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  اعتراضات امروز در تھران

شرايطی تھران، در امروز در چھلم جان باختگان مراسم 
برگزار شد که نيروھای امنيتی و گارد ضد شورش پليس از 

 با -  بعد از ظھر ۴ - ھا قبل از ساعت اعالم شده  ساعت
، سعی در باختگان جانتشکيل ديواره امنيتی در اطراف مزار 

  .اشتنددانعت از برگزاری مراسم متفرق کردن جمعيت و مم

يافت، اما   تعداد مردم افزايش می۴با نزديک شدن به ساعت 
سرکوبگران با ضرب و شتم مانع توقف و گردھمايی مردم 

  .شدند ، محل دفن ندا، می٢۵۴در آن قطعه 

ھزاران نفری که در اين مراسم گرد آمدند، با شعارھای خود 
در حالی که موسوی . دندآن را به تجمعی اعتراضی تبديل کر
  .خوانی داشتند و کروبی فقط قصد حضور و فاتحه

خوردند با اتومبيل به  موسوی در حالی که مردم کتک می
بھشت زھرا رسيد، اما مأمورين او را دوباره سوار اتومبيل 

کروبی نيز دقايقی در . کرده و از بھشت زھرا بيرون راندند
  .آن جا حضور پيدا کرد و فاتحه خواند

نيروی انتظامی ، "جمعيت حاضر با سر دادن شعارھايی مثل 
نترسيد، نترسيد ما ھمه با ھم "، "سھراب برادرت بود

ندای ما ندا بود، بلندترين "، "مرگ بر ديکتاتور"، "ھستيم
در مقابل تالش مزدوران رژيم برای متفرق ... و" صدا بود

روی ني"تعدادی نيز با شعار . کردند شان مقاومت می کردن
ھای گل به سوی  و پرتاب شاخه" انتظامی، حمايت، حمايت

  .ھا بکاھند کوشيدند از شدت خشونت آن مأمورين می

... در اين مراسم، نيز، مانند روزھای قبل مأمورين با باتوم و
آور به مردم حلمه کردند که در نتيجه تعداد  شليک گاز اشک

زيادی مجروح و تعدادی نيز دستگير شده و به 
  .ھای رژيم انتقال داده شدند گاه جهشکن

شد مبنی بر اين که تعدادی  در تويتر نيز گزارشاتی داده می
ھا با ساطور به مردم حمله  ھا و لباس شخصی از بسيجی

  .کنند می

گفتنی است صبح امروز نيز تعدادی از ھنرمندان برای ادای 
باختگان به بھشت  احترام و اھدای شاخه گل بر گورھای جان

مھناز محمدی و جعفر پناھی دو کارگردان . ا رفته بودندزھر
سينما دستگير شدند، اما ساعاتی بعد جعفر پناھی به دستور 

 .احمدی مقدم آزاد شد

  

  ھای تھران خيابان

ھا، حدود سه  عالوه بر بھشت زھرا، به گفته خبرگزاری
. ھای اطراف مصال گرد آمده بودند ھزار نفر نيز در خيابان

ھا با  گينی به وجود آمده بود و رانندگان اتومبيلدر نتيجه سن
ھای خود با معترضان ھمراھی  به صدا در آوردن بوق ماشين

  .کردند می

نيروھای موتور سوار پليس و لباس شخصی نيز به 
ھا  کردند، اما مردم در خيابان  می تظاھرکنندگان حمله کرده

  .ھای زباله را آتش زدند موانعی به وجود آورده و سطل

ھای فاطمی،  عصر و شمال آن به سمت خيابان در ميدان ولی
ھای منتھی به  ھا و خيابان آباد و تخت طاووس و کوچه يوسف

آنان در . ھا نيز شمار زيادی از معترضان حضور داشتند آن
عصر آتش روشن کرده بودند تا  روھا و خيابان ولی پياده

  .ندآور آماده باش برای حمله پليس و پرتاب گاز اشک

ھای  به گفته يک شاھد عينی، تعداد خودروھايی که با شيشه
ھای تخت طاووس و عباس آباد در  شکسته در اطراف خيابان

شوند، قابل  ھای ديگر ديده می ميان ازدحام جمعيت و اتومبيل
اند که  برخی از رانندگان اين خوردروھا گفته. توجه بود

اند  ھا گفته نھا به آ نيروھای انتظامی و برخی لباس شخصی
که حق بوق زدن ندارند و با ميله و باتوم به روی خودروھا 

  .کوبيدند ھا می ھای آن و شيشه

ھای سبز دھانی بين  ھا با ماسک شود، لباس شخصی گفته می
کنندگان را از بين  مردم حضور يافته بودند و سرکوب تجمع

ھای ديگری از حضور  ھمچنين گزارش. کردند ھا آغاز می آن
رو و ضرب و شتم  تورسوارھای ضد شورش در پيادهمو

  .دھند شديد تمام حاضران با باتوم خبر می

 

  شھرھای ديگر

بنا به اخبار رسيده از شھر رشت، مردم از ساعت شش و نيم 
ھايی از جانباختگان را در  بعد از ظھر در حالی كه عكس

طبق آخرين اخبار . دست داشتند، در پارك شھر گرد ھم آمدند
ده، مزدوران امنيتی به اين تجمع آرام مردم حمله كرده و رسي

گزارشاتی نيز از . سعی در متفرق كردن آنھا داشتند
تظاھرات در شھرھای مشھد و اصفھان نيز وجود داشت که 

  .ھا اطالعی در دست نيست ھنوز از جريان دقيق آن
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 توسط ھای ساکنين قرارگاه اشرف خانوادهشکنجه روحی 
  رژيموزارت اطالعات 

بنا به گزارشات رسيده، پس از حمله نيروھای عراقی به 
ساکنين قرارگاه اشرف، مأموران وزارت اطالعات با 

گويند ما  ھای آن ھا در ايران تماس گرفته و می خانواده
  .ساکنين اشرف را قتل عام کرديم

ھای ضرب و شتم ساکنان اين  ھا و فيلم ھا از روی عکس آن
ھا مراجعه  سايی کرده و به خانوادهاردوگاه، افراد را شنا

  .کنند می

ھايی که در کرج  بازجو محبی و رضا عارفی با خانواده
ھمچنين سعيد شيخان و علوی . گيرند ساکن ھستند تماس می

ھا تماس گرفته و ھمگی ھمان جمله را  در تھران با خانواده
کنند و از اين طريق يک جنگ روانی را عليه  تکرار می

  .اند ھا آغاز کرده  آنھای خانواده

گويد در ميان نيروھای عراقی که  سازمان مجاھدين نيز می
به قرارگاه اشرف حمله کردند، شمار زيادى از اعضاى 

ھا  نيروى قدس سپاه پاسداران حضور داشتند و برخى از آن
را  كه كارت پليس عراق  بودنداز ارگان اطالعات سپاه بدر

شدگان مجاھد تا  تعداد کشته ھا، به گزارش خبرگزاری. داشتند
  . تن رسيده بود٧صبح امروز، به 

  

اتھام ارسال عکس برای : کميته حفاظت از خبرنگاران
  بی اساس است" دشمن"

کميته حفاظت از خبرنگاران اتھامات وارده به دو عکاس 
روز چھارشنبه . اساس دانست بازداشتی ايران را بی

 مطبوعات خبرگزاری ايرنا اعالم کرد اين دو عکاس
گرفتند و  ای بودند که عکس می اند، عضو شبکه اعتراف کرده

  .کردند ارسال می" دشمن"ھای خبری  ھا را برای آژانس آن

مجيد سعيدی عکاس مطبوعاتی شب جمعه دھم تير از سوی 
ماموران امنيتی در منزلش بازداشت شد و ماموران بخشی 

ل  بيست سااو. اند از وسايل شخصی وی را نيز با خود برده
ھا و نشريات داخلی و  سابقه عکاسی دارد و با روزنامه

 ٣۴ساتيار امامی نيز  .المللی کار کرده است ھای بين رسانه
مانند ی ھاي ھا و روزنامه سال سن دارد و برای سايت

  .گرفته است ھمشھری عکس خبری می

. ھای اخير چند عکاس خبری ايران بازداشت شده اند در ھفته
ارشگران بدون مرز اعالم کرده که عالوه بر سازمان گز

مجيدی و امامی، کوروش جوان، مرجان عبداللھی و توحيد 
ھا تاييد شده  بيگی نيز از عکاسانی ھستند که بازداشت آن

  .است

گويد جمھوری اسالمی با  گزارشگران بدون مرز می
 خبرنگار و عکاس بعد از انتخابات ۴٠بازداشت بيش از 

يران را به بزرگترين بازداشتگاه برای رياست جمھوری، ا
  .ای تبديل کرده است فعاالن رسانه

  

ھا را  ھا چنان ھولناک است که رژيم حتا خودی شرايط زندان
  دھد  ھا راه نمی ھم به آن

ديروز وقتی نمايندگان مجلس ارتجاع پايشان به زندان اوين 
 رسيد که زندانيان چند ساعت قبل از آن جا انتقال داده شده

ھا نيز نتوانستند از وضعيت جسمی  به اين ترتيب آن. بودند
ھای خالی  و فقط از سلول. فعاالن سياسی اطالعی کسب کنند

  اوين ديدن کردند

عليرضا آوايی، رئيس دادگستری استان تھران، نيز برای 
. بازديد به اوين رفت، اما مسئوالن زندان مانع ورود او شدند

ھای  مجلس ارتجاع، آوايی گزارشبه گفته يکی از نمايندگان 
دردناکی از شرايط زندانيان به دست آورده بود و برای 

  .بررسی اوضاع به اوين رفته بود

پيش از اين ھم نمايندگان مجلس خواستار ديدار با زندانيان 
سياسی شده بودند، اما زندانيان سياسی را پيش از رسيدن آنھا 

رج کرده بودند و بدين ترتيب آنھا تنھا امکان از اوين خا
  .ھا را پيدا کردند مالقات با زندانيان دستگير شده در خيابان

  

سازی اراک سالن غذاخوری کارخانه را  کارگران واگن
  ويران کردند

کارگران شرکت واگن پارس در اراک پس از سه ماه کار 
مکرر ھای  ھا و اعتراض بدون دستمزد، که ھمراه با شکايت

ھا،  بوده است، سرانجام در شورشی خشمگينانه تمام شيشه
ھای سالن  ھا، تابلوھا و ديگر وسايل و قسمت ميزھا، صندلی

غذاخوری کارخانه را درھم شکستند و اين سالن را به 
اعترض کارگران از کوبيدن قاشق بر . ای تبديل کردند ويرانه

و به روی ميزھای غذاخوری قبل از صرف نھار شروع شد 
دليل بی توجھی مديران به اعتراض کارگران و نيز تھديد 
کارگران توسط مزدوران حراست، به شورش قھرآميز 

  . کارگران تبديل شد

ھای به حق  مدير عامل اين شرکت در برابر خواست
ھيچ پولی برای پرداخت حقوق عقب : "کارگران گفته است

ھند به کار خوا افتاده کارگران وجود ندارد و کسانی که نمی
 ."توانند از اين کارخانه بروند در اين کارخانه ادامه دھند می

  .آھن و مترو است ھای راه اين کارخانه توليدکننده واگن

الزم به ذکر است دو کارخانه ی مھم ديگر کشور يعنی 
شرکت ماشين سازی اراک و شرکت آذر آب نيز به زودی 

ر مقامات به دستو. رسما اعالم ورشکستگی خواھند کرد
امنيتی مديران اين دو شرکت در تالش ھستند تا اعالم 
ورشکستگی اين دو کارخانه را به تاخير انداخته تا از 

زمان شدن اعتراضات کارگری احتمالی در اين دو  ھم
  .ھای ورشکسته جلوگيری کنند کارخانه با ديگر کارخانه

  

 نگار قربانی حوادث پس علی رضا افتخاری، اولين روزنامه
 از انتخابات

 خرداد بر اثر ٢۵رضا افتخاری که درتاريخ  جسد علی
اصابت ضربات باتوم به سر و خونزيزی مغزی جان باخته 
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او خبرنگار . اش تحويل داده شد  تير به خانواده٢٢بود، روز 
  .سابق روزنامه ابرار اقتصادی بود

گزارشگران بدون مرز، ضمن اعالم تأسف خود از مرگ 
نگار کشته شده در پی  افتخاری اولين روزنامه ":اند او، گفته

سرکوب اعتراضات مسالمت اميز مردم به تقلب و تخلف 
ما قاطعانه از مقامات ايران .  خرداد است٢٢درانتخابات 

خواھان پاسخ درباره قتل اين روزنامه نگار و روشن شدن 
ما ھمچنان نگرانی . علت و چگونگی کشته شدن وی ھستيم

يت سالمت روزنامه نگاران زندانی که از خود را از وضع
  ."ھمه حقوق خود محروم شده اند، اعالم می کنيم

  

  درگذشت عليرضا داوودی

، عليرضا داوودی از دانشجويان "خيابان"به گزارش 
گرای دانشگاه اصفھان که سال گذشته نيز مدتی را در  چپ

ھای اخير با انواع احکام انضباطی و  زندان بود و در سال
 سالگی ٢۶يقی در دانشگاه روبرو شده بود، در سن تعل

  .درگذشت

طلب،  خواه و برابری علت درگذشت اين دانشجوی آزادی
  .ايست قلبی اعالم شده است

  

  ھای منتقد دولت جمع آوری روزنامه

 روزنامه ھاي منتقد دولت از جلوي کيوسک ھا و دکه ھاي 
امه تصميم به جمع آوري روزن. روزنامه فروشي جمع شدند

ھاي منتقد دولت از جلوي دکه ھاي روزنامه فروشي از روز 
پنجم مرداد در تھران و در دکه ھاي روزنامه فروشي نقاط 

  .حساس، اجرايي شد

  

  !اکبر جرم دارد در جمھوری اسالمی، گفتن هللا

 نفر از دانشجويان ساکن ۵٠ گذشته دست کم یطي روزھا
راست اين  حی دانشگاه صنعتي شريف از سویھا خوابگاه

بنابر گفته دانشجويان احضار شده . اند دانشگاه احضار شده
 که در ساعت يیھا مسووالن دانشگاه با شناسايي اتاق

رسد،   هللا اکبر به گوش ميیھا صدا مشخصي از شب از آن
از طريق تماس تلفني اقدام به احضار ساکنان به دفتر 

  .اند حراست دانشگاه کرده

  

  "منزل سازماني "انتقال حجاريان به يك

اگر چه در دو روز گذشته چندين بار خبر آزادي حجاريان، 
به اطالع رسيده بود، امروز مرتضوي مزدور اعالم داشت 

منزل "كه با توجه به شرايط جسمي حجاريان، وي به يك 
وي گفت كه در اين منزل . منتقل شده است" سازماني

ن  ايامكانات مناسب رفاھي و پزشكي موجود است و حتي
  !باشد  استخر نيز ميیمنزل دارا

  ادامه دستگيری فعالين سياسي

بنا به اخبار رسيده، سعيد شريعتي عضو شوراي مركزي 
جبھه مشاركت شب گذشته، از سوي دادستاني تھران 

قبال نيز وي در حمله نيروھاي انتظامي به دفتر . بازداشت شد
ود، پس جبھه مشاركت بازداشت و پس از يك روز آزاد شده ب

تا اينكه روز . از آن وي به زندگي مخفي روي آورده بود
اند، فكر  گذشته، با توجه به اينكه تعدادي از زندانيان آزاد شده

كرد كه مسائل و مشكالت به پايان رسيده و به خانه بازگشته 
  . بود، كه سريعا توسط مامورين دستگير شد

  

   كوھنورد ايراني در تركيه١٢دستگيري 

 كوھنورد ايراني كه قصد صعود به قله ١٢بح امروز ص
در ارتفاع " الي"آرارات را داشتند در حوالي روستاي 

 متري توسط نيروھاي ژاندارمري تركيه دستگير ٢٨٠٠
. علت دستگيري اين عده عدم كسب مجوز بوده است. شدند

  . ساعت آزاد شدند٣اين كوھنوردان پس از 

   

  "ت ماھوارهكشف كارگاه توليد و توزيع تجھيزا"

رئيس مركز اطالع رساني آذربايجان شرقي امروز اعالم 
داشت كه يك كارگاه تولد و توزيع تجھيزات ماھواره در 

 ديش ماھواره از اين ٢٠٠شھرستان تبريز كشف و بيش از 
 آريادرسي - اين كارگاه در جاده قديم اھر. كارگاه بدست آمد

مي در پي مزدوران سركوبگر جمھوري اسال. واقع شده بود
ه كار را در آنجا يورش به اين كارگاه، يك كارگر مشغول ب

  .بازداشت كردند

  

ھای رژيم از تظاھرات ھزاران نفر از مردم  رسانه" خبر"
  در امروز

ھای مستقل و خارجی، از ھمان ساعات  با آن که خبرگزاری
اوليه بعدازظھر، اخبار تجمعات اعتراضی مردم و ضرب و 

وران رژيم را منتشر کردند، دستگاه شتم آنان توسط مزد
پردازی رژيم اعتراضات امروز را چنين گزارش  دروغ

  :دھد می

مراسم بزرگداشت چھلم برخی از درگذشتگان حوادث اخير 
ره دھم با حضور دو تن از کانديداھای رياست جمھوری دو

 . برگزار شددر بھشت زھرای تھران

 برخی از به گزارش خبرنگار مھر، مراسم چھلم درگذشت
درگذشتگان حوادث اخير با حضور ميرحسين موسوی و 

ھا در آرامش   جمعی از مردم طرفداران آن مھدی کروبی و
  .برگزار شد

کنندگان در اين مراسم با تالوت آياتی از کالم هللا بر  شرکت
چھلمين روز درگذشت آنان را  اين افراد سر مزار برخی از

  .پاس داشتند

حاکی از رفتار مناسب ماموران  مشاھدات خبرنگار مھر
نيروی انتظامی با شرکت کنندگان در اين مراسم است و 
ماموران پليس ھنگام حضور ميرحسين موسوی و کروبی با 



��ن   نامه خبری  ويژه �(ا
	�ز��ن ��   ١٣٨٨  مرداد٨  )��ا

  

 

 از ھرگونه اغتشاش در بھشت زھرا درايت و تدبير
  .جلوگيری کردند

  

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

   بر جمھوری اسالمیمرگ

  

  

  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

  . روز بعد خواھد بود١٢صبح 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

FEC  

Symbol 

rate 


