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  آئين نامه قوه قضائيه یعدم اجرا

ايران اعالم كرد  یدادگستر یكانون وكال یاتحاديه سراسر
كانون وكال  یقوه قضائيه برا یكه از سو یا نامه كه آئين

. تصويب شده، غيرقانوني است و آن را اجرا نخواھد كرد
كانون وكالي  یبھمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسر

ئين نامه را ھيچ گاه اجرا نخواھيم اين آ: "دادگستري گفت
 یو." كرد، چرا كه معتقديم بر اساس قانون تنظيم نشده است

ادامه داد اين آئين نامه دو اشكال اساسي دارد، اول اينكه بر 
اساس قانون بايد اين آئين نامه را كانون وكال پيشنھاد و 

كرد، در حالي كه ما ھيچ  رئيس قوه قضائيه تصويب مي
كه اين آئين نامه با قانون اليحه  دوم اين! نداديم یپيشنھاد

استقالل كانون وكال، قانون كيفيت اخذ وكالت و قانون اساسي 
  . در تضاد است

  
  محاکمه به شيوه جمھوری اسالمی

زندان اوين دانشجوی  ٢٠٩بنابه گزارشات رسيده از بند 
دادگاه   ٢٨برای محاکمه به شعبۀ   زندانی مھسا نادری

ای معروف به  محمد مقيسه رده شد و توسط انقالب ب
اين فرد از اعضای ھيئت مرگ قتل . محاکمه شد) ناصريان(

زندانی سياسی . باشد می ١٣۶٧عام زندانيان سياسی تابستان 
مھسا نادری ھمراه با وکيلش خانم ستوده در دادگاه انقالب 

ولی از حضور خانواده نادری در دادگاه . حاضر شد
تشکيل  ٩:  ۴۵دادگاه حوالی ساعت . ت شدفرزندشان ممانع

دادگاه با فريادھای وحشيانه و غير انسانی محمد . شد
او خطاب .  دادگاه انقالب آغاز شد ٢٨ای رئيس شعبۀ  مقيسه

ھا را  تو محارب ھستی ، اين: "به دانشجوی زندانی می گفت
چنان به تھديد  و ھم" ھا زنده بماند بايد بکشيم، نبايد کسی از آن

  .توھين اين دانشجوی زندانی ادامه داد و
اتھاماتی که بازجويان اطالعات، سعيد شيخان و علوی به 

شرکت در مراسم خاوران، : اند مھسا نادری وارد کرده
 .محاربه، تبليغ عليه نظام است

دانشجوی زندانی تمامی اتھامات نسبت داده شده را رد کرد و 
و ھيچ دليلی  ھا را ساختگی و غير واقعی دانست ھمۀ آن

 ھا وجود ندارد  برای اثبات آن
ای معروف به  برخورد وحشيانه و غير انسانی محمد مقيسه

ناصريان به حدی شديد بود که باعث اعتراض خانم ستوده 

ای، خانم ستوده را نيز  مقيسه. وکيل دانشجوی زندانی شد
چندين بار به بازداشت تھديد کرد و مانع دفاعيات وی از 

  . دش موکلش می
ای معروف به ناصريان از اعضای ھيئت مرگ  محمد مقيسه

به شھادت بازماندگان اين کشتار، در . باشد می ۶٧سال 
   عليرغم. ھزاران زندانی سياسی قتل عام شدند ۶٧تابستان 

ھای حقوق بشری برای دستگيری، محاکمه  خواست سازمان
رد آمرين و عاملين اين قتل عام، ھنوز در اين مو  و مجازات

ھای  در نقش قاضی ھا نه تنھا اقدامی نشده، بلکه بعضی از آن
وزارت اطالعات مشغول به کار ھستند و تا به حال چندين 
زندانی سياسی با اتھامات واھی و بدون برخوداری از حق 

 .اند ھا زندان محکوم کرده دفاع و وکيل به سال
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ضمن درج اين 

ش، دستگيری، شکنجه، ادامه بازداشت و محاکمه بر گزار
فردی بنام  اساس قانون محاربه و برخوردھای غير انسانی 

ای را محکوم کرده و از دبير کل و کميسر عالی حقوق  مقيسه
بشر سازمان ملل خواسته است برای رسيدگی به وضعيت 
زنان زندانی سياسی که در شرايط غير انسانی به سر 

  .دام فوری نمايدبرند، اق می
  

  سھراب ما نمرده، واليت است که مرده
ھای رسيده، شب گذشته ساکنان محله آپادانای  به گزارش

شام "تھران، محل زندگی سھراب اعرابی، برای سھراب 
  .گرفتند" غريبان

: دادند شعار می ٢٣تا حدود  ٢٢ساکنان اين محله از ساعت 
ما نمرده، واليت  سھراب"و " مرگ بر ديکتاتور"، "اکبر هللا"

چنين از ورودی شھرک آپادانا تا مقابل  ھم". است که مرده
  .خانه خانواده اعرابی شمع روشن چيدند

  
ھا پس از شنيدن خبر مرگ سھراب  تشديد نگرانی خانواده

  اعرابی
ھای  نفر از خانواده ١۵٠صبح امروز نيز بيش از 

و  "انقالب"دستگيرشدگان روزھای اخير، در جلوی دادگاه 
اند،  ھا ھم اكنون متوجه شده خانواده.. زندان اوين تجمع کردند

كه مزدوران رژيم آنان را ھر روز با وعده و وعيد سر 
دوانند، امروز به تجمع خود حالت اعتراضي داده و  مي
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تعدادي به داخل دادگاه ھجوم بردند و مسئولين را تھديد 
ر كردند، در صورت عدم بررسي و آزادي ھر چه سريعت

شدگان، با قفل و زنجير كردن خود در جلوي دادگاه  بازداشت
ھا از طرف  در پي اين اقدام خانواده. تحصن خواھند كرد

ھا داده  زنداني در دو ليست به خانواده ٨٠مزدوران اسامي 
  .شد و به آنھا گفته شد كه دو ھفته ديگر، مجددا، مراجعه شود

ز شنيدن خبر جان ھا نيز بعد ا چنين تعدادی از خانواده ھم
باختن سھراب اعرابی به آگاھی شاپور مراجعه کردند و 

تعدادی از . شان شدند خواستار خبر از وضيعت عزيزان
ايد الاقل  اگر فرزندانمان را کشته: "زدند مادران فرياد می

مرگ بر "ای نيز شعار  و عده." ھا را تحويل دھيد جنازه آن
  .دادند می" ای خامنه

  
  !امنيت دادسراي ويژه

بازرسي پليس "نام،  رئيس مزدور ارگان سركوب جديدي به
اعالم داشت، كه " امنيت عمومي نيروي انتظامي

ھائي كه فرزندان آنھا در جريان روزھاي اخير  خانواده
اند، وضعيت فرزندان خود را از پليس امنيت  بازداشت شده

عمومي تھران بزرگ و يا دادسراي ويژه امنيت پيگيري 
وي ادامه داد كه ليست افرادي كه توسط پليس دستگير . كنند

شده باشند در اختيار پليس امنيت عمومي تھران بزرگ قرار 
و اسامي تمام افراد بازداشتي در اختيار دادسراي ويژه . دارد

توانند مساله  ھا از اين طريق مي و خانواده. امنيت است
رد كه در در ادامه وي تائيد ك. فرزندانشان را پيگيري كنند

روزھاي گذشته از طرف مامورين رنگارنگ سركوب 
ھاي مردم صدمه وارد  رژيم، به تعدادي از امكان و اتوموبيل

در حال " ناجا"شده، و گفت كه اين مسائل توسط بازرسي كل 
  . پيگيري است

  
  نداند، چه كسي بايد بداند؟" رئيس"

 رئيس كل دادگستري استان تھران، روز گذشته اعالم كرد،
كه تا كنون دو مرتبه از بندھاي عمومي، زندان اوين، ديدار 

در اين ديدارھا نيز مالقات و مذاكراتي با برخي . كرده است
وقتي از آقاي رئيس پرسيده . شدگان داشته است از بازداشت

 ١٨شد، كه چه تعداد بازداشتي در رابطه با تظاھرات روز 
اطالعي كرد و  وي اظھار بي برند؟  تير، در زندان بسر مي

  .ندارم یاز تعداد دقيق بازداشت شدگان خبرگفت 
  

ھيچ دانشجويی احضار نشده : دروغ پردازی رئيس دانشگاه
  !است

ھا دانشجوی  ای در مورد ده در حالی که اخبار نگران کننده
بازداشت شده طی يک ماه گذشته، از گوشه و کنار به گوش 

دستگير  رسد و ھر روز دانشجوی جديدی احضار يا می
شود، فرھاد رھبر رئيس دانشگاه تھران نه تنھا بازداشت  می

گسترده دانشجويان را تکذيب، بلکه احضارھای دست جمعی 
 .آنان به کميته ھای انضباطی را ھم رد کرد

وی که به گفته تعدادی از نمايندگان مجلس جمھوری 
هللا و لباس شخصی را برای  اسالمی، نيروھای انصار حزب

انشجويان به دانشگاه فراخوانده، پيش از اين منکر سرکوب د
خرداد به  ٢۵نقش و اطالع خود از حمله خونين دوشنبه 

او در ھمين راستا ديروز ضمن . کوی دانشگاه شده بود
ھای وارده به کوی دانشگاه در  اعتراف به ابعاد و خسارت

به کميته  يینشجوتاکنون ھيچ دا: خرداد گفت ٢۵روز 
 .ھا معرفی نشده است اهانضباطی دانشگ

ھا به منظور  ست مسئوالن وزارت علوم و دانشگاه گفتنی
ھا،  ھا و بستن فضای دانشگاه سرپوش گذاشتن بر سرکوب

امسال زودتر از زمان قانونی دانشجويان را به تعطيالت 
با اين ھمه نيروھای وابسته به دولت . تابستانی فرستادند

ھای خودسرانه  داشتکماکان به احضار دانشجويان و باز
  .ادامه دارد

  
  ھا ادامه احضار دانشجويان به كميته انضباط دانشگاه

رئيس دانشگاه شيراز تاكيد كرد كه مسائل و حوادث اخير اين 
و پس از آن با . شود دانشگاه در كميته انضباطي بررسي مي

تا ديگر اين دانشجويان . دانشجويان برخورد خواھد شد
اين مزدور فرھنگي ادامه . ادامه بدھند را" تخلفات"نتوانند 

داد كه كميته انضباطي فرآيندي مستقل در دانشگاه است و ما 
  ! در جريان مسائل نيستيم

رئيس دانشگاه صنعتي اصفھان اعالم داشت، پس از تكميل 
به كميته انضباطي احضار " خاطي"ھا، دانشجويان  پرونده

ن به معناي وي ادامه داد، احضار دانشجويا. خواھند شد
مجازاتشان نيست بلكه آنھا بايد تفھيم اتھام شوند، پس از آن 

وي در ! گيري خواھد شد در رابطه با دانشجويان تصميم
ادامه ميزان خسارات وارده به دانشگاه را نزديك به دو 

  . ميليارد تومان برآورد كرد
معاون دانشجودي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، نيز 

ضار دانشجويان به كميته انضباطي اعالم ضمن تكذيب اح
داشت كه ھنوز در مرحله پيگيري ھستيم، بعدا بطور رسمي 
در تابلوي اعالنات نام دانشجوياني كه به كميته انضباطي، 

  . شوند، اعالم خواھد شد احضار مي
رئيس دانشگاه بيرجند، اعالم داشت كه ھم اكنون دانشگاه 

باشد،  اطي نيز تعطيل ميتعطيل است، در نتيجه كميته انضب
  . پس از تعطيالت اين مساله پيگيري خواھد شد

  
  نام كيانوش آسا  نام گذاري يك پارك به

روز گذشته با شركت تعدادي از دانشجويان، دانشگاه علم و 
صنعت تھران، پارك بين سلف دختران و پسران دانشگاه، به 

با توجه به تعطيالت دانشگاه . اري شدنام شھيد آسا ، نام گذ
تعداد زيادي از دانشجويان نتوانستند در اين مراسم شركت 
داشته باشند، دانشجويان حاضر در اين مراسم با خواندن يك 

  . بيانيه اين مراسم را به پايان رساندند
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  يیبي خبري از يك فعال دانشجو
يروھاي گويند، ھفته گذشته ن فعاين حقوق بشر در ايران مي

امنيتي در شھر كرج به خانه برخي از فعالين سياسي و 
اند، از  اي را بازداشت كرده دانشجوئي يورش برده و عده

از دانشگاه  ٧٩جمله عليرضا باقري، دانشجوي اخراجي سال 
اش در گوھردشت كرج دستگير و به  ابھر در منزل مسكوني

گيري عليرغم مراجعه و پي. مكان نامعلومي برده شده است
خانواده وي تا كنون ھيچ اطالعي از سرنوشت وي در 

  . دسترس نمي باشد
  

   يیبازداشت سه فعال دانشجو
بنا بر اخبار رسيده از تبريز سه فعال دانشجوئي، طي 

احسان نجفي، . اند روزھاي گذشته در اين شھر دستگير شده
تيرماه در منزل  ١٨دانشجوي برق دانشگاه تبريز روز 

مزدوران امنيتي رژيم . ر خوي دستگير شداش شھ مسكوني
كه با تعداد زياد و چندين خودرو به خانه وي رفته بودند با 
شكستن درب ورودي وارد خانه شده و سريعا وي را دستگير 

احسان سال گذشته نيز دستگير و به مجموعا سه سال . كردند
  .زندان محكوم شده بود

تيرماه  ١٧نيز فراز زھتاب دانشجوي حقوق دانشگاه تبريز 
حين خروج از دانشگاه با كمك مزدوران حراست دانشگاه 

نيز سال گذشته  یو. تبريز و معاونت دانشجوئي دستگير شد
روز در زندانھاي رژيم جمھوري اسالمي  ١٠٥نزديك به 

. سال زندان محكوم شده بود ٣سپري كرده و مجموعا به 
حقوق اي بود، وي دانشجوي  دانشجوي ديگر آيدين خواجه

مامورين امنيتي در ابتدا موفق به . باشد دانشگاه تبريز مي
تيرماه جھت  ١٨دستگيري وي نشده بودند، خودش روز 

اطالع از وضعيت خودش به بخش اطالعات در زندان تبريز 
كند، در آنجا سريعا دستگير و به مكان نامعلومي  مراجعه مي

روز  ١٠٥آيدين نيز سال گذشته نزديك به . منتقل شده است
ھاي رژيم بسر برده، و در مجموع به سه سال  گاه در اسارت

  . زندان محكوم شده بود
  

  انتقال يك زنداني به بند عمومي اوين
خبرنامه اميركبير امروز خبر داد كه ، جعفر ابراھيمي از 

روز بازداشت  ٣٣فعاالن كانون صنفي معلمان پس از گذشت 
بند عمومي زندان اوين  به ٢٠٩و پايان دوره بازجوئي از بند 

جعفر ابراھيمي، دبير آموزش و پرورش . منتقل شده است
شھريار و فعال كانون صنفي معلمان، در رابطه با 

ھاي صنفي خود در جھت احقاق حقوق فرھنگيان در  فعاليت
اوين منتقل  ٢٠٩به بند  خرداد دستگير و ٢٠تاريخ چھارشنبه 

  .شده بود
   

  تصويرھا در صدا وسيماليست بلند باالي ممنوع ال
گزارش روزنامه اعتماد، پس از تحوالت تازه بعد از به 

سيماي  نفره افرادي كه صدا و ١٠٠نمايش انتخاباتي، ليست 

مصاحبه كرده و يا  ھا توانست با آن جمھوري اسالمي نمي
نفر  ١٢٠٠آنان را در تلويزيون نشان بدھد، تا روز گذشته به 

  . افزايش يافته است
  

  محاکمه کارمند سفارت بريتانيا امکان
مشارکت در "حسين رسام کارمند سفارت بريتانيا به اتھام 

اقدام عليه "و " ھای خيابانی در تھران اندازی اعتراض راه
  .محاکمه خواھد شد" امنيت ملی

عبدالصمد خرمشاھی وکيل حسين رسام گفته است که تاکنون 
ھا  بازجويیدر جريان اتھامات موکلش قرار نگرفته، زيرا 

  .باشند می" محرمانه"کامال 
خبرگزاری فارس نيز اعالم کرده است که رسام به نقش خود 

  .کرده است" اعتراف"در بحران اخير ايران 
  

 قرارداد خط لوله گاز نابوکو بدون حضور ايران امضا شد
قرارداد احداث خط لوله گاز نابوکو روز دوشنبه در آنکارا، 

، "رجب طيب اردوغان"مضای بدون حضور ايران، به ا
، نخست وزير "سرگئی استانيشو"نخست وزير ترکيه، 

گوردون "، نخست وزير رومانی، "اميل بوک"بلغارستان، 
 ورنر فايمان، "، نخست وزير مجارستان و "باجنايی

  .صدراعظم اتريش رسيد
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين خط لوله سه ھزار 

به  ٢٠١۴رود در سال  ظار میو سيصد کيلومتری که انت
برداری برسد، با حمايت اياالت متحده و به منظور  بھره

کاستن از ميزان وابستگی کشورھای اروپايی به گاز روسيه 
  .شود ساخته می

اياالت متحده آمريکا پيشتر مخالفت خود را با مشارکت ايران 
در اين پروژه و انتقال گاز ايران از طريق آن اعالم کرده 

   .بود
احداث خط لوله انتقال گاز نابوکو عالوه بر آن که گاز مورد 

ميليون يورو  ۴۵٠کند ساالنه تا  نياز ترکيه را نيز تامين می
  .درآمد ترانزيتی برای اين کشور به ھمراه دارد

زاده، مديرعامل شرکت ملی  روز دوشنبه رضا کسايی
غيراقتصادی خواندن پروژه "صادرات گاز ايران، با 

ھايی از بلغارستان، ترکيه، آلمان،  از تمايل شرکت" ونابوک
پيش از . ايتاليا و اتريش برای خريد گاز از ايران سخن گفت

ھای  کنار گذاردن رسمی ايران از پروژه خط لوله نابوکو مقام
جمھوری اسالمی ھمواره بر اھميت اين پروژه تاکيد 

 .کردند می
  

 ئزھای جنگی اسراييل از کانال سو کشتیعبور 
دو کشتی جنگی اسراييل به گفته مقامات اسرائيلی و مصری 

شود اين حرکتی  گفته می. شنبه از کانال سوئز گذشتند روز سه
است تا به ايران نشان داده شود که اسرائيل در صورت لزوم 

  .تواند تيررس خود را گسترش دھد می



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ٢٣  )اق

  

ايست که با اتصال دريای مديترانه به  کانال سوئز، دروازه
به . سازد ی سرخ، راه عبور به خليج فارس را ميسر میدريا

دھد که در صورت لزوم با  اين ترتيب اسرائيل نشان می
تواند خود را در عرض چند روز  استفاده از کانال سوئز می

  .ھای ايران برساند به آب
ھای جنگی اسرائيلی از کانال  اين اولين باری نيست که کشتی

ھای اخير اولين  است که در ھفته گذرند، اما نکته آن سوئز می
باريست که اين خبر، البته به طور غير رسمی، منتشر 

  .شود می
يکی از مقامات مصری کانال سوئز نيز اين خبر را تأييد 

  .کرد
  

  زاھدان اعدام شدند نفر در ١٣
نفر از  ١٣شنبه  به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه

  .ر زندان زاھدان به دار آويخته شدنداعضای گروه جندهللا د
  

عبدالحميد ريگی، برادر عبدالمالکی ريگی، رھبر جندهللا 
اما به داليل اعدام شود، نفر  ١٣قرار بود به ھمراه اين 

  .به تعويق افتاده استامعلومی ن
  

نفر در مال عام به دار آويخته شوند،  ١٣ابتدا قرار بود اين 
اعتراضات مردم،  گيری  اما سرکوبگران رژيم از ترس اوج

يكي از به گفته . مراسم اعدام را در زندان زاھدان انجام دادند
در شرايط بحراني و موج اعتراضات مردمي ، فعالين سياسي

اختناق و سركوب به  ايران كه ھمه مردم از زاينده حاكم برف
در ھمه جا شعار مرگ بر ديكتاتور را فرياد  اند و تنگ آمده

حاکی از نشيني آشكار حكومت ايران  اين عقب ،كنند مي
اعتراضات اجتماعي و ممانعت  یگير وجنگرانی نسبت به ا

اين  از شروع موج جديدي از اقدامات خشونت آميز در
  .تاسمنطقه 

  
  يکی ديگر از ناپديدشدگان: ميلی –خبر ای 

شدگان تجمع مسجد قبا به بھانه تصادف و  يکي از بازداشت
يکي از  وضعيت . ست بستريپارگي رحم در بيمارستان 

" ترانه موسوی"با نام  ٨٨وھفتم خرداد  دستگيرشدگان بيست 
فردی ناشناس پس از يک ماه، . نامعلوم است ١٣۶٠متولد 

در تماس تلفنی به مادر او گفته است، ترانه به دليل پارگي 
ست اما خانواده او  رحم در بيمارستان خمينی کرج بستری

مارستان نيز نتوانستند از فرزندشان پس از مراجعه به اين بي
  .خبري بگيرند

خرداد دستگير شده بود، ضمن  ٢٧يک شاھد عيني که روز 
نيروھای : "گويد برشمردن خصوصيات ظاھری ترانه، مي

خرداد من و تعدادي  ٢٧ضد شورش و لباس شخصی روز 
ھايی به ساختماني در  از دستگيرشدگان را سوار بر ون

بردند و به آزار جسمي و روحي ما  اطراف ميدان نوبنياد
برخی از دستگيرشدگان را در ھمان بعدازظھر به . پرداختند

ترانه . زندان اوين منتقل کردند اما من و بقيه را آزاد کردند
من و . بازجويی او بيش از ھمه طول کشيد. در ميان ما بود

تعدادي را ھمان شب آزاد کردند و تعدادي را نيز پيش از 
اما نيروھای لباس . به جاھای ديگری فرستادند آزادی ما

جا نگه داشتند و حتا به او اجازه  شخصي ترانه را ھمان 
  .ندادند با مادرش تماس بگيرد

  

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
  مرگ بر جمھوری اسالمی

 کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

 
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .ھر ھفته پخش خواھد شد

شب به وقت  ٢٠/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
ھمان شب و  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  .روز بعد خواھد بود ١٢صبح و  ٧نيز 
ھای  ار برنامهدر روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکر

 .روزھای قبل پخش خواھد شد
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره
  تنزاويه آن

  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


