
 1400دی ماه  25و  24اخباروگزارش های کارگری 

مقابل استانداری خوزستان کوت عبدهللا  شهرداری  کارگرانازسرگیری اعتصاب وتجمع  -

 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

 ماه حق بیمه 7ماه حقوق و 3دراعتراض به عدم پرداخت  زهیهو یکارگران شهردارتجمع  عتصابا -

 : رانیا سندگانیون کانون

اززندانیان سیاسی  رانیا سندگانینو کانون درخواست - یاعتصاب یاسیس انیوخامت حال زندان دیتشد

 برای پایان دادن به اعتصاب غذا

 :رانیا انیفرهنگ یصنف یهاتشکل یهماهنگ یشورا یتلگرام کانال -

 ۱۴۰۰ماه  ید ۲۳سنندج پنج شنبه  انیگزارش تجمع فرهنگ -1

 یتیامن یروهایبوشهر در پاسخ به برخورد و اهانت نمعلمان استان  یکانون صنف هیانیب -2

 نیآبت بکتاش ادیزنده  یدر رثا یعبد لیاسماع تیبزرگداشت و تسل امیپ -3

 .آمد یبه مرخص انیارک محمد یمعلم زندان -4

 دی مشهد 23معلم بازداشتی تجمع اعتراضی فرهنگیان روز پنج شنبه  انیگلزار درضایحمآزادی  -5

 یاریاداره آبنسبت به قصد تملک زمین هایشان  توسط بستر رود هراز کارانیشالتجمع اعتراضی  -

 مقابل دفتر بهارستان نشین  آمل و محمود آباد

ادامه سلایر تصادف سرویس های رفت وآمد کارگران زیرسایه سوداندوزی کارفرمایان ومسئوالن  -

 مورچه خورت یشهرک صنعتشاغل در کارگر 18اینبار مصدومیت 

 پیداشد ثامن مهران گسترکارگرکارخانه  3پیکر بی جان  -

برق شهرستان  عیشرکت توز بازهم جان باختن یک کارگر سیم بان براثربرق گرفتگی اینبار کارگر -

 انیرو

 دیشد یبارندگ یآزاد راه پل زال خرم آباد در پ یساتیمفقود شدن کارگر تاس -

مقابل استانداری خوزستان دراعتراض کوت عبدهللا  شهرداری  کارگرانتجمع ازسرگیری اعتصاب و*

 به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

درادامه اعتصاب واعتراضشان نسبت به عدم  کوت عبدهللا دی،کارگران شهرداری  25روز شنبه 

ه تجمع مقابل پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان دست ب

 استانداری خوزستان زدند.

دست به اعتصاب زده بودند صبح و شب  فتیکارگران در دو ش نیا زین دی  22 چهارشنبه روز

 ئازجمع آوری زباله ها از سطح شهرخودداری کرده بودند.

کند از  یدگیرسمطالباتشان به  نکهیا یبه جا یشهردار به خبرنگاررسانه ای گفتند: کارگران نیا

  .ها استفاده کرده استجمع کردِن زباله یارگران روزمرد براک



 ماه حق بیمه 7ماه حقوق و 3دراعتراض به عدم پرداخت  زهیهو یکارگران شهردارتجمع  عتصابا*

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  به عدم  زهیهو یکارگران شهردار دی، 25روز شنبه 

ت از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری دراستان ماه حق بیمه دس 7ماه حقوق و 3پرداخت 

 خوزستان تجمع کردند.

 

 : رانیا سندگانینو کانون*

اززندانیان سیاسی  رانیا سندگانینو کانون درخواست -ی اعتصاب یاسیس انیوخامت حال زندان دیتشد

 برای پایان دادن به اعتصاب غذا

 یاعتصاب یاسیس انیوخامت حال زندان دیتشد+

در اعتراض به قتل  ن،یزندان او ۸بند  یاسیس انینفر از زندان ۶خشک  یتداوم اعتصاب غذا یپ رد

ها رو به حال دو نفر از آن ،یاسالم یجمهور یهااسفناک زندان طیو شرا نیبکتاش آبت یعامدانه

 گرید یجسمان تیاند. وضعمنتقل شده مارستانیاز زندان به ب شیپ یاست و ساعاتوخامت گذاشته

 .استگزارش شده یو بحران میوخ اریبس زیکنندگان ناعتصاب



کنندگان است و مصرانه از جان و سالمت اعتصاب تیسخت نگران وضع رانیا سندگانینو کانون

 دهند. انیخود پا یبه اعتصاب غذا خواهدیها مآن

 ب غذااززندانیان سیاسی برای پایان دادن به اعتصا رانیا سندگانینو کانون درخواست+

از جمله در اعتراض به  نیزندان او ۸بند  یاسیس انیاعالم شده است، شش تن از زندان شتریچنانکه پ

و چه در سطح  رانیاعتصاب چه در ا نیاند. اخشک کرده یاعتصاب غذا نیبکتاش آبت یقتل عامدانه

به  یتصاباع انیکه زندان دهدینشان م تیواقع نیداشته است و هم یاگسترده اریبازتاب بس یجهان

 یا. با توجه به اخبار نگران کنندهاندافتهیدست  نیبکتاش آبت یهدف خود در اعتراض به قتل تبهکارانه

و  یاز اقدام انسان یضمن قدردان رانیا سندگانیکانون نو رسد،یکنندگان مکه از وخامت حال اعتصاب

آنان  کهنیو با توجه به ا نیبکتاش آبت در قتل تیحاکم یآنان و محکوم کردن اقدام ضدبشر یشجاعانه

 انیشان را به گوش جهاناعتراض یخشک صدا یبا به خطر انداختن جان خود آن هم با اعتصاب غذا

خود را  زیعز یهادهند و جان انیخشک خود پا یکه به اعتصاب غذا خواهدیاند، از آنان مرسانده

 یخواهانهیبانگ بلند جنبش آزاد نیبکتاش آبت خاصه اکنون که قتل ندازند،یبه خطر ن نیاز ا شیب

دارد و بر ماست که   ازین یآزاد یدایش یهاجان نیکه به ا یمردم را رساتر کرده است، جنبش

  .میهمچون مردمک چشم از آنان مراقبت کن

  رانیا سندگانینو کانون

 ۱۴۰۰ ید ۲۵

 :نرایا انیفرهنگ یصنف یهاتشکل یهماهنگ یشورا یتلگرام کانال*

 ۱۴۰۰ماه  ید ۲۳سنندج پنج شنبه  انیگزارش تجمع فرهنگ -1

 یصنف یتشکل ها یهماهنگ یدعوت شورا یمعلمان کشور در پ ریسنندج در کنار سا ختهیفره معلمان

و،  یاز اتحاد و همبستگ یریکم نظ شیمعلمان سراسر کشور با حضور گرم و عاشقانه خود هما

به مسئوالن به  ریخود در چند ماه اخ یو صنف یمطالبات قانونباره  نیچند یادآوریوحدت نظر را در 

 زانیخدمت عز یبود که به صورت مورد ینکات قابل توجه یگذاشتند. تجمع امروز دارا شینما

 گردد؛ یارائه م

 .دیرس یبه نظر م شتریتجمعات گذشته ب ریتجمع امروز به لحاظ تعداد شرکت کننده از سا -۱

 نیشرکت کننده اما شوربختانه اکثر شرکت کننده ها را معلمان بازنشسته و شاغل ادیبا وجود تعداد ز -۲

 احساس شد؟؟؟ یجوان و تازه خدمت خال یروهاین یجا شهیدادند و مثل هم یم لیبا سابقه تشک

 یو پرشور همکاران خانم نقطه عطف آن به شمار م ادیکه حضور ز ریبر خالف دو تجمع اخ -۳

 کمرنگ شده بود؟؟؟ یمهم تاحدود نیا ید ۲۳رفت در تجمع 

معلمان دوره  یسنندج امروز برا ۲و ۱ یالزم است اشاره شود متاسفانه نواح یاز ذکر موارد بعد قبل

از معلمان در تجمع  یعدم شرکت تعداد یبرا یتواند عامل یمسأله م نیضمن خدمت گذاشته بودند و ا

بر  یلیدل تواند یم زیو مراقبت همکاران و تجمع نتداخل برنامه امتحانات مدارس  نیبوده باشد و همچن

 جوان و همکاران خانم بوده باشد؟؟؟ یروهایکاهش ن



همکاران را  یتشکل سنندج موجبات نگران ندهیسابق در مورد آ نیاز فعال یبرخ ییتناقص گو -۴

 شیام پو رفع ابه حیتجمع هر کدام از دوستان با خواست معلمان به توض انیفراهم ساخت که در پا

 .آمده پرداختند

معلمان و  یبرا یصنف التیتشک تیدر مورد اهم ینعمت اثیغ یآقا یبه جرأت بتوان سخنران دیشا -۵

قابل توجه و البته تا  یمعلمان سنندج را نقطه  یتشکل صنف ندهیآ میمعلمان و ترس یابیتشکلجامعه و 

همه  تقبالمورد اس یروشنگر نیا معلمان سنندج برشمرد که یانجمن صنف یدورنما ی نهیآ یحدود

معلمان  یضمن اشاره به زحمات دوستان در انجمن صنف ینعمت یدر تجمع قرار گرفت. آقا نیحاضر

برطرف  یرا تنها راه برا دیجد رهیمد ئتیانتخاب ه یبرا یمجمع عموم یکردستان سنندج، برگزار

مهم  نیکه ا دندقرار دا دیج مورد تأکدر سنند یصنف تیفعال ندهیآ زیو ن یصنف نیکردن اختالفات فعال

  .اکثر معلمان سنندج در تجمع واقع شد دییمورد تأ

 سنندج -معلمان کردستان یصنف انجمن

                                                ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 

 یتیامن یروهایمعلمان استان بوشهر در پاسخ به برخورد و اهانت ن یکانون صنف هیانیب -2

به حقوق حقه خود. آنها در چارچوب قانون  یندارند، اال پافشار یگناه چیو آزاده ما ه زیعز مکارانه

اند که خواسته را مطالبه کرده یزیاند. آنها چرا دنبال کرده یحقوق صنف یقانون یو با ابزارها یاساس

 یشتیمع تیع. به وضمیآموزش در کشور معترض هست تیکشور است. ما به وضع نیهمه معلمان ا

معلم  بیو نج ختهیکه در حق قشر زحمتکش، فره ییهایانصافی. نسبت به بمیخود معترض هست

 .میمعترض هست شود،یم

و  میخواهادهینه ز ،یاسیس یهاو نه وابسته به جناح میاگانهیو نه برانداز، نه مرتبط با ب میشکنقانون نه

به  میخواهیو دغدغه مند، م میگر، فقط معلمه اختالسو ن میکاربینه فر ،ینه بر هم زننده نظم عموم

و  یو آزادگ یرا به آزاد تشانیو روح و شخص میمرز و بوم علم و اخالق را آموزش ده نیفرزندان ا

را  ییجوو عدالت میکنیو عشق را مشق م یآزادگ زیخود ن نیهم ی. برامیبپرور ییجوعدالت و حق

همه  نیکه ا میاو ناچار شده میهست ییجوو حق یخواهیرهنگ و آزادف دارانهی. ما طالمیسازیم شهیپ

را  نیتا همه اقشار و همه سن رانیا وسعتبه  میاساخته یا. مدرسهمیکن سیتدر ابانیرا در کف خ

 حیو بر اساس نص صر میافراتر نگداشته یپا از چارچوب قانون اساس زین گاهچی. همیآموزش ده

و بر اساس آنچه که قانون  - یقانون اساس ۲۷اصل  - داندیرا آزاد م زیآمقانون که تجمع مسالمت

 .میکنیاست، رفتار م رفتهدر نظر گ مانیحقوق برا یسازو همسان یبندرتبه

دزدان و  ستهیبا همکاران ما کردند که شا یرفتار یتیماموران امن - ۱۴۰۰ماه  ید ۲۳روز  - روزید

ها ما را ساعت یاشرار و راهزنان بود. آنها حرمت فرهنگ و معلم و قلم را شکستند. همکاران گرام

 دیرا تهد یگریرا هل دادند و د شکسوتیکردند. معلم پ نیهمکارانمان توه گریبازداشت کردند. به د

 .کردند

خواهان  ز،یآمنیو توهخشن  یرفتارها نیمعلمان استان بوشهر، ضمن اعتراض به ا یصنف کانون

 یامن طیشرا نیاستان از همکارانمان است و انتظار دارد پس از ا یاسیو س یتیمقامات امن یعذرخواه

 .کنند جادیا مانیقانون یو رفتارها یگرمطالبه یرا برا

 یدیخورش ۱۴۰۰ ماهید۲۴



 استان بوشهر انیفرهنگ یصنف کانون

 نیآبت بکتاش ادیزنده  یر رثاد یعبد لیاسماع تیبزرگداشت و تسل امپی -3

بازد و خانواده،  یدارد جان م یآزاد یکه سودا ختهیفره یرسد و هنرمند یفرا م ۱۴۰۰ماه  ید ۱۸

احساساتش  انیب یکه واژگان برا هیگرانما یشوند. شاعر یغرق در اندوه م یرفقا و کنشگران اجتماع

کند و  یم مهیرا سراس یتیامن یروهاینآورد و  یشوند و کالمش دوستان را به وجد م یم ریگ نیزم

 .است یجار وستهیدر شعرش لطافت بهاران و استقامت کوهساران پ

 کشند و باز یم نیبه زم یشب ستاره ا هر

 … آسمان غمزده غرق ستاره هاست نیا

مسئوالن از دست داده،  یکه جانش را بر اثر کوتاه یاسیس یزندان نیاول نیبکتاش آبت زم،یعز قیرف

پرونده، صدور حکم  لیتشک ،ییمراحل بازجو یدر تمام رایهم  نخواهد بود. ز زیآن ن نیو آخر نبوده

و  یصنف یو تشکل ها یحقوق بشر یعدالت وجود ندارد و مدت هاست نهادها یو اجرا، ذره ا

و  یاسیس انیعمد زندان ریمستقل موضوع نقد گسترده حقوق بشر در زندان ها و قتل عمد و غ یاسیس

 دیوح ،یامام دیکاووس س ،یزهرا کاظم ،یصابر، ستار بهشت یهد ،ی)دکتر سام رینظ یشانیددگر ان

شنوا  ییمتاسفانه گوش مسئوالن قضا یکرده اند ول یریگیو..(  را پ یو بهنام محجوب یرینص یادیص

   .ستین

محترم کانون  یو اعضا زیبه خانواده محترم بکتاش عز تیضمن تسل یعبد لیاسماع نجانبیا

مستقل که دغدمندانه   یو حقوق بشر یو مدن یاسیس ،یصنف یهاو همراه با نهاد رانیا سندگانیون

 هدهم  ب یهشدار م هیینگران هستند، به مسئوالن  قوه قضا عیفجا نیهمواره نسبت به وقوع و تکرار  ا

نه وجود مسئو ال ریغ یرفتارها نیدر ا یدهند که حسن عاقبت انیمسئوالنه پا ریغ یرفتارها نیا

دارد و نه با  ینیشود که با نبودنش نه جانش یم ی زیآن هنگام که منجر به مرگ عز ژهیندارد.به و

 .جلوه داد یعیو طب یعاد یتوان مرگ  او را امر یم یلیح چیه

 یعبد لیاسماع

 ۱۴۰۰ماه  ید ۲۳_۶کرج بند  یمرکز زندان

 .آمد یبه مرخص انیارک محمد یمعلم زندان -4

به اتهاِم اجتماع و  ۱۴۰۰ماه  نیکرج، که از فرورد ۳هی( ناحخیتار ری) دب یمعلم رسم ان،یارک محمد

و چهار ماه حبس محکوم شده بود و  کسالینظام در دادگاه انقالب کرج به  هیعل یغیتبل تیو فعال یتبان

ه ب ۱۴۰۰ماه  ید ۲۵کرد؛ امروز شنبه  یم یخود را سپر تیمحکوم کرج دوره یدر ندامتگاه مرکز

 .اعزام شد یهفته ا کی یمرخص

 تیاز دانشگاه ترب خیارشد خود را در رشته تار یمدرک کارشناس انیبه ذکر است محمد ارک الزم

او" و آثار ترجمه  یفکر یادهایاز جمله "ابن خلدون و بن یمدرس تهران اخذ نموده و مقاالت پژوهش

 .دارد خیتار هنیکند." در زم یم ری"فرهنگ تاتار به کدام سو س رِ ینظ یا

 .باشد شانیکامل ا یبر آزاد یمقدمه ا یمرخص نیکه ا دیام

 دگرددیآزادبا یزندان معلم



 دی مشهد 23معلم بازداشتی تجمع اعتراضی فرهنگیان روز پنج شنبه  انیگلزار درضایحمآزادی  -5

 شدند.ماه مشهد آزاد  ید 23در تجمع پنجشنبه  یمعلم بازداشت ان،یگلزار درضایحم میمطلع شد

 یاریاداره آبنسبت به قصد تملک زمین هایشان  توسط بستر رود هراز کارانیشالتجمع اعتراضی *

 مقابل دفتر بهارستان نشین  آمل و محمود آباد

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان بستر رود هراز کارانیشال دی، 23روز پنج شنبه 

دست به تجمع مقابل دفتر  آمل و محمود آباد یاریآباداره نسبت به قصد تملک زمین هایشان  توسط 

 بهارستان نشین شهرستان آمل دراستان مازندران زدند.

 یها نیزم هیقصد دارد، کل کارانیشال هیعل یتیدر شکا یاریآب ادارهبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .عدم پرداخت حق بستر تملک کند لیدر بستر رود هراز را به دل یکشاورز

داران در بستر رودخانه ها  نیکه تاکنون اجرا نشده است، زم 1345مربوط به سال  یس قانوناسا بر

 .هر ساله عوارض پرداخت کنند دیبا

 10 اتیکشاورزان پرداخت مال یبرا یاریشده است، اداره آب یقانون که تاکنون اجرا نم نیاساس ا بر

بر اساس قانون  یاریکرده اند، اداره آبسال گذشته را خواستار شده است و چون کشاورزان پرداخت ن

 .را تملک کند یکشاورز یها نیزمقصد دارد  فوق 

 .کرده اند یم یها کشاورز نیزم نیاست که کشاورزان از چند نسل در ا یدر حال نیا

که در  یرودخانه متفاوت است، و تا شعاع محل میبستر با حر فی، تعر1345اساس قانون سال  بر

 .شود یم دهیکند، بستر نام یم یشرویآب پ ل،یمواقع س

 یاریاداره آب ستیسال گذشته بستر هراز مشخص نشده است و مشخص ن 25 یحال ط نیهم در

 یاری، اداره آب45اعالم کرده است. طبق همان قانون  یمتراژ بستر رود هراز بر اساس چه محاسبه ا

 بستر را مشخص کند. زانیم دیبا لیبعد از هر س

صادف سرویس های رفت وآمد کارگران زیرسایه سوداندوزی کارفرمایان ومسئوالن ادامه سلایر ت*

 مورچه خورت یشهرک صنعتشاغل در کارگر 18اینبار مصدومیت 

 کیمورچه خورت با  یشهرک صنعتدی ،اتوبوس حامل کارگران شاغل در 25صبح روز شنبه 

 18ستان اصفهان تصادف کرد ودراشهر نیدر محدوده سه راه ملک شهر به سمت شاه ونیدستگاه کام

 کارگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.

 پیداشد ثامن مهران گسترکارگرکارخانه  3پیکر بی جان *

 پوریعباس علبنام های ثامن مهران گسترکارگرجوشکار حادثه آتش سوزی کارخانه  3پیکر بی جان 

 پیداشد.ساله  56 یصادق موریتوساله  43یمحسن صادقساله،32

باخته از کارگران جوشکارشهر هفشجان  کارگران جاناساس آخرین گزارشات رسانه ای شده،بر

زهرا  نیبوئ یسازچرم یکار به شهرک صنعت یبودند که برا یاریشهرکرد در استان چهار محال بخت

 .انداست، مهاجرت کرده نیاستان البرز وقزو نیکه حد مرز ب

 هستند. یبستر مارستانیاشته که در بحادثه دو مصدوم د نیابنابهمین گزارشات 



بوئین  روغن مهران گستر تصفیه آتش سوزی کارخانه مفقود و مصدوم درحادثه7درهمین رابطه:

 زهرا

واقع درحاکی از  روغن مهران گستر کارخانه تصفیه آتش سوزی آخرین گزارش ها درباره حادثه

 .می باشدواحد پتروشیمی  این کارگر 3کارگر و بی خبری از 4 مصدومیت

در  واحد صنعتی یک آتش سوزی وضعیت درباره آخرین بحران استان قزوین مدیریت مدیرکل

به خبرنگاریک رسانه محلی  زهرا شهرستان بوئین شهرک چرم سازی

زهرا  بوئین صبح امروز شرکت مهران گستر در شهرک چرم سازی دقیقه 44و 8 ساعت حوالی:گفت

 .شد دچار حریق

نفر از کارگران  3 نفر مصدوم شده و 4 لحظه، متاسفانه تا به این آتش سوزی ینبر اثر ا :افزود وی

 .هم مفقود هستند

الوند و  قزوین، هایآتش نشان واحد پتروشیمی، در این شدت آتش سوزی به دلیل :او افزود

همجوار  هایاستان هایاز آتش نشانی زهرا در محل حادثه حاضر هستند و در صورت نیاز بویین

 .گرفت کمک خواهیم نیز ند البرز و مرکزیمان

برق شهرستان  عیشرکت توز بازهم جان باختن یک کارگر سیم بان براثربرق گرفتگی اینبار کارگر*

 انیرو

در  حین کار حامد اعالدر استان مازندران  بنام  انیبرق شهرستان رو عیشرکت توزیک کارگر 

 براثر برق گرفتگی جان خودرا ازدس داد. سنگ نو یالقیی یترانس دار برق در روستا رکیارتفاع ت

تعداد  شی: افزابه خبنگاررسانه ای گفتند اداره برق مازندران یکارگر فعاالندی، 25روز شنبه 

 یبرق و قطع یرویکه مشکل کمبود ن یبه خصوص در سال جار هاتیو مأمور یکار یهافتیش

 .شودیم مبانانیدقت در انجام کار س و یمنیآمدن ا نییو پا یوجود دارد، باعث خستگ اریبس

 یرفع خاموش یسنگ نو برا یالقیی یتک نفره به روستا حامد اعالآنها افزودند:کارگر جان باخته 

 بعد از حادثه در محل حاضر شدند. یامداد یروهایاعزام شده بود و ن

 دیشد یبارندگ یآزاد راه پل زال خرم آباد در پ یساتیمفقود شدن کارگر تاس*

گذشته و  یشبانه روز یها یهالل احمر لرستان گفت: با توجه به بارندگ یروابط عموم ئولمس

 لهیآزاد راه پل زال خرم آباد به همراه وس یساتیکوه در آزاد راه پل زال خرم آباد کارگر تاس زشیر

 .مفقود شد هینقل

 16/30راس ساعت  دیدش ی: با آغاز بارندگدرگفتگوباخبرنگاررسانه ای افزودخبر نیا حیدر تشروی 

کوه در  زشیر نیآزادراه پل زال خرم آباد و همچن ریمس یدر استان  و آب گرفتگدی  24روز جمعه 

 یسنگها زشیبر اثر ر وتایتو وانتبه همراه خودرو  یساتیتونل، کارگر تاس کینزد یمتر لویک 90

 .بزرگ مفقود شده است
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