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 ) ايرالكو(تجمع واعتصاب كارگران شركت آلومينيوم اراك 
در اعتراض به عدم پرداخت برخی ) امروز(منابع کارگری به اين پايگاه گزارش داده اند کارگران شرکت آلومينيوم اراک روز دوشنبه 

   .و ھمچنين عدم توزيع لباس مخصوص کار خود در شرکت تجمع کرده اند 88مزايای خود در حقوق پرداختی شھريور ماه 
  . مع و اعتصاب کارگری ادامه دارداين تج) صبح 11ساعت ? شھريور  30دوشنبه (رش تا لحظه تنظيم اين گزا

بنا به گفته منابع کارگری کارگران ايرالکو با تجمع در قسمت بارگيری شرکت و توقف فرآيند بارگيری محصوHت ايرالکو خواستار 
  . مان برای ھر کارگر شده اندھزار تو 250پرداخت مزايای خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان 

در ظرف چند روز آينده بنا به اين گزارش مرتضی مرجانی ؛ مدير عامل ايرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت اين مزايا را 
  . داده است

ن شرکت که به ادعای اين در حالی است که کارگران به فشارھای مسئولين استانی برای بستن کارخانه قديم توليد آلومينيوم اي
  . وHن آHينده است اعتراض دارندمسئ

در ھمين حال عيسی رضايی ؛ رئيس ھئيت مديره شرکت مھر اقتصاد ايرانيان که وابسته به بسيج است چندی پيش از مشک\ت 
  . صدھا کارگر شرکت خبر داده بود مالی شرکت و احتمال اخراج

اراک . و فرمانده سابق سپاه است 88محسن رضايی ؛ نامزد انتخابات رياست جمھوری به گفته کارگران ايرالکو وی از بستگان 
 .تايمز قادر به تاييد و يا تکذيب اين ادعا نيست

  شهريور 27تجمع اعتراضي خانواده ها و ليست اسامي تعدادي از دستگير شدگان 
شھریور ھستند از صبح امروز در  27بنابه گزارشات رسيده تعداد زیادی از خانواده ھای دستگير شدگان که اکثرا خانواده ھای 

  .ط\ع یافتن از عزیزان خود و آزادی آنھا ھستندآنھا خواستار ا.مقابل دادگاه انق\ب و زندان اوین دست به تجمع اعتراضی  زدند
 27نفر از خانواده ھاي بازداشت شده ھا كه اكثرا خانواده بازداشت شده ھاي روز جمعه  100بيش از  ماه شھريور 30روز دوشنبه 

ت عزيزانشان و مكان و خواھان آزادي و با خبر شدن از وضعياعتراضی زدند  تجمع دست به شھريور بودند در مقابل دادگاه انق\ب
   . اسامي اين بازداشت شده ھا ھنوز از طرف دادگاه انق\ب تاييد نشده.نگھداري آنھا بودند

بازداشت شده ھا تا چند روز بعد از بازداشت است  یماآزار خانواده ھا عدم تاييد اس اذیت و يكي از شيوه ھاي دادگاه انق\ب براي
آزار  اذیت و دادگاه انق\ب برايدیگر  شيوه ھاي ھمچنين .روي خ\نواده ھا مي شودكه باعث نگراني و فشار روحي مضاعف 

خانواده ھا به خصوص مادران اين است كه وقتي مادران براي گرفتن استع\م رايانه اي و تاييد اسم فرزند خود به عنوان بازداشتي 
دادگاه انق\ب شناسنامه مادر را قبول نمي كند و مي گويد  دنبه دادگاه انق\ب مراجعه مي كند و شناسنامه خود را ارائه مي دھ

بايد شناسنامه پدر بازداشتي و يا شناسنامه خود بازداشتي ارائه شود در صورتي نام بازداشت شده به عنوان فرزند در 
به خانه بر گردند و  و با توجه به مسافت ھاي طوHني در تھران مادران مجبور ھستند با نگراني.شناسنامه مادر ثبت شده است 

گفته مي  بازداشتي ھاي جديد امروز به خانواده .روز بعد با شناسنامه پدر و يا خود بازداشتي مراجعه كنند تا جوابي دريافت كنند
  .و بدین طریق ازپاسخگویی به خانواده ھا خوداری می کردند توانيد بكنيد اينجا ھيچ كاري نمي شد برويد خانه

تا شايد اسامي بازداشت شده ھا در آنجا اع\م شود كه آنجا  مراجعه کردندزندان اوين  اين خانواده ھا بهتعدادي ديگر از  
با خانواده خود تماس گرفته اند  ھيچ كدام از بازداشتي ھا تاييد نشد تعدادي از اين بازداشت شده ھا بعد از دستگيري اسامي ھم

كه عدم اط\ع خانواده ھا از مكان نگھداري .مكان نگھداري اع\م كرده اندبدون گفتن  و خيلي كوتاه خبر دستگيري خود را
عدم اع\م محل بازداشت آنھا باعث نگرانی شدید خانواده ھا .و ب\تكليفي خانواده ھا شده است فشار روحیعزيزانشان باعث 

ار گيرند که تا به حال شواھد است که آنھا در بازداشتگاھھای مخفی ولی فقيه تحت شکنجه ھای جسمی ،جنسی و روحی قر
 .قاطع و گزارشھای متعددی از طرف قربانيان انتشار یافته است

نفر از خانواده ھاي بازداشت شده ھا تجمع كردند و خواستار م\قات با عزيزان  60 سالن م\قات زندان اوين حدود از طرفي امروز در
كابيني داده شد اما با توجه به عدم تاييد نام بازداشت شده  قديم م\قاتخانواده بازداشت شده ھاي  خود بودند كه به تعدادي از

كه   را به عنوان بازداشتي در اينجا نداريم ريور در زندان اوين به اين خانواده ھا گفته شد چنين اشخاصيشھ 27ھاي روز جمعه 
صداي اعتراض خانواده ھا باH رفت كه عزيزانمان را شما بازداشت كرديد اگر اينجا نيستند كجا بايد به دنبال آنھا بگرديم كه 

 .به دادگاه انق\ب بود جعه خانواده ھا به مسئولين زندان اوين تنھا جوابي كه دادند مرا
برای  در بازداشتگاھھای مخفی ولی فقيه بسر می برند شھريور كه 27اسامي تعدادي از بازداشت شده ھاي روز جمعه ليست 

  .سازمانھای حقوق بشری و اط\ع عموم انتشار می یابد
 نور در ونك توسط لباس شخصي ھا بازداشت شدهساله دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه پيام  26محسن اماني  -1
 ساله ليسانس طراحي صنعتي و متاھل در وليعصر بازداشت شده 30عليرضا ميرزايي  -2
 ماشين آHت در ونك بازداشت شده ساله دانشجوي 24جواد حميدي تبريزي  -3
 ساله در وصال بازداشت شده 28حسني  نويد -4
 وي عمران در ھفت تير بازداشت شدهساله دانشج 21 محمد حسين عظيمي -5
 ساله ليسانس جامعه شناسي در انق\ب بازداشت شده 30 ابراھيم خليلي مقدم -6
 برنامه نويسي در انق\ب بازداشت شده ساله فوق ليسانس 27شاھين ميرباقري  -7
 ونك بازداشت شده ساله در 20حسام محمدي  -8
 در وليعصر بازداشت شده فوق ديپلم سراميك ساله 29مجتبي قدياني  -9
 ساله دانشجو در حوالي فردوسي بازداشت شده 25نجف آبادي  رضا محسني - 10
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 ساله و متاھل در انق\ب بازداشت شده 34شريف زاده  احمد - 11
 ساله ليسانس كشاورزي در ونك بازداشت شده 27كيوان جليلوند  - 12
 ھفت تير بازداشت شده در ساله دانشجوي رياضي كاربردي 22 خسرو شاھي بھرام - 13
  ساله در وليعصر بازداشت شده 26ايمان خانزاده  - 14
  

 استمرار اعتراضات شبانه در مناطق مختلف تهران

،مردم تھران اعتراضات شبانه خود را در مناطق مختلف عليه دیکتاتوری حاکم با سر دادن بانگ هللا گزارشات رسيده حاکی است 
  .اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور به نمایش گذاشتند

تور در مناطق مختلف بر بام منازل خود قرار گرفتند و ھم آوا با ھم بانگ هللا اکبر و فریاد مرگ بر دیکتا  22:00مردم تھران از ساعت 
این اعتراضات در موارد متعددی بصورت خانوادگی صورت می گرفت و حتی کودکان ھم در آن شرکت داشتند و بر عليه . سر دادند

  .دیکتاتوری حاکم فریاد می زدند
، فاطمي ، شريعتي ، ونك ، ھفت تير ، صادقيه ، سعادت آباد  اعتراضات شبانه در مناطق مختلفی بر پا شد که از جمله آنھا ؛

 . می باشند ميدان صنعت تھران پارس ، بلوار كشاورز، كريم خان ، تجريش ،
  .ادامه یافت 22:30اعتراضات شبانه مردم تھران تا ساعت 

  تهديد دانشجويان معترض كوي از سوي مسئوالن دانشگاه
دھند و یا در تجمعات ضد حکومتی  دانشگاه تھران ،دانشجويان آزادی خواھی را که شب ھا شعارھای اعتراض آميز سر مدیریت
  .مجازات می کند, ت کنند شرک

بازگشت به دانشگاه عم\ بی نتيجه ماند و  پس از آنکه تمھيدات مسئوHن کوی برای آرام نگه داشتن دانشجویان پس از
ضد حکومتی  نظام دیکتاتوري و دولت کودتا شعارھاي اعتراض آميزسر می دھند و در تجمعات دانشجویان ھر شب در اعتراض به

  .مقابله با دانشجویان معترض گرفته اند اندرکاران دولت کودتا در دانشگاه تصميم به شرکت می كنند،دست
دانشجویی ،فرھنگی دانشگاه تھران توزیع گردید مبني  چند روز پيش در تمام خوابگاھھای کوی اط\عيه ای از سوی حوزه معاونت

سوی دانشگاه مورد مجازات  از, عات ضد حکومتی شرکت کند کدام از دانشجویان در اعتراضات شبانه و تجم بر اینکه از این پس ھر
  . و برخورد قرار خواھند گرفت

  .در این اط\عيه آمده است برگزاري ھر گونه تجمع اعتراض آميز ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد می شود
  .ه می دھندالبته دانشجویان عم\ با ناديده گرفتن این تھدیدات به اعتراضات شبانه خود ادام

  تدابير شديد امنيتي در بروجرد

راھپيمایی قدس تدابير شدید امنيتی  شھريور در مسير ھای مشخص شده برای 27بر گزارشات رسيده در بروجرد صبح جمعه  بنا
حكومتي در  این در حالی بود که معترضين, متر چند مامور انتظامی مستقر كرده بودند  50 به كار برده بودند به گونه ای كه در ھر

شعار دھندگان مربوط به . ميان آنھا جمعيت را کنترل می کردند ياده روھا تجمع کرده و ماموران لباس شخصی درحاشيه مسير در پ
تعدادشان بسيار , امامردم مخالف حكومت  ,قدس در بروجرد تنی چند از کارمندان ادارات و روستایيان اطراف بودند حكومت در روز
تا ,دادند  بل دسته ھای ماموران موتور سيکلت سوار در خيابان ھا مانور نظامی ميھفته ق شایان ذکر است که از یک.زيادتربود 

  دفضاي رعب و وحشت عمومی ايجاد كنن

 تشهريور اس 27اوين مملو از دستگير شدگان و بند سپاه پاسداران زندان  209ند ب
دستگيریھای   تعداد از زندانيان سياسی  شھریور ماه 27،بعد دستگيریھای گسترده روز جمعه  209بنابه گزارشات رسيده از بند 

 .اخير به قرنطينه ھای بندھای عمومی زندان اوین منتقل شدند
از دستگيریھای جدید شده است و در سلولھای  زندان 209شھریورماه که باعث پر شدن بند  27يریھای گسترده در روز بعد دستگ

  .منقل شدند و بند سپاه 241داده شده است ھمچنين تعداد زیادی به سلولھای انفرادی بند  نفر جا 4الی  3انفرادی آن بين 
و  7به قرنطينه بند  209کمبود شدید جا ناچارا از بند  نيان سياسی زن و مرد را به دليلتعدادی از زندا  شھریور ماه 28از روز شنبه 

 .منتقل کردند قرنطينه بند زنان
بسر می بردند دیده  209ماه در بند مخوف  7نزدیک به  زندانيان سياسی زن که به قرنطينه بند زنان منتقل شدند و تعدادی از آنھا

نادری،فاطمه ضيائی،عاطفه  ا به قرار زیر می باشند؛ دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و مھساآنھ اسامی بعضی از. می شوند
 محيط قرنطينه غير بھداشتی و. سياسی در شرایط بسيار بدی قرار داده شده اند  زندانيان.نبوی ،شيوا نظر آھاری،صغرا غ\م نژاد

برخوردار نيستند و ھمچنين حداقل امکانات  از پوشش کافی آنھا. وضعيت غذای آن غير قابل مصرف است.بسيار کثيف می باشد
 .Hزم برای استراحت را ندارند

زندان اوین  7  و سپس به قرنطينه بند 240به بند  209ابتدا از بند   ھمچنين تعداد زیادی از زندانيان سياسی مرد از روز شنبه
آنھا به قرار زیر می  زندانی بودند، که اسامی تعدادی از 209ف ماه است که در بند مخو 7نزدیک به  منتقل کردند بعضی از آنھا

   .دری، ضياء نبوی،محمد ولی غ\م نژادو فرزندش اميد غ\م نژاد می باشند باشد ؛ فرزاد مددزاده، حسن طرHنی، حامد یازرلو،مجيد
  


