
 1401ماه اسفند  3 اخباروگزارش های کارگری

 راز ی فارس در ش انیفرهنگ  یتجمع اعتراض -

خوزستان در اعتراض به سطح نازل    یاجتماع  نیتأم   ه سازمانبازنشست  کارگران   ی تجمع اعتراض  -

 حقوق وعدم همسان سازیش مقابل اداره کل امین اجتماعی استان در اهواز 

کارخان  - کارگران  وتجمع  آرا خرمشهر   هاعتصاب  پرداخت    فوالد جهان  به عدم  اعتراض  ماه    4در 

 حقوق 

اعتصاب وتجمع جمعی از کارگران ترمینال نفتی جاسک)شرکت گاما( دراعتراض به عدم پرداخت    -

 ماه حقوق  3

ازحق    ی برخوردارساله    30نسبت به بالتکلیفی    مرادآباد پونک   یهان یزم  ن یمالک  ی تجمع اعتراض  -

 ی جمهور است یمقابل نهاد ر  مجوز 

  1401کشور نسبت به نتایج آزمون    ی کنکوردانش آموزان  از    اعتراضی خانوادگی جمعی  اتتجمع  -

 ومجلس  مقابل سازمان سنجش

رابطه با »منشور مطالبات    در  تهران و حومه   ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران  یکایسند  ه یاطالع  -

 «رانی ا یو مدن   یمستقل صنف  یتشکل ها یحداقل

 وزارت آموزش و پرورش   تیخبر درج شده در سا ه یب یتکذ -

برانی ا  انیفرهنگ  یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ   یشورا" مورد  در  تحر  یاه یان ی"  آموزش    ری وز  میکه 

 کندی م  بیاروپا را محکوم نموده، تکذ  هی اتحاد یوپرورش از سو

  یمالک  محمود  یپرونده معلم زندان ت یدر مورد وضع: ۷شماره  ه یاطالع -

 ی مهتد  وانیو ک   یاسداله یتداوم بازداشت و حبس عل  ویسندگان ایران: کانون ن -

 پور همت  ن یمحمدحس  یبرا د یجد یسازپرونده  -

 ی مرتضو ارژنگ ی آزاد -

 لی باالبر جرثق  سبد گچساران  بر اثر سقوط از ر ی سد چم ش ر کارگ ک جان باختن ی -

 ع جان باختن کارگر یک واحد صنعتی در شازند براثر سقوط از ارتفا -

 ******* 

 راز ی شفارس در  ان یفرهنگ  یتجمع اعتراض*



انجمن  دعوت  به  فارس  استان  اول  معلمان   ی صنف   معلمان  ماهه،  چند  وقفه  از  پس  تجمع    ن ی فارس 

در محل اداره کل آموزش و پرورش استان    ۱۴۰۱خود را امروز چهارشنبه سوم اسفندماه    ی اعتراض

 برگزار کردند  رازیفارس در ش 

 

پفارس    ان معلم   یصنف  انجمن  در  داد  فرهنگ  یخبر  امروز  کل   ان ی تجمع  اداره  درب  فارس،  استان 

تار در  فارس  پرورش  و  ماه     خی آموزش  اسفند  و  د یجد   یهاتوسط صاحبخانه   ۱۴۰۱سوم  بسته شد   !

استان فارس    یتی امن  یروها یانجمن ن   نی نکردند. به گزارش ا  دایمعلمان اجازه ورود به خانه خود را پ

  ن ی کل آموزش و پرورش مانع ورود معلمان به محوطه اداره کل شدند. با ا ر یمد  یسکوت و همراه رد 

موفق به حضور در محوطه    ی مختلف و به سخت  ی که با بهانه ها   ی از همکاران فرهنگ  ی وجود تعداد 

 .خود را برگزار کردند  ی شده بودند، تجمع اعتراض 

زود   ی انجمن صنف  به  فارس  مفصل  ی معلمان  قانون    یگزارش  ن  ی شکن درباره    ی ت یامن   ی روها یآشکار 

 منتشر خواهد کرد. 

 ۳/ ۱۴۰۱/۱۲معلمان فارس در تجمع چهارشنبه   یانجمن صنف  یان یقطعنامه پا

 !یوطنان ارجمند و معلمان گرام هم 

به نام خود    ۱۴۰۰را در سال    یجنبش   ران، یاز سراسر ا  یگر یمعلمان کنشگر فارس همراه معلمان د 

از آنها در سراسر کشور و از    ی اریمعلم بس   یکارگر و روز مل  یرقم زدند. هم زمان با روز جهان 

  گاه ها و بازداشت    یانجمن معلمان فارس به انفراد   ی از اعضا  ی و برخ  یکنشگر فعال صنف   ۲۶جمله  

آزاد شدند و پنجم اسفند    یتومان  ارد یل یم  می و ن  کی تا    یون ی لیم   ۲۰۰ یها   قهیها سپرده شدند که پس از وث

خود را به صورت    یتجمع اَهم خواسته ها   نیان ارزشمند است. ما اکنون در امعلم  نی آغاز محاکمه ا

 :میکن  ی م ی ادآوری قطع نامه  ن یفهرست وار در ا 

م  است یس  .۱ کنشگران  و  معلمان مطالبه گر  و سرکوب  نم   ی دانیحذف  اَبَر    ی هرگز  نجات  گره  تواند 

  است ی به س  د ینخواهد کرد. با   را هم مسدود   ی راه کنشگر  د یترد   ی گسترده حکومت باشد و ب   ی چالش ها 

همه    ه راستا خواهان مختومه شدن پروند   ن یداده شود. ما در هم   انیپا   ی و سرکوب و پرونده ساز  د یتهد 



کنشگر صنف مدن  ی معلمان  فعاالن  از جمله    یو  و    رازیمعلمان ش  ی فعال صنف  ۲۶در سراسر کشور 

 .م یمعلمان فارس هست  ی انجمن صنف یاعضا 

خود با توجه به حضور در    ییکایو سند   ی در چارچوب نگاه صنف  یگران صنف و کنش  ران یمعلمان ا  .۲

س مخرب  اثرات  ها،  تبع  یها  است یکالس  و  فزا  زیآم   ض ینادرست  رشد  حوزه    ندهیو  در  را  فقر 

نم  یاقتصاد  تاب  را  خود  فرزندان  روند   ی بر  متاسفانه  تاث  یآورند.  بر  عالوه  فرا  یمنف   ر یکه    ند ی در 

ناتوان  از فرزندان  ی اری بس  زش،آمو به علت  امرار معاش معمول  ی مستعد را  در  ها  دچار    ، یخانواده 

و ضمن    م یدان   ی م  ی و صنف  ی معلم  فه ی وظ  ک یرا    ه یرو   ن ی مفرط کرده است. ما اعتراض به ا  یافسردگ

  ران یآن را آموزش و پرورش و  انیسهم ز  ن یشتریگسترده در جامعه که ب  ی اعتراض به شکاف طبقات

 .م یباش  ی م رانگریو  یها   است یس  نی ا خواهان توقف ده،یچش  رانیا

شدند و    ر یاز دانش آموزان در سراسر کشور دستگ   یار یاز قتل مهسا بس  ی بعد از اعتراضات ناش .۳

بس  ن  ی اریمدارس  تاز  و  تاخت  مدرسه حر  ی ت یامن   ی روها یمورد  گرفت.  آموزش    م ی قرار  و حرم  امن 

تعد  هرگونه  م   ی است.  محکوم  را  آن  به  تجاوز  خواها  می کن  یو  آزاد و  آموزان    یتمام   ی ن  دانش 

کودک دانش    ۶۰. کشته شدن  م یآنان هست   ه یاعمال شده عل  یدادن به خشونت ها   ان یبازداشت شده و پا

تداوم ظلم    ی ر یتدب  ی است که چه از منظر ب  یخود گواه بزرگ  ران یآموز در ا مفرط و چه از منظر 

کن  انهیساختارگرا  نگاه  آن  نت  یر یتوف  م،ی به  و    جهی در  ندارد  ب  ت  یحکاآن  ده ها کودک    ی ستاندن  جان  

واقعه    نی آمران و عامالن ا  د یترد   ی. ب وستند یپ   اهی روشن به خاک سرد و س  ی ا   ندهیآ  ی است که ب  یگناه 

 .خواهند شد   یمحاکمه و به مردم معرف یملت و در محضر عدالت واقع  شگاه یدر پ  یدردناک روز 

  ی رسانه ا یدولت و غوغاها اریبس  ی اهوی هرغم    یعل  ی رتبه بند  ی ما ضمن اعتراض به روند اجرا_۴

اجرا اکثر  ی در  شدن  کنشگران صنف  ت یآن،ومحروم  ا  ی مطلق  نشانه  را  آن  تبع   یاز  آشکار    ض یاز 

  ی م   رانیا  ی دانیو م  ی جنبش مدن  ه یعل   ی نی ع  د یو تقابل و تهد   ینسبت به حقوق کنشگران مدن   ت یحاکم

ام یدان ادعا  ی ظلم نشان م  نی .  آم  ک ی  چ یه   ت،یحاکم  یدهد که بر خالف    ی برا  زیاز اشکال مسالمت 

به   ت یواقع نشده و حاکم   رش یاز مسئوالن، هرگز مورد پذ   ی برخ یرغم ادعاها   یعل   ی ارائه مطالبه گر

 .بر آمده است    زی ارعاب آم  یو روش ها   یقانون  ر یسرکوب آن از طرق غ ی هر نحو ممکن در پ

اجرا .۵ عدم  به  اعتراض  ساز  یما ضمن  همسان  بازن  یطرح  بحقوق  و  آنان    مهیشستگان  ناکارآمد 

دار ن  م یاعتقاد  به  توجه  تعل  شکسوتان  ی پ  یازها یکه عدم  ترب  می عرصه    ی حکومت  یشرمسار   ه ی ما  ت، یو 

  ی کسان   یبه خواسته ها   ی دگیداند اما رس  ی اهداف خود م  نی از بزرگتر  یکیرا    ت یو ترب   م یاست که تعل

 .خود سپرده  است  راه صرف کرده اند به فراموشخانه ذهن ن یرا در ا  ی که عمر

  ی . مهد می هست  ی فتح  یمعلم سرافراز فارس جناب مهد   ژه یهمه معلمان در بند به و  یما خواهان آزاد  .۶

ا  ی معلم  ی فتح ضمن استقبال از    ن ی است. ما همچن  ران یفرزانه و مورد وثوق عموم معلمان فارس و 

  ، یعبد   ل یاسماع  ،یرسول بداق:  انیمعلمان آقا  گرید   ی معلم گرانقدر، خواهان آزاد   ی ب یمحمد حب   یآزاد 

 .م یهست   یسپهر   نی و محمد حس  یهاشم خواستار، جواد لعل محمد   ،یم یجعفر ابراه

المال از جمله فروش ده ها هزار    ت یب   ی ها هیدر فروش منابع و سرما  ژهیبه و  یما طرح مولد ساز  .۷

. به  م یدان   یم   یبزرگ و مل  انت یخ  ک یسازان را    ر یساخته شده توسط خ  یمدرسه از جمله مدرسه ها 



ا  یی و پاسخگو  ی شفاف ساز   ن ی گرفته شده و عدم کمتر  ش یدر پ  ند یبا فرا  ژه یو   ان طرح، خواه  ن ی در 

 .م یتوقف کامل آن هست 

ها خواسته  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  خواه  ی قانون  ی اگر  هم  باز  ما  ندهد  پاسخ  آمد.    می معلمان 

بهتر است پ  یو اطالعات   ی تی امن  ی روها ین آنکه به ک   ش یهم  به سراغ    اورند یفشار ب  ی نشگران صنفاز 

   .هستند  ی مل ت یامن هیاقدام عل  ی آموزش و پرورش بروند. آنها ُمَسب  ب اصل ن یمسئول 

خوزستان در اعتراض به سطح نازل    ی اجتماع  نیتأم   ه سازمان بازنشست   کارگران  ی تجمع اعتراض*

 حقوق وعدم همسان سازیش مقابل اداره کل امین اجتماعی استان در اهواز 

  برای   خوزستان   ی اجتماع  ن یکارگران بازنشسته سازمان تأم   اسفند برای باری دیگر،  3روز چهارشنبه  

ساز همسان  وعدم  حقوق  نازل  سطح  به  ام  شی اعتراض  کل  اداره  در    یاجتماع  ن ی مقابل  استان 

 تجمع کردند. اهواز

 شعارها:

 »فقط کف خیابون بدست میاد حقمون« 

 »وعده وعید کافیه سفره ما خالیه« 

 »گرانی تورم بالی جان مردم«

 »تامین غارت شده دشمن بازنشسته« 

 

کارخانه * کارگران  وتجمع  خرمشهر   اعتصاب  آرا  جهان  پرداخت    فوالد  عدم  به  اعتراض  ماه    4در 

 حقوق 

اعتراض به عدم پرداخت    برای  کارخانه فوالد جهان آرا خرمشهر  کارگران    اسفند،  3روز چهارشنبه  

  ابانیخدست از کارکشیدن و دراین واحد صنعتی واقع  در  بان،آذر،دی وبهمن( )ماه های آ  ماه حقوق  4

 این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند.  یفردوس



 

  3اعتصاب وتجمع جمعی از کارگران ترمینال نفتی جاسک)شرکت گاما( دراعتراض به عدم پرداخت  *

 ماه حقوق 

  3اعتراض به عدم پرداخت  برای  ک)شرکت گاما(  جاس  ی نفت نالی کارگران ترم  روز دوشنبه یکم اسفند،

پایانه نفتی در استان هرمزگان تجمع    )ماه های آذر،دی وبهمن(دست از کارکشیدند ماه حقوق ودراین 

 کردند.

ازحق    یبرخوردارساله    30نسبت به بالتکلیفی    مرادآباد پونک   یهان یزم  نیمالک  یتجمع اعتراض*

 ی جمهور است یمقابل نهاد ر  مجوز 

چه  از    3ارشنبه  روز  پونک  ی ها ن یزم   نی مالکاسفند،جمعی  بالتکلیفی    مرادآباد  به     ساله   30نسبت 

 اجتماع کردند.  پاستور تهران  دانیدر م ی جمهور است یمقابل نهاد ر برخورداری ازحق مجوز ساخت 

 تجمعی اعتراضی 

  1401  کشور نسبت به نتایج آزمون   ی کنکوردانش آموزان  از    اعتراضی خانوادگی جمعی   ات تجمع*

 ومجلس  مقابل سازمان سنجش



کهکیلویه  قم،  فارس،تهران،کشور)استان های    ی کنکوردانش آموزان  از    جمعی  اسفند،  2روز سه شنبه  

و.... احمد  آزمون    وبویر  نتایج  به  نسبت  اعتراض  خانوادگی    1401(برای  تجمع  به  مقابل  دست 

 ومجلس در تهران زدند.   سازمان سنجش

همه    ت یو با رعا   رماهی در ت  1401گفت: کنکور  رسانه ای  وزان به خبرنگار  آمدانش   نیاز ا   یکیمادر  

دانش   یت یامن   طیشرا جمله  از  شد  بازرسبرگزار  دستگاه  ی بدن  یآموزان  و  نقطه   ی هاشدند،  زن 

مرور و بازگشت    قت و  یشد که داوطلب حت  عینامه توزآوردند و… سه دفترچه و سه پاسخ   اب یگنال یس

پاسخ  کنکور،  ر  اشی قبل  ی هابه  نداشت. سر جلسه  متقلب    850ا هم  به عنوان  داشتند  دستگاه  که  نفر 

اعالم    یارتبه   چ ی ه  یبرخ   ی ها، براشدند. اما در زمان اعالم رتبه   ی معرف  ییو به مراجع قضا  یی شناسا 

ارسال    یامکیپ   ج،یاز اعالم نتا   بل که انتخاب رشته هم کرده بودند، دو روز ق  گرید   ی برخ  ینشد و برا

 .د یدر آزمون مجدد شرکت کن  د یشما باشد که 

داد:    ن یا ادامه  معترض  تقر1044مادر  از  داشتند. زمان    یت یوضع  نی کشور چن  ی همه شهرها  با ی نفر 

ا  بعد از  درس و مدرسه و تست و    ی ها سه ماه از فضابچه   که ن یآزمون مجدد را هم اعالم نکردند. 

 .آزمون مجدد بدهند  د یهفته با  کیکنکور دور شده بودند، اعالم شد ظرف مدت  

از   یار یبود. بس   اد یسخت و در حد المپ ار یمهرماه استاندارد نبود و بس 21ادامه داد: سواالت آزمون  او

از آنان گفته شده    یاریداشتند. روز آزمون هم به بس   ینامساعد   یاتفاقات حال روح   ن یا   لیها به دلبچه 

آزمون مانند    یبرگزار  یهااز محل   ی در بعض  ی. حت د یشوی کنترل م   دایو شد   د یبود که شما متقلب هست

آموزان دختر و پسر را ناچار کرده بودند برهنه  دانش   ه، یو دانشگاه اروم  رازیش  ی مهندس  یدانشگاه فن 

تهران هم دخترها را مجبور کرده بودند که    ییشوند. در دانشگاه عالمه طباطبا  یبدن   ی شوند تا بازرس

 .بود  آمدهاقب مرد بر سر جلسه خود را بردارند و بعد مر ی هامقنعه 

دانش  کنکورمادر  نتا  ی آموز  به  ا  جی معترض  با  گفت:  آزمون  بچه   ط،ی شرا  نی کنکور  در  مهر    21ها 

آزمون    ن یکه در ا   یدر چهارم آذر ماه برگزار شد. از هزار نفر   گر یآزمون د   ک ی  کهن ی قبول نشدند تا ا

موضوع    ن یا   ریکه درگ  ت ماه اس  6از    شتریما ب  کهن ی نفر قبول شدند. خالصه ا  14شرکت کردند، فقط  

اتفاق فقط    نی . ام ینگرفت  یپاسخ   چی اما ه  میمراجعه کرد   میتوانست ی که م  یی. به هر جام یهست   فیو بالتکل

 .اند هزار آورده   ریز  ی هاشان مانند فرزند من هم رتبه افتاده است و اغلب  یداوطلبان رشته تجرب  یبرا

اند، پاسخ داد:  عنوان کرده   یز یاتفاقات را چه چ  ن یا   لیسازمان سنجش دلسوال که مسئوالن    نی به ا  او

ا  نیشان ا حرف تقلب کردهبچه   ن ی است که  دلها  نتا   یلیسوابق تحص   رت یمغا   یکیهم    شانل یاند.    ج یبا 

ها  بچه   ن یا   نی ب . االن در  ست ی ن  یاصال منطق   لیدال   ن ی نامه است. اهم شباهت در پاسخ   ی کیکنکور و  

 .کنند ی م ع یها را ضابچه  ن ی. دارند حق ا م یدار ی سمپاد  یها بچه   م،یدار 50رتبه  م،ی دار 12رتبه 

دانش   ی کی ااز دختران  در  در آزمون مجدد نیز  تجمع   نی آموزان حاضر  برگزار    21که    ی گفت:  مهر 

کنکور دادم    رازیش  ی شناس. من خودم در دانشکده روان دادند ی در مرکز استان کنکور م  د یشد، همه با 

 .را هم برهنه کردند  ی و برخ  میشد  ی د یشد  ار یبس  ی بدن  شی بل از ورود به جلسه، تفتاما ق



ا   200  ری آموز که رتبه زدانش   ن یا با  ما  داد:  ادامه  استرس شد   ی روح  ت یوضع  ن یآورده است،    د یو 

امی وارد جلسه شد  لباست را    یبرا  یکه مجبور شو   ست ین  یاصال تجربه جالب  نی .  شرکت در آزمون 

 .ست یهم ن  یر کنم قانون و فک ی اور یدرب

  ی تحت فشار عصب   مانی هاماه است فرزندان و خانواده  6هم گفت:    یآموزان کنکور از دانش   یکی  پدر

دار   ی د یشد   ی و روح ا  ر ی. غم یقرار  ا   کهن ی از  ب بچه   ن یحق  دارد    شترشان یها که  نخبه و ممتاز هستند 

کننده به ما بدهد  پاسخ درست و قانع   کیکه    ست ی ن   کسچ ی. ه دهد ی آزارمان م  یفی بالتکل  شود،ی م  ع یضا

  ی ک ی  د یتا شا   م یکه در مقابل سازمان سنجش تجمع کن   میاناچار شده   نی را روشن کند. بنابرا  مانف یو تکل 

 به ما بدهد.   یسازمان جواب مشخص  ن یاز مسئوالن ا 

ات  رابطه با »منشور مطالب  در   تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران   یکایسند  هیاطالع*

 «رانی ا یو مدن   یمستقل صنف  یتشکل ها یحداقل

بهمن    ۲۵  خ ی که در تار  ران« یا   ی و مدن  ی مستقل صنف  ی هاتشکل   ی رابطه با »منشور مطالبات حداقل  در

امضا  ۱۴۰۱ و   ۲۰  ی با  دوستان  است،  شده  منتشر  نهاد  و  صورت    یها تماس   یط   یزانیعز  تشکل 

  ی شده اند. ضمن قدردان   ایرا جو   هی انیب  نی ا  ی مضاشرکت واحد علت عدم ا   کارگران   یکا یگرفته از سند 

ارسال    ز ین   کا یجهت امضا به سند  و   ه یکه متن منشور را ته   ی محترم  ی نهادها از تالش مشترک افراد و 

را    آن   یامضا  یبرا  ی منشور، عدم آمادگ  ن یاز انتشار ا  شیکارگران شرکت واحد پ   ی کایسند   نمودند، 

کاف فرصت  داشتن  اعضا  یبررس   ی برا  ی بدون  با  مشورت  شفاه  ی و  طور  به  ا   ی خود  اطالع    ن یبه 

در   ی متماد   انی سال یط از مطالبات طرح شده در متن موافق است و  ی اریبا بس  کای. سند د یدوستان رسان

ب   هات یفعال ب   ی هاه یان یو  در  جمله  از  جوانب   یها ه یانیمختلف،  به  ا  یمشترک،  فور  نی از    ی مطالبات 

آن داشته و    ن یتدو   هدر مورد متن و پروس  یمالحظات  کا یوجود سند   ن یا پرداخته و خواهد پرداخت؛ با  

 و   ی کارگر   ی هاطبقه کارگر و خانواده   ی د یبه عدم اشاره مشخص به نقش کل   توان ی دارد؛ بخصوص م 

  ، یتی و جنس  ی جنس  ،یت یمل   ،یامطلق جامعه )ضمن تکثر و تنوعات منطقه   ت یکش، بعنوان اکثرزحمت 

بخش  یصنف   ،یسن  ،یمذهب  ،یفرهنگ  ،یزبان  شغل  ی و    ، یآموزش  ،یاتخدم  ،ی کشاورز  ،ی)صنعت   یو 

غ   یبهداشت نظام سرمارهیو  با  مبارزه  در  همچن  و   یداره ی (،  و  آن،  بودن    ن ی حکومت  ساز  سرنوشت 

جانبه طبقات همه  اساس   یمبارزه  تحول  ا  ییو رها   یدر هرگونه  در  بنابرا  رانیبخش    ن، ی اشاره کرد. 

  مشارکت و   اب  پروسه روشن و   ک ی   یحت عنوان »منشور« بدون ط مشترک آن هم ت  یه یانیصدور ب 

 .ما مقدور نبود  یمالحظات اشاره شده در باال برا  با توجه به  کا یسند   یمداخله اعضا 

در برابر    ی جنبشو    ی اتحاد طبقات  ت یاهم   جامعه و   ی بحران  ط یاز مالحظات فوق، با توجه به شرا   جدا

مستقل با    یمدنو    ی صنف  ،یکارگر   ی تشکلها   ه یبا کل  ی همکار   و   ی همفکر   ی برا   کا یحاکم، سند   ت یوضع

 .به سهم خود آماده خواهد بود  کا یسند  ی و مصوبه ها ن یتوجه به حفظ مواز 

 گرم  ی درودها با

 الت یکارگران و زحمتکشان وحدت و تشک چاره

 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۳



 وزارت آموزش و پرورش   تیشده در سا خبر درج  ه یب یتکذ*

برانی ا  انیفرهنگ  یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ   یشورا" مورد  در  تحر  یاه یان ی"  آموزش    ری وز  میکه 

 کندی م  بیاروپا را محکوم نموده، تکذ  هی اتحاد یوپرورش از سو

  :رساند ی م  رانیا  فیاطالع مردم شر  به

محکوم  ی اانه ی ب  رایاخ عنوان  سو آموز   ر یوز  م یتحر   ت یبا  از  پرورش  و  از سو   ه یاتحاد   یش    یاروپا 

وزارت اموزش و پرورش منتشر شده   ت ی" در سارانیا انیفرهنگ  یصنف یهاتشکل   یهماهنگ ی"شورا 

  .است 

م   رانیا    ان یفرهنگ   ی صنف   یها تشکل   ی هماهنگ  ی شورا "شورا  دارد ی ابراز  نام  از  مبهم    ی استفاده 

  .باشد ی م  انی فرهنگ یصنف  یها تشکل ینگ هماه   ی" مصداق سوء استفاده از نام شورا ی هماهنگ

شوراسوء  اعتبار  و  نام  از  سو   رانیا  انیفرهنگ  یصنف   یهاتشکل   یهماهنگ  یاستفاده  وزارت    یاز 

ب و  پرورش  و  ا  ی ا  هی انیآموزش  عنوان  امر  نی با  ز  یشورا،  است.  ناپسند  و  از    را یمذموم  مقصود 

  .ت " گنگ و نامفهوم اسان ی فرهنگ یها تشکل  ی هماهنگ  ی"شورا 

  ر یبودن" به عنوان وجه افتراق از سا  یبر "صنف  ران یا  ان یفرهنگ   یصنف  یها تشکل   یهماهنگ  یشورا

دارد. پرواضح است درج    د یدر عنوان نام تشکل  تاک   یو به کار بردن واژه صنف   ان ی فرهنگ  یها تشکل

"صنف عنوان  تی نکردن  در  شورا  تر ی "  ادامه  در  و  صرفا   ی هاتشکل   ی هماهنگ  ی خبر  و  به    هدفمند 

  .شبه در ذهن خواننده انجام شده است  جاد یا منظور 

وزارت آموزش و پرورش و    رایز   ست ین   انت یجز سوء استفاده و خ  یاقدام آموزش و پرورش هدف  ن یا

  ی صنف   ی هابه تشکل   وهی ش   نی دتر یاقدام به شد   ن یاز استانها در آخر  ی ادارات کل آموزش و پرورش برخ

  .اند عدالت حمله کرده  و روح یبرخالف اصول آزاد  ان یفرهنگ

" به  ی با حذف واژه "صنف  ان یفرهنگ   یهاتشکل   ی هماهنگ  یدوگانه و قلب استفاده از نام شورا  برخورد 

مم وجه  نو   زه،یعنوان  برا  سندهیتوسط  عمدا  و   جاد یا  یخبر  به  مخاطبان  ذهن  در  مخاطبان    ژهیوهم 

ند که  یانجام شده است تا بگو   ی مانور دادن در مجامع جهان  ی کار مشخصا برا  ن یانجام شده ا   ی خارج

ا  ی مردم نهاد حوزه صنف   ی سازمانها  آموزش و    ر یوز   یعمل داشته و حام  ی آزاد   ران یفرهنگالن در 

 .پرورش هستند 

خبررسان  نیا حاکم  کرد یرو  د یمو  ینوع  دوگانه  برخورد  کننده،  "شورا  ت یمشمئز    ی هماهنگ  یبا 

  ." است ران یا ان یفرهنگ  یصنف   یها تشکل

ش  بارها  باعالم  که  است  طر  ران یا   ان یفرهنگ  ی صنف  ی هاتشکل   یهماهنگ   یشورا   ی هاه ی انیده    ق یاز 

م  ران، یا   ان یفرهنگ   ی صنف  ی هاتشکل  ی هماهنگ   ی کانال شورا  دارا  شود ی منتشر  و    یکه  لگو  آدرس، 

  .باشد ی خاص خود م ی هاهشتک 



آن است که مقهور خبر رسان  انیفرهنگ  جامعه از  بشود. جامعه    یهوشمندتر  در    انیفرهنگمزورانه 

اعتماد خود را    ان یفرهنگ  ی صنف   ی هاتشکل   یهماهنگ  ی شورا  ی هاعرصه عمل با استقبال از فرخوان 

  .اند در طبق اخالص گذاشته 

"شورا  ران،یا  ی صنف  یها تشکل   ی هماهنگ  یشورا نام  از  ناصواب  استفاده  و    ی هماهنگ  یابهام 

وزارت اموزش و پرورش را که با هدف    ت یخبر درج شده در سا  تر ی" در ت رانیا  ان یفرهنگ   ی ها تشکل

  .کند ی خلط انجام شده به شدت محکوم م

 .رانیا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ۱۴۰۱اسفند   ۳

  یمالک  محمود   یپرونده معلم زندان ت یدر مورد وضع : ۷شماره  هیاطالع*

به    یدگیفند ماه جلسه رس بوشهر امروز سوم اس   استان  معلمان  یصنف   به کانون  دهیبه اطالعات رس   بنا

  ی برگزار شد. وکال  ازدهیبازرس کانون در دادگاه انقالب بوشهر راس ساعت    ی مالک  پرونده محمود 

 .پرونده در دادگاه از اتهامات وارده بر موکل خود دفاع نمودند 

زاد  آ  قه یوث   د یبا ق  یمالک  ی جناب آقا   نده ی آ  ی روزها   ی معلمان استان بوشهر انتظار دارد ط  ی صنف   کانون 

مختومه و نسبت به    یمعلمان زندان   گریو د   شانی ا  یقضات پرونده   ت یبا درا  م یدوار یام  ن یشوند. همچن 

 انهامات وارده تبرعه شوند. 

 ی مهتد وانی و ک یاسداله ی تداوم بازداشت و حبس عل کانون نویسندگان ایران: *

پافشار  یهمبستگ  با و  متعرض  آزاد   ی مردم  بر  هفته   ت یحاکم  ،یاس یس   انیزندان  یآنان    ر یاخ   یهادر 

را متوقف    یاسیس  یها پرونده   یبه برخ   یدگیشدگان را آزاد و روند رسو بازداشت   انیاز زندان   یشمار

به  اما  است.  اکرده  تکل  ها یآزاد   ن ی رغم  زندان   یار یبس  ف یهمچنان  ه  انیاز  است.    ن ی مچننامشخص 

عهدنامه و درخواست »عفو«  ت  یامضا   ی برا  زین   ر یاخ  یخواه یشدگان جنبش آزاد از بازداشت   یبرخ

 .اند تحت فشار قرار گرفته 

ک   یاسداله  ی عل  ت یوضع   ان یم   ن یا  در نو  ، یمهتد   وان ی و  کانون  کماکان    ز ین   ران یا   سندگانیدو عضو 

  .نامشخص است 

  ی ت یامن   ی روها ین  ورشی ماه با  مهر   ۳۰که    ران یا  سندگان یکانون نو   ی کنون  یشاعر و منش   ،یاسداله  ی عل

  ر یاخ   ی روزها  ی شده بود، کماکان در »زندان تهران بزرگ« محبوس است. طاش بازداشت  به خانه 

  رانیا  سندگان یعضو کانون نو   ن یا   وشرطد یق  ی ب  ی خواستار آزاد   ی اه یانیاز شاعران با صدور ب   ی جمع

 .شدند 

نو  سنده،ینو  ،یمهتد   وانیک کانون  ارد   زین   رانیا  سندگانیمترجم و عضو  هجوم    ۱۴۰۰  بهشت یکه  با 

سال حبس محکوم شد، همچنان در زندان    ۶به  یاش بازداشت و در دادگاه بدو به خانه   ی تی امن  یروها ین

م  نی او ادامهبرد ی به سر  در  مهتد اعتراض   ی.  بازداشت  به  قل  ریاخ  ی در روزها  ،یها  )پن(    م انجمن 

 .و شرط او شد  د یقی ب  ی خواستار آزاد  ت یبه حاکم  یابا ارسال نامه  ز یسوئد ن



اعضاگذشته    یهفته   کی  در از  تن  نو   ی دو  )مهاباد   ران، یا  سندگان ی کانون  خندان  آرش  ی رضا  و   )

رجا   ،یگنج زندان  رس  شهریی از  روند  و  شدند  آزاد  پرونده   یدگیکرج  د   یبه  عضو  کانون    گریسه 

 .متوقف شد  ی د یعم  دا یو آ  ی روزبه سوهان نه،یآد  رضا یعل  ران، یا  سندگانینو 

بند خود، عل  د یقی ب  یخواهان آزاد   رانیا  سندگانینو   کانون   وان ی و ک  یاسداله  یو شرط دو عضو در 

 است. ر یاخ  یخواه یشدگان جنبش آزاد و بازداشت   ی اسیس  انیزندان  یهمه  ز یو ن  ،یمهتد 

 پور همت   نیمحمدحس  یبرا د یجد یسازپرونده *

سابق که    ییو فعال دانشجو   ر یرکبیاز دانشگاه ام  ی هوش مصنوع  یآموخته پور دانش همت   ن یمحمدحس

  تر ییتو  ی آذر آزاد شده بود، در صفحه   ۱۹  خ ی بازداشت و در تار  ی آبان در منزل شخص   ۱۵  خ ی در تار 

از اتهامات    ترن ی سنگ  ی با اتهامات  د یجد   ی اباز شدن پرونده  ل یبهمن به دل  ۲۳خود خبر از لغو دادگاه در  

 مقدس، خبر داد.  یدادسرا یبازپرس   ۵  یدر شعبه  ن یش یپ

 ی مرتضو ارژنگ ی آزاد*

  ی روهایآذر توسط ن  ۲۶که در روز    یدانشگاه خوارزم  وتری علوم کامپ   یدانشجو   یمرتضو  ارژنگ 

 کرج آزاد شد.  یاسفند، از زندان مرکز ۲در مقابل دانشگاه بازداشت شده بود، روز گذشته،   یت یامن

 ل ی باالبر جرثق  سبدبر اثر سقوط از  گچساران  ری سد چم ش ر کارگ ک یجان باختن  *

چهارشنبه   ش  رارگک  کی   اسفند،  3روز  چم  درسبد   گچساران    ریسد  کار  جرثق   حین  براثر    لیباالبر 

 سقوط در دم جان خودرا ازدست داد.

 جان باختن کارگر یک واحد صنعتی در شازند براثر سقوط از ارتفاع *

براثر سقوط از ارتفاع جان    اسفند،یک کارگر یک واحد صنعتی در شازند حین کار   2روز سه شنبه  

 باخت. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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