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  دادگستری و بازارمقابل تجمعات اعتراضی 

جلوی دادگستری و ھا و مردم  خانوادهصدھا نفر از امروز 
ھا اکثرا  اين خانواده. بازار تجمع کردند ھای اطراف و خيابان

خواستند  مادران سالخورده و ھمسران زندانيان بودند که می
چنين به اين  ای عزيزان خود را ببينند و ھم حتا اگر شده لحظه

  .ھای نمايشی اعتراض کنند دادگاه
ھا و مردم تعداد زيادی از  رژيم به محض تجمع خانواده

نيروھای سرکوب خود را به آن جا گسيل کرد و تقريبا 
يگان ويژه و . دادگستری را به محاصره خود درآورد
ھا ھجوم برده و  مأموران لباس شخصی نيز به خانواده

زھرا ميريونسی ھمسر علی . دتعدادی را دستگير کردن
  .تاجرنيا از جمله دستگيرشدگان است

مردمی نيز که به حمايت آمده بودند، در از طرفی ديگر 
ھای چند صد نفره در خيابان داور، خيابان خيام، صور  دسته

خرداد تجمع کرده و شعار  ١۵ر و ميدان زااسرافيل و با
انه پی يورش وحشي در. دادند می" مرگ بر ديکتاتور"

نفر بر اثر  ٨نيروھای سرکوبگر به مردم در بازار در حدود 
ضربات باتوم زخمی شدند که توسط بازاريان و مردم از 

تظاھرات خارج شدند و به نيروھای سرکوبگر اجازه  محل
  . ھا داده نشد دستگيری آن

  
ھای دستگيرشدگان در مقابل دادگاه انقالب،  تجمع خانواده

  اوين و پليس امنيت
ھای دستگيرشدگان در مقابل دادگاه  وز نيز خانوادهامر

حضور يافتند و خواھان  ١۶٠انقالب، اوين و کالنتری 
  .شان شدند خبرگيری و آزادی و مالقات با عزيزان

اند، به  مرداد بازداشت شده ١۴تر افرادی که چھارشنبه  بيش
انتقال داده شده و از آن جا به پليس امنيت و  ١۶٠کالنتری 
ھای اين بازداشت  به ھمين دليل، خانواده. اند رده شدهاوين ب

برخی از . ھايی قبلی اضافه شدند شدگان نيز به خانواده
ماه است که از بستگان خود اطالعی  ٢ھا حدود  خانواده
ھای تلفنی دو  اند تماس برخی ديگر فقط توانسته. ندارند
  .ای با عزيزان خود داشته باشند دقيقه

ھا و گرفتن اعترافات و  گاه نجهحکم انتقال به شک
ھا توسط مرتضوی و حسن زارع دھنوی و  سازی پرونده

شود که از جنايتکاران عليه بشريت  ھمدستانشان صادر می
  .ھستند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی ضمن درج اين خبر، فھرستی 
  .اند انتشار دادهاخير را نفره از دستگيرشدگان  ١٩

  
کی از زندانيان سياسی سابق جان فرزند ي آرمان استخريان،

  باخت
 ای که در تجمع سوم تير ساله ١۶آرمان استخريان، نوجوان 

ماه شيراز حضور داشت، در درگيری بين مردم و بسيج و 
  .جان باختکمی بعد از آن ھا مضروب شده و  لباس شخصی

 ١٧اين نوجوان پس از انتقال به بيمارستان نمازی شيراز، 
پس از جان باختن، جسدش به صورت روز در کما بود و 
در پرونده پزشکی، . داده شدتحويل اش  مشروط به خانواده

علت مرگ، تصادف ذکر شده است، در حالی که به گفته 
شاھدان به علت حضور جمعيت زياد، اصال، امکان حرکت 

  .ھيچ ماشينی وجود نداشته است
 ١٠پدر آرمان استخريان از زندانيان سياسی سابق بود و 

او دو سال . ھای رژيم به سر برده بود گاه سال را در شکنجه
  .پيش درگذشته بود

  
  دستگيری و شکنجه شديد يکی از جوانان بلوچ درتھران

ساله و دارای  ٢۴، "محمد جنگجو"يک جوان بلوچ به اسم 
مدرک ليسانس فيزيک از دانشگاه زاھدان که جھت کسب 

زش وپرورش وکار ھمراه پدر و مادرش که بازنشسته آمو
 .کند ھستند چھار ماه قبل به شھر کرج نقل مکان می

محمد در روز بيست و سوم خرداد در جريان اعتراضات 
مردمی، پس از ضرب و شتم شديد دستگير و به بيمارستان 

  .شود انتقال داده می
درحالی که جمجمه، دو دندان و دست راست وی در جريان 

ی بود، مامورين به اين ضرب وشتم از دو نقطه دچارشکستگ
آورند تا ھرچه زودتر دست وی را  پزشک معالج فشار می

گچ بگيرد و ديگر جراحات را سطحی معالجه کند تا به 
  .زندان اوين منتقل شود

شود  کند و متذکر می پزشک معالج با خواسته آنان مخالفت می
که بيمارش شرايط بدی دارد و بايد دست کم يک ماه در 

ظر باشد اما تذکر پزشک موثر واقع بيمارستان تحت ن
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شود و  شود و بعد از اين که دست محمد گچ گرفته می نمی
خورد، مأمورين او را به اوين  سرش، شصت و دو بخيه می

ھای  ھای متوالی و خوراندن قرص او پس از شکنجه. برند می
اما از آن . شود مرداد آزاد می ١٣شنبه  مشکوک، روز سه

الت شديد روانی و فراموشی کامل پس دچار ترس و اختال
  .شده است

  
نفر بعد از انتخابات در ايران  ١١۵: الملل سازمان عفو بين

  اعدام شدند
ماه اعالم  الملل روز جمعه شانزدھم مرداد سازمان عفو بين

روز که از انتخابات رياست جمھوری  ۵٠طی بيش از : کرد
اند  شده کشور اعدام نفر در اين ١١۵ايران می گذرد دست کم 

  . که اين به طور متوسط دو اعدام در روز است
اعالم شده   ھای انجام شده به اين شرح خبر برخی از اعدام

اعدام در روز  ٢٠دوم ژوئيه،  اعدام در روز ١۴: است
اعدام در  ٢۴ژوئيه و  ١۴اعدام در روز  ١٣چھارم ژوئيه، 
  .روز پنجم اوت
انيه خود اعالم کرده ای اتحاديه اروپا نيز در بي رياست دوره

ژوئيه  ٣٠نفر در شھر کرج در تاريخ  ٢۴اعدام "بود که 
بابت ادامه  را محکوم کرده و نگرانی خود را از ٢٠٠٩

  ."کند استفاده گسترده از اعدام را ابراز می
  

  درگيری مردم نوسود و نيروھای سرکوب
مرداد، نيروھای سرکوبگر انتظامی وارد  ١٣شنبه  روز پنج

. نوسود شده و قصد مسدود کردن مرز را داشتند شھر مرزی
ی قوز يک کاسبکار را به گلوله بستند و  ھا در محله آن
بازاريان و مردم . خواستند اجناس او را توقيف کنند می

  .نوسود تجمع کرده و با نيروھای انتظامی درگير شدند
نشينی مأمورين شد، اما چند  تعداد زياد مردم باعث عقب

تری بازگشتند و قصد توقيف اجناس  تعداد بيش ساعت بعد با
بازاريان را داشتند که بار ديگر با مقاومت مردم روبرو شده 

ھای چند نفر به شدت زخمی  در اين درگيری. و موفق نشدند
  .شدند

  
  !اند مأمور تخلف کرده ٢فقط 

فرھاد تجری، عضو کميته ويژه مجلس برای پيگيری 
أموران متخلف در جريان وضعيت بازداشت شدگان، تعداد م

با اين حساب با توجه به تمام ! نفر خواند ٢ھا را  بازداشت
يا که تمام : دو حالت داردھا و شواھد موجود،  ھا و فيلم عکس

نيروھای بسيج، نيروھای انتظامی، گارد ويژه، اطالعات و 
نفر در استخدام دارند و بقيه  ٢فقط ... ھا و لباس شخصی

تمام ؛ حالت دوم، آن که نھادھا نيستندسرکوبگران عضو اين 
ھا و کشتارھا قانونی بوده و از  ھا و شکنجه ضرب و شتم
مأمور تخلف کرده و مردم را کتک نزده و  ٢ميان آنان فقط 
  !اند شکنجه نکرده

البته از آن جايی که آش خيلی شور است، اين عضو مجلس 
ی ھا ارتجاع اضافه کرد که اين متخلفان، برخالف پيگيری

نبوده، اما به ھر حال تعدادشان  ٢نيروھای انتظامی فقط 
  .شمار است انگشت

  
  ی دانشجويان دانشکده خبر به مناسبت روز خبرنگار بيانيه

ھای منحل شده  جمعی از دانشجويان و اعضای تشکل
مرداد، روز  ١٧ای به مناسبت  دانشکده خبر با صدور بيانيه

، ضمن محکوم کردن بازداشت روزنامه خبرنگار در ايران
ھای اخير از بازداشت شدگان را  گيری نگاران، اعتراف

سريعتر عکاسان  مضحک خواندند و خواستار آزادی ھرچه
در . اند و خبرنگارانی شدند که طی دو ماه قبل بازداشت شده

در روزگار سخت و تاريكی و : بخشی از اين بيانيه آمده است
 مان، تنھا به جرم تان و ھمكاراندر روزگاری كه دوس

مان را در  نگار و عكاس بودن در بندند، فريادھای روزنامه
نگاريم  جوھرش را بر صفحه تاريخ می قلم جمع می كنبم و

آنگونه كه می خواھند  تا دشمنان قلم و قلم ستيزان، واقعيت را
  .قلب نكنند

ی ھا داريم كه رسانه در شرايطی روز خبرنگار را گرامی می
روزگاری كه . اند برای نام رسانه شده دولتی، لكه ننگی

بازجو و قاضی و  نويسان، در حكم نشينان و فارس كيھان
ای خود، با استفاده از  شاكی، به جای ايفای نقش رسانه

نويسند و دريغا كه  ھای نظامی، عليه مردم و ايران می ھزينه
تی، نام ھای دول ھای نفوذی در رسانه بازجويان و اطالعاتی

  !خبرنگار نيز بر خود می نھند
ما خبرنگاران و عكاسان و مترجمان خبر و دانشجويان 

بر آن نھاده شده، ضمن تقبيح  "خبر"ای كه نام  دانشكده
خواستار  گيری ھای مضحك و دروغين، مصرانه اعتراف

نگاران و عكاسان خبری كه  آزادی ھرچه سريعتر روزنامه
  .اند، ھستيم دهگذشته بازداشت ش طی دو ماه

  
  اخراج فرزاد حسن ميرزايی از دانشگاه تبريز

فرزاد حسن ميرزايی دانشجوی کرد دانشگاه تبريز اخراج 
کرد، سال  اين دانشجو که در رشته تئاتر تحصيل می. شد

گذشته برای تھيه فيلمی درباره زندگی فرزاد کمانگر، معلم 
توسط محکوم به اعدام به شھر کامياران رفته بود، اما 

نيروھای اطالعات اين شھر دستگير شده و چند ماه را در 
  .زندان سنندج گذراند

فرزاد که پس از چند ماه با قرار وثيقه از زندان آزاد شده 
بود، به تازگی طی حکمی که از سوی دانشگاه دريافت 

  .کرده، از دانشگاه اخراج شده است
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ياسی کيفرخواست دادگاه معترضان س: بان حقوق بشر ديده
  است

ای گفت که  بان حقوق بشر، در بيانيه سازمان ديده
کيفرخواست خوانده شده، حاوی نقض قانون مشخصی نيست 

  .و معلوم است که اتھامات سياسی ھستند
استورک، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان 

بان حقوق بشر، خواستار آزادی بی قيد و شرط زندانيان  ديده
  .شده است

  
  ھای نمايشی امروز خارجی دادگاه" تھمانم"

گر ارشد بخشی سياسی سفارت بريتانيا،  حسين رسام، تحليل
نازک افشار، کارمند مرکز فرھنگی سفارت فرانسه و کلوتيد 
ريس، تبعه فرانسوی، نيز امروز در ميان متھمان دادگاه 

  .نمايشی جمھوری اسالمی محاکمه شدند
ه است، زيرا وقايع ايران متھم شد" جاسوسی"حسين رسام به 

اتھام ! کرده است را تحليل و برای سفارت بريتانيا ارسال می
ھای اعتراضی، پناه دادن به  نازک افشار، شرکت در تجمع

ھای دريافتی برای  ميل –معترضان و ارسال مجدد ای 
 آوری عجم"کلوتيد ريس نيز با ! ده استدوستانش بو

را به " امنيت ملی" ،"گران اطالعات و حمايت از اغتشاش
" جاسوسی"ھم اتھام او البته پيش از آن ! خطر انداخته است

ساله  ٢٣دختر : "وزی پاسخ داده بودکو سار. عنوان شده بود
  ."فرستيم را برای جاسوسی نمی

رئيس جمھور فرانسه، امروز خواھان آزادی فوری کلوتيلد 
را  انگليس نيز به اين دادگاه اعتراض کرده و آن. ريس شد

گويا مقامات رژيم . آميز ناميده است غير قابل قبول و توھين
به انگليس قول داده بودند، اين کارمند محاکمه نخواھد شد و 

  !اند شکنی کرده پيمان
  

  ھای آلمان ھای ارزی ايران در بانک حساب
 ٢٠٠۵ھای دولتی ايران از سال  به گزارش اشپيگل، سازمان

ھای ارزی مخفی  ت حسابدر بانک بی اج اف در فرانکفور
اين بانک که به . اند به ارزش چندين ميليارد يورو باز کرده

ھايم تعلق دارد دچار بحران مالی  بانک آلمانی ساالمون اوپن
است و دويچه بانک در روزھای گذشته اعالم کرده که 

اکنون دويچه . حاضر است با تزريق پول آن را نجات دھد
ھای مخفی ايران در  ی حساببانک اعالم کرده که با افشا

ھايم با مشکل  بانک بی اچ اف کمک مالی به بانک اوپن
  .سياسی روبرو شده است

  
ھای  گرانی و نابودی کشاورزی داخلی، حاصل سياست

  یواردات
غالمعلی قربانی، عضو ھيئت مديره انجمن برنج ايران،  در 

ميليون تن برنج  ٢/  ٢گويی با فارس گفت، ساالنه  و گفت
ھزار  ۴٠٠شود، اما حداکثر نياز کشور سالی  رد کشور میوا

به گفته وی، واردات قاچاق ھم به آن اضافه . تن است

شود، اما با اين حال طبق آمار رسمی گمرک سال گذشته  می
ھزر تن برنج سفيد خارجی، يعنی بيش  ٣٨٣يک ميليون و 

ھمچنين در سه ماھه اول . از سه برابر نياز وارد شده است
  .ھزار تن برنج وارد کشور شده است ٣۶٠جاری  سال

روز آينده برنج داخلی ھم وارد بازار  ١٠به گفته وی، در 
ھا خالی نشود، توان پذيرايی  شود و اگر انبار کارخانه می

شلتوک جديد وجود ندارد و محصوالت داخلی از بين خواھند 
  .رفت

ج با ھا، برن او يادآوری کرد که اکنون به دليل حضور واسطه
 کننده تومان به دست مصرف ۴٠٠قيمت کيلويی دو ھزار و 

ھا وسط نباشد، محصوالت  رسد، که اگر پای دالل می
رسد   کننده می تری به دست مصرف کشاورزی با قيمت پايين

  .رود و ھيچ کس به دنبال برنج وارداتی نمی
  

  ھنرمند ايرانی از انگلستان دودرخواست پناھندگی 
کسی "شقاقی، دو بازيگر جوان فيلم اشکان کوشانزاد و نگار 

، از دولت انگلستان تقاضای "ھای ايرانی خبر ندارد از گربه
اين دو نفر به ھمراه دو عضو گروه . پناھندگی کردند

شان به قصد شرکت در فستيوال کن از کشور خارج  موسيقی
. شده بودند و يک ويزای شش ماھه از انگلستان داشتند

فراد پس از دستگيری علی درخواست پناھندگی اين ا
قوماشچی، عضو پنجم گروه بود که با شنيدن خبر دستگيری 
خواھر خود به ايران بازگشت، اما او ھم توسط پليس امنيتی 

  .  دستگير شد
ھای ايرانی خبر ندارد، به کارگردانی  کسی از گربه"فيلم 

در فستيوال کن " نگار ويژه"ی  ی جايزه بھمن قبادی برنده
  .شد
  

  نی سياسی آزاد بايد گرددزندا
  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
  نان، مسکن، آزادی، حکومت شورايی

  
  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  
شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا

  .ھر ھفته پخش خواھد شد
به وقت  شب 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
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :رنتی راديو دمکراسی شورايیآدرس اينت

www.radioshora.org  


