
 1401شهریورماه  16اخباروگزارش های کارگری 

 گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران:  -

 بازگشت بکار کارگران اخراجی راه آهن آذربایجان بدنبال اعتصاب و تجمع اعتراضی همکارانشان 

سخت و  مشاغل    قانون    در اعتراض به مشمول   اردستان  مان یس ادامه کنش های کارگران کارخانه    -

 نشدن با برپایی تجمع مقابل اداره کار   آورن ایز

از  - جمعی  اعتراضی  خوزستان   داران یسرا  تجمع  مدارس  خدمتگزاران  اجرا نسبت    و  عدم    ی به 

 استان  مقابل اداره کل آموزش و پرورش ی بند رتبه 

 ادامه اعتراضات کادر درمان بیمارستان کرمی اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  -

درمان بیمارستان کرمی اهواز وخانواده هایشان در گروگان اختالفات مالی بنیاد شهید و  معیشت کادر  

 کمیته امداد 

کارخانه    - کارگران  معیشتی  و  شغلی  بالتکلیفی  وعیدهای    رانیا   یکنتورساز ادامه  و  وعده  علیرغم 

 مسئوالن استانی و کشوری 

 کارگر شهرداری بوکان  18بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

  نی ریش  یدرصد دستاورد  ۳۸یل گرامی: اسماع -

 د یگرد انجام  یرضا شهاب ات یدفاع نی آخر -

 !رازیش  یهادر بازداشتگاه  زادهن ی حس  الیل یی جابجا  -

   محکوم به اعدام انیزندان  ی هاخانوادهتجمعات اعتراضی  -

 گسترده تر ومستحکمتر باد همبستگی کارگران: *

 ایجان بدنبال اعتصاب و تجمع اعتراضی همکارانشانبازگشت بکار کارگران اخراجی راه آهن آذرب

دراعتراض   جانیأذربا  هی راه آهن ناح ی فن ه یخط  و ابن  ینگهدار  شهریور، کارگران 16روز چهارشنبه 

پیمانکاری گار دست از کار کشیدند    11تا  10به اخراج از کار   همکارتعمیر کارشان توسط شرکت 

 وتجمع کردند. 

با همکارنشان مدیریت    جانیأذربا   هیراه آهن ناح   ی فن  ه یخط  و ابن  یگهدارن   بدنبال همبستگی کارگران 

 شرکت عقب نشینی کرد و کارگران اخراجی برسرکارشان برگشتند. 

کارگر تعمیر کار    11تا 10نامه    ی معرفشهریورشرکت گار    15قابل یاد آوری است که روز سه شنبه  

 بود.  دادهبه دستشون  ی کاریب  مهیب  ی برا  راه آهن آذربایجان را 



سخت و  مشاغل    قانون    در اعتراض به مشمول   اردستان  مانیس ادامه کنش های کارگران کارخانه  *

 نشدن با برپایی تجمع مقابل اداره کار  آور انیز

شنبه   سه  کارخانه    شهریور،  15روز  دارشان    اردستان   مانیسکارگران  دامنه  اعتراضات  ادامه  در 

نشدن دست به تجمع مقابل اداره کارشهرستان در    آوران یسخت و ز مشاغل    قانون    نسبت به مشمول

 أصفهان زدند. استان 

 

چهارشنبه   س شهریور،  16روز  کارخانه  گفتند   اردستان   مانیکارگران  ای  خبرنگاررسانه  ا به    ن ی: 

دل به  آلودگ  لیکارخانه  کم   یط یمح  یهایوجود  گزارشات  طبق  مشاغل    یاستان   یها ته یفراوان  جزء 

  ی بازنشستگ   نی بنابرا  شود ی کار کارگران لحاظ نم  ی داده شده است اما سخت  ص یخ تش  آوران ی سخت و ز

 .شود ی انجام م  ی صورت عاد و به   شود یمشاغل سخت نم ی ای کارخانه مشمول مزا ن یا  ارگرانک



خود    یشغل   نی بودن عناو  آوران ی اداره کار در خصوص سخت و ز  یکارگران که خواستار بازنگر  نیا

ساله دارند و آماده بازنشسته شدن با    20که سوابق    ی : در حال حاضر کارگرانهستند، در ادامه گفتند 

 .ست یفراهم ن شانیهستند، امکان بازنشسته شدن برا  آوران یقانون مشاغل سخت و ز

افزود: در قانون صراحتا    آوران ی قانون سخت و ز  ح یاردستان در تشر   مانی از کارگران س   گر ید   یکی

ها وضع شده است.  درباره آن   یتوجه قرار گرفته و ضوابط مشخص مورد    آوران ی مشاغل سخت و ز

  ی کیولوژ ی و ب یک یمکان ،ییا یمیش   ،یک یزیها عوامل فهستند که در آن   ی مشاغل  آوران یمشاغل سخت و ز 

  ی عی طب  ی هات یبه مراتب باالتر از ظرف  ی بوده و در اثر اشتغال کارگر تنش  راستاندارد یکار، غ   ط یمح

طور  از آن است. آن   ی و عوارض ناش  ی شغل  یمار یآن ب   جه یشود که نت   جاد ی ا( در او  یو روان   ی )جسم

ز و  مشاغل سخت  شاغالن  کرده  مشخص  قانون  پرداخت    آوران ی که  ب  20در صورت  حق    مه یسال 

 .شوند ی متناوب بازنشسته م مه یسال حق ب 25 ا ی ی توالم

ا افزود:   ی و ا  حات یتوض   نی با  آال   نی کارگران  انواع  در معرض  آلودگ  یی هوا  یاه ند یکارخانه    ی ها ی و 

  د یشد  یاکارمان به اندازه  طی آالت در مح  ن یمستمر ماش   ی قرار دارند. به عنوان نمونه سروصدا  ی صوت 

  سک یو د   زمن م  ی کمردرد و پادردها  ن ی اند. همچنشده   یی همکاران دچار مشکالت شنوا   شتر یاست که ب 

  ن یقابل درمان شده است. در ع   ر ینه غکارخا  نیکارگران ا  یبرا نی از بلند کردن اجسام سنگ  یکمر ناش 

 .کرده است  جاد یکارخانه ا ن ی کارگران ا یبرا  ی اد یز ی تنفس  یها ب یحال گرد و غبار، آس

ب  او با  ادامه  ا  ش یپ  نکهی ا  ان ی در  ز  ن ی از  ا  یاد یکارگران  مشاغل    ن ی در  قانون  از  استفاده  با  کارخانه 

ز  و  شده   آور ان یسخت  تصر بازنشسته  پ   ح یاند،  کار    ن ی ا  ی ط  ی اد ی ز  ی اهی ریگی کرد:  اداره  از  مدت 

کم  و  ز  دنظریتجد   تهیاردستان  و  سخت  داده  آوران ی مشاغل  آخر  م یاانجام  گ  نی که  روز    ذشته بار 

ما کارگران همچنان    ت یاما درنها  می ماه( کارگران در مقابل ساختمان اداره کار تجمع کرد   ور یشهر15)

(  ندهی کار کردن )تا ده سال آ  یبرا   ی توان و رمقکه    م یهی ادامه کار م   یسال سابقه کار در حال  20با  

 . م یندار

از* جمعی  اعتراضی  خوزستان  دارانیسرا   تجمع  مدارس  خدمتگزاران  اجرانسبت    و  عدم    ی به 

 استان مقابل اداره کل آموزش و پرورش  یبندرتبه 



 

 : ران یا  ان یفرهنگ  یصنف   یتشکل ها  ی هماهنگ  ی شورا  کانال

 اعتراض کردند  ی بند رتبه  یوزستان به عدم اجراآموزش و پرورش خ ی خدمات  یروها ین

سرا  یشمار سه   دارانیاز  امروز  خوزستان،  مدارس  خدمتگزاران  شهر و  پانزدهم  در    ور یشنبه  ماه، 

مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز تجمع    ، یبند رتبه   یو عدم اجرا  ض یاعتراض به اعمال تبع

 .برگزار کردند 

و    یافت یحقوق در  نیینسبت به سطح پا   یی هاش با حمل کاغذ نوشته آموزش و پرور  یخدمات  یروها ین

  ی مسئوالن به مطالبات شغل  یدگیبا تورم ندارند، اعتراض کرده و خواهان رس  یکه تناسب   یی دستمزدها

 .خود شدند  یشت یو مع 

ب   معترضان ن   نکه یا   انیبا  و    ن یا   ست یمعلوم  کارگر  م  ایقشر،  محسوب  به    شوند،ی کارمند  نسبت 

ن  ی ابرخورده  با  چشمگ  ی خدمات  ی روها یدوگانه  اختالف  پرداخت  ریو  مقا  ی حقوق  در  آنان  با    سهیبه 

 .اعتراض کردند  ی و ادار  ی پرسنل آموزش

افزا  آنها  مزا  ش یخواهان  و  شغل   ر ییتغ   ، یافتیدر  ی ا یحقوق  اختصاص    ی بند رتبه   ی اجرا  ،یرسته  و 

 هستند.   ژهیالعاده وفوق 

 کرمی اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  ادامه اعتراضات کادر درمان بیمارستان*



معیشت کادر درمان بیمارستان کرمی اهواز وخانواده هایشان در گروگان اختالفات مالی بنیاد شهید  

 و کمیته امداد

  +اعتراضات کادر درمان بیمارستان کرمی اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق کماکان ادامه

 دارد.

دررابطه با ادامه اعتراضات    استاندار خوزستان   ی اجتماع-ی اسیمعاون س   ریور،شه  16روز چهارشنبه  

  کادر درمان بیمارستان کرمی اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق به خبرنگاررسانه ای گفت: 

ب درمان  کادر  اعتراض  به  مبن  یعالمه کرم  مارستانیباتوجه  نشدن مطالبه   ی اهواز  پرداخت  و  بر  ها 

جلسه آنه  ی هامعوقه  مد   یاا،  حضور  کم   ر یبا  مد   ته یکل  خوزستان،  بن   ر یامداد  و    د یشه   اد یکل  استان 

 مطرح شد.   نه یزم  نی در ا  ی برگزار و موارد مختلف ستان ماریب  ن ی مسئوالن ا

در سطح   یعالمه کرم مارستان یانجام شده، رفع مشکل کادر درمان ب  یها یافزود: بر اساس بررس  ی و

در سطح کشور    د یشه  اد یامداد و بن   تهی کم  انیاست که م  یبوط به تفاهم مر  را یز  ست،یاستان قابل حل ن 

 .برسند  یواگذار  یبه تفاهم برا  د یها با نهاد  ن یانجام شده و بدون شک ا 

آمادگوی   بن   ته یکم   یبه  و  برا  د یشه  اد یامداد  انتقال   ی استان  و  نقل  داد:  انجام  ادامه  و  کرد  اشاره  ها 

  لیتحو   د یشه   اد یرا به بن   مارستانیب  نی امداد ا  تهی کم   کهیو زمان   دستگاه است   2  ان یم   یمال   یها اختالف

امداد واگذار    تهی آن را به کم  خواهد ی م  د یشه  اد یداشته است و در حال حاضر هم بن   یبده  یداده، مبالغ

 .مربوط منعکس شده است  ی هاانجام شده به سازمان  ی هاوجود دارد که با مکاتبه  ی بده  یکند، مبالغ 

اعتراض+ ب  ی تجمع  درمان  پرداخت    یکرم  مارستانی کادر  عدم  به  نسبت  مقابل    3اهواز  حقوق  ماه 

 خوزستان یاستاندار

خوزستان تجمع    یاهوازهم مقابل استاندار  یکرم  مارستان ی، کادر درمان ب1401مرداد   9  کشنبهی  روز

 بگذارند.   شیماه حقوق بنما  3کردند تا اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

 



 

کارگران* معیشتی  و  بالتکلیفی شغلی  وعیدهای    رانی ا  یکنتورسازکارخانه    ادامه  و  وعده  علیرغم 

 مسئوالن استانی و کشوری 

  ران، یا   یکارگر کارخانه کنتورساز   120به    کی نزد   یشغل  ی فیاز گذشت حدود سه سال از بالتکل   پس

 .کارگران مشخص نشده است  نی ا ت یهنوز وضع 

ب از    یجمعشهریور،  16وز چهارشنبه   خواستار مشخص شدن    ران یا  ی شده کنتورساز  کار یکارگران 

که در    ی کارخانه کنتورساز و به خبرنگاررسانه ای گفتند:  و بازگشت به کار خود شدند   ی شغل  ت یوضع

قزو  یشهر صنعت ماه   ن ی البرز  است،  تعط  98سال    یان یپا  یهاواقع شده  به حالت  موقت    یل یچندسال 

شدند که    کاریو ب  لیحله تعد چند مر  ی ط  ؛ یلیکارگران شاغل در آن؛ قبل و بعد از تعط  نی درآمد، بنابرا

به    یکاریب  مهیب   یمقرر  افت یدر  یبرا   99ماه سال    بهشت یارد   ی کارگر از ابتدا  120حدود    ت یدر نها

و بازگشت    ی شغل  ت یها بعد از گذشت سه سال خواستار مشخص شدن وضعشدند. آن   ی اداره کار معرف

 .به کار هستند 

کارخانه به صورت محدود از سر گرفته شد و    ن ی ا  ت یسال گذشته فعال  نکه ی ا  ان ی از کارگران با ب  ی کی

اند تاکنون موفق نشده   ،یشده بجز تعداد کم  کاریاند، افزود: کارگران ب کارگر مشغول کار شده  یتعداد 

تا آنها بتوانند به    رد یمحل کار سابقشان رونق بگ  ت یمنتظرند فعال   جه یکنند در نت   دایخود پ  ی برا  یشغل

 .محل کار سابق خود بازگردند 

  ل یخود را به دل  99ماه    بهشت یارد   ی کار یب  مه یب  ی اند مقرر در ادامه گفت: هنوز کارگران نتوانسته   او

  ی کاریب   مه یب  یالتفاوت مقررمابه   ن یکنند. آنها همچن   افت یدر   یاجتماع  نیبه تام  مهینشدن حق ب   زیوار

 .طلبکار هستند  ی اجتماع نی ماه خود را از تام  ور یشهر

کرد:  اضافه  کنتورسازوی  چند   یسالها   ی ط  ی کارخانه  تعط   ن یگذشته  پ   لی نوبت  با  و    ی ر یگیشده 

 .خود ادامه داده است   ت یکارگران به فعال

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-02_00-06-09.jpg


ا   او به  اشاره  را به صورت    یخانوارکارگر  500حدود    شت ی مع  ران، یا  ی کارخانه کنتورساز  نکهیبا 

کاهش    ز یکارگران ن  ی شغل  ت یمشکالت کارخانه به مرور امن  شیافزود: با افزا  کند،ی م   نی تام   م ی مستق

مجدد    که کارخانه    یلی که بعد از چند سال تعط   یاز تعداد کارگران کاسته شد به طور   جی و به تدر  افت ی

 .اند که مطالبات معوقه دارند کارگر به کارخانه بازگشته 70تا  60شروع به کار کرد فقط حدود 

ب  ی و از  تاسف  ابراز  قزو  ی توجه ی با  استان  پ  ن ی مسئوالن  کنتورساز   ت یوضع  ی ریگ یدر    ی شرکت 

خودرا آغاز کرده اما    ت یکارخانه هر چند به صورت محدود فعال  ن یافزود: در حال حاضر ا  ران،یا

 و کمک مسئوالن دارد.  ی ریگ یبه پ از ین

 کارگر شهرداری بوکان 18بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

در حال دست وپنجه    ی غرب   جانیاستان آذربا کارگر شهرداری بوکان در  18ماهی است که    2حدود  

 نرم کردن با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هستند. 

فضا  18 بخشها  ی کارگر  در  سالهاست  که  بوکان  شهردار  ی سبز  اند،    ی مختلف  شده  گرفته  کار  به 

باره  کارگران که نخواست نامش فاش شود، در    نی از ا  یک یهستند.  فیبه دو ماه است بالتکل  کینزد 

 رسانه محلی گفت: وضعیتشان به خبرنگاریک  ات ییجز

  ر ییتغ  «ی به »حجم  ت«یر یاز »سود مد   مان یپ   نی سبز و نوع ا  ی فضا   مانکاریخردادماه امسال پ 31  

بوکان حقوق آنها را پرداخت    ی کارگران  و شهردار  مه یب   مانکار یپ   ت« یریکرد. در قرارداد »سود مد 

قرارداد جد   یم در  اما  م  ی که حجم  د یکرد  تمام  ی خوانده  متوتعهدات مربو   ی شود  کارگران  به    جه ط 

 .است  مانکار یپ

ماه به کارگران    ک ی  ی ریکند و با تاخ   ی ازمی مورد ن  ی روهایاقدام به جذب ن   مانکاریاساس پ   ن ی هم  بر

  ی کارگران وقت   نیسبز برگردند، ا  یشود که به فضا  یگفته م   یمختلف شهردار  یمشغول در واحدها 

 « .شده است  لیتکم ت یشوند که »ظرف  ی مواجه م مانکاریحرف پ  ن یگردند با ا  یسبز برم  ی به فضا

  ز یکارگر وار  18  ن یا  مه یشده است، ب  ز یسبز وار  ی کارگران فضا   رماه یت  مه ی که ب  ز یروز قبل ن  چند 

روز مزد از    یرویجذب به صورت ن  یمانده اند و درخواست آنها برا   فیکارگران بالتکل   نی نشده و ا

 پاسخ مانده است.   یب  ز ین  یشهردار ی سو

  نیری ش ی درصد دستاورد ۳۸:اسماعیل گرامی*

کار " اعالم کرد: حداقل دستمزد کارگران شاغل وبالطبع    ی عال یبود که "شورا  ۱۴۰۰در اواخر سال 

  ی م  شیدرصد افزا  ۴/ ۵۷  ی عنی متناسب با نرخ تورم    ۱۴۰۱سال   یبرا   ریحقوق بازنشستگان حداقل بگ

 .ابد ی

تومان توسط دولت اعالم    ۵۱۵۰۰۰درصد +    ۳۸سطوح بازنشستگان    ریحقوق سا   شیبعد افزا  یمدت

 !!شد 

آنان    ی وتورم در زندگ  ی گران  ا یکنند و   ینم   یجامعه زندگ  ن ی سطوح درا  ریکه بازنشستگان سا  یی گو   تو 

 !!ندارد  ی چندان  ریتاث 



  ی پنداشت که وقت  ن ی درصد ! دولت چن  ۳۸  شیماه بعد وسکوت بازنشستگان دربرابر افزا  کی از    کمتر

آن اعالم    جهیتواند کاهش دهد ، که نت   ی درصد را هم م  ۳۸داد پس  درصدکاهش    ۳۸درصد را به    ۵۷

 !سطوح بود  ریسا  یدرصد برا ۱۰حقوق  شیافزا

که در چند سال گذشته    یاعتراضات بازنشستگان باال گرفت وبا تجربه ا   ی درصد ظالمانه ا   ن یچن   با 

خ کف  به  آمدن  همانا  که  بودند)  کرده  ب  ابان ی کسب  نسبت  را  خود  اعتراضات  ابود(  )  ن ی ه    ۱۰رقم 

 .درصد( نشان دادند 

 .ادامه داشت  رانهیگ یمختلف کشور پ ی هر روز در شهرها  یوحت  یبه صورت هفتگ اعتراضات 

  ق یاخطار واحضار آنان از طر  ای به اشکال مختلف مانند ضرب وشتم بازنشستگان و    ی تی امن  یروها ین

تلفن بعض   ی وحت  ی تماس  نوع   یدر  تهران  مانند  نظام  یشهرها  مانع    ی حکومت  تا  کردند  برقرار 

 .گسترش اعتراضات شوند 

، بازداشت و زندان در عزم بازنشستگان    د یبفهمند که تهد   خواستند یومسئوالن نم   ی تیامن   ی روها ین  ا یگو

 .ندارد   یر یتاث  گریگرفتن حق وحقوق خود د  یبرا

  شیفزاواداشت وا  ی نی ، سرانجام دولت )حکومت( را به عقب نش  ابان ی تداوم اعتراضات در کف خ  با

 .رفت یدرصد را پذ  ۳۸

ا  شه یمانند هم   اما نگار   ی عده  نامه  احقاق حق را  تنها راه  به گوشان حکومت که همواره    ی از حلقه 

  ی ثمر )هنوز هم م   یرا ب   ابانیدانستند وحضور بازنشستگان در کف خ   یبا مسئوالن مختلف م  داریود 

ا   ی دانند( وهمواره مانع از تجمعات م داده و بازنشستگان  راه ح  ن یشدند، حاال که  به    موفق ل جواب 

  ی نشسته وبه دنبال سهم خواه   ی روزیجماعت بر سر سفره پ  نی درصد شده اند، ا  ۳۸  شی گرفتن افزا

 .هستند 

 !!!"می هست  م یدستاورد سه  ن یوآن وباالخره همه درا  نی " هم شما، هم ما، هم اند ی گو یم  آنها

بر    یر یتاث  ج یافراد ه  نی ا  ی ها  ینامه نگار   که  م ی گذشته شاهد بود   یباطل،چرا که درسالها  الیخ   یزه

که دولت)حکومت( اعالم کرده    ی همان درصد   ت ی درصد اعالم شده توسط دولت نداشت ودرنها   ی رو

  ی عرفبازنشستگان م  نده ی بود که افراد مذکور خود را نما  ن یکه داشت ا  یشد وتنها حاصل  یبود، اجرا م

 .کردند  یم

درصد را به دولت )    ۳۸  یعن یرقم مورد نظر    ابانیر درکف خامسال با اقدام بازنشستگان وحضو  اما

 .کردند  ل یحکومت( تحم

  ی به نامه نگار   یازی ن  گریخود، د   ی حقوق قانون  ش یافزا  ی دانند که برا  ی م  ی به خوب  گرید   بازنشستگان

که طبق اصل    ست،ین وتفس  ۴۱چرا  کار  ماده    ر یقانون  دو  تام   ۱۱۱و    ۹۶درست    ن یقانون سازمان 

با حق  ،یاجتماع  افزا  د یوق هرساله  تورم  نرخ  با  غابد ی  شیمتناسب  ودر  برا  نی ا  ر ی.  کسب    ی صورت 

 .ند یا یب  ابانیاست که به کف خ  نی تنها راه ا  یقانون  حقوق 



خود    ی به خواسته ها  م یتوان   ی م   بکارانی فر  ی بازنشستگان فقط با اتحاد خود وافشا کردن رهنمودها  ما

 .می برس

  رانیبگ ی بازنشستگان ، ازکار افتادگان ومستمر ی رصد برتمام د   ۳۸ شیافزا  ن یتر باد ا  نی ر یهرچه ش

 ۱۴۰۱ ور یشهر  -نی زندان او -    کارگر بازنشسته ی گرام ل یاسماع

 د یگردانجام  یرضا شهاب ات یدفاع نیآخر *

  د یکن آزاد  را ی شهاب رضا

آخر ۱۴۰۱  ور یشهر   ۱۵  روز،ید  ه   ، یشهاب  رضا   ات یدفاع   ن ی،  کارگران    ی کایسند   ره یمد   ات یعضو 

  .د یگرد  ل یرسما تکم شان یو پرونده ا  حومه، انجام تهران و  ی رکت واحد انوبوسرانش

کارگر   ،یشهاب   رضا شده  شناخته  سنار  بهشت ی ارد   ۲۲از    یفعال  بدنبال  وزارت    ر یاخ  ی ساز  و ی ماه، 

ه ارتکاب  بدون  و  بدل  ،یجرم  چگونه یاطالعات  کارگر  یعلن  ی تهای فعال  لیتنها  مشروع  و    یو 

ببازداشت    ،ییکایسند  بطور  ها  هفته  و  بازجو  ی شد  منجر     د یشد   ی ها  ییوقفه تحت  که  داشت  قرار 

  .روز در اعتصاب غذا باشد   ۴۲به مدت   ت یوضع   نی در اعتراض به ا شانیا د یگرد 

  ت یدر وضع ی از نظر جسمان ی که رضا شهاب ست ین  دهیپوش   ییو قضا  یتی امن ن یاز جمله مسئول  ی کس بر

انگران   و   م یوخ   ار یبس لذا ضرور قرار    یکننده  ا   یدارد.  که  و   شانیاست  آزاد شده  در هر چه زوتر 

 .رد ی درمان مناسب قرار بگ خارج از زندان تحت معالجه و 

   ، ید یحسن سع  و   ی خود، رضا شهاب  یحبس اعضا کارگران شرکت واحد به بازداشت و تداوم   ی کایسند 

و    هی پا  یب  یها یپرونده ساز  نی ا  ان یخواهان پا   بشدت معترض است و   یمعلم  و   یکارگرن یفعال   گریو د 

 .باشد ی آنان م یآزاد  و   یت یامن  و  یی اساس، لغو اتهامات قضا 

 !رازیش یهادر بازداشتگاه زادهن یحس ال یل ییجابجا*

پ  به  وکصورت   یها ی ریگیبنا  و  خانواده  جانب  از  پ   ۶  ی و  زاده،ن یحس   ال یل  ل یگرفته  از    ش،یروز 

موسوم به سروش منتقل شده است.    راز یش  یانتظام  ی رو یبازداشتگاه وزارت اطالعات به بازداشتگاه ن 

حال   ن یا در  وک  ی انتقال  و  خانواده  که  گرفته  ب  ی و   لیصورت  ا  ی خبری در  از  قرار    ن ی مطلق  انتقال 

با توجه    زادهن یحس   الی بر ل   ی مضاعف  ی فشار روان  تواند ی م   یو   یرقانون یمکرر و غ   ی هاداشتند و انتقال 

 .وارد کند   ی و  یماری و شدت ب  ی جسم  طیبه شرا 

در    ی باالخره موفق به مالقات کوتاه  ، ییدانشجو  ی فعال صنف  ن ی بنا به اخبار واصله روز گذشته پدر ا

  .بازداشتگاه سروش شده است  ی تی امن نی حضور مامور 

و  بازداشت موقت  انقالب ش  ۱۴بازپرس شعبه    ، یخسروان  ی از سو  ی طیدر شرا  یقرار    راز یدادگاه 

کرده    قهی به وث  ل یقرار بازداشت را تبد   رازیه گذشته، دادگاه انقالب شپروند   ی و ط  شتر یصادر شده که پ 

  ال یل  ی اد بر عدم آز  یو اصرار و   ی داده بود اما با ممانعت خسروان  شان یبر عدم تحمل حبس ا  ی و را 

 .د یصادر گرد  ی فعال صنف ن ی ا یمجددا قرار بازداشت موقت برا  زاده،ن یحس



مرداد در  ۲۹دانشگاه تهران روز    یشناسارشد انسان   یناس کارش   یدانشجو   زادهن یحس   الیل است    یگفتن 

شخص منزل  دال  ی مقابل  به  غ   ی لیخود  صورت  به  شتم    یرقانون ینامشخص  و  ضرب  با  همراه  و 

  راز یش   ی به دستور دادستان  وری برده شد. سپس در روز اول شهر  ن یزندان او   ۲۰۹بازداشت و به بند  

 منتقل شده بود.   ۱۰۰به بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به پالک

 برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور 

  محکوم به اعدام انیزندان  یهاخانواده اعتراضی تجمعات *



 



 کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران: 

 در تهران  هییمحکوم به اعدام مقابل قوه قضا انی زندان یها تجمع خانواده -1

  ه ییمحکوم به اعدام در مقابل دفتر قوه قضا  ان یزندان  ی ها   از خانواده   ی جمع  ور یشهر ۱۶صبح امروز  

 .کردند  یدر تهران اقدام به تجمع اعتراض

کرج    یاز جمله مرکز   ران یا   یهااحکام اعدام در زندان   ی دسته جمع  یتجمع در اعتراض به اجرا  نیا

 .و قزلحصار انجام گرفت 

و نه به    د یاعدام نکن  نی با مضام   ییکاردهامحکوم به اعدام با در دست گرفتن پال  ان ی زندان  یخانواده ها  

 اعدام مواد مخدر اقدام به اعتراض کردند. 

  کرج و قزلحصار ی محکوم به اعدام زندان مرکز  ان ی زندان یخانواده ها   یتجمع اعتراض  -2

جمع۱۴۰۱  ورماهی شهر  ۱۵شنبه  سه   امروز ها   ی،  خانواده  زندان    ان ی زندان  یاز  اعدام  به  محکوم 

 .زدند  یدست به تجمع اعتراض انیزندان  ی حصار در اعتراض به اعدام هاکرج و قزل یمرکز

پاسخ «در مقابل    هییو»قوه قضا  د« یاعدام نکن  »ی با در دست گرفتن پالکاردها   ان ی زندان  ی ها   خانواده

 .دادگاه انقالب کرج اقدام به تجمع در اعتراض به اعدام فرزندانشان کردند 

  ی مرکز   ی محکوم به اعدام از زندان ها  یزندان   ۱۸حداقل    گذشته   ی به ذکر است که در روزها   الزم 

 منتقل شده اند.  ی انفراد  یحکم به سلول ها  ی و گوهردشت جهت اجرا  ناب ی کرج، م

akhbarkargari2468@gmail.com 

 


