
 1401بهمن ماه  21 اخباروگزارش های کارگری

گرامیداشت  - مراسم  برگزاری  از  ایران  اسالمی  دیکتاتوری  اعتراضات   یاد  وحشت  باختگان  جان 

 سراسری 

از جان باختگان اعتراضات   زارع  یمهد برگزاری مراسم گرامیداشت خاطرهبهمن:  20روزپنج شنبه 

 نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبریعلیرغم تالش های مذبوحانه  در اشکذر سراسری 

مراسم  پس از برگزاری    بزرگ  آبادرحمت   یروستا  ی نفر از اهال  250از    ش یاحضار و بازداشت ب  -

 آبان 12 روز پنجشنبه از جان باختگان اعتراضات سراسری قزوین در   یدریجواد حگرامیداشت 

 :هپیمایی وتجمع درشهرهایادامه جمعه های اعتراضی اهالی استان سیستان وبلوچستان با را -

با شعارهای »مرگ بر   تجمع اعتراضی اهالی ننله از توابع شهر سنندج نسبت به بازداشت هاادامه  -

 خامنه ای«،»مرگ بردیکتاتور«و.... 

گال  یاعتراض  یادامه جمعه ها  -   ی »آزاد باتجمع وسردادن شعار    استان گستان  کشیدر شهرستان 

 حق مسلّم ماست«  دهیعق

از   - آزادی«،»امسال    یکی  آزادی  روزهای هفته گذشته:سردادن شعارهای اعتراضی چون »آزادی 

آموزان   دانش  بشه«و....تئسط  گم  آخوندباید  فشفشه  تانک  سرنونه«،»توپ  سیدعلی  خونه  سال 

 مدرسه ای در رشت 

بهمن :سردادن شعارهای شبانه»مرگ بر خامنه ای«،»مرگ بردیکتاتور«و.... از    21جمعه شب    -

 درچند محله سنندج همزمان با آتش بازی حکومتی منازل 

بهمن :سردادن شعارهای شبانه»مرگ بر خامنه ای«،»مرگ بردیکتاتور«و....از    21جمعه شب    -

 همزمان با آتش بازی حکومتی  منازل دربرخی از مناطق تهران

 بندرعباس ی دانشگاه علوم پزشک انیاز دانشجو یتعداد یبرا  یقطع  یاحکام انضباط -

 ( بهرنگ ن یزاده )آبتغالم محمد   ی ورمحسنیام ی هاد یادآز -

 آزاد شد  نیاکنون از زندان او هم  رادی شاپور احسان -

شهرک    ی از پروژه ها  ی کی  ی کانکس نگهبانزنده زنده سوختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی    -

 جهاد زاهدان 

 ******* 

گرامیداشت * مراسم  برگزاری  از  ایران  اسالمی  دیکتاتوری  اعتراضات    یاد  وحشت  باختگان  جان 

 سراسری 



از جان باختگان اعتراضات   زارع  یمهد برگزاری مراسم گرامیداشت خاطرهبهمن:  20روزپنج شنبه 

 علیرغم تالش های مذبوحانه نیروهای سرکوب دولت ودستگاه رهبری در اشکذر سراسری 

  ل یتحص   ی هانه ی هز  نی تام   ی را که ب  ا یتال یا   ای بولون  ی داروساز   ی ساله، دانشجو  30  ، یزارع اشکذر  یمهد 

به    ش یمادرش، دو سال پ  ی ماریو ب شخصی    یمشکالت   لیبه دل  کرد،ی کار م  ی تزافروش یپ   کی خود در  

  .بازگشته بود   رانیا

اعتراضات    ان یجوان معترض در جر  ن ی ا  ،یزارع اشکذر  ی مهد   کان یبر اظهارات خانواده و نزد   بنا 

ا  یسراسر   ی جسمان   ت یبا وضع   د، یب و شتم و شکنجه شد بازداشت شده بود و پس از ضر   ران یدر 

روز بعد    20موقت بالفاصله به کما فرو رفت و   ی نامناسب، بطور موقت آزاد شده بود اما پس از آزاد 

 دی به خاک سپرده شد. 10باخت وروزبعد جان   مارستان یدر بدی  9بتاریخ 

مراسم  س از برگزاری  پ   بزرگ   آبادرحمت   یروستا  ینفر از اهال  250از    ش یاحضار و بازداشت ب*

 آبان 12 روز پنجشنبه از جان باختگان اعتراضات سراسری قزوین در   یدریجواد حگرامیداشت 

 

 :ادامه جمعه های اعتراضی اهالی استان سیستان وبلوچستان با راهپیمایی وتجمع درشهرهای* 

 زاهدان  -

 اسماعیل آباد شهرستان خاش -

 شعارها:

 « ی»مرگ بر خامنه ا



 مگر چه شاه باشه چه رهبر« »مرگ بر ست

 « یبرابر   یدموکراس ، ی»نه سلطنت نه رهبر

 گردد«  د یآزاد با یاس یس ی »زندان

 « ییداعش ما شما ی سپاه یج ی»بس

 «ی جیو بس   ی»مرگ بر سپاه 

 پالکاردها:



 



 

 



 



 

 

با شعارهای »مرگ بر   تجمع اعتراضی اهالی ننله از توابع شهر سنندج نسبت به بازداشت هاادامه  *

 منه ای«،»مرگ بردیکتاتور«و.... خا



ها* جمعه  گال  یاعتراض   یادامه  گستان  کشیدر شهرستان  شعار    استان  وسردادن    ی »آزاد باتجمع 

 حق مسلّم ماست«  دهیعق

آزادی«،»امسال  * آزادی  »آزادی  چون  اعتراضی  شعارهای  گذشته:سردادن  هفته  روزهای  از  یکی 

سرنونه« سیدعلی  خونه  آموزان  سال  دانش  بشه«و....تئسط  گم  آخوندباید  فشفشه  تانک  ،»توپ 

 مدرسه ای در رشت 

سردادن شعارهای شبانه»مرگ بر خامنه ای«،»مرگ بردیکتاتور«و.... از  بهمن :  21*جمعه شب  

 همزمان با آتش بازی حکومتی   سنندج چند محله منازل در

:  21*جمعه شب   ایبهمن  بر خامنه  بردیکتاتور«و....از  سردادن شعارهای شبانه»مرگ  «،»مرگ 

 همزمان با آتش بازی حکومتی  منازل دربرخی از مناطق تهران

 بندرعباس  یدانشگاه علوم پزشک انیاز دانشجو یتعداد یبرا   یقطع  یاحکام انضباط*

ا  ی قطع  ی انضباط  احکام  برا  نی تا  دانشجو  یتعداد   ی لحظه  پزشک  ان یاز  علوم  بندرعباس    ی دانشگاه 

تعداد  ا  ی صادر شده است.  دانشگاه در حد باالتر و سنگ   ن ی از  بودند )دو مورد    تر ن یاحکام در سطح 

برگزاریاخراج و  اعتراض  از  بعد  که  شورا  ی (  وزارت    ی مرکز  ی انضباط   ی جلسه  ساختمان  در 

 .شدند  د ییتا  ت ی تر و در نهاتهران احکام صادره سبک  دربهداشت 

 مشروط  ق یترم تعل ۲و    ییاجرا یق یترم تعل ۲  یپرستار  ی _امجد دانشجوی داوود_حسن#

 .و انتقال به دانشگاه شهرکرد  یی اجرا  قیترم تعل   ۲رشته بهداشت   یدانشجو  ی ری_جهانگ ث یحد #

و انتقال از دانشگاه بندرعباس به    یی اجرا   قیترم تعل   ۲  یپزشک   ت یرشته فور  ی دانشجو   ی اتیعارف_ب #

 .گراش فارس

 مشروط  ق یترم تعل  کیو    یی اجرا قی ترم تعل ک ی  یپزشک  ی دانشجو زان یفرزاد_برگ_ر#

 مشروط  ق یترم تعل  کیو   یی اجرا ق یترم تعل ک ی ی پرستار   یاحمد_افسرده حال دانشجو #

 مشروط  ق یترم تعل ک یو    ییاجرا قیترم تعل   کی  ی پرستار  ی _شاهدپور دانشجود یام#

 مشروط  ق یترم تعل ک یو    ییاجرا قیترم تعل   ک ی ی هوشبر  یدانشجو  یس ی_رئیمهد #

ز   الزم تعداد  است  ذکر  دانشجو   یگرید   د ایبه  مدت    نیا  انیاز  به  تعل   کیدانشگاه    ای   ییاجرا  قیترم 

 شان نشدند. به انتشار اسم  ی راض یشخص لیگرفتند که به دال  ی و تذکر کتب خ ی توب  ایمشروط شدند و  

 ( بهرنگ ن یزاده )آبتغالم محمد   ی ورمحسنی امی هاد یآزاد*

مد   یدانشجو   یرمحسنیام  ی هاد / تار  دانشگاه  یبازرگان   ت یریرشته  در  که  در    ۳  خی امام صادق  مهر 

 بهمن، آزاد شد.   ۱۹آذر بازداشت شده بود، چهارشنبه،  ۱۶  ابان یخ



)آبت غالم   محمد / دکتر  ی دانشجو(بهرنگ  ن یزاده  در    یاس یس  یشناسجامعه   یمقطع  که  تهران  دانشگاه 

 . بهمن، از زندان تهران بزرگ آزاد شد  ۱۹مهر بازداشت شده بود، عصر چهارشنبه،   ۳  خی تار

 آزاد شد  نیاکنون از زندان او هم  رادی شاپور احسان*

تماس  راد ی ، شاپور احسان ۱۴۰۱بهمن    ۲۲بامداد امروز شنبه    ۱ساعت    حدود    با دوستان اعالم   یدر 

  .آزاد شده است  نی اکنون از زندان اوکرد که هم 

ه  راد ی احسان  شاپور  ا  ه یاتحاد   ره یمد   أت یعضو  کارگران  اعضا  ران، یآزاد    ی شورا   مؤسس   ی از 

تأم  ساوه است که از    لیسابق کارگران کارخانه نورد پروف  ندهی )بستا( و نما  یاجتماع   ن یبازنشستگان 

  .برد ی بخاطر دفاع از حقوق کارگران در زندان به سر م  ۱۳۹۹خرداد  ۲۷روز  

تار  او در  دستگ   ۱۳۹۸مرداد    ۷  خ ی که  سپاه  اطالعات  مدت    ریتوسط  و  بود  در    ۳۶شده  را  روز 

به  شعبه    بازداشت  توسط  برد  به    ۲۶سر  تهران  انقالب  مجازاتها   ۶دادگاه  همراه  به  زندان    یسال 

  .محکوم شده بود  ی لیتکم

  ه یدوستانش در اتحاد   ی خانواده و تمام  ،یرا به و  راد ی شاپور احسان  یآزاد   ران یآزاد کارگران ا  هیاتحاد 

شدگان  و بازداشت   یاسیس   انیزندان   ی و شرط تمام  د یقی و ب  یفور   یو خواستار آزاد   د یگوی شادباش م 

  .است  ر یاعتراضات اخ

 ۱۴۰۱بهمن   ۲۲ -ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

شهرک    یاز پروژه ها  ی کی  ی کانکس نگهبانزنده زنده سوختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی  *

 جهاد زاهدان 

کارگر ها  ی ک ییک  پروژه  زاهدان   ی از  جهاد  واژگونی    شهرک  نگهبان بدنبال  اثر    ی کانکس  وقوع  بر 

 زنده زنده سوخت وجان با خودرا از دست داد. ی نفت  یبا برگشت بخار وآتش سوزی  طوفان در

akhbarkargari2468@gmail.com 
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