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  شنبه شعار سرنگونی جمھوری اسالمی در تظاھرات پنج

استقالل، آزادی، "شنبه شعار  در تظاھرات روز پنج
شعاری بود که از سوی ھزاران " جمھوری ايرانی

اين شعار که آشکارا سرنگونی . شد تظاھرکننده داده می
دام سردمداران کند، لرزه بر ان جمھوری اسالمی را طلب می

. ھای منتقد، ولی وابسته به نظام انداخت رژيم و حتی جناح
تر  تر شدن شعارھای مردم ھمراه است با راديکال راديکال

طبق اخبار رسيده از اعتراضات . شدن اشکال اعتراضی
ديشب در تھران، نقاطی از شھر کامال در اختيار 
ده تظاھرکنندگان بود و شعارھای تندی عليه حکومت دا

  . شد می
  

  گزارشی از تھران: ميلی –اخبار ای 
صورت ه ب به بھشت زھرا رسيديم مردم زيادی ٣ساعت 

بر سر بھشت زھرا حضور داشتند و پراکنده در گورستان 
بود که بعد از انتخابات درگذشته  نام جوانیھر گوری که 

و  روبروی قطعه سھراب ٢٣٣در قطعه  .ايستادند بود، می
است که در  جوان ۵٠گور نزديک اين قطعه در . ندا ايستاديم

 .اند اخير دفن شده ھای ھفته
حمله کرده و  مردم با سنگ ،با يورش سربازان به مردم

سربازان  .کردند پرتاب میھا  به سوی آنھای زباله را  سطل
 تظاھر مقابله با مردم برگشتند و برای ترسيده و به عقب

ھو کردن مردم  حمله آنھا با .آوردندرا يگان ويژه  ،هنندک
و برگشتند ند و مردم روبرو شد ولی چند نفر را مصدوم کرد

نيروی انتظامی " :دادند شعار مین درمان مصدوميدر حين 
ما برای "گفتند  زنان جلو رفته و می و" سھراب برادرت بود

 ".فرزندانمان برداريد ايم ما را بکشيد دست از شھادت آماده
را  جمعيت او زد یم ھا را خانمی که جلو رفته و اين حرف

و مأمورين  .در ميان خود پينھان کرد در ميان گرفت و
مردم  .تحقير شده و ھراسان بودند ھای يگان ويژه نيرو
ھا از  بدبخت ھای مسخره چيه پوشيدين ن لباسگفتند اي می

پس از  فرماندھان. گرما خواھيد مرد از مردم حمايت کنيد
آلت دست آنھا  ،انقالب شما را جلو خواھند راند پيروزی
 .دنباشي

ھا  مردم به آن گذشته بود  ۵ھا آمدند ساعت از  لباس شخصی
ھا در ميان  کردند يکی از آن و مسخره می دخنديدن می

 .دويد و به يگان ويژه پناه بردافتاده بود مثل تير  گير جمعيت
بوديم و زمان حمله  پناه داده  بانیسايزير را تر  مادران مسن
 .ھا ايرانی ھستند زدند نزن نزن اين فرياد می ايک صد

مردم سيل آسا  .شعارھای خود ساخته بسيار جذاب بود
گشتند دوباره  و برمی  اشغال کرده را ٢۵٧ آمدند و قطعه می

  .و دوباره
 آمديم سر ھر خيابان در بازگشت از ميدان ولی عصر به باال 

 دادند به محض اطالع از فرعی جوانانی ايستاده و شعار می
و سطل   شدند سوار پراکنده میورحضور يگان ويژه موت

آور به وسط خيابان کشيده و  با گاز اشک زباله را برای مقابله
و  "زندانيان سياسی آزادی"شعار محوری  .زدند میآتش 

شدند و دوباره  ھی متفرق می. بود "مرگ بر ديکتاتور"
 .دوباره گشتند و دوباره و برمی

جانبختگان  ھای لشکری و کشوری به خانواده مقامات 
خواھند که  گويند و از آنھا می کنند و تسليت می میمراجعه 
گفت مسخره است  يکی از مادران شھدا می  کنند شکايت

  .گويند از ما شکايت کنيد اند خودشان می خودشان کشته
   ٨٨مرداد  ٩  -تھران 

  
شنبه در مشھد به  ھزاران نفر از مردم معترض در روز پنج

  ھا آمدند خيابان
به در مشھد بيش از شن در اعتراضات و تظاھرات روز پنج

ی شاھدان عينی نيروھای  به گفته. سی نفر بازداشت شدند
امنيتی به ھزاران نفر از تظاھرکنندگان که در اطراف پارک 
ملت، ميدان آزادی، ميدان استقالل، بلوار معلم، بلوار سجا و 

.  آزادشھر تجمع کرده بودند، وحشيانه حمله کردند خيابان
دفاع  مزدور در مقابل مردم بیھای  گفتنی است که بسيجی

مسلح به کلت کمری بودند و برای ايجاد رعب و وحشت 
ھای خود را به صورت آشکار در کنار شلوارشان  اسلحه

به نظر شاھدان عينی از طرز استفاده از . قرار داده بودند
اسلحه و بيسيم توسط اين مزدوران کامال مشخص بود که 

رای سرکوب مردم بای ھستند و فقط  افرادی غيرحرفه
  .اند استخدام شده
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  برای رژيم خطرھا، آژير  بازگشايی دانشگاه
فرمانده نيروھای بسيج سپاه پاسداران نظام با نزديک بودن 

ھشدار " تقابل"ھا از احتمال بروز  زمان بازگشايی دانشگاه
ی خود  ھا بايد وظيفه ھنگام بازگشايی دانشگاه: وی افزود. داد

وی در . را در اين باره انجام دھيم و نبايد به فرعی برويم
ی مردم با پايگاه  ھای مسلحانه ی اين مبحث به درگيری ادامه

کوکتل  ۵٠بسيج اشاره کرد و گفت در اين درگيری بيش از 
مولوتف به اين مرکز پرتاب شد و افرادی با اسلحه به سوی 

  . اين مرکز شليک کردند
يورش چينی فرماندھان مزدور سپاه برای  اين سخنان، مقدمه
  . ھا و سرکوب دانشجويان است گاهمسلحانه به دانش

  
 يک کارگر بيکار در جريان سرکوب ھای اخيرقتل 

خرداد در جريان تظاھرات و جنگ و گريز  ٣٠روز 
خيابانی مردم معترض و مخالف نظام سرمايه داری 
جمھوری اسالمی در تھران، کارگر بيکاری به نام سجاد قائد 

سال داشت اھل درود در  ٢٠سجاد که فقط . رحمتی کشته شد
استان لرستان بود و به علت بيکاری و فقر برای پيداکردن 

او ھمراه پسرعمويش در اين . ودکار به تھران آمده ب
پسرعموی سجاد مشغول فيلم . تظاھرات شرکت کرده بود

گرفتن از تظاھرات مردم در نزديکی متروی نواب بود که 
او با موبايلش به . اند ا کشتهر شنيد سرکوبگران يک نفر 

سمت فرد کشته شده رفت اما ديد که اين فرد کسی جز سجاد 
جان باختن  ع شدن ازخانواده سجاد پس از مطل. نيست

آيند و پس از اين در و آن در  فرزندشان به تھران می
داری جسد سجاد را  شوند محل نگه ھای بسيار موفق می زدن

اما قاتالن سجاد برای تحويل جنازه او چھار ميليون . پيدا کنند
انواده سجاد که اين پول را خ. کنند تومان پول مطالبه می

مردم درود پس از اطالع از . ند به درود بازمی گردندنداشت
د و اين مبلغ را شتابن اين حادثه به کمک خانواده سجاد می

قاتالن سجاد با گرفتن اين پول و به شرط آن که . نند تھيه می 
خانواده او از خبررسانی در اين مورد خودداری کنند جنازه 

  )منبع وبالگ رستاخيز ايران( .دھند را به آنان تحويل می
  
  ی باتوم و شکنجه بر اثر ضربهی ديگر  جانباخته دو

تير توسط  ٢۶ساله در روز جمعه  ٢٢مصطفی کيارستمی، 
پس  ھا در تظاھرات اين روز به شدت مضروب شد و بسيجی

او که در اثر باتوم دچار خونريزی . از ساعاتی جان باخت
گيرد و پس از  مغزی شده بود تلفنی با مادرش تماس می

انتقال به بيمارستان کسری تھران ھمان شب جان خود را از 
  . اند  ی مغزی اعالم کرده علت مرگ او را سکته. دھد دست می

ماموران رامين اقازداده قھرمانی، جوان ديگری است که 
ھای بانک کرده و برای  امنيتی وی را متھم به شکستن شيشه
مادرش او را با خود . کنند دستگيری وی به منزل مراجعه می

. گناه است برد تا نشان دھد که فرزندش بی به کالنتری می
شود، اما چنان  چه پس از دو ھفته آزاد می رامين آقازاده اگر

شود و در  حالش بد میشکنجه شده بود که به طور ناگھانی 
برای رامين آقازاده يک . دھد نھايت جان خود را از دست می

  . سر و صدا برگزار شد مراسم ختم بی
  

تھديد کارمندان شرکت آلمانی به اخراج در صورت شرکت 
  در اعتراضات

ف کنا"استريت ژورنال، شرکت آلمانی به گزارش وال 
که در کار مواد ساختمانی در ايران شعبه دارد، " گيبس

کارمندان خود را تحت فشار مقامات ايرانی تھديد به اخراج 
از اين يک  پيش. در صورت شرکت در تظاھرات کرد

آلمانی اين شرکت دو ھفته پيش  - ی ايرانی ساله ٣۴کارمند 
وال استريت ژورنال . در جريان اعتراضات دستگير شده بود

وئيه از سوی مديريت ژ ٢١ای را که در تاريخ  متن نامه
بدينوسيله به : شرکت به کارمندان نوشته شده، چنين نقل کرد

شان  ه عقايد سياسیکنيم ک ی کارکنان خود يادآوری می ھمه
شود و اعمال آنان ھمچنين بر  ھا مربوط نمی تنھا به خود آن

به اين دليل از اين به بعد، . گذارد کار شرکت تاثير منفی می
چنانچه فردی که تحت استخدام ماست در حين تظاھرات عليه 

  ."شود، بالفاصله اخراج خواھد شد حکومت کنونی دستگير
  

تفتيش منزل يک دانشجوی چپ و دستگيری برادر وی به 
  جای او

يش از ظھر امروز، شش نفر با لباس شخصی به منزل علی پ
کانطوری يورش برده و اقدام به تفتيش منزل و ضبط لوازم 

ی حکم به  اين افراد بدون معرفی و ارائه. شخصی او نمودند
اين کار دست زده و برادر کوچک کاظم کانطوری به نام 

ھای  تالش. ابوالفضل را با خود به محل نامعلومی بردند
ی کانطوری برای اطالع از وضعيت و محل  انوادهخ

ی اطالعات  نتيجه بوده و اداره نگھداری فرزندشان تاکنون بی
و نيروی انتظامی قزوين از ھويت افراد امنيتی در لباس 

  . اند اطالعی کرده شخصی اظھار بی
ھای گسترده دانشجويان  علی کانطوری در جريان دستگيری

ھای  ماه در زندان ۵و مدت  بازداشت ٨۶گرا در سال  چپ
ی سوم دادگاه وی قرار  جلسه. حصار در بند بود اوين و قزل

  . است در اواخر ماه جاری برگزار شود
  

ی  در محکوميت حمله) اقليت(سازمان فدائيان ی  اطالعيه
  عراق به مجاھدين

له در اطالعيه ديروز خود، حم) اقليت(فدائيان سازمان 
محکوم نيروھای ارتش و پليس عراق به پايگاه اشرف را 

در اثر اقدامات وحشيانه نيروھای سرکوبگر : "کرد و نوشت
اند که حال  عراقی، بيش از سيصد تن از مجاھدين زخمی شده

  ."تن از آنان وخيم اعالم شده است ٢٠
مسئله مجاھدين و : "اين سازمان در اطالعيه خود خواست

پايگاه آنان در عراق به نحوی بايد حل شود که مجاھدين از 
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خاب محل زندگی و از حق پناھندگی برخوردار باشند حق انت
  ."ھا، بايد تضمين شود و جان و زندگی يکايک آن
به قرارگاه اشرف   حمله) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 

  را محکوم کرد
 ٢٨شنبه  ای در روز سه کانون نويسندگان ايران در اطالعيه

در اين . ژوئيه، تبعيد حمله به قرارگاه اشرف را محکوم کرد
استفاده از  اطالعيه از ھجوم نيروھای ارتش و پليس عراق با

آور و باتوم به ساکنان غيرمسلح در  بولدوزر گاز اشک
در اين . نفر خبر داد ۴٠٠قرارگاه اشرف و مجروح شدن 

کنندگان آورده شده و  ھای اعتصاب اطالعيه ھمچنين خواسته
  :در بخشی از آن چنين آمده

المللی اعضای  در حالی که بر اساس قوانين شناخته شده بين
جاھدين خلق مانند ھر فعال سياسی ديگر اعضای سازمان م

بايد از حق پناھندگی و مصونيت برخوردار باشند و دولت 
عراق و نيروھای آمريکايی که حاکميت دوگانه منطقه را به 
عھده دارند، مسئول تامين امنيت جانی اعضای اين سازمان 

  . ھستند
  

  المللی حقوق بشر در ايران ی مطبوعاتی کمپين بين اطالعيه
ای ضمن  المللی حقوق بشر در ايران در اطالعيه کمپين بين

اعتراض به خشونت نيروھای امنيتی، استفاده از گاز 
اين کمپين . ھای گسترده را محکوم کرد زداشتآور و با اشک

تر ھيات حقوق بشر سازمان  باز ھم برحضور ھر چه سريع
ملل متحد به رياست دبير کل سازمان ملل در ايران برای 
توقف خشونت و بررسی حوادثی که تاکنون در ايران اتفاق 

  .  افتاده، تاکيد کرد
  

  بازداشت يک عضو مدرسين حوزه علميه قم
يکی از اعضای مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در 

وی به . مرداد دستگير شد ٩شنبه  بھشت زھرا در روز پنج
  .ھمراه موسوی تبريزی در اين محل بود

  
  تصويب طرح تحريم بنزين ايران در سنای آمريکا

ھای  ی آمريکا طرح منع خريد نفت خام از شرکتمجلس سنا
ھای نفتی برای ايران را  تامين کننده بنزين و فرآورده

اين طرح بعد از از تصويب مجلس نمايندگان . تصويب کرد
 ٢٠و امضای رئيس جمھور آمريکا و بعد از نشست گروه 

ی اتمی کوتاه  در سپتامبر در صورتی که ايران بر سر مناقشه
ايران اگر چه يکی از  .اجرا درخواھد آمدنيايد، به 
ھای بزرگ نفت است، اما به علت ظرفيت ناکافی  صادرکننده
  .درصد نفت خود را وارد کند ۴٠ھا مجبور است  پااليشگاه

  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  بر جمھوری اسالمی مرگ
  
  

  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 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
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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