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 ايستادگي و پايداري خبرنگار زنداني باعث آزاد ي وي شد
زندان اوین، روز گذشته محمد حسين ف.حيه زاده خبرنگار زندانی پس از چند روز اعتصاب غذای  350بنابه گزارشات رسيده از بند 

  .دی خود را باز یابدخشک و وخامت وضعيت جسمی اش و انتقال به بھداری زندان اوین و ایستادگی وی باعث گردید که آزا
خبرنگار زندانی محمد حسين ف.حيه زاده که محکوميت وی از مدتی پيش به پایان رسيده بود و چند روزی بود که به زندان اوین 

ميليون تومان  30برگۀ آزادی او اب.غ شده بود ولی بازجویان وزارت اط.عات و حسن زارع دھنوی، آزادی او را منوط به پرداخت مبلغ 
  .کرده بودند

آقای ف.حيه زاده در اعتراض به عدم آزادیش از چند روز پيش اقدام به اعتصاب غذای خشک نمود و به آنھا اع.م کرده بود تا زمان 
شھریور ماه و ضعيت جسمی اش به وخامت گرایيد او را شتابزده  17تا اینکه روز . آزادیش به اعتصاب غذای خود ادامه خواھد داد

در آنجا از او خواسته می شود که به اعتصاب غذایش پایان دھد ولی به آنھا گفت که دوران . زندان اوین منتقل کردند به بھداری
که با خواسته وی برای آزادی موافقت .بازداشتش به پایان رسيده است و تا او را آزاد نکنند او به اعتصاب غذای خود ادامه خواھد 

  .ور ماه پس از آزادی اقدام به شکستن اعتصاب غذای خود نمودشھری 18شد و غروب روز چھارشنبه 
  

 نگراني خامنه اي از حضور معترضان در تظاهرات روز قدس
ی موقعيت  ھای بسيار، مخالفان خود را تھدید کرد و ضمن مقایسه ھای اول نماز با گوشه و کنایه رھبر نظام پس از آنکه در خطبه

ھای دوم با اشاره  را منافق ناميد و تھدید کرد که چشم فتنه را در خواھد آورد، در پایان خطبهمخالفان خود )! ع(خود با امام علی 
ای از حضور مردم در تجمعات سوء  به راھپيمایی روز قدس، خواستار آن شد که این راھپيمایی به تفرقه کشيده نشود و عده

 . استفاده نکنند
فلسطين به شکلی گسترده و به طور یکپارچه در راھپيمایی روز قدس شرکت  خامنه ای از مردم خواست تا به نشانه حمایت از

  .کنند و از شعارھای تفرقه برانگيز بپرھيزند
  

 درگيري و ناآرامي در خميني شهر اصفهان
ماه مبارک رمضان، در خميني شھر، اصفھان اقدام به قمه زني مي کرند، با  21جمعي از افرادي که در شب پنجشنبه مصادف با 

 . نيروھاي انتظامي درگير شدند
نفر تخمين زده مي شد در شامگاه روز پنجشنبه در  500الي  300با وجود تدابير امنيتي و انتظامي ، عده اي که جمعيت آنھا بين 

نفر قمه بدست با ماموران  50الي  30از اين تعداد . ھيبت دسته قمه زني وارد خيابان شريعتي جنوبي، خميني شھر شدند
  . انتظامي درگير شدند که ماموران سعي در متفرق کردن آنھا نمودند

  . گفته مي شود تعدادي از افاغنه ھم در ميان جمعيت آشوبگر اقدام به سنگ پراکني کردند 
  . خوزان خميني شھر بيشترين تعداد افاغنه را در خود جاي داده است محله 

  

  انتقاد كانون صنفي معلمان از ادامه بازداشت يكي از اعضاي اين كانون
شائبه طرح سناریوی ”وی بوده “ که ھمراه با ارعاب خانوده و تفتيش منزل”به گفته نویسندگان اط.عيه شيوه بازداشت اخير وی 

 .اذھان ایجاد کرده استرا در … جدیدی 
کانون صنفی معلمان ایران در اط.عيه ای که در برخی از سایتھای خبری منتشر شده است ادامه بازداشت رسول بداقی ، از 

 .فعاpن حقوق معلمان، را محکوم کرده است
 ”.pن صنفی ایجاد کرده استموجی از نگرانی را در بين فرھنگيان و فعا”در این اط.عيه آمده است که دستگيری آقای بداقی 

اط.عيه کانون صنفی معلمان ایران می گوید که آقای بداقی قب. نيز از سوی مقامات امنيتی بازداشت شده بود اما به گفته 
… شائبه طرح سناریوی جدیدی ”وی بوده “ که ھمراه با ارعاب خانوده و تفتيش منزل”نویسندگان اط.عيه شيوه بازداشت اخير وی 

 ”.ر اذھان ایجاد کرده استرا د
آقای بداعی که از اعضای ھيت مدیره کانون صنفی معلمان .این اط.عيه خواستار آزادی بدون قيد و شرط آقای بداقی شده است

  .است حدود یک ھفته پيش دستگير شد
  

  ادامه تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين
رسيده ،خانواده ھای دستگير شدگان قيام اخير مردم ایران از صبح امروز در مقابل دادگاه انق.ب و زندان اوین تجمع بنابه گزارشات 

 .اعتراضی خود را بر پا کردند و خواستار ازادی فوری و بی قيد وشرط فرزندان و بستگان خود شدند
صبح در مقابل دادگاه انق.ب تجمع  10ھا از حدود ساعت  نفر از خانواده بازداشت شده 80شھريور ماه در حدود  21روز شنبه 

   .كردند و خواھان رسيدگي به وضعيت عزيزانشان و آزادي ھر چه سريعتر آنھا بودند
از طرفي دیگر تعدادي از آزاد شده ھا ھمراه با وك.يشان براي . نفر براي گذاشتن كفالت و وثيقه اع.م شد 8امروز تنھا اسامي  

الت به دادگاه انق.ب مراجعه كردند كه براي رفتن به دفتر حداد با مشك.تي روبرو بودند و ابتدا به آنھا اجازه رفتن به ثبت نامه وك
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دفتر حداد داده نمي شد كه بعد از مدتی طوpنی انتظار توانستند نامه وكالت را ثبت كنند ولی  به وك.ي آنھا خ.صه پرونده جھت 
  .مطالعه به آنھا داده نشد

را در حاليكه وضعيت  نقل و قولھای بين خانواده ھا با نگراني رد و بدل مي شد اين بود كه اخيرا تعدادي از بازداشت شده ھا
  .شبانه در جلوي درب منازلشان رھا مي كنند جسمي مساعدي ندارند

اگر ب.يي سر  مي کردند  و مي گفتندلعن و نفرين  با شنيدن اين صحبت ،خامنه اي و احمدي نژاد را كه پدران و بخصوص مادران  
 .فرزند آنھا بياورند ساكت نمي نشينند و اعتراض خواھند کرد

  .نفر از خانواده بازداشت شده ھا نيز در مقابل زندان اوين تجمع كردند و خواھان م.قات با عزيزان خود بودند 17ھمزمان در حدود 
از گرفتن لباس و پول كه مورد نياز آنھا بود خودداري  ول آورده بودند اما مامورانتعدادي از مادران نيز براي فرزندان خود لباس و پ

مادران با عصبانيت داد زدند كه به آنھا اجازه م.قات نمي دھند پس چگونه . برويد و روز م.قات لباس براي آنھا بياوريد كردند و گفتند
ماموران مدتي خانواده ھا را در انتظار نگه داشتند و به آنھا گفتند بايد با . را به آنھا بدھند  و وسايلي كه مورد نياز آنھاست لباس

  .مسئول زندان تماس بگيرند باpخره با اصرار خانواده ھا لباس و پول از آنھا گرفته شد
  

 مرگ يكي از كارگران اخراجي چيني كرد كرمانشاه
او یکی از کارگران رسمی . ، کارگری به نام شمس اله مرادی بر اثر سکته قلبی در گذشت20/4/88با خبر شدیم که در تاریخ 

از ھمکارانش اخراج نفر دیگر  30سال سابقه کار در این شرکت داشت؛ اما در نوروز امسال، ھمراه  17چينی کرد کرمانشاه بود که 
ما جان باختن این کارگر شریف و زحمتکش را به . طی این چھار ماه، به نامبرده حقوق و یا بيمه بيکاری پرداخت نشده بود. شد

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری:منبع.خانواده و ھمکارانش تسليت می گویيم
  

 زندان عمومي كارون اهواز 6ي به بند وند انتقال پژمان رحيمي و محمد اسماعيل
و محمد اسماعيل ) عضو كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كارگري(روز چھارشتبه ھفته گذشته پژمان رحيمي 

ند مرداد ماه گذشته در محل سكونت حود در شھر اھواز دستگير شده اند، از بازداشتگاه اط.عات اين شھر به ب 26وندي كه در روز 
دقيقه به صورت تلفني با  2تا  1بار و ھر بار مدت  3پژمان رحيمي در طول اين مدت تنھا . زندان عمومي كارون اھواز منتقل شدند 6

اط.عات اھواز طي نماس تلفني با خانواده نامبرده اتھام . خانواده خود صحبت نموده و از داشتن ھر گونه م.قات محروم بوده است
ع.وه بر اين تعدادي از . خمايت از كارگران شوش و ھمكاري با ضد انق.ب مطرح كرده است  لي كلي و مبھموي را به صورت خي

اعضاي انجمن فرھنگي ھنري سايه در اھواز كه رحيمي و اسماعيل وندي از فعاpن و مسئولين آن بودند طي اين مدت به ستاد 
اين در حالي است . و به آن ھا اع.م شد كه اين انجمن غير قانوني ا ستخبري اط.عات احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفتند 

كه انجمن نامبرده يك ان جي او محسوب شده و داراي مجوز رسمي از سوي فرمانداري شھر مي باشد و تا كنون ھيچ اخطار 
  .تكتبي از سوي اين ارگان رسمي يعني فرمانداري دريافت ننموده اس

بايستي   مشخص نگرديده و با توجه به روال متداول در دادگاه انق.ب اس.مي  يمي و اشماعيل ونديتا كنون مورد اتھامي رح
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل :منبع1.توسط شعبه بازپرسي دادگاه نامبرده از آنان بازجويي ديگري به عمل آید

  ھای کارگری
  

  براي اخراج كارگرانبندر عباس  نيرنگ آميز كارفرماي پااليشگاه  شيوه
 86پاpیشگاه در دست احداث بندر عباس به شيوه ای نيرنگ آميز ت.ش دارد تا   بنا بر خبرھای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای

 . نفر از کارگران این پروژه را از کار اخراج کند
نفر نفر از کارگران داد که در آن این کارگران  86پاpیشگاه بندر عباس اوراقی را بدست بنا بر این گزارش روز شبنه چھاردھم شھریور ماه کارفرمای 

کارگاه علت قطع رابطه کاری خود را با پاpیشگاه را استعفا عنوان کرده اند و بر این اساس کارفرما از کارگران خواسته است به قسمتھای مختلف 
  . جھت آوردن برگ تسویه حساب مراجعه کنند

در حالی است که این کارگران چھار ماه است دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و کارفرما در حال حاضر و عليرغم اتخاذ این شيوه برای  این
  . اخراج کارگران به آنان اع.م کرده است پولی برای پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران ندارد

تابستان در این پاpیشگاه مشغول به کار بوده اند و اغلب آنان به علت شدت کار و گرما بارھا در حين بنا بر اظھار این کارگران آنان در گرمای شدید 
فرما در کار از ھوش رفته اند اما با بھتر شدن ھوا و نزدیک شدن پایان کارھای کشاورزی و ھجوم کارگران بيکار از نقاط مختلف به بندر عباس، کار

، کارگران دیگری را با دستمزدھای بسيار پایين به استخدام در آورد و در این راستا طی روزھای گذشته اقدام به ت.ش است با اخراج این کارگران
  . نفر کارگر جدید با دستمزدھای بسيار پایين کرده است 36  استخدام

کارگران را تھدید به استفاده از نيروھای انتظامی   اب.بنا بر این گزارش این کارگران تا امروز در مقابل کارفرما ایستادگی کرده اند و کارفرما نيز متق
اما کارگران به این تھدیدات کارفرما وقعی ننھاده اند و خواھان عمل کارفرما به قراردادی . و امنيتی جھت اخراج کارگران از محيط کار کرده است

  . ھستند که با کارگران بسته است
کار در پاpیشگاه بندر عباس قرارداد بسته اند و کارفرما ت.ش دارد با تحميل استعفا به کارگران، آنان را از این کارگران بمدت یکسال با کارفرما برای 

  . و کارگران جدیدی را با دستمزدھای بسيار پایين تر به استخدام در بياورد کار خود اخراج 
غول کار ھستند و کارگران معترض طی روزھای گذشته برای نفر کارگر مش p1600زم به یاد آوری است است در این پاpیشگاه ھم اکنون 

اتحادیه آزاد  :عمنب. ایستادگی در مقابل کارفرما اقدام به انتخاب نماینده کرده و مصمم ھستند متحدانه در مقابل اخراج خود ایستادگی کنند
  کارگران ایران

 


