
 1401اسفند ماه  25اخباروگزارش های کارگری 

 اسفند:  25پنجشنبه  -

امینی  -1 ژینا  خاطره  سال   گرامیداشت  پنجشنبه  آخرین  مزارش    در  آبرسر  قبرستان    ی چیدر 

 باشرکت گسترده اهالی سقز سقز

با حضور    اعتراضات سراسری اخیردر آخرین پنجشنبه سال مراسم گرامیداشت یاد جان باختگان    -2

 اهالی سنندج در بهشت محمدی سنندج  گسترده

باختگان    -3 جان  خاطره  گرامیداشت  سال مراسم  پنجشنبه  آخرین  اخیردر  سراسری  با    اعتراضات 

 برسرمزارشان  دهگالن شرکت جمعیت زیادی از اهالی

یاد  -4 پنجشنبه  عبدالله  هومن   گرامیداشت  آخرین  اخیردر  اعتراضات سراسری  باختگان  جان  از  ی 

 سنندج با شرکت جمعیت کثیری از اهالی    در آرامستان حسن آبادسال برسر مزارش

موسوی   -5 محسن  خاطره  جا  گرامیداشت  مناسبت  از  اخیربه  سراسری  اعتراضات  باختگان  ن 

 زادروزش برسرمزارش در دیواندره با شرکت خانواده ونزدیکانش 

رین پنجشنبه سال  آخ  ردر ی اخ  یاز جان باختگان اعتراضات سراسرگرامیداشت یاد فواد سواری    -6

 واندره ی د در  برسر مزارش 

  اخیردر آخرین پنجشنبه سال   ن باختگان اعتراضات سراسریاز جای  محمد  فواد  گرامیداشت یاد  -7

 با حضورهمسر وفرزندانش اران یشهرستان کام انیماو  یدر روستابرسر مزارش 

ر آخرین پنجشنبه  از جان باختگان اعتراضات سراسری اخیردی  سمکومولود  گرامیداشت خاطره  -8

 درمهاباد با شرکت جمعیت کثیری از اهالی مهاباد  سال برسر مزارش 

 ستم روا داشته شده به معلمان  ل یبه دل  وانیمعلمان مر  یتجمع اعتراض -

 فراخوان تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه  -

 ما عدم ماست  یکه آسودگ م یموج  م،یری که آرام نگ میآن  به   زنده ما

 کایسند یزندان  یاعضا یکارگران شرکت واحد با خانوادها یکایسند  یاز اعضا یدتعدا دار ید -

 کانون نویسندگان ایران:  -

 د یآزاد کن درنگ ی را ب  یدتیو عق یاسیس  انیزندان ه یو کل یسمانه اصغر ،یمهتد وانیک

  !میکن یمرا محکوم ی جنبش کارگر انیحام  و  نیتداوم حبس فعال -

 ی داود رضو یجسمان  تیمسئوالن زندان به وضع   ی دگیرسو عدم   یفیروز حبس و بالتکل  ۱۷۰ -

 ی به دادگستری لنگرودی بهشت محمود  احضار -



 رمضانپور   نیبازداشت حس -

 یی دانشجو نیفعال یبرا یتداوم صدور احکام انضباط -

  یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  ل یمنع موقت از تحص -

 از ری از زندان عادل آباد ش ینوری  کسر آزادی  -

 ******* 

 اسفند:  25پنجشنبه *

امینی  -1 ژینا  خاطره  سال   گرامیداشت  پنجشنبه  آخرین  مزارش    در  آبرسر  قبرستان    ی چیدر 

 باشرکت گسترده اهالی سقز سقز

با حضور    اعتراضات سراسری اخیردر آخرین پنجشنبه سال یاد جان باختگان  مراسم گرامیداشت    -2

 ج گسترده اهالی سنندج در بهشت محمدی سنند 

باختگان    -3 جان  خاطره  گرامیداشت  سال مراسم  پنجشنبه  آخرین  اخیردر  سراسری  با    اعتراضات 

 برسرمزارشان  دهگالن شرکت جمعیت زیادی از اهالی

 

یاد  -4 پنجشنبه  عبدالله  هومن   گرامیداشت  آخرین  اخیردر  اعتراضات سراسری  باختگان  جان  از  ی 

 سنندج جمعیت کثیری از اهالی  با شرکت   در آرامستان حسن آبادسال برسر مزارش

موسوی   -5 محسن  خاطره  جا  گرامیداشت  مناسبت  از  اخیربه  سراسری  اعتراضات  باختگان  ن 

 با شرکت خانواده ونزدیکانش   در دیواندره زادروزش برسرمزارش 

آخرین پنجشنبه سال    ردر ی اخ  یاز جان باختگان اعتراضات سراسرگرامیداشت یاد فواد سواری    -6

 واندره ی د در  برسر مزارش 
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 با حضورهمسر وفرزندانش اران یشهرستان کام انیماو  یدر روستابرسر مزارش 



 



از جان باختگان اعتراضات سراسری اخیردر آخرین پنجشنبه  ی  سمکومولود  گرامیداشت خاطره  -8

 درمهاباد با شرکت جمعیت کثیری از اهالی مهاباد  مزارش سال برسر 

 ستم روا داشته شده به معلمان  ل یبه دل  وانیمعلمان مر  یتجمع اعتراض*

  ی انجمن صنف  یآموزش و پرورش به اعتراضات معلمان و مطالبه گر  رانی مد   ییعدم پاسخگو  لیدل  به

مر و  سروآباد  د   ۲۵امروز    وان،ی مرمعلمان    وان،ی معلمان  پرورش  اسفند  و  آموزش  اداره  مقابل  ر 

  .برگزار شد   یاستان کوردستان تجمع اعتراض ی مطالبه حق معلمان فعال صنف ی برا  وانیمر

 

بود اما    وانیو پرورش مر تجمع در داخل ساختمان آموزش    نی ا  ی به ذکر است که بنا بر برگزار  الزم

 . د یاداره برگزار گرد  نی تجمع در مقابل ا  نی اداره مواجه شدند و ا ن ی ا ،ی، قفل شده معلمان با در بسته 

 فراخوان تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه *

 ما عدم ماست  یکه آسودگ م یموج  م،یری که آرام نگ میآن  به   زنده ما

  ی اسفندماه مبن  ۱۴نامه مورخه  سازمان برنامه و بودجه به تفاهم   یبند یو عدم پا   ی با توجه به عهدشکن

  ی معوقات، انجمن عال   هیکل  ص یاسفندماه و عدم تخص   ۲۵  خیتا تار   ی ستیهزمعوقات ب   هیبر پرداخت کل

تحصن مقابل    اخوان معلوالن اقدام به انتشار فر  نی و کمپ   یکانون مراکز مثبت زندگ  ن،ی معلول  یتوانبخش 

 .ند ینما یسازمان برنامه و بودجه م 

تومامن(    ارد ی لیم   ۳۵۰۰معوقات )   هی است تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه تا پرداخت کل  ی هیبد 

دل به  و  داشت  خواهد  حت   لیادامه  که  بودجه)در   یآن  و  برنامه  پورمحمد   العلیمسئوالن  برا ی و    ی ( 

 .در کار نخواهد بود  ی گرینامه د و تفاهم  د یوعده و وع   ستند،ی قائل ن  ی امضاء خود ارزش

  ا یو    ت یمعلول  ی( و افراد دارایو مثبت زندگ  یتوانبخش   ،ی)نگهداریردولتی مراکز غ   رانیحضور مد 

 .است  ی قشر جامعه ضرور ن یترو مستضعف  ن ی شده محرومتر مالیاحقاق حقوق پا  یآنان برا  ندهی نما

 صبح تا تحقق مطالبات ۹ساعت  ۱۴۰۱اسفند   ۲۷زمان؛ شنبه 



 دانشسرا مقابل سازمان برنامه و بودجه  ابانیبهارستان خ دانیمکان؛ تهران م 

کل  لهیوسن یبد  عمل    یالاه  ها،ی خبرگزار  هی از  به  دعوت  محترم  خبرنگاران  و  با    میآوری مرسانه  تا 

فر  و  بغض  آن،  اخبار  پوشش  و  تحصن  در  جامعه    اد یشرکت  گوش  به  را  مستضعفان  و  محرومان 

 .برسانند 

 !شود ی درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نم نی ک ز، یهمراه شو عز

 ض یرفع تبع یبرا  ز، یمعلول بپا خ یا

 بزن  اد یفرمعلول داد بزن، حقتو  یا

 منبع:کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 

 کایسند یزندان  یاعضا یکارگران شرکت واحد با خانوادها یکایسند  یاز اعضا یتعداد دار ید*

 

کارگران شرکت واحد با خانواده   یکا یسند   یاز اعضا ی، تعداد ۱۴۰۱اسفند   ۲۵پنجشنبه مورخ   امروز

  دار یبه مناسبت آغاز سال نو د   ی اتوبوسران  یکارگران زندان  ی شهابو رضا  ی داود رضو  ،ید یحسن سع

د   کا یسند   ینمودند. اعضا پا با خانواده   داریضمن  پرونده ساز   انیها، خواستار  به    ه یعل   برها    یدادن 

همچن  ی کارگر  نیفعال آزاد   ن ی و  اعضا  د یق  ی ب  ی خواستار  شرط  سا  کایسند   ی زندان  ی و    ن ی فعال  ر یو 

 .شدند  یی جوو دانش  یو معلم  یکارگر

 گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 گردد د یآزاد با یاس یس  یزندان

 الت یکارگران و زحمتکشان وحدت و تشک چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۲۵



 کانون نویسندگان ایران: *

 د یآزاد کن درنگ ی را ب  یدتیو عق یاسیس  انیزندان ه یو کل یسمانه اصغر ،یمهتد وانیک

 « کرد  د یتائ  نایرا ع  یمهتد  وانیحکم ک  دنظر یدادگاه تجد »

  ۱۴۰۱  بهشت ی ارد  ۱۵در   ران یا سندگان یو عضو کانون نو   یمترجم، معلم، فعال کارگر  ،یمهتد  وانیک

   .منتقل شد  ن ی به او  ییبازجو  یبازداشت و برا 

  هی عل  غی سال و »تبل ۵به    « یمل ت یامن  ه یعل  ی»اجتماع و تبان  یبه اتهام واه   یدر دادگاه بدو  یمهتد 

  نا  ی و موهوم را ع اساسی حکم ب  ن ی بلخ ا  وانید  دنظر یسال حبس محکوم شد. دادگاه تجد  ک ینظام« به 

  .حکم ظالمانه قابل اجراست  نی کرد که پنج سال از ا د یتائ 

  ست؛ین  ش یب  ی بی مکر و فر ی دتیو عق ی اسیس  ان یزندان  ی تمام ی »عفو« و آزاد  شیکه نما  داست یپ  ناگفته

  ۳سال و  ۱۸فعال حقوق کودکان، را به  ،یسمانه اصغر ر یاخ  یروزها  یها ط»دادگاه« ن ی که همچنان 

سروناز   دنظریدر دادگاه تجد  نی چنماه آن قابل اجراست. هم  ۳سال و   ۶ماه حبس محکوم کردند که  

نگار و فعال  مه فکور، روزنا اری ماه حبس و کام  ۶سال و  ۳مترجم و فعال حقوق کودکان، با  ،یاحمد 

   .ماه حبس مواجه شدند  ۸با    ،یکارگر

و    خواهانی آزاد  یلغو شود. جا  دوشرط یق  چی هی و ب  درنگی ب  د یاحکام ظالمانه با نی است که ا ی هیبد 

   .ست یزده و محروم زندان ن مدافعان مردم ستم 

 . د ینآزاد ک درنگی را ب  یدت یو عق ی اسیس  ان ی زندان هیو کل   یسمانه اصغر ،یمهتد  وان ی ک 

  !میکن یمرا محکوم  یجنبش کارگر انی حام و  نیتداوم حبس فعال*

،  ۱۴۰۱بهمن    ۱۹سقز در روز چهارشنبه    یو شناخته شده کارگر  یمیقد   ن ی از فعال  ی لیاسماع   عثمان 

قضا  برگه  غ   یی بدون  بطور  ن   ی رقانون یو  به    یت یامن   ی روها یتوسط  سپس  و  بازداشت  سقز  شهر 

زندان سقز    نه یاز روز گذشته به بند قرنط   ی لیاسماع  ی منتقل شد. آقا  بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج 

به حبس محکوم شده اند. در مهر ماه سال    و   یکنون بارها بازداشت و زندان   تا شان یشده است. ا  منتقل 

  ی تی امن  ی روهاینفر از ن   ۱۰از    ش یخود و توسط ب   ی در مقابل منزل مسکون   ی ل یگذشته، عثمان اسماع

باز هم    رگر کا  ی در آستانه رور حهان  نی همچن  یبازداشت شده بود. و   یی نه برگه قضابدون ارائه هرگو 

 .بازداشت شده بود   یوجاهت قانون  چگونه یبدون ه 

حبس شده    بار بازداشت و   ن یکه تا کنون چند   باشد ی حقوق کارگر م  ان یحام   و   ن ی از فعال  یربداقیپ  راد یه

بارها    یربداقیپ   راد یه  ر، یهستند. در چند سال اخدر حبس    نیدر حال حاضر در زندان او   شانیاست. ا

و صدور قرار    یی زجوقرار گرفته است. بار قبل، با وجود اتمام با  د یتهد   و   ت یتحت فشار و آزار و اذ 

مرداد سال    ۸بازداشتش در    ن ی از آخر  ش یپ  یربداقیپ  راد ی. ه د یگرد   ی ریجلوگ  شان ی ا  یکفالت از آزاد 

دادگاه انقالب تهران به اتهام    ی از سو  ۱۴۰۰ت، در اسفند  گرفصورت   زیکه بطور خشونت آم  ی جار

  ،یر یکشور«، به چهار سال و هشت ماه حبس تعز  ت یامن  هیعل   ی نظام« و »اجتماع و تبان  هی عل  غی »تبل

خروج از کشور    ت یو دو سال ممنوع  یو اجتماع  ی اسیس   ی هادر گروه   ت یاز عضو  ت یدو سال محروم 

 .شده بود محکوم 



  ۷سال حبس محکوم شده است که    ۱۶دادگاه انقالب به   ی از سو   ، یزندان  یرگر فعال کا  ،یجوهر   آرش

شده است. او از    یسپر  تش ی و شش ماه از محکوم کسالیاز   شی سال و شش ماه آن قابل اجرا است و ب

 .بوده است   ی شهر زندان یی و رجا  نی ماه در زندان او ۳۰زمان بازداشت تاکنون به مدت 

که شامگاه شنبه    ان یو حمله گارد زندان به زندان ن یزندان او   ی سوزتش حادثه آ  ان یدر جر   ی جوهر   آرش

جار  ۲۳ سال  زخم  ی مهر  شدت  به  افتاد،  مدت   ی اتفاق  و  تعداد شد  همراه  به  زندان  گر ید   یها    ان یاز 

 .محروم بود  ی به خدمات پزشک  یاز حق درمان و دسترس ی اسیس

احکام زندان  حقوق کارگران و    ان ی حامو    نیکارگران شرکت واحد بازداشت و فشار بر فعال  ی کایسند 

عثمان    ،یربداقیپ  راد ی ه  ، یو شرط آرش جوهر  د یقی ب  ی. ما خواهان آزاد کند ی آنها را محکوم م  ه یعل

 .می باش  یحقوق کارگر م  ان یو حام  یی دانشجو  ، یمعلم ،یکارگر ن ی فعال گر یو د   یل یاسماع

 گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 گردد د یآزاد با یاس یس  یزندان

 الت یکارگران و زحمتکشان وحدت و تشک چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۲۵

 ی داود رضو یجسمان  تیمسئوالن زندان به وضع   ی دگیرسو عدم   یفیروز حبس و بالتکل ۱۷۰* 

روز از    ۱۷۰کارگران شرکت واحد که    یکایسند   رهیمد   ئت یو عضو ه   یکارگر زندان   یرضو  داود 

 .باشد ی م ف یکماکان بالتکل گذرد،ی م  شانیبازداشت ا

جسمان  یرضو   داود  نظر  شرا   ی از  م  ینامساعد   طیدر  سر  و  برد،ی به  گوارش  دچار    ی دستگاه 

هم   ی زیخونر  که  شد   نی شده  ضعف  باعث  آقا  یبدن   د یموضوع  است.  شده  او  خون  فشار  افت    ی و 

  ازین   ی . با توجه به موارد فوق، داود رضوگشته است   د یشد   ی آنفوالنزا  یماریدچار ب  نی همچن  ی رضو

مسئوالن    یول  رد؛یاز زندان تحت مداوا و درمان قرار بگ  رونیدارد تا ب   ی رماند   یبه مرخص  یفور

در    ش یو امکانات مداوا را برا  یدگیگونه رس   چی ه   شان یا  م یوخ   ت یو وضع  ی سن  ط یزندان با وجود شرا

  د یو ضعف شد   ی حال  یتماس متوجه ب   ن یواده در آخر خان   کهیبه طور  کنند، یخارج از زندان  فراهم نم 

و    دهیصدمه د   شتر یزندان ب   نی غفلت و تعلل از جانب مسئول  ل یبه دل  ی داوود رضو  مت شدند.سال  ی و

 .را بشدت نگران کرده است  یکارگر زندان  نی ا ی  خانواده

خته است.  به خطر اندا  شتریاو را ب  یخاص زندان تهران بزرگ سالمت جسم  ت یوضع  ن، یبر ا   عالوه 

سالم وجود    یدنیهم ندارد. آب آشام  وهی م  د یبا پول خودش امکان خر  ی حت  ی زندان عمال زندان   نیدر ا

با    هرا ندارد ک  یضرور  حتاج یاز ما  یار یشود. فروشگاه زندان بس  دهیخر  یآب معدن  ی ستیندارد و با

 .شود ی دچار مشکل م یزندان ه یزندان، تغد  یبد غدا  ت یف یتوجه به ک 

به   ای ا  ، یداود رضو  ی ماریب   توجه  دادسرا  ۲۱در مورخه    شان یهمسر  به  ماه  مراجعه    ن یاو   یاسفند 

م  موفق  و  داد   شود یکردند  آقا   اریبا  ا   ی اسیال  ی زندان  در  و  کند،  رضو   ن یمالقات  خانم    ی مالقات 



خواهند کرد، همزمان با مراجعه   یر یگیپ اریدادند که بنا بر گفته داد  شان یا ی مار یراجع به ب  یحاتیتوض 

زندان، وک  ی نم رضو خا بق   شانیا   لیبه  نمود و موفق شد  انقالب مراجعه  دادگاه  به  همان روز    ه یدر 

  ی هنوز زمان برگزار  ی ول  د،یرا در پرونده ثبت نما   ی دفاع  حه یآن ال   ی پرونده را مطالعه کند و در پ

 .جلسه دوم دادگاه مشخص نشده است 

  ی سالمت   ت یمسئوالن زندان به وضع   عتر یهر چه سر   ی دگیکارگران شرکت واحد خواستار رس  ی کایسند 

  ی م  ی فعال کارگر  نی ا  هی عل  یدادن به پرونده ساز   ان یو پا  شان یا  یبرا   ی درمان  یمرخص   ،یداود رضو 

  .باشد 

 گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 گردد د یآزاد با یاس یس  یزندان

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۲۵

 ی به دادگستری لنگرودی بهشت حمود م  احضار*

شهرستان لنگرود    ی به دادگستر   ، یبه رهبر  ن ینظام و توه   ه یعل  غ یبا اتهام تبل   ی لنگرود   ی بهشت  محمود 

 احضار شد. 

 رمضانپور   نیبازداشت حس*

زندان    ی تحمل حبس روانه   ی محل کارش بازداشت و برا  در  انی فرهنگ  ی رمضانپور  فعال صنف  ن یحس

 شد.  ی کز استان خراسان شمالشهرستان بجنورد، مر

 یی دانشجو نیفعال یبرا یتداوم صدور احکام انضباط*

کارشناس  ی دانشجو  یهاشم   مان یا دانشجو   ی مقطع  فعال  و  کم  ییارشد  توسط  مازندران،    ی ته ی دانشگاه 

 .محکوم شد  ل یبه دو ترم منع موقت از تحص  یانضباط

دانشگاه   رونیب  یت یامن  یانشگاه و فشار نهادها سرکوبگر د  یی دانشجو ی نهادها  یسازبا پرونده   قی تعل ن یا

به دانشجو منتقل شده است و از    ی حکم به صورت شفاه  ن یصورت گرفته است. الزم به ذکر است ا 

 اند. سرباز زده  یدادن حکم مکتوب به و 

  یت یامن یانضباط یته یحاصل کم  ل یمنع موقت از تحص*

  ی ته ی کم  ی بدو  ی دانشگاه تهران توسط شورا  یکشاورز  یمهندس   ی مقطع دکتر  ی کاکاوند دانشجو  الد یم

 با احتساب در سنوات محکوم شد. ی قی تعل ل یبه دو ترم منع موقت از تحص  یانضباط

 راز یاز زندان عادل آباد ش  ی نوری  کسر آزادی*



سال    ی کارشناس  ی دانشجو  ینور   یکسر اسفند  اول  در  که  تهران  دانشگاه  بشر  حقوق    ۹۶ارشد 

ماه آن قابل اجرا بود، امروز،    ۶سال و    ۷محکوم شده بود که    یر یتعزسال حبس    ۱۲بازداشت و به  

 آزاد شد.  رازی، از زندان عادل آباد ش ۱۴۰۱اسفند   ۲۵

akhbarkargari2468@gmail.com 
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