
 1401بهمن ماه  25 اخباروگزارش های کارگری

 ران یا ی مدن  و  ی مستقل صنف یهاتشکل  یمطالبات حداقل منشور  -

زجان باختگان اعتراضات سراسری مهاباد به مناسبت زاد روزش  ا  یابوبکر  اریزان گرامیداشت یاد    -

 برسرمزارش 

اعتراض  - از  یتجمع  صندوق   جمعی  لشگر  یکشور  یهابازنشستگان  به    نیقزوتان  اس   یو  نسبت 

 ی مقابل صندوق بازنشستگان کشور  سطح پایین حقوق وعدم همسان سازی

اعتراض  - از  ی تجمع  کشور  جمعی  وعدم  البرز    استان  یبازنشستگان  حقوق  پایین  به سطح  نسبت 

 کشوری  ی صندوق بازنشستگمقابل  همسان سازی 

دانشجو  کاتوریکار  یطراح   - دامپزشک  انیتوسط  لغو    دانشگاه  ی دانشکدٔه  به  اعتراض  در  تهران 

 ی انضباط تٔه یکم لیدانشکده بدون تشک نیا انی سه تن از دانشجو یمهمان

 بهمن افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه وبودجه  24گزارشی درباره تجمع روز دوشنبه  -

 ! سازمان برنامه و بودجه را گل گرفتنددر  معلوالن 

نسبت به مسمومیت سریالی فرزندانشان    های دانش آموزان قم جمعی از خانواده   ادامه اعتراضات   -

 مقابل فرمانداری 

فن   انیدانشجو تجمع اعتراضی    - ارائه خوابگاه  نسبت    شابورین  یاو حرفه   یدختر دانشگاه  به عدم 

 ی مقابل فرماندار

  یمناقصه از ابتدا  ینسبت به عدم برگزار  زی تبر  یسبزشهردار  یفضا  مانکارانیپ ادامه اعتراضات    -

 با تجمع مقابل شهرداری مرکزی تبریز 1400 اسفندماه سال 

 برای چندمین بار  مفتح   ییمالباختگان رامک خوردو در مقابل مجتمع قضا  یتجمع اعتراض -

 یمحمد شعبان  یاز حکم صادر شده، برا ی جلسه واخواه -

 در زندان قرچک  ییسها مرتضا تی وضع -

 ی ت یامن یانضباط یته یدر دانشگاه هنر حاصل کم گرید ی قیتعل -

 یی عمرجو  اشکان ی آزاد -

کارگردر حادثه آتش سوزی یک ساختمان    6درصدی    80کارگر وسوختگی    4زنده زنده سوختن    -

 نیمه کاره درپارک وی تهران

 ******* 

 ران یا ی مدن  و  ی مستقل صنف یهاتشکل  یمطالبات حداقل  منشور *



 ی آزاد  ، یزن، زندگ

 ران یا یمدن  و   یمستقل صنف  ی هاتشکل  یمطالبات حداقل منشور 

 !رانیا و آزاده  ف یشر مردم

کشور به    یو اجتماع   ی اسیو س   یاقتصاد   رازهیسالروز انقالب پنجاه و هفت، ش  نیچهل و چهارم   در

را    ی انداز روشن و قابل حصولچشم   چ یفرو رفته است که ه   ی ختگی از بحران و از هم گس  ی چنان گرداب 

رو است    نی موجود متصور بود. هم ازا  یاس یس  ی ر چهارچوب روبنا دادن به آن د   انیپا  یبرا   توان ی نم

  ی ر یکم نظ  یطلب _ با از جان گذشتگ  یو برابر   خواهی_ زنان و جوانان آزاد   رانیا  دهیکه مردم ستمد 

خاتمه دادن به    ی کننده برا  نیی و تع  ی خیتار   یشهرها را در سراسر کشور به مرکز مصاف  یها ابان یخ

انسان   طیشرا ت   ی ضد  پکرده   ل یبد موجود  ماه  پنج  از  و  خون  ش یاند  به رغم سرکوب  _    ن ی _  حکومت 

 .اند آرام نگرفته  یالحظه

بن  پرچم  به   ی نیاد یاعتراضات  امروز  دانشجو که  زنان،  و    ان،یدست  کارگران  معلمان،  آموزان،  دانش 

کوئ  هنرمندان،  و  ستمد   سندگان ینو   رها، یدادخواهان  مردم  عموم  جا   ران یا   دهیو  ا  ی جا   ی در  ز  کشور 

خود جلب    به را    یالمللن ی ب  یها ت یحما   ن ی ترو بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه   ستان یکردستان تا س 

اعتراض  عل  یکرده،  ست  هی است  تبع   یز یزن    ی بردگ  ، یاقتصاد   ری ناپذ   انیپا   ی ناامن  ، یتی جنس  ض یو 

از استبداد    ی کلهر ش ه یاست عل  ی و انقالب  ، یو مذهب یستم مل   ، یکار، فقر و فالکت و ستم طبقات  ی روین

شده    لی_ تحم   رانیقرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ا  کیاز    شی که در طول ب  یمذهب  ریو غ   یمذهب

 .است 

نسل    زشیو خ   یبزرگ و مدرن اجتماع  ی هاو رو کننده، برآمده از متن جنبش  ریاعتراضات ِ ز   نیا

  یی ماندن آرمان بر پا   ه یو در حاش  ی ماندگسال عقب   کصد ی  خ ی اند بر تاراست که مصمم   یر یشکست ناپذ 

 .بگذارند   ی انی نقطه پا  ران،یمدرن و مرفه و آزاد در ا یجامعه ا 

_ جنبش  شروی پ  ِی بزرگ اجتماع  ی هاجنبش   نکیا   ران،یمعاصر ا   خ یاز دو انقالب بزرگ در تار   پس

و جوانان و جنبش    ان ی خواهانه زنان و دانشجو   یجنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابر   ،یکارگر

در    یاکننده ن ییو تع   یخ یتار  ی گذار  ریتاث   ت یدر موقع  نیی و از پا  یاتوده   ی.. _ در ابعاد اعدام و.   ه یعل

 .اند کشور قرار گرفته  ی و اجتماع  یو اقتصاد  ی اسیبه ساختار س   یدهشکل

دهد و    ان یهرگونه قدرت از باال پا   ی ریگبه شکل   شه یهم  ی جنبش برآن است تا برا  ن یرو، ا   ن یهم   از

آغاز   انسان  ی اجتماع  ی انقالب سر  و  مدرن  تبع   یرهائ   ی برا  ی و  و  ستم  اشکال  همه  از  و    ض یمردم 

 .باشد   یکتاتوریاستثمار و استبداد و د 

نهادها   ما و  مدن  یصنف   ی تشکلها  ا  ی و  کننده  پ   ن ی امضا  هم  به  و  اتحاد  بر  تمرکز  با    ی وستگیمنشور 

مطالبات   ی اجتماع  یها جنبش  برا   ی و  مبارزه  بر  تمرکز  وضعد   ان یپا   ی و  به  انسان   ت یادن  و    ی ضد 

خواست   رانگر یو تحقق  اول   ر یز  یحداقل  یها موجود،  مثابه  به  نت  ن یفرام   نی را  اعتراضات    یجه ی و 

  م یدانی در کشور م  یو مدرن و انسان   ن ی نو  یاساختمان جامعه  ی افکن   یراه پ   گانه ی  ران، یمردم ا   نی اد ین ب

از کارخانه تا    م ی خواه یدارند م   ی رهائ   و   ی و برابر  ی که دل درگرو آزاد   فی شر  ی هاو از همه انسان 



جهان  صحنه  تا  محالت  و  مدارس  و  ا   یدانشگاه  حداقل  ن یپرچم  بلندا  یمطالبات  بر  رف   ی را    ع یقله 

 .بر افراشته دارند  ی خواهیآزاد 

و    یو صنف  یاس یس  ت ی فعال   یمنع جرم انگار   ،یاس یس   انیو شرط همه زندان   د یقی و ب   ی فور  یآزاد  .۱

 .یسرکوب اعتراضات مردم ن یو عامل   نی مرآ ی و محاکمه علن  یمدن

  ی صنف  یو سراسر   یمحل   یهامطبوعات، تحزب، تشکل   شه،ی و اند  انیب  ده،یو شرط عق   د یقی ب  یآزاد  .۲

 .یر یو تصو  یصوت   ی هاو رسانه   یاجتماع یها شبکه   ،ییما یاجتماعات، اعتصاب، راهپ  ، یو مردم

هر قسم شکنجه    ت یقصاص و ممنوعهر نوع مجازات مرگ، اعدام،    یصدور و اجرا  یلغو فور .۳

 .ی و جسم ی روح

برابر  .۴ بالدرنگ  تمام  یاعالم  در  مردان  با  زنان  حقوق    ،یاقتصاد   ، یاسیس   یها عرصه   ی کامل 

فرهنگ   یاجتماع  خانوادگ  یو  ب   ،یو  لغو  و  قوان  د ی ق   یامحا  فرم   ن ی و شرط    ه یعل  ز یآم  ض یتبع   یها و 

گرا و  جنس  یجنس  ی هاش یتعلقات  رسم  ،یتی و  جامعهشناخ  ت یبه    یِ کمان  نی رنگ   یتن 

زداپالسی ای وآیکی تی بی ج"ال جرم  گرا   یی "،  و  تعلقات  همه  پا   ی تی جنس  شات یاز  ق  یبند یو  و    د یبدون 

 .مردساالرانه  از اعمال کنترل  یر یحقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگ ی شرط به تمام

نبا  ی مذهب امر خصوص  .۵ قوان  د یافراد است و  و  اقتصاد   ی سایس   ن ی در مقدرات  اجتماع  ی و  و    ی و 

 .کشور دخالت و حضور داشته باشد  ی فرهنگ

امن   یمن یا   نی تام .۶ افزا  یشغل  ت ی کار،  همه    یفور   شیو  و  کارمندان  معلمان،  کارگران،  حقوق 

نما توافق  و  دخالت  و  با حضور  بازنشسته  و  شاغل  تشکل   ی هانده ی زحمتکشان  و    ی هامنتخب  مستقل 

 .آنان  یسراسر

قوان .۷ مبتن  ن ی امحا  نگرش  گونه  هر  تبع   ی و  مل  ض یبر  ستم  مذهب  ی و  ا  ی و    ی هاساخت   ر یز   جاد یو 

توز  ی تی مناسب حما دولت  عی و  امکانات  برابر  و  مناطق    ی برا  ی عادالنه  در همه  و هنر  فرهنگ  رشد 

 .در جامعه  جی را ی هاو آموزش همه زبان  ی ریادگی  ی الزم و برابر برا الت ی کشور و فراهم کردن تسه 

مردم در    ی و دائم  م یدولت و دخالت مستق  ارات یسرکوب، محدود کردن اخت  ی هاارگان   شدن  ده یبر چ .۸

توسط    یدولت  ریو غ   ی. عزل هر مقام دولت یو سراسر  یمحل  ی شوراها  قی اداره امور کشور از طر

 .انتخاب کنندگان باشد  ن ی اد یجزو حقوق بن  د یبا یانتخاب کنندگان در هر زمان 

که با    ی و خصوص  یو شبه دولت   ی دولت  ی و نهادها  یو حقوق  ی قیمصادره اموال همه اشخاص حق  .۹

اند. ثروت  برده   غمایرا به    رانیمردم ا   یاجتماع  ی هااموال و ثروت   ،یرانت حکومت  ایو    می غارت مستق

ا  از  با مصادره  ن یحاصل  فور  د یها،  ساز   ت یبه  مدرن  بازساز   ی صرف  پرورش،    ی و  و  آموزش 

ن   ست یز   طیمح  ،یبازنشستگ  ی هاصندوق  اقشار   ی ازهایو  ا   یمناطق و  دو    رانیاز مردم  در  شود که 

 .اند برخوردار بوده  ی ترمحروم و از امکانات کم  ، یسلطنت م یو رژ   ی اسالم ی حکومت جمهور

  ی هارساخت یز   ی ایاح  ی برا  ن ی اد یبن   ی هااست یس   ی اجرا   ، یطیمح   ست یز  ی هاب یدادن به تخر   ان یپا .۱۰

  یی هاکردن آن بخش   ی اند و مشاع و عمومشده   ب یسال گذشته تخر   کصد یکه در طول    ی طیمح   ست یز



  ی حق عموم  ی ساز   ی( که در قالب خصوص هاهی ها و کوهپا)همچون مراتع، سواحل، جنگل   عت یاز طب 

 .ها سلب شده است مردم نسبت به آن 

تام   ت یممنوع .۱۱ و  کودکان  جدا  یزندگ  ن یکار  آنان  آموزش  موقع  یو  اجتماع   یاقتصاد   ت یاز    ی و 

  ی همه افراد دارا  یقدرتمند برا  ی اجتماع  نی و تام   یکاریب   مهیب  قیاز طر  یاه همگان رف  جاد یخانواده. ا

درمان    و آموزش و پرورش و بهداشت    یساز  گان یکار. را  یی فاقد توانا  ای کار و  آماده به   یسن قانون 

 .همه مردم   یبرا

خارج  ی ساز  ی عاد  .۱۲ باالتر   یروابط  کشورها   ن یدر  همه  با  مبنا   یسطوح  بر    ی روابط  یجهان 

 .ی صلح جهان  یو تالش برا   یبه سالح اتم  ی ابی دست ت یعادالنه و احترام متقابل، ممنوع

بالقوه و بالفعل در کشور و    ی نیزم   ر یز  ی ها فوق با توجه به وجود ثروت   یاز نظر ما مطالبات حداقل  

مردم نسل   یوجود  و  توانمند  و  نوجوانان  یآگاه  و  جوانان  دارا  ی از  برا   زه یانگ  یکه    ی فراوان 

 .قابل تحقق و اجراست  ت یشاد و آزاد و مرفه هستند، به فور  ی زندگ کیاز   ی ورداربرخ

در    ست ی هیمطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بد   ی کل  یمنشور، محورها  نی مطروحه در ا  مطالبات 

 .پرداخت   می به آنها خواه  یترق یو دق  زیخود به صورت ر  ی تداوم مبارزه و همبستگ

 ران یا ان ی فرهنگ یصنف  یهاتشکل   یهماهنگ  ی شورا

 ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

 متحد  ان ی دانشجو ییدانشجو ی هاتشکل  ه یاتحاد 

 مدافعان حقوق بشر  کانون 

 تپه  هفت شکر یکارگران شرکت ن  ی کایسند 

 نفت  ی مانیاعتراضات کارگران پ ی سازمانده ی شورا

 ( ) خافا رانیا  انیفرهنگ  خانه 

 ی دارزنیب

 ران یزنان ا یندا

 فوالد اهواز  ی گران گروه ملمستقل کار یصدا

 مدافعان حقوق کارگر کانون 

 کارگران برق و فلز کرمانشاه  ی صنف انجمن 

 ی کارگر  یها تشکل جاد یکمک به ا ی برا ی هماهنگ ته یکم

 بازنشستگان   اتحاد 



 ران یبازنشستگان ا ی شورا

 شرو یپ  ان ی دانشجو تشکل

 ران یا  شیدانش آموزان آزاد اند  ی شورا

 برزنقاشان استان ال  ی کایسند 

 ران یا  یکارگر  ی تشکل ها  جاد یا ی ر یگیپ  ته یکم

 ( )بستایاجتماع  ن یبازنشستگان سازمان تام  ی شورا

 ران یا  انیفرهنگ  ی صنف ی تشکل ها  یهماهنگ  ی تلگرام شورا کانال برگرفته از 

زجان باختگان اعتراضات سراسری مهاباد به مناسبت زاد روزش  ا  یابوبکر  ار یزانگرامیداشت یاد  *

 برسرمزارش 

اعتراض* از   ی تجمع  صندوق   جمعی  لشگر  ی کشور  یهابازنشستگان  به    نیقزو استان    ی و  نسبت 

 ی مقابل صندوق بازنشستگان کشور  سطح پایین حقوق وعدم همسان سازی

شنبه   بازنشستگان صندوق   یجمع  بهمن،  25روزسه  لشگر   ی کشور   ی هااز  برای    ن ی قزو  استان  یو 

درقزوین تجمع    ی مقابل صندوق بازنشستگان کشور  ی حقوق وعدم همسان ساز  ن یی به سطح پا  اعتراض 

 کردند.

اعتراض* از  ی تجمع  کشور  جمعی  وعدم  البرز    استان  یبازنشستگان  حقوق  پایین  سطح  به  نسبت 

 کشوری  ی صندوق بازنشستگمقابل  همسان سازی 

  برای انعکاس صدای اعتراضشان  البرز  ی استان بازنشستگان کشور  بهمن، جمعی از 25روزسه شنبه  

کشوری در    ی صندوق بازنشستگمقابل  دست به تجمع    به سطح پایین حقوق وعدم همسان سازی   نسبت 

 کالنشهر کرج زدند. 



 



 

دانشجو  کاتور یکار   یطراح * دامپزشک   انیتوسط  لغو    یدانشکدٔه  به  اعتراض  در  تهران  دانشگاه 

دانشجو  یمهمان از  تن  تشک  نیا  انیسه  بدون   یانضباط  تهٔ یکم  ل ی دانشکده 



دانشگاه    ی انضباط  یشورا   ر یو دب   ی استاد دانشکدهٔ دامپزشک  ، یلیحسن اسماع   کاتور یکارشخص داخل  

  ی و لغو مهمان   ق یشخص در تعل   ن ی از دانشگاه اخراج شده بود. ا  ی اخالق  لیدالتهران است که سابقاً به 

 است.داشته  می مستق ی نقش ان ی دانشجو

 ولیت مقابل سازمان برنامه وبودجه افراد دارای معل بهمن 24گزارشی درباره تجمع روز دوشنبه *

 ! سازمان برنامه و بودجه را گل گرفتنددر  معلوالن 



ب   بهمن   24دوشنبه  معلوالن روز دِر سازمان    ی توجهی در اعتراض به  به تجمع خود،  مسئوالن نسبت 

 برنامه و بودجه را ِگل گرفتند! 

 

 :شعارها

 ض یرفع تبع یبرا  ز، یمعلول بپا خ یا

 بزن  اد یحقتو فرمعلول داد بزن،  یا

 ما ننگ ما برنامه بودجه ما  ننگ 

 ز یبودجه ما رو بر  ز، یستمعلول  سازمان 

 با عزت  م یخوا یصدقه نه منت، حق رو م  نه



 کن، حق ما رو ادا کن  ایح  ی رکاظمیم

  ی هاو بودجه   ی شتیبار معاسف  ت یتجمع معلوالن مقابل سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به وضع

 ی معوقه توانبخش 

دارا  ی تعداد   بهمن   24دوشنبه  روزح  صب افراد  دل  ت یمعلول  ی از  توانبخش  ی هابودجه   ل یبه    ، یمعوقه 

 برگزار کردند  ی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراض

ساعت   از  حضور    ۹معترضان  بودجه  و  برنامه  شازمان  مقابل  ب  افتند یصبح  مورد    ی توجهی اما 

گفت که قول    ی از مسئوالن ارشد سازمان به مروت  العلی در  اتیسازمان قرار گرفتند و نها   ن یمسئوالن ا 

نم  ۱۰۰ احتما    دهد ی درصد  به  تا    ۹۰/ ۸۰اما  آ   ۱۰درصد  معو  ندهیروز  بودجه  ماه  دو  اندازه    قه به 

  ز ین   ی خواهد شد. مروت  یر یگم یدر ماه اسفند تصم   ز یمانده معوقات ن  ی باق  ی پرداخت خواهد شد و برا

  جه یو اعتراضات را تا حصول نت   ست یمعلوالن قابل قبول ن  ی شما برا  هی گفت توج  العل یدر پاسخ به در

 داد  م یادامه خواه 

و    یریشگ یپ   ،یاجتماع  یهادر حوزه   یست یسازمان بهز   ی هادرصد از بودجه   ۴۹  سازد ی خاطرنشان م 

معلوالن را دچار مشکالت مضاعف    ژهیبه و  یستیتاکنون پرداخت نشده و جامعه هدف بهز   ،یتوانبخش 

 ت! کرده اس

از خانواده  ادامه اعتراضات * قم جمعی  آموزان  به مسمومیت سریالی فرزندانشان    های دانش  نسبت 

 مقابل فرمانداری 

شنبه   سه  خانواده  بهمن،   25روز  از  قمجمعی  آموزان  دانش  به    های  نسبت  اعتراضاتشان  درادامه 

 مسمومیت سریالی فرزندانشان دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند. 



 

همی رابطه: در  خانواده ن  از  جمعی  اعتراضی  مسمومیت تجمع  به  نسبت  قم  آموزان  دانش  های  های 

 ای مقابل استانداری قم زنجیره 

از خانواده   19روزچهارشنبه   به مسمومیت بهمن، جمعی  نسبت  قم  آموزان  دانش  ای  های زنجیره های 

 .دست به تجمع مقابل استانداری قم زدند 

اعتراضی  * فن   دختر  انی دانشجوتجمع  خوابگاه  نسبت    شابورین  یاو حرفه   یدانشگاه  ارائه  عدم  به 

 ی مقابل فرماندار

  گر ید   یهاکه از شهرستان   شابور ین   یاو حرفه   ی دختر دانشگاه فن   انیدانشجو   بهمن،   25روز سه شنبه  

این    ی به عدم ارائه خوابگاه مقابل فرمانداربرای اعتراض  هستند    ل یمشغول به تحص  دانشگاه   ن یدر ا

 ان دراستان خراسان رضوی تجمع کردند. شهرست

دانشجو   ی کیبراساس گزارش رسانه ای شده،   ار یگذشته، خوابگاه در اخت  ی ها: ما در ترم گفت   ان یاز 

ا   م یداشت در  شد  اعالم  گذشته  روز  از  با   ن یاما  تخل  د یترم  را  دانشجو   م یکن   ه ی خوابگاه  توسط    ان یچون 

 .رزرو شده است  د یجد  ی ورود 

دختران    گر ید   ی کی تعداد از  اگرچه  گفت:  دانشجو  ی دانشجو  فن   ان یاز  دانشگاه  حرفه   ی را  به    یاو 

اسالم آزاد  دانشگاه  ا  ی معرف  شابورین   یخوابگاه  اعالم  با  آزاد  دانشگاه  مسئوالن  اما  بود،    نکه ی کرده 

فن تخل  یاو حرفه   ی دانشگاه  به  مجبور  و  خواستند  را  ما  عذر  است،  نکرده  خود عمل  تعهدات    ه ی به 

 .می خوابگاه شد 



ن  گرید   یکی کنندگان  تجمع  برخ  زیاز  اقتصاد   انی دانشجو  ی گفت:  نظر  منزل    ییتوانا  یاز  اجاره 

کنند.    ل یترک تحص  د یباشد با   طورن ی استفاده از خوابگاه دانشگاه آزاد را ندارند و اگر ا  ایو    ی مسکون

مسئول  فن  ن یچرا  حرفه   ی دانشگاه  پذ   یاو  دانشجو  امکانات،  نسبت  ا  کنند ی نم   رش یبه  اکه  با    ن ی مروز 

 م؟ ی مشکالت مواجه نشو

  ی مناقصه از ابتدا  ینسبت به عدم برگزار   ز یتبر  ی سبزشهردار  یفضا  مانکارانیپ ادامه اعتراضات  *

 با تجمع مقابل شهرداری مرکزی تبریز 1400 اسفندماه سال 

عدم  درادامه اعتراضاتشان نسبت به  کاران فضای سبز شهرداری تبریزپیمان  بهمن،  25روز سه شنبه  

مقابل شهرداری مرکزی این کالنشهرتجمع    1400اسفندماه سال    یمناقصه از ابتدا   یرگزارب

 کردند.



 



رابطه:  برگزاری   تجمع  درهمین  عدم  به  نسبت  تبریز  سبزشهرداری  فضای  پیمانکاران  اعتراضی 

 1400مناقصه از ابتدای اسفندماه سال

تبریزبرا  16روزیکشنبه   شهرداری  سبز  فضای  پیمانکاران  برگزاری  بهمن،  عدم  به  اعتراض  ی 

به تجمع مقابل شورای شهر همزمان بابرگزاری جلسه    ت دس  1400  مناقصه از ابتدای اسفندماه سال

 .اعضایش زدند 

 برای چندمین بار  مفتح   ییمالباختگان رامک خوردو در مقابل مجتمع قضا ی تجمع اعتراض *

شنبه   بار،   25روزسه  چندمین  برای  خوردو    بهمن  رامک  گذاشتن  مالباختگان  بنمایش  برای 

 اجتماع کردند.  مفتح  یی مقابل مجتمع قضا راضشان اعت

  یمحمد شعبان  یاز حکم صادر شده، برا ی جلسه واخواه*

 .د یبرگزار گرد  یشعبان محمد  یزندان برا  ی ریسال تعز  ۵از حکم  ی بهمن، جلسه واخواه  ۲۴  دوشنبه

انقالب مر  غ   ۱۴۰۱آذر    ۱۷  وانی دادگاه  محمد   ت یبه محکوم  یرا   یاب یبه صورت  ضو  ع  ،یشعبان 

 .سال حبس صادر کرده بود  ۵معلمان به  ی انجمن صنف ره یمد  ئت ی ه

  ۲۰جلسه دادگاه را    ،ی محمد   بودن شعبان   ی با علم به زندان  وان، یدادگاه انقالب مر   ی قاض   ، یروح  یآقا

  .ابالغ نشده بود  شان یبه ا  هی که در زندان احضار یکرده بود درحال نیی ماه تع  ر یت
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  ی ابیرا به صورت غ   یر یسال حبس تعز  ۵  یرا محکوم و را  یآذر، شعبان محمد   ۱۷، روز    یروح

  شان، ی ا  لیوک   ا ی  یمحمد   یقبل از ابالغ به آقا   ت ی محکوم   ی را  ن یا   نکهی مهم ا  یصادر کرده بودند. نکته 

  ی حضور  اصادره ر  یبا مراجعه به شعبه، را   شان یا  ل یها منتشر شده بود و متعاقبا وکابتدا در رسانه 

  .کردند  افت یدر

مهلت    یدر فاصله   یمحمد   یدادگاه، آقا  یدر جلسه  شانیا  یوکال   ا ی  یمحمد   یحضور آقا   عدم بر    بنا

واخواه  ۲۰ درخواست  ابالغ حکم،  از  بعد  روز    ی روزه  واخواه  ۲۴نمودند.  جلسه  را  ی بهمن    ی از 

  ی آقا  ل یوک   ی د یبا حضور دکتر طاهر توح   ،یشعبه صادر کننده را  وان،یصادره در دادگاه انقالب مر

 . د یبرگزار گرد   یمحمد 

 در زندان قرچک  یی سها مرتضا ت یوضع*

  ۳۰کل دانشگاه تهران که صبح    یصنف  ی سابق شورا  ریدار و دبستاره   یی فعال دانشجو  ،ییمرتضا  سها

قرار گرفت، اکنون در    ی ضابط، مورد آزار جنس  ی بازداشت شد و از سو  د یآبان با ضرب و شتم شد 

  .بس است و درحال تحمل ح  برد ی زندان قرچک به سر م

زندان   بنا  مسئوالن  واصله،  اخبار  جنس  به  آزار  عالئم  ثبت  به  و   ا یو    ی حاضر  پزشک  ی اعزام    ی به 

پارگ  ن یاند. همچن نشده   ی قانون با وجود  زندان قرچک  آس  ی مسئوالن  آمدن  وارد  و  پا  به    ب یرباط مچ 

و ِکتف  و  ب  ،یدست  به  او  اعزام  در  کنون  ارائه   مارستان یتا  درمان  یو  اهمال  در  یخدمات  خور 

  .اند ده یورز

به زندان به عنوان    یارسال   ی هاکتاب   افت یمکرر، از در  ی های ر یگیپ   رغم ی عل   ن ی همچن  یی مرتضا   سها

  .محروم مانده است  ی زندان ی هیحق بد 

متداول    یها ه یاز رو  ی حقوق زندان  ی مالیو پا   یاهمال ورز   ب،یفر   ان،یاز زندان  یار یشهادت بس   طبق

م قرچک  زندان  امکانات حداقل.  باشد ی در  و  خدمات  ا  ی زندگ  یبرا  یفقدان  ن   نی در    ی عامل  زیزندان 

 گشته است.  انی مضاعف در فشار به زندان 

 ی ت یامن یانضباط یته یدر دانشگاه هنر حاصل کم گرید ی قیتعل*

به دو ترم منع    یانضباط   یته ی کم  ی بدو  ی دانشگاه هنر در شورا  یسازمجسمه   ی دانشجو  ان ی مهد   نهی تهم

 .بدون احتساب در سنوات محکوم شد   لیموقت از تحص 

  ل یترم منع موقت از تحص   کی نظر به    د یتجد   یحکم در شورا  نیا   ،یدنظرخواهیو تجد   هیاز دفاع   پس

تحص  ک یو    یی اجرا از  موقت  منع  مطالعه   ی قی تعل  ل یترم  در    یو  و شرکت  ساله  کتاب صعود چهل 

  یی اجرا  ل،ینع موقت از تحص کرد که در صورت شرکت نکردن در آزمون، دو ترم م   رییآزمون، تغ

 خواهد شد. 

 یی عمرجو  اشکان یآزاد*

تار  یُکرد   ات ی ادب  یدانشجو   یی عمرجو  اشکان در  که  کردستان  ن ۲  خی دانشگاه  توسط    ی روها یبهمن 

 در سنندج بازداشت شده بود، آزاد شد.  یت یامن



ن  در حادثه آتش سوزی یک ساختما کارگر  6درصدی    80وسوختگی    کارگر  4زنده زنده سوختن  *

 نیمه کاره درپارک وی تهران

درپارک وی  در حال ساخت  یک ساختمان    حین استراحت در کارگر  4بهمن،  25صبح روز سه شنبه  

 درصدی شدند.  80سوختگی  کارگر دیگر دچار 6آتش سوزی جان باختند و براثر آتش تهران 

حال ساخت     ساختمان در  کی کارگر در محل اسکان خود در    11براساس گزارش های رسانه ای شده،

 که نفریازدهم نچات پیدا کرد. بودند  وخواب  طبقه مشغول استراحت 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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