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  گاه جمھوری اسالمی نبود و نيست کھريزک تنھا شکنجه

در  ی ھولناک ضد بشر یھا بر مال شدن جنايت یدر پ
دفاع درزير  آن زندانيان بیاردوگاه مرگ کھريزک كه در 

نام مجريان  رسيدند و افشای یبه قتل م یضد بشر یھا شكنجه
 یا خامنه ،اين جنايت که در راس آن احمدرضا رادان بود

ده شخصا دستور بستن اين اردوگاه را تحت عنوان ز شتاب
ھا  گير آن غير استاندارد بودن داد تا آثار جرم محو و دامن

 یھا از دادستان کل کشور تا ارگان یدستگاه تبليغات. نشود
اين جنايت دارند افکار عمومی را فريب دھند و  یديگر سع

  .مقدم و زندان کھريزک حفظ کنند یرا در حد احمد
محدود به اردوگاه مرگ  یضد بشر یھا که جنايت یلدر حا

بدون وقفه و ، قتل و كشتار مردم ھا جنايت. شود یکھريزک نم
، ٢۴١، ٢۴٠، ٢٠٩بطور سيستماتيک و مستمر در بند 

زندان زندان اوين، زيرزمين وزارت کشور،  ٧زيرزمين بند 
، ١۴٨ی کالنتر، شاپور تھران یآگاھ گوھردشت کرج،

وزارت  یعات سپاه پاسداران، ستاد پيگيرزداشتگاه اطالبا
ط اصفھان و صدھا –بند الف  زندان قزل حصار، اطالعات،

  .محل ديگر ادامه دارد
  

  نفر ۶٩: باختگان اخير تعداد تاکنون شناسايی شده جان
حسينی بھشتی، نماينده موسوی در ھيئت ويژه آسيب ديدگان 

شدگان  کشته نفره از ۶٩حوادث اخير اعالم کرد که فھرستی 
اين آمار بيش از . حوادث اخير را به مجلس ارائه کرده است

  .نفره دولتی است ٣٠دو برابر آمار 
رود که  اين ھيئت به کندی پيش میتاكيد كرد كه كار  یو

حتياط خانواده بازداشت شدگان، مفقودين و آسيب ا"ناشی از 
  .است" ديدگان حوادث اخير

  
 نفر بازداشت شدند ۴٠٠٠در حوادث پس از انتخابات، 

شدگان  تاکنون آمارھای متفاوتی درباره تعداد بازداشت
حوادث پس از انتخابات اعالم شده که رقم جديد سخنگوی 

  .قوه قضائيه، باالترين رقم اعالم شده تاکنون است
نفر در  ۴٠٠٠سخنگوی قوه قضائيه از بازداشت 

لنا، به گزارش اي .ھای پس از انتخابات خبر داد ناآرامی
شدگان  تاکنون آمارھای متفاوتی درباره تعداد بازداشت

حوادث پس از انتخابات اعالم شده که رقم جديد سخنگو، 
  .باالترين رقم اعالم شده تاکنون است

نفر در  ٣٧٠٠جمشيدی تاکيد کرده است که از اين تعداد، 
البته فراموش کرد بگويد با قرار  .اند ھفته نخست آزاد شده

  .ھای سنگين يقهکفالت و وث
  

  مند است شکنجه و تجاوز در جمھوری اسالمی نظام
: المللی حقوق بشر در ايران، امروزه اعالم کرد کمپين بين

اند که شکنجه و  که مقامات ايرانی ادعا کرده در حالی"
آميز  بدرفتاری با زندانيانی که در جريان تظاھرات مسالمت

شان در  سياسیخاطر اعتقاد ه اند يا فقط ب بازداشت شده
سر می برند نتيجه يک غفلت و بی توجھی ه بازداشت ب

المللی حقوق بشر در ايران معتقد است که  است، کمپين بين
مند است و بازتاب سياست سرکوب  و شکنجه نظام اين تجاوز

که مردم را به وحشت انداخته و  افراد بی گناه است برای اين
ه کمک اعترافات اتھامات وارده بر بازداشت شدگان را ب

 ".جعلی ثابت کند
چنين : "گويد ھا می ارون رادز در مورد اين شکنجه

ھای عمدی و عمده حقوق بشری مطمئنا به  خشونت
شود و ھيچکس نبايد با اين  بازداشتگاه کھريزک محدود نمی

  ."ادعای مشخصا سطحی محدود و راھبردی راضی شود
حلی مبتنی بر مادامی که ھيچ تحقيق مستقل و م: "وی افزود

المللی توسط کميسيونر عالی حقوق بشر  ابعاد معتبر بين
سازمان ملل متحد انجام نشود، حقيقت کشف نخواھد شد و 

  ."عدالت برقرار نخواھد شد
  

ھای جمھوری اسالمی  تجاوز در زندان: ادعای کذب کروبی
  سابقه نداشته است
ی روز پيش برای رفسنجان ١١ای که حدود  کروبی در نامه

ھا رخ داده است  اتفاقی در زندان: "استفرستاده بود، نوشته 
ای  كه چنانچه حتا اگر يك مورد نيز صدق داشته باشد، فاجعه

  ..."است برای جمھوری اسالمی
 ۴، شماره ١۵الملل، جلد  در زير بخشی از خبرنامه عفو بين

  :خوانيد را می ١٩٨۵به تاريخ آوريل 
اسی در ايران، در صدھا رسد که زندانيان سي گزارش می"

شوند  بازداشتگاه مخفی پراکنده در سرتاسر کشور شکنجه می
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بسياری از اين اماکن از سوی . شود ھا بدرفتاری می و با آن
ساواک پليس مخفی دوران شاه، به ھمين منظور مورد 

  ... گرفت استفاده قرار می
 و مواد گوناگون] اطالعات [آيد بر مبنای  آنچه که در پی می

ھای شخصی، با  ای است که از جمله از مصاحبه و گسترده
تعداد زيادی از زندانيان سياسی سابق که در خارج از ايران 

 ...ھا، فراھم آمده است زندگی می کنند، طی سال
تاکنون از  ١٩٨٠ھای ديگری از شکنجه جسمی که از  گونه

الملل گزارش شده است  طرف قربانيان پيشين به عفو بين
ھا آويخته شدن با بدن کج،  شود مثل ساعت واردی میشامل م

شود و  در حالی که يک بازو از روی شانه به پشت کشيده می
از پشت به دست مقابل بسته می شود، سوزاندن با برق و يا 
با سيگار، و انواع مختلف تجاوزھای جنسی، از جمله تجاوز 

 .به عنف به مردان و زنان زندانی
و ھيچ سازمان سياسی نيست و ای که عض ساله ٢٣زن 

الملل از  کارش خدمات اجتماعی داوطلبانه بوده به عفو بين
ھايی که ديده چنين گزارش داده  ھا و شکنجه نحوه بدرفتاری

او دو بار از طرف پاسداران در تھران دستگير گرديده . است
، وی به مدت پنج ھفته در ١٩٨٢بار دوم ، در اواخر . بود

نگه داشته شده " انفرادی"ای کميته در ھ يکی از ساختمان
ھای سياسی  و در طی اين مدت بارھا درباره وابستگی. است

اش مورد بازجويی قرار گرفته و اسامی رفقايش را  فرضی
اش  اند لباس در يک موقعيت از او خواسته. اند از وی خواسته

اند از دھان و از  و مجبورش ساخته] برھنه شود[را بکند 
  ..."او باکره بوده است. دخول کنند مقعد در وی

به  تری درباره تجاوز از آن زمان تاکنون شاھدان عينی بيش
به دختران باکره در شب پيش از سيستماتيک ويژه تجاوز 

  .اند اعدام گزارش داده
  

  تھرانھای بازرسی در  افزايش پُست
با گسترش مبارزات محلی مردم و تعدد مراکز مبارزاتی، 

به پراکنده کردن نيروھا و افزايش نيروھای سرکوبگر اقدام 
حضور نيروھای . اند ھای بازرسی در شھر کرده تعداد پُست

ھا در تھران خبر از يک حکومت نظامی  نظامی وافزايش آن
غير رسمی دارد بنا بر خبر دريافتی نظام از ترس 

خواه تھران  اعتراضات گسترش يابنده مردم و جوانان آزادی
ايجاد جو رعب ووحشت افزايش ھای بازرسی را برای  گشت

ھای  ھای بازرسی با نگاه داشتن ماشين ايستگاه. داده است
 ھا برخورد ھا را کنترل و بازرسی و با آن مردم به شدت آن

  .کنند می
  

  دو دختر مسيحی در تھرانجلسه بازپرسی 
مرداد ماه، جلسه بازپرسی دو دختر نو  ١٨روز يکشنبه 

  .تھران برگزار شدمسيحی در دادگاه انقالب شھر 
ساله، که ) ٣٠(و مرضيه اميری زاده ) ٢٧(پور  مريم رستم

در جلسه . زندانی ھستند ٢٠٩از پنج ماه پيش در بند امنيتی 

" ارتداد"تفھيم اتھام روز يکشنبه، دادستان اتھام اين دو را 
  .اعالم کرد

قاضی حداد در اين جلسه در مورد عقايد دينی از آنان 
مصرانه از اين دو زندانی خواسته است تا بازجويی کرد، و 

عقايد و تغيير مذھب خود را به صورت کتبی و شفاھی منکر 
اين دو زندانی ضمن رد اين خواسته بر حقوق انسانی . شوند

 .و باورھای آئينی خود تاکيد کردند
 ١۵  الزم به يادآوری است اين دو دختر نومسيحی، در تاريخ

از افراد لباس شخصی به توسط تعدادی ١٣٨٧اسفند ماه 
ھمراه تنی چند از ماموران امنيتی در آپارتمان مشترك محل 

ماه ھمچنان در  ۵شان در تھران بازداشت و با گذشت  اقامت
  .برند زندان اوين به سر می ٢٠٩بازداشتگاه امنيتی 

ھای رسيده حاكی است، در طول پنج ماه ، مريم و  گزارش
. اند بيمار بوده و وزن زيادی را از دست دادهمرضيه ھر دو 

مرضيه دچار درد شديدی در ناحيه ستون فقرات است، ھمين 
ھای سنگين و شديد را تحمل  طور عفونت دندان و سردرد

  .کند می
كميته مسيحيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، ضمن 
ابراز نگرانی در مورد سالمتی روحی و جسمی اين افراد 

که است، مسئوليت جان و سالمتی اين بازداشت  م کرداعال
  .شدگان مستقيما بر عھده مسئوالن مربوطه خواھد بود

به ھمراه قتل، زنا، تجاوز، قيام يا دزدی مسلحانه و " ارتداد"
ھا مطابق  ھستند که حکم آن قاچاق مواد مخدر ھمه مواردی
  .تواند اعدام باشد قوانين فعلی جمھوری اسالمی می

  
کشور آسيايی از وضعيت ايران  ٢۵ای حقوق بشر نھادھ

  ابراز نگرانی کردند
چھاردھمين نشست نھادھای ملی حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه 

ھای غير دولتی ناظر بر اين نھادھا از دوم تا ششم  و سازمان
  .در عمان پايتخت اردن برگزار شد اوت

ای  ھای غيردولتی حقوق بشر بيانيه در اين نشست، سازمان
را صادر کردند و ضمن ابراز ھمبستگی با مردم ايران، 

اقيانوسيه به عنوان يکی از  –خواستار مداخله فوروم آسيا 
ھای حقوق بشر در منطقه برای پايان دادن به اين  مکانيزم
  .ھا و کمک به مردم در احقاق حقوق خود شد خشونت

  
ن نگارا قطعنامه مشترک کانون وکالی کره، انجمن روزنامه

  آسيا و شيرين عبادی
خرداد در ايران اعتراضات  ٢٢انتخابات رياست جمھوری 

دولت ايران با سرکوب . دنبال داشته مردمی گسترده ای ب
العمل نشان  اجتماعات معترضين و سانسور مطبوعات عکس

 .داد
به ويژه، دو وکيل آقايان سلطانی و دادخواه بدون دسترسی به 

چھل . برند در بازداشت بسر میدستگير شده و   وکالی خود
آقای خرم  نگار از جمله آقای مھدی يزدانی و يک روزنامه و

سی و يک نفر از آنان پس از انتخابات . اند بازداشت شده
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اند و حق تماس با وکيل از آنان  رياست جمھوری دستگير شده
  .عليرضا افتخاری جان باخته است. سلب شده است

آزادی بيان و مطبوعات را  پس از انتخابات دولت سرکوب
دولت . ای وکال را بسيار محدود کرده است تشديد و فعاليته

ھا را  ايران خبرنگاران خارجی را اخراج و آزادی بيان آن
  .سلب کرده است

  :خواھيم که بنابر اين وقايع، ما قويا از دولت ايران می
را بالفاصله متوقف کرده  عاتسانسور و سرکوب مطبو -  ١

  بيان را تضمين کند و آزادی
نگاران و وکالی بازداشت شده را  تمامی روزنامه - ٢

  بالفاصله و بدون قيد و شرط آزاد کند
در  به خبرنکاران خارجی اجازه حضور و پوشش اخبار -  ٣

  ايران دھد
خواھيم  المللی می ما ھمچنين از سازمان ملل و نھادھای بين

اختيار دارند برای ھايی که در  که با استفاده از تمامی اھرم
  .تضمين آرادی بيان در ايران تالش کنند

  ١٣٨٨مرداد  ٢٠برابر با  ٢٠٠٩آگوست  ١١
  )٢٠٠٣برنده جايزه صلح نوبل (شيرين عبادی 

  کانون وکالی کره
  انجمن روزنامه نگاران آسيا 

  
  چند تن از دستگيرشدگان اخير

امير اصالنی کارشناس ارشد برق از دانشگاه علم و  -
و مديرعامل يک شرکت نرم افزاری روز شنبه  صنعت

ای که به  به گزارش خبرنامه اميرکبير برگه. بازداشت شد
عنوان برگه تفتيش منزل به امضای اصالني و ھمسرش 

صادر شده " شعبه اول دادسرای جرائم اينترنتی"رسيد از 
پس از تفتيش منزل، ماموران اعالم کردند طی يکی دو . بود

انواده تماس خواھند گرفت که تاکنون ھيچ روز آينده با خ
تماسي گرفته نشده است و خانواده وی به شدت نگران 

محمد مصطفايی وکالت امير اصالنی را . وضعيت وی ھستند
پذيرفته است ولی ھنوز وکالتنامه به امضای وی نرسيده 

  .است
شود كه روشنعلی مرادی از فعالين سياسی شھر  گفته می -

وابع كرمانشاه، ده روز پيش توسط سرپل ذھاب، از ت
مامورين امنيتي دستگير و به مكان نامعلومی منتقل شده 

ای نداده  كنون نتيجهھای خانواده وی نيز تا پيگيری. است
  . گونه اطالعی از وضعيت وی ندارند ھا ھيچ و آن است

مرداد، ھنگام برگزاری يك مراسم  ١۵شود روز  گفته می -
، سه فعال فرھنگی آذربايجانی به فرھنگی در قلعه بابك

ھای، مصطفی قاسمی، مير موسي ضيا زرگر و رسول  نام
به ھنگام شركت در اين مراسم توسط مامورين   ايرانی،

 . اند انتظامی دستگير و به زندان اھر منتقل شده
  

  ھا گاه روزنامه تقلبی ويژه شکنجه

واده، سلول انفرادی، بی خبری از جامعه، قطع ارتباط با خان
" سفيد"محاصره زندانی از سوی دو گروه بازجوھای 

بازجوھايی که چند " (سفت"و ) متخصص شکنجه روانی(
گر جسمی نيز پيوسته در خدمت  شالق به دست و شکنجه

ھای دروغ  ، قطع ارتباط زندانيان با ھم، نقل قول)ھا ھستند آن
از اين زندانی به آن زندانی زير بازجويی، مطالعه اجباری 

که به صورت اختصاصی در (روزنامه کيھان ويژه زندان 
ھای تقلبی  و حتا چاپ روزنامه) شود موسسه کيھان چاپ می

مانند روزنامه اعتماد و توزيع آن در ميان زندانيان زير 
ايست که  شکنجه سفيد، ھمه و ھمه آن روش شناخته شده

ھای ھولناک جسمی  غير از شکنجه(حداقل در دو دھه گذشته 
که از تابوت تا دستبند قپانی، شالق زدن  ۶٠ان دھه دور

در زندان اوين و ) زندانيان توسط يکديگر رايج بود
  .ھای ويژه جريان دارد بازداشتگاه

  
  ای وجود دارد سيد علی خامنه ١۶ترانه موسوی و  ۶۴۵

که از شبکه دو  ٣٠/ ٢٠پرداز تلويزيونی  در برنامه دروغ
ترانه موسوی وجود  ٣فقط  پخش شد، گفته شد که در تھران

ھا در حال حاضر در کشور ھستند و  دارد که دو تای آن
و در ضمن با يک زن مسن و . ساله است ۴٠شان ھم  يکی

يک زن جوان مصاحبه کردند که مدعی بودند، ترانه موسوی 
  .کند ھاست و در کانادا ھم زندگی می دختر و خواھر آن

ايران کرده است، طی تحقيقی که از " ايران کرش"وبالگ 
اين آمار . ھا را به دست آورده است"ترانه موسوی"آمار 
ترانه موسوی در سراسر کشور وجود دارد  ۶۴۵:  اند چنين

 ٣فقط به  ٣٠/٢٠که   !ھا ساکن تھران ھستند نفر آن ١١۴که 
ھا ھم اين طور  آمار کشته شده  ھا اشاره کرد، شايد نفر آن

!! نی رئيس جمھور محبوبميليو ٢۴سرھم بندی شده و آمار 
نفر با نام سيد علی  ١۶جالب است بدانيد که در اين آمار 

  !ای در سراسر کشور شناسايی شده است خامنه
  

مضروب شدن خبرنگار در روز خبرنگار و مسدود كردن 
  خيابان

" نافچ"ماشين با يك عابر پياده در شھر يک در پي تصادف 
ت به يك تجمع مردم شھر ضمن مسدود كردن خيابان، دس

در ادامه مردم با برافروختن آتش، به يك . زدند یاعتراض
. را شكستند یو یخبرنگار ايرنا حمله كرده و دوربين عكاس

قصد خاموش كردن  یكه مامورين آتش نشان یھمچنين ھنگام
كرده و راه را بر  یآتش را داشتند، از اين كار جلوگير

كردن جاده باعث مسدود . پليس نيز سد كردند یھا اتومبيل
مردم . شھركرد شد -سامان –در محور بن  یترافيك زياد

اين شھر، اعتراض  یبلوار مركز یشھر به عدم ساماندھ
  . داشتند



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ٢٠  )اق

  

  يك گزارش تكان دھنده از ازدواج كودكان
ھزار و ۶٢اعالم داشت كه  یسازمان ملي جوانان در گزارش

دارند  سال در ايران وجود ١۴تا  ١٠دختر و پسر بين  ٣٨٣
ھزار و  ١٩از اين تعداد، پسران متاھل . اند كه ازدواج كرده

در . باشند ینفر م ٩٠ھزار و  ۴٣و دختران متاھل  ٢٩٣
بدين شرح  یادامه اين گزارش آمار طالق ھمان گروه سن

دختر طالق  ۴۵٩ھزار و  ٢پسر و  ٧٠١ھزار و ٢: است
ندارد، در اين رابطه وجود  یاند، كه اگر چه آمار قبل گرفته

روه سنی روند افزايشی داشته ميزان طالق در اين گ یول
  .است

  
 

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

  ، آزادی، حکومت شورايینان، کار

  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  هپخش اين برنام
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
ت ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصا 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
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


