
  آذر، روز دانشجو، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند ١٦در آستانه 
  

  ترازنامه يك سال جنبش دانشجويي
  ١٣٩٩تا اول آذر  ١٣٩٨از اول آذر 

  
  گردآوري و تنظيم: كامران عالمي نژاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
با آگاهي  جمهوري اسالمي در كشور رخ داد. رژيم رويدادهاي گوناكوني، ١٣٩٩تا اول آذر  ١٣٩٨اول آذر  از

در جهت كنترل آن انجام نداد و عمالً باعث جدي كامل نسبت به انتشار ويروس مرگبار كرونا هيچ كار عملي 
بسياري از اعتراضات شده، هزار نفر  ١٧٥ دستكمجانباختن  كه سببشد. اين وضعيت بحراني  سراسريپاندمي 

ه . دانشجويان تقريبا بعد از تعطيالت نوروزي به دانشگاه باز نگشته اند و به استر دادرا تحت الشعاع خود قرا
صورت نيم بند از طريق اينترنت، كالسهاي خود را دنبال مي كنند. اعتراضات دانشجويي نسبت به سالهاي 

به وري و يا صورت حضه است. با اينحال دانشجويان كشور در هر فرصتي يا بداشته  يقابل درك كاهشگذشته 
همراه با ساير اقشار جامعه دانشگاهها  پادگاني طبقاتي شدن آموزش عالي و شرايطو  تجاريمجازي، به شكل 

  كرده اند. دليرانه مبارزه و مقاومت 
كه به مناسبت روز دانشجو  استحركت اعتراضي دانشجويان سر بلند كشور  ٦٧، ترازنامه دستكم مجموعهاين 

، زنده يادان احمد قندچي، مهدي شريعت رضوي و مصطفي ١٣٣٢آذر  ١٦شهداي و نام و در گراميداشت ياد 
و دانشجوياني كه در مبارزه با ويروس كرونا جانشان را از دست  يبزرگ نيا و تمامي شهداي جنبش دانشجوي

  داده اند منتشر مي شود. 
  

 ٢٠٢٠دسامبر  ٥ـ  ١٣٩٩آذر  ١٥شنبه 
  
  
  
  



  ١٣٩٨آذر 
اعتراض به عدم بزرگداشت شهداي اعتراضات  درجمعي از دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران، ـ آذر ٢شنبه 

  .كردندتجمع سراسري آبان ماه در محوطه دانشگاه 
قطعي اينترنت  وضعيت معيشتي و شماري از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، در اعتراض بهـ آذر  ٣يكشنبه 

 :نوشته هايي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود، دست به تجمع زدند. دانشجويان دست
نه پادگان نه بنگاه "، "اينترنت را قطع كردند معيشت را سخت كردند"، "خندونه روحاني، دانشجو زندونه"

  "درود بر دانشگاه
 با ورود به محوطهجمعي از دانشجويان دانشگاه بين المللي خميني قزوين در حالي كه ـ آذر ٥سه شنبه 

حضور افراد لباس شخصي و امنيتي را به وضوح حس كرده بودند در اعتراض به روند پولي سازي  دانشگاه،
 .آموزش و مصداقهاي آن همچون، قانون سنوات و سركوب و بازداشت دانشجويان دست به تجمع زدند

شد/ دانشجو زنداني دانشگاه پولي "، "تضعيف زحمت كشان /دانشگاه پول گردان": شعار مي دادنددانشجويان 
 "اين جماعت منافق اند"چون  شعارهاييبا افزايش تعداد دانشجويان تجمع كننده، نيروهاي بسيجي با  ".شد

  .به تجمع كنندگان يورش بردند و به درگيري فيزيكي پرداختند
 دانشجويان علوم پزشكي تبريزـ آذر ١١دوشنبه 

به وضعيت كنوني دانشجويان در اعتراض  براي
 معاونت دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه دفتر

به دانشجويان  .تحصن كردند براي دومين روز
يك دقيقه سكوت  ٩٨احترام شهداي قيام آبان 

برادر شهيدم " كردند و سپس شعارهايي از قبيل:
نه پادگان نه بنگاه، درود بر "، "راهت ادامه دارد

، "دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد"، "دانشگاه
  ند.سر داد "كنيم، متحد، مقاومت ميمتحد"

 يو دانشگاه صنعت ريركبيدانشگاه تهران، دانشگاه ام انياز دانشجو يبا روز دانشجو شمار همزمانـ آذر ١٦شنبه 
 جاديا ياسيس يتهايكارگران و محدود ان،يبابل در واكنش به سركوب شهروندان معترض، دانشجو يروانينوش

، "دينترس ديـ حرف بزن دياسات دياسات" مي دادند: شعار انيدانشجو زدند. يتجمع اعتراض يشده، دست به برگزار
فقر، كشتار، "، "ستيهمه كشته كم ن نيـ ا ستيجواب ما تفنگ ن"، "شد يقربان يشد ـ آزاد يخون ابانهايخ"

، "يحجاب زن اجبار - يكاريب ،يكاريب"و  "اتحاد، اتحاد -دانشجو، كارگر، معلم "، "يمردم شدند قربان - يگران
ملت متحد هرگز شكست «و  "نان، كار، آزادي، اداره شورايي"، "ايران، شيلي، فرانسه، سركوب و غارت بسه"

  سر دادند.بودند  از جمله شعارهايي است كه دانشجويان در روز دانشجو بر پالكارد نوشته» خوردنمي
 تيدانشگاه اهواز به مناسبت روز دانشجو و محكوم مدرس تهران و تيروز در دانشگاه ترب نيدر هم نيهمچن

  برگزار شد.  يهاييآبان ماه گردهما يسركوب اعتراضات مردم
آذر دست  ١٦جمعي از دانشجويان دانشگاه عالمه به مناسبت  براي دومين روز متوالي، -آذر ١٧روز يكشنبه 
آبان ماه و محكوم كردن قتل عام، مجروح دانشجويان با اعالم همبستگي با معترضان هفته آخر  به تجمع زدند.

سركوب كارگران، ايجاد جو اختناق و امنيتي در  كردن، بازداشت و شكنجه معترضان آبان ماه خونين به
  ٢ دانشگاهها  وزنداني كردن دانشجويان معترض، قوانين ضد زن اعتراض كردند.



ن در خوابگاه دانشگاه تجمع اعتراضي شمار زيادي از دانشجويان دانشگاه بهشتي تهراـ آذر ٢٦شنبه سه
 .كردند و سپس در يك راهپيمايي اعتراضي مقابل حراست دانشگاه تجمع كردند برگزار

دانشگاه منتشر شده، دانشجويان معترض شعار اين كه از اعتراضات دانشجويان  بر اساس گزارشهاي ويدئويي
  "از خون جوانان وطن الله دميده/ عدالت كجايي؟"، "!بريز بيرون/ داد بزن/ حقتو فرياد بزن" دادند: مي
  

  ١٣٩٨دی 
جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با خواست بركناري دكتر ارجمندي، سرپرست ـ دي ٣سه شنبه 

دست به تحصن در  معاونت فرهنگي
اين  .ساختمان رياست اين دانشگاه زدند

كه حراست  شد تحصن در شرايطي برگزار
دانشگاه درهاي ساختمان رياست را بسته و 
مانع از پيوستن باقي دانشجويان به تحصن 

 .ده بودش
علم و ": متن پالكارد دانشجويان متحصن

معاون ضد "، "صنعت ايران نميشود پادگان
معاونت "، "خوايم خوايم نمي فرهنگ نمي

جمعي از دانشجويان دانشگاه ..../ "فحاشي
از دراعتراض به كاهش دستمزد كار ساعتي دانشجويان در بيمارستانها دست به اعتصاب زدند علوم پزشكي شير

  .هاي مربوطه حاضر نشدندو در بخش
اين ساختمانها  دانشجويان ساكن خوابگاههاي سطح شهر دانشگاه تهران به وضعيت رفاهيـ دي ٧شنبه 

  شدند.تعمير و تعويض اين ساختمانها  اعتراض كرده و خواستار
جمعي از دانشجويان ـ دي ٨يكشنبه 

پرديس عباسپور دانشگاه بهشتي به مصوبه 
جديد آموزشي مبني بر اخذ جريمه اعتراض 

  كردند، 
تعدادي از دانشجويان ـ دي ١٠سه شنبه 

دانشگاه صنعتي شيراز در اعتراض به آنچه كه 
آنها دريافت شهريه دروس جبراني و پولي 

يس جمهور براي افتتاح ير همزمان بادانشجويان دانشگاه خوارزمي  /.كردندسازي آموزش مي ناميدند تجمع 
  زدند.به تجمع در محوطه دانشگاه دست  ،هشتگرد به استان البرز-قطار برقي كرج

هاي اميركبير و شريف در اعتراض به حادثه شليك گروهي از دانشجويان و مردم مقابل دانشگاهـ دي  ٢١شنبه 
به هواپيماي مسافري و پنهانكاري مقامات جمهوري اسالمي تجمع كردند. معترضان موشك سپاه پاسداران 

اين تجمعات با "....ي كل قوا / استعفا استعفافرمانده، ""سپاهي حيا كن / مملكتو رها كن" شعار مي دادند:
  .از طرف نيروهاي ضد مردمي بهراه بود آورگاز اشك و پرتابنيروهاي سركوبگر يورش 



دانشجويان معترض دانشگاه بهشتي تهران و دانشگاه صنعتي اصفهان تجمع كرده و شعارهاي  -دي ٢٢يكشنبه 
شدت امنيتي و شاهد حضور پرشمار نيروهاي انتظامي و ه بضدحكومتي سر دادند. جو چندين نقطه از تهران 

بي كفايت، عامل قتل  سپاه"دادند: دانشجويان معترض در دانشگاه بهشتي تهران شعار مي  ديگر نيروها است.
  ."از سيدعلي بيزار است -دانشجو بيدار است "، "ملت

اي، سر دادند: از جمله خامنه دانشجويان همانند شنبه شب شعارهاي ضد سپاه پاسداران، صدا و سيما و علي
رو  كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل"، "كفايت، عامل قتل ملتسپاه بي "توان به اين شعارها مي 

  اشاره كرد. "گر، فتنه تويي ستمگر به من نگو فتنه"و  "بسيجي سپاهي، داعش ما شمايي"، "ستايش كنيم
در چهارمين روز اعتراضات در دانشگاهها و شهرهاي ايران، ماموران بسيجي و لباس  -دي ٢٤سه شنبه 

  شخصي تجمع دانشجويان معترض در دانشگاه بهشتي را به تشنج كشاندند. 
روز شمار زيادي از دانشجويان دانشگاه بهشتي تهران در محوطه دانشگاه تجمع كرده بودند و اوباش  در اين

  آمد، براي مقابله با آنها وارد محوطه دانشگاه شدند.حكومتي بسيجي در حالي كه از بلندگو صداي نوحه مي 
يك تجمع اعتراضي برگزار كردند.  دانشجويان دانشگاه تهران نيز در چهارمين روز اعتراضات در محوطه دانشگاه

  ."انقالب، اعتصاب -نه رفراندوم، نه اصالح "، "ايم در سنگرايستاده  –دانشجو، كارگر "دادند:  آنها شعار مي
دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اعتراض به ساقط كردن هواپيماي اوكرايني توسط : دي ٢٥چهارشنبه 

اين دانشگاه تجمع كردند. موشك سپاه پاسداران در محوطه 
آنها در اعتراض به خفقان ايجاد شده با ماسك و ضربدر سياه 
روي آن، تراكتهايي در دست داشتند كه روي آنها از جمله 

 /."، دروغ خطاي انساني نيست١٥٠٠+١٧٦"نوشته شده بود: 
دانشجويان دانشگاه كردستان در سنندج تجمع كرده و شروع 

اي و سپاه پاسداران كردند. آنها شعار ه به شعار دادن عليه خامن
سپاهي حيا كن، مملكتو رها "و  "مرگ بر ديكتاتور"مي دادند: 

  . "كن
براي اعتراض نسبت به وضعيت  دانشجويان دانشگاه فرهنگيان  پرديس عالمه اميني تبريز -دي ٢٦پنج شنبه 

والن بي كفايت ووخواهان استعفا مس نامناسب رفاهي از جمله كيفيت نامطلوب غذاي سلف دست به تجمع زدند
  ذيربط شدند.

  
  ١٣٩٨بهمن 

دانشجويان علوم پزشكي ـ بهمن ١٥سه شنبه 
اصفهان در اعتراض به تاسيس مقطع كارشناسي 

  داروسازي تجمع كردند. 
جمعي از دانشجويان ـ بهمن ٢٧يكشنبه 

دانشگاه اميركبير در اعتراض به كشتار آبان ماه 
و در پي آن سرنگوني هواپيماي مسافربري و 
همچنين بازداشت گسترده دانشجويان از جمله 
بهاره هدايت، سخنگوي شوراي مركزي دفتر 



تجمعي  ن سياسيتحكيم وحدت و فعال حقوق زنان، نرگس محمدي، نسرين ستوده و ندا ناجي، ديگر زندانيا
نفر كشته  ١٥٠٠«، »نه صندوق نه آرا، تحريم انتخابات«دانشجويان معترض شعارهاي  .اعتراضي برپا كردند

اين اعتراضات  .سر دادند» دانشجو مي ميرد ذلت نمي پذيرد«، »زنداني سياسي آزاد بايد گردد«، »آبان ماست
دانشجويان دندانپزشكي  /انجاميد.دانشجويان  اها و حراست دانشگاه امير كبير ببرخورد شديد لباس شخصي هب

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اعتراض به تغيير ساعتهاي درسي و كاهش زمان حضور در بخشهاي درماني 
  .تجمع كردند

دانشجويان دانشگاه علم  -بهمن ٢٨دوشنبه 
و صنعت تهران براي اعتراض به سرنگون 
كردن هواپيماي اوكرايني، كشتار بيش از 

تن از جوانان در جريان قيام آبان،  ١٥٠٠
تجمع اعتراضي برگزار كردند.  دانشجويان 
تراكتهاي اعتراضي در دست داشتند كه روي 
آنها از جمله در رابطه با تحريم انتخابات 

نه شركت نه "ژيم نوشته شده بود: نمايشي ر
مجلس ما "، "تحريم، حضور در خيابان

مادر چه داغدار است، ايران "، "خيابان است
  ، "همه نيزار است

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان و دانشگاه عالمه تهران ـ بهمن ٢٩سه شنبه 
دانشجويان در اين . وشكهاي سپاه پاسداران برگزار شددر چهلمين روز كشته شدن مسافران بيگناه توسط م

  تجمع اعتراضي شعار مي دادند:
 مردم درگير فقرند ، اينا تو فكر راي"، "غلط كردي خطا كردي"، "خطاي انساني تويي، شليك پنهاني تويي"

 "آزادي، عدالت، اين است شعار ملت"، "زنداني سياسي آزاد بايد گردد"، "اند
  

  ١٣٩٨اسفند 
دانشگاه،  سيير يياعتنا ياصفهان در اعتراض به ب يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشجو يتعداد -اسفند ٣شنبه 

برپا كردند.  يكرونا تجمع اعتراض روسيدانشگاه در برابر و يبهداشت يبه مسائل و مراقبتها ز،يطاهره چنگ
دختر  انيكرونا دانشجو يماريب وعيش يپ در /"رو رها كن استيكن، س ايح زيچنگ"دادند:  يشعار م انيدانشجو

دانشگاه  يلينشدن دانشگاه اعتراض كرده و خواهان تعط لينسبت به تعط يبا تجمع اعتراض يدانشگاه بهشت
كرونا و عدم  روسيو يبرا نهينامناسب قرنط طياعتراض به شرا يتهران برا يعلوم پزشك انيدانشجو /شدند.

و محافظت از كادر درمان دست به اعتصاب  يساز منيالزم جهت ا داتيامكانات و تمه يو فراهم ساز نيتام
 داتيكردند تا زمان توجه مسووالن تمه محاضر نشدند و اعال مارستانهايخود در ب يكهايزدند و در محل كش

  نخواهند رفت. مارستانينكنند، آنها به ب جاديو محافظت از كادر درمان را ا يساز منيالزم جهت ا
در محوطه دانشگاه  ييمايبا راهپ اني، دانشجوايرانشهر حضور دو آخوند در دانشگاه يپ در -اسفند ٤ كشنبهي

 ينم يروسيو يدانشجو" دادند: يشعار م انيآخوندها را ابراز داشتند. دانشجو نياعتراض خود نسبت به ورود ا



كه اساسا دختران دانشجو بودند، در اعتراض  اسوجيدانشگاه  انياز دانشجو ياديز تعداد /."ميخواه ينم م،يخواه
  برگزار كردند. يكرونا تجمع اعتراض يماريب وعيش يدانشگاه در پ نينكردن ا ليبه تعط

  
  ١٣٩٩فروردين 

در كشور و تشكيل كالسهاي مجازي دانشجويان دانشگاههاي ويروس در پي شيوع كرونا ـ فروردين  ١٦شنبه 
هاي شيراز، علوم پزشكي ايالم، علوم پزشكي اراك، شاهد، آزاد، دانشگاهمختلف از جمله واحدهاي دانشگاه 
  اعتراض كردند.ي بي نظمي و اشكاالت خط اينترنت نسبت به چمران اهواز، بين المللي قزوين و ...

جمعي از دانشجويان دانشگاه دانشگاهها بر اثر شيوع كرونا ويروس،  در ادامه تعطيليـ فروردين ٢٤ يكشنبه
  .به سياستهاي آموزشي دانشگاه در دوران كرونا اعتراض كردندسوره 

، دانشجو رسيده ١٠٠٠اي كه به امضاي دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي در نامه -فروردين ٢٥دوشنبه 
ي اين روند موجب بسياري را به همراه داشته كه ادامه مشكالت و مسائل مجازي آموزش« اينكه بيان با

  نسبت به تبعات اين فرآيند ابراز نگراني كردند.» هايي شده استنارضايتي
فعاالن دانشجويي با انتشار بيانيه و راه انداختن كمپيني از دانشجويان خواستند در ـ نفروردي ٢٦شنبه سه

اين بيانيه گفته شده بسياري از دانشجويان به امكانات الزم تحريم سراسري آموزش مجازي شركت كنند. در 
  جهت مشاركت در اين طرح دسترسي ندارند.

  
  ١٣٩٩ارديبهشت 

، اين معترضان كه ٩٧تجمع معترضان به نتايج آزمون سردفتري سال دومين ـ ارديبهشت ١٠چهارشنبه 
مقابل سازمان  ماه فروردين ٢٣ تجمع در است، آزمون اين در شدگانپذيرفته ظرفيت افزايش شان مطالبه اصلي

شان دريافت  روز ديگر، پاسخي به مطالبات ٢٠اعالم كرده بودند اگر تا اسناد رسمي و دفتر رئيس قوه قضاييه 
  كنندنكنند، دوباره تجمع مي

  
  ١٣٩٩تير 

در نامه سرگشاده اي خطاب به وزير بهداشت خواستار  اجمعي از داوطلبان آزمونهاي ارشد و دكترـ تير ٧شنبه 
  .به تعويق انداختن كنكورهاي ارشد و دكتري شدند

شماري از دانشجويان از سراسر كشور در بيانيه اي همراه با ابراز همبستگي با اعتراضهاي ـ تير ٩دوشنبه 
اره واكنش نشان دادند. اين دمكراتيك در آمريكا، نسبت به عوامفريبي حاكميت جمهوري اسالمي در اين ب

    بيانيه با حمايت چندين تشكل كارگري و بازنشستگي روبرو شده است. 
برنامگي معاونت آموزش به بي در اعتراض جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ـ تير ١٥يكشنبه 

  خواستار حذف ترم شدند. دانشگاه نسبت به آموزش دروس عملي و شيوه برگزاري امتحانات اعتراض كردند و
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با تجمع مقابل ساختمان دانشكده  ـتير ٢٢يكشنبه 

پزشكي اين دانشگاه، اعتراض خود را نسبت به بدقولي مسووالن درباره معادل قرار دادن مدت زمان كشيكهاي 
  .اعالم كردند آزمونهاي پايان سال تحصيليهاي آموزشي باليني و برگزاري حضوري آنها با دوره 

گروهي از دانشجويان دانشكده دندانپزشكي اصفهان در اعتراض به برگزاري حضوري امتحانات  ـتير ٢٧جمعه 
  در شرايط همه گيري ويروس كرونا تجمع كردند.



  ١٣٩٩مرداد 
 اين دانشگاه تجمع كردند.محوطه در جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ـ مرداد ١٢يكشنبه 

اين تجمع اعتراضي با حضور فعاالن و اعضاي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار 
   .شد
  

  ١٣٩٩شهريور 
بعد از طي مدتي كوتاه اعتراض دانشجويان به انتقال دانشجويان پروازي علوم پزشكي  ـشهريور ٦پنجشنبه 

دانشجويان پزشكي مقطع استاژري دانشگاه علوم پزشكي گيالن در محوطه اين  جمعي از /در خارج از كشور.
 /.دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند

دانشجويان پزشكي و علوم پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي كرمان در اعتراض به برگزاري 
 آزمون علوم پايه اقدام به تجمع اعتراض كردند.
برنامه اين تجمع كشوري بوده و صرفا 
مخصوص دانشجويان علوم پزشكي كرمان 

 .نيست
همزمان با  ـشهريور ١٢چهارشنبه  

به  نسبتدانشجويان، سراسري اعتراضهاي 
شهريور، دانشجويان  ٢٠برگزاري آزمونهاي 

 .با برگزاري تجمع، دست به اعتراض زدند و خواستار لغو آزمون علوم پايه شدند دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز
نه به قرباني «و » نه به تحميل سفر غيرضرور«، »نه به برگزاري آزمون«دانشجويان پالكاردهاي با عناوين اين 

  .و ... در دست داشتند» كردن مدافعان سالمت
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز با تجمع مقابل و داخل ساختمان ـ شهريور ١٣پنج شنبه 

پرداز  حقوق دانشجويان شهريه و مطالبه ١٩ -آموزش در دوران پاندمي كوويدآموزش كل دانشگاه به مشكالت 
جمعي از دانشجويان دانشكده دامپزشكي شهركرد در اعتراض به برگزاري آزمون علوم  /دانشگاه اعتراض كردند.

  پايه در محوطه اين دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند.
سازيها و واگذاريهاي تهران در اعتراض به خصوصي  دانشگاهجمعي از دانشجويان ـ شهريور ١٧دوشنبه 

دانشجويان با در دست داشتن پالكاردهايي  سازي تجمع كردند.غيراصولي، مقابل ساختمان سازمان خصوصي 
سازيهاي رانتي بالي جان توليد  خصوصي“، ”دست مفسدين اقتصادي را از هفت تپه كوتاه كنيد“از جمله 

  اعتراض خود را نشان دادند.” زيهاي رانتي عامل بيكاريساخصوصي “، ”ملي
 جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در اعتراض به عملكرد كميتهـ شهريور ٢٣يكشنبه 

  انضباطي، مقابل ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند.
شجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در مقابل ساختمان معاونت جمعي از دان ـشهريور ٢٦چهارشنبه 

  آموزشي اين دانشگاه تجمع كردند.



عدالتي آموزشي در معافيت از  جمعي از دانشجويان سال آخر پزشكي به دليل بيـ شهريور ٢٥سه شنبه 
 .امتحان گواهينامه مقابل مجلس تجمع كردند

  
  ١٣٩٩مهر 

هاي مختلف پزشكي در ادامه اعتراضات شان نسبت به  رزيدنتهاي رشتهجمعي از ـ مهر ٢چهارشنبه  
 .آزمون گواهينامه مقابل مجلس اجتماع كردند

اعتراض دانشجويان رشته هاي دانشگاه فرهنگيان با توجه به اينكه اين داوطلبان عمدتا ـ مهر ١٧پنج شنبه 
 شان نيز دانشگاه فرهنگيان بوده است انتخابهاي اولاند و  را به دست آورده ٥٠٠رتبه زير يك هزار و حتي 

  اند.اما براي مصاحبه دعوت نشده
  

  ١٣٩٩آبان 
در محوطه اين  جمعي از دانشجويان دانشگاه پزشكي آزاد تهران در اعتراض به افزايش شهريه -آبان ١٠شنبه 

  دانشگاه دست به تجمع زدند.
بهبهان در  ٢قبول شده در آزمون استخدامي پااليشگاه بيدبلند شماري از فارغ التحصيالن  -آبان ١٨يكشنبه 

رانت و البي ميان مسئوالن در «معترضان دليل اين تجمع را  .مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند
 .مي دانند» مراحل استخدامي

الي فني و اعضاي هيات علمي و جمعي از كاركنان و دانشجويان مجتمع آموزش ع -آبان ٢٨چهارشنبه 
مهندسي اسفراين در ادامه اعتراض به الحاق دانشگاه اسفراين به دانشگاه بجنورد، دست به تجمع مقابل 

  فرمانداري شهرستان اسفراين در استان خراسان شمالي زدند.
  
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

nabard_khalghhttps://telegram.me/  
  
  

http://www.iran-nabard.com  
  
  

  مشروح اخبار منتشر شده در اين مجوعه را مي توانيد
  مطالعه كنيد ٤٣١تا  ٤١٩در ماهنامه نبردخلق از شماره 


