
 1401اسفند ماه  15اخباروگزارش های کارگری 

 ۱۴۰۱اسفندماه  - ۱۶ انیفرهنگ یتجمع اعتراض ی انیپا ه یان یب -

  یهماهنگ  یاز فراخوان تجمع شورا ت ی معلمان استان بوشهر در حما  ی کانون صنف ه یان یب -

 م یکن ی. مت یحما ز ی نفت ن ی مانی اعتراضات کارگران پ یسازمانده  یفراخوان ما کارگران شورا نیز اا -

 اسفند  15شنبه دولیست مسمومیت زنجیره ای دانش آموزان در روز  -

 اصفهان  ی به دانشگاه علوم پزشک یی ایمی ش یحمله  -

 مشهد  دخترانه  یاو حرفه  ی به خوابگاه دانشگاه فن یی ایمی ش یحمله  -

 ز ی دانشگاه تبر ینفر در خوابگاه شهدا  ۹  تیمسمو  -

 ی لیحقق اردب به دانشگاه م یی ایمی ش یحمله  -

اعتراض  - محکوم   یپرفورمنس  مسموم  ییایمی حمالت ش  تیدر  دخترانه؛    یالیسر  یهات ی و  مدارس 

 ی دانشگاه بهشت یمقابل کتابخانه مرکز

 ی در مدارس دخترانه؛ دانشگاه بهشت یال یسر یهات یچسباندن پوستر در اعتراض به مسمو -

زن،  - جهانی  روز  آستانه  دانشجودر  اعتراض    ان یتجمع  تفکدر   یکتابخانه   یالب   ی تیجنس  ک یبه 

 ی دانشگاه بهشت ؛یمرکز

با  هفتمین    - خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه 

مقابل تجمع  در  برپایی  های  یا  استان  مخابرات  شرکت  مرکزی  شرقی   ساختمان    آذربایجان 

 یزد و  کرمانشاه  کردستان،خوزستان،  وی،رض  خراسان تهران،، ایالم   أصفهان،  ، البرز ،وغربی

ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل     تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت   -

 دومین روز در هفته جاری  استانداری برای 

 مقابل ساختمان آموزش و پرورش  اصفهان یخدمت  دیمعلمان خر  یتجمع اعتراض -

 مقابل استانداریتجمع اعتراضی پرستاران قزوین  -

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  زی کارکنان اورژانس تبر  اعتراضی  تجمع فراخوان  -

اورژانس   ایستاده  اعتراض   - نسبت    کارشناسان  معوقات    تبریز  پرداخت  عدم  استانداری  به  مقابل 

 آذربایجان شرقی 

 ه دادگاه بازداشت شد صادق صداقت معلم بازنشسته اهل شهرستان داراب فارس پس از مراجعه ب  -

 ی تیامن  یانضباط یته یحاصل کم  لیاز تحص تی دو ترم محروم -

 دانشگاه تهران کی دانشکدٔه مکان ر یبر اتفاقات اخ ی نگاه -



 آسانسور  ن یکابیک کارگر در أصفهان زیر جان باختن   -

 ******* 

 ۱۴۰۱اسفندماه  - ۱۶ انیفرهنگ یتجمع اعتراض ی انیپا ه یان یب*

 رانی ا  فیو مردم شر   یگرام  انی فرهنگ ز،یعز  آموزان دانش

ناکارآمد سال   ران،ی ا   انیفرهنگ   یصنف   ی هاتشکل  ی هماهنگ  ی شورا �� به    ت یحاکم   ی هاست که نسبت 

مشاهده    ر ییاز تغ   یانشانه   چی هشدارها، ه   نی ا  رغم ی اما عل  دهد ی آموزش و پرورش هشدار م  ینه یدر زم

 .شود ی نم

  ن ی از ا  یگر یبخش د   می_دانش_آموزان، شاهد آن هست ت یومبا عنوان #مسم   رانیآنچه امروز در ا ��

ا  ی ناکارآمد  حوزه   نی و  در  مراقبت   ی تی امن  یبار  ا  ی اجتماع  ی هاو  و  حال  نی است،  که    ست ی در 

بهانه   ی اسیهاست ساختار س سال به  امن   یحاکم،  معضالت موجود سرپوش گذاشته    ریبر سا   ت یوجود 

  .است 

تعدا  یگستردگ �� و  تهاجم  مورد  زمدارس  آسدانش  اد ید  م  ده،ید   ب یآموزان  پروژه    دهد ی نشان  که 

آنکه    ژهیواست. به   د یبه شدت مورد ترد   ت،یحاکم  ک یدئولوژیوابستگان ا   یاقدامات خودسرانه از سو 

ه موثر  چی تاکنون  جلوگ   ی اقدام  جهت  مح  ی ریدر  به  تهاجم  خوابگاه   طی از  و    یی دانشجو  ی هامدارس 

نگرفته  فرهنگ   صورت  اگر  اجتماعو    انیاست.  مختلف  ا  ی اقشار  مقابل  س  ن ی در  به    ک یستماتیتهاجم 

نکنند،   مقاومت  آموزش  مراتب خشونت   نا یق یساحت  به  اعمال  خواه   یبارتر شاهد  جامعه    م یدر سطح 

  .بود 

  ت یآموزان از حاکمدانش  یسازبار مسموم از رفتار خشونت   یر یشگیبه منظور پ   یهماهنگ  یشورا ��

ه   خواهد یم فعاالن    ی اتیبه  س  ی صنف  ،یمدن از  همراه جمع  یاس یو  به  اسات   ی مستقل  و  پزشکان    د یاز 

مدارس بدهند تا    یسازت یموضوع مسموم   یجانبه همه   ی اجازه بررس  یبشرحقوق   ی متخصص و وکال

 .رسانده شود  رانیآن به اطالع مردم ا ی جه یو نت   ی به صورت شفاف بررس هات یو واقع  ق یاحق

 :شود ی شرح اعالم م ن ی و جمع حاضر به ا  انیفرهنگ ی نفص  ی هاتشکل ی هادر ادامه، خواسته  ��

معترض  -۱ و   ت ی حاکم  ن،ی ما  قضا   ی تیامن   ی هادستگاه   ژهیبه  شهروندان،    یی و  جان  حفظ  مسئول  را 

و    ک یولوژ ی سرکوب ب  ه دادن ب   ان یخواهان کنترل اوضاع و پا  عا یو سر   م یدانی آموزان و معلمان م دانش

 .م یموزان هست آدانش  ژهی جان شهروندان به و  د یتهد 

ا  -۲ پروپاگاندا به    ی هاو از دستگاه  دانند ی افتخار خود م   ن ی در کنار مردم را بزرگتر  ستادن یمعلمان، 

  .اقشار جامعه بردارند  ر یمعلمان و سا ان یم  یافکنکه دست از تفرقه  خواهند ی م ما یصدا و س  ژه یو

معلمان    یژه یصرف و و   ی شتیمع را به مطالبات    ان ی که مطالبات فرهنگ  م یخواه ی م  ت یما از حاکم -۳

  .انسان است  ی است که متضمن اصل آزاد  ی نیقوان  یما اجرا  ی خواسته  را یندهند، ز ل یتقل



رو  رانی ا   ان یفرهنگ   یصنف   ی هاتشکل  ی هماهنگ   ی شورا -۴ با  رابطه  از    ی ه یدر  خارج  و  ناصواب 

و   دایاک   ت یه حاکم آموزش و پرورش ب  ی و در قالب آن فروش مدارس و اموال عموم ی هنجار مولدساز

 .دهد ی هشدار م  حا یصر

 .متعلق به مردم را به حراج بگذارد  ی بداند که حق ندارد اموال عموم د یبا   ت یحاکم

از مسئوالن م-۵ ب   م یخواه ی ما  ا  ش یکه  نام  ی معلمان را ملعبه   نی از  از    ی بند رتبه   مون یطرح  نکنند و 

 .دست بردارند  ی بند رتبه  ی در اجرا ی راخالقیغ  یو حت   ی رقانونیغ  یرفتارها 

را به مثابه دستگاه سرکوب    ی به تخلفات ادار  یدگ یرس  ی هاات یه   د ینبا  ت یکه حاکم  م یکنی م   د یما تاک   -۶

  .رد یکارکنان و کارگران به کار بگ ه یعل

آماده کند. لذا هرگونه سواستفاده    ی زندگ  ی متناسب با دانش روز، کودکان را برا   د یبا   ی برنامه درس -۷

  .م ی کنیرا به شدت محکوم م ک یدئولوژیو ا   یاس یس  ،یقق اهداف جناحتح  ی از کودکان برا

حاکم  -۸ از  دانش   م یخواه ی م  ت یما  به حبس  کانون که  در  ترب  ی هاآموزان  و  و    ان ی پا  ت یاصالح  دهد 

دانشجو را آزاد کند و دانش   یآموزان زندانمعلمان و دانش  و معلمان    یدار، زندانستاره   انیآموزان و 

  .را به کالس درس برگرداند  ی شده، منفصل از خدمت و زندان د یاخراج شده، تبع

  ش یما محقق نشود اعتراضات ما با قدرت ب  یحداقل  یها که خواسته   ی تا زمان  میکن ی م  د یتاک  انیدر پا ��

 .ادامه خواهد داشت  شه یتر و متحدتر از هم

  رانیا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ۱۴۰۱اسفند   ۱۶

  یهماهنگ  یاز فراخوان تجمع شورا ت ی معلمان استان بوشهر در حما ی نون صنفکا ه یان یب*

 استان بوشهر  فی، مردم شر ی گرام همکاران 

پ  سالهاست  معلمان  حاکم   شرویکه  اجرا  ت ی،  به  اساس   ی را  ح   یقانون  پرورش    ی  طهیدر  و  آموزش 

 خواهد شد  ز یعز  رانیا ی ملک و ملت و آبادان  ی بقا   هیخواند که ما  یفرام

ح   نی تر  شاخص  در  س   ی   طه یقانون  اصل  پرورش  و  اساس   یآموزش  قانون  تعب  یام  به  که    ر یاست 

 . باشد  ی م زی ن  یاصول قانون اساس  ن یرتریناپذ  ر یحقوقدانان از تفس

 ... گانیآموزش را ل یوسا ن یکند به تام  یرا ملزم م  ت یاصل حاکم نی در ا قانونگذار

  ی ، لوازم ورزش  شگاهی ، کتابخانه ، آزما   ریتحر، لوازم ال  ی آموزش  ی شامل فضا  گانیآموزش را  ل یوسا

 .باشد  ی مناسب و ....م ه ی، بهداشت و تغذ 

قانون و    ن یننمود بلکه با عدول از ا  ن یهمگان تام  یآموزش را برا   لینه تنها وسا  ت یسالها حاکم  نی ا  در

 . تر نمود  ق یشده را روز به روز عم جاد یا  ی ،شکاف طبقات یآموزش به بخش خصوص  یواگذار



حداقل    ن یهستند و ناتوان از تام   ختهیتورم افسار گس   بانیکه مردم دست به گر   یروزها در حال  نیا ��

 . آموزش و پرورش رو نمود  ی خود برا  اهیس  ی از برنامه   ی د یبرگ جد   ت ی، حاکم ی زندگ حتاج یما

هل  چ  ی عن ی  ی جهان  ن یانگ یدرس دانش آموزان ما  دو برابر از م   ی کالسها   ی ت یکه تراکم جمع   ی حال  در

  ی آموزش  یو بودجه خود اقدام به فروش مدارس و فضاها   یجبران کسر   یباشند ، دولت برا   ی نفره م

 . نموده است 

 ست یدوتا ن   یک یبر سر آموزش و پرورش   خته یر  ی اما بالها ��

غم    کباره یخود و دانش آموزانشان داشتند به    یبرا   یو آموزش   ی تا امروز معلمان مطالبات ماد   اگر

  د یجان از راه رس

  ی ما از هر مطالبه ا  ی بحق است که جان و روان دانش آموزان برا  ر یاخ  یال یسر   یها   ت یبا مسموم  و

 . تر باشد  ش یبا ارزشتر و  پ

نبود جز داغ و درفش ، اتهام    ی زیمعلمان چ   یشی اند   کیو ن   ی دغدغه مند   نی رهگذر پاداش ا   نی در ا  اما

 . ریو تکف

تر   ن ی دتریجد   در آور  دادگاه  ن یو شوک   ، قانونمندتر  ی کی  یادار  حکم  شر  نی از  معلمان    نی تر  ف یو 

 .استان بوشهر را از ادامه خدمت انفصال )اخراج( نمود 

  ی #محمود_مالک   ی امر جناب آقا  ن یمسئول   ت یدرا  ی همکاران و اندک  ت یبا حما  م ی دار  د یگرچه ما ام  ��

 .شوند معلم بهرمند  ن ی ا یبه کار بازگردند و دانش آموزان از تخصص باال   عتریهرچه سر

ا�� نه  ن ی در  و  به معروف  امر  بعنوان شهروندان مسئول   ی راستا جهت   ، منکر  کانون    ریپذ   ت یاز   ،

  ان یکند همگام با فرهنگ  ی شاغل و بازنشسته را دعوت م  انیفرهنگ   ی معلمان استان بوشهر تمام  ی صنف

 ند یروز سه شنبه شرکت نما  یسراسر کشور در تجمع اعتراض

 10زمان: سه شنبه ساعت 

 : بوشهر درب اداره کل آ و پ   مکان

 ها درب اداره آ و پ شهرستان   شهرستان

اا* شورا  نیز  کارگران  ما  پ  ی سازمانده   یفراخوان  کارگران  ن   ی مانی اعتراضات  .  تیحما  ز ینفت 

  .میکنیم

تجمعات بزرگ سراسر  دانش ما  هم هست.  جواب  کارگران  ما  قرمز  روز شانزدهم    یآموزان خط 

 .اسفند است 

 ی_آزاد ی_زن_زندگمی کش یتا_نفس_م#



  ۱۶شنبه  با درخواست تجمع در روز سه   ران یا  ان یفرهنگ  یصنف   یها تشکل  یهماهنگ   ی شورا  فراخوان

 اسفند 

 :گرمعلمان ارجمند و کنشگران مطالبه ��

  تر ی واتساپ، توئ  نستا،ی خود )ا  ی در صفحات مجاز  یهماهنگ  یلطفا با باز نشر پوستر فراخوان شورا  

با اطالع رسا  تلگرام(  آموزش و مطالبات    م ی جهت دفاع از حر  یسراسر  ی گسترده، به همبستگ  ی نو 

  .د یرسان  یار ی ر، یآموزان دختر در سه ماه اخدانش  ت یاعتراض به مسموم  ژه یبرحق معلمان به و

  ...را من چشم در راهم تو 

  :زمان تجمع�� 

 صبح  ۱۰اسفند، ساعت   ۱۶  شنبهسه

  :تجمع  یها مکان ��

  تهران: مقابل مجلس -

 پرورش ها: مقابل اداره کل آموزش  مراکز استان  -

 ها: مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان  -

 اسفند:  15شنبه دولیست مسمومیت زنجیره ای دانش آموزان در روز *

 دخترانه خانزاد آمل رستان یدب

 مشکیاند  معلم  دخترانه   رستان یدب

 تکاب     یاعتصامن یدخترانه پرو مدرسه 

 دهلران  اجر و اروند ه  ،ییعصر دانا  ،یکبر  ه جیمعرفت، خد  ، یهقرمدارس دخترانه 

 دیواندره  مدارس

 سلماس    یمدارس کوثر و نمونه دولت 

 مقبل ال یمدرسه ژو مدارس دخترانه سنندج از جمله شاهد 

 شاندرمن ماسال 

 یک مدرسه شوش 

 قوچان دخترانه عطارمدرسه 

 شهرکرد    یدخترانه مولو مدرسه 



 ر کنگاو ه یضوان و سم مدارس ر

 دبستان دخترانه هدف گرگان 

 ( مهاباد درشهرستان    س یشهر تازه تاس)گوگتپه مدرسه دخترانه صبا 

 مدارس گیالن غرب 

 الرستان  الزهرا مکتب مدرسه 

 دخترانه شاهد در استان لرستان مدرسه 

 ماکو   م یدخترانه مر مدرسه 

 مرند    هی دخترانه رقمدرسه 

 ن وا یمرمدارس 

 مشهد  17را در مالصد  ی علوم و معارف اسالم

 مدرسه دخترانه متوسطه دوم اژدر افشار در منطقه طرقبه 

 ریمال  یدرسه دخترانه ا یک م

 شابور ی ن  یمدن و  ان یامام یها  رستان یدب

 ن ی و فاطمه هرس  یمدارس دخترانه عبدالرضا کرم

 دخترانه همدان یک هنرستان 

 اصفهان  یبه دانشگاه علوم پزشک یی ایمی ش یحمله *



 

اخبار واصله  بنا  دانشجویان کشور(بر  دانشگاه    الد یمخوابگاه    شی پ  یساعات    )کانال شوراهای صنفی 

پزشک حمله   ی علوم  مورد  دانشجو   یی ا یمیش   یاصفهان  حاضر  حال  در  گرفت.  خوابگاه    انیقرار  از 

 آمدند  رون یب

 .ست یدر دست ن ن یاز تعداد مسموم  یق یاطالع دق هنوز

 ۱۴۰۱اسفند ۱۵

 مشهد  دخترانه  یاو حرفه  ی ه فنبه خوابگاه دانشگا یی ایمی ش یحمله *

حوال  بامداد  دانشجو   ک یساعت    ی گذشته  فن   یی خوابگاه  حرفه   ی دانشگاه  مورد    یالزهرا  ی او  مشهد 

منتقل    مارستانیبه ب   انیاز دانشجو  یقرار گرفت. آمبوالنس در محل حاضر شد و تعداد   ییمایش   یحمله

 .شدند 

 ۱۴۰۱اسفند  ۱۴

 ز ی نشگاه تبردا ینفر در خوابگاه شهدا  ۹  تی مسمو*



واصله    بنا  اخبار  کشور( بر  دانشجویان  صنفی  شوراهای  امروز،    ی حوال  )کانال  اسفند،    ۱۵ظهر 

نفر از    ۷حمله    ن یا  یقرار گرفت. ط   ییا یم یش  یمورد حمله   زیدانشگاه تبر   یشهدا  یخوابگاه دخترانه 

 .قل شدند منت مارستان یشده و به ب ت ی نفر از کارکنان خوابگاه دچار مسموم   ۲و   ان ی دانشجو

دل  یسرپرست   شود ی م   گفته آمبوالنس را، مسمو  لیخوابگاه  نفر از سلف عنوان    ییغذا  ت یحضور  دو 

آتش  آمبوالنس،  بر حضور  اما عالوه  است.  پل   ینشانکرده  در صحنه    ۷تا ساعت    ز ین  سیو  عصر، 

 حضور داشتند. 

 ی لیبه دانشگاه محقق اردب یی ایمی ش یحمله *

واصله  بنا  اخبار  شوربر  کشور( )کانال  دانشجویان  پا   یدانشکده  ش یپ  یساعات   اهای صنفی    ی ه یعلوم 

نخست برق ساختمان قطع و    شود ی قرار گرفت. گفته م   یی ایم یش  یمورد حمله   ی لیدانشگاه محقق اردب 

 .خاموش شد و گاز در هوا منتشر شد   هیتهو 

 .حال حاضر آمبوالنس در محل حاضر است  در

 ۱۴۰۱اسفند ۱۵

اعتراض* م  ی پرفورمنس  ش  تیحکوم در  مسموم  ییایمی حمالت  دخترانه؛    یالیسر  یهات ی و  مدارس 

 .ی دانشگاه بهشت یمقابل کتابخانه مرکز

 



 ۱۴۰۱اسفند ۱۵

 ی در مدارس دخترانه؛ دانشگاه بهشت یال یسر یهات یچسباندن پوستر در اعتراض به مسمو*

 

 ۱۴۰۱اسفند ۱۵



زن،* جهانی  روز  آستانه  دانشجو در  تفک  انیتجمع  به  اعتراض    ی کتابخانه   ی الب   ی تیجنس   ک ی در 

 .یدانشگاه بهشت ؛یمرکز

 

 ۱۴۰۱اسفند ۱۴

دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید با برپایی  هفتمین  *

   ،  البرز،وغربی  آذربایجان شرقی   ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های  در  یا  تجمع مقابل 

 یزد و  کرمانشاه  کردستان،  خوزستان،  رضوی،  سانخرا  تهران،،  ایالم    أصفهان،

دوشنبه   کار15روز   ، کشور  اسفند  مخابرات  بازنشسته  تجمع گران  مرکزی    با  ساختمان  در  یا  مقابل 

استان مخابرات  ،  أصفهان،      ،  ،البرزو غربی    یشرق  جان ی آذربا  های  شرکت  تهران،خراسان  ایالم 

و  خوزستان،   ، یرضو شهره  زد یکردستان،کرمانشاه  تبریز، در  ،  ای  ، ارومیه  ،   کرج،أصفهان    ایالم 

ویزد  ،کرمانشاه  ،سنندج  ،اهواز  ارتباطات   مشهد  وزارت  ساختمان  مقابل  تهران  دوشنبه  هفت  ودر  مین 

آیین   را  اعتراضیشان اجرای  عدم  جمله  خریداز  قدرت  کاهش  به  سال  نسبت  افزایش    89نامه    30و 

 را رقم زدند. رومطالبات دیگردرصدی سهم بیمه تکمیلی و عدم پرداخِت سهم خواروبا

 تصاویر: 

 أصفهان:



 

 اهواز: 



 

 تبریز: 



 

 تهران: 



 

 سنندج: 

 

 کرج: 



 

 کرمانشاه: 



 

 مشهد: 



 

ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل     تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت*

 دومین روز در هفته جاری  استانداری برای 

  برای اعتراض   کارگران شهرداری یاسوج  ومین روز در هفته جاری،د   برایاسفند    15روز دوشنبه  

 تجمع کردند.   راحمد یو بو  هیلو یماه ها حقوق وحق بیمه مقابل استانداری کهگ   به عدم پرداخت 



 

رابطه: پرداختدرهمین  عدم  به  نسبت  یاسوج  شهرداری  کارگران  اعتراضی  حقوق     تجمع  ها  ماه 

 مین بار وحق بیمه مقابل استانداری برای چند

یاسوج   13روز شنبه   بار، کارگران شهرداری  برای چندمین  استانداری     اسفند  مقابل  به تجمع  دست 

کهگیلویه و بویراحمد تا صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه را هرچه  

 .بیشتر منعکس کنند 



اینکه از  کارگران شهرداری یاسوج که از از مردادماه و شهریورماه تاکنون حقوق معوقه دارند بعد از  

تجمع خود جلوی شورای شهر نتیجه ای نگرفتند، این بار جلوی استانداری تجمع کردند، این دومین  

 .بار است که کارگران جلوی استانداری تجمع می کنند و هنوز در بالتکلیفی به سر می برند 

کنون حقوق  یکی از این کارگران به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: پاکبانان از شهریورماه امسال تا

نگرفته اند و بیمه برای ما واریز نشده، و بطور کلی پرداخت بیمه خیلی نامرتب انجام می گیرد برای  

 .همین هم ما با مشکل مواجه هستیم 

یکی دیگر از کارگران شهرداری حاضر در این تجمع بیان کرد: ما گرسنه ایم و تجمع ما تنها برای  

 .مان است مطالبه حقوق 

ماه حقوق    وی اضافه کرد:  پنج  اگر  از جمله اعضای شورا و شهردار خودشان  مسئوالن و متولیان 

 .چرخانند کنند؟ چطور زندگی خود را می نگیرند چکار می 

  8یکی دیگر از پاکبانان شهرداری یاسوج با بیان اینکه جمعی کارگران فضای سبز نزدیک بیش از  

والن و اعضای شورای شهر یاسوج در حمایت از  رود مسئ ماه حقوق نگرفته اند، بیان کرد: انتظار می 

 .کارگران شهرداری به موضوع مشکالت آنان ورود کنند تا مطالبات کارگران پرداخت شود 

نگرفته  حقوق  ماه  چند  که  شرایط  این  با  گفت:  نیز  دیگری  میکارگر  چطور  و  ایم  زن  جواب  توانیم 

پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری یاسوج    ای برایخواهیم چاره مان را بدهیم، از مسئوالن می بچه 

 .در آستانه سال نو بیندیشند 
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 مقابل ساختمان آموزش و پرورش اصفهان  یخدمت  دیمعلمان خر  یتجمع اعتراض*

ب  15روز دوشنبه   ایران  آزاد کارگران  اتحادیه  از  اسفند،کانال  فیلم کوتاهی  انتشار  اعتراض ا    ی تجمع 

 این کالنشهر خبرداد. ساختمان آموزش و پرورشاصفهان مقابل  ی خدمت د یمعلمان خر

 تجمع اعتراضی پرستاران قزوین مقابل استانداری*

با انتشار فیلم کوتاهی   ران یا  ان یفرهنگ  ی صنف  ی هاتشکل  یهماهنگ   ی شورا   اسفند،کانال  15روز دوشنبه  

 تجمع اعتراضی پرستاران قزوین مقابل استانداری خبرداد. از

 عا رمی دادند:»ما حقمونو میخوایم وعده وعید نمی خوایم« پرستاران حاضر در تجمع ش

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  ز ی کارکنان اورژانس تبر  اعتراضی تجمعفراخوان *

 ۱۰:۳۰ساعت   ۱۴۰۱اسفند   ۱۶زمان : سه شنبه  

 امام رضا  مارستان یب  ی روبرو  ز یتبر ی : مقابل ستاد دانشگاه علوم پزشک  مکان

اورژانسک  ایستاده  اعتراض* نسبت    ارشناسان  معوقات    تبریز  پرداخت  عدم  استانداری  به  مقابل 

 آذربایجان شرقی 

مقابل  با در دست داشتن دست نوشته ای    ز یکارشناسان اورژانس تبر  یکی از   اسفند،  15روز دوشنبه  

 بنمایش گذاشت.   نسبت  به عدم پرداخت معوقات اعتراضش را  ی شرق جانی آذربا ی استاندار

 



دانشگاه    ن یمسئول   قیامسال از طر  ی گفت: از ابتدااس معترض به خبرنگاریک رسانه محلی  این کارشن 

که بر    م یدر خصوص پرداخت معوقات خود بود   ی و اورژانس استان خواستار اقدام اساس  ی علوم پزشک

 .انجام شده است  ن ی به مسئول  یاد یز  یها   یاساس آن نامه نگار 

ه  یو تاکنون  متاسفانه  افزود:  ادامه  حت   یاقدام  چی در  و  نشده  بازرس   یانجام  و    یها   یبا  وزارتخانه 

 .استان صحبت شده است 

پا   نیا در  اورژانس  ا   ان یکارشناس  از  پس  کرد:  نشان  نگار   یا   جهی نت  چ یه   نکهیخاطر  نامه  ها    یاز 

تصم  افت یدر استاندار  م ی نشد  مقابل  در  بازرس  یگرفتم  که  کنم  با    یاستاندار  یاعتراض  کردند  اعالم 

 . م یو صحبت کن   داریاستاندار د 

 .صادق صداقت معلم بازنشسته اهل شهرستان داراب فارس پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد*

 . شود یآزاد نم گریصداقت تا دو ماه د   یاعالم نمودند که آقا  شانینهاد مربوطه به خانواده ا

 ی تیامن  یانضباط یته یحاصل کم  لیاز تحص  ت یدو ترم محروم*

ب   ی کارشناس  ی نشجودا  پور ی عبد   فائزه  روابط  شورا   المللن ی ارشد  در  مازندران    ی ته ی کم  ی دانشگاه 

تعل  ی انضباط ترم  دو  به  تحص  ق یدانشگاه  کتب   ل یاز  درج  شد.    یبا  محکوم  تهعد  دادن  و  پرونده  در 

 ورود به دانشگاه را ندارد.  یدانشجو اجازه  ن ی ا ن یهمچن 

 راندانشگاه ته کی دانشکدٔه مکان ر یبر اتفاقات اخ ی نگاه*

  د، یاسات   یدر دانشگاه تهران به راه افتاده است. قطع حقوق برخ  د یاست که موج سرکوب اسات   یمدت ��

رس   ی برگزار برابه   ی دگیجلسهٔ  بازنشستگ   ی فن  د یاسات   ی تخلفات  اکنون،  جمله  من   ؛یاجبار   یو 

ابر  یاجبار   ی بازنشستگ به   ا ینی دکتر  اما آنچه که کیدانشکدهٔ مکان   است یر   رییتبع تغ و  اقداِم    نی ادر    . 

 .است  ا ینی دکتر ابر  نی جانش نش ی نحوهٔ گز کند،یدانشگاه جلب توجه م است یر

ا  یموضوع  نینخست  �� در  به –انتخاب   نیکه  مانتصاب  دکتر    یبازنشستگ   د،یآی نظر  منتخب،  فرد 

بهاباد   یعلمحمد  سا   ی اخوان  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  اقا  ت یاست!  بهاباد   یدانشگاه،    ی اخوان 

 !شسته هستند بازن

اعتراضات    د یآن است که پروژهٔ عزل اسات   گر ید   ت یحائز اهم  نکتهٔ  شرافتمند دانشگاه که در بحبوحهٔ 

دانشجو کنار  ا  ان ی در  مقابل  در  نه  و  پوشش    یی هابهانه به   شان، یماندند  در  و  سن  کهولت  چون 

حد و مرز    چی ود، هخ  د ییمورد تا  د یاسات   یاست که دانشگاه برا  یدرحال  نی . ادهد ی رخ م  یبازنشستگ

  .شناسد ی نم ت یرا به رسم یای عرف  ا ی ی قانون

  ی علم  ئت ی ه  یشنهاد ی پ  نهٔ ی از انتخاب گز  یر یجلوگ  کند،ی جلوه م  انیم   نیکه در ا  ی گریموضوع د  ��

ر انتخاب  است.  شورا دانشکده  است ی دانشکده  به  نظر  با  عرفاً  تصم   یها  و    د یاسات   یجمع  م یدانشکده 

  شود ی خصوص رد م  ن یدر ا   یعلم ئت ی ه یشگفت نظر اعضا   یدر اقدام  بار،ن ی. اما ا رد یگی صورت م

  ی را ب  ی شده و دکتر اخوان بهاباد   کمای وسفی دکتر    یدانشگاه خودسرانه مانع از انتخاب آقا   است یو ر 

 !کنند ی منتصب م  کیدانشکدهٔ مکان  است یردانشکده باشند، به  یعلم  ئت ی ه  ی اعضا د ییآنکه مورد تا



دانشگاه با    است یر  بارن یو ا   م یهست   ییدانشگاه از شعار اداره شورا  یگر دورنظاره   بارگر ید   نی چن ��

 .کنند ی حذف م  های ریگم ی دانشگاه را از تصم د یحراست، اسات ی همدست

هست �� شاهد  به   یکرد ی رو  م،ی آنچه  سرکوب است  نه وضوح  که  را    ی تنها صداهاگرانه  »خطرناک« 

ن   را  ییآن صداها   یبلکه حت  کند،یحذف م بلند شود،  اعمالشان  با  مخالفت  در  است    زیکه »ممکن« 

ذکر شد،    شتریهمانطور که پ  ی روند   ن ی . چنکنند یم   ن یگز یحذف کرده و اصوات مورد پسند خود را جا

 .گام فراتر رفته است  کیدارد و حال   انیاست که جر  یدتم

ب   �� اکنون  دانشگاه  د   شیسنگر  زمان  اکن   ازمند ین   ی گریاز هر  است.  زمانه مقاومت  به    ست یاون  که 

 . م یاند. برماست که از خانهٔ خود و استقاللش دفاع کن خانمان هجوم آورده 

 آسانسور  نیکاب یک کارگر در أصفهان زیر جان باختن  *

أصفهان براثر سقوط    امام   ابان یآسانسور در خ  ن ی کاب   ریتعم   اسفند،یک کارگر حین کار  15روز دوشنبه  

 ن باخت. بر رویش در دم جا  آسانسور ن ی کاب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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