
 9911مردا ماه  91اخباروگزارشات کارگری 

 :کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دخدمتیمعلمان خرتجمع اعتراضی سراسری  -

 تجمع معلمان خرید خدمت استان های مختلف مقابل وزارت آموزش پرورش:تهران+

 یتجمع مقابل استاندار:زدی+

 تجمع مقابل استانداری:کرمان+

 مقابل مجلس نسبت به بالتکلیفی استخدامی ینهضت سواد آموز ارانیآموزش یتجمع اعتراض -

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صنانهمین  -

برای جلوگیری از  بهبهان 2بلند  دیب شگاهیاز کارگران شرکت مپنا در پاالاعتراضی جمعی تجمع  -

 اخراج

و  کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتینهمین روزدورجدید اعتراضات  -

 مسئوالن یتوخال یوعده ها

 :وکارگران معترضش :درباره هفت تپه یمجموعه ا -

 هفته شد 9 یشتیو مع یشغل یفیاعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکل+

 مقابل فرمانداری شوش یاجتماع نیو تام حضور جمعی از بازنشستگان فرهنگی+

شده کارگران هفت  مالیازحقوق پا تیدر حما یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ  یکانون صنف هیانیب+

 تپه

 از کارگران هفت تپه اخراج کردند تیرا به خاطر حما یرحمان اسریدکتر +

 هفت تپه شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریمحمد رضا دببرگزاری دادگاه +

ماه حق بیمه  8ماه حقوق و 3نسبت به عدم پرداخت خرمشهر  یکارگران شهردارتجمع اعتراضی  -

 مقابل فرمانداری

کرونا  یماریبه ب نیزندان او ۸بند  انیاز زندان یادیزاده  و تعداد ز می،جعفر عظ یعبد لیاسماع -

 مبتال شدند

ضرورت محافظت از سالمت معلمان دربند  رامونیپ( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -

 انیزندان گریو د یبیو محمدحب یعبد لیاسماع

 یگریو تعداد د یعبد لیزاده، اسماع میجعفر عظ یابتال رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 به کرونا نیاو  زندان ۸ بند  انیاز زندان

 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیعضو کم یروتیپ نیاحضار حس -

 محمود بهشتی لنگرودی آزاد شد -

 از ماسه و خاک یآوار ریدربافق ز یگودبردارکارگر حین کار 2جان باختن  -



 به چاله آسانسورجان باختن یک کارگردرمالیر براثرسقوط  -

 جان باختن یک کارگر آرایشگاه در حادثه آتش سوزی بازار پردیس کیش -

 :کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دخدمتیمعلمان خرتجمع اعتراضی سراسری *

 تجمع معلمان خرید خدمت استان های مختلف مقابل وزارت آموزش پرورش:تهران+

 تجمع مقابل استانداری:یزد+

 تجمع مقابل استانداری:کرمان+

 

مرداد،جمعی از معلمان خرید خدمت کشور از استان مختلف خودرا به پایتخت  99روز یکشنبه 

رساندند تا بابرپایی تجمع مقابل وزارت آموزش وپرورش صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی 

 . شغلی ومعیشتی هرچه بیشتر منعکس کنند

: گفتند به خبرنگار رسانه ای(دادمر 99 کشنبه،ی)تجمع امروز  لیدر مورد دالتجمع کنندگان 

 . است یاستخدام تیوضع لیخدمت، تبد دیخواسته معلمان خر نیتر یاصل

بودجه  قیهزار نفر در سراسر کشور است که حقوق آنها از طر 22خدمت،  دیمعلمان خر تعداد

خود مصر هستند و با  یاستخدام تیوضع لیگروه از معلمان بر تبد نیا. شود یاعتبار م نیتام ،یعموم

 یآزمون استخدام قیهزار نفر از طر 22استخدام  یوزارت آموزش و پرورش برا میاشاره به تصم

 یروهایاگر وزارت آموزش و پرورش قصد استخدام دارد؛ چرا از ن: ، اظهار داشتند99در سال 

 کند؟ یخود استفاده نم فیبالتکل



 یشغل تیترده در خطر اخراج قرار دارند؛ چراکه امنخدمت به صورت گس دیمعلمان خر: افزودند آنها

هم  طیشرا نیاما در ا. رسد یهزار تومان نم 055از شهرستان به  یحقوق آنها در برخ نیهمچن. ندارند

همکاران . اند شده یدرس مجاز یها بهانه که کالس نیآنهم به ا کشند یاز اخراج دست نم انیکارفرما

از آنها به صورت  یادیز یتحت فشار هستند و تعداد یرت ساعتاستخدام به صو یبرا نیما همچن

 .اند استخدام شده یساعت

و  شتیرا فراهم کرده است، که حق مع یطیاعتقاد معترضان، وزارت آموزش و پرورش شرا به

  .نقض شود یخدمت به راحت دیمعلمان خر یشغل تیامن

 یکه در روزها یا  هیانیو در ب میتجمعات را ندار یکه قصد برگزار میبارها اعالم کرد:آنها ادامه دادند

تا سالمت  میبرگزار کن یکرونا، تجمعات وعیش طیادر شر میخواه یکه نم میکرد دیگذشته منتشر شد، تاک

 . میندازیاخودمان را به خطر ب

 نیاما حاال به ا میرا لغو کرد میکرده بود یزیر برنامه شیکه از پ یراستا، تجمع نیدر ا: افزودند آنها

 جهیدر نت. دهد ینشان نم یواکنشاعتراضات ما که وزارت آموزش و پرورش به  میا دهیرس جهینت

 کشور یتجمع امروز را همزمان مقابل وزارت آموزش و پرورش و چند استاندار میگرفت میتصم

 .میبرگزار کن

 مقابل استانداری زدیخدمت  دیمعلمان خرتجمع +

همزمان با همکارانشان درسراسر کشور دست  زدیاستان خدمت  دیخر معلمانمرداد، 99روزیکشنبه 

 .به تجمع مقابل استانداری زدند

 اریبس یها ضیندارد و تبع یخدمت تمام دیمشکالت معلمان خر نکهیا انیبا بیکی از تجمع کنندگان 

مجبور به اجتماع  ،یباطن لیم رغمیعل: به خبرنگار رسانه ای گفتکار را از آنها گرفته است، زهیانگ

و درخواست استخدام  میا شده ها یدر مقابل وزارت آموزش و پرورش و استاندار یو کشور یسراسر

 .میکن یاعالم م قیطر نیمستند را به ا یها یستگیتوجه به شا اخود ب

: خدمت هستند، افزود دیخر یروهایاز ن زد،ینفر از معلمان  855در حال حاضر  نکهیا انیبا ب یو

 .آنها شده است ریبانگیهستند که گر یبه مشکالت یدگیو رس تیوضع رییافراد خواستار تغ نیهمه ا

 تجمع معلمان خرید خدمت کرمان مقابل استانداری+

معلمان خرید خدمت استان کرمان باهمکارانشان درسراسر کشور همراه شدند  مرداد، 99روز یکشنبه 

 .اجتماع کردند و مقابل استانداری

 مقابل مجلس ی نسبت به بالتکلیفی استخدامینهضت سواد آموز ارانیآموزش یتجمع اعتراض*

 مقابل مجلس ینهضت سواد آموز ارانیآموزش مرداد برای باری دیگر،جمعی از 99روز یکشنبه 

 .اجتماع کردند تا اعتراضشان رانسبت به بالتکلیفی استخدامی بنمایش بگذارند

 لیهستند، در مورد دل انیکننده در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگ افراد شرکت انیکه از م معترضان

 میشرکت کرد انیما در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگ یهمگ: گفتند به خبرنگار رسانه ای تجمع خود

 ،ینمایبه حالت پ مان یاستخدام تیوضع لیشرط تبد کهیدرحال م؛یاوردیاما نمره الزم را به دست ن

 .آزمون است نیادر  یقبول



 ینهضت سوادآموز ارانیهزار نفر از آموزش 6: افزودند تجمع کننده ینهضت سواد آموز ارانیآموزش

شانس  ندهیآ یها شان در سال که باتوجه به باال رفتن سن اورندیب یآزمون نمره قبول نینتوانستند در ا

 .دهند یاستخدام شدن را از دست م

آنها بدون آزمون وارد : ضافه کردندا ،یدبستان شیپ سیالتدر حق یروهایخود با ن سهیبا مقا معترضان

محسوب  ضیتبع نیوجود ندارد؛ ا یطیشرا نیچن ارانیآموزش یشدند؛ اما برا انیدانشگاه فرهنگ

سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام 2است که قرار بود پس از  یدر حال نیا. شود یم

 .میا اما حاال پشت سد آزمون مانده میشو

کنندگان در آزمون به  از شرکت یکه تعداد یطیدر شرا: افزودند ،ینهضت سوادآموز ارانیآموزش

قرار نبود آزمون برگزارشود،  نکهیهم به جهت ا یادیو تعداد ز یسبب ابتال به کرونا و ضعف جسم

 یخوب یمالک تواند یرا نداشتند، آزمون نم انیورود به دانشگاه فرهنگ یکسب نمره الزم برا یآمادگ

 .باشد یمانیاستخدام به شکل پ تیصالح یابیارز یبرا

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صنانهمین *

عدم  یگذشت که اراده مصصم کارگران برا یدر حال 99مرداد  99 یروز اعتراض سراسر نینهم

 نیهمچن. خود مانده اند یهمچنان پابرجاست و کارگران در خانه ها یبازگشت به سرکار با حقوق قبل

 .روند یخود را بسته به خانه م یساک ها زیکه تاکنون در پروژه ها مانده اند ن یکارگران یبرخ

شد و  لیتعط اسمروز جمعه ر ییرجا دیشه ییبا کارفرما انپوریک یمانکاریپ  یام س ید 3و 2در فاز  

 . هم نمانده است روین کی

 .به خانه رفته اند وستهیبه اعتراض پ شیگاز اهواز هم از چند روز پ یمیکارگران پتروش

 . فعال شده است انیکارفرما یها امکیشکستن اعتراض به حق کارگران پ یروز جمعه برا از

 یهم پشت کارت ونیلیم کیو  یونیلیم کیاز المرد هم با کارگران تماس گرفته وعده اضافه حقوق 

 .داده شده است

 یکارگران هم وعده اضافه حقوق م یزده برا دیکل انیرا کارفرما جیچماق و هو استیامروز هم س

 .شد دیخواه ستیبلک ل دییایاگر به سرکار ن نکهیدهند و هم ا

و بسته شدن  مانکارانیپ یانداختن تمام رونیکارگران معترض ب یخواسته ها نیاز مهمتر یکی

قرارداد با خود شرکت ها توسط کارگران است، که با اتحاد برآورده خواهد شد تا راه اجحاف به 

 .کارگر بسته شود

 نیهزار کارگر کار را رها کرده و به جمع معترض 2از  شیتاکنون ب ییکایبرآورد کارشناسان سند به

 .اند وستهیپ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخش هایی از گزارش 

برای جلوگیری از  بهبهان 2بلند  دیب شگاهیاز کارگران شرکت مپنا در پاالاعتراضی جمعی تجمع *

 اخراج

 یریجلوگ یبهبهان برا 2بلند  دیب شگاهیاز کارگران شرکت مپنا در پاال یجمعمرداد ، 99روز یکشنبه 

 .دست به تجمع زدند از اخراج



 

و  کلیفی شغلی ومعیشتیتدورجدید اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالنهمین روز*

 مسئوالن یتوخال یوعده ها

مقابل دفتر  و کارگران کارخانه هپکو اراک به تجمعشان دراین واحد تولیدی ،مرداد 99روز یکشنبه 

ادامه دادند و  مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل برای اعتراض رعاملیمد

 .مرداد شروع شده است نهمین روز را پشت سر گذاشت 99دور جدید اعتراضات هپکویی ها که از 

 



ماه حقوق معوقه وحضور مدیران شرکت جهت پاسخگویی  2کارگران معترض هپکوخواهان پرداخت 

 .شدند

 

 :وکارگران معترضش :درباره هفت تپه یمجموعه ا *

 هفته شد 1کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی اعتراضات +



بروال روزهای گذشته به تجمعشان مقابل  کارگران هفت تپهمرداد،جمعی از  99روزیکشنبه 

 9 یشتیو مع یشغل یفینسبت به بالتکلوبدینترتیب اعتراضشان  فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند

 .را پشت سر گذاشتهفته 

 

 ی مقابل فرمانداری شوشاجتماع نیو تام جمعی از بازنشستگان فرهنگیحضور +

برای اعالم همبستگی با  یاجتماع نیو تام جمعی از بازنشستگان فرهنگی مرداد، 99روز یکشنبه 

کارگران هفت تپه وحمایت از خواسته هایشان مقابل فرمانداری و درتجمع این کارگران حضئر بهم 

 .رساندند



 

شده کارگران  مالیازحقوق پا تیدر حما یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ  یکانون صنف هیانیب+

 هفت تپه

به  یقشر و صنف چیشود که حقوق ه یمحقق م یآموزش و پرورش زمان یرشد و توسعه و بالندگ 

 مالیدهند و پا یم لیرا معلمان و کارگران تشک رانیا یاز جامعه  یمیقشر عظ. نگردد  مالیناحق پا

 طولکه در  یمعلمان. از افراد جامعه  یریبر تعداد کث ضیاجحاف و تبع یعنیدو قشر  نیشدن حقوق ا

 یو اخراج گرفته اند و کارگران دیخود حکم زندان ؛ شالق ؛ تبع یبه خاطر مطالبات صنف ریاخ انیسال

 دهیاست که با به استثمار کش یستم پنهان دیحکم گرفته اند ، مو یبا اتهامات واه یکه بخاطر حق خواه

امر با  ئوالنظالم و مظلوم در مواجهه مس  یعوض شدن جا نیشدن معلمان و کارگران و همچن

 یکه غالبا با ب. مطالبات اصناف گوناگون است افتهیبا سرکوب سازمان  ییموضوع و همانا هم راستا

به شدت در حال گسترش  ییاه قضادور از انتظار دستگ یدولت ها در کنار همراه یهمراه ای یتفاوت

 .بوده است

همه گروه ها و صنوف به  یحق را برا نیا یقانون اساس ۷۲هست که اصل  یهمه در حال نیا

اما افسوس که در .  از آن سوگند خورده است یبر اجرا و پاسدار یجمهور سیشناخته و رئ تیرسم

داشته  غینه تنها در میشاهد بوده ا یو کارگر یصنف یعمل و آن چه که تا کنون در حق فعاالن تشکلها

 یآنان در پ یبرا زیو زندان را ن تیبوده، بلکه اتهام، محکوم یمصرح قانون یحق و آزاد نیاز ا دنش

 .داشته است

انجمن  رهیمد اتیه یاعضا ی، صدور احکام ظالمانه برا یبیو محمد حب یعبد لیحبس اسماع ادامه

 یکانون صنف رکلیدب یفالح یمحمد تق یآقا تیمحکوم نیو همچن یخراسان شمال انیفرهنگ یصنف



هفتاد  یشمردنش مثنو یرفته بر معلمان که برا یبر اجحاف ها گریهست د یمعلمان تهران  که اجحاف

به دو ماه  است در  کیاعتراضات کارگران هفت تپه که نزد دیجد یدر کنار آن سر. خواهدیم نم

 یباال یدر جدال با مرگ،گرما ریو مبارزه نفس گ ییسخت کرونا یوانفسا نیشوش در ا یابانهایخ

 ییو رها شده که راه به جا ختهیافسارگس یدرجه خوزستان، دست و پنجه نرم کردن با گران ۰۵

گرفته و مانند اعتراضات  دهیآشکار مطالبات آنها را ناد یتفاوت یبا ب یو مل یمسوالن استان.. برد ینم

 دهیاز خود پرس نیمسئول ایآ. جلوه دادن آنها دارند یرقانونیدر کم رنگ کردن و غ یصنوف  سع ریسا

بال به  فراغتواند با  ینکرده است چگونه م افتیکه پدر و مادرش ماهها حقوق در یاند دانش آموز

  مشغول باشد ؟ لیتحص

کارگران  مختص معلمان و سازدیم انیخود را ع ،یساز یسالها خصوص نیکه در طول ا یتیواقع

شده و  تیهدا یساز یخصوص خورد،یشده به چشم م یساز یخصوص یبخشها ریو در سا ستین

 یها تیاست که تنها و فقط حما یاموال ملت به افراد یشده بدون حساب و کتاب در واگذار تیریمد

گوناگون را  یاسیو س ینظام ینهادها ایقوه مفننه  ای هییقوه قضا ایو محکم در درون دولت  یقو

ها نه تنها مانع تحقق عدالت بلکه ظلم مضاعف بر معلمان و کارگران را  تیحما نگونهیکه ا. دارند

  .المال را در تاراج دزدان و اختالسگران قرار داده است تیملت و ب هیو سرما دهیموجب گرد

از  یبرخ نیبستگان و منسوبان شان و همچن ایاز تخلفات، در سطح  وزرا   یبرخورد با موارد نحوه

 تیحاکم نیاست که در ا نیدهنده ا سه قوه نشان یدر سطح روسا یحت ،ییقضا یقضات و مقام ها

ا حداقل یبه جان نظام افتاده است وجود ندارد  انهیکه مثل مور یمبارزه با فساد یبرا یاراده مستحکم

 یبه مانند شو ایو  ستین یکاف ای م،یشاهد نهیزم نیاو آنچه را که در . شکل نگرفته است یبطور جد

را  یدر مردم و افکار عموم ییاز دستگاه قضا یدیناام یو القا جادیجز ا یاست که سرانجام یغاتیتبل

 .نداشته و نخواهد داشت

 یمعلمان خراسان شمال ریضمن اعتراض به احکام اخ یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ یصنف کانون

از اعتراض کارگران هفت تپه، تنها راه  تیو اعالم حما یصنف نیفعال ریسا یو حبس و زندان برا

و ضمن  داندیم  زیمسالمت آم یآنها از راهها یریگیمطالبات را اتحاد اصناف مختلف و پ نیاجابت ا

 طیمح زنان، فعاالن ان،یمانده معلمان ، کارگران ،دانشجو یهشدار به دولت درباره حقوق بر جا

و احقاق حقوق آنها خصوصا توجه  زیمسالمت آم استیگرفتن س شیرا به در پ تیحاکم.....و  ست،یز

و   هسرکوبگران یاستهایخواند و معتقد است که س یوبرآوردن مطالبات کارگران هفت تپه  فرام

قانون  یدستگاه قضا را بعنوان بلندگو شیراه  قضات آزاداند نینخواهد برد و در ا ییراه به جا یتیامن

آنان به  زیخواند و بر پره یحق فرا م نیاز ا یملت جهت  برخوردار یهمراه یو ضامن عدالت برا

  .اصرار دارد گردان،یاز حد به پرونده سازان باز شیاعتماد ب

 ۹۹۱۱ مرداد

 یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ یصنف کانون

 از کارگران هفت تپه اخراج کردند تیرا به خاطر حما یرحمان اسریدکتر +

پزشک متعهد و  یرحمان اسریدکتر  مرداد، 99منتشره درشبکه های اجتماعی بتاریخ خبر براساس

از  یتیامن یروهایبا فشار ن تشیکرد، به خاطر حما تیتپه حما که از اعتصاب کارگران هفت یمسئول

 . کار اخراج شده است



با  شیها تیاست که بارها به خاطر فعال ییسابق دانشجو نیاز فعال یدکتر رحمانگزارشات،بنابهمین 

پزشک  نیآنان روبرو بوده اما ا یها یو پرونده ساز یتیامن یروهایسرکوبگرانه ن یبرخوردها

 .نشده است میفشارها  تسل نیهفت تپه به ا شکریکارگران شرکت کشت وصنعت ن

 هفت تپه شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریدبمحمد رضا برگزاری دادگاه +

 کارگران محکوم است کریشالق بر پ ییو قرون وسطا عیحکم شن

 یآقا یبه پرونده اتهام یدگی،  جلسه رس قهیدق ۱:۹۵ساعت  ۹۹۱۱مرداد  ۹۱ کشنبهیامروز  صبح

دو  یفریک یدادگاه ها۹۵۹هفت تپه  در شعبه  شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریمحمد رضا دب

 . شوش برگزار شد

 یباشد و اتهام ها یشوش م یعموم تیاطالعات و امن سیپل سیپرونده، رئ یخصوص یشاک  

 .است بیبه مسئوالن به جهت سمت و نشر اکاذ نیتوه شان،افتراء،یا یانتساب

شهرستان شوش صادر  ۷ یفریک  یدادگاه ها ۹۵۹شعبه یکه  از سو یبه موجب دادنامه ا نیاز ا شیپ

 .ضربه شالق محکوم شده بود ۷۷۷کارگر در مجموع به  نیا ،یسه اتهام انتساب یود براشده ب

 انیریدب یصادر شده  بوده، چه آن که آقا یقانون ریغ  یو در  جلسه ا یابیحکم به صورت غ نیا 

 شانیجلسه بدون حضور ا یدر جلسه حضور نداشت ول یبوده و با عذر مجوز قانون۹۱-دیمبتال به کو

اعتراض ،جلسه مجدد در  رشیبه عمل آمد و با پذ یحکم اعتراض واخواه نینسبت به ا.برگزار شد

 .شد لیدر همان شعبه تشک ۱۱/۰/۹۱خیتار

  یدگیوقت رس یبا وصف ابالغ واقع(شوش  یعموم تیاطالعات و امن سیپل سیرئ)  یخصوص یشاک

 .دیدر جلسه حاضر نگرد یبه و

کارگر هفت تپه در دادگاه  تکرار و بر آن  لیوک یالبیبار توسط  فرزانه ز نیکه چند یاساس رادیا "

  بودکه؛ نیشد ا دیکٲت

کننده  میپرونده و هم تنظ یخصوص یشوش هم شاک یعموم تیاطالعات و امن سیپل سیرئ یبهمن یآقا

است که بر اساس قانون، گزارش  یکاف ییامر به تنها نیپرونده بوده است و هم یگزارش و بازجو

اساس و  یب یگزارش در حد ادعا ها یمورد وثوق نباشد و محتوا ییمقام قضا یبرا  یو رمستندیغ

 .دیخود را ثابت نما یادله اثبات دعوا ، ادعا ها ریسا لهیبه وس  ستیبا یگردد که م یتلق لیدل اقدف

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۱ کشنبهی

 ماه حق بیمه 8و ماه حقوق 9نسبت به عدم پرداخت خرمشهر  یکارگران شهردارتجمع اعتراضی *

 مقابل فرمانداری

ایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم مبرای بنخرمشهر  یکارگران شهردار مرداد، 99روزیکشنبه 

 .این شهرستان زدند مقابل فرمانداریدست به تجمع  ماه حق بیمه 8و ماه حقوق 3پرداخت 

 نیدر تام یاکثر کارگران شهردار: گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ایکارگران  نیاز  ا یکی

هشت ماه  کارگران خدمات  مهیخرمشهر حق ب یرو هستند و شهردار با مشکل روبه یزندگ یها نهیهز



 توانند یدرمان نم ین براکارگرا نیا نکیپرداخت نکرده و هم ا یاجتماع نیرا به سازمان تام یشهر

 .استفاده کنند یاز خدمات درمان

درجه و با  05 یباال یو گرما ییبد آب و هوا طیشرا نیدر حال حاضر با ا: افزودند کارگران نیا

 .خود را ندارند یها خانواده شتیمع نیاجناس در بازار توان تام یتوجه به گران

کرونا  یماریبه ب نیزندان او ۸بند  انیاز زندان یادیزاده  و تعداد ز می،جعفر عظ یعبد لیاسماع*

 مبتال شدند

به کرونا  نیزندان او ۸بند  انینفر از زندان ۹۷ رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یخبر ها یط

 .شدند یبستر نیزندان او یمرکز یمبتال شدند و هم اکنون در بهدار

نفر از  ۹۲بند به طور رندوم از  نی، مسئول انیزندان نیدر ب یماریگذشته با شدت گرفتن عالئم ب هفته

 ۹۷نفر،  ۹۲به آنان اعالم شد که از  انیجواب تست زندان کشنبهیآنان تست کرونا گرفتند که امروز 

  .نفر به کرونا مبتال شده اند

 و یفیشر دیسع ،یاحمد دونیفر ،یآذرپ دیمج ،یساالر داود ریام ،یعبد لیزاده ، اسماع میعظ جعفر

 .اعالم شده است یبه کرونا قطع شانیابتال ستیآنها فعالً در دست ن یکه اسام یگریتعداد د

 ۱۱مرداد  ۹۱-رانیکارگران ا آزاد هیاتحاد

ضرورت محافظت از سالمت معلمان دربند  رامونیپ( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب*

 انیزندان گریو د یبیو محمدحب یعبد لیاسماع

 تیحکا یرسم ریو غ یکه اخبار رسم یکشور در حال یها در زندان ۹۱دیکوو یماریب وعیپس از ش

 یروستاها یدر نقاط مختلف کشور حت ۹۱ دیکوو یماریمجدد ب یریگ گسترده و اوج وعیاز ش

در  وهیهمچنان ش شنهادیو پ هیسکوت و اکتفا به توص ،یپنهان کار رسد یدورافتاده دارد، به نظر م

 .کشور است یحکومت یها شده در دستگاه گرفته شیپ

در مورد آنها  یسکوت و پنهانکار استیهستند که س ییها مکان نیکشور از جمله مهمتر یزندان ها 

مختلف  یها متعدد از درون زندان یخبرها وه،یش نیا یریبه رغم به کارگ. شود یبه شدت اعمال م

 اسفندماهاگرچه در . کند یها را آشکار م داخل زندان میاز اوضاع وخ یا که گوشه دیآ یم رونیکشور ب

 نیهر چند ا -آمدند  یبه مرخص انیاز زندان یتعداد قابل توجه هییقوه قضا سیبا بخشنامه رئ ۱۸

 یاما به نظر م -اجرا نشد ،یدتیو عق یاسیس انیکم در مورد زندان ق،دستیدق یبه نحو زیبخشنامه ن

 .دخلوت شدن یها تا حدود رسد زندان

مختلف از  یقوا یاطیو احت رانهیشگیرسد اقدامات پ یبا فروکش نمودن موج اول کرونا به نظر م 

 -اگر مجرم هم باشند یحت - انیفروکش کرد و فراموش شد که همه زندان زین هییجمله دولت و قوه قضا

 .آنهاست یحق انسان نینخست یبرخوردارند و حق زندگ یهنوز از حقوق انسان

از  ینقاط مختلف کشور و فوت تعداد یکرونا در زندانها وعیاز ش یاخبار متعدد ریدوماه اخ یکی در

اقالم  عیها، عدم توز زندان یبهداشت تیبه وضع یتوجه یاز ب طور نیهم. منتشر شده است انیزندان

 انیزندانافراد بدحال، جدا نکردن  یالزم برا یپزشک ناتیو معا یدگیعدم رس از،یمورد ن یبهداشت

ورود به  ی نهیشدن دوره قرنط یطوالن لیبه دل ها نهیقرنط یشلوغ ن،یریمشکوک به کرونا از سا

سه  انیافراد بدحال به خودشان و بدتر از همه اقدام به ادغام زندان شیآزما جهیزندان، عدم اعالم نت



 جادیا انیزندان نیا ادهخانو یاعضا انیرا در م یدیشد یها یاز زندان تهران بزرگ با هم، نگران پیت

 .نموده است

از  ینگران لیو سپس به دل یانسان فهیوظ کیمعلمان تهران در وهله اول به عنوان  یکانون صنف 

ها  آشکار نسبت به جان انسان یتیمسول یو ب یتوجه یب نینسبت به ا ،ینامساعد همکاران زندان طیشرا

در جهت  عتریهرچه سر خواهد یو دولت م هییدارد و از قوه قضا یخود را ابراز م دیاعتراض شد

موارد اشاره  نیبه ا توانیاقدامات م نیاز جمله ا.  اقدامات الزم را انجام دهند طیشرا نیدادن به ا انیپا

مشروط، کاهش دوره زندان مطابق با  یآزاد یبرا طیدادن به دوره زندان افراد واجد شرا انیپا: کرد

دادن به مدت  یمرخص ،یو صنف یدتیو عق یاسیس انیزندان هژیبه و ه،ییقوه قضا ریبخشنامه اخ

 ،یاسیس انیزندان یبرا ژهیدر جامعه؛ به و ریهمه گ یماریب نیتا رفع خطر ا انینامحدود به زندان

 ل،یدانشجو، وک انیگرفته تا زندان یبیومحمدحب یعبد لیچون اسماع یاز جمله معلمان یو صنف یدتیعق

اقدامات  نه  نیا. یاسیس انیزندان گرید و ینگار، فعال حقوق زنان، فعاالن کارگر روزنامه سنده،ینو

دولت  انیم قیدر پر نمودن شکاف عم یگام مثبت تواند ی، بلکه م دهدیرا نشان م یانسان ی تنها وجهه

 انیزندان ریو مراقبت از سا ینگهدار یها برا سرانه سازمان زندان نیملت شود و همچن -( حکومت)

 .ندارند را بهبود ببخشد یآزاد طیکه شرا

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

 یگریو تعداد د یعبد لیزاده، اسماع میجعفر عظ یابتال رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*

 به کرونا نیاو  زندان ۸ بند  انیاز زندان

 ن،یزندان او ۸ بند  انیاز زندان یدر برخ یماریشدن عالئم ب انیپس از نما شنبه هفته گذشته  سه

مرداد ماه مشخص  ۹۱ کشنبهیتست کرونا گرفتند که امروز  انینفر از زندان ۹۲از  یبهدار نیمسئول

که عالئم  یانیتعداد زندان نکهیبا توجه به ا. نفر مثبت است  ۹۲ نینفر از ا ۹۷شده است که تست 

تعداد انجام شده است احتمال  نیا یانجام تست تنها برا  نفر بوده و ۹۲ نیاز ا شتریداشته اند ب یماریب

زندان،  طیمح نکهیبا توجه به ا. باالست اریبس ۸در بند  یماریبه ب انیاز زندان  یشتریتعداد ب یابتال

به  انیباالست چه بسا که تمام زندان زین انیاست و تراکم زندان دهیهم تن در اریبسته و بس یطیمح

 .کرونا مبتال شده باشند یماریب

 طیقرار دارد و مح یدر خطر جد انیجان زندان میکرونا بارها اخطار داده بود یماریب وعیش پس از ما

عوامل  ایو  انینفر از زندان کیهر بند   در ستیو تنها کاف ستیعنوان سالم و امن ن چیزندانها به ه

 .گردد انیتمام زندان یبتالمبتال گردد تا منجر به ا یماریزندان به ب

 شود یو سالم نگه داشته م یزندانها بهداشت طیکه مح  کردندیمداماً ادعا م یدولت نیو مسئول هیقضائ قوه

اما اکنون مشخص شده که جان و . کردندیرا گزارش نم انیزندان انیدر م یماریمورد ابتال به ب چیو ه

در  انیداشتن زندان هنداشته است و با نگ یحکومت نیمسئول یبرا یتیاهم نیکوچکتر انیسالمت زندان

 .اند تا آنها را به مسلخ مرگ بفرستند زندان عمالً اراده کرده

 نهیو عدم قرنط یبا پنهان کار ریگ میتصم یو نهادها تیکرونا حاکم یماریب وعیش یهمان ابتدا از

شدن کل جامعه، بقول  ریکردند و پس از درگ یماریب نیا ریکل کشور را درگ ،یماریمبدا ب یشهرها

و  کرده ییرا بازگشا یمراکز کار یاجتناب از اعتراضات مردم در اثر فقر و گرسنگ یبرا  خودشان 

جامعه را که نزد خود به  یاز ثروتها یاز مردم را به کشتن دادند مبادا که کسر یادیز اریتعداد بس

 .برده بودند صرف سالمت جامعه بکنند غمای



 ادیاکنون شاهد گسترش ز  فرستادندیم یبه مرخص ای  و کردندیم  آزاد ایرا  انیاز همان ابتدا زندان اگر

 .مینبود انیزندان انیدر م یماریب

 گریزاده و د میسالمت جعفر عظ تیاز وضع دیشد یضمن ابراز نگران رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

تماماً به عهده قوه  انیزندان یحفظ جان و سالمت تیکه مسئول داردیمبتال به کرونا اعالم م انیزندان

و شرط آزاد گردند و در  دیفوراً و بدون ق ستیبا انیزندان. است یتیحاکم ینهادها گریو د هیقضائ

 یو دولت یالزم به ذکر است که مقامات قضائ. رندیتحت مداوا قرار گ تیبه فور یدولت یمراکز درمان

 انیحفظ جان زندان یپاسخگو بوده و در راستا انیزندان انیدر م یا فاجعه نیچننسبت به وقوع  ستیبا

 .ندیآنان نما یتمام یاقدام به آزاد

 ۱۱مرداد  ۹۱ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیعضو کم یروتیپ نیاحضار حس*

 نیحس یتماس تلفن کی یصبح، ط ۸ساعت  ۹۱/۰/۱۱ کشنبهیامروز   ،یافتیاساس خبر در بر

 .قرار گرفت ییاحضار شده و تحت بازجو هیبه اداره اطالعات اشنو یروتیپ

تحت  شانیا یها امکیسال قبل تماس ها و پ نیشوند که از چند یم ادآوری شانیبه ا ییبازجو نیا در

 نکهیبا اشاره به ا زین یو. خوانند یم شیرا برا یقبل و یسال ها یها امکیکنترل است و چند تا از پ

مجرمانه  یاه امکیوجود نداشته و هرگز خود اقدام به ارسال پ یگونه جرم چیها ه امکیپ نیدر ا

 .نکرده؛ قاطعانه از خودش دفاع کرده است

 یکوهنورد یدر گروه ها تیو حقوق زنان و فعال یکارگر یها تیدر مورد فعال قیبا تحق ییبازجو

 .شوند یمواجه م یروتیپ نیقاطع حس اتیادامه داشته؛ که در همه موارد با دفاع

اما . تعهد نامه امضا کند و گرنه بازداشت خواهد شد یرا مبن یاو شرط گذاشته که فرم یآخر برا در

اگر   یرا امضا نخواهد کرد، حت یفرم گونه چیه ،یطیشرا چیمتذکر شده که تحت ه یروتیپ نیحس

ک یاداره اطالعات مجبور شده که او را بدون گرفتن تعهد در ساعت  نکهیتا ا. بازداشتش کنند

 .بعدازظهر امروز آزاد کند

 یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 لنگرودی آزاد شد محمود بهشتی*

پس از تحمل سال ها حبس بطورغیرمستمردرخالل  محمود بهشتی لنگرودی مرداد، 99روزیکشنبه 

 .سال گذشته، از زندان اوین آزادشد25

 :یمحمود بهشت ینستاگرامیاپیام 

 یآزاد یابالغ شده و برا میتماس گرفتند و اعالم کردند که حکم آزاد یاریقبل از داد یقیباالخره دقا»

 .مراجعه کنم یاریبه داد دیسند با

 بیکنم که رسما تحت تعق یاحساس م یکه به طور نسب ستیروز نیسال ، اول ستیاز حدود ب بعد

 ... میدار شیدر پ یراه دشوار یواقع یبه آزاد دنیهرچند تا رس.  ستمین ییو قضا یتیامن یروهاین



و خانواده ام بودند تشکر  نجانبیا یحام میمستق ریو غ میمدت اسارت ، مستق یکه ط یکسان یتمام از

 تینها یب زیاز من متحمل شدند ن شیب یکنم و از همسر و فرزندانم که رنج یم یو قدردان

 .سپاسگزارم

 یدیپل ی  کشورمان از چنگال تمام ییگناه در سراسر کشور و رها یب انیزندان ریسا ی  به آزاد دیام با

 ".ها

 از ماسه و خاک یآوار ریدربافق ز یگودبردارکارگر حین کار 2جان باختن *

جاده  ریدر مس یگودبردارحین کار یکیمکان لیب کیراننده و کمک راننده  مرداد، 92روزجمعه 

گرفتارشدند وجانشان را ازدست  از ماسه و خاک یآوار ریز بافق شهرستان آباد صادق یگردشگر

 .دادند

 به چاله آسانسورجان باختن یک کارگردرمالیر براثرسقوط *

ازطبقه بوکسل باالبر میسیک کارگر ساختمانی حین کار جابجایی مصالح ساختمانی بدنبال پاره شدن 

 .هشتم به زیرزمین ساختمان سقوط کرد وبه علت شدت جراحات وارده دردم جان باخت

 جان باختن یک کارگر آرایشگاه در حادثه آتش سوزی بازار پردیس کیش

ازآتش  یاثر دود ناشمرداد،یک کارگر آرایشگاه که مقیم بازار پردیس کیش بر 99بامداد روزیکشنبه 

 .داد سوزی این بازاردچار خفگی شد وجانش را ازدست

akhbarkargari2468@gmail.com 
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