
 1401اسفند ماه  21اخباروگزارش های کارگری 

 ستم روا داشته شده به معلمان ل یبه دل  وانیمعلمان مر ی تجمع اعتراضفراخوان  -

یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به  پنجمین    -

یک  ناچیز  کارمندی)مبلغ  سازیش،عیدی  همسان  وعدم  حقوق  نازل  هزار    سطح  هشتصد  و  میلیون 

 و کرمانشاه شوشتر وعدم برخورداری از درمان رایگان باتجمع دراهواز، شوش، تومانی(  

بازنش  - کارگران  اعتراضی  اصفهانستجمع  فوالد  صنعت  پا  ته  سطح  به  عدم    نیینسبت  و  حقوق 

کافیه«   مسئوالن   ییپاسخگو وعید  وعده  خالیه  ما  شعار»سفره  و  خالی  سفره  کردن  پهن    ابل مق  با 

 فوالد  ی صندوق بازنشستگ

اعتراض  - صنا  ی تجمع  ا  ع یبازنشستگان  بازنشستگ  ران یفوالد  صندوق  ساختمان  مقابل  فوالد    یدر 

 تهران 

 تپه هفت   شکریشرکت ن  ی روز اعتصاب کارگران فصل  نیدوم -

  تپهکارگران هفت  یاز سو  ” یکارگر ندگانی“نما  یانتخابات دولت  میتحر -

اعتراضات    - عدم  خدمات   د یخر معلمان  ادامه  و  حقوق  نازل  ،سطح  وضعیت  تبدیل  عدم  به  نسبت  ی 

 مقابل وزارت آموزش و پرورش پرداخت بموقعش با تجمع  

دستمزد    نییبه دخالت مجلس در تعی کشور نسبت  کارگران بخش دولتتجمع اعتراضی جمعی از    -

 مقابل شورای نگهبانوسیاست شترمرغی  کارگران  انهیسال

  مرتع در منطقه سومار  وبازپس ندادن  عدم صدور کوچ   نسبت به  کرمانشاه    ری عشاتجمع اعتراضی    -

   یمقابل استاندار

 مسئوالن   ییو عدم پاسخگو یفیدر اعتراض به بالتکل کو یتجمع مالباختگان شرکت آذو -

 ی فعال کارگر یلیعثمان اسماع ت یاز وضع یخبر ی بازداشت و ب تداوم  -

 ی زندان کارگر   یدیممنوع مالقات کردن حسن سع -

 معلم در اراک   کی  یقهر  شیربا -

اتهام    ک ی   یبرا  النی نظر استان گ   د یزاده در دادگاه تجدقاسم   ز ی عز  یمتفاوت برا  یصدور دو رأ   -

 «نظام  ه یعل غ یمشخص: »تبل

 به دادگاه انقالب اهواز   یچهرازی صادق امک یاحضار س -

 .آزاد شد قه یوث ع یمعلمان سنندج، با تود  یفعال صنف  یبهاملک -

  و جبار  ی می کر  ا یوران،یفکور  کمال   انیآقا  یبازداشت  ز یهمکاران عز  ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱  کشنبه یامروز    -

 سنندج آزاد شدند  ی پاکزاد از زندان مرکز



 یانضباط یته یبه کم ز ی تبر یدانشگاه علوم پزشک  انیتن از دانشجو  ۴۰احضار   -

الورود  - طباطبا  ی دانشجو  ۳۰از    ش یب  ی ممنوع  عالمه  با    به  یی دانشگاه  رابطه  در  دانشگاه، 

 آموزان در مدارسدانش یاره یزنج یهات یدانشگاه به مسمو  نیا ان یاعتراض دانشجو

 تکاران یجنا یبرا یمحفل مدرس   تی دانشگاه ترب -

 ونی حامل کارگران با کام یبر اثر برخورد سوار  یزخم   3کشته و 11 -

 ******* 

 م روا داشته شده به معلمانست  لی به دل وانی معلمان مر  یتجمع اعتراضخوان فرا*

اداره آموزش    یاستان کوردستان از سو   یمعلمان فعال صنف   ،یلیدل  چ یبدون ه   ۱۴۰۱  ی لیسال تحص  در

مر معلمان  گرفتند.  قرار  فشار  تحت  استان  پرورش  ا  وانیو  نامه  در  سروآباد  غ  یو  اقدامات    ر یبه 

ه   ران یمد   ی قانون اما  کردند  اعتراض  کوردستان  پرورش  و  مد   یام ی پ  چ یآموزش    افت یدر  ران یاز 

 .دند نکر

  ی انجمن صنف  یآموزش و پرورش به اعتراضات معلمان و مطالبه گر  رانی مد   ییعدم پاسخگو  لیدل  به

در اداره آموزش و پرورش   ۱۲ ی ال ۱۰اسفند ساعت  ۲۵، معلمان در روز    وان ی معلمان سروآباد و مر

  .برگزار خواهند کرد   یتجمع اعتراض استان کوردستان  ی مطالبه حق معلمان فعال صنف ی برا  وانیمر

  وانیمعلمان مر  ی اعتراض تجمع 

  اسفند  ۲۵پنجشنبه   زمان

 ۱۲  یال ۱۰ساعت   مکان

یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به  پنجمین  * 

و میلیون  یک  ناچیز  کارمندی)مبلغ  سازیش،عیدی  همسان  وعدم  حقوق  نازل  هزار    سطح  هشتصد 

 و کرمانشاه شوشتر وعدم برخورداری از درمان رایگان باتجمع دراهواز، شوش، تومانی(  

مین یکشنبه  پنجر د بگیران سازمان تامین اجتماعی    اسفند، کارگران بازنشسته ومستمری 21روزیکشنبه  

لیون  اعتراضیشان نسبت به سطح نازل حقوق وعدم همسان سازیش،عیدی کارمندی)مبلغ ناچیز یک می

اهواز،   اجتماعی  سازمان  مقابل  رایگان  درمان  از  برخورداری  وعدم  تومانی(  هزار  هشتصد  و 

 .دند تجمع ه  شوش،شوشتر و کرمانشا



 

بازنش* کارگران  اعتراضی  اصفهانستجمع  فوالد  صنعت  پا  ته  سطح  به  عدم    نیینسبت  و  حقوق 

شعار»  مسئوالن   ییپاسخگو و  خالی  سفره  کردن  پهن  خالیه  با  ما  کافیهسفره  وعید    مقابل   « وعده 

 فوالد  ی صندوق بازنشستگ

یکشنبه   مقابل   21روز  باتجمع  اصفهان  فوالد  بازنشتته صنعت  کارگران  بازنشستگ  اسفند،    ی صندوق 

را   فوالد  کافیه«اعتراضشان  وعید  وعده  خالیه  ما  شعار»سفره  وسردادن  خالی  سفره  کردن  پهن    و  

 بنمایش گذاشتند. والن  نسبت به سطح پایین حقوق و عدم پاسخگویی مسئ 

اعتراض* صنا  ی تجمع  ا  ع یبازنشستگان  بازنشستگ  رانی فوالد  صندوق  ساختمان  مقابل  فوالد    ی در 

 تهران 

آن   ی که بر رو ییاز بازنشستگان فوالد، با حمل پالکاردها ی، جمع ۱۴۰۱اسفند ماه  ۲۱ کشنبه ی امروز

به مطالباتشان   یدگیو عدم رس یشتینامناسب مع   ت یمطالبات خود را نوشته بودند در اعتراض به وضع 

 فوالد در تهران تجمع کردند.  ی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگ



 

 تپه هفت   شکر یشرکت ن  ی روز اعتصاب کارگران فصل  نیدوم*

تپه در اعتراض به  هفت   شکر یشاغل در شرکت ن  ی ، کارگران فصل۱۴۰۱اسفندماه    ۲۱  کشنبهی  امروز

 اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند.  ی روز متوال ن یم دو ی به مطالباتشان برا ی دگیعدم رس 



 



 منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  تپهکارگران هفت  یاز سو  ” یکارگر ندگانی“نما  یانتخابات دولت  میتحر *

اتحاد   ده یرس  ی هاگزارش   بنابر ا  هی به  انتخابات  ۱۴۰۱اسفند    ۲۱  کشنبهیامروز    ران،یآزاد کارگران   ،

است که با    یتپه در حال برگزارکارفرما و اداره کار در شرکت هفت   ی از سو  ”یگر کار  ندگان ی “نما

 .شرکت روبرو شده است  ن یکارگران ا  یگسترده  می تحر

واگذار  از نهفت   یزمان  توسعه  به شرکت طرح  )هفت طرح(،    یجانب   عی و صنا  شکری تپه  خوزستان 

  ی سازتمزدها و با خواست همسان دس  نی کارگران در اعتراض به سطح پائ   ی از سو   ی اد یاعتراضات ز 

با اعالم    یدولت   ن ی بوده است. کارفرما و مسئول  ان یتابع هفت طرح در جر   ی هاشرکت   گر یحقوق با د 

  ، یاسالم  ی )شورا  یتشکل دولت   جاد ی آن با ا  یمشاغل و گره زدن اجرا  یبند طرح طبقه   ی لزوم بازنگر

نمای انجمن صنف  ای   ی کارگر  ندهی نما تا  بودند  تأئ  ن ندگا ی( درصدد  به    د یمورد  را  کارفرما  اداره کار و 

 .کنند  لیکارگران شرکت تحم 

نما   ن یا نما  ش یبساط  و    ی کارگر   ندگان ی انتخابات  امروز  برپا از ساعت شش صبح    ی چند حوزه   یی با 

  ن ی اظهارات مسئول  رغم یباشد. عل  انیشب در جر   م ی و ن  ۸شروع شده و قرار است تا ساعت    ی ریگیرأ

  ن یا   یعیر حضور کارگران در انتخابات، اما در واقع کارگران در سطح وس ب  یشرکت مبن  ت یر یو مد 

 .اند شرکت نکرده ی باز  نی کرده و در ا م ی را تحر ی انتخاباِت دولت

کارگران    ی حقوق حق واقع  ی دستمزد و همسان ساز  ش یاند که افزاتپه اعالم کرده شرکت هفت   کارگران 

دولت و کارفرما وجود    یاز سو   یش یبه انتخابات نما  ی ازی و ن  رد یگ  انجام   د یو شرط با   د یاست و بدون ق

 .ندارد 

پ هفت   کارگران شورا  شتریتپه  دفتر  درب  گرفتن  ِگل  با  فر  یاسالم  یو  که  دادند  نشان    ن یا  ب یکار 

  یی و کارفرما  ی دولت  ندگان یها و نما تشکل  لیبار تحم  ریرا نخواهند خورد و ز   ی ضدکارگر  ی های باز

 .نخواهند رفت 

 ۱۴۰۱اسفند  ۲۱ -ران یکارگران ا آزاد  ه یاتحاد 

اعتراضات  * خرادامه  عدم  خدمات   د یمعلمان  و  حقوق  نازل  ،سطح  وضعیت  تبدیل  عدم  به  نسبت  ی 

 مقابل وزارت آموزش و پرورش پرداخت بموقعش با تجمع  

مقابل وزارت آموزش و    ی دست به تجمع خدمات  د یمعلمان خر   اسفند برای باری دیگر،  21روزیکشنبه  

ت   پرورش  را  زدند  اعتراضشان  صدای  تبد ا  عدم  به  عدم    ت یوضع  ل ینسبت  و  حقوق  نازل  ،سطح 

 هرچه بیشتر منعکس کنند. پرداخت بموقعش  

از  * اعتراضی جمعی  دولتتجمع  نسبت    ی کارگران بخش  تعکشور  در  دخالت مجلس  دستمزد    نییبه 

 مقابل شورای نگهبانوسیاست شترمرغی  کارگران  انهیسال



یکشنبه   دولت  یجمع  اسفند،  21روز  اعتراض  کشور    یاز کارگران بخش  در  برای  به دخالت مجلس 

سال   ن ییتع وس  انه یدستمزد  تجمع    کارمند(  –)کارگر  یشترمرغ  است یکارگران  نگهبان  شورای  مقابل 

 کردند.

شده، ای  رسانه  گزارش  ابراساس  افراد   نی در  نهادها   یتجمع،  و    یاز  نفت  جمله وزارت  از  مختلف 

 .ور دارند حض  رویوزارت ن  یزردهاکاله

اند، خواستار حذف عبارِت »حقوق و  مختلف به تهران آمده   ی اعتراض که از شهرها  ن یدر ا   حاضران 

دستگاه  در  کار  قانون  مشموالن  تبصره    «یی اجرا  ی ها دستمزد  الف  بند  متن  بودجه    حه یال   12از 

ا1402 به طور غ  نی هستند؛ در  اف  یرقانونیبند از بودجه، مزد کارگران دولت  با  حقوق    شیزابرابر 

 .شده است  نیی کارمندان تع 

کار    ی عالیشورا   یکارگران کشور برعهده  ی دستمزد همه    نیی : تعگفت   تجمع  ن یاز حاضران در ا   یکی

ام  و  پا  م ی دواریاست  از  ا  ی سال، شورا   ان یقبل  را فراهم    ی رقانونیعبارت غ  ن ی نگهبان مقدمات حذف 

 .سازد 

  فا ی خود را است  یکردند تا توانستند حقوق مزد   ی وندگها د کارگران دولت ماه   زیسال قبل ن  افزود:  یو

 .افتد یاتفاق م  یقانون ی ب  ن یبار است که ا   نی امسال دوم ند؛ی نما

به حذف عبارت مربوط به حقوق کارگران در بودجه سال    ی نگهبان را   یانتظار دارند شورا  کارگران 

 شود.    نیی ع جانبه تسه  یزنکار و با چانه  یعالیبدهد تا دستمزد در شورا  ندهیآ

رابطه: همین  برای  در  نیرو  وزارت  و  مجلس  مقابل  برق  قوی  فشار  های  پست  کارگران  تجمعات 

افزایش حقوق و دراعتراض به دخالت مجلس در تعیین دستمزد سالیانه واجرای نشدن طرح طبقه  

 بندی مشاغل از طرف وزارت نیرو 

ن بخش دولتی(برای افزایش حقوق  اسفند، کارگران پست های فشار قوی برق)کارگرا  13روز شنبه  

سالیانه   دستمزد  تعیین  در  مجلس  دخالت  به  نسبت  اعتراضشان  و  کردند  تجمع  مجلس  مقابل  ابتدا 

طبقه   اجرای طرح  عدم  نسبت  باتجمع  تا  شدند  نیرو  وزارت  راهی  وسپس  گذاشتند  بنمایش  کارگران 

 .بندی مشاغل اعتراض کنند 



 

مزد برای تمام کارگران کشور،  به خبرنگاررسانه ای گفتند: تعیین دست   کاله زردهای حاضر در تجمع

ی شورایعالی کار است و نباید افزایش  چه در بخش خصوصی شاغل باشند و چه در دولت، برعهده 

 .دستمزد کارگران دولت در الیحه بودجه مشخص شود 

ی  خواهند افزایش مزد ما را به اندازه ی مزایا و امکانات دولت محرومیم اما می آنها افزودند: از همه 

 .ست عدالتی دان درنظر بگیرند، این نهایت بی کارمن

در وزارت نیرو معطل مانده است؛ انتظار داریم به    99آنها درادامه گفتند: طرح طبقه بندی ما از سال  

 .سرعت این طرح اجرایی شده و موجب افزایش حقوق ما شود 

  ر منطقه سومارمرتع د   وبازپس ندادن  عدم صدور کوچ   نسبت به   کرمانشاه    ر ی عشاتجمع اعتراضی  *

   یمقابل استاندار

یکشنبه   عشا   یجمع  اسفند،   21روز  اعتراض    کرمانشاه   ر یاز  کوچ  برای  صدور  عدم  طرف  به  از 

گ  یفرماندار سومار  النغرب یشهرستان  منطقه  در  مرتع  ندادن  موبازپس  استاندار  (  لی )بان    ی مقابل 

 تجمع کردند. 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2023/03/photo_2023-03-05_22-59-48.jpg


 

شده، ای  رسانه  گزارش  شه  یمرتعبرپایه  به  متعلق  عشا که  و  سومار  در    ر یرستان  است  منطقه  آن 

برانگ   یاقدام دخالت     زیتامل  نشینان  از    ی کیبا  ا بهارستان  نما  الم یاستان  در خواب  استان    ندگان ی و 

 .در حال مصادره است  الم یا یر یعشا ی کرمانشاه به نفع خانوارها 

 الن مسئو  ییو عدم پاسخگو یفیدر اعتراض به بالتکل کویتجمع مالباختگان شرکت آذو*

حواله   مالباختگان  آذوو  برا   ۲۱  کشنبه یامروز    کو، یداران شرکت  متوال  یاسفندماه  بار  در    ی چندمبن 

خودروها پس از گذشت    لیشرکت و عدم تحو   نی ا   یپرونده کالهبردار  فیتکل   ن یی اعتراض به عدم تع 

 .پنج سال تجمع برپا کردند 



 

 ماهاسفند ۲۱  کشنبهی

 گران ایران برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کار

 ی فعال کارگر یلی عثمان اسماع ت یاز وضع ی خبری بازداشت و ب تداوم *

س ۱۴۰۱اسفندماه    ۲۱  کشنبه ی  امروز تلفن   زده ی،  تماس  آخرین  از  اسماع  ی روز  فعال   یل یعثمان    ن یاز 

خانواده   یکارگر با  مسقز  طگذرد ی اش  ا   یروزها   ی .  کارگر  ن یگذشته  با    گونه چ ی ه  یفعال  تماس 

اش  خانواده  یموجب نگران  یل یعثمان اسماع  ت ی از وضع   ی خبری عدم ب  نیته است و ااش نداشخانواده

 .شده است 

اسفندماه  سه   روز نهم  اسماع۱۴۰۱شنبه  عثمان  کارگر  ی ل ی،  ط  یفعال  سقز  شهر  از    یتماس   یاهل 

ماهه صادر شده    کی او قرار بازداشت    یبازداشتگاه اداره اطالعات سنندج اعالم کرده است که برا 



تلفن  ی ط  ی فعال کارگر   ن ی الزم به ذکر است که ااست.   بازداشت دو بار  اش تماس  با خانواده   ی مدت 

 .شنبه چهارم اسفندماه بوده است تماس او مربوط به پنج  ن ی است و اول گرفته

برگه قضا ۱۴۰۱بهمن    ۱۹روز چهارشنبه    یل یاسماع  عثمان بدون  انتساب  یی،  اتهام  توسط    ی و اعالم 

 منتقل شده بود.  یقز بازداشت و به مکان نامعلوم شهر س  ی تی امن یروها ین

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ی کارگر زندان  یدیممنوع مالقات کردن حسن سع*

  ی روهایتوسط ن   یسال جار  بهشت یارد   ۲۸کارگران شرکت واحد که در    یکا یعضو سند   ید یسع   حسن

از    یت یامن بعد  او   ۳۰۰بازداشت شد،  در زندان  به دستور رئ  ن یروز حبس  سالن    س یاز روز گذشته 

  .ممنوع المالقات گشته است  یشاهورد  یمالقات آقا

قبل هنگام  ی د یسع   حسن آقا   که یچند هفته  بود  با همسر و فرزندش  ا  ی شاهورد   یدر مالقات    شان ی به 

  ان یپا  ی کس  د یگوی م   شانیا در پاسخ    ید ی. سعد یکنی و مالقات را تمام نم  د یاکه شما چرا نشسته  د یگویم

  ی شورا  یراکامال مغرضانه ب  یگزارش   یشاهورد   یپاسخ، آقا  نیمالقات را اعالم نکرده؛ به دنبال ا 

روز گذشته به او    گرددکهیم یکارگر زندان  نی ا  ی که منجر به ممنوع شدن مالقات برا  کند ی زندان رد م 

  .ابالغ شد 

.  شود یمحسوب م  یفرد زندان  کی   هی ده از حقوق اولبا خانوا  یو تماس تلفن   ی ن یو کاب   یحضور   مالقات 

و خانواده    ی خود زندان  ی برا  یو روان  ینوع شکنجه روح   کیاز مالقات    یزندان  کیمحروم کردن  

  و   ی انسان  ر یعمل غ   ن ی ا  نوجود،ی. با ا باشد ینقض فاحش حقوق بشر م   ی که به نوع  د یآ  ی اش به شمار م 

  ز یرا ن  ،یمعلم و مترجم زندان   ،یمهتد   وانیک   ریخا  ی . در روزهارد یگیبکرات صورت م  ی قانون  ریغ

  .ممنوع المالقات کردند 

بودن حسن سع  ی کایسند  المالقات  ممنوع  بالفاصله  لغو  د   ی د یکارگران شرکت واحد خواستار    گر یو 

  ی و معلم  ی و کارگر  ی اسی س  ن ی فعال  ه ی و کل  شان یو شرط ا  د یبدون ق   ی خواستار آزاد   ن ی و همچن  ان یزندان

 .باشد ی م  ییو دانشجو 

 گردد  د یآزاد با یزندان  کارگر

 گردد د یآزاد با یاس یس  یزندان

  الت یکشان وحدت و تشککارگران و زحمت  چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۲۱

 معلم در اراک   کی  ی قهر  ش یربا*



خبرها به    یصادق  محمد   یآقا  ران یا  انیفرهنگ   ی صنف  یتشکلها   یهماهنگ   ی شورابه    دهیرس  ی بنا 

اراک  پس از شرکت در تجمع شانزدهم اسفند،     ، یمرکز  استان   ی صنف  ن یبازنشسته و از فعال  ی فرهنگ

 .اسفند ماه  بازداشت شد  جدهمیصبح روز پنج شنبه ه

 برد.  ی اراک به سر م ت یامن  س یهم اکنون در پل   ی کنشگر صنف ن یا

رأ* دو  برا  یصدور  دقاسم   ز یعز   یمتفاوت  در  تجدزاده  گ  د یادگاه  استان  اتهام    کی   ی برا  النی نظر 

 «نظام  ه یعل غ یمشخص: »تبل

اقدام تجد   ۱۸شعبه    ب یعج  یدر  استان    د یدادگاه  را  النیگنظر  دو  به صدور  برا  ی نسبت    ی متفاوت 

شعبه بدون در نظر    نی کرده است. ا  د یینظام هر دو را تا   ه یعل  غی زاده با اتهام مشخص تبل  قاسم   ز یعز

شعبه سوم    ی بدو  یار  د یی نظام( با تا  ه یعل  غی اتهام مشترک )تبل  کیدم و مؤخر آن هم با  گرفتن دادگاه مق

انقالب، عز  به  قاسم   ز یدادگاه  تعز   ک ی زاده را  تبل   ی ریسال زندان  اتهام  کرد.    نظام محکوم   هی عل  غ یبه 

ه چند ماه  نظام در فاصل  ه یعل  غ یبدون در نظر گرفتن اتهام تبل   الن ینظر استان گ  د یدادگاه تجد   ۱۸شعبه  

موخر )شعبه سوم دادگاه انقالب( را    ادگاهسال زندان د   ک ی  یفرد، ابتدا را   ک یو دو بار محاکمه شدن  

دادگاه    ی ریروز تعز   ک یسه ماه و    یدادگاه پس از آن را  نی کرد. ا  د ییتا  نا  ی نظام ع   هی عل  غیبه اتهام تبل 

  جدهم یکرده است. در واقع شعبه ه   د ییات  نایرا هم ع   یفعال صنف  نی نظام ا  هیعل   غ یاتهام تبل   ی رودسر برا

به اتهام واحد و رد    ی دگیرس   ی دادگاه مقدم برا  ت یدر صالح   حی با عدم تصر   الن یاستان گ  د یدادگاه تجد 

 !خلق کرده است  ی بی عج ی اتهام، شگفت ک یمتفاوت با  یدو را  د ییدادگاه دوم و تا ت یصالح

دادگاه انقالب    ۱۰۳نظام در شعبه    هیعل   غ یتبل قاسم زاده به اتهام    زیعز   ۱۴۰۰اسفند    ۲۱سال گذشته در  

شد    لیو آموزش و پرورش شهرستان رودسر تعط  یروز دو نهاد دادگستر   ن ی رودسر محاکمه شد. در ا

زاده   قاسم زیسرکوب معلمان حاضر که به محاکمه عز ی شد که برا ی تی امن ی رو یشهر پر از ن  یو فضا 

با تهاجم به معلمان حاضر و ضرب و شتم آنها   نی نشدند. سرکوبگران همچ   دان یمعترض بودند، وارد م

م به  حمله  و    ی نی و  رشت  معلمان  آقا  یانزلبوس  بازداشت    مسعود   ،یلنگرود   یبهشت   :محمود ان یو 

  اه یرا به »شنبه س   زرو  ن ی پور تا عصر، ا  یبخش  وبهرام   انینظر   پور، حسن   ی قیصد   محمود   خته،یفره

 رودسر« مشهور کردند. 

 به دادگاه انقالب اهواز   یزچهرای صادق امک یاحضار س*

تار   ی کیالکترون   ه یابالغ  طبق  در  برا ۱۶  خ یکه  تار  شانیا   یاسفند  در  است  قرار  است  شده    خ ی ارسال 

 دادگاه محاکمه شود. 3در شعبه  ی نظام تجمع و تبان ه یعل  غی به اتهام تبل بهشت یارد 18

 .آزاد شد  قه یوث  عی معلمان سنندج، با تود  یفعال صنف  یبهاملک*

اسفندماه در    ۱۶شنبه  معلمان سنندج که روز سه   ی انجمن صنف  ره یمد   ئت ی ه  ی از اعضا   ی ملک  ن یبهاالد 

با قرار    ۲۱  کشنبه یاعتراضات مقابل آموزش و پرورش بازداشت شده بود امروز    انیجر اسفندماه  

 آزاد شد.  قه یوث 

  و جبار   یم یکر   ایوران،یفکور   کمال  انیآقا  یبازداشت  ز یهمکاران عز  ۲۱/ ۱۴۰۱/۱۲  کشنبهیامروز  *

   .سنندج آزاد شدند ی پاکزاد از زندان مرکز



  م یدوار یداده شده و ام  شان یا  ی آزاد   یبرا   یی ها همچنان در بازداشت هستند اما وعده  ی اسد   مختار   یآقا   

 .می هم باش  شان ی ا یشاهد آزاد  نده یتا چند روز آ 

خواستار    زان، یعز   ن یبازداشت ا  ت یضمن محکوم   ران یا   انیفرهنگ   ی صنف  ی تشکلها  یهماهنگ   ی شورا

 . باشد ی م ی زندان معلمان  یو شرط همه  د یو بدون ق ی فور یآزاد 

 یانضباط یته یبه کم ز ی تبر  یدانشگاه علوم پزشک انیتن از دانشجو  ۴۰احضار *

اعتراض   ی پ  در پزشک  ۱۶روز    یتجمع  علوم  دانشگاه  در  از    ۴۰کم    دست   ی برا  زیتبر   ی اسفند  نفر 

پ  ن ی ا  ان ی دانشجو کم احضا  امکیدانشگاه  به  م  یانضباط   ی ته یر  گفته  است.  شده  روند    شود ی ارسال 

احکام    ترع ی صدور هر چه سر  یو در راستا   یاعجله   ی اتهامات به شکل  م یها و تفه به پرونده   یدگیرس

ا  وضع  ن یاست.  در  شده  ی تی احضارها  تنها  انجام  که  اعتراض   ک یاست  تجمع  از  پس  در    ی روز 

ش حمالت  مدارس،    یی ایم یخصوص  دل  ن یا   یداخترانه   ی هاخوابگاهاز    یک یبه  به    ی حمله   ل یدانشگاه 

 شد.  هیتخل  ت یو مسموم یی ا یمیش

به دانشگاه، در رابطه با اعتراض    ییدانشگاه عالمه طباطبا  یدانشجو  ۳۰از   شیب   یممنوع الورود*

 آموزان در مدارس دانش یاره ی زنج یهات ی دانشگاه به مسمو نیا انیدانشجو

  ، ی#احسان_رحمان  ، ید ی_خورش ی #هاد   ، یری_ام ی#هست  ه یاول  یگزارشها   طبق

#مرنی #نازن   ،ی#فرشته_طوس  ،ی_شعاع ن ی#محمدحس و    ی_موسونی#محمدحس  ، ی_محمود می_الله، 

 .شوند ی محسوب م  انیدانشجو  ن یاز جمله ا  ی _نبوای#ض

دانشگاه عالمه رخ داد؛   یمرکز  س یاسفند در پرد   ۱۶شنبه،  که در روز سه   زیآماعتراض مسالمت   نیا

مورد ضرب    ان ی از دانشجو  یار یکه بس  یحراست دانشگاه مواجه شد، به صورت   یسابقه ی ت ب با خشون

مستق  بصورت  و  گرفته  قرار  شتم  مسئول   م یو  تهد   ن یتوسط  امن  د یحراست  برخورد  و  بازداشت    ی تی به 

 .شدند 

گزارش   بر و    ی هااساس  شنبه  روز  تعداد   کشنبهیموجود،  ورود  دانشجو  ی از  دانشگاه    ان، ی از  به 

است که    ی در حال  ن یشده است. ا   ف یتوص  یتی اطراف دانشگاه، امن  یت به عمل آمده است و فضا ممانع

ه دانشجو  کی   چ ی به  رسم ممنوع   ان یاز  ابالغ  ممنوع   ی مبن  ی امکیپ   ا ی  ی کتب  یالورود  به    ت یبر  ورود 

  ان یاز دانشجو   ی اچندنفرهو ی س  ست ینکته بسنده شده که ل  ن ی صورت نگرفته است و به گفتن ا  انشگاهد 

اسفند حق    ۱۶شنبه  به ما ابالغ شده که به علت شرکت در اعتراض روز سه  ی انضباط  ی توسط شورا

 .ورود به دانشگاه را ندارند 

  ار یو در دانشگاه عالمه بس   ریاخ  ی هادر ماه   یانضباط  یو برخوردها  هایالورود دست ممنوع   ن یا   البته

دانشگاه عالمه، با   ان یاز دانشجو  یاد یزتعداد  «یآزاد  ،ی»زن،زندگ زشیبوده و خاصه پس از خ  جیرا

و طبق مصاحبه    تر شی است که پ  ی در حال  ن ی معلق شده اند. ا  ل، یاز تحص   ی انضباط   ی ها   ته ی احکام کم

  ی شده و به کالس ها  دهیبخش   ،یقیتعل   انیدانشجو   یدانشگاه ادعا شده بود که تمام  نی ا  یمعاونت حقوق 

لغو نشده که    هات یتنها آن محرومکه نه    دهد ین مکه شواهد امر نشا  ی درس بازگشته اند. در صورت

منع شده و با حکم    وقت به صورت م  لیهم از تحص   ید یجد   انیاحضارها همچنان ادامه دارد و دانشجو 

 اند. مواجه شده یانضباط  ی ها ته یکم



 تکاران یجنا یبرا یمحفل مدرس   ت یدانشگاه ترب*

بدون اشاره    توان ی که نم  می ها بود چهره   یرخ مدرس شاهد حضور ب  ت یماه گذشته در دانشگاه ترب  کی

بهمن    ۱۷  خی. در تار د ی خاص، از آن چشم پوش   ت ی وضع   کیدانشگاه و در    ن ی حضور آنها در ا  لیبه دل

مراسم حجت   یدر  حضور  خط با  زلف   ر یوز  ب یالسالم  شر  ر یوز  گلی اطالعات،  رمضان    ف یعلوم، 

اسالم  یسخنگو  پاسدارن،  انرژ  س یرئ   یسپاه  ر    ،یاتم   یسازمان  دانشجو  و    س یفرهاد  دانشگاه 

  ی از مقام واال  لیبا هدف تجل  ،یاس یس   یایگروه جغراف  یعلم  ئت ی بر ه  یلی تحم   یفرمانده   یصفو م یرح

رح  ی علم ا  ی صفوم ی "سرلشکر"  شد.  تداب   ن ی برگزار  با  نها   ی تی امن  د یشد   ر یمراسم  و    ت یدر  مراقبت 

ن  ج یبا بس   و مواظبت   داخل و خارج م  ی حکومت  ی روها ی تمام  را بر    ی پادگان   طیدانشگاه، شرا  ط یحدر 

 .دانشگاه حاکم کرد 

مکرر به    ی هابا وجود حمله  ریاخ   ی. در هفته شود ی محدود نم  خ ی اشخاص فقط به آن تار  ن یحضور ا   اما

دانشگاه  و  سو  رانیا   یها مدارس  امن   ی اطالعات   ی هانهاد   ی از  عنوان    ی مراسم  ، یتی و    نی نخست 》با 

  لقدر علوم، سردار ذوا  ر یعراق، وز   ر یحضور سف  با《رانیدر ا  ی لالمل  نی ب  ان ی جشنواره جذب دانشجو

مقامات   سیپل   سیر مهاجرت،  د   یبخش  دانشجو   گر یاز  جذب  هدف  با  صورت    یخارج  انی کشورها 

با  مدرس، حمله به مدارس و دانشگاه   ت یدر دانشگاه ترب   یاخامنه   یندهی نما  ش یهما   ن ی گرفت. در ا ها 

  !کرد  ف ین توص از طرف دشم  ی را کارزار ی سم ی هاگاز

پ   یدر حال  نیا دانشجو رئ   ش یاست که  دانشگاه ترب  سی از او فرهاد  ا  ت یوقت  دانشگاه را    نیمدرس، 

  ی مدرس تنها دانشگاه  ت یکرد: "دانشگاه ترب  ان ی ب   ی کرد! و   ف یتوص   ا یدر دن   ی از صلح و دوست  ی نماد 

رئ که  ر  ریعلوم، وز  ریجمهور، وز  س یاست  اول  معاون  و  ا  سییبهداشت  از    أت یه   یعضا جمهور 

علم  ی امنا ارزش  و  اعتبار  از  نشان  که  هستند  نام   نی ا  ی باال   ی آن  دارد".  هر    یی هادانشگاه    ک یکه 

دادگاه   تواند یم جنا   یدر  به  نم   ت ی بشر  ه یعل  ت یعادالنه  بشوند،  ارزش  تواند ی متهم  و    ی برا  ی شان 

 .اورد یبه اسم دانشگاه ب ی طیمح

گسترده   توان یم حضور  که  حکو  یپنداشت  امن   ی متمقامات  بعض  ی تیو  آن   ی که  حتاز  مرتکب    ی ها 

  ه یکه عل  یدر دوران جنگ و اتهامات  ی صفو  م یرح  یبه پرونده نظام  توانیشدند )م   ی نابخشودن  یات ی جنا

در سرکوب    گلی نقش زلف  نی مستضعفان و همچن  اد یسابق بن   سی او بود، محمد مخبر معاون اول و ر

را حادثه دانستند(،    ی نیزارت بهداشت که قتل مهسا ام و  نی و مسئول  ر،یدر جنبش اخ   ان ی دانشجو  گسترده

تبد   ی نشان  ترب  ل یاز  تحص  ت یدانشگاه  مرکز  عنوان  به  گرا  ی نشیگز  یان ی دانشجو  ل یمدرس    شات یبا 

  ه، ی ورس   ن،ی مختلف )لبنان، عراق، فلسط  ی هات یبا مل  یی از گروها  ران، یحکومت ا  ی به باورها   ک ینزد 

دانست، نه تبادل علم و    ییو اقتدارگرا  ینید   کی دئولوژیا  جی ( باهدف ترومنیسنگال، بنگالدش،    ن،یچ

  .یفناور 

و    یعلم   ی هاکه پست   ی طوردارد به   یی طوال   د ی  ی _کشوریت یمقامات امن   یر یکه در بکار گ   ی دانشگاه

  ر یاخ  ی هاسال   ی هاکه در سرکوب   یبه کسان   توانی م  آنها هست.   یطره یدر س  ی دانشگاه  یهامنصب 

  ل یحصالتفارغ   ا یمدرس داشتند و   ت یهستند، منصب در ترب   ی علم ت ین عضو هئاند و همزما نقش داشته 

،  ۹۲_۸۴  ی هانژاد در سال   ی علوم دولت احمد   ی و  دانشجو وزرا  یزاهد 》دانشگاه بودند مانند:   ن یا

رئ  د یسع قال  سی محمد  خاتم،  آبان    یکشور روحان   ر یوز  یفضل  ی رحمان  باف،ی قرارگاه  محمد  ۹۸در   ،



ن فرمانده  پ  ی نی زم   ی ور یپاکپور  فالحت  سال    ی مل   ت یامن   ون ی سیکم   سی ر  شه یسپاه،  در    و   ۹۸مجلس 

تا جا   ی علم  ت یعضو هئ  ا   توان ی که م  یی دانشگاه عالمه( اشاره کرد؛  پا   ن یگفت  امن و    گاه یدانشگاه 

 .شده است  شانی دائم  یخانه 

طرح   یسه یرئ   ئت ی ه  یسخنگو   گرید   یطرف  از آغاز  از  که؛   یمجلس  داد  د   موضوع 》خبر  ر  ابهام 

  ل یکارکنان و ... را از دال  ی به برخ  هااز ی ها و امتجذب   ها،ه ی قراردادها، انتصابات، بورس  ی انعقاد برخ 

که ممکن است بر اثر    یطرح《مدرس عنوان کرد.  ت یو تفحص از دانشگاه ترب  قیخوردن تحق  د یکل

  ی سازشفاف   ی براخورده باشد نه    د یگسترده کل  یازها یو امت  ا یدر استفاده از مزا   ی درون گروه  اختالف

  ی دانشگاه داشته باشد، دانشگاه  نی ا  انیمتول  یبرا  ینی سنگ  یهاامد یپ   تواند یم   یعدالت. ول  ی و برقرار

 همراه با فساد و رانت است.  ی تی _امنیاسالم ت یری تمام نما از مد   یکه مظهر 

 ونی حامل کارگران با کام یبر اثر برخورد سوار یزخم   3کشته و 11*

در    رجان یفارس به س  زیری در محور ن   ون یکام   ک یحامل کارگران مهاجر با    ی بر اثر برخورد سوار

 .شدند  یزخم گر یجان باختند و سه نفر د سواری به همراه راننده کارگر   10استان کرمان، 

به همراه راننده جان خود    یخودرو سوار   نی حادثه همه ده سرنش  نیدر ابرپایه گزارش رسانه ای شده،

 .اند منتقل شده  زیری ن  ی شهدا مارستانیبودند، به ب  ون ی کام  نانی ان که سرنشرا از دست داده و مصدوم 

انتقال کارگران در ک  ی سوار   ن یا   ون ی کام   ک یبود که به    رجان یس   هی محور قطرو  15  لومتر یدر حال 

 . کند ی برخورد م 
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