اخباروگزارش های کارگری  8شهریورماه 1401
 تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت بموقعحقوق ومطالبات مقابل دفتر مدیر منطقه درتبریز
 تجمع اعتراضی دوباره نیروهای تحصیل کرده خدمات نسبت به عدم تغییر رسته از خدمات بهآموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران
 آزادی چهار تن از فعالین صنفی معلمان کردستان -دیواندره سپیده رشنو با تودیع قرار وثیقه آزاد شد گزارش جلسه پیگیری وضعیت لیال حسینزاده با ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کانون نویسندگان ایران :احضار و تفهیم اتهام مجتبا میرتهماسب تصادف سرویس رفت و آمد کارگران اینبار موجب مرگ  16کارگرکشاورزی ومصدومیت  9نفردیگرشد
 سرویس رفت و آمد کارگران یکی از کارخانجات صنعتی یزد هم تصادف کرد و 13کارگر مصدومشدند
*تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت بموقع
حقوق ومطالبات مقابل دفتر مدیر منطقه درتبریز
روزسه شنبه  8شهریور ،کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان شرقی برای انعکاس صدای
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دست به تجمع مقابل دفتر مدیر منطقه
درتبریززدند.

*تجمع اعتراضی دوباره نیروهای تحصیل کرده خدمات نسبت به عدم تغییر رسته از خدمات به
آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران
به گزارش کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران روز سه شنبه  8شهریور ،نیروهای
تحصیل کرده خدمات برای اعتراض به عدم تغییر رسته از خدمات به آموزشی دوباره مقابل اداره کل
آموزش و پرورش تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان شعارمی دادند :ما همه تحصیل کردهایم از حق خود نمیگذریم.
درهمین رابطه:تجمع اعتراضی نیروهای تحصیل کرده خدمات نسبت به عدم تغییر رسته از خدمات
به آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران
روز شنبه  29مرداد،جمعی از نیروهای تحصیل کرده خدمات برای اعتراض به عدم تغییر رسته از
خدمات به آموزشی مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران تجمع کردند.

*آزادی چهار تن از فعالین صنفی معلمان کردستان -دیواندره
آزادیتان پیروز و استقامت تان ستودنی

امروز سهشنبه هشتم شهریورماه ،۱٤۰۱امید شاهمحمدی،پرویز احسنی،کاوه محمدزاده و هیوا
قریشی ،چهار عضور انجمن صنفی معلمان کردستان-دیواندره با تودیع قرار وثیقه یک و میلیارد
تومان برای هر یکاز آنان ،موقتا ً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطالعات
سنندج آزاد شدند.
این چهار فعال صنفی معلمان کردستان روز چهارشنبه  ۲۵خردادماه امسال ،توسط نیروهای امنیتی
در دیواندره بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شده
بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران ،ضمن استقبال از آزادی این عزیزان و تبریک به
آنان و تک تک جامعه ی فرهنگی ایران ،آزادی بی قید و شرط سایر همکاران بازداشتی را خواستار
است .شورای هماهنگی همچنان با تاکید خواهان پایان دادن پروندهسازی علیه فعالین صنفی و روند
وثیقههای سنگین و غیرمعقول ،در قبال آزادی فعالین صنفی دربند است.

استقبال گرم و گسترده ی اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان_دیواندره و فعالینمدنی ،در ورودی
شهر دیواندره از آزادی سرافرازان کنشگر صنفی معلمان ،آقایان :امید شاهمحمدی،پرویز احسنی،کاوه
محمدزاده و هیوا قریشی
*سپیده رشنو با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
امروز سهشنبه  ۸شهریور  ،۱۴۰۱سپیده رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری با تودیع قرار
وثیقه  ۸۰۰میلیون تومانی ،به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
روز دوشنبه  ۷شهریور ماه  ،۱۴۰۱جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو برگزار شد.
رئیس شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران اتهامات مطروحه علیه خانم رشنو را “اجتماع و تبانی به قصد
ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین ،فعالیت تبلیغی علیه جمهوری
اسالمی و تشویق مردم به فساد و فحشاء” عنوان کرد.
اواخر تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس های بی آر تی در فضای
مجازی منتشر شد که نشان میدهد شخصی به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش
یک زن کرده است .در پی این موضوع شماری از حاضران با آمر به معروف که قصد فیلمبرداری
از معترضان به دخالت او را داشت ،درگیر شده بودند.

مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه “هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود ،بازداشت
و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد .
روز پنجشنبه  ۳۰تیرماه  ،۱۴۰۱خانم رشنو به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.
بنابر خبر منتشرشده «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران
منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود».
بر اساس اظهارات شاهدین ،خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان ،کاهش فشار خون داشته ،بی
رمق بوده و به دشواری حرکت می کرده است .مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به
دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است
او را تنها نگذاشته اند .به گفته شاهدین ،خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.
اندکی بعد ،روز شنبه  ۸مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما
منتشر شد.
سپیده رشنو ،متولد  ،۱۳۷۳دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا و اهل خرم آباد
است.
برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*گزارش جلسه پیگیری وضعیت لیل حسینزاده با ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
در تاریخ  ۶شهرریور جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای پیگیری
وضعیت لیال حسینزاده و اعتراض به بازداشت غیرقانونی او با وجود بیماری العالج علیرغم داشتن
نامه عدم تحمل حبس ،در جلسهای با دکتر جمشیدیها حضور پیدا کردند.
در این جلسه دانشجویان با برشمردن وضعیت بیماری و نیز تحصیلی او ابراز نگرانی کرده و تاکید
کردند دانشگاه موظف است با جدیت تمام پیگیر وضعیت سالمت و آزادی ایشان باشد .همچنین
دانشجویان متذکر شدند اگر اتفاق ناگواری برای همکالسی دربندمان بیفتد دانشگاه تهران و ریاست
دانشکده علوم اجتماعی را مسئول میدانند .
دکتر جمشیدیها متعهد شدند از طریق حراست ،نهاد رهبری و همچنین معاونت حقوقی مسئله لیال
حسینزاده را پیگیری خواهند کرد و خاطر نشان کردند خود نیز خواهان آزادی او است.
بنا بر این شد طی همین هفته ریاست دانشکده علوم اجتماعی ،نتیجه پیگیریهای خود را به شورای
صنفی و دانشجویان اعالم کنند .
الزم به ذکر است که شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی غیر از نامه رسمی به ریاست دانشکده،
کتبا درخواست پیگیری اوضاع لیال حسینزاده را به ریاست دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی
دانشگاه تهران ارسال کردهاند.
منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*کانون نویسندگان ایران :احضار و تفهیم اتهام مجتبا میرتهماسب
در ادامهی موج اخیر سرکوب سینماگران ،صبح امروز مجتبا میرتهماسب ،نیز با احضار قبلی در
دادسرای اوین تفهیم اتهام شد .این مستندساز پس از ساعاتی با قرار وثیقه ،تا زمان تشکیل دادگاه موقتا
آزاد شد .میرتهماسب  ۹مرداد ماه نیز به دلیل امضای بیانیهی موسوم به «تفنگت را زمین بگذار»
احضار و بازجویی شده بود.
اقدامات تهدیدآمیز حاکمیت علیه سینماگران امضاکنندهی این بیانیه به بازداشت محمد رسولاف و
مصطفی آلاحمد و سپس جعفر پناهی انجامید .اندکی پس از آزادی موقت آلاحمد به قید وثیقه ،دو
کارگردان دیگر ،مجید برزگر و محسن امیریوسفی ،احضار ،تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه آزاد
شدند .
کانون نویسندگان ایران پیشتر در گزارشی دربارهی افزایش فشار حاکمیت بر سینماگران ،رون ِد
برخورد حاکمیت با سینماگران را یادآور سازوکارهای سرکوب در سالهای سیاه دههی هفتاد دانسته
بود .تهدید ،بازداشت و پروندهسازی علیه سینماگران خبر از تنگتر شدن عرصهی آزادی بیان و
افزایش سرکوب جامعهی مستقل هنری ،ادبی و فرهنگی میدهد.
*تصادف سرویس رفت و آمد کارگران اینبار موجب مرگ  16کارگرکشاورزی ومصدومیت  9نفر
دیگرشد
صبح روز سه شنبه  8شهریور،براثر تصادف مینی بوس حامل کارگران کشاورزی شهرشرافت بایک
دستگاه تریلی در محور جادهای شهرک اندیشه و پل کابلی شهر شوشتر در استان خوزستان16،
کارگر جان خودرا ازدست دادند و 9نفر دیگر مصدوم شدند.
*سرویس رفت و آمد کارگران یکی از کارخانجات صنعتی یزد هم تصادف کرد و 13کارگر مصدوم
شدند
صبح روز سه شنبه  8شهریور،مینیبوس حامل کارگران یکی از کارخانجات صنعتی یزد با یک
سواری در جاده اصلی شهرستان مهریز به یزد تصادف کرد و 13کارگر مصدوم شدند.
akhbarkargari2468@gmail.com

