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 حقوق کارگران را تا فردا
پرداخت می کنیم

وعده جدید مدیریت هفت تپه

 1387/04/22
 آیا  کارگران  نیشکر  هفت تپه  تا  فردا مطالبات

کرد؟ شنیده  می   معوقه خود را دریافت خواهند
 شود براساس وعده های  مدیریت  جدید  نیشکر

 این کارخانه تا فردا مطالبات هفت تپه ، کارگران
 .معوفه خود را دریافت خواهند کرد

 یکی از کارگران  بازنشسته کارخانه  نیشکر هفت
 مدیریت،مطالبات براساس وعده جدید:تپه گفت

 معوقه  کارگران که  از  اسفند ماه  سال  گذشته
 وی. پرداخت  خواهد شد  پرداخت نشده است ؛

 که هم چنان در جریان آخزین وضعیت  کارگران
 کارخانه  قرار دارد ، در گفت وگو  با دسترنج این

 هنوز  در  حد  هرچند این وعده ها: یاد آور شد 
 گفتگوی  شفاهی  است  اما  کارگران  نسبت  به

.تحقق آن امیدوار هستند
 مدیریت  جدید  هفت  تپه که  به  دنبال ظاهرا 

 انتقال مسوولیت اداره این کارخانه ازوزارت جهاد
 کشاورزی به  وزارت صنایع و معادن ،  مسوولیت

 برعهده گرفته است هر گونه اداره این کارخانه را
.فروش اراضی کارخانه را منتفی کرده است

 گذشته پس از آنکه کارگران نیشکر  هفت هفته 
 مبنی بر تپه در اعتراض  به اقدام  مدیریت  وقت

 فروش اراضی کارخانه حرکت های اعتراضی خود
 را از سر گرفتند؛مسوولیت این کارخانه به وزارت

.صنایع و معادن منتقل شد

 هفت تپه که ازاواخر سال گذشته کارخانه نیشکر
 در پرداخت مطالبات  کارگران خود دچار مشکل
 شده است در سه ماه گذشته صحنه اعتراض های

.کارگران بوده است
 کارخانه نزدیک به سه هزار کارگرمشغول در این

 فروش به کار  هستند و گفته  می شود  هدف  از
 اراضی  کارخانه   تامین   اعتبار   برای  پرداخت

.است مطالبات معوقه کارگران بوده
 اعتراض  کارگران  نیشکر  هفت  تپه   به   اقدام
مدیریت کارخانه برای فروش زمین های کارخانه

 گزارش  منتشره  در  سایت  دسترنج ،  براساس
 ی  نیشکر  هفت  تپه  با صدور مدیریت کارخانه

 اطلعیه ای هزار هکتار  از اراضی کارخانه را برای
 .کرده است فروش به صورت مزایده عرضه

 مدیریت به بهانه ی نداشتن  بودجه  اقدام  به این
.کار کرده است 

 در حالی است که  مدیریت کارخانه  پیش از این
 میلیارد  ۸ این اعلم کرده بود تا از محل اعتبار 

 تومانی که به حساب شرکت ریخته  خواهد شد ،
 این اقدام. می شود   مطالبات کارگران  پرداخت

 مدیریت ، منجر به اعتراض کارگران و تجمع آنها
.در محوطه کارخانه شد 

 کارگران می دانند که مدیریت کارخانه درراستای
 به تعطیلی کشاندن کارخانه  تلش  دارد  تا  در
 مرحله ی  اول  زمین های  کارخانه  را  به فروش
 برساند و  با این کار شرایط را برای برای تعطیلی

.کارخانه مساعد و فراهم کند 

 جمهوری واقعیت  این  است  که  برای  مقامات
 اسلمی  بود و نبود  کارخانه  نیشکر  هفت  تپه

 مهم ترین موضوع برای آنان.موضوع اصلی نیست
 سرکوب کارگرانی که به. سرکوب کارگران است

 خاسته  و  متحدانه  خواستار  مطالبات  خود پا 
 الگو در کارگرانی که  امروز  به  عنوان. هستند 

 جمهوری.  اند   جنبش  کارگری   مطرح  شده
 تعطیلی کشاندن کارخانه اسلمی می خواهدبا به

و  بیکارسازی ، ضمن متفرق 

متشکل هفت تپه ،از به  کردن کارگران
 وجود آمدن یک مثال خوب و ارزنده در جنبش

.کارگری جلوگیری کند 

 نیشکر هفت تپه وعده های مقامات دولتی و کارگران
 آنها. تجربه کردند   مدیریت وابسته  به آن را  بارها

 برای. بارها به دلیل مشابه  دست  به اعتصاب زدند 
 اما یک. حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند   دریافت

 افتاد و باز ماه  که  گذشت  باز  حقوقشان  به تعویق
 این دور تسلسلی است که. مجبور  به اعتراض شدند

 عمد و آگاهانه  در  کارخانه نیشکر مقامات دولتی به
.هفت تپه به پیش می برند 

 این میان تنها یک راه برای کارگران نیشکر هفت در
 تولید و  توزیع  توسط تپه باقی است و  آن  کنترل 

 مدیریت می خواهد  با  فروش  زمین. کارگران است 
 اما کارگران باکنترل.کارخانه، آنان را بیکار کند  های

 که یک گام به پیش برداشته تولید وتوزیع ضمن آن
 و  در  عمل نشان می دهند که  مدیران  دولتی  زائد

 .هستند ، از کار و امنیت شغلی خود دفاع می کنند
 سیاست  های  ضد این  یگانه  راهی است  که  علیه 

 کارگری دولت در برابر  کارگران و در  راستای حفظ
 کارگران می توانند. باقی مانده است  کار و شغل شان

 با تکیه به اتحادوتشکل مستقل خود که در عمل آنرا
 ایجاد کرده اند ،  مانع  اقدام  دولت در  بیکارسازی و

.تعطیل کارخانه شوند 

 بخشی از مطالبات معوقه کارگران
 نیشکر هفت تپه پرداخت شد

1387/04/23
 سرانجام  مدیریت کارخانه  نیشکر هفت تپه به وعده
 خود مبنی  بر پرداخت بخشی از مطالبات معوقه سه

.هزار کارگر این کارخانه عمل کرد 
 یکی از کارگران  بازنشسته این کارخانه در گفتگو با

ماه از مطالبات معوقه کارگران 2دسترنج از پرداخت 
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. کارخانه نيشکر هفت تپه خبر داد
 براساس اين گفته،ازصبح امروز کارگران مطالبات

 و  فروردين ماه گذشته را  86مربوط به اسفند  
.دريافت کردند

 روز گذشته  به نقل از  مديريت کارخانه  نيشکر
 هفت تپه اعلم شد که دستمزد  معوقه کارگران

.از امروز پرداخت مي شود
 محلي  به نقل از  نماينده  شوش  در مطبوعات 

 مجلس  شوراي اسلمي  از  پرداخت  وام  فوري
 بانکي که براي پرداخت مطالبات معوقه کارگران

 شده  است خبر به اين کارخانه  اختصاص  داده
.داده اند

 پرداخت مطلبات معوقه کارگران کارخانه  نيشکر
 ماه اخير اين  5تپه در حالي است که در   هفت

 مطالبات کارگران بارها نسبت به پرداخت نشدن
.خود اعتراض کرده بودند

 کارگران  به  دنبال آخرين حرکت  اعتراضي اين
 که هفته گذشته و  در اعتراض به  فروش  رفتن

 صورت گرفت ؛ دولت مزارع  نيشکر اين کارخانه
 اداره  اين کارخانه دولتي را  وزارت کشاورزي به

.منتقل کرد وزارت صنايع
 کارگران نيشکر هفت تپه که با اعتصاب هاي خود

 گذشته به يکي از چهره هاي خبرساز در چند ماه
 عمومي کارگري تبديل شده بودند؛توانستندافکار

 شدت اين جلب توجه به. را متوجه خود نمايند 
 حمايت از اين کارگران حدي بود که کمپيني در

 اعلم  موجوديت کرد و بنا به  ادعاي اعضاي  آن
 کارگران ازطريق جمع آوري امضاوکمک درميان

 کارخانه  هاي نقدي  به  حمايت از  کارگران  اين
پرداخت 

پیام ران ازولد به کارگران هفت تپه
June 26, 2008 

 خواهران و برادران عزیز در شرکت نیشکر
هفت تپه

 فدراسيون  اتحاديه  هاي (  IUF) آي  يو  اف 
 بخش مواد غذايي ، کشاورزي ، جهاني ، کارگران

 هتل، رستوران،خدمات و تنباکو در سراسر جهان
 بدين  وسيله  من  به.   را  نمايندگي  مي کند 

 373  نمايندگي از طرف  اعضايمان  متشکل  از
 کشور سراسر جهان، همبستگي 121اتحاديه در 

 براي دستيابي  به کامل خود را  از مبارزات  شما
 دستمزد ،  حقوق  و شان انساني خود  و خانواده

.مي دارم هايتان اعلم

 حق کارگران براي پيوستن آزادانه به تشکلهاي
 در قراردادهاي دسته جمعي صتفي وچانه زني

 جزو حقوق جهاني بشر محسوبکارفرمايان با 
 در  اعلميه  جهاني حقوق بشر به مي شود که

 که  مي  بايد  با  رسميت  شناخته  شده است
 .پشتيباني قوانين بين المللي به اجرا درآيد 

 نمي تواند کارگران هيچ دولت،کارفرما ومديري
.را از اين حقوق محروم نمايد

 کارگران هفت تپه  با  ايجاد  تشکل مستقل از
 دولت در جهت دستيابي به حقوق خود فعالت

.مي نمايند
 يو  اف  ازاين حرکت شجاعانه حمايت مي آي 

 ما هيچ گونه توهمي  نسبت  به  واکنش. کند 
 هر تشکل مستقل.  مقامات  حکومتي  نداريم 

 شما مبارزه.  استبداد  را  به  چالش مي کشد 
 آسان  نخواهد بود ،  اما من قول حمايت کامل

 .به شما مي دهم اعضايمان در سراسر جهان را

دبير کل.  ران ازولد   در همبستگي با شما  .  

 نیشکر هفت تپه به وزارت صنایع منتقل
شد

1387/04/19
 روز گذشته  از طريق تلويزيون محلي و  توزيع

 که  بخش نامه  در  محل  کارخانه  اعلم  شد
 مسئوليت  اداره  اين کارخانه  از  وزارت  جهاد

 معادن منتقل  کشاورزي  به  وزارت  صنايع  و
. شده است

 در پي آغاز دوباره ناآرامي هاي کارگري نيشکر
 روز گذشته ازطريق تلويزيون محلي هفت تپه،

 و توزيع   بخشنامه در محل کارخانه اعلم شد
  جهادکه مسئوليت اداره اين کارخانه از وزارت

 کشاورزي  به  وزارت  صنايع  و  معادن منتقل
.شده است

 به گزارش دسترنج ، فعالن کارگري مي گويند
 انتشار  اين  خبر از کارگران ناراضي به  دنبال 

 خواسته شده که  به اعتراض هاي  خود  پايان
.دهند و تا روز شنبه منتظر بمانند

 به گفته  اين  منابع ، روز گذشته در پي انتشار
 مبني  بر  فروش  مزايده اي هزار  اطلعيه اي

 هکتار  از  مزارع  کارخانه  نيشکر  هفت  تپه ،
 کارگران اين کارخانه تجمعات اعتراضي خود را

 پرسنل اداري ، از سر گرفتند و با بيرون کردن
.در مقابل کارخانه متحصن شدند

 گفته مي شود  هدف  مديران  کارخانه از فروش
 زمين هاي زراعي ، تامين  اعتبار  براي  پرداخت

.کارگر است ۳۰۰۰مطالبات معوقه نزديک به 

 کارگران کارخانه  نيشکر هفت تپه که تعداد آنها
 سه هزار  نفر است ، در چند  ماه اخير به بالغ بر

 بار دليل دريافت  نکردن  مطالبات خود  چندين
.دست به اعتصاب زده اند

 در همين  رابطه  آيت  نيافر ،  از  اعضاي کميته
 ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري پيگيري براي

 که  در  يک  ماه  اخير  به  واسطه  عضويت  در
 حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه با کميسيون

 سنديکاهاي  اين کارگران  و  نمايندگان  آنها در
 کارگران:  مورد تاييد آنها در ارتباط است ، گفت

.بازار آشفته شکر شده اند هفت تپه قرباني

 اشاره  اين فعال کارگري  به  واردات و قاچاق بي
 خام در چند سال اخير است که علوه رويه شکر

 هزاران بر تعطيلي کارخانجات  باعث بيکار شدن
.هزار کارگر نيز شده است

 به گفته  نيافر در  اين شرايط کارگران حق دارند
 به  فروخته شدن  زمين هاي کارخانه که  نسبت

 زيرا  زمين  به  عنوان بخشي از. معترض باشند 
 ابزار کار آنها است که بدون آن کاري  براي امرار

.داشت معاش کارگران وجود نخواهد

 از خواسته های کارگران ایران خودرو
!!!پشتیبانی می کنیم

 8کارگران کارخانه ي ايران خودرو از روز شنبه  
 تيرماه دست به اعتصاب غذازده و در ساعت ناهار
.ازحضوردر غذاخوري شرکت خودداري کرده اند

 کارگران  ايران  خودرو   در  راستاي  پي  گيري
 زندگي شايسته حق مسلم" مطالبات خود باشعار

 ،"اضافه کاري اجباري لغو بايد گردد" و"  ماست
 علت  اصلي اعتصاب. دست به  اعتصاب زده اند 

 کارگران،تغيير شيفت هااز دو هفته به يک هفته،
 و سايرمزاياي( آکورد)پايين بودن حق بهره وري

.جنبي کارگران مي باشد

 مديريت شرکت ايران خودروازهمان ابتداي سال
 جمعه ها را اضافه کاري اجباري اعلم نموده و با
 خواست کارگران مبني برلغواضافه کاري اجباري

 با  اين  وضعيت  موج  نا. مخالفت  کرده  است 
 رضايتي کارگران در ايران خودرو  رو به  افزايش
 گذارده و بالخره، اعلم اضافه کاري درروز جمعه

                                                                                                                

http://7tapeh.blogfa.com/post-32.aspx
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 تير ماه  در برخي از سالن ها و تغيير ناگهاني  7
 شيفت هاي کاري  با  مخالفت   شديد  کارگران

.روبرو شده که نهايتاo به اعتصاب اخير انجاميد

 در چند  سال گذشته  افزايش و شدت فشار کار
 بر کارگران  در  واحد هاي  توليدي ،  در  جهت
 سياست هاي خصوصي سازي و تعديل ساختاري
 در کارخانه هاي  اتومبيل سازي ،  منجر  به  بال
 رفتن آمارحوادث کاري در اين واحدهاي توليدي
 شده  که  تاکنون  شماري  از  کارگران  به دليل

.شدت کار جان خود را از دست داده اند

 شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري ، از
 خواسته هاي  کارگران  ايران خودرو   پشتيباني
 کرده و  خواستار بر آورده شدن هر چه سريع تر

.کليه مطالبات کارگران ايران خودرو مي باشد

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری
14/4/1387

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد
کارگری

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
های کارگری

کمیته دفاع از محمود صالحی
کارگری اتحاد کمیته  های 
شورای زنان

جمعی از فعالین کارگری

 بیانیه   پیوستن   اعضاء  و  فعالین
  "اتحاد کمیته های کارگری " 

 کمیته هماهنگی برای کمک"  به 
"به ایجاد تشکل های کارگری 

 اتحاد" به  موجب اين  بيانيه ،  از اين  پس  فعالين  
 سال  3، پس از  نزديک  به  "  کميته هاي کارگري 

 فعاليت  در  عرصه هاي  مختلف  جنبش کارگري  و
 "دست  آورد هايي  د ر حد توان  مؤثر  و مثبت ، به 

 کميته  هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي
. مي پيوندند " کارگري 

 توضيح اينکه،بعد از برگزاري چهارمين مجمع 
 عمومي کميته هماهنگي و تصحيح مواضع اين

 ، در برخي از زمينه ها ، از جمله در" کميته"
 خصوص  بحث  تشکل  يابي  کارگران و اتخاذ

 کمک به ايجاد تشکل" موضعي اصولي داير بر 
 ، به جاي ايجاد اينگونه تشکل" هاي کارگري 

 ها براي کارگران ،  و  بدنبال آن انسجام و يک
 پارچگي بيشتر در اين تشکل ، اعضاء و فعالين

 لزومي براي " اتحاد کميته هاي کارگري" در 
 فعاليت جداگانه درجنبش کارگري نمي بينند.
 لذا  مصمم  شدند تا  باز هم  به جهت اتحاد و
 همبستگي  بيشتر  در  ميان  فعالين   جنبش
 کارگري  و   طرد   هر  چه   بيشتر  تشتت  و
 پراکندگي در  صفوف  اين فعالين و به تبع آن

 کميته هماهنگي براي"  جنبش  کارگري  به 
 پيوسته ،" کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

   و مجموعه ي فعاليتهاي خود را  از اين تاريخ
 در  اين  عرصه و  به  همراه اين  18/4/1387

. تشکل دنبال نمايند

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
18/4/1387 

اتحاد کمیته های کارگری

 زنده و پایدار باد همبستگی
برای ایجاد نظام کارگری
 دستگیری افشین شمس را

!!!محکوم می کنیم
 نظام  سرمايه  داري  بار  ديگر  يکي  ديگر  از
 فعالين کارگري را به  خاطر  پيگيري اهداف  و
 مطالبات کارگران ،  دستگير  و  روانه ي زندان

 کميته" افشين شمس قهفرخي که عضو . کرد
 ي هماهنگي براي کمک به  ايجاد تشکل هاي

 و  انجمن کاريکاتوريست ها نيز مي"  کارگري
 باشد ، در ماه هاي اخير به شدت مورد  تهديد

 وي در زمان دستگيري. نهادهاي امنيتي  بود 
 در  شهرستان  اليگودرز  مشغول  کار  بود  که
 توسط  نيروهاي  امنيتي دستگير و به مکان نا

.معلومي انتقال داده شد

 ما  سر کوب  و  دستگيري  فعالين  کارگري و
 ديگرجنبش هاي اجتماعي را به شدت محکوم
 مي کنيم و از همه  تشکل ها و فعالين جنبش
 هاي اجتماعي مي خواهيم ،  به هر طريقي که

 مي توانند به بازداشت فعالن کارگري،دانشجويي
.و زنان اعتراض نمايند

شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری
15/4/1387

ه ایجاد ک ب رای کم ماهنگی ب یته ی ه  کم
تشکل های کارگری

کمیته ی دفاع از محمود صالحی
یجاد تشکل های آزاد یگیری ا  کمیته ی پ

کارگری
شورای زنان

اتحاد کمیته های کارگری
جمعی از فعالین کارگری

www.shorayehamkari.net
shorayehamkari@gmail.com

 اخراج فرزاد زند سلیمی کارگر کارخانه
!را محکوم می کنیم پرریس سنندج

 فرزاد زند سليمي کارگر ،1387تير ماه   22روز 
 کارخانه  ريسندگي  پرريس  سنندج  به   دنبال
 اعتراض به ادامه کار در هنگام قطع برق، ازطرف

. مدير کارخانه اخراج گرديد

 لزم  به  ذکر  است که  هنگام قطع برق دستگاه
 هاي تهويه از کار مي افتند و شرايط نامساعدي از

. لحاظ بهداشتي پيش مي آيد

 که  فقط  در فکر انباشتن اما کارفرما و  مديران 
 سود هستند ، اسرار دارند که مرتبا بايد کارگران
 .کار کنند و  به سلمتي  آنها  اهميتي  نميدهند

 اين بي توجهي مسئولين کارخانه  مورد  اعتراض
 فرزاد زند سليمي قرار مي گيرد ومدير کارخانه او

. را به دليل اين اعتراض اخراج مي کند

 البته  اين نکته نيز قابل ذکر است که کارگران را
 در چنين  مواقعي مجبور  مي کنند که  کارهاي

 چندي پيش جمال رشيدي. ديگري انجام دهند
 بدليل اعتراض اين شرکت يکي ديگر از کارگران

  به  رفتارهاي  ناشايست  کارفرما  با  کارگران  و
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 اضافه کاري هاي اجباري  و شيفت هاي فشرده،
 به مدت يک هفته اخراج و  با امضاء تعهد به سر

  .کار باز گشت

 کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي
 ضمن محکوميت اين(  منطقه غرب ) کارگري  

 با کارگران و اخراج فرزاد رفتار کارفرما و مديران
 سليمي ، خواهان قطع  اين رفتار غير انساني  با
 کارگران و  بازگشت بدون قيد و شرط فرزاد زند

. سليمي به سرکارش مي باشد

 کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
1387تیر  23(       منطقه غرب) کارگری

 افشین شمس قهفرخی را با نیروی
 همبستگی طبقاتی خود از زندان آزاد

.کنیم

 کميته  هماهنگي براي کمک به"  طبق گزارش 
  افشين شمس قهفرخي"ايجادتشکلهاي کارگري

 از  فعالين کارگري و عضو کميته هماهنگي براي
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، عضو کميته
 دفاع ازمحمود صالحي و نيز يکي از اعضاء کانون
 کاريکاتوريست ها،در شهرستان اليگودرز در تاريخ

 توسط ماموران نيروي انتظامي 1387تير ماه 13
 .اصفهان شد" دستگرد " دستگير و روانه زندان 

 تير ماه، مامورين اداره 15  دو روز بعد، در تاريخ
 اطلعات اصفهان  وارد منزل  پدري  وي شده و
 کليه  دست  نوشت هاي  وي در  رابطه با مسائل

.کارگري را جمع آوري کرده  و با خود برده اند

 بي شک  دستگيري  افشين  شمس  قهفرخي در
 راستاي فعاليت هاي کارگري و تلش براي کمک

 اين. به ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري است
 اقدام  تنها   زنداني  کردن  يک  فعال  جنبش
 کارگري نيست ،  بلکه سرکوب فعالين جنبشي
 است که  مي  خواهند  متحد شوند  و  تشکلت

.مستقل کارگري را سازمان دهند

 ما  براي آزادي  افشين شمس قهفرخي فعاليت 
 خواهيم کرد و  از تمامي فعالين جنبش کارگري
 در داخل و خارج دعوت مي کنيم که با مبارزه اي
 متحدانه  و  با به راه  انداختن  کار زاري جهاني
 شرايط  آزادي  افشين  شمس  قهفرخي و ديگر

.فعالين کارگري دربند را فراهم آورند

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

 "محمد جراحی"
آزاد شد

 فعال" محمد جراحي   "   
 کارگري  اهل تبريز ، امروز

 روز زندان 20تير ماه پس از تحمل  19چهارشنبه 
.آزاد شد

 به هنگام توزيع بولتن کميته" محمد جراحي"
 پيگيري براي ايجادتشکلهاي مستقل کارگري

 بازداشت و از سوي دادگاه جمهوري اسلمي به
.ماه زندان محکوم شده بود 4

 گفتني است که بازداشت و صدور حکم زندان
 با اعتراض تشکل هاي"  محمد جراحي" براي

.کارگري ايران روبرو شد
 

 اعتصاب مجدد کارگران کارخانه لستیک
البرز

 صدها کارگر کارخانه لستيک البرز،بارديگر در
 اعتراض به عملي نشدن وعده هاي کارفرمايان
 درخصوص پرداخت مطالبات معوقه خود دست

.به اعتصاب زدند
 قرار بود که پرداخت بخشي از مطالبات معوقه
 کارگران کارخانه لستيک البرز از امروز شنبه

 تير ماه آغاز شود،اما به دنبال عملي نشدن 22
 اين وعده کارگران  کارخانه  مذبور  دست  به

.اعتصاب زدند
 لزم  به  ياد  آوريست  که  کارگران  کارخانه

 لستيک  البرز  طي ماه هاي اخير  چندين بار
 دست  به  اعتصاب  زده  و  موفق  به  دريافت

.بخشي از مطالباتشان شدند

 ادامه اعتصاب کارگران کارخانه
"لستیک البرز"

 که "لستيک البرز" کارخانه کارگران  اعتصاب
 بود،امروز يکآغاز شده تير ماه 22شنبهاز روز 

.شنبه وارد دومين روز خود شد
 گفته مي شود که کارفرماي  کارخانه لستيک

 ماه  شماري  از  1البرز  روز  يکشنبه  حقوق  
 کارگر اين کارخانه را پرداخت کرده، اما 1200

 هيچ يک از کارگران حاضربه شکستن اعتصاب

 نشده و بر ادامه اعتراض تا  پرداخت کامل حقوق
.تمامي کارگران تاکيد کرده اند

 طي ماه هاي" لستيک البرز" کارخانه کارگران 
 گذشته چندين بار دست  به  اعتصاب  زده و کار
 فرمايان را ناچار به پرداخت بخشي ازمطالباتشان

.کرده اند

 درخواست سندیکای
 کارگران شرکت واحد

 منصور"برای آزادی  
"اسالو

 سنديکاي  کارگران  شرکت  واحد  اتوبوس راني
 يک:  تهران و حومه ، در اطلعيه اي آورده است

 "منصور اسالو"سال از دستگيري و زنداني بودن 
 گذشت ،   سنديکاي   کارگران   شرکت   واحد

 احضار و  تفهيم اتهام اتوبوسراني تهران و  حومه
 بدون  حضور  وکيل  و"  منصور اسالو "   آقاي 

 را"  غلمحسيني  غلمرضا "  دستگيري  آقاي 
 محکوم  و  خواستار آزادي نامبردگان مي باشد و

 خصوص فدراسيون از  همه  نهادهاي کارگري به
 جهاني  کارگران حمل و نقل ، کنفدراسيون بين

 سازمان  جهاني کار مي  المللي کارگران  آزاد  و
 خواهد  کميته اي  حقيقت ياب  را  در  راستاي

 به  رسميت  شناختن  پيگيري  پرونده  ايشان ،
 سنديکاي  کارگران شرکت واحد و  بازگشت  به

 مامور  نمايد  تا  کار کارگران  اخراجي  سنديکا
 شاهد به  رسميت  شناختن  سنديکاي کارگران

 کارگران اخراجي شرکت واحد ،  بازگشت به کار
 سنديکا  و  آزادي  کارگران  زنداني که به خاطر

 زندان به سر مي برند دفاع از حقوق کارگران در
با شيم

 رخواست تشکلهای بین المللی کارگری ود
 زمان عفو بین الملل برایسا

"منصور اسانلو"آزادی
 فدراسيون  بين  المللي  کارگران ،  کنفدراسيون
 بين المللي اتحاديه کارگري و  سازمان  عفو بين

 منصور"الملل با صدور بيانيه اي خواستار آزادي 
 رئيس  هيئت مديره سنديکاي کارگران" اسانلو 

.شرکت واحد  اتوبوسراني  تهران و حومه، شدند
 در اين بيانيه که در اولين سالگرد  دستگيري  و

 ،  صادر گرديده"منصور اسانلو  "  زنداني کردن 
 است،ازجمهوري اسلمي  خواسته شده تا تشکل

.هاي مستقل کارگري را به رسميت بشناسد
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 ، تيرماه سال گذشته بازداشت و"منصور اسانلو"
 به  اتهام  اقدام عليه امنيت  ملي و  تبليغ  عليه
 نظام  جمهوري  اسلمي  به  پنج   سال   زندان

. محکوم شد

 اعتصاب کارگران
 "لوله سازی"شرکت 

خوزستان
 صدها تن ازکارگران شرکت

 خوزستان  صبح  امروز  چهارشنبه" لوله سازي "
 تير ماه با مسدود کردن جاده اهواز خرم شهر19

.، خواستار پرداخت مطالبات  معوقه  خود شدند
 2خوزستان " لوله سازي "کارگران رسمي شرکت

 ماه حقوق 6ماه و کارگران قراردادي اين شرکت 
.و مزاياي خود را دريافت نکرده اند

 "شرکت  به دنبال تجمع  و  اعترضات  کارگران 
 خوزستان، ماموران انتظامي رژيم در" لوله سازي 

 محل  حاضر  شده  و  مسئولين دولتي نيز وعده
.پرداخت بخشي از مطالبات کارگران را دادند

 تجمع مجدد کارگران
 اخراجی کارخانه

 سنندج" بافت فرش"
در مقابل اداره کار

 سنندج،" بافت فرش"کارگران اخراجي کارخانه 
 بار ديگر در  مقابل اداره کار  اين شه ر دست  به
 تجمع زده و خواستار رسيدگي به مشکلت خود

.شدند
 سنندج، در"  بافت  فرش"  کارگر کارخانه   20

 جريان تجمع خود  بازگشايي  مجدد  کارخانه  و
.بازگشت به کار خود را خواستار شدند

 سنندج،" بافت فرش"کارگران اخراجي کارخانه 
 تير ماه نيز در مقابل سازمان کار 17روز دوشنبه 

.استان کردستان دست به تجمع زده بودند

 میلیون 150تعیین وثیقه 
 تومانی برای آزادی
کارگر شرکت واحد

 دادگاه   جمهوري  اسلمي
 ، کارگر"  غلمحسيني  غلمرضا "  براي آزادي 

 شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه ، وثيقه
.ميليون توماني تعيين کرده است 150
 از کارگران تعليقي" غلمرضا  غلمحسيني  "  

 شرکت  واحد و  از اعضاي سنديکاي اين شرکت
 مي  باشد که  مدتي  قبل به  هنگام تلش براي

 شرکت واحد و شهردار گفتگو  با  مدير  عامل 
 تهران در حاشيه جشني در  تهران  بازداشت و

.روانه زندان اوين شد

 اعتصاب مجدد
 کارگران شرکت

 "فرنخ و مه نخ"

قزوین
 بار قزوين،" فرنخ و مه نخ"کارگر شرکت  780

 ديگر در  اعتراض  به  عدم  پرداخت  مطالبات
.معوقه خود دست به اعتصاب زدند

 قزوين ،"   فرنخ و مه نخ  "  کارگران شرکت 
 چندين  ماه  حقوق  معوقه  و  عيدي و پاداش
 سال گذشته خود  را  دريافت نکرده و چندين

.بار نيز دست به اعتصاب زده اند
 اعلم کرده" فرنخ و مه نخ "  کارگران شرکت 

 اند  که  تصميم  دارند  براي  دريافت  تمامي
.مطالباتشان بار ديگر دست به اعتصاب بزنند

 اعتصاب پیروزمندانه
 کارگران شرکت 

 کانال سازی بتونی
کامیاران " رامان"

 "رامان"کارگران  شرکت  کانال  سازي بتوني 
 ار توابع کامياران، امروز" الک"واقع در روستاي

 روز اعتصاب 9تير ماه پس از   19چهارشنبه   
.به خواستهايشان دست يافتند

 به دنبال اعتصاب کارگران شرکت کانال سازي
 و  تهديد کارگران مبني بر"  رامان  "   بتوني 

 کشاندن اعتصاب به مقابل فرمانداري کامياران،
 ماه  حقوق  معوقه  کارگران  را  3کارفرمايان  

 5پرداخت و  وعده دادند که طي روزهاي آتي 
.ماه حقوق معوقه آنان را پرداخت خواهند کرد

 خبری از وضعیت
 کارگران شرکت

 "گسترش سازی ماد"

در سنندج
 بر  اساس  خبر  رسيده   از  سنندج ، کارگران

 که در حال"  گسترش  سازي  ماد "  شرکت 
 هزار  نفري  سنندج  در 15ساخت استاديوم   

 هستند ، چندين ماه حقوق"  کميز  "  محله 
 گفته مي شود.معوقه خود را دريافت نکرده اند

 5"  گسترش سازي ماد " که کارگران شرکت

 سال عيدي و برخي مزاياي خود را 3ماه حقوق، 
 دريافت  نکرده  و  در وضعيت دشوار معيشتي به

.سر مي برند

 اعتصاب کارگران
 "رویال"کارخانه کاشی 

در سمنان
 در سمنان،" رويال"کارگر کارخانه کاشي  150 

 در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود
 دست  به   اعتصاب  زده  و  فعاليت  کارخانه  را

.متوقف کردند
 ماه حقوق 3، "رويال" کارگران  کارخانه  کاشي 

 معوقه  و عيدي و  پاداش  سال  گذشته  خود را
 دريافت نکرده و  وعده هاي  کارفرما در خصوص

.پرداخت مطالباتشان تاکنون عملي نشده است

 تهدید به اعتصاب
 کارگران نانواییهای

سنندج
 کارگر نانوايهاي سنندج در جريان 700بيش از  

 "ملويسي"تجمع روزهاي اخير خود در مسجد
.خواستار افزايش دستمزدهايشان شدند

 کارگران نانوايهاي سنندج در جريان تجمع خود
 تير ماه به مسئولين دولتي 25تا روز سه شنبه   

 براي رسيدگي به خواست هايشان فرصت داده و
 اعلم کرده اندکه در صورت بي توجهي مسئولين

 صبح روزچهارشنبه دست به اعتصاب10ازساعت 
.خواهند زد

 کارگران نانوايهاي سنندج همچنين تهديد کرده
 اند که در صورت عدم افزايش  دستمزدهايشان،

 تير ماه تا زمان نامشخصي 27از روز پنجشنبه   
.دست از کار خواهند کشيد

 بحران دوباره در کوره پز
 خانه های آستان تهران

1387/04/22
 بحران  دو باره رکود  بازار  فروش آجر در استان

 هزار کارگر را در کوره پزخانه   4تهران، اشتغال 
.هاي ورامين و قرچک تهديد کرده است

 رئيس انجمن صنفي کارگران" اکبربهشتي زاده"
 در اين باره به کوره پزخانه هاي قرچک و ورامين

 رکود بازار ساخت و ساز در کشور: دسترنج گفت
 کوره  30مستقيم در  فروش توليدات   با  تاثير 

 آجرپزي  منطقه ،  صدها تن آجر را در انبارهاي
.کارخانه ها انباشت کرده است
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 وساز اوبااشاره به اينکه تحرکات در بخش ساخت
 مسکن باعث شدتا در يک ماهه نخست سال، کار

 ميزان دو  برابر  سال فرمايان کارگران خود را به
 :هزار تن افزايش دهند، افزود  4گذشته يعني 

 بازار فروش آجر ، اشتغال  اين تعداد رکود دوباره
.به خطر انداخته است  کارگر را

 تن آجر توليدي 50تا  40روزانه :اظهار داشت او
 مي شد که به تازگي در کوره ها توليد و بارگيري

.تن در روز کاهش يافته است 10اين ميزان به 
 سايت خبري دسترنج،ادعاهاي تعجب به گزارش

 حالي برانگيز کارفرمايان در قرچک و ورامين در
 صورت مي  پذيرد که با رشد قيمت ها  در بخش

 عمومي ، مسکن و  سرمايه گذاري  خصوصي  و 
 ساخت و ساز پروژه هاي مسکوني بيش از گذشته

.بوده است 

 چراغ سبز شورای
 تامین فارسبرای تعدیل

1387/04/22کارگران 
 به گفته يکي ازکارگران کارخانه صنايع مخابراتي

 شوراي تامين استان راه دور ايران هفته گذشته
 نفر 800فارس با تعديل نيروي انساني و معرفي 

 اين کارخانه به صندوق بيمه بيکاري از کارگران
.موافقت کرد

 به گزارش دسترنج، اتخاذ  اين تصميم  از سوي
 است که شوراي تامين استان  فارس د ر حالي

 پيشت  مسوولن  استانداري  به  کارگران  اين
 مقابل هرگونه تعديل کارخانه گفته بودند که در

.نيروي انساني از آنها حمايت خواهند کرد
 صنايع  مخابراتي  راه  دور  ايران که از کارخانه 

 پروژه پيمان کاران ساخت دستگاه هاي مربوط به
 کارگر در 1200کارت هوشمند سوخت است با  
 فعاليتي  نداشته چند  ماه  گذشته  هيچ  گونه 

. است
 به گفته يک منبع آگاه مديرعامل که خود سهام
 دار عمده اين کارخانه نيز هست براي ازسرگيري

.کارگر نياز دارد 400و ادامه فعاليت تنها به 
 کارگر با بيان اينکه پيشتر مديريت کارخانه اين

 کارگران به بيمه و اداره کار براي معرفي تمامي
 :بيکاري هماهنگي هايي انجام داده بودند، گفت

 استانداري مانع از معرفي کارگران به تا به امروز
 شوراي بيمه  بيکاري شده بود اما با اين تصميم

 تامين که  يکي از معاو نان استانداري  پيشنهاد

 دارد تمامي کارگران به دهنده آن بود، احتمال
.بيمه بيکاري معرفي شوند

 کارگر 9قیر مذاب 
.شهرداری را سوزاند 

1387/04/23
 ترمز  ناگهاني  يک  دستگاه کاميون حامل قير

 شهرداري نفر از کارگران 9مذاب باعث شد تا  
 مشهد در آخرين  روزهاي  هفته گذشته دچار

.سوختگي شوند
 به  گزارش  دسترنج  ،  پايگاه اطلع رساني افق

 ازسوختگي تيرماه21روشن درخبري به تاريخ 
 کارگر شهرداري مشهد در اثر واژگون شدن  9

.داد بشکه هاي قير مذاب خبر

 بر اساس اين خبر که به تاييد فعالن کارگري
 رسيده است،  بر  اثر در  خراسان  رضوي نيز
 ليتري قير مذاب 220واژگون شدن سه بشکه 

 خاقاني مشهد  اعضاي يک تيم لکه در خيابان
 گيري  آسفالت هاي  اين  شهر دچار سوختگي

.شدند

 کارگري  که  در  2گفته  مي شود  به  غير از  
 بيمارستان بستري شده اند مابقي کارگران پس
.از مداواي سطحي از بيمارستان مرخص شدند

 افق  روشن  بنا  بر  گفته هاي  يکي  از سايت 
 پزشکان   بيمارستان   امام   رضاي   مشهد  ،
 بيمارستاني که  کارگران حادثه  ديده  در آنجا

 که قرار  گرفتند ؛   مدعي استدرمان تحت  
 اين  حادثه در پي رعايت نشدن مسايل ايمني

.گرفته است ازسوي پيمانکار شهرداري صورت

 اين حادثه  زماني  روي  داد  که  سبقت  يک
 باعث ترمز 405پژو   دستگاه  خودروي سواري

 ناگهاني کاميون حامل کارگران وبشکه هاي قير
.واژگون شدن اين بشکه ها شد داغ و

 نفر 9به  گفته  اين  پزشک  هرچند حال اين 
 مساعد است ؛  اما تمامي آنها در سطح وسيعي

.دچار سوختگي سطحي شده اند

 خبرنگار  اين  سايت  هم چنين  در  گفتگو  با
 ميرزايي، مسوول واحد فني وعمراني شهرداري

 مشهد و نيز سرهنگ جعفري، رييس 9منطقه 
 غير راهنمايي  و  رانندگي  خراسان  رضوي از

 قانوني نبودن حضور کارگران درکنار بشکه هاي
بودن حادثه خبر داد قير مذاب و تحت بررسي

 مرگ ، فرجامی برای
 !جویندگان کار ؟ 

1387/04/23
 کارگر فوت شده در سعادت آباد از 17

 لرستان در جستجوی فرصت شغلی به
.تهران آمده بودند

 فعال کارگري در بروجرد با" گودرزي محمد"  
 جان کارگران: بيان اين مطلب به دسترنج گفت

 باخته  کوه دشتي به  دليل نبود شغل در استان
 مدارک دانشگاهي به لرستان با در دست داشتن

 تهران آمده بودند که اين گونه تاوان نبود فرصت
.بي توجهي مسوولن مربوطه راپرداختند شغلي و

 جان باخته، بيمه او  با  اشاره  به  اينکه کارگران
 کارگران ساختماني نبوده و پس ازمرگ نيزکمک

 خانواده  اين کارگران  نخواهد بود، مالي متوجه 
 مرگ متاسفانه دولتمردان پس ازآگاهي از: گفت

 اين کارگران  پيام  تسليتي  هم  به  خانواده آنها
 جهت بر قراري بيمه ارسال نکرده  و  اقدامي در 

.آنها حداقل پس از مرگ نکرده اند
 متولي کارکشورکه بخش اعظمي: او اظهارداشت

 از  وقايع اتفاقه کشور متوجه اوست خود را کنار
 کشيده  و  مشکلت  خانوار کارگران فوتي را پي

 مديران:  گفت"   گودرزي  .  "  گيري نمي کند
 استان نيز سياسي شده اند زيرا  هر گونه  اقدام و

 سياسي جلوه  مي کند  فارغ انتقادي ازسوي آنان
 بايد"لباس مسوولين"از اينکه تک تک آقايان در

.خدمتگذار واقعي هم وطنان خود باشند

 کارگر بر اثر 2جانباختن 
حادثه محل کار در بهشهر

 23صبح  امروز  يکشنبه    
 علي اکبر"ساله با نام  19تير  ماه  يک  کارگر   

 به هنگام کاردريک کارگاه جوشکاري" محمدي
 مهدي." بر اثر برقگرفتگي جانش را از دست داد

 ، کارگر ساختماني نيز بر اثر سقوط از" اشکاران
.طبقه در همين شهر جانباخت 3يک ساختمان 

 آغاز اعتصاب کارگران
صنعت نفت برزیل

 روزه کارگران  5اعتصاب  
 پتروبراس"شرکت دولتي نفت برزيل موسوم به 

 اين.تير ماه آغاز شد  24،  از  امروز  دوشنبه  "
 اعتصاب  در  اعتراض  به  شرايط کاري کارگران
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 شاغل در سکوهاي استخراج  نفت دريايي  انجام
.مي گيرد

 ميدان نفتي برزيل  42کارگران اعتصابي ،  در   
 درصد از توليد  80مشغول  فعاليت  هستند  و  

 هزار 800ميليون و  1، معادل "پتروبراس"نفت 
.بشکه نفت در روز توليد مي کنند

 بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه های
آزاد در اعتراض به بازداشت های اخیر

 که  به  تناسبسالها  است  جريان  دانشجويى  
 جايگاه  و  کارکرد  خود همواره ديده بان جامعه
 مدنى است و متحمل فشارها و  مشکلت فراوان
 بوده  است  و  با  بسته  بودن  فضاى  سياسي ،
 فرهنگى و  اجتماعى هنوز  کارکرد خود را حفظ
 کرده و  با وجود  تمامى  تعليق ها  و  تهديد ها
 و بازداشت ها که بر جان تنش ضربه افکنده هم
 چنان درفش استقلل خود  را  بر  فراز  گمارده
 است و در روزگارى که سايه استبداد اين چنين
 ناجوانمردانه سنگينى مى کند و در نبود و حذف
 ديگرجريان ها و نهادهاى مدنى با هزينه سنگين

 خود را  نگهه داشته است تا نشان دهد که چرا
 جريان دانشجويى  پرچمدار حرکت هاى اصلح

 سال است که از فاجعه9.طلبانه توده مردم است 
 مى گذرد،روزى که دانشجو 1378کوى دانشگاه 

 به  عنوان ديده بان  مدنى به  وظيفه اصلى خود
 عمل کرد  و  از  مطبوعات  به  عنوان رکن سوم
 جامعه  مدنى حمايت  کرد و تاوان پيگيرى هاى

. خود را نيز داد
 درجنگ قلم وچماق آنچنان چماق هاى استبداد
 بر دستان قلم به دستان کوبانده شد که تا سالها
 ننگ آن بر پيشانى  آنان  خواهد  ماند و با وجود

 سال هم چنان  خون  عزت  ابراهيم  9گذشت  
 نژادها  دامن گير کسانى است که  با بى عدالتى
 روح  جامعه  دانشجويى را  جريحه دار کردند و
 هم چنان دانشجو  پيگير اين  نا عدالتى  هاست
 بطورى که از  آن  سال نزديک  به يک دهه مى

 تير همچنان در يادها ماند زيرا  18گذرد ولى   
 تير با واقع روزى بود که حرمت انديشه و اهل18

 قلم شکسته  شد و  گويى سنگ بنايى شد تا هر

 ساله در اين روز با بازداشت وتهديد کسانى که
 به  قول  شريعتى  نمى  خواهند  از  پشت ميز
 دانشگاه  به پشت  پاچال  بروند و سر در آخور
 خويش   فرو  برند ،   اين  زخم  کهنه  جريان

 بنحوى که.  دانشجويى را جريحه  دارتر کنند 
 امسال  نيز  همانند  سال هاى قبل با بازداشت
 طيف هاى  مختلف  از  جنبش  دانشجويى  به

.استقبال اين روز ميرويم

 وليکن  متاسفانه  امسال  علوه  بر دانشگاهاى
 دولتى  شاهد   باز داشت   حجم   وسيعى   از
 دانشجويان   دانشگاهاى   آزاد  هستيم  که  با
 بازداشت  فعالين چپ مشهد بويژه فرزاد حسن
 زاده ومحمد ميزبان آغازو با بادستگيرى سجاد

 نفر رسيد که  5تعداد  آنها به  ...  رجب پور و
 از فعالين ارشد 4متاسفانه با بازداشت 

 دانشجويى على قلى زاده ازشاهرود واز دانشگاه
 و( سلمان سيما و مهدى خدايى) آزاد تهران 

 مجيد اسدى از دانشگاه علمه اين تعداد رو به
. افزايش است

 ما جمعى ازدانشجويان دانشگاههاى آزاد تهران
 ، تبريز، مشهد ،اراک، کاشمر، يزد، شهر رى و
 کرج اعتراض خودرابه بازداشتهاى دانشجويان

 (دکتر جاسبى )اعلم نموده وازرياست دانشگاه
 انتظار   حمايت   و   پيگيرى    وضعيت   اين
 دانشجويان  را  داشته  و خواهان آزادى هرچه

. سريعتر و بى قيد آنان هستيم

 گیرم که در باورتان بر خاک نشسته
 ایم و ساقه هاى جوانمان از ضربه

 هایتان زخم دار است ، با ریشه چه مى
کنید

 گیرم که بر سر این بام، بنشسته بر
 کمین پرنده ای، پرواز را علمت ممنوع

 با جوجه هاى نشسته در مى زنید ، 
آشیانه چه مى کنید

 گیرم که میکشید، گیرم که میزنید،
 با رویش ناگزیرمان گیرم که مى برید ، 

 چه مى کنید
 جمعى از دانشجویان دانشگاههاى آزاد

 تهران، تبریز، مشهد ،اراک، کاشمر، یزد،
   1387تیر  22شهر رى و کرج           

 

 
عابد توانچه

  اعتراض  قابل1387  تیرماه   22
 توجهی  از جامعه دانشگاهیان

 سراسر  دنیا  به حکم حبس عابد
توانچه

شمار زیادی دانشجویان سراسر جهان : 
 حکم حبس برای عابد توانچه محکوم

است ! 
از عابد تا آزادی او دفاع می کنیم ! 

  سراسرطيف گسترده اي ازجامعه ي دانشگاهيان
 دنيا اعتراض خود رانسبت به صدورو اجراي حکم
 حبس براي  عابد توانچه  از سوي  دادگاه انقلب
 اسلمي اعلم کرده  و خواهان  توقف فوري و بي

 قيد و شرط اجراي حکم عابد توانچه شدند .
 شايان  ذکر  است که در صورتي که حکم حبس

  به زودي٬براي عابد توانچه به سرعت لغو نگردد 
 شاهد   بر گزاري  تجمعات  اعتراض  آميزي  در
 .دانشگاه هاي مختلف سراسر جهان خواهيم بود 

  آزاد٬دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي مختلف 
 زيستن  را  حق بلشک  عابد توانچه  دانستند و

   از عابد توانچه٬اظهار داشتند که تا توقف حکم 
 يکي از دانشجوي اخراجي به دليل دگر انديشي 

دانشگاه هاي مطرح دنيا دفاع خواهند کرد .

 کمپین حمایت از آزادی عابد توانچه 
تيرماه سال هزار و سيصد و هشتاد و هفت

احضار فعال دانشجویی به دادگاه: تیر20
 مرتضي خدمتلو يکي از:   برابري,  سايت آزادي 

 طلب که در تاريخ دانشجويان آزاديخواه و برابري
 درموج جديد برخوردبا دانشجويان 1386دي 24

 آذر سال گذشته  16شرکت کننده در  مراسم   
. دستگير شده بود، به دادگاه احضار شده است

 بنا  به  گزارش  رسيده ،  تاريخ  برگزاري دادگاه
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 اعلم شده که با مردادماه   26مرتضي  خدمتلو  
 اين حساب ،  وي  پيش از بقيه ي احضارشدگان

. به دادگاه خواهد رفت
 نفر از دستگير  5لزم به ذکر است که  تاکنون  
 امنيت دادگاه 15شدگان سال گذشته به شعبه  

 انقلب تهران احضار شده اند که تاريخ احضار هر
: يک به شرح زير است

 1387مرداد  26                   مرتضي خدمتلو
 1387شهريور  13                     انوشه آزادبر
 1387شهريور  23                      بيژن صباغ

 1387شهريور  23               محمد پورعبدال
 1387شهريور  20            نسيم سلطان بيگي

ادامه بازداشت فعالین دانشجویی
 از  شهر مشهد  خبر مي  رسد که در ادامه بازداشت 

 محمد" فعالين دانشجويي، يک دانشجوي ديگر با نام
 از  سوي  ماموران  امنيتي  دستگير شده"  احساني 

.است

 محمد احساني"گفته ميشود که پس از بازداشت
 ، ماموران امنيتي منزل وي را بازرسي و برخي"

.از وسائل شخصي نامبرده را ضبط کرده اند

 16لزم به ياد آوريست که طي روزهاي گذشته 
 فعال دانشجويي در  شهرهاي  مشهد  و  تهران

.بازداشت شده اند

 صدور حکم انضباطی
 دانشجوی 37برای 

دانشگاه تبریز
 پايان ترم ،  کميته  انضباطي پس از  امتحانات  

 دانشجوي 37دانشگاه تبريز حکم انضباطي براي 
.اين دانشگاه صادر کرده است

 "نادر مهد قره باغ  "   بر اساس احکام صادره 
 دانشجوي  مهندسي برق دانشگاه تبريز ،  به يک
 ترم محروميت از تحصيل و  ديگر دانشجويان به
 محروميت از تسهيلت رفاهي و خوابگاه محکوم

 به توهين به مسائل" نادر مهد قره باغ."شده اند
 اسلمي  و  ملي ،  اقدام   عليه   نظام  جمهوري

 متهم ايجاد  وقفه  در  نظم خوابگاه  و   اسلمي 
شده است

 خودکشی دانشجوی ایرانی در زندانی در ترکیه
 ،"آزادي  برابري "  بر  اساس  گزارش  خبرنامه

 دانشجوي ايراني در زنداني در" داوود باقري "  

 ترکيه دست به خودکشي زده و"  ادرنه " شهر
.اکنون در بيمارستان به سر مي برد

 از سوي" داوود باقري "  گفته  مي شود که  
 ماموران  زندان  اردنه  مورد ضرب و شتم قرار
 گرفته و اداره پناهندگي ترکيه نيز از رسيدگي

.به وضعيت نامبرده خودداري کرده است

 درجريان موج گسترده بازداشت"داوود باقري"
 فعالين چپ جنبش دانشجويي مجبور به ترک

 ماه است در  4ايران  شد  و  اکنون   بيش از  
.به سر مي برد" ادرنه"باز داشتگاه شهر

 تائید حکم اعدام فرزاد
 زندانی 2کمانگر و 

 سیاسی دیگر از سوی
دیوان عالی رژیم

 ديوان  عالي  رژيم  جمهوري  اسلمي   حکم 
 و" حيدريان علي"، " فرزاد کمانگ ر"  اعدام 

 زنداني سياسي اهل کردستان3"فرهاد وکيلي"
.را تائيد کرد

 علي" معلم اهل کامياران، "  فرزاد کمانگر "  
 ارديبهشت ماه" فرهاد وکيلي"  و "  حيدريان

 بازداشت شدند  و  دادگاه جمهوري  85سال  
.اسلمي آنان را به اعدام محکوم کرد

 در صورت  دستور  رئيس دستگاه قضايي رژيم
 جمهوري اسلمي ، حکم اعدام نامبردگان اجرا

.خواهد شد

 "فرزاد کمانگر"تلش وکیل مدافع 
 برای رسیدگی به وضعیت وی در

یک مرجع بین المللی
 فرزاد کمانگر" ،وکيل مدافع"خليل بهراميان" 
 ، معلم محکوم به اعدام اعلم کرده که تلش"

 خواهد کرد تا  پرونده  موکلش  در يک مرجع
.بين المللي مورد رسيدگي قرار گيرد

 خليل بهراميان در  مصاحبه با  راديو  فرانسه ،
 ، هيچ مدرک"فرزاد کمانگر" در پرونده:  گفت

 و  دليلي  براي  شرکت  وي  در  هيچ  جريان
 تمام  امکانات  سياسي  ديده  نمي شود  و  از

 قانوني  براي  اعتراض  به  اين  حکم  استفاده
.خواهم کرد

 ديوان عالي  رژيم  جمهوري اسلمي، حکم اعدام
 زنداني 2، معلم اهل کامياران و "فرزاد کمانگر" 

 سياسي ديگر اهل کردستان  را که به اقدام عليه
 امنيت ملي متهم هستند تائيد کرده و در صورت
 دستور رئيس  دستگاه  قضايي  رژيم  نامبردگان

.اعدام خواهند شد

 لزم  به  ذکر  است  که  صدور حکم اعدام براي
 با"  فرزاد کمانگر "   نامبردگان  به  ويژه  براي 

 اعتراضات  گسترده  در  داخل  و  خارج از ايران
.روبرو شده است

 برنامه فرهنگیان کامیاران برای
"فرزاد کمانگر"اعلم همبستگی با 

 فرهنگيان   شهرستان   کامياران   و  همکاران 
 ، پس از برگزاري نشستي اعلم"فرزاد کمانگر" 

 و" فرزاد کمانگر"نمودند که براي همبستگي با 
 پيگيري  وضعيت  وي هر شب ،  بدون  وقفه در

 گردهم خواهند آمد"  فرزاد کمانگر" منزل مادر 
 تا  ضمن همدردي با وي، آخرين تحولت پرونده

 را بررسي و در مورد چگونگي و "فرزاد کمانگر"
 نظم  دهي  برنامه هاي حمايتي هماهنگي بعمل

 . آورند

 اعتراضي ،هم چنين اين نشستهاي متداوم شبانه
 ."فرزاد کمانگر"خواهد بود به حکم صادره براي 

 نسبت  به"  فرزاد کمانگر "  همکاران  فرهنگي 
 تصوبب  برنامه هايي  براي  حمايت  از وي اقدام
 نموده اند که  مشروح برنامه ها  و  اقدامات مورد
 اشاره  طي اطلعيه هايي  به اطلع افکار عمومي

.خواهد رسيد

 شکنجه های شدید یک دانشجوی
زندانی در زندان اوین

 بر اساس گزارش  فعالين  حقوق  بشر و دمکراسي در
 دانشجوي مديريت صنعتي که" هود يازرلو "  ايران، 

 زندان اوين به سر مي برد تحت شکنجه 209در بند 
.هاي شديد قرار دارد

 خرداد ماه  به همراه مادرش  4روز  " هود يازرلو "  
 به دادگاه جمهوري اسلمي احضار"  نازيل دشتي"  

 209شده بود، بازداشت و از آن زمان تاکنون در بند 
 زندان  اوين  تحت   شکنجه هاي  شديد  جسمي  و

.روحي قرار دارد

                                                                                                                


