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  تكذيب خبر كيھان رژيم

دروغ پراكني و  یھا روزنامه كيھان بعنوان يكي از ارگان
تبليغاتي رژيم سركوبگر جمھوري اسالمي، امروز در بخش 

ھماھنگي تصادفي "اخبار خود مطلبي دارد بعنوان 
در اين نوشته، نويسنده " ھا و نامزد قانون گزير تروريست

فدائيان (ازمان ما س"مزدور كيھان مدعي شده است كه 
طلب، اگر چه قبال از  و چند جريان راست و اصالح) اقليت

تحريم انتخابات، حمايت كرده بوديم، ولي ھم اكنون با يك 
كنندگان شده و مدعي  بيانيه مشترك طرفدار راي شركت

و در انتخابات . نژاد مشروعيت ندارد ھستيم كه دولت احمدي
يد دولت را برسميت تقلب شده است، و مجامع جھاني نبا

اين مساله ساخته و پرداخته روزنامه كيھان ." بشناسند
باشد و سازمان ما ھيچ اعالميه و بيانيه مشتركي با شش  مي

مردم ايران مواضع سازمان . جريان ديگر امضاء نكرده است
ما را از طريق نشريه كار و راديو صداي دمكراسي 

نند كه سازمان ما دا و مي. شنوند خوانند و مي شورائي، مي
  .يش انتخاباتي نداشته و نداردھيچ توھمي به نما

  
  گزارشاتی از تھران

محل  ١١تا  ١٠شب گذشته سعادت آباد تھران از ساعت  -
بسيجيان پس از آغاز . درگيري مردم و نيروھاي بسيج بود

مردم . ھاي آنھا حمله كردند شعار دادن شبانه مردم به خانه
ته و با نيروھاي مزدور بسيج درگير ھا ريخ نيز به خيابان

. سالح بكنند خلع حتي تعدادي از مزدوران را توانستند. شدند
  . ھا تا پارك سعادت آباد بود یوسعت اين درگير

بنابر اخبار رسيده از ھفته قبل تمام مرخصي مامورين  -
امنيتي سركوبگر رژيم، لغو شده و تمامي نيروھا در شھر 

تعداد زيادي از اين . اند اش درآمدهتھران به حالت آماده ب
  . اند نيروھا نيز در نقاط مختلف شھر در مساجد مستقر شده

ازظھر، نيروھاي امنيتي رژيم به  از ساعت يك بعد -
اند كه براي  ھاي واقع در خيابان آزادي اعالم كرده مغازه

بايد امروز بعد ! ھايشان جلوگيري از ايجاد خسارت به مغازه
ھراس رژيم اين است كه در جريان . شوند از ظھر تعطيل

ھا پناه  توانند در مغازه تظاھرات و زد و خورد، مردم مي
  . بگيرند

  

بعدازظھر، مامورين امنيتي رژيم، از ميدان  ٢از ساعت  -
انقالب تا چھارراه وليعصر، ميدان وليعصر تا ميدان ھفت 

ھاي منتھي به اين نقاط بطور گسترده  تير و تمام خيابان
  . حضور دارند

و ربع عصر نيز نزديك به ھزاران تن از مردم  ٣ساعت  -
از ميدان انقالب به سمت وليعصر بودند كه با حمله مامورين 

  .متفرق شدند
ه تا اين لحظه مامورين ويژه ب: بعدازظھر ۵اعت گزارش س -

ھاي  اي در ھمه جا حضور دارند و تمام خيابان شكل گسترده
. ان توسط مامورين مسدود شده استمنتھي به دانشگاه تھر

ھاي محدودي ھم اكنون در خيابان وصال آغاز شده  درگيري
  .است

ھاي  تظاھرات موضعي در خيابان  :ساعت شش بعدازظھر
اميرآباد، بلوار كشاورز و خيابانھاي اطراف دانشگاه شكل 
گرفته است، جنگ و گريز مردم با نيروھاي رنگارنگ 

آور شده  وطه پوشيده از گاز اشكمح. امنيتي در جريان است
و سركوبگران با باطوم، قنداق تفنگ، چوب و چماق به مردم 

  . اند حمله ور شده
مردم در حركتي متحد بعضا به نيروھاي سركوبگر حمله  -

اند  نستهتواعضي موارد مردم بشود كه در  كنند، گفته مي مي
  . ور شوند ھا حمله باتوم مزدوران را گرفته و به آن

رسد كه مردم زيادي  ھمچنين از ميدان فردوسي گزارش مي -
تمام . در حال تجمع و حركت به سمت دانشگاه تھران ھستند

ھا به سمت دانشگاه بسته شده است، مردم سعي دارند از  راه
  . ھاي فرعي به آن سمت بروند راه

از طرف ميدان امام حسين و از طرف ميدان آزادي نيز  -
كه  با توجه به اين. ه در حركت ھستندمردم به سمت دانشگا

برداري ھستند  تعداد زيادي از مزدوران رژيم مشغول عكس
بار  ھر چند لحظه يك. اند تقريبا تمامي مردم ماسك زده
امروز حتي از . شوند ور مي مزدوران به سمت مردم حمله

مزدوران راھنمائي و رانندگي نيز براي سركوب مردم كمك 
  . گرفته شده است

در . متروي ميرداماد توسط مردم به آتش كشيده شده است -
اند كه  نفر توسط مزدوران زخمي شده ٣اين منطقه تا كنون 

مزدوران نيروھاي يگان ويژه . اند به بيمارستان منتقل شده
  .باشند نيز براي ايجاد رعب و وحشت در حال رژه مي
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مرگ بر "از شعارھای اصلی تظاھرات امروز،  -
کشم، آن که  کشم، می می"و " ای مرگ بر خامنه"، "ديکتاتور

  .بود" برادرم کشت
ای تاکنون يک نفر در اين تظاھرات  به گزارش تأييد نشده -

  .اند جان باخته و بسياری دستگير شده
  

  گزارشاتی از شھرھای ديگر
  اصفھان

ھا از  بعدازظھر مردم در اصفھان، كنار خيابان ٤از ساعت 
مامورين لباس . اند ل ايستادهپل خواجو به سمت سي و پ

شخصي با كمك نيروھاي ويژه سعي دارند از آغاز تظاھرات 
  . جلوگيري كنند

  
  مشھد

با وجود تالش نيروھای امنيت رژيم برای ممانعت از تجمع 
ھزار نفر در فلكه پارك مشھد و  ٨تا  ٧حدود مردم، 
مأمورين انتظامی سوار بر . اطراف جمع شدند یھا خيابان

نمايی  دادند و رژيم قصد داشت با قدرت گشت میموتور 
جلوی مردم را بگيرد، ولی مردم اعتنايی نکرده و تجمع خود 

  .را تشکيل دادند
  

  پاوه
سه نفر از جوانان شھر پاوه كه توسط نيروھاي امنيتي 

اين سه نفر . ماه زندان محكوم شدند ٨دستگير شده بودند، به 
نام داشتند، كه " ظريسھيب صادقي، شاھين رستميو ايوب ن"

  . به ھمراه تعداد ديگري از جوانان شھر دستگير شده بودند
  

  شھركرد
ھا  براي جلوگيري از تجمعات اعتراضي در امروز دانشگاه

كليه امتحانات را قبل از امروز به پايان رسانده، و امروز 
ھمچنين سرعت اينترنت به . نيز تعطيل اعالم شده است

ياھو و استفاده از مسنجر   يده و سايتترين حد خود رس پائين
  . نيز مقدور نمي باشد

  
  گچساران

عصر امروز، فراخوان يك تجمع اعتراضي از  ٥از ساعت 
مقابل خانه كارگر داده شده بود، ولي به علت گسيل شده 
نيروھاي امنيتي به اين محل، قرار شده تظاھرات در خارج 

نيروھاي ھمچنين از امروز صبح . از شھر برگزار شود
ھاي مردم زنگ زده و  رنگارنگ سركوبگر رژيم به خانه

  .كنند، كه در مراسم امروز شركت نكنند آنان را تھديد مي
  

  تبريز
ھاي  نيروھاي مزدور و سركوبگر رژيم امروز تمام ورودي

آبرسان تبريز را مسدود كرده، و چھارراه آبرسان را 
  . نگيرداند، كه تجمع اعتراضي شكل  محاصره كامل كرده

  ميليارد ھزينه مالي روزھاي اخير ۴
سخنگوي شھرداري تھران اعالم داشت كه در جريان 

ميليارد تومان  ٤تظاھرات و تجمعات روزھاي اخير، بالغ بر 
خسارت به امكان و وسائل شھر و شھرداري تھران وارد 

  . شده است
ھا و  البته وي نگفت كه اين خسارت شامل خرابي خانه

ھاي مردم توسط  ھا و از بين بردن ماشين شكستن شيشه
  . مزدوران سركوبگر رژيم نيست

  
  اخبار رسيده

درخواست حضور پزشک در ميدان انقالب تعداد زياد  -
نيروھای انتظامی از گلوله ھای پالستيکی استفاده  -زخمی
 کنند می

ھا تاييد نشده اما از منابع مختلف  تيراندازی پليس به بسيجی -
  .شود گزارش می

  تعداد زياد زخمی در امير آباد و جمالزاده زير آتش -
خوبگاه دانشجويان را در ويژه نيروھای : تلفن از ايران -

  جمالزاده و امير آباد محاصره کرده اند
تش سوزی نشانی، آ به گفته مأمورين آتش: خيابان ميرداماد  -

  .خارج از کنترل است
قالب مملو از ميدان کارگر و ميدان ان - ١٨:  ٢٨ساعت  -

   جمعيت
  نورافکنھلی کوپترھا باالی شھر با  -
تخمين تعداد تظاھر کنندگان امکان ناپذير است چون ھمه  -

  .تھران به پا خاسته و ھر گوشه شھر تظاھرات ادامه دارد
ھای خود را برای بستن زخم مجروحين  دختران روسری -

  .گذارند ديگران میدر اختيار 
  

ميدان انقالب و شعار مرگ بر ھای شديد در  درگيری
 ای خامنه

اين گزارش از اعتراضات مردم در تھران نيز از سوی 
ھای  خيابان: فعالين حقوق بشر و دمکراسی منتشر شده است

و با نيروھای  آذر و کارگر و اطراف آن تجمع کردند ١۶
  .سرکوبگر درگير شدند

ھای که با نيروھای سرکوبگر  جوانان و مردم طی درگيری
اشتند توانستند راه را باز کنند و بسوی ميدان انقالب حرکت د

آذر و خيابان کارگر بيشترين تعداد  ١۶، کنند ميدان انقالب
جا به  تعداد جمعيت در آن. جمعيت در آن متمرکز ھستند

ھا افزوده  رسد و ھر لحظه بر تعداد آن ھزاران نفر می
ھا در اين مناطق بسيار گسترده است و  درگيری. شود می

فقط در ميدان انقالب . تعداد زيادی از جوانان دستگير شدند
آمار  .نفر دستگير شدند ١۶در حدود  ١٩:  ٣٠ ساعت

ھمچنين تعداد زيادی از مردم . ھا بسيار زياد است دستگيری
در اثر ضربات باتوم بشدت زخمی شدند ھمچنين بصورت 

. کنند گاز اشک آور و گاز فلفل می اب گسترده اقدام به پرت
  .شدت ادامه دارده ھا ب درگيری
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نيروھای  ای که توسط  مردم و بخصوص جوانان با ھر حمله
شوند  گيرد و جوانان دستگير می صورت می سرکوبگر 

مرگ بر ، ای جمعيت يک صدا شعار مرگ بر خامنه
بله ھمچنين جوانان وقتی که به مقا. دھند ديکتاتور را سر می

خيزند شعار نترسيد نترسيد ما  میبا نيروھای سرکوبگر بر
  .دھند ھمه با ھم ھستيم را سر می

ای، گارد ويژه، سپاه  نيروھای تحت امر ولی فقيه علی خامنه
و بی   ھا بصورت گسترده بسيج و لباس شخصی پاسداران،

ای در مناطق مرکزی حضور دارند و بصورت  سابقه
به گفتۀ شاھدان  بنا. برند ع يورش میوحشيانه به مردم بی دفا

اند و  جا کرده عينی با تمام توان نيروھای خود را وارد آن
  .شود ھا افزوده می به تعداد آن انھمچن

  
  جان دستگيرشدگان در خطر است

خبرگزاری دولتی فارس از قول جانشين فرمانده نيروی 
مقاومت بسيج گفت که اتفاقات پيش آمده داخلی است و 

به . تر است د با آن به مراتی از اتفاقات خارجی سختبرخور
ھايی از چند جھت حمله  گفته حسين ھمدانی، دوربين

گران را به ساختمان حوزه مقاومت بسيج ثبت  اغتشاش
ھا اعالم کردند  اند که قضات و دادستانی با مشاھده فيلم کرده

دانند،  ھمان گونه که ھمه می. که حکم آنان محارب است
  .کم محاربه در جمھوری  اسالمی، اعدام استجزای ح

 
درخواست جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از 

  دستگيرشدگان و ناپديدشدگان ھاي خانواده
پس از سه ھفته سکوت، دروغزنی و جّو سازی، مسئوالن 
قضايی جمھوری اسالمی ناگزير از اعتراف به اين واقعيّت 

ضد امنيّتی که  - پليسی شدند که در پی حالت فوق العاده و جوّ 
 ٢۵٠٠بر جامعه ايران تحميل کرده اند، به بازداشت بيش از 

  .اند تن دست يازيده
ھای گسترده  ما در نخستين اظھار نظر درباره ابعاد بازداشت

ھای خبری گفتيم که  تير ماه خطاب به رسانه ۵در تاريخ 
اند که از بين آنان صدھا تن  تن دستگير شده ٢٠٠٠حداقل "
جريان تظاھرات  گان ھستند که در ر زمره ناپديد شدهد

بسيجيان، پاسداران و نيروھای انتظامی  مسالمت آميز توسط
دانند که آنان کشته يا  ھايشان نمی اند و خانواده دستگير شده
  ."برند که در زندان به سر می اين اند و يا مجروح شده

تن  ٢٠٠٠اکنون ھم که مسئوالن قضايی مّدعی ھستند که 
تن ھمچنان در زندان ھستند، نه رقم  ۵٠٠اند و  آزاد شده

واقعی زندانيان و نه ھويت اکثريت آنان بر ما معلوم است و 
ھای آنان ھم در بی خبری کامل و نگرانی مدام به سر  خانواده

  .برند می
ای از سوی جامعه دفاع از حقوق  از اين رو امروز شکوائيه

المللی جامعه ھای حقوق بشر  بشر در ايران و فدارسيون بين
گان اخير  تن از دستگير شده ١٧٢به ضميمه صورتی حاوی 

گروه تحقيق درباره : خطاب به دو نھاد سازمان ملل متحد

ھای خودسرانه و گروه تحقيق درباره گمشدگان  بازداشت
قھری، به دفتر اين دو گروه در مقر اروپايی سازمان ملل در 

  .ژنو تسليم گرديد
ھای فضاحت بار تلويزيونی جمھوری  که نمايشاز آنجا 

ھای بدنی و روانی بر روی  اسالمی مؤيد اعمال شکنجه
زندانيان است، رونوشتی از اين شکوائيه برای گزارشگر 

  .درباره شکنجه ھم ارسال شده است ويژه سازمان ملل
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ترديدی ندارد که رقم 

خرداد بيش از  ٢٢در پی کودتای  واقعی بازداشت شدگان
 - اطالعاتی -ارقام اعالم شده از سوی مسئوالن انتظامی

ھمچنان که بنا به خبرھای . قضايی جمھوری اسالمی است
 ٢٠گان ھم به مراتب بيش از تعداد  موثّق رقم کشته شده

  .اند اطالعاتی اعالم کرده - ايست که مقامات انتظامی کشته
در دو نھاد ياد شده سازمان ملل  از آنجا که آئين رسيدگی

مستلزم دادن اطالعات دقيق درباره ھويّت زندانی يا گمشده، 
تاريخ و مّحل دستگيری يا ناپديد شدن اوست، جامعه دفاع از 

ھايی که در پی نزديک  حقوق بشر در ايران از ھمه خانواده
به چھار ھفته گذشته يکی از بستگانشان دستگير يا ناپديد شده 

تقاضا دارد که مشخصات کامل وی را ھر چه زودتر است، 
گان يا  برای ما ارسال دارند تا صورت تکميلی بازداشت شده

گان حوادث اخير به دو نھاد سازمان ملل تسليم  شدهناپديد
  .گردد

  :نشانی جامعه حقوق بشر در ايران
LDDHI  

BP 2   
75624 Paris cedex 13 France  
e-mail  :lddhi@wanadoo.fr  

  عبدالکريم الھيجی
  رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

  ھای حقوق بشر المللی جامعه نايب رئيس فدراسيون بين
  

  ھاست کنار ايرانی شھر پاريس در: شھردار پاريس
رتران دو النوئه، شھردار پاريس : ميزان پرس گزارش داد
چھارشنبه، در مقابل شھرداری  در مراسمی که، غروب

پاريس برای ابراز ھمبستگی با مردم ايران سازمان يافت 
طی يک سخنرانی گفت که شھر پاريس ھمراه ايرانيانی است 

او افزود که مردم .که خواستار احترام و عدالت ھستند
پاريس، در ارتباط با انتخابات اخير که نتايجش توسط بخش 

يت شناخته نشده است، با بزرگی از مردم ايران برسم
خواست ايرانيانی که در جستجوی حقيقت و دموکراسی 

  .ھستند شريکند
  

با صدا  اى توقف ھمکارى خود را عبدهللا شھبازى طى بيانيه
 و سيما اعالم کرد
: ای نوشته است عبدهللا شھبازی در بيانيهنو،  به نوشته حيات

به عنوان قريب به دو دھه  اينجانب عبدهللا شھبازي، که



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ١٨  )اق

  

 گر سياسى با سازمان صدا و سيما ھمکارى مورخ و تحليل
. کنم ام ھمکارى خود با سازمان فوق را متوقف مى داشته

به رويه يکجانبه  علت اين تصميم، اعتراض شديد من
خرداد  ٢٢سازمان صدا و سيما در جريان انتخابات تاريخى 

 آميز آن يک نامزد معين و عملکرد تحريک به سود ١٣٨٨
راستاى ايجاد  بعد از انتخابات تا به امروز است که آن را در

و تشديد خصومت در جامعه، فروپاشيدن وحدت ملى و 
ويژه بايد بر سکوت  به. بينم ايران مى اھانت به ملّت بزرگ

نابخشودنى حمله به  دھنده و اين سازمان در قبال فاجعه تکان
ھا و  خوابگاه کوى دانشگاه تھران و حمالت خونين و شبانه به

. دانشجويى در تھران و ساير شھرھا تاکيد کنم اماکن
خواھم که از اين پس  مى بدينوسيله، از سازمان صدا و سيما

 .وگو ھاى ضبط شده من خوددارى کند از پخش گفت
  

 بازداشت يک روزنامه نگار ديگر
 يزدانا رض ، محمد"پارلمان نيوز" به گزارش

طلب  و فعال سياسی اصالح نويس نگار، وبالگ روزنامه پناه 
ھای خانواده او تا  شده است و پيگيری از شب گذشته ناپديد

مشارکت  اين لحظه برای اطالع از وضعيت اين عضو جبھه
 .نداشته است ثمری
ميھن،  ھای شرق، ھم پناه سابقه فعاليت در روزنامه يزدان

ھای خبری آفتاب و  و سايت نو ياس کارگزاران، فرھيختگان،
  .را در کارنامه خود دارد  ياری

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  مرگ بر جمھوری اسالمی

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  
  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  
شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا

  .دھر ھفته پخش خواھد ش
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
ی شورايی از مشخصات ھای راديو دمکراس 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 
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