
 1401بهمن ماه  11 اخباروگزارش های کارگری

 ی نسبت به کمبود امکانات مقابل فرماندار یزلزله زدگان خو  یتجمع اعتراض -

اعتراضی    - تبر   انیدانشجوتجمع  آزاد  مسئوالن  زیدانشگاه  پاسخگویی  عدم  به  کمبود  نسبت  به 

 زلزله زدگان خوی   امکانات

 ن در جوانرود آموزادانش  یو شعارها  یاعتراض ییمایراهپ -

دانشگاه   ؛یشکار  رهنورد و محسن  درضایمج  اد یو به    ی از اعتراضات مردم  تیدر حما  ی تی گراف  -

 ی بهشت

حما  یس یوارنوید  - مردم  ت ی در  اعتراضات  به    ی از  خکشته   ادیو  خوابگاه    ر؛یاخ  زشیشدگان 

 یبروجرد  هللات ی باقرالعلوم دانشگاه آ

  ی مبن  ی اضتیآبادان نسبت به بخشنامه ر   یعلوم پزشک  دانشگاه    ی و حجم   ی اعتراض کارکنان شرکت  -

 بر کاهش حقوق 

اعتراض  - کث  ینامه  ب   یری سرگشاده جمع  کارکنان  پا  ی نی خم  مارستانیاز  به سطح  نسبت    ن ییاهواز 

 ی سخت کار طیحقوق وشرا 

 کرد  یآموزان خود و مردم خداحافظبا دانش یی و یدیبا انتشار و   یمعلم سنقر ،یواعظ  ومرثیک -

  ه یعل  غ یکه به تبل  ی فیلط   نیو همسرش هاوژ   فه یشر   ن یپرونده پسرم آرم  تی وضع  ن یاز آخر  ی گزارش  -

 اندنظام محکوم شده 

دانشجو  ی جمع  ه ی انیب   - بهشت  انی از  ثبت   ی دانشگاه  منع  تعداد زدر خصوص  دانشجو  یادینام    ان یاز 

 ی نکردن حجاب اجبار تی به علت رعا ی ترم آت یبرا

 مشهد   یدر دانشگاه فردوس نبار یا انیهمراه دانشجو  دیاسات یه یروند حذف و تصف یادامه  -

 ی گرج فاطمهصدور حکم   -

  تیفعال  تی سال ممنوع۲  ،یسال ممنوع الخروج۲  ،یری سال حبس تعز۲به    ه یردا یپ  جاللمحکومیت    -

 ی اسیجات سها و دسته در گروه  تیسال فعال۲و  ی مجاز یدر فضا

 ی ریسال حبس تعز ۳به  ی فتاحی عل محکومیت  -

 قه یوث  د یبه ق یف یشر دیحم  موقتی آزاد -

اعتراض  - اهال  ی جمع  یتجمع  مقابل    یاز  بهاباد  کوشک  بافق  جاده  احداث  عدم  به  نسبت  بافق 

 ی فرماندار

  ی جرائم اقتصاد  یمقابل دادسرابا تجمع    پتولند یمالباختگان کر شماره ای دیگر از سلایر اعتراضات    -

 با شعار»داد بزن داد بزن حق تو فریاد بزن« 



اعتراض  - صنا  یتجمع  صنعت  عیصاحبان  به    پرند  ی شهرک  مقابل    یها  یقطعنسبت  برق  مکرر 

 م یرباط کر  یفرماندار

از  - براثر تصادف پس  باختن کارگر مصدوم شهرداری زنجان  با  2جان  ماه دست وپنجه نرم کردن 

 مرگ دربیمارستان

 ******* 

 قابل فرمانداری  تجمع اعتراضی زلزله زدگان خوی نسبت به کمبود امکانات م *

شنبه   از    11روزسه  خوی بهمن،جمعی  زدگان  نسبت    زلزله  اعتراضشان  صدای  انعکاس  به  برای 

امکانات  تجمع    یی وموادغذا  یش یگرما  ل یچادر،پتو، وسا  ازجمله   کمبود  به  این  دست  فرمانداری  مقابل 

 زدند.  ی غرب  جانیاستان آذربا  در شهرستان

  به کمبود امکانات نسبت به عدم پاسخگویی مسئوالن ز یتبر   دانشگاه آزاد انیدانشجو تجمع اعتراضی *

 زلزله زدگان خوی  

دوشنبه  جمع  10  روز   ، دانشجو  ی بهمن  تبر   ان یاز  آزاد  واحد  زیدانشگاه  این  مقابل  تجمع  بابرپایی 

به کمبود  آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی،اعتراضشان را نسبت به عدم پاسخگویی مسئوالن  

 بنمایش گذاشتند.  یی وموادغذا ی شیگرما ل یچادر،پتو، وسا ازجمله دگان خوی زلزله ز امکانات 

 

طاقت  آوری:یاد سرمای  آنهارادر  خوی  زدگان  زلزله  بین  امکانات  توزیع  بجای  اسالمی  دیکتاتوری 

 فرسا آبپاشی کرد 



کمبود   از  حاکی  اجتماعی  های  درشبکه  منتشره  وتصاویر  ها  گزارش  آخرین  حالیکه    ،پتو،چادردر 

بهمن( جمهوری  9ی وموادغذایی ازجمله نان در شهرستان خوی می باشد،یکشنبه شب)ش یگرما  لیوسا

 اسالمی بجای توزیع امکانات بین زلزله زدگان خوی آنهارادر سرمای طاقت فرسا آبپاشی کرد. 

 



 

 جوانرود  آموزان در دانش  یو شعارها  یاعتراض ییمایپ راه*

شنبه   کانبهمن،  11روزسه  در  منتشره  صنفی  فیلم  های  تشکل  هماهنگی  شورای  کانال  تلگرام  ال 

  فرهنگیان ایران حاکی از راهپیمایی جمعی از دانش آموزان جوانرود با سردادن شعارهای اعتراضی 

 می باشد.   در استان کرمانشاه  درسطح این شهر

اعتراضات مردم  تی در حما  ی تیگراف * به    ی از  دانشگاه    ؛یشکار  رهنورد و محسن  درضا یمج  اد یو 

 ی بهشت



 

خوابگاه باقرالعلوم    ر؛ی اخ  زشیشدگان خکشته   ادیو به    ی از اعتراضات مردم  ت یدر حما  ی سیوارنو ید*

 ی بروجرد هللات یدانشگاه آ



 

نسبت به بخشنامه ریاضتی مبنی    آبادان  یعلوم پزشکدانشگاه      ی و حجم  ی کارکنان شرکتاعتراض  *

 بر کاهش حقوق 

شنبه   سه  شرکت   بهمن،   11روز  حجم  ی کارکنان  پزشک   ی و  علوم  اعتراضشان    آبادان  ی دانشگاه  از 

 مبنی برکاهش حقوق خبردادند.   ی اضتیر د یبخشنامه جد  ی اجرا نسبت به 



 

 

شرکت1800حدود   قرارداد  کارکنان  از  حجم   ینفر  پزشک  یو  علوم  عنوان    ی دانشگاه  به  که  آبادان 

خدمات کارگر  ماما،  تاس   ی پرستار،  ادار  ی ساتیو  بخش  در  نگهبان  فور  ی و  در    ی پزشک  ی هات یو 

  عصر یول   مارستان ی اروند کنار و ب  نب ی شادگان،ز  زاده  یآبادان،معروف  ی و طالقان  یبهشت  یهامارستان یب

  ته یکم   ریها و مراکز بهداشت و درمان مشغول کارند، نسبت به بخشنامه اخ درمانگاه   ریخرمشهر و سا

خود اعتراض    یرفاه  الت یو تسه   ایکاهش حقوق و مزا   یو منابع« برا   ت یر ی»معاونت توسعه مد   یمال

 .ابطال شود  ،یسازشفاف  نی بخشنامه در ع  نی از ا ییهابخش  یست یبا  ند یگوی دارند و م 

  به خبرنگاررسانه ای  بخشنامه،   نی خواندن ا  یرقانونیبا غ  آبادان یدانشگاه علوم پزشک  کارکنان معترض 

  17بخشنامه    کی تبار، اقدام به صدور  کمبود بودجه و اع   لیآبادان به دل  یگفتند: دانشگاه علوم پزشک 

بندها  یبند  که  ا  ی کرده  اضافه   نینخست  کاهش  به  مربوط    ره یذخ  ،یرفاه  یایمزا  ها،ی کاربخشنامه 

 .شود ی م یشرکت  یروها ین  گر ید  تمیو چند آ  س حق لبا یساالنه و پرداخت حداقل ی های مرخص

  دا یپ   ی تر از کارکنان شرکتکوتاه   ی واری د دانشگاه    ی جبران کسور مال  ی مسئوالن برا  نکهیا   انیبا ب  ها آن

  ی مال  ی هاصورت   یبررس  ی آبادان برا  ی دانشگاه علوم پزشک  ی مال  ی حسابها   را ی: اخند ی گوی اند، منکرده

ر مجموعه علوم  یز  ی مارستانهایاز ب  یک یفقط    ی حال حداقل کسورات مال   ن ی مسدود شده است. در ع 

 .تومان اعالم شده است  ارد ی لیم  150 یبهشت   مارستانیآبادان در ب  یپزشک

افزودند  بخشنامه آنها  براساس  تدو  یا:  ب   نی که  تمام  به  و  شده،    ر یز  ی مارستانهایشده  ابالغ  مجموعه 

مال ماه جار   ی معاونت  از بهمن  به کاهش حقوق و سا   ،یدانشگاه    یو رفاه  ی قانون  ی ایمزا   ر یدستور 

درحال است؛  داده  م  کهیکارکنان  فکر  می ترم   وجبران    یبرا  رفت ی انتظار  کارکنان    ده یش یاند   یحقوق 

 .شود 



ا  که  آبادان  یدانشگاه علوم پزشک  ی و قرارداد حجم  ی شرکت  کارکنان بخشنامه هستند    نی خواستار لغو 

در دستور کار قرار    شت یمع   می ترم   ی راهکارها  ،یاضت یر  ی هاابالغ بخشنامه   ی : به جا درخاتمه گفتند 

 . رد یبگ

کارک   اعتراضی  نامه* از  کثیری  جمع  پایین    ز اهوا  ی نیخم   مارستانیبنان  سرگشاده  سطح  به  نسبت 

 حقوق وشرایط سخت کاری 

وزارت    یبازرس  باانتشارنامه ای سرگشاده خطاب بهاهواز  ین یخم   مارستانی از کارکنان ب   یر یجمع کث

 اعالم کردند.  به سطح پایین حقوق وشرایط سخت کاری  نسبت اعتراضشان را    بهداشت 

 

 

 

 کرد  یآموزان خود و مردم خداحافظبا دانش  ییوید یبا انتشار و یمعلم سنقر ،یواعظ  ومرثیک*



خبر داد که حکم شش سال زندان او در    وی د یو   کی کرماشان، در  معلم در شهر سنقر  ، یواعظ  ومرث یک

  .شده است  د ییتا  دنظر یدادگاه تجد 

اخ اعتراضات  با  همراه    ریاو همزمان  »تحر   ، یلیشما   ن ی حس  ی علبه  اتهام  به  مردم« هرکدا  کی به  م 

  .به شش و پنج سال زندان محکوم شدند  ب یترت 

صادر شده است و    یمجاز   یاو در فضا   یهانوشته   لیحکم تنها به دل  نی که ا  د یگوی م   یواعظ   ومرث یک

  .هم نبوده که به او اتهام »شرکت در اغتشاش« بزنند  ابان یدر خ  ی او حت

سال حکم زندان    ۶زنشست کردند و  سال کار با  ۲۷"او را به اجبار بعد از    ی واعظ  ومرث ی گفته ک  ه ب

 دادند."

  ه یعل  غی که به تبل  یفیلط   نیهاوژو همسرش    فهیشر   نیآرم پرونده پسرم    تی وضع   نیاز آخر  یگزارش *

 اندنظام محکوم شده 

آرم  ی از سو  یاه یابالغ   یط انقالب،  دادگاه  اول  هاوژ  فه یشر   ن یشعبه  پانصد    یف ی لط  ن ی و  ماده  برابر 

اسالم مجازات  تعز  رات یتعزکتاب    یقانون  مجازات حبس  کاهش  قانون  از  دو  ماده  لحاظ    یر یو  به 

  به   ک یهر    گردد ی م  ی عموم  ک یو تحر   ش یاز آن که باعث تشو   ی ناش   انبار ی بودن جرم و آثار ز  ی ت یامن

محکوم شده اند. دادگاه باتوجه به متاهل بودن آنان برابر مواد چهل و    ی ری سال حبس تعز   ک یتحمل  

  یو   نه ی قرنط  ط یو شرا  فهیشر  نی آرم  یمار یو نظر به ب   ی انون مجازات اسالمشش تا پنجاه و چهار از ق

  ق یحکم تعل  دورص خیماه از حبس را به مدت چهار سال از تار   ازدهیمغز استخوان،   وند ی بعد از عمل پ

تعل د ینما ی م  یمراقبت در زمان  بردگان  نام  ماه    قی.  به سازمان    کبار یمکلف هستند هر چهار  را  خود 

برا  ریاز درج مطالب و تصاو   ند،ینما   یه سنندج معرف اطالعات سپا   ی جمهور  هی عل  یینما  اهیس  ی که 

ممانعت کنند.    ی تجمعو از شرکت در هر گونه    ند ی نما  یخوددار  ی مجاز  یاست در فضا  رانیا  یاسالم

حکم به دستور     یمجر  یقاض   ای در صورت تخلف از حکم در مرتبه اول بنا به درخواست دادستان  

قطعدادگاه صادر   تعل   ،یکننده حکم  تعل   ایاضافه    ق یبه مدت  م  ق یقرار  دستور  گردد ی لغو  از  تخلف   .

تعل قرار  الغا  باعث  دوم  مرتبه  در  ارتکاب    گردد ی م  ق یدادگاه  صورت  در    ی عمد   م یجرا  مجدد و 

  ز یمجازات معلق ن  ریتا درجه هفت عالوه بر مجازات جرم اخ  ی ریتعز   ا ی  ات یمستوجب حد قصاص، د 

به شرا اجرا خواهد شد. باتوجه  به قاض  م یهر دو تسل   ن،ی آرم  ی درمان   ط ی.    ، ی د یسع   ی به حکم خود را 

  ی نقد   مهیماه حبس آنها را به جر   کیمجازات    زی ن   شان یشعبه اول دادگاه انقالب ارائه دادند و ا  سیرئ

 .کرد  لی و هشتصد هزار تومان تبد   ون یل یبه مبلغ هرکدام سه م

 فه ی شر ن یپدر آرم  فه ی رضا شر نستاگرام ی امنبع:

دانشجو  ی جمع  ه یان یب* بهشت  انیاز  ثبت   ی دانشگاه  منع  زدر خصوص  تعداد  دانشجو  یادینام    ان یاز 

 ی نکردن حجاب اجبار تی به علت رعا ی ترم آت یبرا



 



 مشهد   یدر دانشگاه فردوس نبار یا انی همراه دانشجو دیاسات یه یروند حذف و تصف  یادامه *

همکار  پس قطع  و  حذف  اسات   یاز  همدعو    د یبا  برخ   یعلم  ات یو  دانشگاه  دانشگاه  یدر  از  اعم  ها 

  ی شاهد حذف و قطع همکار   بارن ی و دانشگاه عالمه، ا  ی سبزوار   م یدانشگاه حک   ، یتهران، دانشگاه بهشت

 .می هست ی مدعو در دانشگاه فردوس د یاز اسات  ی اد یبا تعداد ز

حداقل    بنابر با  واصله  اسات۱۱اخبار  از  دل  د یتن  به  حقوق    ت ی احم   ،یهمراه  لیمدعو  از  دفاع  و 

حقوق و    ینفر از دانشکده ۳  ات،یادب   ینفر از دانشکده ۶  د یاسات  ن ی شد. از ا  ی قطع همکار  ان، ی دانشجو

  دانشگاه   نی ا  یو اقتصاد   یعلوم ادار  ینفر از دانشکده۱و    یاضیر  ینفر از دانشکده۱  ،یاسیعلوم س 

 هستند. 

 ی گرج فاطمه صدور حکم  *

کارشن  یدانشجو   یگرج   فاطمه دادگاه سوم  یاس مقطع  در  دانشگاه سمنان،  برا  یارشد  با    شان یا  ی که 

سال  ۲  ، یریسال حبس تعز ۵برگزار شد، به    ،یتر یی اکانت تو   ق یاتهام اهانت به مقدسات اسالم از طر 

در    یسال اقامت اجبار ۲سمنان، تهران، مازندران،    ی سال منع اقامت در استان ها۲  ،یالخروجممنوع 

و  بوشهر  استان  برازجان  فرهنگ ۲  شهر  امور  به  اشتغال  منع  تمام   ی پژوهش  ، یآموزش  ،یسال    ی در 

 محکوم شد.  ی دولت ای  یخصوص   ،یموسسات عموم

  ت یفعال  ت یسال ممنوع۲  ، یسال ممنوع الخروج۲  ، یریسال حبس تعز ۲به    ه یردای پ  جاللمحکومیت  *

 ی اسیجات سها و دسته در گروه  تیسال فعال۲و  ی مجاز یدر فضا

دانشکده ر   ی ارشناسک  ی دانشجو   ه یردایپ  جالل دادگاه    ۱۵  ی توسط شعبه   ف، یدانشگاه شر  ی اضیارشد 

  ت یسال ممنوع ۲  ،یسال ممنوع الخروج۲  ،یریسال حبس تعز۲به    ی صلوات  ی قاض  است یانقالب به ر

 محکوم شد.  یاس یجات سها و دسته در گروه  ت یسال فعال۲و  ی مجاز یدر فضا  ت یفعال

 یری سال حبس تعز۳به   ی فتاحی  عل محکومیت *

به قصد برهم زدن   یوصنعت، به اتهام "اجتماع و تبان دانشگاه علم  یم یش یمهندس ی دانشجو یفتاح یلع

محکوم    یر یسال حبس تعز۳عموزاد به    یقاض  است یدادگاه انقالب به ر  ۲۸" توسط شعبه  ی مل  ت یامن

 .شد 

ا  ی گفتن  تار  ن یاست،  در  پرونده  ۱۱  خی دانشجو  با  همکار   ی سازآبان  و  دانشگاه  عاونت  م  یحراست 

روز، به    ۳۵و پس از  ر یسازمان اطالعات سپاه دستگ  ی روها یسردر دانشگاه توسط ن  یجلو  ییدانشجو

   آزاد شد.  قهیوث د یق

 قه ی وث  دیبه ق ی فیشر د یحم موقتی  آزاد*

مهر بازداشت  ۱۱  خیکه در تار  یدانشگاه فردوس  ک یاکولوژ  یشناس بوم   یدکتر  ی دانشجو  یفی شر  د یحم

 از زندان مشهد آزاد شد. قهی وث د یقماه به  ۵شده بود پس از  

نسبت * بافق  اهالی  از  جمعی  اعتراضی  بهاباد  عدم  به    تجمع  کوشک  بافق  جاده  مقابل  احداث 

 ی فرماندار



احداث جاده بافق کوشک بهاباد  عدم  به  جمعی از اهالی بافق برای اعتراض    بهمن،  11روز سه شنبه  

 دند و خواهان پاسخگویی مسئوالن شدند. این شهرستان دراستان یزد تجمع کر ی فرماندارمقابل 

  ی جرائم اقتصاد  یمقابل دادسرابا تجمع    پتولند یمالباختگان کر شماره ای دیگر از سلایر اعتراضات  *

 با شعار»داد بزن داد بزن حق تو فریاد بزن« 

  ن ی درتهراجرائم اقتصاد   یمقابل دادسرابا برپایی تجمع    پتولند ی مالباختگان کر  دی،  11روز سه شنبه  

شماره ای دیگر از اعتراضات دامنه دارشان را به اجرا    بزن«   اد یبا شعار»داد بزن داد بزن حق تو فر

 گذاشتند. 

اعتراض*  صنا  ی تجمع  صنعت  عیصاحبان  به    پرند  ی شهرک  برق  یها   یقطع نسبت  مقابل    مکرر 

 م یرباط کر  یفرماندار

در شهرک صنعت  عی صنا  مالکانبهمن،  11روز سه شنبه   ب  یفعال  فرماندارپرند  مقابل  در  تجمع    ی ا 

کر  رباط  وضع   م یشهرستان  به  قطع  ت ینسبت  و  ا   ی ها  ی نامناسب  برق  اعتراض    ن یمکرر  شهرک 

 کردند.

 برگرفته از کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

از* پس  تصادف  براثر  زنجان  کارگر مصدوم شهرداری  باختن  با  2جان  کردن  نرم  وپنجه  ماه دست 

 مرگ دربیمارستان

کارگر 50  ی رستمخان  ی سبزعل اوا   یشهردار  ی خدمات  ساله  که  جار   لیزنجان  سال  ماه  اثر    ی آذر  بر 

زنجان    یموسو   مارستان یدر ببهمن    10حادثه تصادف مصدوم شده و به کما رفته بود، روز دوشنبه  

 جان باخت. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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