
 1401بهمن ماه   16و 15 اخباروگزارش های کارگری

 :یزده خودرباره مردم زلزله  نیزندان او ی دتیعق یاسیس  انیاز زندان ی نامه جمع -

 .ناکارآمد هستند  یمردم گرفتار حکمران 

 .ستیخوب ن یحال شهرستان خو رانیا  زی عز مردم 

 جان باختن مادروپسر زلزله زده براثرمسمومیت گازی درچادر  -

 نفر از زلزله زدگان خوی در چادر  100مومیت گازی بیش از مس

 تجمع خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبدانان مقابل دادگستری -

 یورش وحشیانه نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری به تجمع کنندگان 

دانشجو  ی جمع تجمع    - ترب  انی از  در حما  ت یدانشگاه  فرهاد   ت یمدرس  به    و  یثم ی م  از  اعتراض  در 

 احکام زندان و اعدام

 سکوت  ت یدر محکوم  النیگ خواهیآزاد   انیدانشجو یه یان یب -

 یی دانشگاه عالمه طباطبا یی_دانشجویعلم یهااز انجمن  ی جمع یه یان یب -

 !«باد دانشگاهمرده است، زنده  دانشگاه»

ن حقوق ازجمله اجرانشدن  اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه فوالد کاویان دراعتراض به سطح پایی  -

 طرح طبقه بندی مشاغل 

   نگارروزنامه  ی الناز محمدبازداشت  -

 معلمان استان بوشهر   یکانون صنف یاعضا ه یبر عل ی صدور قرار جلب دادرس -

ا  یدانشجو   یدیص   فرزانه  - تجد  الم یاهل  دادگاه  به    د یتوسط  و  ۲نظر  تعل۲سال  حبس    ، یقیماه 

 .و ابطال گذرنامه محکوم شد یالخروجال ممنوع س۲و   ینقد ی تومان جزا ون یلیم۲۵

 روز   ۵۰پس از   یارژنگ مرتضو یف یتداوم بازداشت و بالتکل -

  ک ی به    یانضباط  یته ی کم  یبدو یصحنه دانشگاه تهران در شورا  یدانشجو طراح  انیپوراحمد ی  عل  -

 .با احتساب در سنوات محکوم شد لی منع موقت از تحص  سالم ین

  ی مناقصه از ابتدا  یبه عدم برگزار  شهرداری تبریز نسبت سبز  ی فضا  انکارانمی پاعتراضی    تجمع    -

   1400سال اسفندماه

 بدنبال آتش سوزی چابهار  یدر سواحل غرب  کارگر یک لنج باری  4مفقود شدن  -

 ******* 



 :یزده خودرباره مردم زلزله  نیزندان او ی دتیعق یاسیس  انیاز زندان  ی نامه جمع*

 .ناکارآمد هستند  یمردم گرفتار حکمران 

 .ستیخوب ن یحال شهرستان خو رانیا  زی عز مردم 

تأثاز آن هفته   یی ها   بخش    ت یمتعدد و از هشتم بهمن ماه کل شهرستان با جمع  ی زلزله ها   ر یها تحت 

 .مسئله قرار گرفته است  ن ی الشعاع اتحت   یهزار نفر 350

است مدام بر حجم    د ی صد رس  یال که حاال شمار آن با  شیو پس لرزه ها  ب یزلزله هزاران خانه را تخر 

بم، ورزقان،    عی همچون فجا  گریبار د   وارهاید   ن ی ا  ختن یو با فرو ر  د یافزای خانه ها م   گریخسارات د 

  ب یکه رنج و آس   زد یری فرو م  ی تی پرده فقر و محروم  ره یقال و غ   دختر،آق   عبدهللا،پل  ذهاب،کوت   سرپل 

 .مردمان ما را دو چندان کرده است  ی ریپذ 

  غ ی شده تبل  ت یریاراده خود را حاضِر مطلوب بر صحنه و بحران را مد   یهم در حال   ت یمدستگاه حاک

خواب و پنجاه  هزار نفر    ن یماش   یاز پنجاه درصد مردم خو   شیهفته ب  کی که پس از گذشت    کند یم

 .هستند  ی دولت یهر گونه کمک ها   افت یفاقد در ی نی نش  ابان یخ رکه از شهر و ده ها هزار نفر با متا

طاقت فرسا و کمبود نان و غذا و چادر شده و از    یمتعدد،سرما  یسو گرفتار زلزله ها  کی  مردم از

انداز  ی ناکارآمد   یحکمران گرفتار  گر ید   ی سو سنگ  با  که  ها   یهستند  کمک  دوستانه    ی مانع  انسان 

ب  یداخل ها   شود ی م  یالمللن ی و  حداقل  از  را  ها  سرما   یوآن  در  همچون    ر یز   یاسکان  درجه  صفر 

 .دارد ی م م کانکس محرو 

ابراز همدرد   نی او  زندان  ی دت یعق  ی اسیس   انیزندان   ما و    ی شهرستان خو  زدهبت ی با مردم مص  یضمن 

کنار هم    ها ی زدگان؛ عموم مردم را که بارها در سختنامساعد زلزله   ت یمان از وضع  ق یعم   ی نگران

  م یکنی م   یو زده خبه مردم زلزله  یحداکثر   کمک  کارزار   ه ب  وستن ی پ  به  اند دعوت بودن را تجربه کرده 

 .می ها باشدر برابر اراده آن  ت یحاکم می تسلمردم و   جبهه ت یتقوتا شاهد  

 ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۱شنبه   پنچ

 :الفبا ب یکنندگان به ترت  امضاء

 ی م یجعفر ابراه-۱

 ی نی ام ر یام د یتوح -۲

 ی رسول بداغ-۳

 ی جعفر پناه-۴

 ی بیمحمد حب -۵

 ی ساالر داوود  ر یام-۶



 رزاق دوست  ن یحس -۷

 ی د یحسن سع-۸

 مقدم  یف یمحمد شر -۹

 ی رضا شهاب -۱۰

 ی عبد   یمصطف -۱۱

 نژاد ی کاظم عل-۱۲

 ی ئکانلی  زجید  یفرش رضا یعل -۱۳

 ی مهتد  وان ی ک-۱۴

 تجمع کردند. ی میاکبر نع -۱۵

 ی نور ی عل-۱۶

 مسمومیت گازی درچادر جان باختن مادروپسر زلزله زده براثر *

 نفر از زلزله زدگان خوی در چادر  100مسمومیت گازی بیش از 

  ی به علت گازگرفتگ   یخو   رورق یساله زلزله زده اهل ف   55ساله و پسر    80مادر  بهمن،  15شنبه  وز  ر

 .جان خود را از دست دادند  یش یاز مصرف زغال در داخل چادر با هدف گرما  ی ناش

شده؛ ای  رسانه  های  گزارش  دچار    100از    شیب برپایه  هم   خوی  شهرستان  زدگان  زلزله  از  نفر 

 رها شده اند. مسمومیت گازی در چاد 

 



 

 

 تجمع خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبدانان مقابل دادگستری*

 یورش وحشیانه نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری به تجمع کنندگان 

دست به    آبدانان   ی بازداشت شدگان اعتراضات سراسر  ی خانواده ها بهمن،جمعی از    16روز یکشنبه  

 این شهرستان دراستان ایالم زدند. تجمع مقابل دادگستری 



 

از حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  منتشره  های  دولت    یروهاین  انهیوحش  ورش ی  گزارش  سرکوب 

منجمله پرتاب گاز اشک آوربسویشان وضرب وشتم بعضی از آنها    به تجمع کنندگان  ی ودستگاه رهبر

 می باشد. 

نفر بازداشت    10نفر زخمی و    5آبدانان  دادستان مرکز استان ایالم:چهارشنبه شب دردرهمین رابطه:

 شدند

شنبه   پنج  شب)  13روز  چهارشنبه  اعتراضات  تایید  با  ایالم  استان  مرکز  دادستان  بهمن(    12بهمن، 

 .نفر از معترضان خبرداد   10نفراز تجمع کنندگان وبازداشت   5شهرستان آبدانان از زخمی شدن 

مرا سجاد  دستگیری  بدنبال  اعتراضات  افزود:این  آیت  وی  برای  قضایی  حکم  صدور  و  وندی  دی 

 .عارفی نیا صورت گرفت 

دانشجو  یجمعتجمع  * ترب  انیاز  حما  تی دانشگاه  در  فرهاد  تی مدرس  به    یثم یم   از  اعتراض  در  و 

 احکام زندان و اعدام



 

 سکوت  ت یدر محکوم النیگ خواهی آزاد انیدانشجو یه یان یب*

 :است آمده  ه یانیب  ن یاز ا  ی بخش در

که ما    یتا زمان   شود یم  ریذره ذره تکث   م یاگر امروز سکوت کن   کند،یرشد م  ی ده سرطانمانند غ  سکوت 

ب  در  پا  از  تنها زمان  اورد،یرا  کن  ی ما  انتخاب  را  ا می ریم یم  م ی که سکوت  در  فراگ  نی .  که    ر یسرکوب 

پشت مردم    ان یداد که ما دانشجو   م یها بنا به منفعتشان سکوت را انتخاب کرده اند، نشان خواه   ی لیخ

 .م یده یو تن به ذلت نداده و نم   می هست   رانیا

 داد… می را در عمل نشان خواه  ن یشکست و ا  م ی خفقان را خواه شهیپُتک اتحادمان، ش  با

 یی دانشگاه عالمه طباطبا یی_دانشجویعلم یهااز انجمن  ی جمع یه یان یب*

 !«باد دانشگاهمرده است، زنده  دانشگاه»

اسات  م یباخبر شد   ش یپ   ی چند  دا  ی د یکه  اطالع   ی ها نشگاه از  با  کردستان،  تا  تهران  از  کشور،    یه یکل 

 .اند اخراج( مواجه شده د ی)بخوان « ی»قطع همکار

تاکنون    ی گفتمان حاکم بوده است. نظام مسلط از انقالب فرهنگ  یبرا   ی دانشگاه همواره جوالنگاه  نهاد 

را در دستور کار  ها  و حذف آن   دهیرا برنتاب   یاس یو س   یعلم  یمخالف و مستقل در عرصه   یصداها

بدل    عمالا   نجایدر ا  رد،یشکل بگ  یمدرن و اجتماع  یهااز دل ضرورت   د یکه با  یخود قرار داده. نهاد 



دستمان    ی و نعش آن را که همچنان رو   کند ی روز علم را مثله مشده که روزبه   کر یدروپی ب  ییبه فضا

  ن یکند. در ا  د یخود را بازتول  ی هاآن نشسته است تا تنها باورها و ارزش  د یو به ام  تابد ی برنم مانده،ی باق

  ی بر خود داشته و همواره آماج حمله   را   هاغ ی ت  ن یزتر یهمواره ت   ی علوم انسان   ی هارشته   فِ یتن نح   ان یم

 .بوده است   انیادگرایبن 

  ان ی است که با دانشجو  ی د یبه اسات   د یتا به امروز در دانشگاه وجود داشته است، تنها ام   ی د یاگر ام  حال

هستند،   بند ی پا یو اخالق ی که به منش علم  ی اندک استادان  شمارند؛ی همراه بوده و حقوق آنان را ارجح م

 .شوند ی م زانهیستش یو دگراند  ی روند حذف ن یا  یو حال قربان   شند یاند ی مستقل م 

است؛ اما ما،    انیجردر    یهم روند مشابه   یی از آن است که در دانشگاه عالمه طباطبا  ی حاک  خبرها 

با استادان دلسوز و شر  ییدانشگاه عالمه طباطبا   یی_دانشجو یعلم  ی هاانجمن  خود که در    ف یهمسو 

با دانشجو  ن یا   ن ی و به ا  میاستاده یاند؛ اها به دفاع برخاسته اند و از حقوق آن خود بوده  انی مدت همراه 

 :زد  م یخواه  اد یداشت و فر می روند اعتراض خواه

 !« باد دانشگاهمرده است، زنده  دانشگاه»

 :هیانیب  ن یا  یامضا کننده یعلم  ی هاانجمن 

 ی شناس جامعه یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی اجتماع یگذاراست ی س  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی اجتماع ی زیربرنامه   یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی اس یو س   یمطالعات اجتماع  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی نگمطالعات فره  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 مطالعات زنان  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی اسی علوم س  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی روانشناس  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 فلسفه  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 خ یتار  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 ی فارس ات یادب  یی _دانشجویعلم  انجمن 

 و رسانه   یمطالعات فرهنگ یی _دانشجویعلم  انجمن 

دراعتراض به سطح پایین حقوق ازجمله اجرانشدن    فوالد کاویاناعتصاب وتجمع کارگران کارخانه  *

 طرح طبقه بندی مشاغل 



یکشنبه   کاو  بهمن،   16روز  فوالد  کارخانه  در   ان ی کارگران  اهواز    9  لومتریک  واقع    –جاده 

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به سطح پایین حقوق ازجمله اجرانشدن  خرمشهر

مشا بندی  طبقه  کنندهطرح  تولید  واحد  این  وقابل  کارکشیدند  از  دست  فوالدى   غل  هاى ضخیم    ورق 

 زدند.

 



 دست به اعتصاب زدند  انیکارگران شرکت فوالد کاو  درهمین رابطه: 

رس  بنابر  اتحاد   ده یگزارش  ا  ه یبه  کارگران  کارگران  ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۱۶  کشنبه یروز    ران،یآزاد   ،

 .شرکت تجمع کردند  نی ا ی و مقابل ورود   دهیر کش در اهواز دست از کا انیشرکت فوالد کاو 

مشاغل است که    ی بند طرح طبقه   یشرکت، عدم اجرا  ن یاعتراض و اعتصاب امروز کارگران ا   لیدل

 .دهند یآن را م  یشرکت مدتهاست وعده اجرا  ران یافتاده و مد  ق یاست به تعو  م ی و ن  کسالی

کاو   شرکت  پ  ۷۰۰حدود    ان یفوالد  به صورت  را  کارگر  سا   یانکار م ینفر  با  که  دارد  استخدام    ر یدر 

 شرکت مشغول به کار هستند.  نی نفر در ا  ۱۰۰۰پرسنل مجموعاا حدود  

 نگار  روزنامه  ی الناز محمدبازداشت *

 .نگار بازداشت شد روزنامه  یالناز محمد بهمن، 16صبح روز یکشنبه 

الناز یکشنبه  روز  شده،صبح  ای  رسانه  گزارش  توض  ی برا  ی محمد براساس  دادسرا  حات ی ارائه    ی به 

 .در همان محل بازداشت شد  که رفته بود  نی او

  ین یمهسا ام   ی گزارش از مراسم خاکسپار  ه یته   ی که برا خواهرالناز  یالهه محمد قابل یادآوری است که  

 . بسرمی برد  در بازداشت کماکان مهرماه بازداشت شده بود و اوایل به سقز رفته بود، 

 معلمان استان بوشهر   یکانون صنف یاعضا ه یبر عل ی صدور قرار جلب دادرس *

  ی چهار نفر از اعضا  ی از معلمان _، برا  ی ریانتقام گ  د یتداوم سرکوب جنبش معلمان _ بخوان  یدر پ

صنف  رهیمد   ات یه دادرس  ی کانون  به  جلب  قرار  بوشهر  استان  عل  ،یمعلمان    ، یداخل   ت یامن   هی اقدام 

 .د یصادر گرد  فه یام وظ انج ن ی و تمرد به مامور ح  ی عموم  ش یاخالل در نظم و آسا

از جنبش    ی ریگ, قصد انتقام نا یژ   زش یمشفقانه معلمان، بعد از خ   ی صدا  دنی شن   ی بجا  ت یحاکم  متاسفانه 

بوشهر    ی راستا، در استان بوشهر با بازداشت پنجاه روزه بازرس کانون صنف  ن ی معلمان دارد. در هم

 .نمودند   جرم کانون اعالم  ن یا  رهیمد  ات یه  یچهار نفر از اعضا   هیبر عل   یمالک  جناب استاد محمود 

  حاجب و محسن   اصغرفر،ی امان  عبدالرضا ،یمالک  محمود   انیصادره، جناب آقا   فرخواست یاساس ک  بر

 .اند به دادگاه فراخوانده شده   یواه   یها با اتهام  ی عمران

 . باشد   ی همکاران در تجمع روز معلم م  نی به ذکر است پرونده مذکور مربوط به بازداشت ا الزم 

  ی درخواست آزاد   های سازاتهامات و پرونده   ن یا   ت یمعلمان استان بوشهر ضمن محکوم   ی صنف  نون کا

 .را دارد  ی قانون اساس یبه اجرا ت یو بازگشت حاکم  یو شرط جناب مالک  د یبدون ق

ن   رایز پ  یهازخم   دانند ی م   کیهمگان  بر  تشد   کرینشسته  با  پرورش  و    ی تی امن  ی فضا  د یآموزش 

 باز خواهند گشت.   ابانیزود معلمان به خ ا ی ری و د   نخواهد بود   ریپذ مرهم 

ا   ی دانشجو  ی دیص  فرزانه * تجد  المیاهل  دادگاه  به    د یتوسط  و  ۲نظر  تعل۲سال  حبس    ، ی قی ماه 

 .و ابطال گذرنامه محکوم شد یالخروجسال ممنوع ۲و   ینقد ی تومان جزا ون یلیم۲۵



بازداشت و پس از گذشت حدود  ۲۳دانشجو در    ن یا به ق  ک یمهر  از    ی تومان  ارد یل یم۳  یقه یوث  د یماه 

ماه حبس  ۳سال و  ۴به    الم یتوسط شعبه دو دادگاه انقالب ا   ترش یپ   شان یآزاد شد. ا  الم یا   یزندان مرکز 

 محکوم شده بود.  یر یتعز

 روز   ۵۰پس از   یارژنگ مرتضو یف یتداوم بازداشت و بالتکل*

کامپ   یدانشجو   یمرتضو   ارژنگ خوارزم  وتریعلوم  ر  یدانشگاه  از  بازداشت    ۲۶وز  کرج  در  آذر 

  یخانواده، همچنان اقدام  ی ر یگیپ   رغم ی و عل  شان یروز از بازداشت ا  ۵۰قرار دارد. با وجود گذشت  

 .صورت نگرفته است  انداختن پرونده  ان ی به جر  یبرا

ا   ی گفتن  به   یدانشجو در حال حاضر در زندان مرکز  ن یاست    ی حوب  ی و حال عموم   برد ی سر م کرج 

 است.  د یشد   ی وانندارد و تحت فشار ر 

  ک ی به    یانضباط  یته یکم  یبدو  یصحنه دانشگاه تهران در شورا  یدانشجو طراح  انیپوراحمد ی  عل*

 .با احتساب در سنوات محکوم شد لی منع موقت از تحص  سالم ین

ارائه   نیا بدون  صادر    هیعل   یمدرک  یحکم  دانشجو  اقرار  و  گواهان  گواه  بر  استناد  با  و  دانشجو 

در  شده اما  گواهان  نیااست.  گواه  شاک  ت یسند   یپرونده  خود  که  تاک   یدارد  و  حقوق    د یهستند  بر 

 توسط دانشجو، اقرار درنظر گرفته شده است.     ییدانشجو

  ی مناقصه از ابتدا  یبه عدم برگزار   شهرداری تبریز نسبت سبز  یفضا  مانکارانیپ اعتراضی    تجمع  *

   1400سال اسفندماه

شهردار  ی فضا  مانکاران ی پ  بهمن،   16روزیکشنبه   اعتراض زیتبر   یسبز  برگزار  برای  عدم    ی به 

ابتدا از  مقابل    1400سال  اسفندماه   ی مناقصه  تجمع  به  با   ی شورادسا  همزمان  جلسه  شهر  برگزاری 

 اعضایش زدند. 



 

 بدنبال آتش سوزی  چابهار  ی در سواحل غرب کارگر یک لنج باری 4مفقود شدن *

بار  ک یبهمن،در15روزشنبه   لنج  آتش  بندر چابهار    یل یما  80در    چابهار  ی غرب  در سواحل   ی فروند 

نجات    یخارج   ی کشت  ک یتوسط    نفر دیگر از کارگرانش   4نفراز کارگرانش مفقود و    4سوزی شد و  

 . کردند  دایپ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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