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   نفره١٢ك سلول ي در ی زندان٦٠

 استان مازندران یتي و تربینيھا و اقدامات تام ر كل زندانيمد
ش ي بی نفره زندان سار١٢گفت كه ھم اكنون در ھر سلول 

ن اذعان داشت كه ي ھمچنیو. برند ی به سر می زندان٦٠از 
 ین تعداد زنداني ایز جوابگوي موجود نی بھداشتیھا سيسرو

 را دارد و ھم اكنون ی زندان٢٥٠ت ين زندان ظرفيا. ستين
  . باشند ی می، زندانیش از ھزار نفر در زندان ساريب

  

 ٢٠٩فعال حقوق زنان در سلول انفرادی بند امنيتی 

 صدر، از احتمال ی شادی از وكالیكي: سايت ميدان زنان
به گفته . ن خبر دادي او٢٠٩ بند یحبس او در سلول انفراد

چ يش تا كنون ھينكه موكلش از سه شنبه پي ایيمحمد مصطفا
تواند نشان از آن داشته باشد كه او را در  ی نگرفته میتماس

 قرار یي حبس كرده و مكررا مورد بازجویسلول انفراد
  .دھند یم

چ جواب ي: "گويد  صدر، مییل شادي، وكیيمحمد مصطفا
 در.  درباره اتھام خانم صدر از بازپرس نگرفتمیا قانع كننده

د در ھمان ي اتھام موكلم بای كه طبق روال قانونیحال
 درباره یچ اطالعي شد، ھنوز ھی اول به من ابالغ میروزھا

  .اتھام او ندارم

ن در ير ماه در زندان اويست و ششم تي صدر از بیشاد
چ ي برد و از سه شنبه گذشته تا كنون ھیبازداشت به سر م

 یمسئله باعث نگرانن يا.  با خانواده خود نگرفته استیتماس
  .ا شده استيژه دختر كوچكش، دريخانواده او، به و

  

  نيھا مقابل دادگاه و زندان او تجمع خانواده

گر ي گذشته از امروز صبح باردیھا ھمچون روزھا و ھفته
ن يو زندان او" انقالب"ان در مقابل دادگاه ي زندانیھا خانواده

 نفر از ١٢٠ك به ي صبح نزد٨ساعت . دست به تجمع زدند
 یستي دادگاه منتظر اعالم لی ظھر جلو١٢ تا ساعت  خانواده

ست امروز يل. شود یقه اعالم مي گذاشتن وثیشدند كه برا
در . ر بودي اخیھا رشدگان ھفتهي تن از دستگ٢٦ یشامل اسام

ھا، تجمع   نفر از خانواده٨٠ك به يز نزدين نيمقابل زندان او
 از ین خبريل كوچكترا حداقيكرده و خواستار مالقات و 

 یبا توجه به اتفاقات روزھا. شدگان بودند ت بازداشتيوضع
ان در چند روز ي از زندانیگذشته و خبر جانباختن تعداد

ت ي وضعش از حد معمول نگرانيھا ب گذشته، خانواده
  .شان ھستند یزان زندانيعز

  

  نمايگر سي بازیبازداشت پگاه آھنگران

ران، ي اینمايگر معروف سي بازیشود، پگاه آھنگران یگفته م
ش يدر ارتباط با تظاھرات و اعتراضات پس از نما

 یت وي از وضعیچگونه اطالعير شده و ھي، دستگیانتخابات
  . باشد یدر دسترس نم

  

  فر در بھشت زھرا به خاک سپرده شد امير جوادی

 ١٨ھای  ای که در ناآرامی  ساله٢٣جسد جوان و دانشجوی 
ر شده بود، روز گذشته از سوی پزشکی تيرماه گذشته دستگي

  .اش تحويل داده شد قانونی کھريزک به خانواده

 تير ماه دستگير ١٨اين جوان اميرجوادی فر نام دارد و روز 
او به دليل شکستگی چند جای بدنش ابتدا در . شده بود

بيمارستان فيروزگر بستری بود و سپس با ضمانت يکی از 
. تان الله شھرک غرب منتقل شدمأموران کالنتری به بيمارس

 تير ماه تحويل پليس امنيت داده شده و از ١٩او روز جمعه 
 مرداد، ٣آن پس خبری از او در دست نبود تا آن که شنبه 

پليس امنيت شھر ری با پدر جواد تماس گرفته و گفته است 
برويد جسد پرستان را از پزشکی قانونی کھريزگ تحويل 

ضا گرفته شده که مراسم تشييع جنازه از خانواده ام. بگيريد
فقط با حضور افراد فاميل برگزار شود و شعاری در آن داده 

اين جان باخته صبح دوشنبه در بھشت زھرا به خاک . نشود
  .سپرده شد

  

  ون تومان خسارت به مردميلي م۵٠پرداخت 

، امروز ی انتظامیروي نی فر مزدور، معاون حقوقیمحمد
 كه یون تومان بابت خساراتيلي م٥٠ ش ازياعالم داشت كه ب

 به مردم ی سركوبگر انتظامیروھايمزدوران رنگارنگ ن
اگر چه تاكنون . اند، به آنھا پرداخت شده است وارد آورده

جاد يم، حمله به مردم و اين مزدور سركوبگران رژيمسئول
ن خود يب كرده بودند، ايخسارت به اموال مردم را تكذ

 خسارت به مردم توسط مزدوران ل وارد آمدنين دليبھتر
  .  استی اسالمیجمھور
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   بجنوردی نفر در شھردار٤٠ش از ياخراج ب

 مختلف، ی در شھرھای شھرداریروھايل نيدر ادامه تعد
 نفر از ٤٠ بجنورد، اعالم داشت كه ی اسالمیس شورايرئ
 یو. اند  بجنورد اخراج شدهی تازه استخدام شھرداریروھاين

ز اخراج خواھند ي نیگريان امسال تعداد دياادامه داد كه تا پ
  .شد

  

  ی به اتھام جاسوسیرانيبازداشت دو ا

ك شركت يران، كه در قالب ي ایونيزيدو مستندساز تلو
جان ي آذربایك برنامه در جمھوريه ي در حال تھیخصوص

ن كشور به اتھام يبودند، در شھر لنكران در جنوب ا
 مالقات و یم برايتالش سفارت رژ. ر شدندي دستگیجاسوس

س، ي پلی ادعابه. جه بوده استي آنھا تا كنون بدون نتیا آزادي
 یجان شده و مجوزي وارد آذرباین افراد با گذرنامه عاديا

  . اند  نداشتهیلمبرداري فیبرا

  

   شھر تھران جا زدیشورا

رشدگان پس از انتخابات يپنج شنبه ھفته گذشته خانواده دستگ
دار كرده و خواستار كمك و يان د شھر تھری شورایبا اعضا

 و اطالع از ی آزادیريگي پی شھر برای شورایھمكار
 شھر یندگان شورايدار نماين ديدر ا. ان شدنديت زندانيوضع

 روز گذشته یول. ةا دادند  به خانوادهیريگي و پیقول ھمكار
 یگاه قانوني شھر تھران گفت، ما جایس شورايچمران رئ

و . مي بكنی مورد بازداشت شدگان كارم دريتوان یم و نميندار
  . شود ی حل نمیديش سفيان با ريادامه داد كه كار زندان

  

   داردی زنان روند صعودیكارينرخ ب

، یاري چھار محال و بختیس اداره كار و امور اجتماعيرئ
ن استان رو به رشد ي زنان در ایكارياعالم داشت كه نرخ ب

پلم در ير مقطع فوق د دیكاري ادامه داد كه نرخ بیو. است
 ٣٩ به ٨٦ درصد بوده كه در سال ٨٧/١٨ حدود ٨٤سال 

 ١٨ ، ٨٤سانس، در سال يدر مقطع ل. ده استيدرصد رس
در ادامه . ده استيدرصد رس٣١  به ٨٦درصد، كه در سال

 درصد ٦٤ زنان به یكاري نرخ بی آتی گفت كه در سالھایو
  . ديخواھد رس

  

  ك بازداشتگاهي یليتعط

ك ي یليت امروز خبر از تعطي امنیر شورايب دیليجل
ن بازداشتگاه ين مزدور، ايبه گفته ا. بازداشتگاه را داد

 یو. ن را نداشتي حفظ حقوق متھمی الزم برایاستانداردھا
 كه در یو در حال. ن بازداشتگاه و محل آن را ذكر نكردينام ا

ر شكنجه ين زين نفر در زندان اويچند روز گذشته چند
م سركوبگر ياند، نگفت كه كدام بازداشتگاه رژ تهباخ جان

 یكنون استانداردھااش تا  حكومتیا از ابتدی اسالمیجمھور
  .  است ن را دارا بودهي حفظ حقوق متھمیالزم برا

  

  از شدي عدالت لغو امتیروزنامه صدا

 یاز و مسئول روزنامه صداي صاحب امتی كزازیمصطف
 گفت یو. وزنامه خبر دادن رياز ايعدالت، امروز از لغو امت

ات نظارت بر مطبوعات، يو ھ. ستين امر مشخص نيعلت ا
شود كه در  یگفته م.  اعالم داشته استین حكم را به ويا

ن روزنامه در روز گذشته به ي ا٩مطلب منتشره در صفحه
ر سوال ي زی اسالمی اھانت شده و اساس نظام جمھورینيخم

  .رفته است

  

ھای  جرس از وضعيت بازداشتیاخبار تکان دھنده سايت 
 اخير

آخرين اخبار دريافتی از انتقال بازداشت شدگان اخير به 
ھای غير انسانی حکايت  زندان کھريزک و اعمال خشونت

  . دارد

، به علت "جرس"به گزارش خبرنگار سرويس سياسی 
ھای  پرشدن ظرفيت زندان اوين، بسياری از بازداشتی

اين . شوند ريزک نگھداری میھای اخير در زندان کھ ناآرامی
ھای اخير برای نگھداری مجرمان مواد مخدر  زندان، در سال

و معتاد ساخته شده و تاکنون نيز محل نگھداری اين گونه 
ھای  ھای ناآرامی اما بخشی از بازداشتی. زندانيان بوده است

خيابانی اخير را که اکثر قريب به اتفاق جوان ھستند به آن جا 
 از نيروی "رادان"اداره اين زندان به . اند منتقل کرده

گزارشات . انتظامی تھران بزرگ سپرده شده است
شود که  وحشتناکی از رفتار با بازداشت شدگان شنيده می

متأسفانه تنھا با آن چه که از زندان گوانتانامو گفته شده قابل 
ھای اعمال شده، لخت کردن  از جمله شکنجه. مقايسه است

ھا با فرستادن دستگيرشدگان کم  ن و تحقير آنبازداشت شدگا
ھای  سن و سال در بند قاچاقچيان مواد مخدر محکوم به حبس

المدت و اعدامی که در مواردی متأسفانه منجر به  طويل
  .ھای جوان شده است تجاوز جنسی به بازداشت شده

هللا  طبق آخرين اطالع بھزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و فيض
عرب سرخی از رھبران سازمان مجاھدين انقالب اسالمی 

ھا را به زندان قصر  ًرا از زندان اوين خارج و ظاھرا آن
اين زندان که در پادگان قصر فيروزه . اند فيروزه منتقل کرده

قرار دارد، در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و 
ھای  ارشگز. از نظر امکانات وضعيت نامساعدی دارد

ای از برخورد با زندانيان و نيز شرايط نگھداری   نگران کننده
وضعيت اين سه . ھا در زندان قصر فيروزه وجود دارد آن

بھزاد نبوی دو سال پيش عمل . کننده است نفر بسيار نگران
زاده به شدت از ديسک گردن و  قلب باز کرده، مصطفی تاج

ر است اين دو نفر به شود، قرا گفته می. برد کمر حاد رنج می
با توجه به انزجار .  معرفی شوند"رھبران اغتشاش"عنوان 

از اين زندانيان، دست بازجوھا برای ھر ای  خامنهشخصی 
الزم به ذکر است که اين . فشاری کامال باز گذاشته شده است

اند که به رغم طول  سه تن، تنھا فعاالن سياسی بازداشت شده
  .اند لقا با منزل تماس نگرفتهمدت بازداشت، تا کنون مط
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ھای خبرنگاران جرس، اخيرا در  بنابر مشاھدات و شنيده
ھا با  تظاھرات خيابانی تھران، تعداد زيادی از لباس شخصی

ھا  اکثر آن. اند ل در ميان مردم عادی فرستاده شدهلباس مبد
... ھای شناسايی جعلی نظير کارت خبرنگاری و  کارت
اد گرفتن عکس از تظاھرکنندگان، وظيفه اين افر. دارند

شناسايی معترضان، و ھمکاری با پليس و نيروھای ويژه در 
ھنگام حمله به مردم معترض و دستگيری افراد شناسايی شده 

ھا با  تظاھرات، اين دسته از لباس شخصی در. است
ھای بزرگ به گرفتن فيلم از جمعيت تظاھرکننده  دوربين
. رود رای شناسايی افراد به کار میھا ب اين فيلم. اند پرداخته

 تحت پوشش "پرس تی وی"ھا با جليقه  ًمعموال لباس شخصی
خبرنگار شبکه تلويزيونی انگليسی زبان نظام، اقدام به 

اين مأموران به . کنندآوری اطالعات معترضان می جمع
ظاھر خبرنگار، توسط تعدادی مأمور لباس شخصی 

 .شوندمحافظت می

صله حدود دويست بازجو از نھادھای طبق اطالعات وا
مختلف از قبيل وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نيروی 
انتظامی و بسيج کار بازجويی از بازداشت شدگان را بر 

اين بازجوھا زير نظر سردار نقدی فعاليت . عھده دارند
يک تيم سه نفره متشکل از سردار نقدی، حسين . کنندمی

 تائب فرمانده بسيج خطوط شريعتمداری و حجت االسالم
ھا به اثبات  کالن بازجويی و سناريويی که بايد در بازجويی

 "ميثم "حجت االسالم تائب ھمان. کنند  میبرسد ھدايت
ھايی که انجام داد  وزارت اطالعات است که به دليل جنايت

در زمان خاتمی از وزارت اطالعات اخراج شد و به 
کان حجت االسالم سيد تائب از نزدي. اطالعات سپاه رفت

  .ای است مجتبی خامنه

 

با دستگيرشدگان ھمان برخوردی را : طلب نماينده اصالح
  !بکنيد که با مجاھدين خلق و اسرای جنگ شد

قرار بود امروز ھفت نماينده مجلس ارتجاع به زندان اوين و 
شدگان را بررسی  رجايی کرج بروند تا وضعيت بازداشت

  !کنند

شود ھاشمی  نده فاش نشده است، اما گفته مینام اين ھفت نماي
  .شاھرودی با اين بازديد موافقت کرده است

طلب مجلس ارتجاع در رابطه با  پزشکيان، نماينده اصالح
: اين موضوع در جمع خبرنگاران پارلمانی گفته است

بحث، بحث اخالق و انسانيت است نه بحث سياسی، پاسخ "
خلق و اسرای جنگی طبق ھای مجاھدين  دھند مگر با زندانی

ھا  قانون برخورد نشد؟ چه ايرادی دارد االن ھم با بازداشتی
  ."اين برخورد شود

يا خود را به ) که بعيد است(داند  اگر اين نماينده ارتجاع نمی
نفھمی زده است، اما مردم به خوبی به ياد دارند که با 
دستگيرشدگان و زندانيان سياسی در دھه شصت چه 

 قتل عام ۶٧ھا در سال  د و چگونه بازماندگان آنبرخوردی ش
بسياری از اين جوانان، فرزندان ھمان کسانی ھستند . شدند

بايد به . قتل عام شدند" طبق رأفت اسالمی"که در اين دھه 
ًاين نماينده ارتجاع گفت که اتفاقا اکنون با دستگيرشدگان 

  .شود که در دھه شصت شد می" برخورد قانونی"ھمان 

  

  اس ارتجاع از مبارزات مردمھر

ھا پر است از ھشدارھای سران ارتجاع به  اين روزھا رسانه
در زير چند نقل قول . يکديگر و ھراس از سرنگونی رژيم

  .ايم که به اندازه کافی گويا ھستند را برگزيده

: ای نوشته است هيلی در اطالعياردب م موسویيعبدالكر
ھای صالحه  در دادگاهراد اتھاماتی كه يھا و ا شكنی حرمت

 نه تنھا  یني و دیھای مل تي به بزرگان و شخص اند ثابت نشده
ورتر  سازد بلكه آتش فتنه را شعله جامعه را آرام نمی

ك از ي چين مطلوب ھيقيت به ين وضعيادامه ا... كند می
ف يرود كه باعث تضع م آن میيدلسوزان كشور نبوده و ب

ساز  نهيه آن شده و زمھای نظام و اعتماد عمومی ب هيپا
  .م و بزرگ شوديی بس عظيھا فتنه

ھای مردم در  به جای توجه به اعتراض توده: ... صانعی
داخل و خارج، سينه وقلب جوانان را نشانه نروند که ھمه 

ھا نه تنھا  ھا و دروغ پردازی گيری ھا و اعتراف ھا و اذيت ظلم
شود بلکه موجب ضعف و  منجر به تقويت حکومت نمی

بغض مردم نسبت به حکام خواھد شد و در نھايت ناله 
ًمظلومان، قطعا ذلت و گرفتاری ستمکاران را در زمانی نه 

  .چندان دور به دنبال خواھد داشت

اينجانب سخت نگران آينده نظام و کشور  : پيام منتظری
خواھم تا دير نشده  گيرندگان می   باشم و مصرانه از تصميم می

ھای  و راه حل   ھا نرفته است به توصيهھا از دست  و فرصت
  پيشنھادی توسط دلسوزان انقالب و ناصحان مشفق توجه

نمايند و شرايطی فراھم نمايند تا اعتماد از دست رفته مردم  
حقوق تضييع شده آنان جبران گردد و موجبات    به دست آيد و

من دست  . کنونی از بين برود   نارضايتی مردم و بحران
  ا که برای نجات جمھوری اسالمی از بحران زحمتکسانی ر

بوسم؛ و اميدوارم با اصالحات جدی در روند  کشند می می 
نظام جمھوری اسالمی که برای تشکيل    کنونی اداره کشور،

شده است محفوظ و پايدار    و تداوم آن زحمات فراوان کشيده
  .بماند

جالب اين نکته : کاتوزيان، نماينده تھران در مجلس ارتجاع
ناجا از . ھا اطالعی ندارد است که مجلس در مورد بازداشتی

خود سلب مسئوليت کرده است و وزارت اطالعات ھم به ما 
اگر اين روند ادامه پيدا کند، . گويد ما در حاشيه ھستيم می

آثار بسيار بدی برای کشور ايجاد خواھد شد و بحران 
  .شود تر می عميق

  

 ٢٠٩نفی معلمان به بند امنيتی انتقال يکی از فعاالن ص

می از يبه گزارش فعاالن حقوق بشر در ايران، جعفر ابراھ
ر و پس از يش از انتخابات دستگيفعاالن صنفی معلمان که پ

 ٢٧تی، يک ماه بازداشت در بند امنيسپری کردن حدود 



��ن   نامه خبری  ويژه �(ا
	�ز��ن ��   ١٣٨٨  مرداد۵  )��ا

  

 

ًرماه به بند عمومی زندان منتقل شده بود، مجددا روز يت

علت اين نقل و انتقال . تقال داده شدتی انيگذشته به بند امن
  .ھنوز معلوم نيست

 خرداد ٢٠ھای صنفی خود روز  او که در رابطه با فعاليت
ل مدافع بوده يدر خانه خود دستگير شده بود، کماکان فاقد وک

ادآوری است يست، الزم به يو اتھامات وارده بر او مشخص ن
 در رنج د گوارشیيماری شدييش از بازداشت از ينامبرده پ
  .بوده است

  

درخواست مجوز برای برگزاری مراسم : موسوی و کروبی
  يادبود

ميرحسين موسوی و مھدی کروبی از وزارت کشور تقاضا 
باختگان  اند مجوزی برای برگزاری مراسم يادبود جان کرده

  . در مصالی تھران صادر کند١٨شنبه ساعت  برای روز پنج

سم مذکور بدون سخنرانی اند که مرا آنان در مجوز خود گفته
کنندگان نيز  و با استماع آيات قرآن خواھد بود و از شرکت

  .خواستند که با سکوت خود ادای احترام کنند

  

  

  

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  مرگ بر جمھوری اسالمی

  

  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ای راديو در روزھای يکھ 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 بود١٢ صبح و ٧نيز 

ھای   برنامهدر روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار
 .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

  زاويه آنتن

  فرکانس پخش

  پوالريزاسيون

FEC  

Symbol 

rate 


