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 تجمع اعتراضي كارگران شركت آونگان اراك
علت اين تجمع اعتراضي به تعويق افتادن حقوق و مزاياي چند . کارگران شرکت آونگان اراک جلوي درب اين کارخانه تجمع کردند 

ماه حقوق  اين کارگران معترض که روز پنجشنبه ھم در اداره کار استان تجمع کرده بودند بر پرداخت نشدن شش. ماھه بوده است
حدود پنج سال است : دراين رابطه يكي از كارگران معترض گفت .و مزايا و پرداخت نشدن سنوات بازنشسته ھا اعتراض داشتند

که شرکت آونگان به بخش خصوصي واگذار شده واز زمان واگذاري مشکEت بسياري براي اين کارخانه و کارگران آن بوجودآمده 
 . سياري از تجھيزات آونگان را فروخته و يا براي نصب به مکان ديگري انتقال داده استمدير عامل کارخانه ب. است 

عEوه برآن ھم اکنون برق کارخانه به دليل  , ھم اكنون چھار نفر از اعضاي شوراي کارگري شرکت آونگان بازداشت شده اند
 . ميليارد ريالي به شرکت گاز در شرف قطع استپرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جريان گاز طبيعي ھم بدليل بدھي دو 

ما بارھا در جلوي درب کارخانه اداره کار استان استانداري مرکزي و فرمانداري تجمع کرده ايم و چند بار : اين كارگر معترض ادامه داد
اراک به عنوان بزرگترين  شرکت آونگان. اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نميشود. خيابان مقابل شركت را مسدود كرده ايم 

  . سازنده برج ھاي انتقال نيرو و مخابراتي در سطح كشور است اما از دادن حقوق ومزايا به كارگرانش عاجز است

 تجمع اعتراضي تاكسي رانها در ميدان رسالت تهران 
در ميدان رسالت تھران تجمع اعتراضي  18الي  16جمعي از تاكسيرانان از ساعت , بر خبر دريافتي روز شنبه چھارم مھر ماه  بنا

اعتراض اين تاكسيرانان عدم  بنا بر اين خبر علت. شعارھايي برعليه دولت كودتا و احمدي نژاد سر دادند برپا كرده و در اين تجمع
پيرامون تبديل ماشينھاي فرسوده به رغم دريافت وجه مورد نظر از تاكسي  سرویس دھی و عملي نشدن وعده ھاي داده شده

  . بوده است رانھا

 درگيري مردم مشهد با نيروهاى سركوبگر 
يگان ويژه . مزدور حكومتي منجر شد فوتبال بين تيمھاى ابومسلم و استقEل در مشھد به درگيرى جوانان با مأموران مسابقه

قرار  آنھا با باتون جوانان را مورد حمله وحشيانه,وارد صحنه شد , حركت اعتراضى نيروھاي ا نتظامي در وحشت از اوجگيرى اين
 .دادند

 استثمار و چپاول كارگران توسط بنياد مستضعفان

دليل اتمام زمان پرداخت بيمه بيکاری تمامی کارگران به گزارش ایلنا، داوود اخوان نماینده کارگران ھتل آزادی با یادآوری این که به 
مدیریت بنياد بدون شرح : ھای بنياد مستضعفان کار کنند، گفت باقيمانده این مجموعه باید تا پایان بازسازی ھتل در دیگر مجموعه

 .بندی کارگران را به کار گرفته است بندی مشاغل در طبقه به قانون طبقه
انون کار در واحدھایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل است کارفرما باید بر اساس رتبه و گروه کارگر وی یادآور شد به موجب ق

ھایی که با گروه شغلی آنھا ھمخوانی نداشته و  اکنون بيشتر کارگران ھتل آزادی در سمت  از وی انتظار کار داشته باشد، اما ھم
رگر حسابدار خواسته شده تا به کار یک باغبانی بپردازد و یا کارگر حسابدار مثEً از کا. کمتر از آن است مشغول به کار ھستند

 .اند دیگری را مسوول نقاشی و یا نگھبانی کرده
ھای دیگر بنياد  اند که آنھا نيز در مجموعه کارگر باقيمانده ٢٠٠کارگر ھتل آزادی تنھا حدود  ۴٠٠اکنون از مجموع  ھم: وی افزود

 .کاسپين، توچال، پارک ارم، ھتل کوثر و ھتل اقدسيه مشغول کار ھستندقله  :مستضعفان از جمله
 .گيری کاھش یابد به گفته اخوان این اقدام بنياد مستضعفان باعث شده تا دریافتی کارگران بطور چشم

   آميز اعضاي تعاوني مسكن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تجمع اعتراض
یره این تعاونی و تضييع حقشان پشت دفتر اعضای تعاونی مسکن وزارت فرھنگ و ارشاد اسEمی در اعتراض به عملکرد ھيأت مد

 .وزیر فرھنگ و ارشاد اسEمی تجمع کردند
 30بنابر گزارش یکی از شاھدان، جلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن کارکنان وزارت فرھنگ و ارشاد اسEمی دوشنبه 

سوی معاونت اداری، مالی وزارت ارشاد و  که از -در ابتدا نماینده کميته پيگيری و بررسی عملکرد تعاونی . شھریورماه برگزار شد
گزارشی از تخلفات، عملکرد نادرست و عدم پاسخگویی ھيأت مدیره ارائه کرد و  -دفتر رسيدگی به شکایات تعيين شده است

ا قرار سپس یکی از اعضای ھيأت مدیره در دفاع از خود مطالبی را بيان کرد اما مورد قبول و پذیرش کميته پيگيری و رسيدگی و اعض
  .نگرفت

ھای شدیدی از سوی اعضا به ھيأت مدیره و بخصوص مدیر عامل تعاون بيان شد و از مدیرعامل خواستار در این جلسه اعتراض
حتی وقتی خانمی از اعضای تعاونی با ناراحتی . پاسخ و توضيح شدند اما لبخند تنھا پاسخ و توضيح مدیرعامل این تعاونی بود

اند و مبـلغی شان را فروختهھا و لوازم زندگیاش گفت و بيان کرد که با زندگی مستاجری فرشسب زندگیبسيار از وضعيت نامنا
  !اند اما امروز تعاونی ھنوز در اول راه است، مدیرعامل پاسخگو نبود و فقط لبخند زددار شدن به تعاونی پرداخت کردهرا به اميد خانه

ھا را تحویل اعضا دھد، ماه از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ توسط اعضا، آپارتمان 28از طبق قرارداد، تعاونی متعھد است که پس 
ھای مورد نظر به طور کامل مشخص نيست و ھيچ اقدامی و ژه امروز که دو سال ازعقد قرارداد می گذرد ھنوز موضوع زمين پرو

این . محسن قاسمی، خواھرزاده احمدی نژاد است گفته می شود مدیر عامل این تعاونی. پيشرفتی در کار صورت نگرفته است
  .ميليارد تومان رابه تعاونی پرداخت کرده اند 5نفر عضو دارد که دو سال است بيش از  400تعاونی بيش از 

حال باید منتظر ماند و دید که وزیر جدید فرھنگ و ارشاد اسEمی که وزیر دولتی مدعی عدالت است چه اقدامی برای دستيابی 
  .اش خواھد کردشان در آغاز فعاليتنان وزارت تحت مدیریت خود به حقکارک
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  مصرفي مشتركين گازسرسام آور نرخ زمزمه هاي گران كردن 
اگـر مصـرف .  برابر با� رفته بـود 13تا  ماه قبل از آندو برقی روبرو گشتند که نسبت به دو ماھه در ماه گذشته مردم ناگھان با قبض 
مـا شـاھد   .ھـزار تومـان رسـيده اسـت 130ھـزار تومـان تـا  100ھزار تومـان بـود، اینـک بـه  10متوسط خانه ای در دو ماھه یِ قبل 

اعتراضات پراکنده ی مردم در مقابل دفاتر برق منطقه شان بودیم که حيرت زده از افزایش ناگھانی اینچنينی برق تجمع کـرده و بـين 
اما، اعتراضات ایشان محدود به ھمين گله ھا و شکایت ھا محدود شد و به اقدامات دسـتجمعی .  خود به گله گزاری پرداخته بودند

  .در مقابله با چنين اجحافی از سوی دولت تبدیل نگشت ایشان
. حا� بر مبنایِ آن تجربه، بنظر می رسد که شرکت گاز منطقه ای نيز می خواھد دست بـه اقـدامی ھمسـان بـا شـرکت بـرق بزنـد

 برای توسعه ميدانھای گاز ابراز نگرانی کرده و گفته است کـه در زمـان پيـک مسعود ميرکاظمی وزیر نفت ایران از کمبود منابع مالی
ميليـارد د�ر پـروژه نيمـه  ١٩گفته آقای ميرکاظمی، ھم اکنـون  به .ميليون متر مکعب کسری گاز وجود دارد ٢٠٠مصرف گاز، بيش از 

او ھمچنـان بـر ایـن موضـوع  .شـده اسـت گاز وجود دارد که تنھا سه ميليارد د�ر بودجه برای تکميل آن در نظر گرفته تمام در صنعت
  .  سرمایه گزاری ھای خارجی نتيجه ای نداده استتکيه کرد که تمامی اقدامات دولت و وزارت نفت برای جبران این کمبود از طریق 

با در نظر گرفتن این اظھارات و مشابه بودن آن با اظھارات وزیر نيرو درباره کمبود بودجـه تخصـيص داده شـده بـه تکميـل پـروژه ھـای 
در  .این کسری می بایست از طریق با� بردن بھای گاز برای مشترکين داخلی تأمين گـردد پس حتماًبرق رسانی در سال گذشته، 

 .باید انتظار اقدام مشابھی در افزایش سرسام آور ھزینه گاز باشيماینصورت، 

  رجا نيوز مقدمات تعرض به خانواده هاي بازداشت شدگان را آرزو مي كند

نواده ھای بازداشت شدگان مبارزات اخير مردمـی و دیروز سایت رجا نيوز وابسته به جناح احمدی نژاد با انتشار مطلبی به تجمع خا
خانواده ھای زندانيان سياسی در مقابل نھادھای سرکوبگر حکومتی از جمله زندان اوین شکایت کرده و آن را توطئه و دسيسـه ای 

این در   .معرفی کرده استبارزاتی در اذھان عمومی برای حفظ فشار بر حاکميّت و القاء شرایط م» اغتشاش طلبان«از طرف جدید 
خانواده ھای ایشان جھـت پيگيـری و اعتـراض بـه  روز آغاز مبارزات و بازداشت ھای گسترده و ناپدید شدن مردم،ھمان از  حاليست

بنـا بـر .  ین تجمـع مـی کردنـدطEعی و امنيتی در مقابل دادگاه انقEب و زندان اواین اقدامات غيرقانونی و سرکوبگرانه ی نھادھای ا
خواھان برخورد  سرکوبگرانھا و ستاد کودتا و این بنظر می رسد که با انتشار چنين مطلبی در سایت ارتجاعی و نزدیک به دستگاه 

  .با این تجمعات روزانه شده است
زنـدانيان سياسـی بـه وجـود چنـين تمـایEتی در دسـتگاه سـرکوب حکـومتی، اما عليرغم آگاھی خانواده ھای بازداشت شـدگان و 

شھریورھمزمان در مقابل دادگـاه  27بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگيرشدگان .  ھمچنان به تجمعات خود ادامه می دھند
داشـت و و عـدم مشـخص بـودن محـل بازو نسبت به وضعيت مبھم عزیزان خـود  زدندتجمع اعتراضی  دست به انقEب و زندان اوین

  .نگران ھستند و خواستار آزادی فوری و بی قيد وشرط  عزیزان خود ھستند شدیدا آنھا شکنجه ھای جسمی،جنسی و روحی
نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انقEب تجمـع كردنـد و خواھـان آزادي فـوري عزيـزان  150مھرماه حدود  4روز شنبه 

صبح خانواده ھا يكـي يكـي بـه داخـل دادگـاه  08:00مزمان با شروع ساعت كاري دادگاه انقEب يعني از صبح ھ.بي گناه خود بودند
استعEم رايانه اي مي ايستادند و منتظر مي شدند تا ببينند نـام بازداشـتي آنھـا بـا�خره  طو�نی و در صف وارد می شدند انقEب 

  ؟بازپرس پرونده به آنھا اعEم مي شودامنيت وشعبه  نام  آيا نوع اتھام و يرد؟می گتاييد  مورد بعد از يك ھفته از طرف دادگاه انقEب
نام عده اي  لیو شد شھريور بدون ذكر نوع اتھام و شعبه بازپرسي تاييد 27امروز نام عده اي از بازداشت شده ھاي روزجمعه 

ماموران جلو درب دادگاه انقEب مانع  رفته رفته كه تعداد خانواده ھا بيشتر مي شد .است ھنوز به تاييد دادگاه انقEب نرسيده
نھا را از مقابل دادگاه انقEب دور مي كردند كه در چند مورد باعث آنھا در مقابل دادگاه انقEب مي شدند و با لحن تندي آايستادن 

 نفر از خانواده ھا تجمع 100در مقابل درب دژباني زندان اوين نيز حدود ھمچنين  .لفظي بين خانواده ھا و ماموران شد درگيریايجاد 
 .اعتزاضات خانواده که از صبح شروع شده است ھمچنان ادامه دارد.زادي عزيزان خود بودندآكردند و خواستار  اعتراضی بر پا

  تجمع اعتراضي مادران عزادار در پارك الله تهران
  .بنابه گزارشات رسيده ، مادران در ميدان آب نمای پارک �له تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند که در آن دھھا مادر شرکت داشت

  .تعدادي از مادران طبق معمول ھميشه در ميدان آب نماي پارك �له گرد ھم آمدند  17:40مھرماه از ساعت  4روز شنبه 
از ھمان ابتدا پليس پارك �له به سوی مادران آمدند و به گونه اي عمل می کردند  كه نمي خواستند مردم حاضر در پارک  از حضور 

جمع آنھا  بپيوندند به مادران اعEم می كردند ھر چه زودتر  تا مبادا مردم به. مادران و حتي نيروھاي پليس و علت آن مطلع بشوند
اما مادران ھمچنان بر خواست  خود مبني بر ماندن در پارك و شكل گيري حركت اعتراضي خود پافشاري مي .پارك را باید ترك كنند 

اما مردم با ديدن اين صحنه به طرف مادران .نيروھاي پليس پارك �له براي جلوگيري از جلب توجه قدري از آنھا فاصله گرفتند .كردند 
آمدند وبه جمع آنھا پيوستند و عده اي ھم كه بي خبر از اين حركت مادران بودند به سمـت آنھا مي آمدند و علت حضورشان را 

ر كنار مادران علت حركتشان را براي ديگران توضيح مي دادند و آنھا با شنيدن اين صحبت به نشانه ھمدردي د. مي پرسيدند
مادران داغديده و مادران زندانيان سياسی قرار می گرفتند و ھمراه مادران به حركت به دور ميدان آب نما پرداختند و نسبت به 

تعداد مادران و مردم شرکت کننده در .سرکوب خونين که منجر به جان باختن و دستگيری عزیزان آنھا شده است اعتراض می کردند
  .نفر تخمين زده می شد 70دود اعتراضات امروز  در ح

البته گفته مي شود عده .پارك �له در چند قدمي مادران  با موتور و بي سيم جھت كنترل آنھا حركت مي كردندنيروھاي سرکوبگر 
مادر  در ميان مادران،.اي ديگر از خانواده ھا نيز در زير پل زندان اوين به نشانه اعتراض در ھمين ساعت تجمع اعتراضی بر پا كردند

اين حركت و تجمع اعتراضي مادران در .كتايون شاھين فر به چشم مي خوردند م رشيدي ،مري متين حيدر زاده ، فرشيد بابايي ،
  .زمان تعيين شده  به پايان رسيد 19:00ساعت 


