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  تظاھرات سی تير در تھران

با اعالم تظاھرات از سوی برخی از نيروھای سياسی در 
تير، رادان جانشين فرمانده نيروھای  ٣٠بزرگداشت خاطره 

انتظامی اعالم کرد که شايعاتی مبنی بر برگزاری تجمع غير 
قانونی در تھران وجو دارد که با اين تجمعات قاطعانه 

ھمانند روزھای قبل نشان دادند اما مردم  .برخورد خواھد شد
ھای نيروھای سرکوبگر رژيم  که اين تھديدات و خط و نشان

  .اثری ندارد
از يکی دو ساعت قبل از تظاھرات، مأمورين امنيتی 

. عصر را بستند تير و ولی ھا و پاساژھای ميدان ھفت مغازه
ھای اصلی شھر  ھای ويژه در ميدان مأمورين انتظامی و يگان

ھای مختلف شھر از جمله  ھا و ميدان در خيابان. ندمستقر شد
خان و بلوار کشاورز  عصر، ھفت تير، بھارستان و کريم ولی
  . روھا، ھر ده متر يک مأمور پليس گذاشتند حتا پياده... و

از . گردھمايی در نقاط مختلف شھر را آغاز کردنداما مردم 
ت اوليه، ارسال خبرھای مربوط تظاھرات در ھمان ساعا

شد که در  گزارش داده می. ھايی مثل تويتر آغاز شد سايت
اطراف ميدان مخبرالدوله، چھارراه کالج، بھارستان درگيری 

  .بين مردم و نيروھای سرکوب آغاز شده است
کوشيدند از تجمع  تر می مأموران پليس با خشونت ھر چه تمام

آور پرتاب  و به سوی مردم گاز اشک مردم جلوگيری کنند
ھا به ميان مردم رفته و ھر  کردند و حتا لباس شخصی می

ايستاد به باد کتک  ای می کس را که حتا برای لحظه
  . گرفتند می

داد که نيروھای بسيج گروھی از  يکی از ناظران گزارش می
اند، مورد حمله قرار  زنان را که در محل قتل ندا جمع شده

ھا  گفت، در چھارراه کالج، مردم و بسيجی ديگری می. ندا داده
گپزارش ديگری حاکی از آن بود که . در حال زد و خوردند

اند  ھای ھفت تير متوقف شده و مسافران واداشته شده اتوبوس
از اتوبوس پياده شوند و نيروھای امنيتی دو دختر را که به 

  .نظرشان مشکوک بودند، با خود بردند
ھای ھمراه مناطق مرکزی شھر قطع شده  ويا تلفنچنين گ ھم
در اين تظاھرات صدھا نفر شرکت داشتند و از جمله . بود

مرگ بر "، "درود بر مصدق: "شعارھای امروز چنين بودند
مرگ بر "و " دولت کودتا استعفا، استعفا"، "ديکتاتور

  ".جمھوری اسالمی

از ھای جھانی نيز با فاصله کوتاھی، گزارش  خبرگزاری
از جمله  .اعتراضات تھران از قول شاھدان را آغاز کردند

ھا نفر امروز در تظاھرات  خبرگزاری رويترز نوشت، ده
العربيه . اند دستگير شده و توسط پليس از محل برده شده
ھای مرکزی  گزارش داد، پليس به صدھا معترض در خيابان

  .شھر حمله کرد
  

  یتجمع مقابل سينما سعد
امروز به جز تھران، در شيراز نيز  یدريافتای ھبنا بر خبر

گزارش شد که مردم در . تجمعات اعتراضی شکل گرفت
در . دادند شعار میو   برابر سينمای سعدی شيراز تجمع کرده

اين جا نيز نيروھای سرکوب رژيم به مردم حمله کرده و 
  .ضمن ضرب و شتم آنان، تعدادی را دستگير کردند

  
  ھرات امروز تھرانگزارشی ديگر از تظا

آژانس ايران خبر، در سايت خود گزارش زير را تحت 
درج " ھای تھران گزارشی از قيام سی تير در خيابان"عنوان 

موران يگان ويژه با حضور و فرماندھی ما: "کرده است
محمودی، فرمانده خشن اين نيرو در تھران كه با لباس 

ميدان ھفت شخصی در محل حاضر بود، به عابران پياده در 
بر اساس اين گزارش، در حالي كه ماموران . شدند  تير حمله

ھا حضور داشتند و از ايستادن  به طور گسترده در ميدان
ژه  كردند، دقايقی پيش، ماموران يگان وي مردم جلوگيری می

بی دليل به سمت مردمی كه در حال خريد در خيابان بودند و 
اين . س بودند، حمله كردنديا در خيابان منتظر تاكسی يا اتوبو

گونه تجمعي برگزار نكرده و در حال خريد يا  افراد ھيچ
عبور از محل بودند كه ماموران ناگھان به طور وحشيانه به 

پرتاب كردن باتوم از فاصله چند . شان حمله كردند سمت
متری به طرف يك پيرزن از سوی مامور يگان ويژه، 

ماموران با . ر پی داشتای بود كه اعتراض مردم را د صحنه
حضور محمودی كه يكي از فرماندھان خشن نيروی انتظامی 
و فرمانده يگان امداد يگان ويژه پليس تھران است مردم را 

ھم اكنون تعداد زيادی از ماموران . كنند پراكنده مي
ھا به ھمراه ماموران يگان ويژه در ميدان ھفت تير  كالنتری

بيشتر مغازه . ان مستقر ھستندو ديگر ميادين اصلي شھر تھر
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ھا در ميدان ھفت تير بسته شده و فروشندگان و خريداران 
  .اند ھا شده مجبور به ماندن داخل مغازه

سركوبگر انتظامی به   در ھفت تير نيروھا - ١٨:  ۴۵ساعت 
ھا حمله كرده و بدون دليل  ای به صف اتوبوس نحو وحشيانه

. رب و شتم قرار دادندبه صورت بيرحمانه مردم را مورد ض
در اين ميان دختران و زنان بيش از سايرين مورد ضرب و 

  .شتم قرار گرفتند
  

  ھای جھانی از اعتراضات مردم ايران حمايت
شھر در سراسر  ۵۵در بيش از ) ژوئيه ٢۵(مرداد  ٣روز 

ھای ھمبستگی در حمايت از  جھان تجمعات و راھپيمايی
ان و برای پايان دادن به حقوق بشر و حقوق مدنی مردم اير

برخی از سازمان ھای حامی روز . شود خشونت برگزار می
عفو بين الملل، : اقدام جھانی حقوق بشر در ايران عبارتند از
بان  المللی، ديده گزارشگران بدون مرز، سازمان پن بين

حقوق بشر، اف آی دی اچ، کمپين بين المللی حقوق بشر در 
شعار اصلی خود را آزادی ھمه  ھا آن. ھستند... ايران و

  .اند دستگيرشدگان اخير اعالم کرده
شاپ دزموند توتو، برنده جايزه  ھمچنين افرادی مانند آرچ بی

، مايريد مگوآير، برنده جايزه صلح ١٩٨۴نوبل صلح سال 
، جودی ويليامز، برنده جايزه صلح نوبل ١٩٧۶نوبل سال 

يز مردم را آم ، خشونت عليه تظاھرات مسالمت١٩٩٧سال 
  .اند محکوم کرده و خواستار آزادی ھمه زندانيان سياسی شده

  
نگذاريم دستگيرشدگان و زندانيان سياسی ايران به 

  فراموشی سپرده شوند
ای با تيتر  جمعی از زندانيان سياسی دھه شصت در اطالعيه

اعتصاب غذا در کانادا در اند روزھای  فوق اعالم کرده
نگذاريم دستگيرشدگان و زندانيان "ای با عنوان  اطالعيه

، از اند اعالم کرده" سياسی ايران به فراموشی سپرده شوند
بعد از ظھر تا ظھرروز  ۵ژوئيه ساعت  ٢٣روز پنجشنبه 

واقع در مرکز شھر " آرت گالری"در محل  ژوئيه، ٢۵شنبه 
  .دست به اعتصاب غذا خواھند زد  کانادا –ونکوور 
آزادی بی قيد و شرط کليه  – ١: ھا چنين است نھای آ خواست

لغو  – ٣ممنوعيت ھر نوع شکنجه؛  – ٢زندانيان سياسی؛ 
آزادی بی قيد و شرط بيان و قلم اجتماعات؛  – ۴حکم اعدام؛ 

محاکمه آمرين و عاملين جنايات سی ساله جمھوری  – ۵
  .اسالمی

شرکت کنندگان در اعتصاب می توانند امضاء خود را به  
  : انی زير ارسال کنندنش

         politicalprisonersiran@hotmail.com   
حمايت کنندگان از اعتصاب ھم می توانند امضاء خود را به 

  :ھمين نشانی زير ارسال نمايند
         politicalprisonersiran@hotmail.com   

  یمذھب ھای ادامه حمله به اقليت 

، به جرم بھائي بودن یسمنان بار ديگر، محل كار يك شھروند
تيرماه، مھاجمين به تعميرگاه  ٢٠نيمه شب . به آتش كشيده شد

حمله كرده و " پيراسته"ماشين يك شھروند سمناني به نام 
رسد كه قبرستان  ھمچنين خبر مي. آنجا را به آتش كشيدند

چند . بھائيان نيز مورد يورش قرار گرفته و تخريب شده است
دكتر به جرم بھائي بودن، در بندرعباس، روز پيش نيز يك 

  . مورد حمله قرار گرفت و مضروب شده بود
  

  تبديل زندان اوين به زندان وزارت اطالعات
با توجه به شمار روزافزون دستگيرشدگان روزھاي اخير، 

كه قبال در  ٢٤١و  ٢٤٠شود كه مديريت بندھاي  گفته مي
 ٢٠٩مچون بند اختيار حفاظت قوه قضائيه بود، ھم اكنون ھ

كه  ٧ھمچنين قرنطينه . به وزارت اطالعات سپرده شده است
) ٧طبقه زيرين اندرزگاه(بخش جديدي در زندان اوين 

گران وزارت اطالعات قرار  هباشد، در اختيار شكنج مي
  .دارد

الزم به يادآوری است عليرغم آزادی بيش از صدھا زندانی 
ھا معترض و تير ماه، کماکان صد ٢٧و  ٢۶طی روزھای 

زندانی سياسی حوادث اخير در زندان اوين و اماکن ديگر 
  .شوند نگھداری می

  
  شکنجه در اھواز

ای که به آژانس ايران خبر رسيده است، عوامل  طبق نامه
شکنجه و سرکوب از انواع جديدی از شکنجه برای در ھم 

از جمله زندانيان را مجبور . کنند شکستن زندانيان استفاده می
کنند تا در ھوای گرم و سوزان اھواز، بدون لباس، روی  می

  .خيز بروند ھا سينه آسفالت
  

  در مرز تركيه یدستگير
با كشور تركيه، تعداد  یمرز یطبق اخبار رسيده از شھرھا

تن به تركيه را داشتند، طی از مردم كه قصد رف یزياد
 یشود بعض یگفته م. اند اخير در مرز دستگير شده روزھای

ھستند كه مورد تعقيب مامورين  یدستگيرشدگان، افراداز 
چند روز پيش نيز در خبرھا آمده  .اند رژيم قرار داشته یامنيت

بود که تعداد پناھندگان ايرانی در ترکيه دوباره رو به فزونی 
   .است

  
  مشخصات دو جانباخته ديگر

که گويا ساله ساكن شھرآرا در تھران،  ٢٦بھزاد قھرماني 
 اشت شدگان بوده و در زندان زير شكنجه جانجزو بازد
  .باخته است

زاده متولد و ساكن تھران، در خيابان ستارخان  مسعود ھاشم
از آنجا كه اجازه دفن در . باخت بر اثر اصابت گلوله جان

به خشكبيجار  یاش داده نشده بود، جسد و تھران به خانواده
رده شده رشت منتقل شده و در آنجا به خاك سپ یدر نزديك

  . است
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  درگيري مسلحانه در اروميه

مزدور وزارت اطالعات شب گذشته در شھرك  ینيروھا
بنا بر اخبار رسيده . وليعصر اروميه به يك خانه حمله كردند
بعد از ظھر راه  ۵مزدوران وزارت اطالعات از ساعت 

به شھرك وليعصر را مسدود كرده و به يك خانه  یورود
اين نبرد نابرابر يك نفر از اھالي  یپ در. تيمي حمله كردند

تا كنون . زخمي شدند یخانه كشته و چندين مزدور اطالعات
  .ی در اين رابطه منتشر نشده استاطالعات بيشتر

  
  تظاھرات در خارج از شھر

 یكه برا یروز گذشته مردم" جھان نيوز"به گزارش سايت 
تعطيالت به سمت شمال كشور در حركت بودند، در جاده 
 یچالوس از موقعيت استفاده كرده و با ايجاد ترافيك مصنوع

  .ه شروع به شعار دادن كردنددر كنار جاد
  

  احتمال تحريم بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند سناتور آمريکايی طرحی 

اند که طبق آن در صورتی که ايران تا پايان  را به اوباما داده
  ای مذاکره درباره برنامهماه سپتامبر آمادگی خود را بر

يکی از . ای آغاز نکند، اقداماتی عليه ايران اتخاذ شود ھسته
  .اين موارد، تحريم بانک مرکزی ايران خواھد بود

  
  نفر در ايران به آنفلوانزای خوکی ١۶ابتالی 

مدير برنامه آنفلوانزا و مراقبت بھداشتی مرزی اعالم کرده 
 ١۶انزای خوکی در ايران به است که تعداد مبتاليان به آنفلو
نفر از زائران حج عمره  ١٢نفر رسيد که از ميان آنان 

  .نفر بوده است ٩قبالً تعداد بيماران . ھستند
اساس آخرين آمار اعالم شده از سوی مسئوالن بھداشتی بر 

نفر در آن  ۴٠٠عربستان سعودی، در حال حاضر قريب به 
  .دان کشور مبتال به آنفلوانزا خوکی شده

  
 افزايش روزافزون خودکشی در شھرھای کردستان

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در : کردستان ميديا
ايران، خودکشی در شھرھای کردنشين ايران افزايش زيادی 

  .پيدا کرده است
کودره کامياران  یاھل روستا یبه نام صديق صبور یمرد

گلوله به با شليک  یگ و خانواد یبه داليل مشکالت اقتصاد
که  يل اينمتاسفانه به دل. خود پايان دادزندگی سر خويش به 
استفاده  شیاين خودک یبرا یشکار ای ی ساچمه وي از اسلحه

 يیشناسا قابلشده و غير شیکامال متال یکرده صورت و
  .بوده است

  
اجتماعی، اقتصادی و الزم به ذکر است که به دليل وضعيت 

اين مناطق به  ودکشي درطق کردنشين، آمار خسياسی منا

افزايش پيدا کرده اما متاسفانه روند  ای طور قابل مالحظه
 .داشته است یگير ر ميان مردان نيز افزايش چشمد کشیخود

  

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد
  

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی
  
  
  
  

  راسی شورايی گوش کنيدصدای راديو دمکبه 
  

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  شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه در روزھای

 .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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