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ر در اعتراض به يرکبيان دانشگاه اميتحصن دانشجو
  ار يبازداشت استاد

ان دانشکده معدن دانشگاه تھران در اعتراض به يدانشجو
ار گروه ي، استادیاري اصغر خدایعل ادامه بازداشت دکتر

 به گزارش .معدن دانشگاه تھران دست به تحصن زدند
د ي از اساتیان برخير، در تجمع دانشجويرکبيخبرنامه ام

 ھر چه یآزاد ز حضور داشته و خواستاريدانشگاه تھران ن
ن خواستار يان ھمچنيدانشجو.  شدندیاريعتر دکتر خدايسر
د دانشگاه تھران شده و نسبت به يل بازداشت اساتيدال حيتشر

 دانشگاه معترض یحمله به کو نيعدم مشخص کردن عامل
  .بودند

گر از يمراه چند تن د به ھیاريالزم به ذکر است دکتر خدا
د نسبت به حمله يتھران پس از اعتراض اسات استادان دانشگاه

تھران بازداشت   دانشگاهی به کوی لباس شخصیروھاين
  .شدند

، دکتر یگر استادان دانشگاه تھران دکتر خالصيان دياز م
ز ي محقر نی و دکتر علیمانيداود سل  عرب، دکترینعليحس

  .دندد بازداشت شده بويجزو اسات

  

  س يت آمار پلي چھل نفر در روز جمعه به روایريدستگ

س ي که از طرف پلیا هيبه گزارش آفتاب، به نقل از اطالع
 صادر شده، در روز جمعه ی اسالمیسرکوبگر جمھور

  .اند ر شدهيحدود چھل نفر دستگ

 

  ک معلم در سقزي یريدستگ

م ي رژیتي از سقز خبر داد،  ماموران امنیازيار ايشھر
 معلمان یعضو فعال انجمن صنف معلم و" ن صالح زادهحس"

شھر  ني ای به ستاد خبریکردستان را بعد از مراجعه و
مراجعه به ھنگام " حسن صالح زاده". بازداشت کرده اند

ب و يل تعقياز دال اداره اطالعات سقز جھت کسب اطالع
م به منزلش، بازداشت و به زندان ي رژیروھايمراجعه ن

 یتي شود ماموران امنیگفته م. افته استيتقال سقز ان یمرکز
 به منزل نامبرده مراجعه یک روز قبل از بازداشت ويم يرژ

تاکنون از . دندي نگردیکردند اما موفق به بازداشت و
  . ستي در دست نیخبر" حسن صالح زاده"اتھامات وارده به 

  

  خته شدي به دار آویرانشھريا، معلم خوشنام پي مھرنیعل

ا، معلم کرد بر اثر ي مھرنیا، عليديش کردستان مبه گزار
به گزارش . شد ه کشتهياصابت گلوله در زندان اروم

  ا يرماه توسط فرد ي ت٢۴ کردستان، نامبرده روز یخبرگزار

  

 به دار یجان و یکر بيناشناس کشته شده و سپس پ افراد
از معلمان خوشنام مدارس  اي مھرنیعل. خته شده استيآو
قتل  علت. د که سه سال قبل بازنشسته شده بودرانشھر بويپ

  .ستينامبرده ھنوز مشخص ن

  

   گسترده در مھابادیھا بازداشت

ان، چند يس حقوق بشر آژانس خبر موکريبه گزارش سرو
، طاھر يیخ آقاي دکتر حسن شی به نام ھایشھروند مھاباد

 جعفر وھاب پور، حسن ی مولودیم صوفي، کریفرامرز
چند روز گذشته در  ی طیزخانيپرومان يآتش پوش و سل

م يست، کريکاتوري کاريیخ آقايدکتر ش. مھاباد بازداشت شدند
، طاھر یمجمع امور صنف سيسنده و رئي نوی مولودیصوف

مان يسل ن آالت،ي ماشیدکيه لوازم ي مسئول اتحادیفرامرز
ئت امناء يس ھي مغازه دار، جعفر وھاب پور ریز خانيپرو

 در مھاباد ی آتش پوش بازارکاوه و حسن یشھرک صنف
 یري در رابطه با دستگیا علليچ علت يتا کنون ھ. باشند یم
  . عنوان نشده استی مراجع قانونین افراد از سويا

  

 سخنان ی در پی انضباطی تهيھا دانشجو به کم احضار ده
  ر علوميمعاون وز

 تي بر ممنوعیر علوم مبني وزی سخنان معاون آموزشیدر پ
، یاست جمھوريان فعال در انتخابات ريشجول دانياز تحص

 مختلف یان دانشگاه ھاي دانشجویا  فله  گستردهیاحضارھا
  . آغاز شده استیته انضباطيکشور به کم

 گسترده بر یر روند فشارھايرکبيبه گزارش خبرنامه ام
نھم ھم چنان ادامه دارد و در تازه  ان منتقد دولتيدانشجو

 ی دانشجو١٠ یتازگ ان، بهيه دانشجوين موج فشارھا عليتر
 ٢٠ش از يز و بي دانشگاه تبری دانشجو١۵دانشگاه سمنان، 

ن ي ای انضباطی يته دانشگاه آزاد مشھد به کمیدانشجو
  .اند دانشگاه ھا احضار شده

 ی معاون دانشجوئیش، مالباشي پی است، چند ھفته یگفتن
 معاونان يین گردھمايچھل و پنجم هيوزارت علوم در حاش

 و يیدانشجو ران کل اموري و مدی و فرھنگيیجودانش
 در ھمدان ی دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالیامورفرھنگ

 یخبرنگاران اظھار داشته بود که با ھر دانشجو در جمع
ن گفته ي ھم چنیشود ويمقابله م فعال در اعتراض ھا به شدت

 اطالعات یبند نک در حال جمعين وزارت خانه ھم ايا: "بود
ان يل دانشجويآمده و اعالم نظر در خصوص مسابه دست 

ان قبل و ي کشور در جری از دانشگاه ھایتعداد  دریخاط
ن يگذشته چند ھفته از سخنان ا تنھا با".  بعد از انتخابات است
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 یدانشگاه ھا ان دري دانشجویمقام وزارت علوم، احضارھا
 دانشگاه یمختلف آغاز شده است و ھم اکنون دھھا دانشجو

  .افت کرده انديه دريمختلف احضار یھا

  

   ارتشیني زمیروي نفر از افسران ن٣۶بازداشت 

 به نقل از منابع موثق خبر از بازداشت ی برابر-یت آزاديسا
 و اقدام یجاد جلسات مخفي به اتھام ایني زمیروي افسر ن٣۶

 یم گرفته بودند براين افراد تصميا.  دادیدر جھت برانداز
 سپاه پاسداران و یرده مردم از سواعتراض به سرکوب گست

 حاضر شوند و یج در نماز جمعه با لباس مصوب نظاميبس
ن افراد که در ي از ای برخیاسام. اعتراض خود را برسانند

ن ھفته توسط حفاظت اطالعات ستاد ي ای بامداد روز جمعه
ر ي در منازل خود دستگی مسلح اداره براندازیروھايکل ن

  :ن شرح استيشدند به ا

 مقدم رسته عمران و استحکامات محل ی سروان مھد-١
  زاني لوی سازمانیپادگان فتح محل سکونت خانه ھا: خدمت

 محل خدمت ی رسته زرھی ستوان دوم سھراب لواسان-٢
   پرندکی سازمانیپرندک محل سکونت خانه ھا

 رسته مخابرات محل خدمت یري امید مرتضي سرگرد س-٣
  زانيکونت لو فجر محل سیبانيقرارگاه پشت

 رسته عمران و استحکامات ی شفاھیکم ھادي گروھبان -۴
   پرندکی سازمانیمحل خدمت پرندک محل سکونت خانه ھا

 محل یاه کوه رسته بھداري سی سروان محسن اطاعت-۵
 ی سازمانی محل سکونت خانه ھایني زمیرويخدمت ستاد ن

  هينبي زیکو

ل خدمت اده محي رسته پی اصغررضوانی استواردوم عل-۶
  ني محل سکونت پاکدشت ورام٢٣پ يت

اده محل خدمت ي رسته پیم سلطان آباديکم رحي گروھبان -٧
  زاني محل سکونت لو٢٣پ يت

 محل خدمت ی رسته ادارین روزبھاني ستوان سوم شاھ-٨
  ی محل سکونت مھرآباد جنوبینيروزمي نیراندازيباشگاه ت

دمت  محل خی رسته اداری شاه وردی سروان رضا نور-٩
  یني زمیرويستاد ن

 رسته اردونانس محل یکم روح هللا داداشي گروھبان -١٠
  هينبي زیخدمت پادگان فتح محل سکونت کو

 محل خدمت يی رسته دارایکم اصغر امان اللھي ستوان -١١
  زاني محل سکونت لوینيرو زميستاد ن

 رسته توپخانه محل ین ارسنجانيکم رامي گروھبان -١٢
  کونت شھرک پرندخدمت پرندک محل س

 محل خدمت ی رسته زرھی ستوان سوم محمد گناباد-١٣
   پرندکی سازمانی محل سکونت خانه ھا٢٣پ يت

 محل خدمت يی جوان رسته دارای نقی ستوان دوم عل-١۴
  هينبي زیپادگان فجر محل سکونت کو

ابان ي محل سکونت خی توکلیسي  سرگرد بازنشسته ع-١۵
  یج

 محل خدمت ید رسته اداروني ستوان دوم رسول قل-١۶
  زاني لشگرک محل سکونت لویپادگان آموزش

 محل یکم غالمرضا ملک نژاد رسته دژباني استوار-١٧
   محل سکونت فالحینيرو زميخدمت ستاد ن

 رسته مخابرات محل یگي قره بی ستوان دوم محمد مھد-١٨
  خدمت پادگان فتح محل سکونت اسالمشھر 

 محل خدمت یته زرھ رسیکم رحمان صادقي استوار-١٩
   محل سکونت گوھردشت کرج٢٣پ يت

 محل خدمت یا رسته دژباني نیکم حسن تقي  گروھبان -٢٠
  زاني لوی سازمانیپادگان فتح محل سکونت خانه ھا

ک محل ي رسته جنگ الکترونیرضا محققي  سروان عل-٢١
  زاني محل سکونت لوینيرو زميخدمت ستاد ن

 رسته مخابرات ینيو قزیانوش سالمي  ستوان سوم ک-٢٢
  هينبي زیمحل خدمت پادگان فجر محل سکونت کو

 محل ی رسته ترابری اکبر باغستانیکم علي گروھبان -٢٣
 ی سازمانی محل سکونت خانه ھاینيرو زميخدمت ستاد ن

  پرندک

 ٢٣پياده محل خدمت تيکم آرش جانلو رسته پي  استوار -٢۴
   پرندکی سازمانیمحل سکونت خانه ھا

قات يده است تحقي در حال حاضر به دست رسین اساميا
  .گرددي متعاقبا ارسال میليتکم

  

 مطبوعات به بازداشت سه یاعتراض انجمن دفاع از آزاد
  عضو خود

 مطبوعات ضمن محکوم کردن یانجمن دفاع از آزاد
 ینگار درخواست آزاد  خبرنگار و روزنامه۵٠بازداشت 

 از یبخشدر .  خود را کردی مرکزی سه عضو شورایفور
  :ن انجمن آمده استي ای هيانيب

ج انتخابات حدود ي اعالم نتایر و از فرداي اخی  در چند ھفته
ت ي مطبوعات بدون رعاینگاران و اھال روزنامه  تن از۵٠
 از یمين تعداد، نياند كه از ا شده  بازداشتیبات قانونيترت

ان يم در. برند ی سر م آنان ھمچنان در حبس به
 انجمن ی مركزی شوراین، سه نفر از اعضاشدگا بازداشت

ز، احمد ي سحرخیسيان عيمطبوعات، آقا یدفاع از آزاد
متحمل بازداشت  ھاست ز ھفتهي نیميوان صمي و كیدآباديز
  .اند  شدهیرقانونيغ

ھا  یريت دستگيفيد به كي گسترده، بایھا افزون بر بازداشت
ان انجام ينگاران در جر  از روزنامهیبرخ ز اشاره كرد؛ين

گزارش از تجمعات  هيھنگام تھ( خود یا ف حرفهيوظا
 مورد ضرب و شتم یر شده و حتي، دستگ)ري اخیاعتراض

  .اند گرفته قرار

 رسانه و یاھال(شدگان  نامعلوم بودن نوع اتھام بازداشت
شان، يت ايھا از وضع خانواده یخبر ی، ب)سندگانينو

ا يھا  خانواده نگاران دربند با  از تماس روزنامهیريجلوگ
 گر ازي دیار محدود آنان، بخشي بسیھا ا تماسي خود، یوكال

 یھا  با اصحاب رسانه و قلم در ھفتهیرقانوني غیبرخوردھا
  .ر استياخ

  

 جھت نامحدود یر قانون اساسيي تغینژاد برا یقصد احمد
   یاست جمھوريشدن دوره ر

  که بای مھمی انتخاباتی ت سالم، در جلسهيبه گزارش سا
 از ی، الھام و برخيینژاد، ثمره، مشا یحضور احمد

نژاد گفته  ینژاد برگزار شد، احمد یندگان طرفدار احمدينما
ران دو ي در ایاست جمھوري ندارد ريیچ معناياست، ھ

ران ي مجلس در ایندگي باشد و ھمانگونه که نمايی دوره
د نامحدود ي ھم بایاست جمھورينامحدود است، دوران ر

 یش از استعفاي که چند روز پین جلسه انتخاباتيادر . باشد
نژاد  ی برگزار شد، احمدیس جمھوريثمره از مشاورت رئ

ت ھمه طرفداران دولت و به يد کرد که مامورين تاکيھمچن
 ینيچ نهين امر زمي این است که برايندگان مجلس ايژه نمايو

 در ونزوئال یر قانون اساسيين رابطه به تغي در ایو. کنند
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 چاوز نبود که با مقاومت یمگر آقا: اره کرده و گفتاش
 داد، پس ما یرات را در قانون اساسيين تغي ھمیوصف ناشدن

  . مين اقدام را انجام دھيم ايتوان یھم م

  

 را یز وينژاد ن ینه چاک احمدي سیھان حاميروزنامه ک
  د کرديتھد

ن يتر چاک نهين و سي از منفورتریکي ی ھان که روزنامهيک
 ی شرمانهيھا و اتھامات ب نژاد، است و دروغ یان احمديحام

 اصحاب ی مخالفان و منتقدان و حتین روزنامه دامن تماميا
 خود را متوجه ی ن بار نوک حملهيم را گرفته، ايرژ

نژاد  ی با احمدیعتمدارين شري حسیدعوا. نژاد کرد یاحمد
ھان ين رابطه کيدر ا.   استی، معاون اول ويیبر سر مشا

ر ي نژاد در سفر اخی دكتراحمدی آقایوقت: ن نوشته استيچن
 را به عنوان معاون اول يیار مشاياسفند یخود به مشھد، آقا

خته با تأسف يآم رتي از حی كرد، موجیس جمھور معرفيرئ
 ی احمدی دھندگان به آقای بر دل و جان قاطبه رأیو نگران

ز كج  نژاد را فراتر ای احمدین اقدام آقاينژاد نشست و ا
 به ملت -  البته ناخواسته- يی اعتنای بینوع  دانسته ویقگيسل
  ..حق داشته و دارند ده نگارندهي كردند و به عقیتلق

 از بستر یپا"د کرد که ينژاد را تھد ین احمديھان ھمچنيک
در "ن صورت ير ايکه در غ." رون نگذاردي بيیاصولگرا
ن يدر ا. دستايز با قدرت خواھند ايھا ن ر توطئهيبرابر سا
 را ینژاد و ی از احمديی دلجویسنده ھمزمان برايمقاله، نو

  .  دانست" زالخطايجا"

  .  ر استعفا دادي ت٢٧کشنبه ي امروز، يی است که مشایگفتن

  

  یُ کرد تحت شکنجه در سلول انفرادیاسيفعال س

ه يدر اروم" مرگور "ی فرزند موسا از اھالیديرمضان سع
ر و ياک، چھار سال قبل دستگ با پژیکه به اتھام ھمکار

افت ھشت سال حکم اکنون به يشکنجه شده بود، پس از در
 تحت شکنجه به سر ین منتقل شده و در انفراديزندان او

 ی را در نگرانی وی ن خانوادهي به اویانتقال و. برد یم
 یدي است که حکم رمضان سعیگفتن.  فرو برده استیديشد

ن مدارک و تنھا يا کمتر و بی وی از سویچ اعترافيبدون ھ
 و اتھامات وارده صادر شده یتي امنیروھاي نیطبق ادعا

  . است

  

   خود را شکستندیھا ان بوکان پلمپ مغازهيبازار

ر ي ت٢٢شان پس از اعتصاب  یھا ان بوکان که مغازهيبازار
 ی خود در اقدامیھا پلمپ شده بود، با شکستن پلمپ مغازه

 حکومت یارده از سو ویھماھنگ به مبارزه با فشارھا
 یھا مهين حاضر به پرداخت جريان ھمچنيبازار. دست زدند

  . ن شده نشدندييتع

  

   در روز شنبهیدان محسنيروشن کردن شمع در م

 که ی کسانی مردم برایدان محسنير در مي ت٢٧روز شنبه 
 کشته یتي امنیروھايج و نير به دست بسيدر تظاھرات اخ

به تجمع مردم حمله کرده و س يپل. شدند، شمع روشن کردند
مردم ھمچنان . ک مرد مردم را متفرق کردي یريبا دستگ

  . دادند یکتاتور ميشعار مرگ بر د

  

  

 یک پدر از کشته شدن پسرش در سيت دلخراش يروا
  خرداد 

 نوشته و ید عباسيگان سعي از ھمسایکي که یا طبق نامه
 کشته شدن یران خبر منتشر شده، چگونگيتوسط آژانس ا

  : باشد ین شرح مي از زبان پدرش به اید عباسيسع

 اطراف یھا اباني و خی منطقه آزادیخ مذکور وقتيتار در
دارھا  ھا آمدند و به مغازه یشخص ھا و لباس یجيشلوغ شد بس

داران از  مغازه ھا را ببندند، تک تک اخطار دادند که مغازه
 شروع به بستن مغازه ھا یگري پس از دیکيترسشان 

 تعلل داشتند با اخطارھا و ارعاب ی ھم که کميیھا آن د،کردن
 یھا ھا و کوچه ابانيرفتند، خيم بستند ويھا م یلباس شخص

  .شد یاطراف لحظه به لحظه شلوغ تر م

د ي خطرناکه و با سعیليم خيم بريا ببنديد گفتم بابا بيبه سع من
م، ما يدين کشي مغازه را پائی م و کرکرهيآمد رونياز مغازه ب

  .ميبست یم ميم که داشتي بودیا مغازه نيبا در آن راسته آخريتقر

 از ھمان یکيکباره ينشست تا قفل کرکره را بزند که  ديسع
د نشسته بود که يطرف ما آمد، سع  بهیھا در آن شلوغ یجيبس

 سر یباال  آن مزدور ازیا ر منتظرهيکباره و بصورت غي
د يت سر سعک کرد، خون از پشيد شلي را به سعیا گلوله

د يدم و سر سعيدم چه شد و فقط پريگر نفھميد فوران زد، من
ده يط شنياد و مبھم محيفر یرا محکم در بغل گرفتم و صدا

  ....د، بابا ، پسرميزدم سع یاد ميشد، فقط فريم

 یخ سي پونک بود و در تاری  ساکن منطقهید عباسيسع
 یابان آزادي خیاش در حوال  درب مغازهیخرداد در جلو

  .  کشته شد

   

 و خوزه کازانوا در اعتصاب غذا در یشرکت نوام چامسک
  مقابل سازمان ملل

کا و خوزه کازانوا جامعه ي منتقد سرشناس آمرینوآم چامسک
 یاعالم کردند در اعتصاب غذا يیايشناس بزرگ اسپان

  .خواھند کرد ان در برابر سازمان ملل متحد شرکتيرانيا

  

  

 ی هي اتحادیران از سوي ایتينم مقامات اميدرخواست تحر
  اروپا

ُخبر داد، رلف " گل آم زونتاگيتاگس اشپ "ی آلمانی روزنامه
ال دموکرات ي حزب سوسیاست خارجيش در بخش سيموتزن

 یھا تيه شخصي اروپا علی هي ھدفمند اتحادیھا ميخواھان تحر
  . ران شدي ایتي دستگاه امنیاصل

  

  ني با مردم در برلیشب ھمبستگ

 در یراني جوانان ای شبکه«ن به فراخوان يم برلين مقايرانيا
 خود را ین بار گرد ھم آمدند تا ھمبستگيدوم یبرا» نيبرل

  .دھند ران نشانيبا مبارزات مردم در ا

 مراسم، عکس ی به سالن برگزاری منتھیدر طول راھرو
وار نصب شده بود و ي دیبر رو رانير ايگان جنبش اخ کشته

ن يچن ھم. بودند وار زدهي به ديی نهييھا آ  عکسیدر انتھا
  مردم، در تمام طولی خواھانهي آزادی  از مبارزهيیھا عکس

حضور خبرنگاران . شد یش داده ميوار نماي دیمراسم بر رو
  .ر بودي در مراسم چشمگیآلمان  ویراني ایھا رسانه

که  نيخواند پس از ا ی که به سبک رپ می، دختر آلمانیسوک
 آنھا اعالم کرد ی ران و مبارزهيمردم ا  از خود رایبانيپشت

 که يی ژه دو ترانهيو  رپ را اجرا کرد که بهی چھار ترانه



��ن   نامه خبری  ويژه �(ا
	�ز��ن ��   ١٣٨٨  تير٢٨  )��ا

  

 

 ی زندگیھا شهيه کلي علیکيسم و يه ھموفوبي در علیکي

 بورژوا بود مورد ی  به خصوص زنان در خانوادهيیبورژوا
  .استقبال قرار گرفت

 یکه رو بودند ی رپ بعدیقيگروه موس»  نامیکافران ب«
 ی  ترانهی پس از اجرایآزاد اصالن آرمان و. صحنه رفتند

را » یآزاد«نام   بهيی ، ترانه»گه بسه سکوتيپاشو پاشو د«
 ر مردمين بار اجرا کردند که مضمون آن جنبش اخي اولیبرا

  .ران بوديا

ران در ي مطرح رپ معترض ایھا  از چھرهین نجفيشاھ
شد،  ی میمراھ ھيیخزا ر که توسط بابکي اخیھا سال
 ،«ببخش گاو جان« خود را با خواندن سه کار بلوز یاجرا

  .آغاز کرد» ُخوارت«و » شير»

  

  یروزيم، نبرد تا پينه سازش، نه تسل

  

  د گردديترور، شکنجه، زندان نابود با

  

  يی، حکومت شورایکار، نان، آزاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديش کن گويی شورایو دمکراسي رادیصدابه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه کي یو در روزھاي رادیھا مهبرنا
  .ھر ھفته پخش خواھد شد

 شب به وقت ٢٠ / ٣٠ھا ھر روز از ساعت  ن برنامهيپخش ا
 ھمان شب و ٢٣ن برنامه در ساعت يتکرار ا. ران خواھد بوديا
  . روز بعد خواھد بود١٢ صبح و ٧ز ين

 یھا و چھارشنبه تکرار برنامه شنبه، دوشنبه یدر روزھا
 . قبل پخش خواھد شدیروزھا

 از مشخصات يی شورایو دمکراسي رادیھا افت برنامهي دریبرا
  :دير استفاده کنيز

  

  :يی شورایو دمکراسي رادینترنتيآدرس ا

www.radioshora.org 
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 یدرجه شرق ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 یعمود
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام

  وارهماھ

  ه آنتنيزاو

  فرکانس پخش

  ونيزاسيپوالر

FEC  

Symbol 

rate 


