
 1401بهمن ماه  9 اخباروگزارش های کارگری

 ه ییمحکوم به اعدام با تجمع  مقابل قوه قضا انیزندان  یهااعتراضات خانواده ادامه سایر  -

  االرضی سنندج به اتهام مفسد ف  یاسیس  انیاز زندان ی می سل ق یمحاکمه رف -

تعز  کی به    ،ینام   روز یپ   - حبس  ممنوع  یری سال  سال  دو  فعال  ت یو  سال    ی التیشکت  ت یاز  دو  و 

 از خروج کشور محکوم شد  ت یممنوع

ن  - ناح  ی ت یامن  یروهای فشار  پرورش  و  آموزش  اداره  و  البرز  استان  کل  اداره  سارا  ک ی   ه ی و    بر 

  معلمان ی فعال صنف  اهپوریس

تعز  2به    انیمعروف  ال ینازمحکومیت    - حبس  جر  ون یلیم   15  ، یریسال  سال    5و    مه یتومان 

 یلخروجاممنوع 

 سال حبس  6به  یاحمد  سروناز  میت محکو   - 

به    ررضایام   محکومیت   - تبع2حبس،    سال   3دوزنده  ممنوع2  د، یسال  سال  2و    یالخروجسال 

 یمجاز  ت یاز فعال تی محروم

 ی ریماه حبس تعز   یک و   یقی ماه حبس تعل  23به  زاده ی علی هاد محکومیت  -

 یداود نگار  صدور حکم برای -

 ی هم صادرشدمرتضو  سهند حکم -

 ی دانشگاه خوارزم  انیدانشجو  قی تعل -

 ار یکم حجاب به سامانه آموزش انیدانشجو ی : قطع دسترسانیاز سرکوب دانشجو گر ید یاوه یش -

پزشک  استیر  سابقهی ب  تیشکا  - علوم  دانشجو   زی تبر  ی دانشگاه  دانش   انیاز  او    ن یآموختگان 

  دانشگاه

 قه یوث د یفرزان به ق  فرنوش موقتی آزاد -

اعترا  - رهنورد   مال ضات  ازسرگیری  مفتاح  شرکت  مسئوالن    باختگان  مصلحتی  انفعال  به  نسبت 

 ه یی قوه قضا س یمقابل دفتر رئ ذیربط 

 ه یی مقابل قوه قضا  با تجمع محکوم به اعدام    انیزندان یهاخانوادهاعتراضات سایر ادامه *

اعدام   ان یزندان  یهاخانواده  بهمن،   9روزیکشنبه   به  تجمع    محکوم  قض  با  قوه  سلایر  به    هیی ا مقابل 

 تاکیدکردند.  بستگانشان وبرخواستشان مبنی براعدام نکردن  +شان ادامه دادند اعتراضات

 مقابل زندان قزلحصار  خانواده های زندانیان محکوم به اعدام تجمع اعتراضی+

 یورش نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری به تجمع کنندگان ومصدوم شدن تعدادی ازآنها 



چهارشنبه   قزلحصاردرادامه    5روز  زندان  مقابل  اعدام  به  محکوم  زندانیان  های  خانواده  بهمن، 

وسردادن   پالکاردها  وبابرافراشتن  قزلحصارزدند  زندان  مقابل  تجمع  به  دست  سریالیشان  اعتراضات 

 .شعارها خواهان اعدام نکردن بستگانشان شدند 

دولت ودستگاه رهبری به    خبرهای منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از یورش نیروهای سرکوب 

 .تجمع کنندگان ومصدوم شدن تعدادی ازآنها می باشد 

  االرضی سنندج به اتهام مفسد ف ی اسیس انیاز زندان یم یسل ق یمحاکمه رف *

شنبه    بنابر  منتشرشده، روز  محاکمه    ۱۴۰۱ماه  بهمن   ۸اخبار  بازداشت   یم یسل  ق ی رفجلسه  شدگان  از 

 .شهرستان برگزار شد  نی دادگاه انقالب ادر سنندج در شعبه  یاعتراضات مردم

  االرض ی معاون دادستان استان کردستان به اتهام مفسد ف  فران ی جالل  ی از سو   یم یسل  ق یجلسه رف   ن یا  در

 .متهم شده است 

 .است  ی جد  ار یاو بس یخطر صدور حکم اعدام برا ی اتهام نی وجود طرح چن  با

  ماهی د   ۲۸  خ یطالعات بازداشت شد و در تار روز هفتم آذرماه توسط مأموران وزارت ا  ی میسل   قیرف

 سنندج منتقل شده است.  ی به زندان مرکز

تعز  ک یبه    ،ینام   روز ی پ* حبس  ممنوع  ی ریسال  سال  دو  فعال  ت یو  سال    ی التیتشک  ت یاز  دو  و 

 .از خروج کشور محکوم شد ت یممنوع

پ  ،ینام    روزیپ دادگاه غ  ترش یکه  تعز   کسالیبه    یابیدر  د محکوم شده    یریزندان  همراه    روزیبود، 

دادگاه و بدون    یبه دادگاه مراجعه کرده بود، بدون برگزار  ی واخواه  یبرا  یالب یخود فرزانه ز   لیوک

دادگاه انقالب    یمهر قاض  ب یاد   مدافع و مستندات ارائه شده توسط احسان  ل یوک   ه یدفاع  حهیتوجه به ال 

تا   ک یشعبه   حکم    د ییاهواز  همان  و  تعز   ک یشد  حبس  س   ی ریسال  دو  ممنوعو  فعال   ت یال    ت یاز 

  ی رقانونیاقدام غ  کیکه در    ست ی درحال  نی از خروج کشور صادر شد. ا  ت یو دو سال ممنوع   یالت یتشک

انفصال از    اه حکم سه م   ه یدفاع  حه یجلسه و ارائه ال   ل یتخلفات آ.پ استان خوزستان بدون تشک  ات یه

برا صنف  ن ی ا  ی خدمت  پ  ی فعال  است.  کرده  شفاه  ینام  ی قاآ  ی بند رتبه   ز یت  ترشی صادر  دستور    ی با 

 نامبرده حذف شده بود  ی نیاز حکم کارگز ی مقامات ادار

ن* ناح  یتی امن  یروهای فشار  پرورش  و  آموزش  اداره  و  البرز  استان  کل  اداره  سارا   ک ی  ه یو    بر 

  معلمان ی فعال صنف  اهپوریس

بارها ط   یی بازگشا   ی ابتدا  از ناح   ی ابیمکرر مسئول ارزش  ی تماس ها  یمدارس    ی آقا   ک ی  ه یعملکرد 

مد   ی مجتب  با  خانم ساراس   ر یقاسم  ا  اهپور یمدرسه محل خدمت  خانم س   شان یبه  را    اهپور یاعالم کردند 

عملکرد    ی اب یبا مسئول ارز   که یبار استعفا نرفتند و زمان   ر یز   اهپوریخانم س   ی استعفا بدهد ول  د یمجاب کن

  ( تا استعفا بدهملیذکر دلهمراه بامستندات ) د ینامه مکتوب بزن   ند یگو یم شان یتماس گرفتند به ا

و چه    می انجام ده  یچه کار  د ییکه به ما بگو  د یستی ن  یگاه یگفتند شما در جا   اهپور یجواب به خانم س   در

 .م ی انجام نده یکار



ا  پاسخ  س  ی جسورانه  خانم  ا   ی مبن  اهپور یاز  من    نکه یبر  جا   کساله یابالغ  در  هم  شما  و    ی گاه یاست 

 استعفا بدهم  د ییکه به من بگو د یستین

کن   لطفا احضار  تلفن   یتا حضور   د یمرا  االن  گفتند  کنم  م  یمراجعه  اعالم  شما  اداره    کنمیبه  به  فردا 

  ا یعملکرد  علت را جو   یاب یمسئول ارز   دنیپس از مراجعه به اداره و د   اهپور یخانم س  د یمراجعه کن

 شدند 

تا زمان   شان یدر ابتدا از ا ) و    د ید را خاموش کنتلفن همراه خو  د یدر اتاق حضور دار  که یخواسته شد 

  ( د یخودتان خاموش کن   د ینگران چه هست  د یگویو م دهد یقاسم م ی خود را به آقا ی گوش زین  شان یا

گفته شد از باال    شان یبه ا  ی کردند و به صورت شفاه   افت ی معقول در  ر یبه مراتب غ   یجواب   شان یاز ا  و

  دستور دادند 

 و کجاست ؟  ست یباال ک حال

دادن    ی را تحت فشار قرار دهد برا  ی فرد   ا یابالغ لغو کند    ا ی جابجا    لیتواند بدون حکم و دل  ی م  که

 …استعفاء

ا   اهپوری س  خانم ن   شانیبه    فه ی همکار من شما بر اساس وظ  ا ی  د یهست   یتی امن  ی روهایگفتند شما کارمند 

در جواب گفتند من سرباز نظام هستم و دستورها را    شان ی و ا  د یاز من دفاع کن   د یخود با  ی شغل   یذات

 …شسرباز نظام در پادگان است نه آموزش وپرور  یفراموش کردند جا  شان یا ی ول کنم یا ماجر

پاسخگو  به  عدم  س   یی علت  خانم  مکتوب  نامه  ندادن  و  ر  اهپور یشفاف  آقا  سیی به  عباس    ی اداره 

و نگران    د یگفتند شما فعال به مدرسه خود برو   اهپور یبه خانم س  شان ی و ا  کنند یمراجعه م   ی نورمحمد 

  د ینباش 

  ی ابیارزش   سیی بعد از گذشت دو هفته مجدد ر  شوم یانتقال شما به تهران م   ری گیگفتند پ   شان یبه ا  ی تلفن  و

  اهپور یقرار دادن خانم س  یبا محتوا   ی خواهد نامه ا  یو از او م  رند یگ یمدرسه تماس م  ریعملکرد با مد 

  د ینامه مکتوب بزن   واست خ از آنها    ر یروبرو شدند و مد   ریکند که با مقاومت مد   می اداره تنظ  ار یدر اخت

  کرد  م یلغو خواه  زیابالغ خودت را ن  یکردند در صورت عدم همکار د یتاک   ریو در جواب به مد 

 د یو مهر خود را تحول ده   د یفردا به اداره مراجعه کن  

ه  ریمد  کردند  م  ست ین  یمشکل  چ ی اعالم  شما  به  را  مدرسه  مهر  غ  دهم یمن  کار  و    ی اخالق  ر یاما 

 ( زنمینم  ار ی)نامه در اخت  دهمیانجام نم یرانسان یغ

  ۳ خی مدارس در تار  یی شد به محض بازگشا   یرحضوریهفته غ   ۲به مدت   ماه یپس از آن مدارس در د  

  شان یدر مدرسه حضور دارند و ا  اهپور یمدرسه تماس گرفته و گفتند خانم س   ریقاسم با مد   ی بهمن آقا

م نامه در  ی زد   امکیو پ  می بال به شما گفتگفتند ما که ق  شانیگفته بودند بله در مدرسه حاضر هستند وا

بزن  نی ا  ار یاخت را  مد   د یخانم  رس  ر یو  گزارش  اساس  بر  نکردند  قبول  مجدد  شورا   دهیمدرسه    ی به 

تار  ی هماهنگ جلسه    ۴  خ ی در  از  پس  ناح  ن ی معاون  یشورا   ی بهمن  جلسه    کی   ه یاداره  در  که  البرز 

  یی جابجا   یبرا  یلحظه اقدام  نی که تا ا  کی  هیناح  ری_حجرگشت به مد ی#عل  یمطرح شده شخص آقا



  اهپور یاعالم کردند اگر من فردا به محل خدمت خانم س   زیآم  د یتهد انجام نداده بصورت   اهپور ی خانم س

  کنم یدر مدرسه باشند ابالغ شما را لغو م شانیبروم و ا 

پا   پس  ناح  ان یاز  اداره  ا   ر یبا مد   ک ی  ه یجلسه  به  تماس گرفتند و  به   شان یمدرسه    اهپور یخانم س   گفتند 

استعفا و    ،ییبدون نامه درخواست جابجا  یحرکت فرا قانون  کی یبه اداره مراجعه کند و در ط  د ییبگو 

اخت  ا ی در  جد   ار ی نامه  ابالغ  شده  ا   د یگفته  مدرسه  خان   ز ین  شان یو  که  است  شده    اهپور یس  م مشخص 

چهارشنبه   روز  در  و  نکردند  ارزش  ۵مراجعه  مسئول  ناح   ی ابیبهمن  مد   ک ی   ه یعملکرد  تماس    ر یبا 

 .است  ی رقانونیدر مدرسه غ  اهپور یاز روز شنبه حضور خانم س ند ی گویم شان یگرفته و به ا

 که بر دست ظالم برفت  ن یخطاب »

 ماند و او با مظالم برفت  جهان 

 روز محشر تن دادگر خنک

 عرش دارد مقر.«.  ه یدر سا  که

تعز   2به    انی معروف   ال ینازمحکومیت  * حبس  جر  ونیلیم   15  ،یریسال  سال    5و    مه ی تومان 

 یلخروجاممنوع 

دادگاه انقالب به قضاوت    ۲۶در شعبه    یی دانشگاه عالمه طبابا   ی خبرنگار و دانشجو   ان یمعروف  ال یناز

تبل   یافشار  یقاض اتهام  اکاذ   ه یعل  غیبا  نشر  و  تشو   ت ینظام  قصد  عموم  شیبه  طر  ی اذهان    ق یاز 

ام  مهسا  پدر  با  تعز  ۲به    ی نیمصاحبه  حبس  جر   ون ی لیم ۱۵  ، یریسال  سال    ۵و    مه یتومان 

 محکوم شد.  یلخروجاممنوع 

 سال حبس  6به  یاحمد  سروناز  محکومیت *

  ی و توانبخش  ی ستیدانشگاه علوم بهز  ی اجتماع  یارشد مددکار   ی آموخته کارشناسدانش   ی احمد   سروناز 

 سال حبس محکوم شد. ۶به   ی صلوات یبه قضاوت قاض   یدادگاه انقالب اسالم ۱۵  یدر شعبه 

به    ررضای ام  ومیت محک* تبع2حبس،    سال   3دوزنده  ممنوع 2  د،یسال  سال  2و    یالخروجسال 

 یمجاز  ت یاز فعال تی محروم

دانشجو  ررضا یام مد   ی شناسرشته جامعه   ی دوزنده  و  مازندران    یی دانشجو   یه ینشر   رمسئول یدانشگاه 

سار انقالب  دادگاه  توسط  تبع۲حبس،    سال۳به    ی ضد،  ممنوع ۲  د،یسال  سال  ۲و    یالخروجسال 

 محکوم شد.  یمجاز  ت یاز فعال ت یمحروم

 ی ری ماه حبس تعز  یکو   ی قیماه حبس تعل 23به   زادهی علی هاد محکومیت *

  ی، توسط شعبه ۹۷  یتهران ورود   یدانشگاه علوم پزشک   یدانشکده داروساز  ی دانشجو  زادهیعل  یهاد 

محکوم    یر یحبس تعز  ماه  ۱و    یقی ماه حبس تعل  ۲۳عموزاد، به    یدادگاه انقالب به قضاوت قاض  ۲۸

 شد.

 یداود نگار  صدور حکم برای*



شعبه اول دادگاه انقالب و دادگاه شعبه    یاز سو   الم، یرشته نرم افزار دانشگاه ا   یدانشجو   ،یداود   نگار

  ی برا  یبه رهبر و اجتماع و تبان  ن یتوه  ،یعموم   ش یبه اتهام اخالل در نظم و آسا الم یدو ا  یفر یک  ۱۰۳

  ۲شالق،    به ضر   ۷۴ماه حبس،    ۳سال و    ۲مجموعا به    ، یخارج/یداخل  ت ی ارتکاب جرم بر ضد امن

ساعت شرکت    ۲۰۰و    ی ستیاداره بهز  ی برا   گان ی را   ت یسال فعال   ک یخروج از کشور،    ت یسال ممنوع

 .قرآن محکوم شده است  ریآموزش و تفس یها در کالس

دادنامه صادره، حکم    بر  تعز   ۳اساس  دل  ۷۴و    ی ریماه حبس  به    ی فری م سابقه کعد   لیضربه شالق 

 .شده است  ل یدر حق صندوق دولت تبد  ینقد  ی جزا لایر   ونی لیم ۲۴۰به   شان، یا

بازداشت و پس    یتی امن  ی روهایتوسط ن   المیا  یاعتراضات مردم  ان یآبان در جر  ۲۴  خ یتار   ترش ی پ  یو

 . به صورت موقت آزاد شد   ی تومان  ونی لیم  ۵۰۰ قه یآذر با قرار وث  ۲۷  خی ماه در تار ک یاز 

 ی هم صادرشدمرتضو  ندسه  حکم*

ورود   ی م یش  ی مهندس  ی دانشجو   ی مرتضو  سهند  تهران  روز    ۹۷  ی دانشگاه  در    ور ی شهر  ۳۱که 

که به    ی ریسال حبس تعز ۳به    ی افشار   ی دادگاه انقالب به قضاوت قاض  ۲۶بازداشت شده بود در شعبه  

و    یمجاز   ی ها درآمده است، منع خروج از کشور و منع استفاده از شبکه   قی سال به حالت تعل  ۵مدت  

از    ۵۰در قطعه    ت ی امن  یو حضور به موقع بر سر مزار شهدا  قیتعل  یهابه مدت سال   شمند تلفن هو

و امور    د یشه  اد یو نظارت حراست بن   د ییبا تا   ۷ی ال۶بهشت زهرا، سه نوبت در صبح جمعه از ساعت  

 تهران، محکوم شد.  ثارگرانیا

 ی دانشگاه خوارزم  انیدانشجو  ق یتعل*

دانشجو   ی واصله تعداد   به اخبار   بنا  تعل   ۸واحد کرج،    یدانشگاه خوارزم  ی هااز  اند و در  شده  قیماه 

انتخاب واحد    ی ها ابالغ شده و دسترسامتحان دانشگاه بوده، حکم به آن   ن یآخر  خ یبهمن که تار   ۳  خی تار

 .گرفته شده است  انیاز دانشجو 

 .ق به آبان ماه بوده است متعل یانضباط ته ی کم یمندرج در نامه  خ ی که تار ست یدرحال ن یا

ا  ن یقصد مسئول   شود ی م  گفته  از  از خلوت  نی دانشگاه  استفاده  کاهش ر   یفضا   ی کار،  و    سک یدانشگاه 

 است.بوده  ناعادالنه   یها حکم  ن ی ا ی اعتراض برا ای تجمع 

 ار یکم حجاب به سامانه آموزش انیدانشجو ی : قطع دسترسانیاز سرکوب دانشجو گر ید یاوه یش*

گفته    ی فرهنگ  ن یدانشگاه آزاد در جمع معاون   ییو دانشجو  ی معاون فرهنگ   ن،ی واصله، جهانب  اخبار   بنابر 

 :است 

افراد بسته شده است تا با مراجعه    نی ا  ار یارسال و آموزش  امک یکشف حجاب کرده پ  انی دانشجو  یبرا

 .ها تعهد اخذ شود از آن  یی به امور دانشجو 

  ن ی شود. ا  ی با تذکر مساله حل م  ا ینظام مشکل دارند  با    ا یافراد کشف حجاب کننده دو دسته هستند   

 . شوند ی ارجاع داده م یانضباط  ته یافراد در صورت تکرار کشف حجاب مجدد به کم 



  دانشگاه  نیآموختگان او دانش   انیاز دانشجو  ز یتبر   یدانشگاه علوم پزشک  استیر  سابقهی ب  تیشکا*

پزشک  است یر علوم  اقدام  زیتبر   یدانشگاه  م  ه سابقی ب   یدر  سلطان    ن ی محمدام  ان،یموسو   ی رمهد یاز 

نوروز  ودود  دکتر  جبار   یزاده،  محمد  دکتر  دانش   انی دانشجو  ی و  او  نزد    نی آموختگان  دانشگاه 

  ت یشکا  یداخل  ت یارتکاب جرم بر ضد امن  یبرا  ی و انقالب، به اتهام اجتماع و تبان  ی عموم  یدادسرا

 .است  کرده

 .قرار داده است  ب یبودن ادله ارائه شده، تبرئه و مورد منع تعق ی را به علت ناکاف انیدانشجو  ن یا دادگاه

 .شدند ی سال حبس محکوم م  ۱۰ ی ال ۲در صورت عدم تبرئه، به    ان یدانشجو  نی است ا یگفتن 

 قه یوث  دیفرزان به ق  فرنوش  موقتی  آزاد*

  ۴۰، پس از  ۱۴۰۰  ی ورود   یو توانبخش  ی ستیدانشگاه علوم بهز  ی شناسروان   یفرزان دانشجو  فرنوش

 آزاد شد.  قه یوث   د یبهمن به ق۸و قرچک،   ن یروز بازداشت در او 

  نسبت به انفعال مصلحتی مسئوالن ذیربط   باختگان شرکت مفتاح رهنورد  مالازسرگیری اعتراضات  *

 ه ییقوه قضا  سیمقابل دفتر رئ 

با  فعال در حوزه واردات خودرو   شرکت مفتاح رهنورد   بهمن،جمعی از مال باختگان   9روز یکشنبه  

رئ   معتج دفتر  و  هییقوه قضا  سیمقابل  بالتکلیفی  به  نسبت  را  انفعال مصلحتی مسئوالن    اعتراضشان 

 ه قضائیه از سر گرفتند. جمله سران قوذیربط من

باختگان  رهنورد   مال  مفتاح  به    شرکت  تعدادشان  نفر  ک یاز    ش یب که  صد  چهار  و  رسد هزار    می 

 خواهان تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیتشان هستند. 

  یی اند، اما تاکنون خودرو خودرو کرده   د یخرش یاقدام به پ  ی با پرداخت مبالغسال پیش    5ین مالباختگان  ا

آن  تحوبه  نشده    ل یها  این  داده  بالتکلیفی  به  کردن  دست  وآن  دست  این  با  هم  ذیربط  ومسئوالن  است 

 مالباختگان دامن زده اند. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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