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تظاھرات در حاشيه اتوبان کرج تھران و اطراف ميدان 

  آزادی
بعدازظھر دو گروه صد نفره به طور  ۴امروز ساعت 

اتوبان کرج تھران و اطراف ميدان آزادی زمان در حاشيه  ھم
عليه نظام  تجمع اعتراضی برگزار کرده و به شعاردھی

تظاھرکنندگان پس از آتش زدن يک دستگاه . پرداختند
پاه، منطقه را ترک خودروی نظامی در نزديکی پادگان س

  .کردند
سرعت عمل اين گروه بسيار باال بود، به طوری که تجمع و 

سوزی خودرو خيلی سريع اتفاق افتاد و جمعيت به  آتش
  .سرعت متفرق شد

نيز گروھی از مردم به طور خودجوش  ١۶:  ٣٠در ساعت 
در نزديکی ميدان آزادی تجمع کرده و پس از شعار دادن به 

ھای  سمت ترمينال و خيابان ستاری رفتند و الستيک و سطل
زباله را آتش زدند، به طوری که دود غليظی منطقه را فرا 

را به منطقه  زمانی که نيروھای انتظامی خود .گرفته بود
  .محل را ترک کردندپراکنده شده و ن ، معترضيرساندند

  
  تھران اعتراضات شبانه مردم
مرگ بر "و  "اكبر هللا"شعارھای  شب گذشته، باز ھم،

 یشدت شعارھا به قدر. انداز شد در تھران طنين "ديكتاتور
زياد بود كه مردم جنوب تھران كه در اين چند شب حضور 

ه آمد ھا ھا و كوچه ھا و خيابان داشتند به پشت بام یتر كم رنگ
  .دادند و شعار می

شب با  ١٠:  ٣٠تا  ١٠ھای نيز از ساعت  رانندگان اتومبيل
مناطق . کردند ی میبوق زدن و شعاردھی مردم را ھمراھ

ھا صدای شعارھا به  ھايی بودند که از آن زير از جمله محله
تخت   عصر، یول  ،یآزاد  ونك،  ،تھران پارس: رسيد گوش می
 صادقيه،  تجريش،  سيد خندان،  ماد،ميردا ی، فاطم  طاووس،

 خيابان قزوين،  پونك،  توحيد،  ستارخان، ،جنت آباد  اكباتان، 
  .راه آھن  شوش،  يافت آباد،  ،یآذر 

 ميرداماد،  سيدخندان،  ،یآزاد  شدت اعتراضات در ونك،
حضور از . توحيد بيشتر از ديگر نقاط تھران بود  ستارخان، 

ھا ھم  ھا و خيابان وار در کوچهنيروھای بسييجی موتورس
  .بسيار محسوس بود

  ھای ديروز بھارستان کجا ھستند؟ بازداشتی

مأموران زندان اوين به بستگان يکی از دستگيرشدگان به نام 
ھای ديروز توسط سپاه  اند که دستگيری فھميه اسدی گفته

انجام شده و ھيچ يک از بازداشت شدگان بھارستان را به 
ھا گفته  فردی ناشناس در دادياری اوين به آن. اند دهاوين نياور

يی در شدگان ديروز در بازداشتگاه کچو است که بازداشت
اين درحالی است که . شوند فرديس کرج نگاھداری می

شدگان تصادفات  بازداشتگاه مذکور فقط برای بازداشت
  .گيرد رانندگی مورد استفاده قرار می

هللا سحابی نيز امروز به دادگاه انقالب  پدر ھاله سحابی، عزت
ھا سرگردانی، ھيچ پاسخی  مراجعه کرد، اما پس از ساعت

  .دريافت نکرد دخترشازداشت و وضعيت در مورد محل ب
طبق گزارشات شاھدان عينی از تظاھرات ديروز، تعداد 

دستگير  شود تعداد زنان حتا گفته میاند و  زيادی دستگير شده
  .شده بسيار زياد بوده است

  
  گران کھريزک اسامی شکنجه

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اسامی تعدادی از 
ھا  در گزارش آن. اند گران کھريزک را افشا کرده شکنجه

کسانی که در شکنجه و قتل جوانان قيام : نوشته شده است
به حال منجر به مرگ  مردم ايران مسقيما نقش داشتند و تا

 عامريان، حمدرضا رادانا: اند تعداد زيادی از جوانان شده
حقی  ،)از دستياران رادان(کشميری  ،معاون رادان) عامری(

سروان  کوميجانی رئيس بازداشتگاه کھريزک، ،فرمانده گارد
پاسدار سيد موسوی  ،پاسدار زندی معاون اردوگاه کھريزک

 ، افسر پاسدار سيد حسينی افسر)یاالمين محسن روح(قاتلين 
نفر از افراد گارد که با نقاب  ٨نگھبان زندان کھريزک و 

  .دادند شکنجه قرار می زندانيان را مورد
مانند  اق تعدادی از ھمدستانشرضا رادان به اتفاحمد

کوپتر چند روز  و حقی با ھلی) عامری( کشميری، عامريان
و زندانيان را خود مورد مدند آ کھريزک می ھفته به رد

رضا رادان احمد. ادندد ھای وحشيانه و تحقير قرار می شکنجه
که در دنيا اول اينجا است  :ه بودخطاب به زندانيان گفت

  .بعد ابوغريب و گوانتانامو م می کنيمزندانی را آد
نفر از کسانی که شاھد در اين گزارش آمده است که چندين 

المللی و ھيئت  حاضرند در ھر دادگاه بين دقتل و شکنجه بودن
با دليل المللی عليرغم خطر جانی مشاھدات خود را  تحقيق بين
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ھا ھمچنين در صورت  آن. بيان کنندو مدارک قابل استناد 
 عنوان شھودبه ، حاضرند امنيت جانیو تأمين لزوم 
  .شرکت کنند یقلتدر ھر دادگاه مس ھای قربانيان خانواده

اين در حالی است که دبيرخانه شورای عالی امنيت اعالم 
مرتبط با بازداشتگاه کھريزک از " مسئوالن خاطی"کرده که 

شوند و تحت تعقيب قضايی قرار  سمت خود برکنار می
  .گيرند می

پيشين ھای  سال مثلتواند  میکند  اسالمی گمان می جمھوری
و جا به با وعده و عيد و گذشت زمان،  ،عمر ننگين خود

اما به  ،را پنھان کند جنايات خوداھميت،  جايی چند مھره کم
تمام جھانيان  ديدرسھا در  جنايات آنھمت مردم اين بار، 

دور نيست روزی که مردم اين جانيان را . استقرار گرفته 
  .گويی وادارند به پاسخ

  
نگاران  به حکم سعيد مرتضوی دفتر انجمن صنفی روزنامه

  پلمپ شد
شب گذشته، مأموران جمھوری اسالمی، با ارائه  ٢١ساعت 

حکمی به امضای سعيد مرتضوی، دادستان تھران، دفتر 
ر آنان عالوه ب. نگاران را پلمپ کردند انجمن صنفی روزنامه

  .اين ساختمان، ساختمان تعاونی مسکن انجمن را ھم بستند
مجمع عمومی انجمن برگزار ) شنبه پنج(قرار بود امروز 

  .شود
از آن جايی که پلمپ : "بدرالسادات مفيدی در اين رابطه گفت

انجمن شبانه صورت گرفته است، احتماالً تعداد زيادی از 
بنابراين فردا . دان نگاران از اين موضوع مطلع نشده روزنامه

در محل انجمن حضور خواھم يافت تا  ١١پيش از ساعت 
  ."نگار را در جريان اين واقعه قرار دھم دوستان روزنامه

  
  ناپديد شدن يک زندانی سياسی

به گزارش ھرانا، ارسين تکين، زندانی سياسی کرد که ايام 
کرد، از ده  محکوميت خود را در زندان اروميه سپری می

  .روز پيش ناپديد شده است
اين زندانی به بھانه انتقال به زندانی ديگر از زندان اروميه 
بيرون برده شده، اما پس از ده روز از محل جديد او خبری 

اند از  اش نيز تاکنون نتوانسته دست نيست و خانواده در
  .وضعيت او اطالعی کسب کنند

  
  صدور حکم اعدام يک شھروند سقزی

رشيد آخکندی که در ارديبھشت ماه سال گذشته به اتھام 
محاربه و ھمکاری با اپوزيسيون کرد در اصفھان دستگير و 
راھی زندان شده بود، پس از يک سال حکم اعدام خود را از 

  .دادگاه انقالب سنندج دريافت کرد
گويد که محکوميت وی به دليل ارتباط با  واده آخکندی میخان

احزاب اپوزيسيون نيست، بلکه موضوع مربوط به ده سال 
ھای کرد و نيروھای وابسته  پيش و يک درگيری بين چريک

  .به دولت در يکی از روستاھای بانه است

شود در اين درگيری يک پاسدار کرد کشته شده و  گفته می
ل، با شکايت فردی به نام رحمان اکنون پس از ده سا

شده دستگير  رشيدده، سعيدنژاد، از بستگان پاسدار کشته ش
دست رژيم از آن جايی که به گويد،  اين خانواده می .است

را به  رشيداندرکاران اصلی درگيری، دسترسی ندارد، 
به اعدام دستگير و محکوم با آنان خاطر نسبت خانوادگی 

  .کرده است
  

  برگزاری مراسم چھلم درگذشت کيانوش آسا در کرمانشاه
برای بزرگداشت چھلمين روز جان  مردم بسياریامروز 

اين . باختن کيانوش آسا در تاالر عباسيه کرمانشاه گرد آمدند
پس . مراسم تحت تدابير شديد امنيتی و اطالعاتی برگزار شد

از اتمام مراسم صدھا نفر با سکوت از تاالر عباسيه تا کوچه 
  .پيمايی کردند ثبت واقع در خيابان شريعتی راه

  
  سران جمھوری اسالمی جنايتکاران عليه بشريت

ای به  يرانی با نوشتن نامهھا فعال سياسی و ھنرمند ا ده
ن آن حقوق بشر سازمان ملل متحد خواھا کميساريای عالی

جمھوری اسالمی به خاطر سرکوب مردم، پرونده شدند که 
رور، اعدام برقراری تبعيض جنسيتی، مذھبی و قومی، ت

به شورای امنيت سپرده ... ه ومخالفان و دگرانديشان، شکنج
در به محض خروج از ايران شود و سران اين رژيم 

  .المللی بازداشت و محاکمه شوند دادگاھی بين
حريم آنان مخالفت خود را با حمله نظامی به ايران و ت

المللی  ھای بين اقتصادی اعالم کرده و از جھانيان و سازمان
اند تا در ھر فرصتی سرکوب و ارعاب و تبعيض  خواسته

  .رژيم را محکوم کنند
  

  پسرش دستگيری يک زن بھايی و
ساله و ساکن روستای ماھفروزک از  ٣٨وصال يوسفی، 

نفر از  ٩توسط مرداد،  ۶شنبه  توابع ساری، روز سه
ھا بدون نشان دادن حکم و  آن. مأموران اطالعات دستگير شد

ھا و  با توھين به تفتيش منزل پرداخته و پس از ضبط کتاب
و به مکان دستگير کرده وصال را ی مذھبی، ھا عکس

  .نامعلومی منتقل کردند
انه يوسقی رفت و با نشان دادن يک ھفته بعد دوباره به خآنان 

برگه احضاريه خواستار دستگيری پيام يوسفی شدند که به 
اش تعھد گرفتند که پيام  علت عدم حضور در خانه از عمه

. داره اطالعات ساری معرفی کندروز چھارشنبه خود را به ا
  .سرنوشت اين دو تن خبری در دست نيستاکنون از 
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  بازداشت يک فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
صبح روز گذشته در خانه پدرش بازداشت سيامک ياقوتی 

ياقوتی، مأموران اطالعات بدون ھيچ  به گفته پدر .شد
اش را  توضيحی سيامک را با خود بردند و وسايل شخصی

 اند، سرنوشت او را آنان به خانواده ياقوتی گفته. توقيف کردند
  .از زندان اوين پيگيری کنيد

 قبالسيامک ياقوتی از فعاالن سياسی دانشگاه زنجان است و 
. چند بار توسط حراست و مسئوالن دانشگاه تھديد شده بود

بود که مدير مسئول نشريه دانشجويی رستاخيز ھم چنين وی 
  .مدتی پيش توقيف شده بود

  
  را محکوم کرد ھای جمعی در ايران اعدام ،اتحاديه اروپا

نفر در ايران،  ٢۴جمعی  خبر اعدام دستهانتشار در پی 
معی در ايران را ھای ج ای اعدام اتحاديه اروپا در بيانيه

اوم استفاده از مجازات مرگ و از تد"محکوم کرد و 
در اين بيانيه . در ايران ابراز نگرانی نمود" عیھای جم اعدام

ھا متوقف و از  از جمھوری اسالمی خواسته شده، اعدام
  .قوانين ايران حذف شود

  
  رژيم چقدر است؟ ھای دادگاه عمر واقعی بی
ای، با اشاره به  قی، نوه خمينی در نامهازھرا اشر

 ھای نمايشی اخير، برگزاری چنين دادگاھی را در دادگاه بی
  .سابقه دانست تاريخ انقالب بی
نيز در يک گزارش تحليلی، به طرح " روز"از سويی ديگر 

کار جمھوری  جناح محافظه"ھای مشابه  و بررسی پرونده
ھشت پرونده، استناد به پرداخت و با " اسالمی در دھه گذشته

بی اساس بودن چنين اتھامات و استفاده از اعترافات اجباری 
  .را بررسی کرد

ً اما واق ده "يا فقط مختص " بی سابقه"ھای کنونی  دادگاه بیعا
جمھوری اسالمی، رسمی  " تاريخ" ھستند؟ در" سال اخير

به خوبی به  ، اما مردماند حوادثی حذف شده يا تحريف شده
ھا به ھمان فردای پيروزی  دادگاه ياد دارند که عمر اين بی

ر شده، بدون دستگيزمانی که افراد . گردد قيام بازمی
گاھی  و بدون وکيل، النهرخورداری از روند دادرسی عادب

محکوم و اعدام " فقھای عادل"ای  ھای چند دقيقه در دادگاه
جمعی مردم کردستان را  ھای دسته اين مردم، اعدام. شدند می

ھای شصت را به ياد دارند که  ھای سال دادگاه. به ياد دارند
شتن يک اعالميه يا حتا به جوانان و کودکانی تنھا به جرم دا

شدند و  ھا دستگير می چی پاسداران و کميته" سوءظن"جرم 
به ياد دارند که چگونه . شدند در عرض چند روز اعدام می

م رژي" ھای استاندارد زندان"در  مخالفان و دگرانديشان
  .شدند تا اعتراف کنند شکنجه می

  
  !ھا در آستانه انتخابات اشتباه در پرداخت حقوق

پيش از انتخابات، حقوق پرسنل نيروھای مسلح به جای پايان 
ھزار  ٢٠٠تا  ٢٠ھا از  خرداد پرداخت شد و حقوق ٢٠ماه، 

اما در فيش حقوقی تير ماه، اين  .تومان افزايش يافته بود
مجددا از حقوق اين پرسنل " اشتباه"مبالغ اضافی به عنوان 

  .کسر شد
ھا، اين موضوع برای بازنشستگان و  بنا به برخی گزارش

  .کارمندان کشوری نيز اتفاق افتاده است
  

  داران کارگران قربانی آزمندی سرمايه
كارگر جان خود را از  ۵بر اثر وقوع چند حادثه ھنگام كار، 

دوشنبه يك كارگر در اولين حادثه روز . دست دادند
بر اثر سقوط از ارتفاع  ،غالمحسين صديق ساختمانى به نام

در دومين حادثه . جان خود را در منطقه تجريش از دست داد
بر اثر سقوط به داخل  مستان تاجيككن به نام  يك كارگر چاه

در سومين حادثه نيز به . چاه در جنوب تھران جان سپرد
تھران خبر داده شد يك كارگر  ١٢٨ماموران كالنترى 

ساله ھنگام تميز كردن  ٢۵نظافتچى به نام خداكرم رضايى 
ساعت برج ساعت بر اثر اتصال برق جان خون را از دست 

سنايى  ١٠۵در چھارمين حادثه نيز به ماموران كالنترى . داد
داده شد يك كارگر ساختمانى به نام غالم صادق بر اثر  خبر

سقوط از باالى يك ساختمان جان خود را از دست داده است 
احمد و سرانجام در پنجمين حادثه يك كارگر ساختمانى به نام 

ساله بر اثر سقوط از بلندى در محدوده  ۴٢ نژاد ابراھيم
  .نياوران جان داد

  
مقابل ھا در  و خانوادهکارگران پرريس تجمع اعتراضی 

  استانداری کردستان
کارگران کارخانه ريسندگی  ٨٨امروز چھاردھم مرداد ماه 

پرريس سنندج ھمراه با خانواده ھای خود در مقابل 
استانداری کردستان در اعتراض به عدم اجرای رای ديوان 

از اين تجمع . عدالت اداری دست به تجمع اعتراضی زدند
  .مه داشتظھر ادا ١٢صبح شروع شد تا ساعت  ١٠ ساعت

بنا بر خبرھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران 
مع کارگران مامورين امنيتی و انتظامی قبل از شروع تج

ای در محل حضور پيدا کرده بودند و در ھمان  بطور گسترده
از کارگران خواستند به تجمع خود پايان دھند و يا کمی ابتدا 

اری به تجمع خود ادامه دھند اما دورتر از مقابل استاند
  .کارگران اين مسئله را نپذيرفتند

کارگران پرريس پس از مذاکره با نماينده استانداری 
ھايشان  کردستان و قول وی برای رسيدگی فوری به خواست

  .ظھر به تجمع خود پايان دادند ١٢ساعت 
است فردا صبح نماينده ھای آنان پيگير قول نماينده قرار 

اند در صورت  کارگران پرريس اعالم کرده. استانداری شوند
ت اعتراضی عدم اجرای فوری رای ديوان عدالت به تجمعا

  .خود ادامه خواھند داد



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ١۵  )اق

  

  آيا به راستی ايران خودرو در بحران مالی قرار دارد؟
خودرو درج شده است  مطلب زير در وبالگ کارگران ايران

  .آوريم که آن را برای اطالع شما می
 دوستان کارگر

انتخابات مسئله يکی از بحث ھای داغ روز در کنار  امروز
مسله عدم سود دھی ايران خودرو و عدم اعالم سود سھام و 

 ضرر مالی صاحبان سھام و کارگران ايران خودرو است
 ؟قرار داردآيا راستی شرکت ايران خودرو در بحران مالی 

از تغيير ھر مديری دامن زده  دعچرا اين سوال ھميشه ب
آيا .؟شود آيا شما قبول داريد که ايران خودرو سود ندارد می

آور نيست اگر فقط به تبليغات روانی  اين يک جوک خنده
خودرو بزرگترين و  مديران شرکت نگاه کنيم شرکت ايران

 ۶٠٠يش از سودآورترين شرکت ايرانی است که ساالنه ب
اگر فقط کمی به آمارھا نگاه کنيم  .کند ھزار خودرو توليد می

ھا برای ما کارگران پشيزی  حتما خواھيم فھميد که اين حرف
که ما خواھان  مسوالن شرکت برای اين .ارزش ندارد

 . کنند ھا را مطرح می افزايش دستمزد نشويم اين حرف
از مالی را بانی به مديريت مالی دستور داده که طر قلعه
 . ده نشان داده تا سودی اعالم نشود زيان

 دوستان کارگر 
 .با افشای عدم سوددھی شرکت مسوالن را به چالش بکشانيم

 ؟مديريت با چه آماری می گويد شرکت سودھی ندارد
ده  کنيم شرکت نه تنھا زيان ما با آمار خود مديريت ثابت می

ھا  پول ست ولی ايننيست بلکه ميلياردھا تومان درآمد داشته ا
 .به کجا رفته است بايد مشخص شود

 لطفا نظريات خود و اگر اطالعات بيشتری داريد اعالم کنيد
 خودرو جمعی از کارگران ايران

  
  تحجرلزوم تعدد زوجات از نظر نماينده مجلس 

حسين اسالمی، يکی از نمايندگان ارتجاع در مجلس، چند 
روز پيش نظر خود را درباره تعدد زوجات، در حضور 
: خبرنگاران پارلمانی که اکثرا زن بودند، چنين بيان کرد

شان ھم در  زنان. روند سر کار ھا می دان عرب، صبحمر"
شب ھم که . روند رقصند و خريد می زنند و می خانه با ھم می

آقا برگشت خانه، مثال در يک خانه چھار طبقه، ھر زنی اين 
داند که حقش را به زن ديگری بدھد و آقا به  را صواب می

  !"يکی از اين طبقات برود
را لطفی به زنان ايرانی اعالم وی در ادامه، تعدد زوجات 

تر  در ايران از لحاظ ژنتيکی تعداد زنان بيش: "کرد و گفت
از مردان است و اگر ھر مرد تنھا يک زن داشته باشد، 

  "!توانند ازدواج کنند  برخی از زنان ھرگز نمی
شود، جمھوری اسالمی با تمام دست  وقتی گفته میآيا 

دان تاريخ سپرده شوند،  الهھايش بايد به زب اندرکاران و جناح
 ست؟ یجاي حرف بی

  
  

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی
  
  حکومت شورايی، نان، مسکن، آزادی

  
  
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .ته پخش خواھد شدھر ھف

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
ی راديو دمکراسی شورايی از مشخصات ھا برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org  
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش

  يزاسيونپوالر
FEC  

Symbol 
rate 


