
 1401اسفند ماه  22اخباروگزارش های کارگری 

با  ش ه  - خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اعتراضی  دوشنبه  تمین 

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

، رضوی  أصفهان،   ، البرز  اردبیل  خوزستان،  خراسان    ه ی لویکهگ  ،  کرمانشاه  کردستان،ان،  زنج، 

 واستان تهران مقابل وزارت ارتباطات  ویزد  ،مرکزی  لرستان، راحمدی بوو

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق   اراک هیراه آهن ناح  یفن هی خط و ابن یکارگران نگهدار اعتصاب  -

 وعیدی

نگهدار ابن  یکارگران  و  ناح  یفن   ه یخط  آهن  روز    خراسان  هی راه  قراره  شنبه  هم  اسفند    23سه 

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وعیدی اعتصاب کنند

 نسبت به سطح نازل حقوق وعدم تبدیل وضعیت   المیا مانی سکارخانه  کارگران  تجمع اعتراضی  -

 رندیگی قرار م  ییایم یمدارس، همچنان هدف حمالت ش  -

 زنجیره ای یها  ت یم در اعتراض به مسمو  زاهدان سرجنگل  یرستان یاعتصاب دانش آموزان دب  -

در خصوص اقدام انحصارخواهانه و    رانیا  انیفرهنگ   ی صنف  یتشکل ها  ی هماهنگ  یشورا  ه یان یب  -

 انیفرهنگ ره یصندوق ذخ نه ی آموزش و پرورش در زم ر یوز ی رقانونیغ

مزا  ت یری مد  - حذف  درصدد  همچنان  واحد  شرکت  واحد    یایناکارآمد  شرکت  کارگران  و  رانندگان 

 باشد یم

 نیبه زندان او  ی می جعفر ابراهبازگشت  -

 به حبس محکوم شدند   دنظر یدر دادگاه تجد  یفکور و سروناز احمد ار یکام -

 که دچار مشکل شود  میکاک عثمان ما نگران آن هست یجسم  ت یبا توجه به وضع ی:محمود صالح -

 ی(غرب  جانیامام شهر مهاباد )آذربا رستانی دب رانی دب یصدور احکام متنوع برا -

ک   - تمام جمع  کتاب  یهای و صندل  زها یم   یردن  مر سالن  بهشت  یکزخانه  تفک  یدانشگاه  از    ک یپس 

 انیو اعتراض دانشجو ی تیجنس

 ی انضباط یته یبه کم  ی عموم ی از شورا -

ساله شان در استخر    5دختر  2و    ری بدرآباد نرماش  یروستا  ی گلخانه کشاورز  ک ی  کارگر  2مرگ    -

 کشاورزی 

 ******* 

اعترشه* دوشنبه  با  تمین  خرید  قدرت  کاهش  به  نسبت  کشور  مخابرات  بازنشسته  کارگران  اضی 

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



، رضوی  أصفهان،   ، البرز  اردبیل  خوزستان،  خراسان    ه ی لویکهگ  ،  کرمانشاه  کردستان،  زنجان،، 

ارتباطات   زدوی   ،مرکزی    لرستان  ،راحمدی بوو وزارت  مقابل  تهران   واستان 

نسبت به    شانیدوشنبه اعتراض   نی هشتم  دراسفند ، کارگران بازنشسته مخابرات کشور22روز دوشنبه  

و    یلیتکم   مه یسهم ب   ی درصد   30  شی و افزا  89سال    نامهن ییآ  ی جمله عدم اجرا  دازیکاهش قدرت خر 

  ی استان ها  ساختمان مرکزی شرکت مخابرات   مقابل یا درگریعدم پرداخِت سهم خواروبارومطالبات د 

خوزستان، زنجان،کردستان،    ، ی،البرز ،  أصفهان،  خراسان رضو  ل ی،اردبیوغرب  ی شرق  جان یآذربا

کهگ   ، بو   هیلو یکرمانشاه  ،کرج    زد یو  ،مرکزی  لرستان  راحمد،یو  ،اردبیل  تبریز،ارومیه  درشهرهای 

ودر تهران مقابل    ویزد   ،اراکسوج ،خرم آباد ،أصفهان ،مشهد ،دزفول ،زنجان ،سنندج ،کرمانشاه ،یا

 .دند کر تجمع ساختمان وزارت ارتباطات 

 تصاویر: 

 اراک: 

 

 اردبیل: 



 

 ارومیه: 

 

 أصفهان:



 



 تبریز: 

 

 تهران: 



 

 خرم آباد:



 

 دزفول: 

 

 زنجان:



 

 سنندج: 

 

 کرج: 



 

 کرمانشاه: 



 

 مشهد: 



 

 یاسوج: 

 

 یزد: 



 

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق   اراک  ه یراه آهن ناح  یفن  ه یخط و ابن  یکارگران نگهدار اعتصاب  *

 وعیدی

نگهدار ابن  یکارگران  و  ناح  یفن   ه یخط  آهن  شنبه    خراسان  هی راه  سه  روز  قراره  اسفند    23هم 

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وعیدی اعتصاب کنند

نگهدار  اسفند،  22روز دوشنبه   ابن   ی کارگران  و  ناح   یفن  هیخط  آهن  پیمانکاری )اراک  ه یراه    شرکت 

ر خواهان  انیران یا  ل یراهبر  و  کارکشیدند  از  دست  وعیدی  حقوق  پرداخت  عدم  به  اعتراض  (برای 

 پاسخگویی مسئوالن شدند. 

خط    ی کارگران نگهدار  اسفند   23براساس گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،قراره روز سه شنبه  

پرداخت حقوق وعیدی دست به اعتصاب    دراعتراض به عدمهم    خراسان  هیراه آهن ناح   ی فن  هی و ابن

 بزنند. 

 نسبت به سطح نازل حقوق وعدم تبدیل وضعیت  الم یا مانیس کارخانه   کارگران  تجمع اعتراضی *

برای انعکاس هرچه بیشترصدای اعتراضشان    المی ا  مانیس کارخانه    کارگران    اسفند،  22روز دوشنبه  

ت به  دست  وضعیت  تبدیل  وعدم  حقوق  نازل  سطح  به  در  نسبت  واحد  جمع  س  د یتولاین  و    مان یکننده 

زدند و خواستار افزایش حقوق و تبدیل وضعیت    شهرستان سر آبله  یلومتر یک  15،    واقع در    نکریکل

 شدند.



 

گفت: ای  خبرنگاررسانه  به  حاضردرتجمع  کارگران  از  حداقلیکی  حال    م یبرخوردار  یمزد   ی هااز 

 .بود   شتریقبل ب ی بت به سالهادر کارخانه نس نکری کل  د یآنکه امسال رکورد تول

 رندیگی قرار م  ییایم یمدارس، همچنان هدف حمالت ش *

از توابع شهرستان بانه و    سوری »وحدت« در دهستان کان   یی اسفند، مدرسهٔ راهنما  22دوشنبه    امروز،

  یقرار گرفتند و تعداد   یی ایم یدر ماهشهر، هدف حمالت ش  یی اهدا  د یو شه   ندگان ی دو مدرسهٔ دخترانهٔ پو

 منتقل شدند.  یآموز مسموم و به مراکز درمان از دختران دانش 

   زنجیره ای یها  ت یدر اعتراض به مسموم   زاهدان سرجنگل  یرستان یاعتصاب دانش آموزان دب *

دوشنبه   دب اسفند   22روز  آموزان  دانش  به    ی رستانی،  اعتراض  در  زاهدان،  شهرستان  سرجنگل 

 مانعت کرده و اعتصاب نمودند. از رفتن به مدرسه م  زنجیره ای یها  ت یمسموم

ها  یهماهنگ  یشورا  ه یان یب* و    رانیا  انی فرهنگ  ی صنف  یتشکل  انحصارخواهانه  اقدام  در خصوص 

 انیفرهنگ ره یصندوق ذخ نه ی آموزش و پرورش در زم ر یوز ی رقانونیغ

در  بیانیه ای بشرح زیر    ران یا  ان یفرهنگ  ی صنف  یتشکل ها   یهماهنگ  یشورا  اسفند،  19روزجمعه  

غ خصوص   و  انحصارخواهانه  زم  ریوز   یرقانون یاقدام  در  پرورش  و  ذخ  نه یآموزش    ره یصندوق 

 منتشرکرد:  ان یفرهنگ

تا    افت ی  ت یدولت، موجود   ی اری کارکنان آموزش و پرورش و هم  ه یبا سرما   ان یفرهنگ  ره یذخ  صندوق 

واقع تقو   ان ی فرهنگ  ی شتیاز مشکالت مع   یبخش    م ی ترم  ی برا   ی تیخود، ظرف  ی در کارکرد    ه ی نب   ت یو 

  ی اسیو س  ی جناح  ی و متاثر از زهرآِب رقابت ها  یرعلمیغ  یها   ت یریمد   لی آنها باشد اما تحم  یاقتصاد 

ا ا  ن ی بر  شد  سبب  ها  نی موسسه،  گرداب  تالطم  گرفتار  همواره  و    ییِ ا یماف  ی نهاد  خواهانه  سهام 

 .رد یخود کامال فاصله بگ ی واقع ت یاز بدنه قدرت باشد و از ماه  یی بخش ها   انهیسودجو 

  ی ندهای بر فرآ  ی نظارت  ی نهادها    ی موسسه در کنار چشم فروبستِن مصلحت  نی اساسنامه ا   وب ی مع  ختار سا

که منشور آن،    ی فراهم نمود. اساسنامه ا  ی و ناصواب کنون یرانت   طیشرا  جاد یا  ی آن، بستر الزم را برا



تا همواره    د نمو  یخارج م  انیفرهنگ   ی عنیرا از دستان صاحبانش    مت یاز غن   زیلبر  یِ کشت  نی سکان ا

انفال بودن    ی مناسب، فتوا   ی باشد که در فرصت ها   یی آن در تملک فرصت طلبان رانت جو  یی ناخدا

 .ند ینفله نمودنش صادر نما  ی آن را برا

تا سه نفر از آنها  به    دند ینفر را به عنوان مجمع منتخب خود برگز  ۸۳سهامدران    ر،یاخ   ی سال ها  در

 .اثرگذار باشند  یاندک ط،ی شرا  رییتغو در    ند ی صندوق درآ ی امنا ئت ی ه  ت یعضو 

ثبت نمود تا    ،یقانون  ی و در روند   هی ته  ۱۴۰۰را درسال    یاساسنامه فعل  ،ی راتییتغ  جاد یبا ا   ئت ی ه  نیا

آموزش و پرورش   ریوز  را یگردد اما اخ ای مه یصندوق، اندک  ت یریدر مد  انیدخالت فرهنگ  ی برا  ریمس

اقدام جو   ی فراقانون  یدر  انتفاع  ا   انهیو  تغ   ی داتیتمه  جاد یدرحال  با  تا  در    ورد م  رات یی است  نظر 

تدو برا  ن یی آ  ن ی اساسنامه صندوق و  بستر الزم را  آن،  با  و    ان یفرهنگ  ارات یکاهش اخت  ی نامه همسو 

که    ی . به نحود یفراهم نما  رهیصندوق ذخ   یها   یساز   م یتصم   ند ی امکان سلطه وزارتخانه بر فرآ  شیافزا

  ی قربان   یبرا  یرسم  ی ارباب قدرت و مسلخ  یبرا  یودآور خلوت امن و س  اطیموسسه همچنان ح   نیا

 .افزوده شود  ز ین  ییا یروند ماف نی بماند و چه بسا بر غلظت ا ی باق  ان،یفرهنگ ی نمودن حقوق حرفه ا

نامه   ی ط یرهبر  هیبه ذکر است، همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق آمده، بر طبق استفسار  الزم

و سازمان پژوهش وزارت   ییبه وزارت دارا  شانیکه دفتر ا  ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۸۷مورخ    ۱/۱۴۲۷۳شماره 

 .شود  ی محسوب م ی موسسه خصوص  کیصندوق    نی آموزش و پرورش ابالغ نموده اند ، ا

ا  از که  وز  ن ی آنجا  وجود   ر یاقدام  فلسفه  زم  ی با  و  دارد  منافات  مزبور،  نارضا  نه یصندوق    ی تی ساز 

فرهنگ م   ان یروزافزون  آنها  واکنش  بروز  ها  یهماهنگ   ی شوراشود،    یو    ان یفرهنگ   ی صنف  یتشکل 

محترم    ریمصرانه از وز   ،یقانون اساس   ۹۰،     ۸۴،     ۷۶اصول      ح یبا توجه به نص صر  رانیا

  ان یفرهنگ  رهیکه بهر عنوان به دخل و تصرف در صندوق ذخ  یمصادر  یپرورش و تمام   وآموزش  

  ی به دست انداز  ن یاز ا  شی داده، ب  انیا پ  زانه یقانون گر  ی ها  هی گونه رو  نیخواهد که به ا  ی پرداخته، م

آن ممانعت به    ن یبغرنج و مشکل آفر  ی امدهایکشور نپردازند تا از بروز پ  ان ی فرهنگ  ی ها  ه یبه سرما 

  .آورند  عمل

را    یو شهروند   یمدن  ، یحق صنف  نیدرخواست، ا  نی نسبت به ا  یو واف  یاست عدم توجه کاف   یهیبد 

نسبت    یاعتراض   یکند که در کنش ها  یم  جاد یا یصنف یکل هاآنها در تش  ندگان یو نما   ان ی فرهنگ  یبرا

 .د آنکه عالج واقعه، قبل از وقوع آن، محقق شو د یرا نشان دهند. ام یاقدام، واکنش مقتض  ن یبه ا 

 ۱۴۰۱ـ نوزدهم اسفند   رانیا ان ی فرهنگ یصنف  یتشکل ها   یهماهنگ  ی شورا

 : رونوشت جهت اطالع و اقدام الزم رندگانیگ

 و نظارت  ی ـ سازمان بازرس۱

 مجلس ۹۰اصل  ون ی سیـ کم ۲

 مجلس ی مل ت یامن  ون ی سیـ کم ۳

 ی تی امن یـ نهادها ۴



 .باشدیرانندگان و کارگران شرکت واحد م  یایناکارآمد شرکت واحد همچنان درصدد حذف مزا ت یر یمد

 ، یگرام همکاران 

با کارفرما منعقد شده و در     شیپ   انیکارگران در سال  ندگانیکه توسط نما   یدسته جمع   یهامان یپ  مطابق

دست کت و    ک یهر سال    باشد ی کارفرما موظف م  ده،یهم به ثبت رس   یوزارت کار و رفاه اجتماع 

  ت یر یمد   سال. امد یروز و بازار پرداخت نما  مت ی دوخت آن را به ق   نه یهز   ای شلوار به رانندگان داده و  

ا به جا  کند ی م   یسع  و  باشد یکت وشلوار م  نیناکارآمد شرکت واحد درصدد حذف  کت    ع یتوز  یکه 

و پانصد هزار تومان( استفاده    ون ی مل  ک ی )باشد یم   ز یناچ  ار یوشلوار از بن البسه شهروند که مبلغ آن بس 

راه چپاول و غارت    قی طر  ن ی. تا به ا د یحذف نما   یافت یها کت وشلوار را از سبد دربن   ن یا   عی و با توز

 . ند یهموارتر نمارانندگان  ب یخودشان از ج  یرا برا  ی و دزد 

دسته    مان یپ   ی تماس و نسبت به عدم اجرا  یشماره دفتر سرپرست  ا یو    ۱۸۸۸  یبا شماره ها   همکاران 

 .د یاعتراض کن  یجمع

 ت یریدفتر مد  شماره

02177440009 

و عالوه    ند ی بفرما  یبن ها خوددار  ن یا  افت یکه از در  خواهد ی همکاران م   هیاز کل   کایحال، سند   نی ع  در

در مقابل   ی ، با حضور دسته جمع۱۸۸۸و   یشهردار نی عامل و همچن ریاض به دفتر مد بر اعالم اعتر

 .ند ی نمااعالم  یاعتراضات خود را نسبت به نقض قرارداد جمع یدر ساختمان مرکز  رعاملیدفتر مد 

  الت یکشان وحدت و تشککارگران و زحمت  چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱ند  اسف  ۲۲

 نیبه زندان او   یمی جعفر ابراهبازگشت *

دوشنبه   روز  ظهر  ابراه اسفند،  22بعداز  شورا  ، یمیجعفر    ی صنف   ی هاتشکل   یهماهنگ   ی بازرس 

 بازگشت.  ن یبه زندان او   یبا اتمام مرخص ران، یا ان یفرهنگ

 به حبس محکوم شدند   دنظر یدر دادگاه تجد  یفکور و سروناز احمد ار یکام*

شعبه    که   یاساس حکم  بر تجد   ۳۶توسط  کام  دنظریدادگاه  به  و  تهران صادر  فعال    اری استان  فکور 

احمد   یکارگر سروناز  همسرش  حام  یو  و  کودکان  حقوق  فعال  شده،    یمترجم،  ابالغ  کارگران 

  ل یتقل  یر یبه سه سال و شش ماه حبس تعز  یفکور به هشت ماه حبس و سروناز احمد   یآقا  ت یمحکوم

 .است  افته ی

 .دادگاه انقالب تهران برگزار شده بود  ۱۵به اتهامات آنها در شعبه   ی دگیرس ی ودادگاه بد  جلسه



  ی سال حبس و سروناز احمد   کی نظام« به    ه یعل  غ ی شعبه از بابت اتهام »تبل  ن ی فکور توسط ا  ار یکام

  غ یبه پنج سال حبس و از بابت اتهام »تبل  «یمل  ت ی به قصد برهم زدن امن  یبابت اتهام  »اجتماع و تبان 

 .حبس مجموعاً شش سال زندان محکوم شده بودند  کسال ینظام« به   ه یعل

به همراه همسر    یاعتراضات سراسر  انیآبان ماه، در جر  ۱۵  خی در تار  یفکور، فعال کارگر   اریکام

به بند    ی به اجرا در آمد و و   ن ی در زندان او  یفعال کارگر  نی بعد حکم حبس ا  ی خود بازداشت شد. چند 

ً یاو نها زندان منتقل شد.  ن یا  ۸  .شد  د آزا ن ی از زندان او ۱۴۰۱ماه نوزدهم بهمن  خ یدر تار  تا

فکور فعال    ار یکارگران به همراه همسرش کام   ی مترجم، فعال حقوق کودکان و حام  ی احمد   سروناز 

شهر تهران    ی تی امن  یروها یتوسط ن   ۱۴۰۱ماه  آبان   ۱۵  شنبه ک یروز    ست یزط یو خبرنگار مح  ی کارگر

  ۵۰۰ یقه یبا تودیع قرار وث  ۱۴۰۱آذرماه   ۱۶سرانجام او روز  منتقل شدند.  ن یبازداشت و به زندان او 

 آزاد شده بود.  نی مراحل از زندان او انیموقتاً و تا زمان پا   یتومان ون یلیم

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ار مشکل شود که دچ م یکاک عثمان ما نگران آن هست ی جسم ت یبا توجه به وضع ی:محمود صالح*

  ۱۰ساله خود ساعت    ۱۸سال سن دارد و همراه دختر    ۶۱که    ی لیعثمان اسماع ۱۴۰۱/ ۱۱/ ۱۹  خی تار

رسند . توسط سه    یشهدا م  ابان یکه به آخر خ  ن ی بودند. هم  ی کوه نورد   ازی عازم کوه جاقل به ن  ح یص

لباس شخص مامور  م  ینفر  دستور  آنها  به  و  ماش  یمحاصره  که سوار  در  ن ی دهند   ،   ن یا   ریغ  شوند 

  ی احترام  ی مورد ب  نکهی ا  ی خترش براکرد. کاک عثمان و د   می با زور شماها را سوار خواه   ت صور

کنند. بهار دختر    ی شدند و آنها را به بازداشتگاه اداره اطالعات سقز منتقل م  ن یسوار ماش   رند یقرار نگ

توسط چند  بازجو  نی کاک عثمان   ، بازجو  و    ی م   یی نفز  قوپر   ک یشود  تش   یبرا   طور نده    ی م   کلیاو 

که به    رند یگ  ی شب همان روز از طرف اداره اطالعات با خانواده کاک عثمان تماس م ۸. ساعت دهند 

کنند. خانواده مر اطالعات مراجعه  مااداره  اسماع  یجعه  بهار  و  تحو  یل یکنند  و    لیرا  دادند  خانواده 

از چند    عد کنند. ب  یتقل مسقز من   یکنند. همان شب کاک عثمان را به زندان مرکز  یرا آزاد م  شانیا

ا م   شان یروز  منتقل  اطالعات سنندج  اداره  بازداشتگاه مخوف  به  و حال    ی را  قرار    ک یکنند  از  ماه 

  ت یند. با توجه به وضع هبد   ییو پرونده او را به محاکم قضا   ی بازجو  نکهی ازداشت او گذشته بدون اب

سابقه دارند    ندج داره اطالعات سن که دچار مشکل شود. چون ا  م یکاک عثمان ما نگران آن هست   ی جسم

دچار مشکل شوند. من خودم    یا از نظر جسم تکنند    ی نگهدار  ی که متهمان مسن را در سلول انفراد 

فشار خونم را قطع کردند. هر دو    یقرصها   نکهیا   لیبه دل  ۱۳۹۴  ل هستم که سا  ان یاز آن قربان  یکی

برام    ی شوم و زندگ  ز یالی د   مارستان یدر ب   د یخود را از دست دادم و از آن زمان هفته دو روز با  ه یکل

ساله اطالعات    ۶۱کارگر    نی دارد مسئول جان ا  د یکاک عثمان آسم شد   نکهی سخت شده است. نظر به ا

 باشد.  ی استان کردستان م

 ی( غرب  جانیامام شهر مهاباد )آذربا رستان یدب  رانی دب یصدور احکام متنوع برا*

سراسر  یپ  در آبان    کمیدر    ران یا  ان یفرهنگ  یتحصن  دوم  سرکوب    ۱۴۰۱و  به  اعتراض  در 

امام شهر مهاباد    رستان یدلسوز دب   ران ینفر از دب  ست یحدود ب   یآموزان، براشهروندان و باالخص دانش 

ادار تخلفات  تشک  ی در  اخ  لیاستان  داده شد که  از    یبا احکام متنوع   ف یهمکاران شر   نی ا  رایپرونده 



و »تنزل دو گروه به مدت    کسال« یگروه به مدت    ک ی  درج در پرونده«، »تنزل   ی کتب   خی : »توب لهجم

 .دو سال« مواجه شدند 

حکم در    ن ی قرار دارند و کمتر  ی محترم در شُُرف بازنشستگ  ران یدب   ن ی از ا  ی ذکر است که برخ  ان یشا

  زان یعز  نی ا  ی ماه پاداش بازنشستگ  کیدرج در پرونده« است باعث کسر    یکتب  خ یکه »توب   انیم   نیا

 .خواهد شد 

 ( حروف الفبا ب یاند: )به ترت گرفته  ل یمذکور احکام را تحو رستانیکه تاکنون در دب ی معلمان یاسام

  :انیآقا

 ی _ابوبکر نی اسی#

 _آذر ینی _اماسری#

 ی قاسم_قهرمان #

 _ره_انجام منیه#

 ی _محمود اریکام#

 ی بهمن_نجار #

 ی وسف ی _لی#جل

تمام * کردن  صندل  زها یم   یجمع  کتاب  یهای و  مر سالن  تفک  یبهشتدانشگاه    یکزخانه  از    ک یپس 

 انیو اعتراض دانشجو ی تیجنس

  ها ی و صندل  زهایم  ،ی دانشگاه بهشت  ی مرکز   یکتابخانه  ی تیجنس   کی به تفک  ان یاز اعتراض دانشجو   پس

را به    ان ی مطالعه مشترک دانشجو  یجمع کرده و فضا   ان ینایدانشگاه در بخش ناب   است یرا به دستور ر

 .بردند  ن ی طور کامل از ب



 

که در تجمع    ی کسان  خی جهت توب   ان یحراست دانشگاه با دانشجو   ی تلفن  ی مزمان با احضارهااتفاق ه  ن یا

 .خانه شرکت کرده بودند؛ انجام گرفت کتاب  ی تی جنس ک یتفک ه یعل

 است. ( شدت گرفته یر یدانشگاه )آقام د یجد  است ی پس از انتصاب ر ی در دانشگاه بهشت  سرکوب 



 ی انضباط یته ی به کم ی عموم یاز شورا*

دانشگاه تهران که به درخواست    یاس یحقوق و علوم س  یدر دانشکده   ی عموم  ی شورا  یبرگزار   ی پ  در

  ی ته ی در جلسه به کم  ن ینفر از حاضر ۳برگزار شد، حداقل    سه یرئ   ات یدانشکده با ه   ن ی ا  ی صنف   ی شورا

 .اند احضار شده یانضباط

تار  نیا  در در  که  کوشک  ۱۶  خ ی جلسه  شد،  برگزار  فرهنگ   ،یاسفند  لحن    نیا   یمعاونت  با  دانشکده، 

  شود ی گفته م  ن یجلسه داشت. همچن   ختنیدر بهم ر   یسع  ان ینامناسب و نسبت دادن دروغگو به دانشجو 

  و   ن ی مورد را در حضور شاهد   نی شده بود، ا  یک یز یف  ی ریوارد درگ  ان ی از دانشجو  ی کیکه با    ی کوشک

 داشته است.  انیدر سرکوب دانشجو  ی سع د یو تهد  ن یمنکر شده است و با توه  ن،ی حاضر

نرماش  یروستا  یگلخانه کشاورز  کی   کارگر  2مرگ  * ساله شان در استخر    5دختر  2و    ر یبدرآباد 

 کشاورزی 

  2دراستان کرمان و    ر یبدرآباد نرماش  یروستا  ی گلخانه کشاورز   کی  کارگر  2اسفند،  21روزیکشنبه  

 .غرق شدند ساله شان در استخر کشاورزی  5دختر

با وارد شدن به محوطه استخر    ی دو دختر پنج ساله هنگام بازده،براساس گزارش های رسانه ای ش

  ن ی به داخل آن سقوط کردند و غرق شدند.  پدران ا ریبدرآباد نرماش   ی در روستا   ی گلخانه کشاورز  کی

ن اهل  زیکودکان  بلوچستا   ستان ی س  دراستانرانشهریاشهرستان    که  فصلو    نو  کارگران  گلخانه    یاز 

 .جان باختند  ز یها وارد استخر شدند اما آنها ننجات جان بچه  یه براحادث زبعد ا ی قیبودند دقا 

 براثر حادثه کاری   النغربیمعدن گچ چغالوند گ جان باختن یک کارگر

دراستان کرمانشاه براثر حادثه کاری     النغرب یچغالوند گمعدن گچ  یک کارگر  اسفند،  22روز دوشنبه  

 جان خودرا ازدست داد. 
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