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  تير ١٨پيمايی  به راه متحد دانشجويیجبھه راخوان ف

به مناسبت سالگرد قيام دانشجويی  ی متحد دانشجويی جبھه
مردم را به شرکت در يک تظاھرات دعوت کرده تير  ١٨
از ھمه دانشجويان، : "آمده است جبھه فراخواندر . است

کارگران، فرھنگيان، فعالين حقوق زنان، فعالين حقوق بشر 
آزادی و حقوق انسانی خود  و ايرانيان آزاده ای که برای

دعوت می کنيم که در حمايت از زندانيان  ،مبارزه می کنند
تير و شھدای کودتای  ١٨داشت ياد شھدای  سياسی و گرامی

 ١٨روز پنجشنبه " راھپيمايی سکوت"خرداد در  ٢٢ننگين 
  ".غروب شرکت نمايند ٨تير ساعت 

پيمايی در تھران معرفی شده است که به  مسير برای راه ۵
 : قرار زيرند

 -مرکز تھران در نزديکی سفارت روسيه  -١مسير شماره 
 .ميدان فردوسی
مسير  .ميدان صادقيه - خيابان ستارخان  -٢مسير شماره 

 .ميدان رازی - خيابان مولوی  -٣شماره 
 .ميدان رسالت -خيابان رسالت  - ۴مسير شماره 
 تقاطع مدرس -خيابان ميرداماد  - ۵مسير شماره 

  
  عليه سرکوب مردم در ايران اعتراض كنيد

ای از  ، در اطالعيهميانهھيات سردبيری فوروم چپ خاور
خواه و ھوادار حقوق بشر  ھای ترقی سازمانھمه افراد و 

خواست است صدای خود را عليه اعمال جنايتکارانه 
  .حکومت ايران نسبت به مردم ايران بلند کنند

ھای وحشيانه  در اطالعيه اين ھيئت ضمن اشاره به سرکوب
ما امضاکنندگان زير ھمبستگی خود را : "رژيم، نوشته است

شان برای دمکراسی و آزادی بيان  با مردم ايران در مبارزه
کنيم  ما خشونت حکومت ايران را قويا محکوم می. داريم می

تظاھرکنندگان و و خواستار توقف فوری ھر گونه تعدی عليه 
  ."شدگان ھستيم نيز آزادی بازداشت

  
  
  
  

تشکيل زنجيره انسانی برای حمايت از اعتراضات مردم 
  ايران

، اعالم کميته ھمبستگی در پشتيبانی از خواست مردم ايران
از ساعت پنج تا شش  ژوئيه ١٨کرده است که در روز شنبه 

، يک زنجيره انسانی بزرگ برای حمايت از مردم بعدازظھر
ا خواست آزادی زندانيان حوادث اخير تشکيل ايرانيان و ب
  .خواھد داد
از دفتر حفاظت منافع تا دفتر سازمان ملل در  مکان آن

  .واشنگتن خواھد بود
  

  گزارش کوتاھی از تظاھرات در بروکسل
ن، تير به منظور اعالم ھمبستگی با مردم ايرا ١٣نبه ش

اين تظاھرات حدود ساعت . تظاھراتی در بروکسل برپا شد
تن در آن  ٢۵٠٠به وقت محلی آغاز شد و نزديک به  ١۶

  .شرکت داشتند
اخوان دھنده تظاھرات جامعه ايرانيان مقيم بلژيک با فر

ھای فرھنگی و فعاالن مدنی کشورھای  ھمکاری انجمن
  .اطراف بودند

  
  ھاي بازرسي و مانور ماموران امنيتي در تھران ايست

تيرماه، ترس و واھمه رژيم از تظاھرات  ١٨با نزديك شدن 
ھاي كنترل و بازرسي در  سراسري، بر تعداد ايست

ھا و  ام ماشينو تقريبا تم. خيابانھاي تھران افزوده شده است
  . كنند سرنشينان آن را كنترل كامل مي

ھاي ويژه در اكثر نقاط  ھمچنين عموما بعد از ظھرھا، گشت
مسير . تھران با ھدف ايجاد جو رعب و وحشت، در حركتند

روزانه اين مزدوران بيشتر خيابانھاي تھرانپارس، ونك، 
  . ، شھرك غرب و اطراف بازار تھران استپارك وي
ز از ساعت سه و نيم عصر ميدان فردوسي به امروز ني

و تمام كساني . تصرف مامورين لباس شخصي درآمده است
كه قصد عبور از ميدان را دارند مورد بازرسي قرار 

در اين بازرسي مردم و وسائل آنان كامال بازرسي . گيرند مي
آن پاك   يل دارند، حافظهو افرادي كه تلفن موبا. شود مي
  .شود مي
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  ھا تمركز مامورين امنيتي در پارك
ھاي تھران در تصرف مامورين  از روز شنبه، بيشتر پارك

با اين . گر قرار گرفته است رنگارنگ امنيتي رژيم سركوب
. كنند از تجمع مردم جلوگيري كنند شيوه مزدوران سعي مي

نفر را در پارک ھنرمندان دستگير  ۶مامورين امنيتي ديروز 
  . به مكان نامعلومي منتقل كردندکرده و 

  
  ھا در مقابل اوين تجمع خانواده

گذشته خانواده دستگيرشدگان  یبار ديگر ھمچون روزھا
جلوي زندان امروز،  صبح ١٠اخير، از ساعت  یروزھا

پس از مدتي چند مامور بيرون آمده و . اوين تجمع كردند
، برويد فردا ساعت امروز كسي آزاد نخواھد شدکردند م اعال
ھا،  با خانواده چنين عالوه بر بدرفتاری ھم .ظھر بيائيدازبعد ٥
ھا  ھا را تھديد کردند که اگر محل را ترک نکنند، با آن نآ

ھا محل  پس از آن كم كم خانواده. برخورد بدتری خواھد شد
ند زنداني آزاد در تجمع روز گذشته چ. تجمع را ترك كردند

، تجمع شما بي فايده است و امشب كس اما به بقيه گفتند. شدند
  . ديگري آزاد نخواھد شد

  
  بھايی امکان اعدام ھفت  :الملل عفو بين

تير، ھفت عضو اقليت  ٢٠ژوئيه برابر با  ١١در روز 
، "سرائيلجاسوسی برای ا"ھايی مانند  بھايی به جرم مذھبی

محاکمه " تبليغ عليه نظام"و " اھانت به مقدسات مذھبی"
  .خواھند شد
اجازه ديدار با موکالنشان داده اد وکالی اين افرتاکنون به 
اين ھفت نفر عضو گروه مسئوالن امور مذھبی و . نشده است

در پی شش تن از آنان داری جامعه بھائيت ايران ھستند که ا
 ۵و يک نفر در  ٢٠٠٨مه سال  ١۴ھايشان در  حمله به  خانه

  .اند دستگير شدهمارس 
الملل با اعالم اين خبر، اعالم کرده است که  سازمان عفو بين

در صورت محکوميت، اين افراد با حکم اعدام روبرو 
  .خواھند بود

فريبا کمال آبادی : به شرح زير استاسامی اين ھفت تن 
انی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، الدين خانج طائفی، جمال
  .و مھوش ثابتوحيد تيزفھم  ،بھروز توکلی

  
  مشھد

، يكي از فعالين سياسي در مشھد، "حميد مداح"شود  گفته مي
پس ازاعتراض به نتيجه انتخابات و ھنگامي كه در يك 
تحصن شركت داشت، توسط نيروھاي امنيتي سركوبگر 
دستگير شده و زماني كه در بازداشت بود، مورد شديدترين 

 كه آزاد شد آن  وي چند روز پس از. گيرد ھا قرار مي شكنجه
پزشكي قانوني . بر اثر جراحات وارده از شكنجه جان سپرد

روز . اعالم كرده است یمغز یرا خونريز یعلت مرگ و
  . برگزار گرديد یگذشته در مشھد مراسم يادبود و

  

  پرونده سازی برای دانشجويان فعال
ی معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناور ،الباشیم

شنبه شب در ھمدان اعالم کرد، دانشجويانی که در 
د، از تحصيل محروم خواھند ان اعتراضات اخير فعال بوده

اطالعات آوری  جمعی وی وزارت علوم در حال  به گفته. شد
  .دانشجويان فعال در قبل و بعد از انتخابات اخير است درباره

ديگر " انقالب فرھنگی"واقع رژيم در صدد است يک در 
  .و دانشگاه را از فعاالن دانشجويی پاکسازی کنداده انجام د

گفتنی است که محمود احمدی نژاد در مبارزه ھای انتخاباتی 
  .بودن ھرگونه محروميت از تحصيل را رد می کرد

  
  يیفعالين دانشجو  یادامه دستگير

روز گذشته، مزدوران حراست دانشگاه صنعتي اصفھان، 
در اختيار نيروھاي كرده و دانشجو را دستگير  ٢١تا  ١٩

از اين دستگيرشدگان . مزدور وزارت اطالعات قرار دادند
ھاي قبل ھنگامي كه  در دوره .تاکنون خبری در دست نيست
را داشتند، وي را به اداره ھدف بازداشت دانشجوئي 

خواندند، و پس از  انتظامات و حراست در دانشگاه فرا مي
را  یكه و كردند و يا اين يا دانشجو را آزاد مي يیبازجو

كه مامورين مزدور است و اين اولين بار . كردند دستگير مي
دانشجويان را دستگير و در  انشگاهدو سركوبگر حراست در 

  .اختيار مزدورا وزارت اطالعات قرار داده است
بنابر اخبار رسيده از شھرھاي مختلف، با آغاز تعطيلي 

ھا، مامورين امنيتي رژيم سركوبگر، تعداد زيادي از  دانشگاه
ھاي نامعلومي منتقل  دانشجويان فعال را دستگير و به مكان

م از دانشجوي محرو" حسام سالمت"از جمله . كنند مي
ه و ھيچ اطالعي از دتحصيل دانشگاه تھران، دستگير ش

  .وضعيت وي نيست
  

ھای کوه دانشگاه آزاد  تمام بازداشتی: کند رژيم ادعا می
  اند شده

 یفرمانده مزدور نيرواز قول  ، روز گذشته،خبرگزاری مھر
گاه كه تمامي بازداشت شدگان كوي دانشگزارش داد انتظامي 
ھا  از تعداد اين دانشجويان و نام آن یولي و. اند آزاد شده

  .سخني به ميان نياورد
در ھمين حال طبق اخبار رسيده، از سرنوشت دو دانشجوي 
كرد كه در يورش نيروھاي مزدور و سركوبگر رژيم به 
خوابگاه دانشگاه تھران، دستگير شدند، اطالعي در دست 

دو " سامان"و " حمديانسھراب ا"شود كه  گفته مي. نيست
دانشجوي اھل اشنويه و پيرانشھر، كماكان در زندان اوين 

  .باشند مي
  

  باختن مجروحي ديگر جان
روز چھارشنبه ھفته گذشته يعقوب بروايه، كه در 

مقابل مسجد لوالگر مورد اصابت گلوله قرار  یھا یدرگير
 گرفته بود، و تا روز چھارشنبه در حالت كما بود، جان



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ١۵  )اق

  

روز جمعه دوازدھم تيرماه در مراسم تدفين وی . باخت
روستاي براويه از توابع اھواز، با حضور گسترده مردم 

   .برگزار شدمنطقه 
  

  خبرنگار واشنگتن تايمز آزاد شد
ھاي جمھوري اسالمي روز گذشته اعالم كردند  خبرگزاري

كه خبرنگار يوناني تبار روزنامه واشنگتن تايمز كه در 
دستگير شده بود، آزاد و از ايران تظاھرات روزھاي گذشته 

  . اخراج شده است
. باشد ھم اكنون يك خبرنگار خارجي ديگر در زندان مي

، تبار روزنامه نيوزويك خبرنگار ايراني" مازيار بھاري"
  .حدود دو ھفته قبل دستگير شده است

  
  قطع مجدد پيامك

از بعد از ظھر امروز مجددا ارسال و دريافت پيامك با مشكل 
مسئوالن . و ارسال آن غير ممكن شده است. مواجه شده است

ا علت و چگونگي آن نيز شركت مخابرات از صحت و سقم ي
  . اند طالعي كردهابراز بي ا

  
  اعتصاب عمومي يا آلودگي ھوا
به ايران، اعالم داشتند  یھا یاز ساعاتي قبل تمام خبرگزار

نھادھای  ت،اادار یھا فعاليتفردا تمام  علت آلودگي ھوا،
دولتي، نظامي و نھادھاي  یھا ھا، سازمان ارگان آموزشی،

استان تھران تعطيل  یقالب اسالمي در كليه شھرھاان
و ھمچنين كليه موسسات صنعتي براي دو روز و . شود مي

ھمچنين از مردم . روز تعطيل خواھند بود ٣در صورت نياز 
ھا،  در پارك یورزش یھا خواسته شده كه از انجام فعاليت

 یميادين و ارتفاعات مجاور استان تھران و تردد در ھوا
  !كنند یخوددار آزاد جدا

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

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

بينيد، رژيم  گونه كه ھر روزه مي مردم مبارز، ھمان
ارتجاعي و سركوبگر جمھوري اسالمي، براي سركوب و 

رنگ خود ايجاد جو رعب و وحشت، نيروھای امنيتي رنگا
ھزينه اين كار براي رژيم . را در خيابانھا مستقر كرده است

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

ھای مختلف مبارزاتی كه ھم  در كنار شيوه. شود تامين مي
. گری نيز وجود داردھای دي بنديد، راه اكنون شما به كار می

عدم پرداخت و يا دير پرداخت كردن قبض آب، : از جمله
مردمي كه مشاغل آزاد دارند ... گاز، برق، تلفن، جريمه و

اين اقدامات . توانند، ماليات بر درآمد را نپردازند نيز مي
دھد، و  رژيم را بيش از پيش در تنگنای اقتصادی قرار مي

سركوب خود  -ماشين امنيتي تواند، برای مدتي طوالني نمي
  . ھا مستقر سازد را ھمه روزه در خيابان

  

  
     

  ياسی آزاد بايد گرددزندانی س
  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  
  
  
  

  به صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيد
  

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  ٢٣اين برنامه در ساعت  تکرار. 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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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
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rate 


