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  تير در شھرھای مختلف جھان ١٨تظاھرات 

ھا در ايران در  تير و اعتراض به سرکوب ١٨به مناسبت 
بسياری از شھرھای مختلف جھان اعالم تظاھرات شده 

  : است، از جمله
  

  آلمان
، از رودلف پالتز به سمت ميدان ھوی ١٧ساعت : کلن

  مارکت
  ، برايت شايد پالتز18ساعت : برلين
  ، شتاخوس در نزديکی کارل پالتز١٩: ١۵: مونيخ

، مقابل کنسولگری جمھوری ١٧پنجشنبه، ساعت : ھامبورگ
  اسالمی ايران

  
  انگلستان

، جلوی سفارت ايران، پرنسس گيت، ١۶ساعت : لندن
  )روبروی ھايدپارک( ٧کنزگتون لندن، اس دبليو 

  
  ژاپن
  ١۴مقابل وزارت خارجه ژاپن، ساعت : توکيو

  
  استراليا
، مقابل سفارت ايران در کنبرا، راھپيمايی ١۶ت ساع: سيدنی

  از مارتين پليس 
  

  سوئد
  ، ميدان گوستاو آدولف١٨ساعت : گوتنبرگ

  
  درنگ سرکوب شد کانون نويسندگان ايران خواھان پايان بی

آميز  ھای گذشته و در پی اعتراضات مسالمت طی ھفته
آميز و موج کشتار  خونين و خشونت خردادماه، برخوردھای

دور . است ای گسترده يافته دستگيری و سرکوب دامنهو 
شود؛  سازی از سر گرفته می گيری و تواب ای از اعتراف تازه
سرنوشت بسياری از دستگيرشدگان و ناپديدشدگان  از

ی  باختگان اجازه ھای جان خانواده اطالعی در دست نيست؛
گيرد؛  فزونی می ھا کنند؛ نگرانی برگزاری مراسم پيدا نمی

 ھای فرمايشی، کند و در رسانه فريبی بيداد می نسور و عوامسا

با تحريف و قلب واقعيت، جای جانی با قربانی عوض 
  .شود می

شدت محکوم  کانون نويسندگان ايران وضعيت موجود را به
ی سرکوب و  تر چرخه ھر چه سريع کند و خواستار توقف می

شدگان،  بازداشت قيد و شرط آزادی سريع و بی . کشتار است
پايان بخشيدن به فضای آکنده از رعب و وحشت، توقف آزار 

ی دستگيرشدگان، و معرفی و محاکمه آمران و  شکنجه و
  .فوری ما است عامالن فجايع اخير خواست

  !درنگ پايان دھيد ھا بی به سرکوب
١٣٨٨/۴/١۶  

  
  ی دفاع از آزادی حقوق بشر ی جامعه اطالعيه
ای با اشاره به حالت  اطالعيهی دفاع از حقوق بشر در  جامعه
ضد امنيتی که بر جامعه ايران تحميل  - العاده و جو پليسی فوق

در بخشی . نفر را اعالم کرد ٢۵٠٠شده، بازداشت بيش از 
  : از اين اطالعيه آمده است

اند که از بين آنان صدھا تن در  تن دستگير شده ٢٠٠٠حداقل 
ھرات مسالمت زمره ناپديد شدگان ھستند که در جريان تظا

نيروھای انتظامی دستگير  آميز توسط بسيجيان، پاسداران و
يا مجروح  دانند که آنان کشته ھايشان نمی اند و خانواده شده
اين مجمع از . برند اند و يا اين که در زندان به سر می شده

  شان دستگير يا ناپديد شده تمام کسانی که يکی از بستگان
صات کامل وی را ھر چه است، درخواست کرده تا مشخ

شان ارسال کنن تا صورت تکميلی  زودتر برای
آدرس . شدگان به دو نھاد سازمان ملل فرستاده شود بازداشت

   lddhi@wanadoo.fr: ميل -ای
  

 ی افراد آزاد شده در اسرع وقت محاکمه
ھای وابسته به دولت، در تيتر اخبار خود  در حالی که رسانه

کنند، و به زندانی  فر صحبت میاز آزادی بيش از ھزار ن
کنند، محمود ساالرکيا،  پانصد نفر اشاره می" تنھا"بودن 

معاون دادستان تھران در روز چھارشنبه اعالم کرد، نه تنھا 
برند به اقدام عليه امنيت  کسانی که ھنوز در زندان به سر می

ی سريع افرادی خبر داد که  اند، بلکه از محاکمه ملی متھم شده
  .اند رار آزاد شدهبا ق
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ھايی را  نگذاريم رژيم جنايت: ی شصت زندانيان سياسی دھه
  که بر ما روا داشت، تکرار کند

ای  ی شصت طی بيانيه ھا نفر از زندانيان سياسی دھه ده
ضمن اشاره به روند اعتراضات مردمی، ھمپياله بودن  

ھای درون رژيم و سرکوب گسترده، از مردم آزاديخواه  جناح
سر جھان خواستند، با تمام توان خود در راه  آزادی سرا

  . زندانيان سياسی مبارزه کنند
  : در بخشی از اين بيانيه آمده است

رسد،  ای که ھم اکنون از ايران می کننده گزارشات نگران"
دھند که اين دستگيرشدگان ھمانند تمام زندانيان  نشان می

حت شکنجه و سياسی ايران، به ويژه زندانيان دھه شصت، ت
ھای روحی و  فشار قرار دارند؛ تعدادی از آنان تحت شکنجه

" جرم"اند تا به  ھای تلويزيونی کشانده شده جسمی به نمايش
  .ناکرده اعتراف و توبه کنند

ما، زندانيان سياسی سابق، که در دھه شصت ساليان زيادی 
خويی  ھای رژيم به سر برديم و سفاکی و درنده چال را در سياه

ايم، اين شرايط را  ژيم را با پوست و گوشت خود حس کردهر
  .شناسيم به خوبی می

" ضد انقالب"و " االرض مفسد فی"دانيم اتھاماتی چون  می
  چه عواقبی در پی دارد؛... و
تحت چه شرايطی گرفته " اعترافات تلويزيونی"دانيم  می
ھای  مخالفان، از چه شکنجه" ارشاد"شوند و رژيم برای  می
دانيم شرايط زيست اين تعداد  گيرد؛ می ای بھره می رحمانه بی

نگذاريم رژيم، ... زياد دستگيرشدگان تا چه اندازه وخيم است
ھا،  گاه ھا و شکنجه دور از انظار عمومی و در خلوت زندان

ھايی را که بر ما روا داشت،  با زندانيان سياسی، جنايت
  ."تکرار کند

  
  الملل عفو بيناعتصاب غذا در مقابل سازمان 

ھای اخير در مقابل دفتر  جمعی از معترضان به سرکوب
الملل در لندن تحصن و اعتصاب غذا  سازمان عفو بين

ی اين سازمان  ديوری دايک مسئول بخش خاورميانه. اند کرده
. در اين رابطه گفت، ابراز ھمبستگی مردم قابل درک است
ردم آنچه قابل درک نيست اين است که يک گروه از م

  . شان آميز نظرات دستگير شوند تنھا به دليل بيان مسالمت
ھای اين جمع  کنندگان در رابطه با خواسته يکی از اعتصاب

ابطال انتخابات را می خواھيم، ھمچنين آزادی زندانيان : گفت
مردمی که در جريان اين حرکت ھا  سياسی و عقيدتی و

ر کشتار و د دستگير شدند و شناسايی و محاکمه افرادی که
  .شکنجه شرکت کردند

  مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی ادامه دارد
در حالی که طبق اظھارات رسمی بيش از ھزار نفر توسط 

اند، سی نفر از  پليس و ھزار نفر توسط بسيج دستگير شده
اين در حالی بود که . شنبه عصر آزاد شدند زندانيان روز سه

نيان، مانند ھر روز، در پشت ھای زندا صدھا تن از خانواده
  . در زندان اوين تجمع کرده بودند

ی زندانيان به تجمعات  اند، تا آزادی بقيه ھا اعالم کرده خانواده
  . خود ادامه خواھند داد

  
  بيش از صد نفر در زندان مشھد

طبق اظھارات فعالين حقوق بشر در شھر مشھد، ھنوز بيش 
ت مردمی ھنوز در شدگان اعتراضا از صد تن از بازداشت

بازداشتگاه اداره اطالعات و زندان مرکزی شھر مشھد 
  . زندانی ھستند

ھاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان، يکی از 
زندانيان است که حالی که در پارک در حال استراحت بود، 

وی که به دليل بيماری و کھولت سن، . بازداشت شده است
بدی در قرنطينه ی  وضعيت جسمی خوبی ندارد، در شرايط

طبق اظھارات . زندان مرکزی اين شھر در بند است
روزی که از بازداشت  ٢٣ی وی، در مدت بيش از  خانواده
  . گذرد، او حتی بازجويی ھم نشده است وی می

  
  دستگيری عابدينی به جرم اقدام عليه امنيت ملی

قه ابوالفضل عابدينی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی با قرار وثي
اين فعال . چھل ميليون تومانی به زندان اھواز منتقل شد

کارگری و عضو مجموعه فعاالن حقوق بشر قبالً نيز به 
اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام در اعتصابات کارگران ھفت 

چنين دارای يک حکم حبس  ھم. تپه محاکمه و تبرئه شده بود
گر اين ا. به مدت دو سال است ٨۶تعليقی شش ماھه در سال 

بار عابدينی محکوم شود، آن دو سال قبل نيز به حکمش 
 ٩شنبه ھفته گذشته ساعت  عابدينی سه. افزوده خواھد شد

صبح در منزل خود دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شده 
  .بود

  
 زينب پيغمبرزاده، فعال جنبش زنان دستگير شد

رک در جريان گردھمايی مادران عزادار در روز شنبه در پا
الله تھران، زينب پيغمبرزاده، فعال جنبش زنان دستگير و به 

ھنوز از علت بازداشت وی . محل نامعلومی منتقل شده است
  .خبری در دست نيست

  
  ھا در کردستان نت يورش نيروھای امنيتی به کافی

ھا در  نت ماموران اطالعاتی و امنيتی بار ديگر به کافی
دام به بازداشت کسانی شھرھای کردستان حمله بردند و اق

اين اولين . کردند ھای سياسی بازديد می کردند که از سايت
بار نيست که در شھرھای مختلف اين استان نيروھای امنيتی 

موج جديد سرکوب در اين . زنند دست به چنين اقدامی می
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زمينه از چند روز قبل از برگزاری انتخابات آغاز شد و 
  . ھنوز ادامه دارد

  
  ازار کفاشان در تبريزاعتصاب ب

ھا در بازار  ی گذشته مغازه به گزارش خبرگزاری مھر، ھفته
اين . کفاشان تبريز در اقدامی اعتراضی تعطيل شد

خبرگزاری از قول مدير کل امور مالياتی آذربايجان شرقی 
  . علت اين اقدام را سوء تفاھم صنفی عنوان کرد

  
  تير ١٨ی  قطع مجدد ارتباطات مخابراتی در آستانه

سرويس ارسال پيامک از غروب روز دوشنبه مجددا قطع 
و . اس.ام.ھای ام شنبه سرويس ھمچنين از روز سه. شد
شنبه شب سرعت  از سه. اس نيز قطع شده است.ار.پی.جی

  . درصد افت مواجه بوده است ۵٠اينترنت نيز با 
  

  معاون وزارت بازرگانی در دولت خاتمیری دستگي
معاون وزارت بازرگانی در دولت هللا عرب سرخی،  فيض

خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان مجاھدين انقالب 
اين خبر را دختر وی، فاطمه عرب . اسالمی دستگير شد

طبق اظھارات او . سرخی، در وبالگ خود اعالم کرد
ھايی که تاکنون در مورد وضعيت و محل نگھداری  پيگيری

  . نتيجه بوده است پدرش صورت گرفته، بی
  

ھای وکالی ايران به آيين نامه جديد  اعتراض اتحاديه کانون
  وکالت

ای،  ھيات مديره کانون وکالی سراسر ايران با صدور بيانيه
نامه اجرايی جديد قوه قضائيه را فاقد قابليت اجرا و  آيين

مصداق ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاری توصيف 
  : در اين بيانيه آمده است. کردند

  
ھاي وکالي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود  کانون

مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر  به چگونگي تدوين و
کانون وکالي  تقيد خود را به اجراي اليحه استقالل

دادگستري، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و آيين نامه 
اليحه قانوني استقالل کانون وکالي دادگستري  اجرايي

و مقررات معتبر راجع  و تمامي قوانين ١٣٣۴مصوب سال 
  .دارد به وکالت اعالم مي

  
  اخبار دانشجويی

  
  اند دانشجويان زندانی بابل تحت شکنجه

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران، 
ھای  دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل در زندان

ت ی بازجويان وزارت اطالعا ساری و بابل تحت شکنجه
نيما نحوی در اثر شکنجه به سختی قادر به راه . قرار دارند

از وضعيت علی . ھايش متورم شده است رفتن است و دست

محسن برزگر و يک نفر . پور خبری در دست نيست تقی
ديگر در حال اعتصاب غذا ھستند و به سلول انفرادی منتقل 

مان از ديگر دانشجويان دربند در اين دو زندان، اي. اند شده
نژاد و احسان باقری  تيغ، سياوش سليمی صادقی، حميد جھان

زاده، دانشجوی پيام نور بابل به بند  محمد اسماعيل. باشند می
معتادين و افراد شرور منتقل شده و در شرايط بسيار 

  . دشواری قرار دارد
  

  تير ١٨ی  ی دانشگاه تبريز در آستانه تخليه
گاه تبريز نه تنھا تمامی تير مسئولين دانش ١۶شنبه،  روز سه
ھايی به مسير  ھا را تخليه کردند، بلکه اتوبوس خوابگاه
ھای تبريز به دانشگاه آوردند تا دانشجويان مستقيما  ترمينال

ای برای  از خوابگاه به شھرھای خود بازگشته و ديگر بھانه
آنان در اقدامی ھماھنگ با . ماندن در خوابگاه نداشته باشند

سرانی، امکان سفر فوری و دانشجويان را ترمينال اتوبو
  .فراھم کرده بودند

  
پذيرش در خوابگاه به شرط قبولی : دانشگاه فردوسی مشھد

  در مصاحبه
برای اولين بار دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترای 
متقاضی خوابگاه در تابستان مجبورند برای گرفتن جا در 

ست که دانشگاه اين در حالی ا. خوابگاه مصاحبه انجام دھند
ھايی است که خوابگاه وسيعی  فردوسی مشھد يکی از دانشگاه

دارد و ھر سال حتا در طول ترم تحصيلی نيز تعدادی از 
  . ھايش خالی ھستند اتاق

 خبرنگار زندانی تحت شکنجه برای اعترافات تلويزيونی

اند که  فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران گزارش داده
گار و عکاس پس از مراجعه به دفتر سپاه، اميد سليمی خبرن

خرداد دستگير شده و به زندان مرکزی اصفھان  ٢۴در 
بازجويان با اعمال فشار و شکنجه روحی . منتفل شده است

اميد . خواھند که در اعتراف تلويزيونی شرکت کند از او می
ً سه ماه در  ١٣٨٧سليمی در سال  نيز دستگير شده و جمعا
  .زندان بوده است

  
  
  
  
     

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  مرگ بر جمھوری اسالمی

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی
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تبليغی خود را شدت فعاليت : رھنمود به ھواداران

  بخشيد
  

ھای  در شرايط بحرانی کنونی بايد با تمامی نيرو فعاليت! رفقا
  . تبليغی را سازمان داد

نيرو مواضع سازمان را به بايد به ھر طريق ممکن با تمامی 
ھا ببريم ، بايد شعارھايمان را به مردم توضيح دھيم  ميان توده
ھا را که اينک  بايد توده. را حول اين شعارھا بسيج کنيم و آنان

آورند با آلترناتيوی انقالبی  پيش از پيش به مبارزه روی می
چه می ) اقليت(ھا بگوييم فدائيان  بايد به توده. آشنا سازيم

ھای  گويند و اين عمل ميسر نيست مگر با تشديد فعاليت
  .تبليغی

شعارنويسی را سازمان . ھا شعارنويسی است يکی از اين راه
وسائل الزم را که به . دھيد و در اين عمل پيگير باشيد

  .ترين قيمت قابل تھيه است تدارک ببينيد ارزان
ايد با زمان و مکان ب. مکان و زمان مناسبی را انتخاب کنيد -

  .رعايت کامل موارد امنيتی انتخاب شوند
. برحسب مکان و زمان، شعاری مناسب انتخاب کنيد -

مضمون شعار بايد با محل نوشته شدن آن مطابقت داشته 
در ... مثال نوشتن شعارھايی در مورد بيکاری و . باشد

  .مناطق مرفه شھر کاری بيھوده است
شعار، در ... نگ وابتکار عمل، انتخاب جای مناسب و ر  -

  .جلب مردم بسيار مھم است
ھای پول  توان در صورت امکان بر روی اسكناس حتا مي -

نيز شعارھايی چون، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر جمھوری 
  . نوشت... اسالمي، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  به صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيد

  
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

 .ل پخش خواھد شدروزھای قب
ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخصات  برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Radioshora 
Hotbird 6 

 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  يونپوالريزاس

FEC  
Symbol 

rate 


