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  است و زير نظر ناجا گاه كهريزك همچنان دايربازداشت
اسـت بازداشـتگاه کھریـزک حاکی از دائر بودن که مایل به بردن نامشان نيستند،  خبرھای رسيده از منابع مجلس شورای اس�می

مـتھم کـردن ناجـا بـه روح ا;مينـی و  جانباختنب�فاصله پس از اع�م بازداشتگاه  این.  رد استفاده ی ناجا می باشدموھمچنان که 
حساسيت جامعـه و ر آن، توسط پدر این جانباخته راه آزادی که از ھمکاران محسن رضایی می باشد، شکنجه ھای خشونت آميز د

ایـن ھيئـت . را وادار به اع�م تحقيق و تفحص در ایـن مـورد نمـودو اعضای کميته ویژه  يانمجلس  و مسئولين حکومتی را برانگيخت
 اصـراردليل این . اصرار زیادی نشان می داداینکار انجام برای فشار خود را برای بازدید از کھریزک و تحقيق در این خصوص گذاشته و 

گفتـه . دا;مينی درز کرده بو دت شھيد روحد که از دخالت مستقيم یک روحانی عاليرتبه دستگاه رھبری در شکنجه و شھااخباری بو
برای جلـوگيری از وقـوع تحقيقـات در مـوارد شـکنجه ھـا و قتلھـاي رخ داده در ایـن تعطيلی این بازداشتگاه صدور حکم می شود که 

دید از ایـن محـل داشـتند کـه نمایندگان کميته ویژه عليرغم اع�م تعطيلی بازداشتگاه کھریزک اصرار بر بازاما، .  مجموعه بوده است
 ».نظر رھبری بر این است که موضوع خاتمه یافته و نيازی به بازدید ھيات نمی باشـد«سرانجام از بيت رھبری به آنھا گفته شد که 

آگاھـان  .اعضای کميسيون از فرط سرخوردگی ناچاراً استعفاء داده و امکانی بـرای ادامـه فعاليـت کميتـه ویـژه حقيقـت یـاب ندیدنـد
ت گزارشات رسيده از دائر بودن این بازداشتگاه را دليلی بر صحخامنه ای بازدید این بازداشتگاه از طرف ممانعت دخالت مستقيم در 

  .می دانند

  در پايتخت باز هم افزايش پست هاي بازرسي
پُست ھـای د اتعدافزایش پراکنده کردن نيروھا و با گسترش مبارزات محلی مردم و تعدد مراکز مبارزاتی، نيروھای سرکوبگر اقدام به 

بنـا بـر خبـر  يـك حكومـت نظـامي غيـر رسـمي داردنيروھاي نظامي وافزايش آنھا در تھران خبـر از  حضور. بازرسی در شھر کرده اند
آزاديخواه تھران گشتھاي بازرسي را براي ايجـاد جـو رعـب ووحشـت  دريافتي نظام از ترس اعتراضات گسترش يابنده مردم و جوانان

ا كنتــرل و بازرســي و بــا آنھــ ايســتگاھھاي بازرســي بــا نگــاه داشــتن ماشــين ھــاي مــردم بــه شــدت آنھــا را .اســت افــزايش داده
  .برخوردميكنند

  نشانه گسترش روحيه مبارزاتي است زاهدانزابل و پخش شبنامه هاي افشاگرانه در 
ه ھا عموماً حـاوی این شبنام.  پخش شبنامه ھا بصورت وسيعي آغاز گشته است طبق خبرھاي رسيده از شھرھای زابل و زاھدان

شـبنامه .  انـد بـاز مانـدهاخبار و مطالب افشاگرایانه ای می باشند که در زیر تيغ سانسور حکومت کودتا از درج در نشریات رسـمی 
ی که در شب یکشنبه به خانه ھای این دو شھر انداخته شده بود حاوی مطالبی در مورد بيدادگاه حکـومتی و اعترافـات بازداشـت ا

  .شدگان بود
دادگاھھاي برپـا شـده دسـتگير شـدگان در  دليل چاپ مطلبي مبني بر محکوم کردن اتفاقات اخير در خصوص اعترافات و بهھمچنِن، 

سـتون  مھـدي لکـزي در. نويسنده ھفته نامه صبح زاھدان مورد جلـب و تـوبيخ قـرار گرفـت مرداد ماه 19پايتخت صبح امروز دوشنبه 
و برخوردھـای وحشـيانه و سـرکوبگرایانه » دادگـاه شـو«بـه برگـزاری مطلبـی در انتقـاد  سياسي ھفته نامه اين ھفته صبح زاھـدان

  .نوشته بود ارانگنروزنامه  هحکومت کودتا ب

  نبازداشت يكي فعال سياسي در قزوي
بازداشـت و بـه مکـان نـامعلوم منتقـل  مرداد توسـط نيروھـای امنيتـی 17یادگاری فعال سياسی اھل شھر قزوین روز شنبه  سھيل

در  دانشگاه بين المللی قزوین می باشـد کـه در زمـان انتخابـات نيـز در سـتاد موسـوی فعالين دانشجویی سابق وی از.شده است
  .باشد نامبرده صاحب یک انتشاراتی در قزوین نيز می.قزوین فعاليت می کرده است

 بازداشت سه فعال فرهنگي آذربايجان در يك مراسم فرهنگي
به ھنگـام شـرکت  ٨٨مرداد  ١۵مصطفي قاسمي، مير موسي ضيا زرگر و رسول ايراني از فعالين فرھنگی آذربایجانی روز پنجشنبه 

 .منتقـــــــــل شــــــــــدنددر مراســـــــــم فرھنگـــــــــی در قلعــــــــــه بابـــــــــک بازداشــــــــــت و بـــــــــه زنـــــــــدان اھــــــــــر 
مراسم شعرخوانی و آواز و موسيقی و رقص آذربایجانی در قلعـه بابـک برگـزار  ٨٨مرداد  ١۵ھمزمان با نيمه شعبان در روز پنجشنبه 

شد که ماموران انتظامی و امنيتی با حمله به مردم آنھا را مورد ضرب و شتم قرار داده و چندین نفر از جمله مصطفي قاسمي، مير 
  .رگر و رسول ايراني را بازداشت کردندموسي ضيا ز

  سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان بازداشت شد
 .سيامك ياقوتي فعال دانشجويي دانشگاه زنجان صبح روز گذشته در منزل پدري خود در تھران بازداشت شد

سيامك ياقوتي ماموران اط�عات بدون ارائه ھيچ توضيحی سيامك را با خود بردند و ھمينطور پس از تفتيش منزل، وسایل شخصی  به گفته پدر
بودند  ایشان را نيز ضبط و با خود بردند، ھمچنين ماموران اط�عات در پاسخ سئوال خانواده مبنی بر محل انتقال این فعال دانشجویی عنوان کرده

 .ی را از زندان اوین پيگيری کنيدکه سرنوشت و
;زم به توضيح است سيامك ياقوتي، از فعا;ن سياسي دانشگاه زنجان است و در چند نوبت نيز مورد تھديد حراست و مسئو;ن دانشگاه قرار 

  .وی ھمچنين مدیرمسئولی نشریه دانشجویی رستاخيز که مدتی پيش توقيف شد را عھده دار بود. گرفته بود

 تجمع اعتراضی خانواده ھا و ليست جديدی از دستگير شدگان 
تراضی بنابه گزارشات رسيده ،خانواده ھای دستگير شدگان قيام مردم ايران صبح امروز در مقابل دادگاه انق�ب و زندان اوين دست به تجمع اع

  . زدند و خواستار اط�ع يافتن وآزادی عزيزانشان شدند
عده اى از خانواده ھا منتظر تاييد .نفر از خانواده ھاى بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انق�ب تجمع كردند 100مرداد ماه بيش از  19روز دوشنبه 

اگرچه بعد از تاييد دادگاه انق�ب نگرانى از . ين بازداشت شده ھاستنام عزيزشان توسط دادگاه انق�ب بودند تا مطمئن شوند عزيزشان در ب
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عده اى نيز منتظر اع�م اسامى افرادى بودند كه قرار .وضعيت س�متى عزيزانشان و اينكه آيا آنھا را زنده تحويل مى گيرند ھمچنان وجود دارد
  . كفالت و وثيقه براى آنھا تعيين شده

ماه ھيچ گونه خبرى از وضعيت فرزندانشان ندارند و  2ھنوز پدران و مادرانى نگران به چشم مى خورند كه در اين مدت  اما در بين اين خانواده ھا
ساله خود ندارد و در اين مدت به  27خرداد ھيچ گونه اط�عى از پسر 30ساله با گريه مى گفت از  62پدرى .نمى دانند آيا زنده ھستند يا نه 

مراجعه كرده اما ھيچ گونه خبرى ازپسرش بدست نياورده و مسئولين دادگاه انق�ب و زندان اوين و  پزشكى قانونى ، نق�ب ،زندان اوين ، دادگاه ا
اين پدر در حاليكه به شدت نگران وضعيت فرزندش بود در بين صحبت ھايش خامنه اى را . قوه قضاييه در اين مدت ھيچ گونه رسيدگى نكرده اند

م او را لعنت مى كرد مى گفت خامنه اى جنايتكار پستى است كه دستور قتل آنھا را صادر كرده مطمئنم پسرم را سالم و نفرين مى كرد و دائ
 62اكثر خانوادھا كه صحبت اين پدر . زنده تحويل نمى گيرم اما اين خامنه اى اينقدر پست است كه حتى اجازه تحويل جنازه ھا را نمى دھد

  . بودن خامنه اى ترديدى نداشتند با او خامنه اى و احمدى نژاد را نفرين مى كردند و در جنايتكارساله را مى شنيدند ھمراه 
اما ھمانند روزھاى .نفر از خانواده ھا در گرما به انتظار تاييد اسامى عزيزانشان و م�قات با آنھا ايستاده بودند 60در مقابل زندان اوين نيز حدود 
نھا نيست بلكه مامورين در مقابل زندان اوين آنھا را تھديد مى كردند كه اگر بيشتر بايستند آنھا نيز بازداشت مى قبل نه تنھا كسى جوابگوى آ

  .خانواده ھا در مقابل آنھا مى ايستادند و مى گفتند فرزندانمان را كه گرفته ايد ما را ھم بگيريد شما كه از گرفتن مردم ابايى نداريد. شوند

 وميهاعتصاب كارگران پروژه احداث بانك صادرات ار

تن از کارگران قالب بندی و آرماتوربندی که برای پيمانکار دست دوم شرکت رھگا کار می کنند، در  ٢۴روز دوم مرداد ماه تعداد 
سایر کارگران این پروژه نيز قرار است از روز چھارم مرداد به . ماھه دستمزدھایشان دست از کار کشيدند ٢اعتراض به تعویق 
ھا پيرامون دستمزدھای معوقه بين کارگران شرکت رھگا و پيمانکارانش مسبوق به سابقه بوده و در  کشمکش. اعتصاب بپيوندند

در اعتراضات کارگران برای گرفتن دستمزدھای معوقه، نيروی . تن از این کارگران اخراج شده اند ٨آخرین اقدام طی ھفته گذشته 
  .نموده و ھر بار به دخالت به نفع کارفرما وارد عمل شده اندانتظامی و اداره کار بعنوان یار و یاور کارفرماھا عمل 

  چند خبر تأسف بار كارگري
منـابع اتحادیـه آزاد کـارگران گـزارش مـی : محكوم شـدند شالق سه نفر از بازداشت شدگان روز جهاني كارگر به شش ماه زندان و 

از اعضـای اتحادیـه آزاد (ه سـنندج بـه نامھـای فـایق کيخسـرویسه نفر از کـارگران بازداشـت شـده در مراسـم اول مـاه مـ دھند که
مـاه حـبس  6جزایی دادسرای عمومی سنندج ھر کـدام بـه  105سوی دادگاه شعبه شيوا سبحانی و منصور کریميان از  –) کارگران

در متن این حکم آمده است که احکام فوق قابـل تبـدیل بـه حـبس تعليقـی بمـدت . ضربه ش�ق تعزیری محکوم شدند 40تعزیری و 
سم روز جھـانی کـارگر در سـنندج بر اساس این حکم بابک باجا;نی و شب بو خليلی از بازداشت شدگان مرا. سه سال می باشد

  . از اتھامات خود تبرئه شده اند
انتخابات شورای اس�می کار نيشـکر : و حقوق كارگران مورد تعرض قرار گرفتتپه باز شد  پاي شوراي اسالمي كار به نيشكر هفت

نفـر از  5، با حضور مسئو;ن اداره کار در تاریخ نامعلومی که از کـارگران پنھـان داشـته بودنـدھفت تپه، بوسيله مدیریت آن شرکت و 
به حقوق تھاجمی اقدامی کارفرما با پس از این انتصابات فرمایشی، .  مزدوران حکومتی به عنوان نمایندگان کارگران انتصاب گشتند

در یک اعتراض متقابل از ثبت ساعات خود بر اینک چند روز است که کارگران   .کرده استکارگران از پرداخت مزد اضافه کاری امتناع 
  . ارت حضور و غياب خودداری کرده اندروی ک

علـی نجـاتی و رحـيم بسـحاقی از فعـالين کـارگری و اعضـای سـندیکای کـارگران : حضار دو فعال كارگري شركت نيشكر هفت تپها

 . نيشکر ھفت تپه به دادگاه انق�ب اس�می شھرھای دزفول و شوش احضار شدند
دارد، بـار دیگـر بـه دادگـاه انقـ�ب علی نجاتی از فعالين کارگری که سابقه چندین بازداشت بـه دليـل فعاليـت ھـای صـنفی خـود را 

در بـرگ احضـاریه در . خـرداد در شـعبه مـورد نظـر حاضـر باشـد 27این فعال کارگری باید روز . اس�می شھر اھواز احضار شده است
  .خصوص مورد اتھامی توضيحی داده نشده است

در ھمـين رابطـه و   .کارخانه بازداشـت شـده بـود به اتھام تبليغ عليه نظام و اغتشاش در 1387;زم به ذکر است وی در اسفند ماه 
  . بازگشت به کار به وی اب�غ شد 1388تير  22پس از پيگيریھای مستمر در تاریخ 

خـرداد بـه دادگـاه انقـ�ب شـوش احضـار  27چنين در موردی دیگر رحيم بسحاقی یکی دیگر از فعالين کارگری ھفت تپه در تاریخ  ھم
  .ى نيشکر ھفت تپه از این فعال کارگری عنوان شده است یت مدیران کارخانهدليل احضار وی شکا. شده است

در حاليکه نيروھای سرکوبگر حکومـت سـرمایه بـه علـت تمرکـز بـر درگيـری ھـای .  بسيار متأسف گشتيمھا با شنيدن این خبر *

مـدیران کارخانـه  فـوریو این حقيقت را در عقب نشينی ھای ردن جبھه دیگری نيستند، باز کخيابانی بسيار ضعيف شده و قادر به 
شاھد بودیم، فعا;ن کـارگری مـا قـادر بـه  ...و »  پتروشيمي پلي اتلين کرمانشاه «،»صنایع فلزی یک «تھدید کارگران ھا در مقابل 

مقھـور ایشـان پنداشـته و سـمت و و کـارگران را تھـاجم وضـعيت استفاده از چنين موقعيتی نبوده و ھمچنان حکومت سرمایه را در 
  !بر سازشکار ننگ .سوی تعرضی به مبارزات کارگران نمی دھند

سـالم »نـام یکی از کارگران رسمی شاغل در پا;یشگاه آبادان به :  متري14مرگ كارگر پااليشگاه آبادان در اثر سقوط از ارتفاع 

 .اتفـاق افتـاد) توليـد بنـزین(این حادثه ھنگام انجام کـار در واحـد کـت کراکـر پا;یشـگاه .بر اثر سقوط از ارتفاع درگذشت «آلبوغبيش
در .متری بر روی زمين سـقوط کـرد و در گذشـت ١٣-١۴این کارگر آبادانی که از نيروھای واحد تعميرات این پا;یشگاه است از ارتفاع 

موضوع این حادثه توسط یـک تـيم کارشناسـی در دسـت بررسـی : مسئول روابط عمومی شرکت پا;یش نفت آبادان گفتاین حال 
  .است


