
 8931دی ماه  7و  6اخبار وگزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
اعتراضات  یها یبازداشت تیجان باختگان و وضع داشتیگزارشات در باره  مراسم گرام نیآخر -

 89هفته آخرآبان ماه 

 آبان ماه در سنندج زشیجانباختگان خ ادیمراسم  یبرگزار+

  ەشبانکار یروستامبین عبدالهی در گرامیداشت  +

 موریب یروستا در یکوئین یمهدگرامیداشت + 

 در بابوکان اصفهان یمیآرشام ابراهگرامیداشت  +

 یحوال) زان  یمهو یروستادر  یبهبود دینوآخرین خبرها در باره بازداشتی های مراسم گرامیداشت +

 :(النیگ سرا دراستان از توابع شهرستان صومعه خیشهر گوراب زرم

 ینیگو با شاهد ع و ــ گفت یبهبود دینفر در چهلم نو ۴۱بازداشت  -1

 نفر 6وآزادی   صومعه سرا یمقابل دادگستر تجمع خانواده های بازداشت شدگان -2

 یلنگرود یبازداشت احمد زاهد :کانون نویسندگان ایران -3

 !خود خبر داد یاز اعتصاب غذا یدر تماس تلفن ییسها مرتضا+

  !یزندان یدانشجو زاده، نیحس الیل تیاز وضع یخبر یب+ 

 ...ادامه دارد« آبان» :کانون نویسندگان ایران+

بنقل از هالله موسویان وكیل  1389در باره بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه  یگزارش+

 یدادگستر

 شهریاعتصاب کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به انتقال به بخش نظافت  -

با تعیین ضرب االجل یک ماهه برای کارفرما چادرملو  یمانکاریکارگران پخاتمه موقتی اعتصاب  -

 پس از یک هفته

در استان  یو سدساز یراهساز یپروژه ها هزار کارگر2عدم پرداخت ماه ها حقوق بیش از -

 یخراسان شمال

 ماه حقوق کارگران شهرداری خرم آباد 5عدم پرداخت  -

 اخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری پارسعدم پرد -

نامناسب  تینسبت به وضع سطح شهر دانشگاه تهران یها ساکن خوابگاه انیدانشجو اعتراضی تجمع -

 ها خوابگاه نیا

 رازیش یکارگر باغ صدرا 4مرگ  خاموش  -



 در باره  مراسم گرامیداشت جان باختگان و وضعیت بازداشتی های اعتراضات آخرین گزارشات*

 31هفته آخرآبان ماه 

 «کشته ندادیم که سازش کنیم  رهبر قاتل را ستایش کنیم»

 آبان ماه در سنندج زشیجانباختگان خ ادیمراسم  یبرگزار+

 

 یجانباختگان آبانماه در جاها یو همزمان با فراخوان خانواده ها ید ۵امروز  دهیبه گزارش رس بنا

بعداظهر در محل آرامگاه  ۳ساعت  زیق طلب سنندج نو ح خواهیاز مردم آزاد یجمع رانیمختلف ا

 .داشتند یجانباختگان را گرام نیا ادیشهر، مراسم  نیا یبهشت محمد

انسانها، آغاز و در ادامه با  یو برابر یتمام جانباختگان راه آزاد ادیسکوت به  قهیدق کیبا  مراسم

 .شکسته شد یقطعه شعر

جانباختگان آبانماه و  ادیباد  یآن نوشته شده بود گرام یبر روکه  یشرکت کنندگان با حمل پالکاردها 

 شانیو خانوادها زانیعز نیخواهانه ا یآزاد یبا آرمانها هینظم سرما انیجانباختگان آبان ماه قربان

 .اعالم نمودند ماهکردند، و نفرت و انزجار خود را از کشتار معترضان حق طلب آبان ثاقیم دیتجد

تمام  شیحاکم بر شهر سنندج که از چند روز پ  یتیامن یاست باتوجه به فضا یآور ادیبه  الزم

کامل  یدر اطالع رسان نترنتیا ینظر داشتند و کند ریشهر را ز یاصل نیادیو کوچه ها و م ابانهایخ

شده  ممراس نیبه ا یشتریب تیجمع وستنیبارش باران و برودت هوا، مانع از پ نیشهروندان و همچن

 .بود



 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

  ەشبانکار یروستا در گرامیداشت مبین عبدالهی +

دی،مراسم گرامیداشت مبین عبدالهی در روستای شبانکاره از توابع شهرستان  5روز پنج شنبه 

 .برگزارشد دراستان کرمانشاه روانسر

براثر شلیک نیروهای سرکوبگر جانش  در اعتراضات شهر جوانرود ماه آبان 26مبین عبدالهی روز 

 .را ازدست داد

 

 موریب یروستا ی درکوئین یمهدگرامیداشت + 

اطراف  موریب یروستا برسر مزارش در یکوئین یمهدمراسم گرامیداشت  دی، 5روز پنج شنبه 

 .شیراز برگزارشد

 یمقابل کالنترآبان  25روز  رازیرشته حقوق دانشگاه آزاد ش ی، دانشجوساله  22مهدی نیکوئی 

 مارستانیبه بتیراندازی زخمی وپس ازانتقال  اثر بر رازیش کالنشهر آباد یمعال ابانیآباد در خ یمعال

 .جان باخت رازیکوثر ش

 در بابوکان اصفهان یمیآرشام ابراهگرامیداشت  +

 .رشدبرسرمزارش در بابوکان اصفهان برگزا یمیآرشام ابراهگرامیداشت مراسم  دی،5روز پنج شنبه 

آبان  دراصفهان براثر شلیک مستقیم  25ساله دانشجوی رشته دندانپزشکی  روز  21 یمیآرشام ابراه

 .نیروهای امنیتی مجروح وپس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست داد

 یحوال) زان  یمهو یروستای در بهبود دینوآخرین خبرها در باره بازداشتی های مراسم گرامیداشت +

 :(النیسرا دراستان گ از توابع شهرستان صومعه خیب زرمشهر گورا

 ینیگو با شاهد ع و ــ گفت یبهبود دینفر در چهلم نو ۴۱بازداشت  -8



آبان  یسراسر یها از جان باختگان اعتراض یادیز یمصادف بود با مراسم چهلم تعداد ید ۵ شنبه پنج

 دیروز مراسم چهلم نو نیدر ا زین نالیسرا در استان گ از توابع صومعه زانیمهو یدر روستا. ۸۹

آبان با اصابت گلوله به سرش جان  ۳۵برگزار شد که شنبه  یا ساله ۳۳جوان  ،یزانیمهو یبهبود

از بستگان،  یادیمراسم گفت که تعداد ز نیدرباره ا« زمانه»گو با  و در گفت ینیشاهد ع کی. باخت

نفر از  ۴۱کردند که  دایمراسم چهلم او حضور پ در یمدن نیفعال زیو ن یبهبود دیدوستان، همکاران نو

 .بازداشت شدند یتیامن یروهایآنان توسط ن

مراسم حضور داشتند و قصد ممانعت  نیدر ا یتیامن یروهایاز ن یادیز یمنبع آگاه تعداد نیگفته ا به

 :داشتند یاز برگزار

و عکس  لمیازه گرفتن فاج یعنوان به کس چینفر مامور مرد و زن آمده بودند و به ه ۵۵ حدود»

 «.کردند یم ادداشتیرا  ها نیو شماره پالک همه ماش دیچرا گل آورد گفتند یبه مردم م. دادند ینم

خبر  زانیدر مهو یبهبود دیمراسم چهلم نو یبرگزار انینفر در جر ۴۱منبع آگاه از بازداشت  نیا

 :دهد یم

آنها . بودند که گرفتند دیهم از همکاران نو نفر که از رشت آمده بودند بازداشت شدند و دو نفر ۴۳»

 «.کردند رشانیدستگ یبودند و الک گناه یب

بودند و  نیاز فعال یکردند، تعداد دایحضور پ یبهود دیکه از رشت در مراسم چهلم نو ینفر ۴۳

کاوه  ،یکامل مهیفه ،یریفراز روشن، هومان تحر ،یآذر جعفر: قرار است نیاز آنها به ا یبرخ یاسام

 ریو ام این عیفروغ سم ،یجلوه جواهر ،یسارا ظاهرکردار، احمد زاهد ،ییماهرخ روستا ،یمظفر

 .یاسالم

 دیاز همکاران سابق نو نیزر یو مهد یطلوع دیحم یها از بازداشت شدگان به نام گریتن د دو

 .هستند که در مراسم چهلم او شرکت کرده بودند یبهبود

و بستگان آنها در طول  یبهبود دیبر خانواده نو یتیامن ینهادها یهادیمنبع آگاه به فشارها و تهد نیا

تماس گرفته شده  یاز بستگان خانواده بهبود یادیز یچهل روز گذشته اشاره کرد و به گفته او با تعداد

 :اند به اطالعات مراجعه کنند و از آنها خواسته

 خودیب یها قرار داده و سوال ییزجواند و مورد با را احضار کرده دیبار پدر نو نیاالن چند تا»

بار روز  نیآخر. ها صحبت کرده کرده و با رسانه یرسان اطالع یچه کس نکهیدر مورد ا اند دهیپرس

و با  اند را هم احضار کرده لیفام هیبق. چهارشنبه احضار شد، اما چون در شمال بود نتوانست برود

 «…ستنداز آنها ه یدنبال بعض یحت. اند آنها تماس گرفته

مختلف استان  یاز شهر قدس و شهرها یادیافراد ز ،یتیامن دیمنبع آگاه، با وجود جو شد نیگفته ا به

 .شرکت کرده بودند یبهبود دیدر مراسم چهلم نو النیگ

 نفر 6وآزادی   صومعه سرا یمقابل دادگستر تجمع خانواده های بازداشت شدگان -2

 : یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

بازداشت شده گان در مقابل  یماه، خانواده ها ید ۶ جمعهروز یافتیدر یخبر ها نیبر اساس آخر  - 

 .صومعه سرا ، دست  به تجمع زدند یدادگستر



صومعه سرا دست به  یدادگستر یماه، مجددا  خانواده بازداشت شده گان جلو ید ۷ شنبهروز  -

 .تجمع زده اند

افراد  یانتظام یرویتوسط ن تیشدند و در نها یریبه دستگ دی، تجمع کننده گان تهدخبر نیبر اساس ا 

 .حاضر در منطقه پراکنده شدند

صادر کرده است اما از گرفتن  یتومان ونیلیم ۴۵۵ قهیباز داشت شده گان وث یبازپرس پرونده برا 

 .باشد یشدن م لیتکمشده و به خانواده ها اعالم شده که فعال پرونده در حال  یخودار قهیوث

 : است ریاز بازداشت  شده گان  به شرح ز یتعداد یاسام

و هومان  ی، احمد زاهد این عی، فروغ سم ی، جلوه جواهر یروستا ،فراز روشن ، کاوه مظفر ماهرخ

 یریتحر

 نیضمن محکوم کردن ادامه بازداشت  ا یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم 

 .باشد یو شرط تمام بازداشت شده گان م دیق یو ب یفور یآزاد استارران،خویعز

 یلنگرود یبازداشت احمد زاهد :کانون نویسندگان ایران -9

جانباخته  یبهبود دینو یبرا ادبودیمراسم  یبرگزار انیشنبه در جر بر اخبار منتشر شده روز پنج بنا

 النیگ یاز روستاها یکیمراسم در  نیا. آبان چند تن از حاضران بازداشت شدند یها اعتراض

 داحم. منتقل کردند یاز حاضران را بازداشت و به مکان نامعلوم یبرگزار شد و ماموران گروه

از بازداشت شدگان  یکی رانیا سندگانیو عضو کانون نو سندهینگار، نو روزنامه یلنگرود یزاهد

ها در  خانواده یریگیشدند اما با وجود پ شب هنگام با سپردن کفالت آزاد ها یشش تن از بازداشت. است

آنها را  یچه نهاد ستیمعلوم ن یحت. ستیدر دست ن یاطالع هیبق تیسرا، از وضع صومعه یدادسرا

فراز روشن، هومان  ،یکاوه مظفر ا،ین عیفروغ سم ،یجلوه جواهر ،یاحمد زاهد. بازداشت کرده است

 .شنبه است ز پنجبازداشت شدگان رو یاسام ییو ماهرخ روستا یریتحر

 !خود خبر داد یاز اعتصاب غذا یدر تماس تلفن ییسها مرتضا+

در  یدر مقطع دکتر لیاز تحص تیکه در اعتراض به محروم یدار ستاره یدانشجو ییمرتضا سها

توسط  هیاز داخل خوابگاه فاطم ۸۹آبان ماه  ۳۶صحن دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود و 

به بازپرس  ینامه ا یخود اعالم کرد که ط یتماس تلفن نیشد، در آخرربوده  یتیماموران امن

 :موجود در پرونده خود اعتراض کرده و گفته است یبه ناعدالت نیاو یدادسرا

آنچه من اکنون شاهدش . دیتعهد آزاد کن دیمرا به ق دیندارم موظف قهیوث نیتوان تام یمن  زندان یوقت» 

را  قهیوث نیتام یچون توان مال. شده ام یآن زندان یست که براا یضیو تبع یعدالت یهستم همان ب

دست به اعتصاب  فیتکل نییروند ناعادالنه تا زمان تع نیدر اعتراض به ا. در زندان بمانم دیندارم با

 «.زنم یغذا م

در مورد سالمت  یو نگران ستیمعلوم ن یو یتوجه به قطع تلفن زندان، روز شروع اعتصاب غذا با

 .کرده است دایپ شیبه شدت افزا ییضاسها مرت

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجوین کشور:منبع

  !یزندان یدانشجو زاده، نیحس الیل تیاز وضع یخبر یب+ 



ماه و چهلم  با معترضان آبان یدر همراه نیزن زندان او انینفر از زندان9اعالم تحصن  یپ در

  .قطع شده است شانیها با خانواده انیدانزن یارتباط یها باختگان اعتراضات، راه جان

 یشنبه هفته گذشته تماس گرفته است و ط بار نیدانشگاه تهران آخر یزندان یدانشجو زاده، نیحس الیل

مدت خبر  نیاست که در هم یدرحال نیا. ستیاو در دست ن یاز سالمت یخبر چیه ریهفته اخ کی

زندان  سیاو توسط رئ زیآم از انتقال خشونت یحاکبه زندان زنجان منتشر شد که  ینرگس محمد دیتبع

 نیو همچن 208الف و  2به بند  یاز انتقال برخ ختهیوگر خبر در کنار اخبار جسته نیا. بود نیاو

  .است دهیآنها را شدت بخش یدرباره سالمت ینگران ن،یزنان زندان او تیاز وضع یاطالع یب

حکم  یاجرا یدانشگاه تهران، از مردادماه برا ییودانشج-یفعال صنف زاده، نیحس الیاست ل یگفتن

به سر  نیدر زندان او ،یو اساس از جانب دستگاه قضائ هیپا یب یاتهامات یخود در پ میسال و ن2

 .برد یم

 کشور نیدانشجو یصنف یکانال تلگرام شوراها برگرفته از

 ...ادامه دارد« آبان»: کانون نویسندگان ایران+

 نظر بر خبر

 ...دامه داردا« آبان»

 ،یاسیو س یآبان ماه و فعاالن اجتماع یها جانباختگان اعتراض یها خانواده یفراخوان برخ یدر پ

از مردم  ییها گروه ،یتیامن ینهادها یها از سو خانواده دیو تهد دیشد یتیامن یبا وجود فضا روزید

. کنند برگزاررا  زانشانیعز ادبودیو مراسم  ندیموفق شدند در چند شهر بر مزار جانباختگان گرد آ

 زیمراسم که در سطح شهرها ن یبرگزار یها نه فقط در محل یو انتظام یتیحضور ماموران امن

در قرق ماموران بود و مردم  ،یاریبخت ایکرج، محل دفن پو" نهیبهشت سک"گورستان . بود ریچشمگ

 زین گرید یشهرها یر برخد. نفرهم بازداشت شدند نیچند. از ضرب و جرح آنها در امان نماندند

چهل  نیا ی در همه که نیکما ا. آبان یها سرکوب اعتراض ی است در ادامه یبرخورد نیا. نطوریهم

 .همچنان ادامه داشته است یاعتراض یها افراد به ظن حضور در جمع یریروز، دستگ

** 

 یحکومت نظامپادگان و  ختیبه رنگ و ر گریکشور بار د یاز شهرها یبعض یگذشته پنجم د روز

و سواره، با لباس فرم  ادهیبزرگ و پرتردد ماموران مسلح ، پ یها و چهارراه ها دانیدر م. درآمد

 یاریسب یبرا. بودند ستادهیدار ا و قفس سیآبپاش و پل یها نیدر کنار ماش یو شخص یو انتظام ینظام

 طور نیهم یت پهلوها حکوم ماه یبرا شیسال پ ۱۴ندارد  یها اصال تازگ صحنه نیاز مردم ا

صحنه تکرار شد  نیبارها ا شیدو سال پ نیبعد و هم یها در دهه زیپس از آن ن. کرده بود ییآرا صحنه

حول و  ند،ما یگرچه ُدرد و درد آن در دل و جان مردم باق نیشیپ یها صحنه. ۸۹به آبان  دیتا رس

اما  میبر یسر م ماه به ین در داکنو. شدند" یخیتار یا واقعه"و  دندیرس انیخود به پا خیحوش تار

 دهینرس انیو مردم معترض، به پا تیحاکم ن،یاز طرف کی چیه یاست؛ برا دهینرس انیبه پا" آبان"

که  یاریع تمامپس از گذشت چهل روز از اعتراضات مردم، با وجود قهر و خشونت  تیحاکم. است

هر روز . معترضان است یریگو دست ییدر سرکوب معترضان به کار برد، همچنان در حال شناسا

دستگاه سرکوب را  دیهر روز با کند؛ یو بازداشت م بیتعق" اغتشاشگر"از مردم را به عنوان  یشمار

و انواع  ونیزیو تلو ویآن در راد یدر معرض تماشا قرار دهد؛ بخش نرم و فرهنگ ابانیدر خ



 ی در باره نیدروغ یوهایسنار هنوز مشغول ساختن و جاانداختن یو مجالت وابسته و رانت  روزنامه

 یگوناگون حکومت ینهادها انینهان و آشکار است؛ م یها دنیونشان کش   اعتراصات آبان و خط

شود؛ تشتت،  یتر م برآمده و برمال شده از آبان همچنان ادامه دارد و هر دم بزرگ یها اختالف

 .هم زیبستشان ن و بن یسر آشفته

مراسم  یبرگزار یبرا شان یعلن یها در فراخوان. است دهینرس انیبه پا زینزد مردم معترض ن آبان

، در به صحنه "راه ی ادامه"بر  یها مبن خانواده هراس یروشن و ب انیجانباختگان آبان؛ در ب ادبودی

به وضع موجود نداشتند؛ در پس زدن  یکه تاکنون اعتراض ییها قشرها و گروه تیآمدن و حما

مردم  انیم ندهیفزا یو هنرمندان؛ در همدل سندگانینو یاز سو یدولت و شبه یدولت زیها و جوا برنامه

را  یاسیکه امر س لیدل نیهم به ا یکی افتیآبان ادامه . ادامه دارد" آبان"مشاهده کرد که  توان یم

 انیو شبه حکومت انیبگذارد که حکومت یپا بر فرش قرمز ستیراحت ن یکس یبرا گرید. کرد یاخالق

 .نداشته باشد" شرم"به نام  یکه احساس اند مگر آن گستردهدر برابرش 

کرج در روز " نهیبهشت سک"مثل  ییجا. کنند یم یبا هم تالق ییآبان گاه جا ی راه متفاوت  ادامه دو

 ادمانی یکه برگزار افتندیحضور  یآنجا مردم. گرید یمشابه در شهرها یها مکان ای یپنجم د

 تخشن اعتراضا اریکه وجودشان نشان داد سرکوب بس یمردم. تنددانس یجانباختگان را حق خود م

نه تخم ترس در دلشان  یو هزاران بازداشت( از هزار شیب یدر آمار)از صدها کشته  شیآبان با ب

کارکرد دستگاه  نیاست که مهمتر نیا شیمعنا. کرده است جادیا یشان خلل کاشته و نه در اراده

 شود یم یمگر تا کجا، تا ک. شود یخنث یکه به تمام رود یت، مهراس و اطاع جادیا یعنیسرکوب؛ 

که  یا جامعه ژهیبه و! را به زور سالح و دستبند و زندان و کشتار سلب کرد؟ یا جامعه انیب یآزاد

شدگان معترض شکل و  کشته ادبودیمراسم  یبرگزار. شده است غیمردمش در تیاز اکثر زین" نان"

. کند یم لقاست که هر انسان با زاده شدنش به خود متع یحق انیب یآزاداست و  انیب یاز آزاد یقسم

 .است یانسان تیبا هو دنیمقابله با آن جنگ

و بازداشت  ییاما دستگاه سرکوب هنوز مشغول شناسا گذرد یآبان م یها روز از اعتراض چهل

از  شیپ تشانیه ظرفک فرستد یم ییها و به زندان کند یم ریرا دستگ یمعترضان است و هر روز شمار

زد و  ستبندگرفت و د ایترساند،  توان یبکند؟ شبح را نم تواند یچه م" شبح آبان"پر بود؛ اما با  زین نیا

 نهیدر بهشت سک ادبودیروست که فراخوان  نیهم از ا. ستیجا ن چیهمه جا هست و ه. بازداشت کرد

فاصله از محل فراخوان، به قرق  لومتریکبا دهها ( شهرها)شهر  یها ابانیو خ ها دانیم شود یموجب م

 ...تا شبح آبان هست، آبان ادامه دارد. دیدرآ یو انتظام یتیماموران امن

هالله موسویان  بنقل از 8931در باره بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه  گزارشی+

 یوكیل دادگستر

 ازکه در جریان وضعیت تعدادی  ی وكیل دادگسترهالله موسویان روز چهارشنبه هفتم دی ماه،

هایشان قرار مراجعات متعدد خانواده بدلیل  شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه شدگان بازداشت

 :گرفته،به خبرنگار رسانه ای گفت

قانون آیین دادرسي كیفري، متهمان سیاسي و  49مشكل اساسي این است كه مستند به تبصره ماده »

وكالت معدود وكالي مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده كنند اما توانند از  امنیتي صرفا مي

شود كه نباید  بخش نیست؛ چرا كه حتي به همین وكال نیز گفته مي استخدام همین وكال نیز عمال نتیجه

 «.اي صورت گیرد و حتي اجازه مطالعه پرونده را ندارند مداخله



صبر تا اینكه رسیدگي به پرونده . روي وكالیي چون خود را صبر عنوان كرده است او تنها راه پیش  

 .در مرحله دادسرا طي شده و پرونده به دادگاه ارسال شود

اند،  این وكیل دادگستري بر همین اساس گفته كه هنوز رسما وكیل افرادي كه به او مراجعه كرده 

 .نها مشاوره بدهدتواند به آ نیست و صرفا مي

شدگان و بعضا خود آنها نسبت  هاي بازداشت اطالعي خانواده این وكیل دادگستري اما در عین حال، بي

شدگان  مادر یكي از بازداشت»: افزودبه محل بازداشت را ازجمله دیگر مشكالت آنها عنوان كرده و

ینكه خواسته از محل بازداشت مدعي شده پسرش در این مدت، یك بار با او تماس گرفته و به محض ا

شدگان از محل  هرچند بعضي از بازداشت. اند خود اطالع دهد، مسووالن بازداشتگاه مانع شده

 «.اطالعند بازداشت خود نیز بي

ام اغلب كساني  هایي كه این مدت داشتم، متوجه شده بنابر پیگیري»: این وکیل دادگستری درادامه گفت

برند، اما  سر مي اكنون در زندان فشافویه به اند، هم اطراف دستگیر شده هاي كه در تهران و شهرستان

 «.اند شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده بعضي بازداشت

اطالعي از محل بازداشت را در  موسویان با اشاره به لزوم امضاي وكالتنامه توسط شخص موكل، بي 

آیین دادرسي كیفري  49ز خوانده و در ادامه از مصائب ناشي از تبصره ماده سا این راستا نیز مشكل

در قانون قرار گرفت و اجرایي شدن آن مربوط به همین یكي، دو  82این تبصره در سال »: گوید مي

ها ممانعت  سال پیش است و از فعالیت وكالیي جز فهرست مورد وثوق قوه قضاییه در این پرونده

صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعي  49رغم اینكه تبصره ماده  به از طرفي. شود مي

لحاظ قانوني براي استفاده از وكالیي جز فهرست وكالي مورد وثوق قوه قضاییه وجود ندارد اما  به 

ویژه در دادگاه انقالب شاهدیم كه با  كم در مواردي به در مرحله رسیدگي پرونده در دادگاه نیز دست

درواقع باید ابتدا از قاضي پرونده اجازه بگیرید و صرفا در . شود كالت برخي وكال موافقت نميو

 «.توانید وكیل مورد نظر خود را انتخاب كنید صورت موافقت قاضي پرونده، مي

ها و  موسویان در عین حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسي از تناقض

شود، سخن گفته و بر این  قانون آیین دادسرسي كیفري ایجاد مي 49ر تبصره ماده هایي كه بر اث مشكل

قانون اساسي تصریح دارد كه همه متهمان باید از زمان بازداشت به وكیل دسترسي »: گوید پایه مي

ضمن اینكه شرایطي مشخص . دهد كه سكوت كنند طور قانون به متهمان اجازه مي همین . داشته باشند

ویژه درخصوص  منتها متاسفانه در مواردي به. سخت در مورد اقاریر متهمان وجود دارد و سفت و

 «.شود متهمان سیاسي و امنیتي شاهدیم كه قانون فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمي

شدگاني كه  این وكیل دادگستري با تاكید بر اینكه هنوز موفق به پذیرش و اعالم وكالت براي بازداشت

اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتي و سطح طبقاتي این  دلیل به او مراجعه كردهبه این 

متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح »: شدگان اشاره كرد و گفت بازداشت

شدگان كه به بنده  كم خانواده چند نفر از این بازداشت دست. شان نیز بسیار بد و نامساعد است معیشتي

لحاظ معیشتي و سطح اقتصادي قرار دارند و با مشاغلي  راجعه كردند، همگي در وضعیت بدي به م

حال . كنند بر رستوران و مواردي از این دست امرار معاش مي همچون پیك موتوري، رانندگي، بیرون

د نفري كه بنده اند كه البته در میان این چن هاي یكي، دو میلیاردي شده آنكه عمدتا ناچار به تامین وثیقه

 «.اند كدام تاكنون موفق به تامین وثیقه نشده  شان قرار دارم، هیچ در جریان پرونده



ادعاي خانواده »: شدگان اشاره كرده و گفته است او همچنین به نحوه بازداشت برخي از این بازداشت

به . اند نداشته ها حضور شدگان از این قرار است كه در تظاهرات و اعتراض برخي از این بازداشت

شدگان كه یكي راننده آژانس بوده و دیگري كارگر  نفر از این بازداشت 2عنوان مثال، خانواده 

اند  ها در حالي بازداشت كرده شان را ساعاتي پس از اتمام شلوغي اند كه فرزندان خانه، مدعي شده قهوه

 «.اند ل بودهها حضور نداشته و به كار و زندگي خود مشغو كه اساسا در اعتراض

این وكیل دادگستري همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبني بر منع بازداشت افراد 

شدگان اخیر  متاسفانه این دستور آقاي رییسي در مورد بازداشت»: گوید آوري ادله مي دلیل جمع  به

چنانكه شاهدیم پس از . است كم در برخي مواردي كه بنده در جریان قرار گرفتم، رعایت نشده دست

بازداشت افراد و تفتیش آنها، سعي در تحصیل دالیل بازداشت دارند كه این رویه صراحتا با قانون 

 « .مغایرت دارد

شود، بار دیگر به  هایي كه درپي اتخاذ چنین رویكردي ایجاد مي او با اشاره به بعضي مشكالت و آسیب

نقل از  شدگان به مادر یكي از این بازداشت»: كند شدگان اشاره مي ادعاي خانواده یكي دیگر از بازداشت

تقصیر بودن او در  گفت بازجویان پس از اتمام روند بازجویي و تحقیقات، متوجه به بي فرزندش مي

ها نداشته اما بازپرس پرونده  اند كه او اساسا نقشي در این اعتراض هاي اخیر شده و دریافته اعتراض

پرست  هاي گذشته شیطان ضوعي در گذشته اشاره كرده و گفته كه این متهم، در سالدر واكنش به مو

حال آنكه مادر این متهم از حضور پسرش در مراسم مذهبي سخن گفته و شدیدا نسبت به . بوده است

 «.زده شده بود چنین اتهامي شگفت

دانم اتهام  ه این متهم، نميالبته با توجه به عدم امكان دسترسي بنده به پروند»: گوید موسویان مي 

پرستي مشخصا در پرونده نیز ذكر شده یا نه، اما آنچه مسلم است، چنین اتهامي ارتباطي به  شیطان

 «.پرونده اخیر ندارد

كند، رده سني  ها نیز ابراز نگراني مي موسویان كه نسبت به ابعاد اجتماعي این بازداشت

سال عنوان كرده و  30تا  19اند را  ن به او مراجعه كردهشا هاي شدگاني كه ازطریق خانواده بازداشت

سال نیز  19با اشاره به عضویت خود در كمیسیون حقوق بشر كانون وكال از بازداشت افراد زیر 

. اند ساله بوده و به كانون اصالح و تربیت منتقل شده 15تا  13گفته او، عمدتا  دهد كه به خبر مي

 .از سوي دیگر مقامات قضایي و اجرایي نیز عنوان شده بودموضوعي كه البته پیش از این 

این عضو كمیسیون حقوق بشر كانون وكال همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتي این 

هاي میلیاردي  شان به رقم ها این است كه وسع حرف بسیاري از این خانواده»: گوید شدگان مي بازداشت

در واقع این افراد اساسا ملك و . رسد ه درنظر گرفته شده، نميكه بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیق

اي  امالك شخصي ندارند كه بتوانند اسناد این امالك را به عنوان وثیقه تقدیم كنند و بعضا اگر خانه

اي شهر هستند، اغلب امالكي است كه سند و مدرك  دارند نیز با توجه به آنكه ساكن مناطق حاشیه

 «.ا یك برگه قولنامه در اختیار دارنددرستي نداشته و صرف

میلیوني در نظر گرفته شده و  20نكته دیگر اینكه براي یكي از این افراد قرار »: دهد او ادامه مي 

شده،  شود، در مورد این فرد بازداشت میلیون، قرار كفالت صادر مي 50درحالي كه معموال تا زیر 

حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالي است  تاكید شده بود كه كفالت كافي نخواهد بود و

 «.گیرد كه سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمي



این موارد قابل اعتراض است و امكان كاهش میزان قرار وثیقه »: گوید موسویان در عین حال مي 

 «.وجود دارد

 قال به بخش نظافت شهریاعتصاب کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به انت*

دست از کار  یبروجرد در اعتراض به انتقال به بخش نظافت شهر یکارگران شهردار جمعی از

نامطبوع شهر را کشیدند وتمامی خیابان ها، مناطق وشهرک های شهر بروجرد مملو از زباله وبوی 

 .ه استفرا گرفت

از  یانباشت یکن یر که نگاه مشه یبه هر جا ستیمدتدی یک منبع خبری محلی،7براساس گزاش 

 ،یعدم جمع آور لیاز کوچه ها به دل یکه در برخ ییرسد، زباله ها یتعفن به مشام م یزباله ها و بو

 .کنند یم دیرا تول یبد یها شده و بو یجو ریسراز

از  یاریروزها بس نیبلکه ا ستیشهرک ن کیمنطقه و  کیانباشت زباله ها تنها مختص  تیوضع

 میموضوع ابتدا به سراغ شهردار رفت نیروشن شدن ا یدارند که برا هیگال تیوضع نیه اشهروندان ب

 .میشو ایتا داستان انباشت زباله ها را جو

خدمات  یبروجرد برا ینفر در شهردار360در سنوات قبل : گفتبروجرد یشهردار یجافر میرح

و  یادار یبودند، در بخش ها پلمید ریو ز پلمیافراد که د نیا یجذب شده اند اما بعد از مدت یشهر

 .به کار شدند شغولم گرید یبخش ها

 یاستفاده م مانکاریو کارگران پ مانکارانیاز پ ینظافت شهردار یبرا گرید یاز سو: افزود یو

و  یشهردار یروهایحقوق ن دیباال رود که با یشهردار یها نهیشد تا هز یکار سبب م نیکردند که ا

 .پرداخت شود رمانکایحقوق کارگران پ

 یخدمات شهر یکه قبال برا ییروهاین میگرفت میراستا تصم نیدر هم: کرد حیبروجرد تصر شهردار

 یندارند به خدمات شهر یلیاز آنها تما یاستخدام شده اند به همان بخش برگردند که متاسفانه برخ

را اعالم  خود اتیراستا دفاع نیدر ا زیکنند که به اداره کار مراجعه کرده و ما ن یبازگردند و تمرد م

 .میکرد

سبز و  یفضا یروهاینفر از ن 280هم اکنون :نیز گفتشهر بروجرد  یعضو شورا یچگن اشرف

ندارند در  یلیتما روهایاز ن یبروجرد جابه جا شده اند که برخ یخدمات شهر یبرا گرید یبخش ها

 .کار کنند یخدمات شهر

با  یندارند ول یلیتما یبرگشته اند اما مابق یبه خدمات شهر نفر 40تعداد تاکنون  نیاز ا: افزود یو

 .بازگردند یصادر شده که کارگران به خدمات شهر یانجام شده در اداره کار، را یها یریگیپ

نبود  لیاز محالت به دل یدر برخ یمختل شدن نظافت شهر: کرد حیشهر بروجرد تصر یشورا عضو

 .است  یدر بخش خدمات شهر روین

 یقانون کار مبن یدر راستا: گفت بروجرد یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سییر یک وهیگ یعلعبدال

افراد  نیبه اداره کار مراجعه کردند که ا ینفر از کارگران شهردار 39کارگران، تعداد  ییبر جابه جا

 .بازگردند ینداشتند که به خدمات شهر یلیتما



 نییپا یلیکه سابقه کمتر و مدرک تحص یم قرار است افرادالز یها یبا بررس تیدر نها: افزود یو

مشغول به کار شوند که  گرید یدر بخش ها روهاین یبازگردند و مابق یدارند به خدمات شهر یتر

 .موضوع حل و فصل شد

که  مانکاریپ یروینفر ن 140از تعداد : کرد حیبروجرد تصر یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئ

مراجعه  یکاریب مهیب ینفر به اداره کار برا 20ساله داشتند، تعداد 11 یها سابقه کاراز آن یبرخ

 .است یافراد در حال بررس نیکردند که کار ا

با تعیین ضرب االجل یک ماهه برای کارفرما چادرملو  یمانکاریکارگران پخاتمه موقتی اعتصاب *

 پس از یک هفته

حضور کارفرما در جمع  دنبالبتصابشان پس ازیک هفته به اع معدن چادرملو یمانکاریکارگران پ

ضرب االجل یک ماهه برای  و تعیین مطالبات یریگیبر پ یمبن یشفاه ی کارگران معترض و وعده

 .کارفرما بطورموقت خاتمه دادند

شده  لیتشک یا تهیکارگران، کم ندگانیبا حضور نما هقرار شددی،7بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

در ضمن موارد مورد اختالف و مطالبات کارگران . مطرح و رفع شود یبند شکاالت طرح طبقهو  ا

 .ش هم برای دیگر مسئوالن استان ارسال شده استو رونوشت زدی یاستاندار یبرا یا نامهطی 

در استان  یو سدساز یراهساز یپروژه ها هزار کارگر2عدم پرداخت ماه ها حقوق بیش از*

 یخراسان شمال

 یخراسان شمالدر استان  یو سدساز یراهساز یپروژه ها هزار کارگر2ها حقوق بیش از ماه

 .پرداخت نشده است

به خبرنگار  یخراسان شمال یمعاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعدی،7روزشنبه 

 مانکارانیپاز  الار اردیلیم 170۵استان،  یعمران یها کارگران مشغول در پروژه: گفت رسانه ای

   .است یآن مربوط به بخش راهساز نیشتریمطالبه دارند که ب

مربوط به  شتریمطالبات ب نیا: هزار نفر عنوان کرد و گفت2از  شیکارگران را ب نیشمار اوی 

   .است یسدساز ایو  یراهساز یپروژه ها مانکارانیکارگران پ

 ماه حقوق کارگران شهرداری خرم آباد 5عدم پرداخت *

 .ماه حقوق کارگران شهرداری خرم آباد پرداخت نشده است 5

 یکارکنان رسم: گفت به خبرنگار رسانه ای آباد شهر خرم یشورا عضودی،یک  7روز شنبه 

 .اند نکرده افتیدر یحدود چهار ماه است که حقوق یشهردار

آباد  خرم ید شهرداردرآم یمنبع اصل: کارگران پنج ماه است، افزود یبرا زانیم نیا نکهیا انیبا ب یو

درصد مردم عوارض  10آباد کمتر از  مانند خرم یاست و متاسفانه در شهر یوابسته به ساختمان ساز

 .کنند یپرداخت م

 عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری پارس*

 .ماه ها حقوق کارگران شهرداری پارس در استان اردبیل پرداخت نشده است



 تینسبت به وضع دانشگاه تهرانسطح شهر  یها ساکن خوابگاه نایدانشجو اعتراضی تجمع*

 ها خوابگاه نینامناسب ا

برای  سطح شهر دانشگاه تهران یها ساکن خوابگاه انیاز دانشجوجمعی  دی، 7شنبه  روز ظهر

دانشگاه  یساختمان مرکز مقابل  تجمعدست به  ها خوابگاه نینامناسب ا تینسبت به وضعاعتراض 

 .زدند

 

به خبرنگار رسانه  سطح شهر دانشگاه تهران یها خوابگاه یصنف یعضو شورا ین رابطه،یک درهم

و  یمطالبات صنف یریگیدانشگاه خواستار پ یما امروز با تجمع در مقابل ساختمان مرکز: ای گفت

سال است که مدام در خصوص  کیچرا که حدود . میمسئوالن دانشگاه شد یخود از سو یرفاه

مدام کمبود  نیو مسئول دهینرس ییتا کنون به جا ها یریگیپ نیاما ا م؛یکن یم ینگار د نامهخو یها خواسته

 .دانند یمشکالت م نیا یبودجه را عامل اصل

 انیمطالبات دانشجو نیتر یو اصل نیاز مهمتر یکیسطح شهر را  یها خوابگاه عیتجم،در ادامه یو

دانشگاه تهران در  یدانشجو هزار2ضر حدود در حال حا: ها عنوان کرد و گفت خوابگاه نیساکن ا

 رسال ب90تا  70ها به حدود  خوابگاه نیقدمت ا که یسطح شهر سکونت دارند، در حال یها خوابگاه

 چیاند و ه ساخته نشده یسکونت خوابگاه یعنوان برا چیها به ه ساختمان نیا نکهیو ضمن ا گردد یم

ها  ساختمان نیاست که ا نیمطالبه ما ا نیاول نیبنابرا. دها وجود ندار ساختمان نیدر ا یامکانات رفاه

ها در  خوابگاه نیساکن ا انیدانشجو نکهیا ایشوند و  عیتجم یدو مجتمع بزرگ خوابگاه ای کیدر 

 .دانشگاه سکونت داده شوند یکو



 خوابگاه یاز سکونت در کو99دانشگاه تهران از سال  یکارشناس انیدانشجو نکهیبر ا دیبا تاکوی 

 یکارشناس انیدانشجو یمل تیامن یبر اساس مصوبه شورا 99بعد از حوادث سال : منع شدند، گفت

حال حاضر  دراند و  سطح شهر اسکان داده شده یها خوابگاه جدا و در خوابگاه یدانشگاه تهران از کو

 یسطح شهر در کو یخوابگاه انیاسکان دانشجو یالزم برا تیظرف ندیگو یدانشگاه م نیمسئول

 یسال تمام نیوجود دارد؛ چرا که تا قبل از ا دیترد یجا نهیزم نیدانشگاه وجود ندارد که البته در ا

 .بودند قردانشگاه مست یدر همان کو یکارشناس ،یارشد، دکتر یمقاطع کارشناس انیدانشجو

 یکه در کو یارشد و دکتر یدوره کارشناس انیاز دانشجو یاریدر حال حاضر بس: کرد دیتاک یو

سطح شهر اسکان داشته باشند؛ اما مورد موافقت  یها دارند در خوابگاه لیدانشگاه ساکن هستند، تما

شده  عمن زیدانشگاه ن یبه کو یکارشناس انیرفت و آمد دانشجو نکهیضمن ا رد،یگ یقرار نم نیمسئول

 .است

 چیه انیدانشجو نیا نکهیبر ا دیسطح شهر دانشگاه تهران با تاک یها خوابگاه یصنف یشورا عضو

ساکن  انیمتاسفانه بر خالف امکانات دانشجو: ندارند، گفت یخوابگاه یها در داخل مجتمع یامکانات

 در یو صنف یامکانات رفاه چیوجود دارد، ما ه یکو نیهمه اصناف در ا بایدانشگاه که تقر یکو

موضوع  نیو ا میندار زیرا ن یاجازه استفاده از اصناف داخل کو یو حت میخود ندار یها خوابگاه

 .کرده است لیتحم انیرا به دانشجو یادیز یها نهیهز

در حال حاضر جز : دانشگاه، گفت یاز کو یکارشناس انیدانشجو یدر خصوص علت جداسازوی 

 یکارشناس انیدانشجو یدختران است، تمام یخوابگاه به نام خوابگاه وصال که در سطح شهر برا کی

 یکارشناس انیدانشگاه مستقر هستند؛ اما دانشجو یدر کو یلیتکم تالیدوره تحص نیدختر و همچن

 انیدانشجو یتیامن لیاند و مسئوالن معتقد هستند به دال منع کرده یکو نیرا از اسکان در ا سرپ

هستند که  یکارشناس انیدانشجو نیچرا که ا. مجتمع اسکان داشته باشند نیدر ا توانند ینم یکارشناس

تجمعات  نیا ریگیپ یارشد و دکتر یکارشناس انیو دانشجو کنند یرا شروع م ییجواغلب تجمعات دانش

 .ستندین

 انیدانشجو نیا یها خواسته گریسطح شهر را از د یها کاهش ساعات تردد در خوابگاه نیهمچن یو

ها حضور  در خوابگاه دیبا12سطح شهر تا ساعت  یخوابگاه انیمتاسفانه دانشجو: عنوان کرد و گفت

که  میتهس نیوجود ندارد و ما خواستار ا یساکن کو انیدانشجو یبرا تیمحدود نیه باشند، اما اداشت

 .خوابگاه سطح شهر برطرف شود 12در  زین ها تیمحدود نیا

 رازیش یباغ صدرا کارگر 4خاموش  مرگ *

 .کشف شد رازیش یباغ صدراکارگر در  4دی ، جسد  7صبح روز شنبه 

 شان استفاده می کردند وگرم کردن یاز اجاق گاز براشده،این کارگران  براساس گزارشات رسانه ای

 .موجب مرگشان شد دکربنیبا مونوکس یگازگرفتگ
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