
 1400 آذرماه 26اخباروگزارش های کارگری 

معلم زندانی آزاد باید گردد 

 رسول بداقی آزاد باید گردد
 یبداق  خبر درباره رسولنیدتریجد- 

 یبداق  بازداشت رسولتیمعلمان در محکومی صنؾ کانون هیانیب- 

 ی به مسائل اجتماعیتی زخم خورده نگاه امنیبداق رسول

  ی رسول بداقیری دستگرامونی معلمان فارس پی انجمن صنؾهیانیب- 

 :(هیویسقز و ز) معلمان کردستان یانجمن صنؾ- 

 . استرانی همه معلمان ای صدا،ی انتقاد رسول بداقیصدا

  ی در خصوص بازداشت رسول بداقالنی گانی فرهنگی کانون صنؾهیانیب- 

  رسولی آقازمانی عزی و بازداشت همکار صنؾتی معلمان اسالمشهر در محکومی کانون صنؾهیانیب- 

 یبداق

 : نفتیمانی اعتراضات کارگران پی سازماندهیشورا- 

 ی همکاران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبانی اعتراض در میزمزمه ها

 :شوندی  روبرومی با اعتراض وحق طلبگذارندی صاحب منصبان هرکجا پام- 

معدن سنگ آهن نسبت به فعالیت مخرب زیست محیطی  زدیشهرستان بهاباد ادامه اعتراضات اهالی 

 یی و دارای امور اقتصادریوز بابرپایی تجمع همزمان باسفر جانیهم

 یبداق  خبر درباره رسولنیدتریجد*

 نی با همسر خود ضمن اعالم ای تماسی عصر ط۱۷:۳۵ آذر  ساعت ۲۶ امروز جمعه ی بداقرسول 

 ندارد،نسبت به روند بازداشت ی اطالعچی هی خود در سلول انفرادینکته که همچنان از محل نگهدار

 اسالمشهر به تی امنسی از شش مامور پلیکیخود اعتراض کرده و اعالم داشته که در روز بازداشت 

 ضمن ضرب و شتم و ۹۰ هم راننده  ال نی او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در ماشی رمضانامن

 ی ناموسی فحاشی بداقی به سر و صورت او هجوم برده و مرتب به آقانیلگد زدن، با قفل فرمان ماش

 مال را نسبت به خشونت اعی قانونی به پزشکتی هم تا کنون اجازه شکایتی امنیروهای کرده و نیم

 ی نمیری تسخلی بار وکری کرده که زدی صحبت کوتاه همچنان تاکنی در ای بداقیآقا.شده به او نداده اند

  . تاج وکالت داده استنی و حسای صفرننی رامانی به آقانی از اشیرود و پ

 خانه رسول واری از دی در روز بازداشت ضمن خراب کردن بخشیتی امنیروهاین. ذکر استانیشا

 همسرشان و لب تاب ی و از جمله گوشلی موبای درون خانه و  ضبط چند گوشلی و شکستن وسایبداق

 . خانواده اش نداده اندای و ی بداقی اموال برده شده به آقای برایدی گونه رسچیه



۱۴۰۰/۹/۲۶ 

 رانی اانی فرهنگی صنؾی تشکل های هماهنگیشورابرگرفته از کانال 

 یبداق  بازداشت رسولتیمعلمان در محکومی صنف کانون هیانیب*

 ی به مسائل اجتماعیتی زخم خورده نگاه امنیبداق رسول

 ی و البته نه به شکلی شده قانونحی برخالؾ آداب تصری به شکلی رسول بداقیری نحوه دستگخبر

 ی نشان داد که اصرار بر آن است که در بر همان پاشنه قبلگری بار دن،ینامتعارؾ در عملکرد ضابط

 ی هااستی در روش ها و سی نظردی تجدی نهادای ی در مجموعه حکومت کسستیقرار ن. بچرخد

 یهای  گذاراستی در سیدنظری تجدستیقرار ن.  ها داشته باشدیتیؼلط، در نوع مواجهه با نارضا

 یرقانونی و محافظ قانون باشند، غی مجردی القائده بای که علیی شود و نهادهای و اجتماعیاقتصاد

 .عمل نکنند

 ناکارآمد یت هایری نادرست، مدیهای استگذاری با اصرار بر ادامه سیتی قرار است که اقلنی از اماجرا

 ی نادرست است، بحران هایهای  گذاراستی همان سمی مستقجهی گسترده که نتیو فساد و رانت خوار

 از هم رؾ از مردم را در شی اقشار گسترده ای کرده و زندگجادی را ای و اجتماعیمتعدد اقتصاد

 ط،ی شرانی از ادهی دبی بشدت آسی از مجموعه هایکی.  متعدد قرار داده اندی های و نابسامانیدگیپاش

 ریپس از تاخ.  نداشتندی مناسبطی شرازی ننی از اشیآموزش و پرورش کشور و معلمان آن هستند که پ

 ی مطرح م«ازنشستگان بیهمسان ساز»  و «یرتبه بند» به نام حهی دهه دو الکی از شی بیو تعلل

 شود، ی مکی و اجرا نزدبیاما هرچقدر به مرحله تصو. بای زاری بسیی چشم اندازهامیشود؛ با ترس

 معلمان با ی پرکردن شکاؾ درآمدتی ظرؾتای که ماهی رود و رتبه بندی به محاق میهمسان ساز

  . شودی مچک تر خورد و کوچک و کوی را ندارد هم، مداوما تراش می دولترانی حقوق بگریسا

 جامعه و ی در سطح عمومیتی به گواه اعتراضات اقشار گوناگون جامعه، نارضاطی شرانی ادر

با .  استافتهی گوناگون بروز و ظهور ی باالست و به شکل هااری از جامعه بسیمعلمان به عنوان بخش

 یتی نارضانی آن، ای واقعی از محتوای رتبه بندحهی کردن الی تهیاقدام مشترک دولت و مجلس برا

 در ی است؛ بدون خواست و حضور تشکل ها ده ها اقدام اعتراضدهی معلمان به اوج خود رسانیدر م

  .ردی گینقاط مختلؾ شکل م

 ای کی ی اما پراکنده را بر روی حداقلی خواسته هانی کنند ای تالش می صنؾی تشکل هاانی منی ادر

  . هم داشته باشدیشتری بیی اجراتی شود و قابلدهی و شندهیدو موضوع متمرکز کنند تا بهتر د

 که یی و نهادهادهندی  که قرار است چشم و گوش نظام باشند، آدرس ؼلط میی متاسفانه سازمان هااما

 را ی رسول بداقری نظی کنند و از آن هم بدتر افرادی شکل ممکن مطرح منیتری خواسته ها را به مدن

 ی در سراسر کشور است، بازداشت می دهها تشکل معلمانی تشکل از مکی عضو از کیکه تنها 

 ای مشکوک و ی هاانی کنند اعتراضات را به جری گذشته تالش می نخ نمای هاوهیکنند و با همان ش

 با د،یدی نامی اگر با اعدام آن که سلطان سکه ممی کنی اعالم مانیما به آقا. افراد مؽرض ربط بدهند

 سکه و دالر شکلم... ای ی متهم به اخالل و فساد اقتصادی هایرخودی غی اعدام برخیمحاکمه و حت

 ده ای ی مانند رسول بداقیحل شد، با بازداشت و محاکمه معلمان...  ویو تورم و کاهش ارزش پول مل

  . مشکل هم حل خواهد شدنی ا؛ی صنؾی همه نهادهایلی تعطای گریها و صدها معلم د



 انی و نه در می مدنی که دشمن را نه در نهادهامی دهی مدارباشی است به شما بی خواب شما واقعاگر

 ؼلط و اصرار بر ادامه آن ها ، در چرخه بسته ی های گذاراستی حوزه ها، بلکه در سنیکنشگران ا

 ؾی تضعو و فشل، در بستن راه انتخاب مردم نه،کندی پرهزی دولتی ناکارآمد، در بوروکراسرانیمد

 که بازتاب ی مستقل مردمی رسانه ها و نهادهاؾی منتخب مردم، در تضعی حکومتی نهادهادیشد

  .دیی مسائل از بطن جامعه هستند، بجونی ترقیدهنده عم

 رسول میی گوی به شما می معلمفهی بر حسب وظد،ی داری جاری اگر اصرار بر ادامه روش هااما

 رو به رشد انی جرکی از ینماد. ستی فرد نکی گری امروز دان،ی زخم خورده سرکوب سالیبداق

 .دی کندنظری شده تجدیدر راه ط. است

 تی او و عدم قبول مسئولطی از شرایخبری  ب،ی بازداشت رسول بداقرانی معلمان ای صنؾکانون

 ی او ابراز نگرانطینسبت به شرا. کندی  را  محکوم می رسمی از ارگان هاکیچ یبازداشت از طرؾ ه

 . استیداق ب رسولی فوری و خواهان آزاددی نمای مدیشد

 رانی معلمان ای صنؾکانون

  ی رسول بداقیری دستگرامونی معلمان فارس پی انجمن صنفهیانیب*

 تجمع با شکوه ی صورت گرفت که معلمان مطالبه گر خود را برای در حالی رسول بداقیریدستگ 

 آشکار یامی آموزش و پرورش پی صنؾی فعال نام آشنانی ایریدستگ.  کردند ی آماده م۱۴۰۰ آذر ۲۲

 ی معلمانی شکستن اراده ی برادیارعاب و تهد.  معلمان داشت ی جنبش صنؾی براتیاز طرؾ حاکم

 ای شده اند و مطالبات به حق آنان فراموش شده و ی و جناحیاسی سی های بازی چهیکه سالهاست باز

  .  شده استیاسی سی های بازیفدا

 سال زندان و اخراج از نی و صادق پس از تحمل چندری ناپذی خستگی به عنوان  کنشگری بداقرسول

 فشرد و اهل کوتاه آمدن از مواضع خود و دفاع ی می پاانی فرهنگیکار همچنان بر مطالبات جامعه 

 نیسنگ ، متحمل ی صنؾی به مبارزه ی و اعتقادهی روحنی چنلی به دلیو.  نبود ی فرهنگیاز جامعه 

.  معلمان فدا کرده است ی خود را در راه تحقق مطالبات صنؾی است و زندگدهی ها گردنهی هزنیتر

 . دی خواهد درخششهی همی برارانی معلمان  ای مبارزات صنؾخی در تاریبدون شک نام و

  کنشگران یری معلمان و دستگدی باور است که ارعاب و تهدنی معلمان فارس بر ای صنؾانجمن

 را در انی را متوقؾ نخواهد کرد  بلکه فرهنگانی فرهنگی جامعه ی نه تنها  موج مطالبه گریصنؾ

 . ستی قائم به فرد نی و مطالبه گری راسخ تر از قبل خواهد کرد چون جنبش صنؾی صنؾیمبارزه 

 امر و عزم راسخ نی بر ا۱۴۰۰ آذر ۲۲ معلمان و به خصوص تجمع با شکوه ی مبارزات صنؾخیرتا

 .  دهدی می گواهانیفرهنگ

 را ی معلمان زندانری و سای و شرط رسول بداقدی قی بی ، آزادتی ضمن هشدار به حاکمانیدر پا 

 . میخواستار

فارس  معلمانی صنؾ انجمن

۱۴۰۰/۹/۲۵ 

 :(هیویسقز و ز) معلمان کردستان یانجمن صنف*

 . استرانی همه معلمان ای صدا،ی انتقاد رسول بداقیصدا



 بازداشت تیدر محکومبیانیه ای بشرح زیر ( هیویسقز و ز) معلمان کردستان ینجمن صنؾا

 :ی منتشرکردرسول بداق

 . استرانی همه معلمان ای صدا،ی انتقاد رسول بداقیصدا

 ی آموزش و پرورش، درپاسخ به مطالبات و خواسته های است که مسئوالن کشور در حوزه یرگاهید

 پاسخ مورد انتظار و چگاهی را اتخاذ کرده که هییزه جوی ستکردی روان،ی فرهنگی و قانونیمنطق

 . نگرفته اندیکردی رونیمطلوب از چن

 و های ریم گی اثرگذار جامعه دعوت به مشارکت در تصمیروی بعنوان نانی جامعه فرهنگنکهی ایبجا

 و منطبق بر قانون آنان ی صنؾی و با حرکتهاشوندی  رانده مهی  ها شوند،متاسفانه به حاشیزیبرنامه ر

 . شودی به شدت برخورد مزین

 نابسامان آموزش و پرورش تی معلمان، که به وضعی و حبس فعاالن صنؾی  پرونده سازبازداشت،

 با انی فرهنگی جامعه شتری کشور خسارت بار است و هم موجب شکاؾ بیکشور انتقاد دارند، هم برا

 .مسئوالن مملکت خواهد شد

 ورماهیشهر۲۱ و در یلی از آؼاز سال تحصشی کشور پانی فرهنگی صنؾی تشکل های هماهنگیشورا

 نی به ایدگی کرد و خواهان رسیادآوری نیاوضاع و مشکالت آموزش و پرورش را به مسئول

 ی قانون اساس۲۷و۲۶ را بر اساس اصول انی درخواست ها، فرهنگنی به ایتوجهی معضالت شد اما ب

 . و تحصن کشاندع تجمریبه مس

 محترم، مسئوالن

 ی حرکت های به خاموشتوانستی  معلمان میاگر برخورد با فعاالن صنؾ. آزموده را آزمودن خطاست 

 ،ی باقر،ی اسد،ی  بهشت،ی بداق،ی منجر شود با حبس عبدرانی اانیعدالت خواهانه فرهنگ

 کی ستی قادر نی قدرتچی است که هخی قانون تارنیا.  اتفاق افتاده بودنیا....  ویبیرمضانزاده، حب

ادامه بازداشت .  حقوق آنها اعاده و از آنها رفع ستم شوددیبلکه با.  تحت ستم را ساکت کندیمجموعه 

 را خاموش نخواهد انی فرهنگی نه تنها صدال،ی وکرشی و عدم پذی بداقی آقاتی از وضعیخبری و ب

 .د سوق خواهد داشتری را از مذاکره و گفت وگو به سمت ادامه تجمعات بطیکرد بلکه شرا

 را به شدت محکوم ی بداقی نوع برخورد با آقانیا (هیویسقز و ز) معلمان کردستان ی انجمن صنؾلذا

 و دی بدون قی  و آزادی ناپسند خود با فعاالن صنؾی در رفتارهاتی حاکمدنظری و خواهان تجدکندی م

 . استی بداقیشرط همکار دلسوز و شجاع مان آقا

  ی در خصوص بازداشت رسول بداقالنی گانی فرهنگی کانون صنفهیانیب*

ی در خصوص بازداشت رسول بداق آذر بیانیه ای بشرح زیر 23 بتاریخ النی گانی فرهنگیکانون صنؾ

 :صادرکرد

 رانی سرافراز امعلمان

 و ی رتبه بندی معلمان در اعتراض به عدم اجرای روز تحصن سراسرنی آذر در اولستمی روز بدر

 انی فرهنگی کانون صنؾرهی مدئتی عضو هی حقوق شاؼالن و بازنشستگان، رسول بداقیهمسان ساز

 در منزل خود رانی اانی فرهنگی صنؾی تشکل ها ی هماهنگی شورای دوره ااستیاسالمشهر و ر

 شانی هم به ادنی که فرصت لباس پوشی توام با ضرب و شتم بود در حالشانی ایریدستگ.د شریدستگ



 ی نهادچی لحظه هنیتا ا. و همسرش به همراه لب تاب او  ضبط شدی بداقی همراه آقایداده نشد و گوش

 او هم اجازه ورود به پرونده را نداده لی و به وکرفتهی را نپذیری دستگنی ای قانونتیمسئول

 آنها یری که با دستگستی قائم به اشخاص نی کرده اند که مطالبات صنؾدی بارها تاکیکنشگران صنؾ.اند

 قهی دقکی، هفت سال زندان بدون ۸۸ وری از شهرنی از اشی پیچنانچه رسول بداق.متوقؾ شود

 ی صعودی کرده است اما نه تنها مطالبات معلمان خاموش نشد بلکه اتفاقا روندی را سپریمرخص

 ی است که گمان منی ای صنؾی و تشکل های مدنی  مخالفان نهادهاکی بزرگ و استراتژیخطا.افتی

 ی به سوی راهی کنشگران صنؾیری و  دستگی جو رعب و وحشت و پرونده سازجادیبرند با ا

 ها نه تنها موجب رعب و یری دستگنی اند اما تجربه نشان داده اتفاقا اافتهیخاموش شدن مطالبات 

 دفاع از حقوق خود با ی نشده بلکه آنها را مصمم تر  کرده است تا برای صنؾانی جوالبهوحشت مط

 . کنندی را محکم تر و استوار تر طری مسنی معلمانه ای و حق جوزیزبان مسالمت آم

 با ده،ی معلم رنج  دنی ای رسول بداقیری دستگدی شدتی ضمن محکومالنی گانی فرهنگی صنؾکانون

 می کنی مدی تاکگری الوقوع اوست و بار دبی قری خواهان آزاد،ی کنشگران صنؾرتیشرافت و با غ

ضمن . نخواهد بودتی حاکمدهی بر مجازات و حذؾ کنشگران راه حل مشکالت عدی مبتنیاستراتژ

 که ی شکل گرفته که چگونه معلمان کنشگری پرسش جدنی جامعه معلمان و آحاد مردم ای برانکهیا

 یچنانچه در تجمع ده هزار نفر!!  شوند؟ی شوند،نزد معلمان و مردم محبوب می متیمؽضوب حاکم

 گری و دی رسول بداقی آذر خواهان آزاد۲۲ نقاط کشور معلمان در تجمع ی و اقصرازیمعلمان در ش

 وهی در شی نظر اساسدی تجددی باتی است که حاکمی گواهی نکته به روشننیا. شدندیمعلمان زندان

 جامعه نی ایکنشگران دلسوز نه تنها برا.  را در دستور کار قرار دهدیمواجهه خود با کنشگران صنؾ

 مطالبات ی منطقی درست و جهت دهیابی ری تواند به مسی  بلکه حضورشان مستندی ننیخطر آفر

 ری ناپذینی بشی ناشناخته و پی را به سمت و سوری مسدی بدون تردانی جرنیحذؾ ا. رسان باشدیاری

 .خواهد برد

 و ادامه زندان ی برخورد با رسول بداقی دهد روند کنونی هشدار مالنی گانی فرهنگی صنؾکانون

 ها یری دستگنی اانی بانی برای دستاوردچی نه تنها هی معلمان زندانری و سای عبدلیاسماع

 آن از کنترل همگان تی شود که اداره و هدایری ناپذینی بشینداشته،بلکه ممکن است سبب اتفاقات پ

 . شودخارج

 زی مسالمت آمی به خواسته های را دهن کجی رسول بداقیری دستگالنی گانی فرهنگی صنؾکانون

 خود را مطابق ی شکل ممکن خواسته هانی تری و قانوننی تری روزها با مدننی داند  که ای میمعلمان

 خواسته ها و نی به ایی اعتنایب. زنندی مادی،فر۲۷ و ۲۶ اصل ژهی به ویاصول مصرحه قانون اساس

                                  . امر نخواهد بودانی مسلما چاره کار بانادهایفر

 ی آقازمانی عزی و بازداشت همکار صنفتی معلمان اسالمشهر در محکومی کانون صنفهیانیب*

 یبداق رسول

 بدون یتی امنیروهای را نیبداق  رسولی جناب آقای دوست و همکار گراممی با خبر شدمتاسفانه

 در اسالم شهر شانی به منزل اورشی  صبح با ۱۱ ساعت ۱۴۰۰/۹/۲۰ در روز شنبه ی قبلیهماهنگ

 هم به او نداده دنی فرصت لباس پوشیظاهرا حت. کرده و با ضرب و شتم با خود برده اندریدستگ

 ی از وحشتیجدا. را با خود برده اندشانی همسر ای گوشی و حتشانی و لپ تاب ای گوشنیهمچن.اند

 و ستی نشی بی نامرانی ای اسالمی حرکت نشان داد که جمهورنی شد،اجادی خانواده او ایکه برا

 . کندتی و اسالمتی جمهوری ادعاتواندی نم



 قانون ۳۲بر طبق اصل .دی فهمی و دوم قانون اساسی توان با نگاه به اصل سی سخن را منی الیدل

 که قانون یبی کرد مگر به حکم و ترتری توان دستگی کس را نمچیه »رانی ای اسالمی جمهوریاساس

 و غ بالفاصله کتبا به متهم اباللی با ذکر دالدیدر صورت بازداشت،موضوع اتهام با. کندی منیمع

 یی به مراجع صالحه قضای و چهار ساعت پرونده مقدماتستی اتهام شود و حداکثر ظرؾ مدت بمیتفه

 ی اصل طبق قانون مجازات منیمتخلؾ از ا.ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد

 «شود

 ناراحت کای آمری هایی که اگر شما و ما ملت از زورگومی کنی به حاکمان زور گو اعالم منیهمچن

 نی که با ادی و بدانمی شوی و عصبانمی شما برنجی هایی که از زورگودی ،به ما هم حق بدمی شویم

 از شود و ما مصصمم تر ی ما معلمان خدشه وارد نمی به اهداؾ و آرمان های ها ذره ایریدستگ

 . دادمی اهداؾ ادامه خواهنی اشبردیگذشته به راه خود در پ

 و ی فوری حرکت ناجوانمردانه ،خواستار آزادنی اتی معلمان اسالمشهر ضمن محکومی صنؾکانون

 ی گرامامبری از پیتی که طبق روامی کنی میادآوری است و به شما ی فعال صنؾنی و شرط ادی قیب

 .ری ماند اما با ظلم خی میحکومت با کفر باق (ص)

 معلمان اسالمشهر ی صنؾکانون

 : نفتیمانی اعتراضات کارگران پی سازماندهیشورا*

 ی همکاران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبانی اعتراض در میزمزمه ها

 فتی شریی در اعتراض  به تػی پرسنل ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبیافتی دری بر خبرهابنا

 هفته استراحت در تدارک اعتراض کی خود از دو هفته کار دو هفته استراحت به دو هفته کار یکار

 . آنها اعالم خواهد شدشتریاخبار ب. هستند

 :شوندی  روبرومی با اعتراض وحق طلبگذارندی صاحب منصبان هرکجا پام*

معدن سنگ آهن نسبت به فعالیت مخرب زیست محیطی  زدیشهرستان بهاباد ادامه اعتراضات اهالی 

 یی و دارای امور اقتصادریوز بابرپایی تجمع همزمان باسفر جانیهم

برای  زدیشهرستان بهاباد یی ، اهالی  و دارای امور اقتصادریوز آذر همزمان باسفر 26روز جمعه 

 دست به تجمع زدند وخواهان عدم جانیمعدن سنگ آهن هماعتراض به فعالیت مخرب زیست محیطی 

 . صدور مجوز برای فعالیت این معدن شدند
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