
  

 تازه ترين اخبار و مقاله ها 

 یک زندانی سياسی دچار حمله قلبی شد» 
حال چند تن از مجروحين انفجار اهواز وخيم               » 

  گزارش شده است
ضد و نقيض گويـی هــای رژیـم اســالمی در               » 

  مورد انفجار شهر اهواز
  شنيده شدن صدای انفجار در شهر اهواز» 
درصــد مـردم عـراق در          61مشارکت بيش از    » 

  همه پرسی قانون اساسی
قانون اساســی            »  همه پرسـی پيـش نــویس 

  عراق پایان یافت
ــت         »  ــل اقام ــاز در مح ــد گ کشــف ماســک ض

  تروریستهای اسالمی در هلند
ــازى          »  ــرح جداس ــه ط ــان ب ــتراض دانشجوي اع

  دختران و پسران

 
تازه ترين اخبار ما را در سايت يا 

  وبالگ خودتان بگذاريد

 
 

 حقوق بشر

قطعنامـــه پارلمـــان اروپـــا در محکوميـــت      
ــران    نماینــدگان   :  نقــض حقــوق بشــر در ای

اکتبر با تصویــب یـک       13پارلمان اروپا روز جمعه     
مر                 قطعنامه شديداللحن ، نقض شدید و مست

  ...حقوق بشر در
 

قوق بشــر               قطعنامه کانادا عليه نقـض ح
خبرگزاری رویتر از اوتاوا گـزارش داد          :  در ایران 

ــه           ــه ای علي ــادا در نظــر دارد قطعنام ــت کان دول
  ...نقض حقوق بشر در ایران به

 
ضرب و شتم ، شـکنجه و تهدیـد زنـدانيان             

کميته دانشجویی دفاع    :  سياسی به اعدام    
از زنــدانيان سياســی بهــروز جاویــد تهرانــی بــا    
نوشــتن شــکایت نامــه ای نسبــت بــه ضــرب و        

  ...شتم و
 

بــه :  زنــدانهای رژیــم اســالمی جــا ندارنــد    
شـاهرودی    "گزارش سـایت حکومـتی آفتــاب ،           

 ای    رئيس قوه قضاييه رژیم با صـدور بخشنامــه           
  ...از قضات رژیم اسالمی

 
 آرشيو حقوق بشر 

 
 مقاله ها و مقوله ها

آیا رسيدن به دمکراسی بـا هزینـه هـای                
احتمــالی کــه دارد ارزش پيگــيری دارد یــا  

کاوه شيرزاد سخنگوی حزب دمکـرات            :  خير ؟  
ــران دوســت خــوبم آوای ســکوت در نوشــتار      ای
پيشيــن وبالگــم کــه اختصــاص بــه مطلــبی بــا          

  ...عنوان
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Saturday 15 October 2005برابر با  1384مهر  23, شنبه

 حال چند تن از مجروحين انفجار اهواز وخيم گزارش شده است

ر        رد ب الم ک واز اع م اسالمی در اه دار رژی فرمان
واز                     مه اه بل پاساژ کرا  75اثر دو انفجار در مقا

روح و     ر مج د    5نف ده ان ه ش ر کشت ع . نف مناب
ین              ن از مجروحين ا د ت خبری از وخامت حال چن

د     ی دهن زارش م ه گ ار     . حادث دت انفج ر ش ر اث ب
عاع ده        ا ش اری و اداری ت اکن تج ای ام يشه ه ش

 .متری شکسته شده است

رای                     واز ب مردم اه ه  انفجار بمب دوم در حالی ک
ند،                    ده بود کمک به مصدومان انفجار بمب اول آم

 .رخ داد و تلفات اين حادثه را باال برد

 . دو پژو، يک رنو و يک پيکان کامال در آتش سوخته است

ل واز منتق های اه اير بيمارستان  ان و س را ، رازی و گلست تانهای الزه ه بيمارس مجروحان ب
 خبرگزاری حکومتی مهر. شده اند

  ضد و نقيض گويی های رژیم اسالمی در مورد انفجار شهر اهواز: خبر قبلی 
  یک زندانی سياسی دچار حمله قلبی شد: خبر بعدی 

 
  چاپ کنيد    |    بازگشت به برگ نخست    |    فرستادن خبر برای دوستان  

وق

در
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/ در راستای خدمت ، یا خيانت بـه ایـران                 

حــزب دموکــرات   :  قــدرت، خــدمت ، خيانــت      
هنگـــامی کـــه طـــرح    www.irandp.orgایـــران  

دیوارهای جداسازی و تجزیه ایران از آذربایجــان        
  ...تا قزوین و تهران کشيده ميشود،

 
سه نگرانـی، سـه پرونـده                   سه مسئلـه، 

مسعـود  :  رژيم اسالمی در شورای امنيت       
عضــو آميتــه مرآــزي حــزب دمكــرات     -مجــيري 

در حالي آه تيتر همه         www.irandp.orgايران  
  ...نشريات و خبرهای خبرگزاريها در

 
سيله بـه           :  اطالعيه نشست بـرلين     بـدین و

جمعـی   : رســاند  اطالع هموطنان آزادیخواه می        
رفرانـدوم در روزهـای        از حاميان فراخـوان ملـی          

  ...و 24شنبه و یكشنبه 
 

 آرشيو مقاله ها و مقوله ها 

 
 
 

  تماس با ما و ارسال خبر
 
 

  آدرس پست الکترونيک
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