
 

 minority.org-info@fadaian       ٣۵ ی شمارهنامه خبر ويژه 
یان  دا ت(سازمان   info@radioshora.org         )اق

  
  ١٣٨٨ مرداد ٢

  
  /http://72.41.178.79:  آدرس اينترنتی سايت خبرنامه

  
  ی جوانان کرمانشاھی با پليس و نيروھای امنيتی مقابله

تير حوالی ساعت ھفت بعد از ظھر  ٣١روز چھارشنبه 
درگيری شديدی بين نيروھای پليس و جمعی از جوانان در 

در اين درگيری پليس . شھرک آناھيتا در کرمانشاه روی داد
تنھا با استفاده از مزدوران بسيجی و ضد شورش توانست 

در اين روز تعدادی از جوانان . ان را متفرق کندجوان
  . دستگير شدند

  
بازداشت فريبرز رئيس دانا و ممانعت از برگزاری سالگرد 

  احمد شاملو 
طاھر و  انتظامی ايران، با محاصره کردن امامزاده ماموران

گورستان واقع در آن، روزچھارشنبه دوم مردادماه، مانع از 
لگرد درگذشت احمد شاملو، مراسم ھشتمين سا برگزاری

 فرخنده حاجی زاده، نويسنده .شاعر نامدار ايرانی، شدند
روز چھارشنبه را   شاعر که تصميم به شرکت در مراسم و

بعد از ظھر امروز، از چند : "گفت راديو فردا داشت، به
احمد شاملو،  از آغاز گردھمايی بر سر آرامگاه قبل ساعت

نيروھای امنيتی و انتظامی  انبوھی از خودروھای متعلق به
از ورود مردم و نيز ھر گونه وسيله نقليه ای به محوطه  مانع

  ".شدند امامزاده طاھر می
خانم حاجی زاده می گويد که پليس پيش از آغاز مراسم 
بزرگداشت، فريبرز رييس دانا، عضو ھيئت دبيران کانون 

  .نويسندگان را بازداشت کرد
رسيديم متوجه  ما به محل مراسم وقتی که: "وی اظھار داشت

يک عده . شديم که پليس آقای فريبرز رييس دانا را گرفته بود
  ".ديگر از افراد را در پارک چيتگر دستگير کرده بودند ای
  

سازمان حقوق بشری عرب در  ۴٢ی مشترک  بيانيه
  محکوميت سرکوب در ايران

سازمان حقوق بشری  ۴٢ی مشترک  در بخشی از بيانيه
از کشورھای فلسطين، مصر، سوريه، بحرين، يمن،  عرب

  :لبنان، عراق، سوريه، تونس، مراکش و اردن آمده است
از منطقه  کنندهھا و مدافعان حقوق بشر امضا زمانما، سا"

عربی، انزجار شديد خود را از ھمه اشکال سبعانه سرکوبی 
ايرانی عليه جمعيت وسيعی از مردم ايران در  که مقامات

آميزبه روند انتخابات و  رات و اعتراضات مسالمتتظاھ

اين . داريم نتيجه اعالم شده آن، بکار برده اند، اعالم می
ھا نفر و بازداشت ھزاران نفر  ھا منجر به مرگ ده سرکوب

مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، کارگران، اعضای  از
  ."بشر شد جامعه مدنی و مدافعان حقوق

نده اين بيانيه متاسفند که مردم ايران کن ھای امضا سازمان"
سابق، ايثار فراوان  که برای خالصی از حکومت مستبدانه

 کردند، يک بار ديگر بايد برای خالصی از حکومت ظالمانه
بدترين . جمھوری اسالمی باز ھم به ھمان اندازه ايثار کنند

طور مرتب  نقاط تاريک دوره قبلی بوده به ھا که از خشونت
توان به  جمله می کار برده شده است، و از آن از نو به

 ھای خودسرانه، کشتارھای فرا قانونی، و شکنجه، بازداشت
ھای اجتماعی و  ھای سياسی و آزادی سرکوب مخالفت

لوای مفاھيم و اقتدار مذھبی که  فرھنگی اشاره کرد که تحت
کنند، صورت  روحانيون وابسته به قدرت از آن حمايت می

  ."گيرد می
مضاکنندگان در پايان خواھان آزادی فوری دستگير شدگان ا

  .ھا شدند ھا و شکنجه ی مقصران خشونت و محاکمه
  

المللی دفاع از  پشتيبانی نويسندگان اتريشی از روز بين
  حقوق بشر در ايران

ای  گرھارد روئيس، رئيس کانون نويسندگان اتريش در نامه
ريشی، پشتيبانی ات –خطاب به حميد صدر، نويسنده ايرانی 

ژوئيه در دفاع از  ٢۵نويسندگان اتريشی از روز اکسيون 
اين نامه تاکنون به . حقوق بشر در ايران را اعالم کرده است

  .نويسنده اتريشی رسيده است ١٢امضای 
  

  زنی در خطر سنگسار
محمد مصطفايی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر در 

گسار زنی را اطالع احتمال سن" دفاع از بی دفاع"وبالگ 
اين زن سکينه محمدی نام دارد و در زندان . داده است

او با آن که يک بار به جرم . مرکزی تبريز زندانی است
ضربه شالق محکوم شده است، اما  ٩٩رابطه نامشروع به 

شعبه ششم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقی ھنگام 
نيز منسب به  ای ديگر، اتھام زنای محصنه را بررسی پرونده

سکينه دانسته و بدون داليل کافی، حکم بر مححرميت او داده 
  .است
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در حال حاضر پرونده ايشان در اجرای : "وی نوشته است
احکام دادگستری تبريز بوده و ھر لحظه امکان دارد حکم 
سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با 

  ."ضربات سنگ و به ناحق گرفته شود
  
  ر يکی از مشاوران رضايی در زندان کشته شدپس

االمينی نجف آبادی  االمينی، پسر عبدالحسين روح محسن روح
که در انتخابات اخير از اعضای ارشد ستاد محسن رضايی 

تير  ١٨او در اعتراضات . بود، در زندان اوين کشته شد
اش اعالم شده بود، به زودی آزاد  دستگير و به خانواده

  .اش اين خبر را دريافت کردند ب گذشته خانوادهش. گردد می
  

ساله در ازای سه و نيم ميليون  ٢١تحويل جسد جوان 
  تومان 

جنايتکاران جمھوری اسالمی در جريان اعتراضات اخير نه 
ھا به قتل رساندند،  ھا و در زندان تنھا صدھا نفر را در خيابان

با باجگيری اند که  بلکه وقاحت و بيشرمی را تا جايی رسانده
. دھند ھای جان باختگان به خود پاداش نيز می از خانواده

ای از اھالی کيانشھر در  ساله ٢١سيروس عزيزی، جوان 
مناطق جنوب شرقی تھران بود که حکومت برای تحويل 
. جسدش مبلغ سه و نيم ميليون تومان درخواست کرد

ی سيروس مجبور شدند سند منزل خود را گرو  خانواده
ه و با قرض اين مبلغ را واريز و سندشان را دريافت گذاشت
  . کنند

  
ھا در  به دستگيری: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

  مھاباد پايان داده شود
ھا در کردستان  ی سرکوب و دستگيری در پی موج گسترده

تير در اعتراض به ترور رھبران حزب  ٢٢پس از اعتصاب 
سالمی، سازمان دفاع دموکرات به دست عوامل جمھوری ا

  . ای صادر کرد از حقوق بشر کردستان بيانيه
نفر از فعاالن بازار  ۴٠٠در اين بيانيه آمده است که بيش از 

و برخی از فعاالن مدنی و سياسی در ليست بازداشت سپاه 
ھا نفر از آنان تاکنون دستگير  پاسداران قرار گرفته و ده

ھا و اِعمال  از دستگيری اين سازمان نگرانی خود را. اند شده
ھا ابراز کرده و خواھان پايان دادن به  خشونت بر بازداشتی

  . آن و آزادی دستگيرشدگان است
تير نيز يک از  ٣١طبق اخبار رسيده در روز چھارشنبه 

اش  داران مھاباد به نام حسن نعيمی دستگير و مغازه مغازه
  . پلمپ شد

  
  ھفت خبرنگار کرد در زندان

گزارشگران بدون مرز در حال حاضر ھفت  طبق خبر
دو مورد از اين . برند خبرنگار کرد در زندان به سر می

احمد بحری، . ی گذشته انجام شده است ھا در ھفته دستگيری
نگار  آقايی روزنامه صاحب امتياز ماھنامه مھاباد و حسن شيخ

و کاريکاتوريست طی چند روز اخبر دستگير شده و ھنوز 
  . يت و محل آنان در دست نيستخبری از وضع

  
ھا در پی اعتراض به توھين محمد خاتمی به  دستگيری
  ھا آذربايجانی

جعفر آقا محمدی از فعالين مدنی آذربايجانی و دانشجوی اھل 
شھرستان مغان در منزل خود توسط ماموران امنيتی دستگير 
  . شد و تاکنون ھيچ اطالعی از سرنوشت وی در دست نيست

به گزارش اميرکبير، منابع محلی احتمال می دھند بازداشت 
ھای اخير  ھای ھفته دستگيری اين فعال آذربايجانی مرتبط با

ھايی  در مشگين شھر باشد که در پی پخش گسترده اعالميه
در رابطه با حقوق مدنی و زبانی و محکوميت فيلم 

از سيد محمد خاتمی، رئيس جمھور  گويی انتشار يافته جک
  .ھا صورت گرفته بود ابق در خصوص آذربايجانیس

منصور سيفی و فردين نوبخت از فعالين  ،ايلقار موذن زاده
مشگين شھر ھستند که چندی پيش توسط  مدنی آذربايجانی در

و به  ماموران اداره اطالعات اين شھر بازداشت
. ھای وزارت اطالعات در اردبيل منتقل شده بودند بازداشتگاه
ھر يک پس از تحمل بيش از يک ماه زندان روز  اين افراد

ھای سی ميليون تومانی به طور  با توديع وثيقه ٨٨تير  ١٧
  .موقت تا برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند

  
  ی عيسی سحرخيز در زندان شکنجه

پسر عيسی سحرخيز، مدير کل مطبوعات داخلی ايران در 
زندان  ھای پدرش را در دولت خاتمی خبر داد، دنده

وی در مصاحبه با راديو فردا افزود، پدرش در . اند شکسته
ھا خواسته  تماس تلفنی کوتاھی با اعضای خانواده خود از آن

وی گفته است . اقامه دعوا کنند" نوکيا"است که عليه شرکت 
گيری از  که ماموران امنيتی جمھوری اسالمی با بھره

و بازداشت ھای تجسس اين شرکت موفق به رديابی  تکنيک
  .انبوھی از ايرانيان معترض شده است

  
ھای  روزی زندانيان برای گرفتن اعتراف شکنجه شبانه

  دروغين
پويش حمايت از  پور، سخنگو و مسئول محمدرضا جاليی

در راستای پروژه منحوس " موج سوم"خاتمی و موسوی 
به گزارش . به شدت تحت فشار قرار دارد گيری اعتراف
علت  پور به بع موثق فاش کرده که جاليیھا يک من رسانه

ربط بازجويان و امتناع از  عدم پاسخگويی به سواالت بی
وارده ھمچنان از تماس با خانواده خود منع  پذيرفتن اتھامات

اين منبع موثق که . است شده و تحت فشار شديد قرار گرفته
 روزی ھای شبانه خواسته نامش فاش نشود از تداوم تالش

ھای دروغين از  برای گرفتن اعترافبازجويان 
  .است شدگان اخير خبر داده بازداشت
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ژوئيه در کشورھای  ٢۵فراخوان به تظاھرات در روز 
  مختلف
ھای بين المللی مدافع حقوق بشر با انتشار فراخوان  سازمان
را روز ) سوم مرداد ماه(جوالی  ٢۵روز شنبه  مشترک،

  .اند عالم کردهايران ا جھانی ھمبستگی با جنبش مردم
  

  :اسپانيا
بعدازظھر، سن ديگو  ٧الی  ۵جوالی از ساعت  ٢۵شنبه 

  فدرال بيلدينگ
  

  :داالس
بعدازظھر، کندی  ٧الی  ۴جوالی از ساعت  ٢۵شنبه 

  ممولایر سنتر، کميته ھمبستگی ملی ايرانيان
  

  :تورنتو
 Melبعدازظھر،  ٩الی  ۶جوالی ساعت  ٢۵شنبه 

Lastman Square 
 

  ا در ايتاليااعتصاب غذ
شنبه  جمعی از دانشجويان و ايرانيان مقيم ايتاليا از روز پنج

ای در حمايت از اعتراضات  ژوئيه اعتصاب دو روزه ٢٣
کنندگان ھمبستگی خود را با  شرکت. مردم ايران آغاز کردند

تالش برای گرفتن . اعتصابيون در آمريکا اعالم کردند
ابل سازمان ملل مجوز جھت برگزاری اعتصاب غذا در مق

به جايی نرسيد و به ھمين دليل در يک دفتر فرھنگی در رم 
در آغاز بيست نفر در اين اعتصاب غذا شرکت . برگزار شد

  .کردند که در ادامه به اين تعداد افزوده شد
  

  تجمع كارگران در پل سفيد
ھاي پيمانكاري زير  تن از كارگران شركت ۵٠نزديك به 

ادكوه، روز سه شنبه، مقابل مجموعه شركت سامان سو
شركت زغال سنگ البرز مركزي و فرمانداري شھرستان 

  . سوادكوه، در پل سفيد تجمع كردند
در اين تجمع اعتراضي، كارگران خواستار پرداخت حقوق و 

ھاي  كارگران شركت. مزاياي عقب افتاده خود شدند
پيمانكاري زير مجموعه شركت سامان سوادكوه، از ابتداي 

جاري تاكنون حقوق خود را به صورت كامل دريافت  سال
كارگران پس از چند ساعت تجمع در مقابل شركت . اند نكرده

زغال سنگ مركزي البرز، در پل سفيد به سمت فرمانداري 
  . حركت كرده و آنجا به تجمع اعتراضي ادامه دادند

ھاي  شركت سامان سوادكوه با عقد قرارداد با شركت
مينه جذب نيروي كار، استفاده و به كارگيري پيمانكاري در ز

از اين نيروھا در معادن شركت زغال سنگ البرز مركزي 
  . كند فعاليت مي

  
  گشت ثابت در ميدان انقالب تھران استقرار

در ضلع غربی ميدان انقالب پليس اقدام به استقرار يک 
ھا و  اين پايگاه عالوه بر پايگاه. پايگاه ثابت گشت کرده است

ھای پليس در ضلع شمالی و شرقی ميدان انقالب  انکسک
ھمچنين تعداد زيادی از خودروھای پليس . ايجاد شده است

برای مقابله با اعتراضات احتمالی به طور دائم در اين محل 
  . مستقرند

  
  يک ھواپيمای مسافری ديگر در ايران دچار سانحه شد
تعلق به به گزارش ايرنا، يک فروند ھواپيماي مسافربري م

مقصد مشھد حرکت  شرکت ھواپيمايي آريا که از تھران به
نژاد مشھد دچار سانحه  کرده بود، در فرودگاه شھيد ھاشمي

  .شد
به گزارش ايرنا به نقل از منابع آگاه، چرخ ھاي اين ھواپيما 

فرودگاه مشھد آتش گرفته و از باند فرودگاه  ھنگام فرود در
برخورد مي " طرق "منطقه  ای در منحرف شده و با ديواره

بر اساس اخبار رسيده، کابين اين ھواپيما دچار . کند
  . سوزی شده است آتش

  
  شجريان از روزنامه کيھان شکايت کرد

به گزارش سايت پارسينه محمدرضا شجريان از روزنامه 
ناميده بود، رسما " وطن فروش"کيھان به دليل آن که وی را 

يش از اين، شجريان از صدا گفتنی است پ. شکايت کرده است
و سيما نيز به خاطر پخش بدون اجازه آثارش شکايت کرده 

  . بود
  

  فراخوان به تجمع در ميدان ونک در روز سوم مرداد
امروز فراخوانی برای تجمع در ميدان ونک در روز سوم  

  :ھا منتشر شد مرداد در برخی از رسانه
د ماه ساعت شنبه سوم مردا. از ھر فرصتی بايد سود برد

چھار بعداز ظھر ميدان ونک ھمگام با مردم جھان برای 
. ھمه بايد به ميدان ونک بيايند. کنيم آزادی ايران اجتماع می

ريزد، اما  ھا به زمين می خون. فرج و آزادی نزديک است
ھای آينده خواھند فھميد که چه خائنينی در اين سرزمين  نسل

  . کردند تاخت و تاز می
  .ی ديگری بيافرينيم شويد حماسه مردم بلند
  ات ويران باد زنيم، ديکتاتور خانه فرياد می

  در انتظار حضور سبزتان ھستيم
  فقط اطالع رسانی کنيد

  ھواداران جنبش سبز دوم مرداد ماه
   

  ھايی از ايران خواندنی: ميلی –اخبار ای 
يکی از دوستان مطالبی برای خبرنامه فرستاده که ما مطالب 

ھا انتخاب کرديم و برای اطالع شما  تاه پايين را از ميان آنکو
  .کنيم درج می



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ٢  )اق

  

اين . بنديم روی دست راست می را بر ھا از اين پس ساعت -
ھرگز مفھوم راست سياسی از آن . نشانه اعتراض است

 .استنباط نکنيد
 ۵٠ھنوز يک ماه از انتخابات نگذشته پس از يک افزايش  -

انتخابات، حقوق بخشی از کارمندان  ھزار تومانی قبل از
 .شاغل آموزش و پرورش کاھش يافت

تصميم ملی برای قطع برق اگرچه منجر به قطع برق نشد  -
دوم اخبار . اما اوال وزير نيرو را به واکنش منفعالنه واداشت

هللا و صلوات را  سوم مجری بسم. ثانيه ديرتر شروع شد ٣٠
  !فراموش کرد

  
  
  

  بايد گردد ترور، شکنجه، زندان نابود
  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  مرگ بر جمھوری اسالمی
  
  

  
  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  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه

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

  :زير استفاده کنيد
  

  :يیآدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورا

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


