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  ا با خاك يكسان كردندسالن غذاخوري ركارگران شركت واگن پارس   
نمادین تمام شيشه ھا، ميزھا،صندليھا، تابلوھا و دیگر وسایل  کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و چندین اعتراضامروز 

ميزھا قبل از صرف نھار شروع شد و به دليل بی  این اعتراض از حرکت ساده ی کوبيدن قاشقھا بر روی. این کارخانه را شکستند سالن غذاخوری
 .تھدید کارگران توسط حراست این کارخانه به خشونت کشيده شد دیران این شرکت وتوجھی م

شرکت آذر آب نيز به زودی رسما اعEم ورشکستگی  Dزم به ذکر است دو کارخانه ی مھم دیگر کشور یعنی شرکت ماشين سازی اراک و
کارخانه را به تاخير اندخته تا از  تا اعEم ورشکستگی این دو امنيتی مدیران این دو شرکت در تEش ھستند به دستور مقامات. خواھند کرد

 .این دو کارخانه با دیگر کارخانه ھای ورشکسته جلوگيری کنند ھمزمان شدن اعتراضات کارگری احتمالی در
سال سابقه ی کار  15يش از کارگران ماھر قراردادی با ب کارخانه ھای بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نيروھای قراردادی خود ھستند و حتی تمام

اند که با قبول بازنشستگی پيش از  مدیران غولھای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده. قرار دارند نيز در بين اخراجی ھا
 موعد از کارخانه ھا خارج شوند

 تحصن كارگران هفت تپه

ھنگامی که نمایندگان . با صدای سوت کارگران آغاز گردید این تحصن. در محل کارخانه دست به تحصن زدند 16کارگران این شرکت روز جمعه 
حاD می خواھيد  داده و شما را انتخاب کرده که خواستند در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اینکه چه کسی به شما رای شورای فرمایشی

 .شعارھایی نيز عليه مسوول کارت زنی داده شد. مداخله را به آنھا نداده اند مداخله کنيد، اجازه ی
 :خواسته ھای گارگران در این اعتراض به شرح زیر است

 اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدھا و حقوق ھا.       1
 Eتی در نحوه و ميزان پرداخت دستمزد اضافهمشک(حل شدن مساله اضافه کار      2 .

 (کاری ھا برای کارگران وجود دارد
 این مساله روال عادی این واحد توليدی نبوده است. زدن کارت ورود و خروج.       3

 از. و اکنون که این طرح اجرا می شود برای کارگران مشکEتی پيش آمده است
 سال که فصل برداشت نيست، کارگرانجمله اینکه روزھای جمعه در ماه ھایی از 

 تا ساعت ده در کارخانه حاضر بوده و سپس به منازل خود برميگشتند اما با
 اجرای این طرح مجبورند روزھای جمعه ھم تا پایان ساعت اداری در محل کار

 در نتيجه از تنھا فرصت برای بودن با خانواده ھایشان. خود باقی بمانند
 .محروم می شوند

 این کارگران با تEش سندیکا قرار بود. جلوگيری از اخراج کارگران موقت      4 .
  .رسمی شوند اما اکنون به دستور مقامات باDتر تھدید به اخراج شده اند

  شهروندان سراواني به آلودگي ناشي از كارگاه هاي توليدي در مركزشهر اعتراض
برشكاري در درب منازلشان و در پر رفت امد ترين  ي وجوشكار, سراواني كه از آلودگي ناشي از كارگاھھاي كابينت سازي ، نقاشي  شھروندان

كارگاھھا به خارج از شھر و  با حضور در اداره محيط زيست اين شھرستان خواستار انتقال ھر چه سريع تر اين نقاط شھر به تنگ امده بودند
  . شھرك ھاي صنعتي شدند

  . مسئوليت اين امر از سر خود راداشتند متعدد قصد رد كردن گفتني است مسئولن اين اداره با پاسكاري ھاي
نمونه ناقض حقوق شھروندي ميباشد كه از سالھا پيش تا  آلودگي ھاي صوتي و محيطي در شھرھاي سيستان و بلوچستان جزو اصلي ترين

  . مسئوDن مواجه شده است كنون بابي توجھي

 رسيد سه گانه آموزش وپرورش كرمانشاهبه نواحي  تادكو
بر پایه . گانه سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه حکایت دارد بھای سياسی در نواحی سهگزارشھای مستند وموثق از کنار گذاشتن وتسویه حسا

ومدیران مدارس در سطح نواحی سه گانه سازمان  مشاوران -کارشناسان -بعد از انتخابات ریاست جمھوری برخی از معاونين  این گزارش اخيرا
آموزش وپرورش توسط رشيدی نسب  ٢این گزارش می افزاید در ناحيه . اند  مسئوليت ھایشان کنار گذاشته شده آموزش وپرورش کرمانشاه از

آموزش وپرورش نيز خبر می  ٣در ناحيه . مدارس اعم از خانمھا وآقایان از مسئوليتشان برکنار شده اند  نفر از مدیران ١٨معاون آن اداره بيش از 
 تھيه شده است که این افراد از سمت ھایشان کنار گذاشته خواھند شد ویا با نفره از مدیران وکارشناسان آن اداره ۴٠رسد ليستی 

را وادار به  ٣حسابھای سياسی یکی از کارشناسان ناحيه  بطوریکه اخيرا تسویه. بازنشستگی پيش از موعد وتحميلی روبرو خواھند شد 
خسارات جبران ناپذیری بر آموزش  سال گذشته موجب ۴طول این نگرش سياسی یک جانبه در .پيش از موعد نموده اند  استعفا وبازنشستگی

بود ودDیل آن ھم  بازنشسته شد به مدت دو سال ناحيه یک فاقد ریيس ١پرنو از ناحيه ... ماشا ا فرزندان این استان شده است به گونه ای که
جریان  درصد فرھنگيان استان در ٨٠ا شدت یافت که بيش از این برخورد ھا از آنج . نبود مدیر توانمنددر طيف اصولگرایان در آموزش وپرورش بود

به ذکر است فرھنگيان استان کرمانشاه از ھمبستگی سياسی  Dزم. رقابتھای انتخاباتی ریاست جمھوری از احمدی نژاد حمایت نکردند 
  .نفی فرھنگيان بسيار حائز اھميت بوده استص استان برخوردارند که در چند ساله اخير فعاليت ھای آنھا حول محور کانون وفرھنگی خاصی در

  تداوم اعتراضات خانواده هاي بازداشت شدگان
 )ن در مقابل دادگاه انقEب تجمع خانواده ھاي دستگيرشدگا( دوماه است كه از فرزندانمان خبر نداريم 

خانواده ھا از بEتكليفي وعدم مEقات .انقEب تجمع كردند  امروز چھارشنبه در مقابل دادگاه, نفر از خانواده بازداشت شدگان 120از  بيش
اعتراضات خود را نسبت به خامنه اي و احمدي نژاد  ھرروز كه ميگذرد خانواده ھا فرياد.خشمگين و خواھان آزادي آنھا بودند عزيزانشان به شدت
  .شدت می بخشند

گرفتند اما كسي جوابگوي آنھا نبود و دستياران قاضي حداد سر  برخي خانواده ھا براي پيگيري وضعيت عزيزان خود با دفتر حداد تماس مي
خانواده ھا متعاقبا .خودمان با شما تماس مي گيريم  خبري شد مافرياد مي زدند كه چقدر اينجا مي آييد برويد خانه ھايتان ھر وقت  خانواده ھا

فرزندانمان خبر نداريم مرده اند يا زنده  حقي سر ما داد مي كشيد ما مادر ھستيم پدر ھستيم دو ماه است كه از وضعيت اعتراض ميكردند به چه
  .بدھد ؟ ھيچ كس ھم حاضر نيست به ما جواب
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  ترانه، جانباخته راه آزادينامه ي پس از مرگ 
، ترانه.  نوشته شده است اخيرا خبرگزاری فارس وابسته به کودتاچيان نامه ای را منتشر ساخته است که بقول خودشان توسط ترانه موسوی

در   .شدکشف ن کرج و قزوین ش در بيابانھای بيسوخته ا جسد» بازجویانش«دختر جانباخته ای که پس از ضرب و شتم و تجاوز وحشيانه مکرر 
و داستان مرگ من شایعه ای .  ھيچ اتفاقی برایم نيافتاده است. و زنده و سالم می باشم.  من ترانه موسوی ام«این نامه نوشته است که 

  ».است که دشمنان نظام ساخته اند
پس از گذشت نزديک به سه . طراف مسجد قبا در خيابان شريعتي تھران از سوي مأموران حکومتي دستگير شددر ا 88ترانه موسوي ھفتم تير 

اين افراد تصادف در حومه خيابان . ھفته، افرادي ناشناس با مادر او تماس گرفته و از بستري بودن او در بيمارستان امام خميني کرج خبر دادند
 .اند ل بستري بودن وي در بيمارستان عنوان و تأکيد کردهشريعتي و پارگي رحم و مقعد را دلي

نيروھاي ضد شورش و لباس شحصي روز ھفتم تير من و تعدادي از « : گويد يک شاھد عيني که روز ھفتم تير دستگير شده بود، مي
برخي از دستگيرشدگان را . حي ما پرداختندھايي به ساختماني در اطراف ميدان نوبنياد بردند و به آزار جسمي و رو دستگيرشدگان را سوار بر ون

پوش بود و  اندام و شيک او دختري زيبا، خوش. ترانه در ميان ما بود. در ھمان بعداز ظھر به زندان اوين منتقل کردند اما من و بقيه را آزاد کردند
ردند و تعدادي را نيز پيش از آزادي ما به جاھاي من و تعدادي را ھمان شب آزاد ک. ھايش سبز بود چشم. اش از ھمه بيشتر طول کشيد بازجويي

پدر ترانه موسوي » .جا نگه داشتند و حتا به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگيرد اما نيروھاي لباس شخصي ترانه را ھمان. ديگري فرستادند
 .ناراحتي قلبي دارد و پس از ناپديد شدن تنھا فرزندش در خانه بستري شده است

  ي كيانوش آسا تهديد و تشديد فشار امنيتي بر خانواده

. ی کيانوش آسا برای عمل به آنچه پرھيز از اغتشاش ناميده شده از سوی مٱموران امنيتی تحت فشار قرار دارند طی روزھای اخير خانواده
ریان تظاھرات کيانوش آسا متولد کرمانشاه، دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته مھندسی شيمی در دانشگاه علم و صنعت ایران در ج

. اش شناسایی شد در سردخانهٔ پزشکی قانونی توسط خانواده ١٣٨٨تير ماه  ٣در ميدان آزادی تھران ناپدید و روز  ١٣٨٨خرداد  ٢۵روز دوشنبه 
اک سپرده باغ فردوس کرمانشاه به خ 12پEک  58تير در قطعه  ٧پيکر وی در اثر اصابت گلوله توسط افراد لباس شخصی جان باخته، در تاریخ 

 .شد
کنندگان  مرداد ماه جاری و در جریان مراسم بزرگذاشت چھلمين روز درگذشت وی نيروی انتظامی به ضرب و شتم شرکت 15پنجشنبه گذشته، 

 .کم ده نفر را بازداشت نمود در مراسم و استفاده از اسپری فلفل برداخت و دست
ی خود در دفتر پليس امنيت در سه روز اخير خبر  ارھای امنيتی از حضور خانوادهکامران آسا، برادر کيانوش آسا ضمن اشاره به تشدید فش

امروز، چھارشنبه اخباری . آقای آسا صبح امروز به دادگاه انقEب کرمانشاه احضار شده و جھت اخذ تعھد با تھدیداتی مواجه شده است. دھد می
 .احتمال بازداشت وی در شامگاه دوشنبه منتشر شد، این امر تا زمان تنظيم این اطEعيه صحت نداردمبنی بر 

در  :افزاید این گزارش می. اند ی وی تحت فشار قرار گرفته شدگان مراسم چھلم جھت انجام اعتراف عليه خانواده به گفته منابع آگاه بازداشت
نواده به عنوان عامل اغتشاش اتھام ترغيب سایرین برای سر دادن شعارھای ضد نظام به آنان وارد شده ھای بازجویی با نام بردن از این خا برگه
 .است

 معلم بلوچ 15هجوم نيروهاي امنيتي و بازداشت 

ی نامعلومی منتقل  معلم بلوچ سنی را در شھر زاھدان دستگير کرده و به نقطه 15نيروھای امنيتی، طی دو روز گذشته با ھجوم به منازل، 
  .اند کرده

ی نامعلومی منتقل  نقطهو به  معلم بلوچ سنی را در شھر زاھدان دستگير کرده 15نيروھای امنيتی، طی دو روز گذشته با ھجوم به منازل، 
تن از معلمان  15حرمتی به زنان و کودکان،  به گزارش مجموعه فعاDن حقوق بشر در ایران، نيروھای امنيتی با یورش به منازل مردم و بی.اند کرده

  .خود به مکان نامعلومی برده اند و دبيران مدارس را در شھر زاھدان با
چنين از  ھم. ھا نشده است ی آن گوی خانواده ھا در دست نيست و ھيچ نھادی نيز پاسخ داری آن ھا و مکان نگه ت آنتا کنون ھيچ اطEعی از وضعي

  .گان نيز اطEعی در دست نيست شدهاتھام دستگير 
ھا به اتھامات ناروا و  يرستانچنان رو به افزایش است، احتمال دارد معلمان ودبيران مدارس و دب که فشارھا بر اقليت ملی بلوچ ھم با توجه به این

 .گزارشات تکميلی در این رابطه منتشر خواھد شد. بی اساسی محاکمه شوند

  نياز به مداواي يك زنداني كرد در زندان اروميه
 .اروميه ، به علت وجود پEتين دریکی از پاھایش ، نياز به مداوا در خارج از زندان دارد داودی زندانی کرد زندان) مصطفی ( کيوان 
داودی حدود یک سال پيش در سه راه دارلک از روستاھای اطراف مھاباد بازداشت شد وبه اتھام ھمکاری با یکی از احزاب ) مصطفی  )کيوان 

 .گردیدمخالف از طرف دادگاه انقEب ، به ده سال حبس محکوم 
 .این زندانی چندین بار تقاضای اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان را نموده ، که تا کنون با درخواست وی موافت نشده است

  مبارزات مردم ايران رنگين كمانپر رنگ تر شدن سرخ در 
يرنده احزاب سياسی، سازمانھا، نھادھای زنان، و فعالين دربرگ شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران یک نھاد غير حزبی است که

ای ایرانيان آزادیخواه در خارج کشور  ھدف شورا شکل دادن به قطبی اجتماعی و چپ برای سازماندھی توده. کمونيست است مستقل چپ و
. آگاھانه جانبدار است نيست، شورا" ھمه با ھم"ایران و آینده سياسی آن بيطرف نيست، طرفدار  شورا در قبال رویدادھای سياسی. است

 .برای تقویت مبارزات سوسياليستی و آلترناتيو کارگری در ایران تEش ميکند شورا بعنوان یک نھاد فرا حزبی ضد کليت جمھوری اسEمی
ابات جمھوری اسEمی با نام دستکم قبل از مضحکه انتخ این نھاد در ماھھای گذشته و. شورا با اعEم موجودیت آن شروع نشده است فعاليتھای

سند (اصول و موازین حاکم به کار  ضمن تصویب 2009اوت  6مجمع عمومی ستاد در تاریخ . فعاليت داشت" مردم ایران ستاد حمایت از مبارزات"
پروژه ھا از برنامه ھای . رفت اھدشورا، مضاف بر برپائی اجتماعات و ميتينگھا، در قالب پروژه ھا پيش خو فعاليتھای.نام خود را تغيير داد) ضميمه

ھمسو با  برخواھد گرفت که توسط بخشھائی از اعضای شورا و ھمينطور نھادھا و غير اعضا سياسی و فرھنگی تا کمپينھای مختلف را در
ای ایجاد فضائی شورا بر. عمومی و اراده و رای جمعی اعضای آن است اساس کار شورا اتکا به مجمع. سياستھای کلی شورا پيش خواھد رفت

کرد و در جھت تقویت مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران در داخل و  محترمانه و آزادمنشانه، که بتوان خEقيتھا و توانائيھای مختلف را شکوفا بشدت
  .گرفت، تEش ميکند خارج بخدمت


