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 گزارش ارسالی تعدای از متن ذیل مربوط به
 کارگران  شرکت های  نساجی  شین  بافت ،
 پیروز  باف  ،  شرکت   ریسندگی   پر ریس
 سنندج ، نساجی کردستان ،  شرکت  غرب
 بافت ، فرش نقشین  و  نیرو رخش  سنندج

 کمیته هماهنگی برای به آدرس می باشد که
 کمک  به  ایجاد تشکل های کارگری ، جهت

.انعکاس ارسال شده است

 اتحاد سر مایه داران با اتکا به
 نیروی های پلیسی در اخراج و

!سرکوب کارگران سنندج

 درروزهای اخیر،کارفرمایان و صاحبان سرمایه در
 در طرحی مشترک و  برنامه  ریزی شده سنندج

 جهت سرکوب اعتراضات کارگری، با هم دست به
.اخراج کارگران زده اند

 در این راستا ، کیومرث امینی کارفرمای  شرکت
 برای"  پیروز باف – شین بافت " های نساجی 

 مرعوب کردن کارگران و  فعالین کارگری و جلو
 گیری  از  اعتراضات  و  مبارزات  کارگران  برای
 خواست و مطالبات خود،به اداره اطلعات سنندج

 و  نیز رفته و  از ابوبکر فطنی  کارگر  آن شرکت
 تعدادی دیگری از فعالین کارگری  شکایت کرده

.است 

 لزم به ذکر است که کیومرث امینی با حضور در
 شرکت ریسندگی پرریس سنندج  و طی جلسات
  و مشاوره های  ضد کارگری  با مید و کار فرمای

 این شرکت  امیر اسفند یاری  و  مدیر داخلی ان
 محسن یاراحمدی  در  رابطه با  شیوه برخورد با

 اعتراضات کارگری در شرکت پرریس سنندج به
 بدنبال این جلسه آقای فر.  توافقاتی رسیده اند 

 زاد زند سلیمی یکی از کارگران شرکت پرریس ،
 نفر دیگر 6در طی روزهای  بعد . اخراج میشود 

 از کارگران  این کارخانه  به  اسامی  آرش عزتی
 امینی، حسین صفری نژاد، هادی رحیمی، اقبال
 محمدی ، سالر قریشی و  سالر سلیمانپور مورد
 جریمه و توبیخ قرار گرفته و مبالغی از حقوقی را
 که هنوز دریافت  نکرده اند  به  عنوان جریمه از

.فیش حقوقی نامبرده گان کسر شده است

 امیراسفندیاری کارفرمای شرکت پرریس، با اتکاء
 به قوانین موجود همچنان قراردادهای یک ماهه
 با کارگران را منعقد کرده و کارگران معترض به

 .شرایط موجود را جریمه و یا اخراج میکند
 همچنین کارفرمای شرکت پرریس برای استثمار
 بیشتر نیروی کار، شروع به استخدام کارگران زن
 کرده است که  بدون پرداخت  دستمزد  قانونی ،

 ماه آنان را استخدام2بیمه و سایر مزایا، به مدت
 پرداخت هیچ گونه مزایائی، آنها را و  بعدا  بدون
 آخرین مور د، اخراج خانم  میترا. اخراج میکند 

.میباشد  31/04/87میرکی در مورخه 

 در ادامه  این  سیاست های  ضد  کارگری و ضد
 انسانی، امیر اسفندیاری برای اینکه فشاربیشتری
 را به کارگران  تحمیل کند ، کارگران  معترض و
 بخصوص  کارگرانی  که  در   اعتصابات   گذشته

 نقش داشته اند رابه انحاءمختلف، شرکت پرریس
 از جمله فشار روحی و  جابجائی  شغلی ، آنها را

.وادار به ترک کار می نماید

 در این راستا طیب چتانی و فخرالدین زندکریمی
 اخراج شده اند که نامبردگان31/4/87در تاریخ 

 شکایت را به اداره کار در مورد ابقاء به کار خود
.ارائه داده اند

 به دنبال پی گیری کارگران شرکت غرب بافت و
 مراجعه  به  اداره کار جهت رسیدگی  به  پرونده

 ونیز تجمع در مقابل اداره5/5/87خود در تاریخ 

کار سنندج، اقبالپور یکی از 
 مسئولین در جمع کارگران حضور یافته و اعلم

 کرده است که تا زمانی که کارگران با فعالین
کارگری در ارتباط باشند به هیچ کدام از خواسته

.های آنها رسیدگی نخواهد شد

  لزم  به  ذکر  است  که  مدیران  نساجی کردستان
 مجمع عمومی کارگران  این شرکت  را  به  رسمیت
 نشناخته و  از  پذیرش  نمایندگان  منتخب کارگران

.خود داری می کنند

 شرکت  نیرو رخش نیز به کارگران این شرکت اعلم
 جهت تسویه حساب به حسابداری" کرده است که  
 کارفرمایان  این  شرکت نیز بدین"  مراجعه نمایند 

 شیوه می خواهند که تحت عنوان ورشکستی، تمامی
 این درحالی است که کارگران.کارگران رااخراج کنند

 این شرکت حقوق  خرداد  و  تیر ماه خود را دریافت
.نکرده اند

 درپی این اخراج سازی ها،شرکت فرش نقشین تمامی
 کارگران این شرکت را  به بیمه بیکاری معرفی کرده

 نفر از 50و  نیز  کارفرمای  شرکت  آرتیل  ارتوپد ،  
.کارگران خود را اخراج نموده است

 خواهان پایان گزارش آمده است که ما در ادامه  این
 کارگران دادن به هر گونه اخراج ، ارعاب و توهین به

 بوده  و  هرگونه شکایت و  معرفی کارگران و فعالین
 کارگری به مراکز پلیس و امنیتی را  شدیدا  محکوم

.میکنیم

کارگران؛
 که اطلع دارید صاحبان سرمایه و مدافعان همانطور

 وحامیان آنان به اشکال مختلف وبا استفاده از قوانین
 ضد کارگری  موجود ،  دست  به ارعاب و اخراج  ما
 کارگران  زده  و  در  این  رابطه کارفرمایان حمله به
 سفره  خالی  ما  را  حق  طبیعی  خود  می  دانند و

.متحدانه وارد عمل می شوند

کارگران؛
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 برای دفاع از مطالبات طبقاتی مان ، برای دفاع از
 کار و زندگی خود ،  برای احقاق مطالبات برحق

 زنجیران، ناچاریم خود را متشکل خودودیگر هم
 نمائیم تا بتوانیم با قدرت و  توانمندی بیشتر از

 صفوف  سرمایه داران از خود گذشته در مقابل 
.دفاع نمائیم

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی
!کارگران 

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
6/5/87(  منطقه غرب) های کارگری 

 قرارداد های بدون حقوق در
دست کارگران پمپ های بنزین

 1387/05/06
 رئیس  سندیکای  جایگاه  داران  قاطعانه

 وضع   اقتصادی   کارگران: >  می گوید 
 جایگاه های  سوخت  به  مراتب  بهتر  از

< مالکان آن جایگاه ها است 

اعتمادملی-  امیر گودرزی 
 این  روز ها  شلوغی  سرسام  آور  صف پمپ های

 برای صاحبانشان بنزین،پرکردن باك اتومبیلها را
 به یکی از مهم  ترین دغدغه  های  روزانه  تبدیل

 شلوغی های بی سابقه دردسرهای این.کرده است
 شغلی کارگران جایگاه های سوخت رابه بیشترین
 حالت ممکن رسانده وشاید همین موضوع سبب

 کنند بدون دریافت شده آنها پس ازسال ها اعل م
 حقوق به کار گرفته شده اند و درآمد آنها تنها از

.انعام رانندگان تامین می شود  طریق

برای پایتخت  نشینانی که وقت زیادی را  در راه  
 انتظار کشیدن در بندان صرف می کنند  تحمل 

 راه  بندان چند ده کیلومتری ای که به پمپ بنزین
 همه رانندگان. خیلی سخت است ختم می شود 

 عجله دارندچون کمبود وقت دغدغه اصلی اغلب
 آنها پس ازیك انتظار طول نی باك.تهرانی هااست

 و راهشان را ادامه می اتومبیل خود را پر کرده
  دهند  و  در  این  حال کارگران   پمپ   بنزین

 شبانه روز با این شهروندان عجول ، هستند که
عصبانی و کم حوصله سروکاردارند .

 شلوغی صف پمپ های بنزین که بعد از سهمیه
 قطع گسترده  بندی سوخت ایجادو به تازگی با

 برق و آشکار شدن ایرادهای کارت های سوخت
 کارگران جایگاه ها را به اوج رسیده ، تنش های

 بسیاری از کارگران پمپ. ده چندان کرده است
 بنزین، این روزها که تنش های کاری شان  های

 عجیب و به اوج  رسیده است از  قراردادهای 
 غریبی حرف می زنندکه طبق آن بدون دریافت
 حقوق استخدام  شده  و کارفرما  تنها  به  آنها
 اجازه  داده است از راننده ها انعام دریافت کرده

.این راه امرارمعاش کنند و از

 کارگر جوان یکی از  جایگاه های  سوخت غرب
 قراردادی در:  >  تهران در این مورد می گوید 

 که  با بیشتر هم کاران من بسته شده، حقوقی
 انعام مشتریان تنها منبع را در نظر نگرفته اند و

 به  همین دلیل است که شما. درآمد ما  است 
 کارگران جایگاه ها همه حواسشان  به می بینید

 است که اتومبیل های  مدل  بال  یا راننده هایی
برای سوخت گیری از ماشین خود  پیاده  نمی  

 این روال کاری گل یه ای او تاکنون از...< شوند
 قبل از سهمیه  بندی:  >  نداشته است  چون 

 سوخت  گیری سریع  تر انجام می شد و بنزین ،
می   در هر شیفت اتومبیل های  زیادی  بنزین 

 زدند ، پس احتمال دریافت انعام هم بیشتر از
 سهمیه  بندی، بیشتر راننده ها بعد از. ال ن بود 

 کارت سوختشان را  از خودشان جدا نمی کنند
 ما  اجازه  بنزین زدن هم نمی دهند ، پس و به

 که راننده  هایی .  انعامی  هم  در کار  نیست 
 نوبتشان می رسد خسته و عصبی هستند و این

.کرده است موضوع هم وضع را برای ما بدتر

 بیژن حاج محمدرضا ،  رئیس سندیکای جایگاه
 اعتقاد دارد او.  داران بنزین سراسر کشور است

 استخدام  کارگران  بدون  پرداخت حقوق غیر
 عدم: >حاج محمدرضا می گوید. قانونی نیست

 پرداخت حقوق از سوی کارفرما  به  برخی  از
 مشاغلی که بامردم برخورد دارند مثل گارسون

 مغایرتی  با  قانون  ها و  کارگران پمپ   بنزین ،
 ندارد و  قانون گذار هم می گوید استخدام آنها

 البته او پرداخت نشدن.<خاص است تابع شرایط
 نکرده و حقوق به کارگران پمپ بنزین ها را تایید

 به تمامی کارگران پمپ بنزین حداقل: >می گوید
 این  موضوع کمی. <  می شود  حقوق  پرداخت

 عجیب  به  نظر می رسد و  حاج  محمدرضا  برای
 ابهام ، بحث توجیه اقتصادی جایگاه های رفع این

 جایگاه ها: > سوخت را پیش کشیده و می گوید
 به همین دلیل اگر.  جزو مراکز سود آور نیستند

 آنها  حاکم  نباشد ، ادامه کار مدیریت خاص در 
 از کارگران جایگاه ها بعد. آنها مقدور نخواهد بود

 مدتی از زیر کار در می روند و کارشان را رها می
 به  آنها ، یکی از پرداخت حقوق حداقل .   کنند 

 ترفندهای  مدیریتی در  چارچوب  اماکن  عرضه
 هنگامی که حرف به اینجا می.<  سوخت است 

  رسد ،  رئیس  سندیکای  جایگاه   داران  قاطعانه
 وضع اقتصادی کارگران جایگاه های:  > می گوید

 مالکان  آن  جایگاه  ها سوخت به مراتب بهتر از 
 و در مورد این جمله خود که آن را چند< است 

 :مورد تاکید قرار می دهد ، توضیح  هم  دارد بار
 و  ناهارشان صبحانه این کارگران   کله پاچه >  

 هزار تومان 219این کارگر با   . چلوکباب است 
 پس.  جایگاه کار کند  چطور حاضر می شود  در

 به. < معلوم است انعام خوبی به دست می آورد 
 اگر کارگران جایگاه های سوخت مرتکب گفته او،

 انعام هزار تومان 50تخلف نشوند ، روزانه حدود 
 به دست می آورند که در ماه به رقم قابل توجهی

 هزار  500میلیون و   برای یك کارگر یعنی یك
تومان می رسد

 با  این   حساب این  ابهام شکل می گیرد که چرا
 مدتی کار خود کارگران پمپ های بنزین  بعد از 

 هم چنین عجیب تر آن است که! را رها می کنند
 چه انگیزه ا ی میلیاردها  تومان جایگاه  داران  با 

 از در آمد خود را به کار گرفته اند تا درآمدی کم
 ناصر رئیسی فر  که!  یك کارگر به  دست آورند 
 بنزین سراسر  کشور ریاست انجمن جایگاه  داران

 را  بر  عهده دارد  نظرش شبیه  حاج   محمدرضا
 او در آمد  کارگران.  معتدل تر  است  البته کمی

 هزار 10جایگاه ها  را از طریق انعام روزانه حدود 
 بر اساس قانون کار: >  تومان دانسته و می گوید

 موظف به پرداخت حداقل  همه واحدهای صنفی
 دستمزد  هستند و  اگر جایگاه  داران این حقوق

 کارگران خود پرداخت نکنند ، چطور آنها را را به
 به این موضوع او در حالی که. < بیمه می کنند 
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 قانون کار190اشاره می کند،اشاره ای هم به ماده 
 در این ماده  قانونی به تامین قسمتی از: > دارد

 و.< شده است از انعام اشاره( حقوق)حق السعی 
 انعام فوق العاده در قراردادهای: >نتیجه می گیرد

 و ما را توجه.< وکارفرماحائز اهمیت است کارگر
 که  ممکن می دهد  به  مناطق  شمالی  پایتخت

 است  رانندگان  اتومبیل های  مدل  بال   و گران
 بنزین خودروشان سر  قیمت هنگام پر شدن باك

 کیسه را شل کرده و  انعام قابل توجهی از جیب
 البته روشن. کارگر سرازیر کنند  خود  به  جیب

 است که  این موضوع  همه جا و  همیشه  صدق
و شامل تعداد کمی از کارگران می شود. نکرده

 قانون کار که تااین حد بحث  برانگیز190درماده 
 مرخصی ها، مزد یا شده ، مدت کار ، تعطیل ت و

 هوایی ،) حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل 
 خدمه و  مستخدمین منازل ،( زمینی و دریایی

 معلولین ونیز کارگرانی که طرزکارشان به نحوی
 که تمام یا قسمتی از مزد و  درآمد آنها به است

 می شود  و وسیله  مشتریان یا  مراجعان  تامین
 هم چنین کارگرانی که کار  آنها نوعا در  ساعات

 می گیرد ، در آیین  نامه هایی  که متناوب  انجام
 توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات

 در موارد. وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد
سکوت مواد این قانون حاکم است.

 برای  از  میان رفتن  ابهام  در مورد قراردادهای
 شریف، وکیل بدون حقوق ، موضوع  را  با محمد

 دادگستری، در میان می گذاریم و او قاطعانه می 
 قراردادهایی که حداقل دستمزد چنین: > گوید

 تعیین  شده توسط شورای عالی کار در آن رعایت
 شریف در مورد. < نشود  باطل شمرده می شود 

 درمشاغل:>می دهد قانون کار توضیح 190ماده 
 ،  بخشی  یا  تمامی  درآمد190موضوع  ماده   

 مراجعان یا مشتریان تامین کارگران  به  وسیله
 در عین حال.می شود و مبتنی بر احتمال نیست

 قانون کار 190آیین نامه ای در اجرای ماده  هیچ
 بر  احتمال ت  نمی تواند پرداخت حقوق کارگر را

 این وکیل دادگستری در توضیح.< استوار سازد
 این ماده  قانونی  در  مورد: >  بیشتر  می گوید 

 باشد مشاغلی است که در واقع نوع آن به گونه ای
 انعام. که مشتریان را  موظف  به  پرداخت کند 

 هم هیچ 190در ماده  جایی درقانون کار ندارد و
 اشاره ای باین موضوع  نشده است چون  پرداخت

 امری  احتمالی  است و بستگی به میل انعام ، 
.<مشتری دارد

 از گفته  های شریف می توان این  طور  برداشت
 نمی توان برای کرد که کار انسان مقدم است و

 کارگر شرایط مبهمی ایجاد کرد و  در آمد این
 .بخشش مشتریان سپرد قشر زحمت کش را به

 شریف اعتقاد دارد قانونگذار هم به این موضوع
 نکته دیگری که درگفت و گو.داشته است توجه

 آزمایشی با شریف مطرح می شود ،  قرارداد کار
 حاج محمدرضا هنگامی که در مورد  قرار. است

 صحبت می کند قرار دادهای کارگران جایگاه ها
 : >دادهای آزمایشی را مطرح کرده و می گوید

 جایگاه ها  در  ابتدای کار قراردادی با  کارگران
 بسته  می شود که  در آن حقوقی منظور نشده
 است وپس ازدو ماه کارآزمایشی به آنها حداقل

 و شریف این. < شد  دستمزد پرداخت خواهد
 در قانون: >موضوع را هم خل ف قانون می داند

 آزمایشی کار کردن. قرارداد کار مجانی نداریم
 و این قرارداد به معنی مجانی کار کردن نیست

 به این معنی است که کارفرما می تواند درخل ل
 .<آزمایشی رابطه کاری را قطع کند مدت کار

 شلوغی پمپ  های  بنزین که  با  سهمیه  بندی
 سوخت شکل گرفت درد سر جدیدی  را  برای

 به شهروندان رقم زد اما این دردسر سبب شد
 کارگران  جایگاه  ها که   باقرار دادهای   بدون

 و صدای آنها حقوق به کار مشغولند توجه شود
 به گوش مسوول ن برسد، البته اگر این باور غیر

 میان برود  که درآمد کارگر بیشتر قابل باور از 
...!از کارفرماست

 خبری در خصوص وضعیت
 کارگران شرکت ریسندگی

سنندج" پریس"
 ازشهرسنندج خبرمی رسد که کارگران شرکت

 ماه حقوق و مطالبات 2،  " پریس" ریسندگی 
.خود را دریافت نکرده اند

 ، که به" پریس"  کارگر  شرکت  ریسندگی    55
 صورت   قرار داد   موقت  یك   ماهه  مشغول  کار

 ماه حقوق  و   برخی  مزایای  دو سال   2هستند  
 از  سوی دیگر .گذشته خود را  دریافت  نکرده اند 

 گفته  می  شود که  کارفرمای  شرکت  مذبور طی
 روزهای اخیر شماری از کارگران رابه دلیل اعتراض
 به  شرایط  کار و  تغییر شغل  اجباری اخراج کرده

.است

 پرداخت بخشی از
 مطالبات معوقه کارگران

 "نیرو رخش"کارخانه 

سنندج
 "نیرورخش"به دنبال اعتصاب کارگران کارخانه  

 سنندج ، طی  روز های  اخیر بخشی از مطالبات
.معوقه کارگران این واحد پرداخت شده است

 که از اردیبهشت" نیرو رخش"کارگران کارخانه 
 ماه  تاکنون حقوق خود را  دریافت  نکرده بودند

 ماه از مطالبات 1دست به اعتصاب زده وکارفرما 
.آنان را پرداخت کرده است

 از  سوی دیگر کارگران کارخانه  مذبور از امضای
 هزار  15قراردادهای  جدید که  در آن  افزایش 

 تومانی حقوق  آنان نادیده گرفته شده بود  را رد
 کرده  و  قرار است  روز شنبه جلسه ای از سوی
 اداره کار استان  کردستان  برای  حل  مشکلت

.کارگران این واحد برگزار شود

 عدم پرداخت مطالبات
 کارگران دفاتر مخابراتی

روستایی سقز
 ماه  حقوق معوقه  4بنا به خبری از شهر سقز ،  

 کارگر دفاتر مخابراتی روستایی سقز، 50بیش از 
.پرداخت نشده است

 کارگران  دفاتر  مخابراتی  روستایی سقز ، که به
 دلیل  عدم   پرداخت  مطالبا تشان  با  مشکلت
 فراوانی روبرو  هستند ،  خواستار  اقدام  مقامات
 مسئول برای پرداخت حقوق معوقه خودشده اند،
 اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام  نگرفته

.است

 علیرغم وعده های کارفرما، کارگران
 لستیک البرز به اعتصاب خود ادامه

 و امروز نیز در محل کارخانهداده 
اقدام به روشن کردن آتش کردند

 دیروزدریازدهمین روز اعتصاب کارگران لستیك
 البرز ، آنان در اعتراض  به  عدم توجه کارفرما و
 سایر نهادهای  مسئول در  رسیدگی به خواسته
 هایشان، اقدام به آتش زدن لستیك در محوطه

 بدنبال این اقدام کارگران، نیرو. کارخانه کردند 
 درمحل حاضر شده وطی مذاکره ای های امنیتی
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 با کارگران ودادن وعده ووعید مبنی بر رسیدگی
 به خواسته های آنان ، کارگران آتش را  خاموش
 کردند اما حاضر به پایان دادن  به اعتصاب خود
 نشده و  اعلم کردند تا  دریافت تمامی دستمزد
 های معوقه  خود دست  از  اعتصاب  بر نخواهند

.داشت

 امروزدر تداوم این اعتصاب، کارگران بار دیگر در
 اقدامی هشدار آمیز  بصورتی محدود در  محوطه

.کارخانه اقدام به آتش زدن لستیك کردند

 این  در حالی  است  که  امروز در شورای تامین
 استان دراسلمشهرجلسه ای برای بررسی مسائل
 مربوط  به  کارخانه  لستیك البرز تشکیل شده

. است

 25کارگران این کارخانه اظهار میدارند  تا کنون 
 جلسه در شورای تامین استان برای رسیدگی به
  خواست  کارگران  و  پایان  دادن  به اعتراضات

 اما تا کنون  هیچ اقدام آنان  برگزار شده است ، 
 عملی  برای  رسیدگی  به مطالبات  آنان صورت

.نگرفته است

 امروز  همزمان  با  تشکیل  جلسه شورای تامین
 استان ،  کارفرما  به  کارگران  اعلم  کرد  فردا

 تعطیل  است و کارگران  می توانند  به  کارخانه
 اما کارگران  آنرا  قبول نکردند و  اعلم.  نیایند 

 نمودند ضمن حضور در کارخانه به اعتصاب خود
.ادامه خواهند داد
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 تنها نماینده باقی مانده کارگران
 کارخانجات نورد و پروفیل ساوه از کار

خود اخراج شد
 مسلم  نبوی  تنها  نماینده  باقی  مانده کارگران
 کارخانجات  نورد و  پروفیل ساوه پس از اتمام م
 .قراردادش در اول تیر ماه از کار خود اخراج شد
 تا کنون و  پس از اعتصاب کارگران این کارخانه

 به  استثنای  یکی از  86اسفند  سال    12در  
 نمایندگان کارگران این کارخانه که خود استعفا
 داده است،پنج نماینده دیگرکارگران کارخانجات
 نورد و پروفیل ساوه  پس از اتمام  قرارداد از کار

 این  نماینده ها  منتخب. خود اخراج   شده اند 

 مجمع  عمومی  کارگران  کارخانجات  نورد  و
 12پروفیل  ساوه  بودند  که  پس  از اعتصاب 

 کارگر  دیگر از  60به همراه حدود   86اسفند 
.کار خود اخراج شدند

 لزم  به  یاد آوری است  پس  از  اخراج شاپور
 احسانی  راد  و  جعفر  پولدوند  از  نمایندگان
 کارگران کارخانجات  نورد و  پروفیل  ساوه  در

 ، کارگران  این کارخانه  86اواخر  بهمن سال  
 اول دست به  اعتصاب زده و در همان ساعات 

 اعتصاب  کارفرما ناچار شد این دو نفر را بر سر
. کارهایشان باز گرداند

 کارگران کارخانجات  نورد و  پروفیل ساوه  بار
 نیز ،  در  اعتراض  به 86اسفند    12دیگر در 

 تعویق  دستمزد  و  سایر  بی حقوقی هایی که
 کارفرما  بر  آنان  تحمیل  کرده بود  دست  به

.اعتصاب زدند

 کارفرما در حضور نماینده بدنبال این اعتصاب 
 اداره کار،فرمانداری ساوه وسایرنهادهای دولتی
 وعده داد کارگران شورای خود را بر پا کنند و
 ضمن توقف کامل اخراجها به تمامی مشکلت

 اما وی به. کارگران این کارخانه رسیدگی کند
 اسفند  29و    27وعده خود عمل نکرد و در  

 ، نصرال صبوری ناظر انتخابات کارگری این86
 کارخانه و  آقایان  شاپور احسانی راد  و  جعفر
 پولدوند را تمدید قرارداد نکرد و در اوایل سال
 جدید نیز دو تن دیگر از نمایندگان کارگران به
 نامهای  اردشیر رضایی  و  مصیب ذاکری را از

.کار اخراج نمود

 این اخراج ها هم اکنون  نیز در کارخانه نورد و
 پروفیل ساوه ادامه دارد و کارفرما پس از اتمام
 قرارداد کارگرانی که در اعتصاب نقشی داشتند
 آنان را تمدید قرارداد نکرده و از کارشان اخراج

.میکند

 ازسوی دیگرتعدادی ازاین کارگران ونمایندگان
 به اداره کار  ساوه آنان بلفاصله پس از اخراج

 شکایت کردند اما اداره کار ساوه در حمایت از
 کارفرمادر هر سه جلسه ای که تاکنون تشکیل
 داده،رای به اخراج این کارگران ونمایندگانشان

 با  اینحال این کارگران ، رای  اداره. داده است
 کارساوه را قبول نکرده و خواهان بازگشت بکار

 سال سابقه کار در 15این کارگران تا . هستند
 بر اثر این کارخانه دارند و تعدادی از این آنان

 کار  سنگین  دچار لطمات جسمی شدیدی شده
 شاپور احسانی راد  از  جمله  نماینده  این.  اند 

 کارگران دچار  دیسك  کمر مهلکی شده است و
.قرار است بزودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد

 اتحادیه  آزاد  کارگران  ایران  نسبت   به  اخراج
 کارگران معترض و  نمایندگان و رهبران آنان که
 در سال جدید  در تمامی کارخانجات  رایج شده
 است ساکت نخواهد نشست  و ضمن تلش برای
 باز گرداندن  آنان   بر  سر کارها یشان ،  مسئله
 گسترش بیش از پیش اخراج کارگران معترض و
 نمایندگان ورهبران آنان را در مجامع بین المللی

. کارگری مطرح خواهد نمود

 لزم به یادآوری است ازاوایل سال جدیدتا کنون
 تعدادی  از  اعضای  فعال اتحادیه  آزاد کارگران

 عسلویه، کارخانجات  10و    9ایران در فازهای  
 نورد  و  پروفیل  ساوه ، کارخانه  لوله  و  پوشش
 سلفچگان  و  شرکت  ریسندگی  پرریس  از کار

 اتحادیه آزاد کارگران ایران. خود اخراج شده اند 
 طی روزهای آتی ضمن انتشاراسامی اعضای خود
 که از کار اخراج شده اند، طی نامه ای به سازمان
 های کارگری خواهان اعتراض این سازمان ها به
 اخراج کارگران معترض،رهبران کارگری واعضای

.خود خواهد شد
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 احتمال اخراج
 کارگران پیمانکاری
وزارت امورخارجه

1387/05/04
 فعالن کارگری از احتمال اخراج کارگران پیمان
 کاری یکی از بخش های  وزارت  امورخارجه خبر

. می دهند

 ود  این کارگرانبه گزارش دسترنج ، گفته  می ش
 به  دلیل  اعتراضی که  هفته  گذشته  نسبت به
 پرداخت نشدن مطالبات خود  داشته اند ،  اخراج

.می شوند 

 کارگران   مورد   نظر  که   در  بخش  تاسیسات
 در ساختمان  اصلی  وزارت   امور  خارجه  واقع 

 مجموعه  باغ  ملی  تهران کار می کنند سه شنبه
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 نشدن مطالبات گذشته  در  اعتراض به پرداخت
 خود اعتراض کرده  و  از  کار کردن خود داری

 هرچنه  شنیده  ها  از  پر داخت  مطالبات.کردند
 می این  کارگران   حکایت  می کند  اما   گفته 

  شود مسوولن  ساختمان   وزارت   امور  خارجه
 قصد دارند که درواکنش به این حرکت اعتراضی

 تا پایان هفته  جاری  با معترضان تسویه حساب
 سال پیش بصورت۱۰این کارگران ازحدود .کنند

 پیمانکاری در بخش  تاسیسات  ساختمان اصلی
 هنوز.وزارت امور خارجه مشغول به کار هستند

 مسوولن وزارت امور خارجه در معلوم نیست که
 کارفرمای پیمانکار این خصوص چه برخوردی با

.این کارگران داشته اند 

 قطع پای یک کارگر
معدن در سنندج

1387/05/04

 یك کارگر  معدن که در یکی از معادن  روستان
 حین کار سنندج مشغول کار بود، در" آرندان" 

 بر اثر  این حادثه  یك.  دچار حادثه شده است 
 بر اساس خبر رسیده.  پای وی قطع شده است

 به دسترنج از شهر سنندج، یك کارگر معدن که
 سنندج" آرندان "  معادن  روستان در  یکی از

 مشغول کار بود ، در حین کار دچار حادثه شده
 بر اثر این  حادثه یك پای و ی قطع شده است 
 .نام دارد"  توفیق احمدی" این کارگر که .است

 "آرندان"روستای به هنگام کار در یکی از معادن
 بر اثر  پرتاب  لشه سنگ و  برخورد  با وی یك

 و  اکنون در  بیمارستان پایش قطع  شده  است
.بعثت سنندج بستری است

 4ضرب و شتم شدید و بازداشت حداقل 
نفر در سالکرد شاملو

 در مراسم سالگرد احمد شاملو  نیرو های امنیتی
 نفر  4به ضرب و شتم مردم  پرداخته و حد اقل 

.بازداشت شده اند 

 عصر  امروز  دوم  5در این مراسم که از ساعت 
 مرداد در کرج  برگزار شده است و  تا این لحظه

 در اینادامه دارد ،  نیروهای امنیتی با حضور  
 مراسم  اقدام  به  برهم  زدن آن کرده و ضمن
 درگیری بسیار خشونت آمیز با مردم تلش در
 متفرق  کردن  آن  دارند  ،   بنا  به  گزارشات
 دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که در این
 مراسم حضور دارند اتوبوس های حامل اعضای
 کانون نویسندگان  قبل  از  پیاده  شدن  اعضا
 توسط  ماموران  توقیف و به نقطه ی نامعلومی
 انتقال داده شدند ، لزم به ذکر است این چهار
 باز داشت در حضور  مردم اتفاق  افتاده است و
 هنوز از  بازداشت های  دیگر  خبر  موثقی  در
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ناصر زرافشان بازداشت شد  
 دکتر   ناصر  زرافشان  وکیل:  شیراز  خبرنامه

 برجسته و از  اعضای کانون نویسندگان ایران ،
 طی مراسم سالگرد  درگذشت احمد شاملو  در

 این است شنیده ها حاکی از. کرج دستگیرشد
 که به همراه وی تعداد دیگری از اعضای کانون

.نویسندگان بازداشت شده اند 

 بنا به گزارش خبرنامه شیراز ، دکتر زرافشان و
 چند نفر  دیگر  از  اعضای  کانون  نویسندگان
 .پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده اند

 سالگرد درگذشت شاملو قرار بودکه روز مراسم
 شود که مردادماه درمحل آرامگاه وی برگزار 2

 بادخالت نیروهای امنیتی وانتظامی از برگزاری
 جالب است. به عمل آمد این مراسم جلوگیری

 ذکر شود که علت این ممانعت، نداشتن مجوز
 مراسم  ذکر شده است و این در حالی برگزاری

 است که در هیچ  جای  دنیا ،  برگزاری مراسم
.مجوزی احتیاج ندارند   درگذشت و ترحیم به

 دکترناصر زرافشان تا کنون وکالت پرونده های
 زنجیره ای حساسی از جمله پرونده قتل های

 را در دست86و بازداشت دانشجویان درآذرماه 
 های زیادی را نیز در زندان داشته است و سال

 وی ازاعضای کانون نویسندگان. بسربرده است
 ایران  می  باشد که  نوشته ها  و تر جمه های

.زیادی از وی به چاپ رسیده است 

 پنجشنبه سوم مرداد نوشته شده در  +
 دانشجوبان توسط  21:15 ساعت1387

  انقلبی کرمانشاه

 ربایش دو تن از
 دانشجویان دانشگاه

 و پلمپسهند تبریز 
کردن خانه ی آنان

 تیر ماه ماموران وزارت اطلعات31عصردوشنبه  
 به درتبریز به خانه ی دو تن از دانشجویان فعال 

 از  دانشجویان  آزادی)   نام های  پیمان غلمی 
 و(  دانشجوی رشته برق – خواه و برابری طلب 

 دانشجوی رشته ی  مهندسی) علی عبدال زاده 
 هجوم  آورده  و  این  دو  دانشجو  را(  پزشکی 

. دستگیر کردند

 پیمان غلمی دو روزبعددر گفتگوی تلفنی با پدر
 از سوی مامورین امنیتی خود اتهامات وارده به او

 ا قدام علیه امنیت:را به شرح ذیل اعلم می کند
 از  جمله  مغولملی ، توهین  به  رهبران  نظام  

 توهین به رئیس جمهور!خواندن مسئولین نظام 
 ،تشویش اذهان عمومی ، نشر اکاذیب ،  اقدام به

 گسترش نگره یسیاسی کردن فضای دانشگاه ، 
 همچنین اتهامات علی عبدال زاده به !ضد دینی

 اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ:  شرح ذیل است 
 علیه  نظام ، توهین  به  رهبران  نظام ، گسترش

نگره ی ضد دینی .
 همچنین حدودیك ماه پیش نیزدانشجویی دیگر

 توسط وزارت از دوستان و  نزدیکان این دو  تن 
. اطلعات دستگیر شده بود

www.azady-barabary.com
 سایت   رسمی   دانشجویان   آزاد یخواه  و 

 برابری   طلب  دانشگاه های   ایران   بعد  از
 در  شهر های گذشت   هشت  ماه   فعالیت 

 بزرگ  کشور  فیلتر  شده  در  نتیجه  تلش
 داریم  تا  سریعا  خبرنامه  فوق  را  به سایت

.دیگری منتقل کنیم

هیئت تحریریه سایت آزادی برابری

 خبرهایی ازوضعیت
 دانشجویان بازداشت

شده در زنجان
 از  شهر  زنجان  خبر  می رسد  که  هیچ خبری
 در خصوص وضعیت پیام شکیبا ، آرش رایجی و
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 دانشجوی   باز داشت  شده   3 حسن  جنیدی 
.دانشگاه زنجان در دست نیست

 تیر  ماه  پس  از اعتراضات  18نامبردگان  روز  
 دانشجویان  دانشگاه  زنجان  بازداشت  شده  و
 تلش خانواده  هایشان  برای  کسب  اطلع  از

.وضعیت آنان تاکنون بی نتیجه بوده است

 مسعود" و "  اشکان قیسوندی " از سوی دیگر 
 دانشجوی  دانشگاه  زنجان  نیز به  2" حبیبی 

 دادگاه  منتقل  و  آخرین  دفاعیات  از آنان اخذ
.شده است

 مهندسی– تجمع دانشجویان آموزشکده فنی 
رشت در خوابگاه

 دانشجویانی که  اکثرن  مهمان  آموزشکده  فنی
 رشت هستند در حالی که آب گل آلود  به خورد

 به اقای رحمانی مسول خوابگاه آنها داده می شد
 .اعتراض کردند

 این در حالیست که این خوابگاه  برای  افراد کم
 .بزاعت است و از لحاظ رفاهی خیلی پایین است

 مسافت طولنی آن تا دانشگاه مشکلت زیادی را
.فراهم کرده

 درحالی که تجمع به حدخودرسیده بود رحمانی
 فریاد می کشید و همه ی دانشجویان را تهدید

.به اخراج کرد
 همین هست که است می: » او در ادامه  گفت 

 خواهید  بخواهید  نمی  خواهید  هم  جور  و
« پلستان را جمع کنید بروید بیرون

 این درحالیست که کماکان در اتاق ها دانشجویان در
 پیله ی سکوتشان  در حال برنامه ریزی تحسن برای

.گرفتن مطالبتشان هستند

تعویض خوابگاه از لکانشهر به گلسار-  1

 عذر خواهی رسمی مسعول خوابگاه به دلیل - 2
توهین به دانشجویان

 ایجاد تمام  امکانات  رفاهی از  جمله هوای - 3
مطبوع و آب

 وظیفه ی مسئولین ایمان اوردن به تهدید
.است دانشجویان جدی

 4:15شروع شد و ساعت  3این تجع از ساعت 
 .دقیقه به اتمام رسید

  21ساعت1387مرداد6نوشته شده دریکشنبه
  دانشجویان سوسیالیست توسط

 بی خبری از وضعیت
 دانشجوی بازداشت

شده در رشت
 بر اساس گزارش ها  به  نقل  از  منابع  خبری

 ،"ودود اسدی" دانشجویی ، خبری از وضعیت 
 دانشجوی اهل اردبیل که  در  رشت  بازداشت

.شده در دست نیست

 ، که دانشجوی"ودود اسدی"گفته میشود که 
 زندان 209دانشگاه آزاد رشت می باشد به بند 

 اوین منتقل شده  و تلشهای خانواده اش برای
 کسب اطلع  از سرنوشت  نامبرده  تاکنون بی

.نتیجه بوده است

 نگرانی در خصوص
 احتمال بازگرداندن

 دانشجوی زندانی در
ترکیه به ایران

 دانشجوی ایرانی" داوود باقری"پلیس ترکیه  
 این کشور در بازداشت به" ادرنه"که در شهر 

 سر می برد را به مکان نامعلومی منتقل کرده
.است

 مرداد 5روز " داوود باقری"گفته می شود که 
 به" ادرنه" در شهر "  یابانجی" کمپ  ماه از 

 مکان نامعلومی منتقل و علیرغم وعده سازمان
 ملل در خصوص عدم  دیپورت  وی  به ایران،
 نگرانی در مورد احتمال بازگرداندن نامبرده به

.ایران وجود دارد

نامه ای از فرزاد کمانگر
برای گرفتن کمونیست ها آمدند نخست"

من هیچ نگفتم
زیرا کمونیست نبودم

 گرفتن کارگران و اعضای سندیکا بعد برای
آمدند

من هیچ نگفتم
نبودم زیرا من عضو سندیکا

سپس برای گرفتن کاتولیک ها آمدند
من باز هیچ نگفتم
بودم زیرا من پروتستان

و سرانجام برای گرفتن من آمدند
(¹")دیگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود

 هنگامی که از گوشه چشم تابلو  بازداشتگاه اوین
 زندان از گذشته دور تا را خواندم آن چه را از این

 امروز در  ذهن داشتم  و  یا  خوانده  بودم  مرور
 در ذهنم ²"خون ارغوان ها  "  کردم ، ناخودآگاه

 خیلی دوست داشتم کاش.  تجلی دوباره  یافت 
 کرده  بودم ،  لحظه  ورود به آن سرود را  حفظ

  و انفرادی های آن بویی غریب و۲۰۹راهروهای  
 می کردم با خودم گفتم شاید این نا آشنا را حس

.بوی زندان، بوی خفقان و بیداد باشد
  جزئی جدا نشدنی از۲۰۹تا خروج از   چشم بند

 زندانی است که  مرا  به  یاد کسانی  انداخت که
 در سیاه  چال ها  چشمان شان را  در می سلطین

  آورند تا بینایی، حسی که انسان بیشترین ارتباط
 را با دنیای اطراف می گیرد را از او بگیرند و حال
 چشمانت را می بستند، غافل ازاین که گاهی دیوار

.ها مانع بینش و دیدن نمی شوند
 که قریب  ترین  و یعنی انفرادی ،  انفرادی ۲۰۹

 گمنام  ترین  واژه کتاب  های  قانون ماست یعنی
 بازجویی های  چندین  و  چند توهین ، تحقیر ، 

 ساعته ، بی خبری مطلق، ایزوله کردن و در خلء
 کردن به هرقیمت وهر وسیله ای نگهداشتن،خرد

 انفرادی یعنی شکنجه سفید یعنی  شب های بی 
 اضطراب، بعداز شکنجه سفید شب و روز پایان و

 فرقی  با  هم  ندارد  فقط  نباید  هیچ  اخبار  یا
 اطلعات و اخبار تو. اطلعات تازه ای به تو برسد 

 بار  در اتاق های تنها القائاتی است که روزی چند
 سبزرنگ بازجویی طبقه اول در گوش هایت تکرار

 پذیر سازد و  تو در سلولت می شود تا تو را ضربه
 وعده های بازجویت را در ذهن بررسی می کنی و

 دوباره همان برنامه در اتاق های سبز فردا وفرداها
 بازجویی شبیه اتاق جراحی تکرار  می شود  و آن

 این عمل تکرار  می شود تا  گفته های  بازجو  قدر
 چه ملکه ذهن تو می گردد و  تو باور می کنی که

!موجود بدی بوده ای
 و  هر روز که  از اتاق  بازجویی  به  سلولت برمی 

 آن چه در سلولت  هست زیر و رو شده گردی هر
 است یا  بهتر بگویم شخم زده شده است ، خمیر

 صابون ، شامپو ، پتوهای سیاه  بد بویت، دندان ،
 موکت رنگ و رفته و حتا  لیوان چند بار مصرفت

 شاید به دنبال.به دنبال چیزی جابه جا کرده اند را
ردی از لب خند، امید، شادی، آرزو و خاطره می  
 گردند تا مبادا  پنهان کرده باشی ، و هر شب که

 مهتاب به دیوار سلولت تو در رویای دیدن دوباره
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 چشم  می  دوزی  چیزی  مانند  شبح  از دریچه
 تو را  زیر  نظر کوچك سلولت سرك می کشد و 

 رفته باشی و" خواب شیرین"می گیرد ، مبادا به 
 مادر  بر بالین فرزند  آمده یا در رویای شبانه ات 

 باشد و در آن تاریکستان  للیی را  مرهم  زخم
.نموده باشد  های فرزند

 به دیوارها که چشم می دوزی  به  یادگاری هایی
سلولت از خود به جا گذاشته   که میهمانان قبلی

 اند از عرب و ترك و کرد و بلوچ و معلم و کارگر
گرفته تا فعال حقوق  بشر و  روزنامه   و  دانشجو

 گویی درون. نگار ، همه  به  این جا سری زدند 
 عدالت در حق همه به  طور مساوی اعمال ۲۰۹

 شده است چون این جا فارغ از قومیت،  فازغ از
 جنسیت ،  فارغ  از  مذهب  و  فارغ  از هرگونه
 طبقه ای  همه  به  گونه ای  مساوی  به  زندان

.می آیند
 از سلول های انفرادی تا سلول های عمومی تنها

 است که بعضی ها چند بیست تا سی متر فاصله
 ساله و بعضی ها چند ماهه طی می کنند، سلول

 حرف زدن با انسان هایی عمومی یعنی دیدن و
 شبیه خودت  یعنی شنیدن صدای انسان هایی

 شنیده شود، سلول عمومی که باید صدای شان
 یعنی نوشیدن  یك لیوان چای داغ یعنی رفتن

 خودت، سلول عمومی یعنی به حمام به دل خواه
 اجازه اصلح سر و صورت و برای بعضی ها یعنی

 نگران عزیزان، پشت دیوار اجازه دیدن چشمان
 های شیشه ای و برای  من یعنی  رفتن به  هوا

 بعد از ماه ها برای اولین بار خوری بعد از ماه ها،
 ۲۰به هواخوری رفتم، هقته ای سه بار و هر بار 

 هواخوری اتاق کوچکی بود با دیوارهای دقیقه ،
 بلند و سقفی  نرده کشی شده  و مشبك ، برای

 آسمان  و  خورشید را  هر روز از دامن من که 
 زاگرس عاشقانه  نگریسته  بودم  این  جا  گویی

 .پشت میله ها زندانی کرده بودند آسمان را
 خورشید دزدکی به گوشه ای از هواخوری سرك

 انگار او هم می دانست که نباید به کشیده بود و
 دیوارهای امنیت ملی نزدیك شد، دوربینی هم

 سرمان تند و تند می چرخید تا همه جا را بالی
 زیر نظر داشته باشد ،  مبادا با  خورشید  خانم

 نگاهی رد و  بدل کنیم و  چشمکی بزنیم که به
 یا گذاشته شود و"  ارتباط با بیگانگان" حساب 

 و این" حال همه ما خوب است"به نسیم بگوییم 
 گردد و"  تشویش اذهان عمومی" خبر موجب 

 دیوارهای هواخوری نیز آن قدر لکه های ناشیانه
 رنگ برآن ها دیده می شد که دیوارهارا بد منظر

 هر چند که زیباترین  دیوارها  اگر"  کرده بود 
".شایسته تخریبند  دیوار یك زندان باشند باز

   رسالت خطیر خود یعنی جدا۲۰۹دیوارهای  
 یك  دیگر  را به  خوبی انجام کردن زندانیان از 

 این جادیوارها قاصد دوستی و نامه نداده بودند.
 بودند، پس باید مجازات می شدند و  رسان شده

 هر هفته بر تن دیوار رنگ تیره  تر می  کشیدند
 نهایت روزی  با سنگ سیاه نقش پوشش تا در

 دیوارهای هواخوری برای زندانیان تخته.کردند
 روزنامه دیواری و حتا ترك دیوار  نقش سیاه ،

 صندوق پست را ایفا می کرد و پیام زندانیان را
 دیوارها  پر  بود از خبرها  و. به هم می رساند 

 ، نه۷۸  اسامی دانشجوها ، آن ها که از تیر ماه
  آذر آمده بودند، آن ها۱۶از … ، دورتر!!…نه

 هستند و با که سال هاست پای ثابت انفرادی ها
 دانشجو  می میرد"  جسارت  تمام  می نوشتند 

 را زیرش و اسم دانشگاه خود" ذلت نمی پذیرد 
 جوان دیگری آرم ان جی اوی شان را.می نوشتند

 می کرد  هر با ظرافت تمام روی دیوار طراحی
 چند بار رنگ می زدند اما  او دوباره و چند باره

 .اخبار می کردند می کشید و کسانی هم طلب
 نوشتم سلم، من هم روزی بر دیوار هواخوری

 نخواهند  پاسخ سلمت  را " با خودم  گفتم 
 !"سلم شما؟"ولی خیلی زود نوشتند، " گفت

 دانشجوها گرفته و دوستی های مان آغاز شد، از
 تا زندانی القاعده ای که  بعدها  در رجایی شهر

 شد ،  کلی   دوست معلم  زبان   انگلیسی  ام 
 پیدا کرده بود و روزی که انفرادی " دیوارگی "

 تازه واردها کم آمد ها پر شده بود  و  جا برای
 به ناچار خیلی ها را در یك سلول جمع کردند

 .که هم دیگر ار می شناختیم و انگار سال ها بود
 پلی تکنیکی ها، تحکیم وحدت، مسیحی ها، ترك

 ، انگار سال ها  بود هم دیگر را…و ، بلوچ، کرد
 می شناختیم، یکی آرایشگر می شد یکی آشپز،

 می نشستیم و  از  دردهای جامعه  می تا صبح
  گفتیم، هر چند دردهای مان مشترك بود اما تا

 صحبت می کردیم وصبح مارا صدای گریه صبح
 سید ایوب زندانی  بلوچ  بغل دستی که سال ها
 این جا بود به خودمی آورد،آن قدرکسی فریادش

 می نوشت و در را نشنیده بود که به  خدا نامه 
 هوا خوری  می  گذاشت  و  با  صدای گریه  او

 می داد و گاهی سکوتی سنگین بحث ما را خاتمه
 صدای  پاشنه  کفش زنی ما  را  به  سکوت وادار

 هیجان از سوراخ می کرد، از فرط خوش  حالی و 
 ۱۲۱کوچك در،یا از لی پره های رادیاتور سلول 

 می  انداختیم ،  زنی  بود که با به  بیرون  نگاهی
 چشمانی بسته به سوی اتاق بازجویی می بردنش،

 سر داشت که  ده ها  ترازو  بر چادرش چادری به
 نقش بسته بود ، قامت او ترازوهای عدالت را کج

 این صدای آشنای. معوج و نابرابر نشان می داد و
 بگوید این پا، اعلم حضوری موقرانه بود تا به  ما

  جاهم زنده گی ومبارزه بی صدای پاشنه های بلند
 ساعتی فکر کردن می  معنایی ندارد،کمی تامل و

.خواهد تا متوجه شوی همه یکی بودیم
 اتاقی بود که راننده های اتاق بازجویی مان همان

 شرکت واحد و  معلم ها بازجویی شده بودند، میز
 میزی  بود که دانشجوها بر روی بازجویی همان 

 آن  یادگاری نوشته  بودند و  تختی که من روی
 "عمران " می خوابیدم ، همان تختی بود که  آن

 جوان  بلوچ  قبل از  اعدام رویش نوشته بود دلم
 برای کویر تنگ شده ،  چشم  بندمان  هم همان
 چشم بندی بود که  اعضای کمپین  یك  میلیون

 به چشم داشتند ،  پس نباید"  فریاد خاموش"  
 کرد، غریبه گی کرد و نباید  هم دیگر را  فراموش

 این ها همه یك جورهایی آشنایند ،  این  جا همه
 فردا نوبت چون شمایند ،  راستی، فکر کن شاید

تو باشد.
 و فعال حقوق بشری محکوم به اعدام بند معلم

کرج زندان رجایی شهر( ۵)بیماران عفونی 
گر  ن کما اد  ز –فر       10 /۳  /۸۷ 

نازی ها درهنگامه   برتولت برشت - 1
 -خون ارغوان ها سروده ای است از بیژن جزنی۲
 - شعر سلم سروده ای است از سید علی صالح۳

 به" فرزاد کمانگر"انتقال 
زندان اوین 209بند 
 معلم محکوم"فرزاد کمانگر"

 6به  اعدام  امروز  یکشنبه  
 مرداد  ماه  بدون هیچ گونه  توضیحی  از  زندان

 زندان اوین که  209رجایی  شهر کرج  به  بند  
 .وزارت  اطلعات است  منتقل شد تحت کنترل 
 زندان  209به بند  " فرزاد کمانگر"دلیل انتقال 

 اوین که وی قبل در آنجا به شدت مورد شکنجه
 قرار گرفته بود مشخص نیست، اما گمان می رود
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 این  اقدام  به  دلیل  افزایش  اعتراضات  مردمی
 "فرزاد کمانگر"نسبت به صدور حکم اعدام برای

.انجام شده باشد

 لزم به ذکر است که طی روزهای اخیر تجمعات
 اعتراضی در شهرهای سنندج ،  مهاباد و مریوان

 فرزاد" در اعتراض به  صدور حکم اعدام  برای 
 و همچنین حمایت از زندانیان سیاسی" کمانگر

.برگزار شد

 فرزاد کمانگر"ساله  11ربودن و شکنجه برادر 
از سوی ماموران اداره اطلعات کامیاران" 

 ماموران  اداره  اطلعات کامیاران روز چهارشنبه
 ساله 11برادر "  جاوید کمانگر " مرداد ماه    2
 معلم محکوم به اعدام را ربوده و" فرزاد کمانگر"

.مورد شکنجه قرار داده اند

 که به شدت مورد ضرب و شتم" جاوید کمانگر"
 قرارگرفته وازناحیه چشم و گوش دچار خونریزی

 کیلومتری 5می شود پس از  چندین ساعت در 
 کامیاران از سوی  ماموران رها شده و  به وسیله
 خانواده اش  به  بیمارستان  منتقل  و  گفته می
 شود که از لحاظ جسمی و روحی به شدت تحت

.فشار قرار گرفته است

 زندانی سیاسی 2انتقال 
 محکوم به اعدام به بند

 اوینزندان 209
 209، به بند "فرزاد کمانگر "    به دنبال انتقال

 ،"فرهاد وکیلی"و " علی حیدریان"زندان اوین، 
 زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز به این بند 2

.منتقل شدند

 زندان اوین  209دلیل انتقال نامبردگان به بند  
 مشخص نیست، اما گمان می رود که انتقال آنان
 با هدف فشاروجلوگیری ازروند اعتراضات مردمی

. صورت گرفته باشد

 علی" ، " فرزاد کمانگر " لزم به ذکر است که 
 209قبل در بند " فرهاد وکیلی"و " حیدریان

.زندان اوین مورد شکنجه قرار گرفته بودند

 تن 6بی خبری از وضعیت 
 از فعالن حقوق بشر

بازداشت شده در کامیاران
 تن از فعالن حقوق بشر6

 که  برای تهیه گزارش عازم  یکی  از  روستاهای

 در  نزدیکی " فرزاد کمانگر  "  محل  تدریس 
 کامیاران بودند از سوی ماموران رژیم بازداشت
.شده و خبری از وضعیت آنان در دست نیست

 احمد"  و " کاوه رستمی" ، " حسن قربانی " 
 و دو تن از" فرزاد کمانگر"از همکاران " قربانی

 اعضای مجموعه  فعالن حقوق بشر در ایران با
 اهل" حبیب بهمنی" و " سما بهمنی" اسامی 

 اهل"حسن میرزایی" بندرعباس و فردی با نام
 .بوکان افرادی هستند که بازداشت شده اند

 گفته می شود که نامبردگان از اداره اطلعات
 کامیاران به بازداشتگاه اداره اطلعات سنندج
 منتقل شده  و  تلش خانواده  هایشان  برای
 کسب اطلع از سرنوشت آنان بی نتیجه بوده

.است

 تجمع مردم مریوان در
حمایت از زندانیان سیاسی
 جمعی  از  مردم  مریوان با

 ، ضمن حمایت از"شبرنگ"تجمع در چهار راه 
 زندانیان سیاسی ،  با پخش تراکتهای خواستار
 پایان دادن به  بازداشت  فعالین سیاسی و لغو

 شرکت کنندگان در این.  احکام  اعدام شدند 
 تجمع که عکسهای اززندانیان سیاسی از جمله
 فرزاد کمانگر ،  هانا عبدی ، روناك صفارزاده ،
 زینب بایزیدی ، علی حیدریان، فرهاد وکیلی ،
 انور حسین پناهی ، هیوا بوتیمار، عدنان حسن
 پور، حبیب ال لطیفی و یاسر گلی را در دست
 داشتند،در پایان تجمع خود با صدور بیانیه ای
 خواستار  پایان  دادن  به  نقض حقوق بشر  و

  .آزادی زندانیان عقیدتی شدند

 حمید والیی زیر
 شکتجه های شدید
 جسمی و روحی
بیهوش شده است

2008ژوئیه  26–  1387مرداد  5شنبه 
 بر اساس آخرین اخبار موثق :  ساوالن سسی 

 بدست آمده ،  حمید والیی  وکیل و نویسنده
 ۲۵/۴/۸۷شده آذربایجانی که از روز  بازداشت

 به بدون هیچ گونه اتهامی پس از معرفی خود
 ستاد خبری وزارت اطلعات دستگیر شده بود،

 روحی و روانی زیر شکنجه های شدید جسمی،
 بیهوش شده است وعلیرغم گذشت دو هفته از

 اطلعی از  وضعیت وی در دستگیری وی هیچ
.دست نمی باشد

 مراجعات  متعدد شنیده ها  حاکیست علیرغم 
 وکیل و خانواده وی هیچ خبری از وضعیت وی

 تاکنون اتهام وارده نیز مطرح ارائه نشده است و
 .نگردیده است

 سیاسی فعال 5احضار 
 به دادگاه جمهوری
اسلمی در مراغه

 تن از 5دادگاه جمهوری اسلمی در شهر مراغه 
 .فعالن سیاسی این شهر  را  احضار کرده  است

 زاده، حامد یگانه یاشار حکاك پور، داوود عظیم
 فردی  5پور ،  مجید پ ژوه فام  و علیرضا حقی  

 هستند که به واسطه فعالیتهای سیاست خود به
.دادگاه احضار شده اند

 بازداشت یک فعال مدنی
 به هنگام جمع آوری

 امضا برای آزادی
"منصور اسانلو"

 یکی از فعالن مدنی به هنگام" مهدی شاندیز " 
 "منصور اسانلو "  جمع آوری  امضا  برای آزادی

 رئیس  هیئت  مدیره  شرکت واحد اتوبوس رانی
.تهران و حومه بازداشت شده است

 که آموزگار می باشد و در یکی" مهدی شاندیز"
 تهران  بازداشت  شده  از  ایستگاه های  اتوبوس

 هم اکنون در  بند عمومی بازداشتگاه زندان اوین
.به سر می برد

 یکی از  بازداشت
 اعضای سازمان دفاع از

حقوق بشر کردستان
 ماموران  مرداد ماه، 6یکشنبه  امروز  صبح

 عضو" سامان رسولپور"امنیتی جمهوری اسلمی
 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را در

 ماموران امنیتی پس از. منزلش بازداشت کردند
 منزل وی را مورد" سامان رسولپور"بازداشت 

.بازرسی قرار داده اند

زندانی سیاسی 
 آزاد باید گردد                                   

                                                                                                                


