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

  ترازنامه يك سال جنبش دانشجويي
   ١٤٠٠ تا اول آذر ١٣٩٩از اول آذر 

  
  گردآوري و تنظيم: كامران عالمي نژاد

  
إحساس مي كنند و  بر سينه خودرا بختك حكومت واليي سنگيني مردم ايران  كه است سالدو  نزديك به

از  تنهزار  صدهاجان كنون ا تا هولناكويروس اين  .تحمل مي كنندمخوف ويروس كرونا را  همزمان عارضه
بدون ذره اي تدبير و راهكاري  ،و هذيان گزاف، الف، حكومت با بي مسووليتي وگرفته هموطنان عزيزمان را 

 درا به حال خوبي دفاع مردم هر روز وعده جديدي مي دهد و در نهايت  ،با اين بيماري براي مقابلهمدبرانه 
  .كرده استرها 

وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش  ند.هستاعفي روبرو ضدر اين اثنا، دانشجويان و دانش آموزان با چالش م
جان دانش  بدون در نظر گرفتن سالمتي و حفظيدي را سياست جد هر هفتهبدون هيچگونه برنامه مدوني 

و  استسال و نيم هنوز به صورت نيمه تعطيل  دانشگاههاي كشور بعد از حدود يك پژوهان اتحاذ مي كنند.
 همهدانشگاهها توانايي پذيرايي  سرويس و سلف ، خوابگاههاكالسها ،به گفته كاگزاران حكومتي در وزارت علوم

  دانشجويان ثبت نام شده را با در نظر گرفتن فاصله اجتماعي و پروتكلهاي بهداشتي ندارند.
وجود آمدن ه با توسل به كرونا، نهايت سعي خود را بكار گرفته تا بلكه بتواند از بحكومت در تمام اين مدت 

ع اعتراضي در كشور . با اين حال شاهد هستيم كه هر روزه دهها تجمتجمعات و راهپيمايي جلوگيري كند
  شكل مي گيرد.

در  راخواسته هاي برحق خود همواره دانشجويان 
تجمع اعتراضي  باترين وجه  هر فرصتي به روشن

مردم در ديگر اقشار با راه مو يا ه هااهگدر دانش
 رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي بهكف خيابان 

نسبت به  هافرياد كرده اند. البته تعداد اين اعتراض
  .داشته استبسيار محسوس كاهش  گذشته

 ترازنامه ،سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
منتشر مي كند. اين ترازنامه كه به مناسبت روز دانشجو كشور را  دلير حركت اعتراضي دانشجويان ٤٦دستكم 

بزرگ ، زنده يادان احمد قندچي، مهدي شريعت رضوي و مصطفي ١٣٣٢آذر  ١٦در گراميداشت ياد شهداي 
نيا و تمامي شهداي جنبش آزاديخواهانه دانشجويان كشور و همينطور دانشجوياني كه در مبارزه با ويروس 

  .شودشان را از دست داده اند منتشر مي  كرونا جان

  ٢٠٢١دسامبر  ٣  - ١٤٠٠آذر  ١٢ه آدين



  

  ١٣٩٩آذر 
جمعي از دانشجويان دانشگاه  ـآذر  ٣دوشنبه 

معاون آموزشي و تحصيالت اي به  تهران در نامه
اي  تكميلي دانشگاه خواستار تعطيلي يك هفته

 .دانشگاه و تعويق امتحانات شدند

دانشجويان علوم پزشكي  ـآذر  ٥چهارشنبه 
همدان به سوء مديريت و ناكارآمدي كادر معاونت 
و تغيير در نحوه برگزاري امتحانات اين دانشگاه 

محوطه اين در داخل ساختمان و اعتراض كرده و 
  دانشگاه تجمع برگزار كردند.

ا و گروههاي هلالتحصيالن بيكار، تشك تشكل، شامل گروههايي از دانشجويان و فارغ ٢٠ ـآذر  ١٣پنجشنبه 
  بيانيه مشتركي را صادر كردند. ٩٩آذر  ١٦ن دفاع از حقوق كودكان به مناسبت كارگري، ورزشكاران و فعاال

به تصميم دانشگاه مبني بر تخليه در اعتراض تجمع دانشجويان دكتري دانشگاه تهران  ـآذر  ١٦يكشنبه 
  .خوابگاهها براي دانشجويان داراي سنوات غير مجاز

گروههايي از فعاالن كارگري، دانشجويي، بيكاران، و فعاالن حقوق كودك در بيانيه  ـآذر  ٢٥سه شنبه 
تحميل واكسن نامرغوب «سن كرونا تاكيد كرده و نسبت به مشتركي، بر حق دسترسي رايگان همگان به واك

  هشدار دادند.» كروناي ساخت نهادهاي امنيتي
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد در اعتراض به تصميمات  آذر ـ ٢٩شنبه 

روند آموزشي دانشگاه در آموزشي در دانشكده پزشكي اين دانشگاه در ياسوج تجمع كردند و خواستار اصالح 
  ماهه گذشته شدند. ٩طول 

  

  ١٣٩٩دي 
پزشكي  دانشجويان دانشگاه علوم ـدي  ١دوشنبه 

تبريز، تجمعي اعتراضي براي به رسميت شناختن 
حضور نمايندگان دانشجويان در شوراي آموزشي 

ي شورايي دانشگاه برگزار دانشگاه و با خواست اداره
  .نمودند

 ١٠اعالم همبستگي بيش از  ـدي  ٣چهارشنبه 
  .تشكل دانشجويي از بيانيه كارگران هفت تپه

تجمع دانشجويان دانشگاههاي علوم ـ دي  ٩شنبه سه
  .پزشكي به شيوه برگزاري امتحانات



جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه، با برگزاري تجمعي اعتراضي خواهان  دي ـ ٩شنبه سه
 رسيدگي به مطالبات خود شدند.

  .اعتراض دانشجويان دكتري آزاد به بخشنامه جديد دفاع از پايان نامه ـدي  ١٦سه شنبه 
صدور شماره توقف  خاطره ب آموختگان رشته ژنتيك پزشكي مقابل نظام پزشكي تجمع دانش ـدي  ٢٠شنبه 

 .التحصيالن رشته ژنتيك پزشكي نظام پزشكي براي فارغ

گروهي از دانشجويان دانشگاه اردكان در اعتراض به برگزاري امتحانات به صورت تصويري و  ـدي  ٢٠شنبه 
اعتراضي برگزار و همچنين منظور نشدن فرجه براي امتحانات در محوطه اين دانشگاه تجمع  با استفاده از وبكم

  .كردند
  

  ١٣٩٩بهن 
در اعتراض به عدم فارغ التحصيالن رشته بهداشت و دهان استان كهگيلويه و بويراحمد  بهمن ـ ٥يكشنبه 

  استخدام و بيكاري خود، مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.
  

  ١٣٩٩اسفند 
التحصيالن رشته مهندسي فارغ اسفند ـ ١٠يكشنبه 

اعتراض به عدم تعيين  درپزشكي دانشگاه آزاد بروجرد 
شان، مقابل دانشگاه  تكليف گرايش در مدرك تحصيلي

  .علوم پزشكي استان لرستان تجمع كردند
دانشجويان،كاركنان و  تجمع اسفند ـ ١٣چهارشنبه 

اساتيد دانشگاه صنعتي بيرجند در مقابل استانداري 
خراسان جنوبي نسبت به ادغام اين دانشگاه با دانشگاه 

   .بيرجند
تجمع دانشجويان عالمه طباطبايي در اعتراض به جنايات سپاه در كشتار سوختبران  اسفند ـ ٢٠چهارشنبه 

  .در سراوان
  

  ١٤٠٠فروردين 
جمعي از دانشجويان دكتري در  ـفروردين  ١١شنبه چهار

سازمان سنجش و دانشگاه عالمه ، اي خطاب به وزارت علوم نامه
طباطبايي به حذف رشته ياورانه مشاوره در دفترچه كنكور  
انتقاد كردند و خواستار بازنگري و اضافه شدن اين رشته به 

   .دفترچه شدند



ت علمي و دانشجويان دانشگاه صنعتي بيرجند براي ااز كاركنان،اعضاي هيجمعي  ـفروردين  ١٨چهارشنبه 
چندمين بار در اعتراض نسبت به ادغام اين دانشگاه در دانشگاه بيرجند در محوطه اين واحد آموزش عالي در 

  مركز استان خراسان جنوبي اجتماع كردند.
رشته حقوق، در اعتراض به عدم رسيدگي به التحصيالن بيكار تعدادي از فارغ ـفروردين  ١٨چهارشنبه 

  شان، مقابل ساختمان مجلس، تجمع اعتراضي برپا كردند. مطالبات
  

  ١٤٠٠ارديبهشت 
تجمع اعتراضي  ـارديبهشت  ٢پنجشنبه 

داروسازان و دانشجويان داروسازي تبريز در 
واكنش به حقوق تضييع شده داروسازان و 
اعتراض به بي توجهي انجمن داروخانه داران 

  .تبريز
اعتراض  ارديبهشت ـ ١٥چهارشنبه 

دانشجويان پيام نور به تغيير زمان برگزاري 
امتحانات پايان ترم اين دانشگاه اعتراض 

  .كردند
نفر از استادان دانشگاه شريف خواهان عفو و آزادي امير حسين مرادي و علي  ١٧٤ ـارديبهشت  ٢٤ هجمع

  .يونسي شدند
  

  ١٤٠٠خرداد 
ت اتجمع اعضاي هي ـخرداد  ٣دوشنبه 

براي علمي دانشگاه آزاد در اهواز و تبريز 
هاي جديد در خصوص  به بخشنامه اعتراض

  .يت علمي و اساتيد اين دانشگاههااه
تعدادي از دانشجويان  ـخرداد  ٤سه شنبه 

مركز آموزش عالي استهبان، از اكثر نقاط 
به  ه وكشور در شهر استهبان تجمع كرد

عمران و  رشتهِ آمايش اين مركز، لغو مجوز
  همچنين ضعف سيستم مديريتي رياست اين مركز اعتراض كردند.

نامه جديد امتحانات پايان براي اعتراض به شيوه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان  ـ خرداد ٨شنبه 
  .ترم دست به تجمع در اين مركز آموزش عالي زدند



اهواز، در آزاد شماري از استادان دانشگاههاي آزاد در خوزستان مقابل ساختمان واحد  ـ خرداد ٩يكشنبه 
اين شهر تجمع اعتراضي برگزار اصفهان مقابل دانشگاه آزاد واحد خوراسگان و در شيراز مقابل دانشگاه آزاد 

  .كردند
  نامه جديد امتحانات مجازي تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشكي به شيوه خرداد ـ ١١سه شنبه 

  

  ١٤٠٠تير 
  .»امن آزمون«اعتراض دانشجويان اميركبير به استفاده از سامانه  تير ـ ٥شنبه 

   .اعتراض به نحوه برگزاري و طرح تستهاي كنكور سراسري تير  ـ ١٥سه شنبه 
وزير علوم  ،اي به منصور غالمي جمعي از دانشجويان دانشگاه كوثر بجنورد در نامه تير ـ ١٦چهارشنبه 

  شدند. شده دانشگاه كوثر بجنورد و عدم ادغام اين دانشگاه هاي حذف رشتهدرخواست بازگرداندن 
شكي به برگزاري زاعتراض تعدادي از داوطلبان آزمون ارتقاء و گواهينامه دستياري پ ـتير  ١٦ چهارشنبه

   .آزمون ارتقاء دستياري در پيك پنجم كرونا
  .دانشجويان در همبستگي و حمايت از كارگران نفت و پتروشيمينفر از  ٥٠٠ بيش از بيانيهـ تير  ٢٠يكشنبه 
  .مردم خوزستان حمايت از خيزش تشكل دانشجويي در ١٥٥بيانيه  تير ـ ٢٨دوشنبه 

  

  ١٤٠٠مرداد 
  .نفر از دانشجويان از اعتراضات كارگري در ايران ٨٠٠بيانيه حمايت  مرداد ـ ٨جمعه 

گروهي از دانشجويان پزشكي (اينترن)، در كرمانشاه براي دومين روز متوالي، در اعتراض  مرداد ـ ١٧يكشنبه 
  خود مقابل دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دست به تجمع اعتراضي زدند. به شرايط كاري و معيشتي

  .اعتراض شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي به پذيرش انتقاليها از خارج ـمرداد  ٢٩جمعه 
  

  ١٤٠٠شهريور 
نفر از فعاالن صنفي،  ٥٧٥بيانيه  شهريور ـ ٨دوشنبه 

دانشجويي، سياسي و مدني در حمايت از دادخواهان قصور 
  .مديريت كرونا

اعتراض دختران دانشگاه علوم  شهريور ـ ١١پنجشنبه 
علي رغم وعده هاي پيشين نسبت به  پزشكي خراسان شمالي

  تخصيص خوابگاه 
   .فزايش دوباره شهريه در يك سال تحصيلياعتراض هزاران دانشجوي دانشگاه آزاد به ا شهريور ـ ١١پنجشنبه 
جمعي از دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد مشهد در اعتراض به افزايش شهريه ها  شهريور ـ ٢٢دوشنبه 

  .اقدام به برگزاري تجمع كردند



  ١٤٠٠مهر 
تجمع دانشجويان و فارغ التحصيالن داروسازي در حمايت از آئين نامه جديد تاسيس  مهر ـ ١٢دوشنبه 

  .داروخانه و تأكيد بر تسريع اجراي آن و همچنين مبارزه با انحصار گرايي در ايجاد داروخانه
اعتراض دانشجويان كوي دانشگاه به وضعيت تغذيه دانشجويان خوابگاهي؛ از افزايش قيمت  مهر ـ ١٧شنبه 

  .هاي غذايي غذا تا حذف برخي از وعده
  .بيانيه جمعي از دانشجويان دانشگاه گيالن در حمايت از تجمع معلمان كشور ـمهر  ١٩دوشنبه 

  

  ١٤٠٠آبان 
جمعي از هيات علمي و كارمندان دانشگاه آزاد شوشتر در محوطه اين دانشگاه دست به  - آبان ١٠دوشنبه 

   .تجمع زدند
شهيد  مقابل ساختمان مركزي بنياد تجمع دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شاهد، با - آبان ١١سه شنبه 

  .دانشگاه به مشكالت اعتراض كردندمسووالن نسبت به وضعيت بسيار بد اين دانشكده و عدم رسيدگي 
كشور  يعيو منابع طب يكشاورز يو آموزش يقاتيموسسات و مراكز تحق يعلم أتيه - آبان ١٨سه شنبه 

به  دانشگاهها يعلم اتيه ياعضابراي اعتراض به عدم همسانسازي  كامل حقوق و تبعيض درپرداختها نسبت 
كامل  ياجراي خواهان كشاورز جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحقتهران آمدند و بابرپايي تجمع در محوطه 

  شدند. كشور يشو پژوه يمراكز علم گريمشابه د يعلم أتيه يحقوق اعضا يقانون همسانساز
  .اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد به افزايش نامتعارف شهريه ـآبان  ٢٨شنبه 

  

  كانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh 

https://telegram.me/nabard_khalgh  
  

  وبسايت نبرد خلق
http://www.iran-nabard.com 

  

  فيس بوك نبرد خلق
https://www.facebook.com/mahnamenabardekhalgh/  

  
  

  مشروح اخبار منتشر شده در اين مجوعه را مي توانيد
  مطالعه كنيد ٤٤٤تا  ٤٣٢در ماهنامه نبردخلق از شماره 


