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 در راه استي گسترده بيكارپاييز از آغاز  :كارگران ايران خودرو و ايرالكوهشدار به 
رکود . شد ورشکستگی احتمالی ایران خوردو موجب بيکاری تعداد زیادی از کارگران وفعا�ن صنعت خودرو در این کشور خواھد

در .کاری گسترده ای در کشور را در پی خواھد داشترات منفی بسياری بر بازار کار ایران خواھد گذاشت وموج بيصنعت خودرو اث
بازار بورس خودرو ونمایشگاه اتومبيل وبه ,حال حاضر جدا از شرکت ھای وابسته به صنعت خودرو مانند شرکت ھای قطعه ساز

ر رکود بازار خرید فروش خودرو بخش مھمی از بازار کار کشور را به خود اختصاص داده است که در صورت رکود این بازار در کنا
دیگ 70ھمچنين بنا به گزارشات موثقی از ایرالکو،این کارخانه قصد دارد تعداد . مسکن بيکاری روز به روز بيشتر وافزونتر خواھد شد

این کارخانه تا  2و1اما اخبار تکميلی تری حاکی از آن است که خط توليد .صنعتی را به دليل مشکJت اقتصادی اش تعطيل کند 
  .اه تعطيل خواھد شد و با این شرایط کارگران بسياری بيکار و به سيل اعتراضات ميپيوندندپایان مھرم

 عدم پرداخت حقوق كارگران / البرزچيني توقف توليد در كارخانه :شهريور 
کارخانه  .گرفت با افزايش مشکJت کارخانه چينی البرز و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران اين واحد توليدی در آستانه تعطيلی قرار

چينی البزر که در شھر صنعتی البرز واقع شده به دليل کمبود نقدينگي، سومديريت و کاھش کيفيت توليد و قديمی بودن تجھيزات 
روز است که توليد آن نيز متوقف شده  17آن بيش از دو ماه است که در پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل شده و حدود 

دی که توليدکننده انواع ظروف چينی است و عJوه بر تامين نياز داخلی محصو�ت خود را به کشورھای عراق، اين واحد تولي .است
سوريه و آذربايجان نيز صادر می کرد به دليل بی توجھی مديران واحد و صاحبان اصلی دچار مشکJت مالی شده و روند توليد آن 

  .دچار مشکJت عديده شده است
ارگران شاغل اين واحد توليدی در دو ماه اخير موجب شد تا کارگران با حضور در استانداری نسبت به روند عدم پرداخت حقوق ک

  .موجود اعتراض کرده و خواستار رسيدگی مسئو�ن به وضعيت خود شوند
پاداش شب عيد نگرانی تن از کارگران زن و مرد کارخانه چينی البرز ضمن انتقاد از عدم پرداخت حقوق و اضافه کار و  300بيش از 

کارگران ھمچنين خواستار توجه و رسيدگی مسئو�ن سازمان صنايع و  .خود را از تعطيلی کارخانه و افزايش مشکJت ابراز داشتند
  .معادن، اداره کار و استاندار قزوين به مشکJت خود شدند

بابت سه ماه اضافه کار خود و نيز عيدی و پاداش سال مدت دو ماه است که حقوق نگرفته و : تعدادی از کارگران بJتکليف گفتند
نفر از افراد خاص  40نفر کارگر دارد اما اخيرا بيش از  400اين شرکت بيش از : يک کارگر زن اظھار داشت .قبل نيز طلبکار ھستيم

از چھار تا ھفت ميليون تومان که نيمی از آنھا بازنشسته ھستند با روابط خاصی وارد مجموعه شده و بدون آشنايی با نحوه توليد 
حقوق ماھانه دريافت می کنند که اين مسئله و سوء مديريت موجب کاھش توليد و عدم فروش محصول و افزايش بدھی ھا شده 

ميليارد تومان وام گرفته اند اما در جای ديگری سرمايه گذاری  20مديران مجموعه تاکنون بيش از : کارگر ديگری نيز ادامه داد .است
وی  .کرده اند و از پرداخت حقوق کارگران عاجز مانده اند و درصددند با رھا کردن واحد آن را ورشکسته قلمداد و وامھای کJن بگيرند

توليد کارخانه از چند روز پيش به طور کامل متوقف شده که اين کار موجب شده واحد در پرداخت ھزينه آب، برق و تلفن و : افزود
کارگر ديگری نيز  .ا مشکل مواجه شود و افزايش بدھی ھا و توقف توليد آينده واحد را نگران کننده خواھد کردساير ھزينه ھا ھم ب

در چند ماه اخير اين دومين بار است که در مقابل استانداری تجمع می کنيم اما تاکنون کسی به مشکJت ما رسيدگی : گفت
   .نکرده است

 شركت شيشه مينا انجاميدبه اعتراض كارگران  كارگر دو  اخراج 
روز پنج شنبه دوازدھم شھريور كارگران خشمگين پيمانی شركت شيشه مينا كه حقوقشان را دريافت نكرده بودند به نمایندگی 

دو كارگر كه مشكJت معيشتي به آنھا بسيار فشار , باقی کارکنان پيمانی نزد پيمانکار مربوطه رفته و شروع به اعتراض ميكنند 
این اقدام به خشمگين تر شدن .  ود با لحن تندي با پيمانكار صحبت ميكند كه به آنھا گفته ميشود ازشركت اخراج ھستيدآورده ب

ام شھریور حقوقشان را دریافت نکرده و کارگران اخراجی به کار  14کارگران انجاميد و ایشان پيمانکار را تھدید کردند که اگر تا شنبه 
 .تِ دیگری خواھند زدباز نگردند دست به اقداما

  ترس مسئوالن از بازگشت دانشجويان به خوابگاه ها
  .با بازگشایی مجدد کوی دانشگاه برای برگزاری امتحانات معوقه خردادماه ،دانشجویان به تدريج از راه می رسند

کوی خوابگاھھا را برای اسکان در حالی که قرار است از روز شنبه آینده برگزاری امتحانات معوقه آغاز شود اما ھنوز مسئولين 
  .و دانشجویان برای مستقر شدن در ساختمان ھا با مشکل روبرو می شوند .دانشجویان آماده نکرده اند

با ,شھریور تعداد زیادي از دانشجویان شھرستانی که خود را از نقاط دور و نزدیک به کوی رسانده بودند  12صبح امروز پنچ شنبه 
به طوری که به صورت گروھی به  .مان ھا روبرو شدند، این موضوع باعت اعتراض شدید دانشجویان شددرب ھای بسته ی ساخت

و تھدید کردند اگر در اسرع وقت خوابگاھھا باز نشود  .سرپرستی کوی مراجعه کرده و به این اقدام مسئولين کوی اعتراض کردند
با این  .پرستی قول داد مشکل آنھا را در کم ترین زمان ممکن حل کندتجمع اعتراض آميز برگزار خواھند کرد که با اين تھدید ؛سر

صبح منتظر بازگشایی ساختمان ھا بمانند این امر موجب نارضایتی شدید  10وجود دانشجویان مجبور شدند تا حدود ساعت 
  .دانشجويان شده است

سئو�ن دانشگاه فردوسی مشھد دستور در ھفته گذشته مھمچنين خبرھای رسيده از دانشگاه فردوسی مشھد حاکيست که 
تخليه خوابگاھھای این دانشگاه را به بھانه از بين بردن سوسک و ساس ھای موجود در اتاق ھا صادر کردند با توجه به اینکه این 

خوابگاه ھا مدت ھشت سال است که فراموش شده اند و ھيچ گونه سم زدایی در آنھا صورت نگرفته است،این موضوع از نظر 
دانشجویان ساکن در خوابگاه بسيار مشکوک به نظر می رسيد،دانشجویان فکر می کنند این کار را برای کار گذاشتن وسايل 
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از اینرو حاضر به ترک اتاق ھا نبودند، ولی سرانجام تحت فشار ریاست دانشگاه  .شنود و جاسوسی در خوابگاھھا انجام می دھند
ریاست دانشگاه برای جلوگيری از روی دادن ھرگونه اعتراض احتمالی حاضر شده تا زمان آماده  .مجبور به تخليه اتاق ھا شدند

این موضوع شک دانشجویان در مورد مشکوک بودن این کار  ,سازی اتاق ھا ؛دانشجویان را حتی در اتاق ھای یک نفره اسکان دھد
  .را دوچندان کرده است

  فر جوادي امير آزادي راه جانباخته چهلم مراسم در مردم چشمگير حضور

نفر در منزل جانباخته راه آزادی، امير جوادی فر گردھم آمدند تا در چھلمين روز از جانباختن اش، یاد او را  300شب گذشته بيش از 
در طول مراسم کليپ ھای مختلفی که کودکی تا روز جانباخته گی اش را به تصویر کشيده بود، ھمچنين کليپ . زنده نگه دارند
مبارزات اخير مردم توسط ویدئو پروژکتور پخش ميشد و حاضران نيز با روشن کردن شمع و سر دادن سرودھای ھای دیگری از 

در این مراسم ھمچنين فيلمی از مراسم گراميداشت اینفرزند راستين مردم که در شھر پاریس . حماسی با آن ھمراھی ميکردند
  .در این مراسم یاد شد  سھراب و تمامی جانباختگان راه آزادی نيز از ندا، .برگزار شده بود، برای حاضران به نمایش درآمد

در ادامه، پدر امير جوادی فر ضمن تشکر از ھمه حاضران از دوستان پسرش و ھمسایه ھا و اھالی محل که در این چھل روز آنھا را 
از آنجا که در مراسم ھفتمين روز جانباختگیِ : او ھمچنين به خبرنگار ما گفت. تنھا نگذاشته و با آنھا ھمدردی کرده اند، تشکر کرد

پسرم، نيروھای امنيتی با حضور بر سر مزار او اجازه برگزاری مراسم را آنطور که ما ميخواستيم، ندادند؛ برای چھلم امير برنامه 
 .ضر خواھد شداما دوستداران امير در روزھای آینده بر سر مزار او حا. رسمی برای حضور در بھشت زھرا نخواھيم داشت
پس از شکنجه ھای غيرانسانی در بازداشتگاه   تير بازداشت شد و 18امير جوادی فر دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین در روز 

  .او که مادر خود را سال ھا پيش از دست داده بود با پدر و تنھا برادرش زندگی ميکرد. کھریزک جان سپرد

 ترض بازداشت شدگان خانواده هاي معحمله نيروهاي انتظامي به 

نيروھای انتظامی و امنيتی به تجمع کنندگانی که برای برگزاری مراسم افطار به دعوت سازمان دانش آموختگان ایران در مقابل 
 .درب اصلی زندان اوین حاضر شده بودند، حمله کردند

محوطه روبروی زندان اوین حاضر شده بودند، ھا تن از ماموران امنيتی که از چند ساعت پيش از اذان مغرب در  به گزارش دهبنا 
ھای زندانيان  ھمزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار ھنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت و تعدادی از خانواده

وین را ھای افطار پھن شده در مقابل زندان ا ھا و اعمال خشونت سفره ھای خود را پھن کردند با ھجوم به آن سياسی سفره
 .برچيدند

این اقدام نيروھای انتظامی و امنيتی که ھمزمان با پخش اذان مغرب و ھنگام افطار توام با اھانت به حاضران صورت گرفت، با 
دارانی را که در کنار  اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم مواجه شد که نيروھای انتظامی با توسل به خشونت برخی روزه

 .سته بودند به روی زمين کشاندند و آنھا را از محل دور کردندھای افطار نش سفره
ھا حاکی است که تا ساعتی پس از افطار نيروھای انتظامی از ھرگونه توقف صدھا نفر از شھروندان که قصد داشتند به  گزارش

يت، تعدادی از حاضران با حضور درپی متفرق کردن جمع.این مراسم بپيوندند در مقابل درب اصلی زندان اوین جلوگيری بعمل آوردند
ھای افطار خود را پھن کرده و در کنار خانواده زندانيان سياسی  در کنار اتوبان یادگار امام و در فاصله چند صدمتری زندان اوین سفره

راسم پيوسته ھای شھروندان عادی که با تھيه غذا به صورت خودجوش به این م حضور تعدادی از خانواده.روزه خود را افطار کردند
 .بودند از نکات جالب توجه بود

 پاك كردن شعارهاي ضد حكومتي دليل اصلي شست وشوي برج آزادي

 ٩این طرح با ھماھنگی شھرداری منطقه . پس از بيست سال شستشو و مرمت شد دیروز سه شنبه دھم شھریور ماه برج آزادی
  .ميليون تومان انجام شد ۴٠٠تھران و با ھزینه ای معادل 

اگرچه رسانه ھا از انگيزه واقعی این کار سخنی نگفته اند، اما بدون شک می توان یکی از د�یل اصلی آن را نوشته شدن 
پس از شدت یافتن  .دانستشعارھای ضد حکومتی جوانان آزاده کشور در طول قيام آزادی خواھانه ملت ایران بعد از انتخابات 

یکی از این روش ھا ,از ھر روشی برای ابراز مخالفت با کودتاچيان استفاده می کردند سرکوب مردم توسط نظام دیکتاتوری؛ مردم
برج ,در جریان تبليغات انتخابات و پس از آن در جریان قيام مردم عليه کودتاچيان ,نوشتن شعارھای سياسی و ضد حکومتی بود

ن برج عظيم شعارھای سياسی که اکثرا ضد به طوری که در بيشتر سطح ای,آزادی محلی برای نوشتن شعارھای سياسی بود
حکومتی ھم ھستند به چشم می خورد و کودتاچيان مجبور شدند بعد از بيست سال به بھانه شست وشو و تعمير ؛ به سراغ 

   .برج رفته و شعارھای ضد حکومتی بر روی آن را پاک کنند

  پيرو آئين بهائيت در سنندج يك سال حبس براي 
ئوفی پيرو آیين بھایت در سنندج که مدتی پيش توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود به اتھام ترویج و ذبيح هللا ر: سنندج

  . تبليغ آیين بھائيت به یکسال حبس تعزیری درشھرستان بناب محکوم گردید
سنندج به اتھاماتش ذبيح هللا رئوفی که در شعبه اول دادگاه انقJب اسJمی شھرستان : خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

رسيدگی شد به اتھام ترویج و تبليغ آیين بھائيت به یکسال حبس تعزیری درشھرستان بناب بدون داشتن وکيل محکوم شده 
  .است

که به  خانواده این شھروند سنندجی با اظھار نگرانی نسبت به وضعيت وی اظھار داشتند اتھاماتی را که متوجه ما به عنوان این
  .ایم ایم کذب است و تنھا در چارچوب خانواده و انجام فرایض دینی مشغول بوده غ آیين بھائيت در سنندج پرداختهترویج و تبلي

  .اند که دستگاه قضایی با تجدیدنظر در حکم نامبرده زمينه آزادی وی را فراھم نمایند خانواده ذبيح هللا رئوفی اظھار اميدواری نموده


