
 1401اسفند ماه  23اخباروگزارش های کارگری 

سردادن    - وپایکوبی،  بارقص  سوری  چهارشنبه  مراسم  در  اسالمی  دیکتاتوری  به  اعتراض 

 آتش زدن الستیک ،ایجاد راهبندان و ..... سوزندان روسری و عمامه،شعارها،

نسبت    - خوزستان  فوالد  بازنشسته  کارگران  اعتراض  مطالباتشادومین  تحقق  عدم  ن  به 

 مقابل کارخانه وپهن کردن سفره خالیتجمع  با  وپاسخگونبودن مسئوالن 

دراعتراض    تپه هفت مجتمع کشت وصنعت نیشکر  یکارگران فصل  ،تجمع وراهپیماییاعتصابادامه    -

 به عدم تبدیل وضعیت 

  ی کنشگران صنف  یو تمام  ی عبد  لیاسماع  یآزاد  یبرا  «یکشور  یکنشگر صنف   انی»فرهنگ  هی انیب  -

 ی ندانز  ی و مدن

 

 

با* سوری  چهارشنبه  مراسم  در  اسالمی  دیکتاتوری  به  وپایکوبی، اعتراض  سردادن    رقص 

 .....   و  ایجاد راهبندانآتش زدن الستیک ،سوزندان روسری و عمامه،شعارها،

 

شنبه   از اسفند،  23روزسه  حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  منتشره  های  دیکتاتوری    فیلم  به  اعتراض 

چهارش مراسم  در  شعارها، اسالمی  سردادن  وپایکوبی،  بارقص  سوری  و    نبه  روسری  سوزندان 

 : می باشد در شهرهای زیرآتش زدن الستیک ،ایجاد راهبندان و ..... ،عمامه

 اراک

 ارومیه 



 أصفهان 

 اهواز 

 بانه 

 بوکان 

 پیرانشهر 

 تبریز

 تهران)تهران پار،سعادت آباد،گیشاو....( 

 جوانرود 

 خرم آباد 

 دهگالن 

 دیواندره 

 رشت 

 زاهدان

 سقز

 سنندج 

 کامیاران 

 کرج

 کرمانشاه 

 مریوان 

 مهاباد 

 نقده 

 شعارها:

 « سرنگونه یعل   د یمسال سال خونه، سا»

 «یامرگ بر خامنه  »



 « انیتا پا م یاستادهیا   ارانیقسم به خون  »

 « یتا سرنگون  میری م   ی گرون فقر فساد  »

اعتراض  * خوزستاندومین  فوالد  بازنشسته  مطانسبت    کارگران  تحقق  عدم  لباتشان به 

 وپهن کردن سفره خالی مقابل کارخانه تجمع   با وپاسخگونبودن مسئوالن 

ماه جاری  23روزسه شنبه   در  بار  دومین  برای  فوالد خوزستان   ،+اسفند  بازنشسته  برای    کارگران 

درمان  ،افتهیدر پرداخت حق مناطق کمتر توسعه    ع یتسر   مبنی بر   به عدم تحقق مطالباتشان اعتراض  

و    نی شاغل  ن ی ب  یدگیدر رس  ی قانون  ی رتهایرفع مغا کردن درمان  نه ی شهرستانها و بهبدون واسطه در  

جا   ،بازنشستگان جا   ی واقع  گاهی بازگشت  در  خوزستان  فوالد    و....   خود   ع ی رف  گاهی بازنشستگان  

مسئوالن پهن    وپاسخگونبودن  خالی  وسفره  کردند  تجمع  خوزستان  فوالد  کارخانه  اصلی  درب  مقابل 

 کردند.



 



 

مطالباتشان    تجمع+ تحقق  عدم  به  نسبت  خوزستان  فوالد  بازنشسته  کارگران  اعتراضی 

 کارخانه فوالد خوزستان 1وپاسخگونبودن مسئوالن مقابل درب شماره 

یکشنبه   صدای    14روز  بیشتر  هرچه  انعکاس  برای  خوزستان  فوالد  بازنشسته  کارگران  اسفند، 

تحقق مطالباتشان وپاسخگونب به عدم  نسبت  درب شماره  اعتراضشان  مقابل  کارخانه    1ودن مسئوالن 

 .فوالد خوزستان تجمع کردند 

 : اهم خواسته های بازنشستگان فوالدخوزستان

 تسریع در پرداخت حق مناطق کمتر توسعه یافته 

 درمان بدون واسطه در شهرستانها و بهینه کردن درمان

 بین شاغلین و بازنشستگانرفع مغایرتهای قانونی در رسیدگی 

 فوالد خوزستان در جایگاه رفیع خود    بازگشت جایگاه واقعی بازنشستگان 

 



وراهپیماییاعتصابادامه  * نیشکر  ی کارگران فصل  ،تجمع  دراعتراض    ه تپهفت مجتمع کشت وصنعت 

 به عدم تبدیل وضعیت 

شنبه   سه  فصل  اسفند،  23روز  نیشکر  ی کارگران  وصنعت  کشت  ،تجمع  اعتصاب به    تپههفت مجتمع 

 وراهپیمایی اعتراضیشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت ادامه دادند. 

و    ی کنشگران صنف  یو تمام   ی عبد  ل یاسماع  یآزاد  ی برا  « یکشور  ی کنشگر صنف   انی»فرهنگ  ه یان یب*

 ی زندان ی مدن

الملل« و    ن ی»سازمان عفو ب   ژه یبه و  ی الملل  نی کشور و مراجع ب  یگرام  ان ی فرهنگ   ران، یبزرگ ا   مردم

 معلمان«؛ ی جهان ه ی»اتحاد 

  ک یداشتن    ی مناسب، برا  شت یمنزلت و مع   ،یکشور در دفاع از حقوق قانون   ان ی که فرهنگ  سالهاست 

را از سراسر کشور به گوش مسئوالن    ی حق طلب  اد ی دارند فر  یسع  ،یو مترق  ت یف یباک  ینظام آموزش 

 .برسانند 

معلمان    ی کل سابق کانون صنف  ر یو دب   ی میو کنشگر قد   ی اض یکه معلم ر   ،یعبد   لیاسماع   انیم   ن یا  در

  ی اریو بس   رانیاز مردم بزرگ ا  ی ار یشناخته شده و محبوب نزد بس  ی )تهران ( اکنون چهره ا  رانیا

  دهیگرد   شت بازدا  ی با اتهامات واه  ۱۳۹۴سال    رماه ی، در تباشد   ی م  یالملل  ن ی ها و مراجع ب  ه یاز اتحاد 

معلمان، در اجالس »کنگره    ندگان ی از نما  یک یبرد. او قرار بود به عنوان    یو تاکنون در زندان بسر م 

 !آن بازداشت و روانه زندان شد  یکانادا شرکت کند که به جا  تخت ی معلمان« در شهر اُتاوا پا ی جهان

ا   شرح م  شان،یحال  در  پ   ریسچه  امن   چ یپر  خم  فشارها  یی قضا-ی تی و  و  ها  مشقت  نظر  از  چه    ی و 

  ی ساله زندان متحمل شده اند، تماماً نشانهء ب ۸ یدوره طوالن  ن یا  یو خانواده اش ط شان یکه ا یمستمر

 .است  ان یعر   یعدالت

بس  ک یاو،    ی ماراتُن  حبس  تض   اری نمونه  و  کنشگر  معلمان  بر  اجحاف  از  مهم  و  حقوق    ع ییروشن 

  .باشد   یم  انیزندان  ی د شهرون

خردسال بودند و دوران رشد، بلوغ و    ی همگ  ،ی ر یسه فرزند دارد که در زمان دستگ  ی عبد   ل یاسماع

مستق   ی جوان بدون حضور  را  ط  م یخود  ز   ی پدر  و  نگران   هی سا  ر یکرده  انبوه  ،ی ترس،  و  از    ی ابهام 

کوتاه    ی کرده اند و جز لحظات  ی زندان پدر سپر  ی و چگونگ یست یچ   ،ییپاسخ در مورد چرا  ی سواالت ب

 .اند  دهیمعدود و کوتاه مدت مهر پدر را نچش یها   یو مرخص  ین یکاب  یمبهم از مالقات ها  و

اراده او را    چگاهیه  مار،یو ب ریپ یاز همسر و پدر و مادر  یپدرانه، دور  یاز مهرورز   ت یمحروم   اما

  ی مان یاحساس پش  ی لحظه ا  ی حت   و پررنج زندان،   ی طوالن  ریسست نکرده و در مس   یحق طلب   ر یدر مس

و اعتبار خود    ت یث یو دفاع از ح  ت یو ندامت به ذهنش خطور نکرده و همچنان استوار بر مدار حقان

   .کرده است  ل یتبد   رانی است، تا آنجا که او را به نماد شرف معلمان ا ستادهیا

  :کرده است  که از درون زندان منتشر نموده، خاطر نشان رش یدر اظهارات اخ ی عبد  ل یاسماع



کند و نه بازنشسته! حقوق    یسال سابقه کار دارم اما آموزش و پرورش نه مرا اخراج م۲۰از    شیب*

ب  ن  مه یو  مثلث  ز یمن  بین  در  پرونده من  واقع  در  است!  قطع شده  کامل  نهادها   ی بطور    ی  حکومت  ی از 

آن    ود کند! با وج   ی م  ی را ط   ی دور باطل  ه«یقوه قضائ   نی احكام«، »دادگاه انقالب« و »ضابط  ی»اجرا

  ی در زندان بسر م  یا   ندهی انتظار فرسا  ن یآزاد شوم، هنوز تحت چن   قهی قرار بود با وث  شی پ  یکه چند 

 « برم

آنچه پ  با  همگان محرز است که عنوان »عدم    ی گفته شد، برا  ی عبد   ل یوضع اسماع   رامون یتوجه به 

ها خواسته  به  مجلس«  و  دولت  قانون  ی توجه  مطالبات  و  حق  بلکه    اری بس  ان،یفرهنگ   ی به  نارسا، 

  «ی توجه  ی تواند صرفاً در اثر »ب  ینم   شان یظلم در حق ا  نهمه یرسد. چرا که ا   ینادرست به نظر م 

  .سال انباشته شده باشد  ۸ ی ط م آنه

روشن است که در نظام    ی به خوب  ران یو بلکه عموم مردم آگاه و حق خواه ا   ان ی فرهنگ  یبرا   اکنون

  :باشند   ی قابل انکار م ریغ  ق یمله حقاازج ریموارد ز  ، یاسالم ی جمهور

  ی صنف  ی تشکل ها و کانون ها  ی و اعضا  ی فعاالن صنف  ه یعل  ی اتهامات واه  راد یو ا  یپرونده ساز  -۱

 .«انی فرهنگ ی صنف  یتشکل ها  ی هماهنگ یو از جمله »شورا ان یفرهنگ

 .ی فرهنگ  ی کنشگران صنف یزندان برا  نی صدور احکام سنگ -۲

 ی صنف  یتشکل ها   جاد یا ا ی  یاجتماعات اعتراض  یبرگزار  یبرا  انیعدم اجازه به فرهنگ -۳

نهادها -۴   ییقضا  ی به پرونده ها   یدگیدر مراحل رس   «یت ی »امن   ی دخالت، اعمال نفوذ و بلکه سلطه 

  .و صدور حکم  یدر مراحل دادرس  ان یفرهنگ

 .از معلمان در سراسر کشور ی اریبس  ی ها  ی ریفشار مضاعف و دستگ جاد یا -۵

  ی ر یدستگ  ا ی  ی پرونده ساز  ی برا  یی و قضا   ی تی امن  یارت آموزش و پرورش با نهادها وز  یی همسو -۶

 ان یفرهنگ

 .انیفرهنگ ی فعاالن صنف ی گوناگون بر خانواده ها یفشار از راه ها  جاد یا-۷

ا  مردم طلب  حق  و  فرهنگ  ران؛معلمانی آگاه  و    یالملل  نی ب  ی ها   ه یران؛اتحاد یا  فیشر  انیو  معلمان 

 ی مراجع بزرگ حقوق بشر

صنف   انیفرهنگ  ما وظ  یکنشگر  م   فهیکشور،  طلب   ی صدا  می دان  ی خود  و   ان،یصدا  یب   یحق    ژهیبه 

سر از    ران،یها و نقض آشکار حقوق بشر در ا  یعدالت  ی که در مواجهه با ب  م ی باش  ی معترض  ان یفرهنگ

  ن ی نچ گردند. هم  یم  اریبس   یمتحمل رنج ها   شانی بازداشتگاه ها و زندانها در آورده، خود و خانواده ها

قابل    ریو غ   م یاوضاع وخ   ن ی تا نظر همگان را به ا  م یراستا کوشش کن   ن یبه سهم خود، در ا  می بنا دار

  ی گردد، جلب کرده و تقاضا   یاقشار مردم روا م   گریو د   ی کنشگر فرهنگ  انیقبول که نسبت به زندان 

  .می کمک داشته باش



انسان  یشهروند   حق منزلت  بشر  یو  متمدن  جوامع  قرن    یدر  م  ۲۱در  ن  ی حکم  ما    کصدا ی  زیکند 

 :که م یو بخواه   میی بگو 

معلمان دربند، بدون    ژه یو به و  ی اسی،س یمدن-یشدگان کنشگر صنف  ریدستگ  ی و تمام   ی عبد   ل یاسماع*

 *و شرط، هرچه زودتر آزاد گردند  د یق

 کشور  ی کنشگر صنف ان یفرهنگ

 ۱۴۰۱اسفند   ۲۳

 .ان بازداشت شددر تهر ی تیامن  یروهای همرنگ معلم بازنشسته توسط ن نب ی ز*

اسفندماه، هنگام خروج از    کمیو    ست یب   کشنبه یبگلو را روز    د یهمرنگ س  نب یخانم ز   یتی امن  یروها ین

 منتقل کردند.  ی منزلش، در تهران بازداشت و به مکان نامعلوم

 کنشگران اراک بازنشسته و از   یفرهنگ  یمحمد صادق بازداشت *

شرکت در    ل یاراک  به دل   ،یمرکز   استان  ی صنف  ن ی بازنشسته و از فعال  یفرهنگ   ی صادق  محمد   یآقا

اسفند( به زندان  ۲۲اسفند ماه  بازداشت شد و امروز )   جدهم یتجمع شانزدهم اسفند  در صبح پنج شنبه ه

 اراک منتقل شد.  یعموم 

 ی اتهام شرکت در تجمعات صنف رادیتوسط اداره اطالعات مشهد و ا ی احضار نصرت بهشت*

ب  یمشهد   بازنشسته  ،معلمیبهشت  نصرت  علت  به  و  شده  محکوم  زندان  سال  پنج  به  )که    ی ماریکه 

جراح بارها  است(  شده  مبتال  د   ی درزندان  بار  است،  تار  گر یشده  اسفند    ست یب  خی در  دوم    ۴۰۱و 

 .احضار شد 

  آزاد است و ی تومان  ونیل یم ست یو دو  ارد یلیم  کی  قه یمعلم بازنشسته، باوث  ن یبه ذکر است که ا  الزم 

 شود.  یجراح د یبا   هند ی آ یدر روزها  

  معلمان  یفعال صنف  ی نیعابد رحمان   یآزاد*



 

  ی تی اسفند ماه در کرج  همراه با ضرب و شتم توسط  ماموران امن  ۱۶که در تجمع    ی نیعابد   رحمان 

 از ندامتگاه کرج آزاد شد .  شب یبازداشت شده بود ، د 

 را تایید کردی  مهتد وان یسال قابل اجرا( ک5زندان ) 6حکم سالنظر  د یدادگاه تجد*



 

 دراستان مرکزی کارگر 13بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران،اینبار مصدومیت *

شنبه   روزسه  در  23صبح  تولیدی  واحد  یک  کارگران  حامل  بوس  قم    اسفند،مینی  ـ  اراک  محور 

 نفرشان به بیمارستاننی در اراک منتقل شدند.  11کارگرمصدوم و 13تصادف کرد و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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