
 2011خرداد ماه  11و  12اخباروگزارش های کارگری 

  میاخراج ها را در عمل محکوم کن:فوالد یمستقل کارگران گروه مل یصدا -

 فوالد اهواز یصدور حکم اخراج دو نفر از کارگران گروه مل -

 :زنده باد همبستگی کارگران -

  یگرام لیبا خانواده اسماع انریمعلمان ا یکانون صنف یو اعضا یاز فعاالن صنف یجمع دارید  -1

بازنشستگان و  یفعاالن صنف دیاحضار و تهد رامونیپ( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -2

 یگرام لیاسماع یرقانونیتداوم بازداشت غ

برای اعتراض به عدم  هشتگرد ستگاهیتهران در ا یقطار شهر 5تجمع کارگران خط اعتصاب و -

 ه ونداشتن امنیت شغلیماه وحق بیم 3پرداخت 

 تهران یقطار شهر 5کارگران خط فراخوان اعتصاب وتجمع اعتراضی  -

 :کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه -

از رانندگان  بازنشسته شرکت واحد دراعتراض به  یتعداد یخرداد تجمع اعتراض ۲۲امروز شنبه  -1

 خدمت انیعدم پرداخت  سنوات پا

 یدر مورد موافقت با اجرا یتلگرام یها شرکت واحد در کانال تیریعوامل مد یبکاریفر -2

  شهر یتجمع کارگران در مقابل شورا میمشاغل از ب یبند طبقه یبازنگر

 کردند یاعالم همبستگ رماهیت ۹تجمع بزرگ  ینفت برا یکارکنان رسم -

 دامروز آزاد شدن رشدگانیدستگ گریزاده و د میجعفر عظ -

 یانتظام یرویاطالعات ن یه اداره ب یمحسن عمران احضار -

مقابل به کشور یماریب نیا یبه عدم واردات دارونسبت  SMA مارانیب تجمع اعتراضی خانوادگی -

 مقابل وزارت بهداشت

 فارس گراش به الربراثرتصادف جیکارگردر بلوار خل کیجان باختن  -

  میخراج ها را در عمل محکوم کنا:فوالد یمستقل کارگران گروه مل یصدا*

از پرسنل شرکت در رابطه با اخراج کارگران در دفتر  یگذشته تعداد یاز آنکه در روزها پس

ارجاع  یلیمساله به دکتر شم نیا یریگیپ یآنان را برا یوسفی کنند،یعامل شرکت اعتراض م تیریمد

 . دهندیم

 یتیطرح شکا رویشود، پ جهیمنتج به نت ینسانا یرویمعاونت ن یاز سو یریگیقبل از آنکه هر پ اما

در  یما در اداره کار ثبت شده بود، صبح امروز جلسه ا یماه توسط همکاران اخراج نیکه از فرورد

 یمل هشرکت گرو ندهیو نما دیگرد لیتشک" یرضائ نیحس" و " یزاویحو بیغر" اداره کار با حضور 

  .کندیماً ابالغ مکارگران را به آنها رس نیفوالد حکم اخراج ا



فاسد اما خط  تیریخوار مد رهیخودفروخته و ج ندهینما نیا هیدو همکار به ابالغ نیوجود اعتراض ا با

 تیکند که به شکا یم جابیفوالد ا یایآنان با ماف یدگیو درهم تن یتیامن یمشترک اداره کار و نهادها

  .نشود یدگیها رس در خصوص اخراج یکارگر نیفعال ریها و اعتراضات اخ

 یم یو ضدکارگر یتیاو به اهداف امن تیحفظ حقوق کارگر و حقان یعوامل اداره کار که بجا تاینها

 ماندهیباق یایخواهند تا حقوق و مزا یشرکت م ندهیاز نما دهندیکه انجام م یکار تینها شند،یاند

  !! ندیرا پرداخت نما" یکارگران اخراج"

 ستین یبه سخندان دیعمل کار برآ به

  یگرام همکاران

 یمتحدانه برا مینشان داده ا است پس همانطور که قبالً هم یکارگر جنبش به تعرض کارگر هر اخراج

پوچ  یها به تفرقه دنیعمق بخش یکه برا یاصل رانیگ میتصم دیبا. میستیا یحقوق تک تک کارگران م

گروه . میکن مانیرا از اقدام خود پش کنندیم ادهیو طرح و نقشه پ کنندیکارگران شبانه روز تالش م انیم

و دوستان بزدل او در آن جوالن دهند و هر  یو فرار یپرواز ریکه مد ستین ییفوالد اهواز جا یمل

ما  نیکار ماست و ا طیمح یشرکت گروه مل. وقت اراده کردند برگه اخراج به دست کارگر بدهند

  .میرا داده ا شیها ندهیو نما یوسفیکه حکم اخراج  میهست

 بکار برگردند دیبا یاخراج کارگران

  فوالد اهواز ملی گروه کارگران از نفر دو اخراج حکم صدور*

 بیغر تیبه شکا یدگیکه در اداره کار اهواز جهت رس یا جلسه یخردادماه ط ۲۲شنبه  امروز

 نیراج اکارفرما حکم اخ یحقوق ندهیابقا به کار برگزار شده بود، نما یبرا ییرضا نیو حس یزاویحو

 .اعالم نمود شانیکارگر را به ا  دو

ماه با ممانعت حراست از ورود به شرکت  نیروز دهم فرورد ییرضا نیو حس یزاویحو بیغر

به دنبال . اند کارگران اعالم کرده بود که از شرکت اخراج شده نیحراست شرکت به ا. مواجه شدند

تاالر اجتماعات  یروبرو نیفرورد ۵۱ مختلف شرکت روز یها از کارگران بخش یاتفاق جمع نیا

 انیحراست در م ریمد یپاژنگ. دو همکارشان شدند نیزدند و خواهان بازگشت به کار ا جمعدست به ت

دو نفر  نیاما تاکنون ا. کارگران را داد نیبازگشت به کار ا یریگیتجمع کنندگان حاضر شد و وعده پ

 وکرده  تیو اداره کار طرح شکا یمراجع قانون قیاز کارگران به کار بازگردانده نشدند و از طر

 .خواهان ابقا به کار شده بودند

بند مندرج در  کیبود اما شرکت عطف به  افتهین انیکارگران هنوز پا نیقرارداد ا نکهیتوجه به ا با

 نیدست به ا کندیاز آنان م یتیبه اخراج کارگران در صورت نارضا ریقرارداد که کارفرما را مخ

 .زده است اقدام

 .در شرکت مشغول به کار هستند ۵۸۳۱هر دو از سال  ییرضا نیو حس یزاویحو بیغر

اند اما از چند ماه گذشته  بازگشت به کار همکارانشان بوده ریگیماه کارگران همواره پ  دو نیا یط در

از  یتسیشرکت ل رعاملیو مد رهیمد أتیاست که ه نیاز ا یحاک دهیکه به دست کارگران رس یاخبار

مختلف از کار اخراج  یها آنان را به مرور و به بهانه یکرده که همگ هیشرکت ته یکارگر نیفعال

 .دینما



کرده است  لیکه کارفرما به آنها تحم ییها حقوق یمقابل ب فوالد اهواز همواره در یگروه مل کارگران

 یدست به اقدام اعتراض دیرانشان باهمکا نیدر مقابل اخراج ا زیاکنون ن. اند ستادهیمتحدانه و با قدرت ا

 .سازند یشرکت را خنث نیفعال گریاخراج د یکارفرما برا یها بزنند تا نقشه

 ۵۰۱۱خرداد  ۲۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :نده باد همبستگی کارگرانز*

  یگرام لیبا خانواده اسماع رانیمعلمان ا یکانون صنف یو اعضا یاز فعاالن صنف یجمع دارید  -2

در  یرقانونیبازنشستگان ،شصت و هفت روز است که به صورت غ یاز فعاالن صنف یگرام لیاسماع

 .برد یبازداشت موقت به سر م طیشرا

 

بازنشستگان و  یفعاالن صنف دیاحضار و تهد رامونیپ( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -1

 یگرام لیاسماع یرقانونیتداوم بازداشت غ

 دیاحضار و تهد رامونیپبیانیه ای بقرارزیر  ( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنفخرداد، 22روز شنبه 

 ،منتشرکردکیگرام لیاسماع یرقانونیبازنشستگان و تداوم بازداشت غ یفعاالن صنف

به همراه  یدولت یها دستگاه یو ناکارآمد یالملل نیب یها میاز تحر یناش یشتیمشکالت مع شیافزا

را با  رانیدر ا یمختلف اجتماع یقشرها ر،یدهه اخ کی یدر ط ک،یستماتیو س یختارتداوم فساد سا

 .روبرو ساخته است یسخت طیشرا

 .است تر میشاغل وخ یروهایبازنشستگان، نسبت به ن تیوضع انیم نیا در



 د،یکاهش قدرت خر جهیمداوم تورم و در نت شیبا افزا سهیدر مقا یبازنشستگ یها حقوق نازل سطح

به اشتغال مجدد با وجود  ازیمناسب و ن یا مهیب یها تیاز کهولت سن و عدم حما یناش یها یرمایب

از بازنشستگان در  یبخش بزرگ یاقتصاد میوخ تیاز وضع ییها نشانه ،ینامناسب جسم طیشرا

 .است یکنون طیشرا

 یو صنف زیآم مسالمت یها تیدهه گذشته، شاهد فعال کی یاست که در ط یبستر نیچن در

همه تا کنون نه تنها  نیبا ا. میا طرح مطالبات مشروع شان در سطح جامعه  بوده یبازنشستگان برا

مطالبات داده نشده، که بعضا  شاهد  نیبه ا یفرادستان دولت یاز سو یپاسخ درخور و مناسب

 .میا بوده زیبازنشستگان ن یصنف نیبا فعال یتیامن یابرخورده

از آنها همچون  یبرخ دیبازنشستگان، احضار و تهد یعات صنفبا تجم زیآم خشونت یبرخوردها

و بازداشت و پرونده  ییو قضا یتیبه مراجع امن... فروزنده  ژهیزاد و من ژاله روح ،یمحبوبه فرحزاد

 .موارد است نیاز فعاالن سرشناس بازنشستگان از جمله ا یکی یگرام لیاسماع یبرا یساز

از دوماه است که در  شیب ،یجسمان میوخ طیو شرا یا نهیزم یها یماریباوجود ب یگرام لیاسماع

مکرر خانواده  یها یریگیو با وجود پ برد یبازداشت موقت به سر م طیزندان تهران بزرگ در شرا

 یصنف تبخاطر حضور در تجمعا یدادگاه انقالب با اتهام اجتماع و تبان ۲۱موقت، شعبه  یآزاد یبرا

 .ضربه شالق محکوم نموده است ۴۰و  یریا به چهار سال حبس تعزر یفعال صنف نیبازنشستگان، ا

، ضمن دفاع از مطالبات برحق (تهران)رانیمعلمان ا یآمده، کانون صنف شیپ طیشرا به توجه با

تداوم بازداشت  ژهیبازنشستگان، بو یو احضار فعاالن صنف دیبازنشستگان و محکوم نمودن تداوم تهد

 یکه تداوم برخوردها دهد یهشدار م یتیامن یو نهادها یه مسئوالن دولتب ،یگرام لیاسماع یرقانونیغ

منجر خواهد شد  یبه گسترش اعتراضات تیپاسخ به مطالبات، در نها یبه جا یبا فعاالن صنف یتیامن

 .است زیدر مقابل آن ناچ ۹۳ابان  عیکه وقا

 یالبات برحق قشر هاپاسخ مناسب به مط ،یراه حل رفع مشکالت کنون ،یتشکل صنف نیا نظر از

 .است زیبازنشستگان عز ژهیو بو رانیمختلف مردم ا

برای اعتراض به عدم  هشتگرد ستگاهیتهران در ا یقطار شهر 5تجمع کارگران خط اعتصاب و*

 ونداشتن امنیت شغلی ماه وحق بیمه 3پرداخت 

قبل داده بودند براساس فراخوانی که از  تهران یقطار شهر 5کارگران خط  خرداد، 22روز شنبه 

ماه  3تجمع کردند تااعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  هشتگرد ستگاهیدر ا دست از کارکشیدند و

 .بنمایش بگذارندونداشتن امنیت شغلی وحق بیمه 



 

شان،به در پرداخت مطالبات یمانکاریشرکت پ یکارفرما یتوجه یبا اشاره به ب معترض کارگران

که با پرداخت نشدن حقوقمان دچار مشکالت  مینفر هست 151از  شیب: گفتندخبرنگار رسانه ای 

 . میا شده یشتیمع



که جدا از سه ماه حقوق معوقه در  میا برپا کرده یاعتراض امروز خود را در حال: کارگران گفتند نیا

 یاجتماع نیکارگران به تام( 1011) یسال جار بهشتیو ارد 99بهمن و اسفند  مهیحال حاضر حق ب

 .اخت نشده استپرد

 تیکرج فعال -تهران  5 یاز صد و پنجاه کارگر در خط مترو شیاز کارگران معترض؛ ب یکیگفته  به

مشغول به  یمانکاریشرکت پ کی تیتهران تحت مسئول یمترو 5خط  یدارند که در بخش نگهدار

 .پرداخت نشده طلبکارند مهیماه حق ب نیکار هستند اما حدود سه ماه حقوق و چند

. ما مربوط به قرار دادها است یاز نگران یگریبخش د: کردند حیمعترض در خاتمه تصر رگرانکا

کارفرما هم از عقد قرارداد  جهیندارد در نت یقرارداد یاصل یهنوز با کارفرما مانکاریچون شرکت پ

 .کند یم یبا ما کارگران خوددار

 کاریکه اراده کنند ما را از کار ب یهر زمان مانکارانیو پ میهست یشغل تیما فاقد امن: ندیگو یم ها آن

 .کنند یم

از مسئوالن واحد عمران مترو هشتگرد با حضور در جمع معترضان، با  یکیتجمع؛  نیادامه ا در

 .کارگران گفتگو کرد

 تهران یقطار شهر 5کارگران خط فراخوان اعتصاب وتجمع اعتراضی *

 خرداد 10دوشنبه :زمان

 مقابل ایستگاه صادقیه:مکان تجمع

 :کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه*

از رانندگان  بازنشسته شرکت واحد دراعتراض  یتعداد یخرداد تجمع اعتراض ۲۲امروز شنبه  -2

 خدمت انیبه عدم پرداخت  سنوات پا

 یها یریگیشرکت واحد پ تیریو مد یکزکه  بارها بازنشستگان با مراجعه به اداره مر ییآنجا از

خرداد ۲۲روبرو شده اند ، امروز  تیریمد یتوخال یرا انجام داده اند و هربار با وعده ها یمتعدد

هنگام دست به تجمع  ابانیشرکت واحد واقع درخ یبازنشستگان درمقابل اداره مرکز نیاز ا یتعداد

 .تجمع ادامه خواهد داشت نیسنوات احق  افتیزده اند و اعالم کرده اند تا در یاعتراض



 

 یبازنگر یدر مورد موافقت با اجرا یتلگرام یها شرکت واحد در کانال تیریعوامل مد یبکاریفر -1

  شهر یتجمع کارگران در مقابل شورا میمشاغل از ب یبند طبقه

 یبازنگر یعدم اجرا لیکارگران شرکت واحد به دل انیدر م یاعتراض یتوجه به باال رفتن فضا با

شهر، عوامل خود را  یتجمع گسترده کارگران در مقابل شورا مییاز  تیریمشاغل، مد یبند طرح طبقه

در مورد توافق  یمطالب یکار بیمربوط به کارگران فعال کرده و با فر یتلگرام یها در گروه

ق تا حقو شیدرصد افزا ۲۱ یمشاغل و پرداخت فور یبند طرح طبقه یبازنگر یبا اجرا تیریمد

 .شود یطرح، منتشر م یزمان اجرا

هست و  تیریمد یکار بیاخبار فر نیا هیکل میدار یکش شرکت واحد اعالم م کارگران زحمت به

مطالبات  گریمشاغل و پرداخت د یطرح طبقه بند یبازنگر یبا اجرا یموافقت چگونهیه تیریمد

توجه  کنند یمنتشر م یتلگرام یها در کانال تیریکه عوامل مد یبه اخبار کذب. کارگران نکرده است

 .دینکن

 :درهمین رابطه گزارش رسانه ای شده

فردا مقابل  یرانندگان اتوبوسران/ پرداخت سنوات بازنشستگان شرکت واحد  یفیسه ماه بالتکل

 شهر  یشورا

 نیا یتهران در محوطه اداره مرکز یامروز صدها نفر از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران

افتادن سه ماهه پرداخت سنوات مربوط به  قیافراد به تعو نیا یمطالبه اصل. ع کردندشرکت تجم



 اهاز آن است که بازنشستگان شرکت واحد به همر یها حاک دهیشن انیم نیدر ا. آنهاست یبازنشستگ

 .شهر تهران تحصن خواهند کرد یشرکت فردا در مقابل ساختمان شورا نیاز کارکنان ا یجمع

تهران که  یکارکنان شرکت واحد اتوبوسران یرار بود مبلغ مربوط به سنوات بازنشستگکه ق یحال در

تا  یامسال به آنها پرداخت شود، اما به گفته فعاالن صنف نیبازنشسته شده اند تا فرورد 99در سال 

 .از مبلغ مورد نظر بازنشستگان به آنها پرداخته شده است یدرصد 25کنون صرفا دو قسط 

 پرداخت سنوات بازنشستگان شرکت واحد یفیماه بالتکلسه  یماجرا

 افتیمطالبه در یریگیپ یتهران امروز برا ینفر از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران 311حدود 

البته آن طور که فعاالن . شرکت تجمع کردند نیا یخود در محوطه اداره مرکز یسنوات بازنشتگ

هنگام تهران برگزار  ابانیاداره در خ نیا یصلدرب ا یرو تجمع قرار بود در روبه نیگفتند، ا یصنف

شرکت  نیا یشود، اما به درخواست مسئوالن شرکت واحد تجمع کنندگان به داخل محوطه اداره مرکز

 .شدند تیهدا

که در تجمع امروز حضور داشت، درباره علت شکل  یاز بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران یکی

را  99قرار بود شرکت واحد، سنوات بازنشستگان سال  یشگیس روال همبراسا: تجمع گفت نیا یریگ

تعهد  نیا بهاما متاسفانه شرکت واحد دائما عمل . افراد پرداخت کند نیامسال به ا نیفرورد انیتا پا

 .اندازد یم قیخود را به تعو

: ت، اظهار داشتتومان اس ونیلیم 111که مبلغ سنوات هر کدام از بازنشستگان حدود  نیا انیبا ب یو

 یدرصد در انتها 25 یسنوات به ما پرداخت شده است؛ به نحو نیدرصد ا 51تا کنون صرفا 

 .بعد از تجمع امروز به ما پرداخت کردند زیرا ن گریدرصد د 25به ما پرداخت شد و  بهشتیارد

رکت طلبکار ش نیشرکت واحد که هم اکنون از ا 99تعداد بازنشستگان سال  ،یفعال صنف نیگفته ا به

 .نفر از آنها در تجمع امروز شرکت داشتند 311نفر است که حدود  011هستند، حدود 

سرانجام  یب یدهایوعده و وع یدارد که مسئوالن اتوبوسران دیتاک نیبازنشسته شرکت واحد همچن نیا

شرکت به  نیا تجمع امروز مسئوالن یکه در ابتدا نیکه با وجود ا یرا به آنها داده اند، به نحو یادیز

درصد به آنها پرداخت  25ساعت بعد از تجمع،  کیدر بساط ندارند،  یپول چیبازنشستگان گفتند که ه

 .کردند

 11بازنشستگان شرکت واحد روز  یوقت ،یفعال صنف نیا یاست که طبق صحبت ها یدر حال نیا

صحبت  نیودند، با اشرکت مراجعه کرده ب نیا یمطالبات خود به اداره مرکز یریگیپ یخرداد برا

شود  زیوار یشهردار یمبلغ الزم از سو ندهیماه آ یدر ابتدا دیمسئوالن شرکت واحد مواجه شدند که با

بازنشستگان را پرداخت کنند، اما مسئوالن شرکت  نیاز مطالبات ا گریدرصد د 25تا آنها بتوانند 

 .کردند زیان واربازنشستگ یمبلغ را برا نیواحد امروز بالفاصله بعد از تجمع، ا

 شهر یکارکنان شرکت واحد؛ فردا در مقابل شورا تحصن

خبر  نیاز ا زین یاز شرکت کنندگان در تجمع امروز بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران گرید یکی

درصد  51 افتیدر یعنیخود  یبازنشستگان هنوز به مطالبه اصل نیکه ا نیداد که با توجه به ا

شهر  یرا در مقابل شورا ابهاند، فردا قرار است تجمع مش دهیر اسرع وقت نرسمبلغ سنوات د ماندهیباق

 .تهران برگزار کردند



حقوق  یکه قرار بود براساس طرح هماهنگ ساز یدر حال: بازنشسته شرکت واحد عنوان کرد نیا

 یسنوات شیدرصد عالوه بر افزا 21کارکنان حداقل  نیحقوق ا ،یشاغالن شرکت واحد اتوبوسران

 رعاملیتهران، مد یمصوبه توسط شهردار نیا دیینطبق بر قانون بودجه، باالتر برود، اما با وجود تام

 .طرح را گرفته است نیا یاجرا یشرکت واحد جلو

شرکت گفته است  نیتهران به کارکنان ا یشرکت واحد اتوبوسران رعاملیمد ،یفعال صنف نیگفته ا به

شهر  یتوسط شورا دیبودجه با نیندارد و ا اریا در اختطرح ر نیا یاجرا یکه بودجه الزم برا

 نیااز کارکنان شرکت واحد به همراه بازنشستگان  یاست که فردا جمع لیدل نیبه هم ابد؛یاختصاص 

 .شهر تهران تحصن کنند یمطالبات خود در مقابل شورا یریگیپ یشرکت برا

 کردند یگاعالم همبست رماهیت ۹تجمع بزرگ  ینفت برا یکارکنان رسم*

به دست و اعالم  اهیس یکرده و دستبندها گره یها از مشت یرینفت با انتشار تصاو یرسم کارکنان

 .هستند رماهیت ۹تجمع بزرگ روز  یبرگزار یبرا یدر حال اعالم همبستگ” سوگ نفت“شعار 

ند که ا نفت هشدار داده ریو شخص وز نیخطاب به مسئول یماتومیدر اولت شترینفت پ یرسم کارکنان

نکند در روز  رییتغ ۵۰۱۱حقوق  یعموم شاتیو نحوه افزا ابدین شیها افزا حقوق رماهیچنانچه تا اول ت

 .خواهند زد یو سراسر دست به تجمع بزرگ  رماهیت ۹

اقدامات  ،یو همبستگ یاعالم آمادگ یو برا ریت ۹اند که تا روز تجمع  نفت اعالم کرده یرسم کارکنان

 . ار خواهند گذاشترا در دستور ک یادیز

 ۵۰۱۱خردادماه  ۲۵ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 امروز آزاد شدند رشدگانیدستگ گریزاده و د میجعفر عظ*

 گریخود و د یزاده با خانواده داشته است او از آزاد میکه جعفر عظ یکوتاه یتماس تلفن بنابر

 .خبر داده است رشدگانیدستگ

 میمادر ابراه یاحمد نهیسک ،یاریبخت ایمادر پو شهیربیش دیهنا ،یزاده، نرگس محمد میعظ جعفر

مقابل زندان عادل  یاز برادران افکار تیتجمع حما انیدر جر یمحمد دیو سع یکتابدار، پوران ناظم

 .شده بودند ریدستگ رازیآباد ش

 .گرددیبازداشت شدگان متعاقباً اعالم م یریدستگ اتیجزئ

 ۵۰۱۱خرداد  ۲۲-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :درهمین رابطه

 یاز اعضا یتعداد یریو دستگ یاز برادران افکار تیبه تجمع حما یتیامن یروهاین ورشی -2

  یاجتماع نیو فعال یخانواده افکار

در اعتراض به  یاجتماع نیاز بستگان و فعال یبه همراه تعداد یخرداد خانواده افکار ۲۲شنبه  امروز

 .افتندیحضور  رازیمقابل زندان عادل آباد ش یکاربرادران اف یروز انفراد ۲۳۱

را با ضرب و  یاجتماع نیاز تجمع کنندگان و فعال یو جمع یخانواده افکار یاعضا یتیامن یروهاین

 .اند منتقل کرده ینموده و به مکان نامعلوم ریدستگ دیشتم شد



 میجعفر عظ ،ی، نرگس محمدکتابدار میمادر ابراه یاحمد نهیسک ،یاریبخت ایمادر پو شهیربیش دیناه

رفته بودند بر اساس گفته شاهدان  یخانواده افکار داریکه به د یمحمد دیو سع یزاده، پوران ناظم

آنها از  یها به گفته خانواده. اند شده ریتوأم با ضرب و شتم دستگ یلباس شخص نیتوسط مأمور ینیع

از  قیخبر و اطالع دق چیه یش جدتال رغمیاز دسترس خارج شده و عل شانیها صبح تلفن ۵۱ساعت 

کامل به سر  یاطالع یدر ب زین شانیها است و خانواده امدهیشان به دست ن آنها و مکان بازداشت

 .برندیم

 .متعاقباً اعالم خواهد شد یلیتکم اخبار

 ۵۰۱۱خرداد  ۲۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 آباد درمقابل زندان عادل یافکار دیضرب وشتم خانواده نو -1

در اعتراض به  ۵۰۱۱۰۸۰۲۲اقوام امروز  یخانواده ام و تعداد:خود نوشت  ترییدرتو یافکار دیسع

 .زندان عادل آباد حاضر شدند یبرادرانم جلو یروز انفراد ۲۳۱

 دیرا مورد ضرب و شتم شد هیوبق میمادرم، خواهرم،پدرم، خاله ها یلباس شخص ماموران

 طهمراه را ضب یها یگوش.قراردادند

 .آزاد کردند یاز زنان را بازداشت و پس از ساعت یکیخواهرم و  

 ۵۰۱۱خرداد ۲۲روز شنبه   

 یانتظام یرویاطالعات ن یه اداره ب یمحسن عمران احضار*

 یاستان بوشهر و عضو چالش صنف انیفرهنگ یعضو کانون صنف ،یمعلم و فعال صنف یمحسن عمران

 یانتظام یرویاطالعات ن یبه اداره  یکتب ی هیبا ابالغپنجم خرداد ماه  خیدر تار رانیمعلمان ا

به  شانیا ی  در ضمن پرونده. واقع شده است ییمورد بازجو یصنف یها تیاحضار و در مورد فعال

 .بوشهر ارجاع شده است یبازپرس ۰ ی عبهش

 ریو سا یفعال صنف نیا هیعل یپرونده ساز رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

 یتیاقدامات خودسرانه و خالف قانون مقامات امن نیدادن به ا انیرا محکوم نموده، خواهان پا نیعالف

 .باشد یم

مقابل به کشور یماریب نیا یبه عدم واردات دارونسبت  SMA مارانیب تجمع اعتراضی خانوادگی*

 مقابل وزارت بهداشت

برای انعکاس هرچه بیشتر  شانیها و خانواده SMA مارانیبخرداد برای باری دیگر، 22ه روزشنب

مقابل وزارت دست به تجمع به کشور یماریب نیا یبه عدم واردات دارو شان نسبتاعتراضصدای 

 .زدند بهداشت
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