
 8021مرداد ماه  03و  92اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

وبستن راه ورود  رانیا ینایآلوم یآزمون استخدام جیبه نتا متقاضیان کار معترضزه ور تجمع دو -

 وخروج به کاخانه

 :فارودسد ش کارگر -

از  یمسئول چیه - ومورد بازخواست قرار گرفتم خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق اخراج شدم به

 نکرد تیما حما

 ستیتنها ن یلطف اسکندر :گزارش تصویری -

 معدن در محور هراز3کارگر بدنبال تعطیلی  05بیکاری  -

 عدم هماهنگی مسئوالن استان سایه شوم بیکاری باالی سر صدها کارگراستان مازندران بدلیل

 بهادرانآباد  یمهد یکارگر معدن سرب و رو 05 اخراج -

 شوش لیچغازنب گوراتیزکارگر 05 ماه حق بیمه4عدم پرداخت  -

 تامین بودجه معیشتی وشغلی کارگران بدلیل عدم  بالتکلیفیادامه 

 :تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند -

 .است، تجمع، حق مسلم ماعتصاب، اعتراض

 .کارگران گرسنه یباشد،  نه محل دادگاه دیدادگاه محل محاکمه غارتگران و اختالس گران با

 شود یم یدادگاه یمحمد نیپرو شهریور 2شنبه -

در  تیاز فعال تیضربه شالق و دو سال ممنوع ۴۷زندان و  تیهفت سال محکوم:یمحمد نیپرو -

 !!!!؟یبه چه جرم یمجاز یفضا

 :(مرداد ۳۲ – ۳۲)که گذشت  یا در هفته انیب یآزاد گزارش :رانیا سندگانیکانون نو -

اسفبار امکانات  تیوضع و ،آب شرب،برقمدرسه ،جاده نسبت به نداشتن آجم اهالی اعتراض -

 محلی و مسئوالن شموکیامام جمعه د یایهدابا رد  منطقه یدرمان -یبهداشت

 دفجان باختن کارگر خدماتی شهرداری ارومیه براثر تصا -

وبستن راه ورود  رانیا ینایآلوم یآزمون استخدام جیبه نتا متقاضیان کار معترضزه ور تجمع دو*

 وخروج به کاخانه

 یآزمون استخدام جیبه نتا متقاضیان کار معترض مرداد ماه، 22و  22 کشنبهیشنبه و  یروزها

 مواد از ورودمانع  شمالی استان خراسان کارخانه واقع در جاجرم تجمع مقابل اینبا  رانیا ینایآلوم

 .شدند ومینیفلز آلوم دیتول هیمواد اولکننده   دیتول واحد به این گرانو کار هیاول



 

متقاضیان کار زه ور تجمع دوباتایید تورج زارع ( جاجرم) رانیا ینایعامل کارخانه آلوم ریمد

اه اف و توسط دانشگبصورت کامال شف یآزمون استخدام: افزود،یآزمون استخدام جیبه نتا معترض

است برگزار  نهیزم نیکشور در ا یدانشگاه ها نیو مجرب تر نیکه از معتبر تر فیشر یصنعت

 .دیگرد

 ینایآلوم: گفت،در آزمون شرکت نکرده بودند  یحت نیاز معترض یکه عده ا نیبه ا با اشارهوی 

 .داشته باشد م راالز یهامجوز دیبا روین یریبه کار گ یاست و برا یشرکت دولت کی( جاجرم) رانیا

 :کارگر سد شفارود*

 یمسئول چیه - ومورد بازخواست قرار گرفتم خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق اخراج شدم به

 نکرد تیاز ما حما

مشکالت خود و  انیبه بیک رسانه محلی از کارگران سد شفارود بود که در گفتگو با  یپورعل بهنام

 .که تاوانش اخراج بود یرداخت، انتقادملکرد مسئوالن مربوطه پکارگران و انتقاد از ع ریسا

در اعتراض به عدم پرداخت و  یتجمعات کارگر نیاز مهم تر یکیکارگاه  نیبود که ا 62ماه سال  ید

 .دیمعوقات حقوق را به خود د

 هیلبنده را به خاطر مصاحبه ع: اظهار کرد ،آن زمان از کارگران سد شفارود بود  یپورعل بهنام

 تیکدام از مسئوالن شهرستان از ما حما چیاست که ه یدر حال نیمسئوالن پروژه اخراج کردند، ا

 .میاخراج شد ایبودم که بدون حقوق و مزا ینکرده و من جزء کسان

 یسد شناخته شدم اما به خاطر گرفتن حقم مورد ب نیسال به عنوان کارگر نمونه ا2من : افزود یو

 .ه از مسئوالن انتقاد کردمتم، چون در مصاحبمسئوالن قرارگرف یمهر



مصاحبه زنده داشته باشم،  ونیزیموضوع در تلو نیحاضر هستم درباره ا نکهیبرا دیبا تأک یورعلپ

کنم در  یم ینفر، کارگر کیاواخر با تراکتور  نیو  ا کارمیسال ب کیدر حال حاضر : ادامه داد

 .اجرا دارم نیو تکنس یسال سابقه آرماتور بند 05که  یصورت

نکردند،  تیاما از ما حما میکرد تیبه اداره کار شکا نکهیه به اسد شفارود با اشاراخراجی  کارگر

 .روبرو شد ییها هیموضوع هم با حاش نیهم تعلق نگرفت و ا یکاریب مهیبه ما ب: گفت

به عدم بت نس یبه خاطر تجمعات اعتراض: نکرد، گفت تیاز ما حما یمسئول چیه نکهیا انیبا ب یو

 .میپرداخت حقوق مورد بازخواست قرارگرفت

 ستیتنها ن یلطف اسکندر :گزارش تصویری*

 

سنندج یفریبه دادگاه انقالب و دادگاه ک شانیاحضار  ا یدر پ یاز اسکندر لطف وانیمعلمان مر تیحما   

 60مرداد  35 چهارشنبه

 رانیا انینگفره یصنف یتشکل ها یهماهنگ یفته از کانال تلگرام شورابرگر

 معدن در محور هراز0کارگر بدنبال تعطیلی  03بیکاری *

 سایه شوم بیکاری باالی سر صدها کارگراستان مازندران بدلیل عدم هماهنگی مسئوالن استان



اداره راه و  سیتاکنون رئ:انجمن معدن خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران،گفت رهیمد اتیعضو ه

 یها بیو بروز آس یاقتصاد تینظر گرفتن وضعز را بدون در معدن محور هرا3آمل  یشهرساز

 .شده اند کاریکارگر ب 05از  شیکرده و ب لیموجود در بازار تعط

به ،یمعدن در محور هراز توسط اداره راه و شهرساز 3 یلیدر رابطه با تعط زاده لیاسماع نیحس

بهره  نیاست که ب معادن سال ها یو خروج یبحث رمپ ورود:گفت خبرنگاریک رسانه محلی

رابطه تاکنون  نیمناسب در ا ییمطرح است که متاسفانه طرح اجرا یبرداران و راه و شهرساز

 .نشده است ییاجرا یمتول یدستگاه ها وسطت

 ایها و  نینکه،زمیانجمن معدن خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران با اشاره بر ا رهیمد اتیه عضو

 ایاست  یمتعلق به راهدار ایشود  یو خروج معادن استفاده مود ور یکه برا یدر واقع راه دسترس

 یها هرا از دستگا الزم یانجام کار مجوزها یباشد که بهره برداران برا یم یعیعرصه منابع طب

موجود  تیخواهان عبور از وضع زیمعدن داران ن نکهیبا توجه بر ا:کرد انیکنند،ب یمربوطه کسب م

تقاضا کردند که طرح  یهرسازته بهره برداران از اداره راه و شو اصالح روند هستند،در گذش

محقق  یزراه و شهرسا اداره کل یامر از سو نیآنان صادر گردد،اما تاکنون ا یبرا ییاجرا اتیعمل

 .است دهینگرد

در حال :متفاوت است،اظهار داشت گریکدیدر هر معدن رمپ ورود و خروجش با  نکهیا انیبا بوی 

کرده و به اداره کل  یگفته است بهره برداران خودشان اقدام به نقشه بردار یرسازحاضر راه و شه

بهره برداران در حال  یاز سو ینقشه بردار ادیز نهیبا توجه به هز زیموضوع ن نیکه ا ندیارسال نما

 .اجرا است

 معادن توسعه یو خروج یورود یاگر قرار است رمپ ها:کرد حیانجمن معدن مازندران،تصر عضو

 .توسعه رمپ ها کمک کنند یبرا یو آب منطقه ا یعیادارات منابع طب یستیکند با دایپ

رمپ  جادیا تیقابل یهستند،ول تیوضع نیاران خواهان خارج شدن از ابهره برد:خاطرنشان کرد یو

موارد آب  یو در برخ یعیمثل منابع طب یادارات یستیمعادن وجود ندارد چون با یبرا داستاندار

از  کی چیداند ه یم یبه خوب یو اداره راه و شهرساز دیالزم را صادر نما یمجوزها یمنطقه ا

داشته باشد  یموضوع پافشار نیرمپ استاندارد را ندارد و اگر بر ا جادیا تیمحور هراز قابل ادنمع

 .شوند یم کاریاز هزاران کارگر ب شیکل معادن خواهد شد و ب یلیموجب تعط

معدن را  کیاست هر روز  یآمل مدع یاداره راه و شهرساز سیرئ نکهیبر ازاده با اشاره  لیاسماع

موضوع قطعا به بازار مازندران  نیشده است و ا لیمعدن تعط3تاکنون :کرد دیتاکخواهد کرد، لیتعط

 .شود یاز صدها کارگر فراهم م شیب یکاریخواهد زد و بستر ب ینیضربه سنگ

 بهادرانآباد  یمهد یکارگر معدن سرب و رو 13 اخراج*

 تریمکیلو055واقع در  بهادرانآباد  یمهد یکارگر معدن سرب و رو 05مرداد، 35روز چهارشنبه 

 .اخراج شدند استان یزد زیجنوب شهر مهر

 دیقطعات کارخانه جد نیاقدام، عدم تام نیا یمعدن برا نیبهانه اارش یک منبع خبری محلی،به گز

 .عنوان شده است

 یکارگران معدب سرب و روبا تایید ضمنی اخراج زیمهر یر و رفاه اجتماعاداره تعاون، کا سیرئ

 .موضوع حل مشکل در دستور کار مسئوالن شهرستان است:افزودشهرستان  نیبهادران ا



 شوش لیچغازنب گوراتیزکارگر 03 ماه حق بیمه4عدم پرداخت *

 تامین بودجه معیشتی وشغلی کارگران بدلیل عدم  بالتکلیفیادامه 

 .پرداخت نشده است شوش لیچغازنب گوراتیزکارگر 05 ق بیمهه حما4

دارند اما به علِت پرداخت  یبه درمان پزشک ازیاز کارگران ن یتعدادبنابه گزارش رسانه ای شده،

 لیتعطسه شنبه روز با توجه به آنکه . ستندیخانواده ن یاعضا ایمان خود به درقادر  مه،یق بنشدِن ح

 دیکارگران با نیپرداخت نشود و عمال ا زیروز چهارشنبه ن ها مهیبه حق دارد کاحتمال وجود  نیاست ا

 .کنند برص ندهیتا هفته آ

 نیا یبرا: گفتخصوص  نیادر( تپه و هفت لیچغازنب یجهان راثیم گاهیپا ریمد) ییرشنو عاطفه

تومان  اردیلیم کی ماه، ۷که بعد از گذشت  میبود  تومان بودجه تقاضا کرده اردیلیم ۴حدود  گاهیپا

است که  یدرحال نیا. میماه پرداخت کن ۷حقوق کارگران را بعد از گذشت  میو توانست افتی صیتخص

 میتوان ینم ابدین صیارات تخصاعتبکه  یزمان ات و میندار اریدر اخت یا بودجه گریبه بعد د نیاز ا

 ر؟یخ ای میکن زیپس حقوق کارگران را وار نیاز ا میتوان یم ایکه آ مییبگو

 ینیتمام شده، تضم افتهی صیمردادماه با توجه به آنکه بودجه تخص ۳۲گفته او، تا روز گذشته،  به

 یها گاهیو تمام پا مینداراعتبار  نیتامکه  است یدرحال نیا. پرداخت حقوق مردادماه وجود ندارد یبرا

 .میگرد یل مح راهاعتبار روبه رو هستند و به دنبال  نیکشور با عدم تام یفرهنگ راثیم

سند  شود، یکه سند حقوق رد م یزمان: گفت لیکارگران چغازنب مهیدرخصوص پرداخت ب یرشنو

نظر اداره کل  ریز لیچغازنب هگایپا یمال یضمن آنکه کارها. شود یهمزمان رد م زین مهیب

پرداخت  زین همیب یاسناد مال  حقوق، یهمزمان با اسناد مال. شود یخوزستان انجام م یفرهنگ راثیم

 ستین لیچغازنب گاهیپا اراتیبه بانک برده شود در زمره اخت یچک مورد نظر چه زمان نکهیا ماشده ا

به  مهیهنوز چک ب دانم یکه م ییجا تا. هستنداستان، مسئول آن  یفرهنگ راثیو مسئوالن اداره کل م

 .بانک برده نشده

 ،یبانیبه کمک، فکر، پشت یفرهنگ راثیم :دکر دیتپه تاک و هفت لیچغازنب یجهان راثیم گاهیپا ریمد

 شیاعتبار در سازمان چگونه پ نیاوضاع تام دانم یدارد اما نم ازین یادیز اریگرانه بس حفاظت یرهاکا 

 .میکاهش ده راها  از برنامه یکمبود اعتبار، برخ لیبه دل میبور باشمجو امکان دارد  رود یم

اما با توجه به . است یمناسب طیابت شده و در شراثضر حا حالر د لیچغازنب یبنا ،ییگفته رشنو به

و  یسرکش ها یقبل از شروع بارندگ دیبا. حفاظت و مرمت مستمر است ازمندیبودن بنا، ن یبه خشت

 نیریخ انیم نیدر ا. میدار ازیاعتبار ن نیقطعا به تام. میز بروز بحران را انجام دها یریجلوگ یکارها

 یاتیمال یکه وضع شده از بخشودگ ینیکمک کنند و باتوجه به قوان یهنگرف راثیزه مبه حو توانند یم

 .مند شوند بهره

 :تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند*

 .، تجمع، حق مسلم ماستاعتصاب، اعتراض

 .کارگران گرسنه یباشد،  نه محل دادگاه دیدادگاه محل محاکمه غارتگران و اختالس گران با



عقب  یای، در اعتراض به حقوق و مزا۰۲۲۲ بهشتیارد ۰۲که در  ینفر از کارگران ۰۱ پرونده

... کار و یقرار داد ها تیو وضع مهیب یدفتر چه ها دیمشاغل، عدم تمد یافتاده ، طرح طبقه بند

 .باشد یدست به تجمع زده بودند هنوز مفتوح م زیبصورت مسالمت آم

 یاز اعضا یتپه و برخ هفت شکریمسئول حراست شرکت ن یو شکوه یگیگفته شد که ، اسد ب قبال

 یارعب و وحشت کارگران گرسنه در هفت تپه دست به هر توطئه  جادیا یکار ، برا یاسالم یشورا

 .خواهند زد تا کارگران حق خواه و معترض را جهت سرکوب ،به دادگاه بکشانند

 اریکه در اخت یامکان اشباح با هر نیدر پشت پرده قرار دارد و ا ییکه دست ها میآور شد ادیقبال  ما

 .و به ضرر کارگران گرسنه رقم بزنند انیدادگاه را به نفع کارفرما یتوانند را یدارند م

 یب نیو ا فساد نی، گفتم  ا!مبارزه کند ییقصد دارد با فساد در دستگاه قضا ،یسیکه رئ میدیشن ما

  .ها در دادگاه شوش مشهود است یحقوق

آنها  یزندان و شالق برا  شوند و احکام یمحاکمه م یلیدل چیپه بدون هکه کارگران گرسنه هفت ت میگفت

 .شود یصادر م

با حضور در دادگاه توانسته است بر اساس  یالبیکارگران هفت تپه، خانم فرزانه ز لیکه وک میما گفت 

استه تنها از حق خود به دفاع برخو زیتجمع مسالمت آم کیتپه در  مستندات ثابت کند که کارگران هفت

 .مرتکب نشده  اند یجرم جیاند و ه

کنند  یم بیکارگران را ترغ یگیسد با ندهینما ،یبیکار بنابه دستور خط یاسالم یگفته شد که شورا 

کار فرما را    تیتجمع در شرکت، جلب رضا یکه با رجوع به کارفرما و دادن تعهد  به عدم برگزار

 .فراهم کنند

باشد  یراستا م نیدر ا ،یقانون ریغ  یگرفتن تعهد ها یبراکار فرما  دادگاه و  یهمکار نیکه ا میگفت

که از حق  ینزنند، چرا که هر کارگر یاعتراض جین دست به هکسب  مطالباتشا یکه کارگران برا

 !زندان و شالق خواهد بود!! با دادگاه  خود دفاع کند سر و کله ان

 سرنوشتان؛ هم

کارگران گرسنه در دادگاه شوش، همچنان به کار  ین صداخاموش کرد یپشت پرده  برا یدست ها 

 .دهد یخود  ادامه م

اعتراض  یکه صدا ییداران هستند ، دست ها هیو سرما انیکه حافظ  منافع کار فرما  ییها دست

دهند و با اتکاه به دادگاه ،احکام زندان  یرعب و وحشت جواب م یفضا جادیکارگران گرسنه را با ا

 .کنند یان گرسنه صادر مکارگر یو شالق را برا

شود در دادگاه مورد  یو دسترنج آنها غارت  م رندیگ یقرار م یحقوق یکه مورد ب یکارگران دینبا

 .محاکمه شوند تکارانیغارتگران، مفسدان، دزدان و جنا دیدر دا گاه با.  رندیمحاکمه قرار گ

که حاصل کار و رنج کارگران   یزدانست، دروند کامال  وارونه ا نیکه ا میاما ما شاهد هست متاسفانه

 خیپشت پرده کارگران حق خواه و گرسنه را به چهار م یکشند  آزاد هستند و با دست ها یرا باال م

 .کشند یم



 یم یزندگ تیو امن شیوارونه است ظالمان و ستم کاران، در رفاه و آسا زیوارونه، همه چ یایدن  در

 !یدر فقر و گرسنگ ،ینعمات مادکنندگان تمام   دیکنند، اما تول

 .دادگاه را داد یگرسنگان حکم ب یوارونه دادگاه هم برا یایدن نیا در

 .دادگاه یگفته شود ب دیبا نصورتیا ریدادگاه است که حق را به حق دار برساند، در غ یزمان دادگاه

شده دست به  مالیاحقاق حقوق پا یکه برا یکارگران هفت تپه به دادگاه کشاند کارگران یکایسند

 نیبه ا عایکه سر میشود را محکوم کرده و خواستار یم یآنها پرونده ساز یو برا زنندیآعتراض  م

 .داده شود انیپا یروند ضد کارگر

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند

 ۲۲مرداد  ۲۱

 شود یم یدادگاه یمحمد نیپرو شهریور 9شنبه*

ادگاه در شعبه اول د وریشهر 2شنبه  ین محمدویپرجلسه دادگاه  :گفت یفروغ یجدار یمحمدعل

 .شود یکرج برگزار م یسالمانقالب ا

 غیتبل»به اتهام  یمحمد نیقرار است پرو: افزود در گفتگوبا خبرنگار رسانه ای، یمحمد نیپرو لیوک 

 ناشیا یها تیکارگر بازنشسته است و همه فعال کی شانیا نکهیمحاکمه شود و با توجه به ا« نظام هیعل

 .صادر شود یحکم تبرئه و میدواریکارگران بوده، ام یدر جهت دفاع از حقوق صنف

در  تیاز فعال تیضربه شالق و دو سال ممنوع ۴۷زندان و  تیهفت سال محکوم:یمحمد نیپرو*

 !!!!؟یبه چه جرم یمجاز یفضا

ق و ضربه شال ۴۷زندان و  تیهفت سال محکوم یچشمش به حکم صادره  یوقت ینصفان مانس ره

از  دیه جامعه بات کاس یبدنبال متهم خطرناک نایقی فتدیب یمجاز یدر فضا تیاز فعال تیدو سال ممنوع

 .فرد مصون بماند نیا بیآس

حداقل حقوق صادر  یافتیدر با یعاجتما نی،کارگر بازنشسته تام یانسالیدر م یاحکام به زن نیا اما

 شده است

 یشرکت در تجمع روز جهان ایاست که مثل تمام دنشده  صادر یساکت ننشستن کارگر یحکم برا نیا

 .کت کرده استو در آن شر خود دانسته یعیرا حق طب کارگر

و ( ربند معلم د)یعبد لیصادر شده است که با خانواده و کودکان اسماع یفیانسان شر یحکم برا نیا

همراه بوده و ( یتیامن انیزندان یخانواده ها) انیبه زعم آقا… و ( یکارگر زندان)زاده میجعفر عظ

 .عکس گرفته است

صادر ” درصد گرسنه ۲۲و  نیدرصد تام کی”با مضمون  یگرفتن پالکارد یحکم شرم آور برا نیا

 .شده است

 یو برا دانستیرا از آن خود م یعتمااج نیصادر شده است که سازمان تام یزن یبرا نیحکم ننگ نیا

 .غدغه اش را مطرح کرده استدبازنشستگان  گریاز آن دغدغه داشت و با د انتیص



 ریو هشت برابر ز یدستمزد حداقل لیدر مقابل تحمشجاع صادر شده است که  یکارگر یحکم برا نیا

کارگران بلند  گریو دخود  فقر و فالکت به لیتحم یاعتراضش را برا یخط فقر سکوت نکرد و صدا

 .کرد

 دیاگر توجه کن یجواد نیجرم اعالم شده توسط نسر قیتک تک مصاد به

را برهم زده است  یچه کسان تیآرامش و امن شیها ییو هم طبقه ا یشد اعتراض و دیخواه متوجه

 .زده اند یحکم شرم آور نیوار دست به صدور چن وانهید نیکه چن

 تیبل کارگران و در حمانشان داد که تمام قد در مقا یحکم نیچن صدوربا  رگید کباری  هیقضائ قوه

 .کندیفکر نم زیخود ن یاست و به آبرو ستادهیو دولتمردان ا انیرفرمااز کا

مملکت  نیحد و حصر آنان در ا یکارگران و خفقان ب یزندگ یجهنم طیمتوجه شراا ر ایکه دن یحکم

 .کندیم

اش که  یشده توسط شما را بر زندگ لیسالها شالِق فقر تحمکه  است یریخود کارگر حداقل بگ نینسر

جامعه  نیدرصد گرسنه گرسنه ا ۲۲رپرست فرزندش بوده است حس کرده است و جزو س ییبه تنها

 یجامعه زندگ نیا اهیس یاز لکه ها یکیچسبد چرا که  ینم شانیبه ا ییاهنماید و تهمت سقرار دار

 .خود دفاع کرده است یزندگ یعیطب ز حقااست و او فقط و فقط  نینسر

 یکارگر یموسس شورا ئتیعضو ه,  رانیا یفلز عیسابق کارگران صنا ندهینما یمحمد نیپرو

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد ئتیعضو هو ( بستا)یاجتناع نیبازنشستگان تام

 ۲۲مرداد  ۳۲

 :(مرداد ۳۲ – ۳۲)که گذشت  یا در هفته انیب یآزاد گزارش :رانیا سندگانیکانون نو*

 ی کارگر درشعبه یروز جهان یها یبازداشت رسول طالب مقدم از دیدادگاه س: مــرداد ۳۲ چهارشنبه

 نظام برگزار شد هیعل غیو تبل یدادگاه انقالب به اتهام اخالل درنظم عموم ۳۲

 شکریتن از کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت ن ۰۱به اتهامات  یدگیروز جلسه رس نیهم در

 .شوش برگزار شد یهفت تپه در دادگستر

عادل  ،یریصاب ظه ،یثعالب صلیف فر،یزاده، محمد خن یانصار نیمذکور عبارتند از حس کارگران

 .سعده یبن یزاده و عل رستم عبدهللا ،یآزاد دیام ،ینعام یجعادله، بن لیاسماع ،یسماع

ماه حبس  ۲مجتمع هرکدام به  نیا گریهفت کارگر معترض د زیدادگاه ن نیا یاز برگزار شیپ روز

 .ضربه شالق محکوم شدند ۲۱و  یقیتعل

از  یغرب جانیسه فعال اهل آذربا یستار ریو ام یئکانلی ی، جواد احمد یروز اولدوز قاسم نیا در

 دیآنها با هیابالغ نیبر اساس ا. کردند افتیدر یکیالکترون ی هیابالغ هیو انقالب اروم یعموم یدادسرا

 یجار لساماه  نیسه شهروند در فرورد نیا. مهرماه در محل دادسرا حاضر شوند ۰۴ خیدر تار

 .دو نقده از اتهامات مطروحه تبرئه شده بودند یفریتوسط دادگاه ک

صدور احکام  یا هیانیاز کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار ب یشمار: مــرداد ۳۲ جمعه

اعتراض به حجاب  لیو مژگان کشاورز به دل یعربشاه رهی، من یانیآر اسمنی هیحبس عل نیسنگ



 سطتو شتریپ یسه فعال مدن نیا. و شرط آنها شدند دیق یب یند و خواستار آزادرا محکوم کرد یاجبار

 .اند محکوم شده یریسال و شش ماه حبس تعز ۲۲دادگاه انقالب تهران مجموعا به 

زنان  نیا هیحبس عل نینسبت به بازداشت و صدور احکام سنگ ما»:آمده است هیانیب نیاز ا یبخش در

 .«مینگران هست قایدارد ؛ عم میآنها ارتباط مستق یکه با حق آزاد یزیآم صلح یها تیکه به فعال

سال زندان  کی تیاز محکوم یاسیمسائل س گر لیاستاد دانشگاه و تحل باکالمیروز صادق ز نیهم در

 .خبر داد" یاذهان عموم شیبه قصد تشو بینشر اکاذ"خود به اتهام 

 یکیو به واسطه  تیروحان ژهیو یتان دادسرادادس تیشکا یدر پ یو تیمحکوم باکالمیز ی گفته به

کردستان،  یها با بودجه استان یهزار روحان صدیبودجه استخدام س سهیمقا رامونیپ شیها ادداشتیاز 

 .کشور بوده است ستیز طیو بلوچستان و مح ستانیس

ن کارگرا یکایعضو سند یدیبه اتهامات حسن سع یدگیجلسه دادگاه رس نیدوم: مــرداد ۳۲ شنبه

در  یدیسع. در دادگاه انقالب تهران برگزار شد یتهران و حومه، روز جار یشرکت واحد اتوبوسران

قرار  عیروز با تود ۲۲کارگر بازداشت و پس از  یماه همزمان با روز جهان بهشتیارد ۰۰ خیتار

 دیتبع یمحبوس در زندان اراک ، در پ یدادگستر لیوک یروز محمد نجف نیدر هم. آزاد شده بود قهیثو

 ..زندان دست به اعتصاب غذا زد نیا ی نهیبه قرنط

هنگام در منزل  ساکن مشهد شب یو فعال مدن سندهینو یشاهرود انیعباس واحد: مــرداد ۳۴ کشنبهی

 .منتقل شد یبازداشت و به مکان نامعلوم یتیامن یروهایخود توسط ن یشخص

مراجعه کرده و  یشاهرود انیواحد یمنزل آقا به یتیتن از ماموران امن ۲ یتافیاساس اطالعات در بر

صورت  یدر حال یشاهرود انیبازداشت عباس واحد.را بازداشت کردند یو زیخشونت آم یبا رفتار

 .دادگاه انقالب مشهد احضار شده بود ۲۱۲امروز به شعبه  یگرفته است که و

ارت آموزش و پرورش وز یروزنامه نگار و معاون سابق روابط عموم یروز نجات بهرام نیهم در

از استفاده از تلفن هوشمند  تیو دو سال محروم یریسال حبس تعز کیتوسط دادگاه انقالب تهران به 

 یروهایدر آذرماه سال گذشته توسط ن یو. محکوم شد یاسیس یها در احزاب و گروه تیو عضو

ر سازمان ملل متحد حقوق بش ی ژهیرحمان گزارشگر و دیروز جاو نیدر ا. بازداشت شده بود یتیامن

 نیا. را منتشر کرد رانیحقوق بشر در ا تیخود در مورد وضع ی گزارش تازه ران،یدر امور ا

خودسرانه شهروندان دو  یبازداشت ها ران،یام در ااز جمله، مجازات اعد ییها گزارش شامل بخش

و  انیب ی، عدم آزادوکال و فعاالن حقوق زنان ی نگاران، جامعه فشار بر روزنامه شیافزا ،یتیتابع

 .آزاد است یاطالع رسان

 ۰۱و  یریماه حبس تعز ۲معلمان تهران به  یکانون صنف رکلیدب یفالح یروز محمد تق نیهم در

 ۰۳ یفالح یآقا. شده است قیحکم به مدت سه سال تعل نیا یاجرا. ضربه شالق محکوم شد

 یروهایتوسط ن انیفرهنگ یعتراضتجمع ا انیماه امسال همزمان با روز معلم و در جر بهشتیارد

 ۳سال حبس و ۰۱ستان تهران حکم نظر ا دیدادگاه تجد گرید یدر مورد. شده بود شتبازدا یتیامن

دانشگاه  یرانیا یدانشجو ،یفعال فرهنگ یریارس ام یبرا یالخروج و ممنوع یسال ممنوع از کار

 نا  یع لشیرا بدون حضور او و وک( لیکانس شیتیبر) ایتانیبر یفرهنگ یو کارمند دفتر شورا نگستونیک

 یریسال حبس تعز ۰۱توسط دادگاه انقالب به  یماه سال جار بهشتیدر ارد یریارس ام. ردک دیتائ

 محکوم شده بود



علوم ضمن  ریخطاب به وز یا دانشگاه تهران با انتشار نامه انیاز دانشجو یجمع: مــرداد ۳۲ دوشنبه

وزارت و  نیبر اصل استقالل دانشگاه، ا دیدانشگاه و تاک نیربند او د یبازداشت انیاشاره به دانشجو

 یریگیپ رب یخود مبن یساختن وعده ها یکشور را ناتوان در عمل یاندرکاران آموزش عال دست

 هیعل افتهیاز سرکوب سازمان  ینهاد خود بخش نیاند که ا دانسته و اعالم کرده انیدانشجو تیوضع

 .ست یصنف یها فعال در عرصه انیدانشجو

در دادگاه  یروز جار یفعال مدن( یصبا کردافشار)به اتهامات  یدگیدادگاه رس ی روز جلسه نیهم در

ابالغ  یمرداد به و ۰۲ خیدر تار یخانم کردافشار ی پرونده فرخواستیک. انقالب تهران برگزار شد

از  نبهش و روز سه برد یخردادماه در بازداشت به سر م ۰۰ خیاز تار ،یصبا کردافشار. شده بود

 واناتیحقوق ح انیاز حام یروز شمار نیدر ا. منتقل شده است نین اوبه زندا نیزندان قرچک ورام

بودند ، در  تهران تجمع کرده یها در مقابل ساختمان شهردار سگ ی انهیکه در اعتراض به کشتار وحش

 نیدر هم. دندن بازداشت شاز معترضا یشد و تعداد دهیتجمع به خشونت کش نیبه ا سیهجوم پل یپ

آزاد  ی هیکارگر و عضو اتحاد ی، از بازداشت شدگان روز جهان(یجواد نینسر) یروز اعظم خضر

فعال  نیا. ضربه شالق محکوم شد ۴۷سال حبس و  ۴توسط دادگاه انقالب تهران به  رانیکارگران ا

 قهیوث قرار عیه با تودما کیکارگر بازداشت و پس از حدود  یتجمع روز جهان انیدر جر یکارگر

 .آزاد شده بود

کمال  یریسال حبس تعز ۰۲حکم  ،ینظر استان خراسان رضو دیدادگاه تجد: مــرداد ۳۲ شنبه سه

 یجعفر. ابالغ کرد یو لیو روز گذشته به وک دیتائ نایاستاد دانشگاه ساکن مشهد را ع یزدی یجعفر

 دیجدو جلسه دادگاه ت ب مشهد به حبس محکومتوسط دادگاه انقال یماه سال جار نیاواخر فرورد یزدی

. همراه بود هفته گذشته برگزار شده بود زین یو صنف یمدن نیاز فعال یکه با بازداشت شمار ینظر و

 لیدر زندان اردب یدیتبع یاسیس یدو زندان یرانیش راحمدیو ش یسیروز محمدصابر ملک رئ نیدر هم

شهر هرکدام به  نیا یتوسط دادگاه انقالب اسالم" رون زنداننظام از د هیعل یغیتبل تیفعال"به اتهام 

دو  نیاست که ا یدیحکم صادره در ارتباط با پرونده جد. محکوم شدند گرید یریسال حبس تعز کی

پرونده،  نیبابت بخش اول ا زین شتریپ. اند سال حبس خود با آن روبرو شده نیدر نهم یزندان

 .محکوم شده بود یریتعزماه حبس  ۲به  یسیمحمدصابر ملک رئ

اسفبار امکانات  تیوضع و ،آب شرب،برقمدرسه ،جاده نسبت به نداشتن آجم اهالی اعتراض*

 محلی و مسئوالن شموکیامام جمعه د یایهدابا رد  منطقه یدرمان -یبهداشت

ه ب گریاحمد به همراه چند مسئول د ریو بو هیلویدر استان کهگ شموکیگذشته امام جمعه موقت د فتهه

مردم  انیبردند که م ایبسته سو 2و  یبسته ماکارون 2بسته قند،  کیود ا خب آنها.منطقه آجم رفتند

 یبه جا زین النکاروان مسئو.امتناع کردند  ایکنند،اما مردم به عنوان اعتراض از گرفتن هدا عیتوز

 .ها کردند و رفتندگذاشته و در کنار جاده ر یلونینا یا سهیرا در ک یاز مردم اقالم خوراک ییدلجو

از  «هیلویکهگ»شهرستان «   شموکید» در بخش« آجم » منطقه  ،برپایه گزارش رسانه ای شده

 نیا. است یاحتیو س یرمتعدد گردشگ یها جاذبه یواقع شده که دارا راحمدیو بو هیلویتوابع استان کهگ

با  زانیم نیداشته که افاصله  ینیاعت بصورت زمحدود چهارس «هیلویکهگ شموکِ ید»با  بایمنطقه ز

کمتر از  راحمدیو بو هیلویمرکز استان کهگ  اسوجیو تا   کساعتیکمتر از  راحمدیارگون بوِش  مبخ

قراردارد  ینامساعد اریبس طیمتاسفانه در شرا یمنطقه گردشگر نیا یمحور ارتباط. سه ساعت است

 .است ریامکان پذ نیگسن یها نیبا ماش ایو  یساکن در آن به سخت یو عبور و مرور اهال



بزرگ جدا کرده تا بتوانند با الحاق به  هیلویخود را از کهگ یقصد دارند حوزه استحفاظ  هایمآج 

 .، مشکالت شان را کمتر کنند راحمدیبو

 چه بود ؟ ماجرا

 تهیکم ریبه همراه مد شموکیاکبر راوند، امام جمعه موقت د یه گذشته علمنطقه، هفت یاهال گفته به

 کیکند تا مشکالت آنان را از نزد یبه  آجم سفر م یمحل و الناز مسئ یبخش و جمع نیاامداد 

 تیوضع یها یتیها و نارضا ینگران لیدل  آجم  به   نانیروستانش ،یبنا به گفته اهال. کند یبررس

و  ینبسته ماکارو 2بسته قند،  کیآنها  با خود . کنند یمام جمعه موقت  استقبال نمموجود از کاروان ا

امتناع  ایکنند ،اما  مردم به عنوان اعتراض از گرفتن هدا عیمردم توز انیمد که بردن ایبسته سو 2

گذاشته و  یلونینا یا هسیرا در ک یاز مردم اقالم خوراک ییدلجو  یبه جا  زیکاروان مسئوالن ن.کردند

 .در کنار جاده رها کردند و رفتند

کند و بنا بگفته  یبه آجم سفر م زین هیلویشبکه بهداشت کهگ یپزشک میکاروان، ت نیبعد از سفر ا روز

از  یخدمات چیکه آنان ه کنند یم دیو تاک شوند یخود نم یحاضر به مداوا نانیروستانش م،یت نیپزشک ا

منطقه  باال گرفته  نیا در یا به اندازه ها یتیو نارضا ها ینگران. رندیپذ یرا نم هیلویکهگ شموکیبخش د

مرکز بهداشت را هم به  یها ت  ، آنان اجازه باز کردن دره موقسفر کاروان امام جمع که در زمان

کاروان امام جمعه  باز  شود  یمرکز بهداشت به رو یاگر درها کنند یم دیبهورز نداده و تاک

 .در و پنجره مرکز بهداشت را خواهند شکست یها شهیش

  نکهیه با اشاره به امنطق به  شموکیمعه موقت دسفر کاروان امام ج یباره  ماجرا بهورز  آجم  در 

 تهیکم ریدم یزدیا یراوند همراه آقا یآقا: گفتکردند،  یسفر نم نجایکاش مسئوالن هرگز  به ا یا

 .از آنان نکردند یتقبالاس چگونهیآجم  آمده اما ساکنان  منطقه ه به  گرید یو جمع شموکیامداد د

و با مردم  افتهیت در مرکز بهداشت آجم استقرار ه موقامام جمع قرار بود: زاده  گفت شعبان دادیعل

امداد و   تهیوان امام جمعه و کمکار یاگر در مرکز بهداشت را به رو» اما مردم به من گفتند  دارکندید

 .من هم باز نکردم« .شکست میدر و پنجره مرکز را خواه یها شهیش یبازکن انیآقا ریاس

شدت  ،بهداشت و درمان به یکاری،ب یرفاه هینبود امکانات اولم از مردم آج نکهیا انیزاده با ب شعبان

محور  تیمتاسفانه وضع.  ما جاده و مدرسه بسازند یعوض صدقه برا:ادآورشدینگران هستند، 

از خطر  پر ریها مس ساعت  دیبا مانیزا یزن باردار برا کیاست که   یا گونه  منطقه به نیا یاطارتب

نبود  لیدل نوزاد  به ایرفتن مادر   نیاوقات امکان  از ب یبرسد که در برخ ستانماریبه بکند  تا  یرا ط

 .جود داردو یرفاه هیامکانات اول

 یمکرر برق ، خراب یها یآجم هم در ادامه از نبود آب شرب مناسب، قطع اریده ، یآفتاب مرادمحمد

مند بوده وبه  گله یرفاه هیامکانات اول ریو سا ی، ورزش یت بهداشتمکانا، نبود ا یکامل محور ارتباط

نشدن دچار  نهیسواک لیدل ما به یها و دام شود یداده نم ریعشا یبه مردم و حت یخدمات چیه: گفت لنایا

 .شوند یم یتلفات فراوان

از استاندار : ،گفت یهرفا هیپرواز، معتمد منطقه آجم هم با اظهار تاسف از نبود امکانات اول محمدجان

 .ندیمشکالت را بب کینزد منطقه محروم زده تا از نیبه ا یسر میخواه یم راحمدیو بو هیلویکهگ



توسعه بوده  یبرا یفراوان یها لیپتانس یآجم دارا: ه هم گفتمنطق انیاز فرهنگ یکی" یلحاک کرم "

به مردم  یه و خسارت فراوانها شدمنطقه به حال خود ر نیدر ا یعمران یاز پروژه ها یاما برخ

 .طقه و اقتصاد کشور وارد شده استمن

 یاصل لیاز دال یکیموضوع  نیندارد و ا منطقه مدرسه استاندارد وجود نیدر ا: شد ادآوری  یو

آنان  یاطارتب ماه امسال محور وریاست و اگر تا شهر یریمنطقه سردس نیا. مهاجرت مردم آجم است

 .بود میکامل خواه محور بطور نیها شاهد قطع ا بارش نینشود با اول یرسازیز

 یمنطقه ب نیسالم درا یدنیمردم از آب آشام. افتضاح است  زیآجم ن یبهداشت تیوضع: گفت یکرم

 .میا مان هم بوده زانیشاهد مرگ عز یگاه یبهداشت هینبود امکانات اول لیدل اند و به بهره

بخش  قیقط از طرخدمات ارائه شده به مردم آجم ف یتمام نکهیبا اشاره به ا یآجم یهنگفر نیا

به مشکل  ایشده و  ضیقه مرمنط نیدر ا یفرد یوقت: کرد حیتصر رد،یپذ یانجام م راحمدیمارگون بو

 راما شبکه بهداشت مارگون در منطقه حاض دیآ یبه آجم نم شموکیشبکه بهداشت د خورد یبر م یجد

  به شموکید ینتظاما یرویبخش مارگون زودتر از ن  یانتظام یروین زین تیث امندر بح. ودش یم

 .کند یرا برقرار م تیمسافت در منطقه آجم حاضر شده و امن یطوالن لیدل

عمق  میکرد یواقعا فکر نم میما به آجم رفت یوقت  :گفت هم  شموکیبه منطقه  آجم د یاعزام میت پزشک

از  یدم حتمر. برند یرنج م یسخت طیاز شرا زانیم نیحد باشد و ساکنان منطقه تا ا نیتا ا تیروممح

 میبگو دیدر مجموع با. دندنش یماریخود با وجودب یما استقبال نکردند و حاضر به مداوا یپزشک میت

ا تا با توجه به شروع فصل سرم ستیاصال خوب ن یریمنطقه سردس نیا  یدرمان- یبهداشت طیشرا

 یمناسب درمان و ارائه خدمات ها یماریانواع ب وعیاز ش یریشگیبه فکر پ دیبا  گریدوماه د کیی

 .میباش
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