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  امروز بازار حالت عادی نداشت

را درباره وضعيت " خبرنامه ندا"در زير گزارشی از 
مرداد از  ٢١امروز چھارشنبه : خوانيد امروز در بازار می

بنا به . صبح بازار تھران حالت عادی نداشت ٩ساعت 
ھای مردمی، برای  ھا و قرار قبلی گروه دعوت برخی سايت

صبح امروز بازار  ٩تجمع در بازار تھران، از ساعت 
  .تھران از حالت عادی ھر روزه خارج شد

از ساعات ابتدايی صبح امروز نيروھای انتظامی با استفاده 
بوس و تعداد زيادی موتور که اکثرا از  از ون، تويوتا، مينی

ھای مراکز مختلف شھر تھران از تجريش، درکه ،  کالنتری
س، پيروزی، دربند، نياوران و ولنجک گرفته تا تھران پار
آباد و حتی شھر  نبرد و استخر تا صادقيه، کن، شھران، جنت

خود را برای استقرار و کنترل . ری و کرج و غيره، بودند
  .مراکز حساس بازار تھران به آن جا رسانده بودند

نيروھای انتظامی که در ميان آنان  ١٠از حدود ساعت 
ھای کوچکی برای  ھا که دوربين برخی لباس شخصی

ورودی ايستگاه . شدند برداری نيز ھمراه داشتند، ديده می لمفي
خرداد محل استقرار موتور و نيروھای يگان  ١۵متروی 
. خرداد بود ١۵اما تمرکز اصلی نيروھا در ميدان . ويژه بود

متری با  ١۵-١٠در اقدامی ديگر اين نيروھا در فواصل 
ھا و  ریاستقرار تعدادی از افسران و سربازان با لباس کالنت
آور، کل  مجھز به بيسيم و باتوم و کپسول گاز فلفل و اشک

خيابان را تا تقاطع خيابان مصطفی خمينی تحت کنترل خود 
در واقع از چھارراه گلوبندک تا چھارراه . درآورده بودند

سيروس موتورسواران نيروی انتظامی حضور دارند و از 
جلوگيری  ھا روھا و خيابان ايستادن خريداران در پياده

 .شود می
خرداد جلوی دادگستری محل تجمع اصلی  ١۵ميدان مرکزی 

ھمچنين خيابان پامنار، . نيروھای انتظامی و امنيتی بود
ز ديگر مراکزی بود که ا ...ناصر خسرو، پله نوروز خانی و

در خيابان . نيروھای انتظامی حضور پر رنگی داشتند
نتظامی مصطفی خمينی به شمال و جنوب نيز نيروھای ا

  .مستقر بودند
از طرف ديگر بازار در خيابان خيام نيز از چھار راه 
گلوبندک تا ميدان اعدام حضور نيروھای انتظامی پر رنگ 

ھای بازار و خيلی از  ھمچنين در کوچه و پس کوچه. بود

ھای بازار نيز نيروھای انتظامی با موتور و ماشين  داالن
 .مستقر شده بودند

به بازار آمده  ١٠سته دسته از ساعت از آن طرف مردم د
تعداد مردم حاضر در بازار بسيار زيادتر از روزھای . بودند

اما بنا به مشاھدات گزارشگر ندا نيوز ھيچ . ديگر بود
ی اصلی  درگيری يا بازداشتی در محدوده سبزه ميدان و دھنه

ای  البته اخبار تائيد نشده. بازار و مناطق ديگر رخ نداده است
ھا مبنی بر شعار سر دادن مردم و برخی  رخی وبالگاز ب

ھای پراکنده رسيده است که ھنوز منابع معتبر آن را  درگيری
  .اند تائيد نکرده

نکته قابل توجه خستگی و بی حوصلگی نيروھای انتظامی 
ھای اقصا نقاط تھران  اين نيروھا که اکثرا از کالنتری. بود

بسياری از . وصله بودندآورده شده بودند بسيار خسته و بی ح
ھای ديوارھا  ھای نيرو انتظامی و سايه آنان در اتومبيل

ھای فرعی بازار در حال چرت زدن  خصوصا در کوچه
نکته قابل توجه ديگر عدم حضور نيروھای معروف . بودند

  .به لباس شخصی يا ھمان نيروھای سپاه پاسداران بود
ای در اين ميان حضور برخی از عوامل صدا و سيم

اين افراد سعی داشتند با  .حکومتی نيز قابل توجه بود
برداری از حضور بسيار مردم در بازار بر خالف  فيلم

واقعيت اين چند وقت که نشان از رکود بازار دارد، اين گونه 
  . نشان دھند که بازار پر رونق شده است

  
 عتصاب، تظاھرات و درگيری در بازار تھرانا

از بازار تظاھرات و درگيری در چند  بنا به گزارشات رسيده
نقطه از بازار صورت گرفت و مردم با شعار مرگ بر 
ديکتاتور و با برافراشتن دستان خود با عالمت پيروزی وارد 

  .شدند بازار می
 ٢خرداد مقابل مترو  ١۵در ميدان  ١٣:  ٢۵حوالی ساعت 

مورد درگيری بين تظاھرکنندگان و نيروھای سرکوبگر 
دادند و  مردم شعار مرگ بر ديکتاتور را سر می. روی داد

در حالی که دست خود را به نشانی پيروزی باال گرفته بودند 
روھا مملو از جمعيت  پياده. کردند به سمت بازار حرکت می

  .بود
ھا را  نيروھای سرکوبگر به سوی مردم يورش بردند و آن

شيانه ھای وح در اثر يورش. ھای خود قرار دادند آماج باتوم
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نيروھای سرکوبگر ضربات . تعدادی از مردم زخمی شدند
شاھدان عينی در . دندکوبيباتوم را بر سر و صورت مردم می

شدت زخمی و دچار ه بنفر  ۴د بودند که يک نقطه شاھ
  .ھستندخونريزی 

ای از بازار در اعتصاب بسر  از طرفی ديگر بخش عمده
مردم اعالم برد و با اين حرکت ھمبستگی خود را با قيام  می

ھمچنين تعدادی از بازاريان در اعتراضات امروز . کردند
گفتند اعتصاب امروز  شرکت داشتند و به تظاھرکنندگان می

  .ما ھمبستگی با مردم است
نيروھای سرکوبگر که از گارد ويژه، سپاه پاسداران، بسيج، 

ھا از  ھا و تعداد زيادی از نيروھای کالنتری لباس شخصی
ھای اطراف گسيل شده  ھران به بازار و خياباننقاط مختلف ت

ھای موتور سوار دائم به  ھمچنين گله.شدند بودند تشکيل می
. کردند و يا در حال مانور وحشت بودند مردم تھاجم می

پوش بودند ديده  ھا سياه گروھی از موتورسواران که افراد آن
  .در گزارشات آمده است که تعدادی نيز دستگير شدند .شد می

  
  ھا اعتراضات شبانه در خيابان

جوانان  به گزارشات رسيده از مناطق مختلف تھران، بنا
کشانند و مردم را تشويق  ھا می اعتراضات شبانه را به خيابان

ھا در طی حرکت خود اقدام به  کنند آن به ھمراھی با خود می
 دادن شعار مرگ بر ديکتاتور و بانگ هللا اکبر کردند

 ناطق مختلف بصورت ھمزمان از ساعتمردم تھران در م
  .دھند شعار می بر بام منازل و در کوچه ھا ٢٢

مردم تھران دست به اعتراضات شب گذشته مناطقی که 
  آباد، شمس  تھران پارس، ی،آزاد :شبانه زده بودند عبارتند از

ميرداماد،   ، سيدخندان،یفاطم  تخت طاووس،  ونك،  اكباتان،
  ،گيشا پونك، توحيد، ستارخان،  ، سيهاقد  تجريش،  ،یشريعت

آباد  اعتراضات در توحيد و تجريش، شمسشدت . جمھوری
  .بيشتر از ديگر مناطق تھران بود

  
  ھای دستگيرشدگان اعتراضات را دريابيد خانواده

نفر از خانواده  ١٢٠مرداد ماه در حدود  ٢١روز چھارشنبه 
 .كردند مقابل دادگاه انقالب تجمع ھا در بازداشت شده

وعدم مالقات به شدت خشمگين و  یھا از بالتكليف خانواده
خواستند برای  آنان می. عزيزان خود بودند یخواھان آزاد

شان با دفتر حداد تماس بگيرند، اما  پيگيری وضعيت عزيزان
ھا  دستياران وی سر خانوادهھا نبود و  گوی آن کسی پاسخ

ھايتان ھر  رويد خانهآييد ب یجا م زدند كه چقدر اين یفرياد م
 یكه صدا، گيريم یشد ما خودمان با شما تماس م یوقت خبر

سر ما داد  یرفت كه به چه حق یھا ھم باال م اعتراض خانواده
پدر ھستيم دو ماه است كه از  ،كشيد ما مادر ھستيم یم

ھيچ كس  ،اند يا زنده مرده ،مان خبر نداريم وضعيت فرزندان
  .بدھد ھم حاضر نيست به ما جواب

ھا  خانوادهدر مقابل زندان اوين نيز ھای ديگر،  بنا به گزارش
نفر گزارش  ٣٠٠اين عده که تعدادشان بيش از . تجمع کردند

و " هللا اکبر"، "مرگ بر ديکتاتور"شده، با شعارھای 
خواستار آزادی عزيزان " زنداني سياسی آزاد بايد گردد"

ھای  ان و خانوادهشود ميان مأموران زند گفته می. خود شدند
  .درگيری صورت گرفته است

رئيس پليس امنيت و اطالعات تھران بزرگ، تجمع 
ھا در مقابل اوين را کذب خواند و گفت، تعدادی از  خانواده

گذاری کرده بودند و از  افرادی که در مجتمع نگين سرمايه
ھا سوء استفاده شده بود برای اعتراض مقابل  سرمايه آن

  .محل بازداشت متھم پرونده است تجمع کردندزندان اوين که 
ھا که از ھنگام آغاز اعتراضات ھر روز جلوی  اين خانواده

کنند تا خبری از  نھادھای گوناگون سرکوب تجمع می
شان به دست آورند، از سويی با انتشار  وضعيت عزيزان

شان  ھا به شدت نگران جان عزيزان ھا و قتل اخبار شکنجه
آميز و  ديگر بايد ھر روز رفتار توھين ھستند، و از سويی

  .آميز مأموران سرکوب را تحمل کنند خشونت
ھای زندانيان سياسی  عالوه بر آن، به اندازه خانواده

ھای داخلی و  طلب رژيم از توجه و حمايت رسانه اصالح
. اند المللی برخوردار نيستند و به سرنوشت خود رھا شده بين

نيز چندان اعتنايی به  "سبز"يا  "طلب اصالح" ھای حتا رسانه
ای  ھا ندارند، فقط گاھی که رژيم جنازه سرنوشت اين خانواده

دھد، فوری عکس و  ھا می تحويل يکی از اين خانواده
ھا را  کنند و آن ھای خود درج می مشخصات وی را در سايت

  .کنند ثبت می" شھيدان جنبش سبز"به نام 
  

 قربانيان تجاوز جنسی گفتگوی رضا عالمه زاده با يکی از
زاده درباره اين ويدئوکليپ در وبالگ خود چنين  رضا عالمه
، "بابک عماد"چھار سال پيش به دعوت آقای : نوشته است

، "در تبعيد –کانون زندانيان سياسی ايران "يکی از مسئوالن 
برای مصاحبه و فيلمبرداری از دو شيرزن ايرانی که با 

ی  شھادت دادن در مورد فاجعه شان را برای شھامت آمادگی
ھای رژيم جمھوری اسالمی اعالم  تجاوز جنسی در زندان
نيز از  يی که آن دودم رفتم، جالکرده بودند به استکھ

 .جا آمده بودند انگلستان و آلمان، محل سکونتشان، به آن
در طول اين چھار سال منتظر فرصتی بودم تا توجه عمومی 

ر جامعه ما جلب شود تا اين دو به اين درد بزرگ اجتماعی د
در طول بيست و چھار ساعت . سند تاريخی را منتشر کنم

گذشته کاری جز اين نکردم که گفتگويم را با يکی از اين دو 
ترين شکل ممکن تدوين کنم تا کمترين  قربانی به ساده

 .ای به سنديت غير قابل انکار آن وارد نشود خدشه
در . اصل اين تالش استای زير ح ويدئوی پانزده دقيقه

فرصتی ديگر گفتگو با قربانی ديگر را ھم به تماشا خواھم 
  .گذاشت

  :لينک ويدئو
http://www.youtube.com/watch?v=RYtZqGd1

gNo  
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  به من در زندان تجاوز شد: رويا طلوعی
قوق زنان و حقوق بشر كردستان، رويا طلوعی، از فعاالن ح

او  .كه از ايران خارج شده بود، در امريكا اجازه اقامت يافت
به ، از عزم خود "ساندی ديلی تلگراف"ای با  در مصاحبه

دور جديد افشاگری و فعاليت برای دفاع از حقوق زنان كرد 
گويد و از  ويژه كردستان میه و حقوق بشر درايران و ب

او بار . شود ان بر زنان زندانی اعمال میفجايعی كه در زند
ديگر اطالعاتی را درباره بازجوی خود كه معاون دادستان 

از من در زندان به  :گويد كند و می سنندج است تكرار می
برای گرفتن اين اعتراف نه تنھا مرا . زور اعتراف گرفتند

كتك زدند، بلكه به من تجاوز نيز كردند و سرانجام نيز تھديد 
گويند اعتراف نكنم دو فرزندم را  ند كه اگر به آنچه میكرد

من، سرانجام در ھم .. .در مقابل چشمانم آتش خواھند زد
ھای بيگانه مصاحبه  كنم كه با رسانه گفتم امضا می. شكستم
ام، عليه رژيم  عھده داشته ام و رھبری تظاھرات را بر كرده

 .ام توطئه كرده
دان انفرادی به زندان چند شب پس از اين اعتراف، از زن

در اين بند زنانی را ديدم با پاھای . عمومی زنان منتقل شدم
 .زخمی و چركين بر اثر ضربات شالق

ھمراه با نيما . روز زندان، با قرار وثيقه آزاد شدم ۶۶پس از 
ام  دختر چھارده ساله. از ايران گريخته و وارد تركيه شدم
  .ام ه امريكا رسيدهشيما نيز بعدا به من پيوست و اكنون ب

  
  تحصن کارگران ھفت تپه

مرداد ماه در محل کارخانه  ١۶کارگران ھفت تپه روز جمعه 
اين تحصن با صدای سوت کارگران  .دست به تحصن زدند

ھنگامی که نمايندگان شورای فرمايشی خواستند . آغاز گرديد
در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اين که چه کسی به 

داده و شما را انتخاب کرده که حاال می خواھيد  شما رای
شعارھايی . اند مداخله کنيد، اجازه ی مداخله را به آنھا نداده

  .نيز عليه مسوول کارت زنی داده شد
  :ھای گارگران در اين اعتراض به شرح زير است خواسته

بندی مشاغل و افزايش دستمزدھا و  اجرا شدن طرح طبقه  -١
  ھا حقوق

مشکالتی در نحوه و ميزان (ن مساله اضافه کارحل شد  -٢
  )ھا برای کارگران وجود دارد پرداخت دستمزد اضافه کاری

اين مساله روال عادی اين . زدن کارت ورود و خروج  - ٣
شود  واحد توليدی نبوده است و اکنون که اين طرح اجرا می

از جمله اين که . برای کارگران مشکالتی پيش آمده است
ھايی از سال که فصل برداشت نيست،  معه در ماهروزھای ج

کارگران تا ساعت ده در کارخانه حاضر بوده و سپس به 
گشتند اما با اجرای اين طرح مجبورند  منازل خود برمي

روزھای جمعه ھم تا پايان ساعت اداری در محل کار خود 
در نتيجه از تنھا فرصت برای بودن با . باقی بمانند

  .شوند حروم میھايشان م خانواده

اين کارگران با . جلوگيری از اخراج کارگران موقت  -۴
تالش سنديکا قرار بود رسمی شوند اما اکنون به دستور 

  .اند مقامات باالتر تھديد به اخراج شده
  

  پيروزي كارگران شركت صنايع اراك
در پي اعتراضات كارگران شركت صنايع اراك، امروز 

مرداد  ٢٩كرده است كه تا اعالم شد كه كارفرما تعھد 
شھريور قسط دوم حقوق معوق و تا  ١٠نخستين حقوق، تا 

شھريور نيز تمام بدھي كارفرما به كارگران را پرداخت  ١٩
ھمچنين كارفرما متعھد شده است كه سرويس اياب و . كند

  . ذھاب كارگران را مجددا برقرار كند
  

 اعتراض کارگران نساجی بوکان
مرداد کارگران  ١١يده، روز يکشنبه بر اساس گزارش رس

نساجی بوکان متوجه اين مسئله شدند که کارفرما بعد از 
کاری در کارخانه حضور يافته است و به ھمراه  ھا پنھان مدت

اند تا از  او چند نفر کارشناس از طرف بانک ملی آمده
. برداری نمايند ھا و اموال کارخانه جھت توقيف ليست دستگاه

ً خود را به کارخانه بعد از شنيد ن اين خبر کارگران سريعا
رسانده و از اين کار ممانعت به عمل آوردند و به کارفرما 

ھاست تا زمانی که  گفتند که اموال کارخانه در توقيف آن
بنابراين . ھا پرداخت گردد تمامی حقوق معوقه و سنوات آن

برداری و توقيف اموال ابتدا بايد از صف  برای ليست
بعد از مدتی سرانجام نيروی انتظامی . ھا بگذرند آن اعتراض

ھا کارفرما را از  يابد و تحت محافظت آن در محل حضور می
نمايند تا از خشم کارگران  صحنه دور و به کالنتری منتقل می

سرانجام کارشناسان با ھمکاری نيروی . مصون بماند 
انتظامی موفق شدند تنھا بعضی از اموال کارخانه را 

برداری نمايند اما فشار کارگران و شجاعت آنان در  تليس
ً دست  ھايشان بر آن تحميل خواسته ھا منجر شد به اينکه موقتا
برداری بکشند و محوطه کارخانه را ترک  از کار ليست

  .نمايند
  

  عدم پرداخت حقوق کارگران سنگ بتون سقز
حقوق کارگران و کارمندان شرکت سنگ بتون سقز ھفت ماه 

 -اين شرکت در بزرگراه مياندواب. رداخت نشده استاست پ
در حال در چند روز اخير کارگران . کرمانشاه قرار دارد

به اداره کار دھند و اعالم تھيه توماری اعتراضی ھستند تا 
اتشان دست به اند، در صورت عدم پرداخت مطالب کرده

  .اعتصاب خواھند زد
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سط لباس تھديد زويا صمدی عروس خانواده اسانلو تو
 ھا شخصی

زويا صمدی ھمسر سھش اسانلو پسر منصور اسانلو رئيس 
ھيئت مديره شرکت اتوبوسرانی واحد که مدت سه سال است 
به جرم دفاع از کارگران شرکت واحد در بند است، توسط 
نيروھای لباس شخصی با اسلحه در خيابان ھنگامی که از 

  .ستگشته تھديد شده ا به خانه بر می  کالس زبان
قصد   نيروھای لباس شخصی" مادران عزادار"به گزارش 

اند که با اعتراض و کمک  ربودن اين زن جوان را داشته
گرفتن از مردم ربايندگان موفق به پياده کردن نقشه خود 

اند، ولی پس از آن تلفنی وی را به دادگاه انقالب احضار  نشده
  .اند کرده

رداد به دادسرای م ١٨ای در تاريخ  زويا صمدی طی نامه
امنيت دادگاه انقالب، با شرح احضار تلفنی از مسئولين سوال 
کرد که جرم او چيست و اين تھديدھا از جانب چه کسانی 

مقامات امنيتی دادگاه انقالب در پاسخ  .گيرد صورت می
اند و زويا صمدی به  اند از اين اعمال بی اطالع اعالم کرده

  .دادگاه انقالب احضار نشده است
  

  اعدام يک فعال مذھبی در زندان مرکزی شھر سنندج
خانی فعال مذھبی کرد اھل سنندج که به اتھام  شورش مھدی

ھای جھادی و سلفی به اعدام محکوم شده  عضويت در گروه
مرداد ماه در زندان مرکزی سنندج  ٨بود، صبح پنچ شنبه 

  .اعدام شده است
روھای ماه پيش توسط ني ١۶خانی، حدود  شورش مھدی

گاه اطالعات  ماه در بازداشت ٣امنيتی دستگير شده بود و 
  .ھای جسمی و روحی قرار داشت سنندج، تحت شکنجه

  
  معلم در سيستان و بلوچستان ١۵دستگيری 

نفر معلم در شھرستان سراوان در  ١۵طی ديروز و امروز 
به گزارش . استان سيستان و بلوچستان دستگير شدند

قوق بشر شب گذشته شش نفر و بقيه مجموعه گزارشگران ح
. ی نامعلومی منتقل شدند نيز امروز بازداشت شده و به نقطه

روستای ھوشک  - ی بخشان ھمگی دستگيرشدگان از منطقه
  .باشند می

با توجه به سرکوب شديد در منطقه از سوی رژيم و 
ھای جمعی، امکان دارد به اين افراد نيز اتھامات واھی  اعدام

  .شود و خطر اعدام تھديدشان کندسنگينی زده 
  

  تن در زاھدان ۴دستگيری 
وزارت اطالعات روز چھارشنبه از دستگيری يک تيم چھار 

در اين  .در شھر زاھدان خبر داد" جندهللا"نفره از اعضای 
گزارش گفته شده است، اين تيم تروريستي قصد داشت در 

  .برخی نقاط بمب منفجر کند
اخير، به ويژه پس از انتخابات،  ھای گفتنی است که در ماه
ای انجام گرفته و حتا تعداد  ھای گسترده در زاھدان دستگيری

اند که صحت و  زيادی به اتھام ارتباط با اين گروه اعدام شده
برند که  و بسياری گمان می. سقم اين اطالعات روشن نيست

  .شوند در زاھدان، مخالفان تحت اين عنوان دستگير می
  

کمک به " اتھام"فر از اھالی سقز به شکنجه ده ن
  !اعتراضات از طريق قاچاق گيرنده ماھواره

ده نفر از اھالی سقز که به دليل اقدام به قاچاق وسايلی 
ھمچون پارچه، لباس و گيرنده ماھواره بازداشت شده بودند 
توسط نيروھای پليس امنيت تھران مورد شکنجه قرار 

  .اند گرفته
ماه و در جريان اعتراضات خيابانی  اين زندانيان در تير

نيروھای . توسط پليس امنيت شھر تھران بازداشت شدند
شما با آوردن گيرنده ماھواره به "انتظامی با عنوان اين که 

تھران نقش اساسی در گسترده و متداوم شدن اعتراضات ايفا 
  .ھا اعترافاتی غير واقعی را خواستار شدند از آن" کرده ايد
ان پس از يک ماه شکنجه در ابتدای مرداد ماه سال اين زنداني

جاری و در حالی که حتی امکان راه رفتن نيز نداشتند به 
عطا . "زندان اوين منتقل شدند ٨و  ٧ھای  اندرزگاه
در بين زندانيان مورد اشاره بدترين وضعيت " کسنزانی

جسمی را داراست، وی که ھمچون سايرين به دليل 
است " سوند ادراری"ر به استفاده از ھای وارده ناچا آسيب

ھا را لگد کردن سوند توسط ماموران و  يکی از شکنجه
  .نمايد ع بازگشت ادرار به مثانه و بدن خود عنوان میببالط

در حال حاضر تمامی افراد مورد اشاره از وضعيت بسيار بد 
جسمی برخوردار ھستند و در اين شرايط، پزشکی زندان 

حجم باالی کار از رسيدگی به وضع آنان اوين نيز به بھانه 
  .کند امتناع می

  
  محروميت زندانی سياسی کرد از امکانات پزشکی

داودی زندانی کرد زندان اروميه، به علت ) مصطفی(کيوان 
وجود پالتين در يکی از پاھايش، نياز به مداوا در خارج از 

به گزارش آژانس خبری موکريان وی حدود . زندان دارد
پيش در سه راه دارلک از روستاھای اطراف  يک سال
بازداشت شد و به اتھام ھمکاری با يکی از احزاب  مھاباد

انقالب اسالمی، به ده سال حبس  مخالف از طرف بيدادگاه
اين زندانی چندين بار تقاضای اعزام به . محکوم گرديد

مراکز درمانی خارج از زندان را نموده، که تاکنون با رد 
از امکانات پزشکی ضروری محروم گرديده  اين درخواست

  .است
  

 تخريب گسترده و به آتش كشيدن اماكن بھائيان در سمنان
برای چندمين مرتبه، قبرستان بھاييان در شھر سمنان و 

ھای کسب آنان مورد حمله و تخريب افراد  تعدادی از محل
 .ناشناس قرار گرفت

اس با استفاده ھای مردادماه سال جاری، افرادی ناشن در نيمه
از لودر اقدام به تخريب محل اقامه نماز ميت در قبرستان 
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بھاييان اين شھر نمودند و ھمچنين با ريختن خاک درب 
در طی ماھھای . غسالخانه اين قبرستان را مسدود کردند

اخير اين دومين يورش و تخريب اين قبرستان قلمداد 
ريب قبور و شود، در تخريب پيشين، مھاجمان اقدام به تخ می

 .آتش زدن غسالخانه نموده بودند
نيمه  ١در تداوم حمالت به شھروندان اين شھر، در ساعت 

سوار برای بار دوم در ماه، مھاجمان موتور مرداد ١٧شب 
" فيلتر پيمان"طی دو ماه اخير اقدام به آتش زدن فروشگاه 

متعلق به آقای پيمان شادمان شھروند بھايی ساکن سمنان 
اين مھاجمان پس از اقدامات اوليه به دليل حضور . نمودند

ھمسايگان از محل متواری شدند که آقای شادمان با کمک 
. مردم موفق به اطفاء حريق و ممعانت از گسترش آن شدند
 اما در کمال تعجب مھاجمان مجدد به محل بازگشتند که اين

بار با حضور شھروندان و بعضا شناسايی ناچار به ترک 
  .محل شدند

ھمچنين الزم به ذکر است، مھاجمين چند شب قبل در طي 
آلود كردن  و خون) گربه(عمل شنيع اقدام به كشتن يك حيوان 

و آويزان كردن آن به درب اين فروشگاه به قصد ايجاد رعب 
  .و وحشت کرده بودند

فروشگاه  یدر تاريخ مورد اشاره، در شھر سمنان، تابلو
روند بھايي نيز سبحاني شھمتعلق به سپھر " پالسكو رشيك"

  .به آتش كشيده شد
ھای متعدد  الزم به توضيح است، ھمه موارد فوق و تخريب

انتظامي گزارش شده  یھای اخير اين شھرستان به نيرو ماه
ترين اقدامی که  است، اما در عمل نيروھای انتظامی کم
  .اند موجب توقف اين روند شود را صورت نداده

  
  ستادان زندانی به روايت رژيمتعداد دانشجويان و ا

ی  به گزارش سايت حکومتی ايلنا يکی از اعضای کميته
نمايشی بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير به نام حسن 

دوگاني . نفر اعالم کرد ١۶دوگانی تعداد دانشجويان دربند را 
 در پاسخ به اين كه اين اطالعات از طرف دادستان تھران به

اين اطالعات : ه است يا نه؟ اظھار داشتكميته ويژه ارائه شد
توانم بگويم كه از  به ما داده شده و نمي به شكل غيررسمي

  .طرف چه كسي بوده است
از سوی ديگر وی اظھار داشت که ھيچ استادی در بازداشت 

در حالی که زندانی بودن استادانی مانند عبدهللا . نيست
لوم ھيات علمی دانشکده حقوق و ع رمضان زاده عضو

فارماکولوژی  سياسی، دکتر حسينعلی عرب رئيس بخش
دانشکده دامپزشکی، دکتر علی اصغر خداياری استاديار 

دانشکده فنی دانشگاه تھران کامال آشکار و مستند  گروه معدن
ھا نيز استادان ديگری در زندان به سر  است و عالوه بر اين

  . برند می

  به دادستانیاحضار دانشجوی فعال دانشگاه مازندران 
عليرضا کيانی فعال دانشجويی دانشگاه مازندران مجددا به 

به گزارش خبرنامه اميرکبير در  .دادستانی بابل احضار شد
" امنيتی"دادستانی  دادستانی بابل مواردی که از طرف

در متن اين  .اتھام شد  خوانده می شد به وی تفھيم
ی از زندان کيفرخواست ھمچنين آمده که متھم بعد از آزاد

ھمچنين در اين احضار، ". اظھارات خود باشد مواظب"
متھم نيز مکلف شد مجدد  موارد اتھامی، مجدد مطرح شده و

  .از خود دفاع کند
 ٨٨خرداد  ٢۴الزم به ذکر است عليرضا کيانی در تاريخ 

آزاد شده  ٨٨تير  ٢۴بازداشت و بعد از يک ماه در روز 
  .بود

  
  نژاد  ستانیابراز نگراني خانواده با
نژاد كه از روز دوم تيرماه در  خانواده حسين باستاني

برد نسبت به وضعيت او ابراز نگراني  بازداشت به سر مي
نژاد، دختر وي در تماس با روزنامه  تينا باستاني. اند كرده

خرداد  ٣٠پدرم به جرم حضور در تجمع : "اعتماد ملي گفت
ه در خانه بازداشت تير ما ٢ماه، از سوي ماموران در روز 

شد و در اين مدت ھيچ مرجعي پاسخ روشني درباره اتھام 
ھاي ما بدون نتيجه مانده بود تا اين  وي به ما نداده و پيگيري

ھای  كه يك دفعه پدرم را به عنوان متھم رديف اول در دادگاه
اين در حالي است كه خانواده در اين . اخير حاضر كردند

به گفته خانواده ." با وي نداشته استمدت ھيچ اجازه مالقاتي 
نژاد وي ھيچ فعاليت حزبي نداشته و حتي در  باستاني

او در مدت بازداشت تنھا . ستادھاي انتخاباتي نيز فعال نبود
اش صحبت كرده است و  چند بار به شكل تلفني با خانواده

  .ھا به دليل بيماری نسبت به سالمت او نگران ھستند آن
  

  طيل نشدهكھريزك ھنوز تع
ھا حاكي از آن  روزنامه اعتماد امروز اعالم داشت كه شنيده

است كه بازداشتگاه كھريزك به صورت كامل تعطيل نشده 
  . است و ھنوز برخي در آن بازداشت ھستند

  
ای از گزارش کيانوش توکلی از بازداشتگاه مخفی  بريده

  سپاه در اتوبان تھران قم
رسانيم از  رمان ايران میبا احترام به استحضار مردم قھ
ای مبنی بر تقويت يگان رزم  آنجايی که پس از فرمان خامنه

بسيج نيروی مقاومت در نيرويی زمينی سپاه تلفيق شد و 
تماما يگان رزم بسيج تحت کنترل و ھدايت نيروی زمينی 

محمد  ٢٧لشگر  ٢سپاه قرار دارد نيروی مقاومت بسيج در 
ھای سپاه محمد رسول  دا با نامسيدالشھ ١٠هللا و لشگر  رسول

درقسمتی از . هللا و سيدالشھدا تھران فعاليت می نمايند
 ٢٧جريانات اخير و سرکوب گسترده مردم در تھران، لشگر 

ھا را بر عھده داشته است به  پشتيبانی قبل و بعد از عمليات
ھمين روی طبق اطالع موثق بازجويی و نگھداری 
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و برخی دستگيرشدگان  دستگيرشدگان مربوط به تھران
خاص به دستور سازمان حفاظت اطالعات ستاد مشترک 
سپاه به دليل رعايت برخی موارد و اصول حفاظتی به حومه 

کيلومتری از  ٢تھران انتقال داده شده اين مقرھا به فاصله 
نفر  ١٧٠اند و مطابق اطالعات دقيق حدود  يکديگر واقع شده

اين مقرھا مجھز . باشند یھا بازداشت م در حال حاضر در آن
ای  به تجھيزات شکنجه سفيد و ابزار بازجويی فنی و حرفه

ھای احتمالی ناشی از شکنجه و  باشند ھمچنين برای مرگ می
محل سردخانه نيز در نظر گرفته شده  ٢ھا در اين  بازجويی

است ھمچنين اين مقرھا به دليل گستردگی مکانی دارای 
د که اگر شخصی از اتوبان باشن ھای بزرگی می زيرزمين

ھای  ھمجوار به آن مقرھا نگاه کرد متوجه گستردگی فعاليت
اين مجموعه نشود و در ظاھر يک مقر نظامی کوچک قلمداد 

ھا شخصا تحت ھدايت و نظارت  اين بازداشتگاه. گردد می
سردار عبدهللا عراقی فرمانده سپاه محمد رسول هللا تھران 

ی، پليس امنيت تھران، ستاد فرماندھی انتظام. باشد می
 ٢٧مشترک سپاه، ساختمان حفاظت اطالعات سپاه، لشگر 

سيدالشھدا، قرارگاه ثارهللا  ١٠هللا سپاه، لشگر  محمد رسول
هللا، عاشورا، امام علی،  ھای دفاعی روح تھران، قرارگاه

نواحی مقاومت شرق، جماران، ناحيه قدس، مقداد، ابوذر و 
به اميد روزی که ) ی ويژۀ سپاهھا ھای تيپ برخی گردان

مسئولين اين نھادھا سر عقل آمده و کليد اين اماکن را که 
وظيفۀ اصليشان تامين امنيت جان، مال و ناموس مردم است 

ھا، به افراد صالح تحويل دھند که در غير اين  نه گرفتن آن
ھا در آتش خشم مردم  صورت دير نيست که اين ساختمان

از آنجايی که بسيار تالش . سوخت قھرمان ايران خواھد
ھای چماق  کرديم دفتر انصار حزب هللا، مقر لباس شخصی

دار را بر روی نقشه مشخص نماييم و به دليل فشردگی 
منازل اطراف امکانش نبود لذا آدرس دقيق آن را به 

تھران، خيابان دوازده فرورودين (رسانيم  استحضار مردم می
در نگاه ) ٣۵ه شرقی، پالک جنوبی، خيابان شھيد کمالزاد

ھای زيادی در آنجا تعبيه شده  گردد که دوربين اول تصور می
ھا قاب خالی ھستند و فاقد ھر گونه  است اما تمام دوربين

. باشد سيستم ضبط، اما درب ورودی دارای دوربين می
  )خبرنامه ندا(
  

  الملل محاکمات را نمايشی خواند عفو بين
الملل، روز سه شنبه با  عفو بين ايرنه خان، رييس سازمان

شماری از فعاالن سياسی و افراد بازداشت  اشاره به محاکمه
ھای اخير در ايران، محاکمات را  شده در جريان اعتراض

جھانيان  نمايشی و ھدف ازمحاکمه گروھی را متقاعد کردن
  .در ايران دانست" عادالنه بودن انتخابات"نسبت به 

" فراوان جھان نسبت به نتايج انتخاباتترديد "وی با تاکيد بر 
ھا در ايران و  المللی بر روند اين محاکمه بين نظارت: "افزود

ضروری است و من از  حمايت از حقوق متھمان بسيار
  ."خواھم اجازه چنين کاری را بدھند ھای ايران می مقام

محاکمه جاری در : "گويد رييس سازمان عفو بين الملل می
تالش رھبر جمھوری اسالمی و  جز تھران چيزی نيست

گسترده  ھای اطرافيان وی برای سلب مشروعيت از اعتراض
  ". و آرام مردمی در ايران

 
  بار ارسال ای ميل اتھامی فضاحت: گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز بازداشت امير اصالنی دانشجو و 
ارسال ای " افزاری را برای  مدير عامل يک شرکت نرم

آنان خواستار آزادی امير اصالنی و . محکوم کرد" ميل
  .بازگرداندن ھمه وسايل مصادره شده وی شدند

مرد اد بازداشت و به محل  ١٧امير اصالنی در تاريخ 
چند ساعت بعد نيز کامپيوتر و وسايل . نامعلومی انتقال يافت

اش در منزل و پانزده کامپيوتر متعلق به شرکت  شخصی
و کارکنان شرکت مجبور شدند نام  محل کارش ضبط شدند

ھای خود را به ماموران  کاربری و کلمه عبور ميل بکس
خانواده و کارکنان شرکت از سوی ماموران امنيتی . بدھند

اين دستگير . تھديد شده اند تا در اين باره اطالع رسانی نکنند
انجام گرفته " شعبه اول دادسرای جرايم اينترنتی"با حکم 

سال گذشته از سوی دادستان " ادسرا ويژهد" اين . است
تھران سعيد مرتضوی تشکيل شد و تحت رياست وی عمل 

 .کند می
  

  خودسوزی يک شھروند کرد در ساختمان شھرداری
فروشی  يکی از شھروندان کرد که در شھر مريوان به دست

اش و نداشتن بضاعت مالی  مشغول بود، پس از توقيف ماشين
  .دام به خودسوزی کرد کردبرای پرداخت جريمه اق

به گزارش کميته کردستان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
کاری و فقر اقدام به  ايران، اين شھروند کرد که از روی بی

کرد، روز  فروشی ميوه با وانت در شھر مريوان می دست
مرداد ماه توسط کارمندان بخش اجرائيات  ١٩دوشنبه 

و وقتی که برای آن شھرداری مريوان، ماشينش توقيف شد 
به شھرداری مراجعه کرد، به او گفته شد که برای آزادی 

او . ھزار تومان جريمه پرداخت کند ۵٠٠ماشين خود، بايد 
که توانايی پرداخت اين جريمه را نداشت، نزد شھردار 

دھد  رود، اما شھردار ھم به درخواست او پاسخ منفی می می
  ".خودسوزی کنرا داری  اگر جرات آن : "گويد و می

اين فرد نيز با تھيه يک گالن بنزين به ساختمان شھرداری 
رفته و در مقابل چشمان شھردارد و چند کارمند ديگر خود 

وی اکنون به دليل شدت سوختگی به . زند را آتش می
شود، درصد زيادی  بيمارستان سنندج اعزام شده و گفته می

  .از بدنش سوخته است
ديروز تعدادی از کارمندان شھرداری  بنا به اخبار دريافتی،

در جھت محکوميت اين اقدام ضد انسانی شھردار، دست به 
زدند و خواھان برکناری جعفر تالن شھردار   اعتصاب

  .مريوان شدند
  



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ٢١  )اق

  

  آزادی کارمند سفارت فرانسه
به گزارش آينده نيوز، دفتر رياست جمھوری فرانسه روز 

زک افشار، کارمند شنبه در يک بيانيه اعالم کرد، نا سه
. سفارت، آزاد شده ولی ھنوز تحت تعقيب قضايی قرار دارد

خبرگزاری رويتزر در اين رابطه نوشت، آزادی خانم افشار 
ھای گسترده ديپلماتيک و ھمچنين رد و بدل  ش به دنبال تال
ھای تند از سوی فرانسه در قبال محاکمه شھروند  شدن بيانيه

ست که کلوتيد ريس، ھنوز گفتنی ا. فرانسوی صورت گرفت
برد، اما رژيم پيشنھاد کرده است که او  در زندان به سر می

را آزاد کند به شرطی که از کشور خارج نشده و در سفارت 
  .فرانسه به سر برد

  
  تنھا يك دكتر دارد" مالثاني"شھر 

 ٢٠شھر مالثاني در استان خوزستان، اگر چه نزديك به 
در اين . باشد فاقد بيمارستان ميھزار نفر جمعيت دارد، ولي 

شھر فقط يك مركز بھداشت كوچك و يك دكتر عمومي 
 ٥٠در حومه اين شھر بيش از . باشد كار مي مشغول به 

ھا نيز براي مداوا به اين شھر  روستا قرار گرفته است، كه آن
از طرفي ديگر اتوبان اھواز به شوشتر نيز . كنند مراجعه مي

كند، و ھمه روزه بر اثر  مياز وسط اين شھر عبور 
. شوند تصادفات تعدادي مجروح نيز به درمانگاه منتقل مي

تر از ھمه اين كه در اين شھر داروخانه نيز موجود  جالب
شان  و بيماران ھنگام مراجعه به دكتر، اگر داروی. نيست

موجود باشد، در ھمان اتاق معاينه آن را از دكتر دريافت 
  .كنند مي

  
  ھرانخط فقر در ت

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس ارتجاع اعالم داشت كه 
ھزار تومان حقوق  ٥٠٠شھروندان تھراني كه كمتر از 

البته قبال حسين . شوند گيرند، زير خط فقر محسوب مي مي
در كشور، در شھر تھران زاغفر تدوين كننده نقشه فقر 

ھزار تومان در ماه درآمد دارند ٨٥٠را كه زير  يیخانوارھا
  . ا زير خط فقر قرار داده بودر
  

  ھای رژيم به آمريکای التين  ورود تروريست
دولت ھندوراس با ابراز نگرانی از ورود عوامل تروريست 
رژيم ھرگونه مسافرت اتباع ايرانی را منوط به اجازه از 

ی ال  اين مطلب را روزنامه. وزارت خارجه اين کشور کرد
مارتا الوارادو معاون  اونيورسال چاپ ونزوئال به نقل از

وی . وزير امور خارجه دولت موقت ھندوراس منتشر کرد
ھمچنين گفت دليل اين نگرانی ورود مشکوک افرادی تحت 
عنوان تکنيسين به ونزوئال است که از آنجا با پروازھايی به 

  .روند ماناگوا پايتخت نيکاراگوئه می

ز تکذيب شايعات صدا و سيما در مورد ترانه موسوی ا
  سوی دوستانش

اند و  دوستان ترانه موسوی وبالگی به نام او راه انداخته
اخبار کذبی را که صدا و سيما در مورد عدم وجود شخصی 
به اين نام که در اعتراضات دستگير شده باشد را تکذيب 

  :در بخشی از اين وبالگ آمده است. کردند
فتم در يکی از روزھای بين ھ. ترانه موسوی شھيد شده است

گيری و نوع مرگش درباره نوع دست. چھارم تير تا بيست و
اند که  داده اند و مطالبی نوشته ھا خبرھايی بسياری از وبالگ

اند  ترانه پرداخته حدودی به واقعيت تلخ شھادت ھر کدام تا
 نويسان مانند ما که دوستان ترانه ھستيم اما اين وبالگ

و زمان مرگ ترانه  نتوانستند به حقايق بيشتری درباره نوع
ما دوستان ترانه ھم مانند . دست پيدا کنند و نيز محل دفن او

و خبر شھادت ترانه را  ھمه کسانی که شجاعت به خرج داده
اين  دانيم اما منعکس کردند محل دفن ترانه عزيزمان را نمی

دانيم که ترانه را به شمال و منطقه وازيوار منتقل کرده  را می
ھيچ گونه مراسمی در گورستان روستايی در و بدون  و شبانه

ترانه نيز که تحمل دوری  پدر. اند آن منطقه دفن کرده
دار  اش را نداشت چندی بعد از شھادت تنھا فرزندش، ترانه

ما دوستان ترانه، . فانی را وداع گفت و به ترانه پيوست
از يگانه بازمانده خانواده ترانه نداريم و  اکنون ھيچ خبری

نوزدھم مرداد در اخبار  تعجب، شب پيش يعنی در کمال
ادعا  ساعت ھشت و نيم شب شبکه دو افرادی با وقاحت تمام
که  کردند که خانواده ترانه ھستند در حالی که ھمه کسانی

ضمن اين که ترانه متولد . شناسند را می خانواده ترانه
که در آن گفتگوی کذب، ھنرپيشه  حالی است در ١٣۶٠سال

ترانه . ذکر کرد ١٣۶٣رانه سال تولد فرزندش را نقش مادر ت
 ليسانس مديريت بازرگانی از دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز

داشت و به عنوان کارمند بازرگانی يک شرکت معتبر لوازم 
ھای آرايش،  اعطای نمايندگی به سالن آرايشی و بھداشتی و

ھايش سبز بود،  ترانه موسوی که رنگ چشم. کرد فعاليت می
ترانه . ھای سبز زياد داشت اما عاشق رنگ آبی بود لباس
. آرام و کم حرفی بود و در صورت لزوم حرف می زد دختر

ھای اديان و عرفان عالقه  حوزه ھايی در او به مطالعه کتاب
اين  بسياری داشت و معموال با خودش يک کتاب با

ما دوستان ترانه موسوی، با . کرد موضوعات را حمل می
در راه آزادی يکديگر را دلداری  مرگ ترانه يادآوری

که تسالی مادر  دانيم اکنون آيا کسی ھست دھيم اما نمی می
ما دوستان ترانه ھيچ خبری از مادرش . ترانه باشد يا نه

  .و برای او نگرانيم ندارم
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  آزادی پيروز است - استبداد نابود است

  ، آزادی، حکومت شورايینان، کار
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  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .واھد شدھر ھفته پخش خ
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
دمکراسی شورايی از مشخصات ھای راديو  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
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