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  تير تھران ١٨تظاھرات گزارشی از 

سازمان فدائيان گزارش زير را يکی از خوانندگان خبرنامه 
  :ارسال کرده است) اقليت(

ھای انقالب و  تير در خيابان انقالب بين ميدان ١٨ديروز 
ود، ھزاران نفر فردوسی بودم، مترو را بستند، جو ملتھبی ب

رفت و شعار  ھا باال می در خيابان بودند، گاه و بيگاه دست
شد، در اين زمان نيروی انتظامی و سرکوبگران  سر داده می

مفتول و باتوم به دست موتورسوار به سوی مردم حمله 
در جلوی تئاتر شھر و در سر خيابان خاک چند . کردند می

در . آميز و ددمنشانه بود رفتارشون بسيار توھين. نفر را زدند
. خيابان ارديبھشت و باالی انقالب تير ھوايی شليک کردند

ھای نصرت و فرست و باالی پارک الاله  سر چھارراه
آور  گاز اشک.. دادند انداختند و شعار می ھا سنگ می جوان

آمد، چند نفر را خيلی وحشيانه  بود که بين جمعيت فرود می
بود تا اگر تظاھرات منسجمی  جمعيتی که آمده. کتک زدند

اما . تر ھا ھزار نفر بود، نه کم شکل گرفت، بپيوندند، ده
تا  ١٠٠ – ٢٠٠ھای پراکنده  اجتماعات شعاردھنده در گروه

مردم . اين مشاھده عينی من است. نفری بود ۴٠٠ – ۵٠٠
. ھای پيش شعار دادند ھا بيش از شب شب باالی پشت بام
جالب بود مردم نشان ... رترتر و پرشو بسيار پر حرارت

اين نکته خيلی . و خسته نيستند،  و نترسيدند... دادند که ھستند
در خيابان انقالب کم   شخصی ديروز به ظاھر لباس. مھم است

. بود، اما مأموران اطالعات حضور داشتند و پنھان ھم نبود
اما باالی پارک الله و کارگر ناگھان وقتی حرکت مردم اوج 

  ...!لباس شخصی شد گرفت، پر
  

  تير  ١٨وضعيت دستگيرشدگان 
 ٢٠به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی، امروز شنبه 

شدگان که به ھای دستگير صدھا نفر از خانواده تيرماه نيز
اوين و تير نيز افزوده شده، در مقابل  ١٨ھای  آنان بازداشتی

شدگان ھای دستگير  خانواد. تجمع کردند" دادگاه انقالب"
و شرايط  خواستار مطلع شدن از محل بازداشت، وضعيت

تير  ١٨شود در  گفته می. ھا ھستند عزيزان خود و آزادی آن
نفر دستگير شدند، که تعداد زيادی از آنان زنان  ١۵٠حدود 
آگاھی  ،١۴٨به کالنتری  شدگان در ابتدادستگير. بودند
اطالعات و نقاط ديگر منتقل  ر و ستاد پيگيری وزارت شاپو

ھای شکنجۀ وحشيانۀ  ھای فوق از محل بازداشتگاه. شدند
ضرب و شتم ، ١۴٨باشد و در کالنتری  شدگان میدستگير

ھای قبلی  که در اطالعيه مردم منجر به مرگ شده بود،
در ضمن تعدادی از خودروھای  .اسامی آنھا ذکر شده است

اند تا از  ستقر شدهم نيروی انتظامی در مقابل دادگاه انقالب
  .ھا جلوگيری کنند ھای اعتراضی خانواده حرکت

نفر از تظاھركنندگان،  ١٥٠شود، نزديك به  گفته مي
تير روز گذشته به زندان اوين  ١٨دستگيرشده در تظاھرات 

  .اند منتقل شده
  

  شيراز
شود تعدادي از دانشجويان دانشگاه شيراز، فراخوان  گفته مي

تيرماه در خيابان  ٢٢آئي در روز دوشنبه  يك گردھم
در اين فراخوان دانشجويان از تمامي . اند دهمالصدرا، را دا
  . ننداند، كه در اين تجمع اعتراضي شركت ك مردم خواسته

  
  تير در اصفھان ١٨نفر در تظاھرات  ٣٠٠دستگيری 

 ٣٠٠تير در اصفھان  ١٨ھای رسيده، در روز  بنا به گزارش
ھای  امروز صبح که خانواده. اند نفر دستگير شده

شدگان در برابر بازداشتگاه پليس امنيت اخالقی  بازداشت
شنيدند که درخواست  تجمع کرده بودند، صدای جوانان را می

 ھا به اعتراض برخاستند و با سنگ به خانواده. کردند آب می
يگان . اکبر سر دادند درب بازداشتگاه کوبيدند و فرياد هللا
ھا را متفرق کرد و ديگر  ويژه مستقر در بازداشتگاه، خانواده

  .به آنان اجازه نداد مقابل بازداشتگاه تجمع کنند
  

  كرمان
نفر از مردم كرمان  ١٠٠٠شنبه بيش از  ظھر روز پنجازبعد

ھاي شفا و امام در  با شعار مرگ بر ديكتاتور در خيابان
تير و ھمبستگي با ديگر مردم  ١٨داشت خاطره قيام  گرامي

ايران، دست به تجمع زده و سپس به سوي ميدان آزادي و از 
مسير راھپيمائي  در. آنجا به ميدان مشتاق راھپيمائي كردند

ھاي سواري كه در خيابان در حركت بودند با  رانندگان ماشين
ھا و زدن بوق تظاھركنندگان را ھمراھي  روشن كردن چراغ

رنگارنگ  یاين راھپيمائي نيروھا یدر ط. دندكر مي
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بارھا به صف تظاھركنندگان  یاسالم یسركوبگر جمھور
  .را مضروب كردند یحمله و تعداد

  
  بيرجند
شود، كه سه تن از فعالين دانشجوئي شھر بيرجند،  ميگفته 

بھزاد . اند شنبه و چھارشنبه ھفته گذشته دستگير شده روز سه
اش  پروين فعال دانشجوئي، دانشگاه بيرجند در منزل مسكوني
اش به  توسط نيروھاي امنيتي دستگير و پس از بازرسي خانه

وي نيز از علي سپندارند، كه . مكان نامعلومي برده شده است
باشد در مشھد بازداشت  فعالين دانشجوئي دانشگاه بيرجند مي

مشخصات دانشجوي ديگر . و به بيرجند منتقل شده است
  . باشد ھنوز مشخص نمي

  
  تير ١٨شبه حکومت نظامی در کردستان در 

تير  برقراری حکومت شبه نظامی و حضور  ١٨در 
ی نيروھای سرکوبگر عمال مانع از برگزاری  گسترده

در اين روز رژيم برای نمايش . تظاھرات اعتراضی شد
ھا و  در تفرجگاه" تعداد رزمیاس"قدرت نمايشی تحت عنوان 
ھای دولتی و آزاد و تربيت  دانشگاه. ميادين به راه انداخته بود
ی امتحانات به حالت نيمه  ريزی شده معلم نيز با اتمام برنامه

از سويی ديگر کشته شدن پسر آخوند . تعطيل درآمده بودند
ای ديگر برای  امام جمعه مريوان و دو نفر ديگر بھانه

امنيتی برای کنترل و سرکوب شديدتر مردم منطقه نيروھای 
اين حالت شبه نظامی در روز جمعه نيز در شھرھای . بود

مختلف از جمله سنندج ادامه يافت و ھر گونه تجمع حتی 
  . شد خانوادگی با ممانعت روبرو می

  
  تحريم گاز ايران توسط اتحاديه اروپا

وپا گاز ی ار به گزارش سايت پارسينه در تھران، اتحاديه
فردا " نوباکو"توافق نامه در اين رابطه . ايران را تحريم کرد

کشورھای  با حضور سران کشورھای اتحاديه اروپايی،
آسيانه ميانه و با حضور مھمانانی چون عراق، سوريه، 

حالی است  اين در .رسما امضا خواھد شد گرجستان و مصر
اروپا آماده که خط لوله فعلی ايران به ترکيه برای تامين گاز 

کيلومتر  ٣٣٠٠خط لوله نوباکو به طول . و به صرفه است
شود و ساخت آن از  به منظور تامين گاز اروپا امضاء می

 ميالدی آغاز می شود، بر اساس اين توافق نامه ٢٠١١سال 
گاز کشورھای ترکمنستان، قزاقستان از بستر دريای خزر به 

  . شد اروپا صادر خواھد
  

آلمان، در  -تظاھرات در مقابل اتاق بازرگانی ايران
    ھامبورگ

ھای  اعتراضات از ميان افکار عمومی آلمان به شرکت
تجاری که با ايران روابط بازرگانی دارند، ھمواره بيشتر 

بمب را "به ويژه از مخالفان اين امر فعاالن گروه . شود می
با سخنگوی اين گروه در مصاحبه . است" متوقف کنيد

گفت، ايران فقط به ايران دارو و مواد غذايی " پرسه تکست"
ی نظامی نيز به اين  کند، بلکه تکنولوژی پيشرفته صادر نمی
روز دوشنبه به " پرسه تکست"به گزارش . فرستد کشور می

 -ھمين مناسبت تظاھراتی در مقابل اتاق بازرگانی ايران
  . آلمان در ھامبورگ اعالم شده است

  
  ی جاری نفر ديگر در ھفته ١١اعدام عبدالحميد ريگی و 

رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعالم کرد، 
نفر  ١١ی جاری احکام اعدام عبدالحميد ريگی و  تا آخر ھفته

ھا  طبق اظھارات وی اين اعدام. ديگر انجام خواھد شد
  . احتماال در مالء عام اجرا خواھند شد

  
  استقالل کانون وکالی دادگستری فراخوان کمپين

در اعتراض به اقدامات شديدتر برای سلب استقالل نسبی 
وکال و قرار دادن اين صنف در چارچوبی وابسته به دستگاه 
قضايی  کانون وکال با تشکيل کمپين استقالل کانون وکال، 

ھای  اعالم موجوديت کرده و خواستار پيوستن وکال و گروه
در بخشی از اين . باشند ين حرکت میمختلف اجتماعی به ا

  : بيانيه آمده است
تضمين دادرسی عادالنه و حق دفاع از حقوق مسلم و ابتدايی 

که الزمه تحقق اين حق، وجود وکاليی  انسان اجتماعی است
رييس و مرئوسی و  مستقل می باشد تا بدون وجود رابطه

 بدون جانبداری نھايت تالش خود را برای حفظ حقوق عامه
درھمين راستا . ھر صنف و با ھر انديشه ای به کار بندد از

ھشتمين کنگره سازمان ملل برای  اسناد ١۴مطابق بند 
با  ١٩٩٠ پيشگيری از جرايم و رفتار با مجرمان مصوب

، حمايت کافی از حقوق "اصول اساسی نقش وکال"عنوان
اساسی که کليه افراد محق به برخورداری  ھای بشر و آزادی

کليه افراد دسترسی موثر  ھا ھستند مستلزم آن است کهاز آن
نيز  ای مستقل داشته باشند و به خدمات حقوقی وکالی حرفه

وکال حق دارند که انجمن ھای حرفه ای خودمختاری تشکيل 
ھا بوده و رکن  ملحق شوند که نماينده منافع آن داده يا به آنھا
را  شود و وظايف خود ھا توسط اعضا انتخاب اجرايی آن

  .بدون مداخله خارجی انجام دھند
  

  فروش نوکيا در بازار ايران نصف شد
پس از افشای فروش تجھيزات جاسوسی و استراق سمع 

نوکيا، اين شرکت نه تنھا در خارج از  - توسط شرکت زيمنس
کشور مورد انتقاد شديد قرار گرفت بلکه عمال بازار فروش 

خريداران تلفن  تاکنون نوکيا انتخاب اول. آن به نصف رسيد
  . دستی بود

  
عدم پرداخت حقوق کارگران و تجمع اعتراضی کارگران 

  کرپ ناز
 ١٧وکارگران کارخانه کرپ ناز روز چھارشنبه  کارمندان

علت اين تجمع . تجمع کردند تيرماه در محوطه اين کارخانه
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کارکنان  اعتراض به نگرفتن سه ماه حقوق ومزاياي
الزم به ذکر است که اين . ستوکارگران اين کارخانه بوده ا

بار است که کارگران اين کارخانه نسبت به عدم  چندمين
به تجمع اعتراض آميز  پرداخت حقوق ومزاياي خود دست

 مي زنند اما ھيچ گونه پاسخي از طرف روساي كارخانه
  .دريافت نكرده اند

   
  دستگيری مجدد کيان تاجبخش

ژوھشگر نيروھای امنيتی بار ديگر کيان تاجبخش، پ
وی . شنبه شب دستگير کردند آمريکايی ايرانی تبار را در پنج

زمانی که با موسسه جامعه باز بنياد سوروس  ٢٠٠٧در سال 
امنيت ايران کرد، به اتھام کوشش برای تضعيف  کار می

  . بازداشت شده بود
  

  آمريکا خواھان آزادی ھفت رھبر بھايی در ايران شد
يکا نيز خواھان آزادی ھفت پس از احزاب بزرگ آلمان، آمر

. رھبر بھايی که سال گذشته در ايران دستگير شدند، گرديد
باشند، از روز  ی اين افراد که دو زن و پنج مرد می محاکمه

  . کند شنبه آغاز شد و خطر اعدام آنان را تھديد می
  

  گيری امام جمعه موقت قم کناره
م ھای مختلف حکومتی اما گيری دعوای جناح در پی اوج

مدعيان "جمعه موقت قم، رضا استادی در اعتراض به 
اعالم کرد تا اول محرم از ھر " تندروی حمايت از رھبری

گونه سخنرانی، منبر، درس و اقامه نماز جمعه خودداری 
ای در اين  در عين حال وی نيز ھمصدا با خامنه. خواھد کرد

برداري دشمن  رابطه گفت، اختالف در کشور موجب بھره
د و اين براي کشور خطرناک است و دشمنان به شو مي

  . رسند اھداف خود مي
  

تير فقط يک گاز  ١٨ھای  در درگيری: فرمانده پليس تھران
  !آور شليک شد اشک

در حالی که به گزارش شاھدان عينی در بسياری از مناطق 
آور که از سوی نيروھای امنيتی شليک  حجم وسيع گاز اشک

ھا و مراکز تجمع در  که خيابانشد، به قدری وسيع بود  می
زاده، فرمانده پليس تھران  رفته بود، رجب فرو یدود غليظ

آور شليک  در مصاحبه با مھر اعالم کرد، فقط يک گاز اشک
منابع ديگر از برخی . اند شده و فقط تعداد کمی دستگير شده
  . اند  دستگيری بيش از صد نفر خبر داده

  
  دستگيری قائم مقام دبير کل حزب ھمبستگی

عباس ميرزا ابوطالبی، قائم مقام حزب ھمبستگی و رئيس 
وی . ای جبھه اصالحات عصر روز جمعه بازداشت شد دوره
ی اسبق مجلس و عضو شورای مرکزی نمايندگان  يندهنما

ادوار مجلس و کانديدای ھشتمين دوره انتخابات مجلس نيز 
  . بود

  
نامه ھمکاری امنيتی ايران و بحرين در  اليحه موافقت

  مجلس
ھای امنيتی شامل يک مقدمه و نه  نامه ھمکاری اليحه موافقت

در . ماده پس از تصويب در دولت به مجلس ارائه شد
ی اين اليحه به لزوم برقراری امنيت  بر اساس   مقدمه

آگاھي از نقش موثر دو کشور در تحکيم امنيت و ثبات "
ھا در خصوص   به آسيب پذيري کشور اي و با عنايت منطقه
نمودن نظم و امنيت  دار سازمان يافته فراملي و خدشه جرايم

عمومي و جان و رفاه شھروندان به واسطه ارتکاب جرائم 
  .   ، اشاره شده است"شده ياد
  

  ھای ايرانی توسط گارد ساحلی عربستان توقيف قايق
نيروھای گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه سه قايق 

که مجوز استفاده از سرنشين  را  ٩ماھيگيری ايرانی با 
ھا را روانه  اند، متوقف و آن ھای عربستان را نداشته آب

  . ای امن برای انجام تحقيقات کردند منطقه
  

  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

  .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  نبه تکرار برنامهدر روزھای شنبه، دوشنبه و چھارش

 .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

  اويه آنتنز
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


