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 نامه سرگشاده عده ای از
کارگران خودرو سازی
 و فعالن کارگری به کارگران

نیشکر هفت تپه
(امضاهای جدید)

 همکاران ، کارگران مبارز نیشکر
!همزنجیران ! هفت تپه 

 با سلم و درود برشما ، پیش از هر چیز لزم می
 دانیم که همبستگی وپشتیبانی خودرا از مبارزات

 ما در کنار شما هستیم و مبارزه.شما اعلم کنیم
 کاری که فعل. شما را مبارزه خودمان می دانیم 

 و در حال حاضر از دست  ما بر می آید این است
 لطفا9 یک. که برای شما کمک مالی جمع کنیم 

. شماره حساب بانکی اعلم کنید 

 اما، دوستان ، آنچه باعث شده این نامه را به شما
 بنویسیم  مسئله  مهم تری است  که لزم دیدیم

 راستش این است که ما. آنرا با شما مطرح کنیم
 .در حرکت ومبارزه شما نوعی تناقض می بینیم 
 ازیکطرف اعتصاب وراه پیمایی می کنید، مقابل

 فرمانداری تجمع می کنید  و  شعارهای خودرا با
 همراه خانواده. صدای بلندو رسا فریاد می کشید

 .هایتان از کوچک و بزرگ جاده ها را می بندید 
 و به این وسیله نشان می دهید که قدرت این را

 دارید که سرمایه  و  عوامل سرکو بگرش را زمین
 اما از طرف دیگر. گیر کنید و  به  زانو در آورید 

 دوستان ،  در  دنیای امروز. سندیکا  می سازید 
 سندیکاتشکلی است که نه تنها توان رهبری هیچ
 کدام  از این کارهای شما را ندارد بلکه برای جلو
 گیری ازمبارزه کارگران باسرمایه دار ساخته شده

 دردنیای امروز،سندیکا تشکل سازش کارگر.است
 در دنیای. و  سرمایه دار  با وساطت دولت است 

 امروز سندیکا  تشکلی است  برای  چانه زدن بی
 حاصل کارگر با  کارفرما  برای شندر  غاز  قیمت

 سندیکا به کار هیچ کدام از کارهایی. نیروی کار
. که شما در این مدت انجام داده اید ، نمی آید 

 علوه بر این ، به نظر ما مشکل شما و بطور کلی
 مشکل تمام کارگرانی که وضعیت شما را دارند با

 چند ماه حقوق  معوقه  و برکناری مدیر گرفتن 
 عامل و مدیر حراست و مطالباتی نظیر اینها حل

 تحقق این مطالبات لزم است و باید. نمی شود 
 اما دوستان ،. برای آنها حتما9 مبارزه کرد 

 مشکل اصلی و اساسی شما تعطیل کارخانه و بی
 جلوگیری از تعطیل کارخانه و. کار شدن است 

 بیکاری  ناشی از آن هم در  شرایط موجود  فقط
 یک راه داردوآن تصرف کارخانه واداره آن توسط

 چنین کاری اساسا9 از سندیکا بر. کارگران است 
 گروه خون سندیکا به این کارها نمی. نمی آید 

 لزمه  تصرف کارخانه  و  اداره  موفقیت. خورد 
 آمیز  آن  توسط  کارگران  این  است  که  همه
 کارگران کارخانه در این کار واقعا9 شرکت نمایند

 .و برای این کار به یک تن واحد تبدیل شوند 
 سندیکا نه تنها نمی تواند کارگران را برای اداره
 کارخانه  به یک تن  واحد تبدیل کند بلکه ، بر
 .عکس ، آنها را از قدرت خود محروم می کند 

 زیراساختار سندیکا طوری است که هیئت مدیره
 آن در غیاب  توده کارگران  تصمیم  می گیرد و
 همین  فقدان  توده کارگران  در تصمیم گیری ،
 زمینه  را  برای سازش هیئت  مدیره  با  کارفرما

. آماده می کند 

 همکاران مبارز کارگران! دوستان 
! نیشکر هفت تپه 

 شما  برای  مبارزه  خود و بخصوص اگر بخواهید
 اداره کارخانه را خود بدست بگیرید ،  به تشکلی
 احتیاج دارید که تمام کارگران رادرتصمیم گیری
 شرکت دهد، تشکلی که همه کارگران در آن هم
 تصمیم  بگیرند و  هم این تصمیم را اجرا کنند ،

تشکلی که در آن کارگران 
هر وقت خواستند بتواننداعضای برگزیده خودرا 

عزل کنند و کسان دیگر را بجای آنها انتخاب 

 .است  شورای کارگری این تشکل همان . نمایند 
 شما به شورای کارگری نیاز دارید و سندیکا دردی از

 ما این را بر اساس. دردهای شما را درمان نمی کند 
 تجربه هم زنجیرانمان  در  کشورهای آمریکای لتین

 این کارگران. مثل آرژانتین ومکزیک بیان می کنیم 
 وضعیتی  شبیه شما داشتند و کارخانه شان در حال

 اما آنان با شهامت اقدام به تشکیل.تعطیل شدن بود
 شورا کردند و کارخانه را به تصرف خود درآوردند و

 هم. این گونه از تعطیل شدن آن جلوگیری کردند 
 چنین ، همین چند وقت پیش کارگران یک کارخانه
 دوچرخه سازی در  آلمان  برای جلوگیری از تعطیل
 کارخانه  شورا  تشکیل دادند  و  کارخانه را  بصورت

. شورایی اداره کردند 

 ما  قبول داریم که این کار بسیار سختی است و باید
 برای آن  مرارت های  زیادی  بکشیم  و  هزینه های

 اما ، دوستان کارگر ، مگر ما همین. بسیاری بدهیم 
 الن  سختی  نمیکشیم و  هزینه  نمی  دهیم ؟  چه
 سختی و چه هزینه ای بالتر از اینکه چهار ماه چهار
 ماه دستمزدنگیریم و گرسنگی بکشیم ؟ کدام توهین
 و بی حقوقی بال ترازاینکه خودمان و خانواده هایمان
 مرتب  مورد  ضرب و  شتم  و  شکنجه و زندان قرار
 بگیریم ؟  پس ، حال  که داریم  سختی و خفت می
 کشیم بیائیم این سختی و خفت را در راهی بکشیم

 که لاقل کورسویی از پیروزی بر دشمن در آن وجود
 سندیکا  نه  تنها حتا کورسوی  پیروزی را  به. دارد 

 کارگران نشان نمی دهد ،  بلکه مبارزه آنان را به دار
. سرمایه حلق آویز می کند 

 ممکن  است  بگویید که  اگر  سندیکا تشکل سازش
 کارگر  و  سرمایه دار  است ،  پس  چرا  خود  دولت
 سرمایه داری ازتشکیل آن جلوگیری میکند؟دوستان
، واقعیت  این است که  دولت سر مایه داری نه تنها
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  از  تشکیل سندیکا  بلکه در بسیاری از جا ها از
 تشکیل همان شورای اسلمی کارو انجمن صنفی

 پس. نیز که درقانون کار آمده جلوگیری میکند 
 جلوگیری دولت از تشکیل سندیکا هیچ حقانیتی

 سرمایه داری ایران آنقدر.به این تشکل نمی دهد
 ضدکارگر است که حتی قانون کار خودش را هم

 به  مرگ  می  گیرد که. نمی خواهد  اجرا  کند 
 از هرگونه تشکلی. کارگران را به تب راضی کند 

 جلو گیری می کند تا  ما را  به  شورای اسلمی
 همان. کار، انجمن صنفی و سندیکا راضی نماید 

 گونه که جلوگیری از تشکیل شورای اسلمی کار
 باعث نمی شود( برای مثال در خودرو سازی ها)

 که  ما به دنبال این گونه  تشکل های  فرمایشی
 برویم، ممانعت از تشکیل سندیکا هم نباید باعث
 شود  که  بگوییم  پس تشکیل سندیکا  به  نفع

 نیازهای مبارزه با سرمایه داری است.کارگر است
 که نشان می دهد چه تشکلی به نفع کارگران و

. چه تشکلی به زیان انان است 
 در پایان ما یکبار دیگر همبستگی خودرا با شما

 اعلم می داریم وبرای مبارزه شمابا سرمایه داری
.آرزوی موفقیت می کنیم

 عزمتان جزم ، اراده هایتان استوار ،
.راهتان پر رهرو باد 

 دستان شما را به گرمی می فشاریم و
.رویتان را می بوسیم

1387تیرماه 

 کارگر) امیر سامانی (- دانشجو ) آرمان نقشمند 
 (-کارگر خودروسازی)بابک داوریان( - تاسیسات

 بیژن امیری( - کارگر پروژه ای ) بهروز نقشمند 
 کارگر میدان تره)جمال ( – کارگر خودروسازی)

 شمع) رستم شیشه چی ( - کارگر)خالد ( – بار
 ( -کارگر خودروسازی ) رسول فلحیان ( - ساز

 سالر درودیان(-کارگر نجار،دانشجو)روزبه امیری
 کارگر خانه)ساناز مرادی( - کارگر خودروسازی)

 عباس( - کارگر کارخانه سیمان ) سلمان( – دار
 کارگر)فرهادامیری(- کارگر خودروسازی)صادقی
 محسن( - کارگر میدان تره بار) فریدون(- نقاش

 کارگر خودرو)محمد رحمانی( - مترجم)حکیمی
 (-کارگر خودروسازی)محمد زمان زاده( - سازی

 مسیح(  -  کارگر خورو سازی )  مرتضی جاری 
(-راننده) منوچهر( - کارگر خودروسازی)مسیحا

 ( -کارگر بیمارستان ) منیر السادات  موسوی 
 کارگر)نیما کشاورز(- ویراستار ) منیژه گازرانی
 کارگر صنایع) یعقوب مرادی( - خودرو سازی 

 کارگر خودرو) عبدالرسول رحمان پور ( فلزی 
 (-کارگر خودروسازی)داریوش رفیعی(- سازی 

 ابراهیم( -  کارگر خودروسازی) کیانوش بیات 
 جعفر ناصریان(- کارگر خودروسازی)فرج زاده 

 کارگر)یونس مرادیان( -  کارگر خودروسازی) 
 کارگر صنایع)مجتبی پوینده ( - تراکتورسازی

 (-کارگر چاپ)یوسف دانش ( - کامپیوترسازی
 محسن(- کارگر خدمات عمومی)امید زارعیان 

 ناصر پایدار( - کارمند قوه قضائیه ) اسکندری 
 (-کارگر متال در سوئد) مظفر فلحی(- معلم)

 کارگر بخش تکنولوژی اطلعات) فریده ثابتی 
 پروسس) جمشید کارگر ( -  آرشیو اینترنتی/ 

( اپراتور

 عملی نشدن وعده
 پرداخت مطالبات معوقه
کارگران نیشکر هفت تپه
 ازشهرشوش خبرمی رسد

 "نیشکر هفت تپه "که وعده مدیرعامل شرکت
 برای  پرداخت  مطالبات  معوقه  کارگران  این

.شرکت عملی نشده است

 وعده داده"نیشکر هفت تپه"مدیرعامل شرکت
 بود  که  حقوق  اردیبهشت  ماه  کارگران  این

 تیر ماه پرداخت نماید، 30شرکت را روز شنبه 
 اما هیچ  اقدامی  در این  خصوص  انجام نشده

.است 

 که طی"نیشکر هفت تپه"هزاران کارگر شرکت
 ماههای اخیربارها دست به اعتصاب و تظاهرات

.ماه خود را دریافت نکرده اند 3زده اند حقوق 

 به دوست گرامی آقای ران ازوالد دبیر
 (iuf) ( ای  یو  اف ) کل 

 با سلم ودرود فراوان به تمامی دوست 
داران طبقه ی کارگر

 ما کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت
 تپه  نامه ی  شما  دوستان  را  در  حمایت  از
 کارگران ایران و بخصوص کا گران نیشکرهفت
 تپه در  رابطه با  اعتراضات خود نسبت به عدم

 ماه اخیر5پرداخت مزدوحقوق قانونی خودطی
 دریافت  کردیم  و  بسیار  خوشحال و خرسند

 شدیم،درشرایطی که در ایران از مسئولین دولتی
 تپه نیست، شما دوستان 7کسی به فکر کارگران

 در عرصه ی بین المللی با  ما  هم گام و ابراز هم
 دردی می کنید بسیار  متشکریم  و امید  این را
 داریم که  همه ی کارگران دنیا  بتوانند روزی به

یک اتحاد جهانی دست یابند
 29تپه پس از 7کارگران نیشکر  :همکاران عزیز 

 سال توانستند به یکی ازحقوق قانونی وبحق خود
 و نیم مبارزه ی پیگیر و خستگی بعداز یک سال

 و سندیکای مستقل خود را. ناپذیر  دست یابند 
 هر چند که مسئولین این نهاد را. تشکیل دهند

 غیر قانونی می دانند ولی کارگران بسیار مصمم ،
 بر تحقق تمامی خواسته های خود پا فشاری می

 نیست مگر اینکه پشتوانه ی  کنندواین امرمیسر
 جهانی کارگران وتشکلت کارگری را در حمایت
 از خود داشته باشند در پایان بار دیگر از تمامی

 سازمانهای جهانی کار سازمانهای حقوق بشری 
 و   تمامی  سندیکا های  کارگری  اتحادیه  های
 جنبش های دانشجویی  و  کارگری  از  اینکه از

 تپه حمایت 7کارگران  کشت و  صنعت نیشکر  
.تشکر و قدردانی میکنیم  کرده و میکنند

به امید اتحاد تمامی کارگران جهان 
 سندیکای کارگران کشت و صنعت 

نیشکر هفت تپه
متشکریم پیروز باشید 

gul 2008/3        1378/تیر/19

 بیانیه اعلم موجودیت کمیته هماهنگی برای" 
"کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

(منطقه شمال)
 ما فعالین:  بدین  وسیله  اعلم می نماییم که   

 (منطقه شمال ) کارگری مستقر در این منطقه 
 از  این پس کلیه فعالیت های خود را در ارتباط

 کمیته  هماهنگی" با جنبش کارگری ، در قالب 
 و در" برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 به. هماهنگی با  این تشکل ،  انجام خواهیم داد 
 باور ما، فعالیت در عرصه جنبش کارگری و دیگر

 مفید  جنبش های اجتماعی نیز  اگر می خواهد
 و مؤثر باشد و نتایج مطلوب تری به ارمغان آورد
 ، بهتر است که هر چه منسجم تر و هماهنگ تر
 بوده وحتی المقدور در قالب تشکل های مربوطه
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 هر یک به فراخور  جایگاه  و  موقعیت  اجتماعی
. خویش ارائه گردد 

 واقعیت این که  در  شرایط  موجود و با توجه به
 کمیته هماهنگی  برای کمک به" جمیع  جهات

 می تواند نظر این"  ایجاد  تشکل های کارگری 
 فعالین را در  رابطه  با  مسائل  مختلف  جنبش

 تاsمین نموده  و  بویژه  به  فعالیت های کارگری
  با فعالین کارگری  و هماهنگی  آنان در  ارتباط

.سایرمناطق ایران،جهت، انسجام و تحرک بخشد

 از این( منطقه شمال ) لذا  فعالین  این  منطقه 
 کمیته هماهنگی برای کمک"تاریخ تحت عنوان 

 ( "منطقه شمال) به ایجاد تشکل های کارگری 
.فعالیت های خود را دنبال خواهند نمود

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
30/4/1387( منطقه شمال)های کارگری

 دادگاهی مجدد دستگیر شدگان اول ماه مه
سنندج

 ، جمع زیادی بالغ1387اردیبهشت سال  12روز 
 بر  یکصد  نفر  از  کارگران و  مردم  آزادیخواه و
 زحمت کش شهر  سنندج ،  به  فراخوان  کمیته
 برگزار کننده مراسم اول ماه مه ، گرد هم  آمدند
 .و اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند
 در حاشیه این مراسم سوسن  رازانی ، شیوا خیر
 آبادی،  غالب حسینی  و  عبدال  نجار  دستگیر

 روز. شدندو آنها را به اداره اطلعات انتقال دادند
 بعدهمه دستگیرشدگان دادگاهی و سپس با قید

.وثیقه آزاد شدند

 ، مجددا دست1387تیر ماه 23صبح روزیکشنبه
 سنندج را به  دادگاه 87گیر شدگان اول ماه مه 

 انقلب سنندج احضارکردندوجلسه دوم رسیدگی
 به پرونده آنها مبنی بر شرکت در مراسم روز اول

 لزم به ذکر.ماه مه روز جهانی کارگر آغاز گردید
 است که  جلسه  دادگا ه جمعی و با حضور کلیه

.دستگیر شدگان در دادگاه برگزار شد

 در این جلسه سوسن رازانی با ارائه دفاعیات خود
 در مورد قانونی بودن مراسم آن روز  و  پافشاری
 بر این اصل که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر
 به  عنوان  حق  طبیعی  کارگران  و  جزو همان
 معاهداتی  است که  سیستم سرمایه داری  ایران
 آن را به رسمیت شناخته است،  به دفاع از خود

.و هم زنجیرانش پرداخت

 درادامه، قاضی دادگاه با اشاره به اینکه سه نفر
 ازدستگیرشده گان همیشه در اعتراضات حضور
 .داشته اند،در صدد بود که آنها را مرعوب نماید
 این اقدام مورد  اعتراض قرار گرفت و دستگیر
 شدگان به  دفاع از خود پرداختند ،  به  دنبال
 قاضی دادگاه ،  رسیدگی به پرونده را به جلسه

.آینده موکول کرد

 شایان ذکر است که عده ای از فعالین کارگری 
 ، کارگران  و  خانواده های  دستگیر شدگان در

. بیرون از دادگاه حضور داشتند

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد
(منطقه غرب)تشکل های کارگری 

1387تیر  26

 ادامه اعتصاب
 کارگران کارخانه

"لستیک البرز"

 ، که"لستیک البرز"اعتصاب کارگران کارخانه 
 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت  22از روز 

 مطالبات  معوقه آغاز شده بود ، همچنان ادامه
.دارد

 ،  بر ادامه" لستیک البرز " کارگران کارخانه 
 اعتصاب تا دستیابی به خواست هایشان تاکید

 دارندو اعلم کرده اند که در صورت بی توجهی
 به  مشکلتشان طی  روزهای آینده  در  مقابل
 مجلس  جمهوری   اسلمی  دست  به  تجمع

. خواهند زد

 ، حدود"لستیک البرز" کارگر کارخانه  1200
 ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند و 3

 تن از 400علیرغم پرداخت بخشی از مطالبات 
 کارگران در  دومین  روز  از  اعتصاب ،  تمامی

 به  .کارگران  بر  ادامه  اعتصاب  تاکید  دارند 
 10حدود : گزارش ایلنا، یکی از کارگران گفت

 کارخانه گذشته روز از متوقف شدن تولید این
 است اما سهام  داران  اصلی این  شرکت  هیچ

 اعتراضات  کارگران  این  گونه   رسیدگی   به
.کارخانه نمی کنند

 وی  با  یادآوری اعتصاب فروردین ماه کارگران
 که  با  مداخله  عوامل  انتظامی و این کارخانه

 دستگیری تعدادی از کارگران  این کارخانه به
 هیچ کدام از ما قصد نداریم: پایان رسید، گفت

 کنم مسوولن زمانی کنیم اما فکرمی شلوغ بازی
 به خواسته های  امثال ما رسیدگی می کنند که

.بلند شده باشد صدای اعتراض

 2حدود سهام داران  اصلی  شرکت:  وی افزود 
 سال است که از  آمدن به  این شرکت خودداری

 اعتصاب  گذشته  که می کنند و حتی در جریان 
 منجر  به دخالت نیروی انتظامی و بازداشت چند

 نیز شده بود ، هیچ گونه دخالتی تن از کارگران 
.نکردند

 بنا به گفته  این کارگر ، علت اعتصاب کارگران ،
 تحقق  نیافتن  وعده  پرداخت  حقوق های  عقب

.افتاده است
 میلیارد تومان 2با وجود وارد کردن :  افزود  وی

 میلیاردی این 10مواد اولیه و  افزایش سرمایه   
 کارخانه توسط سهام داران اصلی،  باز هم اقدامی

 حقوق  های   عقب  افتاده   این  برای   پرداخت
 کارگران و  حتی پرداخت عیدی اسفندماه  انجام
.نشده وکارگران ناچاربه اعتصاب متوسل شده اند

 برخلف اعتراضات لزم به ذکر است این اعتراض
 گذشته  این  کارگران  ،  ماهیت  آرامی  دارد  و

 اقداماتی از قبیل روشن کردن آتش و کارگران از
 بود، درگیری که  در اعتراض قبلی صورت گرفته

خودداری کرده اند

 بیکار سازی تمامی کارگران شرکت تخصص
صنعت تهران

 شرکت  تخصص  صنعت  تهران ،  تولید  کننده
 قطعات خودرو و طرف قراردادباشرکتهای خودرو

 70سازی سایپا و پارس خودرو، تعطیل و تمامی 
.کارگر خود را بیکار کرد

 کارگران  این  شرکت روز اول تیرماه وقتی طبق
 معمول  بر  سر کارهای  خود  مراجعه کردند  با

 مواجه تخلیه ی تمامی مواد  تولیدی از کارخانه 
 شده و  بلفاصله از کارفرما به اداره کار ماهدشت

. شکایت نمودند( کرج)

 پس از شکایت  این کارگران نماینده اداره کار به
 کارخانه آمد  ولی هیچ یک از مسئولین  کارخانه

 بدنبال این وضعیت.  در  آنجا  حضور  نداشتند 
 اداره کار با کارفرمای این شرکت هماهنگی کرد

 روز 10وکارفرما اعلم نمود فعل کارگران بمدت 
 بر سر به  مرخصی بروند  و پس ازاتمام مرخصی

 کارهای خود آمده و دستمزد خود را نیز دریافت
.کنند

                                                                                                                



                                 گاهنامه   نسیم  134                                         شماره 2008  یولی   15

 امابافرا رسیدن دهم تیر ماه از بازگشایی کارخانه
 پرداخت  دستمزد  کارگران خبری نشد و این و 

 کارگران مجددا  به  اداره  کار  ماه دشت مراجعه
 با مراجعه کارگران به اداره کار ماهدشت. نمودند

 این  اداره  تلفنی  با کارفرمای شرکت هماهنگی
 تیر ماه جلسه ای در اداره کار 25کرد و قرار شد 

 ماه دشت با  حضور کارفرما  و  نماینده  کارگران
. رسیدگی به وضعیت آنان تشکیل شود برای

 لزم   به  یاد  آوری  است  تمامی کارگران  این
 شرکت قرارداد موقت هستند و به استثنای چند

 مابقی این کارگران با قراردادهای یک نفراز آنان 
 کارفرمای. ماهه دراین کارخانه مشغول بکاربودند

 این کارخانه  در  طول تمام  دوران  فعالیتش که
 سال میرسدبطورمرتب هر14سابقه آن به حدود 

 سه ماه یکبار تمامی کارگران را اخراج و کارگران
 اغلب کارگران  این.  جدیدی را بکار گرفته است

 شرکت  قبل  از  اینکه  این  کارخانه  در  پنجم
 اردیبهشت ماه امسال به  کارفرمای جدید واگذار
 شود زیر حداقل دستمزد تصویب شده ، دستمزد
 دریافت  میکردند  و  بمدت  چهار ساعت در روز

 کارفرمای  قبلی. اضافه کاری اجباری داشته اند 
 از  پرداخت  حق بیمه کارگران نیز این کارخانه 

 خود  داری  کرده  است   به   همین  دلیل  این
 کارگران از داشتن دفترچه  خدمات  درمانی  نیز

.محروم بوده اند

 کارگران   شرکت   تخصص   صنعت   تهران  از
 فروردین  ماه  امسال  تا  کنون دستمزد خود را
 دریافت  نکرده اند و  هم اکنون با مراجعه روزانه
 به کارخانه  مراقب هستند تا کارفرما  ابزار  تولید

. موجود را به جای دیگری منتقل نکند

24/4/1387اتحادیه آزاد کارگران ایران 
k.ekhraji@gmail.com: ایمیل

02144514795: فاکس

فرزاد زندسلیمی از کار خود اخراج شد 
 درحالی که دستمزدکارگران پرریس ازخرداد ماه
 تا کنون پرداخت نشده است فرزاد زندسلیمی از
 اعضای اتحادیه آزادکارگران ایران دراین کارخانه

از کار خود اخراج شد .
 فرزاد زندسلیمی از کارگران  کارخانه  پرریس در
 سنندج  و  یکی از  اعضای  فعال  اتحادیه   آزاد

 سال 7فرزاد .  کارگران  ایران  از کار اخراج شد 

 سابقه کار در این کارخانه دارد و همچون سایر
 کارگران باقراردادموقت یکماهه در این کارخانه

.مشغول بکار بود

 اخراج  فرزاد  زند سلیمی در  حالی صورت می
 گیردکه کارفرمای کارخانه پرریس ازخرداد ماه
 تا کنون دستمزدهای کارگران خود را پرداخت
 نکرده است وهمچنان ازپرداخت بن کارگری و

.کارگران نیز خودداری میکند 86سنوات سال 

 از سوی دیگر به دنبال اخراج فرزاد زند سلیمی
 و مقاومت وی و همکارانش، کارفرما اعلم کرد
  که  در  صورت  عدم  خروج فرزاد از کارخانه،

 برخورد  با وی  به  کارخانه رابرای110پلیس 
. خواهد آورد

 فرزاد زند سلیمی  قرار است فردا  به اداره  کار
 سنندج شکایت کرده و خواهان  بازگشت بکار

 اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن محکوم. شود
 خواهان  باز کردن اخراج  فرزاد  زند سلیمی ، 

 گشت بکار وی میباشد  و  در  این راه  از هیچ
.تلشی  دریغ نخواهد کرد

24/4/1387اتحادیه آزاد کارگران ایران  
k.ekhraji@gmail.com: ایمیل

02144514795: فاکس

 احضار کارگر یکی از
 مراکز تولیدی سنندج

به اداره اطلعات
 بر اساس گزارش کمیته 

 هماهنگی  برای  کمک  به  ایجاد تشکل های
 به" ابوبکر فطنی" ، (منطقه غرب ) کارگری 

 خاطر دفاع  از  ابتدائی ترین خواست و  حقوق
 داشتن  کار  ،  توسط پایه  ای  خود ،  یعنی 

 پیروز شین بافت " کارفرمای شرکت نساجی 
 و  با  حمایت  اداره کار  سنندج ، مجددا" باف

.مورد اذیت و آزار قرار گرفته است

 -شین بافت "   شرکت  نساجی     کار فرمای
 قبل  به دلیل مشکلت جسمی ،"  پیروز باف 

 را اخراج کرده بود، اما وی با" ابوبکر فطنی "  
 پیگیرهای خود  توانسه  بود  حکم بازگشت به

 با  بهانه  ها و  کارفرما وی  را  کار بگیرد ،  اما
 اشکال مختلف مورد تهدید قرار داده و به اداره

.اطلعات معرفی کرد

 این  گزارش حاکیست که اداره اطلعات سنندج
 تماس گرفته و  نامبرده باید"  ابوبکر فطنی" با  

.خود را به این نهاد معرفی کند

 تجمع اعتراضی
 کارگران کارخانه

 شهر" چینی همگام"
کرد

 شهر کرد در" چینی همگام"دهها کارگر کارخانه
 استان چهار محال بختیاری ، در اعتراض به عدم
 پرداخت  مطالباتشان  این کارخانه را به تعطیلی

.کشانده اند

 4که حدود " چینی همگام" کارگر کارخانه  60
 ماه  حقوق  معوقه  خود را  دریافت  نکرده اند ،
 دست  از  کار کشیده   و با  برپا کردن چادر در
 محوطه کارخانه از خروج محصولت شرکت جلو

.گیری می کنند

 شهر کرد اعلم" چینی همگام"کارگران کارخانه
 کرده اند ، تا زمانیکه  مطالباتشان پرداخت نشود

. به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

 به" اخراج کارگران 
 و ایجاد شرکت" زیب 

جدید
 1387/04/30

 به"کارگر شاغل در کارخانه تولیدی  10بیش از 
 قزوین  به  دستور مدیریت از کار اخراج"  زیب 
. شدند

 ،  فعال کارگری در  قزوین به" عباس کشاورز " 
 این کارگران به دستور مدیریت و در:  ایلنا افزود

.پی انحلل شرکت بیکار شدند
 مدیریت پس از انحلل کارخانه،  شرکت: افزود او

 همان  محل در"  نخ کش"  دیگری  را  به  نام 
 راه اندازی کرده است که در آن از کارگران جدید

.استفاده شده است
 کلیه کارگران: این فعال کارگری  اظهار  داشت 

 سال  سابقه کار 20بالی "  به زیب"  اخراجی 
.داشته و در مرز بازنشستگی قرار داشتند

 اقدام  مدیریت  در خصوص:  گفت"  کشاورز"  
 انحلل شرکت و راه اندازی شرکت دیگر با توجه

 نو  و به روز بودن دستگاه های تولیدی عجیب به
.و نامشخص است
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 خودکشی یک کارگر
کرمانشاهی

 1387/04/31
 دلیل اصلی خودکشی این کارگر بی کاری وی از
 سه ماه  گذشته  تا  کنون و هم چنین ناتوانی از

. پرداخت وام دریافتی بوده است

 بنا به اخبار رسیده از استان کرمانشاه به خبرنگار
  شنبه به۵برق کار ظهر روز  دسترنج ، یک کارگر

 دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های زندگی با باز
 کردن شیر گاز در اتاقش در شهرستان سنقر در

 به  همین بنا .  استان کرمانشاه  خودکشی کرد
 اطلعات گویا  دلیل اصلی خو دکشی این کارگر

 گذشته تا کنون و هم بی کاری وی  از سه ماه 
.چنین ناتوانی از پرداخت وام دریافتی بوده است

 تجمع کارگران شرکت
قزوین" فرش پارس"

 کارگر شرکت 200بیش از 
 قزوین در"  فرش  پارس" 

 اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در
 .مقابل  این  کارخانه   دست  به   تجمع   زدند 

 قزوین با بهانه"  فرش پارس" کارفرمای شرکت 
 تغییر ساختار  شرکت را  تعطیل و  چندین  ماه

.حقوق معوقه کارگران را پرداخت نکرده است

 در جریان تجمع" فرش پارس" کارگران شرکت 
 خود خواستار بازگشایی کارخانه، بازگشت به کار

.و پرداخت مطالباتشان شدند

 کارگر تصفیه 20اخراج 
خانه آب طبس

 1387/04/25
 کارگر  باقیمانده  در  تصفیه خانه آب طبس 20

 ماه حقوق  4در پی اعتراض  به  عدم  دریافت  
 .معوقه از کار اخراج شدند

 فعال کارگری درطبس با"  غلمرضا محمدی " 
 از  این پیش:  بیان این مطلب به دسترنج گفت 

 کارگر  شاغل در  تصفیه خانه آب طبس  40نیز
 پرداختی از کار در اعتراض به  تاخیر در  حقوق 

.اخراج شده بودند

 او با اشاره به اینکه مدیریت با وجود دریافت حق
 دستمزد کارگران را سهم  خود از  اداره  مذکور 

 کارفرما از کارگران خود: پرداخت نمی کند، گفت

 است  تا  بدون دریافت دستمزد برای خواسته
اداره آب و فاضلب طبس کار کنند .

 کارگر کلیه 20با  اخراج  این :  محمدی گفت
.کارگران تصفیه خانه از کار اخراج شدند

 کارگران نیرو اخش
 اعتصاب کردند

 1387/04/31

 هفته گذشته، کارگران نیرو رخش سنندج در
 اعتراض به تلش های کارفرما برای جلوگیری

 .از افزایش دستمزدها، اعتصاب کردند

 به گزارش  ایلنا ،  جعفر عظیم زاده  ،  رییس
 پنجشنبه: اتحادیه  آزاد  کارگران  ایران گفت 

 گذشته  کارخانه  نیرو  رخش  سنندج، صحنه
 به گفته. بود  اعتصاب  کارگران  این  کارخانه

 عظیم زاده، در سال های گذشته، براساس روال
 تنظیم قرار دادها ، دستمزد رایج  هر سال در 

 هزار تومان بیشتر از حداقل دست 15کارگران 
 مصوب شورای عالی کار تعیین می شد اما مزد

 جدید را امسال کارفرما سعی دارد قراردادهای
 تنها بر مبنای دستمزد های   شورای عالی کار

.تنظیم کند
 کارگران در  واکنش به تلش هایی:  وی افزود

 که کارفرما برای جلوگیری از اجرای عرف رایج
 انجام می دهد حاضر به امضای قراردادهای کار

 از ابتدای سال جاری وی با بیان اینکه.نشده اند
 ، مطالبات کارگران  به صورت علی الحساب و

 با اعلم: پرداخت شده است، گفت مساعده ای
 قبلی کارگران پنجشنبه گذشته اعتصاب

 گفته  این  فعال  کارگری ، هر چند به. کردند
 مسئولن  اداره  کار  نتوانستند به این اختلف
 پایان دهند ، اما  خود کارگران پس از ساعاتی

 از  طریق اعتصاب  را  متوقف کردند  تا  شاید
.مذاکره بتوانند این مشکل را برطرف کنند

 وضعیت وخیم کارگران مجتمع صنعتی
1387/04/31سماء سنندج           

   بهءکارگر  بیکار سما  47وضعیت  معیشتی  
 .شدت وخیم است

 تن از کارگران  شاغل در  مجتمع صنعتی  47
 ماه است که هیچ  5سماء  در  سنندج حدود  
حقوقی دریافت نکرده اند .

 براساس اطلعات رسیده به دسترنج، این مجتمع
 با  بحران  صنعتی  در  حدود سه هفته است که

 مواد اولیه مواجه شده و  در حال حاضر کارگران
.بیکار هستند

 همچنین بنا به همین گزارشات،کارگران کارخانه
 کارگری  و یا سماء  از  داشتن  هر گونه  تشکل 

 به همین دلیل شورای کارگری محروم هستند و
 جمعی  خواست  ها  و نمی   توانند   به   صورت 

.مطالبات شان را پی گیری کنند

 47این  گزارش می  افزاید ؛  وضعیت  معیشتی  
 از این. کارگر  بیکار  سما  به  شدت وخیم است

 نفر  دارای  بیمه  5یا    4تعداد  تنها در حدود  
 کارگرانی که هرکدام به در واقع. بیکاری هستند

 5سال سابقه کار دارند بعد از مدت  8تا  3مدت 
 بی کاری و عدم دریافت حقوق  هنوز پرونده ماه

 استان کردستان بیمه  بیکاری شان در اداره کار 
 درحال بررسی است که تا کنون نتیجه مشخصی

.است از آن حاصل نشده

 خبری از وضعیت کارگران
کارخانه نساجی کردستان

 بر اساس خبر رسیده از شهر سنندج ، کارفرمای
 کارخانه  نساجی کردستان  ضمن هماهنگی  با

 اداره کار و امور اجتماعی ، اداره صنایع ، سازمان
 تامین اجتماعی و  استانداری کردستان  تصمیم
 دارد  با  ترفندهای مختلف کارگران  را  وادار  به

 تن از کارگران کارخانه 180.تسویه حساب نماید
 نساجی  کردستان  طی  روزهای  اخیر  به  دفتر
 مدیریت  شرکت  مراجعه  و   خواستار  پرداخت
 حقوق معوقه خود شده اند، اما مسئولین کارخانه
 به کارگران گفته اند که توان خرید مواد اولیه و

 پرداخت  مطالبات  آنان را  ندارند  و  بهترین راه
 کارگران  کارخانه نساجی. تسویه کارگران است 

 کردستان با امضا نامه ای که به  نهادهای دولتی
 ارسال شده است ، تهدید کرده اند که در صورت
 عدم  پرداخت  مطالباتشان در  مقابل  اداره  کار

.دست به تجمع خواهند زد

 سنندج تعطیل شد" فرش نقشین " 

1387/04/25 

 کارخانه  فرش  نقشین سنندج  روز  یکشنبه  با
 "اقبال رضائی".کارگرتعطیل اعلم شد 60اخراج 

 فعال کارگری در کردستان  با بیان این مطلب به
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 مدیریت  کارخانه  ر ا به  دلیل:  دسترنج  گفت 
 فرسودگی دستگاه های تولیدی ، عدم توان رقابت

 کارخانه  های کشورهای هم جوار و  نبود بازار با
داشت . فروش محصولت تولیدی تعطیل اعلم

 کارگران  این  واحد  باسابقه  به  بهانه:  او گفت
 رفتن به تعطیلت  تابستانه  همگی از کار اخراج

شدند
 رضایی با  اشاره به  اینکه  تعدادی از کارگران به

 بنا  بر گفته:  افزود  بیمه بیکاری  معرفی شدند،
 20مدیریت پس از اتمام تعطیلت تابستان، تنها 

سر پست کاری خود باز می گردند . کارگر بر

 بیانیه دانشجویان آزادیخواه و برابری 
طلب دانشگاههای ایران

Sunday, 20 July 2008       ۱۳۸۷تیر  ۳۰

دانشجویان زندانی را آزاد کنید
 قابل  توجه  است  که  موج  بر خورد  با  فعالین
 دانشجویی هر روز شکل دیگری به خود گرفته و

 هر  زمانی ،  دستگاه  قضایی  و  امسال  بیش از
 امنیتی کشور با تجسم بخشیدن به میراث

 تفتیش  و  زندان  و  شکنجه  نظام های  مخلوع
 پیشین ،  به  عمومی ترین  دستاورد های جامعه

 امسال  و  این  تابستان  برای.  حمله  می  کند 
 جامعه  دانشگاهی  به یمن فعالیت های مشترک
 وزارت علوم ، اطلعات  و دادگاه های انقلب که
 می رود  تا ریشه های آن سراسر ایران و جنبش
 های اجتماعی متعلق به آن رادر نوردد، تابستانی

.سیاه است

 در  ایام  تعطیلی  دانشگاه ها ،  نهادهای  موازی
 دانشجویی  ،   لباس  شخصی ها ،  کمیته  های
 انظباطی، حراست وحتی برخی ازروسای انتصابی
 دانشگاها  بیش از هر  وقتی  متوجه  کوچکترین
 حرکات  اعتراضی  دانشگاهیان  هستند و  بدون

 با  تصفیه  دانشجو  و  استاد معترض قصد شک 

 یک دست کردن  و تصاحب کامل محیط های
.علمی کشور را دارند

 در چند ماه گذشته به گفته آمار و ارقام، بیش
 بسیاری از.  نفر  بازداشت  شده اند   200از  

 فرزندان  تحصیل کرده این جامعه با عقلنیتی
 مبتذل که  آن را  دفاع  از  امنیت  کشور  می
 .خوانند راهی  بازداشتگاهها  امنیتی می شوند

 اخبار از خانواده های  دانشجویان  زندانی همه
 حکایت از ادامه  بازداشت رفقایی  چون  فرزاد
 حسن زاده ، محمد زراعتی و دیگر دانشجویانی
 چون  سلمان  سیما ،  محمد هاشمی ،  بهاره

 دارد  و  از  طرف  دیگر  بعد  از و........ هدایت 
 ماه  هنوز جواد علیخانی دانشجوی  9گذشت  

 رشته  دامپزشکی  دانشگاه  چمران  در  زندان
 در همین حال.  سپیدار اهواز  به سر  می برد 

 حکم هشت ماه حبس تعزیری عابد توانچه نیز
 تایید شده وهرآن می بایست راهی زندان شود

 احضار های نا گفته  نماند  تهدید و تحبیب و 
 متعدد به دادگاه و ادارجات پیگیری وابسته به
 وزارت اطلعات وجود داشته و برای هر یک از
 فعالین دانشجویی ، روزی را  به منظور حساب

! رسی تعیین کرده اند

 با تمامی این احوال واقعیت دیگری هم هست،
 نظر سنجی محافل دانشگاهی به روشنی نشان
 دهنده آن است که تا کنون موجودیت دستگاه
 آموزشی و  قضایی کشور تا این اندازه از جانب
 مردم به دیده تحقیرو ضعف و ناتوانی نگریسته

.نشده است

 پیوند   میان  دستگاه  های  دولتی ،   سیستم
 آموزشی و پلیس به گونه ای آشکار گردیده که
 دم  و  بازدم  هر انسان  متحرکی را ناخودآگاه
 سیاسی جلوه  می دهد  و تک تک اعضای این
 جامعه اختناق زده ،  به دلیل عدم  توانایی در
 بکار گیری نیروی خلق  و آزادانه خود ، دائما
 مورد تجاوز بخش های مختلف استبدادسرمایه
 قرارمی گیرند و به یقین از زمان مبارزه جامعه
 ایران  بر سر نیازها  و  حقوق شهروندی ،  این
 رودر رویی  به نسبت  آگاهانه  بی  سابقه بوده

 نظام.  این امر  قابل  پیش  بینی بود .  است 
 سیاسی ایران  نه تنها  قدرت تصمیم گیری و
 دخالت توده  مردم  در  سرنوشت  سیاسی  و
 اقتصادی خودشان  را  به  دستگاه  قضایی  و

 پلیس و حراست و باتوم سپرده است، بلکه امروز
 قصد دارد تا تنها محیط های علمی بیش ازپیش

 کشور  که  خود  را  با  حضور آن در تناقض می
 بینند ، به  صحنه  پادگانی برای تربیت نیروهای

.تبدیل کند گزینش شده خود 

 دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای
 سراسر کشور  ضمن  اینکه روند در  پیش گرفته

 و وزارت علوم را  ادامه  دستگاه  اطلعاتی   شده
 همان بکارگیری شیوه های مذبذب سیستم های
 امنیتی نظام های پپیشینی می داند، هشدار می

 برخوردهای  پلیس  با  دانشگاه ، دهد از تشدید 
 عواقبی جز  مقاومت و همه گیر شدن مطالبات و
 اعتراضات گسترده از جانب دانشجویان آزادیخواه

  ندارد و بزودی زود بنا برضرورت و برابری طلب 
 جوابی در خور حال دستگاه  قضایی  و اطلعاتی

. کشور دریافت خواهند کرد

 دانشجویان. زنده باد آزادی و برابری 
 آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران

 انجمن حامیان حق"  فعالن دانشجویی 
1387/04/31 تشکیل دادند   " تحصیل 

 انجمن"  جمعی  از فعالن دانشجویی با تشکیل 
 آوری و اقدام  به  جمع "  حامیان حق تحصیل 

 انتشار اطلعاتی در زمینه  دانشجویان  محروم از
. تحصیل کرده اند

 گروهی ازفعالن دانشجویی باتشکیل یک انجمن
 ، اقدام به پی گیری وضعیت   دانشجویانی که از

 به بنا . حق تحصیل محروم   شده اند ، کرده اند 
 اطلعات رسیده  به  دسترنج ، جمعی از  فعالن

 حامیان  حق انجمن "  دانشجویی  با  تشکیل  
 اقدام به جمع آوری و انتشار اطلعاتی" تحصیل

 .محروم از تحصیل کرده اند در زمینه دانشجویان
 براساس اطلعاتی که از طرف این انجمن منتشر

 است  موارد  زیر  حقوق  اولیه  دانشجویان شده
:نقض شده است

 دانشگاه  تبریز توسط دانشجوی ۳۷احضار شدن 
 کمیته انضباطی به دنبال انتقادات  دانشجویان به
 محرومیت های  تحصیلی ، اخراج   متین مشکین

 امیرکبیر، اخراج دانشجوی دکترای برق دانشگاه
 سید حامد احمد دانشجوی  زبان و ادبیات عرب

 تعلیق تحصیلی و توبیخ کتبی در دانشگاه تهران،
 دانشگاه تبریز برای سجاد رادمهر  دانشجوی ترم
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 آخر کارشناسی ارشد مکانیک و آیدین خواجه ای
 و سپس بازداشت وفراززهتابی دانشجویان حقوق

 هر سه در  روزهای  اخیر ، محرومیت از تحصیل
 دانشگاه  شاهرود ، چهار  ترم اشکان  مدنی  در 

 محرومیت  از  تحصیل  مهدیه  گلرو در دانشگاه
 تعلیق تحصیل محمد صدیقی دانشجوی علمه ،

 پزشکی کاشان ، یک ترم  محرومیت از  تحصیل
 مرتضی اشرافی مدیر مسؤول  نشریه  دانشجویی

 زاهدان، یک ترم “رها” در دانشگاه علوم پزشکی
 محرومیت از تحصیل پیمان انجیدنی دانشجوی

 مرتضی مساکنی  دانشجوی برق سهند تبریز  و 
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، ممانعت

 تحصیل  سهیل آصفی  در  دانشگاه سوره ، یا از
 حتی محرومیت  از تدریس جمشید قشنگ پس

 سال سابقه کار  در گروه  تاریخ  دانشگاه  ۱۰از  
 از دانشجویان فردوسی مشهد و نیز تعداد دیگری

 که بر خلف  نص�  صریح  قانون  اساسی  به حق
.است تحصیل آنان تعرض شده

 هم چینین یکی از  اعضای این  انجمن در گفت
 انجمن حامیان:  گفت  وگو  با  خبرنگار دسترنج

 حق تحصیل در  دیدارهایی  که  در  گذشته  با
 است و هم چنان  نیز قصد دارد مسئولن داشته

 عالی، آن ها را ادامه دهد از وزارت علوم و آموزش
 کمیسیون  آموزش و  تحقیقات  مجلس  شورای

 سایر  مراجع اسلمی ،  دیوان عدالت  اداری  و 
 ذیربط انتظار دارد عاجلs به  نقض قانون اساسی

 دانشگاه ها  و  کمیته های انضباطی توسط برخی
 کردن پایان داده و مسؤولین مربوطه را به  آرام

.فضای دانشجویی ملزم نمایند

 
 تجمع در مقابل دادگستری استان

 کردستان در اعتراض به صدور حکم اعدام
"فرزاد کمانگر"برای 

 بر اساس خبر رسیده  از شهر سنندج، از ساعت 
 تیر ماه صدها نفر از  29صبح  امروز  شنبه   10

 مردم مناطق مختلف ایران و کردستان، در مقابل
 دادگستری  استان  کردستان  در  میدان  بسیج
 سنندج  دست  به  تجمع زده  و نسبت به صدور

 اعتراض"  فرزاد کمانگر  "  حکم  اعدام  برای 
.کردند

 اخبار  رسیده  حاکیست  که شماری زیادی از
 ماموران انتظامی ، امنیتی و  لباس شخصی در
 محل تجمع حضور یافته و  قصد جلوگیری  از
 بر گزاری این حرکت اعتراضی را داشتند ،  اما

.موفق به جلوگیری از برگزاری تجمع نشدند

 شرکت کنندگان  در این تجمع با صدور بیانیه
 ای ضمن محکومیت  شدید صدور  حکم اعدام

 ،" فرزاد کمانگر " برای  معلم دلسوز و فداکار 
 خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نامبرده

.شدند

 معلم  دلسوز و مبارزی است" فرزاد کمانگر " 
 سال در  روستاهای  کامیاران  12که بیش از  

 سال قبل با اتهام  2مشغول تدریس بوده و از  
 واهی اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و در این
 مدت  تحت  شکنجه  های  شدید  قرار گرفته

.است

 علیرغم  فشارهای  شدید جسمی و روحی طی
 هیچ یک از" فرزاد کمانگر" سال گذشته ،   2

 اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفته ، اما
 از  سوی  دادگاه  جمهوری  اسلمی  به  اعدام

.محکوم شده است

 انور"شرایط دشوار 
 معلم" حسین پناهی

 محکوم به اعدام در
زندان سنندج

 انور حسین"  بر اساس خبری از شهر سنندج 
 لیلخ و ،  معلم  سابق مدارس منطقه " پناهی

 فعال  مدنی  شهرستان  دهگلن ، که از سوی
 دادگاه جمهوری اسلمی به اعدام محکوم شده

.در شرایط دشواری به سر می برد

 ،  به" انور حسین پناهی " گفته می شود که 
 دلیل شکنجه های  شدید در  زندانهای قروه و
 سنندج ، طی روزهای  اخیر  بیهوش شده و به
 یکی از  بیمارستانهای سنندج منتقل و پس از

 ساعت در حالیکه در وضعیت بسیار وخیم 24
 جسمی و روحی قرار داشته، به زندان سنندج

 ،" انور حسین پناهی. " بازگردانده شده است
 سال است که  بازداشت شده و  به  1بیش از  

 اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم
.شده است

 بازداشت مجدد یکی از
 زندانیان سیاسی کوی

دانشگاه
 بر  اساس گزارش  فعالن  حقوق  بشر در  ایران

 ، یکی از زندانیان سیاسی" مهرداد لهراسبی " ، 
 ، طی روزهای1378واقعه کوی دانشگاه در سال 

 240اخیر  بار دیگر  بازداشت  شده  و  در  بند  
.زندان اوین به سر می برد

 ،"مهرداد لهراسبی"تاکنون دلیل بازداشت مجدد
 سال در زندان رجایی شهر کرج به 9که بیش از 

 فررودین ماه به صورت مشروط 21سر برد و روز 
.آزاد گردید، مشخص نشده است

 3بی خبری از وضعیت 
 دانشجوی بازداشت
شده دانشگاه آزاد

 روز از 15در حالیکه حدود 
 دانشجوی  دانشگاه  آزاد در تهران ،  3بازداشت  

 مشهد  و  شهر  ری  می گذرد ، هیچ  خبری  از
.وضعیت آنان در دست نیست

 دانشگاه آزاد شهر دانشجوی"  مهدی خدایی "  
 دانشجوی" سلمان سیما" روز و  15ری بیش از 

 روز قبل بازداشت و  13نیز   دانشگاه آزاد تهران
 تلش خانواده هایشان  برای کسب  اطلع از سر

.نوشت آنان بی نتیجه بوده است

 "محمد میزبان"ازسوی دیگر اطلعی از وضعیت 
 مشهد نیز دانشجوی بازداشت شده دانشگاه آزاد 

.در دست نیست

 تن ازدانشجویان بازداشت 3آزادی
شده در مشهد

 تن از دانشجویانی 3از شهر مشهد خبر می رسد 
 که طی روزهای اخیر در این شهر بازداشت شده

.بودند، آزاد شده اند

 محمد احسانی ، سجاد رجبی  و  محمد میزبان ،
 سه فعال دانشجوی هستند که  با تبدیل قرار باز

 لزم به ذکر است که. داشت از زندان آزاد شدند
 تیر شمار 18در آستانه سالگرد  قیام دانشجویی 
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 زیادی از  دانشجویان در شهرهای  مختلف ایران
 دانشجو  18بازداشت  شدند  و  در حال حاضر  

.هم چنان در زندان هستند

 3بی خبری از وضعیت 
 دانشجوی بازداشت
شده دانشگاه زنجان

 3هفته  از  بازداشت    3در حالی که  بیش از   
 هیچ خبری ،دانشجوی دانشگاه زنجان می گذرد

.در خصوص وضعیت آنان در دست نیست

 سه پیام شکیبا ، آرش رایجی و  حسن جنیدی ،
 فعال دانشجویی دانشگاه  زنجان ،  هستند که از
 سوی ماموران امنیتی  بازداشت و  تلش خانواده
 هایشان  برای  کسب  اطلع   از  سرنوشت  آنان

.تاکنون بی نتیجه بوده است

بازداشت چهار دانشجوی دانشگاه تبریز
 ۲۰۰۸ ژوئیه۱۸-  ۱۳۸۷ تیر ۲۸جمعه 

  رادمهر ، آیدین خواجهسجاد:  خبرنامه امیرکبیر
 ای و  فراز زهتابی سه  دانشجوی دانشگاه  تبریز
 همراه  با مهندس  داریوش حاتمی  روز  گذشته
 توسط نیروهای  امنیتی اطلعاتی  بازداشت و به

 سجاد رادمهر. مکان نامعلومی انتقال داده شدند
 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک و عضو سابق
 انجمن اسلمی دانشکده  فنی  دانشگاه  تبریز و
 آیدین  خواجه ای  و   فراز  زهتابی  دانشجویان

.حقوق دانشگاه تبریز هستند

 به گزارش خبرنامه امیرکبیر ، ظهر پنجشنبه بعد
 از  جلسه  دفاعیه  پایان  نامه  کارشناسی  ارشد

   ماه به تعویق انداختن۶سجاد رادمهر که بعد از 
 توسط نیروهای امنیتی برگزار شده بود، مهندس

 ،(افسر وظیفه ارتش در تبریز ) داریوش حاتمی 
 مهندس  سجاد رادمهر ،  فراز  زهتاب  و  آیدین
 خواجه ای  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل

 ماموران  امنیتی  پس از  بازداشت  این.  شدند 
 دانشجویان، با مراجعه به منازل آنها، به جستجو

.و تفتیش در وسایل آنها پرداخته اند

 پیش از این  به  دستور  حراست دانشگاه تبریز ،
 بارها  سجاد رادمهر  از برگزاری  جلسه  دفاع  از
 پایان نامه اش منع گردیده بود  که  در  نتیجه با
 اعتصاب  غذا  به  این  عمل  غیر قانونی حراست

 در پی اعتراضات. دانشگاه تبریزاعتراض کرده بود

 وی،کمیته انضباطی دانشگاه تبریزبا فراخواندن
 وی،اورا به یک ترم منع موقت از تحصیل بدون

.احتساب سنوات محکوم کرده بود

 آیدین  خواجه ای و  فراز زهتاب  نیز از فعالین
 دانشجویی  دانشگاه  تبریز  هستند که به علت
 شرکت در  اعتراضات  خرداد  ماه سال گذشته
 نسبت  به  دستگیری غیر قانونی نادر مهد قره
 باغ  به  دو  ترم منع  موقت از تحصیل محکوم

 آیدین خواجه ای به دلیل آنچه که. شده بودند
 همراهی با سجاد رادمهر در  بر هم زدن نظم و
 امنیت دانشگاه  خوانده شده بود ، به کمیته ی
 انضباطی احضار شده و  با  توبیخ کتبی با درج

.در پرونده مواجه گردیده بود

 بنابر  گزاش ها   با   وجود   پیگیری  گسترده
 خانواده های  این دانشجویان ، وزارت اطلعات
 تنها به  ذکر این  نکته بسنده  کرده  است  که

.نگران نباشید ، اینها پیش ما هستند

 آزادی دو تن دیگر از
 دانشجویان بازداشت

شده در مشهد
 ، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و"علی صابری" 
 دانشجوی دانشگاه مازندران، روز ،"رضا عرب" 

 تیر ماه از زندان شهر مشهد آزاد  30یکشنبه  
.شدند

 علی صابری ورضاعرب همراه با چند دانشجوی
 تیر ماه در مشهد بازداشت شده  17دیگر روز  

.بودند

 دانشجو که در آستانه 16درحالحاضر بیش از 
 تیر بازداشت شده بودند،  18قیام دانشجویی  

.  همچنان در زندان به سر می برند

 محاکمه یک زندانی
 سیاسی به اتهام اخلل

در نظم زندان
 بر اساس گزارش  فعالن  حقوق بشر در ایران،

 زندانی  سیاسی  که"  بهروز  جاوید تهرانی " 
 در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، روز

 تیر ماه در دادگاه رژیم در کرج محاکمه 29شنبه 
 که در خرداد ماه" بهروز جاوید تهرانی."شده است

 سال زندان محکوم شده 6بازداشت و به  84سال 
 و مدتی قبل از سوی زندانبانان مورد ضرب و شتم

 قرار گرفته بود، به اخلل در نظم زندان و توهین به
.مسئولین متهم شده است

 صدور حکم زندان برای
 یک زندانی سیاسی

سابق
 بر اساس گزارش فعالن حقوق بشر در ایران ، دادگاه

 ، زندانی سیاسی"محسن نادری " جمهوری اسلمی 
.سابق را به یک سال زندان محکوم کرده است

 ساله ، که شهریور ماه سال  47،  " محسن نادری " 
 قتل گرامیداشت پس از  شرکت در  مراسم  گذشته 

 عام زندانیان سیاسی در گورستان خاوران بازداشت و
 ماه زندان  با  قرار وثیقه آزاد شده بود ، به  1پس از  
  متهم و به یکاسلمینظام  جمهوری   علیه تبلیغ  

.سال زندان محکوم شده است

 انتقال یک زندانی اهل
 مهاباد متهم به

 فعالیتهای سیاسی به
مکانی نامعلوم

 اهل مهاباد که به صورت رای باز در" لقمان رشی"   
 حال گذراندن  دوره  محکومیت  خود  در یک کارگاه
 بود ،  به زندان بوکان احضار و از سوی مأموران لباس

.منتقل گردید شخصی به مکان نامعلومی

 از سوی دادگاه جمهوری اسلمی به" لقمان رشی"  
 اتهام همکاری با یکی از احزاب سیاسی مخالف رژیم

 سال  از دوره  3سال زندان محکوم  و  اکنون   6به  
 محکومیت  خود  را  گذرانده  و  از  اتهام  جدید وی

اطلعی در دست نیست

اخراج یکی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد
 مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد برای چهارمین بار 
 یکی از اساتید حق التدریس گروه" جمشید قشنگ"

.فردوسی مشهد را اخراج کردند تاریخ دانشکده

 که یکی از اساتید محبوب دانشگاه" جمشید قشنگ"
 سال است به 10فردوسی مشهد  می باشد و بیش از 

 بار 3تدریس تاریخ  معاصر ایران می پردازد، قبل نیز 
 اخراج شده بود ، اما با تحصن و اعتراضات دانشجویان

.بر سر کارش بازگشته بود

 نابود باد نظام سرمایه داری
برقرار باد نظام کارکری

                                                                                                                


