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گزارشی از وضعيت و شرايط زندانيان سياسی زن در بند 

  زندان اوين ٢٠٩
زندان اوين،  ٢٠٩به گزارشات رسيده از بند مخوف  بنا

زندانيان سياسی زن تحت شرايط و فشارھای غير انسانی 
اين شرايط غير . بازجويان وزارت اطالعات قرار دارند

شده  ھا ھای جسمی آن انسانی و طاقت فرسا باعث بيماری
  .شود ھا خوداری می است و ھمچنين از درمان آن

تعداد زيادی  ،ھای گسترده اعتراضات اخير دستگيریبر اثر 
ھای مختلف  گاه خواه دستگير و به شکنجه از زنان آزادی
ی قرار يھای قرون سطا و تحت شکنجهه انتقال داده شد

زندان اوين  ٢٠٩به بند مخوف نيز  ھا از آن یتعداد. گرفتند
تعداد دستگيرشدگان به حدی زياد است که در . اند شدهمنتقل 

 .نفر جا داده شده است ۴يک سلول انفرادی بيش از 
ھای انفرادی فاقد سيستم تھويه در گرمای زياد تابستان  سلول

خاطر کمبود ھوا دچار حالت خفگی و ھستند و گاھی به 
شوند و اثرات آن بر  سردردھای شديد و حالت تھوع می

  .ماند انيان سياسی زن باقی میدزن
از طرفی ديگر بازجويان وزارت اطالعات برای تحت فشار 

ساعت  ٢۴ھر ، در قرار دادن بعضی از زندانيان سياسی زن
اين . دھند میده از دستشوئی را ی استفا اجازهبار  ۴فقط 

برخورد ضد بشری بازجويان وزارت اطالعات باعث شده 
 .ناراحتی مثانه و کليوی شوند است که زندانيان سياسی دچار

 ،ھای جسمی و روحی در حال حاضر عالوه بر شکنجه
اين . اند و استحمام را به حداقل رسانده يیاستفاده از دستشو

مسئله باعث شده است که تعداد زيادی از زنان زندانی 
تنفسی و گوارشی  کليوی، ھای مثانه، سياسی دچار ناراحتی

  .شود ن بيماران نيز خودداری میعالوه بر آن از درما .شوند
وضعيت و شرايط دختران و زنان زندانی بی نام و نشان که 

 ٢٠٩اند و در بند  در قيام اخير مردم ايران دستگير شده
ھا مورد  آن. باشد برند بسا بدتر می سر میه زندان اوين ب

ھای جسمی و روحی  ترين شکنجه توزانه ترين و کينه وحشيانه
ھا  به آنتر،  اعمال فشار روحی بيش و ھمچنينگيرند  قرار می

خصوص ه اين موارد ب. شود داده میاتھامات اخالقی نسبت 
دخترانی که در ستاد تبليغاتی ميرحسين زنان و در مورد 

ھا  بازجويان به آن. استاند بيشتر  موسوی يا کروبی بوده
شماھا بايد عبرتی برای ديگران باشيد و ديگران  گويند، می

را بينند جرئت حضور در اعتراضات  شماھا را میوقتی 
  .نداشته باشند

شود که  ھای کابينی به زندانی تاکيد می بل از شروع مالقاتق
. تواند با خانوادۀ خود صحبت کنند يزھايی میچدر مورد چه 

و زندانی حق ندارد در مورد رفتار و برخورد بازجويان 
وزارت اطالعات  ھنگام مالقات افراد .حرفی بزندشرايط بند 

کنند  ھای او گوش می گيرند و به حرف کنار زندانی قرار می
  .دھند که اين حرف را نبايد بگوييد و به او تذکر می

  
  كارگر ٢٠٠٠احتمال بيكاري 

دستگاه قضائي، خط قديمي شركت ايرالكو بايد به دستور 
در صورت تعطيلي اين بخش از شركت . تعطيل شود

از دو ھزار كارگر از كار بيكار خواھند  آلومينيوم اراك، بيش
 ١٩بيش از ھزار كارگر اين شركت ھم اكنون بيش از . شد

توانند بازنشسته  سال سابقه كار دارند و در سال آينده مي
در صورتي كه اين بخش تعطيل شود، حقوق اين . شوند

سال سابقه كار داشته  ١١كارگران پايمال شده و بايد مجددا 
  .نند بازنشسته شوندباشند تا بتوا

  
 درگيری بين مردم و مزدوران رژيم در بيرجند

دقيقه حوالی  ١٢:  ٣٠ شنبه شب ساعت سهشود  گفته می
 .رخ داددرگيری ميدان ابوذر بين مردم و گارد ضد شورش 

قصد داشتند يک مراسم عروسی را به ھم مزدوران رژيم 
ه بزنند، که با اعتراض يکی از مھمانان روبرو شد و ب

ھنگامی که درگيری بين . درگيری بين آن دو منجر گرديد
مھمانان و مزدوران تشديد شد گارد ضد شورش وحشيانه به 

ھا را مورد ضرب و شتم  نآور شده و با باتوم  مردم حمله
سپس مردم آن منطقه با شعارھای مرگ بر  .قرار دادند

ديکتاتور و هللا اکبر از خانه خود به خيابان آمده و با 
مزدوران درگير شدند که در ھمين حين از ترس تجمع بيشتر 

پس از متفرق شدن مردم .شليک کردند آور مردم گاز اشک
مزدوران گارد از ترس و وحشت تجمعات مردم در ديگر 

زنی  نيمه شب به گشت ٣:  ٣٠ مناطق شھر تا ساعت
نفر زخمی شده و  ٧در اين درگيری بيش از . پرداختند

حامله به دليل استشمام گاز  زنيک  عروس اين مراسم و
  .بيھوش شدند
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بازداشت گسترده نوكيشان مسيحی در شھرھای تھران و 

 رشت
و اقدامات پليسی برای برخورد با با تشديد جو امنيتی 

معترضان وقايع اخير که به کليت جامعه کشيده شده است، 
ھای حکومت با  رفتاریر دو ھفته اخير موج بازداشت و بدد

 .گير شھروندان مسيحی نيز شده است  لفان اکنون دامنمخا
به گزارش كميته مسيحيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

مرداد ماه، به دنبال خبر  ٢٢ايران، در روز چھارشنبه 
دو تن از نوكيشان مسيحی و " مريم و مرضيه"دادگاه تشکيل 

ھا برای انکار باورھای دينی  درخواست مقام قضائی از آن
اشت نومسيحيان در دو ، اکنون اخبار جديدی از بازدخود

ھا طی چندين نوبت در  اين بازداشت .رسد میھفته اخير 
  .اطراف تھران و در رشت صورت گرفته است

شھروند مسيحی تاكنون  ٣٠طبق گزارش دريافتی، بيش از 
نفر آنان ھمچنان در بازداشت و بقيه با  ٨اند که  دستگير شده

ھا که طی چند  اين دستگيری .اند ت آزاد شدهقيد وثيقه و ضمان
نوبت متوالی انجام شده نومسيحيانی را ھدف گرفته است که 

  .اند ھای مسلمان متولد شده عموما در خانواده
 ٩و  ٨اخبار دريافتی حاکی از آن است که در روزھای 

نوکيشان   نفر از اعضای يک جمع ٨جاری  مرداد ماه سال
مكان  ٢نوبت و در  ٢در  مسيحی در شھرستان رشت،

شد با ورود  متفاوت كه از آن به عنوان كليسای خانگی ياد می
تعدادی از ماموران لباس شخصی و نيروی اننتظامی 

افزايد ماموران انتظامی پس  اين گزارش می. اند بازداشت شده
ھای  از بازداشت اين افراد اقدام به بازرسی و تفتيش خانه

 و  يل شخصی اعم از كتب، سی دیايشان نموده و كليه وسا
تاكنون از اين . اند كامپيوترھای آنان را ضبط و با خود برده

 ھمچنان در نفر با سپردن وثيقه آزاد ولی يک نفر ٧تعداد 
برد و از  بازداشتگاه اطالعات استان در بازداشت به سر می

  .وضعيت وی اطالعی در دست نيست
نيروی انتظامی به ماموران  ،ھمچنين روز دھم مرداد ماه

ھای منطقه ييالقی اجتماع مسيحيان در يکی از روستا يک
از ھموطنان  نفر ٢۴ وشم در نزديکی تھران ھجوم برده ف

  .اند مسيحی را بازداشت نموده
مرداد ماه نيز گزارش شده  ١٧ھمچنين در روز پنجشنبه 

ماموران نيروی انتظامی در ھجوم به يکی ديگر از 
مناطق ييالقی اطراف پايتخت تعداد  كليساھای خانگی در

اين  .اند نوكيشان مسيحی را بازداشت کردهديگری از 
گزارش حاكی است، اين افراد با اخذ تعھد و طی مراحلی و 

  برای ولی مجددا ،ھای متعدد آزاد شدند پس از بازجويی
  .اند شدهتر و گرفتن اطالعات ھای بيش بازجويی

 
شان نيز زندانی  که وکيلان آغاز محاکمه ھفت بھايی در اير

  است

 درای  المللی بھايی در ژنو با انتشار بيانيه دفتر جامعه بين
اعالم کرد مقامات قضايی  ،مرداد ماه ٢١روز چھارشنبه 

مرداد ماه محاکمه  ٢٧جمھوری اسالمی در نظر دارند از 
گفته می شود تاريخ . ھفت تن از بھائيان ايران را آغازکنند

دادگاه طی نامه ای به دفترعبدالفتاح سلطانی برگزاری اين 
ست که  يکی از وکالی مدافع ابالغ شده است و اين در حالی

 در زندان به سرکه روز است  ۴٠آقای سلطانی خود بيش از 
 .می برد

ھا  گذشت يک سال از بازداشت اين ھفت تن، آنعليرغم 
چ ھياجازه مالقات با وکالی مدافع را نداشته و تاکنون نيز 

  . اتھامی رسما به آنھا تفھيم نشده است
 سراسامی اين ھفت نفر که در حال حاضر در زندان اوين به 

الدين خانجانی،  آبادی، جمال فريبا کمال: برند عبارتند از می
سعيد رضايی، بھروز توکلی، مھوش ثابت، عفيف نعيمی و 

  . وحيد تيزفھم
بھائيان زندانی کردن و آغاز محاکمه ھفت تن از رھبران 

ھا و پيروان آيين بھايی در گوشه و کنار  برای خانواده آن
سال پيش  ٢۵جھان ھشدار دھنده و نگران کننده است زيرا 

نيز رھبران مذھبی بھائيان صرفا به دليل بھايی بودن توسط 
مقامات جمھوری اسالمی بازداشت و سپس ھمگی اعدام 

  .اند شده
  

 ھند کردبازداشت شدگان اخير اعتصاب غذا خوا
شدگان حوادث بعد از انتخابات که دستگيرنفر از  ٣٠بيش از 

برند اعالم کردند در صورت عدم  در زندان اوين به سر می
شان تا روز شنبه، از عصر روز شنبه  رسيدگی به وضعيت

برخی زندانيان به دليل  .دست به اعتصاب غذا خواھند زد
رخی ديگر به حقيقی و ب ھای غير گيری فشارھا برای اعتراف

دليل وضعيت نامشخص و بالتکليف خود تصميم به اعتصاب 
  .اند غذا گرفته

عالءالدين بروجردی اطالع اين مطلب توسط زندانيان به 
  .شده استرسانده دبير کميسيون امنيت ملی مجلس نيز 

از زندانيان که به تازگی از زندان اوين آزاد  يکیاين خبر را 
  .شده است، به خبرنامه اميرکبير اعالم کرده است

  
 اتھامات واھی عليه دو دانشجوی فعال حقوق بشر 

اتھامات انتسابی به کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی 
دو عضو فعال اين کميته، ناصح فريدی و علی بيکس را 

  .خوانداساس  ناروا و بی
علی بيکس، که در روز شنبه گذشته در دادگاه موسوم به 

به ھمراه " عوامل ميدانی پروژه کودتای مخملی"متھمان 
ديگر زندانيان سياسی حضور داشت، از داشتن حق مالقات، 

ھمين . وکيل مدافع و کليه حقوق انسانی خود محروم است
ه شرايط برای ديگر عضو کميته، ناصح فريدی، که متھم ب

 .ارتباط با ضد انقالب است، شرايط سختی را آورده است
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ارسال ناصح فريدی " اتھام"بنا به کيفرخواست دادستانی، 
اخبار زندانيان سياسی و اعتراضات خيابانی برای صدای 
آمريکا، راديو فردا و سيمای آزادی و نيز سازمان مجاھدين 

  .است خلق
  

 ھا تحت نظارت سپاه پاسداران  بازداشتگاه
ھای خودسرانه که متشکل از  گيری بازداشت کميته پی

طلب و  ل سياسی و مدنی اصالحنمايندگان بيش از ده تشک
باشد، در جديدترين اطالعيه خود به دادگاه  خواه می تحول

و خواستار پايان دادن به دخالت کرد فعاالن سياسی اعتراض 
  .نيروھای نظامی در امور قضايی شده است

اما يکی : خود آورده است ٢١طالعيه شماره اين کميته در ا
ھای گسترده  ديگر از موارد نقض قانون در جريان بازداشت

اخير دخالت نيروھای نظامی در جريان دادرسی و وجود 
ھايی است که برخالف قوانين تحت نظارت  گاه بازداشت

بنا بر  . ھا و قوه قضاييه قرار ندارند سازمان زندان
از فعاالن سياسی بازداشت شده در ھای موثق بخش  گزارش

سپاه پاسداران انقالب "گاه تحت نظارت  يک يا چند بازداشت
ھا ھستند،  و خارج از نظارت سازمان زندان "اسالمی

ھمچنين شواھدی در مورد بازداشتگاه ھای خارج از نظارت 
اين درحالی . قضايی متعلق به نيروی انتظامی نيز وجود دارد

  .ی جاری چنين امری را نپذيرفته استاست که قوانين کيفر
  

  بسيجيان کشته شده کجا ھستند؟
ھا و مزدوران رژيم از ھنگام آغاز اعتراضات  رسانه

 ٩کنند که  ھا اعالم می ھا و مصاحبه مردمی، مرتب در رسانه
. نفر اثری وجود ندارد ٩اند، اما از اين  بسيجی کشته شده

آقايان : بطه گفتيکی از اعضای مجلس ارتجاع ھم در اين را
، پس چرا ھيچ خبری از اند بسيجی کشته شده ٩اين ھمه گفتند 

تر آن ھم در  ما که يک نفر بيش. بسيجی نيست ٩اين 
  .شھرری نديديم
بسيجی در اين جريانات کشته شده باشند،  ٩حتا اگر ھم 

اند که اين مزدوران رژيم  صدھا و ھزاران نفر شاھد بوده
ھای نابرابر، با  به دو ماه درگيریبودند که در اين نزديک 

ھای گرم و سرد، حمله به مردم بی دفاع و بی سالح را  سالح
از آن جا که حق دفاع از خود، حق مسلم ھر . آغاز کردند

المللی نيز به رسميت  ھای بين انسان است و در تمام معاھده
شناخته شده است، باز ھم اين قاتالن رژيم ھستند که مسئول 

  .اند ا ھستند و نه مردمی که از خود دفاع کردهھ اين قتل
  

  "آ"ميليون نفر به آنفلوانزا  ٢٠احتمال ابتالی 
برنامه مراقبت آنفلوآنزا وزارت دکتر ھمتی، کارشناس ارشد 

 ٢۵، "آ"بينی کرد که ھنگام پاندمی آنفلوانزا  پيشبھداشت 
ميليون نفر به اين  ٢١تا  ٢٠درصد افراد جامعه، يا بين 

درصد از  ۵٠گويد، حدود  وی می. مبتال شوند بيماری
  .ھای کنونی از طريق عربستان بوده است آلودگی

سال، زنان باردار،  ۵سال، کودکان زير  ۶۵افراد باالی 
 یھا ی، بيماری، ريویمزمن قلب یھا یمبتاليان به بيمار

از  یمتابوليك مانند ديابت و افراد دچار نقص سيستم ايمن
  .ن بيماری ھستندايپرخطر  یھا گروه

  
 یھا ناشي از كارگاه یبه آلودگ یاعتراض شھروندان سراوان

 شھر در مركز یتوليد
 یھا از كارگاه یشھروندان سراواني كه از آلودگي ناش

و  کنار منازل یو برشكار یجوشكار ی،، نقاشیساز كابينت
بودند با آمده ترين نقاط شھر به تنگ و آمددر پر رفت 

يط زيست اين شھرستان خواستار انتقال حضور در اداره مح
 یھا ھا به خارج از شھر و شھرك تر اين كارگاه ھر چه سريع
  .صنعتي شدند

متعدد قصد رد  یھا ین اين اداره با پاسكارياست مسئول یگفتن
 یھا یآلودگ. دئوليت اين امر از سر خود راداشتنكردن مس

سيستان و بلوچستان  یدر شھرھازيستی  و محيط یصوت
باشد كه از  مي یترين نمونه ناقض حقوق شھروند یزو اصلج

 . مسئوالن مواجه شده استتوجھی  بی ھا پيش تاكنون با سال
  

تخريب دفتر انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم 
 پزشكی اھواز

مرداد،  ١٧روز شنبه   علوم پزشکی اھواز مسئولين دانشگاه
شجويان و به بدون ھماھنگی با اعضای انجمن اسالمی دان

بھانه تاسيس آزمايشگاه مرکزی دانشگاه، مبادرت به شکستن 
ی اين تشکل و ضبط اموال آن قفل و درب ساختمان مرکز

  .دنمودن
به گزارش خبرنامه اميرکبير اين اقدام در حالی صورت 
گرفته است که ھيچگونه حکم تخليه و يا ابالغ رسمی و کتبی 

ی اھواز به انجمن از سوی مسئولين دانشگاه علوم پزشك
  .اسالمی دانشجويان اين دانشگاه ارائه نشده است

  
  ميليون رأی دارد ۴نژاد فقط  احمدی: مشايی

ميليون  ٢٠ميليون رأی ايجابی دارد و  ۴نژاد فقط  احمدی"
  ."نفر بقيه ھم به او رأی دادند، منتقد نظام ھستند

ی نژاد نيست، بلکه از دھان کس ھای مخالفان احمدی اين حرف
نژاد  آيد که شايد بيش از ھر کس ديگری به احمدی درمی

اگر حتا ادعاھای باورنکردنی رژيم در مورد . نزديک است
نژاد را نيز بپذيريم، گويا خودشان  ميليونی احمدی ٢۴رأی 
اش نزد مردم "محبوبيت"نژاد به خاطر  دانند که احمدی ھم می

د در مورد البته باي! آورده است" ميليون رأی ٢۴"نيست که 
  .ميليون رأی ھم ترديد فراوان داشت ۴صحت اين 



یان   نامه خبری  ويژه دا ت(سازمان    ١٣٨٨ مرداد ٢٢  )اق

  

ماه حقوق  ٢٢كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان 
  اند نگرفته

ميليارد  ١٦٠كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان نزديك به 
. لایر به كارگران شاغل و بازنشسته اين كارخانه بدھي دارد

ت طلب كارگران بازنشسته ميليارد لایر باب ٥٠از اين مبلغ 
ماه حقوق كارگران  ٢٢باشد و مابقي آن طلب نزديك به  مي

گفتني است كه كارخانه مبلغ . شاغل در آن كارخانه است
ميليارد لایر تسھيالت بانكي گرفته است كه كسي  ١٢٠
ھم اكنون . داند اين پول چگونه و در كجا خرج شده است نمي

كنند، كه مبلغ  فت ميصورت ھفتگي حقوق درياه كارگران ب
 ٤٠به تازگي مبلغ . باشد ھزار تومان مي ۵۵آن حدودا 

ميليون تومان به عنوان پاداش در كارخانه پرداخت شده است 
ميليون ديگر به  ٣٠ميليون بوده و  ١٠كه سھم كارگران فقط 

مجموعه . به عنوان پاداش پرداخت شده است یادار یاعضا
ھزار  ۵اشان با بيش از كارخانجات ريسندگي و بافندگي ك

  .كارگر و ھم اكنون در آستانه ورشكستگي قرار دارد
  

 تمام سفرای جمھوری اسالمی در اروپا احضار می شوند
آلمان برای اعتراض به بازداشت معترضان سياسی، سفير 

  .ايران در آلمان را احضار کرد
 ی، سخنگو"آندرياس پشکه"فرانسه،  یبه گزارش خبرگزار

در ": ، وزير خارجه آلمان گفت"ر اشتاينمايرفرانك والت"
، سفير ايران را احضار كرديم يیاروپا یتوافق با ساير شركا

 یفور یتا بار ديگر نگراني خود را اعالم و بر لزوم آزاد
اند،  كه در جريان اعتراضات اخير ايران دستگير شده یافراد

  ."تاكيد كنيم
 ،"كلوتيلد ريس" هپشكه افزود كه در اين ديدار درباره پروند

كه به اتھام جاسوسي در ايران بازداشت شده  زن فرانسوی
  .وگو شد نيز گفت ،است

 یسخنگوی وزارت خارجه آلمان ھمچنين گفت كه تمام
اند که سفرای  کشورھای عضو اتحاديه اروپا توافق کرده

  .جمھوری اسالمی را برای ادای توضيحات احضار كنند
  

  !ياھو مسنجر آزاد شد
بح امروز استفاده از سرويس عمومي ياھو مسنجر از ص

اين سرويس عمومي بعد از . مجددا امكان پذير شده است
انتخابات توسط حكومت سركوبگر جمھوري اسالمي مسدود 

ترين  ترين و پر مصرف ھم اكنون در ايران محبوب. شده بود
  . باشد پيام رسان، ياھو مسنجر مي

  
  گزارشي از روابط جنسي جوانان

 ۵۵دھد که  بررسي در سازمان ملي جوانان نشان مي يک
به گزارش . درصد جوانان با جنس مخالف خود ارتباط دارند

ھزار نفري از دختران و  ٧در اين پژوھش " جھان"سايت 
ساله که به روش تصادفي انتخاب  ٢٩تا  ١۵پسران مجرد 
درصد افراد نمونه فقط رابطه دوستي را  ٣٠: شده آمده است

درصد  ٣٤حدود . اند رابطه دانسته یخود از برقرارانگيزه 
 یرا دليل دوست یدرصد نيز رابطه جنس ١٤انتخاب ھمسر و 

اند بيان  که رابطه داشته یدرصد دختران ۴٣. برشمردند
درصد  ۵٧اند و  داشته یکردند که تنھا با يک نفر رابطه دوست
ھا براي پسران  اين نسبت. با بيش از يک نفر دوست بودند

درصد از کساني که با جنس  ٢۴. درصد است ٧٦ و ٢٤
اند که رابطه آنان به آميزش  اند بيان کرده مخالف ارتباط داشته
  .جنسي منجر شده است

  

  زندانی سياسی آزاد بايد گردد
  آزادی پيروز است - استبداد نابود است

  ورايی، آزادی، حکومت شنان، کار
 
 
 
 

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

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

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
سی شورايی از مشخصات ھای راديو دمکرا برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی
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۶ / ۵ 
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  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون
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