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  فضای امنيتی تھران در امروز

گزارش شده است که از صبح زود، مأمورين رژيم در ميدان 
چنين  ھم. اند ھای منتھی به آن مستقر شده انقالب و خيابان

يدان به چشم ھا نيروی نظامی نيز در م ھا و ون اتومبيل
ھای مأمورين برای جلوگيری از اجتماع و  گله. خورند می

تظاھرات مردم که قرار است عصر برگزار شود، به 
  .اند ھا اعزام شده خيابان

دست ھستند به مسافت کوتاھی ه بم ھا در حالی که باتو آن
  .ايستاده و قصد ارعاب مردم را دارندنسبت به ھمديگر 

مانند يگان رژيم، ی سرکوبگر نيروھا ١۵:  ۵٠ از ساعت
ھا از ميدان  بسيج و لباس شخصی ويژه، سپاه پاسداران،

در  یعصر تا ونك و فاطم لیو عصر و از یانقالب تا ول
  .اند متری مستقر شده ۴فاصله 

انتظامي و  یھا نيرو نيز در سر چھاراه یدر ونك و فاطم
 یفرع یھا سر خيابان. اند يگان ويژه مستقر كرده ینيروھا

  .اند ايستادهھمراه با موتور ) یسپاه شخص(بسيجی دو 
  

  ھای امروز تھران درگيری
ھای  عليرغم تمام تمھيدات رژيم و ارسال گلهامروز نيز 

در نقاط مرکزی ھزاران تن از مردم، ھا،  سرکوب به خيابان
ھای  اعتراضات در ميدان .تھران دست به اعتراض زدند

. بودند، ھفت تير، ونک، انقالب و فاطمی متمرکز عصر ولی
، ، پارک ساعیآباد آباد، سعادت اما اخبار درگيری در يوسف

  .شد گزارش مینيز ... و آباد جمھوری، جنت
مرگ بر "، "مرگ بر ديکتاتور: "از  بودعبارت  شعارھا
  ...و" ای قاتله، واليتش باطله خامنه"، "ای خامنه

نيروھای سرکوب برای متفرق کردن مردم، به ضرب و شتم 
برای آور روی آوردند، اما مردم نيز  آنان و شليک گاز اشک

ھای  به ھم زدن آرايش نيروھای سرکوبگر به صورت گروه
دھند و به جنگ و گريز  چند ده نفره تقسيم شده و شعار می

  .دھند خيابانی ادامه می
ھا به  شخصی  نيروھای گارد ويژه، سپاه، بسيج و لباس

ھای  صورت دو نفره سوار بر موتور با باتوم به صورت گله
سياری ببرند که در نتيجه  يورش می ده تا پانزده نفره به مردم

صدای شليک گلوله نيز در شھر به گوش  .اند زخمی شده
  .رسيده است

جمع مردم در بھارستان ھايی مبنی بر ت ھمچنين گزارش
وجود داشت، که به درگيری مردم و نيروھای انتظامی 

منطقه شد که در  در تويتر گزارش میامروز . انجاميد
  .به وقوع پيوسته استھايی  درگيریآباد تھران نيز  نازی

نيز امروز به علت نقص فنی در کرج  –متروی تھران 
از مردم شعار  صدھا نفر ايستگاه چيتگر متوقف شد و

نصر من هللا و فتح قريب، مرگ بر اين دولت : "دادند می
وھای سرکوبگر خود را به مترو رسانده و نير". مردم فريب

  .گرفتند ھايشان را می ضمن ضرب و شتم آنان، موبايل
چنان در تھران درگيری و جنگ  تا ھنگام تنظيم اخبار، ھم

  .گريز مردم با نيروھای سرکوب رژيم ادامه داشت
  

  كارگران ايران خودرو جاده كرج را مسدود كردند
کارگران  ١٨:  ٣٠ساعت شد،  گفته میدر اخبار تويتر، 

ايران خودرو جاده کرج را مسدود کرده و شعارھای ضد 
  .حکومتی سر دادند

  
جمھوری اسالمی، نه يک کلمه کم نه يک کلمه : موسوی

  زياد
، "نيوز قلم"گويی با سايت خود،  و ميرحسين موسوی در گفت

: گفت" جنبش سبز"در مورد شعارھای مرداد،  ١٠به تاريخ 
شعارھايی مورد حمايت راه سبز ميليونی مردم است که "

خواسته مردم . فراتر از قانون اساسی جمھوری اسالمی نرود
دفاع از جمھوريت نظام در کنار اسالميت آن است و شعار 
جمھوری اسالمی نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد در بيان 

  ."اين جنبه از مطالبات آنان نقش راھبردی دارد
شان که در  استيفای حقوق"ھای مردم را به  وی خواست

  .محدود کرد" گذشته پايمال شده است انتخابات
که خواھان  اند گاه نگفته طلبان ھيچ موسوی و اصالح

اما اين بار به صراحت . تمام حقوق مردم ھستند" استيفای"
موسوی راه خود و جنبش سبز را از توده مردمی که 

. کند تر از الغای انتخابات دارند، جدا می ھايی بيش خواست
ھا  بيش از پيش با حضور در خيابانتوده مردمی که ھر روز 

ھا نه  دھند که مسئله آن و به خطر انداختن جان خود، نشان می
موسوی و يارانش است و نه حفظ نظام " گيری قدرت"

آنان اکنون به دنبال کسب تمام حقوق خود . جمھوری اسالمی
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از رژيم سی ساله جنايت و فقر و نکبت جمھوری اسالمی 
  .ھستند

شعار مرگ "د و شاھد بود اگر کسانی به اتھام بايد منتظر بو
طلبان پيش  دستگير شوند، اين اصالح" بر جمھوری اسالمی

بنامند و خواھان " گر اغتشاش"، آنان را "گرايان اصول"از 
محاکمه و اعدام و کشتار آنان شوند، ھمان گونه که در زمان 

  .اند در دست داشتن قدرت کرده
  

  شدگان ھای بازداشت تھديد خانواده
تعدادی از فعاالن نمايشی  س از برگزاری ناگھانی دادگاهپ

ھای اين فعاالن سياسی به شدت  خانواده، سياسی و مطبوعاتی
اند که در صورت ھر  تحت فشار قرار گرفته و تھديد شده

ان، شرايط عزيزان دربندشان ای از سوی آن گونه مصاحبه
  .تر خواھد شد سخت

کرده است،  ھا برقرار ھايی که رژيم با اين خانواده در تماس
ھمسرانتان را به آنان گفته شده که اگر بعد از ھر مصاحبه، 

به . به تلويزيون خواھيم برد تا اظھارات شما را تکذيب کنند
ھا و  يکی از اين خانواده ھا گفته شده که مصاحبه

رسانی شما در باره ھمسرتان باعث سنگين تر شدن  اطالع
  .تر شدن شرايط او در زندان خواھد شد پرونده او و سخت

  
  اش به خانوادهبازداشتی ديگر تحويل جسد يک 

شنبه ھفته گذشته توسط پليس  جسد لقمان بختياری که روز سه
اش  دستگير شده بود، پس از چند روز به خانواده ھشترود

  .شد تحويل داده 
به گفته خانواده مقتول، روی بدن او جای گلوله نبوده و علت 

لقمان بختياری . دستگيری و مرگ وی نيز روشن نيست
  .ساکن يکی از روستاھای مھاباد بوده است

  
  کشته و زخمی شدن چند کاسبکار مرزی در سقز

بر اثر تيراندازی نيروھای نظام در پايگاه  روز دھم مرداد،
سقز به يک دستگاه " سرشيو"از توابع " حسن ساالران"

نان کشته و دو تن نيز زخمی اتومبيل کاسبکاران، يکی از آ
  .ساله بوده است ٢۵و مقتول، انور اقبالی  کاسبکار .شدند

ای فقير بوده و برای تأمين معيشت به شغل داد  او از خانواده
نيروھای نظام اتومبيل . د کاال در مرز روی آورده بودو ست

  .اند کاسبکاران را نيز توقيف کرده
  

  مقابل زندان اوين و دادگاه انقالبھا در  تجمع امروز خانواده
 ١٢صبح تا  ٨ھا از ساعت  نفر از خانواده ٩٠امروز حدود 

ظھر در داخل و بيرون دادگاه انقالب تجمع کردند و منتظر 
  .اعالم اسامی عزيزان خود برای کفالت يا وثيقه شدند

خانواده ھستند که از عزيزان خود  ١٣ھا  در ميان اين خانواده
گفتند که در اين مدت به تمام  آنان می. رندھيچ خبری ندا

ھا و پزشک قانونی و حتا  ھا و بيمارستان کالنتری

اند، اما ھيچ کجا اثری از عزيز  زھرا مراجعه کرده بھشت
  .اند خود نيافته

ھا دست سعيد  ھا آن بود که پرونده ترين اعتراض خانواده بيش
از مرتضوی و حسن زارع معروف به حسن حداد ھستند که 

  .جنايتکاران عليه بشريت ھستند
نفر جمع  ۶٠در سالن مالقات و درب دژبانی زندان اوين نيز 
در ميان آنان . شده و خواھان مالقات با بستگان خود بودند

ھايی وجود داشتند که خواھان خبرگيری از  نيز خانواده
  . عزيزان خود بودند

  
ثر باختگان بر ا بررسی نمايشی پرونده چھار تن از جان

  المللی فشارھای بين
جان باخته در اعتراضات اخير  ٣۶۵در حالی صحبت از 

ھايی که از عزيزان دستگير شده  است و ھنوز ھستند خانواده
خود خبری ندارند، معاون دادستان تھران اعالم کرد، پرونده 
چھار کشته شده در اعتراضات اخير در دادسرای جنايی 

ر، اين چھار پرونده از به گفته اين مزدو. شود بررسی می
ھايشان اعالم  شدگانی انتخاب شده که خانواده ميان کشته

المللی  ھا در جوامع بين شکايت کرده و بيش از ديگر پرونده
  .اند طرح شده
ھايی که ظاھرا قرار است بررسی شوند، عبارت است  پرونده

گرچه اين خانواده (سھراب اعرابی، امير جوادی فر، : از
االمينی، ندا آقا  ، محسن روح)نکرده است ھنوز شکايتی

  .سلطان
  

  قطع پيامک ايرانسل
شب گذشته ايرانسل به تمام مشتركان خود پيامكي با اين 

، سيستم پيامك شما ظرف یمشترك گرام": مضمون فرستاد
ساعت آينده قطع خواھد شد و مكالمات شما نيز با اختالل  ٧٢

به زبان ديگر، تا پايان مراسم تحليف ." دھمراه خواھد بو
  .سيستم پيامک قطع خواھد بود

  
محمود صالحی در بيمارستان تامين اجتماعی سقز بستری 

 شد
در بيمارستان  یمحمود صالح ١٣٨٨روز شنبه دھم مرداد 

  .شد یسقز بستر یتامين اجتماع
دليل محروميت از ه ب ، فعال کارگری،محمود صالحی

برد،  مداوای موثر در طول يک سالی که در زندان به سر می
عدم مداوای کليه، . شدت آسيب ديداش به  تنھا کليه باقی مانده

بر قلب وی نيز تاثير گذاشته بود و در حال حاضر از 
  .برد ناراحتی کليه و روده رنج می

 
  تبرئه شدند یفعاالن كارگر

حسين ، عضو ھيئت مديره سنديكا یگوھر یابراھيم نوروز
 ،و عضو كانون مدافعان حقوق كارگر بازنشسته یغالم

زير  یاز فعالين كارگر یعضو جمع یعليرضا عسگر
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سال  یكه به ھمراه محسن حكيم یھمكار یمجموعه شورا
ھر  یدستگير شده و با قرار وثيقه برا گذشته در پارك چيتگر
مرداد  ۴ روز يكشنبه زاد شده بودند، آچھار نفر يك سند منزل

 دادگاه انقالب محاكمه شدند و در ھمان دادگاه ٢٨در شعبه 
  .بعد از دفاع تبرئه شدند

  
  "آی تی آی"سرگردانی کارگران 

، صنايع مخابراتی "آی تی آی"کارگر کارخانه  ٩٠٠حدود 
. اند نزديک به شش ماه است که حقوق نگرفته راه دور ايران،

اين کارگران دو ھفته پيش تحصن کرده و خواھان دريافت 
قه خود شده بودند، اما با وجود وعده و وعيدھای حقوق معو

  . ھا نيست فراوان ھنوز خبری از حل مشکالت آن
كارگران اين كارخانه از : گويد يکی از کارگران کارخانه می

 یقرار دارند به طور یدو سال پيش تحت فشار شديد اقتصاد
 یاز كارگران تابستان سال گذشته اقدام به خودكش یكه يك

  .نجات پيدا كرد یوسيله كارگران از مرگ حتم كرد كه به
  

سال اخير دروغ  ۴ھای کارگری در  درصدی تشکل ٨١رشد 
  محض است

سيد محمد جھرمی، وزير کار و امور اجتماعی رژيم اعالم 
درصد  ٨١سال گذشته  ۴ھای کارگری در  کرد که تشکل

 ٢٩۵٨تا پايان تير ماه امسال از  ٨۴رشد داشته و از سال 
  .تشکل افزايش يافته است ۵٣٧٠تشکل به 

رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری،  اما حسن صادقی،
ھای  اين ادعا را دروغ محض خواند و گفت حتا اگر تشکل

الحالی مثل مجمع نمايندگان کارگری  و معلوم" دولت ساخته"
را نيز به عنوان نھاد صنفی و مستقل کارگری به حساب 
آوريم، باز ھم در اين چھار سال شاھد رشد منفی نھادھای 

  .ستيمصنفی کارگری ھ
بر عکس اظھارات اين مقام وزارت : وی در ادامه افزود

سال گذشته بيش از ھر زمان  ۴ھای کارگری در  کار، تشکل
و . اند ديگری محتاج و گوش به فرمان وزارت کار شده

کارگران حتا برای آب خوردن ھم ملزم به اخذ مجوز از 
  .اند وزارت کار بوده

به کارگران حتا اجازه اين ادعا وزير کار در حالی است که 
برگزاری مراسم روز کارگر نيز داده نشده و نمايندگان به 

در برابر تغيير مصوبه دستمزدھای " منتخب"اصطالح 
  .اند شورای عالی کار ھم سکوت کرده

  
  دھند ھا به دانشجويان خوابگاه نمی دانشگاه
اند که درباره ارائه خوابگاه به  دانشگاه اعالم کرده ١٠٧

دانشگاه علم و صنعت . پذيرفته شدگان کنکور تعھدی ندارند
. دھد م کرده است که به دختران دانشجو خوابگاه نمینيز اعال

اند،  برخی نيز شرايطی را برای دادن خوابگاه اعالم کرده
ھای دو يا سه رقمی و  مانند ممتاز بودند، دارا بودن رتبه

  .ھای زير ھزار رتبه

ھا  که تعھد اسکان دانشجويان را در خوابگاه يیھا دانشگاه
 دانشگاه بوعلي سينا ،الزھرادانشگاه : اند دار نشده عھده

ھمدان، دانشگاه صنعتي ھمدان، دانشگاه صنعتي کرمانشاه، 
دانشگاه بھشتي، دانشگاه تربيت معلم تھران، مرکزآموزش 

جھرم، دانشگاه قم، دانشگاه اروميه و دانشکده علوم  یعال
ی، دانشگاه دانشگاه مراغه، مرکز آموزش عالی اقتصاد
رشت، دانشگاه  ن، دانشگاه گيالنگرگا دانشگاه گلستان. جھرم
، دانشگاه بيرجند، بابلسر خرم آباد، دانشگاه مازندران لرستان

 یمرکز آموزش عالدانشگاه زابل دانشگاه باھنر کرمان، 
اين دانشگاه فقط براي دانشجويان دختر خوابگاه (بافت 

 یکز آموزش عال، مر)خودگردان در نظر گرفته است
بناب، دانشکده علوم  یندسو مھ یکازرون، دانشکده فن

کز ، مرتھران )یدادگستر( یو خدمات ادار يیقضا
انشگاه علوم د. در علوم پايه زنجان یتحصيالت تکميل

 یصنعت یھا ، دانشگاهیسار یکشاورزي و منابع طبيع
اميرکبير و خواجه نصير نيز اعالم کرده اند فقط به 

ت و دانشجويان دوره روزانه آن ھم در صورت وجود امکانا
  .ددھن یمقدورات خوابگاه م

  
  اعتراض نشريات دانشجويی به بازداشت دانشجويان

ھفت نشريه دانشجويی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
زنی  گيری دانشجويان و اتھام شوند، گروگان تھران منتشر می

  .اند را محکوم کرده و بر مقاومت خود تأکيد کرده
چونان اقوام بدوی به "اينان : دان آنان در اطالعيه خود نوشته

برند و تا در  محل تحصيل و زندگی دانشجويان يورش می
کشند و تالش  شکنند و به آتش می زنند و می توان دارند می

کنند با بازداشت و در واقع به گروگان گرفتن دانشجويان،  می
دانشگاه را از اعتراض به خيانت صورت گرفته و فضای 

شده باز دارند، غافل از اينکه اين بار  نظامی و خفقان ايجاد
سرکنگبين صفرا خواھد فزود و فارغ از اين حقيقت که 
 ".طوفان درو خواھد کرد، آن کس که باد بکارد

ايم و گروگان بودن  ما ايستاده : "در ادامه آمده است
يش فرو نخواھد برد بلکه خشم دوستانمان نه تنھا ما را در خو

ھايمان  د کرد و بر استواری گاممان را مضاعف خواھ مقدس
ما را با اين شب تار سخنی از سر البه و . خواھد افزود
مان محمدرضا  ھای او بايد بداند که يا ھمکالسی. زاری نيست

جالئی پور، سميه توحيدلو و حسام سالمت را به سرعت آزاد 
ته از دانشجويان خواھد کرد و يا پاسخی درخور و شايس

  ."ددريافت خواھد کر
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی

  مرگ بر جمھوری اسالمی



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ١٢  )اق

  

  
  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  
شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای يکھای راديو در روز 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

 .ھای قبل پخش خواھد شدروز
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

  يزاسيونپوالر
FEC  

Symbol 
rate 


