
 1401اسفند ماه  19اخباروگزارش های کارگری 

وآتش سوزی آلونک هایشان    حادثه انفجار کودک از خانواده های کارگران کشاورزی میهمان در  5  -

نفردیگر دچارسوختگی شدند    11ی  زنده زنده سوختند و  شهر ر  نیشهرک عالئ  در زمین کشاورزی

 نفرهم آواره شدند  30و

ز جان باختگان اعتراضات سراسری بمناسبت زاد روزش وروز جهانی  ا  ِهمن آمان   گرامیداشت یاد  -

 زن برسرمزارش در بوکان 

با راهپیمایی وتجمع درشهرزاهدان    - اهالی استان سیستان وبلوچستان  ادامه جمعه های اعتراضی 

 علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوب دستگاه رهبری و دولت 

 ی هایساز)تهران( در پاسخ به پرونده   رانیعلمان ام  یکانون صنف  یسخنگو  یب یحب  محمد  تییتو  -

 ی تیامن  یروهای ن دیجد

  وردپور در بوکان معلمان کوردستان با خسرو    یانجمن صنف یاعضا دار ید -

  سنندج یمعلمان بازداشت ت یگزارش وضع  -

 ی َسگدون  -

 ( معلمان فارس  ی زحمتکش )بازرس انجمن صنف  یمحمد عل

گزارش   - کنشگر صنف از معل  ی آمار و خالصه  در سال    ی مان  که  احکام   ۱۴۰۱استان خوزستان  با 

 اندمواجه شده ی و ادار  ییقضا

-   

آلونک هایشان    وآتش سوزی  حادثه انفجارکشاورزی میهمان در  انکارگرهای  خانواده    ازکودک    5* 

  دیگر دچارسوختگی شدند نفر  11ی  زنده زنده سوختند و  شهر ر  نیشهرک عالئ  در زمین کشاورزی

 فرهم آواره شدند ن 30و

های  از خانواده    ساله  18و    16،    6،    5،    3پسر(  2دختر و  3)  کودک  5  اسفند(،  18پنج شنبه شب)

کشاورزی   پاکستان  کارگران  بلوچستان  سوزی    انفجار   براثر اهل  هایشان  وآتش  زمین  آلونک  در 

در واقع  گبر  کشاورزی  عالئ  یقلعه  سوختند شهر  نی شهرک  زنده  زنده  د 711و    ری    گر یکارگر 

 . نفرهم آواره شدند  30و  منتقل شدند آباد  افت ی  مارستان یب دوبه   و  یدچارسوختگ 

  ن یقطعه زم   ک یواقع در  این قربانیان    )آلونک های( براساس گزارش های رسانه ای شده،محل اسکان

آتش نشانان    دنیو قبل از رس  کردند ی م   یاتاق بود که در آن زندگ  10متر با  260به وسعت    یکشاورز

دل  از   یتعداد  به  بودند  نوجوان  اغلب  که  نفر  هفت  اما  بودند،  شده  خارج    ل یتحو  ی سوختگ   لیحادثه 

 عوامل اورژانس شدند. 



پنج  محل اسکان این کارگران کشاورزی    1400در خرداد ماه سال  رسانه ای شده  بر اساس گزارش  

  ی بار ان  2ناقص و    یآشپزخانه ا   وچک،ک   یحمام  ف، یکث  یبهداشت   س یسرو  ک ی  ، یمتر  15،  10اتاق  

 .محقر داشته است 

منطقه حضور دارند که هر لحظه امکان وقوع    ن ی در ا  ز ین  یگر ید   اد یز   یخانوارها بنا بهمین گزارش،

 . در آن وجود دارد  ی حوادث تلخ  نی چن

از جان باختگان اعتراضات سراسری بمناسبت زاد روزش وروز جهانی    ِهمن آمان  گرامیداشت یاد*

 زن برسرمزارش در بوکان 

  ر یز  ه یدر شهر اروم   ی و در بازداشتگاه   ر یدستگسراسری اخیر  اهل بوکان در اعتراضات  آمان    همن 

 اخت. ب جانب  نیروهای امنیتی واطالعاتی دستگاه رهبری ودولت  شکنجه 

درشهرزاهدان  * وتجمع  راهپیمایی  با  وبلوچستان  سیستان  استان  اهالی  اعتراضی  های  جمعه  ادامه 

 تگاه رهبری و دولت علیرغم حضور گسترده نیروهای سرکوب دس 

 :شعارها

 »آزادی آزادی آزادی« 

 « زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

 

ا  یکانون صنف  یسخنگو  یب یحب  محمد   تییتو * پرونده   رانیمعلمان  به  پاسخ  در   یهایساز)تهران( 

 ی تیامن  یروهای ن دیجد

آموزان و    شدان  ت یمسمومخود در موضوع    ت ی ول یاز مس   یدر حال فرافکن  ی تیامن   ی فکر نهادها  اتاق

  ی شان قابل درک است. آنها به خوب   ت یهستند. عصبان  ی و مدن  ی فعاالن صنف   یبرا   د یجد   ی سازپرونده



محافظت از    ی برا  یمرکز مقاومت جمع   ی اجتماع  یو جنبش ها   ی و صنف  ی مدن  ی که نهادها  دانند یم

.  م یا   ستادهی ا  انشیمهسا هستند. همچون گذشته در دفاع از فرزندانمان و دستاوردها  جنبش  یدستاوردها 

 .آنها روشن است  ی ما برا امیپ

 . م یکن  ی نم  ین ینشعقب 

  وردپور در بوکان معلمان کوردستان با خسرو   یانجمن صنف  یاعضا دار ید*

 

اعضا  ۱۸شنبه  پنج   روز ماه  مر   یانجمن صنف   ی اسفند  کوردستان،  و    -  وانیمعلمان  سقز  سروآباد،  

  .رفتند  یمسعود کوردپور معلم اخراج  داریبه د   هیو یز

در شهر بوکان    ور یشهر  ۲۹روز    ی_آزاد ان یژن_ژ،    نای ژاز جنبش    ت یحما  ل یکوردپور به دل  مسعود 

  .شدند  ریدستگ

 .ماه حبس اسفند ماه از زندان آزاد شدند  ۵از تحمل   بعد 

  .اخراج شدند  یمعلمان بعد از دو دهه خدمت معلم یصنف  ت یفعال  لیکوردپور قبال به دل مسعود  یآقا

)مر   ینف ص  انجمن کوردستان  ز   وان،یمعلمان  و  سقز  آقاهیو یسروآباد،  زحمات  پاسداشت  جهت    ی( 

د  به  فرهنگ  شانیا  دایکوردپور  جامعه  که  کردند  خاطرنشان  و  ا  انیرفته  را    شان ی کوردستان زحمات 

 را پاس خواهند داشت.  شان یا یفراموش نخواهد کرد و خودگذشتگ



  سنندج یمعلمان بازداشت  تیگزارش وضع *

 ارجمند  ان یرض سالم و احترام محضر مبارک همکاران و همشهرع  با

م     بزرگواران  شما  استحضار  اعتراض  رساند ی به  تجمع  از  پس  "مسموم   ی که  به    ی سازمعلمان 

از فعاالن    یتعداد   یر یشدن و دستگ  ی اسفند که زخم  ۱٦" در  ی آموزان" و "فروش مدارس دولتدانش

انجمن،  ی صنف طرف  از  داشت،  همراه  به  صنف  را  خانواده   ی فعاالن  و  دانش  ی هاو  تماسها  آموزان، 

بازداشت   یمتعدد   یدارهاید  معلمان  خانواده    ان، یفکور  کمال  ،یاسد مختار  ، یملک  نی بهاءالد   ان یآقا   یبا 

به جهت تجارب اندوخته    زانیعز  نیصورت گرفته و خوشبختانه خانواده ا   ی م یکر  ا یورپاکزاد و    جبار

و    اطالعات بنابر    ن ی برخوردار هستند. همچن  ی خوب  ه یخود، از روح در    ی گرمطالبه   ه یو پرورش روح

رس  ی اخبار ما  دست  به  زندان  داخل  از  روح  دهیکه  از  دوستان  وضع  ه یهمه    ی خوب  ار یبس  ت یو 

 .برخوردار هستند 

و احساس    یآموزان به جهت نگران محترم دانش   اء یاز معلمان و اول  یکه برخ  می مطلع شد   ن ی همچن   

از آنجا که مقرر    یاند. ولگرفته   ی تیبه انجام اقدامات حما  می تصم   ،یمعلمان بازداشتدر برابر    ت یمسول

ابتدا در  پ   یشده  "تفه  روش یهفته  انجام  از  سا   می پس  و  قضا  ریاتهام"    ن ی ا  یآزاد   نهیمز  ،ییاقدامات 

که نگران و    یاز همه همکاران و شهروندان بزرگوار  ان ی پای ب  یفراهم شود، ضمن قدردان  زانیعز

خواهشمند   ت یوضع  ر یگیپ همگان  از  هستند،  نت   میدوستان  حصول  راست  جه یتا  و    یی آزمای مطلوب 

 کنند. شه یپ  ی صبور  ندهی داده شده در چند روز آ ی هاوعده 

 ی َسگدون*

 ( معلمان فارس  ی زحمتکش )بازرس انجمن صنف  یمحمد عل

بودم، که    ده یس نر  رازی معدل ش  ابان ی اداره کل آموزش و پرورش فارس در خ  ی جلو درب اصل  هنوز 

داده و شفاها دستور دستگ نشان  باال مرا  برادران  توانستم    یر یمتوجه شدم که  فقط  را صادر کردند. 

مچ دست    ی دست قو  ک یعبور کنم که ناگهان    ینگهبان   وسک یمتر از درب نفر رو جلو ک   ی هفتاد سانت

  ی چه ضلع غربپارک شده در کو  ی ها  یاز سگدان  یک یبطرف    ما یراستم را در دست گرفت و مستق 

مرا    یرا باز و بعد از گرفتن گوش   ی کرد. درب عقب سگدان  ت یاداره کل آموزش و پرورش فارس هدا

  ز هم ا   ی. ظاهراً چهار تا از همکاران بازنشسته فرهنگ اورد یرا ب   گرید   یانداخت داخل و رفت تا تعداد 

آنها به دانش آموزان در    نهبای شناختم و سالها شاهد خدمت نج   ی شده بودند. همه را م   ی قبل وارد سگدان

انتقال ما    ی برا ار یپر شده بود و بسرعت بس یسگدان نی بودم. ماش  رازیمدارس خصوصا جنوب شهر ش 

بازداشتگاه با    ترمکرد. مسئول مح  هی تخل  یلیخل   یبه بازداشتگاه موقت اقدام و همه را در مرکز انتظام 

ها  ت ینها دسته  تا   یاحترام  تا   ییپنج  شش  س  ییو  از  که  تخل  یگدانرا  نمازخانه    یم   هیها  به  شدند، 

  ی شده بودند، داشتند مثل ابر بهار  ر یبانو و دخترش که دستگ  ا یاز اول  یکی .  کرد یم   ت یبازداشتگاه هدا

م ا ختند یر  یاشک  سان   یاسپر   نباری. ظاهراً  دوازده  فاصله  از  و    یمتر  یتفلفل  به صورت همکاران 

بال در چهار راه    نت یصحبت از استفاده از تفنگ پ   کجایشده بود.    دهیکننده از تجمع پاش   ت یحما  ایاول

. دو سه نفر از مأموران  ست ی و کلمات ناشا  ک یسخن از بکار بردن الفاظ رک  کجا یبود،    یسعد   نما یس

دستگ فرمها  ر ینهاد  داشتند  دستگ  یکننده  افراد  تنظ  شده  ر یمخصوص  را  از    ی کیکردند.    یم  م ی ها 

  ی شده بود. بطور  ریخشن دستگ  اری بس یلمان فارس بشکل مع  ی انجمن صنف  رهیمد   ئت یهمکاران عضو ه 



تکه و    راهنش یو پ   شد ی م   دهیبزرگ و کوچک د   یبدنش زخم ها  یو چند جا  دهید   ی جد   ب یکه گردنش آس

نما بعد از ظهر  دو  ت  ندهی پاره شده بود. حدود ساعت  پ  ف یشر دادستان    ی ریگ یآوردند و در خصوص 

روز   ی ها ش  یشبانه  صحب  ییای میبمباران  امدارس  کردند.  تا  نکهی ت  دستگ  یی چند  در    ریهم  و  شده 

تحق  بزود   می هست  قات یمرحله  معرف  ی و  را  عوامل  اهم   م ی خواه  یهمه  حائز  نکات  از    ن یا   ت یکرد. 

دانش آموزان در خصوص علت    ا یاز اول  ی کی  لی محترم دانش آموزان بود. دال  ای اول  ت یفراخوان، حما

در خ م  ابانیحضورش  بود.  کننده  ا  گفت ی محسور  ممن  را  دخترم  که  فرستم مدرسه،    ی مروز صبح 

از چند    د یکالم ساده شا  ن ی مراجعه کنم. ا  د یبا   مارستانیدانم به کدام ب   ی گرفتن او نم  لیتحو   یظهر برا 

تشک ساده  در   ل یجمله  اما  بود،  مفاه   یی ایشده  خالص  م یاز  پرونده    ه داشت.  عصر  سه  ساعت  حدود 

  صله یکار ف  رند یگ   یمسخره که م  ی تعهد ها  ن یاز اتعهد    کیو    ی ها با ضبط دو دستگاه گوش  ی ریدستگ

حکومت    نی که مامور  ی دانش آموزان و رفتار  ا یمعلمان و اول   یر یدرگ  یها لم یف  ی کرد. اما تماشا  دایپ

دهد که    ی و دانش آموزان کردند، نشان م  ایمعلمان و اول   ختهیفره   ی قشرها  ن ی با ا  ی عشر   ی اثن   عه یش

حاکم  مجموعه  ا   ت یکار  ف  ی خوش  ن یبه  کبود   دا یپ  صله یها  آثار  کرد.  پوستها    ی رو  ی نخواهد  گوشُت 

ها   ی بزود  زخم  شد.  خواهد  عمق   ی سطح  یدرمان  ا   یو  بناحق  که  هم  مداوا    یبزود   د،یکرد   جاد یرا 

با    ینی استخوانها در پاها و دستها که بخاطر وحشت آفر  یدر گردنها و در رفتگ   یخواهد شد. شکستگ

رو ها حاصل شده است، دانه به دانه مثل شکوفه    اده یو پ   ابانها ی در کف خ  ن ی سنگ  ی ها  کلت یموتور س

  ی با زبان م   د یست که دار یی نخواهد شد، نفرتها  م ی . اما آنچه هرگُز هرگز ترمشوند یم م یترم  ی بهار ی ها

. شما  د یستیدارد که شما از آن آگاه ن  یار یبس  رافت ملتهاست و عزت و ش  ی . زبان راز ماندگار د یکار

م  شهیر  د یدار را  جدا  د ینز  یخود  ملت  از  سگداند یکن   یم   شیو  کلمه  بردن  بکار  با  شما  بر    ی . 

اهلب  نی در سوم  یفرهنگ  نی مخصوص حمل معترض  یدستگاهها  .  د یبه ما اهانت نکرد   ت،یشهر حرم 

امن دار  عهده  که  گذشته  سال  هزار  سه  طول  در  سگها  که  معتقدم  نگارنده  آسا   ت یخصوصا    ش یو 

  لم ینکرده است. اما ما هزاران سند و ف   انت ی هم خ  کبار ی  ی ه حتبوده اند، به وهللا قسم ک  ش یصاحبان خو 

  ل یتشک  ی حکومت اسالم  ک یما    ی که قرار بوده برا  م یدار  ی حکومت اسالم  ن ی دهنده گان ا  لیاز تشک 

چند قرص    ایآرد و    لو یبر دوش و چند ک   خرما  ی )ع( باشد و نصف گون  یاش عل   ینی دهند که تجسم ع

اول مقام  البته  دست.  در کف  معلم  نیتوه   نان  آموز  یبه جامعه  دانش  و  تجمع    رانیا   یمعترض  در 

  ی چند کلمه ماموران انتظام  ن ی هم  توان ی انجام شد را صد در صد م  ک ی شانزدهم اسفند هزاُر چهار صُد  

گفت. همانجا که با    ی فرهنگ   خته یبازنشسته فره  یبانو   کیدر تهران دانست، که به    یحکومت اسالم

  کرد ی م  د یمعترض را تهد   ی و معلمان بانو   داد یدر دست راستش را تکان م باطوم   ی شرمیکمال وقاحُت ب 

 برو ُگمشو«.   ،یستین  ی ُگه چ ی : »تو هگفت یالفاظ م ن ی تر  زیآم ر یو تحق   نی تر  کیو با بکار بردن رک 

گزارش * و خالصه  کنشگر صنف  یآمار  معلمان  سال    ی از  در  که  خوزستان  احکام    ۱۴۰۱استان  با 

 .اندمواجه شده ی و ادار  ییقضا

 باز _پرونده ی _حذف رتبه بند یزی سال حکم تعز  کیسه ماه انفصال _  ؛ینام   روزیپ(۱

  ماه اجرا شد _پرونده باز ن یدو ماه انفصال فرورد  ؛ یکروشات ی عل(۲

 م   ۲۰۰_پرونده باز_قرار کفالت   ی سه ماه انفصال_حذف رتبه بند  ی کوکب بداغ(۳

  حکم کسال ی  ؛یاقبال تامراد (۴



  رونده بازپ  ؛یار یرعنا بخت (۵

 پرونده باز_قرار کفالت   ؛یروانیارش یشهر (۶

 زرگان؛ پرونده باز _قرار کفالت  ن یمع (۷

 ....باز _قرار کفالت و_پرونده  یچهراز  ؛ یصادق امک یس (۸

 انفصال  مشکیاند  زاده؛ی بهاره عسگر (۹

 بهرنگ زنگنه _انفصال  ی اقا(۱۰

 انفصال ؛ یشاهوند  یان ی ک(۱۱

 ی بند شهروز فروتن؛ حذف رتبه  (۱۲

 ی بند _حذف رتبه یدر یروزبه ح(۱۳

 باز پرونده  ، ییحسام کرا(۱۴
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تهران  کی دانشکده  مکان  انیو دانشجو  النیالتحصفارغ   ه  یان یب* بازنشستگدراعتراض    دانشگاه    ی به 

 دانشکده  استیر  یرقانون یو غ  یاجبار

 ی قسم به اسم آزاد  "

زندگ  ن یششم  در زن  حق  بر  جنبش  د   می هست  یآزاد   یماه  س  زیچچ ی ه  گریو  جز  رو  یاهیبه    ی بر 

آزاد محبوس  ابزارهاسال نمانده است.    ی کنندگاِن  با  اند   ی هاست که  تفکرات را زندان   شهیمختلف،    ی و 

که    را،  یکه بازنشستگ   دهیرس   ی. امروز سرکوب به حد رد یپذ ی بند نم   یآگاه شوند آزاد   آنکهیاند، بکرده

. با  نند یبی م   ن یمخالف   ی صدا   دن یفشار و بر   له یاست، وس  یهر انسان   ی احرفه   ی مقطع مقدس از زندگ  ک ی

ظلم با    هی کشوِر سربلند بر عل  ن ی در ا  ان یجوو حق   خواهان یهمچنان آزاد   ع،ی ها و فجاسرکوب   ن ی تمام ا

متحجر و   یستی. تا چه حد باد یاز ادراک خواست مردم هست  یکردند و شما هنوز خال یستادگیشجاعت ا

اخراج  با  که  بود  بازنشستگ  یمستأصل  پوشش    ی توهم سرکوب صدا  ان،یدانشجو   ی حام  د یاسات  یِ در 

 داشت؟  را یآزاد 



اعضا   ان ی دانشجو هز   لیبد ی ب   یانسان   ی هاه یسرما   یعلمئت ی ه  یو  و  هستند  کشور    ی گزاف  یهانه یدر 

بها  گران   نه  ی گنج  نی ا  ن، ی مسئول  خردانه  ی ب  مات یاما با تصم  شود،ی م   هاه یسرما  ن یا   می و تعل  ت یترب   یبرا

م  یسادگبه  ا   شوند ی تلف  تأ  مات یتصم  ن یو  ب  ی د ییمهر  است.  حکمرانا   یتی کفای بر  دکتر    یآقا   جناب ن 

ابر مکان  است یر   ا،ی نی کارن  دانشکده   ط  ک یمحترم  در  تهران،  فعالدهه   ی دانشگاه  خود    ی علم  ت یها 

  ی و راهبر   ت یریغزال، مد   ید یخورش  ی کرد. ساخت خودرو  جاد یکشور ا  شرفت یدر پ   ی بزرگ  ش یگشا

تدر  ی هاشگاه یآزما تخصص   س یفناورانه،  ب  ی دروس  تعداد  و  روز  علم    ی علم  رد آودست   ی شماریبا 

  ده یسالها ناد   ن یکه ا   یاست. تالش  زمان یعز  هن یم  ی استاد گرانقدر برا  ن یا   یاز دلسوز   یاگوشه   گر،ید 

  ت یکه کفا   ی رانیندارد. مد   ی کم سواد دانشگاه و وزارت علوم ارزش  رانیمد   ی برا  یاگرفته شده و ذره 

.  کنند ی م  فیتفکرات اشتباه خود تعر   و فقط در همسو بودن   نند یب یافراد نم   یارا در سواد و تجربه حرفه 

  شه ی اند   یبرا  یگاهیو هرگز جا  دانند ی و حجاب م  نیبه زوِر د   جی را فقط در ترو  شرفت یکه پ   یکسان

 .ستند یمخالف خود قائل ن 

 صداک ی   هی انیب  نیدانشگاه تهران، در قالب ا  کی دانشکده  مکان  انیو دانشجو  النیالتحصما فارغ   امروز

با به  را  ابر   است ی ر  یرقانون یو غ   یاجبار   یزنشستگاعتراض خود  کارن  دکتر    ا، ینی دانشکده، جناب 

 . " م یهست   یعلم  گاه یو جا  سی به منصب تدر  شانیو خواهان بازگشت ا  می زنی م اد یفر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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