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 گران و قاتالن شکنجهشکايت از 

سايت نوروز از قول يک مقام قضايی که نخواست نامش 
گاه  فاش شود، گزارش داده است که در پی تعطيلی شکنجه

ھا و فجايعی که بر زندانيان در آنجا  کھريزک و تائيد شکنجه
طور  گذشته است، برخی از زندانيان آزاد شده و ھمين

گاه به مراجع قضايی  تگان اين قتلباخ ھای جان خانواده
آنان خواھان مجازات قاتلين . اند مراجعه و اقامه دعوا کرده

  .اند شان شده فرزندان

  

مسببين کشتارھای اخير بايد : کانون نويسندگان ايران
  مجازات شوند

کانون نويسندگان ايران در آخرين بيانيه خود خواستار 
  :وشته استمجازات مسببين کشتارھای اخير شده و ن

  !ديده و آزاده مردام داغ

دستگيری، ضرب و شتم، شکنجه و کشتار وحشيانه ی مردم 
معترض چنان ابعاد گسترده يی يافته و وجدان عمومی را 

دار کرده که حتی صدای کسانی را درآورده  چنان جريحه
اند، در  است که خود در اين جنايت کم سابقه شريک جرم

گمان می رفت که شمار جان روزھای آغازين اين سرکوب 
. باختگان، دستگيرشدگان و ناپديدشدگان چندان زياد نباشد

ِالبته سانسور خبری و تحريف واقعيت اين کشتارھا در 
پيدايش اين تصور بی تاثير نبود، اما به تدريج روشن شد که 

. شد شمار قربانيان به مراتب بيش از آن است که تصور می
ھايی که با مراجعه به دادسرا و  ادهابتدا به بسياری از خانو

شد  شدند گفته می ِزندان پی گير سرنوشت وابستگان خود می
 .که دستگيرشدگان به زودی با قرار تامين آزاد خواھند شد

اما چندی نگذشت که به جای آزادی، اجساد قربانيان را 
ھا  ولی در واقع، قربانيان يا در خيابان. ھا دادند تحويل خانواده

اند يا در اثر ضرب و  ليک مستقيم گلوله از پا درآمدهبا ش
ھا،  ھای بربرمنشانه در زندان شتم، تجاوز و شکنجه

اند يا نيمه جان به  جان باخته... ھای مخفی و  ھا، خانه کالنتری
ھا تحويل  ھا برده شده و در آن جا به خانواده بيمارستان

  .اند شده

پشت پرده ی اين ھم از اين روست که با روشن شدن ابعاد 
جنايت ھای عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران 

. و عامالن اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است

ی نخستين نھادھای  کانون نويسندگان ايران که از جمله
خواه است که اين خواست را مطرح کرد، اکنون در  آزادی

تر و  تر، صريح يی قاطع کنار مردم ھمان خواست را به گونه
مسببان کشتارھای اخير در ھر رده : تر مطرح می کند شفاف

و مقامی باشند بايد به مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح 
  .به مجازات برسند

  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٨٨ مرداد ۶

  

اميدواريم ھر چه زودتر : شدگان ھای بازداشت خانواده
  نيمتان را ببي سرنگون شويد و روسياھی

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی پس از اعالم خبر 
 تن ٢٠٠ نفر از دستگيرشدگانف امروز بيش از ١۴٠آزادی 

ھا در جلوی دادگاه انقالب تجمع کرده و  از اعضای خانواده
  .منتظر اعالم اسامی شدند

ھا جمع   نفر از خانواده١٠٠در مقابل زندان اوين نيز حدود 
  .شان بودند ت با عزيزانشده و خواھان مالقا

 نفر برای قرار ٣٠ صبح فقط اسم ١٠نزديک به ساعت 
ھا به خشم آمدند و در  کفالت اعالم شد، در نتيجه خانواده

ای را به باد  داخل و بيرون دادگاه انقالب اسالمی، خامنه
شان، چقدر دروغ،  اين ھم اسالم: گفتند ناسزا گرفتند و می

  . تحقيرچقدر انتظار، چقدر توھين و

اگر : گفت در مقابل اوين نيز مادری عصا به دست می
اش را تحويلم  ايد، اگر مسلمانيد، حداقل جنازه فرزندم را کشته

: گفتند ھا با ديدن اين صحنه به خشم آمده و می خانواده. دھيد
ھايتان  نژاد اميدواريم به عزای تک تک بچه ای، احمدی خامنه

دتر سرنگون شويد و بنشينيند، اميدواريم ھر چه زو
  .تان را ببينيم روسياھی

  

  گذشت در اردوگاه مرگ کھريزک چه می

 متر ٢٠٠ای به مساحت تقريبی  بازداشتگاه کھريزک، سوله
در آنچه طرح جمع ١٣٨٣مربع و واقع در شھر ری در سال 

آوری اراذل و اوباش خوانده شده بود، توسط نيروی انتظامی 
 از .اين طرح استفاده شدو برای نگھداری دستگيرشدگان 

ھمان زمان تعدادی از فعاالن حقوق بشر و انجمن دفاع از 
حقوق زندانيان به نحوه بازداشت و برخوردھا اعتراض 
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 .داشتند

خوانيد، گفت و گويی است با حنيف  آنچه در زير می
مزروعی، روزنامه نگار، وبالگ نويس و عضوی شورای 

رباره بازداشتگاه مرکزی جبھه مشارکت ايران اسالمی، د
  کھريزک

بازداشتگاه مستقيما تحت نظر اطالعات ناجا يا ھمان نيروی "
کھريزک در جنوب تھران در وسط بيابان . انتظامی است
ايم حدود دو سه سوله  براساس آنچه ما شنيده. واقع شده است

 ١٠ کانتينر يا ٢٠داخل ھر سوله . در اين منطقه قرار دارد

در حوادث اخير گفته می شود که بين ... کانيتر وجود دارد
اين . دھند  نفر را در ھر کانتينر به زور جای می۴٠ تا ٢٠

در حالی است که در ھر کانتينر بيشتر از پنج نفر را نبايد 
تنھا محفظ ھوايی اين کانتينرھا يک سوراخ کوچک . جای داد

براساس گفته کسانی که ... است که ھوا از آن وارد می شود
تابد و ھوای  د، نور مستقيم آفتاب به اين کانتينرھا میآزاد شدن

به لحاظ بھداشتی نيزوضعيت . داخل آن بسيار گرم است
  .بازداشت شدگان نامناسب است

آمار متفاوتی از تعداد بازداشت شدگان در کھريزک منتشر 
گويد در بيشترين حالت  شده است، اما حنيف مزورعی می

ازداشتگاه زندانی بودند که  نفر در اين ب۴٠٠ تا ٣٠٠حدود 
اين آمار با توجه به مشکالت بھداشتی و فضای اين مرکز 

ای در مورد   او در مورد دستور خامنه.بسيار زياد است
قبل از اعالم خبر تعطيلی : "تعطيلی اين بازداشتگاه می گويد

 روز است که تعطيل شده است و ١٠بازداشتگاه، کھريزک 
 نفر از باقی ماندگان به ۴٠طبق آخرين اطالعات حدود 

  ".زندان اوين منتقل شدند

اين روزنامه نگار با اشاره به برخورد خشن با بازداشت 
ھا  گفته شده که بازداشت شده: "شدگان در کھريزک می گويد

اند،  را با انواع کابل و شلنگ مورد ضرب و شتم قرار داده
را  تيرماه ١٨شد که بازداشت شدگان روز  ھمچنين گفته می

ھا  در آنجا لخت کرده، پس از اينکه آب فشار قوی روی آن
  ."ھا را با شلنگ و کابل کتک زدند اند، آن گرفته

به گفته مزروعی، قوه قضائيه نظارت مستقيمی بر اين 
بازداشتگاه نداشت، بلکه اطالعات ناجا اين بازداشتگاه را 

  .اداره می کرد

  

  زندان طبقه منفی چھار وزارت کشور

اللی، مخبر کميسيون امنيت ملی نيز به وجود زندان کاظم ج
  .منفی طبقه چھار در زير زمين وزارت کشور اعتراف کرد

بله : "او در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اين زندان گفت
ام که بھتر است اسم نبريم، از اين  من ھم اين موضع را شنيده

ما به ايم که حت ھای غير قانونی چندين مورد شنيده مکان
از زمان افشای اين ." کنيم ھا رسيدگی می وضعيت آن

گاه دانشجويان بازداشت شده کوی دانشگاه، نزديک  شکنجه
  .گذرد به يک ماه و نيم است که می

  

  شود ھا حتا نام زندانيان ثبت نمی در برخی بازداشتگاه

ھا و در  ترين بازداشتگاه بازداشتگاه کھريزک، يکی از بدنام
غير استاندارد "ً بازداشت شدگان ظاھرا به علت گاه واقع قتل

ھای  بسته شد، اما از گوشه و کنار ايران، گزارش" بودن
ما . رسد ھای مخفی می متعددی در مورد ساير بازداشتگاه

  .کنيم برای اطالع شما، چند نمونه را ذکر می

ھا، پاسارگاد واقع در جنوب غربی  يکی از اين بازداشتگاه
سازی  ًبازداشتگاه، که قبال کارخانه اسلحهاين . تھران است

بوده است، متعلق به سپاه است و ھيچ نھاد قضايی به آن 
به . اند در اين مکان نيز تعدادی کشته شده. دسترسی ندارد

در بعضی : "نويس نگار و وبالگ ِ◌ مزورعی، روزنامه گفته
از مراکز سپاه يا بازداشتگاه پاسارگاد در جنوب غربی 

  ."شود اسم بازداشت شدگان نيز ثبت نمیتھران حتا 

يکی از دوستان ما که : "نگار افزود اين روزنامه
نگار است، چند وقت پيش بازداشت شده بود و در  روزنامه

برای . شتم قرار گرفت اين بازداشتگاه مورد ضرب و
پاسخگويی به يک سئوال به قدری سرش را به ميز 

  ."رفته است کوبيدند که از حال می می

نگار و فعال حقوق بشر نيز از  مھدی محموديان، روزنامه
:  دھد ھا بازداشتگاه ثبت نشده ديگر در تھران خبر می ده

او .  سپاه۶۶زندان پاسارگاد، بازداشتگاه افسريه، بازداشتگاه 
در حوادث اخير، حتا ادارات حراست نھادھا، : "گويد می

ھر که را . نداقدام به تشکيل بازداشتگاه مستقل برای خود کرد
کردند و بعد  داشتند، شکنجه می گرفتند مدتی نگاه می می

او يادآوری کرد که مسئوليت ." دادند تحويل ديگران می
  .ای است ھای سپاه بر عھده خامنه زندان

  

  گاه مخفی ديگر يک بازداشت

طبق گزارشات رسيده از يک : "ندا نيوز گزارش داده است
 تھران تعدادی از دستگير سری افراد وابسته به دادگستری

شدگان در جريان تظاھرات و اعتراضات مردمی به نتايج 
ای حوالی شھر  انتخابات اخير رياست جمھوری در منطقه

شوند و تحت  نگھداری می) ظاھرا در پادگانی نظامی(لوشان 
ھا خبر ندارد و تاکنون  نظر ھستند و کسی از وضعيت آن
اين در . يدا نکرده استکسی از وجود چنين زندانی آگاھی پ

حالی است که مقامات جمھوری اسالمی مدعی ھستند کليه 
ھای شھرھای مربوط به خود به سر  معترضين در زندان

ھا بسيار اندک  برند و وضعيتی مطلوب دارند و تعداد آن می
باشد در حالی که تمام نقاط ايران زندانيان زيادی در  می

ن در لوشان واقع در جاده ھای نامعلوم از جمله اين مکا محل
  .باشند قزوين رشت محبوس می
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  دھند؟ چرا پاسخ نمي

نگار بازداشتی روز گذشته  مادر ھنگامه شھيدی، روزنامه
اند، دخترش در بند عمومی  خبر داد كه به او اطالع داده

ھای او را افزايش  ھمين امر نيز نگرانی. زندان اوين نيست
با . دھد كه كجاست یگويد كسی پاسخ نم می. داده است

شنويم، خصوصا برخی وقايع،  اخباری كه اين روزھا مي
  .ھا دو چندان شده است نگرانی

  

  در خواست استادان دانشگاه تھران برای آزادی دكتر عرب

 نفر از استادان دانشكده دامپزشكی دانشگاه ۴٠بيش از 
تھران، با انتشار يك نامه درخواست كردند كه دكتر عرب، 

اين . ش داروسازی دانشكده دامپزشكی آزاد شودرئيس بخ
نامه خطاب به فرھاد رھبر رئيس دانشگاه تھران نوشته شده 

دكتر عرب به دليل شركت در مراسم اعتراض به . است
  . حمله به كوی دانشگاه، بازداشت شده است

  

  آغاز محاکمات از ھفته آينده، اما محاکمه چه کسانی؟

شدگان  تعدادی از بازداشتبه گزارش ايرنا، کيفرخواست 
ھا از روز شنبه آينده آغاز خواھد  صادر شده و محاکمه آن

شدگان به اتھاماتی نظير   نفر از بازداشت٢٠قرار است . شد
، "گذاری ، بمب"ارتباط مستمر با گروھک تروريستی نفاق"
حمله ھدفمند "، "حمل نارنجک جنگی"، "حمل سالح گرم"

حمله ھدفمند به مراکز "، "انبه نيروھای انتظامی و بسيجي
ھای  ارسال تصوير برای رسانه"، "دانشگاھی و نظامی

ايراد "، و "گران سازماندھی اوباش و اغتشاش"، "دشمن
خسارت به اموال و امکان دولتی و عمومی اعم از تخريب و 

گويا در . محاکمه شوند" ھا و منازل مسکونی تحريق بانک
  .د دارندميان اين گروه، بھائيان نيز وجو

ھای  ارسال تصوير برای رسانه"از اتھامات مضحکی مثل 
که بگذريم، با خواندن اين ليست اتھامات، مردمی که " دشمن

خود شاھد توحش و جنايات نيروھای انتظامی، بسيجيان، 
ھا، و سپاه و وزارت اطالعات بودند، از خود  لباس شخصی

مه خواھند پرسيد به راستی چه کسانی قرار است محاک
  !شوند؟

  

  باختگان شناسايی شده است  نفر از جان٧٨تاکنون ھويت 

ھرانا، خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، به 
باختگان  فھرستی از جان" المللی عليه اعدام کميته بين"نقل از 

 نفر ٧٨اعتراضات اخير را منتشر کرده  که شامل نام 
در جريان : "ر گزارش خود نوشته استاين کميته د. شود می

خيزش انقالبی مردم در ايران، نيروھای سرکوبگر رژيم 
ترين شکلی دست به قتل عام  جنايتکار اسالمی به وحشيانه

کشتار . ھا زدند ھا و چه در بازداشتگاه مردم چه در خيابان
مردم معترض و به تنگ آمده از حکومت اسالمی، به ويژه 

ً خرداد که رسما فرمان ٢٩ای در  ی خامنهبعد از سخنرانی عل

سرکوب خونين اعتراضات مردم را صادر کرد، ابعاد به 

بر اساس گزارشات تکميلی رسيده . تری يافت مراتب گسترده
 خرداد ٢٩باختگان در روزھای بعد از  بخش زيادی از جان

  ."اند توسط نيروھای نظامی جمھوری اسالمی به قتل رسيده

  

  جان باخته ديگر به دست سرکوبگران رژيمروايت قتل چند 

  

 ساله در اصفھان در روز ٣٢ حسين :حسين اختر زند
 خرداد ھنگامی که از سر کار به سمت دروازه ٢۵دوشنبه 

او و چند . شود ھا روبرو می رفته با حمله بسيجی شيراز می
شوند، حسين و  تن ديگر وارد ساختمان مجتمع پزشکان می

 معلوم نيست در طبقه سوم به دست يک نفر ديگر که نامش
ھا را پس از ضرب و  افتند و مزدوران رژيم آن ھا می بسيجی

کوشند از رساندن  مأموران می. کنند شتم به پايين پرتاب می
شوند  حسين به بيمارستان جلوگيری کنند، اما مردم موفق می

او روز بعد در . برند و او را با آمبوالنس به بيمارستان می
به . بازد چشمان مادر و خواھر و برادرانش جان میمقابل 

ی يکی از پرستاران، او قطع نخاع شده و ھيچ جای  گفته
  .سالمی در بدنش نبود

اش اصرار داشتند که او بر اثر  نيروھای امنيتی به خانواده
انگاری از پشت بام به زمين افتاده و حتا يکی از  سھل

د که مرگ وی بر مزدوران سپاه در يک سخنرانی اعالم کر
اما آثار ضرب و شتم . اثر استعمال مواد مخدر بوده است

روی دست چپ، پای چپ و راست، کمر، پھلو و پارگی 
عميق دست راست و نيز شھادت افرادی که فريادھای حسين 

رحمانه به  کنند که حسين اختر زند بی شنيدند، ثابت می را می
  .قتل رسيده است

  

 خرداد حوالی ميدان ٢۵ه، در  شانزده سال:حسين اکبری
ی او که ھمه   تير با خانواده٣١در . شود انقالب دستگير می

شود و خواسته  جا را به دنبال او گشته بودند، تماس گرفته می
شود برای تحويل جسد به بيمارستان امام خمينی مراجعه  می
مرگ اين جوان بر اثر ضربه مغزی بوده و روی بدنش . کنند

تاريخ دقيق مرگ او . شود اتوم ديده میآثار ضربات ب
  .مشخص نيست

  

شدگان حوادث اخير   يکی ديگر از کشته:مھدی قائد رحمتی
 خرداد ساعت ٣١است که در حوالی ايستگاه مترو نواب در 

  . ربوده شده بود١٨

  

 جوانی اھل خوی در تظاھرات تھران :منصور قوجازاده
ا يکی از اين خبر ر. ھا به قتل رسيد شخصی توسط لباس

ھا بود  وی گفته، من مدت. دوستانش به اطالع رسانده است
که او را نديده بودم تا آن که يکی دو ھفته پيش اعالميه مرگ 
او را شھر ديدم و بعد از پرس و جو، فھميدم که بر اثر 

کفن و دفن وی بسيار آرام . ضرب و شتم به قتل رسيده است
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است و صورت گرفت، چون خوی شھر نسبتا کوچکی 
  .تر است کنترل امنيتی راحت

ی  ی محله  ساله، از کسبه٢٧ سعيد عباسی، :سعيد عباسی
 خرداد بر اثر اصابت گلوله به ٣٠سلسبيل بوده که روز 

داران جان باخته  سرش در مقابل چشم پدر و ساير مغازه
جسد او در مقابل دريافت پول و عدم شکايت به . است

در ضمن تعدادی مأمور . ستاش تحويل داده شده ا خانواده
خواھند نام او را به  ھا می نزد خانواده عباسی رفته و از آن

عنوان بسيجی ثبت کنند تا از مزايای خانواده شھيد بودن 
  .شوند ھا روبرو می العمل شديد آن استفاده کنند که با عکس

  

  چنان ادامه دارد سرکوب در کردستان ھم

 مرداد ٣شنبه  ز سهبه گزارش آژانس ايران خبر، از رو
مأمورين رژيم به روستاھای مختلف پيرانشھر رفت و به 

ھای روستائيان را  آوری اطالعيه و تراکت خانه بھانه جمع
تاکنون چند تن از جوانان را بازداشت شده و . کنند تفتيش می

  .اند ھای بسيج فراخوانده شده و تھديد شده تعدادی نيز به پايگاه

 مرداد، نيروھای انتظامی و ۶ شنبه چنين روز سه ھم
را احضار " پيرانشھر"داران خيابان  اطالعاتی در نقده مغازه

 ٢٢ھای آنان در روز  علت احضار، تعطيلی مغازه. اند کرده
اند که در  مأمورين به آنان اخطار کرده. تير ماه بوده است

ھا برخورد خواھد  صورت تعطيلی مجدد مغازه در آينده با آن
  .شد

  

  کنيم ھر کس که جلوی نظام بايستد با او برخورد می: عراقی

هللا در جمع تعدادی از  عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول
با کسی تعارف نداريم ھر : دانشجويان دانشگاه تھران، گفت

البته مردم . کنيم کس که جلوی نظام بايستد با او برخورد می
ا پوست و دانستند و حتا طی اعتراضات اخير ب نيز از قبل می

اما معلوم نيست، چرا وقتی . گوشت خود اين را تجربه کردند
آيد، مدعی  پيش می" برخوردھا"گويی در برابر اين  پای پاسخ

" عوامل بيگانه"و " گران اغتشاش"ھستند که ما نبوديم و 
  .مردم را دستگير کردند و شکنجه کردند و کشتند

از پيش او در ضمن مرگ ندا آقا سلطانی را يک برنامه 
  .تعيين شده خواند

  

  !افراط مامورين در حفظ نظام جمھوری اسالمی

احمد مقدم، مزدور فرمانده نيروی انتظامی اعالم داشت، كه 
 نفر از مردم از نيروھای انتظامي شكايت ۴۴٠تا كنون 

ھا نيز خسارت پرداخت شده   نفر از آن٣٠٠اند، و به  كرده
ور شد، بپذيرد، از باالخره اين مزدور سركوبگر مجب. است

طرف مزدوران خساراتی به مردم وارد آمده و گفت كه البته 
ھايی را  بعضی از مامورين در تعقيب تظاھركنندگان خسارت

  .ھايی داشتند گری به مردم وارد كردند و افراط

   ميليارد دالر از ايران چيست؟١٨ / ۵ماجرای خروج 

غان خبر وزير ترکيه، اردو ، نخست٢٠٠٨در دسامبر سال 
 ميليارد دالر وارد اين ١٨ / ۵داد که مبلغی پول بالغ بر 

 ميليارد ٧ / ۵اين مبلغ ھنگفت به صورت . کشور شده است
  . تن شمش طال بوده است٢٠دالر پول نقد و 

اکنون پس از گذشت چند ماه يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل 
 ھا به او تعلق صفاريان نصب مدعی شده است که اين پول

وکيل اين فرد به خبرنگار کانال خبری ترکيه گفته . دارد
است که تمامی کدھا و ارقام متعلق به موکل او بوده که از 

طبق اين اخبار ضد و . بانک مرکزی ترکيه اخذ شده است
شده است يا  نقيض معلوم نيست که آيا پول وارد ترکيه می

 پول وزير ترکيه تکيه کنيم، اين اگر به گفته نخست. خارج
 .وارد اين کشور شده است

جاست كه دولت ايران چگونه مجوز خروج  حاال سوال اين
 داده است و چرا خبری   چنين مبلغ ھنگفتي را به ھمين راحتی

  .ھای ايران نيست از اين موضوع در خبرگزاری

ای درباره  لينک زير ويدئويی از اخبار يک خبرگزاری ترکيه
  :اين موضوع است
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کروبی و موسوی برای برگزاری مراسم چھلم جان باختگان 
  روند به بھشت زھرا می

به گزارش چند سايت خبری، پس از عدم ارائه مجوز از 
سوی وزارت کشور برای تجمع در مصالی تھران برای 

ر، موسوی و کروبی باختگان اخي برگزاری مراسم چھلم جان
حاضر خواھند "  خرداد٣٠بر مزار شھدای "اعالم کردند که 

  . برگزار خواھد شد١۶شنبه ساعت  اين مراسم عصر پنج. شد

مادر سھراب اعرابی نيز نيز پيش از اين اعالم کرده بود که 
  .در مراسم مصالی تھران حاضر خواھد شد

  

  اعتصاب غذای در پايگاه اشرف

قع در پايگاه اشرف، در اعتراض به اعضای مجاھدين وا
حمله نيروھای عراقی به اين پايگاه و ضرب و شتم آنان 

آنان خواھان خروج نيروھای . دست به اعتصاب غذا زدند
عراقی از اشرف و آزادی افراد گروگان گرفته شده، انتقال 
حفاظت از اشرف به نيروھای آمريکايی، حضور وکال و 

 و نماينده شورای امنيت ملل ھای مدافع حقوق بشر سازمان
  .باشند متحد، و محاکمه عامالن حمله به قرارگاه می

ای اعالم کرده است که در پی  شورای ملی مقاومت در بيانيه
مريم . اند  نفر مصدوم شده٣٠٠اين حمله، چھار نفر کشته و 

 مرداد اعالم کرده بود که بعضی از ساکنان ۴رجوی نيز در 
ران بازگردند به شرطی که از اردوگاه حاضرند به اي

دستگيری، تعقيب و شکنجه و اعدام در امان باشند و سازمان 
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ھای آمريکا و عراق، تعھد  ملل متحد، صليب سرخ و دولت
  .ايران به رعايت موارد فوق را تأييد و تضمين کنند

علی الريجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی، حمله دولت 
ھر : ل تقدير دانست و گفتعراق را به پادگان اشرف را قاب

چند که اين اقدام دولت عراق دير ھنگام است اما قابل تقدير 
  .است

  

  شود  مرداد برگزار می١٢نژاد،  مراسم تنفيذ حکم احمدی

 مرداد ١٢ايرنا گزارش داده است که صبح روز دوشنبه 
نژاد با شرکت  مراسم تنفيذ حکم رياست جمھوری احمدی

 و جمعی از ميھمانان ھای کشوری و لشکری شخصيت
  .شود خارجی در حسينيه امام خمينی برگزار می

 مرداد در مجلس شورای ١۴قرار است مراسم تحليف نيز 
  .اسالمی برگزار شود

 ١۴دھند در روز  اين در حاليست که بسياری احتمال می
مرداد تظاھرات عظيمی برگزار شود و حتا نمايندگان مجلس 

که برگزاری تظاھرات در اين اند  ارتجاع نيز ھشدار داده
  .کنندگان برخورد خواھد شد روز ممنوع است و با تظاھرات

 

  ھای بزرگ صنعتی ايران بحران در شرکت

ايران خودرو ھمان گونه که در اخبار ديروز آمده بود، به 
ای رسيده که قرار است بخشی از اموال اين شرکت  مرحله

گير ايران خودرو  مناما گويا اين بحران تنھا دا. فروخته شوند
شرکت صدرا نيز در پايان سال مالی سودی برای . نيست

  .پرداخت نداشت

ھا، صنايع توليدی و صنعتی ديگری مانند  طبق گزارش
سازی ايرالکو که نيمی از آلومينيوم ايران را توليد  آلومينيوم

ھای بزرگ  ھای پيمانکاری و شرکت کند، و برخی شرکت می
اد غذايی، کشاورزی، پتروشيمی، ھای مو صنعتی در بخش

صنايع توليد الستيک، قند و شکر نيز با مشکالت مالی 
  . رود ھا می شديدی روبرو ھستند و احتمال ورشکستگی آن

ھای  شود به علت وفور کاالھای وارداتی شرکت گفته می
بسياری امکان فروش محصوالت خود را ندارند و حتا شايد 

  . کارگران خود را بپردازندنتوانند بدون کمک دولت، حقوق

شکی نيست که سران و دست اندرکاران جمھوری اسالمی 
برای پر کردن جيب خود و اطرافيانشان، ھم خود در ورود 

رويه کاالھا نقش دارند و ھم در ازای دريافت رشوه،  بی
. گذارند دست دالالن را برای ورود کاالھا به ايران باز می

وش کرد که فقر گسترده مردم و اما با وجود اين نبايد فرام
سطح معيشتی . بيکاری نيز نقش بزرگی در اين رکود دارد

اکثريتی از مردم چنان نازل است که حتا توان خريد کاالھای 
اساسی برای ادامه زندگی را نيز ندارند، چه رسد به خودرو 

  ...و

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  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 بود١٢ صبح و ٧ز ني

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

  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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  ماھواره

  زاويه آنتن

  فرکانس پخش

  پوالريزاسيون

FEC  

Symbol 

rate 


