
 1401اسفند ماه  10اخباروگزارش های کارگری 

نسبت به مسمومیت   نارمک تهران دخترانه مدرسهیک دانش آموزان  یخانواده ها اعتراضی تجمع -

 های زنجیره ای دانش آموزان

نسبت به مسمومیت های زنجیره    اردبیل   دانش آموزان مدرسه بهاران  یخانواده ها  تجمع اعتراضی   -

 ای دانش آموزان 

 ادامه دارد   ران یفرزندان ا ت یمسموم : رانی ا انیفرهنگی  صنفی تشکلهای هماهنگی وراش -

شورا  - ها  یهماهنگ  یفراخوان  روز    رانی ا  انیفرهنگ  یصنف  یتشکل  در  تجمع  درخواست   با 

 اسفند 16شنبه سه 

 دخترانه  یهادر مدرسه  یعمد یهات یمسموم  جادیمعلمان در ارتباط با ا  ی کانون صنف ه یان یب -

 در مدارس دخترانه به سبک بشار اسد  یی ایم یتفاده مواد ش اس -

زندانیان محکوم به اعدامخانواده شماره ای دیگرازسلایر تجمع اعتراضی    - دفتر  اینبار   های  مقابل 

 در تهران   هیی قوه قضا یعال وانید

ومستمراعتراضی    تجمع   - بازنشسته  تام   رانیبگ  یکارگران  شوش   یاجتماع  نیسازمان  و    اهواز 

و هشتصد    ونیلیم   کی   زی )مبلغ ناچیکارمند  یدی ش،عیبت به سطح نازل حقوق وعدم همسان سازنس

 مقابل اداره تامین اجتماعی  گانیاز درمان را ی(  وعدم برخورداریهزار تومان

اعتراض  - خانوادگیتجمع  واگذاری  ان ینایناب  ی  به  ناب  نسبت  مقابل    ان ینایمرکز  خزانه)موقوفه(  

 کشور  ی ستیسازمان بهز

 توسط وزارت اطالعات ر ینص  دانشگاه خواجه ان یو احضار دانشجو د یشروع مجدد تهد -

 دانشگاه گلستان  یدانشجو یبرا  لیدو ترم منع موقت از تحص -

 اینی حسن باقر ی برا  بی تعق ی قرار موقوف -

آموزش و پرورش به    ی در ادامه موج تازه فشارها  ی تخلفات ادار ئتیقاسم زاده به ه  ز ی احضار عز  -

  یفعاالن صنف 

سه    یبرا  ش یپ  یلحظات  رانیا  انیفرهنگی  صنفی  تشکلهای  هماهنگی  بازرس شورا  یمی ابراه  جعفر  -

 .آمد  یروز به مرخص

 رانیا  سندگانیپن از کانون نو  یشعبه  35از  شیب  ت یحما -

 ******* 

ت  نسبت به مسمومی  نارمک تهران  دخترانه  مدرسهیک  دانش آموزان    یخانواده ها  اعتراضی   تجمع*

 های زنجیره ای دانش آموزان



از    10روز چهارشنبه   ها اسفند،جمعی  آموزان    یخانواده  تهران   دخترانه  مدرسهیک  دانش    نارمک 

 برای اعتراض به مسمومیت های زنجیره ای دانش آموزان دست به تجمع زدند. 

 

صبح    د و به تهران رسی  دانش آموزان زنجیره ای    ی هات یمسمومبراساس گزارش های رسانه ای شده،

در مناطق تهرانسر،      نب یراه ز   و   هاجر   ، آبان  زدهیس   دخترانه   ی هاآموزان مدرسه دانش   چهارشنبه روز

 . شدند  ت یدچار مسموم و نارمک تهران   13منطقه 

 



 

نسبت به مسمومیت های زنجیره    اردبیل  دانش آموزان مدرسه بهاران   یخانواده ها  تجمع اعتراضی*

 ای دانش آموزان 

اردبیل برای اعتراض    دانش آموزان مدرسه بهاران  ی خانواده هااسفند،جمعی از    10روز چهارشنبه  

 به مسمومیت های زنجیره ای دانش آموزان دست به تجمع زدند. 

 ادامه دارد  رانی فرزندان ا  تی مسموم  :رانیا ان یفرهنگی صنفی تشکلهای  هماهنگی شورا*



بار در    نی آلوده، ا  یها دست   رانیا  ان یفرهنگی  صنف ی  تشکلهای  هماهنگی  به شورا   دهیطبق اخبار رس 

مدرسه را    ن ی مدرسه دخترانه نبوت در منطقه چهار تهران را مورد هدف قرار داده و دانش آموزان ا

 .مسموم کرده اند 

تعداد آس دق  دگانید   ب یاز  ن   ی قیآمار  ن   امدهیبه دست    که چه تعداد از دانش آموزان و   ست یو مشخص 

 .ند مدرسه مسموم شده ا ن یمعلمان ا 

اخبار رس مقابل مدرسه تجمع کرده   یها از خانواده  یاد ی تعداد ز  دهیطبق    ی و شعارها   دانش آموزان، 

  ی ر یدر محل حاضر شده و ضمن جلوگ یتی امن  ینهادها  ، یشگیسر داده اند. و طبق روال هم ی اعتراض

نگران   ی اهو متفرق کردن خانواده د یدر صدد پاک کردن صورت مساله و تهد  ،یبردارلم یاز هر نوع ف

 .بر آمدند 

در    ی تی ضمن محکوم نمودن هر نوع نگاه جنس  ران، یا   ان ی فرهنگ  ی صنف  ی تشکل ها   ی هماهنگ  ی شورا

ا عامالن  و  عامران  به  جامعه،  م  ی عصرحجر   ی رفتارها   ن ی سطح  زود   دارد،ی اعالم  مشخص    ی به 

افراد  چه  که  شد  ا  ی خواهد  کرده   ن ی پشت  پنهان  را  خود  شوم  ااعمال  ب  ن یاند،  در    د یاافراد  که  بدانند 

 قرار خواهند گرفت.  ران یمورد قضاوت عموم مردم ا ک، ینزد  ی انزم

شنبه  با درخواست  تجمع در روز سه   رانیا  انیفرهنگ  ی صنف  یتشکل ها  یهماهنگ  یفراخوان شورا*

 اسفند16

  رانیا فیمردم شر  ،یگرام همکاران 

کنش   ان ی فرهنگ  هاست سال از  استفاده  تج  ی هابا  جمله  از  خواهان  مختلف،  اعتصاب  و  تحصن  مع، 

 .به مطالبات خود هستند   یدگیرس

اراده  متاسفانه  مجلس  و  دولت  خواسته   ی ادر  به  پاسخ  فرهنگ   ی ها جهت  بازنشسته    ان یبحق  و  شاغل 

 .وجود ندارد 

مل  در پول  ارزش  سقوط  شاهد  گذشته،  ماه  ا  م یابوده  ی شش  دارد.  ادامه  همچنان  ناگوار    ن ی که  اتفاق 

  ی خارج  است یدر عرصه س  رندگانیگم ی خصوصا تصم   یاسیو س   یمسئوالن اقتصاد   یت یکفای ب   یجه ینت 

 .داشته باشند  گرید  ی با کشورها زیآمارتباط مسالمت  یدر عرصه  ی توازن  توانند ی بوده که نم

ا  ی هیبد  فزا  ط یشرا  ن ی است  شر  ی اندهی فقر  ملت  بر  فرهنگ  ران، یا  ف یرا  بازنشستگان،    ان، ی خصوصا 

مزدبگ  همه  و  تام   ل یتحم  انریکارگران  به  قادر  و  ن  یزندگ  یحداقل  ی ازهاین   ن ینموده  از  ستند یخود   .

د  وقا  گر یطرف  د تاسف  ع ی شاهد  به   م یهست   ی گریبار  ا   توان ی م  ژه یوکه  مدار  ی ناامن  جاد یبه  از    س در 

دانش ی الیسر   یهات ی"مسموم   قیطر و "  به  و  مسئوالن  معنادار  سکوت  که  کرد  اشاره    ژه یآموزان 

 .ست ین  ه یوجه قابل توج  چ ی رابطه به ه ن ی در ا ی تی امن یروها ین

اسفند،    ۱۶صبح روز سه شنبه    ۱۰ساعت    م ی کنی شاغل و بازنشسته دعوت م  ان یفرهنگ   ی از همه   لذا

  ند ی شرکت نما ل یذ  ی هابه خواسته  دن یدر تجمع جهت رس



ناامن  انیپا - به جو  بارز آن خشونت عر  ی دادن  نمونه  در مدارس که  با روش    یانی موجود  است که 

قرار داده و باعث گسترش    د یدانش آموزان و معلمان را مورد تهد   ی" جان و سالمتیالی سر  ت ی"مسموم 

 .شده است  ن یو اضطراب والد  ی نگران

بدانند که دانش آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و    د یبا  عی وقا  نی و عامالن ا  آمران

 .گذاشت  می تنها نخواه  فرزندانمان را یدردناک طیشرا  نی بازنشسته در چن

  یحقوق بازنشستگان در سال جار   یسازو همسان   یبند کامل رتبه   یاجرا��

  .بر نرخ تورم ی مبتن ۱۴۰۲در سال   یحقوق و مستمر  شیافزا ��

  یهمه معلمان زندان  یآزاد  ��

  و   ی اجبار  ی بازنشستگ  ا یانفصال، کسر حقوق،    نهیدر زم   ی بدو   ی هاات یه   ری اقدامات اخ  ت یمحکوم  ��

معلمان  معوقات  برگشت  و  شده  انفصال  معلمان  کار  به  شده    یبرگشت  حقوق  کسر    ش یافزا  ایکه 

 ها نشده است شامل آن  ی بند رتبه 

متعلق به آموزش    یو ورزش  یخدمات   ،یح یتفر  ،ی آموزش   یاعالم اعتراض نسبت به فروش فضاها  ��

 و پرورش 

 اند شده  ه بازداشت گذشت  یها آموزان که در ماهجهت دانش   ل یتحص ت یرفع ممنوع ��

تحق  ی برخوردها  ت یمحکوم  �� نهم    زیرآم ینامناسب،  در تجمع  روز  بازنشسته  بازداشت همکاران  و 

  زی عز  کسوتان ش یهمه پ ی فور یاسفند و درخواست آزاد 

م   ان ی پا  در خواسته   م یکنی اعالم  به  مناسب   ان یفرهنگ  ی هاچنانچه  آ   یپاسخ  سال  در  نشود،    نده یداده 

  .افت یادامه خواهد   یدرپی پ تجمعات ما بصورت 

  اسفند  ۱۶شنبه  تجمع: سه   زمان

 : تجمع ی هامکان 

  تهران: مقابل مجلس ��

  پرورشها: مقابل اداره کل آموزش  مراکز استان  ��

  ها: مقابل ادارات آموزش و پرورششهرستان  ��

 ران یا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 دخترانه  یهادر مدرسه  یعمد یهات یمسموم  جادیارتباط با ا معلمان در  ی کانون صنف ه یان یب*



چهارشنبه   صنف  اسفند،  10روز  زیر   معلمان   ی کانون  بشرح  ای  بیانیه  ا   ایران  با  ارتباط    جاد یدر 

 منتشر کرد: دخترانه  یها در مدرسه یعمد  ی هات یمسموم

  ت یت بهداشت مسمومو آدرس غلط دادن، وزار  ب ی از سه ماه انکار، تکذ   شی پس از گذشت ب   سرانجام 

در شهرها دختر  آموزان  دادستان کل، عمد   ی دانش  و  ا  افته یو سازمان   ی مختلف  را  حمله   ن ی بودن  ها 

 .کردند  د ییتا

ا  یی هاپرسش  کسان  نکهی مانند  چه  عامالن  و  آ  ی آمران  و  برا  ا یهستند  است  عموم   یقرار    ی افکار 

  اد یدر اصفهان را به    ی پاش  د یتلخ اس   عی وقا  ر،یخ  ا یشود    یارسانه   یر یگیپ   ج ی داده شود و نتا   ی حیتوض 

انجام    یاقدام  نکه ی ا  ینخواهند بود و انتظار برا  یمذهب   ون ی که جز افراط  یاه یاول   ن یو مظنون   آورد یم

  .د ینمای م را دور از ذهن  رد یپذ 

است    نی ا  یفرض قو  ک یاست.    سمیوترور یاز جنس ب   یسم  یها حمله   نیا  المللن ی ب  سیپل  فیبر تعر  بنا

  ن ی ب  یهراس اجتماع   جاد یا   قی" از طر   ی،آزاد یجنبش" زن، زندگ   یدستاوردها   یریگبازپس   ی پکه در  

  .هاست آن  یهادختران و خانواده 

نظام  ن یا   ت یواقع با حاکم شدن گفتمان  اقدامات    یبرا   نه ی کشور، زم  یاس یمداح بر نظام س -یاست که 

  ی برا   ی که قبالً در موارد   یی روها یشد. نفراهم    شتریب   ز یاز آن ن   ش یگرا در جامعه از پواپس   ی هادگاهید 

خود را صاحب    نوناک  افتند،یی عمل م  دانیاهداف کوتاه مدت به کار گرفته شده و م   ی به برخ  ی اب یدست

امن  دانند یم  یاصل  داردان یو م   اریاخت با  امن   دهند ی کامل جوالن م  ت یو  خاطر، سالمت جسم و    ت یو 

ه به  را  جامعه  مترصد    انگارند یم  چی روان  باورها   لیتحم و  کردن  حاکم  خود    انهیگراواپس   یو 

است که    یاری به اخت  آتشهمان    نی . ازنند ی کنار م  زیسابق خود را ن   ی برجامعه هستند و چه بسا روسا

 .حاکم را گرفته است  ی اسیو س   یاکنون دامن نظام اجتماع 

منتظر    د یو با  شوند یم مردود اعالم    یحکومت   یغات یتبل   یها از جانب دستگاه   یی هاه یفرض   نی چن  د یترد ی ب

باور کند   ی . اما اگر بناست افکار عمومم یاز زبان سردمدارنشان باش   ی شگیهم   یاشه یکل   یها همان جمله 

مسئول بدون    ی هاه دارد، الزم است دستگا  ی خود   ی روها یاز ن  ریغ   ی اقدامات متحجرانه منشائ   ن ی که ا

 :ند اقدام را فورا به اجرا گذار نیچند  ن،ی از ا شیاتالف وقِت ب 

آن    حایکرده و صر  یریگموضع   ی ستیاقدامات ترور  ن یا   هی شفاف و قاطع عل  ی نحوسران سه قوه به  .۱

 .را محکوم کنند 

  یباورها   نی ترق یحمله به عم  ،یمذهب   ون یآموز، با ظن انجام آن توسط افراطحمله به دختران دانش  .۲

ارزش  یفرهنگ  ،یاعتقاد  بنابرا   یو  است؛  رهب  نی جامعه  دارد،  جمهور ضرورت    ، یاسالم  یر 

متول  هی علم  یهاسردمداران حوزه  تمام  اعتقادات    یبرا  ن،ید   ی رسم  انیو  دامان  از  تحجر  شبهه  رفع 

برداشتن آن   ای   ی کنند. اگر کنار رفتن روسر  ی ریگ اقدامات موضع   نی ا  ه یشان، صراحتا برعلقبول   رد مو

م  ا  یبرا  شود ی باعث  تهد   مان یحفظ  کنند،  خطر  احساس  کود   د یمردم  آبروجان  حفظ  و  دختر    ی کان 

 .طلبد ی را م یترقاطع  ی ریگموضع  سم، یاز برچسب تحجر و ترور  شانن ید 



به ا  ییوقضا   یتی امن  یهم شده، اما دستگاهها   ریاگرچه د  .۳ موضوع ورود    نی اگر هم تاکنون ظاهراً 

با نکرده جد   د یاند،  طور  سر   یبه  ا   ع یو  منشا  ن یبه  آن  از  مهمتر  و  عامالن  شوند.  وارد  ء  موضوع 

ا  ی دتیعق  صاحبان  شناسا  ن ی و  را  ه   ییباورها  بدون  معرف  یامالحظه   چ یکرده  جامعه  البت   یبه    ه و 

با    ن ی ا  حات ی . توضکنند ی اقدام م  «یمل   ت یامن  هیواقعا » عل  یمشخص شود چه کسان   د یمجازات کنند. 

  .مجلس را که قانع نکرده است  ندگانیکم نماها تاکنون دست دستگاه

  ت یحراست آموزش و پرورش ضمن محکوم  ژهیو به و   ر یرش، شخص وزوزارت آموزش و پرو .۴

با حمله   نی ا  یرسم عمل  یگزارش  د یها،  اقدامات  برا   یاز  گذشته  ماه  سه  در  حمله   یخود  با  به    مقابله 

آنان است، ارائه کنند.    ی اصل  فیآموزان که از وظا مدارس و حفاظت از جان و سالمت روان دانش 

معلمان    یبرا  یبه جز برخورد و پرونده ساز  شان ف یدر شرح وظا   مشخص کنند که  د یبا  هاحراست  

  ر؟یخ  ا یدارد  ییجا  زیآموزان ن منتقد و معترض، حراست از جان دانش 

  یی هااعالم کند چه برنامه   ،ییقضا   یها ی ریگ یوزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم موضع و پ .۵

 ر مدرسه، خانواده و جامعه دارد؟ زنان و دختران د  ی ارزشمند برا  یگاهیجا  جاد یا ی در راستا

البته در  -  ترت یاهمکم   ار یبس   ی مسائل  ی که برا  ونیز یو تلو  وی راد   ژه یبه و  ،یرسم  یغات یتبل  یها دستگاه  .۶

مختلف، پخش    ی هاو صدها بار از شبکه  کنند یم   هی ته  ریها خبر و تفس ده   -کایو آمر   یی اروپا  یکشورها 

و    ح یاست ضمن تشر   ی ر دارند، ضرو  ی مرزبند   انه، یگرااپس تفکرات و  ن یبا ا   ی اگر به راست  کنند؛ یم

  .روشن کنند  زیآن را ن  یفکر ی ها شه یآن، ر ی ریگ یموضوع و البته پ ق یدق یروشنگر 

نهادها  ی جدا .۷ و    ی صنف  ی و نهادها   ن ی شهروندان به طور عام و والد   یتمام   ،یحکومت   یرسم   ی از 

شان و کل  فرزندان   ت ی برهم زنندگان امن  هیو عل   ی ر یگباره موضع   ن یدر ا  د ی به صورت خاص با   یمدن

 .الزم را انجام دهند   یو اعتراض   یجامعه، اقدامات قانون 

محکوم  رانیا  معلمان  یصنف   کانون دستگاه   نیا  د یشد   ت یضمن  مسامحه  و  در    یهااقدامات  مسئول 

  ی هاحمله  ن یبودن ا  افتهیو سازمان  یو اعالم عمد   رشیموضوع پس از پذ  نی و روشن ساختن ا  یر یگیپ

عمل   ی ستیترور  اقدامات  منتظر  دخترانه،  مدارس  فور   یبه  با    ی نهادها  ی و  مقابله  سطح  در  مسئول، 

پ   ح یصر   ی های ریگو موضع   ی ستیترور  اقدامات  اقدامات   ر یگیمطرح شده در باالست و به سهم خود 

 .خواهد بود  ز ین  یبعد 

 در مدارس دخترانه به سبک بشار اسد  ییایم یاستفاده مواد ش *

 .شده اند  یی ا یمیدانش آموز دختر در چند مدرسه ش  ۹۰۰از  ش یب  یر حکومت آما طبق

مواد ش  بر نوع  موجود  گزارشات  از    ییایم یاساس  شده  ا  کجور یاستفاده  غ  نی است.    ی انسان  ر یترور 

شدن دختران آنها    ییا یمیخواهد خانواده ها از ترس ش   یم  ت یدهد که حاکم  ی مدارس دخترانه نشان م

نفرستند  مدرسه  به  مدارسرا  در  دختران  اعتراض  ی.  ابتکار  د   ی که  که  کنند  نگران  را  اند    ر داشته 

انجام خواهند داد و مهمتر    نی معترض  هی را عل  یی ا یمیترور ش   ن یباز مدرسه ا  طیدر مح   یمراحل بعد 

آ  نکه یا اعترضات  ش   نده یدر  حمله  با  که  اسد  بشار  معترض  یی ا یمیهمانند  محالت  ها  ن یبه  سال    ی در 

 .دهد تواند انجام  ی هم بدتر از آن را م ت یحاکم نی دو هزار نفر را کشت ا ازش یب   ۱۳۹۲و    ۱۳۹۱



 .را بر پا کرد  ی در حلبچه صدام چه قتل عام ۱۳۶۷بخاطر دارند که در سال   همگان 

  ی روها یعمل را به ن ن ی توان ا یونم   ست یمستبد ن   یخارج از دست حکومت ها یی ای میاز مواد ش استفاده

  ی فتوا   یرهایزنج   یقتل ها   د ینفهم  یکه کس   یخاص رجوع داد. همانطور  ی علما  یفتوا   ایخود سر و  

.  د در مدارس هم روشن نخواهد ش  ی ستیعمل ترور  ن ی از کجا آمد! ا  ۷۵۲پرواز    کی که بود! فرمان شل

 .حکومت نخواهد شد  زمیاست ومقهور ترور ار یهوش ار یجامعه بس   یول

  مدافعان حقوق کارگر کانون 

 ۱۴۰۱اسفند   ۱۰

د * ای  اعتراضی  شماره  تجمع  اعدامخانواده یگرازسلایر  به  محکوم  زندانیان  دفتر  اینبار   های  مقابل 

 در تهران   هیی قوه قضا یعال وانید

چهارشنبه   اعدامخانواده  اسفند،  10روز  به  محکوم  زندانیان  تجمع   های  برپایی  د با  دفتر    وان یمقابل 

ن را بنمایش گذاشتند وخواهان توقف  شماره ای دیگراز سریا اعتراضیشا در تهران    ه ییقوه قضا  ی عال

 .بستگانشان شدند اعدام  

به اعدامتجمع اعتراضی خانواده درهمین رابطه:  زندانیان محکوم  قوه قضاییه در تهران   های  مقابل 

 برای چندمین بار 

چندمین  30روزیکشنبه   برای  خانواده   بهمن  از  جمعی  اعدامبار،  به  محکوم  زندانیان  به   های  دست 

اعدم     تجمع  خواهان  پالکاردها  وبرافراشتن  شعارها  سردادن  وبا  زدند  تهران  در  قضاییه  قوه  مقابل 

 .نکردن بستگانشان شدند 

ومستمراعتراضی    تجمع* بازنشسته  تام  رانیبگ   یکارگران  شوش   یاجتماع  نیسازمان  و    اهواز 

و هشتصد    ونیلیم   کی   زی )مبلغ ناچیکارمند  یدی ش،عیح نازل حقوق وعدم همسان سازنسبت به سط

 مقابل اداره تامین اجتماعی  گانیاز درمان را ی(  وعدم برخورداریهزار تومان

چهارشنبه   ومستمر  اسفند،  10روز  بازنشسته  تام  ران یبگ   یکارگران  و  اجتماع   نی سازمان  اهواز  ی 

دا دامنه  اعتراضات  ادامه  در  ساز   رشان شوش  همسان  وعدم  حقوق  نازل  سطح  به    ی د یش،ع ینسبت 

دست    گان یاز درمان را  ی (  وعدم برخورداریو هشتصد هزار تومان  ون یلیم   ک ی  ز ی)مبلغ ناچیکارمند 

به تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی در کالنشهر اهواز واداره تامین اجتماعی در شهرستان شوش  

 زدند.



 

مقابل سازمان    خزانه)موقوفه(  انینایمرکز ناب نسبت به واگذاری  انینایناب خانوادگی  یتجمع اعتراض*

 کشور  ی ستیبهز 

در    شان یها بزرگسال و کودک به همراه خانواده  ان ینایبو کم   انینایاز ناب   یجمعاسفند،  9سه شنبه  روز  

واگذار به  ناب   یاعتراض  خصوص  انینایمرکز  بخش  به  بهز   ،یخزانه)موقوفه(  سازمان    ی ست یمقابل 

 برگزار کردند.   ی کشور تجمع اعتراض



 

 منبع:کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 

 توسط وزارت اطالعات ر ینص  دانشگاه خواجه ان یو احضار دانشجو د یشروع مجدد تهد*

اخ   در افرا  ر یچندروز  جهت  دانشجوسرکوب   ش یدر  خواجه   ی ار یبس  ان ی ،  دانشگاه    ی ط   ر ینص  از 

 .اند احضار شده ی فردوس دان یاطالعات به ساختمان وزارت در م از وزارت  ییهاتماس 

و سپس    شوند ی م   یینشانده شده و بازجو   واریاحضار شده ابتدا رو به د   ان یاخبار واصله، دانشجو   بنابر

 .بدهند  یی دانشجو  ی هاو تجمع   ت یبر عدم شرکت در فعال  یمبن یای تعهد اجبار   د یبا

نداشته و عدم حضور دانشجو منجر به حکم جلب    یوجهه قانون   چگونه یه   یذکر است احضار تلفن   قابل

 . شود ی نم

 دانشگاه گلستان  یدانشجو یبرا  لیدو ترم منع موقت از تحص*

پ  یمهندس  یدانشجو   ادت یس  محمد  که  گلستان  دانشگاه  بازداشت    ۶۰حدود    تر،ش یبرق  در  را  روز 

  ل یانشگاه به دو تر منع موقت از تحصبلوا و آشوب در د   جاد یبه اتهام ا  یکرده بود، پس از آزاد   یسپر

 با احتساب در سنوات محکوم شد. 

 اینی حسن باقر یبرا بی تعق  یقرار موقوف*



  ، یسبزوار  می دانشگاه حک  یت یو علوم ترب   یگروه روانشناس   یعلم  ات یعضو ه   اینی باقر  حسن  یپرونده

ب مشهد احضار شده بود،  و انقال یعموم  یدادسرا  ۹۰۲  یشده و به شعبه   ق یاز دانشگاه تعل   ترش ی که پ

 صادر شد. ب یتعق   یقرار موقوف شانیا  یخاتمه اعالم شد و برا 

آموزش و پرورش به    یدر ادامه موج تازه فشارها  یتخلفات ادار  ئتی قاسم زاده به ه  زی احضار عز*

  یفعاالن صنف 

  ی نگو و سخ  ره یمد   ئت یزاده عضو ه   قاسم   ز یعز  ران یا  ی وارده بر کنشگران صنف   ی در ادامه فشارها 

ادار   ئت یبه ه   النی گ  ان یفرهنگ  ی کانون صنف قابل     الن یاستان گ   یتخلفات  فرا خوانده شده است.نکته 

ا ا   نی تامل  در  حقوق  ه یاحضار  ن یاست  منبع  گزارش  تار  ی فعال صنف  ن ی ا  ه یعل  ی به    اسفند   ۱۱  خ ی در 

  ئت ی سد هر  ی شده،به نظر م   ی زمان سپر  ن ی سال از ا  کی   نکه ی اشاره شده است و با توجه به ا  ۱۴۰۰

ادار ها   ی تخلفات  ماه  در  که  پرورش  و  و    ی بازوها  ر یاخ  ی آموزش  ها  استان  در  را  خود  سرکوب 

زاده    م قاس زیعز  ه یتازه عل  یپرونده ساز   ی کنشگران فعال کرده،تنها در پ  هی مختلف عل   یشهرستان ها 

 .بر آمده است 

ه  نامه  اتهام   ی بدو  ئت یدر  موارد  ذکر  »گزارش  ی بدون  شده  از    ز یعز  ی اآق  ه ی عل  ی نوشته  زاده  قاسم 

از    ه یابالغ   ن یواصل شده است.« بر طبق ا   ئت یه   ن ی به ا  ۱۱/ ۱۴۰۰/۱۲  خی در تار   یمنبع حقوق   ی سو

  ی برا  ات یه   ن ی در ا  ۸:۳۰ساعت     ۱۱/ ۱۴۰۱/۱۲قاسم زاده خواسته شده صبح پنج شنبه مورخ    ز یعز

رکت نخواهد کرد او  جلسه ش  ن یقاسم زاده گفته است که در ا   زیحضور رساند اما عز   حات یتوض   یداا

  ی ها  ات یه  ر یاخ  ی عدم حضور خود نوشته است:»از آنجا که در ماه ها  ل یدال  رامون یپ  ی ادداشتیدر  

ن  یمنافع پرسنل خود اقدام کرده و در ا   هی مختلف، عل  یتخلفات آموزش و پرورش در استان ها   ی بدو

چند از    یساندن معلمان، تن و تر  د یتهد   ی و در راستا   قه یسل  ت یراستا بر خالف قانون و بر اساس حاکم 

انفصال سه    ی و خانم بداغ  ی نام  روزیپ  ان یآقا   فیهمکاران از جمله معلمان شر )خوزستان: هر کدام 

از    شیپ   ی شستگ: بازنن ی)قزو رکیز  م ی( خانم مر ل یسال از سنندج به اردب  ۲  د ی)تبع  یماهه( لقمان افضل

شهد: اخراج از آموزش و پرورش(  )بوشهر و م  ی و عاتکه رجب  ی سال ( و محمود مالک   ۲۱موعد با  

گ  استان  در  و  است  کرده  سا   النیاقدام  ها  ریو  ا  ی استان  هم  مختلف  ئت ی ه  نی کشور  از    یهمکاران 

  ن یبه ا   عتراض در ا  نجانب ی،فراخوانده،ایقانون  ری و غ   ی واه  یگوناگون را به بهانه ها   ی شهرستان ها

  ی و با عنوان کل  یودن موارد اتهامجلسه بدون مشخص ب  نی در ا  ،حضور یقانون   رینامبارک و غ   ه یرو

فرصت   حات«ی توض  ی»ادا تنها  ساز  ح یتوض   ی برا  یرا  پرونده  جهت  در  و    شتریب  یها   یخواهان 

لباس  ت یمشروع  در  شکنان  قانون  رفتار  به  م   ٫دادن  ا  یقانون  در  و  نخو  نی دانم  شرکت    اهم جلسه 

  نهاد موظف است بر اساس  ن یکرده :»ا   حی تصر  النیگ ان یفرهنگ ی کانون صنف ره یمد  ئت ی .عضو هکرد 

شده »هیأت هاي رسیدگي به    ح ی که در آن تصر   ی به تخلفات ادار  یدگیرس  یینامه اجرا  نیی آ  17  ماده

تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي الزم، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابالغ و  

با    قیطور دق  هرا ب  نجانب ی ا  یارد اتهامپس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند« مو

نما  مشخص  ط  د یمصداق  شر  یا   حهیال   یتا  معلمان  و  کشور  مردم  استحضار  به    ی م  رانیا  ف یکه 

نها  را   یی رسد،قضاوت  از  فارغ  ا  یرا  نظر  افکار عموم   ئت ی ه  نی و  معلمان حق    یبه  و  آزاده  مردم 

 «.بسپرم  ران یطلب ا



عدم    رامون یقاسم زاده پ   ز یپاسخ به نامه مکتوب عزذکر است آموزش و پرورش چابکسر در    ان یشا

  ت یمحروم  ل یمستندات را دل  ی ،عدم بارگزار۱۴۰۱ماه    ی د   ۱۱  خ یاو، در تار   یبرا   ی اعمال رتبه بند 

بند   یفعال صنف   ن یا رتبه  ا  یاز  به  اعتراض  در  قاسم زاده  که  و    ی قانون  ریغ   ی ادعا  نی عنوان کرده 

چاب  ع ییتض پرورش  و  آموزش  توسط  خود  احقوق  نامه  تار  ی کسر،  به  کل    ،به ید   ۲۴  خ ی را   اداره 

و پرورش    ،آموزشیبودن مصوبه رتبه بند   ینگاشته است و با توجه به قانون  النیآموزش و پرورش گ

  خود در حق    ی از قانون ندانسته و خواهان اعمال رتبه بند   ی و مورد   ی ا  قه یسل   ر یتفس  ی برا  صالح یرا ذ 

  ی او از سو  ه یعل  یپرونده ساز  د ینشده،بلکه موج جد   ی او توجه  یخواسته قانون   ن یشده که نه تنها به ا 

 .شروع شده است  النیآموزش و پرورش گ ی تخلفات ادار ئت ی ه

و سرکوب    دها یضمن محکوم کردن موج تازه تهد   ران یا   انیفرهنگ   ی صنف   یتشکلها   ی هماهنگ  یشورا  

دعوت    یقانون   نی مواز  ت یدست اندرکاران امر را به رعا   گر ید   ،باریفعاالن صنف  هی عل  یحکومت  ی ها

  ی عرصه مطالبه گر   ،یقانون  ریغ  یدها یتهد   نیهرگز با ا  یکند که فعاالن صنف  یم  حی کند و تصر   یم

ناموجه،    ی ها   است یو س  ی نامناسب آموزش  ی ها  ه ی را ترک نخواهند کرد و در اعتراض به رو  ی قانون

 اعتراض خود را همچنان افراشته نگاه خواهند داشت. یصدا

سه    یبرا  ش یپ   یلحظات  ران یا  ان یفرهنگ  ی صنف  یتشکلها  یهماهنگ   یشورابازرس    ی می ابراه  جعفر *

 .آمد  یروز به مرخص

ها  یهماهنگ  یشورا مرخص   دواریام  ران یا  انیفرهنگ   ی صنف  یتشکل  به    نی ا  یاست  سرافراز  معلم 

 .معلمان منجر گردد  یفعال صنف  ن یکامل ا  یآزاد 

در سراسر    یو  کنشگران صنف  یزندان  معلمانخواهان مختومه شدن پرونده همه    نی شورا همچن  نیا

 کشور است. 

  آمد ی درمان یبه مرخص ن یاز زندان او ی میجعفر ابراه در همین رابطه:

زندان   ی میابراه  جعفر شورا  یمعلم  بازرس    ی ساعات   رانیا  ان یفرهنگ  ی صنف  ی تشکلها  یهماهنگ  یو 

 .آمد  ی درمان ی به مرخص ش یپ

معلمان و کارگران    گرید   و   ی میو شرط جعفر ابراه   د یقی ب   ی زاد خواستار آ  ران یآزاد کارگران ا  ه یاتحاد 

 .است  ی اسیس  ان ی زندان یو تمام   یزندان

 ۱۴۰۱اسفند  ۱۰ -ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

 رانیا  سندگانیپن از کانون نو  یشعبه  35از  شیب  ت یحما*

انجمن  آزاد   ی هاشبکه  شادباش  با  )پن(  گنج  ،یران یا   سندگانینو   ی قلم  ر  ی آرش  خندان و    ، یمهاباد ضا 

 است  رانیا سندگان یکانون نو یاعضا  گر ید  یخواهان آزاد 

به کانون    ی اپیپ  ی هاورشیخواهان توقف    ی رانیانجمن قلم )پن( از مقامات ا  ی جهان  یشعبه 35از    ش یب 

 .شدند  ران یا  سندگانینو 



  یاه ی انیپن با انتشار بو قلم    انیب  یآزاد   از شبکه   گرید   یشعبه 35و    کا یقلم )پن(، پن آمر  یانجمن جهان  

آزاد  گنج  ،یرانیا  سندگان ینو  ی مشترک  خندان   یآرش  مقامات    ،یمهاباد و رضا  از  گفتند  شادباش  را 

توقف    رانیا با  نو  یاپیپ   ی هاورشیخواستند  کانون  پ  ران، یا  سندگان یبه  سانسور    شتازیکه  با  مبارزه 

 .کانون را آزاد کند  نی ا ی زندان  ی اعضا گریاست، د 

 :آمده است  ه ین ای ب  نیدر ا 

گنج  یآزاد   خندان   ی آرش  رضا  م  یمهاباد و  نوشتن،    د ینبا   یانسان   چ ی ه  م؛یی گوی شادباش  »جرم«  به 

  یی است که روند قضا  ی خرسند   یه یما   نی چنمخالفت با سانسور در زندان باشد. هم   ا یکتاب    کیترجمه  

د  نو  ی اعضا   گر یبرضد  ب   ران، یا   سندگان یکانون  محاکمه  در    ،ید یم ع  دایآ  وجه ی ازجمله    ۱۹مقرر 

حضور در خط مقدم    ل یدهه است که به دل  ن یچند   رانیا  سندگان یمتوقف شده است. کانون نو  ه،،یفور

بوده    ت یحاکم  یوقفه ی ب   ی هاورش ی و    ت یضرب آزارواذ   ر یو مبارزه با سانسور ز  ان ی ب  یدفاع از آزاد 

ا ما  نظر  به  پ   وستهی پ  یها سرکوب   نی است.  ا   سندگان ینو  ی اپ یو  حملکا   ن یعضو  درواقع  به    ه نون 

تا    ن ی ا  ت یموجود  است  بلند   ی کیتشکل  مدن  ی صداها  ن ی تراز  عرصه  ی جامعه  را    ران یا  ات یادب  ی و 

 .خاموش کند 

  ی اعضا   ییو بازجو  ت ی به آزارواذ   رانیکه مقامات ا  می قلم )پن( خواستار  یجهان   یشبکه   ی ما اعضا»

اند  زده  سندگانی نو  نی به ا  یاس یبا مقاصد سرا که    یاتهامات  ی دهند، تمام  انی پا  رانیا   سندگانیکانون نو 

عل  دوشرطیقی ب و  شمارند،  ک  یاسداله  ی باطل  کنند.    ی مهتد   وان ی و  آزاد  بند  از  ا  افزونرا    ن، ی بر 

تمام   ی بستگهم  با  را  م  رانیا  سندگان ینو  یخود  توقف جر  می کنیاعالم  به   د یشد   انیو   ی دهیدرازاکشو 

  ی های ر یاز دستگ  یحاک  ی انیجر  م؛ی را خواستار  ت یخالق  کوشندگان عرصه   گر یو د   سندگان یسرکوب نو 

محروم با  اغلب  که  وک   ت یبازدارنده  و  خانواده  با  تماس    ، ییبازجو   یانه ی وحش  یهاوه ی ش  ل،یاز 

و    یفور   یاند. ما آزاد همراه بوده   یپزشک  یهادر مراقبت   یانگارحرمت در بازداشتگاه و سهل هتک 

  ان یو ب  شهیاند   یآزاد   زیآمدرخواست مسالمت   لیدلکه به   می اررا خواست  یسندگانینو   یتمام  دوشرطیقی ب

جامعهشده   ی زندان از  و  نهادها  ی جهان  ی اند،  م   چون   یاچندجانبه   ی و  متحد  ملل  به    م ی خواهی سازمان 

د   سندگان ینو  ت یوضع ا  ت یخالق  یکوشندگان عرصه   گریو  در  گرفته   ریز   رانیکه  قرار  اند  سرکوب 

 « .نشان دهند  ژه یو  یتوجه 

  ماه ک یشد و   ریدستگ ۲۰۱۹دسامبر   ران،یا   سندگانیکانون نو   ن یش یپ   ی و مترجم و منش سندهینو  ،یگنج 

به اتهام    ه یسور   ینقش کردها در جنگ داخل  درباره   یترجمه کتاب   لیدلبه   ۲۰۲۰بازداشت بود؛ دسامبر  

عل  به    ت یامن   ه یاقدام  تجد   ۱۱کشور  درخواست  رد  با  و  زندان محکوم شد،  اکتبر    در  ، او  دنظر یسال 

از    یابه شمار گسترده   یاعالم عفو عموم   یگذراندن دوران حبس به زندان رفت. در پ  یبرا   ۲۰۲۱

آزاد   ۲۰۲۳  ه یفور  ۱۱در    ان،یزندان غ  دوشرطیقی ب   یشاهد  رجا   یرمنتظره یو  زندان  از    شهر یی او 

و    ران،یا  سندگانی کانون نو  رانیدب   ئت ی گر و عضو هو پژوهش   سندهینو  ،ی. رضا خندان مهاباد می بود 

سال حبس محکوم شد و از    ۶به    ۲۰۱۹در سال    کا، ینوشتِن پن آمر  یآزاد   ی زه یاز برندگان جا  ی کی

از    دوشرط یقی که ب  ۲۰۲۳  ه یفور   ۱۵درمان( در زندان بود تا    ی کوتاه برا  یاجز دوره )  ۲۰۲۰اکتبر  

آمر پن  شد.  آزاد  کرج  حقوق   کا یزندان  مرکز  دادخواستو  والنبرگ  رائول  و    ن ی ا  ی برا  ی بشر    ۲دو 

کرده    می سازمان ملل تسل  ی خودسرانه   یهابازداشت   ی کاربه گروه   ران یا  سندگان یکانون نو  گر یعضو د 



را ناعادالنه و ناقض حقوق    ی مهاباد و خندان   یگنج   ت یخود محکوم   یه یان یبودند؛ و سازمان ملل در ب 

 .شد آن دو را خواستار  یفور  ی شمرد و آزاد  المللن ی بشر آنان و حقوق ب 

کارگر  سندهینو   ،یمهتد   وان یک  فعال  و  مترجم  نو   ی و  کانون  عضو  مه    ران یا  سندگان یو    ۲۰۲۲در 

عل دارد.  زندان  سال  شش  حکم  اکنون  و  شد  منش  ،یاسداله  یبازداشت  و  کانون    یکنون   ی شاعر 

)تهران    ه یبه زندان فشافو  ی روز بازداشت انفراد   ۳۱و پس از    ر یماه نوامبر دستگ  ران،یا   سندگانینو 

جا بوده  بازداشت در همان   یِ رقانونیغ  د یاتهام و با تمد   می( منتقل شد. او از ماه دسامبر بدون تفه بزرگ

شهرت    ن یآن به صدور احکام سنگ   یاند که قاض ارجاع کرده   یااو را به شعبه   پرونده   ی تازگاست و به 

  .دارد 

  قه یوث  د یقبه   ه یژانو   لیدر اوا   و   ر یدسامبر دستگ   لی در اوا   ی و روزبه سوهان   ی د یعم  دایآ   نه،یآد   رضا یعل 

باشد برگزار نشد و    هی فور   ۱۹که بنا بود در    ید یآنان باز ماند. محاکمه عم   ی هاآزاد شدند اما پرونده 

و سپس    ر یدستگ  ز ین   ران یا  سندگان یاز کانون نو   ی گر ید   ی فعال متوقف شده است. اعضا  ییروند قضا

  ئت یه   ن یش یشاعر و عضو پ   ان،یمله آتفه چهارمحالحکم آزاد شدند؛ ازج  یاجرا  ق یبا تعو  ای دوشرطیقی ب

حکم    یاجرا   قیماه زندان محکوم شد و اکنون با تعو   ۸سال و  ۲و به    ریکه در ماه اکتبر دستگ  ران یدب

آن  است.  شده  عل  یاسداله  شایآزاد  با  یاسداله  ی )خواهر  همراه  مه    یمهتد   وانیک   همسرش (  ماه  در 

او را    شیاتهامات رها نشده است و هفته پ   د یشد اما هنوز از ق  آزاد   قهیوث   د یو در ماه اوت به ق   ریدستگ

 .به دادگاه فراخواندند 

آزاد   آمر  یفهرست  پن  م  کایقلِم  ا  دهد ی نشان  باالتر   رانیکه  نو   نی با  روشنفکران    سندگانیشمار  و 

هنرمندان    گریو د   سندگانینو   ی ریشمار دستگ   ۲۰۲۲چهارم را دارد. در سال    یدر جهان رتبه   یزندان

 .شدت باال رفته است کشور به  ن یدر ا

 :هی ان یب  ی امضاکننده یها شعبه 
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