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 پایان اعتصاب کارگران شرکت 
"ایران خودرو"

 ایران" بر اساس برخی گزارشها، کارگران شرکت 
 ،  تحت فشارهای  مسئولین و حراست" خودرو  

.این شرکت به اعتصاب خود پایان داده اند

 روز اعتصاب کارگران 3گفته می شود که پس از 
 ،  مسئولین شرکت به" ایران خودرو "  شرکت 

 صورت های مختلف به تهدید کارگران پرداخته و
 حتی شماری از کارگران  نیز  به حراست شرکت

.احضار شدند

 ، در اعتراض به"ایران خودرو " کارگران شرکت 
 بی توجهی مسئولین نسبت به خواستهای صنفی

 روز   دست به اعتصاب غذا زده 3خود به مدت  
. بودند

 شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری ، از
 خواسته های  کارگران  ایران  خودرو   پشتیبانی
 کرده و خواستار  بر آورده  شدن هر چه سریع تر

.کلیه مطالبات کارگران ایران خودرو می باشد

 حمایت شورای همکاری تشکلها و فعالین
 کارگری از مطالبات کارگران ایران

خودرو
 شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری شامل،
 کمیته پیگیریط ایجاد تشکل هایط آزاد کارگری،
 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های
 کارگری ، کمیته دفاع  از محمود صالحی ، اتحاد
 کمیته های کارگری ، شورای  زنان و  جمعی  از
 فعالین کارگری  با صدور اطلعیه ای از مطالبات
 و اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرو   حمایت

.کرده است

 کارگران: در  بخشی از  این اطلعیه آمده است 
 ایران خودرو  در راستای پی گیری مطالبات خود

 "و " شعار زندگی شایسته حق مسلم ماست" با 
 ،  دست به" اضافه کاری اجباری  لغو باید گردد 

 علت اصلی اعتصاب کارگران ،. اعتصاب زده اند 
 تغییر شیفت ها از دو هفته به یک هفته ،  پایین
 بودن حق بهره وری وسایرمزایای جنبی کارگران

.می باشد

 در چند: در بخش دیگری از اطلعیه آمده است
 سال گذشته افزایش وشدت فشار کار بر کارگران
 در  واحدهای  تولیدی ، در  جهت  سیاست های
 خصوصی سازی و  تعدیل  ساختاری  در کارخانه
 های اتومبیل سازی، منجربه بالرفتن آمارحوادث
 کاری در  این واحدهای تولیدی شده که تاکنون
 شماری از  کارگران به دلیل شدت کار جان خود

.را از دست داده اند

 به فدراسیون
 جهانی اتحادیه
های کارگری
WFTU

 دستگیری فعال کارگری محمد جراحی را
محکوم کنیم 

 و خواهان آزادی فوری او و دیگر فعالین
کارگری شویم 

:دوستان عزیز
 به  اطلع  می رسانیم  که  محمد  جراحی فعال

 خرداد بدنبال٣٠ ساله،روز ٤٨کارگری اهل تبریز،
   اجرای احکام دادگاه انقلب١١احضاریه  شعبه  

 این فعال کارگری.تبریزدستگیرو روانه زندان شد
 بدون حضور  وکیل مدافع  و حق اعتراض و دفاع

   ماه زندان محکوم شده٤از خود محاکمه و  به  

.است

 لزم به ذکر است که محمد جراحی سال گذشته
 بدلیل فعالیت در میان کارگران و دفاع از حقوق

 پایمال شده آنان و هم چنین مطالعه نشریات علنی
 کارگری،توسط اطلعات جمهوری اسلمی دستگیر و
 مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثیقه

.آزاد شد

 راازوضعیت محمد جراحى بدینوسیله مااعتراض خود
 اعلم کرده و خواهان حمایت وتلش شما هم رزمان

 .براى آزادى بی قید و شرط و فورى او هستیم
 آنها از حقوق.فعالین کارگرىجرمى مرتکب نشده اند

 حقوقى که در  دنیا. حقه  کارگران  دفاع  می کنند 
 برسمیت  شناخته شده و جمهورى اسلمى نیز روى
 کاغذ آنها را  پذیرفته  اما  فعالین کارگرى را به جرم

.دفاع از حقوق کارگران دستگیر و زندانى میکند

 ما  ضمن  محکوم   کردن  دستگیری های  گسترده
 کارگری خواهان توقف هر گونه فشارها  و تهدیدها و

 .پرونده سازیها علیه فعالین کارگری هستیم 
 برخورداری  از  حق  تشکیل  سازمان  های  مستقل
 کارگری  و  اعتصاب  و  آزادی های سیاسی  حق  ما

.و باید به رسمیت شناخته شود کارگران است

:دوستان عزیز 
 (WFTU)فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

 پیوندی دیرینه و تاریخی با مبارزات جنبش کارگری
.ایران دارد

 ما  هرگز  سفر  نماینده  فدراسیون جهانی سندیکاها
 اسفند  6مصطفی العریس و   هیئت  همراه  را  در  

   به  میهنمان  و  به  رسمیت  شناختن١٣٢٥سال  
 شورای متحده کارگری ، تنها تشکیلت سراسری  و

 واقعی  طبقه کارگر  ایران را  در  مقابل اتحادیه های
 دولتی ساخته در آن دوره و تاثیر شگرف این حمایت

.را فراموش نخواهیم کرد

 بعد از جنگ جهانی دوم،: و نیز در  پیوندی متقابل 
امپریالیست ها پس از آنکه از طریق انشعاب  بوسیله
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 دست نشاندگان خود نتوانستند در صفوف متحد
 فدراسیون سندیکایی جهانی شکافی ایجاد کنند
 و تحمل وسعت و  استحکام  روز  افزون  آن  را

 بالخره به اقدام عاجزانه ای دست زده. نداشتند 
  به بهانه  عدم)و  بوسیله حکومت  وقت  فرانسه 

 و علی( قبول طرح  مارشال از طرف  فدراسیون 
 رغم تمایلت ملت آزاده آن کشور فعالیت

 فدراسیون  را  در  خاک  فرانسه   ممنوع   اعلم
 این تصمیم که نشانه قوت طبقه کارگر. داشتند 

 جهانی و ضعف دشمنان امپریالیست آن بود موج
 نفرت و انزجار زحمتکشان جهان را بر انگیخت و
 شورای متحده مرکزی نیز به نمایندگی کارگران
 و  زحمتکشان ایران  در  آن  دوره مراتب تنفر و
 اعتراض قاطع  خویش را  نسبت به آن رسما  به

 ما معتقدیم این. اطلع  حکومت فرانسه رسانید 
 پیوند  و   همبستگی  تاریخی ، در  این  لحظات
 حساس ودر عین حال روبه رشد جنبش کارگری
 ایران که در  نبرد در  راه  یک زندگی انسانی  و
 شرافت مندانه ،  مورد تهاجم گسترده و سرکوب
 نیروهای  امنیتی  و   انتظامی   دولت  جمهوری
 اسلمی قرار گرفته است و فعالین آن  همه روزه

 یک  نیاز حیاتی و. دستگیر و  زندانی می شوند 
 سرنوشت ساز در  مبارزات طبقاتی و ضد سرمایه

.داری ملی و بین المللی است
 یک  تشکیلت کارگری  و  WFTUبنظر  ما   

 ما  عمیقانه.  معتقد  به  مبارزه   طبقاتی  است 
 متاسفیم که چراتاکنون آنگونه که شایسته پیوند
 طبقاتی است با مسائل کارگری کشور ما در چند
 سال اخیر  برخورد فعال و مسئولنه ای انجام  نه

 درنتیجه این تشکیلت جهانی طبقه.گرفته است
 کارگر  برای  نسل  امروز  جنبش کارگری  ایران

.آنگونه که بایسته است شناخته نشده

:دوستان عزیز
 اتحادیه ها،سندیکاهاوکمیته های کارگری، میهن

 نویسندگان.ما همراه با آزادیخواهان، روشنفکران
 مدافع  طبقه  کارگر  ایران  که  از  طرف  دولت
 جمهوری  اسلمی  بر  خلف  مقاوله  نامه های

 مورد سرکوب قرارگرفته اندانتظار حمایت جهانی
 و همبستگی بیش از پیش از طرف شماهمرزمان

.خود را دارند

 زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر
 زنده باد همبستگي و پیوند جنبش كارگری

 ایران با فدراسیون جهاني اتحادیه های
(WFTU)كارگری 

 ۱۳۸۷/۰۴/۱۴كمیته دفاع ازمحمدجراجي

 

 سایت جدید سندیکای کارگران شرکت
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه راه

 اندازی شد
 با  تبریک  به  خاطر راه  اندازی  سایت  جدید
 سندیکای کارگران  شرکت  واحد  اتوبو سرانی

 تهران و حومه به آدرس :
. .wwwsyndicavahed infoباستحضار  

 کلیه   کارگران   زحمتکش   شرکت    واحد
 اتو بوسرانی  تهران  و  حومه  ،  اتحادیه های
 کارگری ،  فعالین  جنبش های سندیکایی  و

حقوق کارگری می رساند :
 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی١

 تهران و  حومه از  بدو احیا ، ارتباط ارگانیک و
 مستقیم خود را  با تمام  اتحادیه های کارگری
 در جهان از طریق فدراسیون بین المللی حمل

  ( برقرار کرده و هیچ مترجمی بهITFو نقل ) 
 عضو  سابق  بخش ایران)  نام  فرزانه  داوری  
 را نه می شناسد و نه تا به( سولیدریتی سنتر  

 حال  با  ایشان همکاری داشته است و هرگونه
 ترجمه ای که  توسط  ایشان  به  اتحادیه های
 کارگری  ارسال شده  و  می شود  مورد  تایید

سندیکای کارگران شرکت واحد نمی باشد .
 - وکلی  محترم  سندیکا  در  چندین مورد٢

 تاکید کرده اند که  کلیه کار های  سندیکا  از
 جمله اداره سایت سندیکا توسط اعضای هیئت

 بارها  از گردانندگان سایت. مدیره  انجام شود 
 قدیم خواسته شده بود که سایت را در  اختیار
 اعضای هیئت مدیره سندیکا قرار دهند اما این

اتفاق تا به امروز محقق نشده است . 
 - به دلیل  اینکه  سایت سندیکا  با آدرس :٣

. .wwwsyndicavahed netتوسط افراد  
 غیر  مسئول  اداره  می شود  و  به هیچ عنوان
 منعکس کننده  سریع و صریح  نظرات اعضای
 هیئت مدیره  نبوده ، از این تاریخ کلیه نظرات

 و  اطلعیه های سندیکای کارگران شرکت واحد
 اتوبو سرانی تهران و حومه از طریق سایت جدید
 منعکس می شود ومسئولیت هر گونه مطلبی که
 بر  روی   سایت   قدیم   درج   شود  به   عهده
 گردانندگان آن سایت می باشد ودر صورت ادامه

 هیئت مدیره  سندیکا چارهقدیم،  فعالیت سایت 
 ای جز معرفی گردانندگان سایت قدیم  به  افکار
 عمومی و همه  فعالین عرصه  حقوق  سندیکایی

در پیش ندارد. 
باامید به گسترش صلح وعدالت درهمه جهان
 سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی

1387/4/14تهران و حومه 

 جایزه همبستگی اتحادیه اروپا به
 سندیکای کارگران شرکت واحد

و حومه تعلق گرفت اتوبوسرانی تهران 
 ، در"سولیدر " نهاد همبستگی اروپا  موسوم به  

 شصتمین سالروز تاسیس خود، جایزه سالنه اش
 را به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

.تهران اعطا کرد

 با هدف کمک 1948نهاد همبستگی اروپادرسال
 بین المللی به کارگران جهان بنیان گذاری شد و

 با   کنفدراسیون  بین  المللی  آزاد  کارگری  و 
 همکاری کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا

 می کند و هر ساله جایزه رز نقره ای را به افراد و
.نهادهای واقعی و آزاد اهدا می کند

 با وجود اعلم نیاز مراقبت پزشکی، منصور اسالو
زندان اوین منتقل شد 350مجددا به بند 

 منصور  اسالو   رئیس  هیات   مدیره   سندیکای
 اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران شرکت واحد

 10/4/1387صبح روز  دوشنبه    10که ساعت 
 قلب از زندان اوین  به جهت  معاینات  چشم و 

 بیمارستان  شهید لبافی نژاد  منتقل شده بود ،
 توسط  متخصصین ،  با پس از معاینه  پزشکی

 وجود اعلم  پزشکان  بیمارستان  در  رابطه  با
 بهداری زندان، نامبرده به بند مراقبت از اسالو در

.زندان اوین منتقل شد 350
 اسالو ، با  وجود این که  پزشکان به گفته پروانه

 تاکید داشتند وی  باید تحت مراقبت باشد ، اما
 زندان  نه  تنها  به این  گفته  پزشکان ماموران 

 متخصص توجهی نکردند ، وی را همان روز  به
 وی  یاد آور. زندان اوین انتقال دادند  350بند 
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 به اینکه  اسالو  چند  عمل جراحیتوجه  شد با 
 را  پشت سر گذاشته و  از  نظر  قلبی  و چشم 

 استرس  تنفسی  نیاز  به  مراقبت  دارد  ،  نظر
 دور  بودن  وی  از  استرس  حاکم بر پزشکان بر

.فضای زندان است
 برای یافتن راهی وی با  اشاره  به  ادامه تلش ها

 که  همسرش  بتواند  برای  درمان  خود  از حق
 امیدواریم با: گفت قانونی مرخصی استفاده کند،

 انتقال همسرم به بندزندان درپروسه پزشکی وی
.نشود اخللی ایجاد

 سندیکای كارگران شركت واحد اتوبوسراني
1387/4/11حومه   تهران و

  

بازداشت یک فعال کارگری در اصفهان
 از فعالین کمیته هماهنگی یکی"افشین شمس"

 برای  ایجاد  تشکل کارگری  از  سوی  ماموران
 امنیتی جمهوری  اسلمی در  اصفهان  بازداشت

.شد

 از  دلیل  بازداشت ،  محل  نگهداری  و وضعیت
 که دبیر و عضو انجمن کاریکاتور"افشین شمس"

.نیز می باشد خبری در دست نیست اصفهان

 اطلعیه  كمیته  هماهنگي برای كمک به ایجاد 
 تشکل های كارگری  منطقه غرب  در  ارتباط با

بازداشت یک فعال كارگری در اصفهان
 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های
 کارگری   منطقه   غرب  با  صدور  اطلعیه  ای

 فعال کارگری و عضو" افشین شمس"دستگیری 
 کمیته  هماهنگی  برای  کمک  به  ایجاد تشکل

:های کارگری را محکوم کرده است

 افشین:  در  بخشی از  این  اطلعیه آمده است 
 شمس کارگر ، فعال کارگری ، عضو فعال کمیته
 هماهنگی   برای  کمک  به   ایجاد  تشکل های

 "محمود صالحی"عضو کمیته دفاع از   کارگری،
  و   عضو  کانون کاری کاتوریست ها ،  به  دلیل
 فعالیت های کارگری  و  دفاع از حقوق کارگران

 تیر ماه در محل کار خود در شهرستان 13روز 
  دستگیر و روانه زندان دستگرد"  الیگودرز "  

.اصفهان شد

 روز شنبه  پانزده هم تیر ماه منزل پدر وی  در
 اصفهان موردبازرسی قرار گرفته و کلیه دست

 که در رابطه با"  افشین شمس"  نوشت های 
 ماموران  اداره مسائل  کارگری  بوده  توسط  

.اطلعات اصفهان جمع آوری گردید

 کمیته  هماهنگی  برای کمک به ایجاد تشکل
 های کارگری  منطقه  غرب در ادامه  اطلعیه

 ما  ضمن  محکوم  کردن:  خود  آورده  است 
 دستگیری این  فعال کارگری  خواستار  آزادی
 فوری و بی قید و شرط وی بوده و این عمل را

.شدیدا محکوم میکنیم

 کارگران،دستگیری فعالین کارگری در راستای
 مناسبات  سیستم سر مایه داری و  در حمایت

 ما کارگران و فعالین. از سر مایه دارن میباشد 
 ضمن اعتراض به این دستگیری ها و  کارگری

 مقابله  با  آن ،  باید  متحد شده و برای  برای
 تثبیت  این  اتحاد  دست  به  ایجاد   تشکلت

 خود بزنیم ، تا با این اتحاد  کارگری  به نیروی
 و هبستگی طبقاتی از منافع طبقاتی خود دفاع

.کنیم

کارگران تقاص اعتصاب خود را پس می دهند
 نفر از  ٢۶در جریان این اعتصاب نزدیک به    

 ازادای کارگران بازداشت شدند که همگی پس
 توضیحات در  رابطه با علت اعتصاب و  هدایت

. شدند کنندگان این اعتصاب، آزاد

 همزمان با  اقدام کارفرمایان کوره  پزخانه  های
 بهانه  جویی در صدد ارومیه که با سختگیری و

 تلفی  کردن  اعتصاب   اخیر  کارگران   خود
   نفر  دیگر از این۴انتظامی  هستند ؛  عوامل 

.کارگران را برای ادای توضیحات فراخواندند
 گزارش دسترنج، اتحادیه آزاد کارگران ایران به

 اعتصاب کارگران اززمان پایان یافتن:اعلم کرد
 کوره  پز خانه  های  ارومیه  ،  شرایط  کار  این

.است کارگران سخت تر شده
 براساس این گزارش ، از  زمان  شکسته  شدن

 کوره پزخانه  های ارومیه ، نه اعتصاب  کارگران
 تنها  در  وضعیت  این کارگران  تغییر  مثبتی

 نشده است بلکه  در نتیجه سخت گیری حاصل

 توسط کارفرمایان و  نیز احضار برخی از کارگران
 عوامل  انتظامی ،  شرایط  کار  کارگران سخت تر

.شده است
 کارگران کوره  پزخانه  های ارومیه که ماه گذشته

 اعتراض به تعداد آنها بیش از  هزار  نفر است، در
 شرایط  نامناسب  بهداشتی و  رفاهی محل کار و

 روز دست به اعتصاب  ٢۰اقامت خود ،  به مدت 
.زدند

 بنا بر  ادعای  اتحادیه  آزاد  کارگران  ایران ،  در
  نفر از کارگران٢۶جریان این اعتصاب نزدیک به 

 ادای توضیحات بازداشت شدند که همگی پس از
 در رابطه  با علت اعتصاب و هدایت کنندگان این

.شدند اعتصاب، آزاد
 ۴این گزارش حاکی از آن است که احضار  این  

   کارگر دیگر انجام٢۶نفر  نیز در  ادامه  احضار  
1387/04/17 .                         شده است

 کارفرما، کارگران لوله سلفچگان را توبیخ کرد 
1387/04/16

 کارفرمای این کارگران که در پاسخ  به  اعتصاب
  نفر از آنها را اخراج کرده بود؛ در٢۰گذشته  ماه

 حذف اضافه کاری تازه  ترین اقدام خود نسبت به
   ساعت در  روز۸و کاهش زمان کار  به  میزان  

.اقدام کرده است

 کارگران  لوله  سلفچگان  که  ماه  گذشته برای
 اعتصابی  بی بهبود  کیفیت  غذای  کارخانه  به 

  نتیجه  روی  آورده  بودند ،  علوه  بر  به  تماشا
 از همکاران خود ، از این   نفر٢۰نشستن  اخراج 

 پس شاهدحذف اضافه کاری وکاهش درآمد های
.خواهند بود خود نیز

 به گزارش  دسترنج ،  جعفر عظیم زاده ،  رییس
 :آزاد کارگران ایران گفت هیت  مدیره اتحادیه 

 کارفرمای  این کارگران که در  پاسخ به اعتصاب
   نفر از آنها را اخراج کرده بود؛ در٢۰گذشته  ماه

 حذف اضافه کاری تازه  ترین اقدام خود نسبت به
   ساعت در  روز۸و کاهش زمان کار   به میزان  

.اقدام کرده است
 نظر از  اینکه  فعالن کارگری در اتحادیه صرف 

 منابع خود از بازار آزاد کارگران ایران به  استناد 
 پر فروش محصولت  این کارخانه خبر می دهند؛

 تصمیم جدید در  چند روز گذشته بر اساس این
 کارگران لوله سلفچگان دیگر حق ندارند بیش از

 ساعت کار روزانه  در کارگاه های خود مشغول  ۸
.تولید و کسب درآمد باشند
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 به  نقل از کارگران  سلفچگان که بیشتر آنها وی
 می  دهند ؛ را اهالی مناطق  غربی کشور تشکیل

 این احتمال مطرح است که هدف کارفرما: گفت
 تشویق کارگران به ترک کار از قطع اضافه کاری،

 باشد چرا که با این تصمیم دریافتی پایان ماه هر
   هزار تومان٢۰۰  هزار تومان به ۴۰۰کارگر از  

.کاهش پیدا خواهد کرد
 لوله سازی سلفچگان که  تعداد آنها  در کارگران
 علت   نفر برآورد می شود به٣۵۰  تا ٣۰۰حدود 

 دوری کارخانه  از  شهر در درون کارخانه  اقامت
 گذشته  در اعتراض به  این کارگران ماه.  دارند 

 کیفیت پایین و  نامطلوب  غذا دست به اعتصاب
 از مدتی  بدون دستیابی به  نتیجه زدند که پس

.خاص مجبور به شکستن این اعتصاب شدند
 گفته عظیم زاده به فاصله کمی از پایان یافتن به

   نفر٢۰سلفچگان  این اعتصاب در کارخانه  لوله
 از کارگران این کارخانه که هنوز  موعد  قرار داد

.نیافته بود، اخراج شدند آنها پایان

 

 تن از زنان بازداشت 10اعتصاب غذای 
شده تظاهرات پارک ملت تهران

 تن دیگر از زنانی که در  9و " محبوبه کرمی "  
 جریان سرکوب  تظاهرات  مردم تهران در  پارک
 ملت بازداشت شدند،دراعتراض به ادامه بازداشت

.غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زدند

 24زنانی که دست به اعتصاب غذا زده اند ، روز  
 خرداد  ماه  در  نزدیکی محل برگزاری تظاهرات
 مردم  تهران در  پارک ملت که  در  اعتراض  به
 گرانی کالهای  اساسی و فساد مقامات دولتی بر
 گزار شد بازداشت شده  و  اکنون در  زندان اوین

.به سر می برند

 گفته می شود  زنان اعتصاب کننده در تظاهرات
 شرکت  نداشته  و  بدون  هیچ  دلیلی  از  سوی

.ماموران رژیم دستگیر شده اند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  

"فرهاد حاج میرزائی"وضعیت نامناسب   

بر اثر شکنجه های شدید
 فرهاد حاج" از  زندان  اوین خبر می رسد که 

 زندانی سیاسی اهل سنندج ، که در"  میرزائی
 زندان اوین  به سر می برد، بر اثر شکنجه های
.شدیددروضعیت نامناسب جسمی بسرمی برد 

 دی  ماه  28که روز  "  فرهاد حاج میرزائی"  
 سال گذشته از سوی  ماموران  اداره  اطلعات

 روز شکنجه 11سنندج بازداشت شد ، پس از  
 این 209به زندان اوین منتقل و اکنون در بند 

.زندان به سر می برد

 به"  فرهاد حاج میرزائی "  گفته می شود که 
 شدت تحت شکنجه قرار گرفته،اما هیچ یک از
.اتهامات مطرح شده علیه خودرانپذیرفته است

خودکشی یک دانشجوی دانشگاه شیراز 
 15یکی ازدانشجویان دانشگاه شیراز روز شنبه 

 تیر ماه با استفاده از اسلحه دست به خودکشی
.زده و جانش را از دست داد

 گفته می شود که  فرد  مذبور  دانشجوی سال
 سوم رشته علوم سیاسی دانشگاه شیراز بوده و
 طی   هفته های  اخیر  تحت  فشار  مسئولین

.دانشگاه قرار داشته است

 

 تائید حکم زندان فعال چپ جنبش
دانشجویی

 ماه زندان تعزیری 8دادگاه تجدید نظر ، حکم 
 ،  یکی از فعالین چپ جنبش" عابد توانچه "  

 دانشجویی و  از اعضای دانشجویان آزادی خواه
.و برابری طلب را تائید کرد

 ،  آذر  ماه  سال گذشته پس از" عابد توانچه "  
 همراه با دهها نفر  برگزاری مراسم روز دانشجو ،

 از فعالین چپ جنبش دانشجویی بازداشت وپس
.از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود

 

 دانشجوی دانشگاه تبریز به 37احضار 
کمیته انضباطی

 به دنبال اعتراضات اخیر در دانشگاه تبریز،کمیته
 تن از  دانشجویان را  37انضباطی این دانشگاه،  

.احضار کرده است

 تیرماه در اعتراض5دانشجویان دانشگاه تبریزروز
 به  اقدامات  مسئولین  دانشگاه  از  جمله  تلش
 حراست  برای  تفرقه   افکنی  میان  دانشجویان
.قومیت های مختلف دست به تحصن زده بودند

 بنا به گفته خانواده های  دو  دانشجوی  مذبور ،
 آنان  در  بازداشتگاه   اداره  اطلعات  اردبیل  به
 شدت  مورد شکنجه قرار گرفته و در حال حاضر
 نیز  ممنوع  الملقات بوده و در شرایط نامناسبی

. به سر می برند

 

 2خودداری قاضی از رسیدگی به پرونده 
دانشجویی زندانی

 دانشجوی اهل 2" هدایت غزالی"و " صباح نصری"  
 سال است  در زندان  به سر  1سنندج که  بیش  از  

 تیر ماه  به  دادگاه   11می برند ،  روز  سه  شنبه   
.جمهوری اسلمی انتقال یافتند

 گفته می شود  قاضی پرونده  بار دیگر از رسیدگی به
 دانشجویی  مذبور  خود  داری  کرده  و  2اتهامات  

.بلتکلیفی آنان هم چنان ادامه دارد

 که  به فعالیت" هدایت غزالی" و " صباح نصری "   
 تبلیغی علیه  نظام جمهوری  اسلمی به  نفع  احزاب

 سال قبل از سوی  1مخالف رژیم  متهم  هستند ،  
 ماموران امنیتی  بازداشت و در این مدت در زندانهای

.سنندج و اوین به سر برده اند

                                                                                                                


