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اعتراضی    - رسم تجمع  بموقع    ی شرق  جانیآذربااستان  مخابرات    یکارکنان  پرداخت  عدم  به  نسبت 

 درتبریز  منطقه ریمقابل دفتر مد  حقوق ومطالبات 

اعتراضی   - به    دوباره   تجمع  خدمات  از  رسته  تغییر  عدم  به  نسبت  خدمات  کرده  تحصیل  نیروهای 

 قابل اداره کل آموزش و پرورش تهران آموزشی م 

 واندره ید  -معلمان کردستان ی صنف ن یچهار تن از فعال  یآزاد  -

  آزاد شد  قهی قرار وث عی رشنو با تود  دهیسپ  -

 دانشگاه تهران  یدانشکده علوم اجتماع  است ی با ر زادهن یحس  الیل  ت یوضع ی ریگ یگزارش جلسه پ -

 رتهماسب یاتهام مجتبا م م یاحضار و تفه  کانون نویسندگان ایران:  -

نفر    9کارگرکشاورزی ومصدومیت    16تصادف سرویس رفت و آمد کارگران اینبار موجب مرگ    -

 دیگرشد 

کارگر مصدوم    13هم تصادف کرد و  زد ی  یاز کارخانجات صنعت   یکیرفت و آمد کارگران    س یسرو   -

 شدند 

اعتراضی  * رسمتجمع  بموقع  نسبت    ی شرق  جانیآذربااستان  مخابرات    یکارکنان  پرداخت  عدم  به 

 درتبریز  منطقه  ری مقابل دفتر مد حقوق ومطالبات

شنبه   رسم  شهریور،   8روزسه  صدای    ی شرق  جانیآذربا استان  مخابرات    یکارکنان  انعکاس  برای 

تجمع به  دست  ومطالبات  حقوق  بموقع  پرداخت  عدم  به  نسبت  مد   اعتراضشان  دفتر    منطقه   ر یمقابل 

 درتبریززدند. 



   

اعتراضی * به    دوباره   تجمع  خدمات  از  رسته  تغییر  عدم  به  نسبت  خدمات  کرده  تحصیل  نیروهای 

 آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران 

نیروهای    شهریور،   8روز سه شنبه   ران یمعلمان ا  ی صنف  ی هاتشکل   ی هماهنگ   ی شورا   به گزارش کانال 

مقابل اداره کل    دوباره   موزشی به عدم تغییر رسته از خدمات به آ  برای اعتراض تحصیل کرده خدمات  

 تجمع کردند.  آموزش و پرورش تهران 

 . م یگذری از حق خود نم میاکرده  ل ی: ما همه تحصمی دادند شعارتجمع کنندگان 

تجمع اعتراضی نیروهای تحصیل کرده خدمات نسبت به عدم تغییر رسته از خدمات  درهمین رابطه:

 ن به آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهرا

مرداد،جمعی از نیروهای تحصیل کرده خدمات برای اعتراض به عدم تغییر رسته از    29روز شنبه  

 .خدمات به آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران تجمع کردند 



 واندره ی د  -معلمان کردستان  یصنف  نیچهار تن از فعال یآزاد*

 ی استقامت تان ستودنو   روز یپ  تان یآزاد 
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سه   شهرامروز  هشتم  و    کاوه ،یاحسن   ز یپرو ،یمحمد شاه   د یام،۱٤۰۱  ورماه یشنبه    وا ی همحمدزاده 

صنف  ،یشیقر انجمن  عضور  کردستان  ی چهار  تود   واندرهی د -معلمان  وث   ع یبا  م   کی  قهیقرار    ارد یلیو 

برا  پا   ازک یهر    یتومان  زمان  تا  و  موقتاً  دادرس  ان یآنان،  اطالعات    ی مراحل  اداره  بازداشتگاه  از 

 .سنندج آزاد شدند 

  ی تی امن  یروها یخردادماه امسال، توسط ن   ۲۵معلمان کردستان روز چهارشنبه    ی چهار فعال صنف  نیا 

به بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شده    یی بازداشت و جهت انجام مراحل بازجو  واندره یدر د 

 .بودند 

به    ک یو تبر  زان یعز   ن ی ا  ی ضمن استقبال از آزاد   ران، یمعلمان ا   ی صنف  یها تشکل   ی هماهنگ  ی شورا

را خواستار    یهمکاران بازداشت  ریو شرط سا   د ی ق   یب  یآزاد   ران،یا  ی فرهنگ  یتک تک جامعه    آنان و 

پا   د یهمچنان با تاک  ی هماهنگ  ی است. شورا روند    و   ی صنف  ن یفعال  ه یعل  ی سازدادن پرونده  انیخواهان 

 دربند است.  ی صنف  نی فعال ی در قبال آزاد  رمعقول،یو غ   نی سنگ ی هاقه یوث 



 

  ی در ورود   ،یمدنن یفعال  و   واندره ی معلمان کردستان_د   ی انجمن صنف  یاعضا   ی ده  گستر  استقبال گرم و 

  کاوه ،یاحسن  زیپرو ،یمحمد شاه   د یام  :ان یمعلمان، آقا  یسرافرازان کنشگر صنف  یاز آزاد   واندرهیشهر د 

 ی ش یقر وای همحمدزاده و  

  آزاد شد  قهیقرار وث  عی رشنو با تود ده یسپ*

سپ۱۴۰۱  ور یشهر   ۸شنبه  سه   امروز اجبار  دهی،  حجاب  به  معترض  شهروند  تود   ی رشنو  قرار    عی با 

 .صورت گرفته است  یمراحل دادرس انیبه صورت موقت تا پا   ، یتومان  ون ی لیم  ۸۰۰ قه یوث 

 .رشنو برگزار شد  ده یبه اتهامات سپ ی دگی، جلسه رس۱۴۰۱ماه  وری شهر  ۷دوشنبه   روز

به قصد    ی انم رشنو را “اجتماع و تبانخ  هی دادگاه انقالب تهران اتهامات مطروحه عل  ۲۶شعبه    س یرئ

  ی جمهور  هی عل  یغیتبل  ت یفعال   ن،ی نش  ارتباط با افراد خارج   ق یکشور از طر  ت یامن   ه یارتکاب جرم عل

 .مردم به فساد و فحشاء” عنوان کرد  قیو تشو  یاسالم

و  رماهیت   اواخر درگ  ییدئو یامسال  در    یر یاز  زن  ها   یکیچند  اتوبوس  ت  یب   یاز  فضا  ی آر    ی در 

به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش    یشخص  دهد یمنتشر شد که نشان م  یازمج

  ی لمبرداریاز حاضران با آمر به معروف که قصد ف  ی موضوع شمار  ن یا  ی زن کرده است. در پ  کی

 .شده بودند  ریبه دخالت او را داشت، درگ رضان از معت



و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود، بازداشت    ی آنچه “هتاک  لی رشنو به دل  ده یبعد سپ  یمدت

  .منتقل شد  ی تی بازداشتگاه امن ک یو به 

 .تهران منتقل شد   یطالقان  مارستان ی ، خانم رشنو به ب۱۴۰۱  رماه یت  ۳۰پنجشنبه    روز

منتشرشده »سپ   بنابر ز  دهی خبر  تعداد  با  همراه  ب   یاد یرشنو  به  تهران    ی طالقان  مارستان یمامور شبانه 

 «.شود  ی از او عکسبردار ی شکم ه یاز ضربه در ناح  ی ناش  یداخل ی زیخطر خونر   لیقل شد تا به دلمنت

ب   ن،ی اساس اظهارات شاهد   بر انتقال به  ب  مارستان، یخانم رشنو در زمان    ی کاهش فشار خون داشته، 

حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به    ی تی امن  نیکرده است. مامور  یحرکت م  ی رمق بوده و به دشوار

و پزشک است    مار یب   ی خصوص  م ی از حر  ی پزشک که جزو  نه ی در زمان معا  ی را نداده و حت  گرانید 

 .خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد  ن، یاو را تنها نگذاشته اند. به گفته شاهد 

  ا میصدا و س   یتوسط خبرگزار  ی و  یاز اعترافات اجبار   ییدئویمردادماه و  ۸بعد، روز شنبه    یاندک

 .منتشر شد 

در دانشگاه الزهرا و اهل خرم آباد   ی رشته نقاش ی مقطع کارشناس ی، دانشجو ۱۳۷۳رشنو، متولد  دهیسپ

 است.

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 دانشگاه تهران  یدانشکده علوم اجتماع استی با ر زادهن یحس ل یل تیوضع  یری گیگزارش جلسه پ*

دانشجو  یعجم  ور یشهرر   ۶  خی تار  در اجتماع   انیاز  علوم  برا   یدانشکده  تهران    ی ر یگیپ   یدانشگاه 

داشتن   رغم ی العالج عل ی ماریاو با وجود ب  ی رقانونیو اعتراض به بازداشت غ زادهن ی حس  الیل ت یوضع

 .کردند  دایحضور پ ها ی د یبا دکتر جمش  یانامه عدم تحمل حبس، در جلسه

  د یکرده و تاک   ی او ابراز نگران  یلیتحص   زیو ن   یمار یب   ت یبا برشمردن وضع   انیجلسه دانشجو  نیا  در

جد  با  است  موظف  دانشگاه  پ  ت یکردند  آزاد   ت یوضع  ریگ یتمام  و  همچن   شان یا  یسالمت    ن یباشد. 

ناگوار  انی دانشجو اتفاق  اگر  شدند  ب   یکالسهم   یبرا  یمتذکر  ر   فتد یدربندمان  و  تهران  است  یدانشگاه 

  .انند د ی را مسئول م ی دانشکده علوم اجتماع

از طر  های د یجمش  دکتر نهاد رهبر   ق یمتعهد شدند  ل  ی معاونت حقوق  ن یو همچن   یحراست،    ال یمسئله 

 .او است  ی خواهان آزاد  ز یخواهند کرد و خاطر نشان کردند خود ن ی ر یگیرا پ  زادهن یحس

  ی خود را به شورا   یها ی ر یگیپ   جه ینت   ،یدانشکده علوم اجتماع  است یهفته ر  ن یهم   ی شد ط  نی بر ا  بنا 

  .اعالم کنند  ان یو دانشجو   ی صنف

دانشکده،    است یبه ر   ی از نامه رسم   ریغ   یعلوم اجتماع   دانشکده   یصنف   یبه ذکر است که شورا   الزم 

پ  درخواست  ل   یر یگیکتبا  ر  زادهن یحس   الیاوضاع  به  دانشجو   است یرا  معاونت  و  تهران    یی دانشگاه 

 اند. دانشگاه تهران ارسال کرده 

 ی دانشجویان کشور منبع:کانال شوراهای صنف



 رتهماسب یاتهام مجتبا م میاحضار و تفه  کانون نویسندگان ایران: *

اخ  یادامه  در م   نماگران،یسرکوب س   ر یموج  مجتبا  امروز  قبل  زی ن  رتهماسب،یصبح  احضار  در    ی با 

تا  دادگاه موق  ل یتا زمان تشک  قه، یبا قرار وث   ی مستندساز پس از ساعات   ن یاتهام شد. ا   م یتفه  ن ی او  یدادسرا

دل  ز یمرداد ماه ن  ۹  رتهماسب یآزاد شد. م  به »تفنگت    یه یان ی ب  یامضا   لیبه  بگذار«    ن یزم   راموسوم 

 .شده بود  ییاحضار و بازجو

رسول   ه ی انیب  ن یا   یامضاکننده  نماگران یس   ه یعل  ت یحاکم   ز یآمد یتهد   اقدامات  محمد  بازداشت  و  به  اف 

پناهآل  ی مصطف و سپس جعفر  اندک د یانجام   ی احمد  آزاد پس    ی.  آل   ی از  ق موقت  به  دو    قه،ی وث  د یاحمد 

آزاد    قه یوث اتهام و با صدور قرار    م یاحضار، تفه   ،یوسفیر یبرزگر و محسن ام  د یمج  گر، یکارگردان د 

  .شدند 

گزارش  شتری پ  ران یا  سندگان ینو   کانون  حاکم  ش ی افزا  یدرباره   ی در  س   ت یفشار  رونِد    نماگران، یبر 

هفتاد دانسته    ی دهه   اهی س  ی هاسرکوب در سال   یسازوکارها   رادآویرا    نماگرانی با س  ت یبرخورد حاکم 

تهد  پرونده   د،یبود.  و  تنگ   نماگران ی س  ه یعل  یسازبازداشت  از  شدن عرصه خبر  و    انیب   یآزاد   یتر 

 . دهد ی م یو فرهنگ   یادب  ،یمستقل هنر  ی سرکوب جامعه  شیافزا

اینبار موجب مرگ  * کارگران  آمد  نفر    9زی ومصدومیت  کارگرکشاور  16تصادف سرویس رفت و 

 دیگرشد 

  شهریور،براثر تصادف مینی بوس حامل کارگران کشاورزی شهرشرافت بایک 8صبح روز سه شنبه  

تر  جاده  ی لیدستگاه  محور  اند   یادر  کابل  شهیشهرک  پل  خوزستان،  یو  استان  در  شوشتر    16شهر 

 نفر دیگر مصدوم شدند. 9کارگر جان خودرا ازدست دادند و

کارگر مصدوم    13ی یزد هم تصادف کرد واز کارخانجات صنعت  یکیکارگران    سرویس رفت و آمد*

 شدند

شنبه   سه  روز  کارگران  بوسی نی مشهریور،  8صبح  کارخانجات صنعت  ی کی  حامل    ک یبا    یزد   ی از 

 کارگر مصدوم شدند.  13تصادف کرد و  زد یبه    زیشهرستان مهر  یدر جاده اصل ی سوار

akhbarkargari2468@gmail.com 
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