
 7911فروردین ماه  71اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

 نسبت به عدم پرداخت حقوق اسفند ماه 91اعتراضات تالشگران خط مقدم مقابله با کووید  -

کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع ادامه اعتراضات کارگران کارخانه  -

 مقابل استانداری قزوین

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روناک دارو نسبت به اخراج از کار مقابل فرمانداری ساوه -

 به انتقال محل کارشان نسبت( شاد آباد)تهران بتنکارخانه  کارگران  یاعتراضتجمعات  -

 کشت وصنعت مغان و اهالی شهر برای لغو خصوصی سازی  طومار کارگران -

 مقابل فرمانداری 91تجمع اعتراضی اهالی بوانات نسبت به خطرابتال به کووید  -

 :ارانیشهرستان کام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف -

 بهبود ببخشندخود را  یزندگ تیوضع توانندیم" تشکل مستقل" جادیو ا" اتحاد"تنها با  کارگران

 باختن هنرمند بر اثر اعتصاب غذا جان -

دانشگاه تهران در دادگاه انقالب  یانسان شناس یو دانشجو ییدانشجو ینژادفتح فعال صنف بوالفضلا -

 !سال حبس محکوم شد ۶به 

 نفرشان 92وجان باختن  91تهران به کووید  یشهردارکارکنان نفر از  022 یبتالا -

 نفرشان 0وجان باختن  91کووید به  یا و حمل و نقل جاده یراهداراز کارکنان نفر  992 یابتال -

 نفرشان 3وجان باختن  91نفر از کارمندان استان خراسان شمالی به کووید 19ابتالی  -

 جان باختن یک کارگر جوان حین کارشبانه نصب داربست درتهران براثر برق گرفتگی -

 عدم پرداخت حقوق اسفند ماهنسبت به  71له با کووید تالشگران خط مقدم مقاب اتاعتراض*

حقوق اسفند هم  یبرا م،یاعتراض گرفت یرا با کل مان یدیما ع: اهواز  مارستانیب شرکتیپرستار کی

حقوق اسفند  نیفرورد انیهفته است در حال اعتراض هستند و تازه به ما اعالم کردند پا کیهمکارانم 

 .کنند یرا پرداخت مه ما 

هر روز  یرانیا یها رسانه: نوشته بود تشییپرستار در تو نیا. پرستار آغاز شد کی تییرا از توماج

در گروه پرسنل  انمهمکار روزید. ندیگو یم یاز اعتصاب و اعتراض پرستاران غرب جانیبا ذوق و ه

 .ادندد یرا انجام م یتجمع یگرفتن حقوق اسفند و مطالبات سال گذشته هماهنگ یداشتند برا یشرکت

 نیا دییبا تأرسانه ای وگو با  اهواز در گفت یها مارستانیاز ب یکی یو شرکت یهوشیپرستار ب د،یسع

 یدرمان طیاسفند که شرا لیاز اوا: خوزستان گفتدرباره مشکالت پرستاران استان  تییتو

شدند، هم  سلنک یراورژانسیغ یها عمل نکهیو با ا میباش خورد شد، همه ما آماده یبحران ها مارستانیب



 یها فتیکرونا و هم به خاطر بحران الکل که در اهواز اتفاق افتاد، دائم همه ما در ش یدمیبه خاطر اپ

آمد و قرار شد داوطلبان خدمت در  شیپ یبعد بحث داوطلب. میدیچرخ یمختلف م یها در بخش ادیز

نام کردند و ما از  پرسنل ثبت زا یتعداد. نام کنند به کرونا ثبت انیدهنده مبتال پوشش یها مارستانیب

سال خدمتم  92در  م،یهست یما پرسنل شرکت. میا اعزام شده ها مارستانیب نیماه به ا نیفرورد یابتدا

ما . میشو ستمیجذب س میکه ما بتوان امدهین شیپ یو اصال در اهواز استخدام میا بوده یشرکت شهیهم

و  یدانشگاه علوم پزشک نیب یا واسطه تکشر. میاست که دچار مشکل پرداخت هست یادیمدت ز

بودن پرداخت  و کم بیعج یها اتیپرداخت، مال قیمشکالت را در تعو نیاست و هم یانسان یروین

 .آورد  یم دیما پد یبرا

تحت پوشش  شود یگفته م میما تحت پوشش آن هست سالمت که یشرکت آوا: گفتدر ادامه  یو  

اما هنوز . آن هستند رمجموعهیز یاز کادر درمان ییباال تیوزارت بهداشت است و در کشور جمع

دارند و  یا ژهیو طیکرونا شرا نیمع یها مارستانیبه ما گفتند پرسنل داوطلب خدمت در ب. ستین یخبر

 یخاص ازیامت یشرکت رسنلبود و پ یها مختص پرسنل رسم وعده نیاما همه ا رند،یگ یم ژهیمبالغ و

 یبرا ط،یشرا نیاست که ما در ا نیمسئله ا م،یآمد دانیبه م فهیدغه و وظنداشتند، اما ما به حساب دغ

در بحث بهداشت و . میبود ریمبتال به کرونا درگ مارانیچون با ب میداشت یرفتن به خانه هم مشکالت

 یتر رفتار مناسب طیشرا نیحداقل در ا میداشتو انتظار  میداشت یمضاعف نهیهز یملزومات بهداشت هیته

حقوق اسفند  یبرا م،یاعتراض گرفت یرا با کل مان یدیما ع. بدتر شد زیاما همه چ. اشته باشندبا ما د

حقوق  نیفرورد انیهفته است در حال اعتراض هستند و تازه به ما اعالم کردند پا کیهم همکارانم 

 . کنند یرا پرداخت مه اسفند ما 

 میما معتقد. میدان یخودمان هم نم»: گفت،ستیدر پرداخت چ ریتأخ لیسؤال که دل نیپاسخ به ا رد یو

اند که آنها حق دارند  صراحتا مسئوالن دانشگاه به ما گفته. دارند ینگه م شانیها آنها پول را در حساب

تا  بخواباننددر حساب  یپول را مدت زمان خاص دیجبران مافات با یدارند و برا یو سود کم

 مارانیب ریدرگ میدان یاست، نم  یرعادیما غ طیاالن شرا مییگو یما م. رندیاز بانک بگ ازیامت یسر کی

 .هم به فکر ما بود یکاش کس. زن و فرزندمان یرساندن خرج ریدرگ ای میسالمتمان باش ریدرگ م،یباش

 شیدر حال حاضر ب .ستیاستان ن کیمعطوف به  یمشکالت پرستاران شرکتقابل یاد آوری است که 

است و به  ادیز یمشکالت پرستاران شرکت. هستند یداشت شرکتدرصد پرستاران وزارت به 32از 

 .ستیآنها ن یگو هم پاسخ یو کس شود یمسئله حقوق ختم نم

 تیدارند؛ عدم امن یپرستاران در مراکز درمان ریرا نسبت به سا یشتریمشکالت ب یشرکت پرستاران

 یایموقع حقوق و مزا اخت بهعدم پرد نیو همچن ها روین رینسبت به سا ها یافتیدر در ضیتبع ،یشغل

در  یعپرستاران متفاوت کرده و به نو ریرا نسبت به سا یپرستاران شرکت تیوضع ،یشرکت یروهاین

 . شده است ضیتبع یحق پرستاران شرکت

استثمار شود،  دیپرستار با. پرستار را با حداقل حقوق استخدام کند خواهد یوزارت بهداشت مچون 

ها  پرستار را به هم زده و آنها را به شرکت یشغل تیامن نیهم ی، براحرف نزند و اعتراض نکند

 یحت. است ساله کی کنند یپرستار امضا م کیکه با  یها حداکثر قرارداد شرکت. اند واگذار کرده

تازه اگر با . به پرستار تعلیق نمی گیرد و سنوات ازیو نه امت مهیکه نه ب میروزه هم دار91قرارداد 

 تواند یدر قرارداد موجود است که اگر شرکت نخواست، م یبند بسته شود،  ساله کیاد پرستار قرارد

 .عذر طرف را بخواهد



با تجمع  ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی*

 مقابل استانداری قزوین

ازی ایران در دومین روزاعتراضشان فروردین،جمعی از کارگران کارخانه کنتورس 91روزیکشنبه 

 .نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند

 

 دیدر سال جد یروز کار نیدر اول: گفت رسانه ایخبرنگار حاضر در تجمع به از کارگران  یکی

 نیا یریگیپ یان براراستا، ظهر امروز کارگر نیدر ا. بسته شرکت مواجه شدند یکارگران با درها

 .ما نبودند یکدام از مسئوالن جوابگو چیتجمع کردند که متاسفانه ه یموضوع مقابل استاندار

 :درهمین رابطه

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل اداره *

 کار

ورسازی ایران برای اعتراض نسبت به فروردین،جمعی ازکارگران کارخانه کنت 91روز شنبه 

 .بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل اداره کارزدند



 

سال  یروز کار نیدر اول: گفت ایران به خبرنگاررسانه ای یکنتورسازکارخانه از کارگران  یکی

 .تجمع کردندمقابل اداره کار الوند  لیدل نیمواجه شدند و به همکارخانه  بسته  یها کارگران با در

کارخانه در  توانند یماه م نیکه کارگران با شرکت دارند تا آخر فرورد یطبق قرارداد: وی افزود

 .کرده است لیرا تعطکارخانه  نیشرکت ا رعاملیمشغول به کار باشند، اما متاسفانه مد

به  دیتوان یم گفت میاداره کار داشت سیکه با رئ یبا مراجعه به اداره کار و صحبت: گفت درادامه یو

کارخانه در  دیبا نیفرورد انیو قانونا تا پا دیکن تیکارخانه شکا رعاملیموضوع از مد نیخاطر ا

 .دیمشغول به کار باش

که گفتند  میمراجعه کرد یبه فرماندار شتریب یریگیپ یبرا: خاتمه گفتدر یکارگر کنتورساز نیا

استان هم در  نیتام یدر شورا نیمچنو ه دیخودتان مشکل را حل کن دیاست و باخصوصی شرکت 

 .بسته شدن کارخانه مطرح نشده است یبرا یدرخواست

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روناک دارو نسبت به اخراج از کار مقابل فرمانداری ساوه*

برای اعتراض  شهرك صنعتي كاوه کارگران کارخانه روناک دارو واقع در فروردین، 91روز شنبه 

شکایتی را ازشرکت تحویل فرمانداری دادند وبا ز کار مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند وبه اخراج ا

 .قول پیگیری به شکایت به تجمعشان خاتمه دادند

 یروز مشغول به کار شدن کارگران با خبرها نیاولبه گزارش سایت سندیکای فلزکار مکانیک،

 نیفرورد91روز ساوه  یشهر صنعت ناک واقع دررو یدر شرکت دارو ساز. همراه بود یناخوش

اخراج  نینامعلوم اخراج کردند ا لیسال کار دارند را بدل5نفر از کارگران که سابقه  12تا  12تعداد 



 ست،یکرده اند پشت پرده چه خبر است مشخص ن رونیها را ب یدارد و همه بوم یز جهت خاصیها ن

خود  تیجمع شدند و شکا یجلو فرماندار صبح در ١١ساعت  هیشکوائ هیبا ته یکارگران اخراج یول

 .است افتهی انیکند فعال تجمع پا یریگ یپ یدادند قرارشده که فرماندار یفرماندار لیرا تحو

مانده که  یفعال که کارگران باق. اتفاق خواهد افتاد بهشتیدوم اخراج در ماه ارد موجبنابهمین گزارش،

هفته  کیهفته کار و  کیکرده اند  یرا هفته اآنها  یساعت کار زیباشند ن ینفر م 922حدود 

 .ماه بگذرد نیاستراحت تا فرورد

کرده است اما االن کارفرما  یهم داشته و تا االن پول پارو م یکه فروش خوب یشرکت داروساز نیا

 .و مشکالت واردات ندارد میمواد را به خاطر تحر نیکه توان تام دیگو یبهانه آورده م

 یدیتول یکارگران در واحدها یمجبور شده اند موضوع فاصله گذار انیکارفرما نکهیا نیبعد از ا البته

ساعت کار  90از  شیکنند ب یکنند دست به اخراج کارگران زده و کارگران را مجبور م تیرا رعا

خواه شده اند و همواره  ادهیز انیکارفرما. تا سودشان کم نشود ابدیکاهش ن چوجهیبه ه دیکنند تا تول

 .زنند یشود دست به اخراج کارگران م یسود آنها معمول یخواهند واگر کم یباال را م سود

 به انتقال محل کارشان نسبت (شاد آباد)تهران بتنکارخانه  کارگران  یاعتراض اتتجمع*

پایتخت برای  یجنوب غرب واحد شاد آباد واقع در تهران بتنکارخانه  فروردین، 91روز یکشنبه 

پایتخت  یجنوب غرب در ال محل کارشان به واحد آبیک ،دست به تجمع مقابل کارخانهاعتراض به انتق

 .تهران زدند(عباس آباد)وشرکت فارس وخوزستان در خیابان بهشتی

مبنی به  شرکت رانیمد میدر اعتراض به تصم: گفتندتجمع کننده به خبرنگار رسانه ای  کارگران

 .میتجمع کرد «وزستانفارس و خ مانیشرکت س»و مقابل ، امروز مقابل کارخانه انتقال محل کارشان

فارس و خوزستان است،  مانیس یها رمجموعهیشرکت از ز نیا نکهیا انیمعترض با ب کارگران

 یگذار هیشرکت سرما»متعلق به  نیتام مانیس نگیهلد یها رمجموعهیشرکت هم از ز نیا: افزودند

هم  نیواقع در استان قزو «کیآب مانیشرکت س»ه از آنجا ک. است( شستا) «یاجتماع نیسازمان تام

استدالل که  نیبتن با ا مانیس رانیفارس و خوزستان است، مد مانیشرکت س یها رمجموعهیاز ز

کنند و کارگران را  لیالزم را ندارد، قصد دارند، محل کار ما را تعط یشرکت سودآور یها تیفعال

 .بفرستند کیآب مانیکار به س ی ادامه یبرا

نفر است که با احتساب  35شرکت،  نیتعداد کارگران شاغل در ا: تهران بتن، افزودند کارگران

باتوجه به . شده است جادینفر شغل ا 922حدود  یکه در تهران به وجود آمده، برا یمیرمستقیاشتغال غ

خود را  قالکه انت میاست، بنا ندار دهیرس انیبه پا 19سال  انیکارگران در پا یقرارداد تمام نکهیا

شرکت  رانیمد میدارویام. میکن یریگیماندن در تهران پ یکه کار خود را برا میدار میو تصم میریبپذ

 .کنند یدگیبه حق، رس ی خواسته نیبه ا یاجتماع نیسازمان تام یگذار  هیسرما

از  یرشتیزمان ب دیبا ک،یمحل کار کارگران از تهران به آب ییجا با جابه نکهیا انیبا ب معترضان

و  یامر موجب سردرگم نیا: افزودند م،یاختصاص ده نیتهران و قزو نیتردد ب یخود را برا یزندگ

گر در ید یصنعت یها مجموعه یشستا باتوجه به برخوردار. شود یما م یزندگ ی برنامه ختنیبرهم ر

 .را فراهم کند یما کار یبرخودار است که در تهران برا تیظرف نیتهران از ا



زنده نگه داشتن تهران بتن است؛  ،یهرگونه همکار یما برا یالبته شرط اصل: افزودند کارگران

 نیهزار متر زم 91از  یخود ازجمله برخوردار یها تیباتوجه به ظرف یمیشرکت قد نیچراکه ا

محل کار  ییجا متاسفانه با جابه. گذشته برگردد ییبه دوران طال تواند یم گر،ید زاتیمرغوب و تجه

 .امکان کمک به تهران بتن وجود ندارد رگیما د

 یمستهلک هستند، معطل رانیدر ا یادار یها سیسرو نکهیبا توجه به ا نکهیا انیبا ب معترضان

 توانند ینم ها سیقاعدتا سرو: بود، افزودند میشاهد خواه کیتهران و آب نیب ییجا جابه یرا برا یفراوان

طول روز  ربه شرکت و بازگشت از آن د دنیدر رس ریخچند ساعت تا نیبنابرا. سر موقع حرکت کنند

 .وجود خواهد داشت

 طومار کارگران کشت وصنعت مغان و اهالی شهر برای لغو خصوصی سازی *

خواستار  یطومار یمغان با امضا یمغان و به همراه اهال یکارگران شرکت و صنعت و دامپرور

 .شدند یدیواحد تول نیا یساز یلغو خصوص

هزار  91حدود  یطومار که به امضا نیمغان در ا یکارگران شرکت و صنعت دامپرور مغان یاهال

و  یساز یبه پرونده تخلفات خصوص یدگیخواستار رس ،وبه قوه قضائیه ارسال شده است دهینفر رس

  .کشت و صنعت مغان هستند یساز یابطال خصوص

 یرکت کشت و صنعت و دامپرورش:فروردین رسانه ای شده ،ازجمله آمده است 91دراین طومار که 

کارخانه قند  نیبزرگتر ،یکشاورز زیحاصلخ یهزار هکتار اراض 10از  شیبا ب 11مغان در سال 

 کیو  ساتیها کارخانه و تاس و ده اتیکارخانه لبن نیبزرگتر ،یگله دامپرور نیبزرگتر انه،یخاورم

ر شده که با گزارش به واگذا «تیفاقد اهل»شرکت  کیبخس به  منبه ث ،یشهرک بزرگ مسکون

با  یگریابطال شد اما مجددا به فرد د یواگذار نیا 11آبان 3الزم در  یو بررس لیدادستان وقت اردب

کردن  مهیساله آنهم با ضم 90قساط ا یساله ط 0با تنفس  یتومان و مابق اردیلیم922 افتیدر

 .شده است اربه آن وگذ ریعشا یها نیزم

از مطالب مهم مردم  یکیبه عنوان  یمتماد انیسال یط ریعشا یراضا فیتکل نییتعطومار نیدر ا

عام به مردم  یشرکت به صورت سهام نیسهام ا صیمغان مطرح شده است و آنها خواستار تخص

  .اند دشت مغان شده

صحه  یواگذار نیبر تخلفات ا یمحاسبات کشور و سازمان بازرس وانید طومار نیدر ا همچنین

 .عنوان کرده است «یساز یتخلفات خصوص نیبزرگتر»محاسبات آن را  وانید سییاند و ر گذشته

 مقابل فرمانداری 71تجمع اعتراضی اهالی بوانات نسبت به خطرابتال به کووید *

مقابل فرمانداری  91جمعی از اهالی بوانات  دراستان فارس برای اعتراض به خطرابتال به کووید 

 یسالمت/روز کیمورد مبتال به کرونا در 99»دگان پالکاردتجمع کنن.این شهرستان اجتماع کردند

 .حمل می کردند«باشد یمهم تر از کار معادن م یفعل تیوضع نیمردم شهرستان بوانات در ا

تجمع و  یشهرستان در مقابل فرماندار نیپرسش که چرا مردم ا نیدر پاسخ به افرماندار بوانات 

به خبرنگار یک کرونا دارد؟ یماریب وعیبه با ش یرتباطمعدن مس چه ا یلیاعتراض کرده اند؟ و تعط

شهرستان در  نیا ییکرونا مارانیکل ب.ندارند با معدن مس یکرونا ارتباط انیمبتال :گفت رسانه محلی

شده و  یماریب نیکه از مشهد بازگشتند، دچار ا یزمان از اعضای خانواده دو نفر.خانواده هستند کی



 نیرا در ا یابیماریما ب.با معدن مس ندارند یارتباط چیو ه ال داده اند، آن را به خانواده خود انتق

 12ره که حدود یخانواده مثل خواهر،برادر،خاله و غ نیا کیاز بستگان نزد م،یشهرستان فعال کرده ا

نفرشان مثبت اعالم شده و در حال حاضر در  99تعداد، تست  نیکه از ا مینفر بوده اند، تست گرفته ا

 .برند یبه سر م یخانگ هنیقرنط

بزرگ مثل  یدیتول یواحدها یلیتعط: شهرستان گفت نیدر ا معدن مس تیبا اشاره به ادامه فعالوی 

 .ستین« مبارزه با کرونا یستاد مل»معادن مس در دستور کار

 :ارانیشهرستان کام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف*

 خود را بهبود ببخشند یزندگ تیوضع توانندیم" تشکل مستقل" جادیو ا" اتحاد"تنها با  کارگران

 ارانیشهرستان کام یکارگران و استادکاران ساختمان یانجمن صنف هیانیب

 یشدن کارگران و استاد کاران ساختمان کاریکروناوب روسیو وعیتوجه به  ش با

باشند ،بدون  یم یاجتماع نیپردازان سازمان تام مهیب یکارگران واستادکاران ساختمان نکهیا باوجود

 کاریب یسخت که همه کارگران واستادکاران ساختمان طیشرا نیدر ا یاجتماع نیسازمان تام نکهیا

با توجه به  یکارگران ساختمان مهیدر واقع ب.کرده باشد یبه کارگران ساختمان یاکمکیهستند، راهکارو

سازمان  یفقط نجات دهنده و منج د،ریگ یبه آنها تعلق نم یو استراحت پزشک یکاریب مهیب نکهیا

باشد نه کارگران و استاد کاران  یو کمک حال دولت م گرانید یآن برا تیوعمالمز یاجتماع نیتام

 . یساختمان

سبد  چگونهیه یکرده و به کارگران ساختمان یشانه خال تشیبار مسئول ریاز ز شهیهمانند هم زیدولت ن 

 . پرداخت نکرده است یشتیمع

کارگران و استاد کاران  یانجمن صنف رهیمد  ئتی،هیانسان فهیآمده و وظ شیپ طیبه شراتوجه  با

که در  یکارگر یخانوادها یرا برا یپک خوراک  یاز اعضا فعال انجمن، تعداد یو تعداد یساختمان

 .استکرده  عیآنها توز انیو م هیبرند ته یبه سر م ینامناسب طیهستند ودر شرا کاریاوضاع ب نیا

در  یوحس همدل یبخش یآگاه جادیا یاست برا یو گروه یاز کار جمع ینوع نیکردن ما تمر کمک

  .یکارگران ساختمان یاعضا انجمن صنف انیم

 ییکه توانا یشود و آنها جادیآنها کار ا یبرا دیکار کردن دارند با ییکه توانا ییباور ما همه انسانها به

  .بهرمند شوندمناسب  یمال یکار کردن ندارند از کمک ها

ورود و خروج را اعمال  تیو ممنوع کندیم قیدولت،مردم را به در خانه ماندن تشو یوقت

از  شانیروز کار نکنند،خانواده ها کیکند، کارگران اگر  نیدارد که معاش مردم را تام فهیکند،وظیم

 .که در خانه بمانند دیانتظار داشته باش دینبا رند،پسیمیم یگرسنگ

 هیاست که تنهاازطبقه سرما نیا تی،اما واقع ستندین یطبقه خاص یهستند که حام یمدع هشیهم دولتها

 .کارگران شتریاستثمار هرچه ب یکندبرا یداردفاع م

 .شده اند کارینامعلوم ب یمدت یبرا ایاخراج شده اند و  ایاز کارگران  یادیز بخش

بهره مند  یو بهداشت ی،پزشک یکانات خوراکداران از ام هیبه اندازه سرما ط؛کارگرانیشرا نیدر ا  ایآ

 هستند؟



 است؟ یهمانند کارگران خال زین نیدارن و مسئول هیو سفره سرما یشتیمع تیوضع ایآ

 .خود را بهبود ببخشند یزندگ تیوضع توانندیم" تشکل مستقل" جادیو ا" اتحاد"تنها با  کارگران

 ارانیان کامشهرست یکارگران و استاد کاران ساختمان یانجمن صنف 

 باختن هنرمند بر اثر اعتصاب غذا جان*

روز اعتصاب غذا جان  ۸۲۲پس از  «ورومیگروپ » یقیاز خوانندگان گروه موس یکیبولک  نیهل

 باخت

گروه و  یشدن شش نفر از اعضا یکوگچک در اعتراض به بازداشت و زندان میبه همراه ابراه بولک

اردوغان، ده ماه در اعتصاب غذا  بیب دولت رجب طسرکو یها استیس دیو تشد تیفعال تیممنوع

 .بود

 هیگروه در ابتدا توسط چهار دانشجو پا. آغازکرد هیرا در ترک تشیفعال ١۸۲۱گروه در سال  نیا

و سراسر  هیمردم سرکوب شده ترک»پس در خدمت  نیشد آنها اعالم کردند که هنرشان را از ا یگذار

 خواهندکرد تیفعال« نوع بشر همه یآزاد» یو برا گذارند یم« جهان

به  ۸۳١۱آلبوم از سال  ۸۰و ثبت  نیسیموز ۰۳با  یو همکار تیسال فعال ۰۳بعد از  ورومی گروپ

 .شد یعمال متالش  گروه، یاز اعضا یو بازداشت برخ یدولت یدهایطرف با تهد نیا

 یها و مخالفت با دولت تیاقل یها از گروه تیحما لیگروه بارها به دل نیا یاعضا ت،یسه دهه فعال در

 .بازداشت شدند هیوقت ترک

 لیبه دل شیگروه، چند ماه پ نیا یاعضا نیاز مشهورتر یکیو  سیب تاریگوکچک، نوازنده گ میابراه

بولک اعتصاب غذا  نیاعالم کرد به همراه هل یاو هم پس از آزاد. از زندان آزاد شد قهیبا وث یماریب

 .خواهد کرد

او  یها به خواست هیدولت ترک ییاعتنا یروز اعتصاب غذا و ب ۸۲۲از  بولک سرانجام پس نیهل

 .جانباخت

 کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران:منبع

دانشگاه تهران در دادگاه  یانسان شناس یو دانشجو ییدانشجو ینژادفتح فعال صنف بوالفضلا*

 !سال حبس محکوم شد ۶انقالب به 

نژادفتح از بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه  انقالب، ابوالفضلدادگاه  ۸۸شعبه  یبدو یرا براساس

سال حبس محکوم شد  ١و  ۱به  بیبه ترت« نظام هیعل غیتبل»و  «یاجتماع و تبان»، از بابت اتهام ۸۲

 .که پنج سال از آن قابل اجراست

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 نفرشان 72وجان باختن  71تهران به کووید  یشهردارن کارکنانفر از  022 یبتالا*

تاکنون :فروردین یکی از اعضای شورای شهر تهران به خبرنگار رسانه ای گفت 91روز یکشنبه 

جان خود را از دست داده  زینفر ن 92تهران به کرونا مبتال شده اند و  ینفر از پرسنل شهردار 022

 .اند



 نفرشان 0وجان باختن  71کووید به  یا و حمل و نقل جاده یدارراهنفر از کارکنان  772 یابتال*

به  یا ونقل جاده و حمل یو منابع سازمان راهدار تیریتوسعه مد معاونفروردین، 91روز یکشنبه 

 ریدر مس یا ونقل جاده و حمل ینفر از کارکنان سازمان راهدار 992: گفت خبرنگار رسانه ای

 .ها جان باختند تن از آن 0اند که  دهکرونا مبتال ش یماریخدمت، به ب

 نفرشان 9وجان باختن  71نفر از کارمندان استان خراسان شمالی به کووید 17ابتالی *

 با طی گفتگویی یو منابع استاندار خراسان شمال تیریتوسعه مد معاونفروردین، 91روز یکشنبه 

 .نفرشان خبرداد 3وجان باختن  91د به کووی نفر از کارمندان استان19رسانه از ابتالی یک خبرنگار 

 ران براثر برق گرفتگیهنصب داربست درت شبانهجان باختن یک کارگر جوان حین کار*

در جاده خاوران یک کارگر جوان حین کار نصب داربست ،(فروردین 91)شنبه شب 

 .،شهرتهران دچار برق گرفتگی شد ودر دم جانش را ازدست دادشرق

akhbarkargari2468@gmail.com 
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