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  ی نامعلوم مرداد به نقطه ٨انتقال مجروحين 

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی ايران از انتقال 
در بخشی . مرداد به نقطه نامعلومی خبر دادند ٨مجروحين 

  : از اين گزارش آمده است
ھای وحشيانۀ نيروھای سرکوبگر گارد  اعتراضات با يورش

ھا که تحت امر بسيج و لباس شخصی  سپاه پاسداران، ويژه،
 ھای مآماج باتو جوانان را. ولی فقيه می باشند قرار گرفت

خود قرار دادند که منجر به دستگيری و زخمی شدن تعداد 
شدگان به  نفر از زخمی ١٨بيش از . از آنھا شد زيادی

ھا از ناحيه سر، گردن  اکثر آن. تير منتقل کردند ٧بيمارستان 
تعدادی از . اند رفتهو صورت مورد اصابت باتوم قرار گ

شدگان توسط نيروھای اطالعات و نيروی انتظامی به  زخمی
نفر از دستگير شدگان  ٣وضعيت . نقاط نامعلومی منتقل شدند

  : باشد ھا به قرار زير می باشد که اسامی آن وخيم می
شھرزاد ف  -٢ ؛ساله دانشجوی برق ٢٣. م. سيد محسن م -١
  .نس کامپيوترساله ليسا ٢٧. امير ا - ٣ ؛ساله ٢۶

برند  رغم اين که در بيمارستان به سر می شدگان علی زخمی
ولی عمال تحت مراقبت شديد مامورين وزرات اطالعات و 

  . نيروی انتظامی ھستند
  

  اصابت گلوله به تظاھرکنندگان در بلوار کشاورز
شنبه دو نفر در  به گزارش آژانس ايران خبر در روز پنج

ی کتف و  يکی از اين دو از ناحيه. بلوار کشاورز تير خوردند
. اند ی کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته حيهديگری از نا
  . باختن اين دو نفر وجود دارد احتمال جان

  
ھای  سناريوی کيفرخواست دادستانی برای توجيه اعدام

  جمعی دسته
در روز شنبه ی اولين گروه دستگيرشدگان  با آغاز محاکمه

باشند، دادستانی رژيم جنايتکار اسالمی  صد نفر میکه حدود 
تی تنظيم کرده که بر اساس آن تمامی مخالفان و کيفرخواس

منتقدان رژيم، حتی حزب مشارکت، سازمان مجاھدين و 
کارگزاران که در ايران فعاليت قانونی دارند، متھم به 

تعدادی از فعاالن و " انقالب مخملی"براندازی از طريق 
ارتباط با سازمان  دانشجويی و ديگر دستگيرشدگان متھم به 

اين اتھامات . اند شدهاعالم " محارب"لق شده و مجاھدين خ

ی  جمعی در آينده ھای دسته حاکی از قصد رژيم برای اعدام
  . نزديک است

  
در  ۴بازداشتگاه منفی  گاھی به نام شکنجهتاييد وجود 
  وزارت کشور

و   ھای فراوان در مورد ضرب و شتم پس از انتشار گزارش
 در مخفیھای  معترضان در بازداشتگاه نگھداری بسياری از
نگوی کميته پيگيری سخ ، کاظم جاللینقاط مختلف تھران
وجود  به شدگان از سوی مجلس، وضعيت بازداشت

 اه منفیبازداشتگ"با نام  در مورد بازداشتگاھی ھايی گزارش
  .اعتراف کرددر وزارت کشور  "۴

شدگان  نگوی کميته پيگيری وضعيت بازداشتاظھارات سخ
 ھايی در مورد وجود گزارش اخير از سوی مجلس درباره

از اين  چنين بازداشتگاھی در حالی منتشر شده است که پيش
 "۴ بازداشتگاه منفی"شدگانی که در  تعدادی از بازداشت

تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته  رت کشوروزا
  .داده بودند از وجود اين زندان غيرقانونی خبر، بودند

  
  تاييد کشته شدن سه نفر در کھريزک 

به اقرار روابط عمومی دادسرای تھران، سه نفر از 
تير که مدتی در  ١٨دستگيرشدگان اعتراضات روز 

با اين حال، در مورد اسامی . اند هاند، کشته شد کھريزک بوده
  .اين سه نفر سکوت شده است

  
  پراکنان پاسخ نھادھای جمھوری اسالمی به توھم

وجود انتشار اخباری مبنی بر نگھداری برخی  با
ھای غيرقانونی نظير  شدگان اخير در بازداشتگاه بازداشت
محمدحسن ، ...طبقه منفی چھار وزارت کشور و کھريزک،

در کميته ويژه برای  یفسا و منتخب الريجاننماينده  ،یدوگان
ه ب، "خبر"با  ، در گفتگويیشدگان اخيرپيگيری بازداشت

اظھارات دادستان تھران تأکيد دارد که چون ھمه  استناد
شوند ديگر نيازی به  شدگان در اوين نگھداری می بازداشت

  .ھا وجود ندارد بازديد از ديگر انواع بازداشتگاه
طرفداران ! اين ھم آخر و عاقبت اين کميته پيگيری

کوشند مردم را نسبت به نھادھای اين  اصالحات ھنوز ھم می
جمھوری اسالمی بين نگاه دارند و بگويند  حکومت خوش
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کل رژيم جمھوری اسالمی فاسد که خوب و بد وجود دارد و 
ترين پاسخ را به  اما خود اين نھادھا روشن. و جنايتکار نيست

دھند و جای توھمی برای  ھمدستان جمھوری اسالمی میاين 
  .گذارند مردم باقی نمی

  
  به کارگيری اراذل و اوباش در شکنجه زندانيان

يکی از عاملين دستگيری و شکنجه مردم  ھا"دار شناسنامه"
امنيت "کسانی ھستند که در طرح موسوم به اين افراد . ھستند

اکنون . دستگير شده و سپس تعھد سپرده بودند" اجتماعی
فاش شده است که تعدادی از اين اراذل و اوباش واقعی، 

ھای خود را يافته و اکنون در بازداشت،  پالکی برادران و ھم
رسانند  مسلکان خود ياری می داری و شکنجه مردم به ھم نگه

  .اند و يکی از عوامل شکنجه دستگيرشدگان کھريزک بوده
  

  بازداشت مادر يکی از کشته شدگان اخير
 شدگان اند که مادر يکی از کشته عالم کردها" مادران عزادار"

اخير در کرمانشاه بازداشت شده و ھيچ اطالعی از سرنوشت 
) بھجت(بنا به اين گزارش زھرا . وی در دست نيست

، مادر پويا مقصود بيگی دانشجوی دانشگاه علوم نوذری
پزشکی کرمانشاه که برای اعتراض و دادخواھی به کشته 

گرفته و در مقابل اداره شدن فرزندش بدن خود را گل 
اطالعات کرمانشاه به تنھايی تحصن کرده بود، در ساعت 

  .شب اولين روز تحصن خود دستگير شده است ١٠
توسط نيروھای امنيتی  خرداد ٣٠پويا مقصود بيگی در 

ھای وحشتناک در زندان  کرمانشاه دستگير و تحت شکنجه
  .بازد میجان کرمانشاه قرار می گيرد و پس از آزادی 

نی ھمسر خود را از دست داده و دو زھرا نوذری در جوا
فرزند خردسال اش را با کار طاقت فرسای خياطی اداره 
کرده و در آستانه فارغ التحصيلی فرزند ارشدش او را به 

اقوام و آشنايان زھرا . استآميزی از دست داده  طرز فاجعه
 . اند به شدت تحت فشار ھستند و سکوت اختيار کرده

ان آزادی فوری اين مادر خواھند ا دهمادران عزادار اعالم کر
داغدار و عزادار و مجازات عامالن و آمران فجايع پس از 

  . انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری ھستند
  

اتھامات سنگين به محمد علی دادخواه سخنگوی کانون 
  مدافعان حقوق بشر

به محمدعلی دادخواه، از وکالی حقوق بشر و فعاالن جنبش 
زنان که اخيرا دستگير گرديده، در کيفرخواست دادستان 

از جمله اين . ده استجنايتکار رژيم اتھامات سنگين وارد ش
اتھامات داشتن دو قبضه کلت کمری، ھمراه با مقاديری 

ھای خارج از  فشنگ، مواد مخدر، اسناد ارتباط با گروه
ھايی دال بر  کشور جھت ايجاد اغتشاش و مدارک و اطالعيه

  .   باشد تحريک مردم وارد می

  کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
شنبه  ی دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی در روز پنج کميته

ی زندانيان  ای خواستار آزادی ھمه مرداد طی اطالعيه ٨، 
 در اين اطالعيه با اشاره به دستگيری ناصح. سياسی شد

فريدی، علی بيکس، شيوا آھاری و نيز وکالی فعال در 
عرصه حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه و عبدالفتاح 
ھا  سلطانی به شرايط نامناسب زندانيان سياسی در بازداشتگاه

: در بخشی از اين اطالعيه آمده است. پرداخته است
نھاھدھای امنيتی در بدو گسترش تظاھرات مردمی، با 

اين مدافعان حقوق بشر تالش کردند تا جلوی  دستگيری
ھا را بگيرند اما  ھای حقوق بشری آن رسانی و فعاليت اطالع

نقض گسترده حقوق مردم لحظه به لحظه به مردم دنيا و 
  . المللی گزارش شد نھادھای بين

اين کميته از کليه نھادھای مدافع حقوق بشر خواسته است تا 
و ديگر مدافعان حقوق بشر  برای آزادی فعاالن حقوق بشر

  .در ايران تالش کنند
  

  دستگيری يک فعال حقوق کودکان
طبق اخبار رسيده، مريم خزايی که از فعاالن حقوق کودکان 

در حال . است، توسط ماموران اطالعات دستگير شده است
حاضر ھيچ خبری از وضعيت و محل نگھداری وی در 

  . دست نيست
  

  دستگيری سه توريست آمريکايی
وزارت امور خارجه آمريکا از دستگيری سه توريست در 

ی مقامات کردستان عراق، اين سه  به گفته. ايران خبر داد
کردند  وری می شھروند آمريکا در مناطق مرزی ايران پياده

ھا پيش از  آن. ی نيروھای امنيتی بازداشت شدند که به وسيله
و اربيل  اين به ترکيه سفر کرده و سپس از شھرھای سليمانيه

  . ديدار کرده و قصد سفر به شھر مرزی حلبچه را داشتند
  

ميسين و دانشجوی ايرانی خارج آکاد  ١٢٠ اعتراضی ی نامه
  از کشور 

پيادی و به گزارش خبرنامه اميرکبيرآکادميسين، الم
ای به  ايرانی خارج از کشور، طی نامهدانشجويان 

شاھرودی، رئيس قوه قضائيه خواستار آزادی زندانيان 
ھای آکادميکی که اکثرا  در اين نامه چھره. سياسی شدند

ھای جھان ھستند، به  اساتيد و دانشجويان بھترين دانشگاه
پور به  طور مشخص خواستار آزادی زودھنگام محمد جاليی

  . اند يان المپيادی دانشگاه آکسفورد شدهعنوان يکی از دانشجو
روز پيش در فرودگاه امام خمينی  ۴۵پور  محمد رضا جاليی

تھران در حالی که قصد بازگشت به انگلستان به  منظور 
پيگيری امر تحصيلش بود بدونه ھيچ حکمی بازداشت شد و 

  . برد ھمچنان در انفرادی به سر می
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ھای   از برپايی محاکمه: الملل دبيرکل سازمان عفو بين
  فرمايشی خودداری کنيد

ی بازداشت شدگان اخير در ايران،  ی محاکمه در آستانه
ل از مسئوالن اين کشور خواست تا از المل  سازمان عفو بين
مسئول اين  .ھای فرمايشی خودداری کند  برپايی محاکمه

برلينر "ی  سازمان در آلمان در گفتگويی با روزنامه
خواھد  اضافه کرد، اين سازمان از دولت ايران می "سايتونگ

شده، عامالن قتل  تا عالوه بر آزادی زندانيان سياسی بازداشت
رييس آلمانی سازمان . اسايی و محاکمه کندمعترضان را شن

الملل که به تازگی به اين سمت منصوب شده است،  عفو بين
اظھار اميدواری کرد تا دولت آلمان، نقض حقوق بشر در 
ايران را در مبادالت تجاری با اين کشور و ھمچنين 

  .ای مد نظر قرار دھد ی ھسته مذاکرات بر سر برنامه
  

  نژاد ديد احمدیجتھديد 
دوره : وز در جمع اساتيد بسيجی گفتنژاد دير محمود احمدی

بگذاريد مراسم تحليف برگزار شود، . جديدی آغاز شده است
گيريم و سرشان را  شان را می دولت کارش را شروع کند، يقه

  !چسبانيم به سقف می
ھا  مردم است، که آنجنايتکار ضد بشريت اگر منظور اين 

او و ی "يقه"در زمان مناسب و ترسند  اند ديگر نمی نشان داده
گيرند و  میساير سران جنايتکار جمھوری اسالمی را 

  ."چسبانند به سقف سرشان را می"
  

  کنند چپاولگران، چپاولگران را افشا می
بر باد رفتن درباره نواری با صدای قاليباف منتشر شده که 

نژاد در  ھای شھرداری در زمان مسئوليت احمدی پول
کرباسچی نيز درباره اين  .کند یصحبت مشھرداری تھران 
ميليارد  ٣٠٠نژاد  در دوره خدمت احمدی: اتھامات گفته است

تومان از بودجه شھرداری مفقود شد که ھيچ سندی مبنی بر 
  .چگونگی ھزينه کرد اين مبلغ ھنگفت وجود ندارد

ميليون تومان از بودجه  ١۶٠در ضمن در شب انتخابات نيز 
. شيرينی داده است" مردم"ه شھرداری را خرج کرده و ب

البته پس از افشای اين مسئله،  آقای سعيدلو معاون 
اد به سرعت آمد و اين پول را به شھرداری ژن احمدی

  .بازگرداند
نژاد نيز زمانی که  محصولی، يکی از اعضای باند احمدی

فرماندار و استاندار اردبيل بود، ھشت ھزار متر زمين در 
ھزار تومان خريد و  ١۵قيمت متری جماران را از سپاه به 

  .وخت و ثروتمند شدتومان فرھزار  ٢٠٠متری 

  داريوش مھرجويی در فرودگاه دبی دستگير شد
کارگردان معروف سينمای ايران، ھنگام داريوش مھرجويی، 

ورود به امارات از طريق فرودگاه دبی به اتھام داشتن مواد 
  . غيرمجاز بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری حکومتی، ايرنا، دليل دستگيری 
وی در حال . مھرجويی داشتن مواد غير مجاز بوده است

برد و ممکن  حاضر در يک بازداشتگاه در دبی به سر می
  .ت تحويل دادگاه شده و به شدت مجازات شوداس
  
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  شکنجه، زندان نابود بايد گرددترور، 

  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  ٢٣امه در ساعت تکرار اين برن. 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
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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