
 1401بهمن ماه  28 اخباروگزارش های کارگری

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

 خاش -

 زاهدان  -

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

 .…خامنه ای«و

 ایی در سردشت برای اعتراض به بگیر وببند دستگاه رهبری و دولت تجمع و راهپیم -

برافراشتن  تجمع وراهپیمایی و  ادامه جمعه های اعتراضی در شهرستان گالیکش استان گستان با  -

 «سردادن شعار »آزادی عقیده حق مسلّم ماستپالکارد و

ن چند ماه حقوق و عدم  دراعتراض به پرداخت نشدخاش    مانیکارگران کارخانه س   وتجمع  اعتصاب  -

 تبدیل وضعیت 

  ی پس از آزاد  خته یفره  تهران و البرز با مسعود   ی کارگر  نیاز کارگران، معلمان و فعال  ی جمع  دارید  -

 از زندان قه،یوث د یبه ق

ها: احضار همکاران محترم خانم   ت یدر محکوم  ی نفر از کنشگران مطالبه گر بندر انزل  ۹۰  ه ی انیب   -

آموزش    یتخلفات ادار  ئتیفاملكى، زهرا صیاد دلشادپور و رقیه دلخوش به ه( انامى، صبایرقیه )فر 

 الن یو پرورش استان گ 

 سلف سرویس   یغذا وکمیت  ت یف یاصفهان به ک ی دانشگاه علوم پزشک انیاعتراض دانشجو -

کردن روسر  - کاند  یکیتوسط    یپرت  مهندس  سهیرئ  ئتیه   یداهایاز  نظام  استان    ی مجمع سازمان 

 یحجابی ب  ل یبه دل ی داتوریدر اعتراض به عدم اجازه کاند سه وترک جل  تهران

  دو گروه   ل یاز موعد با تقل  شیپ   یگ بازنشستبه    ار یشاغل در شهر  ر یدب  انیعباد  نیحسمحکومیت    -

 استان تهران  یهاتخلفات آموزش و پرورش شهرستان  یبدو  اتیهتوسط  

 اه رهبری و دولت  یک استوری درباره اسکان دادن زلزله زدگان خوی  توسط دستگ -

 ی با دستگاه حفار نگ یموو حین کار   صنعت نفت یاتیعمل جان باختن یک کارگر  -

 ******* 

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

 خاش -

 زاهدان  -



 شعارها:

 « یبرابر  یآزاد  ی   »کرد بلوچ آذر

 دد« گر د یآزاد با یاس یس ی »زندان

 »آزادی  آزادی  آزادی« 

 چه شاه باشه چه رهبر«    »مرگ بر ستمگر

 »مرگ بردیکتاتور« 

 « یا»مرگ بر خامنه 

 « یجانی»مرگ بر الر

 « ی»مرگ بر سپاه 

   « یجی»مرگ بر بس  

 »بسیجی سپاهی دشن ما شمایید« 

 تصاویر: 

 



 



 



 



 

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

 .…خامنه ای«و

 تجمع و راهپیمایی در سردشت برای اعتراض به بگیر وببند دستگاه رهبری و دولت*

با* گالیکش استان گستان  برافراشتن  تجمع وراهپیمایی و  ادامه جمعه های اعتراضی در شهرستان 

 «سردادن شعار »آزادی عقیده حق مسلّم ماستپالکارد و

دراعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و عدم  خاش    مانی کارگران کارخانه س  ع وتجم  اعتصاب*

 تبدیل وضعیت 

برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به  خاش    مان یکارگران کارخانه س بهمن،    27روز پنج شنبه  

پرداخت نشدن چند ماه حقوق و عدم تبدیل وضعیت دست از کارکشیدند و دراین واحد تولیدی استان  

 ان وبلوچتین تجمع کردند.سیست

گزارش   محلی،  28به  خبری  منبع  یک  تر بهمن  مهم  ا  ن یاز  حقوق    نی مطالبات  پرداخت  کارگران، 

 .عنوان شده است  گر ید  یا یاز حقوق و مزا یشدن استخدام آنها و برخوردار ی معوقه، رسم

 



  یپس از آزاد  خته یفره  تهران و البرز با مسعود  یکارگر  نیاز کارگران، معلمان و فعال  یجمع  دارید*

 از زندان قه،یوث د یبه ق

 بهمن:  28جمعه 

 

انزل  ۹۰  ه یان یب* بندر  ها:  احضار همکاران محترم خانم   ت یدر محکوم   ی نفر از کنشگران مطالبه گر 

آموزش    یتخلفات ادار  ئتی( انامى، صفاملكى، زهرا صیاد دلشادپور و رقیه دلخوش به هبایرقیه )فر 

 الن یو پرورش استان گ 

 !کمان نی م خداوند رنگنا   به

  ، یها انامخانم   یچهار نفر از معلمان دلسوز انزل  ،یفعاالن صنف   ه یعل  ی قانون  ر یغ  ی ادامه فشارها  در

بند   از یاز امت  یقانون   ر یغ  ت ی دلشادپور و دلخوش عالوه بر محروم  اد یص  ،یملک اتهامات  ،یرتبه    ی با 

واه ه   ی سراسر  ادار  ئت یبه  گ  یتخلفات  استان  پرورش  و  درحال  النیآموزش  شدند.    که ی احضار 

بهتر  از  نامبرده  زبده  نی همکاران  انزل  نی ترو  سالها   یمعلمان  م  ریاخ   یدر  به    شوند ی محسوب  و 

  ر یدر گذشته از آنها تقد   ، یآموزش  ع یبد   ی هاوه ی ش  ی ر یو به کارگ   ی خاص آموزش   ی هات یخالق  یواسطه 

اتهامات   ر یاخ  ی هابه عمل آمده است، در هفته   معات در تحصن و اعتراض و تجهمچون شرکت    یبا 

به کارنامه   ی اند. با نگاهآموزش و پرورش استان احضار شده   ی تخلفات ادار ئت ی و... به ه  ی قانون  ر یغ

از معلمان    لیو تجل  ت ی حما یمتأسفانه آموزش و پرورش به جا  افت یدر   توانی معلمان م  نی از ا  ک یهر  

به واسطه تعط  یدلسوز اساس  ۳۰اصل    یلیکه  دانش    یجد   ی( همواره حامگانیزش را )آمو  یقانون 



آنها پرونده    ه ینشانده و عل  ی متهم با اتهامات واه  گاهیآنها را در جا  نک ی اند، ابضاعت بوده   ی آموزان ب 

  .کرده است  یساز

خوشنام   ی انام   ه یرق   خانم بهتر  ن یتراز  انزل  ن ی و  د   یمعلمان  همکاران  کنار  برتهیه    یگری در  عالوه 

مظلوم در دوران    یهابچه   یبرا  د،یاندرو  یگوش  ۸۰  د یدر خر   ،یتان انزلكپسول اكسیژن براى بیمارس

 .مشارکت داشته است  ی محروم نماندنشان از آموزش مجاز  یکرونا برا 

همدست  متاسفانه انزل  ی با  پرورش  و  ه   یآموزش  ادار  ئت ی و  با    یتخلفات  استان  پرورش  و  آموزش 

ا  دایپ  ینهادها  در  پرده،  پنهان و صحنه گردانان پشت  تار  یقدامو  از حافظه  بان  خ،ی که  و    ان یهرگز 

 .ت شده اس ی پرونده ساز  یو باسوادترین معلمان انزل ن ی ترف یشر ه یعامالن آن، پاک نخواهد شد، عل

آبان، هم اکنون به    ۴  ی ر یدستگ  یاست و در پ  یشهر انزل   یم یش  رانیدب  نیکه از بهتر   یصفا ملک  خانم

  ی از کسان  برد،ی دادگاه و محاکمه خود به سر م  لیار تشک آزاد است و در انتظ  نی سنگ  اریبس   قهیوث   د یق

 .فراخوانده شده است  ئت ی ه  ن ی به ا ، یرتبه بند  ازی از امت ت یاست که ضمن محروم 

ست و همواره  هاى انزلىزهرا صیاد دلشادپور كه یكى از بهترین وباسوادترین معلم  خانم

بود بضاعت  بى  آموزان  دانش  مدكار  و  یار  انحاء  از  نحوى  بر  به  عالوه  هست  و  ه 

بندى، پرونده  تی محروم امتیاز رتبه  ن از  اتهامات نادرست  براى وى گشوده    ز یاى پر از 

 .شده است

از   تیاست که عالوه بر محروم یانزل بی و نج  ف ی همکار شر گریرقیه دلخوش هم د  خانم

 .تخلفات او را احضار کرده است ئت ی ه  ،یرتبه بند ازی امت 

مطالبه  یجمع  ما کنشگران  انزل  از  فشارها  یگر  کردن  محکوم  به    یقانون   ری غ  یضمن 

که آموزش و پرورش    یطی. در شرامی همکارانمان، خواهان مختومه شدن پرونده آنها هست 

نهاد    نی نبوده است، ا  یآموزش  طیبهبود شرا  یآخر دست اندرکاران امر برا  تی اولو  یحت

به آموزش و پرورش، خود َعلَم تقابل آشکار با   کنندگاننابه جا، در کنار جفا    یدر اقدام

جز    یامدی نموده است که پ   یآنها را بر پا  ی و معنو   یحقوق ماد  عییمعلمان کنشگر و تض

در برابر    شانی و شرمسار  خی تار   نه ی در س  ل، یو مسئوالن دخ   رانی مد   تی ثی لکه دار شدن ح

اقدام نابه   نی ا  ای اشت. آد  خواهدن  یرا در پ   یفرهنگ مداران استان و شهر پر افتخار انزل 

انزل  یجا پرورش  و  تعد  ی آموزش  در  استان  غ  ی و  ظلم  ا  یقانون  ر ی و  همکاران   ن ی به 

 است؟  یتالشگر و عزتمند، فراموش شدن 

ا  ما کنندگان  فور  هی ان ی ب  نی امضا  اقدام  کردن    یخواهان  مختومه  در  پرورش  و  آموزش 

  ها یحفظ صندل  یکه برا   یسان. کمی از آنها هست   یهمکاران خدوم و عذر خواه  نی پرونده ا

و    فی شر  نی چن  یهمکاران   شوند،یارزش، حاضر م  یکوچک و ب  یهاپُست  یآن هم برا



قربان  را  نم  یمحبوب  شرمسار  یدستاورد   دانندیکنند،  روس  یجز    خ، ی تار   یاهی و 

 .ارمغانشان نخواهد بود

  اسماعیل اسماعیلى-١

 تورج شكرانى -٢

 مرضیه نظرى -۳

  صفورا غله زارى-٤

 همایون رضاپور -٥

  لیدااسماعیلى-٦

 مهتاب سلطانى -٧

 پریوش مرادى -۸

 صدیقه فرشاد-٩

  زهرا حیدرى-١۰

 خدیجه پارسى نژاد -١١

 شهرزادعلمباز -١٢

  منیره بدرى-١۳

  اسفندیاراسماعیل زاده-١٤

  محمدرسول فرزانجو-١٥

  زینب علیزاده-١٦

 فاطمه رضایي -١٧

  شهالمظاهرى-١۸

 فاطمه ایمنى -١٩

 اشور مریم ع-٢۰

 ی د یرش  لوفرین -٢١



 یگانه  ی صغر _٢٢

 الهام جهان آراء_٢۴

 سایه رحمانى _٢۵

 فاطمه برادران تمدن _٢۶

 منصوره سرافراز _٢٧

  معصومه افشارى_٢۸

 دكتر علیرضا قلى پور _٢٩

 مجیدخلیلى _۳۰

 مریم رادخواه _۳١

 مهناز شفیع _۳٢

 مهساصیاد _۳۳

 فاطمه سهراب نیا _۳۴

 زهراسهراب نیا _۳۵

  ىاورانوس رئوف_۳۶

  خانم شیروانى_۳٧

  فریدون گل محمدى_۳۸

  عالیه اسماعیلى_۳٩

 نوشین گل پیرا  _۴۰

 معصومه كیافر -۴١

 تیال غیاثى _۴٢

 منیره بصیرت _۴۳

 زینب حسن پور _۴۴

 راحله شكورى _۴۵

 معصومه حسنى _۴۶



 سیده مریم فاضلى _۴٧

 مریم نیازى _۴۸

 طیبه صیاد _۴٩

 مهین صادقى _۵۰

 نرجس پوریوسف _۵١

  جعفرنرجس پور _۵٢

 الهه بارانى  _۵۳

  دكتر مریم آبیلى_۵۴

 بیتاحاجى جعفرى _۵۵

  میترارمضانى_۵۶

  على دقیقى_۵٧

  فرشته رحمانى_۵۸

  سهیال فالحتكار_۵٩

  فاطمه رجبى مقدم_۶۰

  اسماعیل عنقایي_۶١

 مهین سراساز _۶٢

 عباسیان  ال یل _۶۳

  مژگان افقى_۶۴

 توران حاجى زاد _۶۵

  مهرانگیزشمس احمر_۶۶

  یدعلیرضا سمیع زادهس _۶٧

 حدیث عشق دوست _۶۸

 ی گل روحان  لدای گ _۶٩



 پور  یسبا قل_٧۰

 ی میمعصومه رح _٧١

 ی بهاره افتخار _٧٢

 فاطمه پورشكور _٧۳

 ی محمد  نای م _٧۴

 ی فرح محمد_٧۵

 یی شهال تنها _٧۶

 ی عاتکه فرهاد _٧٧

 زهرا آزادگان _٧۸

 اشرف فرهما _٧٩

 بهاء  نه ی تهم_۸۰

 ان یشاهدخت شعبان _۸١

 یرزاد فروزان بش-۸٢

 فاطمه مهزاد -۸۳

 مریم صیاددلشادپور -۸۴

 مهدى فالح _۸۵

 علیرضاصراف مقدم --۸۶

 مهنازكهنسال -۸٧

 رقیه احمدنژاد آبكنار -۸۸

 ی سهمان د یناه  _۸٩

 انسیه مافى -٩۰

 ران یا ان یفرهنگ  ی صنف ی هاتشکل  ی هماهنگ  یتلگرام شورا کانال منبع:

 



 

 سلف سرویس  یغذا وکمیت ت یفیاصفهان به ک  ی دانشگاه علوم پزشک انیاعتراض دانشجو*

  ی دانشگاه علوم پزشک ان ی اعتراض دانشجوبهمن،از   28تصویری منتشره در شبکه هایاجتماعی بتاریخ 

 خبر می دهد.  سلف سرویس  یغذا  وکمیت   ت یفی به ک  أصفهان نسبت 

روسر* کردن  کاند  یکیتوسط    ی پرت  مهندس  سه یرئ  ئتیه   یداهایاز  نظام  سازمان  استان    یمجمع 

 یحجابی ب  ل یبه دل ی داتوریدر اعتراض به عدم اجازه کاند ک جلسه وتر  تهران

سن و    ی خود بر رو   ی کاظم پور با پرت کردن روسر   نب ی زبنا به فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،

وتشویق  وکف زدن ممتد    استان تهران  یسازمان نظام مهندس  سهیرئ  ات یترک کردن مجمع انتخاب ه

زن مهندس را به خاطر حجابش به جلسه    کیکه    یکه  به مجمع   رد:شمارزیادی از حاضران،اعالم ک

  ت یاند، رسمهمکارانش را قبل از جلسه ضرب و شتم کرده  یو برخ  دهند یراه نم   سه یرئ   ات ی انتخاب ه

 نخواهد داد. 

  دو گروه  لیاز موعد با تقل  شیپ  یگبازنشستبه    اریشاغل در شهر   ر یدب  ان یعباد  نیحسمحکومیت  *

 استان تهران  یهاتخلفات آموزش و پرورش شهرستان  یبدو  اتیهتوسط  

  ر یدب  ان یعباد   ن ی حس    ی آقا   ران یا  ان یفرهنگ   ی صنف  ی تشکلها   ی هماهنگ  یشورا  ی افتیبر اساس سند در

شهر  در  پ  ٢۸با    اریشاغل  در  سابقه  پرورش    ی بدو  ات یه  ه یابالغ  ی سال  و  آموزش  تخلفات 

به تجمع و تحصن   انیفرهنگ  ک یاشگران و تحربا اغتش   یاستان تهران، به اتهام »همراه یهاشهرستان 

انتشار تصاو   یمجاز   ی و فضا   هات یدر سا داشتن شعارها  ریبه واسطه  با در دست  بر    ی مبن  ییخود 

حق    گان یاستعفا استعفا آموزش را   ت یکفا  ی ب  ر یوز  د یدانش آموزان را متوقف کن  ه یخشونت و زندان عل

  ی گبه بازنشست  ئت ی ه  ن یا   یماه با را   ی د   ٢۸  خی ر تار گردد« د   د یآزاد با  یهمه فرزندانمان معلم زندان 

 دو گروه محکوم شده است  ل یاز موعد با تقل ش یپ

تخلفات آموزش   ئات ی ضمن محکوم کردن رفتار ه رانیا  ان یفرهنگ  ی صنف یتشکل ها   ی هماهنگ  ی شورا

در جا  دلسوز    هیعل   یاره یبه صورت زنج  ر یاخ   ی هاماه   ی کشور که ط  ی جا   ی و پرورش  کنشگران 

( توسط آموزش و پرورش  ی قانون اساس  ۳۰)اصل   گان یاند، جرم دانستن دفاع از آموزش را دام کردهاق

ا   نانچه را چ و اضمحالل آموزش    ی نهاد در فروپاش  ن ی ا  اه یس   ی ها از لکه   شود،ی سند مشاهده م   ن یدر 

 روند نامبارک است  ن ی و خواهان توقف ا کند ی م ی ابیارز ندگان یو قضاوت آ  خی ثبت تار  یبرا

 دستگاه رهبری و دولت  اسکان دادن زلزله زدگان خوی  توسط یک استوری درباره *



 

 ی با دستگاه حفار نگ یموو حین کار   صنعت نفت  یاتیعمل  جان باختن یک کارگر *

کارگر  یک  حفار   ی ات یعمل   یک  و  )  ی نفت  نفت  حفارصنعت  دستگاه  حفار  محمد  (بنام    201  ی کمک 

خوزست   انگران یم   یموسو  استان  هفتکل  حین  اهل  حفاربا    نگی موو  ات یعمل ان    ات یعمل  ی دستگاه 

 دچار حادثه شد وجان خودرا ازدست داد.  اکتشاف نفت 

براساس فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،همکارانش با گردهمایی در منطقه وبصدا در آوردن آژیر  

 ویک دقیقه سکوت یاد این کارگرجان باخته را گرامی داشتند. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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