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  ھا از درون خود رژيم اعتراف به تجاوز در زندان

ای به رفسنجانی، به خبر مربوط به تجاوز به  کروبی نامه
دختران و پسران دستگيرشده در جريان اعتراضات اخير 

با جديت پيگير "اشاره کرده و خواست است اين موضوع 
ھم شاءهللا  شود تا روشن گردد اگر چنين اتفاقی نيفتاده كه ان

اين نامه که گويا ده ." دانم باشد، اعالم شود نيست و بعيد مي
اعتنايی او  روز پيش برای رفسنجانی ارسال شده است، با بی
  .مواجه شده و به ھمين علت انتشار علنی يافته است

افرادی اين مطالب را : "چنين نوشته است اش ھم او در نامه
اين كشور ھای حساس در  اند كه دارای پست به من گفته

نيروھای نام و نشان داری كه تعدادی از آنھا نيز از . اند بوده
اند،  اين افراد اظھار داشته. اند رزمندگان دفاع مقدس بوده

 اگر يك مورد اھا رخ داده است كه چنانچه حت اتفاقی در زندان
ای است برای جمھوری اسالمی  نيز صدق داشته باشد، فاجعه

روحانيت تشيع را تبديل به كه تاريخ درخشان و سپيد 
كند كه روی بسياری از  یماجرای سياه و ننگين م

ھای ديكتاتور از جمله رژيم ستمشاھی را سفيد  حكومت
  ."خواھد كرد

تاريخ "افسانه خواھد اعتراف کند که  اين مرتجع نمی
ديريست که کذب خود را " درخشان و سپيد روحانيت تشيع

روی بسياری "اسالمی ھوری به ھمه نشان داده است و جم
را ساليان سال است که سفيد کرده " ھای ديکتاتور از حکومت

موضوع تجاوز به زندانيان سياسی به ويژه دختران و . است
ای  آن ھم در شب پيش از اعدام در دھه خونبار شصت، نکته

است که او بايد بھتر از ھر کس ديگری از آن اطالع داشته 
  .باشد

  

  احد به ادعانامه دادستانی تھرانپاسخ سنديکای شرکت و

 را در ی دادستان تھران كيفرخواست١٣٨٨در يازدھم مرداد 
اخير  خصوص حوادث پس از انتخابات و دستگيرشدگان 

قرائت کرد که در آن به سنديکای كارگران شركت واحد نيز 
واحد وظيفه  سنديکاي كارگران شركت  . اشاره شده است

 جنبش کارگری در رابطه با داند که به اعضايش و خود می
چرا که منصور اسالو در زندان  اين مسائل توضيح دھد 

سازی برای  سازی برای سنديکا يعنی پرونده باشد و پرونده می
 .ديگر نھادھای جنبش کارگری 

 ۴: " كيفر خواست دادستاني اين گونه ذكر شده است۴در بند 
 یھا  سال زيرمجموعه كارگری؛ اگر به ياد داشته باشيد در-

گذشته سنديكای اتوبوسرانی اعتصابی را ايجاد كرده بود كه 
ّرھبری آن را فردی به نام منصور اسانلو برعھده داشت اين . ُ

جالب است كه افرادی به داليل مختلف از جمله عقب افتادگي 
زنند اما حواسشان نيست  دستمزد خود دست به اعتصاب می
، صندوق مالی و NED كه موسسات برانداز در آمريكا مانند

به صورت آشكار به موسسات ديگر چندين ... دموكراسي و 
دھند تا به سنديكاھای كارگری در ايران  ميليون دالر پول می

ھا در وب سايت سازمان  تمامي اسناد اين كمك. كمك شود
NEDعلت دسترسي آسان به اين اسناد را .  موجود است

ھا  فراد معتقدند كه اينخيلی از ا. توان تظاھرسازی دانست می
دھند پس به دنبال مطلب و مسأله  كاری انجام نمی چون مخفی

  ."خاصي نيستند

اند ولی  دانيم که اين بخش را چه کسانی تنظيم کرده ما نمی
محرز است که اين نوشته تنظيم اش به دور از شناخت از 

در  نويسندگان اين كيفرخواست . سنديکا و شخص اسالو است
شان را  اند که درايت  در خارج ھستند و سعی کردهھايی بخش

و بيشتر در جھت مرعوب  المللی نشان دھند  در عرصه بين
برای ترساندن جنبش کارگری، ما به چند مورد  کردن بوده 

  :پردازيم اساس است می اين كيفر خواست كه که بی

اسم آقای اسالو را اسانلو نوشته حتی اسم واقعی ايشان : يک
  .اند دانسته را نمی

اعتصاب سنديکا را به عقب افتادگی دستمزد نسبت : دو
اند در صورتی که آن اعتصاب در رابطه با عقب  داده

  .افتادگی دستمزد نبود

 و ديگر موسسات در کجای اين NEDارتباط سنديکا با : سه
   .قضيه بوده است

اش قابل   در سايتNEDطبق گفته خودشان کليه اسناد : چھار
ست چرا ھمانطوری که در ديگر بندھای آن كيفر دسترسی ا

سنديکا ھم به  خواست به ذکر مبلغ و ارتباط پرداخته شده از 
شد و خودشان بھتر از ھر کسی  ھمان نسبت شفافيت داده می

  .دھد کاری انجام نمی اند که سنديکا مخفی گفته

سنديکا تشکلی مستقل و کامال صنفی است و برای ايجاد 
اگاھی کارگران بوجود امده و به ھيچ گروه و شرايط بھتر و 
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حزب و حتی دولت و کارفرمايی وابسته و زير سلطه نيست 
  گيرد و ھيج خط و ربطی ھم نمی

باشد و ھر گاه در ھر نقطه جھان  المللی می سنديکا تشکلی بين
در مورد ھر تشکل کارگری بيعدالتی شود سنديکاھای دنيا از 

نطور که شاھد بوديد در مورد کنند و ھما يکديگر حمايت می
  .ھا شد سنديکای شرکت واحد ھم اين حمايت

كفايتي  سنديكای كارگران شركت واحد بعد از ثابت شدن بی
خواه  شوراھای اسالمی كار توسط گروھی از كارگران حق

بنا شد و در اين راه توانست با عزمی راسخ حقوق معوقه 
ھای  نين قضاوتاما به خاطر اين چ كارگران را زنده كنند 

طلب بعد  خواه و حق نابه جا، گروھی از اين كارگران آزادی
از گذشت چند سال ھمچنان در راه رسيدن به حقشان با بي 

و دو . عدالتی و محروميت از حقوق اجتماعی مواجه ھستند
  .برند نفر از اعضای اين سنديكا ھمچنان در زندان به سر می

ان بازگشايی با روحيه سنديکای كارگران شركت واحد از زم
آھنين به فعاليتش ادامه داده و بر اصل ضديت خود با 

اش  استعمار، استکبار و استبداد پافشاری کرده و در مبارزه
عدالتی، استقاللش را حفظ کرده، و  برای بی حقوقی و بي

مقھور پرونده سازی ھيچ نھادی نشده است و در راه رسيدن 
اری که اعضايش صحيح ھايش از ھر نوع ابز به خواسته

بدانند استفاده خواھد کرد و در اين راه جنبش کارگری ھمانند 
ھميشه از اين عمل سربلند بيرون خواھد آمد و نيازی به 

  .بيند ھای مخملی نمی فعاليت

جنبش کارگری ايران ساليان گذشته به عنوان محافل ضد 
کارگری معرفي شد و در سال گذشته به اين ھم بسنده نکرده 
و در وحشت از گسترش جنبش مستقل کارگری وايجاد 
وحدت وھمدلی بيشتر در ميان کارگران و فعالين کارگری 

سند و مدرک و تخريب  ھای بی زنی سعی کردند با اتھام
اما ھوشياری . ھای فعال کارگری به اھداف خود برسند چھره

ی  اعتنايی به اين جو مسموم توطئه فعاالن کارگری در بی
و حال ما شاھد ھستيم که اين امر از دست . نثی کردآنان راخ

خواھد اين  شان بيرون آمده و خود دستگاه قضايی می عوامل
کار را انجام دھد که مثل سابق جنبش کارگری در مقابل اين 

  .اتھامات خواھد ايستاد و خواھان آزادی فعالينش خواھد شد

  هاتوبوسرانی تھران و حوم سنديكای كارگران شركت واحد

  

 را زھرا نوذری مادر پويا مقصود بيگی: مادران عزادار
  آزاد کنيد

نوذری مادر پويا در اعتراض و دادخواھی به ) بھجت(زھرا 
کشته شدن فرزندش بدن خود را گل گرفت و در مقابل اداره 

ماموران . اطالعات کرمانشاه به تنھايی تحصن کرد
 در  شب١٠اطالعات کرمانشاه زھرا نوذری را در ساعت 

حين تحصن بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون از او 
  .خبری در دست نيست

  پويا مقصود بيگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 خرداد از سوی نيروھای امنيتی در کرمانشاه ٣٠روز 

دستگير و تحت شکنجه ھای وحشتناک در زندان کرمانشاه 
 ناشی از شکنجه قرار گرفت و پس از آزادی بر اثر عوارض

  .جان باخت

مادران عزادار خواھان آزادی فوری زھرا نوذری مادر پويا 
  .مقصود بيگی شدند

  

  ھای دستگيرشدگان تجمع خانواده

ھای   نفر از خانواده١٠٠ مرداد بيش از ١٩روز دوشنبه 
اين . شدگان در مقابل دادگاه انقالب جمع شدند بازداشت
شان و  ز وضعيت عزيزانيابی ا ھا خواھان اطالع خانواده

  .ھا ھستند مالقات و آزادی آن

ھا، پدران و مادران نگرانی وجود دارند  در ميان اين خانواده
 ۶٢پدری . شان ندارند  ماه است ھيچ خبری از فرزندان٢که 

 ساله خود ٢٧ خرداد از پسر ٣٠گفت از  ساله با گريه می
، پزشکی خبری ندارد و در اين مدت به اوين، دادگاه انقالب

اين . قانونی مراجعه کرده، اما خبری به دست نياورده است
پدر در حالي كه به شدت نگران وضعيت فرزندش بود در 

كرد و دائم او را  ای را نفرين می ھايش خامنه بين صحبت
ای جنايتكار پستی است كه  گفت خامنه كرد می لعنت می

ھا را صادر كرده مطمئنم پسرم را سالم و زنده  دستور قتل آن
ای اينقدر پست است كه حتا  گيرم اما اين خامنه تحويل نمی

ھا كه صحبت  اكثر خانواده. دھد ھا را نمی اجازه تحويل جنازه
ای و  شنيدند ھمراه با او خامنه  ساله را می۶٢اين پدر 

ای  امنهكردند و در جنايتكار بودن خ نژاد را نفرين می ی احمد
  .ترديدی نداشتند

ھا در گرما   نفر از خانواده۶٠در مقابل زندان اوين نيز حدود 
ھا ايستاده  به انتظار تاييد اسامي عزيزانشان و مالقات با آن

ھا  بودند، اما ھمانند روزھای قبل نه تنھا كسی جوابگوی آن
ھا را تھديد  نيست بلكه مامورين در مقابل زندان اوين آن

. شوند ھا نيز بازداشت می  كه اگر بيشتر بايستند آنكردند می
گفتند فرزندانمان  ايستادند و می ھا می ھا در مقابل آن خانواده

را كه گرفته ايد ما را ھم بگيريد شما كه از گرفتن مردم ابايی 
  .نداريد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی ضمن درج اين گزارش، 
شدگان اخير را نيز   نفر از بازداشت٢٣ليستی شامل اسامی 

  .اند منتشر کرده

  

  اعتراضات شبانه عليه رژيم

به گزارشات رسيده از مناطق مختلف تھران، مردم تھران بر 
ھای فرعی به اعتراضات  ھا و خيابان ، در کوچه بام منازل

  .دھند شبانه خود عليه ديکتاتوری حاکم ادامه می

 که از اکثر مناطق در حرکات اعتراضی شبانه شرکت داشتند
تھران پارس، :  توان مناطق زير را نام برد ھا می جمله آن

  آباد صادقيه، شمس ونك،  تجريش، ميرداماد، سيدخندان، 
شدت اعتراضات در مير داماد و تجريش بيشتر از . آزادی

  .ديگر مناطق تھران بود
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نيروھای سرکوبگر در بعضی از مناطق سوار بر 
ھا بر   مردم با ديدن آنزدند، اما موتوارھای خود گشت می

  .افزودند شدت اعتراضات خود می

  

  تبديل دانشگاه به زندان

شھردار ساری اعالم كرد كه دانشگاه آزاد اسالمی در 
وی ادامه داد كه . تيركالی ساری به زندان تبديل خواھد شد

  . ميليارد خريداری شده است٤٠اين محل به مبلغ 

  

اطی و صدور بيش از ھای انضب احضار دانشجويان به کميته
  ترم حکم تعليق٢٠

در پی موج گسترده احضارھای دانشجويان به کميته 
ھای مختلف سراسر کشور، طی ھفته  انضباطی در دانشگاه

گذشته تعداد کثيری از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و 
  .دانشگاه بوعلی سينا ھمدان نيز احضار شدند

 صحرايی و سجاد به گزارش خبرنامه اميرکبير حميدرضا 
حسينی فخر، از فعالين دانشجويی دانشگاه علم و صنعت چند 

اند و اخبار  ھای خود را دريافت کرده روز پيش احضاريه
ديگری نيز مبنی بر احضار چند تن ديگر از دانشجويان اين 

  .دانشگاه وجود دارد

رسد علت احضارھای گسترده دانشجويان دانشگاه  به نظر می
ھا و اقدامات آنان پيش و پس از  عاليتعلم و صنعت، ف

انتخابات مانند اخراج عوامل صدا و سيما از دانشگاه و شدت 
گرفتن اعتراضات دانشجويان علم و صنعت پس از جان 
باختن کيانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد اين دانشگاه 

  .باشد

 نفر از دانشجويان ١١عالوه بر دانشگاه علم و صنعت، 
. اند  ترم حکم تعليق گرفته٢١ی ھمدان نيز با دانشگاه بوعل

سياوش حاتم، پوريا شريفيان، حجت بختياری، رضا 
جعفريان، مھدی مسافر، علی رضايی، فريد زندی، کيانوش 
رضايی، مھدی حکيمی، مصطفی مھدی زاده ھر يک با دو 

 ترم تعليق، دانشجويان محکوم ١ترم تعليق و وحيد اميری با 
  .شده ھستند

ات گسترده دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا ھمدان به اعتراض
نتايج انتخابات، علت اصلی اين برخورد سرکوب آميز با 

  .منتقدان در اين دانشگاه ذکر شده است

گفتنی است محمد صيادی يکی از دانشجويان دانشگاه بوعلی 
 روز گذشته تاکنون در زندان الوند ۴۶سينا ھمدان نيز از 
  .باشد ندن حکم محکوميت خود میھمدان در حال گذرا

برخوردھای سنگين کميته انضباطی پس از انتخابات به 
ھای سرکوب  دستور وزارت علوم و در راستای سياست

نژاد، در دوران تبليغات  دانشجويان در حالی است که احمدی
دار و  پيش از انتخابات وجود ھر گونه دانشجوی ستاره

  .کرد محروم از تحصيل را انکار می

   

  نشينيم به سوگ آزادی بيان می

ای  نگار ايرانی با صدور بيانيه حدود يکصد و پنجاه روزنامه
اعالم کردند به دليل شرايط بد ھمکاران خود در اين کشور و 

ھا، روز خبرنگار امسال را  زندانی بودن تعداد زيادی از آن
اين افراد در بيانيه . نشينند می" به سوگ آزادی قلم و بيان"

د نوشتند برای ابراز ھمدردی و ھمصدايی با ھمکاران خو
شرکت در مراسم تقدير و تشکر از "دربندشان، از ھر گونه 

ھا و ھدايای نھادھا،  اصحاب رسانه و دريافت تبريک
  .کنند خودداری می" ھای دولتی ھا و سازمان ارگان

 مرداد، ھمزمان با روز خبرنگار در ١٧اين بيانيه روز شنبه 
  .تشر شدايران من

  

  مردم لطف كردند فقط سطل آشغال آتش زدند

 اعالم داشت، كه در ی از فرماندھان جنگ ارتجاعیيك
 لطف كردند كه فقط سطل یھای اخير مردم خيل تحوالت ھفته

اگر اين اتفاق در كشور ديگری رخ داده . آشغال آتش زدند
 .بود، مردم وزارت كشور را با خاك يكسان كرده بودند

  

  ردن آثار جرماز بين ب

 از مقامات ی جھان، اعالم داشت كه قبال نيز يكیشبكه خبر
 يك عده را كم ی اعالم داشته بود، كه اگر بخواھيم رويیقضا

) نام ديگر بازداشتگاه كھريزك(كنيم آنان را به شورآباد 
 يیدر ادامه اين خبر گفته شده كه ھم اكنون خبرھا. فرستيم یم

 زندان یھا  از قسمتیيب برخ آثار جرم و تخریاز پاكساز
  . رسد یبه گوش م

  

 ھا از سوی وزارت اطالعات تھديد رسانه

نژاد خود شخصا سرپرستی وزارت  از ھنگامی که احمدی
اطالعات را بر عھده گرفته است، دست به تصفيه 

اين تصفيه . خانه زده است ھای گسترده در اين وزارت حساب
ده و گويا قرار است ھا از وزير و مديران رده اول شروع ش

ھا نيز پر است از  رسانه. تر نيز ادامه يابد ھای پايين تا رده
  .ھا ھای و انتصاب اخبار اين برکناری

در پی اين امر، روابط عمومی وزارت اطالعات 
ھا  چه اخبار اين برکناری نگاران را تھديد کرد، چنان روزنامه

  .خواھد شد" برخورد"ھا  و انتصابات را منتشر کنند، با آن

بندی  خانه جزو موارد طبقه گويا ھويت پرسنل اين وزارت
تشويش اذھان "، "افشای اطالعات محرمانه"شده و موجب 

  .خواھد شد" مصالح کشور"و مخدوش کردن " عمومی

البته مردم علت ھراس سردمداران سرکوب از افشای نام و 
  .دانند  را به خوبی می ھای سرکوب شان در ارگان مسئوليت

  

  عدم ارائه دارو به برخي از مبتاليان به ايدز

 ھزار نفر از مبتاليان به ١٨شود كه از حدود  گفته مي
 ی ايدز در ايران كه به درمان نياز دارند، برخیبيمار
 ھزار نفر ٨از اين عده .  كنند ی دريافت نميیگونه دارو ھيچ



��ن   نامه خبری  ويژه �(ا
	�ز��ن ��   ١٣٨٨  مرداد١٩  )��ا

  

 

ھا  درصد از آن٣١باشند، كه تنھا  ی مثبت می ویبيمار اچ ا
  . شوند یوفق به دريافت دارو مم

  

   خبرنگاران زنیعدم امنيت شغل

 با مدير كل امور ی نشستیخبرنگاران زن در مازندران ط
 مازندران، مشكالت خود را در ميان یبانوان استاندار

، عدم یشامل مشكالت معيشت عمده اين مشكالت، . گذاشتند
، یل، عدم امنيت شغیحمايت مسئوالن، فقدان يك انجمن صنف

  .باشد یم... بيمه و 

  

  

 

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد

  نه سازش، نه تسليم، نبرد تا پيروزی

  آزادی، حکومت شورايینان،  کار،

  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  مهپخش اين برنا
 ھمان شب و ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  . روز بعد خواھد بود١٢ صبح و ٧نيز 

ھای  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه
 .روزھای قبل پخش خواھد شد

ات ھای راديو دمکراسی شورايی از مشخص برای دريافت برنامه
  :زير استفاده کنيد

  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

org.radioshora.www 
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 درجه شرقی ١٣

 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی

۶ / ۵ 
٢٧۵٠٠

  نام

  ماھواره

  زاويه آنتن

  فرکانس پخش

  پوالريزاسيون

FEC  

Symbol 

rate 


