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  شدگان قھرمان کوھنوردی در بين شکنجه

خرداد در  ٢۶کاظم فريديان، قھرمان کوھنوردی ايران، در 
ن ونک پيش دستگير شده و تحت شکنجه قرار حوالی ميدا

وی از افرادی بود که روز شنبه برای محاکمه در . گرفت
ی  در تصاوير وی چھره. دادگاه نمايشی رژيم آورده شده بود

ھای شديدی بود که بر  اش حاکی از شکنجه  کشيده و تکيده رنج
ا ھای ھيماليا و تنھ کاظم فريديان فاتح قله. او اِعمال شده است

او از اعضای . ی جھان است ، بلندترين قله"٢کی "ی  فاتح قله
  .باشد باشگاه دماوند و انجمن کوھنوردان ايران می

مادر وی پس از مالقاتی که با پسرش در زندان داشت، گفته 
ر به پذيرش ھای فراوان حاض است که کاظم به رغم شکنجه

  .ھيچ اتھامی نشده است
  

  باختگان ، يکی ديگر از جانبھزاد مھاجر
خرداد بازداشت شده  ٢۵که در تجمع روز بھزاد مھاجر، 

خبری، روز گذشته جسد وی در  روز بی ۴۶بود، پس از 
  .اش شناسايی شد سردخانه کھريزک توسط خانواده

ساله بود و عليرغم مراجعات مکرر  ۴٧بھزاد مھاجر 
راکز قضايی، نقالب، زندان اوين و ماش به دادگاه ا خانواده

  .پاسخی نگرفته بودند
خردادماه تحويل  ٣١جسد بھزاد روز گفتند که ھاجر خانواده م
قانونی شده است اما تا ديروز شنبه در خصوص  پزشکی

خانواده سرگردان داده  کشته شدن فرزندشان خبری به اين
بت گلوله در ارسد وی بر اثر اص به نظر می .شده است نمی
  .کشته شده استاش  سينه

  
  ر پارک اللهراھپيمايی مادران عزادار د

ی اعتراض به  در روز شنبه، گروھی از مادران به نشانه
. ھای گسترده در پارک الله گرد ھم آمدند و بازداشت ھا قتل

از ساعت شش و نيم کم کم مادران در حوالی آبنمای پارک 
جمعی  ٧: ١۵ھای چند نفره نشستند و در ساعت  در جمع

ھمزمان  .ای تجمع کردند نفر در گوشه ۴٠متشکل حدود 
  شخصی نيروھای امنيتی در لباس پليس و مزدوران در لباس

  .محل و مردم را تحت نظر داشتند
. دنظر مردم پارک را به خود جلب کر مادرانراھپيمايی 
شان  ای ھم دستھای پرسيدند و عده راھپيمايی را می مردم علت

چندين نفر  .بردند مادران باال می را به عالمت پيروزی برای
 نيروی پليس که. مردم عادی نيز به راھپيمايی پيوستنداز 

انتظار اين حرکت را نداشت تنھا در اطراف ميدان اين جمع 
کرد  و با ماشين از ميان جمع عبور می را محاصره کرده بود

نيز از زنان عکس  ھا چند نفر از آن. آنان را پراکنده کندتا 
  .گرفتند می

سپس با باال طول کشيد و مادران  ٢٠راھپيمايی تا ساعت 
  .ی پيروزی، پراکنده شدند ھای خود به نشانه گرفتن دست

 ٧تجمع مادران عزادار قرار است شنبه ھر ھفته ساعت 
    .شھر برگزار شود ھای عصر در پارک

  
  !ھا نامعلوم است انتشار فھرست دستگيرشدگان، تعداد زنده

ی پيگيری وضعيت  عليرضا بھشتی از اعضای کميته
شدگان بعد از انتخابات نمايشی در گفتگو با پارلمان  بازداشت

نفر از  ١٧٠٠نيوز گفت، تاکنون فھرستی از حدود 
چه تعداد از آنان ھنوز شدگان تھيه شده، اما اين که  بازداشت

وی ھمچنين تاکيد کرد که اين . زنده ھستند، مشخص نيست
  . فھرست نام تمام دستگيرشدگان را دربرندارد

  
ھا در مقابل بيدادگاه و دفتر قوه  تجمع اعتراضی خانواده

  قضائيه
به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران 

زندانيان سياسی قيام مردم ايران در مقابل دفتر ھای  خانواده
ن اوين تجمع اعتراضی زندا شاھرودی،دادگاه انقالب و

و  برگزار کردند و خواستار پايان دادن به شوھای وحشت
  .آزادی فوری و بی قيد وشرط عزيزان خود شدند

امروز خانواده دستگير شده ھا به دادگاه انقالب مراجعه 
كه ببينند آيا امروز ليستي از اسامي  كردند و منتظر بودند

يا نه كه تا  شود یم براي گذاشتن كفالت و يا وثيقه اعالم
 ١٠:   ٣٠ حدود ساعت .اسمي اعالم نشد ١٠:  ٣٠ ساعت
ھا جمع شدند و به سمت قوه قضاييه رفتند  خانواده از یتعداد
از عزيزانشان بگيرند و به  یخبر ماندند تا شايد یا و عده
 ١١:  ۵ ساعت حدود.ديگر نيز اطالع دھند  یھا خانواده
 ھا ديگر از خانواده دیھا به قوه قضاييه رسيدند تعدا خانواده

ھا  زودتربه آنجا رفته بودند رفته رفته كه به تعداد خانواده
ھمچنين بر تعداد نيروھای سرکوبگر خود در  افزوده شد
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يك . افزودند می ھا خانواده جلوی درب ورودی برای کنترل
جا  آن ھم براي كنترل اوضاع به یانتظام یاتومبيل نيرو
و اضطراب و خشم در چشمان  ینگران یخوب به. فرستاده شد

كه در اين  يیھا شد به خصوص خانواده یم ھا ديده خانواده
نداشتند و در اين مدت به  از عزيزشان یمدت ھيچ گونه خبر

 یجواب توانستند مراجعه كرده بودند اما یھر كجا كه م
  .دريافت نكرده بودند

نفر از  ٣٠سالن مالقات زندان اوين ھم حدود  ھمچنين در
با عزيزان خود  ند و خواستار مالقات ا ھا تجمع کرده خانواده

ھا گرفته شد  پول و لباس از آن تنھا ھا ھستند، كه و آزادی آن
  .ھا داده نشد و اجازه مالقات به آن

ای را  نفره ١۵قوق بشر و دمکراسی نيز ليست جديد فعالين ح
ھای حقوق بشر  سازمانانتشار داده و برای دستگيرشدگان از 

 .اند ارسال کرده
  

  در دادگاه غير علنی شدگان زداشتمحاکمه ده نفر ديگر از با
ی رسيدگی به اتھامات ده متھم ديگر طی  صبح امروز جلسه

تشکيل  ١۵اعتراضات اخير به صورت غيرعلنی در شعبه 
در . ی رسيدگی به روزھای آينده موکول گرديد شد و ادامه

ی سياسی حضور ندارند  شده ھای شناخته بين اين افراد چھره
  . اند ھا دستگير شده و بيشتر آنان جوانانی ھستند که در خيابان

  
تجمع دانشجويان دانشگاه شريف برای گراميداشت ياد 

  جانباختگان
ی  رک قضايی جمھوری اسالمی و محاکمهھمزمان با سي

ھا نفر از دانشجويان دانشگاه  شدگان در روز شنبه، ده شکنجه
شريف با در دست داشتن عکس جانباختگان و شمع تجمع 

به گزارش . کرده و به خواندن سرود يار دبستانی پرداختند
خبرنامه اميرکبير دانشجويان با سر دادن شعارھايی بر عليه 

به برگزاری   و فشار بر بازداشتگان اخير،کودتا  دولت
  .کردند دادگاه فرمايشی نيز اعتراض

  : باشد فيلمی از اين تجمع در يوتيوپ قابل مشاھده می
  

http://www.youtube.com/watch?v=olSOYeIv9
YA  

  
  ريز به کميته انضباطیاحضار ھفت دانشجوی دانشگاه تب
دانشجوی دانشگاه ھنر  به گزارش خبرنامه اميرکبيرھفت

علت احضار  .تبريز به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند
ھای آنان در دوران انتخابات و  اين دانشجويان فعاليت

تاکنون  .اعتراض به نتيجه انتخابات و حوادث پس از آن است
ھنر اسالمی تبريز، چندين  جمعی از دانشجويان اين دانشگاه

اعتراضی در دانشگاه برگزار کردند که با واکنش  تجمع
از اين  پس .انتظامی ھمراه شد نيروھای امنيتی و نيروی

ھای برخی از دانشجويان تماس گرفته شد  تجمعات با خانواده

بسياری ديگر از دانشجويان اعالم شده است که ممکن  و به
  .ه انضباطی احضار شوندکميت است در روزھای آتی به

  
ی حجاب و عفاف  تشکيل کميته سرکوب تحت عنوان کميته

  ھا در کليه دانشگاه
مدير کل امور فرھنگی وزارت علوم از ابالغ تشکيل 

ھا خبر  ای تحت عنوان حجاب و عفاف در کليه دانشگاه کميته
اند اين کميته را  ھا موظف شده وی افزود، تمام دانشگاه. داد
  . اندازی کنند راه

ی اين کميته کنترل و نظارت بر پوشش دانشجويان و  وظيفه
ھا  ترين حقوق انسان تھاجم به حق پوشش به عنوان ابتدايی

  . باشد می
  

  انفجار بمب در اھواز
ھای رسيده صبح امروز در اھواز انفجاری رخ  طبق گزارش

اين . داد که صدای آن در مناطق مختلف اين شھر شنيده شد
  .ی کيانپارس رخ داد نزديکی محله انفجار در

و پليس حاضر در محل اجازه  گفتنی است نيروھای امنيتی
حضور خبرنگاران و عکاسان را در محل انفجار تا اين 

  .اند اند و منطقه انفجار را بسته لحظه نداده
  

  به زندان اويننفر از دستگيرشدگان  ١٠٣انتقال 
شنبه به زندان اوين  نفر از تظاھرکنندگان روز پنج ١٠٣

و  ٢۴٠و بندھای  ٧اکثر آنان به قرنطينه . گرديدندمنتقل 
الزم به . فرستاده شدند ٢٠٩و در مواردی نيز به بند  ٢۴١

  .اسامی اين افراد اعالم نشده استذکر است که ھنوز 
  

کاريکاتوريست ايرانی در دوساالنه  ٩۵عدم مشارکت 
  تھران المللی کاريکاتور بين
روند : "اند ای نوشته کاريکاتوريست ايرانی در بيانيه ٩۵

تواند  ای نمی ھيچ انسان آزادهای است که  اتفاقات اخير به گونه
  ".وردچشمان خود را بر آن ببندد و دم برنيا

ھای  اين، ما کاريکاتوريستبربنا: "ندا پايان اعالم کردهو در 
يانيه، در اين دوره از جشنواره بزرگ و کننده بامضا

که پيش از اين برآمده از ھمبستگی و  -المللی  پرافتخار بين
ای ايرانی بوده و با تالش  ھای حرفه ھمفکری کارتونيست

شرکت نکرده  -اکثريت امضاکنندگان زير برگزار شده است 
  " .و از ھمکاری در برگزاری آن خودداری خواھيم کرد

  
ای به نام دادگاه، حقوق  در مضحکه: گزارشگران بدون مرز

  متھمان زير پا گذاشته شد
ھای  گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از روند دادگاه

فرمايشی جمھوری اسالمی ابراز کردند و گفتند خطر اتھام 
  .کند ھا را تھديد می محاربه برخی از آن

مغاير با موازين داخلی و  ھا را اين نھاد، روند اين دادگاه
المللی دانست و گفت برخی از متھمين که وکيل ھم  بين
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بودند و برخی  خبر از برگزاری دادگاه بیاليشان داشتند، وک
  .را نيز حتا به دادگاه راه ندادند

ھا خواستار اعزام نمايندگان سازمان ملل متحد و کميسر  آن
از زندان و مالقات با  عالی حقوق بشر به ايران برای بازديد

  .زندانيان شدند
  

  دنفيسه آزاد به يک سال حبس تعليقی محکوم ش
اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ "نفيسه آزاد به اتھام 

اين . به يک سال حبس تعليقی محکوم شده است" عليه نظام
دادگاه  ٣٠شعبه . حکم به مدت سه سال در تعليق خواھد بود

انقالب تھران در حالی اين حکم را برای اين عضو کمپين 
ت که پيش از اين دو متھم ديگر اين پرونده را صادر کرده اس

نفيسه آزاد در منطقه . از ھمين اتھام تبرئه کرده بود
کوھستانی توچال در بھمن ماه سال گذشته و به ھمراه دو 
داوطلب کمپين يک ميليون امضا بازداشت شد و پس از 

تا کنون . روز در بازداشت به قيد کفالت آزاد شد ۶گذراندن 
عضو کمپين يک ميليون امضا با اتھامی مشابه  ۶٠بيش از 

 . اند دستگير شده
  

نمايشی ی  ی گزارش از محاکمه اِعمال سانسور در تھيه
  شدگان شکنجه

ی نمايشی نيز تنھا به  جمھوری اسالمی حتی در محاکمه
ی حضور در بيدادگاه را  اش اجازه ھای برگزيده خبرگزاری

در اين محاکمه اجازه ورود به ھيچ خبرنگار خارجی . داد
داده نشد و خبرنگاران داخلی نيز به جز معدودی، امکان 

يم خبری تلويزيون دولتی حتی ت. يابی به سالن را نيافتند راه
به . انگليسی زبان پرس تی وی نيز با ممانعت روبرو شد

اطالع از  بردار اين تيم خبری بی گزارش خبرآنالين فيلم
ممنوع بودن تصويربرداری از محل دادگاه دوربين خود را 

گرفت که اين  در مقابل ساختمان آن قرار داده بود و فيلم می
  . ط شدفيلم نيز توسط ماموران ضب

  
آمار حوادث کار بيش از ھر جنگ خانمانسوزی در دنيا جان 

  کند کارگران را تھديد می
. طلبان آمده است ھای اصالح گزارش زير در يکی از سايت

ھای پيشين  در دورهطلبان کنونی  گرچه بسياری از اصالح
قوانين ضد کارگری خود  بوده و در تصويبنماينده مجلس 

به قدر کافی اين گزارش از آن جايی که اند، اما  نقش داشته
ر اين جا ذکر د، ھايی از اين گزارش گوياست، قسمت

  :شود می
جمعاً  ١٣٨٧، در سال یمطابق آمار سازمان تامين اجتماع

حادثه ناشي از كار در كشور روي داده  ١٣۴ ھزار و ٢٢
 ٢١مورد و سھم مردان  ٣٩۵است كه از اين تعداد سھم زنان 

كارگر  ميليون ٢ساالنه حدود . حادثه بوده است ٧٣٩ھزار و 
. شوند ميليون حادثه شغلي در جھان مي ٢٧٠قرباني بيش از 

ميليون كارگر در تماس با مواد آالينده  ١۶٠ساالنه  ھمچنين

مبتال  یشغل یھا ریانواع بيما خود، به یكار یاحدھادر و
ناشي از كار  شوند؛ آماري كه بيانگر اين است كه حوادث یم

به تنھايي بيش از ھر جنگ خانمانسوزي در دنيا، جان 
  .كند پناه را تھديد مي بي كارگران

حادثه به نقص عضو  ٢۴٢مورد به فوت،  ٨٣از آمار فوق، 
مورد به نقص  ٣٧۶، )از كار افتادگي كلي(درصد  ۶۶تا 

 ١٠۵٠، )كار افتادگي جزيي از(درصد  ۶۶تا  ٣٣بين  عضو
و ) غرامت نقص عضو(درصد  ٣٣مورد به نقص عضو تا 

  .مورد به بھبودي كامل منجر شده است ٣٨٣ھزار و  ٢٠
كار در ايران شايد بيانگر كم بودن  نگاھي به آمار حوادث

، اما واقعيت اين باشدتعداد حوادث ناشي از كار در ايران 
 گونه كه سازمان تامين اجتماعي در صدر است كه ھمان

ھاي خود عنوان كرده است، اين آمار تنھا مربوط به  گزارش
شدگان  سازمان است و كساني كه جزء بيمه شدگان اين بيمه

از كار آسيب ببينند در  سازمان نباشند و بر اثر حوادث ناشي
  .اين آمار جايي ندارند

فراموش نشده . در ايران فراوان است ھايي از اين دست مثال
حال ساخت  است كه كارگراني كه زير آوار ساختمان در

رخي از كارگراني كه ب. سعادت آباد جان باختند، بيمه نبودند
ھا در شازند اراك جان خود را از  حادثه انفجار كارخانه در

نداشتند و ھمچنين پس از حادثه انفجار در  دست دادند، بيمه
كارگران جان باخته در اين  معدن باب نيزو، عنوان شد كه

  .حادثه بيمه نبودند
از كارگران كه در آمار حوادث ناشي از  یدسته بزرگ ديگر

بيمه تامين اجتماعي، غايب ھستند،  كار، به دليل نداشتن
ا مواد كارگران ب سر و كار داشتن اين عده از. بافانند قالي

 ھاي شيميايي، حضور اكثريت اين رده از كارگران در محيط
كاري عاري از استانداردھا كه اغلب نمور و فاقد تھويه 

 ١۶تا  ١٢كاري طوالني كه از  مناسب ھستند و ساعات
دھد، سبب  مي ھا را به خود اختصاص روز آن ساعت از شبانه

 یفستن یھا یشود كه اكثريت اين عده، يا دچار بيمار یم
عضالني  یآسم شوند، يا دچار كمر درد و دردھا ھمچون

. دار قالي جا گذارند یدر پا ھايشان را چشم یشوند و يا سو
بيشتر  اين محرومان واقعي جامعه، به دليل تشويق ھر چه

 یھاست از بيمه و مزايا سوداگران به استثمار كارگران، سال
در پيچ و  بسيار، ھنوز ھم یھا و با وجود وعده آن محرومند
  .گردند حق خود مي اداري به دنبال یخم بوروكراس

ھا شغل به  بھانه ايجاد ميليونبه مجالس پنجم و ششم وقتي 
 ،رفتپاي اصناف  كارفرمايان به اصطالح خرده سراغ

خروج . محروم شدند یا خدمات بيمه صدھا ھزار كارگر از
قانون كار،  شمولنفر از  ١٠نفر و  ۵زير  یھا كارگاه
 كارفرمايان شد تا در نخستين گام، اولين حق یبرا یا بھانه
 یا كارگر را از او بگيرند و از اين راه بود كه دسته یانسان

كوچك غيراستاندارد  یھا كارگران كه در كارگاه ديگر از
سازمان تامين  یھا از ليست مشغول فعاليت بودند، نامشان



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ١١  )اق

  

كاريشان  شاني از آمار حوادثخط خورد و امروز ن یاجتماع
  .آيد در آمار نمي
از كارگران نيز بر حسب فعاليت در بخش  یا بخش گسترده

به بيمه كردن كارگران ندارد، از  ینياز ايران كه یكشاورز
با اين حال در ھمين . افتند مي جا یآمار سازمان تامين اجتماع
 درباره سازمان تامين اجتماعي یآمار ارائه شده از سو

، به رقم یميزان حوادث ناشي از كار در بخش كشاورز
بايد دانست كه اين آمار مربوط . كنيم مي مورد برخورد ۵٢٢

مرتبط با  یدولت یھا به كارگراني است كه در بخش
و شيالت  یھمچون سازمان جنگلبان یكشاورز یھا فعاليت
كه در  یبه كار ھستند و از كارگران فصلي كشاورز مشغول
  .فعاليت ھستند، نشاني نيست ساير افراد مشغول یھا زمين

 یھا از كارگاه یا ھر چند به واسطه حذف خدمات بيمه
زيرزميني ايران با اقتصاد  كوچك، اقتصاد غيررسمي و

 رسمي، به طرز عجيبي گره خورده است، اما ھمچنان
از كارگران ھستند كه در اقتصاد  یا گسترده یھا بخش

ھا  كه براي آن یشغولند و از حوادثم زيرزميني ايران به كار
اعالم . رسد نمي به گوش مسؤوالن یافتد، خبر اتفاق مي

ھزار نفر كارگر در استان تھران كه در  ۵۶٠وجود 
 یمشغول فعاليتند و از ھر نوع مزاياي یزيرزمين یھا كارگاه

مسؤوالن سازمان  یاز سو محروم، بھترين گواھي است كه
  .اعالم شده است

  
  !تأمين ھزينه سفرھای استانی دولت از بودجه خشکسالی

مجلس برای يکی از نمايندگان مجلس ارتجاع افشا کرد که 
کمک به بودجه خشکسالی و جبران ضرر کشاورزان، 
بودجه حوادث غير مترقبه را به سه درصد افزايش داده 

خشی از أمين ببخشی از اين بودجه را برای تاست، اما دولت 
  .کند خود خرج می ھزينه سفرھای استانی

ھای مصوب  دھد که چقدر بودجه نشان میاين موضوع 
شی ھستند و در واقع ھر گونه که دست اندرکاران رژيم نماي

کنند و به مقامی ھم پاسخگو  ھا را خرج می بخواھند آن
  .نيستند

  
ی مدير مسوول نشريات ياس نو و روز نو به تعويق  محاکمه
  افتاد
ی ياس نو  ھای نشريات توقيف شده ی رسيدگی به پرونده جلسه

وب پس از که در موج جديد سانسور و سرکو روز نو 
به دليل عدم حضور در روز شنبه انتخابات نمايشی آغاز شد، 

متھم و به حد نصاب نرسيدن اعضای ھيات منصفه 
  . مطبوعات تجديد شد
ھای مذکور در  پور مدير مسوول نشريه اتھامات محمد نعيمی

اين پرونده مانند اتھامات معمول به مطبوعات منتقد، انتشار 
کاذيب به قصد تشويش اذھان مطالب خالف واقع و نشر ا

ھايی برای  پيش از اين نيز وقت. عمومی عنوان شده است

رسيدگی به اين پرونده تعيين شده بود که به دليل عدم حضور 
  . ستان تشکيل نشدنماينده داد

  
  
  
  

  بايد گرددزندانی سياسی آزاد 
  ترور، شکنجه، زندان نابود بايد گردد

  مرگ بر جمھوری اسالمی
  
  

  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/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
ھمان شب و  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . دايران خواھد بو

  .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

  :زير استفاده کنيد
  

  :ايیآدرس اينترنتی راديو دمکراسی شور

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


