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  فراخوان به تظاھرات در روز جمعه: ميلی –اخبار ای 
ھای اينترنتی  ميلی که از ايران به يکی از سايت –طبق ای 

رسيده است، برگزاری تظاھراتی در روز جمعه در تھران 
  . اعالم شده است

تير ماه حضور ميليونی  ٢۶جمعه : "در اين خبر، آمده است
 .جمعه در ميدان وليعصر مردم آزاديخواه ايران پس از نماز

تخريب . حضور در نماز جمعه تاييد ھاشمی رفسنجانی نيست
ای برای راھپيمايی  نژاد است و بھانه ای و احمدی خامنه

  ."ميليونی مردم
پيمايی پس از نماز جمعه و محل اصلی تجمع از  مراسم راه

 .ميدان ولی عصر به سمت صدا و سيما خواھد بود
بلوار کشاورز،  – ١: اند ين اعالم شدهمسيرھای راھپيمايی چن

خيابان کارگر، بلوار کشاورز، ميدان  – ٢ميدان ولی عصر؛ 
خيابان طالقانی، خيابان فلسطين، بلوار  – ٣عصر؛  ولی

خيابان انقالب، خيابان  – ۴عصر؛  کشاورز، ميدان ولی
  .عصر عصر، ميدان ولی ولی

در نماز  اگر قصد حضور: "در پايان اين فراخوان آمده است
جمعه را ھم نداريد، حداقل پس از قدم زدن در اطراف 

 ١عصر به ھنگام آغاز تجمع، يعنی حدود ساعت  خيابان ولی
  ."به مردم بپيونديد

  
  فراخوان به شرکت در تظاھرات در سی تير

دبيرخانه ھمبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران 
سی تير داده  ای فراخوان به تظاھرات در روز طی اطالعيه

در ميدان  ۵طبق اعالم اين گروه تظاھرات در ساعت . است
ھفت تير تشکيل شده و ھدف راھپيمايی به سمت ابن بابويه 

در اين اطالعيه به دعوت جبھه ملی برای اين . است
ی ملی  تظاھرات اشاره شده است که در سايت جبھه

  .خورد ای در اين رابطه به چشم نمی اطالعيه
  

  نژاد در مشھد به تظاھرات عليه احمدیفراخوان 
نژاد قرار است اواخر  به گزارش وبالگ موج آزادی، احمدی

انگيزه وی از اين سفر، عدم حضور . مشھد سفر کند ھفته به
ھاشمی رفسنجانی  ا حضورکه ب در نمازجمعه اين ھفته است

ھای مختلفی  در حال حاضر فراخوان. برگزار خواھد شد
و يا گروه خاصی در رابطه با بدون ذکر نام شخص 

نژاد در مشھد داده  سازماندھی اعتراضات عليه احمدی
يکی از پيشنھادات در وبالگ موج آزادی اين است . شود می

اين نژاد به  در اولين ساعات ورود احمدیکه مردم مشھد 
خود به محدوده فرودگاه ھاشمی نژاد بيايند  ھای با ماشينشھر 

جمھور غيرقانونی  اين رئيس ين ورودو با ايجاد ترافيک سنگ
ھمچنين حضور در . به شھرشان را با مشکل مواجه کنند

محل سخنرانی و شعار عليه او از اقدامات پيشنھادی ديگر 
  .است

  
فراخوان به تظاھرات در مقابل کنسولگری ايران در 

  فرانکفورت 
ژوئيه تظاھراتی در مقابل کنسولگری  ١٧در روز جمعه 
در بخشی از . نکفورت سازماندھی شده استايران در فرا

  :اين فراخوان آمده است
ھا فرياد آزادی  اند و در خيابان مردم ترس را پشت سرگذاشته

نی فشا ی سی ساله اکنون آتش خشم فروخورده. دھند سر می
ايران از تيتر اخبار اول .. .است که سر باز ايستادن ندارد

فرصتی است که به ه مسلم است چاست و آن  جھان خارج شده
شود تا سرکوب و شکنجه و کشتار  داده می  گان پيشه جنايت

با نگاھی به تاريخ خونين . را در سطحی وسيع ادامه دھند
ی ھر انسان  ی شصت، وظيفه و خصوصا دھه  سی ساله

يی است که در برابر ماشين حذف انسانی و فکری قد  آزاده
  .علم کند

کردن کار  جوالی با ھدف مختل ١٧روز جمعه 
گری ايران در فرانکفورت در ھمان محل  سرکنسول

)Raimundstraße 90, 60320 Frankfurt am Main  (
استفاده از  بياييد ھمراه با ھم با. تحصنی نشسته خواھيم داشت

ی  بزرگمان را در مقابل نماينده" نه" ،ابزار نافرمانی مدنی
کشتار  سياسی و دستگاه سرکوب و - حقيقی استبداد مذھبی 

  . رژيم اسالمی ايران فرياد کنيم
در ھر شکل (اين برنامه به ھيچ عنوان خصلتی ناسيوناليستی 

بزرگ ما به تمام دستگاه و  "نه". ندارد...) اعم از پرچم و
ای بزرگ به کليت "نه". مان است تفکر حاکم بر سرزمين

  !جمھوری اسالمی
  گسترش اعتراضات و جنگ و گريزھای شبانه
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فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران  به گزارش
ھا گسترش  ھا به کوچه اعتراضات شبانه بر روی پشت بام

 ٢۴طبق گزارشات اين منبع در ساعات شب . يافته است
نيز شعارھای روی  ٣٠:٢٢تا  ٢٢تيرماه به ويژه از ساعت 

ھا با بوق زدن از  ھا ادامه داشت و به ھمراه آن ماشين بام پشت
شدت اعتراضات در منطقه تھران . کردند یمردم حمايت م

پارس، تجريش، فاطمی، پونک، سيدخندان بيشتر از مناطق 
اين در حالی است که نيروھای بسيجی و لباس . ديگر است

زنی  ھای تھران به گشت ھا و خيابان شخصی در کوچه
در برخی از مناطق شدت اعتراضات به حدی . پردازند می

  . ديک شدن به مردم را ندارنداست که اين افراد جرات نز
  

  ھای انتظامی موقت در سنندج  پرتاب بمب به پايگاه
شنبه در اين  در ساعات شامگاھی روزھای دوشنبه و سه

ھای انتظامی موقت موسوم به کانکس با بمب  ھفته، پايگاه
اين . دستی مورد حمله واقع شده و به آتش کشيده شدند

شناس صورت گرفت که اقدامات توسط افراد موتورسوار نا
محل اين . پس از پرتاب بمب بالفاصله محل را ترک کردند

پايگاه در سه راه نمکی در سنندج در خيابان فردوسی و در 
  . مرکز اين شھر است

  
  ھای کور در پيرانشھر بازداشت
تير ماموران پليس در پيرانشھر بدون  ٢٣و  ٢٢ھای  در شب

، موتورسواران و دليل خاصی شمار زيادی از افراد عادی
اين افراد عمدتا به . رانندگان تاکسی را بازداشت کردند

ھمچنين پليس و نيروھای امنيتی با . پاسگاه منتقل شدند
گذاشتن ايست بازرسی در نقاط مختلف شھر به بازرسی 

ھا و موتورسوارھا پرداخته و تعداد زيادی  وسيع ماشين
  . خودرو را توقيف کرد

  
  بازاريان کردستان در پی اعتصابقطع کردن آب و برق 

مسئوالن جمھوری اسالمی برای مجازات شھروندان کرد که 
در سالگرد ترور قاسملو و ديگر رھبران حزب دموکرات به 
ھا  دست مزدوران رژيم دست به اعتصاب زده بودند، ده

مغازه را پلمپ کرده و آب و برق بخش بزرگی از بازار 
ھا بازاری مھابادی و  ده به اين ترتيب. شھر را قطع کرد

بوکانی به اداره آب، اطالعات و دادگاه انقالب اسالمی اين 
در حال حاضر از سوی فرماندار . شھرھا فراخوانده شدند

ی قطع برق و پاساژھای اعتصاب کننده  بوکان دستور ادامه
مقاصد مسئوالن رژيم . تا دور روز ديگر صادر شده است

اد و بوکان برای شکستن قفل در کردستان به ويژه در مھاب
ھای اعتراضی شديد مردم،  ھا، از ترس بروز واکنش مغازه

  .به انجام نرسيد
  

  وزارت اطالعات برای دستگيرشدگان سازی پرونده

ای در روز  ای وزير اطالعات رژيم در مصاحبه اژه
چھارشنبه با خبرنگاران برخی از دستگيرشدگان اعتراضات 

ی اپوزيسيون در خارج از کشور اخير را منتسب به نيروھا
از " تحقيقات"وی ھمچنين تاکيد کرد، . از جمله مجاھدين کرد

اين تحقيقات که در واقع . سوی وزارت اطالعات ادامه دارد
ی وی  ھای روحی و جسمی زندانيان است، به گفته شکنجه

ھای وابسته به  که افراد جناح" سياسيون"شامل برخی از 
اند، نيز  دليل انتقادات خود دستگيرشدهباشند و به  حکومت می

طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی رژيم، ھنوز . شود می
  . برند صدھا نفر از دستگيرشدگان در زندان به سر می

ھايی  از سوی وابستگان مزدور رژيم به  سازی چنين پرونده
معنای در خطر بودن جان اين زندانيان و اعدام احتمالی آنان 

  . باشد می
  

شدگان حوادث اخير  آمار کشته: المللی حقوق بشر کمپين بين
  بسيار بيش از آمار دولتی

المللی حقوق بشر در ايران از  اطالعات رسيده به کمپين بين
بيمارستان ھای تھران و خانواده قربانيان، حاکی از  برخی از

ھای  ھا در جريان راھپيمايی شده اين است که تعداد کشته
ج انتخابات توسط نيروھای امنيتی و نظامی اعتراضی به نتاي

 .ايران اعالم کرده است بسيار بيش از تعدادی است که دولت
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اطمينان دارد که در 

نفر  ١١زمانی که دولت اعالم کرد که  خرداد ماه ٣٠روز 
بيمارستان تھران که  در راھپيمايی کشته شده اند، فقط در سه

 جسد راھپيمايان ٣۴حوالی راھپيمايی در تھران بودند  در
جسد در  ١٩طبق گزارش، . تحويل سردخانه شده است

در بيمارستان رسول اکرم و  جسد ٨بيمارستان امام خمينی، 
خرداد  ٣٠جسد در بيمارستان لقمان حکيم در ھمان شب  ٧

اين . ھا شده است ھای اين بيمارستان ماه تحويل سردخانه
ھا که به اطالعات  پرسنل اين بيمارستان توسط اطالعات

 ١٨۵ليستی از  .است سردخانه دسترسی داشتند بدست آمده
ھا  نفر از آن ٣۶ تيرماه که ١٨نفر از بازداشت شدگان روز 

به گفته . ھستند بر ديوار زندان اوين نصب شده است دختر
ھمان روز تعداد بيشتری بازداشت  منابع موثق در تھران، در

موقت در تھران  اند که به سوله کھريزک که بازداشتگاه شده
 اما اطالعاتی در باره اسامی و تعداد اين اند است برده شده

  .بازداشت شدگان داده نشده است
  

  ی دستگيرشدگان در مقابل اوين ی تجمع خانواده ادامه
به فعالين حقوق بشر و دموکراسی بنابه گزارشات رسيده 
 ھا از صبح امروز در مقابل دادگاه صدھا نفر از خانواده

و زندان اوين تجمع کردند و خواستار آگاه  اسالمی انقالب
امروز . عزيزانشان شدند شدن از وضعيت و شرايط

ھا در مقابل  نفراز خانواده ١۵٠تير ماه بيش از  ۴ه چھارشنب
ھا در مقابل  نفر از خانواده ٢٠٠انقالب و بيش از  دادگاه

وضعيت فرزندان و ھمسران خود  گيريزندان اوين براي پي
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وقت  شروع ٨ھا ھر روز ازساعت  خانواده. تجمع كردند 
براي بررسي وضعيت  ١۵اداري تا پايان وقت اداري ساعت 

زندان اوين و دادگاه انقالب مراجعه مي كنند  فرزندانشان به
يا تعيين قرار كفالت  و به انتظار اعالم اسامي جديد و

  .مانند مي
كه ھنوز از فرزندان خود خبر ندارند نگران به سراغ ايي  آنه

روند كه قرار كفالت و آزادي براي  ھايي مي خانواده
شماره تلفن از آنھا  فرزندشان صادر شده و با گرفتن آدرس و

 اند خبري از وضعيت كنند از افرادي كه آزاد شده سعي مي
  .عزيز خود بگيرند
و در تھران كسي را ھا شھرستاني ھستند  تعدادي از خانواده
گذرانند و روز  ھا و مھمانسراھا مي پارك ندارند و شب را در

  .كنند انقالب را طي مي سرگردان مسير بين اوين و دادگاه
  

  ھای زندانيان سياسی  کنفرانس جمعی از خانواده
 ٢٣شنبه  ھای زندانيان سياسی در روز سه جمعی از خانواده

ھا  آن. يان گرد ھم آمدندتير در محل انجمن حمايت از زندان
خبري محض از  تاکيد کردند که عدم تماس زندانيان و بي

ھا را در نگراني  ھای مسووالن آن ھا و انجام نشدن وعده آن
  .فرو برده است

ھای محسن ميردامادی، مصطفی  در اين جمع خانواده
زاده و مھسا  زاده، بھزاد نبوی، حمزه غالبی، رمضان تاج

  .ر داشتندامرآبادی نيز حضو
  

  اسامی ھفت تن از ناپديدشدگان در اعتراضات اخير
اسامی ھفت نفر از ناپديدشدگان اعتراضات اخير به گزارش 

  :باشد آژانس ايران خبر به اين شرح می
ساله از سی خرداد، علی يزدانی ھمدانی  ٢۵نوشين عابدينی 

تير،   ۴ساله از  ٢٧ساله از سی خرداد، شاھين ضيايی  ٢١
ساله از سی خرداد بعد از اصابت گلوله به  ٣٠گی وحيد بي

ساله از سی  ٢۴پور  دستش و دستگيری، محمدرضا احمدی
 ٢٧ساله پس از تيراندازی روز  ٢۴خرداد، سامان رستمی 

خرداد توسط نيروھای گارد در ميدان ونک، نيما پرنيان 
  .ساله از سی خرداد ٢٨يوسفی 

  
  اروميهاعدام يک زندانی به داليل عقيدتی در 

تير، يک  ٢١به گزارش خبرگزاری ھرانا در روز يکشنبه 
در زندان مرکزی اروميه اعدام " اھل حق"زندانی موسوم به 

وی که يونس آقايان نام داشت و اھل اروميه بود در . شد
درگيری موسوم به روستای اوج تپه بازداشت شده و به او 

ی چھار نفر ی قضايی و در پرونده. اتھام محاربه زده شده بود
اند که حکم سه تن از آنان  ديگر نيز متھم به اقدام مسلحانه شده

ھای سھندعلی محمدی، بخشعلی محمدی و عبادهللا  به نام
سال زندان در حبس بوده و يونس آقايان و  ١٣زاده  قاسم

  . زاده به اعدام محکوم شدند مھدی قاسم
  

ی قيام دانشجويان در  اعتصاب غذای آخرين زندانی بازمانده
  ١٣٧٨تير  ١٨

بھروز جاويد تھرانی، آخرين زندانی بازمانده از قيام 
در زندان گوھردشت، تحت  ١٣٧٨تير  ١٨دانشجويان 

به گزارش . ھای جسمی و روحی قرار دارد شديدترين شکنجه
ھای در روزفعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران وی 
بند و پابند و  اخير برای چندمين بار پی در پی با زدن دست

ھای شکنجه برده شد و بصورت  بند به يکی از اتاق چشم
در اثر . وحشيانه قرار دادند ھای گروھی او را تحت شکنجه

متورم می باشد و  ضربات باتوم بدن او کبود و از ناحيۀ زانو
 شکنجه ھمچنين باشد در اثر به سختی قادر به راه رفتن می

زندانی سياسی . ھای او دچار آسيب جدی شده است کليه
 ١حال حاضر در حسنييۀ بند  بھروز جاويد طھرانی در

انفرادی يا  ھای باشد که جزئی از سلول زندان گوھردشت می
ناراحتی  در اين حسينيه زندانيان دچار. باشد دونی می سگ

به  بتالشديد روحی و خيلی خطرناک، و ھمچنين افراد م
ھای واگيردار مانند ھپاتيت، ايدز و يا ساير  بيماری
جا به مراتب بدتر از  اند و وضعيت آن داده شده ھا، جا بيماری
در وضعيت جسمی بسيار بدی  او. ھای انفرادی است سلول

جسم او  برد، خيلی ضعيف شده و آثار شکنجه بر بسر می
جالدان در اعتراض به شرايط مرگ تدريجی که  .عيان است

تير اقدام به  ٢٣اند، از  رژيم در زندان برای وی فراھم آورده
بھروز از يک ماه پيش . اعتصاب غذا نموده است

بازجويان وزارت اطالعات . المالقات شده است ممنوع
الذکر قصد قتل اين  بخصوص سعيد شيخان و نفرات فوق

 اند زندانی سياسی را دارند و اين موضوع را ھم کتمان نکرده
پس از قتل زنده يادان امير حسين . اند بارھا به بھروز گفته و

فيض مھدوی، عبدالرضا رجبی، بھروز  هللا ساران، ولی
در معرض  ھاست؛ جان او جاويد طھرانی سوژه بعدی آن

در حال حاضر زندانی ديگری بنام بھرام . خطر جدی است
و طاقت فرسای  منصوری که نسبت به شرايط غير انسانی

روز پيش در اعتصاب غذا بسر می  دهبر اين بند از حاکم 
  .در شرايط بد جسمی است برد و

  
ی يک سرباز در دادگاه نظامی به دليل  احتمال محاکمه

  شرکت در تظاھرات سی خرداد 
خرداد  ٣٠پيمان عارف که در به گزارش آسمان ديلی نيوز، 

انتظامی بازداشت شده  ماه توسط حفاظت اطالعات نيروی
 ه دليل وخامت احوال جسمی چند روزی در بيمارستانبود ب

با . امام سجاد بستری و مجددا به محل نامعلومی منتقل شد
وی دکتر دادخواه نيز متاسفانه در  توجه به اين که وکيل

بيم آن . در دست نيست گونه اطالعی از وی زندان است، ھيچ
 دليل سرباز بودن پيمان عارف و عدم ارجاعه رود ب می
پرونده در دادگاه نظامی باشد و  ،نده وی به دادگاه انقالبپرو

در اين شرايط و  .دادگاه نظامی صورت گيرد محاکمه وی در
عارف در دادسرای  در صورت محاکمه بدون وکيل آقای
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نظامی احتمال احکام سنگين برای وی وجود دارد که اين 
  .سبب نگرانی شديد خانواده و دوستان گرديده است امر

  
  ھای خورشيد و ھمشھری داشت دو کارمند روزنامهباز

مرجان عبداللھيان کارمند بخش فنی روزنامه ھمشھری و 
کوروش جوان، عکاس روزنامه خورشيد نيز جزو 

به اين ترتيب آمار . باشند ھای روزھای اخير می بازداشتی
مرجان . نفر رسيد ۴٣ھا در ايران به  ھای رسانه بازداشتی

  .تير بازداشت شد ١٨عبداللھيان در روز 
  

  بازداشت سه فعال دانشجويی دانشگاه تبريز
ای و فراز زھتاب، سه دانشجوی  احسان نجفی، آيدين خواجه
تير توسط نيروھای امنيتی  ١٨دانشگاه تبريز در روز 

  . بازداشت و به نقطه نامعلومی برده شدند
احسان نجفی دانشجوی برق و احسان نجفی عضو شورای 

وی در مھر . ادبی سھند دانشگاه تبريز استمرکزی انجمن 
سال گذشته را نيز در بازداشت گذرانده بود و به يک سال 

  .حبس تعزيری و دو سال حبس تعليقی محکوم شده بود
  

ی  کشته شدن اعضای تيم ملی جودو نوجوانان در سانحه
  سقوط ھواپيما

 -در جاده قزوينامروز ) توپولف(يک فروند ھواپيمای 
آباد سقوط کرد و  آباد و جنت ان، حدود روستاھای مھدیتاکست

. ی آن در اثر اين سانحه جان سپردند تمام سرنشينان و خدمه
اين ھواپيما که متعلق به شرکت ھواپيمايی کاسپين به شماره 

دقيقه به مقصد ايروان ١١ : ٣٠بود، در ساعت  ٧٩٠٨پرواز 
قيقه در د ١۶از فرودگاه خمينی به پرواز درآمد و پس از 

ھنوز علت اين سانحه و . بيست کيلومتری قزوين سقوط کرد
 ١۵٣در اين ھواپيما . چگونگی سقوط آن مشخص نيست

  . پرسنل ھواپيما حضور داشتند ١۵مسافر و 
  

  تعويق محاکمه ھفت بھايی در ايران
ی گذشته آغاز  ی ھفت بھايی که قرار بود روز شنبه محاکمه

افراد اتھام جاسوسی برای  به اين. شود؛ به تعويق افتاد
طبق . اسرائيل و ارتکاب تخلفات مذھبی زده شده است

ھای زندانيان تاريخ جديدی  اظھارات مقامات ايران به خانواده
اين افراد از يک سال . ھنوز برای محاکمه تعيين نشده است

  . پيش بدون داشتن وکيل در زندان ھستند
ز احزاب بزرگ پيش از روز شنبه اوباما و قبل از آن ني

  .آلمان خواھان آزادی اين افراد شدند
  

  تعويق دادگاه شبنم مددزاده، دانشجوی تربيت معلم
تير برگزار شود،  ٢٢دادگاه شبنم مددزاده که قرار بود روز 

به گزارش خبرنامه اميرکبير به نقل از منشی . به تعويق افتاد
دادگاه، وی علت اين امر را فراموش کردن  ٢٨شعبه 
  . ار متھمان از زندان عنوان کرداحض

تاکنون دکتر اوليايی فرد، وکيل شبتم مددزاده و برادرش 
ھای موکالنش داده نشده  ی دسترسی به پرونده فرزاد، اجازه

شبنم مددزاده در تاريخ اول اسفند سال گذشته دستگير . است
شد و برادرش ھنگامی که جھت پيگيری وضعيت خواھرش 

  . ر کرج مراجعه کرده بودبه کالنتری رجايی شھ
  

ی انجمن مبارزه با شکنجه و معافيت از مجازات در  بيانيه
  مکزيک در رابطه با ايران

سی سی تی "انجمن مبارزه با شکنجه و معافيت از مجازات 
که سازمانی مستقل در مکزيک برای دفاع از حقوق " آی

ای ابراز ھمبستگی خود را با مردم  بشر است، طی بيانيه
ی دولت را محکوم  ن ابراز و اقدامات سرکوبگرانهايرا
ما با مردان و : در بخشی از اين بيانيه آمده است. اند کرده

ھا را در شھرھای مختلف به تسخير خود  زنانی که خيابان
ديگر بس "اند تا به يک رژيم ديکتاتوری بگويند  درآورده
  . کنيم ابراز ھمبستگی می" است

ھا ھزار  کردن، شکنجه و اعدام ده رژيم ايران مسئول ناپديد
و  ١٩٨٠ی  ھا در دھه مبارز و نيز از ميان بردن تمام تشکل

طلبان  ھمچنين سرکوب و زندانی کردن ھزاران نفر از حق
است از جمله دستگيری رھبران کارگری در تظاھرات اول 

  .٢٠٠٩ماه مه 
پاسخ امروزين دولت ايران ھمان پاسخی است که در 

از جمله در مکزيک، ھمين روش . ايم ديدهکشورھای ديگر 
. برند ھای اجتماعی به کار می را در مقابل رشد نارضايتی
رويه، شکنجه، زندان،  ھای بی سرکوب علنی و دستگيری

ناپديد کردن، قتل، اعدام و غيره به آن چه برشمرده شد، آلت 
: ھای گروھی را نيز بايد افزود دست قرار دادن رسانه

دن به تظاھرات، مجرم وانمود کردن برچسب جنايی ز
گيری از افراد زير شکنجه به  تظاھرکنندگان، اعتراف

جاسوسی و پخش گسترده آن در تلويزيون، دستکاری در 
  .اخبار و غيره

  
در پاسخ به ) ونزوئال(ی جريان مارکسيست انقالبی  بيانيه

  اظھارات چاوز
  : در بخشی از اين بيانيه آمده است

ايران روبرو ھستيم که در آن مخالفان  ما با وضعيتی در
کنونی دولت به نتايج انتخابات جاری اعتراض دارند و مردم 

اين . کنند با تظاھرات خيابانی از اين مخالفان حمايت می
ھای امپرياليستی نيز کمابيش  اعتراضات از جانب قدرت

قابل فھم اين است که انقالبيون  مساله. شود حمايت می
ھايی با وضعيت داخلی  ين اوضاع شباھتونزوئاليی در ا

  .بينند ونزوئال می
در اعالميه اعالم شده است که جريان مارکسيست انقالبی 

نژاد را اشتباه دانسته و آن را  ونزوئال تبريک چاوز به احمدی
  .قبول ندارد
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در  ١٩٧٩در اين اعالميه پس از تحليل شرايط ايران پس از 
  :پايان چنين آمده است

زمان، سرکوب در ايران و مانورھای  ھمما بايد 
ما با محکوم کردن دخالت . ھا را افشا نمائيم امپرياليست
ھا، از جنبش انقالبی ايران بر عليه رژيم  امپرياليست

جمھوری اسالمی برای کسب حقوق دمکراتيک و بھبود 
  ."کنيم حمايت می -شرايط زندگيشان

  
کنندگان  اعتصاب نگاران و نويسندگان به پيام کانون روزنامه

  در برلين
ای  نويسان و نويسندگان برای آزادی طی بيانيه کانون روزنامه

 ٢۵و  ٢۴پيوستن خود به اعتصاب غذا کنندگان در روزھای 
در بخشی از اين اعالميه که . ژوئيه در برلين را اعالم کردند

ما اعضای : ژوئيه انتشار يافت، آمده است ١۴در تاريخ 
برای  نون روزنامه نگاران و نويسندگانکا"ھيأت ھماھنگی 

در ھمبستگی با مبارزه ی شما عزيزان ھمزمان در " آزادی
جوالی در مناطق مسکونی خود در  ٢۵و  ٢۴تاريخ 

اقدام ..... و  کشورھای آلمان، اتريش، سوئد، فرانسه، آمريکا
 به اعتصاب غذا خواھيم نمود تا به سھم خود پژواک فرياد

  .ان و شما اعتصاب کنندگان گرديمدادخواھی مردم اير
صفايی، بصير نصيبی، ساسان دانش،  - شھال صفائی، ی

 نياکان -ناھيد باقری، علی دروازه غاری، بھروز سورن، س
کانون نيز تقاضامنديم که برای ھر چه   ھمچنين ازھمراھان

رسا کردن پژواک اعتراض عزيزان اعتصاب کننده در 
  .حمايت از اين حرکت بکوشند

   
  حتمال ساختن بمب اتم توسط ايران در شش ماه آيندها

نامه آلمانی اشترن، کارشناسان سازمان  به گزارش ھفته
اند، ايران قادر است در عرض شش ماه  اطالعات آلمان گفته

  .بمب اتمی بسازد و به آزمايش بگذارد
به گفته کارشناسان اين سازمان، ايران به تکنولوژی 

ای تسليح اورانيوم، سانتريفوژھای سازی دست يافته و بر غنی
  .الزم را در اختيار دارد

سخنگوی اين سازمان اين مطلب را انکار کرده است و گفته 
است به نظر ما اين کار چند سال طول خواھد کشيد و نه چند 

  .ماه
از " برای تسليح"سازی  گويد غنی سازمان انرژی اتمی می

که در محلی  چشم اين سازمان دور نخواھد ماند، مگر آن
برخی از کارشناسان نيز بر اين نظرند که . مخفی انجام گيرد

شايد ايران مواد الزم برای ساختن بمب را در اختيار داشته 
باشد، اما پروسه تسليح، با توجه به موانع فنی و سياسی، به 

  .يک تا دو سال زمان نياز دارد
صت روز چھارشنبه ھيالری کلينتون اعالم کرد که ايران فر

زيادی برای پذيرش پيشنھاد مذاکره اياالت متحده ندارد و در 
تری عليه اين  ھای بيش ھا و مجازات غير اين صورت، تحريم
  .کشور اعمال خواھد شد

ابی نيز به جمع اعتصاب غذا کنندگان در جلوی سازمان ملل 
  پيوست

ابی، خواننده سرشناس پاپ ايران در بيانيه ای از برنامه 
روزه اکبر گنجی در برابر سازمان ملل  سه اعتصاب غذای

اعتصاب کنندگان  متحد اعالم حمايت کرده و از پيوستن به
پيش از اين نيز گوگوش و داريوش ضمن . خبر داده است

ابراز نگرانی خود از وضع بازداشت شدگان حمايت و 
اين اعتصاب . شرکت خود را در اين اعتصاب اعالم کردند

مرداد در مقابل ساختمان  ٢تا  ٣١ژوئيه و  ٢۴تا  ٢٢از 
  . سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار خواھد شد

  

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
  مرگ بر جمھوری اسالمی

 کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

 
  
  
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

ه و جمعه شنب 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  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه

 .روزھای قبل پخش خواھد شد
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  يافت برنامهبرای در

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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