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  تير در کرمانشاه ١٨

 آژانس ايران خبر در کرمانشاه مردم کرمانشاهگزارش بنا به 
تير  ١٨ھای ايران برای برپايی رنيز امروز مانند ديگر شھ

يافتند ولی به شدت از طرف مامورين  ھا حضور در خيابان
ھای طالقانی  خيابان مردم کرمانشاه درحوالی. سرکوب شدند

 ر فعال داشتند ولی از طرفھا حضو ار در خيابانھو نوب
تعداد زيادی . مامورين مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

حضور داشتند و تجمعات بيش از چند  ھا مامور در خيابان
نوبھار نيز به  در خيابان. کردند نفر را به شدت سرکوب می

شد و حتی  پير و جوان وحشيانه حمله می، کودک ،زن
ا داشتند مورد قصد عبور از مسير خاصی ر مردمی که

ھای ديگر کرمانشاه  ايانيدر خ. ضرب و شتم قرار ميگرفتند
 نيز مانند کسری گزارشاتی از درگيری مردم با نيروی

  .انتظامی دريافت شده است
  

  اعدام حداقل دو زندانی سياسی در اوين
بنابه به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران 

يکی از ، ت کرجگزارشات رسيده از زندان گوھردش
جوانی بنام سعيد الھياری است که به  تيرماه ١٠ھای  اعدامی

  .شده بود خاطر درگيری با نيروھای انتظامی دستگير
زندان  ۴سال پيش در بند  ٢ساله از  ٢٣سعيد الھياری 

زندانی سعيد الھياری بعد از . بود گوھردشت کرج زندانی
سال  ٢و از دستگير اينکه با نيروھای انتظامی درگير شد

 اواز آن زمان تا. پيش به زندان گوھردشت کرج منتقل گرديد
او روز . تيرماه در اين زندان بسر می برد ٩روز سه شنبه 

زندانی ديگر  ۴ھمراه با ناصر خيرالھی و  تيرماه ٩سه شنبه 
اوين منتقل شدند و در روز  برای اجرای حکم اعدام به زندان

  .شد اوين به دار آويختهتيرماه در زندان  ١٠چھارشنبه 
تيرماه اعدام شدند تا به حال  ١٠نفری که در  ۶از ھويت 

است و ھر دو زندانی بدليل  نفر مشخص شده ٢ھويت 
. شدند  اعتراض به سياستھای رژيم دستگير، زندانی و اعدام

ھنوز . ھای سياسی محسوب می شود اعدام،ھا اينگونه اعدام
ھای  و رسانه .نيست ديگر خبری در دست نفر ۴از ھويت 

ماه اعدام شدند را  تير ١٠نفر که در  ۶خبری رژيم اسامی 
  .اند اعالم نکرده

  تير ١٨ھای  ھای بازداشتی تجمع خانواده
تير بسياری از  ١٨ھای گسترده در  در پی دستگيری

تير در مقابل  ١٩تير و روز  ١٨ھا تا پاسی از شب  خانواده
يری وزارت اطالعات در و ھمچنين کميته پيگ ١۴٨کالنتری 

به گزارش فعاالن حقوق بشر . چھارراه وليعصر تجمع کردند
اعتنايی و عدم پاسخگويی مسئولين  ھا تاکنون به بی خانواده

به گزارش شاھدان عينی تعداد زيادی از . اند مواجه شده
کنندگان بودند، ضرب و  افرادی نيز که خارج از جمع تجمع

  . شتم و دستگير شدند
  

  ر دانشجويیاخبا
به گزارش خبرنامه اميرکبير : تير در دانشگاه شيراز ١٨

دانشجويانی  دانشجويان شيراز در ساعات بامدادی و به ياد
که شبانه مورد حمله نيروھای انصار و لباس شخصی در 

گرفتند، در محوطه خوابگاه حضور پيدا کرده  قرار ٧٨سال 
  .و شمعھايی روشن کردند
سرودھای  سرود يار دبستانی و برخی دانشجويان در حاليکه

را در   حمله به دانشگاهديگر را با يکديگر می خواندند، 
 ھای اخير به و ھمچنين حمله ٧٨تيرماه سال  ١٨ حوادث
ھای تھران، شيراز،  ھای دانشجويی در دانشگاه خوابگاه

آنان ھمچنين ياد . محکوم کردند را... صنعتی اصفھان و
عتراضی مردم را گرامی داشته و با ھای ا شدگان حرکت کشته

  .ھای آنان ھمدردی کردند خانواده
  

نيروھای لباس : ی مجدد به خوابگاه دانشگاه اميرکبير حمله
با ھمراھی  شخصی مجھز به سالح ھای سرد و گرم

موتورسواران سازماندھی شده به برخی از خوابگاه ھای 
 نيروھای لباس شخصی . اميرکبير حمله کردند دانشگاه

اطالعاتی به ھمراھی چماقداران و چاقوکشان موتورسوار 
به خوابگاه گلشن در خيابان به آفرين،  شب ٨: ٣٠در ساعت 
امکانات خوابگاه  ھايی از ساختمان و بخش ھا آن. وارد شدند

 در اين حمله اين افراد از گاز اشک .را نيز تخريب کردند
  . نداستفاده کردنيز آور 

وده شدند، پس از چند ساعت در حالی چھار دانشجو نيزکه رب
  . که به شدت مضروب و مجروح شده بودند، آزاد شدند
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: ھای اصفھان و عالمه دستگيری دو دانشجوی دانشگاه
 ١٧علی اجاقی، دبير انجمن اسالمی دانشگاه اصفھان روز 

تير ماه در منزل خود در اصفھان و مجيد دری، دانشجوی 
ه در تھران بازداشت و به محروم از تحصيل دانشگاه عالم

خرداد نيز  ٢٢مجيد دری پس از . نقاط نامعلومی منتقل شدند
  . يک بار دستگير و آزاد شده بود

  
ھای  به گزارش :شکنجه دانشجويان دانشگاه نوشيروان بابل

رسيده نيما نحوی دانشجوی زندانی در زندان وزارت 
. برد و به شدت شکنجه شده است اطالعات ساری به سر می

دانشجوی  ۵. پور خبری در دست نيست از وضعيت علی تقی
. اند زندانی نيز پس از بازجويی به زندان بابل منتقل شده

: اسامی دانشجويان زندانی در زندان بابل به اين شرح است
از ايمان صادقی، محسن برزگر،حميد جھان تيغ ، سياوش 

ه نام دانشجوی پيام نور بابل ب. سليمی نژاد و احسان باقری
زاده نيز تحت فشار و آزار و اذيت پاسدار  محمد اسماعيل

باشد و به بند معتادين و افراد شرور منتقل شده  بندھا می
  .است

  
  دستگير شدکاوه مظفری بازداشتی روز کارگر مجددا 

کاوه مظفری، فعال حقوق زنان توسط ماموران اطالعاتی در 
وی، به  ی مادر ھمسر به گفته. لباس شخصی دستگير شد

راھی بيمارستان به ھمراه کاوه مظفری علت بيماری شديد 
بود که به علت بسته بودن خيابان در حال بازگشت به منزل 

ھا دستگير و با گشت ارشاد از محل دور  شخصی  توسط لباس
روز زندان به قيد  ۵۴تير پس از  ۴کاوه مظفری روز . شد

وی از  .ودميليون تومانی از اوين آزاد شده ب ۵٠وثيقه 
   . دستگيرشدگان روز کارگر در پارک الله بود

  
  نفر از فعاالن زنان در اعتراض به سرکوب ۶٠٠ی  بيانيه
در . نفر از فعاالن زنان منتشر شد ۶٠٠ای با امضای  بيانيه

  : بخشی از اين بيانيه آمده است
آمارھای متعدد از تعداد کثيربازداشت شدگان خبر می دھند 

ھا تعداد زيادی در بند  آزادی برخی از آن که ھنوز به رغم
ژيال بنی يعقوب، مھسا  از ميان فعاالن جنبش زنان .ھستند

از  امرآبادی و شيوا نظر آھاری ھمچنان در زندان ھستند،
ميان وکالی مدافع حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی، محمد علی 

کاوه مظفری . اند نيز در زندان ...کامبيز نوروزی و ،دادخواه
ھا بازداشت  توسط لباس شخصی تيرماه ١٨م مجددا امروزھ
بازداشت  برخی از بازداشت شدگان کنونی پيشتر برای. شد
  .گان پيشين امضا کرده بودند شده

نفر از دانشگاھيان سراسر جھان در  ٢۴٠ی  بيانيه
  محکوميت خشونت دولتی در ايران

 نفر از اساتيد، محققان، نخبگان علمی و دانشجويان ٢۴٠
ای در  بيانيهمختلف آمريکا و کانادا  ھای ايرانی دانشگاه

در بخشی از بيانيه آمده . رابطه با وقايع اخير امضا کردند
ھا برای  ما جمعی از فرزندان اين آب و خاک که سال: است

ھای علمی فعال  در عرصه اعتالی نام کشور عزيزمان
شدت  ايم، سکوت را جايز ندانسته، اين جنايات را به بوده

کنيم و خواستار توقف بدون قيد و شرط سرکوب  محکوم می
مان و  ھای شھرھای ميھن دفاع در خيابان بی و کشتار مردم

  .ھا ھستيم گاه دانش
  

  سوم مرداد، روز جھانی اقدام برای حقوق بشر در ايران
ھا و افراد فعال در رابطه با حقوق  ھا، گروه برخی از سازمان

جھان، سوم مرداد را روز جھانی بشر در ايران و سراسر 
  . اند اقدام برای حقوق بشر در ايران اعالم کرده

فعاالن حقوق بشر : ی اين جمع آمده است در بخشی از بيانيه
بطور ھماھنگ روز جھانی اقدام برای حقوق بشر در ايران 

برای تاريخ سوم مرداد ماه سازماندھی کرده اند تا در آن  را
ھا ھمچنين  آن. شر مردم ايران شوندب خواستار رعايت حقوق

حقوق شھروندی  برای ابراز ھمبستگی جھانی خود با جنبش
ھای  سازمان. مردم در ايران دست به تظاھرات خواھند زد

. حقوق بشری از حاميان اين اقدام روز جھانی ھستند عمده
در سراسر جھان، مردم برای ھمبستگی با مردم ايران تجمع 

  .خواھند کرد
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ه حاميان اين اقدام،از جمل

المللی حقوق بشر در ايران،  ، کمپين بين)ال دی دی اچ آی(
 -بين الملل ديده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، عفو

و شيرين عبادی امريکا، ابتکار زنان برنده جايزه صلح، 
  . ، ھستندمروجان حقوق بشر اميد

  
  دھد  ھای ايرانی رواديد نمی به ديپلمات ی اروپا اتحاديه

از اين پس ھيچ " فاينشنال تايمز آلمان"به گزارش روزنامه 
ھا و  ی اروپا به ديپلمات يک از کشورھای عضو اتحاديه

وابستگان دولت رواديد نخواھد داد و رواديد آنان را که 
به اين ترتيب حتی . مھلتش تمام شده تمديد نخواھد کرد

  .يد اين افراد نيز بررسی نخواھد شدتقاضای رواد
  

ھا برای  ھای اينترنت و سايت تحت فشار قرار دادن شرکت
  گرفتن نام کاربرھا

مقامات قضايی و امنيتی برابری،  - به گزارش سايت آزادی
کاربری اشخاص از جمله آی پی  در اين فکرند که اطالعات

 ICP) اينترنت را از طريق شرکت ھای سرويس دھنده... و 
– ISP )  ھای وبالگ  سرويس –ھا  سايت( و خدمات ميزبانی
دست آورند در اين راستا تمامی شرکت ھای به ...) نويسی و

ميزبانی زير مجموعه  خدمات سرويس دھنده اينترنت و
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 جمھوری اسالمی ايران را موظف کرده اند که اطالعات
از جمله اين . دولت قرار دھندکاربران را در اختيار 

ميھن  و کلوب سايت: باشند ھا چنين می ا و سايتھ شرکت
 به مديريت وبگذر مديريت آقای شکوری ، سايت به بالگ

به مديريت عليرضا  بالگ فا و پارسيک محسن پويا ، سايت
به مديريت محمدرضا رضانيا ،  وی ويو شيرازی ، سايت

 به مديريت اقليما پوالدزاده متعلق به پرشين بالگ سايت
سايت پارسی بالگ  ،بالگ اسکای ، سايت ترشرکت آريا گس

يت سيدمحمدرضا فخري و کليه شرکت ھای سرويس به مدير
   ... دھنده اينترنت در ايران

  
  وکالی بازداشت شده در دفتر دادخواه آزاد شدندبرخی از 

در حالی که محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و فعال 
کاران وی برد، ھم حقوق بشر ھنوز در زندان به سر می

سارا صباغيان، بھاره دولو و امير رئيسيان که به ھمراه وی 
تير آزاد  ١٩ی بامداد  بازداشت شده بودند، در ساعات اوليه

  . تير دستگير شده بودند ١٧اين افراد در روز . شدند
  

  تاييد تحريم بانک ملی لندن توسط دادگاه اروپا
ست بانک ملی تير دادخوا ١٨ی اروپا در روز  دادگاه اتحاديه

در ماه ژوئن . لندن برای آزادی اموال اين بان کرا رد کرد
سال گذشته، اتحاديه اروپا بانک ملی ايران و تمامی زير 

ھای آن را به دليل آنچه که حمايت مالی از فعاليت  مجموعه
اسالمی خواند مشمول تحريم ھايی  ھای ھسته ای جمھوری

  .قرار داد
  

ی اروپا ايران را تھديد به  ديهکميسيون روابط خارجی اتحا
  ھای بيشتر کرد تحريم

 والدن، کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا، که برای
روز برد  حضور در سازمان ملل در نيويورک به سر می

جھت حل  در[اگر ": به خبرنگاران گفتتير  ١٨شنبه،  پنج
ھای بيشتر و  حل تحريم اتفاقی نيفتد، راه] مسئله انتخابات

ھای گذشته بار ديگر در اتحاديه اروپا مطرح  تحريم تشديد
  ".خواھد شد

  
  احضار کردنادا کاردار ايران را کا

کانادايی  - خبرنگار ايرانی ،به دنبال دستگيری مازيار بھاری
که بيست روز پيش در ايران و " نيوزويک" نشريه آمريکايی

ا دولت کانادا ب ،بازداشت شد به اتھام اقدام عليه امنيت ملی
خواھان آزادی  "اوتاوا"احضار کاردار جمھوری اسالمی در 

  .نگار شد تر اين روزنامه ھر چه سريع
از سوی ديگر وزير امور خارجه کانادا به اتباع خود در باره 

ھشدار داد و از آنان خواست تا از سفر غير  سفر به ايران
خصوصأ که دولت  ضروری به ايران خودداری کنند،

ليت کانادايی را برای افرادی که دارای جمھوری اسالمی م
شناسد و در  مليت ايرانی و کانادايی ھستند به رسميت نمی دو

ھای کانادايی برای اقدامات الزمه  ديپلمات نتيجه وسعت عمل
  .بسيار محدود است درايران برای کمک به اين افراد
  
  
  
  
  
  

  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/  ٣٠ساعت  ھا ھر روز از 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

  :کنيدزير استفاده 
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  مرگ بر جمھوری اسالمی

  کار، نان، آزادی، حکومت شورايی
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