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  كشند را مي" ندا"با ماليات شما  -ماليات ندھيد

متن زير به دست ما رسيده است که آن را برای 
  :کنيم اطالع خوانندگان درج می

بينيد، رژيم  گونه كه ھر روزه مي مردم مبارز، ھمان
ارتجاعي و سركوبگر جمھوري اسالمي، براي 
 یسركوب و ايجاد جو رعب و وحشت، نيروھا

امنيتي رنگارنگ خود را در خيابانھا مستقر كرده 
ھزينه اين كار براي رژيم سركوبگر اسالمي . است

بخشي از اين ھزينه از طريق . بسيار باال است
پردازيد،  مالياتي كه شما مستقيم و غير مستقيم مي

 تیمختلف مبارزا یھا در كنار شيوه. شود تامين مي
 یگردي یھا ، راهبنديد میكه ھم اكنون شما به كار 

عدم پرداخت و يا دير : از جمله. نيز وجود دارد
گاز، برق، تلفن، جريمه  پرداخت كردن قبض آب،

توانند،  مردمي كه مشاغل آزاد دارند نيز مي.. .و
اين اقدامات رژيم را . ماليات بر درآمد را نپردازند

دھد، و  قرار مي یاقتصاد یبيش از پيش در تنگنا
 -تواند، ماشين امنيتي مدتي طوالني نمي یبرا

ھا مستقر  وزه در خيابانسركوب خود را ھمه ر
  . سازد

  
ھای مختلف  تجمع مجدد مادران سوگوار در پارک

  تھران
ظھر روز شنبه نيروھای گارد و ضد شورش ازبعد

 ،ھر چھار متر ،و لباس شخصی با ماشين و موتور
ھای اصلی تھران مانند انقالب، آزادی و  در ميدان

جلوی وزارت کار و به ويژه در مقابل پارک ملت، 
کوپتر باالی تھران  الله و انديشه مستقر شده و ھلی

در اين مناطق ی خطوط موبايل  کليه و زد گشت می
  . به ھم ريخته بود
ظھر نيروھای گارد وارد پارک ازساعت پنج بعد

شی به مردم و ضرب و شتم آنان ملت شده و با فحا
از ساعت شش و نيم . اين پارک را تخليه کردند

. شد افزوده می پوش سياه تعداد مادرانبر عصر 
نفر از مادران که چھل سال به باال بودند  ١۵٠حدود 

در پارک الله نيز . خود را به اين محل رسانده بودند
مادر حضور  ۵٠حدود صد مادر و در پارک انديشه 

اسم در پارک ملت در حالی که از ورود مر. يافتند
شد، در ساعت ھشت و نيم  ھر جوانی جلوگيری می

و در  ١٠:  ٢٠ شب، در پارک انديشه در ساعت
با خروج مادران به   ٢٠:  ٢۵ پارک الله در ساعت

 . اتمام رسيد
  

 شدگانھای دستگير خانوادهه روزانتجمع 
ھشت  از ساعت ماه  تير ١۴صبح امروز يکشنبه 

ھای دستگير شدگان  خانوادهصدھا نفر از   صبح،
، مقابل دادگاه نقطه ٢زمان در  اعتراضات اخير ھم
تعداد زيادی از . تجمع کردند انقالب و زندان اوين

خانواده از سرنوشت عزيزانشان از زمان دستگيری 
محل بازداشت تعدادی از اين . خبرند بیتا به حال 

ھا از  دستگيرشدگان مشخص است، اما خانواده
ھايی نيز  خانواده. خبرند شان بی وضعيت عزيزان

ھا خبر بازداشت يا محل آن  ھستند که حتا به آن
  .شود اطالع داده نمی

صبح  ٨از ساعت اين تجمعات تقريبا روزانه 
ھر ادامه بعدازظ ١۵شود و تا ساعت  برگزار می

  .يابد می
و  ندنيروھای لباس شخصی در ھر دو محل حاضر

  .ھا را زير نظر دارند خانواده
  

  برگزاری تظاھرات سکوت در روز جمعه
 ١٢جمعه  ،به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر

حدوده خيابان آزادي م تيرماه درخيابان آزادي
ازخيابان گالب تاميدان / بلواراشرفي اصفھاني

جمعيت  یميدان آزاد ازخيابان اسكندريه تا/ آزادي
  ١٩:  ٣٠الي  چھار و نيمھزارنفري ازساعت  ۵٠

جمعيت زياد به ھم . راھپيمايي ساكت انجام دادند
به جمعيت تذكر ... و  میانتظا ینيرو. پيوسته نبود

 ھيچ كس موبايل بلند .شويددادند كه نبايد جمع  مي
شد بالفاصله  ديده مي یمورد چون اگر. نكرده بود
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تاريكي متفرق  از جمعيت قبل .كردند دستگير مي
االن كه " :گفتند مردم دراين تجمع به ھم مي. شد

دھيم نبايد  كردند به اين شكل ادامه مي خيلي سركوب
  ".خاموش بشودآتش قيام  بگذاريم نبايد. توقف كرد

  
ھمکاران ما را آزاد : المللی قلم در آلمان انجمن بين

  کنيد
ای  ی تازه المللی قلم در آلمان طی بيانيه انجمن بين

نگاران  ضمن اعالم اسامی شمار زيادی از روزنامه
در اين . زندانی، خواھان آزادی فوری آنان شده است

بيانيه ھمچنين به غيرقابل پذيرش بودند ممانعت از 
ھا و  د در ايران و بستن روزنامهخبررسانی آزا

ی سبز  ی ياس نو و کلمه ھا از جمله روزنامه سايت
  .  اشاره شده است

  
شب ھمبستگی جوانان برلين با معترضان داخل 

  کشور
ی ھمبستگی با مردم معترض در ايران، جمعه  جلسه

اين برنامه . شب، سوم ژوئيه در برلين برگزار شد
اجرا شد، شامل  که با حضور بيش از پانصد نفر

پخش فيلم، يک دقيقه سکوت به ياد قربانيان و 
  . سخنرانی و موسيقی بود

وی . سارا دھکردی از سخنرانان اين برنامه بود
ترور "دختر نوری دھکردی است که در جريان 

در برلين به ھمراه سه تن از رھبران " ميکونوس
حزب دموکرات کردستان ايران به دست عوامل 

سال بررسی  ۵دادگاه برلين پس از . رژيم ترور شد
اعالم داشت که اين ترور به دست رھبران جمھوری 

  .اسالمی صورت گرفته است
ھمچنين سھراب مختاری، فرزند محمد مختاری از 

ای از ديگر  ھای سياسی زنجيره قربانيان قتل
ھا،  در اين برنامه به غير از ايرانی. سخنرانان بود
از سياستمداران حزب ھا، از جمله  حضور آلمانی

ھا و کردھای غيرايرانی چشمگير  سبزھا و نيز ترک
  .   بود

  
ھمبستگی سنديکای حمل و نقل آلمان با معترضان 

  ايران
آھن و حمل و نقل  ی سنديکای راه رئيس ھيات مديره
ای به سفير جمھوری اسالمی در  آلمان با ارسال نامه

سرکوب "برلين از دولت ايران خواست به 
آميز  که به طور مسالمت" ی تظاھرکنندگان انهوحشي

به . کنند، پايان دھد به نتايج انتخابات اعتراض می
انگيزی است که اکنون نيز  داستان غم: "ی وی گفته

نام فعاالن کارگری دوباره در فھرست 
  ."شدگان جای گرفته است بازداشت

  
گزارش تفصيلی نقض حقوق بشر  :خرداد خونين

  پس از انتخابات
االن حقوق مجموعه فعواحد تحقيقات موضوعی 

نقض حقوق بشر در ايران، گزارشی مفصلی درباره 
. است  بشر پس از انتخابات در ايران را منتشر کرده

تير ماه  ١٢خرداد تا  ٢٢اين گزارش محدوده زمانی 
  .گيرد را دربر می ٨٨سال 

اين گزارش ضمن ارائه تعاريف کلی از انتخابات و 
معيارھای انتخابات سالم، به بررسی اعتراضات 

پرداخته و با مردمی و خشونت نيروھای نظامی 
جمعی بيش  ھای دسته بازداشتنفر از  ٧٠٠ذکر نام 

  .خبر داده است نفر ٣٠٠٠از 
ه مجموعه فعاالن حقوق بشر با اذعان به اين که ب

شرايط امنيتی و ممانعت دولت از گردش آزاد دليل 
از برگزاری نيروھای امنيتی اطالعات، ممانعت 

ھا، عدم تحويل  خانوادهتوسط مراسم ترحيم و تدفين 
تن از  ٣۴ھا و طلب پول، اسامی  اجساد به خانواده

  .را در گزارش خود آورده است باختگان جان
ھای  قطع شبکهھای ديگر اين گزارش شامل،  بخش

رسانی از جمله  ارتباطی و ممانعت از اطالع
توقيف و ، پيامک، موبايل، اينترنت و فيلترينگ
نگاران خارجی  سانسور مطبوعات، اخراج روزنامه

، ھا حمله به دانشگاهخبرنگاران،  و محدوديت ساير
، و پخش تلويزيونی اجباری گيری اعتراف
باشد که با ذکر  میجمعی،  ھای دسته بازداشت
  .ھا پرداخته است به بررسی آنجزئيات 

  
  داران ايرانشھری جمع اعتراضی کاميونت

داران ايرانشھری در مقابل  تعداد زيادی از کاميون
اتحاديه صنف مربوطه و با پرکردن طوماری از 

در  ھا آن. ی مذکور انتقاد کردند ھای اتحاديه سياست
به بند اشاره كردند كه در آن  ٧نامه خود به 

شاره اكفايتي و سودجويي مسئوالن در اين زمينه  بي
ھمچنين با تھديد به ترك كار و کاميونداران . شده بود

اعتصاب در صورت عدم رسيدگي به معضل به 
وجود آمده خواستار رسيدگي فوري به خواسته 

معضل سھميه سوخت و دستبردن . ھايشان شدند
 ھاي تحويلي به مسئوالن محلي در حواله

رانندگان،عدم وجود فرد پاسخگو در شھرستان 
  .است مشكالت مطرح شده بوده از، مذكور
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تواند در صورت لزوم به  اسرائيل می: جو بايدن
  ايران حمله کند

جو بايدن، معاون رئيس جمھور آمريکا، در 
گفت، " ای بی سی نيوز"ای اختصاصی با  مصاحبه

 ۵ين کشورھای پی پيشنھاد اوباما درباره مذاکره ب
به اضافه ) آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه(

ای ايران  ھای ھسته آلمان و ايران درباره برنامه
ھنوز به قوت خود باقيست، اما تالش ايران برای 

تر آمريکا  مشروط کردن مذاکره به نرمش بيش
  .پذيرفتنی نيست

وی اشاره کرد که اکنون تصميم به عھده ايران است 
و اگر دولت ايران حاضر باشد طبق شرايط 

پای ميز مذاکره بنشيند، نشان " ۵پی "کشورھای 
و به اين معناست . است  دھنده آغاز تغيير روش آن

بر رفتار دولت کنندگان ايرانی  که اعتراض
  .اند شان تأثير گذاشته نامحبوب
چنين با اشاره به احتمال حمله نظامی، فشار  وی ھم

  .ديد کردبر ايران را تش
بنيامين نتانياھو، بايدن ضمن اشاره به ديدار 

از آمريکا در بھار امسال، و  وزير اسرائيل نخست
توافق وی با ادامه سياست اوباما تا پايان سال 
جاری، گفت، پس از انقضای اين مھلت، اسرائيل 

از سوی ايران در " خطر موجود"تواند نسبت به  می
  .العمل نشان دھد صورت لزوم با حمله نظامی عکس

خبرنگار سه بار از بايدن پرسيد، در اين مصاحبه، 
و  ؟آيا آمريکا مانع حمله نظامی اسرائيل خواھد شد

اگر الزم بداند، اسرائيل  ،او سه بار تکرار کرد
اگر دولت : "وی گفت .تواند اين کار را بکند می

به اتخاذ اقدامات ديگری به جز نتانياھو تصميم 
توانيم  ما نمی. ھاست بگيرد، حق آنفشارھای کنونی 

  ."در اين باره تصميم بگيريم
  

 ھلند صدور تكنولوژى فيلترينگ را ممنوع كرد 
پارلمان ھلند با تصويب اليحه ای صدور تكنولوژى 

ھاى اينترنتی به  مربوط به فيلتر كردن سايت
اين اقدام در . جمھوری اسالمی را ممنوع كرد

اعتراض به سانسور اخبار مربوط به تظاھرات 
براساس . معترضان در ايران صورت گرفته است

ترغيب لت ھلند بايد اتحاديه اروپا را اين اليحه دو
گونه تكنولوژى مربوط به  د تا از تحويل ھرکن

  .ھا به رژيم تھران جلوگيرى نمايد فيلترينگ سايت
  
  
  
  

  اخبار دانشجويی
  

تيرماه سالروز حمله  ١٨در آستانه : دانشگاه تھران
به کوی  خونين نيروھای انصار و لباس شخصی

ھران از ، کوی دانشگاه ت٧٨دانشگاه تھران در سال 
به گزارش  .ھفته تعطيل شد دوبرای  شنبهروز 

تير مسئولين  ١٨امسال در آستانه خبرنامه اميرکبير 
دانشگاه تھران ضمن تعطيل کردن کوی دانشگاه، 

  .اند به شھريور ماه به تعويق انداخته امتحانات را نيز
  

نيما نحوی فعال : دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
چپ گرای دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل توسط 

دستگير ) انصار حزب هللا(شخصی  نيروھای لباس
دانشگاه  ھفته ی پيش ھم يک دانشجوی دختر. شد

مازندران به نام سوگند عليخواه با ھمدستی يکی از 
نگام اين دانشگاه توسط انصار ھ کارکنان حراست

پايگاه  خارج شدن از دانشگاه دستگير و به يکی از
ھای بسيج در فريدونکنار منتقل و در آنجا سه روز 

شتم و لگد وشکنجه ی  متوالی مورد ضرب و
طوری که . فيزيکی و روحی انصار قرار گرفت

شکنجه و سر و صورت زخمی و کبود او  حتی آثار
  .واقعيت بود  به وضوح بعد از آزادی گويای

  
ھای  ی جديد برای برخورد با شبکه بخشنامه
  ھا ای و سايت ماھواره

رئيس دستگاه قوه قضائيه، محمود شاھرودی، در 
ی سياست سانسور و خفقان با صدور  ادامه

توسعه "ھا خواست تا با  ای از دادگاه بخشنامه
به " ای مخالف نظام ھای ماھواره روزافزون شبکه

دادگستری وی روسای . طور جدی برخورد کنند
ھايی را برای  ھا را موظف کرده تا شعبه استان

پرونده ھای مرتبط با ماھواره ھا و رسيدگی به 
اين شعبه ھا برای  سايت ھا در نظر بگيرند و

از نظرات کارشناسان و "بررسی پرونده ھا 
نھادھای مرتبط جھت شناسايی  مسئوالن امنيتی

 ومقاصد، اھداف و پشتيبانی ھای مالی و سياسی 
  .شبکه ھای ماھواره ای استفاده کنند" اطالعاتی

  
  آمار رسمی دستگيرشدگان به دوبرابر افزايش يافت

پس از اعالم رئيس نيروھای انتظامی مبنی بر 
دستگيری ھزار نفر در روزھای اخير که فقط توسط 
اين ارگان صورت گرفته بود، فرمانده سپاه محمد 
که بازوی اجرايی سرکوب توسط بسيج در شھر 
 تھران است، نيز اعالم کرد، ھزار نفر نيز توسط

وی ھمچنين در مورد . اند اين ارگان دستگير شده
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افرادی که توسط نيروھای بسيج در مقابل پايگاه 
کشته شدند، گفت، بسيج  در ميدان آزادی ١١٧

  .      تيرھای ھوايی شليک کرد
  

  ھای جديد دستگيری
روز شنبه جالل محمد لو، عضو شاخه جوانان  -

حزب مشارکت و شورای منطقه تھران که به دستور 
ال اعزام به بيمارستان بود، پزشک معالجش در ح

با دستگيری وی تعداد دستگيرشدگان . بازداشت شد
اين حزب در حال حاضر به بيست و يک نفر 

  . رسد می
دوشنبه ھفته گذشته، ماموران اداره اطالعات  -

مجتبی موسوی،  استان خوزستان، با يورش به منزل
از اعضای جبھه ملی ايران، وی را بازداشت 

در بازداشتگاه اين سازمان به  نوناو ھم اک. نمودند
تماس  سر برده و تا کنون تنھا يک بار با منزل خود

موسوی، پيش از اين نيز در جريان . گرفته است
بازداشت و پس از  اعتراضات اخير شھر اھواز

گذشت بيست و چھار ساعت با قرار وثيقه آزاد شده 
ھمچنين، پنج شنبه گذشته، ماموران اطالعات . بود

رضا امير  ان ضمن مراجعه به منزل اميرخوزست
بختيار قصد بازداشت وی را داشتند که به دليل عدم 

 نشده و اقدام به احضار تلفنی حضور او موفق
معرفی  آنھا بيان داشتند که در صورت عدم. نمودند

امير بختيار با وی به عنوان فراری برخورد خواھد 
ی گذشته  نی نيز ھفتهھمچنين ابوالفضل عابدي. شد

  .بازداشت شد
مسعود باستانی سردبير سايت جمھوريت و  -

ھای شرق و جمھوريت  اسبق روزنامه خبرنگار
توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به مکانی نامعلوم 

ھمچنين عيسی سخرخيز . منتقل شده است
نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی  روزنامه

مطبوعات روز شنبه بعد از ضرب و شتم بازداشت 
  .شد
  

  اقدام عليه امنيت ملی : اتھام اغلب دستگيرشدگان
ھای سياسی دستگير  وکالی مدافع برخی از چھره

طلب،  شده در ايران از جمله سياستمداران اصالح
مازيار بھاری خبرنگار ھفته نامه آمريکايی 
نيوزويک به ھمراه يکی از اعضای ايرانی سفارت 

ھا با اتھام  گويند موکالن آن تھران میبريتانيا در 
  .رو به رو ھستند" اقدام عليه امنيت ملی"

شدگان  صالح نيکبخت، وکيل مدافع برخی از دستگير
وقايع اخير به بخش فارسی بی بی سی گفته است که 
اتھام اغلب افرادی که در روزھای اخير دستگير 

وی در اين  .است" اقدام عليه امنيت ملی"شده اند، 
تواند بدھد،  تری نمی مصاحبه گفت، اطالعات بيش

  .زيرا دادستانی ديگر مرا نخواھد پذيرفت
  .کند العموم از پذيرش من خودداری می مدعی

زاده، معاون وزير امور  نيكبخت وكالت محسن امين
 یزاده، سخنگو  رمضانخارجه دولت خاتمی، عبدهللا

، یفراھان ی، محسن صفايی، بھزاد نبویدولت خاتم
و ابراھيم  یخاتم ی، مشاور عالیابطح یمحمد عل

دوره اصالحات، را نيز به  ی، از فعاالن سياسینبو
  .عھده دارد

  
  را بلوکه کرد" مشاور سپاه قدس"آمريکا اموال 
روز در داری آمريکا  وزارت خزانهبه گزارش 

يکی از مشاوران فرمانده سپاه ھای  دارايی ،شنبه پنج
. ه شده استبلوک) ھای سپاه پاسداران از شاخه( قدس

اين شخص ابومھدی المھندس نام دارد و از طرف 
ارتکاب يا حمايت از "داری اياالت متحده به  خزانه

آميز عليه نيروھای آمريکايی و  اعمال خشونت
  .متھم شده است "عراقی

داری اياالت متحده آمده  در بيانيه وزارت خزانه
است که المھندس مشاور فرمانده سپاه قدس ايران از 

هللا، حماس و جھاد اسالمی  ھايی چون حزب وهگر
به گفته اين وزارتخانه، ابومھدی . کند حمايت می

المھندس مسئول يک شبکه قاچاق اسلحه از مرز 
نظاميان شيعه  ھا به شبه ايران به عراق و رساندن آن

عراق است که نيروھای آمريکايی را ھدف قرار 
  . دھند می

را  "هللا ايب حزبکت"اين وزارتخانه ھمچنين گروه 
هللا لبنان  سازمانی تروريستی معرفی کرد که با حزب

ارتباط دارد و تھديدی برای ثبات عراق به شمار 
  .رود می

در بيانيه مذکور نيامده است که ابومھدی المھندس و 
ھايی در آمريکا دارند، اما  هللا چه دارايی کتايب حزب

ر به عنوان يک نمونه اشاره شده که المھندس د
تحويل خمپاره و راکت و مواد منفجره از ايران به 

  .عراق دست داشته است
ھای اين گروه  به اين ترتيب آن بخش از دارايی

نظامی مستقر در عراق که در آمريکا قرار دارد  شبه
شود و افراد حقيقی و حقوقی آمريکايی از  بلوکه می

  .شوند ھر گونه معامله با اين گروه منع می
  

  واگذاری سرکوب به سپاه پاسداران
اه پاسداران واگذار مسئوليت کامل سرکوب به سپ

 ١۴فرمانده کل اين ارگان، اين خبر را امروز، . شد
  . تير در مراسم افتتاحيه ھمايش ھاديان اعالم کرد



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

  

ای ھنوز معرفی  ھای زنجيره عامالن و آمران قتل
  اند نشده

 یمھدامروز نوشت که  سايت حزب اعتماد ملی
تر  خواست تا ھر چه سريع نمسئوالكروبي از 

در عين حال و معرفی کنند عوامل فجايع اخير را 
از كساني كه اين فجايع  یاگر شما سند: "ھشدار داد

. ھا را به مردم معرفي كنيد را انجام دادند داريد آن
عمل نكنيد و  یا زنجيره یھا البته به مانند زمان قتل

مدتي ديگر فردي را از اسراي منافق جلوي دوربين 
كارھا را  بياوريد و به او بگوييد كه اعتراف كند اين

كه تا به امروز ھنوز  یانجام داده است به طور
  ."فجايع برطرف نشده است آنابھامات 

  
  نگاري پلمب شد قديمي ترين دفتر آموزش روزنامه

، دفتر ٧روز گذشته، به درخواست شھرداري منطقه 
نگاري، توسط نيروھاي انتظامي  آموزش روزنامه
اين عمل بدون اخطار و اطالع . تخليه و پلمب شد

  . قبلي صورت گرفته است
  

  پور ده سال زندان برای عدنان حسن
 ١٠پور در تاريخ عدنان حسن ،بنا بر اطالع خانواده

تيرماه از حکم خود مطلع شده است، اين روزنامه 
سال  ١٠نگار از سوی دادگاه انقالب سنندج به 

 .زندان محکوم شده است
ضمن اعالم اين خبر، گزارشگران بدون مرز 

حک و بی ضم اين حکم دستگاه قضايی": اند گفته
نگار اول به اعدام محکوم  اين روزنامه. اساس است

شود و پس از دو سال و کشمکش قضايی اين  می
حکم لغو و سپس با ھمان اتھامات بی اساس به ده 

ما ھمچنان خواست خود . شود سال زندان محکوم می
رط شکنيم و خواھان آزادی بی قيد و  را تکرار می
 ".نگار ھستيم اين روزنامه

  
     

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  گوش کنيد به صدای راديو دمکراسی شورايی
  

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  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  .روز بعد خواھد بود ١٢صبح و  ٧نيز 
ھای  به و چھارشنبه تکرار برنامهدر روزھای شنبه، دوشن
 .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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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


