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  ١٣٨٨ مرداد ١۴

  
  /http://72.41.178.79:  آدرس اينترنتی سايت خبرنامه

  
به رغم بسيج کامل نيروھای امنيتی و سرکوبگر مردم به 

  اعتراض پرداختند 
اعتبارتر  آبروتر و بی اگرچه مجلس جمھوری اسالمی نيز بی

نژاد  کمکی به حفظ نظام بکند،  از آن است که تحليف احمدی
ھای وسيع مردم در اين روز بار ديگر  با اين حال توده

ھا ريخته و فرياد رسای اعتراض  ابانای يافتند تا به خي بھانه
  .  خود را به ديکتاتوری حاکم برآورند

ھا آمده و ھر لحظه که توانستند  امروز ھزاران نفر به خيابان
بسياری از . فرياد اعتراض و مرگ بر ديکتاتور را برآوردند

ھای شھر از جمله ميدان فاطمی، ميدان ولی  ھا و ميدان خيابان
ونک، ميدان آزادی، ميدان صادقيه،  عصر، ميدان انقالب،

در . بازار و اطراف بھارستان شاھد تجمعات مردم بودند
حالی که نيروھای سرکوبگر گارد ويژه سپاه پاسداران، بسيج 

ھای لباس شخصی به طور علنی و مخفی در اين  و امنيتی
ھای مترو که امکان  در ايستگاه. مراکز مستقر شده بودند

کمتر است، شعارھای مرگ بر ديکتاتور کنترل امنيتی رژيم 
در برخی از مناطق مانند ميدان . فضا را پر کرده بود

بھارستان رويارويی علنی با نيروھای امنيتی صورت گرفت 
ھای رژيم مردم متفرق  کش آور و ھجوم قمه که با گاز اشک

. تعدادی نيز به اسارت مزدوران رژيم درآمدند. شدند
شت ناگزير به آمدن به مجلس با نژاد از ترس و وح احمدی

ھا و بانک  ازهدر منطقه بازار تعدادی از مغ. ھليکوپتر گرديد
  .ملی بسته شده بود

در زد و خورد ميان مردم و سرکوبگران رژيم تعداد زيادی 
از مردم زخمی شده و بسياری نيز دستگير شده و به 

به گفته برخی شاھدان عينی،  .اند ھای نامعلوم منتقل شده مکان
. ده در امروز بسيار زياد بودشتعداد زنان و دختران دستگير 

نيروھای رژيم دختران را کتک زده و در حالی شد،  گفته می
  .کردند میھای سفيد  کشيدند سوار ون که موھايشان را می

است که   ھايی در يوتيوپ منتشر شده از تجمعات مذکور فيلم
  :ک برخی از آنان در زير آمده استلين
  

p://www.youtube.com/watch?v=JOcnjpwkwhtt
0g  

http://www.youtube.com/watch?v=u8bQQdub
28k  

http://www.youtube.com/watch?v=6JviF9raGh
M 

-http://www.youtube.com/watch?v=L7hYThy2
X0  

  
  ی نمايش تحليف فرياد رسای اعتراضات شبانه در آستانه

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، مردم 
ھا به  تھران از ساعت ده شب بر بام منازل و در کوچه

. شعارھای اعتراضی از جمله مرگ بر ديکتاتور پرداختند
ھا رانندگان خودروھا با بوق زدن  در برخی از خيابان

خود را رسانده و عابرين با دادن شعار آنان را اعتراض 
  . کردند حمايت می

به ويزه در مناطق تجريش، ميرداماد، پونک، سيدخندان، 
آباد، يوسف آباد، ونک، شريعتی، فاطمی، آزادی،  شمس

گيشا، شھرک غرب و ستارخان اعتراضات شبانه به شکل 
  . ای ادامه داشت گسترده

  :تيوپفيلمی از اين اعتراضات در يو
http://www.youtube.com/watch?v=LPYVSxoH

Evw  
  

بيانيه کانون نويسندگان ايران در محکوميت محاکمات و 
 ھا  گيری اعتراف

ی محاکمات فرمايشی و  اين روزھا بار ديگر چرخه
ی  پيشينه. ده استھای ضدانسانی به گردش افتا گيری اعتراف

. گردد ھا به رژيم گذشته برمی گيری اين محاکمات و اعتراف
خواسِت مبرم مردم آن بود که با سقوط رژيم پيشين بساط اين 

ھای ضدانسانی برای ھميشه برچيده شود، اما طی  روش
تر از سر گرفته  تر و ھولناک با ابعادی گسترده ١٣۶٠ی  دھه

  چنان ادامه يافته ی گوناگون ھمھا  شد و تا به امروز به شيوه
ھای فرمايشی  گيری چه در اين محاکمات و اعتراف آن. است

. ھای انسانی است ترين حقوق و آزادی شود ابتدايی پايمال می
گردانان و مجريان اين  تاريخ ما گواه آن است که صحنه

 .ھا سرانجام خود نيز قربانی اين تبھکاری خواھند شد نمايش
جويانی را که  ی عراق نيز پناه نشانده م دستزمان، رژي ھم

شان از ھمه جا کوتاه است در شھر اشرف به  دست
. ترين شيوه مورد حمله و سرکوب و سالخی قرار داد سبعانه
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ترين حقوق انسانی  شود بديھی چه پايمال می اين جا نيز آن
  .است

ھای سياسی و  نظر از ديدگاه کانون نويسندگان ايران صرف
ربانيان محاکمات اخير و بدون توجه به مواضع سوابق ق

ھا و  گيری سياسی سازمان مجاھدين خلق ايران، اعتراف
سازی و نيز حمله به ساکنان شھر  ی پلشِت تّواب پروژه

ی  کند و خواھان احقاق حقوق ھمه اشرف را محکوم می
  .جويان است سرکوفتگان و پناه

  کانون نويسندگان ايران
  ١٣٨٨مرداد  ١٣

  
ی انضباطی برای جلوگيری از اعتراضات  ار به کميتهاحض

  دانشجويی
ھا صدور احکام انضباطی  ی بازگشايی دانشگاه در آستانه

برای دانشجويان تربيت معلم پس از احضارھای اوليه آغاز 
پس از موج گسترده احضارھا به کميته انضباطی در . شد

دانشگاه تربيت معلم و در حالی که کماکان به تعداد 
شود، دو  ی انضباطی افزوده می احضارشدگان به کميته

زاده و امين  ھای مھران عباس دانشجوی اين دانشگاه به نام
شجاع به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و 

  . ی امکانات رفاھی محکوم گرديدند محروميت از کليه
  

  گراميداشت ياد دانشجوی جانباخته، فردا در کرمانشاه
آسا که در اعتراضات اخير  روز درگذشت کيانوش چھلمين

 ٧تا  ۵: ٣٠شنبه در کرمانشاه از ساعت  کشته شد، فردا پنج
وی . برگزار خواھد شد) مقابل دارايی(در تاالر عباسيه 

دانشجوی ترم آخر رشته شيمی دانشگاه علم و صنعت و از 
  . دانشجويان ممتاز اين دانشگاه بود

    
   سحابیهللا دستگيری دختر عزت

هللا سحابی رئيس شورای فعاالن  ھاله سحابی، دختر عزت
ملی مذھبی، توسط افراد ناشناس و با ضرب و شتم دستگير 

شرت راه  به گفته شاھدان عينی يک لباس شخصی با تی. شد
ھای پھن داشت و شلوار جين  ای که راه راه طوسی سرمه

را از  سحابی ابتدا مردم ھاله. وکاله کپی به او حمله کرد
بعد چند مامور لباس شخصی ديگر . دست مامور نجات دادند

در م مستقي ھيبت اقدام به پاشيدن گاز فلفل به طور با ھمان
را نجات داده بودند کردند به  چشم و صورت مردمی که او

. توانستند ببينند طوری که چند نفر از صدمه وارد شده نمی
قشری از پودر که گاز فلفل خورده بودند را صورت کسانی 

. رنگ پوشانده بود و درد بسيار شديدی داشتند نارنجی
مردم درآوردند  سحابی را به زور از دست سرکوبگران ھاله

و با باتوم به سرش زدند به طوری که سرش شکافت و خون 
ماشين پژو يشمی رنگ به شماره ل   او را سوار يک آمد بعد

  .کردند ٣٣ايران   ٢٨٢ل٧۴

اله دارای بيماری قند حاد است و برای س ۵۴ھاله سحابی 
ھمين کوچکترين زخمی که در بدنش ايجاد شود منجر به 

  .شود خونريزی شديد می
  

  مراسم يادبود بھزاد مھاجر فردا در تھران
چھلمين روز کشته شدن بھزاد مھاجر به دست جنايتکاران 

وی . مرداد در تھران برگزار خواھد شد ١۵شنبه  رژيم پنج
روز  ۴۶خرداد دستگير شد و جسد وی پس از  ٢۵در تجمع 
  . اش تحويل گرديد به خانواده

آباد، باالتر از ميدان سرو، روبروی  سعادت: محل مراسم
شھروند، خيابان ھفدھم، خيابان پيوند شمالی، کوچه بيست و 

  .، زنگ اول١١دوم، پالک 
  

  شعار سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی، فردا در اصفھان
مرداد در  ١۵شنبه  ای تظاھرات در روز پنجفراخوانی بر

ھای کثيری با  اصفھان داده شده و در اين رابطه اعالميه
، منتشر گرديده "استقالل، آزادی، جمھوری ايرانی"عنوان 
  : است

ھتل پل، بلوار آيينه، روبروی ھتل سوئيت، : محل تجمع
  بعد از ظھر ٧زمان 

  
  ی مقامات امنيتی و فرماندھان ارتش تصفيه

رژيم جمھوری اسالمی پس از انتخابات نمايشی نه تنھا به 
ھای معترض و تظاھرکنندگان  سرکوب وحشيانه و وسيع توده

پرداخت، بلکه سردرمداران رژيم در درون خود نيز دست 
  :اند برخی از اين تغييرات چنين. به تصفيه زدند

  ای وزير وزارت اطالعات، غالمحسين محسنی اژه
  ون ويژه وزارت اطالعات،هللا معا حاج حبيب

  خزايی، معاون ضد جاسوسی وزارت اطالعات، 
ای در ارتش و رئيس عقيدتی  ی خامنه محمود علوی، نماينده

  سياسی
  محمد کاظم بيضاوی، فرمانده ارتش در جنوب کشور
  حسينعلی مصوری، فرمانده ارتش در غرب کشور

  نتظامی استان زنجانغالمحسين آقاگلزاده، فرمانده نيروی ا
  ھدايتی، فرمانده نيروھای انتظامی قزوين

پيش از آن نيز به مرور تغييراتی در فرماندھی نيروھای 
توان به تغيير  انتظامی صورت گرفته بود، برای نمونه می

فرماندھان ناجا در استان چھارمحال و بختياری و مازندران 
  .اشاره کرد

  
  در گوھردشتنفر  ٢۴جمعی  اعدام دسته

نفر تحت عنوان  ٢۴ی گذشته  ی ھفته شنبه در روز پنج
معاون . ی زندان گوھردشت اعدام شدند قاچاقچی در محوطه

دادستان جنايتکار تھران اين خبر را تاييد کرد و اين افراد را 
شدگان که  يک از اعدام ھويت ھيچ. المللی خواند قاچاقچيان بين
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" المللی مواد مخدر قچی بينقاچا"ھا را  معاون دادستانی آن
  .معرفی کرده، اعالم نشده است

الزم به ذکر است که تاکنون تعداد زيادی از زندانيان سياسی 
ھای رژيم به مرگ  نيز تحت عنوان قاچاقچی در بيدادگاه

  . محکوم شده و اين حکم در مورد آنان اجرا گرديده است
  

  بازداشت سردبير روزنامه فرھيختگان
 ٩رضا نوربخش سردبير روزنامه فرھيختگان ديشب ساعت 

. ی نامعلومی برده شد در محل کارش بازداشت و به نقطه
ماموران امنيتی در حين بازداشت به تفتيش منزل و محل کار 

  . او پرداختند و بخشی از وسايل شخصی او را ضبط کردند
رضا نوربخش سردبير سابق ثبت اسناد دانشگاه آزاد و دبير 

  . ی سايت جمھوريت است تحريريه
الزم به يادآوری است که مسعود باستانی، رضا تاجيک و 

نگارانی ھستند که  پناه از ديگر روزنامه محمد رضا يزدان
  .  مسعود باستانی ھمچنان در زندان است. بازداشت شده بودند

  
  به بند عمومیدادخواه انتقال 

ياسی و مدافع محمدعلی دادخواه، وکيل سرشناس زندانيان س
وی مدت يک ماه در . حقوق بشر به بند عمومی منتقل شد

الزم . اوين تحت شکنجه قرار داشت ٢٠٩سلول انفرادی بند 
به ذکر است، قرار بازداشت دادخواه روز گذشته در بيدادگاه 

  . انقالب اسالمی تمديد شد
  

 کنند کارگران پرريس اجتماع اعتراضی برپا می
کارگران کارخانه پرريس در سنندج اطالعيه زير از سوی 

ما ضمن تکرار اعالم حمايت ھميشگی . صادر شده است
خود از مبارزات طوالنی مدت آنان يک بار ديگر به اين 
کارگران و به ھمه ھمزنجيران خويش اعالم می کنيم که توده 
ھای طبقه ما در ھيچ کجای دنيا و به طور اخص در جھنم 

مشابه ھيچ گاه از طريق توسل  سرمايه داری ايران و جوامع
به قانون، قانون مداری و نظم سرمايه قادر به تحميل ھيچ 
سطحی از مطالبات خود بر سرمايه داران، دولت آن ھا و 

قدرت سرمايه را . نظام سرمايه داری نشده اند و نخواھند شد
فقط با قدرت متحد ضدسرمايه داری توده ھای کارگر می 

ليست ھا و ھمه رفرميست ھای سنديکا. توان پاسخ گفت
راست و چپی که تاريخاً جز اين گفته اند و ھم اکنون نيز جز 
اين می گويند تنھا کارشان اين بوده است که يک شکست 
فاحش فاجعه بار طوالنی مدت را به نفع نظام سرمايه داری 

بايد بر . بر جنبش طبقاتی ضدسرمايه داری ما تحميل کنند
به رفرميسم راست و چپ نقطه پايان آويزان شدن   کارنامه
بايد به طور ضدسرمايه داری و سراسری و . گذاشت

بايد با اتکا به چنين سازمانيابی و اتحاد، . شورايی متحد شد
بايد . حقوق معوقه را از حلقوم سرمايه دار بيرون کشيد

کارخانه ھای در معرض تعطيل را که اينک و در شرايط 
ھای کار و توليد جامعه را در  موجود می رود تا غالب بخش

برگيرد، از دست صاحبان سرمايه و دولت آن ھا خارج کرد 
بايد به جای آه و ناله و شکايت از . و خود آن ھا را اداره کرد

. اخراج خويش، سرمايه داران را از کارخانه ھا اخراج کرد
بايد به جای بستن بار و بنه سفر و کوچ از سنندج به تھران و 

ردن به وزارت کار دولت سرمايه با کارگران شکايت ب
کارخانه ھای سراسر کردستان و ايران متحد شد و به کمک 
اين اتحاد وزارت کار و کل دولت سرمايه داری را به زانو 

قدرت سرمايه را فقط با قدرت متشکل شورايی  . درآورد
  .ضدسرمايه داری می توان درھم شکست

  کارگریکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل 
  ٨٨مرداد  ١٢

   
  بيانيه کارگران پرريس

اين کارگران روز چھارشنبه به ھمراه خانواده ھايشان در 
  مقابل استانداری کردستان دست به تجمع خواھند زد

با توجه به حکم بازگشت به کار ما کارگران پرريس با 
قراردادھای دائمی و پرداخت دستمزدھای ايام بالتکليفی که 

ديوان عدالت اداری   از سوی  ٨٨/  ١ / ١۶در مورخه 
و از آنجا که از تاريخ صدور اين حکم   صادر گرديده است

نزديک به چھار ماه گذشته است و در اين مدت اداره کار 
ھای مکرر ما  سنندج و دادگاه اجرای احکام با وجود پيگيری

ھيچگونه اقدام عملی برای اجرای رای ديوان عدالت به عمل 
و به ويژه اداره کار سنندج در تبانی آشکار با  نياورده اند

کارفرما و بر خالف نص صريح رای ديوان عدالت، اقدام به 
صدور رای ديگری به نفع کارفرما و عليه ما کارگران کرده 
است، لذا بدين وسيله اعالم می داريم چنانچه تا روز 

اقدام فوری و عملی برای  ٨٨/  ۵/  ١۴چھارشنبه مورخه 
از سوی  دستمزدھای معوقه و بازگشت به کارما پرداخت 

ھای مسئول اجرای حکم ديوان عدالت به  کارفرما و دستگاه
عمل نيايد به ناچار برای احقاق حق مان ھمراه با خانواده 
ھای خود در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع 

  .خواھيم زد
    ٨٨/  ۵/  ١١کارگران کارخانه ريسندگی پرريس سنندج 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع
  

  دھد عراق به اعضای سازمان مجاھدين پناھندگی نمی
وزير مشاور در امور امنيتی عراق گفت که کشورش با 
درخواست پناھندگی اعضای گروه مجاھدين که در اردوگاه 

زندگي مي کنند، مخالفت کرده است و از تصميم " اشرف"
ان مجاھدين به ايران خود برای بازگرداندن اعضای سازم

  .پوشی نخواھد کرد چشم
 ۵۶چنين گفت بر اساس اطالعات به دست آمده تنھا  وائلی ھم

ھای ايران  تن از ساکنين اردوگاه اشرف تحت پيگرد دادگاه
ھستند و ديگر ساکنان آن در زمان بازگشت به کشورشان با 

  .مشکلی مواجه نخواھند شد



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ١۴  )اق

  

از کجا به دست آورده البته او نگفت که اين اطالعات را 
است، اما در زمانی که رژيم حتا به نيروھای خودی رحم 

توان تصور کرد که بازگرداندن ساکنين قرارگاه  کند، می نمی
اشرف به ايران چه نتايج ھولناکی برای اين افراد در پی 

  .خواھد داشت
  

خواھيم راوی صادق روزگار  می: نويس ھشت نمايشنامه
  خود باشيم
حميد امجد، نغمه ثميني، : ھای نامه نويس به نامھشت نمايش

محمد چرم شير، محمد رحمانيان، محمد رضايي راد، 
عليرضا نادري، محمد امير يار احمدي و محمد يعقوبی 

ما نمايشنامه : "اند ای صادر کرده و در آن نوشته بيانيه
با اين ھمه ما ھستيم؛ نشسته . بسيار اندک. ما اندکيم. نويسيم
ھای  اما اتاق. تر ھايی کوچک، پشت ميزھايی کوچک در اتاق

ھا باز  ھای بزرگي دارد که رو به خيابان کوچک ما، پنجره
نويسيم و اين روزھا به جای تاالر  ما نمايشنامه .شود می

رودکی و مولوی، خيابان رودکی و چھارراه مولوی را 
شھر و ايرانشھر اميد را انتظار   کنيم و در چھارسو رصد می

  ".کشيم می
  

 کنند ھای نمايشی شرکت نمی وکال در بيدادگاه
ھوشنگ بابايی، وکيل تاج زاده، ميردامادی و بھزاد نبوی 

به دليل فراھم نبودن مقدمات قانونی دادرسی و به : گفت
ھای موکالن خود، فردا در جلسه دادگاه  درخواست خانواده

با توجه به اين که از : وی افزود .حضور نخواھم يافت
قدمات قانونی دادرسی، مالقات با موکالن در زندان، م

مطالعه پرونده و فرصت الزم جھت دفاع از موکالن است و 
ھيچ کدام از اين موارد رعايت نشده است، در جلسه فردا 

  .حضور نخواھم يافت
ھای زندانيان سياسی،  گفتنی است که برخی از خانواده

بی گناھی  ديروز، در يک نشست مطبوعاتی ضمن تاکيد بر
زندانيان از وکالی اعضای زندانی خانواده خود خواستند در 

  .دادگاھای ايشان حاضر نشوند
  

  ی مرگ  آزادی يک زندانی سياسی در آستانه
به گزارش خبرگزاری ھرانا، محمود رحمانی شھروند کرد 

آوارگی زمان جنگ  اھل جوانرود که ھشت سال پيش بعد از
 شته بود توسط نيروھای امنيتیاز کمپ التاش به ايران بازگ

سيون کرد به يدستگير و به اتھام ھمکاری با احزاب اپوز
  .محکوم شد سال و يک روز زندان١۵

نامبرده به دليل کھولت و بيماری از ھمان سالھای اول در 
با مداوای وی مسئولين سالمتی قرار گرفت ولی  شرايط بد

دت بيماری که ش تا اين در خارج از زندان موافقت نکردند
 کليوی وی به حدی زياد شد که مسولين زندان وی را که

سال سن داشت بعد از تحمل ھشت سال از زندان  ٧٠حدود 
متاسفانه نامبرده بعد از دو ھفته آزادی از  آزاد نمودند ولی

بيمارستان به دليل شدت  مرداد ماه در ٩زندان روز جمعه 
  .بيماری فوت کرد

در رابطه با زندانيانی که به  سياست روز جمھوری اسالمی
دليل شکنجه و يا بيماری در حال مرگ ھستند، آزادی آنان 
در روزھای آخر عمرشان است تا مجبور به پاسخگويی 

در حالی که بر ھمگان . مرگ اين زندانيان در زندان نباشند
ھا و جراحات  روشن است که اين زندانيان در اثر بيماری

ھای  وا و محروميت از مراقبتوارده در زندان و عدم مدا
  .اند  پزشکی جان خود را از دست داده

  
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی

  مرگ بر جمھوری اسالمی
  
  
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .ته پخش خواھد شدھر ھف

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
ی راديو دمکراسی شورايی از مشخصات ھا 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

  يزاسيونپوالر
FEC  

Symbol 
rate 


