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  گزارشی از تھران

امروز ما از ميدان ھفت تير به طرف ميدان  - تير ٢۶جمعه 
. سوار اتوبوس شديمحرکت کرديم که در وسط راه  بانقال

خان و بلوار کشاورز ماالمال از  روھای کريم تمام پياده
. بود که به طرف دانشگاه تھران در حرکت بودند یجمعيت

د از جلوی کردن نيروھای پليس و لباس شخصی سعی می
وقتی به خيابان قدس ضلع شرقی . م شونديچشم مردم قا

. دادند دانشگاه رسيديم مردم ايستاده يا نشسته شعار می
را " دشمن شکن مرگ بر انگليس"بلندگوی نماز جمعه شعار 

خواست که تکرار بکنند اما مردم با  داد و از مردم می می
از داخل  شعاراين . دادند پاسخ می" مرگ بر روسيه"فرياد 
ست ھديه به رھبر  خونی که در رگ ما"شد که  میشنيده 

خونی که در رگ ماست ھديه به "و مردم پاسخ دادند " ست ما
کس در بيرون به درخواست اقامه نماز  ھيچ ."ملت ماست

 ،"سياسی آزاد بايد گرددزندانی "کرد و شعارھای  نمیتوجه 
از خاتمه پس . دادند سر می" دولت کودتا استعفا استعفا"

با تکرار ھمان شعارھا به طرف باال راه  ، مردمھا خطبه
چرا کشتی جوانان "ويژه در برابر سوال   پليس يگان. افتادند
) ھای امن احتماال از خانه(ای  در خانه ،فرار کرده!" وطن

يک مامور بسيجی در کنار پارک الله فحشی . گرفتند پناه می
او تف کردند و فرياد انداختند و به  زمينمردم او را  .کرد می

آباد تا امير!" دولت است که مرده نسھراب ما نمرده اي"زدند 
در . شمالی آمديم  و بعد با اتوبوسی به طرف منزل رفتيم

از شعارھای . اتوبوس ھم شعار داديم و سرودھايی خوانديم
 رانگاروز خوبی بود .  خيابان انقالب به پائين خبر نداريم

  در ضمن کارت. د گرفته بودتمام شھر يک تصميم واح
ھای  ھمه را سوزاندند اما کارت موبايل ٩١٩ھای  موبايل
 . کنند کار می ٩١٢

  
 روايت زنی در ميان جمعيت امروز

در سايت تغيير برای برابری از روز جمعه گزارش زير 
نه  نماز جمعه امروز ھم عجب نمازي بود،: درج شده است

عصر تا  از ميدان ولي. ینه نمازگزار خوني بود ونماز
ھاي شمالي جنوبي تا دانشگاه  خيابان انتھاي پارك وي تمام
زودتر رفته بودند  قدر حتي آن یا و عده مملو از جمعيت بود

 نداز انداخته و با خيالسايه زيرا كه تمام جاھاي خنك و
 .عده زيادي ھم سبز بسته بودند... شسته بودندراحت ن

ھاي او، مردم در مورد  در بين سخنراني رفسنجاني و حرف
دادند و دست  بي طرف نبودن شوراي نگھبان شعار مي

ھايش تمام شد، برخی مردمي كه  وقتي صحبت اما، زدند مي
گفتند به او اميدی نيست، زناني با  به ھم مي در كنار ما بودند

اميدمان به خودمان ومردم باشد نه  بايد: گفتند د ميصداي بلن
 .کردند برخی ھم تاييدش می. به ھيچ كس

 مردمي كه در ضلع شمالي انقالب در بلوار كشاورز بودند به
جالب است بدانيد كه در ضلع . طرف خيابان حجاب رفتند

نيروھاي يگان ويژه ايستاده بودند و  جنوبي پارك الله صدھا
به مردم زل زده  كردند و چند نفر ھم كه ميبه مردم نگاه 

 مردم به ھم مي. بودند صورتشان رابا نقاب پوشانده بودند
 .گرند كش ھستند، شكنجه آدم گفتند اين ھا

مرگ بر روسيه؛ : دادند مردم در خيابان حجاب شعار مي
نيروھاي ... اكبر،  چين؛ يا حسين ميرحسين، هللا مرگ بر

ولي پنجاه نفري از . كردند مي هيگان ويژه فقط مردم را نگا
الي  اي كه از زنان چادري كه پليس بودند در مدرسه

مد به آده ايستاده بودند كه اگر دستوري ھايش من ديدم آما ميله
مردم تا به انتھاي خيابان رسيدند و ھيچ . حمله كنند مردم

اما عده اي به فاطمي كه رسيدند به طرف  .خبري نبود
اشك  گاز اي ھم به طرف ولي عصر وعده  اميرآباد رفتند،

 :آور حمله و باتوم شروع شد
ھزاران نيروي باتوم به دست ولباس شخصي پشت 

درگيري و  و قرمزشان به طرف تظاھرات رفتند موتورھاي
را تا نماز جمعه  آن ور شروع شد كه حتي باد بويآ اشك گاز

 اي كه من به چشم ديدم ولي صحنه. ھاي اطراف برد و خيابان
اي زنان چادري كه ھمه مومن بودند  عده. لب بودخيلي جا
خواست در نماز جمعه شركت كنيم  نمي گفتند دلمان ولي مي

الله ايستاده  جلوي پاركينگ الله روبروي درب شمالي پارك
حسين مير حسين و   اكبر و يادادند مثل هللا شعارمي بودند و
ھايشان  بچه ھا سي يا چھل نفر با اين... روسيه وچين مرگ بر

ھايشان  پاركينگ به دنبال ماشين كه مردھايشان در دندبو
ھا  لباس شخصي رفته بودند كه يكھو نيروھاي يگان ويژه و

 ھا پياده آن. ھا را بزنند كردند كه آن باور نمي ھا ريختند و آن
 یاي از مردھا شدند و با باتوم به دنبال زنان چادري و عده
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دانيد چه قدر  شان بود حمله كردند و نمي مذھبي كه بچه بغل
حتي چندين گاز  و ھا شروع شد جيغ زن ھا را زدند و آن

ھا و حتي پارك الله پرتاب كردند و  آور به طرف آن اشك
ھا به  عدد ھم به داخل پاركينگ پرتاب كردند كه خانم حتي دو

دانيد كه چه  درھا بسته شد و نمي داخل پاركينگ آمدند
 ...غوغايي شد

 اولين بارشان بود كه به. ردمھا صحبت ك من با بعضي از آن
اين  و. آور را لمس كردند آمدند و گاز اشك خيابان مي

 .بودشان با حكومت  اولين تجربه درگيري ھاي مذھبي خانواده
  

  دھند ھا شعار می مردم ھمچنان بر بام
شب گذشته و پس از  ،خبرنامه اميرکبيرگزارش به 

ھا ھزار تن از مردم تھران در نماز جمعه اعتراضات صد
ھای اطراف دانشگاه تھران و برخی نقاط  تھران در خيابان

شب بر پشت بام منازل خود  ١٠ديگر، مردم پس از ساعت 
  .اعتراضات را به نمايش گذاشتندجلوه ديگری از 

فريادھای اعتراضی مردم با دو شعار هللا اکبر و مرگ بر 
خوبی ه بلند و رسا بود که از داخل منازل بديکتاتور به حدی 

به گفته برخی از مردم، اين صدا در . اين صدا شنيده می شد
  .رسيد نواحی و مناطق مختلف تھران، به گوش می

  
ھا پشت ديوار  ھا و جمعيت خانواده افزايش تعداد دستگيری

  ھا زندان
تعداد زندانيان سياسی و ھای روز جمعه،  با دستگيری

طبق . ھا فزونی يافت ھا در پشت ديوار زندان زمان خانواده ھم
اخبار رسيده برخی از زندانيان به کھريزک موسوم به 

و آگاھی  ١۴٨اردوگاه مرگ و برخی ديگر به کالنتری 
شاپور، ستاد پيگيری وزارت اطالعات، بازداشتگاه لشکر 

  . گاه اوين فرستاده شدند شکنجهثارهللا و نيز تعدادی مستقيما به 
ھا در مقابل آگاھی  روز شنبه حدود چھل نفر از خانواده

به جمعيت مقابل دادگاه انقالب . شاپور تجمع کرده بودند
ھمزمان . رسيد نفر می ٢٠٠افزوده شد و تعداد آنان به حدود 

دو خودروی پليس، چھار موتورسوار و تعدادی لباس 
گيری  ھا در صورت اوج انوادهی تھاجم به خ شخصی آماده

ھا نيز در پشت  بيش از صد نفر از خانواده. اعتراضات بودند
ديوارھای اوين انتظار مالقات يا خبری از فرزندان خود را 

  . کشيدند می
  

  نفر از بازداشت شدگان روزھای اخير و جمعه ٣۶اسامی 
فعالين حقوق بشر و دموکراسی آخرين اسامی را که در روز 

اند عموما با ذکر سن،  و روزھای اخير دستگير شده تير ٢۶
  :تحصيالت و محل بازداشت منتشر کرده است

 -۴کوروش خراسانی  -٣حميد قربانی  - ٢سعيد جھانشير  -١
 -٧بھداد کيانی  -۶محمد علی عاشوری  -۵نازنين اکبرپور 

 -١٠محسن محمدی  -٩هللا باقری  روح -٨الدينی  معين شمس
 - ١٣نويد ابراھيم پور  -١٢قاسم ملکی  -١١مرتضی ايالتی 

سميرا  - ١۶آذر نايينی  -١۵طاھره بيات  -١۴ناصر تقوی 
حسام  - ١٩علی موسوی  -١٨سينا قائنی فراھانی  - ١٧بھمنی 
رضا  -٢٢امين شاھمحمدی  -٢١کسری حاجيان  -٢٠شمس 

مھران  -٢۴محمدرضا ناصرخانی  -٢٣ھاشمی يزدی 
حمد صادق تيموری م - ٢۶محسن قره قلعه  -٢۵سبحانی 

مزدک منصوری  -٢٩محمد جاللی  - ٢٨عرفان آھنگر  -٢٧
آبادی  علی اکبر کشاورز نجف -٣١وحيد پورمعصومی  -٣٠
 - ٣۴زاده  مھرداد کفاش -٣٣محمد سعيد دال کوھی  -٣٢

  .زاده پويا بيک - ٣۶امير محرمی  -٣۵عليرضا کالنتری 
  

  ژوئيه، روز جھانی ھمبستگی با مردم ايران ٢۵
) ژوئيه ١٨(تير  ٢٧يک تلويزيون آلمان، روز شنبه، کانال 

فراخوان به روز اقدام جھانی برای "مطلبی تحت عنوان 
آن را اقدامی جھانی برای حقوق بشر و آزادی " ايران
  :در اين گزارش چنين آمده است. ھا در ايران خواند رسانه

ای که در سطح وسيعی در برلين پخش شده است،   طبق بيانيه
ھايی  ھمبستگی با مردم ايران ھمراه است با خواسته تجمعات

ھای جھانی متعددی مانند  سازمان. که بايد بر آنان تاکيد شود
الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آزادی  عفو بين

و پايان خشونتی را که از " جو مسالمت"تمام زندانيان سياسی 
  . اند شود، خواستار شده سوی دولت حمايت می

ن منبع تظاھرات و اعتراضات روز جمعه را چنين اي
ھا بار ديگر  روز گذشته پس از گذشت ھفته: گزارش داد

ھا آمدند تا عليه  صدھا ھزار نفر از مخالفان رژيم به خيابان
. پليس حضور وسيعی داشت. صاحبان قدرت اعتراض کنند
آور عليه  ھا و استفاده از گاز اشک شاھدان عينی از دستگيری

  .  رکنندگان گزارش دادندتظاھ
  

  ھشت سال مجازات خبرنگار به دليل خبررسانی 
نگار آذربايجانی که چند روز پيش در  پور روزنامه سعيد متين

منزل خود دستگير شده بود، به گزارش مجموعه فعاالن 
حقوق بشر به ھشت سال زندان تعزيری محکوم و به تھران 

وی در سالن پنج اين زندان به سر . زندان اوين منتقل شد
ھای انقالب اسالمی اين  لواتی، قاضی بيدادگاهص. برد می

داد  خبرنگار را که تنھا شغلش يعنی خبررسانی را انجام می
به اتھام ارتباط با بيگانگان به ھفت سال زندان و به اتھام 
  .تبليغ عليه جمھوری اسالمی به يک سال حبس محکوم کرد

  
  معلم بازداشتی به بند عمومی زندان منتقل گشت

ھيمی، فعال صنفی و عضو کانون صنفی معلمان جعفر ابرا
که روز بيست خرداد دستگير شده بود به بند عمومی منتقل 

وی در دوران دانشجويی يکی از فعاالن دانشجويی . شد
ھای صنفی  دانشگاه زنجان و در کنار شغل معلمی به فعاليت

  . پرداخت نويسی می و وبالگ
  

  و تيفوس زندانيان اوين در خطر ابتال به مننژيت
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تعداد زياد زندانيان در اوين آنان را در معرض ابتال به 
به گزارش مجموعه . ھای گوناگون قرار داده است بيماری

فعاالن حقوق بشر در ايران و بر اساس اخبار رسيده از اوين 
تير به تمامی زندانيان داروی يبيروفلوکساسين داده  ٢۶روز 

موارد اين بيماری  اين امر حاکی از آن است که. شده است
  . در بين زندانيان مشاھده شده است

  
نامعلوم بودن سرنوشت يک دختر مبتال به بيماری قلبی در 

  زندان
وضعيت او که . برد ھنگامه شھيدی، از بيماری قلبی رنج می

ی پيش در جريان اعتراضات دستگير شد،  برای  سه ھفته
چشمانی مادر وی با . باشد اش ھنوز نامعلوم می خانواده
آلود روز شنبه به دفتر روزنامه اعتماد ملی مراجعه  اشک

از صبح تاکنون به مراجع مختلفی مراجعه : کرد و گفت
ھنگامی که به مقابل زندان اوين رفتم دنبال ما کردند و . کردم

شدگان را مورد اھانت  ھای بازداشت با الفاظی رکيک خانواده
ولی آنجا ھم ھمين گونه  به دادگاه انقالب ھم رفتم. قرار دادند

: وی افزود. با ما برخورد کردند و ھيچ پاسخی به ما ندادند
ھنگامه دارای ناراحتی قلبی است و سالمتی وی در خطر 

وی با اشاره . ھا مصاحبه نکنيد اند با رسانه به ما گفته. است
من يک : به کشته شدن ندا آقا سلطان و سھراب اعرابی گفت

ولی ديگر . ھا چه حالی دارند که آن فھمم مادر ھستم و می
توانم صبر کنم، چرا که ھيچ خبری از دخترم ندارم و با  نمی

  . اش نگران حال وی ھستم ی توجه به بيمار
   

  ھا پس از قتل سھراب اعرابی افزايش نگرانی خانواده
شان  ھايی که ھنوز خبری از عزيزان بسياری از خانواده

سھراب اعرابی، به اند، پس از قتل  دريافت نکرده
حتی آنان که برای آزادی . شان افزوده شده است نگرانی

گذارند،  فرزندانشان فيش حقوقی، کفالت و يا وثيقه می
شان ندارند، چرا که از  اطمينانی به زنده بودن زندانيان

شده بود کفالت بدھند و ی سھراب اعرابی نيز خواسته  خانواده
. ھا در سردخانه بود دتاين در حالی بود که جسد سھراب م

ھنوز تعداد زيادی از اسامی دستگيرشدگان فاش نگرديده و 
شان در ليست زندانيان اعالم شده  برخی ديگر نيز که نام

ھا اين  شان معلوم نيست و پاسخ به خانواده است، سرنوشت
. است که بروند و فعال پرونده در دست بررسی است

و سخنان تحقيرآميز و شوند  ھا به بازی گرفته می خانواده
کنند  نيشدار جالدان رژيم را با خشمی فرو خورده تحمل می

. شان بدتر و فشار روی آنان بيشتر نشود تا موقعيت فرزندان
ی  اما روزی خواھد رسيد که اين خشم خروشان شود و شعله

  .نيان ظلم و استبداد را بسوزاندآن ب

  ھا در زاھدان ی اعدام ادامه
ی گذشته،  ی ھفته شنبه سيزده نفر در روز سه پس از اعدام

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اعالم کرد، به 
. زودی عبدالحميد ريگی و دو نفر ديگر نيز اعدام خواھند شد

اتھام اين . ی گذشته قطعی شد حکم اعدام اين دو نفر نيز ھفته
سه نفر که از سوی مسئوالن جمھوری اسالمی وارد شده 

اين در حالی . ه مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی استمبارز
است که عبدالمالک ريگی در مصاحبه با تلويزيون صدای 

ی اين  آمريکا ھر گونه شرکت اين افراد در حمالت مسلحانه
  .   رد کرده استرا گروه 

  
  ھا در ايران ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از اعدام
ی  عميق خود را درباره رئيس اتحاديه اروپا بار ديگر نگرانی

وی در اين رابطه به . ھا در ايران تکرار نمود استمرار اعدام
ی قبل صورت گرفت اشاره  نفر در زاھدان که ھفته ١٣اعدام 

  .کرد و اين اقدام را محکوم نمود
ی اروپا پيش از اين فراخوانی  به گزارش اينا، رياست اتحاديه

ان ملل به مقامات ھای مجمع عمومی سازم بر مبنای قطعنامه
  . ايران برای لغو کامل حکم اعدام داده است

  
  الملل برای آزادی شادی صدر  ی عفو بين بيانيه

صدر،  سازمان عفو بين الملل خواستار آزادی فوری شادی
روزنامه نگار و فعال حقوق زنان شد که در مسير شرکت در 

تيرماه توسط عوامل لباس شخصی  ٢۶تھران در  نماز جمعه
  .شد ورد حمله قرار گرفت و بازداشتم

شمالی اين  ملکوم اسمارت مدير بخش خاورميانه و آفريقای
نھاد مدافع حقوق بشر با اشاره به دستگيری خانم صدر گفت 

عملی خودسرانه و خشونت آميز بود و ھيچ توضيحی  که اين
  .صدر داده نشده است در مورد علت دستگيری شادی

وگو با  گفت سر شادی صدر، درپيشتر، حسين نيلچيان، ھم
راديوفردا ضمن تأييد اين خبر گفت که يکی از ھمراھان خانم 

به صورت تلفنی به وی خبر داده است که اين وکيل  صدر
به محلی [وسيله يک خودروی پژو  دادگستری بازداشت و به

  .انتقال يافته است] نامعلوم
 بازداشت خانم صدر در حالی صورت گرفته است که در

، ٨٨ويدادھای پس از انتخابات رياست جمھوری خرداد ر
و وکالی دادگستری بازداشت  نگاران شماری از روزنامه

احتمال آزادی  اند و تاکنون از اتھامات اين افراد و نيز شده
  .آنان اطالعی در دست نيست

  
  ھا از استادان منتقد تصفيه دانشگاه

ھا از  به گزارش سايت موج آزادی، قرار است دانشگاه
دانشگاه الزھرای تھران اولين . ازی شوندتادان منتقد پاکساس

  .دانشگاھی است که اين کار را آغاز کرده است
ھای دولتی نيز ابالع  ھمچنين به حراست ادارات و سازمان

اد ژن با احمدی" غير ھمسو"کارمندان فھرست شده است که 



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ٢٧  )اق

  

در وزارت امور . ريج اخراج شوندتھيه کنند تا به تد را
نفره از کارمندان اخراجی تھيه  ٢٠٠خارجه نيز فھرستی 

   .شده است
 

  کنيدشکنجه زندانيان را بيشتر : نژاد احمدی
علی رضا افشار، معاون وزير کشور ايران، از دستور 

خبر " ھا سخت شدن فضای زندان"محمود احمدی نژاد برای 
: آقای افشار در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا گفت. داد
ای است که افراد مجرم  متاسفانه شرايط اجتماعی ما به گونه"

تی، ای ھيچ نگرانی از رفتن به زندان ندارند و به عبار حرفه
 ."ھای ما برای مجرمان حکم ھتل را دارد زندان

اين در حالی است که گزارشات منتشره از سوی تمام 
نھادھای حقوق بشر و شاھدان عينی، حاکی از وضعيت 

ھای روانی و  چنين شکنجه نامناسب زيستی، بھداشتی و ھم
  .فرساست جسمی طاقت

  
  دستور سانسور در قرآن از زبان جعفر سبحانی

جعفر سبحانی که يکی از آخوندھای معروف و صاحبان 
باشد در  ی اسالم شناسی می ھای فراوان در زمينه کتاب

گويد بايد ابتدا  مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت، قرآن می
اخبار را به زمامدار برسانند تا اگر اين اخبار مفيد به حال 

او بر ھمين مبنا افزود، . سلمين است، منتشر شوداسالم و م
  . ھر خبری نبايد به صورت عمومی پخش شود

به اين ترتيب جمھوری اسالمی و سانسور جدايی ناپذيرند و 
  . حکم آن صريحا در قرآن آمده است

  

  ه تسليم، نبرد تا پيروزینه سازش، ن
  

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد
  

  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 . ودايران خواھد ب

  .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
  

  :رايیآدرس اينترنتی راديو دمکراسی شو

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 


