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  شنبه گزارشی از تظاھرات و اعتراضات پنج

صدھا نفر پنجشنبه شب، در ميدان ونک دست به تظاھرات 
، "مرگ بر ديکتاتور"اعتراضی زدند و شعارھای 

ھا  به گزارش. سر دادند... و" نژاد، استعفا، استعفا احمدی"
کنندگان حمايت  ھا نيز با بوق زدن، از تظاھرات اتومبيل

  .کردند می
ھايی نيز اطراف ميدان ونک بين مردم و پليس ضد  رگيرید

زمان با آن، بيش از ھزار نفر ھم  ھم .شورش رخ داده است
  .عصر به تظاھرات پرداختند در ميدان ولی
ھای منتھی به آزادی، جمھوری و اسکندری،  در خيابان

به صورت  ٢٢صادقيه، پونک، ستارخان، مردم از ساعت 
ھای چند صد نفری به خيابان آمده و  محله به محله در درسته

  .دادند ھا شعار می بام ای نيز در پشت عده. دادند شعار می
عالوه بر آن در مناطق مرکزی و جنوبی شھر مانند انقالب، 

ھا ريخته و مأموران را غافلگير  فاطمی، امام حسين به خيابان
  . کردند

بام در مناطق ميرداماد،  صدای شعارھای مردم در پشت
آباد، ونک، ھفت  يدخندان، تجريش، تھران پارس، جنتس

به  ٢٢:  ٣٠تير، فاطمی، مطھری، شوش و مولوی تا ساعت 
  .خورد گوش می

ای برقرار بود و  نشده  ديشب در شھر حکومت نظامی اعالم
انبوھی نيروھای سرکوبگر گارد ويژه، پاسداران، بسيج و 

که ھا در شھر حضور داشتند و به مردمی  لباس شخصی
ھا را مورد  کردند و آن کردند، وحشيانه حمله می اعتراض می

ھا تن زخمی  ھا، ده در اين يورش. دادند ضرب و شتم قرار می
عالوه بر آن نيروھای سرکوب رژيم به . اند شدهو دستگير 

ھمبستگی خود را با ھايی که با بوق زدن،  اتومبيل
شه حمله کرده و شيدادند،  کنندگان نشان می تظاھرات
در برخی از مناطق مانند خيابان . شکستند ھا را می اتومبيل

دادمان در شھرک غرب تا حوالی نيمه شب صدای 
  . شد تيراندازی شنيده می

مصممانه به مقاومت خود ادامه در تجمعات ديروز، مردم 
ھای زباله را  آور، سطل دادند و برای مقابله با گاز اشک می

  .زدند آتش می
رژيم، " انتخابات"عتراضات پس از گرچه در تمام ا

زحمتکشان حضور داشتند، اما آن چه در گزارشات اخير به 

ھای پايين و  خورد، گسترش اعتراضات در محله چشم می
  .نشين تھران است زحمتکش

  
http://www.youtube.com/watch?v=2CET6S2f3

_M  
  

http://www.youtube.com/watch?v=E76dwqxCl
Gc  

  
  بازداشت دست کم ده نفر در مراسم چھلم کيانوش آسا

به گزارش خبرگزاری ديده بان حقوق بشر کردستان، مراسم 
ی ُكرد يارسان كه طی  چھلم كيانوش آسا، دانشجوی نخبه

اخير در تھرانن جان باخت، عصر ديروز با حضور  يعوقا
شھروندان كرمانشاھی در تاالر  بيش از ده ھزار تن از

مراسم جمعيتی بالغ  بعد از پايان. عباسيه اين شھر برگزار شد
 ھزار نفر از شركت كنندگان از درب تاالر در ميدان ۵بر 

شھرداری به سوی باغ فردوس كرمانشاه جھت حضور بر 
  .كردند ر كيانوش آسا حركتسر مزا

ھايی از كيانوش آسا و  راھپيمايی مردم با حمل عكس
بدون سر دادن شعار بود اما مأموران  ھای گل و شاخه

مردم به سمت باغ  ی راه مانع از حركت انتظامی در ميانه
در نتيجه گروھی از جمعيت متفرق اما . فردوس شدند

  .ا رساندندديگر خود را به سر مزار كيانوش آس گروھی
شھيد با نواختن  مردم با تجمع بر سر مزار اين دانشجوی 

) يارسان(ھمخوانی سرودھای آئينی اھل حق  تنبور به
كه برادر بزرگ كيانوش  در پايان مراسم ھنگامی. پرداختند

 بود  جھت تشكر از شركت كنندگان مشغول سخنرانی
ن با حمله به وی و ديگر شركت كنندگا ماموران انتظامی 
متفرق نمودن مردم  مراسم شده و برای  باعث ايجاد تشنج در

ھمچنين بيش از ده نفر  .معترض از گاز فلفل استفاده نمودند
بستگان  از شركت كنندگان در اين مراسم از جمله چند تن از

  .كيانوش آسا توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند
  

http://www.youtube.com/watch?v=JerM9u8vZ
MM 
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http://www.youtube.com/watch?v=HMmKaMt
YhBg  

  
  پنجاه روز بالتکليفی دانشجوی اصفھانی در زندان

 ۵٠امير محسن محمدی، دانشجوی رشته ارتباطات بيش از 
وی در . برد ز است که در زندان در بالتکليفی به سر میرو

خرداد دستگير شد، در حالی که به داليل شخصی  ٢۵روز 
  . ھيچ فعاليتی در اتفاقات بعد يا قبل از انتخابات نداشته است

ھای رسيده به مجموعه فعاالن حقوق بشر،  طبق گزارش
اميرمحسن محمدی از وضعيت جسمانی خوبی برخوردار 

  .شکالت جدی سالمتی در زندان داردو منيست 
  

فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران خواھان آزادی 
  نگاران شد روزنامه

فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران از مقامات ايران 
خواست از ارعاب روزنامه نگاران دست برداشته و ھمه 

  .آنان را آزاد کند
گاران، ادان وايت، دبير کل فدراسيون بين المللی روزنامه ن

ای بستن دفتر انجمن روزنامه نگاران ايران  با انتشار بيانيه
به . را که توسط افراد مسلح صورت گرفت، محکوم کرد

نگاران ايران  گفتۀ اين بيانيه، بستن دفتر انجمن روزنامه
  .حاوی پيام ھولناکی برای آزادی بيان در ايران است

  
ری کارگران روکش چوبی ايران در پيش اعتراضات کارگ

  است
کارگران شرکت روکش چوبی ايران چھار ماه است که 

تعداد اين کارگران به . اند مطالبات خود را دريافت نکرده
ترس از شروع اعتراضات کارگری تا به . رسد نفر می ۵٠٠

ھای وابسته به کارفرما و دولت موسوم  آنجا رسيده که تشکل
ای به  می کار و انجمن اسالمی طی نامهبه شوراھای اسال

اند که عدم پرداخت مطالبات  استاندار قزوين ھشدار داده
ھای کارگری به ھمراه داشته  تواند اعتراض کارگران می

  . باشد
  

  قتل ھفت وکيل زندانيان اعتراضات اخير
امروز به نقل از منابع خود در " اورشليم پست"روزنامه 

وکالت وکيل که  ھفت که درون ايران خبر داده است
 ،بودند دستگيرشدگان اعتراضات پس از کودتا را قبول کرده

تبريز به قتل  طی روزھای گذشته در شھرھای مشھد و
طبق اين گزارش پنج نفر از اين وکال در شھر  .اند رسيده

  .اند به قتل رسيده تبريز و دو نفر ديگر در مشھد
اند به علت  رسيده تن از پنج وکيلی که در تبريز به قتل سه

زندان جان خود را از دست دادند، و  جراحات وارده در
شان تحويل  ھای اجساد آنان طی دو روز گذشته به خانواده

 اورشليم پست به نقل از منابع خود در تبريز. داده شده است
نويسد که اين سه نفر قبل از مرگ به شدت مورد ضرب  می

صورت آنان  يیه شناساتا حدی کو شتم قرار گرفته بودند، 
از سوی . است حتا برای خانواده شان بسيار مشکل بوده

اند تحت  ديگر دو وکيل ديگری که در تبريز به قتل رسيده
 به گزارش. اند اعدام شده ساختگی تملک مواد مخدر، عنوان

ھای گذشته  خبرنگار اورشليم پست اين پنج نفر طی ھفته
اند، و  ر بسيار فعال بودهاعتراضات اخي برای آزادی زندانيان

ھا توسط دولت ھمين  آن رسد دليل به قتل رساندن به نظر می
  .ھا بوده باشد فعاليت

مشھد نيز دو وکيل تحت شرايط  از طرف ديگر، در شھر
مواد مخدر  مشابھی، يعنی با اتھامات ساختگی در ارتباط با

اين گزارش ھمچنين . به اعدام محکوم و به قتل رسيدند
که دولت جمھوری اسالمی اخيرا وکال را تحت  کند میاضافه 

که بسياری از  يیتا جا فشار و تھديد شديد قرار داده است
آنان  ھای شدگان و دخالت در دادگاهتگيرآنان از کمک به دس

  .کنند وحشت دارند و خودداری می
  

ی معروف راک خواھان آزادی زندانيان سياسی در  خواننده
  ايران شد

ی معروف راک در آمريکا طی فراخوانی  ندهستينگ، خوان
خواھان اعتراض ھمگانی به سرکوب سياسی و نقض حقوق 

بازداشت : در اين فراخوان آمده است. بشر در ايران شد
آمريکايی، کيان تاجبخش و صد نفر  -نادرسِت محقق ايرانی 

سياسِی حرکت دمکراتيِک کنونی در ايران سزاوار  از فعاالن
  .مه ماستتوجه بی درنگ ھ

کنند  من از تمام کسانی که در جوامع دمکراتيک زندگی می
برعليه سيستم کنونِی رژيم ايران که با  کنم که درخواست می

را تھديد به  سرکوب سياسی و نقض حقوق بشر فعالين
بدون آزادی بيان و  .کند ندای اعتراض بلند کنند سکوت می

  .دمکراسی واقعی امکان پذير نيست حق اعتراض
  

  آزادی دو نفر از اعضای ستاد موسوی 
 علی وفقی و حسين نيکخواه، دو عضو جوان ستاد انتخاباتی

ميرحسين موسوی که ماه قبل بازداشت شده بودند، عصر 
  .چھارشنبه آزاد شدند

به گزارش موج سبز آزادی، اين دو از اعضای جوان ستاد 
زندان اوين  ٢٠٩موسوی بودند که تا پيش از اين در بند 

  .شدند نگھداری می
  

  شوند ھای رژيم محاکمه می فردا بيش از ده متھم در بيدادگاه
ای خبر  بيدادگاه انقالب اسالمی تھران در اطالعيه ١۵شعبه 

ی متھمان حوادث اخير  جلسه محاکمه داده است که دومين
جلسه بيش از  مرداد برگزار می شود و در اين ١٧روز شنبه 
  .آنان محاکمه می شوندده نفر از 

به گزارش خبرگزاری مھر، نخستين جلسه دادگاه حدود صد 
اخير روز شنبه ده مرداد در سالن  نفر از متھمان حوادث
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شده بود و  اجتماعات اداره کل دادگستری تھران برگزار
  . مرداد برگزار شود ١۵قرار بود جلسه بعدی روز پنجشنبه 
سيدگی پرونده قرار دارند اسامی متھمانی که فردا در نوبت ر

  .اطالعی در دست نيست
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
  

  نان، مسکن، آزادی، حکومت شورايی
  

  
  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 

  
شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا

  .خواھد شدھر ھفته پخش 
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
دمکراسی شورايی از مشخصات  ھای راديو برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org  
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 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون
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