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  آغاز شد اخراج كارگرانگسترده تعطيلي هاي واحدها و موج 
کارخانه ھا و دیگر واحدھای وسيع اخراج کارگران و بسته شدن م خود به کارگران ھشدار داده بودیم که ھمانطور که در دومين پيا

موج گسترده ی اخراج ھا   برنامه ریزی شده است، ، از طرف مسئو3ن حکومتی و کارفرمایان برای پائيز و زمستان امسالشغلی 
و کارخانه نوشابه ارم، نانوایی ھای  ھزار نفره یِ کارگران پروژه نفتی پارس جنوبی  6000در ھفته یِ گذشته از اخراج   .آغاز گشت

ساختمانی و ھواپيمایی، و دیروز نيز با خبر شدیم که شرکت ھای . خبر دادیم... فلزات و صنعتی، کارگران صنایع قند، فو3د و دیگر 
  .قطعات یدکی خودرو و موتور سيکلت و ابزار صنعتی نيز به این موج پيوسته اند

كارگران رسمي و قراردادي اعم از  از نفر 75, شركت ھواپيمايي ارم به دليل عدم توانايي در پرداخت حقوقطبق گزارشات رسيده، 
بازگشت بكار  اين كارگران شكايت خودشان را تسليم اداره كار غرب تھران كردند و خواستار , را از كار اخراج كرد, كارگر و كارمند

  .شدند
كارگران قراردادي خود را از كارخانه بيرون  نفر از 150فنر تھران به دليل ناتوان بودن در پرداخت حقوق كارگران خود  كارخانهھمچنين، 

 غرب مراجعه كرده به ھمين دليل اين كارگران به صورت گروھي به اداره كار شمال, سابقه داشتند سال5اين كارگران بيش از .كرد 
  .و شكايت خودشان را تسليم كردند

اين , خود را اخراج كرد نفر از كارگران رسمي 40آتي ساز كه يكي از بزرگترين انبوه سازان مسكن است  شركتدیگری،  گزارشدر 
 واگذار كرده و از كارگران رسمي خود خواسته با عقد قرارداد جديد به صورت شركت پروژه ھاي ساختماني خود را به پيمانكاران

اعتراضات كارگران شده و اع^م كردند كه ما كارگران رسمي  ھمين امر باعث, استخدام شركت ھاي پيمانكار در بيايند  قراردادي به
سال به صورت قراردادي با  بيش از ده سال سابقه كار داريم و به ھيچ عنوان قبول نمي كنيم كه بعد از ده اين شركت ھستيم و

از  اعتراض كارگران اع^م كرده در صورت عدم عقد قرارداد با شركت ھاي پيمانكاري يك شركت پيمانكار كاركنيم كارفرما ھم به دليل
  .شمال غرب تھران تسليم كردند اين كارگران به ھمين دليل شكايت خود را به اداره كار, كار اخراج ھستيد

كارگران خود را به دليل پايين  نفر از 25كروز سازنده قطعات يدكي ماشين ھاي سواري ھيوندا و ميني بوس  شركتھمچنين، 
كرده و  به دليل اخراج غير قانوني شكايت خودشان را به اداره كار شمال غرب تسليم آمدن فروش از كار اخراج كرد و اين كارگران

  . خواستار رسيدگي شدند
سرمایه داران و کارفرمایان اینک ، زھای خارجی نسبت به ریال ایرانارزش ارط^ و با در نظر گرفتن کمبود پول در بازار و سير صعودی 

ما بار دیگر به کارگران ایران .  با یکدیگر به رقابت پرداخته و در حقيقت مسابقه می دھندبرای خارج کردن سرمایه ھای خود از ایران 
برگزاری باشند، و با ظھور اولين نشانه ھای تعطيلی با  ھشدار می دھيم که مراقب انبارھا و ابزار آ3ت و اقداماتِ مدیریت خود

   .جلسات عمومی کارگران دیگر را از این اقدامات مطلع کرده و تصميم ھای 3زم را اتخاذ نمایند

  تجمع كارگران شهرداري بوشهر
 3مھر بدليل عدم پرداخت  21ھستند روز سه شنبه  کارگران شھرداری بوشھر که در غالب گروه پاکبان در این نھاد مشغول بکار

تاکنون نه تنھا موفق  یک گزارش کام^ تایيد شده از بوشھر ميگوید این کارگران از سه ماه گذشته . ماه حقوق از کار دست کشيدند
کارگران بدليل نبود امنيت شغلی و شرایط سخت اقتصادی وترس از اخراج  به دریافت حقوق و مزایای خود نشدند بلکه اکثر این

کارگران در برابر فرمانداری بوشھر  ھمين گزارش حاکی است با تجمع این. نتوانسته اند صدای خود را بجایی برسانند شدن
 . حاکم ابعاد جدیدی بخود گرفته است با سياستھای ضد کارگریمخالفت کارگران 

   .گفته ميشود اعتراضات چند روز گذشته این قشر زحمتکش اكنون با بی توجھی مقامات استان بوشھر روبرو گردیده است

  بازداشت يكي از اعضاي هيئت مديره كانون صنفي معلمان تهران
 .یکی از اعضای کانون صنفی معلمان تھران بيش از یک ھفته است در بازداشت به سر می برد

در ایران، از بازداشت محمد رضا رضایی گرکانی عضو ھيئت مدیره کانون صنفی به گزارش واحد اصناف مجموعه فعا3ن حقوق بشر 
این فعال . معلمان تھران توسط نيروھای امنيتی بيش از یک ھفته می گذرد اما ھمچنان ازسرنوشت وی اط^عی در دست نيست

  .ایران نيز قلمداد می شودصنفی ع^و بر عضویت در این کانون یکی از مسئو3ن سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان 
3زم به ذکر است، آقای رضایی در اتفاقات پس از انتخابات در ایران از سوی نھادھای امنيتی به شدت زیر فشار بود تا از عضویت در 

ر قرار عليرغم این موضوع، نامبرده پس از استعفای اجباری از کانون دوباره زیر فشا. ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان استعفا دھد
از این به بعد در کانون ھيچ مسئوليتی را نمی پذیرد و از عضویت کانون برای ھميشه "گرفت که در استعفا نامه اش باید ذکر کند 

  ".صرفنظر می کند
از د3یل بازداشت آقای رضایی گرکانی در حال حاضر اط^عی در دست نيست اما تداوم بی خبری از وضعيت ایشان موجب نگرانی 

  .خانواده و نزدیکان وی شده استشدید 

 هايشان دستمزد افزايش عدم به اعتراض در كار اداره برابر در سقز، خباز كارگران تجمع
 در کارفرمايان اتحاديه طرف از ٨٨ سال در دستمزدھايشان افزايش عدم به اعتراض در سقز خبازمعترض  کارگران از نفر دھا امروز

   .زدند تجمع به دست رژيم کار اداره مقابل
پس از   امروز به تا کار، اداره دريغ بی حمايتھای به اطمينان با) کرده قادر فتاح( این اتحادیه نمایند ويژه به و کارفرمايان اتحاديه
مختلف و به  ھای شيوه به خباز کارگران علت ھمين به. است نشده کارگران دستمزد افزايش به حاضر سال از ماه ھفت گذشت

  .ھستند دستمزدھايشان افزايش خواھان مدت طو3نی



  	���� ��ا 
 و هشت يكهزار و سيصد و هشتاد مهرماه موسبيست و خ بتاري

  خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد  2
g mail.com@nedaanews                                                                                                                                             http://www.nedaanews.com 

 

  شماره

97  

  !شد برگزار امسال/ 5/8 خباز كارگران عمومي مجمع
 ماده طبق این سنديکا عضو کارگران طرف ازموظف شد  سقز خباز کارگران سنديکای که رسيد تصويب به ای مصوبه مجمع اين در 

 سنديکا مديره ھئيت مدتی از بعدا. دھد ارائه کار اداره به را کارگران ٨٨ سال دستمزد افزايش خواستداد کار قانون ١۴٢
 و نکرده رسيدگی کارگران دادخواست به) ارد3ن نادر(کار اداره رئيس اما داد ارائه کار اداره به را دستمزد افزايش جمعی دادخواست

 فردی صورت به شدند مجبور خباز کارگران اينکه تا. کرده است داری خود سنديکا دادخواست به رسيدگی از مختلف ھای بھانه به
  و مراجعه دادگاه به ه بود تاخواست کارگران از اينبار کار اداره رئيس. دھند کارارائه اداره به را دستمزدھايشان افزايش دادخواست نيز

در نتيجه  و شده خباز کارگران اعتراض باعث مسئله اين. دھند تحويل کار اداره به و اصل با برابر را ھايشان شناسنامهفتو کپی 
 اداره رئيس کارگران اعتراض نتيجه در. زدند اعتراضی تجمع به دست کار اداره مقابل در دقيقه وپنج چھل و نه تا ٩ساعت از امروز

 افزايش دادخواست تحويل از بعد. کند صادر را کارگران دادخواست دريافت دستور شد مجبور است نیافرما کار حامی که کار
 مربوطه در مقابل ادارات ونھادھای نزديک يندهآ در نشود رسيدگی خواستھايشان به چنانجه که کردند تھديد کارگران ،دستمزد

   . داد خواھند کاھش را نان توليد مجداد تجمع و

  دبازگشت بكار تعدادي از كارگران شركت واح
اخراج شده بودند از ديوان عدالت اداري راي  از كار 84صنفي سال  شش نفر از كارگران شركت واحد كه در راستاي اعتراضات تعداد

جنوب تھران را  عدالت اداري راي ھاي صادره از ھيات ھاي حل اخت^ف اداره كار شرق و غرب و شعب ديوان. ورود به كار گرفتند 
  .گي و انشاء راي نمايندھيئت ھاي مزبور مجددا رسيد نقص و جھت رسيدگي مجدد به ھيئت ھاي ھم عرض ارجاع داده تا

  تجمع اعتراضي دانشجويان در دانشگاه آزاد تهران به خشونت كشيده شد

با حمله ) ديروز(روز سه شنبه » تھران مرکز» تجمع دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد: نشجويیبگفته ی ِ فعا3ن دا
نيروھای : گفت يک فعال دانشجويی دانشگاه آزاد واحد مرکز تھران به راديو فردا.شده است نيروھای بسيج به خشونت کشيده

اين دانشکده حمله برده و شماری از دانشجويان را مضروب  بسيجی با گاز فلفل و اشک آور به تجمع مسالمت آميز دانشجويان
  .دانشگاه آزاد مجروح شده اند فعا3ن دانشجويی، دست کم ده دانشجو در حوادث روز سه شنبه اين دانشکده فنی بگفته.کرده اند

  ارت اطالعاتاحضار پنج دانشجوي دانشگاه خواجه نصير به دفتر پيگيري وز
دانشجوی این دانشگاه به دفتر پيگيری  5روز یکشنبه،  دانشگاه خواجه نصير درپس از برگزاری مراسم بزرگداشت شھدای سبز در 

  .شدند وزارت اط^عات احضار
پوری، سامان خالدیان برای اولين بار و جاوید حاج ھمتی  به گزارش خبرنامه اميرکبير، محبوب خواه، دیانا خدارحمی، پویا حسين

  .وزارت اط^عات احضار شدنددرحالی به کميته ی پيگيری  برای دومين بار
دانشگاه خواجه نصير از فرار دانشجویان و عدم  3زم به یادآوری است خبرگزای نيمه رسمی فارس در گزارش تجمع دانشجویان

اط^عات پنج  ولی مشخص نيست در صورتی که تجمعی برگزار نشده است به چه دليل وزارت توفيق این تجمع نوشته بود،
  .کرده است نشگاه را در پی این برگزاری این مراسم احضاردانشجوی این دا

  .پيش از این در اواخر شھریور ماه نيز دو تن از دانشجویان دانشگاه خواجه نصير به دادگاه انق^ب احضار شده بودند

 حقوق كودك به حضور در مراسم ختم بهنود شجاعي در اعتراض به صدور و اجراي حكم اعدام براي كودكانفراخوان فعاالن 

مراسم سومين روز از از درگذشت بھنود شجاعی که طی پروسه طو3نی مدت قضایی، بامداد : کميته گزارشگران حقوق بشر 
 .خواھد شد مھرماه در زندان اوین اعدام شد، روز پنجشنبه برگزار 19یکشنبه 

جمعی از فعا3ن حقوق کودک، مخالفان مجازات اعدام و فعا3ن حقوق بشر به ھمراه وک^ی بھنود شجاعی، اع^م کردھاند که در 
حاميان لغو مجازات اعدام برای کودکان، . اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان،در این مراسم حضور پيدا خواھند کرد

 .ستھاند تا با حضور در این مراسم، اعتراض خود را به مجازات غيرانسانی اعدام اع^م نماینداز مردم خوا
سالگی مرتکب جرم شدھاند به اجرا در  18قرار است ھفته آينده نيز، حکم اعدام دو نوجوان متھم به قتل عمد که در سنين زیر 

 .که قرار است پس از بھنود شجاعی به محل اجرای حکم برده شوندصفر انگوتی و امير امراللھی، دو نوجوان دیگری ھستند . آيد
   5.30تا  4، خيابان کارگر شمالی، مسجد النبی، از ساعت :محل برگزاری مراسم ختم بھنود شجاعی

  برگزاري دادگاه دانشجويان بابل
خرداد توسط لشکري  26دانشجويان كه در روز  دادگاه تعدادي از, صبح در دادگاه عمومي بابلسر 9ساعت  20/7/1388دوشنبه  روز

دانشجويان مشخص  احكام اين.انتظامي و اط^عات محاصره و باز داشت شده بودند برگزار گرديد متشکل از سپاه ، بسيج، نيروي
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