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 نگاران مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه یبرگزار

  عليرغم انحالل آن توسط رژيم
نگاران قصد دارد امروز مجمع  انجمن صنفي روزنامه

در اين مجمع . العاده برگزار كند ساليانه و فوق یعموم
وابسته به  یھا سايت. شوند رسان جديد انتخاب ميعمومي باز

امروز متن يك سند را به چاپ رساندند، كه در آن رژيم 
تير  ۴نوشته شده كه وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 

نگاران را منحل كرده است و  ، انجمن صنفي روزنامه١٣٨٧
 یدر نتيجه اين انجمن وجود ندارد كه بتواند مجمع عموم

در اين  یتا لحظه تنظيم خبر، اطالع جديد. دبرگزار كن
  . دست نيامده استه رابطه ب

  
  یان ايراناعالم حمايت خبرنگاران افغان، از خبرنگار

يك نامه  یافغانستان ط یھا خبرنگار روزنامه ٣٠به  نزديك
سرگشاده از دولت ايران خواستند، كه حقوق خبرنگاران و 

را  یرا رعايت كرده و خبرنگاران بازداشت یالملل قوانين بين
  .بدون قيد و شرط آزاد كند

  
  یافزايش نرخ بيکار

ترين گزارش خود اعالم كرد كه نرخ  تازه كونوميست درا
درصد افزايش  ١٢/  ٩ به یايران در سال جار یبيكار

در گزارش ماه  یاين واحد اطالعات اقتصاد. خواھد يافت
درصد اعالم و  ١٢/  ۵ را  یخود نرخ بيكار ٢٠٠٩ژوئن 
 ٢۵به ترتيب  یجار ھا در سال كرد كه اين شاخص یبين پيش

 .درصد خواھد بود ١٢/  ٩ ميليون نفر و
  

  یمذھب ھای حمله به اقليت
از  یبه گزارش رسيده از شھر گناباد، صبح امروز تعداد

تجمع كرده و  یدر مقابل دادستان یالھ دراويش سلسله نعمت
حسين پاياب روز . خانواده حسين پاياب شدند یخواستار آزاد

پس از مراسم . سپرد تيرماه در زندان جان ٢٨يكشنبه 
گناباد  یسپاريش در گورستان شھر بيدخت، دادستان خاك

ھا را  از بستگان آن یھمسر، دو فرزند و يك یدستور دستگير
زندان مراسم يادبودي  یروز گذشته جلو. صادر كرده بود

براي وي برپا شد، كه با تھديد مقامات امنيتي روبرو شده 
از دراويش  ای امروز صبح نيز از ساعت ده و نيم عده. بود

زندانيان  یدادسرا تجمع كرده و خواستار آزاد یمجددا جلو
سركوبگر قرار  تجمع امروز نيز مورد حمله نيروھای. شدند

منتقل  یكنون دستگير و به مكان نامعلومنفر تا ٣٠گرفته و 
  . اند شده

  
  ھا در كردستان یدستگير

موكريان، روز گذشته در شھر  یبه گزارش آژانس خبر
صاحب امتياز ماھنامه مھاباد، در محل  یمھاباد، احمد بحر
رژيم ھمچنين محل كار  یمزدوران امنيت. كارش دستگير شد

 یبازداشت و یبرا یگونه دليل كرده و ھيچ یرا بازرس یو
  . ارائه ندادند

نگار آزاد  روزنامه یرضا رفيع بنا بر اخبار رسيده، ھمچنين
نگار و كاريكاتوريست كرد، نيز  روزنامه یآقائ و حسن شيخ

علت . اند منتقل شده یدستگير شده و به مكان نامعلوم
  . باشد ینگار كرد نيز مشخص نم اين دو روزنامه یدستگير

  
  ديگر دستگير شدند يیدو فعال دانشجو

از ظھر روز گذشته دو فعال دانشجويی دانشگاه نفت، بعد 
زاده و  شجاعي. دستگير شدند یمزدور امنيت توسط نيروھای

دانشگاه نفت اھواز در تھران  يیوند، از فعالين دانشجو یموس
شود كه  یگفته م. منتقل شدند یدستگير و به مكان نامعلوم

لباس شخصي به خانه  یاز نيروھا یيز تعدادپيش از اين ن
اش را تھديد كرده بودند كه پسرشان  وند رفته و خانواده یموس

پس از نمايش . كند یمعرف یبايد خود را به مقامات انتظام
از دانشجويان اين دانشگاه در  يیھفت فعال دانشجو یانتخابات
تير دستگير شده بودند، كه نزديك به دو  ١١و  ٦ یروزھا

  . با قيد ضمانت آزاد شدند یھمگھفته پيش 
 یارشد معمار یھمچنين خبر رسيده كه امير حجتي دانشجو

خرداد، در خيابان اميرآباد  ٢٣در روز  یدانشگاه بھشت
  . برد یدستگير شده و ھمچنان در بازداشت به سر م

  
  احضار دانشجويان به كميته انضباطي

در ھمدان،  یدانشگاه بوعل یدانشجو ١١بنا بر اخبار رسيده 
تن از اين فعالين  ۵. اند فراخوانده شده یبه كميته انضباط

و ھم اينك  آزاد شده بودند قبل از زندان یروزھا يیدانشجو
  .مراجعه كنند یمجددا بايد به كميته انضباط
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  وعده آزادی دستگيرشدگان پس از مراسم تحليف
ی  شنيده شده که منابع قضايی و امنيتی به تازگی به خانواده

اند اکثر زندانيان پس از مراسم  شدگان اعالم کرده بازداشت
 .شوند آزاد می نژاد احمدیتحليف 

د ادعاھای رژيم در مور تمامدھد که  اين خبر نشان می
و ادامه دستگيری واھی است اين دستگيرشدگان " جرايم"
و  ز اعتراضات مردمی استترس رژيم اھا تنھا به علت  آن
کوشد به اين ترتيب بخشی از معترضان را حداقل تا انجام  می

ھا  عالوه بر اين خانواده .مراسم تحليف در زندان نگاه دارد
شان کند و از  دواند تا آرام و وعيد سر میرا نيز با وعده 
  .ھا بکاھد اعتراضات آن

  
  دو زندانیاعتصاب غذای 

بابک دادبخش در  فعالين حقوق بشر و دمکراسی، به گزارش
از ساير ، جدا کردن آزارھا اعتراض به فشارھای و اذيت و

ن مرکزی در زندا زندانيان سياسی و ادامه بازداشت خود
 .ه استدست به اعتصاب غذا زد اردبيل

از شيوه ھای شناخته شده بازجويان وزارت اطالعات و 
 ھا و حقوق اوليه ھای دادگاه انقالب است که تمامی راه قاضی

دھند  ھا را در شرايطی قرار می زندانی را سلب می کنند و آن
 .اعتصاب غذا روی آورند که به

 ١به گزارشات رسيده از بند  بناھمين گروه، گفته است 
زندانی  ، از وضعيت و شرايط زندان گوھردشت کرج

تيرماه در  ٢٣سياسی بھروز جاويد طھرانی که از روز 
  .برد ھيچ خبری در دست نيست سر میه اعتصاب غذا ب

از  کسب اطالع مالقات و  ھای خانواده وی برای پيگيری
تا قبل از  .است وضعيت و شرايط او تا به حال بی نتيجه بوده

بھروز جاويد طھرانی تحت ، اعتصاب غذا شروع 
با  رھا با. غير انسانی قرار داشت شيانه وھای وح شکنجه

ھای شکنجه  بند به يکی از اتاق بند و پابند و چشم زدن دست
ھای جسمی  او را تحت شکنجه صورت گروھیه برده شد و ب
زانويش کبود و  شبدن مدر اثر ضربات باتو. قرار دادند

ھای وی  کليهھمچنين  .رفت به سختی راه میمتورم شده و 
علی گران او عبارتند از  شکنجه. دچار آسيب جدی شده بود 

گاه  دستور وی به اين شکنجهه حاج کاظم رئيس زندان که ب
، کرمانی و علی محمدی معاون زندان منتقل شده است،

 نژاد رئيس و معاون حفاظت و اطالعات زندان، هللا فرج نبی
سعيد . ھازندان ھمراه با تعدادی از پاسدار ١خادم رئيس بند 

شيخان، بازجوی وی نيز بارھا به بھروز گفته است که قصد 
  .کشتن او را دارد

  
  ھراس رژيم از سرنگونی از زبان وابستگان رژيم

عبدهللا نوری، وزير کشور سابق، در مقايسه شرايط فعلی 
در ديدار با خانواده ھای ميانی دھه پنجاه،  کشور با سال

کرد که  آن موقع ھم اصال کسی باور نمی: گفتپور،  جاليی
که  با اين مبارزات محدود، يک روزی بيايد که شاه با آن

وی اعتراضات  .خواھد اما مجبور شود از مملکت برود نمی
کننده توصيف  کنونی را بسيار جدی، گسترده و حتا نگران

  .کرد
بردن سالح سرد و به کار " :گفته استدستغيب نيز در پيامی 

ً گرم و زندان  نفعی ندارد که ضرر ھم  نه تنھا ...يا احيانا
خواھد داشت و معنی حفظ نظام اين نيست و اين گونه 

اين قبيل رفتارھا دور . شود اسالم و انقالب را حفظ کرد نمی
اين مرتجع قرون وسطا  ".و اسالم است نمودن مردم از نظام

نظام و "ھاست که از  گويا ھنوز نفھميده است که مردم سال
اند و اين خشم کنونی مردم از رژيم يک شبه  دور شده" اسالم

   .به وجود نيامده است
  

  باخته ديگر چند جان
خرداد در فلكه صادقيه تھران  ٢٣ساله، روز  ١٧ميثم عبادي 

از ناحيه شكم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر 
پيكر اين جانباخته در بھشت . ات وارده جان باختجراح

  . زھرا به خاك سپرده شده است
خرداد در اثر  ٢٤ساله، روز يكشنبه  ٢٥فھيمه سلحشور 

ضربات باتوم به سرش در ميدان وليعصر دچار خونريزي 
داخلي شده و پس از انتقال به بيمارستان به علت جراحات 

 رداد در قطعهخ ٢٧جانش روز  یجسم ب. وارده جانباخت
  .بھشت زھرا به خاك سپرده شد ٢٦٦

تير بر اثر ضربه باتوم به  ٢٦روز ) بھزاد( یرامين قھرمان
 .باخت اطراف دانشگاه، جان یھا سرش در خيابان

تعداد زيادی نيروھای در پائين شادمان ": زاده مسعود ھاشم
. ھايی وجود داشت درگيری انتظامی در مقابل مردم بودند و

لباس  ھای اطراف ھم تعدادی از نيروھای مختلف با در کوچه
جا با  من ھمان. پلنگی، سبز و بعضاً شخصی استقرار داشتند

از شادمان . شدم و يک ساعتی بود که با ھم بوديم آشنا مسعود
 -پنج. رفتيم طرف خيابان زنجان می به وارد مستعانيه شديم و

رفت و من  می مسعود در وسط خيابان راه. شش نفر بوديم
چند نفر از نيروھا با لباس . تر و در کنار بودمکمی جلو
سبز تيره در ميانۀ کوچه با فاصلۀ حدوداً صد متر از  سرتاسر

ھا اسلحه را  يکی از آن. اسلحه داشتند ھا آن. ما ايستاده بودند
! فرياد زد مشقيه مسعود. به زمين گرفت و شليک کردرو 

بالفاصله پس از اين سخن بود که يکی از آن نيروھا  .نترسيد
کمی ھم چاق بود زانوانش را خم  که قد کمی کوتاه داشت و

شو بود به تا ه شايد کالشينکف قنداقاش ک کرد و با اسلحه
مسعود به پشت به . سمت مسعود نشانه رفت و شليک کرد

يکی ديگر از سربازان به سمت کسی که شليک . افتاد زمين
و با اشاره به مسعود با حرکت  کرده بود رفت به پشت او زد

ای  کوچه دست گفت چکار کردی؟ و بعد ھمگی با عجله وارد
من به سرعت . رفت شدند سمت پائين می که از مستعانيه به

مسعود رفتم و با کمک افرادی او را به سوی  باالی سر
من بين راه . گرفتند فيلم می ای از مردم عده. درمانگاه برديم
مسعود باال رفت  ھای تر از دو دقيقه ديدم چشم شايد پس از کم
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 درمانگاه نزديک. احساس کردم تمام کرد. و بدنش سنگين شد
از ( ".قتی رسيديم و پزشک آمد ديگر مسعود زنده نبودو. بود

  )گلجهوبالگ 
  

 ھای رسواگر عکس
نژاد به مشھد، گزارش داده  ھای دولتی طی سفر احمدی رسانه

بودند که سيصد ھزار تا يک ميليون نفر به استقبال 
در حالی که خبرنگاران مستقل ھمان  اند، نژاد رفته احمدی

حامل خانواده نظاميان و  ھای اتوبوسزمان خبر دادند که 
 ھای عمرانی منطقه مرکزی مشھد را پر کارکنان طرح

ھايی ھم برای اثبات ادعای خود  ھا عکس اين رسانه. اند کرده
چاپ کرده بودند که اکنون معلوم شده است، مونتاژيست از 

 .ھای مختلف نژاد به استان ھای سفرھای پيشين احمدی عکس
ھای  دھد که به جز اتوبوس ھای ايسنا ھم نشان می عکس

ھا  دولتی و انبوھی از گاردھای محافظ کسی در خيابان
نکته جالب، آثار تخم مرغ و گوجه عالوه بر آن، . نيست
  .خورند است که بر بدنه اتومبيل وی به چشم می یھاي فرنگی

  
  !امروز بحران نيست، فقط ھوا کمی آلوده است: خزعلی

المللی غدير  خزعلی در اجالس ساالنه ھيئت امنای بنياد بين
آن چه امروز برای ما الزم است، تجليل واليت فقيه : "گفت

 و دربارها." ماند است و اگر از آن بگذريم ھيچ چيز باقی نمی
شرايط امروز بحرانی نيست، بلکه : "اوضاع جاری گفت

االن آلودگی پيدا شده، مانند آلودگی ھوا که بر اثر گرد و 
  "!.ريزد د و به زودی ھم فرو میشو خاک ايجاد می

  
  کند ايران از شرايط عراق سوء استفاده می: مقتدا صدر

ھا سکوت، مقتدا صدر روحانی جنجالی عراق  پس از مدت
که برای سفری به سوريه رفته است، طی سخنانی از 
کشورھای عرب خواست حضور خود را در عراق 

تر کنند تا ساير کشورھا از جمله ايران از شرايط  پررنگ
  .ننداستفاده نکناامن عراق 
نبود اعراب در عراق موجب ايفای نقش ايران و : صدر گفت

اميدوارم اعراب نقش . ديگر کشورھا در عراق شده است
خود را در قبال عراق ايفا کنند تا دست ديگر کشورھا را در 

  .عراق قطع کنند
  

  ر، شکنجه، زندان نابود بايد گرددترو
  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی

  مرگ بر جمھوری اسالمی
  
  
  
  

  
  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

  .د بودروز بعد خواھ 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
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون
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