
 1401اسفند ماه  9اخباروگزارش های کارگری 

دراعتراض به کاهش قدرت خرید  وتامین اجتماعی  لشکری    کشوری،  تجمع سراسری بازنشستگان  -

 وبرای افزایش حقوق  

اعتراضی    - شهردارتجمع  پسماند  عدم  تهران    یکارگران  به  ساختمان    تیوضع  ل یتبدنسبت  مقابل 

 شهر  یشورا

وتجمع   - اعتصاب  بویراحمد کار  ادامه  و  کهگیلویه  استان  های  شهرداری  همیاری  سازمان    کنان 

 ماه حقوق وعیدی   9دراعتراض به عدم پرداخت 

رانندگان    - وتجمع  مهرآباد    یتاکساعتصاب  کرا دراعتراض    فرودگاه  نرخ    ژه یو  یهای تاکس  هیبه 

 فرودگاه 

 رئیسی  انوادهمعاون امور زنان و خ  اعتراض دانشجویان دانشگاه عالمه همزمان با حضور -

شدن دانشگاه   یبه مجازنسبت  دانشگاه تهران ه ی فاطم  های چمران و خوابگاهدانشجویان  اعتراض -

 نوروز  التیخوابگاه پس از تعط ی لیو تعط

ها بد خوابگاه   ت یدانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به اتفاق شب گذشته و وضع  انیتجمع دانشجو  -

 خصوص  نیدر ا  یفور  ی ریگیو در خواست پ 

 اعتراض دانشجویان دانشگاه امیر کبیر نسبت به کیفیت وکمیت غذای سلف سرویس  -

 اعتصاب غذا کرد  یدانشجو در منزل شخص کی  -

 رونمایی دانشجویان سال آخر پرستاری ازبرده داری نوین  -

 !ستیهزار تومان استثمار واقع  10 یساعت یکار کردن برا

 ان یدیوح  میمر ی برا ی جلسه بازپرس ی برگزار -

 آزاد شد  یاسداله یعل  کانون نویسندگان ایران:  -

به    یدگ یرس  ژه ی( مقابل ساختمان مجتمع وکویخودرو،)اذو  جان یداران آذرباحواله   ی تجمع اعتراض  -

 یجرائم اقتصاد

 جان باختن یک کارگر درصالحیه براثرریزش آوار  -

 ******* 

اعتراض به کاهش قدرت خرید  دروتامین اجتماعی  لشکری    کشوری،  تجمع سراسری بازنشستگان*

 وبرای افزایش حقوق  



برای انعکاس هرچه بیشترصدای    وتامین اجتماعی   لشکری کشوری،  بازنشستگان   اسفند،  9روزسه شنبه

اعتراضشان نسبت به کاهش قدرت خرید دست به تجمع مقابل استانداری ویا فرمانداری در شهرستان  

، اراک  ،های  ،  اردبیل  ،أصفهان  ،باهواز  ،ایالم  ،تاکستان  ،،  دهگالن   تبریز،  ابل  ،سنندج  شهر  رشت 

 زدند وخواهان افزایش حقوق شدند. مشهد  ویزد کرمانشاه ،مریوان ،کرج ،کرد ،قزوین ،

فحاشی   منجمله  وحشت  و  رعب  جو  ایجد  با  رهبری  ودستگاه  دولت  سرکوب  نیروهای  درتهران 

 یی تجمع مقابل مجلس شدند. ،برخورد فیزیکی وبازداشت تعدادی از بازنشستگان مانع از برپا 

 شعارها:

 « استعفا، استعفا ت، یکفای دولت ب»

 « برجامت کو  ی وعده     دروغگو  یس یرئ»

 « هیال یحقوق ما ر   یدالر  هانه ی هز»

 «جان مردم یتورم بال   یگران»

 «حق مسلم ماست  یسازهمسان »

 تصاویر: 

 اهواز: 

 

 ایالم:



 

 قزوین: 

 

 مریوان: 



 

 گزارش ها:

  تجمع بازنشستگان مقابل مجلس یممانعت از برگزار یبرا ی تیامن  یروهاین  ورش ی

  ی از حوال  ۱۴۰۱اسفندماه    ۹شنبه  امروز سه   ران،یآزاد کارگران ا  هی به اتحاد   دهیرس  ی هاگزارش   بنابر

به مجلس    یمنته   یرهای و مس   هاابان یبا قُُرق خ   یو انتظام   یتی سرکوبگر امن  یروها یصبح ن  ۸ساعت  

 .تجمع بازنشستگان شدند   یریگمانع از حضور و شکل 

اول  از ساعات  پ   ه یهمان  و  دستگ  ش یصبح  به  اقدام  تجمع  شروع  زمان  نمودند.    یر یاز  بازنشستگان 

را مورد ضرب و شتم قرار    یاد ی به بازنشستگان تعداد ز  ی با اِعمال خشونت و هتاک  ی تیمأموران امن 

ب و  به   ۱۰۰از    شی داده  و  کرده  بازداشت  را  بازنشسته  مردان  از  پل  نفر    رد   ت یامن  س یبازداشتگاه 

 .مجاورت زندان قصر انتقال دادند 

با    ز یاز زنان بازنشسته ن   ی اد یهمکاران ما تعداد ز  یگفته   به  ون به مکان    ۴  ا ی  ۳بازداشت شدند که 

 .منتقل شدند  ینامعلوم 

آزاد شده   یشدگان حوالبازداشت   یهمگ و سرکوبغروب  اما حجم خشونت  امروز حکومت    ی اند.  که 

ب  ه یعل داد  انجام  معترض  ضد   سابقهی بازنشستگان  از  نشان  ترس  ت یو  حق و  از  و    ی خواهاش 

 .در جامعه است  یگرمطالبه 

سرکوبگر    یروها یو ن  شد ی به ذکر است که برخورد خشن مأموران تنها به مقابل مجلس ختم نم   الزم 

در    یعابران، سع  یبه تمام  زیآمو برخورد خشونت   یمستقر شده و ضمن هتاک   زیدر مترو بهارستان ن 

 .رعب و وحشت داشتند  یفضا  جاد یا

  شتر یکه آنان را ب   رد یگی صورت م   ی بازنشستگان در حال  هیسرکوبگرانه حکومت عل   یبرخوردها  نیا

د  اجرا  یگر یاز هر زمان  مقابل  در  است.  کشانده  و فالکت  فقر  باتالق  قانون  ی به  برا   یحقوق    ی که 

م مقاومت  است  شده  مصوب  تحم   کند ی بازنشستگان  با  مع   ت یوضع  ل یو  جامعه،    ی شتیاسفبار  به 



از    ی تجمع اعتراض  کی حاضر به تحمل    ی کشانده است و حت   ی و فروپاش   ی نابود   یرا ورطه   ها هخانواد 

 .ست یطرف آنان ن 

تمام   بازنشستگان، و  معلمان  م  رانیمزدبگ  یکارگران،  حاکم  دانند ی خوب  تحقق    ت یکه  به  حاضر 

بجز تالش    یراه   چی و ه  ست یآنان ن   یشتیمع  ت یاز بهبود در وضع  زان یم   نیخواست و مطالبات و کمتر 

 .نمانده است   یجهنم باق  ن یرفت از ابرون   ی برا ن ی اد یبن   یرات ییتغ  جاد یا  یبرا

ا  ه یاتحاد  بازداشت بازنشستگان را قو  رانیآزاد کارگران  و    کند ی محکوم م  ا  یبرخورد سرکوبگرانه و 

کارگران و    ی اتحاد عمل تمام  ،یبار کنون فاجعه   ت یوضع  نی ادادن به    انیکه تنها راه پا  دارد ی اعالم م 

مبارزات    شبرد یپ   یمعترض جامعه برا  یهاگروه   اقشار و   گریشاغل و بازنشسته و د   رانیمزدبگ   ریسا

 .شان است متحدانه و منسجم 

 ۱۴۰۱اسفند   ۹ -ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

 ستگان تهران از شرکت کنندگان امروز در تجمع بازنش یکیاز   ی گزارش

آورده بودند.    بوسین یتر از ون از جمله م بزرگ  یون و حت   یها ن یبهارستان را بسته بودند. ماش   مترو

.  کردند ی م  یکیزیو برخورد ف دادند یمعلمان را مخاطب قرار م کی بود، با الفاظ رک ی تیکامال امن  طیمح

بس  مامورها   زیآمخشونت   ار یرفتار  داشتند.  بازنشستگان  بازنشستگ  امروز  یبا  ناسزا    ان به  و  فحش 

 کردند ی خطاب م رپاتال ی و بازنشتگان را پ   گفتند یم

از بازنشستگان مرد را سوار ون کردند و با خود بردند؛ تا    ی. تعدارد یندادند که تجمع شکل بگ   اجازه

  .ست یشده مشخص ن ریهمکاران دستگ ی لحظه اسام ن یا

کرده   ی حرمتی از همکاران ب ی کی. به دادند ی و شعار مده پانزده نفره حرکت   ی هادر گروه  بازنشستگان

کس هر  از  کن.  گم  را  گورت  گفتند:  م  ی و  شناسا  یکه  کارت  برود  مجلس  طرف  به    یی خوست 

 .خواستند یم

مسن بازنشسته   ی هاآور از بازنشسته ها استقبال کردند. دو نفر از خانم در مترو با باتوم و گاز اشک دم

 بودند.  دهیترس  ی ند که رهگذر هستند و حساب ها هم گفترا گرفتند و آن 

 هارستان در محاصره :ب همکار بازنشسته ک یگزارش  

 .از آن ماست  ی روزی. پکنند یم جاد ی که در دل حکومت ا ی هم تجمعات بازنشستگان و هراس  باز

 ....و  یاجتماع  نی و تام ی ولشکر  ی، تهران با فراخوان بازنشستگان کشور  ۱۴۰۱اسفند   ۹

حما  از  ی اد یز   ت یجمع بس  ت یفراخوان  زنان  حضور  بودند.  هوا  ری چشمگ  اری کرده  و    ابان یخ   ی و 

م  یهایخروج نشان  بگ  داد یمترو  تجمع شکل  اگر  مهم  رد،ی که  همه چهره   یحادثه  داد.  خواهد  ها  رخ 

بسو  مصمم  و  م  یراسخ  هم  گمان  گرچه  بودند  حرکت  در  تجمع  قوا  دادند ی مکان  با  حکومت    ی که 

 .اتفاق هم افتاد  نی کند و هم  ی ضمن ینظام  حاضر و اعالم حکومت زود در محل  بحسرکوبش از ص

 یی و بازجو ی و فحاش  د یبه بازنشستگان، بازداشت و تهد  حمله



با انواع و اقسام ادوات سرکوب از    ی تیامن   ی روی نفر ن  ۶۰۰تا    ۵۰۰بود؛ حدود    اد یز   های بازداشت  تعداد 

  شتر یب   شه یزن هم به نسبت هم   ی تی ان امنمجلس را قرق کرده بودند. تعداد مامور  ی داخل مترو تا جلو

  ۷۰  ایباشند و    هسال  ۱۵که    کند ی امر نشان دهنده تنفرشان از زنان معترض است فرق هم نم   نی بود و ا

 .بازنشسته ا یساله. دانش آموز باشند و  

که    رد یاز زنان انتقام بگ   خواهد یسرکوب شوند. حکومت م   انیتوسط داعش  د ینکنند با   نی اگر تمک  زنان

 .را بر سرش خراب کردند  ی _آزاد یر #زن_زندگشعا

از مترو هرکس    رون ی و ب  کردند ی!!! مت یو مسافران رابه خارج از مترو هدا  ل یبهارستان را تعط  مترو 

 دادند ی. با وقاحت تمام مردم را هل م دادند ی را که مشکوک به بازنشسته بود مورد بازخواست قرار م

بارها باعث زم بازنشستگان ش  نی که  با فحاش  زیآم  ن یتوه   ار ید.لحنشان بسخوردن  بود. اگر    ی و توام 

 .کردند یفورا دستور بازداشت داده و سوار ون م  کرد یمقاومت م یکس

تجربه   ی برا  امروز تجربه   یگر ید   ی بازنشستگان  خورد.  حاو   یارقم  از    ام یپ   ی که  حکومت  ترس 

  .بخصوص در تهران است   یتجمعات اعتراض 

 مطالباتمان.  ی و برا  شهیهم  یاز آن ماست برا ابان یخ

 از بازنشستگان  یتجمعات بازنشستگان در کشور و بازداشت تعداد یبرگزار

برا۱۴۰۱اسفند    ۹  امروز بازنشستگان  تجمعات  اجرا  ی،  جمله  از  خود  حقوق  کامل    ی احقاق 

و    ی سازهمسان  بازنشستگان  بازنشستگ  شیافراحقوق  واقع  ی حقوق  نرخ  با  و   ی متناسب    گرید   تورم 

  ، یشرق   جانیمختلف کشور از جمله در کردستان، آذربا   یازنشستگان در استانها و شهرها مطالبات ب

بخت   الن،یگ  ن،ی قزو   ل،یاردب و  چهارمحال  مرکز  زد، ی  الم، یا  ، یاریکرمانشاه،  البرز،   و   ی اصفهان، 

حقوق    ، یدالر  ها نه یبود؛ »هز  ر یامروز بازنشستگان شامل موارد ز  ی . شعارهاد یتهران برگزار گرد 

بال  ی گران  ه، یالی رما   همسان   یتورم  مردم،  ب  یسازجان  دولت  ماست،  مسلم  استعفا،    ت، یکفای حق 

 «برجامت کو  یدروغگو، وعده  ی سیرئ  فعفا، است

ن   در رفتارها   ی انتظام  و   ی تی امت  ی روهایتهران  آم  ار یبس  ی با  هتاک  و   ز یخشونت  بازنشستگان   ی با   با 

برخورد  بازنشست  یتعداد   و   کردند یم  معترض  بازداشت از  را  )به گزارشات ضم  گان  از    مه ینمودند. 

 .(د ییطرف تشکالت بازنشستگان مراجعه نما

مردم زحمتکش کشور است. اعمال خشونت و    برحق بازنشستگان، خواست همه کارگران و   مطالبات 

حق    و   یو وحشت مقامات را از هرگونه عدالت خواه   ت یحاکم   ت یبازداشت بازنشستگان تنها عدم کفا

و اعتراض و اعتصاب حق مسلم همه ما است. خشونت نسبت به    ابان ی. حضور در خدهد ینشان م   یطلب

فقطانگ  شستگانبازن احقاق حقشان مصمم تر م  زهیمعترض  به  نسبت  در عزم    ی اما خلل  کند،یآنها را 

 کند یکشور وارد نم دهیو همه مردم ستم د   کار یکارگران شاغل و ب ز یبازنشستگان و ن

 .گردند  د یو شرط آزاد با  د یق ی و ب  یان تجمعات بازنشستگان فور بازداشت شدگ  هیکل

 الت یکارگران و زحمتکشان وحدت و تشک چاره



 تهران و حومه   یکارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 ۱۴۰۱اسفند   ۹

اعتراضی  * شهردارتجمع  پسماند  عدم  تهران    یکارگران  به  ساختمان    تیوضع  لیتبد نسبت  مقابل 

 شهر  یشورا

س شنبه  روز  از   9ه  شهردار  اسفند،جمعی  پسماند  عدم  تهران    یکارگران  به  اعتراض    ل ی تبد برای 

 تجمع کردند. شهر  یمقابل ساختمان شورا ت یوضع

 

  ی روهاین یو استخدام یشغل   ت یوضع لیطرح تبد  یگفتند: از اجراتجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای  

مسئوالن    یبرخ  م،یاکه انجام داده  ییهای ریگ یپ  ن ی. در آخر ست ین   ی خبر  افت ی واحد باز  ثارگر یا   یشرکت

پ  یشهر وعده  دادن  مسئوال   اند ی مدع  مان،یهاخواسته   ی ریگ یضمن  به  را  مشکالتمان    ن موضوع 

 .همچنان مسکوت مانده است  افت یواحد باز  ثارگریکارگران ا  ت یوضع   لیاما تبد  میاانتقال داده  یباالدست 

افزودند:  تبصره  آنها  )د(  بند  بودجه  قان20براساس  ا1401و1400ون  همه  ازجمله    ثارگرانی ،  نهادها 

 .شوند  ی شده و رسم ت یوض  لیتبد  د،یبا   هایشهردار

ادامه بالتکلآنها   از  انتقاد  گفت  یشغل  ت یدر وضع   یفیبا  دار کارگر غرفه   400تا    300: حدود  ند خود 

شهردار  افت یباز مختلف  مناطق  ا   ی های در  طرح  مشمول  ط   ی ثارگر یتهران  عالرغم  که    ی هستند 

 .نشده است   ت یوضع لیتبد  وز مختلف هن  لیبه دال  نشیو انجام گز   یمراحل ادار



وتجمع* اعتصاب  بویراحمد   ادامه  و  کهگیلویه  استان  های  شهرداری  همیاری  سازمان    کارکنان 

 ماه حقوق وعیدی   9دراعتراض به عدم پرداخت 

به    راحمد یو بو  ه یلوی استان کهگ  یها   یردارشه  یار یکارکنان سازمان هم  اسفند،   9روز سه سه شنبه  

 ادامه دادند.  ی د یماه حقوق وع 9دراعتراض به عدم پرداخت اعتصاب وتجمعشان 

 

رابطه: و  درهمین  کهگیلویه  استان  های  شهرداری  همیاری  سازمان  کارکنان  اعتراضی  تجمع 

 بویراحمد نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق 

شنبه   سازم  6روز  کارکنان  برای  اسفند،  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  های  شهرداری  همیاری  ان 

 .اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به تجمع مقابل این اداره در یاسوج زدند 



رانندگان  * وتجمع  مهرآباد    ی تاکساعتصاب  کرادراعتراض    فرودگاه  نرخ    ژه ی و  یهای تاکس  ه یبه 

 فرودگاه 

  ژه یو   یهای تاکس  هیبه نرخ کرا  برای اعتراض فرودگاه مهرآباد    یتاکسرانندگان    اسفند،  9روزسه شنبه  

خودداری    فرودگاه مسافران  جابجایی  از  خودروهایشان  نزدن  استارت  وبا  زدند  اعتصاب  به  دست 

 کردند.
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 رئیسی  معاون امور زنان و خانواده  اعتراض دانشجویان دانشگاه عالمه همزمان با حضور*

دانشکده حقوق    ی مه در سالن بهشتدانشگاه عال  ان یدانشجو   اسفند   8تصویری از اعتراض روز دوشنبه  

 ی سیهمزمان با حضور معاون امور زنان و خانواده رئ  یمرکز س یپرد   یاس یو علوم س 



 

شدن دانشگاه   یبه مجازنسبت    دانشگاه تهران  هی فاطم  های چمران و  خوابگاهدانشجویان    اعتراض*

 نوروز  التیخوابگاه پس از تعط ی لیو تعط

 اسفند  9سه شنبه 

 :شعارها

 « بزن اد یداد بزن حقتو فر جودانش »

 « شهیشعارها تندتر م  مصوبه لغو نشه »

 « ض یرفع تبع ی برا   ز یبه پاخ دانشجو »

 « حق مسلم ماست   یحضور  آموزش»

 « میی خوا ینم  م ییخواینم  ی مجاز آموزش»

 « خواد ینم  ی نظرسنج ه یحقوق اول »

 «بودجه ما کجا رفت    ت یکفای ب  مسئول »



 « حق مسلم ماست    ییدانشجو خوابگاه »

 «ابزار سرکوب شده  به لغو اسکان   د یتهد »

 « ست ی هدف فقط تخل   رمضون بهونست  ماه»

دانشجو به مجاز  انیاعتراض  تهد  یخوابگاه چمران  با  دانشگاه  خوابگاه    نیو حمله مسئول  د یشدن 

 .استهمراه شده 

  ی سع  نای به لغو اسکان دانشجو  د یخوابگاه با تهد   ن یاز مسئول   یکیتجمع    یریگشکل   یه یلحظات اول  در

همراه    ان ی" از سمت دانشجو رد یپذ ی ذلت نم  رد یمی در پراکنده کردن آنان داشته که با شعار "دانشجو م

 .است شده

مسئول  حراست  کش   نی و  با  دانشجو  لیموبا  دنیخوابگاه  دست  کش   انی از  آن   دنیو  رو ماسک  از    ی ها 

 اند.افراد داشته  ییدر شناسا  ی صورتشان سع

ها و  بد خوابگاه  تیر اصفهان در اعتراض به اتفاق شب گذشته و وضعدانشگاه هن  انیتجمع دانشجو*

 خصوص  ن یدر ا  یفور ی ریگیدر خواست پ 

 

 تجمع،   یبر برخورد در صورت ادامه  ی دانشگاه مبن ن یو مسئول  ی انتظام ی روین  ی دهایتهد  رغم یعل



  یر یگیپ   ن یضم نامه ت  ی درخواست امضا  ان ی آماده شده بود قرائت شد و دانشجو  شب یکه د   ی انامه   متن 

 .دانشگاه را داشتند  است یمسئله را توسط ر

  ن ی . همچند یدانشگاه رس  است یر ی و به امضا م یتنظ  ان،یدر خصوص مطالبات دانشجو یانامه  ت ینها در

  ی الزم برا  یبودجه   ی ریگ یفردا برگزار خواهد شد که پ  خ یبا فرماندار و استاندار به تار   ی فور  یاجلسه

 .مشکل انجام شود  ن یخوابگاه و حل ا  ن ی تام

 :ان یجمله مطلبات دانشجو  از

 .سال  ان یو ذهاب تا پا   اب یخوابگاه و حل مشکل ا  ت یامن یر یگیپ  .۱

 .ی ریگ یپ  یدانشگاه برا   والن یو مس  ان ی مشترک از دانشجو یاته یکم  لیتشک  .۲

 .خوابگاه د یمکان جد  ن یتا زمان تام   انیرفاه دانشجو  ن ی تام.۳

 .از مجتمع آب و برق  ی درس یها مکان کارگاه ر ییتغ  ی ریگ یپ.۴

  .فرصت  نی در اول یعموم  ی شورا یبرگزار  .۵

 .مسئوالن، حضور خواهند داشت   یر یگیدر تمام مراحل پ  ییدانشجو ندگان ی نما ن یهچمن 

 ۱۴۰۱اسفند ۹

 خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر اصفهان )خوابگاه صبا( تجمع اعتراضی دانشجویان در همین رابطه:

ساکن خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر اصفهان )خوابگاه صبا( توسط    ی انشجود   ک یقدام به تعرض به  

 راننده اسنپ 

اسنپ به خوابگاه و اتمام سفر، راننده اسنپ اقدام به تعرض به    ن ی ورود ماش ی اخبار واصله، در پ  طبق 

  ن ی به ماش  ی و  ی دختر حاضر در محوطه خوابگاه کرده و قصد وارد کردن اجبار  ان ی از دانشجو  یکی

و    اند رفته دانشجو به کمک او    نی ا  اد یفر  ی صدا  دنیافراد حاضر در محوطه با شن  هی داشته است. بق  را

 .فرار کرده است  ز یراننده ن

ا  بعد  دانشجو   نی از  ناگوار  کرده  انیاتفاق  آقاتجمع  و  رئ   یاند  آقا  سیعطار،  فر،    یدریح   یدانشگاه، 

آقا  س یرئ و  دانشگاه،  حضور   ی نی شوروش  ی حراست  خوابگاه  سع  دایپ   در  و  کردن    یکرده  آرام  در 

 .اند داشته  ان یخوابگاه و پراکنده کردن دانشجو  یفضا

  ی و حمل و نقل  یاست فاقد هرگونه امکانات رفاهکه خارج از شهر واقع شده  ییخوابگاه دانشجو  نیا

 نداشته است.   ی در پ یاجه ینت ان ی دانشجو ی ریگ یها اعتراض و پمناسب است و مدت 

 دانشگاه امیر کبیر نسبت به کیفیت وکمیت غذای سلف سرویس  اعتراض دانشجویان*

غذا؛ دانشگاه    نیی پا   ت ی فی غذا در اعتراض به ک  ی های ن یاز س   ی ساختن صف طوالناسفند:  9سه شنبه  

 . ر یرکبیام



 

 اعتصاب غذا کرد  یدانشجو در منزل شخص ک ی*

دانشجوصالح   کمال س  ی کارشناس  ی زاده  رو  ی نما ی ارشد  تهران  هنر  صفحه دانشگاه  در  گذشته    ی ز 

اعتصاب را تا    ن ی و ا  برد ی سر مروز است در اعتصاب غذا به   ۱۰خود اعالم کرده است که    ی شخص

 زمان محقق نشدن مطالباتش ادامه خواهد داد. 



 دانشگاه هنر  یاعتصاب غذا کرده  ی زاده دانشجومتن منتشر شده توسط کمال صالح

نکردم. شنبه   دم یترسی م   چون  نتونم اعالم  نون خشک هر    یاقند و بسته   یجز کم   ش،ی پ  یهفته   ی که 

م. برگشتم خونه و  خونه   کی پارک نزد   یورود   ی که داشتم جمع کردم و بردم گذاشتم جلو  یای خوردن

و    یع ینون خشک. مساله همون حقوق طب  یدو حبه قند و کم  یاعتصاب غذام رو شروع کردم با روز 

و به خاطرش از داخل و از خارج ما رو     م یبود   ابون یخ که چند ماه براش کف    ست شدهمال یپا   یه یاول

 :دونستند  طلب ه یو تجز   ست یگر و ترورگر و آشوب اغتشاش 

  ی ها و جامعه زن   هیعل  زیآمض یستمگرانه و تبع  ن یقوان   یشهروندان و لغو تمام  یحقوق برابر همه .۱

 ی کمانن ی رنگ

 ها زن  ژهیشهروندان و به و   یهمه  ی حق انتخاب پوشش برا .۲

 ((یسی)انگلالمللن ی (، به زبان بیبه زبان مشترک)فارس   ،یزبانه و منعطف)به زبان مادرآموزش چند .۳

 رامون یپ  یه یچندال  یاشغال فرهنگ  ژهیکشور و به و  یدادن به اشغال فرهنگ ان ی پا.۴

 لغو کامل حکم اعدام .۵

 چه قبل آن  نا، یژ  زش یخ  انیچه زندان ؛یاسی س  ان ی زندان یهمه  ی آزاد .۶

ا   یاسالم  ی جمهور  م یدونی م   همه بس   یع یحقوق طب   ن یاگه  د   یار یو  پا   گهی از حقوق    کرد ی نم  مال یرو 

دانشگاه    س یرئ   یی صحبتم با محمدرضا حسنا   ی دانشجو رو  ه یبه عنوان    نجاینبود. ا   ی اسالم   ی جمهور

نوع    و هر   د الوروشده، ممنوع اخراج  شده،ق یتعل   شده، خ ی توب   ی و دانشجوها   د ی اسات  یهمه   ا یهنر تهرانه.  

استعفا    ایهفته به دانشگاه بازخواهند گشت    نی و با احترام هم  ی دوشرطیق   چی بدون ه   یاگه ید   ت یمحروم

  .کارو بکنه  ن ی ا ی داد تا نفر بعد  ی خواه

ا   یکیکه    ی وقت  تا همه   ن یاز  خواسته)بازگشت  دانشجو  د یاسات   یدو  به    ا ی  انیو  نشه  انجام  استعفا( 

جانم. از امروز)روز دهم( دو حبه قند و نون خشک رو    مت یق  به   یاعتصاب غذا ادامه خواهم داد؛ حت

 .کنم ی هم قطع م

زندگ  یبرا» برایآزاد   ،یزن،  همبستگ  ی ...  و  برایتکثر  همه   ی ...  برابر  در    یحقوق  شهروندان 

 « روادار ی رانیا

  ...یو شاد   وتنه ركهس هی گڕێ ۆ ب»

 « ...ی ئازاد   ان،یژن، ژ ۆ ب

 .... هان یژ  دانۆرخ هب

 پرستاری ازبرده داری نوین  ان سال آخررونمایی دانشجوی*

 !ستیهزار تومان استثمار واقع  10 یساعت یکار کردن برا



شنبه   سه  پرستار   ان ی دانشجواسفند،  9روز  آخر  گفتند:  یسال  ای  خبرنگاررسانه  کار  به    ک یدانشجو 

 . رد یگی ده هزار تومان حقوق م ی اما ساعت کند ی پرستار تمام وقت را م

ر  افزودند   آنها در  برخ   ی وزها:  ن  یآگه  هاک ی نی کل  یگذشته،  م   رویجذب    ی پرستار   انیدانشجو   انیاز 

از    :منتشر  برا  ک یساعت کار  اما  تا هشت شب است،  ده هزار    ی ظهر  فقط  هر ساعت کار سخت، 

 . کنند ی تومان پرداخت م

دادند: ادامه  بآنها  کل  ها مارستان یدر  دانشجو  یکار   هاک ینی و  به  پرستار   ان ی که  آخر  محول    یسال 

پرستار تمام وقت را    کی است؛ در واقع دانشجو کار    لیالتحصپرستار فارغ   کی  یهات یفعال  شود،یم

 . رد یگی ده هزار تومان حقوق م  یاما ساعت  کند یم

کردند  اضافه  بآنها  با  واقع  در  م   ست ی:  دو  ساعته،  کار هشت  نم   ون ی لیروز  حقوق  هم    م یریگی تومان 

 . ست یاستثمار ن  نی ا ا یآ م؛ یدار یی رستار با حقوق کامل، کارآ پ ک ی یبه اندازه ستم یس ی برا  کهیدرحال

گفتند  دانشجو آنها درخاتمه  کل   یی: بحث کار  متفاوت    لیدوران تحص   یاجبار   ی با کارورز  هاک ین یدر 

دانشجو کار  پرستار  ،ییاست؛  کامل  ه  ست ی کار  درمان  ؛ییایمزا   چی بدون  مراکز  ن   یچرا    ی ازهایاز 

 کنند؟ ی تفاده مسوءاس  یپرستار  ان ی دانشجو یمال

 انیدیوح  م یمر  یبرا  ی جلسه بازپرس ی برگزار*

  روز یآزاد شده بود د   ن ی از بند دو الف زندان او  قه یوث   د یبه ق  رایکه اخ   یخبرنگار کارگر  ان ید یوح  م یمر

به دادگاه انقالب    یاش به زود احضار شد. به او گفته شده که پرونده   نی او  یبابت دفاع آخر به دادسرا

 . ست یاو ن  ی برا  ریاخ  یاز به اصطالح بخششها  یو خبر   رود یم

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 آزاد شد  یاسداله یعل  کانون نویسندگان ایران: *

منش  ،یاسداله  ی عل و  نو   ی شاعر  ب   ران،ی ا  سندگان یکانون  گذراندن  از  پس  ماه    شیامشب  سه  از 

 .بازداشت، از "زندان تهران بزرگ" آزاد شد 

با    ۳۰که    یاسداله خانه   ی تی امن  ی روهاین  ورشی آبان  از  به  پس  بود،  شده  بازداشت  به    ۳۱اش  روز 

  ۱۵  یاسفند ماه، در شعبه   ۸  روز، ید   ی فی ها بالتکلزندان تهران بزرگ منتقل شد. دادگاه او پس از مدت 

  .دادگاه انقالب برگزار شد 

محبوس    نی همچنان در زندان او   ده،سنیمترجم و نو  ،یمهتد   وان ی ک  ران، یا   سندگانیکانون نو  ی اعضا  از

  .است 

شدگان جنبش  و بازداشت   ی اسی س  ان یزندان  یو شرط همه   د یقی ب  یخواستار آزاد   ران یا   سندگانینو  کانون 

 است.  ریاخ

اعتراض* آذرباحواله   یتجمع  و کوی خودرو،)اذو   جانیداران  مقابل ساختمان مجتمع  به    یدگ یرس  ژه ی( 

 یجرائم اقتصاد



منتشر ویدئو  شنبه  براساس  سه  ایران،روز  کارگران  آزاد  اتحادیه  کانال  در  داران  حواله   اسفند،   9ه 

 تجمع کردند.   یبه جرائم اقتصاد  ی دگیرس ژهی( مقابل ساختمان مجتمع و کویخودرو،)اذو   جانیآذربا

 جان باختن یک کارگر درصالحیه براثرریزش آوار *

در شهرصالح   8روزدوشنبه   گودبرداری  کار  کارگر حین  دراستان  اسفند،یک  بهارستان  یه شهرستان 

 تهران براثر ریزش آوارزیر تلی از خاک گرفتارشد وجان خودرا ازدست داد 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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