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  بخشی ازاطالعيه کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 !کارگران

نظام حاکم ھا انسان معترض و مخالف  که ميليون آنرغم  به
يانه نيروھای سرکوبگر وحشفعال با سرکوب خونين و 

ی يعنی کنوناند، به علت وضعيت پيچيده  سرمايه مواجه شده
يابی تضاد بين پايين و باال از يک سو و اجبار دو جناح  حدت
اين   دعوا در پافشاری بر موضع خود از سوی ديگر، طرف

مه خواھد ھای ديگر ادا در شکل ھا ھا و مخالفت اعتراض
يشنھادی پيشين پما ضمن تأکيد مجدد بر راھکارھای . يافت

ھای در معرض تعطيل و اعتصاب  در مورد تصرف کارخانه
داير و کليدی کار و توليد، شما را به تشکيل  مراکزدر 

در   ی خود و حضورفعاالنهدار سرمايه شوراھای ضد
طرح  ھدفای آينده با  ھای توده ھا و مخالفت اعتراض

رھبری  داری طبقه کارگر و احراز سرمايه لبات ضدمطا
 .خوانيم ھا فرا می ين حرکتاکارگران بر 

 
  ی تظاھرات پراکنده و جنگ و گريز در روز جمعه  ادامه

بنابر گزارشات رسيده از تھران در روز جمعه شب، حدود 
آباد و  ی تھران از جمله سعادت ساعت يازده، در چند محله
تجمع . ھا آمدند و شعار سر دادند نياوران مردم به خيابان

ايان مردم پيش از رسيدن مامورين و شروع سرکوب به پ
  . رسيد و عمال نيروھای امنيتی را غافلگير کرد

 
  خبری از تھران
مرگ بر "ھا شعار  تير در پشت بام ٢٠ديشب، شنبه 

شکنجه "دادند و  می" ديکتاتور، چه رھبر و چه دکتر
دادند و خواھان آزادی  می" فرزندان ايران را متوقف کنيد

 .تمام زندانيان سياسی بودند
يادی به دنبال عزيزان ناپديدشده خود ھای ز در ضمن خانواده

ھايی  خانواده. دوانند ھا را سر می گردند، اما مسئوالن آن می
شوند عزيزان جان باخته خود را تحويل بگيرند،  که موفق می

. شوند رو به رو می  روی جسد آنان با آثار شکنجه و زخم
 گان را با تاخير باخته مقامات دولتی سعی دارند که اجساد جان

  !ھا ديده نشود ھا تحويل دھند که آثار شکنجه و زخم به خانواده

ھا اگر کسی با گلوله زخمی يا کشته شود،  در تظاھرات
  .شوند ھای نامعلومی منتقل می سريعا توسط مأمورين به مکان

  
  شعارنويسی در استان گيالن

اين روزھا مردم ، بر گزارشات رسيده از شھرھاي شماليبنا
در استان  ...رشت ، الھيجان و في ھمچوندر شھرھاي مختل

به گزارش . پردازند گيالن به افشاگري و روشنگري مردم مي
ھا  در ھمين رابطه بعضي از خانوادهآژانس ايران خبر 

اند که حامل فيلم و اخبار چند  ھاي پستي را دريافت کرده بسته
 ،ديوار ھمچنين شعار نويسي بر روي. روز اخير است

ر چيزي که بتواند به مردم بگويد که ما زنده پول و ھ ،زمين
در . اعتراضات ادامه دارد بسيار مشھود مي باشد ھستيم و

ھا به صورت گسترده  مردم شب ھاي الھيجان اکثر خيابان
عوامل مزدور  كنند كه صبح روز بعد نويسي مياقدام به شعار
  .پوشانند ھا را با رنگ سياه مي حكومتي آن

  
 تر بود تير سازمان يافته ١٨تظاھرات  :گران خارجی تحليل

خبرنگار ارشد شبکه تلويزيونی ام اس ان بی سی که ھنگام 
 ١٨برگزاری انتخابات در ايران بود، درباره تظاھرات روز 

ند از رسد تظاھرکنندگان دار تير در تھران گفت، به نظر می
تر  يافتهھا را سازمان  ما آن. کنند يک تاكتيک جديد استفاده می

به نظر . ھا قادر به برقرارى ارتباط با يکديگر بودند ديديم، آن
ھای  ھا در دسته آن. ھا ھماھنگ شده بود رسد اقدامات آن می

من فكر . كوچک به خيابان آمدند، دويست يا سيصد نفرى
ای از تاكتيک بزن و در رو   نشانه ھا نكنم كه اين اقدام آ مى
ھا عقب  خشونت شدند، در برابر ھا جمع مى آن. بود
ای از يک  اين نشانه. آمدند كشيدند، و دوباره به صحنه می مى

كردند كه جنبش  بسيارى چنين تصور مى. تاکتيک جديد است
طور واقعى  به. مخالفان و تظاھرات خيابانى تمام شده است

. ھاى تھران تقريبا ساكت بود ھم در يازده روز اخير خيابان
  .ه نشان داد که جنبش زنده استشنب اما تظاھرات روز پنج

  
  ساله در زندان اوين ١٩کشته شدن يک جوان 

در ) ساله ١٩(به گزارش خبرنامه اميرکبير، سھراب اعرابی 
آموز سال آخر  وی دانش. زير شکنجه در اوين کشته شد

ام خرداد دستگير شده  دبيرستان بود که در تظاھرات روز سی
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با گذاشتن کفالت ھر  تير ١۶شنبه  مادرش در روز سه. بود
. روز پشت ديوار اوين انتظار آزادی فرزندش را داشت

ای قاضی سعيد  دوستان و آشنايان سھراب اعرابی در نامه
اند  معرفی کرده و از مردم خواسته مرتضوی را قاتل سھراب

تشييع  که روز دوشنبه بعد از تحويل جنازه او در مراسم
خون او به ھدر نرفته  اش شرکت کنند و نشان دھند که جنازه
مراسم تدفين سھراب، فردا در بھشت زھرا برگزار  .است
  .شود می

  
  ھا ی سيمان گرفته به خانواده تحويل جنازه
ھای جانباختگان انتخابات خونين در تھران و  تحويل جنازه

به نظر . شان آغاز شده است ھای شھرھای مختلف به خانواده
مرتضوی جالد منتظر رسد دادستانی تھران به رياست  می

ھا بدھند که اين  تير به خانواده ١٨ھا را پس از  بودند تا جنازه
اکنون  ھم. خود عامل اعتراضات شديدتر در اين روز نگردد

عکس برای شناسايی وجود  ۵٠در اداره آگاھی شاھپور، 
ھا جنازه پسرش را در حالی برای دفن  يکی از خانواده. دارد

رتش مشخص بوده و تمام بدنش را تحويل گرفته که تنھا صو
آيد که اين کار برای پوشاندن  به نظر می. سيمان گرفته بودند

در شھر اھواز . آثار شکنجه بر بدن وی صورت گرفته است
ھا به شدت تھديد  خانواده. ھا آغاز شده است نيز تحويل جنازه

عامالن قتل و شکنجه رسانی يا پيگيری  شوند تا از اطالع می
  .ننداجتناب ک

  
  دو زن به دليل مسيحی شدن در معرض اعدام قرار دارند

زاده، سی ساله و مريم رستم پور، بيست و ھفت  مرضيه امين
اسفند در منزل خود  ١۵ساله به دليل مسيحی شدن از تاريخ 

اين دو نفر . برند دستگير شده و تاکنون در زندان به سر می
ه بند عمومی ھا تحت بازجويی قرار داشته و اخيرا ب ھفته

ھا گفته شده که احتمال اعدام  به آن. اند زنان منتقل گرديده
نفر به دليل  ۵٠در حال حاضر حدود . ھا وجود دارد آن

  . مسيحی شدن زندانی ھستند
  
  تير ١٨سامی نود نفر از دستگيرشدگان ا

 ١٨طبق آخرين اعالم دفتر دادستانی در اعتراضات روز 
شت شده که عالوه بر زندان نفر در تھران بازدا ١٩٧تير، 

معاونت امنيت با الصاق . اند اوين به کھريزک نيز منتقل شده
ھای  اطالعيه ای بر روی تابلو اعالنات دادگاه از خانواده

تيرماه خواسته است که برای پيگيری  ١٨بازداشت شدگان 
به  .تير به دادگاه مراجعه نمايند ٢٨از  وضعيت فرزندان خود
وق بشر در ايران، اسامی نود نفر از گزارش فعاالن حق

  :شدگان تاکنون به شرح زير اعالم شده است بازداشت
آرش خرميان،  آرش نيک فر، احسان حسينی، احسان شمس 
آبادی، احمد کوثری، احمدرضا پوالدی، اصغر پويافر،  افرا 
روشنی، اکرم عسگری، امان هللا فوالدوند، امير قاسمی،  

ر نوری فرد، ايمان حسنی، بھرام امير محمد ردايی،  امي

بابايی،  بی بی ھاشمی، بی تا خاک نگار، پوريا خوانساری، 
پوريا رستمی پور، پويا بيک زاده، توحيد بيگی، حامد 
صابونی، حجت کريمی قمبوانی، حسين صفا، حسين فرجی، 
حسين مبری، حميدرضا مسعودی، دارا رسولی، رضا 

، سجاد جاللی، سعيد طاھری، رھام اميری فر، زھرا مرادی
بھرادی، سعيد حيدری، سعيد سلطانی، سعيد گرايلی، سکينه 
آرابی، سوری ابراھيمی، سيد حسام الدين پورصرافی، سيد 
حميد موسوی، سيد علی اکبر فردنژاد، سيد کوروش 
خراسانی، سيد محمدرضا حسينی، شايان آبيارعلی آباد، 

يشمی، علی شروين پارسي، شھرام حالج نيشابوری، علی ابر
کاظم زاده، عليرضا زجاجی قمی، عليرضا قربانزاده، عماد 
خياطی، عمار قمی، فخری مريزاده، فرانک خود نگاه، 
فرھاد لشگری، فلورانس حاجبی، فھيمه السادات راد تھرانی، 
قاسم محمدی، کاوه مظفری، مجتبی راھنما، مجيد قربانی، ، 

ضا مارال محمد حسی اتيقه چی، محمد رضا فرضی، محمد ر
پور، محمد سجاد بخارايی، محمد سعادتی، محمد شھوند، 
محمد عزيزی، محمد علی عاشوری، محمد محمدزاده، محمد 
ميرزاخانی، محمد نيسی پور، محمدعلی کرمی نوری، 
محمود پورباقر مھابادی، مرجان عبدالھی، مريم سررشته 
داری، مريم عسگری، منصوره مظفری، مھدی عباسی، 

ی راد، ناصر امين علی، نگار مقدمی، نويد ميالد قياس
نصيرزاده، نيسم کلھری، نيما آقا زاده، نيما کوکالنی، ھادی 

 .مواليی، ياسر حسينی فرد
  

  ھا در مشھد دستگيری
ھای  کنندگان تراکت نفر از توزيع ١۶نيروھای امنيتی 

نژاد  ھايی در مخالفت با احمدی تبليغاتی موج سبز که نوشته
دستگيرشدگان به بند دال زندان مرکزی . ردندبود، دستگير ک

در روزھای اخير . مشھد منتقل و تحت شکنجه قرار گرفتند
ھای اعتراضی در حد وسيعی در بلوار  ھا و اعالميه تراکت

سجاد، آزادشھر و شھرک غرب مشھد پخش شد و ھمچنين 
ساعت  ۵ی عمومی در ميدان آزادی مشھد به مدت  سه پرده

  .  آوری شد ط نيروھای امنيتی جمعآويزان و سپس توس
  

  ی انضباطی دانشگاه بابل دانشجو به کميته ١۶احضار 
اخير و اعتراضات دانشجويان دانشگاه  ھای در پی ناآرامی
دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل به  ١۶انتخابات،  بابل به نتايج

خبرگزاری اميرکبير . شدند کميته انضباطی دانشگاه احضار
با ذکر اين خبر افزود، آرش معينی، اميرکسری کيانی، کاوه 

شفيعی، مرضيه شفيعی  دانشور، مھدی کاظمی نسب، جواد
 از جمله دانشجويان احضار شده ھستند و از اسامی ديگر

اتھام اين دانشجويان . احضار شدگان خبری در دست نيست
. کميته انضباطی به آنان اعالم نشده است به طور دقيق توسط

قبل بازداشت   پور که دو ھفته ھمچنين نيما نحوی و علی تقی
  . برند تحت شکنجه به سر می شدند ھنوز در سلول انفرادی و

  بازداشت دانشجوی دانشگاه عالمه
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علی محمدی گراوند دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 
طباطبايی نزديک به يک ماه است که در بازداشت به سر 

خرداد در خيابان شريعتی در چند  ٢٣وی در روز . برد می
ی در متری دانشکده علوم اجتماعی توسط نيروھای اطالعات

ھای  وی در زندان تحت شکنجه. لباس شخصی بازداشت شد
او پيش از اين نيز به مدت . جسمی و روانی قرار گرفته است

  . يک ترم از تحصيل محروم شده بود
  

  ديگر يیيك فعال دانشجو یدستگير
. در شھر قزوين بازداشت شد ی، مجيد درپس از دو ھفته

 یدار ن ستارهو جزو دانشجويا يیفعال دانشجو یمجيد در
بود كه نزديك به دو ھفته قبل مامورين امنيتي به محل كار 

نشده  یو یدر بوشھر حمله كردند، ولي موفق به دستگير یو
به قزوين رفته و در خانه برادرش به  یپس از آن و. بودند
شنبه با يورش مامورين امنيتي به آنجا  روز پنج. برد  میسر 

  .تقل شدمن یدستگير و به مكان نامعلوم
  

  انفصال از خدمت و بازخريد اجباری معلم زندانی
مسعود کردپور، فعال حقوق بشر و معلم اھل استان 
آذربايجان غربی که سال گذشته به زندان محکوم شد، اخيرا 
توسط ھيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری آموزش و 
پرورش از خدمت منفصل و به مجازات بازخريد محکوم 

ی در زندان ھيچ امکانی که بر عليه اين حکم و. گرديده است
  . اعتراض کند، ندارد

  
  بازداشت عکاسان خبری 

به گزارش فعاالن حقوق بشر، توحيد بيگی و مجيد سعيدی، 
تير  ١٨توحيد بيگی در روز . عکاسان خبری دستگير شدند

 ٢٠در حوالی ميدان انقالب و مجيد سعيدی در روز شنبه 
مجيد سعيدی عکاس برجسته . ت شدتيرماه در منزلش بازداش

 ١٩٩٨روزنامه از سال  ٩ايرانی است که سردبير عکس 
توحيد بيگی نيز عکاس ستاد کروبی و . تاکنون بوده است

  . سايت مشروطه است
 

  ھای وسيع در کرمانشاه بازداشت
ھای اخير در  پی اعتراض دربه گزارش آژانس ايران خبر، 

 روزھای مختلف دست سراسر کشور مردم کرمانشاه نيز در
ھا تن از  در اين تجمعات ده. به تجمعات اعتراض آميز زدند

بازداشت شدند که بسياری از آنان در  شھروندان کرمانشاھی
اما تعدادی از . شدند ھمان روزھای اول با قيد وثيقه آزاد

 ھای گزارش. ھا ھنوز در بازداشت به سر می برند آن
از برخورد و شکنجه  دريافتی از افراد آزاد شده حاکی

. باشد وزارت اطالعات اين شھر می زندانيان توسط مامورين
ديزل آباد و بند  چندين تن از زندانيان نيز به زندانيان

   .اند زندانيان خطرناک منتقل شده

ندان به ھمين منبع اسامی ده نفر از افرادی را که ھنوز در ز
   .است  برند، منتشر کرده سر می

  
  ن ستاد ميرحسين موسویدستگيری معاو

الدين عيسايی معاون ستاد ميرحسين موسوی صبح  شمس
وی ھمچنين . روز شنبه، بيستم تير در منزلش بازداشت شد

وسايل . از مديران وزارت کشور در دولت خاتمی بوده است
شخصی وی از جمله کامپيوترش نيز توسط ماموران 

  .اطالعاتی ضبط شدند
  

  دستگيری پسر سعيد حجاريان
محسن حجاريان، پسر سعيد حجاريان نيز در روز يکشنبه، 

وی عضو شورای مرکزی جبھه . تير، دستگير شد ٢١
به گزارش نوروز دستگيری وی در منزل . مشارکت است

پدرش صورت گرفته و ھنوز خبر ديگری از وضعيت و 
  . محل نگھداری وی در دست نيست

  
  تشديد فشار و سركوب در كردستان

تيرماه، سالروز ترور قاسملو، مردم خود  ٢٢ با نزديك شدن
از طرفي ديگر . كنند را براي تعطيلي و اعتصاب آماده مي

از  کسبهداران و  ھاي امنيتي رژيم با احضار مغازه نيز ارگان
اند كه روز دوشنبه چنانچه اعتصاب كرده باشند،  آنان خواسته

 ھمچنين گفته. ھميشه تعطيل خواھد شد یان براآن  مغازه
شود در شھر سقز ديروز نيروھاي امنيتي ضمن يورش به  مي

را  نفر ٣٢منازل برخي از فعالين سياسي و بازرسي، 
  .اند دستگير كرده

  
  ھزار نفر در کردستان ١٣٠قطع آب آشاميدنی 

ھزار نفری بھاران در سنندج و به ويژه منطقه  ١٣٠شھرک 
اين در . ويالشھر اين شھرک از روز سوم تير قطع شده است

آب اظھارات ضد و نقيضی   رابطه مسووالن مختلف شرکت
کنند و عمال اقدامی برای رفع اين معضل بزرگ صورت  می
 ۴٠در حالی مردم اين شھرک در گرمای بيش از . گيرد نمی

درجه از داشتن آب آشاميدنی محرومند که در برخی از نقاط 
شھر سنندج فشار آب در حدی است که شبکه آب را در 

پناھی مدير  مشير. ترکيدن و تخريب قرار داده است معرض
ای کردستان تادعای معاون سازمان آب را  عامل آب منطقه

مدعی است که ھيچگونه کمبود آبی در کردستان  رد کرده و
باعث ايجاد مشکل برای  و سنندج وجود ندارد و آنچه که

 لياقتی مسووالن مسووليتی و بی ساکنان بھاران شده بی
  .آب در نحوه توزيع استسازمان 

  
  ھای تبليغاتی تحريم صدا و سيما و رکود آگھی

ھای صدا و  ھا و انحصارطلبی پراکنی در پی تشديد دروغ
ی انتخابات، اعتراضات وسيعی  سيما پيش و پس از مضحکه

يکی از اقدامات . به اين رسانه صورت گرفته است



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

  

ھای  اعتراضی خودجوش مردم تحريم کاالھايی بود که آگھی
آيد اين  به نظر می. شود تبليغاتی آنان از اين رسانه پخش می

ھای تبليغاتی در صدا  اقدام تاثير خود را گذارده و حجم آگھی
با اين که مسئوالن اين . و سيما به شدت کاھش يافته است

رسانه از دادن ھرگونه اطالعات در اين مورد خودداری 
در . باشند ين افت میکنند، اما تماشاچيان به وضوح شاھد ا می

ھای تبليغاتی مرتبط با تاييد  اين رابطه مسئول يکی از شرکت
ھاى اخير،  اين خبر به حيات نو گفت، با توجه به اتفاق
کاھش يافته  قراردادھاى بلندمدت آگھى با تلويزيون به شدت

و حتى برخى صاحبان کاال قراردادھاى آگھى پيشين خود را 
به گفته اين منبع، در ھفته . دھند کرده يا انصراف مى"لغو"

ھاى تبليغاتى نمابرى را ارسال  به شرکت گذشته صدا و سيما
جديدى براى افزايش  کرده که براساس آن مکانيزم تشويقى

 اما گويا اين. ھاى تجارى در نظر گرفته شده است آگھى
  .ھم تاکنون پاسخ نداده است ھا مکانيزم

  
  ز شنبهآوری ماھواره از رو دور جديد جمع

ھاي ماھواره از روز گذشته در  دور جديد جمع آوري ديش
ھای پليس و بر اين اساس نيرو. تھران آغاز شد مناطقي از

با مراجعه به منازل  امنيتی از روز شنبه در ابعادی وسيع
با خشونت و توھين و در منطقه اميرآباد و سيدخندان،  واقع

ماھواره  آوري جمعتخريب و اقدام به ارعاب ساکنين منازل 
  .نداز منازل کرد

ھمچنين طبق اخبار رسيده از تبريز،  در آنجا نيز مامورين 
 یآور منظريه، آغاز به جمع یامنيتي رژيم، در منطقه كو

  . اند ماھواره كرده یھا آنتن
  
  عتياد نيروھای مسلح رژيم به مواد مخدرا

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، رئيس سازمان 
تير، اعالم کرد  ٢١ی مسلح در روز يکشنبه قضايی نيروھا

. کند اعتياد خطر بزرگی است که نيروھای مسلح را تھديد می
وی افزود، ما برای پيشگيری و مقابله با اين تھديد 
راھکارھای الزم را اتخاذ کنيم و نيروھای متخصص را به 

  .   کار بگيريم
  

  پيشنھادات جديد برای مذاکره با غرب از سوی ايران
تير اعالم  ٢٠تکی، وزير امورخارجه رژيم، روز شنبه، م

تواند به  کرد، ايران مجموعه جديدی از پيشنھاداتی را که می
عنوان اساسی برای مذاکرات با غرب به کار رود، تھيه 

وی گفت اين پيشنھادات به برنامه اتمی و نيز مسائل .  کند می
ھای  یگوي به رغم گنده. شوند سياسی و امنيتی مربوط می

نژاد و حاميانش در سرزنش آمريکا و غرب،  احمدی
نژاد اولين رئيس جمھوری در ايران بود که مذاکره با  احمدی

در سال . آمريکا را مخفيانه پيش برد و سپس آن را علنی کرد
گذشته افشای چھار دور مذاکره محرمانه مشاوران او از قبيل 

ی اين موارد  مجتبی ثمره ھاشمی با مقامات آمريکايی نمونه
   . بود

  

  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 . اھد بودايران خو

  .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
  

  :سی شورايیآدرس اينترنتی راديو دمکرا

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 


