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ميليارد دالر از ايران احتياج  ١٨/  ۵خروج : مجلس ارتجاع

 به پيگيری ندارد 
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس اتجاع درباره پيگيری 

با توجه به تکذيب : ميليارد دالر، گفت ١٨/  ۵خروج 
موضوع از طرف وزارت اطالعات، مجلس ھم دليلی برای 

ضوع را کذب او اين مو .بيند پيگيری اين موضوع نمی
وزارت اطالعات  مجلس در حالی اين  .محض اعالم کرد
ھای ترکيه با عکس و فيلم  کنند، که رسانه خبر را تکذيب می

اند و وکيل فردی که ادعا  خبر اين موضوع را پخش کرده
ميليارد دالر است،  در ترکيه در  ١٨/  ۵شود، مالک اين  می

  .حال پيگيری پرونده است
دزدان و غارتگرانی است که خود را  اين شيوه برخورد

آنان نبايد ھم موضوع را پيگيری . دانند می" نماينده مردم"
ھا در اين غارت يا  کنند، چون احتماال بسياری از آن

" پيگيری"ھای مشابه و متعدد ديگر دست دارند و  دزدی
  .موضوع برای خودشان بسيار خطرناک است

  
  هتجمع فعاالن حقوق زنان در پارک الل

تن  ٣٠جمعی از فعاالن حقوق زنان که شمار آنان به بيش از 
اين . رسيد، روز شنبه در پارک الله گرد ھم آمدند می

آيی از ساعت ھفت تا ھشت و ربع در ميدان مرکزی  گردھم
  . پارک الله ادامه داشت

 ١۴٨به گزارش آژانس ايران خبر پليس از کالنتری 
عيت به محل فرستاده نيروھای خود را برای متفرق کردن جم

. بود که با ھو شدن آنان از سوی جمعيت عقب نشينی کردند
وری  کنندگان چندين بار دور ميدان اصلی پارک پياده اجتماع

کرده و در طول مسير برای شخصی که برای آنان سخنرانی 
  .کشيدند زدند و ھورا می ، کف میکرد می

  
نوس آسا نفر از دستگيرشدگان مراسم چھلم کيا ١٣آزادی 

  با قرار کفالت
سيزده نفر از بازداشت شدگان در مراسم چھلم كيانوش آسا با 

در ميان آنان چند تن از بستگان و . قرار کفالت آزاد شدند
چنان در بازداشت  اما تعداد ديگری ھم. دوستان کيانوش ھستد

تر اين افراد از دانشجويانی  شود بيش گفته می. برند به سر می
شھرھای تھران و سنندج در اين مراسم حضور ھستند که از 

نفر  ٢٠ھا  رود تعداد کل بازداشتی احتمال می. يافته بودند
 .بوده باشد

قريب به اتفاق افراد دستگير شده طی اعتراضات اخير، به 
اما اين بدان معنی . شوند قيد ضمانت و قرار کفالت آزاد می

افراد را  نيست که رژيم بعدھا و به ترتيب و يک به يک اين
بنابراين الزم است، . محاکمه و محکوم نخواھد کرد

. سرنوشت آزادشدگان به دقت مورد پيگيری قرار گيرند
خواھان بايستی آزادی بی قيد و شرط اين  خواست تمام آزادی

  .دستگيرشدگان و کليه زندانيان سياسی باشد
  

 بيماری يک زن سياسی محکوم به اعدام
گيری اداره اطالعات کرمانشاه زينب جاللی از تاريخ دست

نامبرده از دو سال پيش به اتھام فعاليت . زندانی شده است
گروه سياسی کرد سياسی و ارتباط يا عضويت در يک 

  .ستدستگير شده ا
زينب جالليان که اولين زن کرد سياسی محکوم به اعدام در 

ھای اخير است، ھم اکنون در سلول انفرادی به سر  سال
ھای دريافتی حاکی از آن است که نامبرده از  رشگزا. برد می

نظر سالمتی و تندرستی وضعيت مناسبی ندارد و به شدت 
  .بيمار است

  
  جان بھروز جاويد طھرانی در خطر جديست

فعالين حقوق بشر و دمکراسی بار ديگر نسبت به خطری که 
. اند کند، ھشدار داده جان بھروز جاويد طھرانی را تھديد می

زندان  ١بنابه گزارشات رسيده از بند : "اند شتهھا نو آن
گوھردشت کرج،زندانی سياسی بھروز جاويد طھرانی برای 
چندمين بار مورد شکنجه وحشيانه قرار گرفت،شدت شکنجه 
عليه او به حدی بود که شکنجه گران ناچار به انتقال وی به 

  ".بھداری زندان شدند
کرج خطاب علی محمدی معاون اجرائی زندان گوھردشت 

در اين شرايط از شر تو : به بھروز جاويد طھرانی گفته است
  .ھم راحت خواھيم شد
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  شکنجه شبنم مددزاده
شبنم مددزاده نايب دبير شورای تھران دفتر تحکيم وحدت و 
عضو انجمن اسالمی دانشگاه تربيت معلم کرج در زندان 

  .قرار دارد" آزار و اذيت فيزيکی"اوين مورد 
انواع جديد آزارھای "آخرين تماس تلفنی خود از  مددزاده در

: به گزارش خبرنامه اميرکبير. خبر داده است" فيزيکی
بندی زمان استفاده  زندان اوين با سھميه ٢٠٩مسئولين بند "

از سرويس بھداشتی وی را در شرايط وخيم جسمی قرار 
شبنم مددزاده از ناراحتی گوارشی در رنج است و ." اند داده
  .کننده است ھای مضاعف فيزيکی بر وی نگران فشار

روز است که در بازداشت موقت به  ١٧٠مددزاده بيش از 
  .برد سر می

  
صدور حکم زندان و شالق بر عليه بازداشت شدگان اول ماه 

 کنيم مه سنندج را بشدت محکوم می
سه نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه 

از اعضای اتحاديه آزاد (کيخسروی ھای فايق  سنندج به نام
، شيوا سبحانی و منصور کريميان از سوی دادگاه )کارگران

ماه  ۶جزايی دادسرای عمومی سنندج ھر کدام به  ١٠۵شعبه 
 . ضربه شالق تعزيری محکوم شدند ۴٠حبس تعزيری و 

در متن اين حکم آمده است که احکام فوق قابل تبديل به حبس 
بر اساس اين حکم بابک . باشد می تعليقی به مدت سه سال

بو خليلی از بازداشت شدگان مراسم روز  باجاالنی و شب
  . اند جھانی کارگر در سنندج از اتھامات خود تبرئه شده

ما صدور احکام زندان و شالق بر عليه بازداشت شدگان 
روز جھانی کارگر در سنندج را به شدت محکوم می کنيم و 

ال حبس تعليقی را در راستای به تبديل اين احکام به سه س
سکوت کشاندن کارگران و وادار نمودن آنان به تحمل شرايط 

دانيم که امروزه بر طبقه کارگر ايران  واری می به غايت برده
  . تبديل شده است

اتحاديه آزاد کارگران ايران برگزاری مراسم اول ماه مه را 
داند و بدين  ترين حقوق مسلم کارگران می ی از بديھیيک

ھا و نھادھای کارگری در ايران  وسيله عموم کارگران، تشکل
و سراسر جھان را به اعتراض يکپارچه بر عليه اين احکام 

و خواھان لغو فوری و بی قيد و شرط احکام  خواند فرا می
صادره بر عليه فايق کيخسروی، شيوا سبحانی و منصور 

ريميان و پايان دادن به ھر گونه ممنوعيت و محدوديتی در ک
  .برگزاری مراسم اول ماه مه است

 زنده باد اول ماه مه 
  مرداد ماه ١٧اتحاديه آزاد کارگران ايران 

   
 بر اثر سوءتغذيهنفر در تھران بيست و چھار مرگ 

ماه اخير  ١۶بر اساس آمار و ارقام سازمان بھشت زھرا طى 
رانى بر اثر سوء تغذيه جان خود را از دست شھروند تھ ٢۴
 .اند داده

به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران طبق اين آمار که 
ماه  ۴از آمار سازمان بھشت زھرا استخراج شده است در 

ھا  نفر آن ٢اند که  نفر به علت سوء تغذيه فوت کرده ۴اخير 
 ١٢اين در حاليست که در . اند نفر ديگر زن بوده ٢مرد و 

شھروند تھرانى بر اثر اين عامل جان  ٢٠ماه سال گذشته نيز 
سوء تغذيه ناشی از فقر است و به . اند خود را از دست داده

ھا و مناطق روستايى  گفته کارشناسان آمار آن در شھرستان
  .تواند چندين برابر تھران باشد مى

  
  تبعيد يک زندانی سياسی از اروميه به اوين

بان حقوق بشر کردستان يک  ی ديدهبه گزارش خبرگزار
زندانی سياسی کرد به نام لقمان کامل فيدان از زندان اروميه 

وی دو سال پيش دستگير و به . به زندان اوين تبعيد گرديد
ھای سياسی کرد به پنج  اتھام فعاليت سياسی و ارتباط با گروه

  .سال زندان محکوم شده بود
  

  بازداشت دو استاد دانشگاه شريف
ی گذشته به منزل مسعود نيلی  موران امنيتی چھارشنبهما

به جای . کنند که در منزل نبوده است اقتصاددان مراجعه می
ی وی، دکتر علی کرمانشاه و دکتر محمد  ھا نيلی، ھمسايه

شوند تا شايد تحت شکنجه محل دکتر  کرمانشاه دستگير می
  . شريف را فاش کنند

  
  و نياز نداردزندانی به دار: اوين ٢٠٩بھداری 

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر مريم ضيايی آزاد 
 با گذشت قريب به شش ماه از زمان بازداشت و با تشديد و

گسترش عوارض بيماری ام اس به توجه و مراقبت پزشکی 
ساله که اسفند ماه سال گذشته  ۵١زندانی  اين. نياز جدی دارد

  .شود اری مینگھد دستگير شده کماکان در زندان اوين
مريم ضيايی سال گذشته پس از آن که برای بار دوم جھت 

در پايگاه اشرف به عراق رفته بود،  ديدن فرزندان خود
اتھام وی . نگھداری شد بازداشت و سه ماه در سلول انفرادی

 دادگاه انقالب ١۶در کيفرخواست صادره از سوی شعبه 
م اس به وی عالوه بر ا. اسالمی محاربه عنوان شده است

کليوی و پوکی حاد استخوان مبتال و  آرتروز شديد، نارسايی
وی . است از امکان دسترسی به داروھای شخصی محروم

برای توقف روند پوکی استخوان خود محتاج کلسيوم مايع 
اوين در پاسخ به  ٢٠٩که پزشک بھداری بند  است، حال آن

ه دارو زندانی ب: گفته تحويل داروھای مورد نياز به زندان
  .ست نيازی ندارد و شير و ماست برای وی کافی

  
  بازداشت يکی از فعاالن سياسی

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مھدی 
الملل  يادگاری دبير اسبق انجمن اسالمی دانشگاه بين) سھيل(

از فعاالن ستاد ميرحسين موسوی يکی ديگر از  قزوين و
  .است گان روزھای اخير بازداشت شد
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ساله است، پنج روز پيش در محل کارش که با  ٣٣وی که 
توسط نيروھای امنيتی بازداشت  اش يکی است، محل سکونت

ھيچ خبری  و به مکان نامعلومی منتقل شد و تا کنون از وی
  .در دست نيست

  
اعترافات اجباری کارمند زن سفارت فرانسه در بيدادگاه 

  اسالمی
رانسه در تھران در بيدادگاه نازک افشار، کارمند سفارت ف

پليس . جمھوری اسالمی وادار به اعترافات دروغين شد
امنيتی دو ھفته قبل از بازداشت يک بار از او بازجويی کرده 
. و کليه لوازم او از جمله کامپيوترش را ضبط کرده بودند
ی  يک روز پيش از سفر او به پاريس پليس امنيتی به بھانه

ی خواست که در منزل باشد و سپس پس دادن لوازمش از و
يکی از اتھامات  وی پناه دادن به . او را دستگير کرد

  .مجروحين و معترضان در سفارت فرانسه است
گناھی  آرش نعيميان، پسر او در فرانسه با تاکيد بر بی

اش تالش  مادرش از مقامات فرانسوی خواست برای آزادی
ای اعالم کرد،  انيهوزارت خارجه فرانسه با انتشار بي. کنند

رژيم تھران بايد فورا نازک افشار و يک زن جوان ديگر 
  . فرانسوی را که مدرس دانشگاه اصفھان بود، آزاد کند

ی اروپا رسما در مورد محاکمه اين افراد به رژيم  اتحاديه
  .ھا شد ايران ھشدار داده و خواھان آزادی فوری آن

 

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

  آزادی، حکومت شورايیکار، نان، 

 
 
  

  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  ٢٣ار اين برنامه در ساعت تکر. 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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