
 1401اسفند ماه  20اخباروگزارش های کارگری 

کارکنان  - اعتراضی  کل  مارستانیب   تجمع  پرداخت    ک ی نیتهران  عدم  به  حقوق،  3نسبت  سال    2ماه 

 سال سنوات  5عیدی و

رانسبت به سطح پایین حقوق   المیا  یکادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشک  یتجمع اعتراض  -

 ی وعدم پرداخت بموقعش وشرایط کار

 تپه هفت  شکر یشرکت ن  ی اعتصاب کارگران فصل -

 اسفند ۲۰آموزان در دانش  تیگزارش مسموم  -

صنعت  ان یدانشجو  یه یان یب  - ش   هی عل  یطوس   نیرالدینص  خواجه   ی دانشگاه  به    ییایم یحمالت 

 آموزان دختر دانش

  یبرخ   یبرا  یاجبار  یهاکارگاه   یدانشگاه سوره در خصوص برگزار  انی از دانشجو   یجمع   ه یان یب  -

 انیدانشجو

شعبه سوم دادگاه انقالب شهرستان اهواز  پرونده    ی بر فعاالن صنف  ت یدر ادامه موج فشار حاکم  -

 معلمان خوزستان گشوده است.  ی کانون صنف ریدب  ی نام  روزی پ ی برا یدیجد

سال عیدی   2ماه حقوق، 3نسبت به عدم پرداخت  کی نیتهران کل  مارستانیب   تجمع اعتراضی کارکنان*

 سال سنوات  5و

به    کی ن یتهران کل   مارستانیب   کارکنان   اسفند،  20روز شنبه   انعکاس صدای اعتراضشان نسبت  برای 

مقابل این مرکز درمانی در    دست به تجمع سال سنوات    5وسال عیدی    2ماه حقوق،   3عدم پرداخت  

 پایتخت زدند. 

 شعارها:

 »کارگر داد بزن حقتو فریاد بزن« 

 فا« »وزیر بی کفایت استعفا استع

 »بی شرف بی شرف 



 

  م ی انکرده   افت یدر  یماه است که حقوق  3گفت: حدود  معترض به خبرنگاررسانه ای  از پرستاران    ی کی

 .همچنان پرداخت نشده است   شود،ی ما که مربوط به سال گذشته م ی د یع  نی و همچن 

  ی و حت   میانکرده  افت ی گفت: حدود  سال است که سنوات درحاضردرتجمع  از پرستاران    گرید   یکی

برا  مناسب  بخش   ی لباس  در  کردن  ب   یها کار  زمان  مارستان یمختلف  ندادند.  ما  به  اعتراض    ی هم  که 

مد  به  را  وضع  ت یریخودمان  به  م  ت ینسبت  اعالم  م  م،ی کنی موجود  جواب  ا   د یگو یدر    ن یهرکس 

 .برود   مارستانیب  نی از ا کند ی را تحمل نم ت یوضع

رانسبت به سطح پایین حقوق   المیا  یاه علوم پزشک کادر درمان و کارکنان دانشگ  ی تجمع اعتراض*

 وعدم پرداخت بموقعش وشرایط کاری 

شنبه   جمع اسفند   20روز  پزشک   ی،  علوم  دانشگاه  کارکنان  و  درمان  کادر  مقابل    الم یا  ی از  تجمع  با 

نسبت به سطح  ساختمان این دانشگاه وسردادن شعار»مسئول بی کفایت استعفا استعفا«اعتراضشان را

 قوق وعدم پرداخت بموقعش وشرایط کاری بنمایش گذاشتند. پایین ح 



 

 تپه هفت  شکر یشرکت ن  ی اعتصاب کارگران فصل*

 

شنبه    بنابر امروز  منتشرشده،  جمع ۱۴۰۱اسفندماه    ۲۰خبر  فصل  ی،  کارگران  ن   یاز    شکر یشرکت 

 کردند. و در محوطه شرکت تجمع   دند یتپه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان دست از کار کش هفت 

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 اسفند ۲۰آموزان در دانش  تی گزارش مسموم*



در سنندج مورد حمله    ش«ی»بعثت« و »پو   یهااسفند دو مدرسه دخترانه به نام   ۲۰شنبه    امروز  -1

 .اند قرار گرفته  یی ا یمیش

مله قرار گرفتند. به گزارش روابط  مورد ح  ز یملک ن بر سنندج، دو مدرسه دخترانه در باغ   عالوه   -2

آموز از دو مدرسه دخترانه »عفت« و  دانش   ۵۴ملک، امروز مجموعا  آموزش و پرورش باغ   یعموم 

 .اند منتقل شده  مارستان یملک مسموم و به ب »فروغ« از باغ 

ن   در  -3 ب  یی ای میمورد حمله ش   ن« ی آموزان مدرسه دخترانه »دکتر معدانش   ز یآبادان  و  ه  قرار گرفته 

 اند.شهر منتفل شده ی هامارستان یب

صنعت  انیدانشجو   یه یان یب* ش  ه یعل  ی طوس  نیرالدینص  خواجه   ی دانشگاه  به    یی ایمی حمالت 

 آموزان دختر دانش

دور از آنچه به    اریمتفاوت و گاه بس  یهستند که با آرزوها   ی روزیآموزان د امروز دانش   انیدانشگاه

معلمان را    نی تر  دهیو ورز یآموزش  یهاروش   نی جذاب تر   د یبا که  یاند. مدارسبزرگ شده   اند ده یآن رس

خطا  و  آزمون  محل  همواره  باشد  داشته  خود  وز   رانیمد   ی در  ب   ران یو  و هست.  به    ی وجهت  ی بوده 

را به خم شدن وا    یناکارآمد کمر نظام آموزش   مات یشبه و تصم  کی   ی هامعلم، بخشنامه   عی رف  گاه یجا

 .کرد  دایپ  یتسر ی وزه آموزش عالبه ح  یسامان داشت و به شکل نابه 

س  ب یعج   ی ت یر یمد   مات یتصم در  امروزه  عال   ستمیکه  تغ  ی آموزش  حت  ها نامه وه ی ش  ر ییبا    ن ی قوان  ی و 

که آنچه هم    رساند یم  نی قیشده است ما را به    لی تبد   انیاز دانشگاه   ی اریمصوب به محل اعتراض بس

  ک یهر است که    ی مختلف  یها ودکانه گروه ک  ی در کشور ما حکمفرماست تنها باز  ت یریاکنون با نام مد 

  !شان است  ی مان ارث مبارک پدراز مملکت به تاراج رفته  یشتر ی سهم ب کنند ی گمان م

  ت یمسموم   یاست. بررس  یر یبه رخداد اخ  یتوجه  ی ها، سکوت و ب  ی کم و کاست  ن یسرسبد تمام ا   گل

حال حاضر کشورمان،    ی تماعو اج   ی اقتصاد   یا یبال  ر یآموزان دختر همانند سااز دانش   ی میگروه عظ 

تصم  هم  قی ناال  ران یگم یتوسط  مانند  اصوال  و  است  شده  واگذار  فردا  به  امروز  عناصر    ن یا   شه،یاز 

بلبشو  اند گانه یب ا  ی تی ر یمد   ی که  را  مد   جاد یامروز  از  را  کار  سررشته  و  مملکت   رانی کرده  داران  و 

  !اند گرفته  دارمان یب

عوام  آن ورود  با  دانشگاه  که حرمت  امن روز  ب  ی تیل  و صدا  نی از  ا  انی دانشجو  یرفت  با    جاد یآگاه 

به گوش کسان   ریبگ  یفضا ببند    د یبا   د،ینظرات مردم است نرس   دن یفقط و فقط شن  شان فه یکه وظ   یو 

  .م ی بود ی مدارس هم م م یمنتظر شکسته شدن حر 

م  ایآ بده  م یخواه ی هنوز هم  آموزش  تعر   می به فرزندانمان  دوم شماست؟؟  از    فیکه مدرسه خانه  شما 

امن  ایآ  ست؟ یخانه چ با  پ   ت یخانه بجز    ی فضا   نی کند؟ چطور قرار است در چن  یم  دایو آرامش معنا 

 د؟ یا  دهآن ها ناکام مان ی جان ت یامن ن ی که در تام یبه کودکانمان آموزش داده شود در حال  یرعب آور 

نما  روش تقص  ی نخ  هرکس   رات یانداختن  گردن  بگذار  ی به  کنار  را  به    د یجز خودتان  باز  با چشم  و 

آن هست  ی تی وضع امروز گرفتار  جاد ی ندازی ب  ینگاه  می که  متاسفانه  آنچنان    ت یر یمد   گاهی.  ما  در کشور 



سررشته    ن یاز ا   ی خودمان را جزئ  م یتوان ی نم   ی شده و از مردم فاصله گرفته است که حت  س یتقد   لیدلی ب

 .م یداران امور تصور کن 

سر و ته مانند:    یبه عبارات ب   ز ین  ان یو مجلس   ران یح مد به اصطال  یبرخ   ده یو نسنج   ده ینخراش  سخنان

ه نخواه  ی تالش  چ ی "از  پ   م ی فروگذار  "درحال  و  ا م یهست   ی ر یگیکرد"  است.  شده  خالصه  در    ن ی" 

دانش  است ی حال والد که؛  و  بالتکل  نشان یآموزان  تع   ف،یهمچنان  و    یآموزش  ت یوضع  نیی منتظر 

  .هستند   شانی ل یتحص

ص  ی دانشگاه  جامعه نص  ی نعتدانشگاه  ب   یطوس   ن یرالد یخواجه  گذشته  خواهان    داریمانند    ک ی و 

  م یدوار یاند. امسکوت کرده  یتی فاجعه امن  نی است که در قبال ا  یدرخور از طرف مسئوالن  یی پاسخگو

 مشخص و واضح گردد. مان ف یمردم شر یاتفاق، همه ابعاد آن برا  ن یهرچه زودتر منشا ا افتن یبا  

دانشجو   یجمع   ه یان یب* برگزار  انیاز    ی برخ   ی برا  یاجبار  یهاکارگاه   یدانشگاه سوره در خصوص 

 انیدانشجو

 ...شده  بمانیدانشجو فقط نام آن نص  از

  ی زیچ   زمانیعز   هن یدر سراسر م   خواهانیآزاد   یآزاد   اد یحکومت در برابر فر   نی ا  ی شگیهم  روش

بتوان گفت    د یکه شا   ی یتا جا   ست؛ین   یقاعده مستثن   نی جز سرکوب و ارعاب نبوده و دانشگاه سوره از ا

 .عرصه است   نی ها در ادانشگاه  گر ید  یالگوها برا ن ی از بهتر یکی

م   هر گمان  د   میکرد ی گاه  متول  ی برا  ی گریروش  ندارد  وجود  زده    ان ی سرکوب  شگفت  را  ما  امر 

به کارگاه    یبا مضمون دعوت اجبار  ییها   امکیکه پ   م یبود   نی ما شاهد ا  شی و از دو هفته پ  کردند یم

مجددا    ی تلفن   ی هاو پس از آن با تماس   شد ی ارسال م   ان یاز دانشجو   ی برخ   ی برا   ی فرهنگ  ی وگفتگ   ی ها

دانشجو ن   یادآور ی  انی به  که حضور  شده  گوشزد  ها  آن  به  و  ا  افتنیشده  ها  ن ی در    یاجبار   یکارگاه 

 .آن ها دارد  ی برا  انی دانشجو  یاز جمله اخالل در روند آموزش یعواقب بد 

ا  البته  معاون  نی که  آموزشاقدام  ن   ست ین   ب یعج  ان ی دانشجو  ی برا  یت  دانشگاه  هم   زیو حراست    ن یاز 

  ان یدانشجو   یجهت سرکوب حداکثر  ی و پرونده ساز  انیدانشجو   ن ی ارعاب ب  ی ( برایروش )تماس تلفن 

 .استفاده کرده 

دانشجو هست، همراه با سکوت ما    ه یبه شان و حقوق اول  ن ی که باعث توه  ی اقدامات فرا قانون  ن یا  اگر

  ز یها ن  نیفراتر از ا  یتمام دست به اقدامات  یبا گستاخ  نی و مسئول  ست یاقدام ن   نی اخر  نی قطعا اباشد؛  

 .هم، دست مسئوالن دانشگاه باشد   انی دانشجو دنیاجازه نفس کش گریکه د  یی تا جا  زنند یم

  ی لتدو  ر یکه اگر بود بودجه دانشگاه غ  ست ین   ران یدانشگاه در ا  ن ی بر رفتار مسئول  ی که نظارت  م یدانیم

تام محل  ج  ن ی که  راستا  انیدانشجو   ب یآن  در  ک   ی است  م  ت یفیبهبود  خرج  خرج    شد ی آموزش  نه  و 

  ی رها نظر درباره رفتا  د یحال خواهان تجد   ن ی با ا  ی در سلف دانشگاه ول  یت یجنس   ک یو تفک   ی وارکشید 

 .می کنی اقدامات را محکوم م ل یقب ن یو هرگونه از ا  م یدانشگاه هست  ن یمسئول  زیآمن ی متعدد توه



خود را به هر نحو    یدانشگاه سوره که همواره دست در دست هم همبستگ   ان یاز دانشجو   ی جمع   ما،

مانند    ز یاکنون ن  م؛یاستادهیآن ا  ی جان پا  یو تا پا   میااعالم کرده   یآزاد   ،یزن، زندگ   زش یممکن با خ 

 .د یتعرض کن  انیبه حقوق دانشجو  ی به راحت  میگذاری و نم  می قبل پشت هم هست 

و    قت ی حق  یشان را رو چشم   شان ی شغل  ت یحفظ موقع  یهست که برا   ی د یم آخرمان با اساتکال  ی رو  و

اطراف   یاتفاقات  م که  آن   بندند ی نم   افتد یشان  دغدغه  جاو  به  انسان   ی ها  کرامت  حفظ  مقام،  و    ی پست 

آ   ان ی دانشجو و    د ییای ب  رونیشده ب  دهیکه دورتان کش   ی که شما هم از حصار   ده یزمان آن نرس  ا یاست؛ 

 د؟ یکن  ان یادانه افکار خود را بآز

ادامه موج فشار حاکم* پرونده    ی بر فعاالن صنف  تیدر  اهواز   انقالب شهرستان  دادگاه  شعبه سوم 

 معلمان خوزستان گشوده است.  ی کانون صنف ریدب  ی نام  روزی پ ی برا یدیجد

نظام محکوم    هیعل   غی بابت تبل   یقطع   یر یسال حبس تعز  کی به    نی از ا  شیپ  ینام   روزیپ   نکه یبا وجود ا 

پرور و  آموزش  و  بند   ز ین  ش شده  رتبه  حذف  و  خدمت  از  انفصال  ماه  برا  ی سه  اعمال    ی را  او 

داده اند.در    لیتشک   ینام   روز یپ   هی عل  یپرونده تازه ا  شتر،یبه منظور اعمال فشار ب  ان ینموده،اقتدارگرا

ارتکاب    یبرا   یو تبان   مخالف نظام و اجتماع  یبه نفع گروه ها   ی غیتبل  ت ی»فعال  ینام   روز یپ   ه یاحضار

کشور    ت یکه هدف آنها برهم زدن امن  ییدر گر وها  ت یعضو   یخارج/یداخل  ی مل  ت یامن جرم بر ضد  

ا   یم اتهامات او ذکر شده.قرار است    بهشت ی ارد   ۱۸صبح    ۱۰خوشنام ساعت    ی فعال صنف  ن یباشد« 

 .محاکمه شود  ۱۴۰۲

ها  ی هماهنگ  یشورا ک  ران یا  ان یفرهنگ  یصنف   یتشکل  پرونده سازضمن محکوم  برا  یردن    ی تازه 

و انتقام صحنه گردانان    یتوز  نه یو نشانه آشکار ک   زانیمعلم ست  ی آن را اوج قانون شکن  ینام  روزیپ

  ن رفتار قانو   ،بایدهد جنبش مطالبه گر  یهشدار م  گریداند و بار د   یم  یپشت صحنه از جامعه معلم

 .خواهد نمود  دایپ  ع یشکنان اقتدارگرا،نه تنها متوقف نخواهد شد که تسر 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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