
 7011مهرماه  71و71اخبار و گزارش های کارگری 

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا 7011مهر  22فراخوان 

 71ساعت  701 1مهر22روزپنج شنبه  :زمان

 : تجمعات مکان

 تهران و کرج مقابل سازمان برنامه و بودجه -

 استانها ادارات کل آموزش وپرورش -

 و پرورش شهرستانها ادارات آموزش -

 یهماهنگ یشورا 0011مهر  22فراخوان  از یبازنشستگان کشور یانجمن صنفاعالم حمایت  -

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها

 استانداری خوزستان و تجمع مقابل با برپایی تپه شکرهفتیکارگران کشت وصنعت نادامه حق طلبی  -

 وراهپیمایی در خیابان این شهرستان ی شوشفرماندار

حقوق مقابل  یکارگران بازنشسته صنعت فوالد نسبت به عدم همسان ساز یاعتراض یها شنبهکی -

 وتهراناهواز،صندوق بازنشستگان فوالد اصفهان  ساختمان

معیشتی وشغلی و  یفیبالتکل بهنسبت  رضوانشهر شفارود سد کارگرانادامه اعتراضات دامنه دار -

 وعده های توخالی مسئوالن

نسبت به قرارداد های کاری وعدم  ادارات ورزش و جوانان استان تهرانارکنان ک یتجمع اعتراض -

 مقابل وزارت ورزش و جوانانپرداخت بموقع حقوق 

 مقابل استانداری خوزستان فوالد خوزستان ثارگرانیتجمع جانبازان و ا -

 از همکارانشان بدنبال مرگ یکی  نسبت به عدم امداد رسانی رانندگان فرودگاه امام اعتراضی تجمع -

مس وپلمب درب  احداث معدن یبرایشان ها  نیبه مصادره زمنسبت  رمشک اهالی یتجمع اعتراض -

 ورودیش

 یتمام و خلف وعده ها مهین یواحدها لینسبت به تحو سیمالکان مسکن مهر پرد یتجمع اعتراض -

 یمقابل وزارت مسکن و شهرساز لیدر تکم سیمکرر مسئوالن شرکت عمران پرد

 زندان تهران بزرگ ۲ پیت یاسیس انیبه زندان یشرارت انیزندان نیو خون انهیحمله وحش -

 زندان تهران بزرگاز یاجتماع نیبازنشسته سازمان تام ،یگرام لیاسماعنامه  -

و  دیتاک با معلمان تهران یکانون صنف یهمراه با اعضا معلم یجهانجشن روزگزارش تصویری از  -

 مهرماه ۶۱ جمعهروز و برحق معلمان یانونبر مطالبات ق یداریپا

 یبیحب محمد یاخراج برالمان درباره صدور حکم ناعادالنه مع یکانون صنف هیانیب -

  معلمان یکانون صنف یسخنگو یبیحب اخراج محمد به اعتراض یدادخواست برا -

 !ده ما سه کدخدا دارد:رزادگانیام اصغر -



 !اتهام پرونده میه دادستان در تفهجواب من بود ب« ده ما سه کدخدا دارد»

 ونیلیم 051 قهیوثتودیع فارس با  یاز کنشگران صنف  یکنداز یغالم غالمرضاآزادی موقت  -

 یتومان

 بدلیل فرسودگی یُتن 001 لیجرثق یاصل ریوا یپارگ جان باختن یک کارگربندر رجایی براثر -

  یبر اثر گازگرفتگمقنی در شیرازکارگر  2جان باختن  -

 اثر سقوط به درون چاهجان باختن یک کارگرمقنی درشهرستان راسک بر  -

یک ساری براثر شماره  یواقع در شهرک صنعت ریق دکنندهیواحد تولجان باختن یک کارگرجوان  -

 داغ ریسقوط کارگر در مخزن ق

 یهماهنگ یشورا 7011مهر  22فراخوان  ی ازبازنشستگان کشور یانجمن صنفاعالم حمایت *

 رانیا انیفرهنگ یصنف یل هاتشک

 یتحقق خواسته ها یبرا یفرهنگ یتشکلها گریهمصدا و همراه د یبازنشستگان کشور یانجمن صنف

مهر ماه  ۲۲روز  یبازنشستگان مظلوم کشور نیقشر محروم وهمچن نیمعلمان ، ا یبر حق و قانون

 دهند یمحق طلبانه خود را سر ادیفر

جهت  زیمسالمت آم یاز همه راهها یوص بازنشستگان فرهنگالخص یعل یما بازنشستگان کشور  

 ضیقانون و رفع تبع یاجرا یبرا ییهمواره گوش شنوا یاحقاق حقوق مغفول مانده مان اقدام نموده ول

 بحص ۶۱مهر ماه ساعت  ۲۲روز  نیما بازنشستگان همراه باشاغل نیوجود نداشته است بنابرا

خود را به  یقانون یبر گزار نموده و خواسته ها یانون اساسق ۲۲برابر ماده  زیتجمعات مسالمت آم

  میدار یاعالم م لیشرح ذ

  . یخدمات کشور تیریکامل قانون مد یاجرا - ۶

  کامل آن یو اجرا تیریقانون مد ۶۲۱ماده  یایاح - ۲

 یکه از بودجه عموم یدولت یحقوق همه ادارات و سازمان ها و شرکتها یهمسان ساز یاجرا -- ۳

  . ۱۶ماده  ژهیبه و تیریدارند برابر مواد قانون مد یم افتیولت حقوق درد

 بازنشستگان یلیتکم مهیدر مورد ب ۵۱کامل ماده  یاجرا -۲

   برنامه ششم توسعه ۳۱برابر ماده  ضیعدالت در پرداخت حقوق ها و رفع تبع یبرقرار - ۱

  . ۶۳۵۱از سال  تیریقانون مد یاز عدم اجرا یپرداخت معوقات و خسارات ناش - ۱

 .یعدالت ادار وانیمحاسبات و د وانید یکامل آرا یاجرا - ۲

 نیدولتمردان ا میدواریام میزن یم ادیخود را فر یقانون یمهر ماه خواسته ها۲۲درروز  گرید کباری ما

 یصورت تا تحقق خواسته ها نیا ریکنند  در غ ییو قانون را اجرا دهیحق طلبانه ما را شن یبار صدا

  .مان اعتراضات حق طلبانه ادامه خواهد داشت یقانون

  مهر ماه تهران و کرج مقابل سازمان برنامه وبودجه ۲۲صبح روز پنجشنبه  ۶۱ساعت  دارید وعده

 و شهرستانها مقابل اداره کل وادارات آموزش وپرورش استانها



 یبازنشستگان کشور یانجمن صنف 

استانداری خوزستان  تجمع مقابل با برپایی تپه شکرهفتیکارگران کشت وصنعت نادامه حق طلبی *

 ی شوش وراهپیمایی در خیابان این شهرستانفرماندار و

درادامه حق طلبیشان دست به تجمع مقابل  تپه شکرهفتیکارگران کشت وصنعت ن مهر، 01روز شنبه 

 .استانداری خوزستان درکالنشهراهواززدند

 ی شوشفرماندار مقابل تپه شکرهفتیان کشت وصنعت نکارگر مهر برای باردیگر، 00روزشنبه 

اجتماع کردند وسپس به حق طلبیشان با راهپیمایی وسردادن شعار در خیابان این شهرستان ادامه 

 .دادند

 



 

 :شعارها

 دولت انقالبی  فقط شعارخالی -

 انتخابات تمام شد  هفت تپه هم تمام شد -

 وعده ها توخالیه سفهره هامون خالیه -

 مرگ برستمگر   درود برکارگر -

 :مطالبات

 بانک-شرکت به دولت یواگذار متینحوه و ق یشرکت و شفاف ساز تیریمد یفور فیتکل نییتع -0

 یو قانون یمطالبات عرف ریو سا معوقه یحقوق ها یپرداخت فور -2

 کارخانه ریتعم-و اُورهال کشت اتیدر انجام عمل عیتسر -3

 مطالبه گر اه یبازگشت به کار اخراج -0

 ها یقرارداد فصل دیتمد -5

 در پرونده اختالس یرستم-یگیاسدب هیحکم صادر شده عل یاعالم و اجرا -6

 (کارگران هفت تپه لیوک)یالبیمختومه شدن پرونده خانم فرزانه ز -1



حقوق مقابل  یکارگران بازنشسته صنعت فوالد نسبت به عدم همسان ساز یاعتراض یها کشنبهی*

 وتهراناهواز،ندوق بازنشستگان فوالد اصفهان ص ساختمان

نسبت به درادامه یکشنبه های اعتراضیشان  کارگران بازنشسته صنعت فوالد مهر، 00روزیکشنبه 

تجمع و تهران اهواز،صندوق بازنشستگان فوالد اصفهان  حقوق مقابل ساختمان یعدم همسان ساز

 .کردند

 :مطالبات

 مطابق مصوبه دولت یساز همسان یدر اجرا یبازنگر -0

 یتومان به احکام حقوق ونیلیمتوسط دو م شیافزا -2 

 

معیشتی وشغلی و  یفیبالتکل بهنسبت  رضوانشهر شفارود سد کارگرانادامه اعتراضات دامنه دار*

 وعده های توخالی مسئوالن



 بهنسبت  درادامه اعتراضات دامنه دارشانرضوانشهر شفارود سد کارگرانمهر، 00روز شنبه 

وشغلی و وعده های توخالی مسئوالن در محوطه ( ماه حقوق 6عدم پرداخت حدود )معیشتی یفیبالتکل

 .محل کارشان تجمع کردند

 

نسبت به قرارداد های کاری وعدم  ادارات ورزش و جوانان استان تهرانی کارکنان تجمع اعتراض*

 مقابل وزارت ورزش و جوانانپرداخت بموقع حقوق 

ها و  در حوزهشاغل  ادارات ورزش و جوانان استان تهران،جمعی از کارکنان مهر 00روزیکشنبه 

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به قرارداد های کاری وعدم  استان نیمختلف ا یها شهرستان

 .درپایتخت اجتماع کردند مقابل وزارت ورزش و جوانانپرداخت بموقع حقوق 

 مقابل استانداری خوزستان وزستانفوالد خ ثارگرانیتجمع جانبازان و ا*

 برای تاکید مجدد برخواسته هایشان  منجمله  فوالد خوزستان ثارگرانیجانبازان و ا مهر، 01روزشنبه 

دست به تجمع مقابل استانداری  ثارگرانیبه ا یرسان و شرط قانون جامع خدمات دیبدون ق تیحاکم

 .خوزستان زدند



 

 بدنبال مرگ یکی از همکارانشان  نسبت به عدم امداد رسانی امامرانندگان فرودگاه  اعتراضی تجمع*

بدنبال مرگ  برای اعتراض به عدم امداد رسانی فرودگاه امامراننده 311،حدود(مهر 01)شنبه شب

 .یکی از همکارانشان براثر سکته دست به تجمع زدند



 

ر فرودگاه مراجعه کرده اما مستقر د یبه آمبوالنس ها:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند 

 .نکرده اند افتیدر یخدمات و کمک رسان

تماس گرفته و  005آمبوالنس مستقر در فرودگاه آنان با  یپس از عدم کمک رسان:آنها افزودند

 نیحسن آباد به فرودگاه اعزام شده که چون فاصله ب یدستگاه آمبوالنس از شهرک صنعت کیسرانجام 

جان خود را از دست داده همکارشان ،  دهیطول کش قهیدق 05آمبوالنس  ندیراننده و رس نیسکته ا

 .است

 یاورژانس فرودگاه را علت فوت همکار خود م یآنان قصور و سهل انگار نکهیرانندگان با توجه به ا

 .برگزار کرده اند یاعتراض یتجمع لیدل نیدانند به هم

مس وپلمب درب  احداث معدن یبرایشان ها  نیبه مصادره زمنسبت  رمشک اهالی یتجمع اعتراض*

 ورودیش

به برای اعتراض  استان کرماندر قلعه گنجمهر،جمعی از اهالی رمشک شهرستان  01روزشنبه 

مس دست به تجمع زدند ودرب  احداث معدن یبراپاسداران  توسط سپاه یشانها  نیمصادره زم

 .ورودیش را پلمب کردند

 یتمام و خلف وعده ها مهین یواحدها لیبه تحونسبت  سیمالکان مسکن مهر پردتجمع اعتراضی *

 یمقابل وزارت مسکن و شهرساز لیدر تکم سیمکرر مسئوالن شرکت عمران پرد



 مهین یواحدها لیبه تحوبرای اعتراض  سیمسکن مهر پردمهر،جمعی از مالکان  00روز یکشنبه 

مقابل وزارت دست به تجمع  لیدر تکم سیمکرر مسئوالن شرکت عمران پرد یتمام و خلف وعده ها

 .زدند یمسکن و شهرساز

 زندان تهران بزرگ ۲ پیت یاسیس انیبه زندان یشرارت انیزندان نیو خون انهیحمله وحش*

 یلیتکم گزارش

زندان تهران بزرگ با چاقو و قمه به  ۲ پیت یشرارت انیعصر امروز چهار نفر از زندان ۶ ساعت

اتاق  نیکه در  ا یاسیس انیزندان گریاز د یو تعداد یرامگ لیراد و اسماع یاتاق شاپور احسان

 دیو تهد یگرام لیراد و اسماع یمحبوس هستند حمله کرده و با گذاشتن چاقو بر گردن شاپور احسان

 ایپو ،یاکبر باقر انیآقا گرید یاسیس یبر سر سه زندان یآنها به مرگ، با چاقو و قمه ضربات متعدد

  .را بر سر آنان خورد کردند یآوردند و سه فالسک چا فرود یرازیو اکبر ش یقباد

 .زندان منتقل شده اند یبوده که به بهدار یبه حد یسه زندان نیا جراحت

به مرگ، بشدت مورد ضرب  دیعالوه بر تهد زین یگرام لیراد و اسماع یحمله شاپور احسان نیا در

 .و شتم قرار گرفتند

خروج از سالن کردند با درب بسته مواجه شدند  یبرا یسیاس نایکه زندان ییحمله و تقال نیا نیح در

در کمال  انیبود که درب سالن باز شد و زندان یاسیس انیحمله و ضرب و جرح زندان انیو  پس از پا

 .را پشت درب مشاهده کردند پیت سیرئ وسفیپور یتعجب آقا

است و از عوامل  یائم کالهبردارجر یکه از زندان یهاشم دیبند به اسم مج لیوک یبا هماهنگ نیضارب

اند و  هجوم برده یاسیس انیزندان نیجوان است به اتاق ا انیزندان نیآن ب جیورود مواد مخدر و ترو

حمله  نیا انیپا ازهجوم اقدام به قفل درب بند نموده است و تنها پس  نیهنگام ا در زیافسر نگهبان ن

 .کرده است  درب را باز

 یبه اسام یاسیس انیکه افسر نگهبان به پنج نفر از زندان دیگزارش خبر رس نیا میتنظ نیح در نیهمچن

اعالم کرده است  یداود عبداله ان،یشهاب سلطان فه،یوظ ایراد، ارش یشاپور احسان ،یگرام لیاسماع

 .کرده تا منتقل شوند یآور خود را جمع لیوسا دیکه با

 یاسیس انیزندان نیدام به قتل و ضرب و شتم اضارب را که اق انیزندان دیکه با ستیدر حال نیا

منتقل  خواهند یمضروب را م انیآن زندان یو محاکمه و انتقال قرار دهند اما بجا هیاند مورد تنب نموده

 .کنند

از  شتریپ انیزندان نیا. است یاسیس انیاقدام به قتل زندان  و دیتهد یبرا افتهیحمله سازمان کیاتفاق  نیا

 .زندان گزارش و هشدار داده بودند نیخود به مسئول یجان تیعدم امن

 یرمحمدعلیش رضایاز جمله عل یاسیس انیزندان تهران بزرگ شاهد قتل زندان نیدر هم شتریپ ما

 .میا بوده

نوع اقدامات بدون  نیشک ا یب. هستند یاسیس انیجان زندان میمسئول مستق یتیو امن ییقضا مقامات

 .ستآنها صورت نگرفته ا یهماهنگ



و اکبر  یقباد ایپو ،یاکبر باقر ،یگرام لیراد، اسماع یبخصوص شاپور احسان یاسیس انیزندان

 انیزندان نیا یکه برا یهر اتفاق میو شرط آزاد گردند و مسئول مستق دیفوراً و بدون ق دیبا یرازیش

 .کشور خواهند بود یتیو امن ییمقامات قضا نیباالتر فتدیب

 ۶۶۱۱مهرماه  ۶۱ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 زندان تهران بزرگی ازاجتماع نیبازنشسته سازمان تام ،یگرام لیاسماعنامه *

 :زندان تهران بزرگ -یاجتماع نیبازنشسته سازمان تام ،یگرام لیاسماع

 !رانیبگ یبازنشستگان، از کارافتادگان و مستمر

ان درتالش هستم اما متاسفانه در خود و همکار یقانون یها گرفتن خواسته یسال است که برا نچندی

ماه است که در بند  ۱امروز . و به زندان تهران بزرگ منتقل شدم رشدهیدستگ ۶۶۱۱ نیفرورد

 .برم یبسر م یاسیس انیزندان( قسمت)

از اراذل و اوباش  ینشده است و تعداد یراض گناهیانسان ب یا از محبوس کردن عده تیحاکم ایگو

را مورد آزار و شکنجه قرار  انیزندان نیا میمستق ریتقل کرده است تا بتواند غبند من نیرا به ا یزندان

 .دهد

را  انیما زندان ،یریتشنج و درگ جادیاراذل و اوباش با ا نیا ۶۶۱۱۰۲۰۶۱امروز جمعه  سرانجام

 .کردند یرا به شدت زخم یشکسته تعداد ی شهیبا چاقو و ش یمورد ضرب وشتم قرار دادند وحت

 تیگونه امن چیزندان تهران بزرگ ه ۲ پیت ۶۱بند  یتیامن انیگفته شود ما زندان دیبا کالم کی در

 .میندار یجان

۶۶۱۱۰۲۰۶۱ 

و  دیتاک با معلمان تهران یکانون صنف یهمراه با اعضا معلمی جشن روزجهانگزارش تصویری از *

 مهرماه ۶۱ جمعهروز و برحق معلمان یبر مطالبات قانون یداریپا



 

 



 

 (        تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنفکانال :صلی گزارش وتصاویرمنبع ا

 یبیحب محمد یمعلمان درباره صدور حکم ناعادالنه اخراج برا یکانون صنف هیانیب*

عضو و  یبیبه محمد حب یآموزش و پرورش حکم یتخلفات ادار ئتیاز طرف ه ریاخ یدر روزها 

آن به  رییو تغ یدر حکم بدو دنظریبر تجد یران مبنمعلمان ته یکانون صنف رهیمد ئتیه یسخنگو

  .از آموزش و پرورش ابالغ شد یبیو در واقع اخراج محمد حب یاجبار دیبازخر

 کیبه اخراج در چارچوب  میحکم و تصم نیکه ا رفتیپذ توان ینم زیکامال ساده ن یدر نگاه یحت

 یبیر حکم بازگشت به کار محمد حباز صدو یکه چند ماه یدر حال. است  گرفته شده ،یروند ادار

 دینقض و حکم بازخر هیدر پرونده افتاده باشد، حکم اول یدینگذشته است، بدون آن که اتفاق جد

 تیکه از بازگشت به کارش گذشته است، در موقع یمطمئنا در چند ماه یبیحب. شود یصادر م یاجبار

ارائه  یتخلفات ادار یبررس ئتیهم به ه یدینداشته است، مطمئنا مدرک و سند جد یخود، تخلف یشغل

 ورکه منشاء صد یبابت پرونده مختومه و منجر به عفو د،یحکم جد نیا گرید ینشده است، از سو

در صورت  ،یقانون مجازات اسالم ۲۱ماده  ۳طبق تبصره  رایباشد، ز تواند ینم زیبوده ن یحکم بدو

که  رفتیپذ توان یپس چگونه م. پاک خواهد شدفرد متهم  یدر نظر گرفته شده برا« سابقه سوء»عفو، 

 ایو  د؟شو دیجد یمنجر به صدور حکم تواند یکه طبق قانون پاک شده، م «یا سوء سابقه»اوال 

نه تنها  ییو رأ ستین رفتهیموجب برائت او شده، اکنون پذ ه،یکه در دادگاه اول ییها مستندات و استدالل

 .م صادر شده استه دتریکه شد ه،یاول یکامال برخالف رأ

به خالف خود  توانست ینم هیحکم اول دیگو یاما به ما م نیشیپ اتیبه تجرب یو متک نانهیب واقع نگاه

 .که به ظاهر ضابط قانون و در عمل ناقض آن هستند یشود مگر با دخالت عوامل فراقانون لیتبد



 یکه حت - یبیمحمد حب هیحکم ناعادالنه بر عل نیصدور ا دیشد تیمعلمان ضمن محکوم یصنف کانون

او،  یبرا یقانون یریگیمحفوظ دانستن حق پ نطوریو هم -ناسازگار است  زیموجود ن نیقوان نیبا هم

 یعلمآموزان و آموزش و پرورش از م حکم، محروم نمودن دانش نینمودن ا ییاجرا کند یم دیتأک

 زده استیدرک آن و نظام بسته و ستوانمند و آگاه است که ذهن بسته و دگم صادر کنندگان حکم، توان 

  .عنصر آگاه و مستقل را ندارد نینظام توان جذب ا نیا تیریمد

 تر قیجز عم یاحکام نیچن میکن یحکم ناعادالنه، اعالم م نیضمن محکوم نمودن صدور ا گریبار د ما

 .اردند یاز آن را دارند، حاصل انتیص یادعا ایکه تصور و  یملت و حکومت انینمودن شکاف م

 ۶۶۱۱۰۲۰۶۲(        تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف

  معلمان یکانون صنف یسخنگو یبیحب اخراج محمد به اعتراض یدادخواست برا*

  :به خطاب

 حقوق بشر سازمان ملل یعال یایساریکم

 رانیا یسازمان ملل برا ژهیو گزارشگر

 (EI) الملل نیسازمان آموزش ب سیرئ

 (ILO) کار یالملل نیسازمان ب سیرئ

 یکاظم رضایعل ،یسییر میابراه: به رونوشت

 یسخنگو یبیمعلم، محمد حب یمهر همزمان با روز جهان۶۲دوشنبه  ران،یآموزش و پرورش ا وزارت

 .محروم کرد سیاخراج و از تدر اش یها تهران را از شغل معلم معلم یکانون صنف

معلم بازتاب هراس نظام از گسترش  ۶۱از  شیکردن ب یزندان ،ها معلم او و احضار ده اخراج

و  شتیشاهد سقوط سطح مع توانند ینم نیاز ا شیها ب معلم. شهر است ۶۱از  شیدر ب یتجمعات صنف

 .باشند شان یحقوق صنف تیوضع ینابسامان

حقوق بشر در سازمان ملل  نهیموجود در زم یها سمیکه از مکان میخواه یامضاء کنندگان از شما م ما

 که دیبخواه یاسالم یاز جمهور ،استفاده کرده ژهیگزارشگران و یو دستورها

 معلم در آموزش و پرورش متوقف کنند کیرا از شغلش به عنوان  یبیاخراج محمد حب – ۶

 .دهند انیپا یصنف یها تیفعال یها برا فشار، سرکوب و بازداشت معلم – ۲

 : دیمراجعه کن ریز نکیدادخواست به ل نیا یامضا یبرا

https://t.me/daadkhast/1193 

 !ده ما سه کدخدا دارد:رزادگانیام اصغر*

 !اتهام پرونده میجواب من بود به دادستان در تفه« ده ما سه کدخدا دارد»

و  ستیمن ننظام هست و بنده گفتم مشکل از  هیعل غیپرونده شما به اتهام تبل نیسوم نیگفت ا دادستان

 !مشکل ده ماست که سه کدخدا دارد

https://t.me/daadkhast/1193


هم بر سر  یمنت ریبود، که با انجام کارخ نیکدخدا داشت و تالش کدخدا ا کیهر ده  میروزگار قد در

 .ساکنان ده گذارد

اطالعات  یگریوزارت اطالعات و د یکیاطالعات سپاه ،  یکیامروزه ده ما سه کدخدا دارد،  یول

 !گذاشته اند یسابقه کارشکنم ایکه گو یانتظام یروین

  :خانواده من شده بود که در آن برگه ذکر شده بود لیتحو یا هیبرگه ابالغ ۶۶۱۱مهرماه  ۲ خیتار در

  «.دیمراجعه کن یروز به دادستان ۶۱ظرف مدت »

 . گذشته هست یچون اتهام ذکر نشده بود فکر کردم در رابطه با پرونده ها 

مراجعه نمودم ، پس از  یروز فرجه داده شده من به دادستان نیدر آخر ۶۶۱۱مهرماه  ۶۲ امروز

معلم و  رزادگانیاصغر ام نجانبیا هیبرعل یدیشروع گفتگو توسط دادستان متوجه شدم که پرونده جد

 تنداتگشوده شده ، مس «یاسالم ینظام جمهور هیتبلغ عل»استان فارس به اتهام  انیفرهنگ یفعال صنف

 .بود نستاگرامیبنده در صفحه ا ینده ها پست هاپرو  ریآن ،  مانند سا

 .تومان را صادر کرد ونیلیاتهام دادستان قرار کفالت به مبلغ پنجاه م میتفه از پس

 .کردند یمرا همراه لطف یاز رو یو تورج گورکان یذوالفقار دیجمش انیدوتن از همکاران آقا

 .ضمانت بنده را بعهده گرفتند  قهیپس از صدور حکم وث 

نمودند،و  یبودکه بصورت خود جوش بنده را همراه انیاز فرهنگ یجالب توجه حضورجمع کتهن

 .شود نیریش میها برا یپرونده ساز نیباعث شد طعم تلخ ا

بنده را مورد  یمجاز یدر فضا امیبا ارسال پ ای یکیزیکه با حضور ف زیوسبله ازهمکاران عز نیا به

 .مینما یم یقرار دادند تشکر و قدردان شیخو تیحما

 ۶۶۱۱مهرماه  ۶۲ رزادگانیام اصغر

 ونیلیم 151 قهیوثتودیع فارس با  یاز کنشگران صنف  یکنداز یغالم غالمرضاآزادی موقت *

 یتومان

 051 قهیوثتودیع فارس با  یاز کنشگران صنف  یکنداز یغالم غالمرضا مهر، 00روزیکشنبه 

 .شدآزاد موقتا  رازیاز زندان عادل آباد ش یتومان ونیلیم

 



 

  آزادشد یکنداز یغالمرضا غالم:درهمین رابطه

استان  انیفرهنگ یمعلم و فعال صنف یغالمرضا غالم  00ساعت  0011مهر  00 کشنبهی امروز

بازداشت  یبه اتهام نامعلوم (https://t.me/kashowra/2786) شیپ کماهیبه  کیفارس که نزد

 رازیبرگ کفالت  از زندان عادل آباد ش کیتومان و  نویلیهشتصد و پنجاه م ی قهیشده بود ، با وث

 .شدآزاد 

  یو ی، خانواده  رازیش انیرا به فرهنگ یآزاد نیا رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

 ی بدلیل فرسودگیُتن 701 لیجرثق یاصل ریوا یپارگ جان باختن یک کارگربندر رجایی براثر*

 ریوا یپارگ براثر یفرزاد ساالر بندر رجایی دراستان هرمزگان اپراتور یک کارگر مهر، 9روز 

 .بدلیل فرسودگی جان خودراازدست داد یُتن 001 لیجرثق یاصل

  یبر اثر گازگرفتگمقنی در شیرازکارگر  2جان باختن *

در  سیخانه خم یحفر چاه در روستا نیتبعه افغانستان درح مقنی کارگر کیمهر، 06عصرروزجمعه 

د شو یدر عمق چاه محبوس م یاستان فارس، به علت گازگرفتگ رازیدارنگون شهرستان ش اخیبخش س

نجات او  یکارگر ، برا نیا یپس از مطلع شدن از گازگرفتگساله از اهالی منطقه  33ویک کارگر 

 .دهند یمتصاعد شده جان خود را از دست م یبا گازها تیاما هر دو بر اثر مسموم شود یوارد چاه م

 اثر سقوط به درون چاهاختن یک کارگرمقنی درشهرستان راسک بر جان ب*



حین انزا شهرستان سرباز یروستاازاهالی  یناصر مالزهمهر،یک کارگرمقنی بنام  00روزیکشنبه 

جان  اثر سقوط به درون چاه بر و بلوچستان ستانیستان سا پشامگ شهرستان راسک یدر روستا کار

 .خود را از دست داد

یک ساری براثر شماره  یواقع در شهرک صنعت ریق دکنندهیواحد تولیک کارگرجوان جان باختن *

 داغ ریسقوط کارگر در مخزن ق

 یک ساریشماره  یواقع در شهرک صنعت ریق دکنندهیواحد تولیک کارگرجوان  مهر، 06روزجمعه 

 .شدمهرازمخزن خارج  00جان باخت وجسدش روز شنبه  داغ ریسقوط کارگر در مخزن قبراثر 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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