حسابدار -مجرد 
 - خـرداد زنـدان اويـن            ٣٠بـازداشـت شـده در تـاريـخ                -فرزند فضـل اهللا          -عاطفه نصيري -٣١٧

 شاغل در کتابفروشي -متاهل  -ليسانس 
 زندان اوين -فرزند خدابخش  -علي افشار  -٣١٨
 زندان اوين -فرزند حنيف  -علي حبيبي  -٣١٩
 زندان اوين -فرزند محمد حسين  -عليرضا جمال اسفرجاني نژاد  -٣٢٠
 -ديـپـلـم        - خرداد زندان اويـن      ٣٠بازداشت در تاريخ  -فرزند جواد  -فاطمه خواجه نصيري -٣٢١

 دانشجو -مجرد 
 خانه دار -متاهل  -ديپلم  - خرداد زندان اوين ٢٥بازداشت در تاريخ  -فرزند خليل  -فرزانه رنجبري  -٣٢٢
 دانشجو -مجرد  -دانشجو  - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت در تاريخ  -فرزند اسماعيل  -فرناز کماني -٣٢٣
 -زنـدان اويـن         - خـرداد    ٣٠بازداشت شده در تاريخ   -فرزند حسن  -فهيمه رمضاني افشار  -٣٢٤
 شاغل در توليدي چاپ پارچه -متاهل  -ديپلم 
 زندان اوين -فرزند بهرام  -کامران ايرواني -٣٢٥
 ٢٠٩بند  - خرداد بهارستان ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -کامران برهاني  -٣٢٦
 زندان اوين -فرزند فرج  -کرامت اهللا زارعيان جهرمي  -٣٢٧
 زندان اوين -فرزند کيومرث  -کيوان راوي-٣٢٨
فوق ديپـلـم    - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند احمد  -ليال سلماني پور  -٣٢٩

 طراح لباس -مجرد  -
  تير زندان اوين٤بازداشت شده در تاريخ  -مجتبي محمديان -٣٣٠
 زندان اوين -فرزند غدير  -جيد اسالمي -٣٣١
 زندان اوين -فرزند داود  -مجيد زين العابدين  -٣٣٢
 زندان اوين -فرزند محمود  -مجيد عسگري -٣٣٣
 زندان اوين -فرزند علي اکبر  -مجيد معتمد زاده -٣٣٤
 زندان اوين -فرزند بيرامعلي  -مجيد وهاب -٣٣٥
 زندان اوين -فرزند مسعود  -محرمعلي افشاري -٣٣٦
 زندان اوين -فرزند رجبعلي  -محسن بابايي-٣٣٧
 زندان اوين -فرزند محمد مهدي  -محسن لطيفيان -٣٣٨
 زندان اوين -فرزند حسين  -محسن نوروزي مازندراني نژاد -٣٣٩
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 : تلفن تماس و شماره حسابهای کمک مالی
 

کمک ھای خود را میتوانید بھ این حسابھا واریز کنید و یا از 
طریق تماس با واحدھا و مسئولین حزب در کشورھای 

  . مختلف تماس بگیرید و راھنمائی بخواھید
 :شماره حساب ھا

 
 :انگليس

Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جیرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank  
 

میتوانید از طریق دوستانتان در :  اگر از ایران ارسال میکنید
شماره تلفن خارج بھ حساب ھای فوق واریز کنید، و یا با 

  تماس بگیرید تا راه ھای دیگر را ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
 .بھ شما معرفی کنیم

تقاضا میکنیم در ھمھ موارد میزان و مشخصات مبلغ واریز 
 . شده و اسمی کھ باید اعالم شود را  بھ ما اطالع دھید

 سيد علی پينوشه
 !ايران شيلی نميشه

دانشـجـوي روزنـامـه         -زنـدان اويـن         - تير ٧ تير در ميدان ١بازداشت شده در تاريخ   -محمد اسماعيل حق پرست-٣٤٠
 نگاري دانشگاه آزاد

 زندان اوين -فرزند ارسالن  -محمد باقر بخشي-٣٤١
  ساله١٧ -زندان اوين  - خرداد در حوالي خيابان بهبودي ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -محمد بديعي-٣٤٢
 زندان اوين -فرزند ماشااهللا  -محمد جواد مهرداديان -٣٤٣
 زندان اوين -فرزند حسين -محمد حاجي زاده  -٣٤٤
 زندان اوين -فرزند اسماعيل -محمد حسن گل پسند-٣٤٥
 زندان اوين -فرزند علي اکبر -محمد حسين حسيني-٣٤٦
 زندان اوين - تير در ميدان بهارستان ٤بازداشت شده در تاريخ  -محمد درمناکي فراهاني-٣٤٧
 زندان اوين -فرزند محمد امير  -محمد رضواني ناظري -٣٤٨
 زندان اوين -فرزند محمد  -محمد مهدي يوسفي -٣٤٩
 زندان اوين -فرزند حسين  -محمد ميراحمد -٣٥٠
 زندان اوين -فرزند محمود  -محمدرضا بيات  -٣٥١
 زندان اوين -فرزند محمد حسن  -محمدرضا کاوياني -٣٥٢
 زندان اوين -فرزند ماشااهللا  -محمدرضا کوهيني تفرشي -٣٥٣
 زندان اوين -فرزند مسعود  -محمدرضا مرادي مجاهد-٣٥٤
 زندان اوين -فرزند قنبرعلي  -محمدعلي ولي زاده -٣٥٥
 -مـجـرد    -ديپلم   -زندان اوين  - خرداد  ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند نوروزعلي -مرضيه بهرامي کوشکي -٣٥٦

 شاغل در کتابفروشي
 ودانشج -متاهل  -دانشجو  - خرداد زندان اوين ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند محمد -مريم محمدي -٣٥٧
 زندان اوين - خرداد در ميدان انقالب ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -فرزند حسن  -مصطفي شجري -٣٥٨
 محل نگهداري نامعلوم -فعال دانشجويي  -مصطفي فتاحي -٣٥٩
 خانه دار -متاهل  -ديپلم  - خرداد زندان اوين ٢٦بازداشت شده در تاريخ  -فرزند مهدي  -مهتاب آجوداني -٣٦٠
 محل نگهداري نامعلوم -عضو ستاد مركزي مهندس موسوي  -مهدي درويشي -٣٦١
 زندان اوين -فرزند جليل  -مهدي رجب سلوکات -٣٦٢
 زندان اوين -فرزند محمد تقي  -ميثم محمدحسن نقاش  -٣٦٣
 زندان اوين -فرزند محمود  -ميالد قريبيان -٣٦٤
 زندان گوهردشت - خرداد  در خيابان جيحون ٣٠بازداشت شده در تاريخ  -نويد احدي -٣٦٥
 زندان اوين - خرداد  در ميدان فاطمي ٢٤بازداشت شده در تاريخ  -وحيد جراحي -٣٦٦
 زندان اوين -فرزند موسي  -وحيد محمدي -٣٦٧
 زندان اوين -فرزند دوستعلي  -وحيد نوري -٣٦٨
 زندان اوين -فرزند يوسف  -يعقوب شائوليان  -٣٦٩
 رضا عرب دانشجوي دانشگاه مازندران -٣٧٠
 روح اهللا شهسواراز مشهد-٣٧١
هـاي اعـمـال شـده            هاي اخير و خشونـت   نفر از زناني که روز ششم تيرماه در اعتراض به بازداشت۲۰بيش از -٣٩١-٣٧١

عليه معترضان، در پارک الله تهران گرد هم آمده بودند، از سوي نيروي انتظامي دستگير شدنـد کـه اسـامـي آنـهـا هـنـوز                       
 .*منتشر نشده است

 موسوی بهانه است
 !کل رژيم نشانه است

 !مرگ بر ديکتاتور

 !مرگ بر خامنه ای

 !به حزب کمونيست کارگری بپيونديد

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
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     www.wpiran.org: سايت حزب    
      www.rowzane.com:  سايت روزنه      

    www.anternasional.com:نشريه انترناسيونال          
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد          

 
 :  آدرس تماس با حزب    
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  آدرس پستي 
I.K.K 

Box: 2110 
127 02 Skärholmen - Sweden 

 آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

حزب کمونیست کارگري بمنظور قدرت گیري هر چه بیشتر جنبش 
انقالبی مردم، تثبیت دستاوردهاي آن، و تسهیل پیشروي آن در جهت 

مفاد زیر را بعنوان ده خواست فوري و  سرنگونی جمهوري اسالمی
   :حداقل مردم اعالم میدارد

بازداشت و محاکمه علنی آمرین و عاملین کشتارهاي اخیر و کلیه  -1 
 جنایات جمهوري اسالمی در سی سال گذشته  

 آزادي زندانیان سیاسی -2
 لغو مجازات اعدام  -3
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسیتی -4
برابري کامل . لغو کلیه قوانین ضد زن و تبعیض آمیز علیه زنان -5

 حقوق زن و مرد 
جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی، و از آموزش و  -6

آزادي کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر . پرورش
 خصوصی افراد 

آزادي بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات،  -7
 تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب   

برسمیت شناسی حقوق مساوي براي همه شهروندان ایران مستقل  -8
 از مذهب، زبان، و یا قومیت و ملیت 

محاکمه آیت اهللا ها و مقامات حکومتی و ایادي آنان بجرم غارت  -9
 و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان     

تامین و تضمین یک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها  -10
افزایش فوري . و امکانات در پیشرفته ترین جوامع براي همه شهروندان

 حداقل دستمزد و حقوق به یک میلیون تومان 
اینها خواستهاي حداقل و . این فرمان جنبش آزادیخواهانه مردم است 

فوري مردمی است که در صفوف میلیونی به خیابان آمده اند و شعار 
این حداقل شرایطی است که . مرگ بر جمهوري اسالمی سر داده اند

هرکس که داعیه همگامی با اعتراضات مردم را دارد باید از آن دفاع 
 .کند

مردم ایران براي تحقق این خواستها و سرنگونی جمهوري اسالمی با 
 . قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد
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 ده خواست فوری مردم


