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 ھای خشمگين تجمع اعتراضی خانواده

ھای دستگيرشدگان تظاھرات اخير امروز نيز در  خانواده
مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب تجمع کردند و به 

  .ت خود ادامه دادندااعتراض

ھای دستگيرشدگان در   نفر از خانواده١۵٠امروزبيش از 
واستار مقابل درب دژبانی زندان اوين تجمع كردند و خ

تعدادی از مادران و ھمسران . مالقات با عزيزان خود شدند
گفتند اگر مسلمانيد و انسانيت  می ريختند و با خشم اشك می

ھا را ببينيم  داريد فقط بگذاريد برای يك لحظه كوتاه آن
گفتند  كردند و می نژاد را نفرين می ای و احمدی خامنه.

تان را  و بدبختی تاميدواريم به روز سياه بنشينيد و فالك
ھای ما به كدامين گناه بايد دستگير و شكنجه  بچه. ببينيم
تان را به آتش  اگر باليی سر فرزندان ما بيايد خانه. بشوند

  .كشيم می

ھا   نفر از خانواده١٠٠ر مقابل دادگاه انقالب نيز حدود د
نگران و چشم انتظار اعالم اسامی عزيزانشان برای گذاشتن 

ھايی كه  ھا به خصوص آن اكثر خانواده.ی بودند كفالت و آزاد
 صبح ٨ھنوز ھيچ خبری از عزيزان خود ندارند از ساعت 

ايستند و   بعدازظھر در مقابل دادگاه انقالب در گرما می٣تا 
اگر سوالی در مورد عزيزان خود بپرسند با داد و فرياد 

. مداني شوند كه ما چه می كاركنان دادگاه انقالب رو به رو می
  .ايم كه مزاحم كار ما نشويد اسامي را روی ديوار زده

فعالين حقوق بشر و دمکراسی ضمن ارائه اين گزارش، يک 
  . نفره از دستگيرشدگان منتشر کرده است٢٧ليست جديد 

  

  اعتراضات شبانه ادامه دارد

ھای گذشته در  اعتراضات شبانه مردم تھران ھمانند ھفته
شب گذشته ساکنين مناطق . اردمناطق مختلف تھران ادامه د

سيد  ويال،   شھرك غرب، تجريش، ونك، تھران پارس،
  گيشا، آباد،  جنت اكباتان، آزادی،  صادقيه،   ميرداماد،  خندان،

اكبر و   شعار هللا ٢٢ : ٣٠ تا ٢٢از ساعت  مديريت و پونك 
ھا و حتا در  ھا و كوچه مرگ بر ديكتاتور را بر پشت بام

  .سر دادندھا  برخی پارك

الزم به يادآوری است که از دو شب پيش ديگر خبری از 
  .نيروھای بسيجی موتورسوار نيست

  

ای برای  نابودی آثار جنايت علت اصلی دستور خامنه
  تعطيلی اردوگاه مرگ کھريزک

ای دستور تعطيلی يک  ديروز در خبرھا آمده بود که خامنه
برای حفظ حقوق استانداردھای الزم "بازداشتگاه را که فاقد 

نايب رئيس کميسيون . بوده است، صادر کرده است" متھيمن
حقوقی و قضايی مجلس نيز در مورد اين بازداشتگاه گفت، 
به علت تعطيلی اعضای کميسيون نيازی به بازديد از آن 

  .بينند نمی

امروز معلوم شد که اين بازداشتگاه، ھمان اردوگاه مرگ 
که اخبار جان باختن پی اين در حالی است . کھريزک است

ھای وحشيانه اردوگاه مرگ  در پی جوانان در زير شکنجه
ھا خشم  گاه کھريزک، اطالعات سپاه پاسداران و ساير شکنجه

مردم و انزجار جھانيان را برانگيخته و ھر روز بر خواست 
المللی برای بررسی وضعيت و  اعزام يک ھيئت تحقيق بين

 آمرين و عاملين قتل مردم شرايط دستگيرشدگان و شناسايی
رژيم نيز برای از بين بردن آثار . شود تری می پافشاری بيش

گاه را صادر کرده  جنايت خود، دستور تعطيل اين شکنجه
  .است

در زير گزارشی درباره اين بازداشتگاه را که در سايت 
  . آوريم آفتاب آمده است، می

 برخورد نام بازداشتگاه کھريزک اولين بار در جريان طرح
ھا افتاد،  با اراذل و اوباش در تابستان گذشته بر سر زبان

ای مخوف است که بسياری از متھمان آزاد شده آن از  سوله
وقوع برخی وقايع دردناک در آن و عدم رعايت حقوق 
متھمان در آن و به ويژه نبود امکانات بھداشتی و درمانی در 

  .گفتند گاه سخن می اين بازداشت

اما ھنوز معلوم نيست : آورد انتھای گزارش خود میآفتاب در 
اين بازداشتگاه تحت نظر چه سازمان و نھادی بوده و آيا 
مسئوالن چنين مکانی نبايد مورد سؤال و مؤاخذه قرار 

  گيرند؟

  

   نفر زخمی١۵٠تصرف پايگاه اشرف در عراق، 

نيروھای امنيتی عراق امروز به پايگاه اشرف يورش برده و 
صد نفر از . تصرف و تحت کنترل خود درآوردندآن را به 

مجاھدين مجروح گرديدند که وضعيت جسمی بيست نفر از 
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ھمچنين پنجاه نفر مجاھد دستگير و پنجاه . آنان وخيم است
  . نفر از نيروھای عراقی نيز مجروح شدند

خبرگزاری فرانسه با نقل اين خبر افزود، سخنگوی سازمان 
جان دستگيرشدگان در خطر مجاھدين اعالم کرده است، 

سخنگوی ارتش عراق در ايالت دياال در اين باره گفت . است
ھشتصد نفر به فرمان نوری الملکی در اين عمليات دست 

آور و بولدوزر  در تصرف پايگاه اشرف از گاز اشک. داشتند
  .برای تخريب درب آن استفاده شد

  

 پنج جوان کرد به اتھام محاربهاحتمال اعدام 

ارش خبرگزاری ھرانا، پنج جوان کرد روز يکشنبه به گز
ھفته جاری در دادگاه انقالب شھر سنندج به اتھام محاربه 

  .محاکمه شدند

ھوشيار "ھای  اين پنج جوان، اھل روستای نگل سنندج به نام
احمدی، بھمن سعيدی، جھانبخش احمدی، سيروان محمودی 

 روستای در اواخر زمستان سال گذشته در" و سيوان رحيمی
نگل توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بودند و روز يکشنبه 

 مردادماه در شعبه يک دادگاه انقالب سنندج به رياست ۴
 .قاضی بابايی به اتھام محاربه محاکمه شدند

تواند صدور حکم اعدام را به  اتھام محاربه برای آنان می
در ميان دنبال داشته باشد، به ھمين دليل موجی از نگرانی را 

ھر چند از . خانواده و نزديکان آنان ايجاد کرده است
مصاديق اتھام وارده اطالعی در دست نيست اما زندانيان 

 .مذکور ھمواره بر رد اين اتھام تاکيد کرده اند

الزم به ذکر است، از ميان زندانيان مذکور، ھوشيار احمدی 
ضعيت به دليل بيماری ديابت و نياز به دارو و معالجه در و

برد و مسولين زندان مرکزی  سالمتی نامناسبی به سر می
سنندج دسترسی نامبرده به دارو و خدمات پزشکی مورد نياز 

  .اند را محدود کرده

  

  نگرانی اروپا از نقض حقوق بشر در ايران

به گزارش ھرانا، تعدادی از مسئوالن بلندپايه اروپايی از 
نگرانی کردند نقض حقوق بشر در جمھوری اسالمی ابراز 

  .و خواستار آزادی کلوتيلد ريس، شھروند فرانسوی شدند

گونتر گلوز، وزير مشاور در امور اروپا در دولت آلمان که  
برای شرکت در اين نشست به بروکسل سفرکرده است گفت 

او از . خط مشی و رفتار دولت ايران غيرقابل قبول است
د در عرصۀ المللی خو دولت ايران خواست به تعھدات بين

اين . حقوق بشر و رعايت و پاسداری از اين حقوق عمل کند
وزير آلمانی گفت در نشست روز دوشنبه در بروکسل 
اقداماتی که در صورت عدم بھبود اوضاع در ايران بايد 

  .اتخاذ شود مورد بحث قرار خواھد گرفت

  

  وضعيت وکالی بازداشت شده

قامات ايران به بان حقوق بشر امروز اعالم کرد که م ديده
جو . دھند دستگيری وکالی برجسته حقوق بشر ادامه می

بان حقوق بشر،  استورک، معاون بخش خاورميانه ديده
ھای ايران به دنبال ايجاد يک فضای رعب و  مقام: "گويد می

وحشت در بين وکاليی ھستند که حاضرند از زندانيان 
 طرفداران به بسياری از: "افزايد وی می." سياسی دفاع کنند

اصالحات که پس از انتخابات رياست جمھوری دستگير 
ھا اين  اند اجازه تماس با وکاليشان داده نشده و اکنون آن شده

  ."اند وکال را در کنار خود در زندان يافته

 ژوئن تاکنون حداقل چھار مدافع ديگر حقوق بشر ١٢از 
 محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی،: دستگير شده اند

مصطفايی مدتی بعد . محمد مصطفايی و کامبيز نوروزی
حقوقدانان . آزاد شد اما سه وکيل ديگر ھمچنان دربند ھستند

دستگير شده از جمله معدود وکاليی ھستند که با وجود 
ھای داخلی و خارجی بطور علنی درباره  فشارھا با رسانه

  .اند ھا صحبت کرده نقض حقوق بشر در زندان

ر گفتگوی درباره محمدعلی دادخواه گفته مصطفايی نيز د
ھنوز مشخص نيست که پرونده آقای دادخواه توسط : "است

و تأکيد ." شود کداميک از شعبات معاونت امنيت رسيدگی می
کدام از مسئولين اين معاونت در  با توجه به اينکه ھيچ: کرد

باشند به نظر  خصوص پرونده آقای دادخواه پاسخگو نمی
عيت موکلم در شرايط عادی و متعارفی قرار رسد که وض می

  .نداشته و بحرانی است

ای  در بيانيهنيز  تن از وکالی دادگستری ١۵٠نزديک به 
  . وکيل بازداشتی شدند٣خواستار آزادی 

  

ھا آزاد  به اين زودی: يعقوب و بھمن احمدی امويی ژيال بنی
  نخواھيم شد

ھای خود  دهاين زوج خبرنگار در مالقات جداگانه با خانوا
مادر ژيال بنی . ھا آزاد نخواھند شد گفتند که به اين زودی

 زندان ٢٠٩يعقوب با بيان اين که اين روزنامه نگار در بند 
شود، گفت   نفر ديگر در يک سلول نگھداری می٣اوين، با 

  .که روحيه ژيال خوب بود اما به شدت الغر شده بود

لول انفرادی به بھمن احمدی امويی نيز که به تازگی از س
 زندان اوين منتقل شده در ٢٠٩سلولی چند نفره در بند 

ھا  اش گفته است که به اين زودی ديداری حضوری با خانواده
  .آزاد نخواھد شد

  

  يی فعالين دانشجویادامه دستگير

به گزارش خبرنامه اميرکبير، يکی ديگر از دانشجويان 
 .زداشت شدٌدانشکده نفت اھواز به نام مصطفی آھوخش، با

روز گذشته طی تماسی تلفنی که از طرف نيروھای امنيتی 
ٌبا مصطفی آھوخش گرفته شده بود، وی با لحن بدی تھديد شد 

که خود را برای معرفی و تحويل به اھواز برساند، در غير 
اين صورت با مراجعه به سنندج او را بازداشت و به اھواز 

 دو دانشجوی ديگر  اين در حالی است که.منتقل خواھند کرد
وند  زاده و خسرو موسی ھای سعيد شجاعی اين دانشگاه به نام
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ھا در  برند و اطالع دقيقی از آن ھنوز در بازداشت به سر می
 . باشد دست نمی

گفتنی است علی رغم آنکه بازداشت ھای اخير به خاطر 
حوادث بعد از انتخابات در دانشگاه بوده اما رياست دانشکده 

 ھيچ گونه مسئوليتی در قبال اين حوادث به عھده نفت اھواز
  .نگرفته و حتی با سوء مديريت خود نيز به آن دامن زده است

رسد كه روز گذشته سلمان ولدبيگي از  ھمچنين خبر مي
فعالين دانشجوئي دانشكده فني كرمانشاه، در محل 

اش توسط نيروھاي مزدور امنيتي دستگير و به  مسكوني
وي در مراسم روز چھلم درگذشت . نتقل شدمكان نامعلومي م

كيانوش آسا، در دانشكده شيمي دانشگاه رازي كرمانشاه 
  .سخنراني كرده بود

  

  محروميت از تحصيل 

بابک زماني عضو انجمن اسالمي پلي تکنيک تھران و از 
اعضاي ارشد ستاد مھدي کروبي بنا به آنچه فعاليت انتخاباتي 

رياست جمھوري ناميده شد به براي اين کانديدای انتخابات 
به گزارش . محروميت طوالني مدت از تحصيل محکوم شد

خبرنامه اميرکبير، دانشگاه اميرکبير از ورود وی به دانشگاه 
  .نيز جلوگيری کرده است

رسد كه، حسين كريمی دانشجوی رشته  ھمچنين خبر می
المللی قزوين، بر اساس حكم كميته  معماری دانشگاه بين

 اين دانشگاه به يك ترم تعليق از تحصيل، محكوم انضباطی
  .اد اين حكم را دريافت داشته است مرد٣وی روز . شده است

  

  شدگان به شيوه مجلس اسالمی پيگيری مسايل بازداشت

شدگان مجلس به نقل  سخنگوی کميته پيگيری مسايل بازداشت
از سعيد مرتضوی، دادستان تھران، اعالم کرد که 

باقی مانده جزء معترضان نبوده بلکه شدگان  بازداشت
  .ھستند" گر اغتشاش"

شدگان  اين کميته ده نفره مجلس برای پيگيری مسئله بازداشت
پيگيری "به ديدار مرتضوی رفته و سخنان او، حاصل 

در اين ميان معلوم . اخير بوده است" مسايل بازداشت شدگان
ده ھای اين جالد چه نيازی بو نيست آيا برای تکرار حرف
  !است، ده نفر به ديدارش بروند

کوشد چنين وانمود کند  ھايی می رژيم با انتصاب چنين ھيئت
  .که گويا کشتار و شکنجه مردم برايش اھميتی دارد

  

   نفر است٣٠٠شمار دستگيرشدگان : سخنگوی قوه قضاييه

شدگان را  سخنگوی قوه قضائيه روز دوشنبه شمار بازداشت
ھای  ر حالی است که سازماناين د.  نفر اعالم کرد٣٠٠

مدافع حقوق بشر معتقدند که شمار دستگيرشدگان در حوادث 
  .تر از اين تعداد است اخير، بسيار بيش

هللا  چنين اضافه کرده است که از سوی آيت البته وی ھم
شاھرودی دستوری برای به حداقل رساندن اين تعداد ابالغ 

 نفر ٣٠٠که به بنابراين شايد منظور اين بوده . شده است

ھای کالن  ای با وثيقه به اين گونه که، عده! رسانده خواھد شد
ای طی چند  شوند تا سر فرصت، محاکمه شوند؛ عده آزاد می

شوند که در آن صورت ديگر  روز محاکمه شده و محکوم می
تعداد ! گردند محسوب می" مجرم"نيستند و " دستگيرشده"

ھا، مثل  ع و اقسام بيماریتری نيز به علت ابتال به انوا بيش
شود، کشته  ، که با شکنجه و شالق سرايت داده می"مننژيت"

  .خواھند شد

البته ساعاتی پيش سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست 
شدگان   نفر از بازداشت١۴٠خارجی مجلس از آزادی 

حوادث اخير در جريان بازديد کميته ويژه مجلس از زندان 
. رار وثيقه، کفالت و ضمانت آزاد شدنداوين خبر داد که با ق

" گران اغتشاش" نفر و از ١۵٠وی باقيمانده زندانيان را 
او در آخر صحبت خود اشاره كرد، البته در كنار اين . خواند
 نفر نيز از افراد سياسي و برخی از افراد ۵٠ زندانی، ١۵٠

نيز در زندان باقی " ضدانقالب"ھای سياسی  عضو گروه
اين افراد نقش آمر را در تظاھرات اخير ايفا مانند و  می

  .اند كرده

  

  لغو مراسم چھلم ندا

مادر ندا آقا سلطان اعالم کرد، چھلم دخترم به بھشت زھرا 
)  مرداد٨ عصر روز ٥ساعت (روم  سر خاک دخترم می

ای برگزار شود که  چرا که من دوست ندارم مراسم به گونه
ندا درباره عدم ارائه مادر . ھای مردم به خطر بيفتند بچه

ما : "مجوز به وی برای برگزاری مراسم چھلم ندا، گفت
مسجد نيلوفر را برای برگزاری مراسم ندا گرفته بوديم اما 
برای برگزاری مراسم در آنجا به ما مجوز ندادند، البته 
خواستار برگزاری مراسم در سالن بھشت زھرا بوديم که باز 

 توانستيم از يک مسجد برای ھرچند. ای داده نشد ھم اجازه
برگزاری مراسم مجوز بگيريم ولی بعد از آن که اطالع پيدا 

ای صورت گرفته من  رسانی گسترده کردم در اين باره اطالع
نگران آن شدم که به دنبال برگزاری اين مراسم باز اتفاقات 
ناگواری روی دھد، بنابراين مراسم را لغو کرده و قرار شد 

  ."ر سر خاک دخترم يادش را گرامی بداريمتنھا با حضور ب

  

  ده مورد ديگر ابتالی به آنفلوانزای خوکی

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكی تعداد مبتاليان به 
به .  تن اعالم كرد۴٢در كشور را  A آنفلوآنزای خوكي نوع

گزارش ايلنا، بر اساس اعالم وزارت بھداشت، عالوه بر 
ره، مسافرانی از سنگاپور، تعدادی از مسافران حج عم

مالزی، تايلند و آمريكا مبتاليان به آنفلوآنزای خوكي در 
  .دھند كشور را تشكيل می

ھای پرخطر شامل  محمدمھدی گويا ھمچنين اعزام گروه
 سال، مبتاليان به ۶۵ سال، سالمندان باالی ۵کودکان زير 

کنندگان داروھای  بيماريھای مزمن قلبی، ريوی و دريافت
وبگر ايمنی را بر اساس تصميمات اجالس اضطراری سرک
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قاھره ممنوع اعالم کرد و از مردم خواست در صورت 
  .امکان سفرھای غير ضروری خود را به تأخير بياندازند

گفتنی است که رعايت نکات بھداشت فردی ازجمله استفاده 
از دستمال ھنگام سرفه و عطسه ، شستن مداوم دست با آب و 

ه خودداری از روبوسی با ديگران در صابون به ويژ
  .پيشگيری از ابتال به اين بيماری موثر است

  

  شادی صدر آزاد شد

 روز بازداشت از زندان اوين ١١شادي صدر، پيش پس از 
اش گفته  او در حالي به خانه بازگشت كه به خانواده. آزاد شد

به نظر . شود  بعد از ظھر امروز آزاد می۶شده بود ساعت 
 شادی صدر به اين دليل چند ساعت پيش از زمان رسد می

گفته شده آزاد شده كه دوستان و خانوادھياش مقابل در زندان 
 .تجمع نكند

  

  مسئول پرداخت خسارت حوادث اخير نيستيم: ناجا

انتظامي امروز اعالم كرد كه ی فرمانده رئيس پليس پيشگير
 انتظامي مسئول پرداخت خسارات وارده به ینيرو

. كند و پليس فقط به شكايات رسيدگي مي. ان نيستشھروند
 امروز در حالي اين مطلب را اظھار داشت كه روز یو

 ميليون ۵٠گذشته يك مزدور ديگر ناجا از پرداخت بيش از 
  .ه مردم، توسط ناجا خبر داده بودتومان به عنوان خسارت ب

  

  بحران در ايران خودرو

يی ايران خودرو به منظور رھا: گزارشی از خبرگزاری مھر
از آنچه که بحران نقدينگی عنوان شده است شورای پول و 

 ھزار ميليارد لایر تسھيالت برای اين غول ١٠اعتبار 
ھای دريافتی مھر  گزارش .خودروسازی ايران اختصاص داد

از وضعيت مالی ايران خودرو نشان می دھد اين غول 
م می خودروسازی کشور با بحران نقدينگی دست و پنجه نر

 .کند

از يکسو مجمع ساليانه ايران خودرو که قرار بود ھفته 
گذشته برگزار شود تا وضعيت مالی اين شرکت مورد بحث 
و بررسی قرار گيرد به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا به 
زمان ديگری موکول شده است واز سوی ديگر، نماد ايران 

ت خودرو در بورس تا برگزاری مجمع ساليانه اين شرک
 سال ١٠گزارش مھر نشان می دھد در . متوقف شده است

ھای  ترين شرکت اخير سھام ايران خودرو يکی از نقدشونده
بورسی بوده اما مدتی است که سھام اين شرکت در شرايط 

  .مناسبی قرار ندارد

ھم اکنون ھزاران سھامدار اين غول خودروسازی ايران در 
 ٢٠ودرو که احتماال انتظار برگزاری مجمع ساليانه ايران خ

  .مردادماه جاری خواھد بود، ھستند

 ھزار ميليارد لایر ديگر منوط به اصالح ۵ھمچنين پرداخت 
 ھزار ميليارد لایر از ٢برنامه ساختار مالی و تامين ملی 

طريق فروش سھام بانک پارسيان، پيش فروش محصوالت، 

افزايش سرمايه ايران خودرو و فروش شرکتھای وابسته و 
نتشار اوراق مشارکت با رعايت ضوابط سياستی نظارتی ا

  . است١٣٨٨شبکه بانکی کشور در سال 

اگر اين تعھدات ظرف يکسال از تاريخ ابالغ اين مصوبه 
انجام نشود سقف تسھيالت شرکت ايران خودرو به ميزان 

نظارت بر .  ميليارد لایر تقليل می يابد۵٠٠ ھزار و ٣٢قبلی 
  .بر عھده بانک مرکزی استحسن اجرای اين مصوبه 

  

 و آلودگی محيط ريختن مشروبات الكلي در رودخانه كن
  زيست

عصر روز چھارشنبه ھفته گذشته، مزدوران مامورين 
انتظامي كالنتري مھرآباد، يك محموله مشروبات الكلي را 
براي انھدام و از بين بردن آن به رودخانه كن و پائين 

اين مزدوران كه گويا فقط .  سرازير كردند فرودگاه مھرآباد،
ھاي سركوب را آموخته و از محيط زيست و آلودگي  روش

ھاي مشروبات را  ھا و شيشه دانند، قوطي آن چيزي نمي
 به  ھا را با مشروبات داخل آن، سوراخ كرده و ھمانطور آن

كه رودخانه كن يكي از منابع  جالب اين. رودخانه انداختند
داريوش گل عليزاده، . استتوليد كننده آب شھر تھران 

معاون محيط زيست انسانی اداره کل محيط زيست استان 
تھرا ن نيز در گفتگويی با ايرنا گفته است، با توجه به تخليه 
مشروبات الکلی به درون رودخانه کن، اين رودخانه آلوده 

ھا  است و متأسفانه اين آلودگی به دليل نفوذ مقداری از اين آب
  ."شود ھا نيز می نی باعت آلوده شدن آنبه منابع زيرزمي

  

  دالئل سوانح اخير در ناوگان ھوائي كشور

ھاي حمل و نقل ھوائي، عدم  دبير انجمن صنفي شركت
افزايش قيمت بليط ھواپيما را يكي از دالئل سوانح ھوائي 

 نامه به سازمان ١٠وي گفت تا كنون بيش از . اعالم كرد
كشور ارسال كرده بدين ھواپيمائي كشوري و ديگر مقامات 

ھاي  اگر قيمت بليط كماكان ثابت بماند و شركت "مضمون كه 
ھواپيمائي به علت درآمدھاي پائين نتوانند ھواپيماھاي مدرن 
به كشور وارد كنند، اين عمل منجر به حوادث تلخي خواھد 

  ."ھا انسان را خواھد گرفت شد كه جان ده

بيست و دو فروند  تاكنون ١٣٦٨قابل ذكر است كه از سال 
ياك، توپولف، آنتونف و "ھواپيماي  روسي از مدل 

 در ايران سقوط كرده است، كه تقريبا معادل يك  "ايليوشين
  . سقوط در سال است

  

  موسوی و کروبی باز ھم مجوز نگرفتند

زاده مشکينی، مدير کل دفتر سياسی وزارت  محمود عباس
 مردم و نياز با توجه به حقوق: "کشور، امروز اعالم کرد

کشور به آرامش و آسايش شھروندان، ضمن توصيه ھمه به 
کنيم حتا برای ساير  رعايت قانون و حقوق مردم اعالم می

  ."ھا نيز مجوزی صادر نشده است گروه
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او در توضيح علت صدور عدم مجوز گفت، طبق تصريح 
برگزاری راھپيمايی و اجتماعات از حقوق "قانون، 

 احزاب ١٠رای مجوز از کميسيون ماده ھای قانونی دا گروه
نامه اجرايی   آيين٣۴ الی ٣٠است و طبق تصريح ماده 

 ابالغ شده توسط نخست وزير وقت، ١٣۶١قانونی مصوب 
تقاضای برگزاری راھپيمايی و اجتماعات بايد يک ھفته قبل 
از انجام آن ھم کتبا و حضورا توسط نماينده رسمی حزب 

ی به وزارت کشور متقاضی مجوز به صورت حضور
  ."شود... تسليم

در اثبات حقانيت خود برای " طلبان اصالح"از سويی 
دريافت مجوز، مکررا از آزادی برگزاری اجتماعات 

آميز طبق قانون اساسی کشور و محسنات آن سخن  مسالمت
گويند، از سويی ديگر، وزارت کشور ھم با استناد به  می

موسوی به تصويب وزيری خود  قانونی که در زمان نخست
  !دھد ھا مجوز نمی رسيده است، به آن

  

 مرداد در ٨ھای تجمع بدون مجوز روز پنج شنبه  محل
 تھران

ايران پرس نيوز اين اطالعيه را در سايت خود درج کرده که 
اين اطالعيه از : کنيم ما برای اطالع خوانندگان آن را نقل می

:  استسوی فعالين داخل کشور برای سايت ارسال شده
فراخوان،ھشت مرداد،مراسم چھلمين روز جان باختگان راه 

ھای تجمع روز ھشت  مکان: آزادی و ياد بازداشت شدگان
آلترناتيو اول ميدان (ميدان ونک : بعدازظھر۵مرداد،ساعت 

آلترناتيو (، ميدان محسنی ) آلترناتيو دوم پارک وی-سرو 
 ميدان ھفت ،) آلترناتيو دوم ميدان ھروی- اول بولوار کاوه 

 آلترناتيو دوم - آلترناتيو اول فلکه سوم تھرانپارس (حوض 
آلترناتيو اول ميدان (، ميدان فاطمی )فلکه اول تھرانپارس

آلترناتيو (، پل گيشا ) آلترناتيو دوم ميدان فردوسی-ھفت تير 
ھموطنان در ).  آلترناتيو دوم ميدان انقالب-اول فلکه صادقيه 

راسم مشابھی را در وسط ميادين ھا حتمام ديگر شھرستان
  .شلوغ و اصلی و مرکزی شھر برگزار نمايند

 .لطفا اطالع رسانی کنيد

  

ًنژاد رسما مسئوليت وزارت اطالعات را به دست  احمدی

  گرفت

ای و انتصاب مجيد  علوی به  نژاد با عزل محسنی اژه احمدی
ًخانه، خود شخصا مسئوليت وزارت  قائم مقامی اين وزارت

 قانون اساسی ١٣۵طبق اصل . عات را به دست گرفتاطال
تواند برای  رئيس جمھور می: "جمھوری اسالمی

ھايی که وزير ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه  خانه وزارت
در اين مدت خود رئيس جمھور ." سرپرست تعيين نمايد
  .خانه خواھد بود سرپرست اين وزارت

  بحث مضحك 

اندھي نيروي انتظامي كشور احمدرضا رادان، جانشين فرم
ھای مخملی در كشور ما بسيار مضحك  بحث انقالب: "گفت

اند و از او  است چراكه مردم در كنار واليت قرار گرفته
شود كه  اين اظھارات در حالی مطرح می." كنند حمايت می

اكنون بسياری از فعاالن سياسی به اتھام تالش برای انقالب 
او در مورد شعارھای . برند یمخملی در بازداشت به سر م

" ای مرگ بر خامنه"و " مرگ بر ديکتاتور"مردم، يعنی 
  .توضيحی نداد

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  مرگ بر جمھوری اسالمی

  

  

  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  

شنبه و جمعه  نبه، پنجش 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 بود١٢ صبح و ٧نيز 

ھای  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه
 . شدروزھای قبل پخش خواھد

ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  برای دريافت برنامه
  :زير استفاده کنيد

  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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