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ترازنامه يك سال جنبش دانشجويي
از اول آذر  ١٣٩٨تا اول آذر ١٣٩٩
گردآوري و تنظيم :كامران عالمي نژاد

از اول آذر  ١٣٩٨تا اول آذر  ،١٣٩٩رويدادهاي گوناكوني در كشور رخ داد .رژيم جمهوري اسﻼمي با آگاهي كامل نسبت به
انتشار ويروس مرگبار كرونا هيچ كار عملي جدي در جهت كنترل آن انجام نداد و عمﻼً باعث پاندمي سراسري شد .اين
وضعيت بحراني كه سبب جانباختن دستكم  ١٧٥هزار نفر شده ،بسياري از اعتراضات را تحت الشعاع خود قرار داده است.
دانشجويان تقريبا بعد از تعطيﻼت نوروزي به دانشگاه باز نگشته اند و به صورت نيم بند از طريق اينترنت ،كﻼسهاي خود را
دنبال مي كنند .اعتراضات دانشجويي نسبت به سالهاي گذشته كاهش قابل دركي داشته است .با اينحال دانشجويان كشور
در هر فرصتي يا به صورت حضوري و يا به شكل مجازي ،به تجاري و طبقاتي شدن آموزش عالي و شرايط پادگاني
دانشگاهها همراه با ساير اقشار جامعه دليرانه مبارزه و مقاومت كرده اند.
اين مجموعه ،ترازنامه دستكم  ٦٧حركت اعتراضي دانشجويان سر بلند كشور است كه به مناسبت روز دانشجو و در
گراميداشت ياد و نام شهداي  ١٦آذر  ،١٣٣٢زنده يادان احمد قندچي ،مهدي شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا و تمامي
شهداي جنبش دانشجويي و دانشجوياني كه در مبارزه با ويروس كرونا جانشان را از دست داده اند منتشر مي شود.
براي خواندن متن كامل اين ترازنامه كه در روز شنبه  ١٥آذر  ١٣٩٩منتشر شد به آدرس زير مراجعه كنيد.
http://www.irannabard.com/BILLAN_DANESHJOUI/bilan%20jonbesh%20daneshjpi%2016%20azar
%201399.pdf

»ما بی شمارانيم و برای سرنگونی رژيم استبدادی مذهبی وﻻيت فقيه متحد و متشکل می شويم«
»مرگ بر ديکتاتوری ،مرگ بر خامنه ای ،زنده باد آزادی«
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سن کُرونا
بازی جنايتکارانه با تهيه واک َ
مهدي سامع
اگر تاريخ رژيم وﻻيت فقيه را تنها به ماه گذشته محدود كرده و در مورد مناسبات حاكميت با مردم فقط به گفتار و رفتار
كارگزاران نظام استناد كنيم ،به طور منطقي نتيجه مي گيريم كه تعدادي باند تَبهكار سﻼمت و معيشت مردم و امنيت
كشور را به بازي گرفته اند .رفتاري كه دُزدان ،جِنايتكاران و شَيادان حاكم بر سرزمين ما در ماه گذشته انجام داده اند نه بي
نظير كه كم نظير است .تصوير زني كه در ميان سيل بي پناهي را در مقابل چشم همگان قرار مي دهد ،فرياد پدري كه
فرزندش با شليك موشك سپاه منفور پاسداران جانباخته ،ويران كردن خانه هاي مردم و سنگ مزار زنده ياد نويد افكاري،
تداوم اعدامها و فشار بر زندانيان و رها كردن آنان در چنگال كُرونا ،حَمله دَدمنشانه به كولبران ،غارت مردم از طريق بورس،

تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم و به ويژه دزدي از سُفره ﻻغر شده كارگران و مزدبگيران ،نپرداختن دستمزد
كارگران رها كردن پرستاران در دام كرونا و همزمان صحبتهاي مزورانه خامنه اي و ديگر كارگزاران رژيم در مورد اين بخش
از نيروهاي كار ،گسترش پروژه ضد مردمي هسته اي ،دخالت تروريستي ،آشوبگرانه و پُرهزينه در كشورهاي ديگر ،ادامه
عملكردي كه منجر به تحريمها شده و نپذيرفتن پروتكلهاي  ،FATFگروگانگيري شهروندان دو تابعيتي به منظور باجگيري
و  ...نمايش مينياتوري از  ٤٢سال حكومت دزدان ،تبهكاران و شيادان در يك ماه است.
واكسَن كﺮونﺎ
بگذاريد از همه اينها بگذريم و فقط به پديده مربوط به واكسن كُرونا بپردازيم .اما قبل از آن واكنش افشاگرانه همراه با
طنزي تلخ از جانب پرستاران كه آسيبهاي بي نظير متحمل شده اند را مرور كنيم.
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به مناسبت روز پرستار جمهوري اسﻼمي كه با روز جهاني پرستار متفاوت است ،رئيس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت
دستوري صادر كرد در روز شنبه  ٢٩آذر» ،در اقدامي نمادين راس ساعت  ،٢٠سوت قطارها و كشتيها و زنگ كارخانجات و
صنايع به صدا« درآيد .پرستاران در پاسخ به اين خواست وقيحانه اعﻼم كردند» :شما كارانه ها رو بدين ،ما سوت بلبلي مي
زنيم؛ شما همسان سازي حقوق پرستاران شركتي و دولتي رو انجام بدين ،ما شبانه روزي خودمون از خوشحالي سوت
ميزنيم«.
رفتار ضد بشري كارگزاران وﻻيت خامنه اي پيرامون واكسن كرونا ،فقدان انسانيت و شرافت آنان را به نمايش گذاشته است.
بهانه ابلهانه »تحريم« در مورد هزينه نكردن براي تهيه واكسَن در حالي تكرار مي شود كه نه فقط دولت آمريكا كه حتي
برخي از كارگزاران دست دوم رژيم و تعدادي از اقتصاددانان اعﻼم كرده اند كه در اين مورد هيچ تحريمي وجود ندارد.
ﻣﺮور بﺮخي از ﻣوضعﮕيﺮيهﺎ
مي دانيم كه رژيم ايران براي دريافت واكسن در برنامه بينالمللي به نام »كوواكس« كه براي توزيع واكسن ويروس كرونا در
كشورهاي شركتكننده در سراسر جهان طراحي شده ،ثبت نام كرده است.
رئيس كميسيون بهداشت مجلس رژيم در رابطه با تامين واكسن كروناي خارجي گفت» :وزارت بهداشت از كوواكس ١٥
ميليون و  ٨٠٠هزار دوز واكسن كرونا درخواست كرده است و براساس پيش پرداخت قرار بوده مبلغ  ٥٢ميليون دﻻر
پرداخت كند كه تاكنون يك دﻻر هم نتوانسته پرداخت كند) «.ميزان ،جمعه  ٢٨آذر(
پيش از اين عبدالناصر همتي ،رئيس كل بانك مركزي گفته است كه »به دليل تحريم ،نقل و انتقال مالي براي خريد واكسن
با مشكل مواجه شده است) «.تلگرام اعتراض مدني بازار ،جمعه  ٢٨آذر(
توجه داشته باشيم كه بودجه پيشنهادي براي تعدادي از نهادهاي مذهبي كه كارشان تبليغ جهل و خرافات است ،بيش از ٧
هزار ميليارد تومان است .براساس قيمت دﻻر كه در بودجه ذكر شده ،اين نهادهاي ارتجاعي نزديك به  ٧٠٠ميليون دﻻر در
سال  ١٤٠٠خورشيدي دريافت خواهند كرد .هزينه تامين واكسن براي تمام مردم ايران كه بايد واكسينه شوند بسيار كمتر
از اين مقدار است .به بيان ديگر اگر بودجه يك سال اين نهادهاي ارتجاعي قطع شود ،نه فقط براي همه مردم ايران واكسن
تهيه مي شود ،بلكه تمام حقوق به حق پرستاران هم پرداخت خواهد شد و مي توان دهها هزار پرستار جديد هم استخدام
كرد.
در مورد صحبتهاي همتي يكي از سخنگويان كوواكس در روز جمعه  ٢١آذر به روزنامه واشنگتن پست گفت »وزارت
خزانهداري آمريكا "مجوز ﻻزم" براي پرداخت پيش پرداخت خريد واكسن را صادر كرده و ايران مانع قانوني در اين زمينه
ندارد) «.همان جا(
در يك اظهار نظر ديگر ،رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا گفت» :چون ايران هواپيما و امكانات حمل و نقل ﻻزم
مرتبط با واكسن آمريكايي فايزر را ندارد ،اعﻼم كرده است كه اين واكسن را نميخواهد «.و همزمان رئيس سازمان
هواپيمايي رژيم با رد اين سخنان اعﻼم كرد كه »دو شركت هواپيمايي ايران اير و ماهان آمادگي ﻻزم را دارند) «.همان جا(
همچنين رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با رد مشكل نقل و انتقال پول براي واردات واكسن كرونا در شرايط تحريم گفت:
»در حال حاضر  ٣٠درصد از داروهايي كه ماهانه وارد ايران ميشود از كشور آمريكا است و بايد در نظر داشته باشيم كه
تحريمها شامل واكسن نخواهد شد) «.ايلنا ،سه شنبه  ١١آذر(
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همزمان با بهانه تحريم شعبده بازي ساخت واكسَن ايراني رونمايي شده است .اما سخنگوي سازمان نظام پزشكي ضمن آن
كه »شعار استقﻼل در ساخت واكسن« را شعار نادرستي خواند ،گفت؛ ما عمﻼ امكان توليد انبوه واكسن را به دليل عدم
دسترسي به تجهيزات نداريم ،چرا كه نزديك به  ٩٩درصد امر توليد انبوه واكسن در صورت توليد نهايي به صورت روباتيك
خواهد بود) «.ايران انترناسيونال ،شنبه  ٢٩آذر(
واقعيﺖ چيسﺖ؟
براي مردم ايران و همه كساني كه رويدادهاي پيرامون همه گيري ويروس كُرونا را دنبال مي كنند روشن است كه رژيم از
كرونا به مثابه يك فرصت براي جلوگيري از شورش ،جنبش ،خيزش و قيام استفاده مي كند .براي همين از ابتدا به دروغ
متوسل شد و حاضر نشد از داراييهاي غارت شده كشور براي مردم هزينه كند .روحاني ادعا مي كند كه از ابتدا راهبرد
مشخصي را دنبال كرده است .او مي گويد» :استراتژي ما از اول مشخص بود ،بعضي از كشورها دچار استراتژي سردرگمي
شدند ،اصﻼً نمي دانستند چه كار بكنند ،چه اقدامي بايد انجام بدهند اقدامات ما از اول كامﻼً روشن بود يك آمادگي بسيار
بزرگي در روزهاي اوليه هم بهداشت درمان هم نيروهاي مسلح همه به ميدان آمدند و يك آمادگي عظيمي در كشور به
وجود آمد هم براي درمان بيمار و هم براي پروتكلهاي بهداشتي) «.سايت روحاني ،شنبه  ٢٢آذر(
از ﻻفهاي سخيفانه او در مورد سردرگمي كشورهاي ديگر كه بگذريم ،در حرفهاي او يك واقعيت وجود دارد .رژيم از ابتدا
راهبرد مشخصي داشت ،اما نه بر اساس منافع مردم و كشور ،بلكه براي حفظ نظام .اين راهبرد »ايمني گله اي« است كه در
برخي از كشورهاي ديگر هم در ابتدا اجرا و وقتي با بي آبرويي و شكست روبرو شد ،از دستور خارج شد .اما حكام ايران كه از
ابتدا اين سياست را دنبال كرده اند ،اكنون هم در اقدامي تبهكارانه براي تهيه واكسَن مفيد كرونا دست به دست مي كنند.
شعار مردم و فعاﻻن اجتماعي و سياسي چنين است :تهيه واكسَن كرونا ،فوري و مجاني و براي همه مردم ايران!

واكسن همگاني و رايگان ،مﻄاﻟبه فوري و عمومي مردم است!
با افسوس و دريغ ،دکتر محمد ملکی هم رفت
با تاسف بسيار دكتر محمد ملكي از مبارزان پُر سابقه عليه استبداد ،تبعيض و
نابرابري درگذشت .وي اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقﻼب بود كه با راه
انداختن ارتجاع فرهنگي به وسيله خميني از رياست دانشگاه بركنار شد.
دكتر ملكي از زندانيان سياسي دهه  ٦٠بود و پس از نيز چند بار به زندان افتاد اما
هرگز در مقابل ارتجاع حاكم تسليم نشد و به مبارزه عليه ستم ادامه داد .وي از
جمله ١٤نفري بود كه در خرداد سال پيش بيانيه براي بركناري خامنه اي و گذار
از جمهوري اسﻼمي را امضا كرد.
زنده ياد دكتر ملكي از حاميان هميشكي زندانيان سياسي و از ياران وفادار خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي بود.
مزدوران خميني و خامنه اي چندين بار وي را بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار دادند.
فقدان دكتر محمد ملكي را به خانواده او و به همه آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم.
مهدي سامع /چهارشنبه  ١٢آذر  ١٣٩٩ـ  ٢دسامبر ٢٠٢٠
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بودجه  ،١٤٠٠توافق بر سر غارت مردم و رشد تروريسم حكومتي

زينت ميرهاشمي

ﻻيحه بودجه سال  ،١٤٠٠به دليل بحران اقتصادي و هنجارهاي ناشي از آن و رقابت باندهاي حكومتي براي صندلي رياست
جمهوري و روابط نامتعارف و بي چشم انداز در سپهر سياست بين المللي ،تبديل به يكي از موضوعهاي مورد مناقشه ميان
باندهاي مختلف حكومت شده است .چينش تقريب ًا يكدست مجلس به رياست پاسدار قاليباف و سرنشينان امنيتي نظامي
آن ،لوايح ارائه شده از طرف روحاني را با چالشهاي جدي روبرو كرده است.
جنجالي كه بر سر ﻻيحه بودجه براي سال  ١٤٠٠در مجلس ارتجاع به راه افتاده ،نمايي از جدال باندهاي حكومتي بر سر
سهمگيري در ثروت و قدرت است .ماهيت جدال باندها بر سر بودجه به منافع ملي و مردمي بر نمي گردد ،زيرا در تدوين و
بهره وري از آن هيچ اثري از منافع مردم و كشور وجود ندارد و جدالي دروني آنان براي چگونگي غارت و چپاول مردم و
تقويت دستگاه سركوب ،تروريسم حكومتي و رشد فرهنگ ارتجاعي و دين حكومتي است.
بودجﻪ اي غيﺮ واقعي بﺎ چﺎپ اﺳكﻨﺎس و اﻓزايش ﺗورم
بر خﻼف شعارهايي كه خامنه اي و كارگزاران ريز و درشت حكومتي در رابطه با مزاياي رشد توليد در مقابله با تحريم و
كوتاه كردن وابستگي به نفت مي دهند در اين بودجه درآمد حاصل از فروش نفت افزايش پيدا كرده است .در ﻻيحه بودجه،
فروش دو ميليون و  ٣٠٠هزار بشكه نفت
در روز پيش بيني شده است .اين مقدار
رشد  ٥٠درصدي نسبت به سال قبل دارد.
)اعتماد آنﻼين  ٢٣آذر (٩٩
تعدادي از مجلس نشينان منابع درآمدها
در ﻻيحه بودجه را پوشالي و غير واقعي
ارزيابي كرده اند كه ارزيابي درستي است.
چرا كه با توجه به ادامه تحريمها طي سال
آينده ،فروش اين ميزان نفت ميسر نيست.
حتي اگر مُرده برجام هم زنده شود ،امكان
فروش اين ميزان نفت در بازارهاي جهاني
وجود ندارد.
باند مقابل روحاني كه براي نشستن به
جاي روحاني روزشماري مي كند از افزايش كسري بودجه و مقروض شدن بيشتر به بانكها نگران است .مجلس نشينان از
يك طرف مي گويند كه دخل و خرج دولت در سال آينده بر اساس اين ﻻيحه با هم سازگار نيست و منجر به چاپ اسكناس
و كسري بودجه خواهد شد و از طرف ديگر قانوني براي افزايش انبوه سانتريفوژها و غني سازي بيشتر كه هزينه هاي زيادي
دارد را تصويب مي كنند.
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توجه به ارقام ستون درآمدها و حرفهاي پايوران رژيم نشان مي دهد كه دولت در سال آينده براي هزينه هايش مجبور به
چاپ اسكناس است كه منجر به افزايش تورم مي شود.
البته باندهاي درون رژيم در مورد معافيتهاي مالياتي شركتها و نهادهاي تحت مالكيت و كنترل ولي فقيه اختﻼف ندارند و
بهتر است گفته شود كه نبايد به آن ورود كنند .همچنين برسر بودجه نهادهاي مذهبي كه با نامهاي گوناگون و متفاوت از
ابزارهاي تبليغاتي فرهنگ و دين حكومتي هستند نيز اختﻼف چنداني وجود ندارد.
ﺷﺮكتهﺎي دولتي ،ﻣﺤلي بﺮاي ﺳهﻤﮕيﺮي و رانتخواري
بر اساس پيوست شماره سه ﻻيحه بودجه ٣٧١ ،شركت ٩ ،بانك و  ٢موسسه غيرانتفاعي كه همه وابسته به دولت هستند
بيش از  ٦٥درصد بودجه كل را مي بلعند.
محسن زنگنه عضو كميسيون تلفيق مجلس در اين مورد مي گويد» :هيچ كس در اين كشور به شما نخواهد گفت درآمد
شركت ملي نفت چه قدر است .ما  ٣ماه است در مجلس داريم سوال ميكنيم .وزير نفت آمده در صحن سوال كرديم ،جواب
نگرفتيم .گفتيم در جمع خصوصي تر بپرسيم .وي به كميسيون آمد .گفتيم آقاي وزير ،اين درآمد شركت ملي نفت چه قدر
است ،يك عدد بگو…آخرين جمله اي كه گفتند اين بود كه اينها اسناد طبقه بنديشده است و ما فقط به دو يا سه نفر در
كشور مي گوييم و من حاضرم سوگند بخورم كه همان دو يا سه نفر هم نمي دانند دقيقاً شركت ملي نفت چه قدر درآمد
دارد«.
علي طيبنيا ،وزير اسبق اقتصاد در اسفند ماه  ٩٥درباره عملكرد شركتهاي دولتي گفت» :شركت دولتي يعني منبع توليد
رانت ،سفر خارجي ،عضويت در هيات مديره ،حقوق نجومي ،مفسده و استخدام هر كسي كه اين افراد ﻻزم دارند ،به همين
دليل است كه به جاي هزار نفر در يك شركت دولتي ،پنج هزار نفر استخدام مي شوند كه اين استخدامها هم به اعتبار
ارتباطات دوستي و فاميلي صورت ميگيرد) «.راديو زمانه(
ﺳهم ﻣﺮدم از بودجﻪ
در ساختار بودجه هر كشور ،سهم نهادهايي مردمي مانند آموزش ،پرورش ،بهداشت ،بيمه هاي كار و سﻼمت و تامين
اجتماعي و تقويت نهادهاي توسعه گر در اقتصاد و فرهنگ و دريافت ماليات همگاني بر درآمد و ...تعادل نيروهاي اجتماعي
را نشان مي دهد .از آنجايي كه در ديكتاتوري وﻻيت فقيه ،سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري مستقل ،نيروهاي اجتماعي ضد
قدرت و احزاب و رسانه هاي مستقل از حكومت وجود ندارد و بنابرين نقشي هم نمي توانند بازي كنند ،خروجي بودجه
مصوب مجلس چيزي جز چپاول و غارت مردم به شكل قانوني نيست.
اﻓزايش بودجﻪ نهﺎدﻫﺎي ﺳﺮكوبﮕﺮ نظﺎﻣي و ﻓﺮﻫﻨﮕي
در برابر بي خانماني ،فقر مطلق ،كودكان خياباني ،زلزه زدگان و  ....بودجه نهادهاي سركوبگر كه به بركت رژيم فاسد هر روز
شمارشان اضافه مي شود ،در بودجه بندي هر ساله منجمله در بودجه سال  ١٤٠٠افزايش مي يابد .در اين مورد هم اختﻼفي
در ميان پايوران رژيم نيست.
بودجه ستاد مشترك سپاه پاسداران از  ١٨هزار و  ٣٠٠ميليارد تومان در سال جاري به  ٣٨هزار و  ٥٠٠ميليارد تومان براي
سال آينده افزايش پيدا كرده است.
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بودجه بسيج از  ٩٢٣ميليارد و  ٦٠٠ميليون تومان به  ٢١٢١ميليارد تومان يعني بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده است.
بودجه سازمان نوآوري و تحقيقات دفاعي به دليل كشته شدن فخري زاده از افرايش  ٢٥٦درصدي برخوردار شده است.
بودجﻪ نهﺎدﻫﺎ و ﻣوﺳسﺎت ﻣبلغ جهل و خﺮاﻓﺎت
بودجه نهادها و مراكز ديني كه درآمدهاي شان شفاف نبوده و مالياتي هم به دولت نمي پردازند ،براي سال  ١٤٠٠افزايش
قابل توجه در قياس با سال جاري دارند.
دفتر تبليغات اسﻼمي حوزه علميه قم ،شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران ،مجمع جهاني اهل بيت ،شوراي
سياستگذاري ائمه جمعه ،راهيان نور ،ستاد احياي امر به معروف ،مجمع جهاني تقريب مذاهب ،موسسه نشر آثار امام
خميني  ،نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه ،بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ،بنياد فرهنگي قاسم سليماني ،بنياد
شهيد و اُمور ايثارگران ،بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ستاد مركزي راهيان نور ،موسسه پژوهشي و فرهنگي
انقﻼب اسﻼمي ،جامعه المصطفي العالميه كه تشكيﻼتش در قم است و كارش فعاليت در  ١٣٠كشور براي تربيت طلبه و
داراي  ٨٠مركز مذهبي براي تبليغ شيعه در كشورهاي ديگر است ،بيش از  ٧هزار ميليارد تومان از بودجه سهم مي برند كه
نسبت به سال  ،١٣٩٩افزايش زيادي دارد .براي مثال »مجموع اعتبارات سازمان حج و زيارت براي سال آينده در مقايسه با
بودجه سال  ١٣٩٩حدود  ٦٥درصد افزايش را نشان مي هد) «.ايسنا  ١٢آذر ( ٩٩
بﺮآﻣد
سران شكم سير رژيم مانند خامنه اي در بگومگو با همديگر بر سر بودجه بندي سال آينده به گونه اي حرف مي زنند كه
انگار خودشان تازه از راه رسيده و پا به ميدان قدرت گذاشته اند .حرفهاي پاسدار قاليباف كه در دزدي و حاتم بخشيهاي
قبيله اي در دوران تصدي اش بر شهرداري تهران پر آوازه است ،در رابطه با فقر و نداري مردم بسيار چندش آور است.
دزدهاي حكومتي براي سفيد كردن خودشان خود را از همه جا بي خبر و گاهي دزديهاي طرف مقابل را برمﻼ مي كنند.
پايه ساختاري بودجه بندي رژيم در همه سالها يكي بوده و تنها اعداد و ارقام آن تغيير كرده است .منظور از يكي بودن
ساختار ،به اين معنا كه بودجه تعيين شده در هر سال ،دقيقا در پيشبرد اهداف حكومت و پاسخ دهنده نيازهاي راهبردي
براي سركوب مردم و برآورده كردن بلندپروازيهاي تروريستي و جهان گشايي رژيم بوده است .برآمد همه رويدادها از
قيامهاي خونين مردمي و حركتهاي اعتراضي عليه فقر و گرسنگي و درخواست مطالبات مردمي نشان داده كه هيچ
كورسويي در تغيير بودجه به نفع بهبود وضعيت مردم ديده نمي شود و تا زماني كه رژيم بر سر كار است ،بودجه در خدمت
حفظ رژيم و تحميل بيشتر فقر و فﻼكت به مردم خواهد بود .دزدان و شبيخون زنها ،مال دزديده شده را با كساني تقسيم
مي كنند كه شريك شان باشند .از يك حكومت فاسد و دزد انتظار تصويب بودجه اي عادﻻنه يك سراب است.

بﺮاي اﺷتﺮاك نسخﻪ چﺎپي نبﺮد خلق بﺎ آدرس زيﺮ ﺗﻤﺎس بﮕيﺮيد
nabard@iran-nabard.com
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كارورزان سﻼمت )آذر (٩٩

اميد برهاني

واکسن همگانی و رايگان ،مطالبه فوری و عمومی مردم است!
دو روز ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران ﺷﺮكتي بيﻤﺎرﺳتﺎنهﺎي يزد
پرستاران شركتي بيمارستانهاي يزد ،روز يكشنبه  ٢آذر ،در اعتراض به حق و حقوق معوقه خود و رفع تبعيض در ارائه مزايا
به كادر درمان ،مقابل
استانداري اين استان تجمع
كردند.
پرستاران معترض به اصلي
ترين مشكل خود كه تبعيض
در ارائه خدمات و پرداخت
حقوق و مزايا بين كادر درمان
رسمي ،پيماني ،طرحي و
شركتي است اشاره كرده و
گفتند» :در حالي كه نيروهاي
شركتي وزارت بهداشت يزد٩ ،
ماه است كه با شيوع ويروس
كرونا همراه با ساير همكاران
قراردادي و طرحي مشغول به خدمت هستند ،اما در پرداخت دستمزد و مزايا تبعيض قائل ميشوند«.
معترضان به يكسان بودن سختي كار و قبول خطرات ناشي از ابتﻼء به كرونا به خصوص در بخش بيماران كرونايي اشاره
كرده و افزودند» :متأسفانه وجود يك سري تبعيضها در پرداخت حقوق و مزايا انگيزه ادامه كار و فعاليت را از ما سلب كرده
است.
در اين تجمع پرستاران به بيان ديگر مشكﻼت خود از جمله ،تبديل وضعيت استخدامي ،پرداخت به موقع دستمزد و تعلق
گرفتن فوق العاده خاص پرستاري ،كاهش سقف معافيت مالياتي و در نظر گرفتن اضافه كاري و كارانه در فيش حقوقي
پرداختند.
متاسفانه نيروهاي شركتي در بيمارستانهاي استان يزد ،حتي حق استفاده از پاركينگ پرسنل بيمارستاني را ندارند و هيچ
گونه تسهيﻼت رفاهي و تشويقي دريافت نميكنند.
ﻻزم به يادآوري است كه هم اكنون بيش از  ٩٠٠نيروي شركتي در بيمارستانهاي استان يزد ،مشغول به كار و ارائه خدمات
بهداشتي و درماني به بيماران كرونايي هستند.
پرستاران شركتي دانشگاه علوم پزشكي يزد روز دوشنبه  ٣آذر براي دومين روز متوالي در اعتراض به عدم تبديل وضعيت و
تبعيض و تاخير در پرداخت حقوقها دست به تجمع زدند.
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نﺎﻣﻪ اعتﺮاضي پﺮﺳتﺎران بﻪ روحﺎني :جﺎن بﺎختن ﺗكﺎن دﻫﻨده  ٣٠پﺮﺳتﺎر در آبﺎن ﻣﺎه
رسانه ها در روز شنبه  ٨آذر ،به نامه اعتراضي پرستاران به روحاني پوشش خبري دادند .در اين نامه از جمله آمده است:
فقط در ماه آبان ٣٠،پرستار را از دست داديم .اعضاي
شوراي عالي و روساي هيات مديره هاي نظام پرستاري
سراسر كشور ،طي نامه خود به حسن روحاني،
نارضايتيهاي جامعه پرستاري ،در ايام كرونا از جمله
خستگي ،فرسودگي و سختي كار ،كمبود نيرو ،كاهش در
پرداختها ،عدم تحقق كامل فوق العاده ويژه ،ابتﻼي باﻻي
آنان به بيماري و اجرا نشدن مصوبات ستاد ملي كرونا را
مطرح كردند.
اعضاي شوراي عالي و روساي  ١٤٠هيات مديره نظام
پرستاري سراسر كشور كه اين نامه را امضا كرده اند ،خطاب به حسن روحاني نوشته اند» :حتما مستحضر هستيد كه فقط
در همين آبان ماه ،تعداد  ٣٠شهيد پرستار و مجموعا تا امروز تعداد شهداي پرستار به  ٨٤نفر رسيد و تعداد مبتﻼيان
پرستار؛  ٥٠هزار نفر و تعداد پرستاران قرنطينه؛ بستري يا … كه از خدمت منفك شده اند از مرز هشت هزار نفر گذشته
است«.
در ادامه نامه مي خوانيم» :اين آمار جداي از ابتﻼ و… خانواده هاي اين عزيزان است اما متأسفانه در بيمارستانهاي درگير
كرونا عليرغم نياز و كمبود شديد پرستار نه هنوز نيروي پرستار كافي و متناسب جذب و بكارگيري شده؛ نه توسط مديران و
مسئوﻻن عملياتي در دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانها به انگيزه مدافعان سﻼمت توجه كافي مي شود .نه حقوق و
دستمزد آنها منتاسب اين روزهاي سخت و پرخطر پرداخت مي شود و نه علت اين همه ابتﻼ شهيد و انفكاك نيروي
متخصص از خدمت بررسي و رسيدگي مي شود«.
جامعه پرستاري در بخش ديگري از نامه پر رنج و درد خود در ارتباط با وعده هاي عملي نشده و تبليغات رسانه اي دولت،
به كاهش دستمزد خود در اين شرايط بحراني اشاره كرده و مي نويسند» :عليرغم زحمات و تﻼشهاي اعﻼمي سازمان برنامه
و وزارت بهداشت و… در رابطه با تخصيص اعتبارات و مجوزهاي استخدامي و… كه بسيار رسانه اي هم شده اما برعكس
در بيمارستانها به دليل عملي نشدن يا اجراي بسيار ناقص مصوبات؛ نه تنها در بين سرمايه هاي انساني رضايتمندي ايجاد
نشده بلكه به دﻻيل پيشگفت و به دليل آنكه هر ماه به بهانه كاهش درآمدها از مبالغ دستمزدها و كارانه ها به شدت
كاسته مي شود و در نحوه محاسبه قانون بهره وري ،رفتارهاي سليقه اي مي كنند و در مقابل نص صريح قانون تفسيرها و
اعمال سليقه هاي شخصي مي كنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم در اين شرايط رعايت نمي كنند؛ در بسياري از
بيمارستانها اعتراض به حق پرستاران را بر انگيخته است«.
بنا به اعﻼم روابط عمومي سازمان نظام پرستاري ،در بخش ديگري از نامه ،نمايندگان جامعه پرستاري ،درخواستها و
مطالبات خود را خطاب به روحاني اعﻼم مي دارند» :ما به نمايندگي از جامعه بزرگ پرستاري كشور و ساير مدافعان مظلوم
سﻼمت درخواست داريم با تصويب:
 -١سريعا كارگروهي علمي ويژه؛ علل اين ميزان ابتﻼ و شهادت در بين مدافعان سﻼمت را بررسي و راه حل مناسب ارائه كنند.
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-٢

-٣

-٤
-٥

-٦
-٧

-٨
-٩

تسريع و اتخاذ مسير ميانبر و ترك تشريفات بروكراتيك براي استخدام سريع و فوري حداقل  ٣٠هزار نفر نيروي جديد و
تازه نفس كادر پرستاري و تسريع در تغيير وضعيت نيروهاي
مدافع سﻼمت شركتي.
بررسي و بازنگري كمي و كيفي امكانات محافظتي و ايمني
موثر در بيمارستانها ،بخشها و نيز تجديدنظر جدي در
شرايط و محيط هاي كاري مدافعان سﻼمت مانند رختكنها،
اتاقها و محلهاي استراحت موقت ،به ويژه در بيمارستانها و
شهرهايي كه آمار مرگ و مير باﻻيي دارند.
اجراي كامل قانون بهره وري در رابطه با مشاغل سخت و
اعمال امتيازات سختي كار متناسب با بخشهاي مذكور.
محاسبه ساعت كار تمام پرستاران شاغل در بيمارستانها با
ضريب  ١,٥براي ساعت كاري تمام بخشهاي بيمارستاني در ايامي كه ساير كاركنان دولت تعطيل يا دوركار هستند و ضريب
 ٢با يك هفته استراحت در هر ماه بدون كاهش حقوق مزايا و بدون امكان خريد و ذخيره اين يك هفته )به منظور تجديد
قوا( ويژه نيروهاي بخشهاي كرونايي.
عدم كسر كارانه و اضافه كار مدافعان سﻼمت كه به كرونا مبتﻼ مي شوند و اجبارا از كار در بخش و بيمارستان منفك مي
شوند كه متاسفانه در بعضي بيمارستانها كسر مي كنند.
تسريع در پرداخت معوقات و عدم كاهش ميزان كارانه مدافعان سﻼمت در اين روزهاي سخت به بهانه كاهش درآمد
بيمارستانها و تسريع در اصﻼح نظام پرداخت ناكارآمد نظام سﻼمت كه دقيقا در تضاد با نياز واقعي بيماران و خدمات
ارزشمند تمام گروههاي ارائه دهنده خدمت است .يعني اجراي قانون تعرفه گذاري براي پرستاران كه اين روزها اهميت و
ارزش خدمات آنها بر همگان روشن و مبرهن است.
تسريع در صدور احكام فوق العاده ويژه براي تمام نيروهاي مدافع سﻼمت اعم از رسمي ،شركتي ،قرار دادي و… در يكي دو
هفته جاري و قبل از  ٣٠آذر ،روز پرستار.
تعيين مكان ويژه و مناسب با امكانات ﻻزم جهت تشخيص؛ قرنطينه و درمان رايگان مدافعان سﻼمت و خانواده هاي اين
عزيزان كه مبتﻼ مي شوند اعم از تمام نيروهاي رسمي ،قراردادي و شركتي و… به دليل لزوم جلوگيري از انتقال ويروس به
خارج از بيمارستانها و به خانواده هاي اين عزيزان انجام شود.
كار گروهي براي تامين حقوق مادي ،معنوي و شرايط كاري مناسب تر مدافعان سﻼمت ،تشكيل و موارد مطروحه را
عملياتي كنند و نتايج ماهانه با همكاري سازمان نظام پرستاري به ستاد ملي كرونا گزارش شود«.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران ﻣﺮاكز درﻣﺎني ﺳﻨﻨدج
روز شنبه  ٨آذر ،گروهي از پرستاران مراكز درماني سنندج مقابل اداره بهداشت استان كردستان واقع در اين شهر ،تجمع
كردند .پرستاران به عدم پرداخت مطالبات مزدي شان اعتراض كردند.
پرستاران معترض گفتند؛ به مدت يك سال از دريافت حقوق محروم مانده و همچنان در انتظار پرداخت معوقات سال ٩٨
خود از جانب وزارت بهداشت هستند.
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ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن بيﻤﺎرﺳتﺎن دكتﺮ ﺳپيﺮ
روز سه شنبه  ١١آذر ،كاركنان بيمارستان دكتر سپير در تهران مقابل اين بيمارستان دست به تجمع زدند .اين شهروندان به
تعويق  ٧ماهه حقوق شان دست اعتراض كردند.
ﺗجﻤع پزﺷكﺎن خﺎنواده اﺳتﺎن ﻓﺎرس
جمعي از پزشكان خانواده استان فارس براي اعتراض به مبلغ سرانه دريافتي و عدم برخورداري از خدمات بيمه و
بازنشستگي روز يكشنبه  ١٦آذر دست به تجمع زدند و خواهان پاسخگويي مسئوﻻن اداره كل بيمه سﻼمت و تامين
اجتماعي استان فارس شدند.
قابل يادآوري است كه حدود  ١٢٠٠پزشك خانواده فارس خدمات بهداشتي و درماني به اهالي اين استان ارائه مي كنند.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران دانشﮕﺎه علوم پزﺷكي اصفهﺎن
پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بامداد روز سه شنبه  ١٩آذر در
اعتراض به پرداخت نشدن كارانه و اضافه كاري شان طي  ٩ماه گذشته
مقابل استانداري در كﻼنشهر اصفهان تجمع كردند .يكي از پرستاران
معترض گفت :قبل از طرح قاصدك پرستاران اضافه كاري را نهايتاً با
يك ماه تاخير دريافت مي كردند ،اما از وقتي طرح قاصدك اجرايي شده
است ،پرستاران مجبور هستند  ٩ماه ،يك سال يا شايد ١٤ماه منتظر
بمانند تا مطالبات معوق شان را دريافت كنند.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن ﺷهداي خليج ﻓﺎرس بوﺷهﺮ
شماري از پرستاران بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر ،روز شنبه
 ٢٢آذر ،با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان اين بيمارستان،
خواستار تجديد نظر در ميزان پرداخت مبلغ كارانه خود شدند .به
گفته رئيس هيات مديره نظام پرستاري شهرستان بوشهر؛ تا پيش از
اسفند ماه سال گذشته مبلغ كارانه به صورت ميانگين حداقل ٥٠٠
هزارتومان بود ،اما رقم پرداختي تا پايان خرداد ماه امسال بسيار كم
بوده است.
با گذشت يكسال از پديدار شدن ويروس كرونا در كشور ،اعتراض پرستاران پيرامون پرداخت نشدن مطالبات شان بيشتر
شده است .پرستاران از گروههاي مهم درمان كه در روزهاي بحراني همه گيري ويروس كرونا خسته تر از هميشه هستند.
رئيس شوراي عالي نظام پرستاري استان بوشهر در اين مورد گفت :كارانه كادر درماني استان بوشهر فقط تا خرداد ماه
پرداخت شده كه اين ميزان كارانه به شدت كاهشي بوده است،
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وي ادامه داد :قرار بود در ايام كرونا و به سبب تﻼشهاي چندين برابري كادر درمان ،مبلغ كارانه باﻻتر از ميزان عادي باشد،
اما نه تنها ميزان كارانه افزايش نداشته بلكه به شدت كاهشي بوده كه باعث تعجب و اعتراض كادر درمان استان بوشهر شده
است.
ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن بيﻤﺎرﺳتﺎن ﺷهداي ﺷهﺮﺳتﺎن ﻫيﺮﻣﻨد
كاركنان بيمارستان شهداي شهرستان هيرمند در استان سيستان و بلوچستان روز يكشنبه  ٢٣آذر ،براي اعتراض به عدم
پرداخت به موقع حقوق دست به تجمع زدند .مسئوﻻن دانشگاه علوم پزشكي زابل گفتند :تا كنون  ٦ماه حقوق معوقه
پرسنل در اكثر نهادهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي پرداخت شده و در ساير نهادها نيز حداكثر تا پايان ماه جاري پرداخت
صورت خواهد گرفت.
ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن ﺷﺮكتي بيﻤﺎرﺳتﺎن بهشتي قم
بامداد روز دوشنبه  ٢٤آذر ،جمعي از كاركنان شركتي بيمارستان بهشتي براي اعتراض به اخراج از كار مقابل دانشگاه علوم
پزشكي قم تجمع كردند .يكي از معترضان گفت :ما از سال  ٩٣تا  ٩٦با قرارداد ساعتي  ٨٩روزه بدون دريافت هيچ مزايايي
و با گذراندن  ٢٥٦ساعت كاري در ماه با مدارك و مقاطع مختلف دانشگاهي مشغول به كار بوديم كه با اتمام قراردادمان ،به
حالت تعليق درآمده و بيكار شده ايم.
معاون منابع و توسعه دانشگاه علوم پزشكي درباره تجمع كنندگان گفت :دانشگاه علوم پزشكي استان قم تﻼش مي كند با
اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و همكاري مسئوﻻن مربوطه در دولت اين افراد را با شرايط استخدام ساعتي يا
استخدام پيماني در بيمارستان بهشتي به كارگيرد.
ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن بيﻤﺎرﺳتﺎن خﻤيﻨي كﺮج
روز چهارشنبه  ٢٦آذر ،كاركنان بيمارستان خميني كرج براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان در اين مركز درماني
در استان البرز تجمع كردند .بر اساس گزارش و فيلم رسانه اي شده در يوتوب ،تجمع كنندگان شعار مي دادند» :تا كه
حقوق نگيريم آروم نمي نشينيم«.
ﺗعداد پﺮﺳتﺎران ﻣبتﻼ بﻪ كﺮونﺎ در ايﺮان ٦٠ ،ﻫزار يﺎ  ٤٥ﻫزار نفﺮ
رئيس سازمان نظام پرستاري روز پنجشنبه  ٢٧آذر از واگير شدن  ٦٠هزار پرستار به كرونا در ايران از آغاز خبر داد و معاون
پرستاري وزير بهداشت يك روز پيش اين رقم را  ٤٥هزار نفر عنوان كرده بود.
رئيس سازمان نظام پرستاري با بيان اين كه كمبود نيرو ،اصلي ترين مشكل پرستاران در ايران است گفت» :به شكل
استاندارد بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني  ٢,٥پرستار به كار گرفته شوند ،اما اكنون اين رقم در كشور حدود ًا  ٠,٩است.
وي در نشست خبري به مناسبت روز پرستار گفت :از حدود  ١٤٥هزار پرستار مشغول بر بالين بيماران حدودا  ٦٠هزار نفر
به اين بيماري مبتﻼ شدند و حدود  ١٠٠نفر نيز از گروه پرستاري جانباختند .در حال حاضر نيز  ٦٠٠٠نفر يا در قرنطينه
هستند و يا به شكل استعﻼجي به مرخصي رفتند تا دوره بيماري را طي كنند.
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رئيس سازمان نظام پرستاري در ادامه سخنان خود افزود :حدودا  ٢٥٠هزار نفر پرستار در كشور از دانشجو تا بازنشسته
داريم و  ١٩٥دانشكده پرستاري با  ٦٠هزار دانشجو فعال هستند .از تعداد ياد شده  ٣٠هزار نفر در بخش غير دولتي و تامين
اجتماعي شاغل هستند و  ٢٠هزار نفر نيز در مراكز ارائه خدمات در منزل فعال هستند.
پﺮﺳتﺎران :ﺷﻤﺎ كﺎرانﻪ ﻫﺎ رو بدين ،ﻣﺎ ﺳوت بلبلي ﻣي زنيم
جمعي از پرستاران سراسر كشور روز شنبه  ٢٩آذر در اعتراض به دستور رئيس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت مبني بر
به صدا در آوردن سوت قطارها و كشتيها و زنگ كارخانجات و صنايع براي قدرداني از كاركنان مراكز درماني ،در محل كار
خود تجمع كردند.
چند روز پيش از اين ،اين كارگزار حكومتي اعﻼم كرد :خواهشمند است در راستاي قدرداني از پرستاران و مدافعان سﻼمت
اين مرز و بوم ،در تاريخ شنبه  ٢٩آذر در اقدامي نمادين راس ساعت  ،٢٠سوت قطارها و كشتيها و زنگ كارخانجات و
صنايع به صدا درآيد.
نامه او در روز  ٢٥آذر منتشر و در صفحه اينستاگرام خانه پرستار بازنشر شد؛ پرستاران در اين صفحه اعﻼم كردند» :شما
كارانهها رو بدين ،ما سوت بلبلي مي زنيم؛ شما همسان سازي حقوق پرستاران شركتي و دولتي رو انجام بدين ،ما شبانه
روزي خودمون از خوشحالي سوت ميزنيم؛ و «...يكي از پرستاران شركتي زنجان در اين رابطه گفت :خواسته ما پرستاران
اجراي قوانين بر زمين مانده است؛ اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاري ،ارتقاي بهره وري و حذف تبعيض ميان پرستاران.
بسياري از پرستاران شاغل ،حتي حق كرونا را هم نگرفته اند؛ حاﻻ مي خواهند به افتخارمان سوت بزنند! حرف پرستاران
ساده است :حق و حقوق ما را بدهيد ،سوت نميخواهيم!
ﻣهﺎجﺮت پﺮﺳتﺎران دﻫهﺎ بﺮابﺮ ﺷده اﺳﺖ
به گفته سخنگوي شوراي شهر تهران ،مهاجرت پرستاران از ايران
»چند ده برابر شده است «.وي يكي از دﻻيل افزايش درخواست
مهاجرت پرستاران را مشگﻼت مالي و عدم پرداخت به موقع حق و
حقوق و معوقات آنان عنوان كرد.
پيش از اين به صورت رسمي اعﻼم شده بود كه مهاجرت پرستاران،
سه برابر شده است.
عقد قرارداد موقت ،ناامني شغلي و بيكار شدن به دليل ابتﻼ به
كرونا ،مولفه هايي هستند كه در زندگي كاري پرستاران بخش خصوصي تاثير دارند و همواره زنگ خطري براي آنها به
حساب ميآيند .شيوع ويروسي به نام كرونا سبب شده نياز به جامعه پرستاري نسبت به گذشته بيشتر احساس شود .در اين
روزهاي كرونايي ،از جامعه پرستاري در رسانه ملي ،مطبوعات و فضاي مجازي بارها سخن به ميان مي آيد .در همين روزها،
پرستاران بيمارستانهاي دولتي كانون توجه مردم و رسانه ها هستند ولي بخشي از اين گروه شغلي كه در بيمارستانهاي
خصوصي فعاليت ميكنند ،به دست فراموشي سپرده شده اند و روزگار سختي را سپري ميكنند.
همزمان با انتشار خبر افزايش گسترده مهاجرت پرستاران به دليل مشكﻼت ناشي از عدم پرداخت حقوق و مزايا ،علي خامنه
اي ،در روز پرستار ) ٣٠آذر( در سخناني كلي و بدون تعيين زمانبندي ،خواستار استخدام  ٣٠هزار پرستاران شد.
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بﺮخي از جﺎنبﺎختﮕﺎن كﺎدر درﻣﺎني در آبﺎن ﻣﺎه
*زرين رئيسي پرستار شركت گهر نشاط شاغل در درمانگاه منطقه معدني گل گهر در سيرجان )استان كرمان( ،بر اثر ابتﻼ
به كرونا جانباخت .روز يكشنبه  ٩آذر پس از آخرين وداع در محوطه بيمارستان دكتر غرضي سيرجان ،پيكر خانم زرين
رئيسي به خاك سپرده شد.
*سيد نعمت موسوي ،از كاركنان بخش خدمات بيمارستان وليعصر در زنجان در روز دوشنبه ١٠
آذر به علت واگير شدن به كرونا جانباخت .آقاي سيد نعمت موسوي پس از گذشت سه روز
بستري درگذشت.
*محمد رضا كريمي ،پرستار بخش جراحي و سوپروايزر بيمارستان تامين اجتماعي سقز ،در روز شنبه
 ١٥آذر ،بر اثر واگير شدن به كرونا جان خود را از دست داد.
آقاي كريمي دومين جانباخته مدافع سﻼمت در سقز است .او چند روز در بيمارستان خميني بستري
شده بود.
*حسن عصاري ،از كاركنان بخش خدمات بيمارستان  ٩دي تربت حيدريه ،در
استان خراسان به علت واگير شدن به كرونا در روز شنبه  ١٥آذر ،جانباخت .آقاي حسن عصاري در
آستانه بازنشستگي قرار داشت و روزهاي پاياني خدمت خود را سپري مي كرده است.
*شيوا فريدي پزشك نخبه كامياراني و رتبه سوم كنكور سال  ٨٩در روز شنبه  ١٥آذر ،بر اثر واگير
شدن به كرونا جانباخت .خانم شيوا فريدي در تهران مشغول كار پزشكي و خدمتگزاري به مردم بود.
*رضا حصاري ،مسئول جمع آوري و بارگيري پسماندهاي تعدادي از بيماستانهاي محل بستري بيماران
كرونا در پايتخت روز يكشنبه  ١٦آذر ،بر اثر واگير شدن به كرونا جانباخت .آقاي حصاري  ٣٧سال داشت و از يك سال قبل
در سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران مسئول جمع آوري زباله هاي بيمارستانهاي مسيح دانشوري ٥٠٥ ،ارتش و
محك بود.
*حامد مكنوني پرستار بهداري پدافند هوايي ارتش كيش در حين شيفت كاري در روز دوشنبه  ٢٤آذر،
سكته قلبي كرد و جانش را از دست داد .آقاي حامد مكنوني سابقه هيچ نوع بيماري خاصي نداشته و
چندين سال به عنوان نيروي پرستاري بهداري پدافند هوايي ارتش كيش مشغول فعاليت بود.

)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :راديو فردا ،عصر هامون ،ايلنا ،فارس ،مهر،ايسنا ،خليج فارس(
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چاﻟشهاي معلمان )آذر (٩٩

فرنگيس بايقره

دﺳتﺮﺳي نداﺷتن بﻪ ايﻨتﺮنﺖ و ﺷبكﻪ ﺷﺎد
با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا و لزوم برگزاري كﻼسهاي آنﻼين براي تحصيل دانش آموزان،
حكومت از تامين اوليه ترين نياز ميليونها دانش آوزان خوداري كرده و آنان را به حال خود رها كرده
است.
سامانه "شاد" كه نياز به اينترنت و گوشيهاي همراه هوشمند دارد ،از همان ابتدا مورد انتقاد معلمان
و فعاﻻن مدني بود .از جمله مشكﻼت آموزش مجازي مي توان به نداشتن توان مالي خانواده ها
جهت خريد گوشي هوشمند و همچنين عدم سرويس دهي مناسب شبكه اينترنت در برخي نقاط كشور ،اشاره كرد .گفتني
است بسياري از دانش آموزان ساكن مناطق روستايي به دليل عدم دسترسي به اينترنت پر سرعت مجبور هستند هر روز
مسير طوﻻني و خطرناك كوهستاني را طي كنند.
حسن الحسيني ،مسئول شبكه شاد اعﻼم كرده است كه؛  ٣و نيم ميليون
دانش آموز دسترسي به ابزار و اينترنت براي بهره مندي از شبكه شاد
ندارند و بر اين اساس  ٢١درصد كل دانشآموزان از شاد محروم هستند.
محمد رضا احمدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ،در
خصوص آمار دانش آموزان محروم كل كشور گفته است" :طبق آماري
كه آموزش و پرورش اعﻼم كرده است  ٣و نيم ميليون دانشآموز به دليل
عدم دسترسي به اينترنت يا گوشيهاي هوشمند توان استفاده از برنامه
شاد را ندارند".
رسانه هاي حكومتي به برخي از اين محروميتها پرداخته كه چند نمونه آن در ماه آذر چنين است:
*روﺳتﺎﻫﺎي خﺮاﺳﺎن جﻨوبي
در بسياري از روستاهاي استان خراسان جنوبي از جمله روستاهاي حسن آباد و محمدآباد زيركوه ،امكان دسترسي به
اينترنت و شبكه شاد وجود ندارد .اين امر مهمترين عامل ترك تحصيل دانش آموزان اين مناطق است .بر اعﻼم محمدعلي
واقعي مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبي؛ بيش از  ٣٠٠مدرسه در مناطق روستايي اين استان از دسترسي به
اينترنت محروم هستند.
*اﺳتﺎن كهﮕيلويﻪ و بويﺮاحﻤد
رئيس آموزش و پرورش عشاير كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه
بيش از  ٣هزار و  ٦٢٥دانش آموز در مناطق عشايري اين استان
مشغول به تحصيل هستند ،گفت ٨٣" :درصد اين دانش آموزان به
شبكه شاد دسترسي ندارند".
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ﻫﻤچﻨين يكي از ساكنان روستاي بورك از شهرستان مارگون گفت" :اين روستا با نزديك به هزار دانش آموز از داشتن
اينترنت محروم است".
يكي از اهالي روستاي چنار برم از شهرستان دنا نيز با اشاره به تحصيل  ٣٠٠دانش آموز در اين روستا و ناتواني آنها در
دسترسي به شبكه شاد بيان داشت :دانش آموزان براي دسترسي به اينترنت ،ضمن تحمل سرماي طاقت فرسا مجبور به
پيمايش مسيري طوﻻني به سمت ارتفاعات روستا هستند.
*اﺳتﺎن خوزﺳتﺎن
بر اساس آمارهاي رسمي در خوزستان  ١٥٣هزار دانش آموز كه در حدود  ٤٠هزار خانوار زندگي مي كنند از دسترسي به
امكانات آموزش مجازي محروم بوده و  ١٣درصد دانش آموزان اين استان از تحصيل بازمانده اند.
رستمي رئيس آموزش و پرورش رامهرمز اعﻼم كرد" :از  ٢٧هزار دانش آموز رامهرمزي دستكم  ٤هزار دانشآموز از داشتن
تلفن همراه براي ادامه تحصيل در سال جديد تحصيلي محروم هستند".
*ﺷهﺮﺳتﺎن اﻫﺮ
رئيس كميته امداد خميني در شهرستان اهر گفت" :در ايام تعطيلي مدارس دانش آموزاني هستند كه هيچ گونه دسترسي
به گوشي يا تبلت براي پيگيري تحصيل ندارند و خانواده هاي اين دانشآموزان نيز توان دريافت وام براي خريد گوشي يا
تبلت را ندارند".
*روﺳتﺎي نﺎرلي آجي ﺳو
دانشآموزان روستاي نارلي آجي سو واقع در دهستان مراوه تپه استان گلستان ،به دليل عدم سرويس دهي مناسب شبكه
اينترنت در اين منطقه و همچنين نداشتن توان مالي جهت خريد گوشي هوشمند ،از حق تحصيل محرم مانده اند .يكي از
اهالي اين روستا گفت" :دانش آموزان اين روستا كه به علت نبود اينترنت پر سرعت در اين روزهاي سرد و باراني نمي
خواهند از درس و مشق عقب بمانند ،روز ها را در باﻻي كوهها و تپه ها ميگذرانند".
*ﺷهﺮﺳتﺎن ﻓﻨوج
از هشت هزار دانش آموز روستاي فنوج ،شش هزار دانش آموز از امكانات فضاي آموزشي محرومند .شهرستان فنوج يكي از
شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان است و كارشناس فناوري و اطﻼعات اداره آموزش و پرورش اين شهرستان اعﻼم
كرده كه“ :در روستاهاي شهرستان فنوج  ٨هزار و  ٢٢٧نفر دانش آموز مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد فقط هزار
و  ٩٠٠نفر از آموزش مجازي بهره مند هستند".
معاون عمراني فرمانداري فنوج نيز عنوان كرد“ :بيش از  ٢٠٠روستا و آبادي در فنوج وجود دارد كه  ٥١درصد داراي خطوط
ارتباطي مخابراتي هستد و فقط  ٥روستا اينترنت پرسرعت دارند".
*اﺳتﺎن گلستﺎن
رئيس اداره آموزش و پرورش استان گلستان گفت ٦٤١" :نفر از مجموع هزار و  ٨٨٥دانش آموز استثنايي با نيازهاي ويژه
اين استان كه شامل  ٣٤درصد كل دانش آموزان مي شوند ،به شبكه شاد دسترسي ندارند و دليل اصلي دسترسي نداشتن
اين دانش آموزان به شبكه شاد ،ناتواني در خريد موبايل و تبلت است".
*روﺳتﺎي نﺮﻣﺎﺷيﺮ
نبود زيرساختهاي ارتباطي ،فقر و محروميت موجب شده كه  ٣٠درصد دانش آموزان شهرستان نرماشير در استان كرمان
دسترسي به شبكه شاد نداشته باشند .يكي از ساكنان اين منطقه گفت :بچه هاي ما اينجا امكانات ندارند به خصوص
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اينترنت براي وصل شدن به شبكه شاد وجود ندارد و در موارد بسيار مجبورند براي دسترسي به اينترنت به روستاهاي
اطراف و يا كوهها و تپه هاي مرتفع بروند.
*ﺷهﺮﺳتﺎن آوج
شماري از روستاهاي شهرستان آوج واقع در استان قزوين ،فاقد شبكه اينترنت بوده و دانش آموزان اين روستاها از دسترسي
به كﻼسهاي آنﻼين و تحصيل ،محروم هستند.
برخي از دانش آموزان اين روستاها براي دسترسي به اينترنت به باﻻي كوه و تپه ها مراجعه مي كنند اما با توجه به فرا
رسيدن فصل سرما ديگر نمي توانند دست به چنين اقدامي بزنند و از تحصيل بازمانده اند۔
شهرستان آوج داراي  ١٠٠روستا است كه دانش آموزان ساكن در  ٣٦روستاي آن با اين مشكل مواجه هستند۔
*روﺳتﺎﻫﺎي ﺷهﺮﺳتﺎن كوثﺮ
فرماندار شهرستان كوثر در استان اردبيل گفت :به دليل نبود زيرساختهاي ارتباطي ﻻزم دانش آموزان  ٣٩روستا و ٢١
مدرسه شهري اين منطقه از برنامه هاي شبكه آموزشي شاد محروم هستند و به اظهار بسياري از مردم و دانش آموزان
شبكه آموزشي شاد به يك شبكه ناشاد براي قشر در حال تحصيل تبديل شده است.
*روﺳتﺎي كﻤﺮه ﻣيشﻨﺎن در اﺳتﺎن لﺮﺳتﺎن
فقدان اينترنت باعث شده است تا دانش آموزان اين روستا ،از شركت در كﻼسهاي آنﻼين و ادامه تحصيل باز بمانند.
تجمع مربيان پيش دبستاني هاي ايذه
روز شنبه اول آذر ،جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه در اداره آموزش و پرورش اين شهرستان تجمع كردند.
تجمع كنندگان دليل اين تجمع را اعتراض به لغو ابﻼغها ،بﻼتكليفي تبديل وضعيت شغلي خود و عدم تمديد قرارداد
پيمانكار جهت واريز بيمه ،عنوان كردند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن حﻤﺎيتي ﺷهﺮﻫﺎي ﻣختلف ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
جمعي از معلمان حمايتي از شهرهاي مختلف روز
شنبه  ٨آذر ،مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار
پرداخت دستمزد برابر با ساير همكاران خود ،امنيت
شغلي و توقف خصوصي سازي شدند.
بنا به گزارشهاي منتشر شده در رسانه ها ،وضعيت
معلمان حمايتي نابسامان است ،در مواردي دو شيفت
تدريس مي كنند يا در مناطق عشايري هستند و ٢٤
ساعت و تمام وقت كار مي كنند ،به نقاط دوردست
فرستاده مي شوند ،ولي  ٨٠٠هزار تومان حقوق مي
گيرند كه آن هم در برخي موارد  ٦ماه تا يك سال حقوق خود را دريافت نكرده اند و در جريان تجمع چند ماه پيش اين
معلمان مقابل مجلس ،شماري از آنان از كار بيكار شدند.
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ﺗجﻤع ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن قﺮارداد كﺎر ﻣعين ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
جمعي از فرهنگيان قرارداد كار معين ،با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسﻼمي خواستار
رسيدگي به مطالبات خود شدند .در اين تجمع كه روز چهارشنبه  ١٩آذر برگزار شد ،معلمان خواهان اجراي طرح رتبه
بندي نيروهاي خدماتي ،برقراري حق سرايداري ،اضافهكار ،حق لباس و حق مسكن ،جذب و استخدام نيروهاي جديد
خدماتي ،افزايش حقوق نيروهاي خدماتي ،تبديل وضعيت شغلي از خدماتي به اداري ،قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و
زيان آور ،بهبود حقوق دريافتي نيروهاي خدماتي و همسان سازي حقوق نيروهاي خدماتي با ساير پرسنل آموزش و پرورش
و كاركنان ديگر ارگانها ،شدند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺎت ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
تعدادي از معلمان خريد خدمات سال  ٩٣به بعد در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت استخدامي خود ،در روز يكشنبه ٢٣
آذر ،مقابل مجلس تجمع كردند.
به گفته معترضان كه تعداد آنها به چند صد نفر بود ،حدود  ١٣هزار
معلم خريد خدمات از سراسر كشور ،خواهان مشخص شدن وضعيت
استخدام خود و يكسان شدن مدل قراردادها هستند .به گفته اين
گروه از معلمان ،در برخي استانها اين گروه از معلمان تنها ماهي ٣٠٠
هزار حقوق دريافت مي كنند و يك بيمه  ١٠روزه دارند؛ در حاليكه
ساعت كار آنها با معلمان رسمي تفاوتي ندارد.
معلمان حاضر در اين تجمع با اشاره به طرح "شوراي عالي انقﻼب فرهنگي" براي استخدام خود ،گفتند" :اين نهاد فرهنگي
تاكيد دارد كه براي روشن شدن وضعيت استخدامي معلمان خريد خدمات بايد ،آزمون استخدامي ماده  ٢٨برگزار شود .در
همين حال ،شورا اعﻼم كرده است كه استخدام معلمان تنها بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان انجام شود .اين در حالي است
كه سال  ٩٣كه وارد سيستم آموزشي شديم اين دانشگاه وجود نداشت".
خواسته ديگر معلمان خريد خدمات يكسان شدن قراردادهاي آنهاست .به گفته معترضان در هر استان يك مدل قرارداد
وجود دارد كه اين جفا به آنها محسوب مي شود .آنها تاكيد دارند كه آنچه برايشان مهم است تبديل قطعي وضعيت
استخدامي است تا از اين طريق از دايره كاركنان ارزان قيمت نظام آموزشي خارج شوند و وضعيت معيشتي اسفناك شان
بهبود يابد.
ﺗجﻤع ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن ﺳﺮدﺷﺖ
روز پنجشنبه  ٢٠آذر ،جمعي از فرهنگيان شهرستان سردشت ،در پي عدم واگذاري زمين و خانه اي كه از چندين سال
پيش پول براي آن پرداخت نموده اند ،مقابل فرمانداري و شركت مسكن فرهنگيان در اين شهرستان تجمع اعتراضي برگزار
كردند.
به گفته فرهنگيان؛ تعدادي از پرونده ها از سال  ١٣٨٠شروع شده اند و تا اين لحظه با گذشت  ١٩سال هيچ ساختمان يا
زميني در اختيار تعدادي از اين فرهنگيان سردشتي قرار نگرفته است .بيش از  ٤٠٠نفر از فرهنگيان سردشت براي زمين و
مسكن پول پرداخت نموده اند كه تا اين لحظه زميني در اختيار آنها قرار نگرفته است.
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ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني ايذه
روز يكشنبه  ٢٣آذر ،مربيان پيش دبستاني ايذه در ادامه اعتراض به بﻼتكليفي استخدامي و بي تفاوتي مسئوﻻن ذيربط شهر،
استان و كشور براي باري ديگر دست به تجمع در اداره آموزش و پرورش اين شهر در استان خوزستان زدند.
يكي از حاضران در اين تجمع گفت :تﻼش در جهت ناديده گرفتن و حذف ما سياسي است .اين كه با جا به جايي يك
نماينده ،يك تيم جديد در رأس كار مي آيد و برنامه هاي گروه پيشين را ناديده مي گيرد ،بيشتر از آنكه يك لجاجت
سياسي باشد ،بازي با زندگي آدمهايي مثل ماست .چرا اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان براي بررسي مشكﻼت ما
يك بازرس به ايذه نمي فرستد؟ چرا آموزش و پرورش ايذه ليست اشخاص جذب شده را رسانه اي نميكند؟
يكي ديگر از اين مربيان معترض گفت :ما كوتاه بيا نيستيم .تا حصول نتيجه نهايي ،به تﻼشهاي خود ادامه خواهيم داد .ما
در اين مدت كم تحقير نشده ايم .از مراجعات مكرر به اداره كل با هر وسيله ممكن ،مثل نيسان و وانت بگير تا مورد تمسخر
قرار گرفتن ما براي رسيدن به مطالباتمان.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺎت آﻣوزﺷي يزد
روز يكشنبه  ٣٠آذر ،برخي از معلمان خريد خدمات آموزشي يزد براي دومين روز متوالي در مقابل استانداري اين استان
تجمع كردند .معلمان حمايتي مي گويند تا به چهار خواسته قانوني خود نرسند ،به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
معلمان خريد خدمات خواستار اجراي صحيح شيوه نامه ،تسويه حقوق سال تحصيلي گذشته و جاري ،تعامل مسئوﻻن
استاني با شوراي عالي انقﻼب فرهنگي و اصﻼح مصوبه اخير و رايزني با نمايندگان استان در مجلس براي بررسي جدي طرح
استخدامي در كميسيون آموزش با دوره دانشگاه فرهنگيان و آزمون دوره هستند.
رونﻤﺎيي از ارزان ﺗﺮين نيﺮوي كﺎر كشور
هواخواهان اقتصاد آزاد معتقدند كه نيروي كار ارزان قيمت محصولِ رشد
فناوري ،برهم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار كار ،باﻻ رفتن
هزينه هاي توليد كاﻻ )آموزشي ،فرهنگي ،صنعتي و…( و مناسبات
مربوط به تعيين سطح عمومي دستمزدهاست .بر اساس ارزيابي آنها در
مواقعي كه اقتصاد يك كشور با رشدهاي منفي مستمر ،تورمهاي باﻻ،
كاهش ارزش پول ملي مواجه است ،چارهاي جز ارزان قيمت نگه داشتن
نيروي كار نيست .از اين ديدگاه ،دولت براي تامين نيازهاي استخدامي خود در حوزه توليد كاﻻهاي عمومي ،بايد با استخدام
محدود نيرو ،تعديل نيرو ،سپردن مديريت نيروها به شركتهاي واسطه و انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت ،هزينه هاي خود را
كاهش دهد .به اين واسطه بودجه مرتبط با وضعيت اين نيروها بايد به گونه اي تعريف شود كه هزينه هاي دولت افزايش
نيابند.
در مقابل؛ مخالفان اين ديدگاه معتقدند كه اگر دولت بخواهد مصارف بودجه اي مرتبط با نيروي كار را با كاهش دستمزد
آنها ،محدود كردن شمار استخدامها ،تعديل نيرو ،باز كردن پاي واسطه ها براي مديريت هزينه هاي نيروهاي انساني به نام
"مشاركت بخش خصوصي" عملياتي كند ،نارضايتي به بار مي آيد و خيلي زود هزينه هاي اداره يك بخش به دليل بي
انگيزگي كاركنان افزايش مييايد .بر اين اساس ،اگر در حوزه آموزش كه يك كاﻻي عمومي محسوب ميشود و تامين آن از
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جمله تعهدات حاكميتي است ،شاهد كاهش انگيزه نيروي كار باشيم ،كيفيت كار به شدت افت مي كند و محصول نهايي
آموزش يعني "علم دانش آموز" پوچ و بي ارزش ميشود .در نتيجه دولت بايد در آينده هزينه هاي بيشتري بابت بازآموزي
دانش آموزان و آسيبهاي اجتماعي ناشي از كم سوادي آنها پرداخت كند .به اين واسطه ،يك تعهد حاكميتي در سايه
فرسايش نيروي انساني با سقوط اعتبار اجتماعي خود مواجه مي شود .به همين دليل ،با اضمحﻼل "سرمايه اجتماعي"
مواجه مي شويم.
پيام عابدي در گزارشي كه بخشهايي از آن را خوانديد ،مي نويسد؛ در اين شرايط ،معلمان به عنوان بنيان نظام آموزشي از
بي توجهي به جايگاه فرهنگي و اجتماعي خود در رنج هستند .آنها بارها از شيوه هاي مختلف ،اعتراض خود را به وزارت
آموزش و پرورش اعﻼم كرده اند .در اين ميان "معلمان خريد خدمات آموزشي" سال  ٩٣به بعد ،كه در حال حاضر
تعدادشان به بيشتر از  ١٣هزار نفر در سراسر كشور مي رسد ،بيش از همه در رنج هستند و ارزان ترين نيروي كار كشور
محسوب مي شوند .گزارشهايي وجود دارد كه دستمزد آنها در تعدادي از استانها در سال  ٩٩به  ٣٠٠تا  ٤٠٠هزار تومان
است؛ يعني كمتر از  ١٥درصدِ متوسط دستمزد كارگران در سال  .٩٩در چنين شرايطي معلمان ظرف روزهاي گذشته
اعتراضاتي به وضع خود داشتند؛ از تجمع مقابل مجلس گرفته تا حاضر نشدن در كﻼسهاي مجازي در تعدادي از شهرها.
ﺗﺮك ﺗﺤصيل دانش آﻣوز ابتدايي
كوروش مودت ،مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص
آمار دانش آموزان خوزستاني كه ترك تحصيل كرده اند ،گفت :در ميان
دانش آموزان ترك تحصيلي هم از ميان  ٩هزار دانشآموز ،تعداد  ٤هزار و
 ٥٠٠نفر به تحصيل باز گشتهاند .بازماندگي از تحصيل و ترك تحصيل
عوامل متعددي دارد و هميشه علت آن عدم دسترسي به تجهيزات نيست،
به عنوان مثال شرايط فرهنگي ،صعبالعبور بودن مسيرها از خانه به مدرسه
و  ...در اين مورد تاثيرگذار است.
وي با اشاره به آمار باﻻي بازماندگي از تحصيل دختران به نسبت پسران
گفت :بيشترين آمار بازماندگي از تحصيل در ميان دختران است .حسنعلي
اصغري ،مديركل آموزش و پرورش استان قزوين اعﻼم كرد ٢٣" :هزار دانش
آموز در استان قزوين در معرض ترك تحصيل قرار دارند .وي دليل اصلي
ترك تحصيل در مناطق محروم و حاشيه نشين استان را كمبود مدرسه و
فضاي آموزشي دانست و ادامه داد" :به جز اين كمبود ،حدود  ٢٣درصد
مدارس ما در كل استان فرسوده هستند و نياز به بازسازي و بهسازي دارند".
در گزارشي ديگر ،معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت" :طي امسال طبق بررسيهاي
صورت گرفته  ٢٤٤دانش آموز ابتدايي در اين استان تحصيل را ترك كردند".
)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :كانال صنفي معلمان ايران ،ايرنا ،ايسنا ،ايلنا ،موكريان ،تجارت نيوز ،هرانا و
پيام(
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دانشگاه در ماهی که گذشت )آذر (٩٩
كامران عالمي نژاد

دانشجويﺎن خواﺳتﺎر ﺗعطيلي يك ﻫفتﻪ اي دانشﮕﺎه و ﺗعويق اﻣتﺤﺎنﺎت ﺷدند
جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران روز دوشنبه  ٣آذر ،در نامه به معاون آموزشي و
تحصيﻼت تكميلي دانشگاه خواستار تعطيلي يك هفته اي دانشگاه و تعويق امتحانات
شدند.
قسمتهايي از متن نامه به اين شرح است؛
با توجه به برگزاري غيرحضوري كﻼسها در شرايط همه گيري بحران كرونا ،اكثر دروس
بنا به سياست درست ارزيابي مستمر ،بخش فعاليت كﻼسي و مستمر را به طور قابل توحهي گسترش داده اند؛ از طرفي بنا
به بازخورد گروههاي مختلف دانشجويان ،يكي بودن محيط كار و تحصيل در خانه و يكنواختي در شرايطي كه تعامل با
ديگران و تفريحي وجود ندارد ،موجب كاهش بازدهي ،خستگي ذهني و از بين رفتن بخشي از انگيزه براي تﻼش و يادگيري
شده است.
در گفتگو با اساتيد نيز آنها تجربه هاي مشابهي را بيان كرده اند كه تجميع همه آنها افت كيفيت يادگيري ياددهي را به
همراه خواهد داشت .اين در حالي است كه با ثبت نام ديرهنگام وروديهاي  ٩٩دانشگاه ،ترم بعدي از  ٢اسفند شروع خواهد
ﻼ سه هفته در بهمن ماه براي وروديهاي باﻻتر برنامه آموزش تعريف شده است .نويسندگان اين نامه تقاضا دارند كه
شد و عم ً
ﻼ هفته سوم آذرماه( تعطيل اعﻼم
با توجه به شرايط پيش آمده ،ترم دانشگاه تا  ٢اسفند ماه تمديد شود و يك هفته )مث ً
شود .از طرفي فرصت كافي براي انجام تكاليف درسي با فشردگي كمتر براي دانشجويان ايجاد شود.
بﺎزداﺷﺖ الهﺎم صﻤيﻤي ﺗوﺳط نيﺮوﻫﺎي اﻣﻨيتي
الهام صميمي ،دانشجوي انسان شناسي دانشگاه تهران ،كه پيش از اين
منزلش توسط نيروهاي امنيتي مورد تفتيش قرار گرفته بود ،روز سه
شنبه  ٤آذر ،توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد .عﻼوه بر بازجويي
اين فعال دانشجويي در اوين ،چندين جلسه بازجويي وي در مكاني
غيررسمي و غير قانوني )خانه امن ضابطان( در خيابان لبافي نژاد تهران
صورت گرفته است.
در پي مقاومت او براي مراجعه به مكان مورد نظر و ادامه بازجويي،
ماموران امنيتي اقدام به تهديد مكرر او و خانواده اش كردند .پس از
آخرين تماس نيروهاي امنيتي و آزار و اذيت خانواده او ،اين فعال دانشجويي تحت فشار قرار گرفته كه به زندان اوين مراجعه
كند و با مراجعه به زندان اوين ،نيروهاي امنيتي وي را بازداشت مي كنند.
يادآوري مي شود كه نيمه شب  ٢٥مهر ماه ماموران امنيتي به خانه الهام صميمي ،يورش بردند و كتابها ،لوازم شخصي و
وسايل الكترونيكي از جمله موبايل و لپ تاپ وي و ديگر افراد ساكن در منزل از جمله وسايل بستگان و مهمانهاي او را
ربودند.
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ﺗجﻤع اعتﺮاضي دانشجويﺎن علوم پزﺷكي ﻫﻤدان
دانشجويان علوم پزشكي همدان براي اعتراض به سوء مديريت و
ناكارآمدي كادر معاونت و تغيير در نحوه برگزاري امتحانات اين دانشگاه
روز چهارشنبه  ٥آذر ،داخل ساختمان و محوطه اين دانشگاه تجمع
اعتراضي برگزار كردند.
روز سه شنبه  ٤آذر دانشگاه علوم پزشكي همدان با صدور اطﻼعيه اي
از اختصاص دادن زمان محدود براي هر سوال در امتحانات خبر داد .در
اين اطﻼعيه گفته شده به دليل افزايش ضريب امنيت آزمونهاي
الكترونيك از تاريح  ٤آذر سال جاري به بعد زمان اختصاص داده شده به آزمون به جاي كل سواﻻت به هر سوال است .اين
موضوع باعث نارضايتي و اعتراض دانشجويان شد؛ چرا كه ممكن است مدت زمان هر سوال با سوال ديگر متفاوت باشد و يا
دانشجويي بخواهد سوالي را آخر از همه جواب بدهد.
درگذﺷﺖ دكتﺮ ﻣﺤﻤد ﻣلكي ،اولين رييﺲ دانشﮕﺎه ﺗهﺮان بعد از انقﻼب
دكتر محمد ملكي ،اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقﻼب سال ٥٧
و از چهره هاي مخالف حكومت جمهوري اسﻼمي بود.
محمد ملكي  ٨٧سال داشت و سالها با بيماريهاي سرطان و ديابت
دست و پنجه نرم كرد.
عمار ملكي در تويتر خود نوشت" :چراغ خانه خاموش شد ،حسرت
ديدار ابدي گشت .هنوز سر از سوگ مادر برنداشته بوديم كه پدرم،
جان و جانان جدامانده من ،درگذشت .مبارز خستگي ناپذير راه آزادي
و ياور آزادي خواهان ايران به آرامش ابدي رسيد "...آقاي ملكي در سالهاي گذشته و به ويژه از سال  ١٣٨٨كه انتخابات
جنجالي رياست جمهوري به اعتراضات گسترده منتهي شد بارها بازداشت و روانه زندان شد.
او در سالهاي گذشته ممنوع الخروج بود و بارها به ممانعت از سفرش به خارج براي ديدار با فرزندانش در كانادا و هلند
اعتراض كرد.آقاي ملكي همچنين يكي از ١٤نفري بود كه در خرداد ماه سال  ١٣٩٨با امضاي نامه اي خواستار استعفا رهبر
ايران و گذر از جمهوري اسﻼمي شدند.
درآﻣد  ٢٠٠ﻣيليﺎردي ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨجش آﻣوزش كشور
ﻫزيﻨﻪ آزﻣونهﺎي ﺳﺮاﺳﺮي در ﺳﺎل جديد  ٥٠درصد اﻓزايش داﺷتﻪ و اين اﻣﺮ
بﺎعث اعتﺮاض داوطلبﺎن ﺷده و آنهﺎ خواﺳتﺎر كﺎﻫش اين ﻫزيﻨﻪ ﺷدند.
مجري برگزاري آزمونها در كشور دو نهاد سازمان سنجش و مركز سنجش آموزش
پزشكي هستند .سازمان سنجش همه آزمونهاي كشور از دانشگاهي ،غيردانشگاهي و
استخدامي را برگزار ميكند ،مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليت برگزاري
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آزمونهاي پزشكي و مرتبط با اين گروه را بر عهده دارد .شواهد نشان مي دهد كه جامعه آماري كه در آزمونهاي مركز
سنجش آموزش پزشكي ثبت نام مي كنند بسيار محدود است و به حدود  ١٥٠هزار نفر در مجموع مي رسد.
سه آزمون پرجمعيت كشور شامل آزمونهاي سراسري ،كارشناسي ارشد و دكتري هستند .هزينه ثبت نام در آزمون سراسري
 ٥٤هزار تومان اعﻼم شده است در حالي كه سال گذشته  ٣٧هزار تومان بود .در سال گذشته يك ميليون و  ٣٠٠هزار نفر
در اين آزمون ثبتنام كردند اگر امسال حداقل يك ميليون نفر در آزمون ثبت نام كنند ،درآمد حاصل از آزمون سراسري
حداقل  ٥٤ميليارد تومان خواهد بود.
هزينه آزمون كارشناسي ارشد  ٩٠هزار تومان در نظر گرفته شده در حالي كه هزينه اين آزمون در سال گذشته  ٦١هزار
تومان بوده است .اگر مانند سال گذشته حدود  ٧٠٠هزار نفر در اين آزمون شركت كنند درآمد سازمان سنجش آموزش
كشور از اين آزمون به حداقل  ٦٣ميليارد تومان ميرسد.
داوطلبان براي آزمون دوره دكتري نيز بايد  ١٥٠هزار تومان پرداخت كنند ،تاكنون در اين آزمون  ١٤٠هزار نفر ثبتنام
كردهاند كه پيشبيني ميشود تا پايان مهلت ثبت نام به حدود  ١٨٠هزار نفر سال گذشته برسد .هزينه ثبت نام در اين
آزمون در سال  ١٠٠ ،٩٩هزار تومان بود .درآمد حاصل از اين آزمون در سال جاري با احتساب آمار ثبت نامي كنوني به ٢١
ميليارد تومان ميرسد.
در اين ميان آزمون استخدامي نيز يكي از آزمونهاي پرجمعيت است .در سال  ٩٩تعداد  ٥٦٠هزار نفر شركت كردند ،اگر در
نوبت بعدي اين آزمون همين تعداد ثبت نام كنند ،با هزينه  ٩٠هزار توماني ثبت نام ،درآمد ناشي از آن به  ٥٠ميليارد
تومان خواهد رسيد.
ثبت نام آزمون دوره كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور نيز از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود.
بيش از  ٤٧هزار نفر در اين آزمون با هزينه  ٩٥هزار تومان ثبت نام كرده اند كه با اين وجود درآمد  ٤ميليارد و ٤٦٥
ميليون توماني براي سازمان سنجش آموزش كشور به همراه خواهد داشت.
سازمان سنجش آموزش كشور مسئوليت برگزاري آزمونهاي كارداني پيوسته ،كارداني به كارشناسي ناپيوسته ،زبان
انگليسي پيشرفته ،آزمون عملي رشته هاي خاص نظير تربيت بدني و هنر را نيز بر عهده دارد كه درآمد حاصل از اين
آزمونها نيز قابل توجه هستند .با يك حساب سرانگشتي ساده مي توان دريافت كه درآمد سازمان سنجش از برگزاري چند
آزمون ذكر شده به غير از آزمونهايي كه حساب نشدند به حدود  ٢٠٠ميليارد تومان مي رسد.
بيﺎنيﻪ ﻣشتﺮك بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ  ١٦آذر؛ دانشﮕﺎه زنده اﺳﺖ
گروههايي از دانشجويان و فارغالتحصيﻼن بيكار ،تشكلها كارگري،
ورزشكاران و فعاﻻن دفاع از حقوق كودكان كه در مجموع  ٢٠جريان
را شامل مي شود ،به مناسبت  ١٦آذر سال  ٩٩بيانيه مشتركي را
صادر كردند كه در زير قسمتهايي از آن را مي خوانيد:
تاريخ مبارزات دانشجويان در ايران همانند ساير جنبشهاي اعتراضي
جامعه ،طي  ٤٢سال گذشته مملو از سركوب ،قتل ،كشتار ،زندان و
شكنجه و تبعيد دانشجويان معترض و آزاديخواه توسط حاكميت بوده است .كشتار فجيع دانشجويان و اساتيد خﻼف جريان،
سكوﻻر ،چپگرا و آزاديخواه در دانشگاهها در جريان اقدام جنايتكارانه پاكسازي دانشگاهها تحت نام "انقﻼب فرهنگي" در
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سالهاي  ١٣٥٩تا  ،١٣٦٢كشتار دانشجويان و از بام ساختمانها پرت كردن آنان در جريان كوي دانشگاه در تير ماه سال ،٧٨
مقاطعي در تاريخ مبارزات دانشجويان است كه توسط حاكميت به اين جنبش مبارزاتي خون پاشيده شده است.
دانشجويان همواره بخشي از كل جنبش اعتراضي بوده و در ميدان مبارزه عليه سركوب ،واپسگرايي ،تبعيض به هر شكل آن،
استثمار ،فقر ،گرسنگي ،بيكاري ،زندان و شكنجه و اعدام نقش برجسته داشته اند.
در مبارزات عليه وضعيت موجود در كنار بخشهاي ديگر جامعه ازجمله مبارزات و اعتراضات و اعتصابات كارگران فعال بوده و
به ويژه با براه انداختن اعتصاب و تحصن در حمايت از اعتصاب قدرتمند كارگران هفت تپه و فوﻻد اهواز با شعار "فرزند
كارگرانيم ،كنارشان مي مانيم" در سال  ،٩٧اين همبستگي را بارها اعﻼم كرده اند.
دانشجويان از جمله بخشهاي فعال در خيزش آبان  ٩٨و رخدادهاي سياسي و اجتماعي بعد از آن بوده اند .سالي كه اگر
بخواهيم يك نام مناسب براي آن انتخاب كنيم ،ميتوانيم از عناوين شورانگيز و پر افتخاري ياد كنيم؛ سال مبارزه عليه
سركوب ،عليه نابرابري ،عليه جنايت ،عليه فقر و گراني و بيكاري ،عليه بي حقوقي چندين ميليون انساني كه برخاستند و
تغيير كل وضعيت ضدانساني موجود را فرياد زدند و مطالبه كردند.
پس از آن و با توجه به خيل خون عزيزانمان در خيابان بود كه دانشجويان مدافع برابري ،سكوﻻريسم ،مدرنيسم ،انسانيت و
آزادي ١٦ ،آذر را بدل به صحنه دادخواهي آن كردند؛ همگام با خانواده هاي جانباختگان آبان از نيزارهاي ماهشهر تا
خيابانهاي تهران ،از شيراز و اصفهان و تبريز و اروميه و سنندج و كرمانشاه تا زاهدان و بندرعباس تا اهواز و مشهد و  ...همه
و همه را مرور كردند و گفتند" :آبان ادامه دارد".
ما دانشجويان ،كارگران ،معلمان ،پرستاران و همه مردم تحت ستم و آسيب ديده ،پاي حرف آبان مان مانديم و حرف آخر را
همان اول زديم" :تغيير ريشه اي در تمام مناسبات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي؛ فورا و بدون هيچ تخفيفي".
پس از آبان  ٩٨ديگر اوضاع متفاوت تر بود ،در دانشگاهها نه بسيج و حراست و كميته هاي انضباطي كنترل سابق را داشتند
و دارند و نه در جامعه توپ و موشك و تانك و مسلسل مي توانست رعب و وحشت مطلوب حافظان نظم موجود را تامين
كند .در جامعه پاسخ به تشديد سركوبها را ديگر با شعار "توپ تانك مسلسل ،هرگز اثر ندارد" داده بودند .اين را پيشروي
روزانه جامعه معترض مي گويد؛ اين را حضور دائم دانشجويان مستقل از حاكميت در دانشگاهها مي گويند.
ما اعﻼم مي كنيم در تداوم روند اشاره شده و در راستاي هرچه بيشتر قدرتمندتر كردن مبارزات توده اي ،فراخوان  ١٦آذر
امسال ،چيزي جز ادامه مبارزات سراسري دانشجويان ،گروههاي محله اي ،كارگري ،زنان ،فعاﻻن محيط زيست ،معلمان،
دانش آموزان و … نيست .همانطور كه تا كنون در هر تحرك و جنبش اجتماعي حاضر بوده ايم ،تمام وقايع پيش رو را نيز
با حضور اعتراضي خودمان به سكويي براي پرواز آزادي خواهي در آسمان سياسي كشور تبديل خواهيم كرد و در اين راه پر
فراز و نشيب نشان خواهيم داد كه نه سركوب ،نه جنايت ،نه اعدام ،نه بازداشت ،نه شكنجه ،نه احكام سنگين و وثيقه و نه
شيوع كرونا و نه هيچ عامل ديگري نميتواند ما را از پيشبرد مبارزاتمان براي برخورداري از زندگي آزاد و برابر باز دارد.
ﺗجﻤع دانشجويﺎن دكتﺮي دانشﮕﺎه ﺗهﺮان
شماري از دانشجويان دكتري ساكن خوابگاههاي متاهلي دانشگاه تهران روز يكشنبه  ١٦آذر ،با حضور در ساختمان  ١٦آذر
به تصميم دانشگاه مبني بر تخليه خوابگاهها براي دانشجويان داراي سنوات غير مجاز تجمع كردند و خواستار تجديد نظر
دانشگاه در اسكان اين دانشجويان در خوابگاههاي متاهلي شدند.
به گفته يكي از دانشجويان معترض“ :دانشگاه تهران اعﻼم كرده است دانشجو بر اساس سنوات مجاز سه سال مي تواند در
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خوابگاه اسكان داشته باشد البته صندوق رفاه
دانشجويان نيز تاكيد كرده است كه اگر سنوات مجاز
دانشجويان دكتري از سه سال بيشتر شد بايد چند
برابر جريمه پرداخت كند”.
وي ادامه داد“ :دانشجويان دكتري كه در خوابگاه
متاهلي هستند سنوات مجازشان به صورت متعدد
يك ماه تا يك و حتي سه سال هم تمام شده است
اعتراض ما اين است كه دوره كرونا را جز سنوات
مجاز حساب نكنند و دانشگاه همياري را با دانشجويان داشته باشد .بر فرض مثال دانشجويي بر اساس مشكﻼتي نتوانست
تخليه كند جريمه هاي او را صندوق رفاه تقبل مي كند بنابراين دليلي براي اعمال فشار به دانشجو نيست”.
ﺗجﻤع دو روزه كﺎركﻨﺎن و اعضﺎي ﻫيأت علﻤي دانشﮕﺎه آزاد ﻣﺎﻫشهﺮ
دوشنبه  ١٧آذر ،كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد ماهشهر براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق آبان ماه و
معوقات  ٦ماهه اول امسال براي دومين روز متوالي در محل كارشان تجمع كردند.
يكي از اعضاي هيات علمي در اين باره گفت" :عليرغم تجمع دو روزه و درخواست دريافت حقوق و مطالبات تاكنون هيچ
پاسخي به درخواستهاي ما داده نشده است.
نقض ﻣﺤدوديتهﺎي كﺮونﺎيي ﺗوﺳط دانشﮕﺎه علوم پزﺷكي اراك
در حﺎلي كﻪ ستاد ملي كرونا با توجه وضعيت همه گيري گسترده كرونا محدويتهاي شديدي در كشور اعمال كرده تا از اول
آذر اجرا شوند ،اما بر اساس اطﻼعات به دست آمده ،برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي از جمله دانشگاه علوم پزشكي اراك
كه تحت مديريت وزارت بهداشت نيز هستند ،با اعﻼم فراخواني در اواسط ماه آذر براي دانشجويان خود جهت حضور در
كﻼسهاي عملي دانشگاه ،محدوديتهاي اعمال شده توسط خود را نقض كردهاند.
واكسن ﻫﻤﮕﺎني و رايﮕﺎن ،ﻣطﺎلبﻪ ﻓوري و عﻤوﻣي ﻣﺮدم اﺳﺖ!
گروههايي از فعاﻻن كارگري ،دانشجويي ،بيكاران ،و فعاﻻن حقوق كودك در بيانيه
مشتركي ،بر حق دسترسي رايگان و همگاني به واكسن كرونا تاكيد كرده و نسبت به
»تحميل واكسن نامرغوب كروناي ساخت نهادهاي امنيتي« هشدار داده اند.
 ٣٠گروه امضا كننده اين بيانيه كه در ميان آنها تشكلهاي كارگري و دانشجويي
و …از نقاط مختلف ايران از تهران تا كردستان ،اصفهان و مازندران قرار دارند ،در
بيانيه خود نوشته اند همه گيري كرونا يك مشكل جهاني است ،اما در ايران پنهان
كاري مسئوﻻن و بي توجهي آنان به وضعيت مردم مشكﻼت را دو چندان كرده
است.
بيانيه با اشاره به اين واقعيت كه در بسياري از كشورها رايگان بودن واكسنهاي تست
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شده كرونا براي عموم مردم تضمين شده است ،به اظهارات مقامات وزارت بهداشت رجوع داده و نتيجه گرفته اند كه
حكومت ايران به بهانه كمبود بودجه ،مقداري واكسن »فايزر« و »مدرنا« به مبلغ  ٥٠ميليون دﻻر خريداري كرده كه عمﻼ
براي سران ،وابستگان و مقامات رده باﻻ در نظر گرفته شده و قرار است عموم مردم از »واكسن ساخت داخل« استفاده
كنند.
همچنين در اين بيانيه آمده است» :اين تصميم ،معنايش چيزي جز تامين سﻼمت براي سران و مديران رده باﻻ و وابستگان
به حكومت و البته بيتوجهي به سﻼمت عموم جامعه نيست؛ اين در حالي است كه بودجه اين خريد از واكسنهاي ساخت
خارج از كشور ،تماما از منابع عمومي كشور تامين ميشود .در مملكتي كه هر ساله هزاران ميليارد تومان از بودجه عمومي
به نهادها و موسسات بيخاصيت و حتي مضر براي مردم اختصاص داده شده است ،هيچ بهانه و توجيهي براي تحميل تامين
سﻼمت عمومي ،با هزينه خود مردم قابل قبول نخواهد بود ... .سران حكومت بايد از پند و اندرز با نيت تحميل واكسن
نامرغوب كروناي ساخت نهادهاي امنيتي به مردم خودداري كنند .استفاده از هر داروي فاقد تاييديه سازمان بهداشت
جهاني ،اقدام براي تهديد سﻼمت جامعه مي باشد و حكومت وظيفه دارد اقدام به خريد واكسن از شركتهايي نظير »فايزر« و
»مدرنا« كرده و واكسيناسيون مجاني و همگاني را شروع كنند«.
ﺗجﻤع دانشجويﺎن دانشﮕﺎه علوم پزﺷكي يﺎﺳوج
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد روز شنبه  ٢٩آذر ،در اعتراض به تصميمات آموزشي در
دانشكده پزشكي اين دانشگاه در ياسوج تجمع كردند و خواستار
اصﻼح روند آموزشي دانشگاه در طول  ٩ماهه گذشته شدند و
همچنين بيان كردند به چه دليل با وجود همه گيري ويروس كرونا
بايد امتحانات به شكل حضوري برگزار شود .دانشجويان همچنين
شعارهاي تندي را عليه مسئوﻻن دانشگاه مطرح كردند .در خاتمه
دانشجويان معترض بيانيه اي را قرائت كردند و خواسته هاي خود را
اعﻼم كردند .بر اساس اين بيانيه دانشجويان خواستار »تضمين
امنيت رواني و فراهم آوردن امكانات ﻻزم در جهت سﻼمت جسمي
دانشجويان در مقوله مبارزه با كرونا« شدند .آنان خواستار اين شدند
كه »تضمين محكم ،مكتوب و صريح براي حفظ امنيت آموزشي
گروههايي كه در حال گذراندن بخش زنان هستند و يا آن را به اتمام رساندند كه در گروه  ٩٤و چه در گروه .«٩٥
)منابع براي تهيه اين مجموعه :آنا ،مهر ،همشهري آنﻼين ،ايسنا ،عصر جنوب ،راديو زمانه ،كبنا نيوز ،خبرنامه دانشجويان
ايران ،راديو فردا(

کمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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زنان در مسير رهايی )آذر (٩٩

اسد طاهري

بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ روز جهﺎني ﻣبﺎرزه بﺎ خشونﺖ بﺮ زنﺎن
نﻪ بﻪ ﻣﺎلكيﺖ بﺮ بدن زن!

از سال  ٢٥ ،١٩٨١نوامبر به عنوان روز جهاني رفع خشونت عليه زنان برگزيده شدهاست.
در جهاني كه نظام طبقاتي حاكم و همه چيز به كاﻻ تبديل شده ،جنسيت زن كه توسط مرد كنترل مي شود نيز مثل كاﻻ
است و از طريق اشاعه فرهنگ پدرساﻻرانه تقويت و در تار و پود جامعه رسوخ مي كند .در سيستم پدر/مردساﻻرانه ،چه
دركشورهايي كه بنيادگرايان مذهبي در قدرت اند و چه در كشورهايي كه ادعاي »مدرن« بودن را دارند ،ستم بر زن در
ساختارشان بافته شده است .با همه گيري ويروس كرونا ،بيش از گذشته اين حقيقت برجسته شده كه زنان در سراسر جهان
در برابر سيستمي كه امتياز دهي به مردان يكي از پايه هاي سيستم ستم و استثمارشان را تشكيل مي دهد ،هم سرنوشت
اند .روايتهاي تكان دهنده زنان از هر هر رنگ و پوستي و از هر قشر ،طبقه ،مليتي نشان مي دهد كه خشونت و تجاوز در
مورد زنان همه گير شده است .اخبار قتل زنان تحت عنوان »ناموس« و يا »عشق« هر روز در رسانه ها پوشش داده مي
شود.
زنانه شدن فقر بار ديگر اين حقيقت انكارناشدني را نمايان ساخته كه
مالكيت مرد بر بدن زن بخشي جدا ناپذير از جامعه طبقاتي است .همين
واقعيت پايه وحدت زنان درسراسر جهان براي مبارزه مشترك عليه
بنيادهاي ستم و استثمار را تشكيل داده و آنان را در يك صف قرار مي
دهد.
در قوانين رژيم ايران مواردي در نظر گرفته شده تا افرادي كه مرتكب
"قتلهاي ناموسي" مي شوند از مجازاتهاي سنگين معاف شوند.
سال  ١٣٩٩يكي از خونبارترين سالها عليه جان و امنيت زنان در ايران است .عدم ثبات مالي ،از دست دادن شغل ،افزايش
خشونتهاي خانگي در دوران اپيدمي كرونا ،شدتگيري بازداشت و پرونده سازيهاي امنيتي عليه زنان ،افزايش سريالي زن
كُشي و لوايح پر ابهام كوتاه سازي دست زنان از حق طﻼق ،سالي بسيار فاجعه بار را رقم زده است.
به عنوان نمونه:
روز يكشنبه  ٢آذر ،يك دختر نوجوان با نام روژين خدري در پي ضرب و شتم توسط پدرش اقدام به خودكشي كرد.
سرگل حبيبي ،زن  ٣١ساله سنندجي و مادر دو كودك خردسال به دﻻيل ناموسي توسط دو برادر خود سربريده شد .او در
شامگاه روز شنبه  ٨آذر به دليل ارتباط با يك مرد جوان توسط كﻼنتري  ١٥سنندج بازداشت و به اين كﻼنتري منتقل مي
شود .در همان شب ،همسر سرگل حبيبي با خانواده وي تماس گرفته و از آنها ميخواهد براي تحويل گرفتن دخترشان به
كﻼنتري مراجعه كنند.
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قاضي كشيك بدون هرگونه مﻼحظه نسبت به عدم امنيت جاني سرگل ،ساعات  ٣بامداد وي را به برادرهايش تحويل داده و
آنها نيز پس از تحويل خواهر در حدود يك ساعات بعد وي را به محلي در چند كيلومتري سنندج برده و به طرز فجيعي به
قتل مي رسانند.
روز يكشنبه  ٩آذر ،يك زن  ٢٢ساله در روستاي "ذوالفقار" از توابع
بخش دشت عباس دهلران به دست برادر خود خفه شد .علت قتل او را
هم »اختﻼفات خانوادگي« عنوان شده است.
روز جمعه  ١٤آذر ،يك زن  ٣٥ساله در مشهد توسط همسر  ٤٠ساله
اش با ضربات چاقو به قتل رسيد .متهم پس از بازداشت اختﻼفات
خانوادگي را عامل اين جنايت عنوان كرد.
روز دوشنبه  ١٧آذر ،خانم وفا عبداﷲ زاده  ٤٣ساله ،شهروند سردشت
در استان آذربايجان غربي ،متولد  ،١٣٦٠مادر و سرپرست  ٢فرزند به
دست برادرانش با "انگيزه ناموسي" به قتل رسيد.
روز يكشنبه  ٢٣آذر ،در بخش گهواره شهرستان داﻻهو در استان كرمانشاه ،زن جوان  ٢٦ساله زير ضربات مشت و لگد
همسر  ٣٠ساله اش ،دچار تشنج شد و سپس جان باخت.
يادآوري مي شود كه رتبه شكاف جنسيتي جمهوري اسﻼمي در ميان  ١٥٣كشور جهان ١٤٨ ،است.
ثبﺖ ازدواج  ٧٣٢٣دختﺮبچﻪ در بهﺎر اﻣسﺎل

ازدواج اجباري و زود هنگام دختران كه اغلب ريشه در فقر مالي
و فقر فرهنگي نظير حفظ شرف و ناموس و ممانعت از رابطه
دختران با مردان بيگانه دارد و معموﻻ در مناطق محروم و
حاشيه اي صورت مي گيرد ،روزانه دهها قرباني بجا مي گذارد.
اين دختران نا اميد ازهر نوع حمايتي در اعتراض نا آگاهانه به
وضع موجود دست به خودكشي مي زنند .اين معضل اجتماعي
ازمصاديق بارز خشونت عليه زنان و در زمره خشونتهاي ناموسي
محسوب مي شود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران ،در بهار سال جاري بيش از  ٧هزار ازدواج دختر بچه  ١٠تا  ١٤ساله و يك
ازدواج دختر بچه كمتر از  ١٠سال به ثبت رسيده است.
راه طوﻻني ﺗﺎ رﻓع كﺎﻣل ﺗبعيض و خشونﺖ عليﻪ زنﺎن

در حالي كه زنان تنها صاحب  ٢٠درصد ثروت جهان اند ٦١ ،در توليد كنندگان غذا هستند .هنوز كمتر از  ٢٤درصد مديران
در رده هاى باﻻىي سياست در كشورهاي جهان زنان هستند در حالي كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند.
بيش از ٤٠٠ميليون زن درجهان در كشاورزي كار مي كنند و تنها  ٢١درصد مالكان زمينهاي كشاورزي زنان هستند.
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بررسي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( نشان مي دهد كه مالكيت زنان برزمين مي تواند سوتغذيه كودكان،
سرعت فرسايش خاك و ميزان مصرف آب و فقر اقتصادي ناشي از تبعيض جنسيتي را كاهش دهد .در بسياري از كشورهاي
جهان موانع مذهبي و سنتي و قانوني هنوز مانع مهمي بر مالكيت زنان بر زمينهاي كشاورزي است.
ﻣن يك زنم
من يك زنم ،زني از افغانستان ،بدنم توسط پدر همسرم مثله شد .من يك زنم ،زني
از ايران ،پدرم با تبر به زندگي ام پايان داد .من يك زنم ،زني از تركيه ،بدنم توسط
دوست پسرم تكه تكه شد .من يك زنم ،زني از پاكستان ،گردنم توسط برادرم بريده
شد .من يك زنم ،زني از هند كه توسط همسرم به آتش كشيده شدم .من زني
هستم از آمريكا ،چين ،بنگﻼدش ،فرانسه ،مكزيك ،پرو ،سودان ،زني كه به قدمت
هزاران سال و به گستره جهان بر بدنم مهر فرودستي جامعه طبقاتي حك شده
است .من از دياري هستم كه »سنگسار«» ،قتل ناموسي« و »زنكُشي« جزئي از
قوانين و فرهنگ طبقه حاكم است كه جواز سﻼخي من را به پدر ،همسر ،برادر،
عمو ،پسر دائي داده است .من زني از گسترده جهانم ،زني كه در هر ثانيه قرباني
خشونتهاي وحشيانه مي شوم) .بر گرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس(
خودكُشي دختﺮ  ١٥ﺳﺎلﻪ در راﻣهﺮﻣز بﻪ دليل نداﺷتن گوﺷي ﻫوﺷﻤﻨد

دانش آموزي  ١٧ساله به نام سيما روز چهارشنبه  ٢٦آذر
خودش را به دار آويخت تا تعداد خودكُشيهاي نوجوانان در
شهرستان رامهرمز از استان خوزستان در هفته هاي اخير به
هفت مورد برسد.
آموزش و پرورش رامهرمز اعﻼم كرده كه اين دختر به دليل
مخالفت خانواده خود با خريد گوشي همراه از روي "تعصب

كوركورانه" خودكشي كرده است.
روشن است كه آموزش و پرورش براي سلب مسئوليت از رژيم ،اين ادعا را مطرح كرده است .حتي اگر دليل اين خودكشي
"تعصب كوركورانه" خانواده باشد ،مسئوليت بزرگتري را متوجه جمهوري اسﻼمي مي كند .قوانين زن ستيزانه و ترويج
فرهنگ متعفن مردساﻻرانه ،تبليغ "غيرت"" ،ناموس پرستي"" ،نجابت"" ،آبرو" و  ،...در كتب درسي ،فيلمها وسريالهاي
تلويزيوني ،خطبه ها و سخنرانيهاي سركوبگرانه نسبت به زنان در نمازهاي جمعه و مساجد ،فرامين "آتش به اختيار بودن"،
اسيد پاشي بر روي "بد حجابان" و  ...طي  ٤١سال حكومت ننگين رژيم ،قطعا مي تواند ارتجاع را در فرهنگ عقب افتاده
ترين اقشار جامعه رشد دهد.
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ثبﺖ  ٣ﻫزار پﺮونده خشونﺖ بﺮ زنﺎن در اﻓغﺎنستﺎن

بر اساس آماري كه كميسيون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب
به دست مي دهد ،در سال پيش ٣ ،هزار پرونده خشونت بر زنان
در سراسر أفغانستان وجود داشته است.
مسئوﻻن كميسيون حقوق بشر در هرات در كنار اين كه از
وضعيت زنان و خشونتها در مورد زنان نگرانند گفتند؛ ،زنان در

دسترسي به كار و حق كار براي خود مشكﻼت زيادي دارند.
ميرويس اميني ،سرپرست كميسيون مستقل حقوق بشر گفت:
"باورهاي سنتي در هرات ،عدم آگاهي مردم از قوانين و نبود
سازوكارهاي حمايتي در شهرستانها براي زنان ،عامل اساسي خشونت بر زنان است".
طبق قانون اداره امور زنان وﻻيت هرات؛ از جمله  ٢٢نوع خشونتي كه در قانون منع خشونت بر زنان صراحت دارد ،يكي
ممانعت از حق كار است.
سهيﻼ صبري ،مسئول بخش روابط عمومي اداره امور زنان هرات گفت" :بر اساس آمار جديدي كه از كميسيون اصﻼحات
اداري به دست ما آمده ،از مجموع  ٤٧اداره دولتي ٦٢٧ ،كارمند
را زنان تشكيل ميدهد".
در اين ميان اما برخي از كنشگران مدني مي گويند كه خشونت
بر زنان هنوز هم در جامعه وجود دارد و بايد براي زنان و مردان
در موردحقوق شان آگاهي دهي صورت گيرد.
بنا به يك گزارش؛ خشونت وحشيانه و جيره هر روزه ضرب و
شتم به مدت  ٤سال پس از ازدواج و توسط همسر ،باعث شد
كه خديجه  ٢٣ساله در هرات )افغانستان( پس از بوسيدن پسر سه ماهه اش ،خود را به آتش كشد .هفته بعد در
بيمارستان خديجه كه در اثر آتش زدن خود قسمت بزرگي از بدنش به شدت آسيب ديده بود به خبرنگار مجله تايم گفت
"من زنده نيستم در عين اين كه مرده هم نيستم .من بار ها تﻼش كردم از خانه فرار كنم ،اما نشد .ما زنان در اين كشور
مثل مجرمان دست بند به دست هستيم".
زنان افغانستان چه در شهر ها و چه در وستا ها ،از خشونت ،آزار و اذيت جنسي و تجاوز در امان نيستند .خشونت خانگي
در تمام جامعه رايج است .ازدواجهاي اجباري ،ازدواج اجباري براي حل و فصل اختﻼفات در بين اقوام ،قتل ناموسي،
سواستفاده هاي جنسي ،نداشتن امكانات براي تحصيل ،نداشتن هيچ گونه در آمد و ....امر معمول است.
اولين بوﻣي آﻣﺮيكﺎ در قﺎﻣﺖ يك وزيﺮ

جو بايدن ،رئيس جمهور منتخب اياﻻت متحده دب هالند ،نماينده ٦٠
ساله و دموكرات نيومكزيكو در كنگره را كه تبارش به بوميان سرخپوست
آمريكا برمي گردد ،به عنوان وزير كشور انتخاب كرد.
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در صورت تاييد اين انتخاب از سوي سنا ،خانم هالند اولين بومي آمريكا خواهد بود كه به عنوان رئيس يك دپارتمان
پرقدرت همچون وزارت كشور ،در دولت اياﻻت متحده حاضر خواهد شد.
با انتخاب دب هالند كه عضو قبيله ٔ◌ »ﻻگونا پوئبلو« است ،جو بايدن بار ديگر به يكي از وعده هاي انتخاباتي اش كه تشكيل
متنوع ترين كابينه كاخ سفيد در طول تاريخ آمريكا است ،عمل كرد.
ﻣﺤﺎكﻤﻪ "لجين الهذلول" ،ﻓعﺎل حقوق زنﺎن در عﺮبستﺎن
فقط چند روز بعد از برگزاري اجﻼس  ٢٠كشور صنعتي جهان ،دادستاني
عربستان سعودي به خانواده لجين الهذلول اطﻼع داد كه محاكمه اين فعال
حقوق زنان  ٩٠٠روز بعد از بازداشت او در روز چهارشنبه  ٢٥نوامبر ٥ /آذر
برگزار مي شود.
لجين الهذلول در اعتصاب غذا به سر مي برد و از يك ماه پيش تاكنون
هيچگونه ارتباطي با دنياي خارج از زندان نداشته است.
سازمان ملل چندي پيش از وضع سﻼمت او اظهار نگراني كرده بود .لينا،
خواهر اين زنداني سياسي اعﻼم كرده كه مقامات سعودي لجين الهذلول را براي اعترافات اجباري كه در دادگاه عليه او به
كار گرفته شود تحت فشار قرار داده اند .خواهر اين فعال حقوق زنان در مصاحبه با گاردين گفت" :من بسيار نگران نحوه
برگزاري دادگاه هستم .همه چيز در پرونده لجين غيرقانوني و ناعادﻻنه است".
اپليكيشن ﻣقﺎبلﻪ بﺎ ﺗعﺮض ،روي ﻣوبﺎيل زنﺎن در عﺮبستﺎن

وزارت كشور عربستان اعﻼم كرد ،نسخه به روز شده اي از يك اپليكيشن
متعلق به پليس اين كشور را براي مقابله با موج روزافزون تعرض به زنان در

اختيار عموم قرار داده است.
رسانه هاي سعودي به نقل از بيانيه وزارت كشور عربستان خبر دادند؛ اين
اپليكيشن قرار است در اختيار ميليونها زن سعودي و خارجي مقيم اين كشور گذاشته شود تا با گزارش موارد تعرض از
طريق آن ،به مقابله با موج فزاينده تعرض به زنان كمك شود.
سرويس امنيت عمومي عربستان سعودي در نسخه به روز شده اپليكيشن خود گزينه هاي جديدي همچون تعرض ،تجارت
انسان و جرائم سايبري را گنجانده است .گفتني است جامعه عربستان در سايه برچيدن بسياري از قوانين سنتي اجتماعي با
واكنشهاي بزهكارانه شديدي مواجه شده است.
خواﺳﺖ ديده بﺎن حقوق بشﺮ :ﺗصويب ﻻيﺤﻪ ﻣﻨع خشونﺖ عليﻪ زنﺎن
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ديدبان حقوق بشر خواستار اصﻼح و تصويب هر چه سريع تر ﻻيحه منع
خشونت عليه زنان از سوي جمهوري اسﻼمي شد .اين نهاد درعين حال با
اشاره به انتشار خبر چندين مورد خشونت خانگي عليه زنان و دختران در
ايران در سال گذشته از مقامهاي رژيم ايران خواست متعهد به لغو "قوانين
تبعيض آميزي" شوند كه زنان را در معرض خشونت خانگي قرار ميدهد.
جمهوري اسﻼمي يكي از تنها چهار كشوري است كه به كنوانسيون
سازمان ملل براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشده است.
ديدهبان حقوق بشر در مورد ﻻيحه رژيم ايران ايراداتي چون فاصله با
استاندارهاي بينالمللي ،سكوت درباره ازدواج كودكان و تجاوز به همسر،
تعريف نكردن مصاديق خشونت خانگي و ترويج ميانجي گري خانوادگي عنوان كرده است.
)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :هرانا ،پارسينه ،ركنا ،گاردين ،ههنگاو ،كردپا ،خبرگزاري افغانستان ،شبكه حقوق
بشر كردستان ،خبرگزاري بانوان أفغانستان ،روزنامه ايران ،نيويورك تايمز ،يورو نيوز ،ايسنا(

*****
در اندوه درگذشت مجاهد خلق حميد اسديان
با تاسف بسيار حميد اسديان رزمنده سلحشور و مجاهد خستگي
ناپذير ما را ترك كرد .زنده ياد حميد اسديان با كارنامه درخشان در
مبارزه با شاه و شيخ ،با تﻼش پيگير براي افشاي جنايتهاي رژيم
وﻻيت فقيه در زندانها ،با ثبت زندگي عاشقان آزادي و برابري و با
پيكار براي تحقق رهايي مردم ايران ،به راستي از چهره هاي درخشان
جنبش مقاومت مردم ايران بود .او مجاهدي شفاف و صريح و دوستي
مهربان با عميق ترين عواطف انساني بود .طي نزديك به پنجاه سال
آشنايي با اين رزمنده انقﻼبي هميشه او را همانگونه ديدم كه بود.
از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،فقدان اندوه بار زنده ياد حميد اسديان را به سازمان
مجاهدين خلق ايران ،به فعاﻻن و رزمندگان جنبش مقاومت مردم ايران ،به خانواده و بستگان او و به همه آزاديخواهان
تسليت مي گويم.
مهدي سامع
دوشنبه  ٢٤آذر  ١٣٩٩ـ  ١٤دسامبر ٢٠٢٠
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رويدادهاي هنري )آذر (٩٩

حضورنﺎبغﻪ اي بزرگ ،در جهﺎني كوچك

فتح اﷲ كياييها

موسيقي

سال  ٢٠٢٠بدون هيچ شكي سال نابغه ي موسيقي آلمان
است » :لودويگ ﻓﺎن بتهوون« كه درسال ١٧٧٠به دنيا

آمد ٥٦ ،سال زيست  ،صدها اثر زيبا آفريد و جاودانه شد.
پدرش نوازندهاي گمنام و تنگدستي بود كه معاش خانواده را
به زور تأمين مي كرد .پسرك خردسال ناگزير بود به جاي
پدر در كليسا به نوازندگي ارگ برود .در هفت سالگي
كنسرت داد و در  ١٢سالگي اولين قطعات خود را تصنيف
كرد .مصيبتي بزرگ بود كه او تنها  ٥٦سال زندگي كرد كه
بييشتر آن با پريشاني و بيماري همراه بود .با وجود اين او بيش از هر آهنگساز ديگري قطعات ناب و زيبا آفريد.
او اينك نامدارترين آهنگساز جهان موسيقي است ،شايد تنها موتسارت و باخ با او برابري كنند .در سراسر جهان كسي
نيست كه با نواهاي معجزه آساي موسيقي او آشنا نباشد .او برخﻼف بسياري از هنرمندان در زمان زندگي به شهرت رسيد،
هرچند هميشه با محروميت دست به گريبان بود! در مراسم خاكسپاري او در وين بيش از  ٢٠هزار نفر شركت كردند ،يعني
نيمي از اهالي وين در آن روزگار.
راستي كدام دل را مي توان يافت كه ازين ضربه ها بر خود نلرزد :د د د د  -داااا! اولين آكوردهاي سمفوني پنجم شايد
معروف ترين تكه موسيقي از آغاز خلقت تا امروز باشد .در سال  ١٨٠٨وقتي اين سمفوني براي اولين بار اجرا شد ،شنوندگان
در بهت و حيرت فرو رفتند ،و حق داشتند ،اين همان موسيقي نبود كه آنها به آن انس گرفته بودند؛ بتهوون تصميم گرفته
بود موسيقي كﻼسيك غرب را زيرورو كند و البته كه با اين كار؛ نه تنها موسيقي كه جهاني را دگرگون كرد .سمفوني نهم او
نداي پيروزيِ صلح و ارتقا خصايل بشريست  .هر نتش فرياد همبستگي انساني است در جهاني پر از تﻼطم و شر و شور .اين
ضربه هاي معجزه آسا چونان پتكي بر وجدان بشر خفته كوفته مي شود تا به خويش آيد.
بتهوون در اين سمفوني روحيه طغياني و سنت شكن خود را به نمايش گذاشت .براي نخستين بار يك سمفوني را با كﻼم

همراه كرد و اثر خود را با شعري پرشور و انساني از فريدريش شيلر پايان داد :بﮕذاريد اين نواﻫﺎ خﺎﻣوش ﺷوند ﺗﺎ
ﺷيوايي كﻼم آغﺎز ﺷود!

فاجعه آن است كه بتهوون بسياري از آثار كامل تر خود را هرگز نشنيد و نواي آنها را تنها در خيال مجسم كرد .او قبل از
سي سالگي كامﻼ ناشنوا شده بود و تنها به كمك دستگاههاي گوناگون برخي از صداها را به زحمت مي شنيد .اين مصيبت
چنان سنگين بود كه بارها او را تا مرز خودكشي پيش راند .اما معجزه موسيقي او را زنده نگه داشت و بيگمان تا پايان جهان
نيز زنده خواهد ماند.
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ﻣبﺎرزي كﻪ جﺎودانﻪ ﺷد

در روز هشتم دسامبر  ١٩٨٠زندگي مردي به پايان رسيد كه كمتر كسي
چون او توانسته بود تا اين شدت و اندازه زندگي و انديشه نسل جوان را
تحت تاثير قرار دهد .جﺎن لﻨون خواننده ،گيتاريست ،ترانه سرا و

آهنگسازى بود كه در دوران حياتش هم به اسطوره بدل شده بود و بايد او
را يكي از پرنفوذترين چهرههاى نيمه دوم قرن بيستم ميﻼدي دانست .او با
گلول ِه يكى از طرفدارانش به قتل رسيد .لنون شيفته صلح بود.
تصورش را كنيد كه پاى راديو نشسته ايد و شبكه راديويي ناگهان برنامه اش را قطع ميكند و شروع مي كند به پخش

ترانههاي گروه معروف بيتلز .سعي مي كنيد با تغيير موج شبكه هاي ديگر را بگيريد ،اما از همه جا صداي ترانه هاي
گروه بيتلز به گوش مي رسد .اين رويداد براي بسياري كه روز هشتم ماه دسامبر سال  ١٩٨٠پاي راديوها نشسته بودند،

پيش آمد .شنوندگان به زودي پي بردند كه اتفاق مهمي روي داده است و واقعا هم همين طور بود.
رخداد آن روز نه تنها طرفداران گروه بيتلز بلكه همه دوستداران موسيقى را تكان داد و شوكه كرد
كﺮونﺎ »ﻫلﻨﻪ ﻓيشﺮ« را ﻣﻤﻨوع اﻻجﺮا كﺮد
»هلنه فيشر« هنرمندي آلماني كه در سالهاي قبل
موفق شده بود مردم را بار ديگر به گوش كردن
آهنگهاي زبان آلماني عﻼقه مند كند .امسال كنسرت
شب عيد كريسمس او به دليل كرونا در تلويزيون
آلمان ،اتريش و سوئيس لغو شد.
موسيقي آلماني مخاطبان "خاص" خود و در مقايسه با
موسيقي انگليسي مخاطبان "محدودتري" دارد .به
همين دليل بيشتر هنرمندان آلماني با نگاه به بازار
جهاني به موسيقي "انگليسي زبان" روي مي آورند .اما كيفيت كار برخي از هنرمندان مانند هلنه فيشر به گونه ايست كه
اين مرزها را جابه جا ميكند.
مخاطبان ترانه هاي آلماني بيشتر "سالمندان" و ﻻيه هاي محافظه كار هستند .اين تعريف البته در مناسبتهايي چون ايام
شادي كارناوال معني اش را از دست مي دهد .البته در آلمان دورانهايي هم بوده كه همچون سالهاي "نويه دويچه وله" در
دهه  ٧٠و  ٨٠با خوانندگاني مانند "نِنا و فالكو" نسل جوان با موسيقي آلماني زبان آشتي كرد.
در سالهاي اخير اما اين هلنه فيشر بوده كه موفق شده با شوهايش در آلمان ميليونها نفر را به پاي تلويزيون بكشاند ،بليت
كنسرتهاي او از ماهها قبل پيش فروش شوند و سالنها همواره پر از جمعيت باشند.
هلنه فيشر از اولين اجراي خود در  ٢٠٠٥تاكنون برنده جوايز متعددي شده است :جوايز بامبي در سالهاي  ٢٠١٤ ،٢٠١٣و
 ٢٠١٧و همچنين جايزه تلويزيون ايالت بايرن ،كسب  ١٠جايزه بهترينهاي سال )ركورد آلمان( در سالهاي  ٢٠١٤تا ،٢٠١٩
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كسب  ١٧جايزه ) ECHO POPركورد آلمان( ،كسب  ٧جايزه خروس طﻼيي )ركورد آلمان( ،دو جايزه دوربين طﻼيي،

چهار جايزه تاج موزيك محلي.
كنسرتهاي هلنه فيشر فقط ايستادن و آواز خواندن نيست .از آنجا كه او از آمادگي و توانايي جسمي باﻻيي برخوردار است
كنسرتها همواره با رقص و تحرك باﻻ ارائه مي شوند .يكي از موفقيتهاي هلنه فيشر "خانوادگي" بودن كنسرتهاي او و آشتي
دادن نسل جوان با موسيقي آلماني زبان است.

جشﻨواره ي ﻻجورد در ﻣيﺎن بﻤب و خﻤپﺎره

ﺳيﻨﻤﺎ

شهروندان كابل ،پايتخت افغانستان ،از يك
سو صداي شليك خمپاره را مي شنيدند و از
سوي ديگر نواي موسيقي جشنواره فيلم به
گوش شان مي رسيد.
جشنواره ملي فيلم »ﻻجورد« در افغانستان
با حضور سينماگران ،فيلمسازان و هنرمندان
در روز شنبه اول آذر در كابل افتتاح شد.
در اين جشنواره كه به ابتكار نهاد أفغان فيلم
وزارت اطﻼعات و فرهنگ برگزار شد٧٧ ،
فيلم در ژانر داستاني ،مستند و انيميشن در
 ٩مكان مختلف در شهر كابل به نمايش
گذاشته شد و اين جشنواره تا  ١٠روز
در جشنواره فيلم ملي ﻻجورد افغانستان  ٢١٠فيلم به رقابت پرداختند و از ميان آنها  ٥٥فيلم برگزيده شد .اين فيلمها تا
دهم آذر در سينماهاي آريانا ،نما رسانه ،آي خانم ،دانشگاههاي دنيا و غالب ،دبيرستان عالي معرفت ،رستوران تاج بيگم و
باغ زنانه ،به نمايش درآمدند.
اين دومين جشنواره فيلمي است كه در كابل افتتاح مي شود .بسياري از فيلمهايي كه به اين جشنواره راه يافته اند ،محصول
سينماي افغانستان هستند.
كابل همزمان با افتتاح اين جشنواره ،روزي سخت را سپري كرد ٢٣ .موشك به نقاط مختلف اين شهر اصابت كرد كه جان
دستكم  ١٠تن را گرفت و بيش از  ٣٠تن ديگر را مجروح كرد.
صحرا كريمي ،رئيس نهاد افغان فيلم گفت» :با اين كه آغاز امروز با پرتاب تعدادي زياد راكت به گوشه و كنار شهر كابل
همراه بود و با وجود اوضاع امنيتي نابسامان ،بسيار احتمال مي رفت كه مراسم افتتاحيه جشنواره ﻻجورد ،نخستين جشنواره
ملي فيلم افغانستان ،لغو شود اما ما هنرمندان و فيلمسازان به اين آساني تسليم پذير نيستيم«.
در مراسم گشايش اين جشنواره مقامهاي دولتي ،نويسندگان و مهمانان خارجي از جمله نرگس آبيار ،كارگردان و نويسنده
ايراني نيز حضور داشتند.
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روﻻ غني ،بانوي نخست افغانستان هم كه از طريق مجازي در برنامه افتتاحيه شركت كرده بود ،سينماگران كشور را به
ترويج فرهنگ اصيل افغاني به وسيله فيلم سازي تشويق كرد.
در اين مراسم از سعيد اوركزي ،زبيده سحر و ميرهاشم ابير ،هنرمندان سابقه دار كشور نيز تقدير به عمل آمد و تنديس
»زرين ﻻجورد« به آنها اهدا شد.
اين جشنواره در شرايطي برگزار شد كه سينماي افغانستان به تازگي مي كوشد از ميان خاك و آوار قد برافرازد .در  ٢٠سال
گذشته ،فيلمهاي زيادي از افغانستان در سطح بين المللي مطرح شده است كه برخي از اين فيلمها در همكاري نزديك با
سينماي ايران توليد شده اند.
صحرا كريمي ،كارگردان برجسته افغانستان چندي است به رياست أفغان فيلم برگزيده شده و تغييراتي اساسي در اين نهاد
كه مسئول نظارت و توليد فيلم هاي ملي است به وجود آورده است.
كﺮونﺎ ﻫﻤچﻨﺎن پيﺮوز در ﻣبﺎرزه بﺎ جشﻨواره ﻫﺎي ﻫﻨﺮي
پاندمي كرونا برنامههاي مهمترين رويداد سينمايي
آلمان را نيز به هم ريخت .جشنواره برليناله قرار
است فوريه  ٢٠٢١برگزار شود .قرار است فيلمهاي
اين دوره يك ماه ديرتر از طريق آنﻼين براي اهل

فن به نمايش در آيد .برگزاركنندگان جشنواره
برليناله اميدوار بودند پاندمي كرونا تا پايان سال
جاري ميﻼدي چنان مهار شود كه برگزاري هفتاد
و يكمين دوره آن در فوريه سال آينده ممكن
باشد.
روز جمعه  ١٨دسامبر به طور رسمي اعﻼم شد كه جشنوار فيلم برلين به تعويق افتاده و در دوره آينده به شكل معمول
برگزار نخواهد شد .به گزارش خبرگزاري آلمان ،پيش از تائيد رسمي اين مساله خبرهايي در اين زمينه در رسانه ها منتشر
شده بود.
زنداني يﺎ ﻣﻤﻨوع الخﺮوج ،ﺗﺎريخچﻪ حضور ﻫﻨﺮﻣﻨدان ايﺮاني در بﺮليﻨﺎلﻪ

در هفتادمين دوره برليناله فيلم "شيطان وجود ندارد" به كارگرداني محمد رسول اف به عنوان فيلم برگزيده اين دوره
انتخاب شد و جايزه خرس طﻼيي را نصيب سازنده آن كرد.
رسول اف به دليل ممنوع الخروج بودن نتوانست براي دريافت جايزه اش ايران را ترك كند و در برلين حضور يابد و دخترش
باران به جاي او اين كار را انجام داد.
خرس طﻼئي برليناله پنج سال پيش نيز به خاطر فيلم تاكسي به جعفر پناهي تعلق گرفت كه او نيز به دليل ممنوع الخروج
بودن نتوانست در مراسم اهداي جايزه شركت كند.
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پناهي پيش از آن نيز دو بار خرس نقره اي برليناله را به دست آورده بود؛ يك بار در سال  ٢٠٠٦به خاطر فيلم آفسايد و
يك بار نيز در سال  ٢٠١٣به خاطر فيلم نامه فيلم پرده.
نسرين ستوده ،وكيل و فعال حقوق بشر كه اكنون در زندان به سر ميبرد ،در صحنه كوتاهي از فيلم تاكسي جعفر پناهي
حضور دارد .جشنواره بينالمللي فيلم برلين و آكادمي فيلم اروپا سپتامبر امسال ضمن تقدير از تﻼشها و فعاليتهاي نسرين
ستوده ،در فراخوان مشتركي خواستار آزادي فوري او شدند.
ﺳﺮيﺎل پيﺮﻣﺮد و حضور دو بﺎزيﮕﺮايﺮاني
نگهبان
نويد
هنرمند ايراني تبار
ساكن لس آنجلس به
جمع بازيگران سريال
»پيرمرد« پيوست .به
گزارش تارنماي هنري
»دد ﻻين« ،او در اين
مجموعه حادثه اي با
پژمان وحدت ،هنرمند
ايراني تبار ،و جف
بريجز برنده آمريكايي
جايزه اسكار همبازي
ميشود.

)سريال پيرمرد ( اقتباسي از كتابي با همين عنوان و نوشته توماس پري است كه بسيار موفق و پرفروش بود .اينك به

سفارش شركت »افاكس« ساخته ميشود و در صورت تأييد ،از طريق شبكه اينترنتي »هولو« پخش خواهد شد.
اين مجموعه داستاني درباره يكي از مأموران پيشين سازمان »سيآياي« به نام دن چيس با بازي جف بريجز است .او در
دوران اشغال افغانستان توسط شوروي سابق ،در اين كشور خدمت ميكرد و با مجاهدين افغان همكاري داشت .اما به دﻻيل
مختلفي ،از گذشته خود فراري است و در ميانسالي به فرد خلوتگزين و گوشهگيري تبديل ميشود .در اين ميان »همزاد«
با بازي نويد نگهبان ،يكي از مجاهدين افغان است كه در آن دوران با دن چيس همكاري كرده است و حاﻻ يكي از مردان
نيرومند اين كشور محسوب ميشود .او كه كينه زيادي از اين مأمور پيشين آمريكايي دارد ،در پي انتقام است و ميخواهد
پس از سالها دن چيس را به قتل برساند.
نويد نگهبان از هنرمندان فعال ايرانيتبار در لس آنجلس است كه در اخيرا در سريالهايي مانند »تهران«» ،لژيون« ،و فيلم
»عﻼالدين« بازي كرده است .
پژمان وحدت كه با نام پژ وحدت در هاليوود شناخته ميشود ،با بازي در سريال »استخوانها« به شهرت رسيد و در
مجموعههاي مختلفي مانند »بيشرم»« ،امپراتوري« ،و »انسيآياس« نيز بازي كرده است.

39

هنوز تاريخ توليد و پخش مجموعه پيرمرد از سوي تهيه كنندگان اعﻼم نشده است.
حﻤﺎيﺖ انجﻤن جهﺎني نقﺎﺷﺎن بﺎ پﺎ و دﻫﺎن ،از ﻫﻨﺮﻣﻨد اﻓغﺎن
انجمن جهاني نقاشاني كه با پا ودست نقاشي
ميكنند" ،حمايت مالي از ربابه محمدي دختر
نقاش معلول افغان را به عهده گرفته است".
اين انجمن سوئيسي تا كنون  ٧٦٠هنرمند
معلول از  ٧٢كشور جهان را تحت پوشش قرار
داده است.
رضا قاسمي ،مسئول فرهنگي سفارت افغانستان
در مادريد پايتخت اسپانيا به بيبيسي گفت كه
پس از يك سال پيگيري سفارت روز گذشته
نمايندگي اين انجمن ،خبر پذيرش عضويت ربابه
محمدي ،دختر نقاش معلول افغان را به سفارت
افغانستان داد.
به گفته آقاي قاسمي با عضويت در اين انجمن ،ربابه محمدي" ،بورسيه حمايت مالي مادام العمر و معرفي آثارش به
نمايشگاههاي معتبر جهاني را به دست ميآورد".
ربابه محمدي در سالهاي اخير نمايشگاهها و كارگاههاي متعدد آموزشي در داخل و خارج از افغانستان برگزار كرده است .
ﺷعﺮ ﻣﺎه
شعر اين ماه را تخصيص داده ايم به شاعر جواني از ايران به نام دانيﺎل آزرده كه آبان خونين را به گونه اي ديگر پرده در

مي شود.
نام شعر دجال است و روايتيست ديگر گونه از نفس مسموم و زهر آگين ضحاك  .با هم بخوانيم:
دجﺎل ) به آن ماه (
آواز كبوتران
ماسيده ست
بر گلوي خونين كﻼغ
با غار غار شومش
كه لذت پرواز را
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ره بسته ست

بر بال شكستگي شان.

رها شو
اي كودك ِ سُرخ فَرياد
تا نشان ِ تقدس ِ دژخيم كشيش ِ سپيد
دهان سرخ فام ز خون ِ ما را
بر شبي چنين خاموش
به خداي مرده ي جهانيان
تلخندي زند سرد
تا صورت ِ نحيف ش
به شراب ِ خشم مان تكه تكه شود
و كبوتران ِ در قفس مانده اش
آواز ِ ماسيده را غريو زنند
بر كﻼغ ِ شوم ِ قلب ِ پُر رياي او
كه جهان را
آوار ِ آواز هاي خداگونش
به باتﻼقي اهرمني بدل كرد و
جانها ي پر ز عشق را
چون مسيح ِ دروغين ِ ناصري
بر صليب كرد

_صليبي از آن دست

تا تاريخ ِ افول ِ تقدسش را
برش آويزد_ .

مصلوبش كنيد
مصلوبش كنيد )چنين گويند كبوتران خونين(
آذر  ٩٨دانيﺎل آزرده
)در تهيه اين مجموعه از شبكه هاي خبري :جنگ خبر ،دويچه وله ،اينديپندنت  ،بي بي سي و صداي آمريكا ،بهره برده ام(.
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آخر قصه ما شيربن است
)رسانه ها ،شنبه  ٢٢آذر :روح اﷲ زم اعدام شد /رضا الكثير كارگر اخراجي هف تپه خودكشي كرد(
دست و پا زد خورشيد
تا گريزد ز طلوع
تا نبيند موج در لجه خون
اشك خورشيد چكيد
و بر آن چوبه دار
كه يلي
آويزان گشته است از آن  ....خشكيد
آنكه در آرزوي روشن صبح
با تباهي جنگيد
از سياهي بيزار
غل و زنجير به پايش پيچيد
لشكري از اشباح
ارتش تاريكي  ،كف به لب زوزه كشيد:
دولت شب جاويد
نه  ....چنين نيست
قسم بر خون سرخ شهيد
اي همه تيغ به دستان شرير
بي گمان صبح  ،همان صبح قربب
از دل ﻻله ،شقايق ،صدبرگ
با سرود كوه و جنگل و رود
مي شكوفد خندان
مي ستيزد با شب
و شما را بغضي طوفاني
مي برد به سوي اعماق تاريكي
وحشت و مرگ بر تلي از آتش
آتش كينه و خشم
ريشه تان مي سوزد ....
آخر قصه ما شيربن است
نامتان تا به ابد ننگين است

مرجان

42

بدرقه
به ياد همرزم صميمي حميد اسديان با بيش از نيم قرن مبارزه براي آزادي
قطره اشكي
با يك لبخند
بدرقه راهت!
وحرمت هفت آسمان
با حريم كرانه هايش
قلبت
حديث زمانه ماست
طنين آوازي
كه مرزهاي ناشناخته را
فتح مي كند
وقتي كه ماه
در آيينه يك بركه مي شكند
مرغ نشاط حنجرات
به نغمه مي آيد
و دشت
رهايي را
تجربه مي كند
اي رسول پاك فصل هاي نو!
در عصر دروغ و داغ ودرد!
عشق را
با كدامين زبان خواندي
كه سنگ وگياه و دشت
به ترنم آمده اند
وكوهها
به ستايش تو نشسته اند
رفتي و
پاييز شدم
بي سايه باني

از سرو و ياس
و خاطراتي
به جا مانده از سالها
لرزيد جانم
در شرنگ تنهايي
روزي
با عطر سحرگاهي بيا
وشاخه اي گل
در بهاران
وشادابي چشمه ساراني
كه نامت را
به آنسوي سرزمين هاي دور
مي برند
 ٢٧آذر ٩٧

م  .وحيدي )م  .صبح(

جنبش رنگين كمان بيشماران )آذر (٩٩

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

در ماه گذشته حركتهاي اعتراضي چندي ،براي مثال تجمع كارگران روزمزد در مشهد ،با شعار »ما گرسنه ايم« صورت
گرفت .فعاﻻن سياسي اجتماعي و برخي از كارشناسان حكومتي از »انقﻼب گرسنگان« كه در راه است تفسير ،تحليل و
خبر منتشر كردند .شرايط فاجعه بار زندگي اكثريت
قاطع مردم ايران اين واقعيت را برجسته مي كند كه
»شكاف طبقاتي به گسل طبقاتي« تبديل شده است.
معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت در يك اظهار
نظر كفت» :بيش از  ١٠هزار )نزديك به  ١١هزار( نفر
تا به حال شناسايي شده اند كه ثروت چند هزار
ميلياردي دارند!« .اقتصاد ايران كه در شرايط ركود
تورمي است بيشترين آسيب را به طبقات فرودست
زده است و اين در حالي است كه كﻼن سرمايه داران
در سايه امن رژيم و در شراكت با كارگزاران نظام و
آقازاده هاي آنان به چپاول و غارت مشغول و حتي
ريالي هم به دولت خودشان ماليات نمي دهند.
روزنامه جهان صنعت در روز سهشنبه  ٢٥آذر نوشت :فقط  ٣دهك جامعه باﻻي خط فقر هستند! اين روزنامه در ادامه به
وضعيت نزار اقتصاد قبل و بعد از همه گيري كرونا اشاره كرد و نوشت :پيش از همه گيري كرونا حال اقتصاد خوب نبود،
البته او سالهاست دچار ذاتالريه حاد شده است و با گسترش كوويد ١٩هم حالش وخيم تر شد و در حال حاضر در بخش
آي سي يو بيمارستان بستري شده است .در پي بستري شدن آن سفره و جيبهاي مردم هم روز به روز خالي تر از قبل
شده است .اگر چه به عقيده كارشناسان طبقه متوسط جامعه در شرف نابودي است .همچنين بر اساس گزارشها خط فقر
به ١٠ميليون تومان رسيده است .با اين اوصاف بيش از نيمي از جامعه زير خط فقر قرار دارند.
روز پنجشنبه  ٦آذر ،همشهري آنﻼين از قول زهرا كريمي ،مدرس دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه مازندران نوشت:
»در سال  ٩٩بسياري از پژوهشها نشان داده كه خط فقر در تهران به  ١٠ميليون
تومان رسيده است «.به گفته كريمي ،اين در حالي است كه حداقل حقوق
كارگري حتي در سال  ٩٩هم زير دو ميليون تومان است و بسياري از افراد شاغل
ﻼ با دريافت حداقل حقوق كارگري در زير خط فقر زندگي
در شهرستانها عم ً
ميكنند.
نيروهاي كار در واكنش به شرايط فﻼكتبار زندگي و معاش خود به طور روزانه
دست به اعتراض مي زنند .در مجموعه زير خﻼصه  ٢٠٢حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران در ماه آذر  ٩٩را
خواهيد خواند .اخبار حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق
منتشر مي شود.
ﺷﻨبﻪ اول آذر
*شماري از كسبه شهرستان سلماس مقابل اتاق اصناف اين شهرستان تجمع كردند .به گزارش آذرباخيش ،دليل اين
تجمع اعتراض به محروميت از حق حمايتهاي صنفي در پي تعطيلي و اعمال محدوديتها در دوره همه گيري ويروس كرونا،
عنوان شده است.

44

يكشﻨبﻪ  ٢آذر
*جمعي از غرفهداران ميدان ميوه و تره بار بجنورد در اعتراض به مخالفت با جابجايي ميدان تره بار اين شهر ،مقابل
ساختمان استانداري خراسان شمالي تجمع كردند .به گزارش تسنيم ،ميدان ميوه و تره بار بجنورد كه از سالهاي بسيار دور
تامين كننده بخش اصلي ميوه و صيفي جات مركز استان است ،اين روزها در مكاني شلوغ و پر تردد قرار گرفته و اين
موضوع به يك چالش ترافيكي تبديل شده است.
جمعي از غرفه داران اين ميدان در اقدامي هماهنگ نسبت به خريد زميني در مكان ديگر و جابجا كردن مكان ميدان ميوه
و تره بار به وسعت  ٨هكتار اقدام كرده اند.معاونت عمراني استانداري به دﻻيلي نامعلوم با در اختيار قرار دادن و تغيير
كاربري اين زمين مخالفت مي كند.
*مردم رشت در اعتراض به و ضعيت گراني و بيكاري تجمع برگزار كردند  .به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر ،در اين
تحمع مردم با نداي »ديگه پول نداريم« به شرائط اقتصادي و فشارهاي وارده در دوران قرنطينه و هم چنين بيكاري و باﻻ
رفتن روز افزون قيمت ها اعتراض كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٣آذر
*جمعي از بازنشستگان اهواز در اعتراض به عدم همسان سازي دستمزدها ،با فراخوان قبلي مقابل ساختمان تامين
اجتماعي تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،معترضان خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند .در راس اين مطالبات ،تامين
معيشت بازنشستگان كارگري به طور شايسته و قانوني قرار دارد .در اين تجمع نماينده بازنشستگان اهوازي گفت :عﻼوه بر
لزوم ترميم قانوني مزد و مستمري ،بايد همسان سازي براي بازنشستگان كارگري مانند ساير بازنشستگان به گونه اي انجام
شود كه كف مستمريها ﻻاقل به حدود  ٤ميليون تومان برسد.
*شماري از كارگران خطوط ابنيه فني راه آهن جنوب شرق در محل كار خود تجمع كردند .به گزارش كانال رسمي
كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهنمعترضان گفتند ،در شرايط افزايش آمار مبتﻼيان به كرونا با فشار
كارفرما هر روز مجبور به حضور در محل كار خود هستند و اين درحالي است كه مسئوﻻن شركت ،يك روز درميان سر كار
حاضر مي شوند.
*رانندگان توزيع كننده روزنامه دنياي اقتصاد در شهرستانها براي اعتراض به جريمه محدوديت تردد كرونايي دست به
اعتصاب زدند و اين اعتراض موجب اختﻼل در توزيع و ارسال روزنامه به شهرستانها شد .درهمين رابطه،مسئول توزيع اين
روزنامه گفت :ليست ماشينهاي توزيع كننده روزنامه را به وزارت ارشاد فرستاديم ولي جريمه شدند و همين مساله سبب
اعتصاب آنها در شب گذشته و اختﻼل در توزيع و ارسال روزنامه به شهرستانها شد.
*جمعي از كارگران يك شركت پيمانكاري تخليه و بارگيري بندر امام براي اعتراض به سطح نازل حقوق از جمله عدم
اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ،پرداخت نشدن كامل مطالبات و شرايط سخت كاري و رعايت نشدن پروتكلهاي بهداشتي
دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران معترض گفـت :ماهيت شركتي كه در آن كار مي كنم ،تخليه و
بارگيري كاﻻست .ماهيت كاري شركت عملياتي است ،پس در اين شرايط بيشتر كارگران شركت ،نيروي كار عملياتي
هستند .او در ادامه گفت :تمام پرسنل شركت خواهان حقوق و مزايايي مثل حق بدي آب و هوا و شرايط خاص اقليمي
هستند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٤آذر
*تعدادي از اعضاي كانون وكﻼي دادگستري خوزستان ،با تجمع مقابل ساختمان اين كانون در محله امانيه اهواز ،نسبت به
مصوبه اخير مجلس اعتراض كردند .به گزارش ايرنا ،نماينده وكﻼي معترض در اين تجمع گفت :اين تجمع در اعتراض به

45

تصميم مجلس در خصوص طرح اصﻼح قانون اجرايي سياستهاي اصل كلي  ٤٤صورت گرفته كه طبق آن كانون وكﻼي
دادگستري را جزو كسب و كارها و به نوعي كاسبي تلقي كردهاند.
*كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه دو خرم آباد دستكم چهارماه دستمزد پرداخت نشده ،دارند .اين كارگران در
روزهاي گذشته مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران گفت :حدود ١٠٠نفر در بخش
فضاي سبز شهرداري منطقه دو تحت مسئوليت يك شركت پيمانكاري مشغول به كار هستيم كه دستكم چهارماه مطالبات
مزدي ما به تاخير افتاده است.
*كارگران زغال سنگ كرمان در اعتراض به بي تدبيريهاي پي در پي مديرعامل اين شركت ،دست به تجمع اعتراضي زدند.
به گزارش اشكان نيوز ،كارگران معترض كه نسبت به واگذاري سهام اين شركت در بورس و خصوصي سازي آن اعتراض
دارند خواستار جلوگيري از عرضه سهام اين شركت در بورس و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فوﻻد هستند .شركت
زغال سنگ كرمان زير مجموعه صندوق بازنشستگي فوﻻد است و اين صندوق قصد دارد اين شركت را به شركتي ديگر
واگذار و سهام آن را در بازار بورس عرضه كند.
اجراي طبقهبندي مشاغل و استخدام تمامي كاركنان شركت زغال سنگ كرمان از سوي صندوق بازنشستگان فوﻻد از ديگر
خواستههاي كارگران است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٥آذر
*به گزارش هرانا ،دهها نفر از وكﻼي دادگستري كرمانشاه در اعتراض به مصوبه اخير مجلس در خصوص طرح تلقي وكالت
به عنوان كسب و كار ،در حياط ساختمان كانون وكﻼ واقع در ميدان مركزي شهرستان كرمانشاه دست به تجمع اعتراضي
زدند.
*كارگران شركت اكسير صنعت در فاز  ١٣پارس جنوبي واقع در خليج فارس ،براي اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي
شان دست به تجمع زدند .به گزارش هرانا ،به گفته يكي از كارگران حاضر در تجمع ،كارگران شركت اكسير صنعت كه
تعدادشان به بيش از  ٥٠٠نفر است ،سه ماه حقوق پرداخت نشده دارند كه در خصوص پرداخت اين معوقات تاكنون از
سوي شركت اقدامي صورت نگرفته است.
*براي دومين روز متوالي ،رانندگان آژانسهاي تاكسيراني شهر زرند در اعتراض به نرخ غير كارشناسي كرايه ،اعتصاب كرده
و از سرويس دهي خودداري كردند .به گزارش صداي زرند رانندگان معترض گفتند :با توجه به افزايش قيمتها در بخشهاي
مختلف زندگي و افزايش هزينه هاي استهﻼك خودرو ،نرخ كرايه تاكسي در زرند كارشناسي نبوده و ﻻزم است اين نرخ با
درنظر گرفتن تورم و با بررسيهاي دقيق و بر اساس كيلومتر و مسافت طي شده محاسبه شود.
ﺷﻨبﻪ  ٨آذر
*كارگران شاغل در پروژه ساخت سد مخزني شهر بيجار واقع در استان گيﻼن ،براي اعتراض به عدم پرداخت  ١٤ماه
دستمزد معوقه خود و اخراج شماري از همكاران شان دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،به گفته كارگران ،آنها در
منطقه روستايي شهر بيجار روي رودخانه »زيلكي« مشغول كارند .شركت پيمانكار عﻼوه بر تاخير در پرداخت مطالبه
مزدي كارگران ،در پايان آبان ماه ٤ ،تا  ٥نفر از همكاران شان را به بهانه عدم نياز با اتمام قرارداد كار از كار بيكار كرده
است.
*كاركنان سازمان صدا و سيما ساكن سه مجتمع مسكوني مهستان در منطقه  ٢٢تهران براي اعتراض به عملكرد اعضاي
هيات مديره تعاوني مسكن و پيمانكار پروژه تجمعات اعتراضي برپاكردند .به گزارش ايلنا ،حدود هزار و  ٣٥٠نفر از خانواده
هاي كاركنان سازمان صدا و سيما كه در سه مجتمع  ١١٠واحدي منطقه  ٢٢تهران ساكن هستند ،گفتند :از حدود
١٢سال پيش )سال  (٨٨عمليات ساخت و ساز سه مجتمع  ١١٠واحدي ) ٣٣٠واحد( تعاوني مسكن كاركنان صدا و سيما
در يك قطعه زمين  ١٢هزار متري در منطقه  ٢٢تهران آغاز شد و در حال حاضر حدود سه سال است كه خانوارهاي
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كاركنان بدون داشتن امكانات رفاهي در حالي به زندگي در اينجا ادامه مي دهند كه هر روز با مشكﻼت جديد روبرو مي
شوند.
*كارگران سد معبر شهرداري فرديس براي چهارمين روز متوالي در اعتراض به تبديل وضعيت به پيماني و براي حذف
شركت پيمانكاري مقابل ساختمان شهرداري و دفتر پيمانكار اين شهر در استان البرز تجمع كردند .به گزارش ايلنا،
كارگران معترض گفتند :چندمين بار در يك الي دو ماه گذشته در انتقاد به تبديل وضعيت قراردادهاي كاري خود به
پيماني و براي حذف شركت پيمانكاري مقابل ساختمان شهرداري و دفتر پيمانكار تجمع كرديم كه نتيجهاي نصيب مان
نشد.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١١آذر
*كارگران فضاي سبز شهرداري بندرلنگه براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان مقابل دفتر امام جمعه اين شهرستان
در استان هرمزگان تجمع كردند .به گزارش فارس ،بيش از  ٤ماه از حقوق سال گذشته كارگران فضاي سبز شهرداري
بندرلنگه پرداخت نشده است.
*كارگران مجتمع تجاري اروند )كنزالمال خرمشهر( براي هفتمين روز متوالي در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي
شان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران اين مجتمع تجاري گفت :حدود  ٤٠كارگر هستيم كه در بخش
نگهباني ،تاسيسات ،خدمات و فضاي سبز مجتمع تجاري كنز المال يا به عبارتي اروند مال خرمشهر با سوابق  ٦تا  ٨سال
مشغول كاريم .در حال حاضر سه ماه حقوق ماههاي شهريور ،مهر و آبان ما كارگران پرداخت نشده است.
*كارگران كارخانه ماشين سازي تبريز براي سومين روز متوالي در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي اقدام به برگزاري
تجمع كردند .اعتراض اين كارگران همزمان با معرفي مديرعامل جديد شركت ريخته گري ماشين سازي تبريز ،شروع شد.
به گزارش تبريز بيدار ،مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي آذربايجان گفت :امروز براي كارخانه ريخته گري ماشين سازي
سر پرست جديد معرفي شده و برخي از كارگران نگران آينده شغلي خود بودند ،چون اولين بار است كه شركت گسترش
صنايع ايران اين كارخانه را تحويل مي گيرد.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٢آذر
شماري از كارگران روزمزد مشهد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان مقابل ساختمان تامين اجتماعي اين
شهرستان دست به تجمع اعتراضي زدند /.جمعي از دكه داران شهريار براي اعتراض به افزايش اجاره ماهيانه دست به
تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان تهران زدند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٢آذر
*كسبه بجنورد براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي و عدم حمايت دولت در پي محدوديت كرونايي مبني بر بستن مغازه
ها دست به تجمع مقابل اتاق اصناف واقع در خيابان طالقاني اين شهرستان در استان خراسان شمالي زدند .به گزارش
ايران كارگر ،اين تجمع اعتراضي كه از ساعت  ٩صبح آغاز شده بود تا ظهر بدرازا كشيد و ازدياد شركت كنندگان به طور
خودبخودي موجب بسته شدن خيابان طالقاني از خيابانهاي اصلي اين شهرستان شد .پليس يگان امداد براي متفرق كردن
تجمع كنندگان درخيابان تﻼش كرد اما موفق نشد.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٣آذر
*همزمان با روز جهاني معلوﻻن ،جمعي از افراد داراي معلوليت براي اعتراض به وضعيت معيشتي و عدم اجراي قانون
معلوﻻن براي دومين روز متوالي مقابل نهاد رياست جمهوري اجتماع كردند .به گزارش ايلنا و كانال كمپين پيگيري حقوق
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افراد داراي معلوليت ،تجمع كنندگان با سردادن شعارهايي از جمله »معيشت شايسته حق مسلم ماست« و »معلوﻻن
بيدارن از تبعيض بيزارن« به اعتراض شان ادامه دادند.
روز بين المللي افراد »توان ياب« از سال  ١٩٩٢از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعﻼم شد و هر ساله در  ١٢آذر
يا  ٣دسامبر برگزار مي شود .هدف از گراميداشت اين روز باﻻ بردن فهم درباره مسائل مربوط به ناتوانيهاي جسمي و بسيج
كردن حمايت مردمي براي باﻻ بردن جايگاه ،حقوق و بهبود وضعيت افراد ناتوان است.
*به گزارش فرارو ،براي پنجمين روز متوالي ،موتورسواران صورتي اسنپ فود براي افزايش كرايه پايه از  ٨به  ١٠هزار تومان
و عدم ارسال ديگر سفارشهاي اپليكيشن اسنپ فود به اسنپ باكس و تاكسي اسنپ اعتصاب شان ادامه دادند و از جابجايي
بسته هاي مواد غذايي در پايتخت از سعادت آباد تا مرزداران ،جردن تا ونك و نياوران خودداري كردند.
به گزارش ميدان ،رانندگان اسنپ فود با تحقق بخشي از خواسته هاي شان پس از  ٥روز به اعتصاب خود پايان دادند.
*كارگران فضاي سبز شهرداري بندر لنگه براي پيگيري مطالبات معوقه مزدي و بيمه اي خود تجمع كردند .به گزارش
ايلنا ،دليل تجمع اين كارگران پرداخت نشدن دستكم  ٤ماه از معوقات مزدي عنوان شده است .در عين حال چندين ماه
حق بيمه كارگران به تامين اجتماعي پرداخت نشده است .اين كارگران بخشي از نيروهايي هستند كه از طريق شركتهاي
پيمانكاري در شهرداري بندر لنگه مشغول كارند و مجموع كارگران پيمانكاري شاغل در مجموعه شهرداري بندر لنگه
سالهاست كه با عدم دريافت به موقع معوقات مزدي روبرو هستند.
ﺷﻨبﻪ  ١٥آذر
*براي دومين بار كارگران شهرداري صيدون براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و يك سال حق بيمه دست از كار
كشيدند و مقابل شهرداري اين شهر دراستان خوزستان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران اين شهرداري گفت:
از ابتداي سال جاري  ٨ماه حقوق و يك سال بيمه كارگران پرداخت نشده است و هزينه هاي درمان را به صورت آزاد
پرداخت ميكنيم .وي افزود :در اعتصابي كه هفته گذشته داشتيم ،شهردار صيدون قول برطرف شدن مشكﻼت را در سريع
ترين زمان ممكن داد اما تا امروز هيچ اتفاقي صورت نگرفته است.
*گروهي از شهروندان ساكن سربندر واقع در استان خوزستان ،طي دو روز متوالي در اعتراض به سو مديريت و عدم
رسيدگي به آبگرفتگيهاي پس از بارندگيهاي اخير ،در خيابان مركزي سربندر تجمع كردند .به گزارش عصر جنوب ،طي
روزهاي اخير در سايه بي توجهي مسئوﻻن و فقدان مديريت كارامد شهري ،به دنبال بارندگي ،خيابانها و منازل سربندر
دچار آبگرفتگي شده و زندگي را براي ساكنان اين مناطق دشوارتر كرده است .مردم سربندر در جريان اين تجمع كه در
منطقه بلوكيها ،منطقهاي كه با گذشت پنج روز از بارندگيها همچنان در گير آبگرفتكي معابر و خانه هاست ،شعارهايي عليه
شهردار و شوراي شهر و نماينده شهر در مجلس سر دادند.
»شوراي شهر حيا كن ،سربندر را رها كن« و »شهردار بايد گم بشه« از جمله شعارهاي معترضان در جريان تجمع شامگاه
مردم سربندر بود.
يكشﻨبﻪ  ١٦آذر
*تعدادي از غارت شدگان سامانه نيما مقابل ساختمان بانك مركزي تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مطالبات خود
شدند .به گزارش بهار نيوز ،شهروندان معترض در اين تجمع خواستار استعفاي عبدالناصر همتي ،رئيس بانك مركزي
شدند.
*مهندسان ساختمان در مقابل ساختمان مركزي سازمان نظام مهندسي در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند .به گزارش
ايلنا ،يكي از حاضران در تشريح دﻻيل برگزاري اين تجمع گفت» :تجمع امروز به اين دليل است كه تعرفه طراحي تعريف و
ابﻼغ شده از سوي هيات مديره هم اكنون با نرخهايي عجيب و به صورت دﻻلي به خريد و فروش ميرسد؛ يعني مسئوليت
يك ساختمان كه با طراحي آن آغاز مي شود با اين رقم خريد و فروش مي شود«.
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*كارگران بازنشسته شهرداري آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده هاي توخالي مسئوﻻن دست به تجمع
مقابل ساختمان مركزي شهرداري اين شهر در استان خوزستان زدند .تجمع كنندگان به خبرنگار ايرنا گفتند :شهرداري
آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان ،تاكنون فقط  ٢٥درصد از مطالبات و حق سنوات
 ٤٠٠نفر از بازنشستگان را پرداخت كرده است.
دوﺷﻨبﻪ  ١٧آذر
*جمعي از ميني بوس داران بندرعباس با تجمع مقابل استانداري هرمزگان به كمبود گازوئيل در جايگاههاي سوخت
بندرعباس اعتراض گردند .يكي از رانندگان معترض به خبرنگار تسنيم گفت :اغلب اوقات به دليل نبود سوخت مورد نياز و
قرار داشتن در صفهاي طوﻻني با تاخير به سرويسهاي شركتي كه با آنها قرارداد جهت جابه جايي كاركنان داريم ،خدمات
ارائه مي كنيم.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٨آذر
*جمعي از كارگزاران مخابرات روستايي كشور در اعتراض عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مقابل شركت مخابرات
استان تهران تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،با توجه به صورت جلسه  ١٧شهريور كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس
رژيم به امضا رسيده ،توافق شده است كه طرح طبقهبندي مشاغل كارگزاران مخابرات مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و
ظرف يك ماه اين امر به پايان برسد .ولي اكنون عليرغم گذشت بيش از دوم ماه چيزي كه تا به امروز صورت پذيرفته فقط
تعيين گروه كارگزاران در جلسات سه جانبه كارشناسان شركت مخابرات ،وزارت كار و كارگزاران بوده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٩آذر
*جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( مقابل ساختمان تعزيرات تبريز
دست به تجمع زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،شهروندان معترض دليل اجتماع خود را اعتراض به گراني
قيمتهاي اعﻼم شده ،عدم تحويل خودرو و برآورده نشدن مطالبات شان ،عنوان كردند.
*كارگران پيماني اتوبوسراني شهرداري آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق زيرسايه سكوت مسئوﻻن
دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان اتوبوسراني اين شهر در استان خوستان زدند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران پيماني
كه به عنوان راننده ،كارگر تعميرات موتوري و ستادي در مجموعه واحد اتوبوسراني در شهرداري آبادان مشغول كارند،
خواهان پاسخگويي مسئوﻻن ذيربط شدند.
*به گزارش عصرجنوب ،شماري از جوانان جوياي كار و اهالي شهر سرداران از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان
با بستن جاده بروي كارگران شركت كشت و صنعت خميني واقع در دهستان شعيبيه از توابع شهرستان شوشتر به بيكاري
و روند پارتي بازي در استخدامهاي اين شركت اعتراض كردند.
*تعدادي از دامداران استان سمنان براي اعتراض به كمبود و گراني نهاده هاي دامي دست به تجمع مقابل استانداري
سمنان زدند .به گزارش تسنيم ،تجمع كنندگان گفتند :هم اكنون در اين استان جو بسيار كمياب و به صورت دولتي پيدا
نمي شود و ميزاني كه توزيع مي شود نيز بسيار گران است.
*جمعي از كارگران ساماني كاشي بروجرد براي چندمين بار مقابل فرمانداري تجمع كردند و خواستار پرداخت مطالبات
خود شدند .به گزارش سفيرافﻼك ،نبود بازار فروش و نبود سرمايه در گردش سبب شد تا واحدهاي توليدي در شهرستان
بروجرد يكي پس از ديگري در ركود و تعطيلي غوطه ور شوند .در پس همه اين مشكﻼت ،كارگران زيادي با سابقه هاي
مختلف از كار بيكار شدند و عده اي هم رو به دستفروشي آوردند البته همه اين موارد در حاليست كه برخي از واحدهاي
توليدي همچنان گرفتار مشكﻼت و كﻼف سر در گم مطالبات و معوقات هستند.
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*كارگران پيمانكاري واحد اتوبوسراني شهرداري آبادان براي دومين بار در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه از معوقات
مزدي خود مقابل ساختمان سازمان اتوبوسراني اين شهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،دليل تجمع اين كارگران بي توجهي
مسئوﻻن شهري به پرداخت چندين ماه معوقات مزدي عنوان شده است.
ﺷﻨبﻪ  ٢٢آذر
*كارگران بازنشسته خوزستان در اعتراض به نحوه عملكرد كانونها ،با حضور در دفتر كانون اين استان ،خواستار رسيدگي
به مطالبات خود شدند .به گزارش ايلنا ،يكي از بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود و همكارانش عنوان كرد :از نحوه
عملكرد كانون در پيگيري مطالبات بازنشستگان رضايت نداريم؛ ماهها منتظر اجراي همسان سازي و سپس اصﻼح آن براي
نتيجه كار به هيچ وجه رضايت بخش نيست.
ِ
بازنشستگان سخت و زيان آور بوديم اما
*شماري از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران ،با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل فرمانداري اين شهر خواستار
رسيدگي به مطالبات خود شدند .به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ،با وجود گراني لوازم
يدكي و هزينه سرسام آور نگهداري اتوبوسها نه تنها هيچگونه كمكي ازسوي شهرداري و شركت واحد به اين رانندگان نمي
شود بلكه درآمد آنها كه به كارت خوانهاي شركت واحد واريز مي شود تا مدتها در حساب شركت واحد مي ماند و دربعضي
موارد تا  ٥ماه پرداخت نمي شود.
*جمعي از مرغداران استان فارس مقابل ساختمان استانداري اين استان دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش شيراز
 ،١٤٠٠تجمع كنندگان دليل اين تجمع را اعتراض به نرخ مصوب مرغ عنوان كردند .مرغداران معترض شعار مي دادند:
"مرغدار ورشكسته استاندار كجايي كجايي"" ،مرغدار ورشكسته استاندار چرا نشسته"" ،مدافعان توليد ما هستيم ما
هستيم"" ،هيهات هيهات من الذله"" ،مدير بي كفايت استعفا مدير بي كفايت استعفا"
*كارگران پسماند بجنورد براي دومين روز متوالي با خواست تامين امنيت شغلي اقدام به برگزاري تجمع كردند .به گزارش
ايران كارگر ،كارگران سازمان پسماند شهرداري بجنورد ،ابتدا در زمستان سال  ٩٨با تجمع مقابل دفتر مديرعامل پسماند و
شهرداري اين شهر درخواست خود مبني بر بستن قراردادهاي حداقل پنج ساله براي تمام پرسنل پسماند بجنورد را مطرح
كردند .اما هر بار با وعده و وعيدهاي مسئوﻻن شهرداري و مديرعامل پسماند ،حل مساله را به مديران سپردند.
*كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه و بﻼتكليفي شغلي خود دست به
تجمع زدند .به گزارش سفير افﻼك ،طي هفته گذشته ،تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد چندين
بار در مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان لرستان ،نسبت به پرداخت نشدن مطالبات و بﻼتكليفي شغلي برگزار شد.
ولي تاكنون هيچ مقام مسئولي پاسخگوي آنها نبوده است.
كارگران معترض مي گويند؛ بخشي از مطالبات سالهاي گذشته شان با فروش يكي از زمينهاي توقيف شده از مالك
كارخانه سامان كاشي بروجرد پرداخت شده است .اما اكنون با وجود گذشت بيش از  ٨ماه از سال تاكنون موفق به دريافت
مطالبات سالجاري خود نشده اند.
*تعدادي از كارگران شاغل در بخشهاي مختلف قطار شهري اهواز )شركت كيسون( در اعتراض به عدم دريافت  ٢٠ماه
مطالبات معوقه خود تجمع كردند .به گزارش پيام ،حدود  ٢٠٠كارگر در بخش حراست ،انبار و تاسيسات مجموعه قطار
شهري اهواز باقي مانده اند كه در مجموع  ١٥تا  ١٧ماه از مطالبات خود را تاكنون دريافت نكرده اند.
*كارگران بيكار شده گيتهاي اخذ عوارض آزاد راه قزوين در اعتراض به وضعيت استخدام خود در مقابل سازمان راهداري و
حمل و نقل جاده اي كشور تجمع كردند به گزارش صبح قزوين ،يكي از معترضان گفت :اخيرا پيامكي به  ٥١نفر ديگر از
كاركنان عوارضيهاي قزوين ارسال شده و از آنها خواسته اند كه خود را به بيمه بيكاري معرفي كنند ،در صورتي كه سال
گذشته به آنها وعده استخدام داده بودند.
*تاكسي رانان جزيره كيش در اعتراض به حضور اسنپ در اين جزيره ،براي روزهاي متوالي مقابل مركز تجاري كيش
تجمع كردند و صف طويلي از تاكسيها مقابل اين مركز شكل گرفت .به گزارش ايرنا ،رانندگان معترض سپس خود را به
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سازمان منطقه آزاد رساندند و با حضور در آنجا خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.شركت عمران ،آب و خدمات
كيش در چارچوب اعتصاب شكني از تمامي همكاران اين شركت خواست با وسايل نقليه و خودروهاي شخصي ساكنان و
گردشگران كيش را در سطح شهر جا به جا كنند.
به گزارش كيشوند نيوز ،رانندگان معترض تاكسي جزيره كيش بر طبق توافق به اعتصاب خود پايان دادند و گفتند :با ورود
تاكسي اينترنتي مخالف نيستند اما ورود رانندگان شخصي را به ناوگان حمل و نقل عمومي نمي پذيرند چرا كه درآمد آنان
كم مي شود و بي نظمي و معضﻼت اجتماعي در كيش پديد مي آيد.
يكشﻨبﻪ  ٢٣آذر
*تعداد پرشماري از بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرهاي تهران،
تبريز ،اراك ،خرم آباد ،ايﻼم ،مشهد ،شهركرد ،اصفهان ،كرج ،بجنورد،
مﻼير ،يزد ،رودسر ،ابهر ،نيشابور ،رشت و اهواز ،در مقابل ساختمانهاي
اداري اين نهاد و در تهران در مقابل مجلس تجمع كردند .به گزارش
هرانا ،بازنشستگان معترض برخي از مطالبات خود را اجراي قانون همسان
سازي حقوق ،رفع مشكﻼت بيمه تكميلي ،پرداخت پاداش آخر سال،
محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي،
عنوان كردند.
برخي از شعارها و دست نوشته ها و بنرهاي بازنشستگان چنين بود :ما كارگران همه گرسنه ايم  /معيشت ،منزلت ،حق
مسلم ماست /حقوق ما رياليه هزينه دﻻريه /بازنشسته تامين اجتماعي از خط فقر به خط مرگ رسيده /دولت بايد اموال به
غارت رفته بازنشستگان را جبران كند /حقوق مكفي و تامين رفاه براي بازنشستگان.
*كارگران شهرداري ايﻼم براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به تجمع مقابل دادگستري زدند .به گزارش
ايلنا ،يكي از كارگران معترض اين شهرداري گفت :مدت  ٤ماه است كه شهرداري ايﻼم ريالي حقوق به ما پرداخت نكرده
است و هر زمان كه به شهرداري مراجعه مي كنيم با اين پاسخ رو به رو مي شويم كه »نداريم«» ،از ادارات طلب داريم« و
»ادارات طلب شهرداري را نمي دهند« و يا اينكه عنوان مي كنند »حسابهاي شهرداري توسط مرجع قضايي مسدود شده
است.«.
*كارگران بام خرم آباد در استان لرستان براي اعتراض به كاهش  ٨٠درصدي حقوق خود و تأخير  ٤ماهه در پرداخت آن
بارها دست به تجمع مقابل استانداري لرستان زده اند .به گزارش بازار ،يكي از كارگران بام خرمآباد گفت :پيمانكار بام در
طول چهار ماه گذشته فقط يك ميليون تومان به ما پرداخت كرده كه در اين شرايط اقتصادي با اين حقوق ناچيز نميتوان
زندگي كرد كمااينكه بسياري از كارگران اجارهنشين هستند و چندين فرزند دارند كه بايد هزينههاي آنها را تأمين كنند.
*كارگران شركتي شهرداري اصفهان براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي دست به تجمع مقابل كتابخانه مركزي
شهرداري اين كﻼنشهر واقع در خيابان باغ گلدسته زدند .به گزارش نصف جهان ،معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه
انساني شهرداري اصفهان ضمن تاييد اين تجمع اعتراضي گفت :به طور قطع به خواسته هاي آنان توجه مي شود.
*جمعي از كارگران شركت ساپيك كه پيمانكار يكي از پروژه هاي پتروشيمي مرواريد عسلويه است ،در اعتراض به عدم
دريافت مطالبات مزدي شان ،دست به اعتصاب زده و در محوطه محل كار خود تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران از
مسئوﻻن مربوطه شهرستان و اداره كار منطقه ويژه پارس جنوبي خواستار ورود به اين موضوع و حل مشكﻼت شان شدند.
*كارگران شركت آتيه سازان پرشيا در كنگان و در فازهاي  ١٣و ١٩براي اعتراض به كاهش حقوق شان دست از
كاركشيدند و همگي تسويه حساب كردند .به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك ايران ،اين شركت و
پيمانكار نابكارش كه در كنگان و در فازهاي  ١٣و  ١٩فعاليت دارند با پايين آوردن حقوق جوشكاران كمكي ،فيتر ،سنگ
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زن ،داربست بند باعث اين اعتراض گشته اند .اعتصاب كارگران شركت آتيه سازان پرشيا در كنگان در اعتراض به كاهش
دستمزدهاي شان براي پنجمين روز متوالي ادامه داشت.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٤آذر
*جمعي از كاميونداران سرپل ذهاب براي اعتراض به كﻼهبرداري مقابل قوه فاسد قضاييه در تهران تجمع كردند و خواهان
تسريع در رسيدگي به پرونده شان شدند .به گزارش پانا ،رانندگان و كاميونداران كه عمدتاً از مناطق زلزله زدگان سرپل
ذهاب استان كرمانشاه بودند ،كاميونهاي قبلي خود را به نمايندگي »ماموت ديزل« در شهرك كاميونداران واقع در
شهرستان اسﻼمشهر فروخته بودند تا كاميونهاي جديد را از آن نمايندگي تحويل بگيرند .فردي كه خود را داراي نمايندگي
از »ماموت ديزل« معرفي كرده بود ،وعده تحويل كاميونهاي جديد تا پنج ماه بعد را اعﻼم كرده بود اما با گذشت بيش از
دو سال اين وعده متحقق نشد.
*جمعي از اهالي كوي وليعصر شهر خمام در استان گيﻼن براي اعتراض به عدم برخورداري از آسفالت مقابل ساختمان
شهرداري تجمع كردند .به گزارش خمام نيوز ،اين افراد كه كاغذ نوشته هايي در گﻼيه از شهرداري و شوراي شهر به همراه
داشتند ،علت تجمع را عدم برخورداري از آسفالت ،گرد و خاك در بهار و تابستان ،آبگرفتگي معابر و منازل در بارندگيهاي
پاييز و زمستان ،و البته اجرا نشدن طرح فاضﻼب شهري عنوان نمودند.
*كارگران خدمات شهري و فضاي سبز خرمشهر ،در اعتراض به تعويق سه ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد خود ،در
مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،كارگران گفتند :در وضعيت كنوني گراني بازار و
وضعيت كرونايي ،بدون حقوق و نداشتن بيمه براي درمان خانواده خود با مشكل روبه رو هستيم.
*به گزارش عصرما خوزستان ،گروهي از كارگران اداره آب و فاضﻼب شادگان در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي
خود ،مقابل درب ورودي اداره آبفا اين شهرستان تجمع كردند.
*به گزارش عصر ما خوزستان ،شماري از جوانان جوياي كار ساكن روستاي قلعه چنعان از توابع شهر كوت عبداﷲ در
مقابل درب ورودي شركت فوﻻد خوزستان تجمع كردند .به گزارش عصر ما خوزستان ،شهروندان معترض در اين تجمع
خواهان بكارگيري نيروي بومي و اجتناب از استخدام نيروي كار غيربومي شدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٥آذر
*در حالي تنها چند روز به سالگرد انهدام هواپيماي اوكرايني توسط سپاه پاسداران باقي مانده ،برخي از خانواده هاي
جانباختگان اين جنايت براي دادخواهي مقابل دادسراي نظامي تهران دست به تجمعي اعتراضي زدند .به گزارش اعتماد،
ويديوهاي منتشر شده در فضاي مجازي نشان از آن دارد كه تجمع تنها به خيابان مجاور دادسراي نظامي ختم نشده و
خانواده هاي اين جانباختگان در ساختمان دادسراي نظامي نيز اعتراض خود را مطرح كردند.
پدر مريم ملك ،يكي از جانباختگان اين حادثه به عنوان نماينده خانواده هاي حاضر در تجمع ،با اعتراض نسبت به روند
رسيدگي به اين پرونده ،از مسئوﻻن پرسيد» :چرا قائل نيستيد كه ما به عنوان اولياي دم ،به عنوان جگرسوخته ها ،به
عنوان كساني كه عمﻼ مرده هاي متحرك هستيم ،در تحقيق و روشن شدن حقايق مشاركت كنيم؟!« او در ويديوي حدودا
 ٤دقيقه اي كه از جلسه اخير با برخي مسئوﻻن دادسراي نظامي منتشر شده ،پس از اينكه مي گويد» :بعد از بچه ام،
زندگي نمي خواهم ،هيچ چيز نميخواهم« ،به ديگر حاضران جلسه اشاره كرده و ادامه مي دهد» :ما از جان گذشته
هستيم؛ هيچ كدام از ما زندگي نمي خواهيم«.
*كارگران كارخانه شيشه كاوه در ساوه در اعتراض به اخراج شان توسط كارفرما مقابل فرمانداري در شهرستان ساوه تجمع
اعتراضي برپا كردند .به گزارش ايران آزادي ،كارگران معترض با در دست داشتن بنرهايي اعﻼم كردند كه مقامات كارخانه
چندين نفر از كارگران اين كارخانه را كه زمان بازنشستگي آنها فرا رسيده بود از كار اخراج كردند .آنها در بنرهايي كه در
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دست داشتند نوشته شده بود :ما با داشتن بيش از ٢٠سال سابقه به جاي بازنشستگي از كار اخراج شده ايم و فرياد
دادخواهي ما شنيده نمي شود.
*شماري از كاركنان شركتي مخابرات تبريز )شركت خدمات اول پيمانكار تامين نيروي انساني مخابرات( به دليل عدم
تمديد قراردادشان تجمع كردند .به گزارش تبريز بيدار ،اين كارگران به دليل اجرا نشدن طرح طبقه بندي مشاغل در
شركت خدمات اول به اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي شكايت كرده بودند و اداره يادشده به نفع شاكيان
حكمي را صادر كرده بود .شركت خدمات اول نيز در واكنش به محكوميتش در آذربايجان شرقي از تحويل برگه هاي
قرارداد جديد براي امضا و تمديد قرارداد كاري شاكيان خودداري كرده است و از آنان خواسته تا شكايت خود را پس
بگيرند.
*خانواده هاي قربانبان انفجار در كلينيك سينا اطهر با برپايي تجمع در محل واقعه خواهان روشن شدن هرچه سريعتر
علل حادثه و برخورد با مقصرانش شدند .به گزارش جوان آنﻼين ،حادثه دردناك انفجار و آتش سوزي كلينيك سينا اطهر
روز سه شنبه  ١٠تير ١٣٩٩منجر به مرگ  ١٩نفر و زخمي شدن  ١١تن ديگر شد و با گذشت  ٦ماه همچنان تكليف آن
روشن نشده است.
*اهالي شهرك انديشه قزوين براي اعتراض به سلب حق مالكيت زمين شان و عدم پاسخگويي مسئوﻻن دست به تجمع
مقابل دادگستري قزوين زدند .به گزارش صبح قزوين ،يكي ازتجمع كنندگان گفت :شهرك انديشه در پنج كيلومتري
قزوين واقع شده و شامل يك هزار قطعه است؛ تقريبا بخش قابل توجه و نيمي از اين شهرك فاقد مشكل قانوني است ،در
حالي كه مسئوﻻن قضايي استان عنوان ميكنند برخي از اراضي اين شهرك داراي مشكل است.
*برخي از صاحبان شغلهاي مرتبط با تاﻻر هاي پذيرايي تهران ،كرج و شميرانات براي اعتراض به برگزاري مراسم عقد
توسط دفاتر اسناد رسمي مقابل اتاق اصناف تهران اجتماع كردند .به گزارش ركنا ،رئيس اتحاديه تاﻻرداران پذيرايي گفت:
اعتراض كنندگان ادعا دارند دفاتر اسناد رسمي؛ همه سفره عقد گذاشته اند ،مراسم برگزار مي كنند و حتي شام مي دهند
اما تاﻻرهاي پذيرايي كه متخصص برگزاري مراسم هستند و مي توانند پروتكلها را رعايت كنند ،تعطيل شده اند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٦آذر
*جمعي از جوانان جوياي كار روستاي شهرويي از توابع بهبهان ،براي چهارمين بار در ماه آذر مقابل درب ورودي پاﻻيشگاه
بيدبلند ٢اين شهرستان ،تجمع كردند.
در سومين بار تجمع اين جوانان ،شماري از نيروهاي سركوبگر انتظامي براي جلوگيري از ادامه تجمع مقابل درب اصلي
پاﻻيشگاه حضور يافتند.
به گزارش هرانا ،جوانان جوياي كار روستاي شهرويي ،در چهار ماه اخير بارها در مقابل درب پاﻻيشگاه ،فرمانداري و دفتر
نماينده بهبهان تجمع كرده اند تا در پاﻻيشگاه بيد بلند ٢صاحب شغل شوند.
*كارگران شهرداري حسينيه براي اعتراض به عدم پرداخت  ٩ماه حقوق دست به تجمع مقابل شهرداري اين شهر زدند .به
گزارش شبكه خبري خوزستان ،شهردار حسينيه در رابطه اعتراض كارگران گفت :شهرداري حسينيه  ٢٩نيرو دارد كه ٩
ماه است كه حقوق آنها پرداخت نشده است.
*رانندگان پايانه سلطاني كرج براي اعتراض به پرداخت عوارض روزانه  ٥٠٠تا  ١٠٠٠تومان به شهرداري كرج تجمع
كردند .به گزارش فارس ،رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري كرج در رابطه با اعتراض رانندگان پايانه سلطاني
مبني بر پرداخت روزانه  ٥٠٠تا  ١٠٠٠تومان به اين پايانه ،گفت :اين مبلغ براي كمك هزينه نگهباني ،ابنيه ،تأسيسات و
امكانات مورد استفاده مصرف ميشود.
*براي باري ديگر ،خانواده بيماران »سي اف« براي اعتراض به نبود دارو و وعده هاي توخالي مسئوﻻن مقابل وزارت
بهداشت تجمع كردند .به گزارش فارس ،مادر »محمد رضا« )بيمار  ٧ساله سي اف( ،يكي از نمايندگان استان تهران نوشته
اي كه در دست دارد را كمي پايين مي آورد و مي گويد» :حدود يك سال است داروي كرئون ،اصلي ترين داروي بچه هاي
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سي اف وارد نمي شود .چند ماه قبل ،يك بار همين جا مقابل وزارت بهداشت و يك بار هم مقابل سازمان غذا و دارو تجمع
كرديم .بعد از آن براي آرام كردن ما ،يك نوبت كرئون – آن هم به تعداد محدود – وارد شد .اعﻼم كردند آبان ماه دوباره
وارد مي شود ،اما نشد .قرار شد آذرماه وارد شود اما آذر هم رو به پايان است و خبري نشده است.
*خانواده خديجه دهاني با همراهي جمعي از اهالي روستاي نظرآباد با تجمع مقابل فرمانداري شهرستان راسك در استان
سيستان و بلوچستان خواستار رسيدگي ،دستگيري و محاكمه ماموران هنگ مرزي شدند .به گزارش رصد بلوچستان ،روز
شنبه  ٢٢آذر ،خانواده دهاني پس از شركت در يك مراسم عروسي در روستاي ميردوك در حال بازگشت به منزل خود
بودند كه در مسير راه با نيروهاي هنگ مرزي و اطﻼعات لباس شخصي كه چندين خودروي سوخت بر را توقيف كرده
روبرو مي شوند .يكي از خودروهاي توقيف شده
دچار نقص فني بوده كه ماموران امنيتي در آن
محل حضور داشته و با مشاهده خودروي دهاني
توسط آنها ،ماموران هنگ مرزي به سمت آنها
تيراندازي كردند.
با پياده شدن سرنشينان خودروي دهاني،
ماموران هنگ مرزي با خودرو به سمت آنها
حركت كرده كه خانم خديجه دهاني توسط
ماموران هنگ مرزي و مقابل چشمان فرزندانش
زير گرفته شده و جانباخت.
*تعدادي از رانندگان تاكسيهاي فرودگاهي براي اعتراض به توقف خودروهاي شان به دليل عدم پرداخت جريمه دست به
تجمع زدند .به گزارش تين نيوز ، ،تجمع كنندگان
جريمه هاي صورت گرفته در آزادراهها را نامتعارف
دانسته و به توقف خودروهاي خود به دليل عدم
پرداخت اين جريمه ها معترض بودند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٧آذر
*شماري از كارگران خدمات شهرداري اميديه براي
دومين روز متوالي در اعتراض به عدم پرداخت بيش
از هشت ماه حقوق و مزايا ،مقابل فرمانداري اين
شهرستان تجمع كردند .به گزارش عصر جنوب ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :اين شهرداري از ابتداي سال
تاكنون تنها يك ماه حقوق كارگران را پرداخت كرده و همچنين در خصوص پرداخت عيدي و سنوات سال گذشته نيز
اقدامي صورت نگرفته است
*جمعي از كاركنان پيمانكاري مخابرات تبريز براي چندمين روز متوالي در اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي خود
مقابل مخابرات استان آذربايجان شرقي تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،اعتراض اين كاركنان از ظهر روز سه شنبه  ٢٥آذر
آغاز شد .كاركنان پيمانكـاري مخابرات تبريز در اين تجمع اعتراضي ،امنيت شغلي خود و اجراي طرح طبقهبندي مشاغل
را خواستار شدند.
آديﻨﻪ  ٢٨آذر
*جمعي از اهالي روستاي چنار محمودي از توابع شهرستان لردگان ،در اعتراض به عدم رسيدگي به موضوع آلوده شدن
برخي از اهالي اين روستا به ويروس  ،HIVدست به تجمع زدند .به گزارش ايران اينترنشنال ،در مهرماه سال  ٩٨شماري از
اهالي روزتاي چنار محمودي به ويروس ايدز مبتﻼ شدند و معاون بهداشتي وزير بهداشت آمار مبتﻼيان به ويروس ايدز در
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اين منطقه را نزديك به  ٧٠تن اعﻼم كرد .با گذشت بيش از يك سال از اعتراضهاي مردم روستاي چنار محمودي به همه
گيري ايدز در اين منطقه به دليل »سرنگهاي آلوده« ،بار ديگر گروهي از معترضان با برپايي تجمعي خياباني از بي توجهي
مقامهاي حكومت در رسيدگي به وضعيت شان پس از همه گيري گسترده ايدز ميان ساكنان اين منطقه انتقاد كردند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٩آذر
*كارگران آب و فاضﻼب روستايي استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بيمه و وضعيت
استخدامي ناروشن دست از كاركشيدند مقابل ساختمان شركت در كﻼنشهر اهواز تجمع كردند .به گزارش عصر جنوب،
مديرعامل شركت آب و فاضﻼب خوزستان گفت :اين كارگران مربوط به شركت آب و فاضﻼب روستايي هستند كه در
خصوص مطالبات معوق خود شاكي هستند .وي افزود :منابع مالي بايد محقق شود تا بتوان مطالبات اين كارگران را
پرداخت كرد اما به دليل نداشتن منابع مالي كافي قرار شد زميني را كه در كوي گلستان اهواز براي امكانات رفاهي
كاركنان درنظر گرفته شده بود براي تامين مطالبات كارگران بفروشيم.
*جمعي از كارگران بخش تنظيف و فضاي سبز شهرداري بندرعباس مقابل استانداري هرمزگان تجمع كردند .به گزارش
صبح ساحل ،تاخير در پرداخت حقوق ،بيمه ،سنوات و تامين امكانات ضروري از جمله لباس و ماسك از دﻻيل اعتراض و
تجمع آنها بوده است.
*براي سومين بار در ماه جاري ،كارگران شهرداري صيدون از توابع شهرستان باغملك براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها
حقوق دست از كاركشيدند مقابل ساختمان شهرداري دراستان خوزستان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران
حاضر در تجمع گفت :دستمزد ما در  ٨ماه گذشته پرداخت نشده و در شرايط فعلي كه در آستانه شب يلدا قرار داريم،
نگران تامين هزينه هاي زندگي خود هستيم.
*جمعي از دستفروشان سنندج براي اعتراض به تصميمات اخير مسئوﻻن مبني بر جلوگيري از ادامه فعاليت آنان »در
پياده راه خيابان فردوسي« دست به تجمع مقابل شوراي شهر سنندج زدند .به گزارش تسنيم ،دستفروشان حاضر در اين
تجمع گفتند كه انتظار داريم مسئوﻻن وضعيت معيشتي زندگي ما را در اين شرايط بد اقتصادي در نظر بگيرند .برخي از
دستفروشان اعﻼم مي كردند كه مدارك ليسانس و حتي فوق ليسانس دارند و از بيكاري و ناچاري به اين كار روي آورده
اند .آنان ميگفتند با همه گيري ويروس كرونا بازارمان كساد شده و بد نيست كه مسئوﻻن نگاهي به وضعيت زندگي و
نيازهاي خانواده هاي ما هم داشته باشند.
يكشﻨبﻪ  ٣٠آذر
*جمعي از رانندگان خودمالك سازمان اتوبوسراني اروميه براي اعتراض به كاهش درآمد،عدم پرداخت حق بيمه و
تسهيﻼت ،براي دومين روز متوالي دست از كاركشيدند و مقابل شهرداري مركز استان آذربايجان غربي اجتماع كردند .به
گزارش ايرنا ،يكي از رانندگان اتوبوس معترض گفت :از وعده وعيدهاي مسئوﻻن سازمان به ستوه آمده ايم چون قرار بود
بيمه تكميلي و سخت و زيانآور رانندگان و روغن ،ﻻستيك و ساير تسهيﻼت تا آخر آبان ماه حل و فصل شود اما نه تنها
اين اتفاق نيفتاده بلكه در مراجعه به مسئوﻻن اتوبوسراني با رانندگان آمرانه سخن ميگويند.
*كاركنان شركتي مخابرات آذربايجان شرقي ،مقابل ساختمان استانداري واقع در تبريز ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به
گزارش مخابرات ما ،آنها نسبت به عدم تمديد قراردادشان معترض و خواهان تضمين امنيت شغلي خود شدند.
*كاركنان شركت آب و فاضﻼب خوزستان مقابل ساختمان مركزي اين شركت در اهواز تجمع كردند .به گزارش عصرما
خوزستان ،اين كاركنان دليل تجمع خود را اعتراض به ادغام سه شركت حوزه آبفا ،عدم پرداخت معوقات مزدي و بيش از
 ٢٠ماه حق بيمه تأمين اجتماعي خود عنوان كردند.
*براي دومين بار ،كارگران سالن مونتاژ ايران خودرو خراسان رضوي واقع در شهرك صنعتي بين آلود براي اعتراض به
اضافه كاري اجباري دست از كار كشيدند .به گزارش ايلنا ،كارگران ايران خودرو خراسان رضوي با اشاره به بي توجهي
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كارفرما در افزايش ساعت كاري خود گفتند :كارفرما براي باﻻ بردن توليد محصوﻻت كارخانه براي كارگراني كه در مشاغل
سخت و زيان آور هستند هر سه نوبت كاري؛ دو ساعت اضافه كاري تعريف كرده است.
دوﺷﻨبﻪ ﻫﺎي اعتﺮاضي كشﺎورز ﺷﺮق اصفهﺎن
كشاورز شرق اصفهان اعﻼم كردند كه هر دوشنبه در مقابل يك ارگان و سازمان ذيربط براي بيان اعتراض تجمع مي كنيم
تا مشكﻼتمان را حل كنند.
روز دوشنبه  ٢٤آذر ،براي چهارمين بار در اين ماه صدها كشاورزشرق اصفهان براي بازگشايي زاينده رود و تخصيص حقابه
دست به تجمع در ميدان پُزوه خوراسگان در منطقه  ١٥كﻼنشهر اصفهان زدند.
حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي كﺎرگﺮان ﻫفﺖ ﺗپﻪ
به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ،روز دوشنبه  ٣آذر ،جمعي از كارگران فصلي كشت وصنعت نيشكر هفت
تپه به دنبال اخراج از كار تحت لواي اتمام قرارداد كار دست به تجمع مقابل ساختمان مديريت شركت زدند و خواستار
بازگشت به كار شدند.
روز سه شنبه  ٤آذر ،كارگران بخشهاي مختلف شركت هفتتپه در محوطه اين شركت دست به تجمع زدند.
روز سه  ٢٥آذر براي پنجمين روز متوالي ،كارگران بخش خدمات كشت وصنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به جابجايي
شغلي به اعتصاب شان ادامه دادند و در اين مجتمع تجمع كردند.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اجتﻤﺎعي
دوﺷﻨبﻪ  ٣آذر :مشاوران امﻼك جزيره كيش براي اعتراض به كاهش نرخ كميسيون دفاتر امﻼك دست به تجمع مقابل
ساختمان سازمان منطقه آزاد كيش زدند /.جمعي از كارگران مناطق آزاد ماهشهر در اعتراض به سو استفاده كارفرمايان
مناطق از شرايط كرونا و اخراج كارگران دست به تجمع زدند /.شماري از كارگران كارخانه بازيافت زباله اهر با اقدام به
تجمع خواستار از سرگيري فعاليت كارخانه و بازگشت به كار خود شدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٤آذر :كارگران پيماني صنعت نفت در اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و ديگر وعده هاي
مقامات نفت ،مقابل وزارت نفت در تهران تجمع كردند /.شماري از كارگران كارخانه كيوان همدان براي دومين روز متوالي
در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي مقابل ساختمان شركت اقدام به برگزاري تجمع كردند /.جمعي از كارگران اخراجي
شهرداري زنجان با خواست بازگشت به كار مقابل شهرداري اين شهر تجمع كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٦آذر :تجمع گروهي از فارغ التحصيﻼن رشته مهندسي نفت ،در ميدان نفتي دشت آزادگان جنوبي .اعتراض
تجمع كنندگان به عدم به كارگيري آنها در پروژه هاي ميادين نفتي آزادگان جنوبي است /.كارگران مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي بندر خميني در اعتراض به نداشتن امنيت جاني ،معيشتي و شغلي خود دست به تجمع زدند /.تجمع شماري از
كارگران پيماني صنعت نفت مقابل وزارت نفت .كارگران به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل اعتراض كردند.
ﺷﻨبﻪ  ٨آذر :بار ديگر گروهي از فارغ التحصيﻼن رشته مهندسي نفت با برپايي تجمع در ميدان نفتي دشت آزادگان
جنوبي خواستار استخدام در اين شركت شدند /.كشاورزان اصفهان و خوزستان به طور همزمان با برپايي تجمع نسبت به
طرح مصوبه دولت در زمنيه معافيت مالياتي بخش كشاورزي اعتراض كردند.
يكشﻨبﻪ  ٩آذر :جمعي از اعضاي تعاوني كارگران اميرالمومنين پاكدشت ،مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع
اعتراضي زدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١١آذر :رانندگان تانكرهاي سوخت رسان در شهرستان چومان در اعتراض به پائين بودن كرايه حمل سوخت
براي تحويل در جايگاهاي سوخت اعتراض دارند و خواستار افزايش كرايه خود هستند /.جمعي از كارگران اخراجي پارس
جنوبي به دنبال عدم تحقق وعده هاي مسئوﻻن در خصوص بازگشت به كار ،دست به تجمع زدند.
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پﻨجشﻨبﻪ  ١٣آذر :كارگران كارخانه بهمن موتور واقع در كيلومتر  ١٦جاده قديم تهران كرج باخواست افزايش دستمزدها
دست از كار كشيده و در محوطه كارخانه اقدام به برگزاري تجمع كردند.
ﺷﻨبﻪ  ١٥آذر :اعتصاب تانكرداران حامل سوخت در كرمانشاه به دليل پايين بودن كرايه ها /.تجمع شماري از شهروندان
ماهشهر در اعتراض به استخدام كارگران غيربومي در شركت پتروشيمي كارون ،مقابل اين شركت /.كارگران مجموعه
صنعتي گروه گلرنگ در اعتراض به عدم رعايت پروتكلهاي بهداشتي مقابله با كرونا در اين شركت ،اقدام به برگزاري تجمع
كردند /.تجمع شماري از كشاورزان و مالباختگان منطقه چغاميش در شهرستان دزفول در اعتراض به كﻼهبرداري صورت
گرفته از آنها /.تجمع كارگران راه آهن خراسان )شركت تراورس( مقابل ساختمان مديريت و ايستگاه راه آهن.
يكشﻨبﻪ  ١٦آذر :كاركنان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به كم بودن دستمزد ،تورم بيش از حد و بي كفايتي مسئوﻻن در
شده زاگرس ،بذر
ِ
محل كار خود تجمع كردند /.گروهي از جوانان حامي محيط زيست در مريوان ،در محل بلوطهاي قطع
ن توسط نابودگرانِ زاگرس ،به شيوه اي هنرمندانه اعتراض
بلوط كاشتند و با شعار يك انسان = يك درخت ،به قطع درختا ْ
كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٧آذر :تجمع شماري از دامداران شهركرد در اعتراض به نبود نهاد دامي مقابل جهاد كشاورزي اين شهر /.تجمع
آبداران شهرستان ايذه واقع در استان خوزستان در اعتراض به بي توجهي مسئوﻻن اداره آب و فاضﻼب و پرداخت نشدن
مطالبات مزدي و معوقه آنها مقابل دفتر اين شركت /.تجمع گروهي از بازنشستگان هواپيماي ملي ايران )هما( ،مقابل
ساختمان مركزي اين شركت .معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم اجراي قانون همسان سازي حقوق ،عنوان
كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٩آذر :براي دومين روز متوالي ،تعدادي از فروشگاههاي توزيع مرغ استان آذربايجان شرقي در اعتراض به
قيمت مصوبه دولتي مبني بر ٢٠هزار و ٤٠٠تومان اقدام به بستن يا عدم فروش مرغ كردند /.جمعي از كارگران شاغل در
پايانه خورموسي )سربندر( در اعتراض به بي توجهي مسئوﻻن به مطالبات شان در اين پايانه تجمع اعتراضي برگزار كردند/.
عشاير سنگسر در اعتراض به كمبود خوراك براي دامهاي شان تجمع كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٠آذر :شماري از كارگران نيروگاه برق رامين در محوطه اين نيروگاه تجمع كردند .اين كارگران به عدم
پرداخت معوقات مزدي و كمكهاي رفاهي ،عدم رسيدگي به مشكﻼت بيمه و بﻼتكليفي وضعيت وامهاي خود اعتراض
كردند /.تجمع شهروندان ساكن شهرستان انگوت از توابع استان اردبيل مقابل شهرداري اين شهرستان .معترضان گفتند :ما
تا كي بايد با اين مشكﻼت دست و پنجه نرم كنيم /.تداوم يك هفته اي اعتصاب رانندگان اتوبوس فﻼورجان ،به خاطر
وضعيت كرايه ها .اين اتوبوسها روزانه بيش از  ٤هزار مسافر در هشت شهر و سه بخش شهرستان جا به جا مي كنند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٢آذر :پيمانكاران فضاي سبز شهرداري تبريز مقابل شهرداري اين شهر تجمع كردند /.پرسنل قراردادي و
پيمانكاري اداره آبفا بندر خميني ،در محوطه اين اداره دست به تجمع اعتراضي زدند /.كارگران شركت آب و فاضﻼب
خلخال در استان اردبيل براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي و شغلي تجمع كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٤آذر :تعدادي از تاﻻرداران تهران در اعتراض به ادامه تعطيلي اين مراكز به دليل كرونا و مشكﻼت اقتصادي
پيش آمده براي اين صنف ،مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٦آذر :كارگران كارخانه قند ياسوج در اعتراض به عدم بازگشايي كارخانه و بازگشت به كار خود مقابل درب
كارخانه دست به تجمع زدند
ﺷﻨبﻪ  ٢٩آذر :كارگران شهرداري بندرعباس براي اعتراض به عدم پرداخت  ٤ماه حقوق معوقه خود مقابل ساختمان
شهرداري اين شهرستان تجمع كردند /.تجمع باغداران شرق اصفهان در اعتراض به تخريب باغها ،جلوي استانداري اصفهان.
يكشﻨبﻪ  ٣٠آذر :شماري از مالباختگان سامانه نيما ،بار ديگر در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان مقابل
ساختمان بانك مركزي واقع در تهران ،تجمع كردند.
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يادواره شهيدان فدايي

رفيق سيد قربان حسيني

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

به گلگشت جوانان ياد ما را زنده داريد اي رفيقان
كه ما در ظلمت شب ،زير بال وحشي خفاش خون آشام
نشانديم اين نگين صبح روشن را
و خون ما به سرخي گل ﻻله
به پاكيِ تن بي رنگ ژاله....
فدايي شهيد ،رفيق سيد قربان حسيني از طايفه دراويش يارسان بود .او متولد شهرستان گهواره در استان كرمانشاه ،فرزند
اول خانواده ،مجرد ،ديپلم رياضي ،آموزگار و از هواداران سازمان چريكهاي
فدايي خلق بود.
تنبور نوازي و آواز خواني در ميان اين طايفه عمومي و موروثي است و رفيق
سيد قربان ترانه "سي قربان" را به زبان محلي زمزمه مي كرد.
رفيق قربان بخش اعظم دوران آموزگاري خود را در استان ايﻼم سپري كرد و در
اواخر دهه پنجاه در كرمانشاه شروع به كار كرد .در سال  ١٣٥٦به همراه عده اي
از همكارانش از جمله زنده ياد رفيق هرمز گرجي بياني "كانون صنفي معلمان
كرمانشاه" را تاسيس كرد.
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي رفيق قربان از بهار سال  ١٣٥٨آغاز شد .وي پس
از اخراج از آموزش و پرورش در سال  ،١٣٥٩به روستاي گهواره بازگشت و به
كار كشاوري مشغول شد.
در صبح روز قبل از مراسم ازدواجش در تابستان سال  ،١٣٦١پاسداران با تمام قوا به صورت مسلحانه به خانه اش حمله
كرده و همه نوارهاي موسيقي و نوارهايي كه از نواختن تنبور پدر خانواده و ساير اساتيد تنبور ضبط شده بود و همه
كتابهاي قديمي شعر و ادب فارسي و كوردي و كتب مذهبي يارساني را غارت كردند.
پدر و مادر رفيق قربان هر روز از صبح تا شب مقابل زندان و بيدادگاه رژيم مي رفتند تا خبري از فرزند خود به دست
آورند .سرانجام در روز يكشنبه  ١٩دي ماه  ١٣٦١خبر تيرباران رفيق سيد قربان حسيني را به خانواده اش اطﻼع دادند.
پيكر اين فدايي شهيد روز دوشنبه  ٢٠دي بر دوش هزاران نفر مردم قرار گرفت و با نواختن ساز تنبور و خواندن سرودهاي
ديني مردم يارسان ،در يكي از زيباترين كوهپايه هاي روستاي "توت شامي" از توابع گهواره گوران به خاك سپرده شد.
)در تهيه اين مطلب از سايتهاي سرخط و بنياد برومند استفاده شده است(.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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از دستگاه كروناياب سپاه تا خاﻟي بندي ساخت واكسن

زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي

فراسوي خبر  ...چهارشنبه  ١٩آذر
موضوع دستيابي مردم ايران به واكسن كرونا ،حرفهاي روحاني در روز سه شنبه  ١٨آذر پيرامون واكسن كرونا و مربوط
كردن خريد آن به تحريمها و ....همراه با رشد مرگ و مير ناشي از كرونا ،بار ديگر نشان داد كه رژيم ايران نه توانايي مهار
بحران كرونا را دارد و نه در مبارزه با ويروس كشنده كرونا جدي است .بحران بهداشتي و ناتواني مديريت آن نه به
تحريمهاي آمريكا ارتباط دارد و نه به نداشتن ارز و منبع مالي.
حسن روحاني روز سه شنبه  ١٨آذر عدم دستيابي مردم به »نيازهاي ضروري از جمله واكسن« را از مانع تراشيهاي ترامپ
اعﻼم كرد و بر ساخت واكسن در داخل و خريد از خارج هم خبر داد .در مصاحبه اي ديگر  ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و
سوئيس مشكل در خريد واكسن را انتقال پول اعﻼم كرد) .ايلنا  ١٨آذر( وي حل انتقال پول براي واكسن و سﻼمت مردم را
به »انشااﷲ تا  ٤٥روز ديگر« موكول كرد .يعني كه نور بايدن به رژيم بتابد و منابع مالي آزاد شود.
ادعاي روحاني در حالي است كه وزارت دارايي آمريكا بار ديگر در بيانيه اي اعﻼم كرده كه »تحريمها ،پرداختهاي بانكي
براي كمكهاي بشردوستانه به ايران را شامل نمي شود «.جابه جايي پول در بانكها و ايجاد مشكلي كه پايوران رژيم براي
خريد دارو مطرح مي كنند دقيقا مسوليت آن به خود رژيم بر مي گردد .زيرا رژيم با عدم پيوستن به كنوانسيون  FATFو
قرار گرفتن در ليست سياه اين موسسه بين المللي ،خود را در ميان مراودات بانكي بين كشورها تحريم كرده است .به اين
معنا كه رژيم رساندن پول به مزدوران نيابتي خود در كشورهاي ديگر را بر جان مردم ترجيح داده و حاضر نشده است كه
اين كنوانسيون را امضا كند.
در رويدادي ديگر كنسرسيوم كواكس ،كه رژيم ايران هم عضو آن است اعﻼم كرده كه؛ مانع قانوني بر سر راه تهران براي
خريد واكسن كرونا وجود ندارد.
مردم هنوز رونمايي سپاه تروريستي پاسداران از دستگاه كروناياب »مستعان  «١١٠را فراموش نكرده اند .در حالي كه در
كشورهاي ديگر موضوع دستيابي به تست كرونا پيگيري مي شد تروريستهاي سپاه با نمايش يك دستگاه مدعي شدند طي
 ٥ثانيه در شعاع  ١٠٠متري اين دستگاه قادر به شناسايي ويروس كرونا است.
شيادان و جﻼدان مرتجع با اراجيف خود سﻼمت مردم را به بازي گرفته اند .حاﻻ روحاني مدعي شده كه ساخت واكسن
كرونا در داخل در دستور كار است .اين ادعاي بي اعتبار تنها و تنها براي محروم كردن مردم از دستيابي به واكسنهاي
معتبر است .البته مي توان پيش بيني كرد كه واكسنهاي وارداتي معتبر كه روحاني از سفارش خريد آن صحبت كرده در
مرحله اول به حكومتيان تزريق شود.
ساخت واكسن در ايران كيسه ايست كه مافياهاي حكومتي براي چپاول دوخته اند ،همچنان كه مافياي طب سنتي و دعا
نويسان از گسترش ويروس كرونا سود بردند .مينو محرز ،عضو علمي ستاد مبارزه با كرونا گفته است» :برخي گروهها در
كشور ضد واكسن هستند ،افكار ماليخوليايي دارند ،مي گفتند با تزريق واكسن به دنبال وارد كردن عناصري به بدن
هستند«.
محروم كردن مردم ايران از امكانات حمايتي ،مراقبتي ،بهداشتي و  ...مثل مردم بسياري از كشورهاي ،به ويژه در زمينه
خريد واكسن معتبر ،ادامه جنايتي است كه از ورود و شيوع كرونا در ايران توسط حكومت و در راس آن خامنه اي صورت
مي گيرد.

در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
www.radiopishgam.com
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اميﺪ كاذب رژيﻢ براي نجات برجام و تغيير توازن قوا
زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ٢آذر
نقطه مشترك ديدگاه بازيگران صحنه سياست اين است كه شرايط امروز با دوراني كه توافق برجام )برنامه جامع اقدام
مشترك( در  ٢٣تير  ١٤) ١٣٩٤ژويئه  (٢٠١٥بين رژيم وﻻيت فقيه و كشورهاي  ٥به اضافه يك امضا شد ،متفاوت است.
توافق برجام كه زهر اتمي با نام »نرمش قهرمانانه« را به خامنه اي تحميل كرد براي پيشبرد سياست بازدارندگي در
فعاليتهاي هسته اي و دستيابي رژيم به بمب اتمي بود .اين توافق محصول شرايط بحراني رابطه رژيم با جامعه بين المللي
و پاسخ به يك ضرورت بعني حل اين بحران در آن شرايط بود.
رژيم با استفاده از برجام و مماشات كشورهاي درگير ،به تقويت تروريسم در منطقه از طريق دخالتگري ،تقويت گروههاي
نيابتي و سرعت دادن به ساخت موشك دوربُرد ،هﻼل شيعي )عمق استراتژيك( را تقويت و گسترش داد .همزمان به صورت
مخفيانه به فعاليتهاي هسته اي خود ادامه داد .در حقيقت حساب بُرد  -بُردي از توافق برجام براي رژيم به معني توقف
كوتاه مدت پروژه دستيابي به سﻼح اتمي و در مقابل تبديل شدن به قدرت در منطقه با تكيه بر تروريسم و ساخت
موشكهاي دوربُرد ،بود .نقش خرابكارانه رژيم از بغداد تا سوريه و از لبنان تا يمن طي  ٥سال گذشته ،سود و زيان حكومت
ايران را تعيين مي كند.
در شرايط كنوني اگر قرار است به جسم بي جان برجام نفسي دميده شود ،بايد تكليف رژيم مشخص شود .تحريمهاي
دوران ترامپ فقط محدود به موضوع هسته اي نمي شود كه يك باره بايدن موفق به برداشتن آن شود.
كنشهاي مداخله گرانه رژيم در منطقه منجر به جبهه گيري و حتا اتحاد و نزديكي بين كشورهاي عربي عليه زياده خواهي
هاي رژيم شده است .در چند سال گذشته هيچ پديده اي نمي توانست مثل ديكتاتوري وﻻيت فقيه ،كشورهاي عربي را به
هم نزديكتر كند و تضاد كشورهاي عرب با اسرائيل را كمتر و رنج و ستم فلسطينيان را به فراموشي بسپارد .نزديك شدن
اسرائيل به مرزهاي ايران از طريق پيمان با دو كشور عربي محصول همين مداخله گريهايي است كه امنيت مردم ايران را
به خطر انداخته است.
جديت اسرائيل بر عدم تحمل پايگاههاي نظامي سپاه پاسداران در جنوب سوريه موضوعي است كه با بازگشت آمريكا به
برجام همچنان به عنوان يك چالش وجود خواهد داشت .شرطهايي كه از هم اكنون برخي سياستمداران نزديك به بايدن
گوشزد مي كنند و بيانيه اخير سه كشور اروپايي ،فرانسه ،انگليس و آلمان و ابراز نگراني نسبت به گذشتن رژيم از مرزهاي
توافق برجام هم اين شرطها را تقويت مي كند.
بر تغيير شرايطي كه در باﻻ اشاره شد بايد پارامتر مهم قيامها و خيزشهاي مردمي و تداوم جنبش نيروهاي كار را هم اضافه
كرد .قيام خونين آبان  ،٩٨با  ١٥٠٠شهيد و هزاران دستگيري مهمترين رويداد پر آوازه اي بود كه آينده ناامن رژيم
وﻻيت فقيه و شيپور سرنگوني آن را نواخت .مهمتر اين كه سرنگوني رژيم را در ذهنيت مردم به يك امكان دست يافتني
تبديل كرد .اين قيام تمام نشده و بر اساس همه شواهد و حتا اعتراف پايوران رژيم هر هنگام امكان شعله ور شدن آن
وجود دارد .اين به اين معناست كه نه رژيم امنيت دارد و نه شرايط براي سرمايه گذاري خارجي مهيا است.
با پيروزي بايدن و مشخص شدن نتيجه انتخابات آمريكا ،در تعادل قوا بين رژيم و كشورهاي  ٥به اضافه يك تغيير جدي
به وجود نخواهد آمد .تحليلگر روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران بر »تقويت برنامه هسته اي طي  ٩هفته آتي تا زمان
ورود بايدن به كاخ سفيد« و مشاور سركرده كل سپاه ،اسماعيل كوثري ،بر اينكه »رئيس جمهور نظامي مقابل دشمن
محكم تر مي ايستد« تاكيد كرده اند .رجزخوانيهاي ديگر پايوران رژيم در رد هرگونه مذاكره و يا گفته ظريف كه آمريكا
براي ورود به برجام بايد بليط بگيرد و  ...موشك باران منطقه سبز بغداد در روز سه شنبه  ٢٧آبان ،و ...تﻼش براي دست
باﻻ داشتن در تحوﻻت آينده است.
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بيانيه سه كشور اروپايي ،گزارش آژانس بين المللي انرژي و بيانيه ارتش اسرائيل مبني بر اين كه »ما عليه ميزبان سوري و
مهمان ايراني اش عمل مي كنيم« نشان مي دهد كفه ترازو به نفع رژيم نبوده و بر عكس ،اين رژيم است كه بايد به
شرطهاي طرف مقابل تن دهد.

ضرورت عملی شدن فشار به خاطر نقض حقوق بشر
زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ٣٠آذر
كليدواژه »انتقام سخت از دشمن« در رژيم وﻻيت فقيه ،به معني تشديد سركوب مخالفان ،اعدام و قتل عام مردم عادي
است .در حالي كه در حساس ترين نقاط كشور و زير گوش عمامه داران و حلقه به گوشان خامنه اي ،جاسوس خارجي
وول مي خورد ،رژيم به دنبال با جگيري از كشورهاي ديگر از طريق دستگيري افراد دو تابعيتي است.
حكومت با تواب سازي و جاسوس پروري همراه با اعتراف گيري بي اعبتار تلويزيوني ،در برابر ضربه هايي كه از نفوذ در
دستگاه خود مي خورد ،نشان مي دهد كه امنيت خود را تنها و تنها با سركوب مردم در داخل و ترور در خارج تامين مي
كند.
رژيم در واكنش به منزوي شدن در خاورميانه و زير فشار نهادهاي بين المللي فتيله سركوب را در داخل باﻻتر برده است.
نمونه آن گروگان گيري افراد دو تابعيتي كه همه آنها را جاسوس اعﻼم مي كند و بعد در برابر آزادي مزدوران تروريست
خود كه در زندانهاي ديگر كشورها هستند ،همين »جاسوسان« را مبادله مي كند .هنگام محاكمه اسداﷲ اسدي ،اعدام
احمدرضا جﻼلي را مطرح كرد .بعد از كشته شدن فخري زاده ،حكم ظالمانه اعدام روح اﷲ زم را تاييد و آن را به سرعت
اجرا كرد .وضعيت رژيم آن چنان بحراني است كه با وجود انبوهي دستگيري و اعدام همچنان كابوس ناامني رهايش نمي
كند.
يورش به زندانيان سياسي زن در زندان قرچك ورامين براي بردن گلرخ ايرايي و مجروح كردن زنان مقاوم زندان با شوكر و
باتوم و ...گرداندن جَسَد در برابر زندانيان سياسي و اعدام چندين نفر ديگر در هفته گذشته ،همراه با دستگيري و شﻼق
كارگران ،تشديد سركوب نويسندگان و فعاﻻن مدني و ...نشان دهنده سياست رژيم در باﻻ بردن سركوب براي حفظ خود
است .اين وضعيت بايد بر هم بخورد .بايد رژيم را از هر طريق ممكن زير فشار گذاشت.
تشديد فشار نهادهاي بين المللي در رابطه با نقض حقوق بشر از جمله خبرهاي خوب براي مردم ايران و فعاﻻن حقوق بشر
است .تصويب قطعنامه پيشنهادي كانادا عليه نقض حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ٢٦
آذر ،تصويب قطعنامه عليه »نقض فاحش« حقوق بشر در پارلمان اروپا در روز پنجشنبه  ٢٧آذر و درخواست اين اتحاديه بر
توقف فوري موارد نام برده در نقض حقوق بشر و درخواست پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل ،هشدار
كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژيم ،بيانيه عفو بين الملل در روز چهارشنبه  ١٩آذر در استقبال از بيانيه هشدار
آميز كارشناسان سازمان ملل ،بيانيه شوراي اتحاديه اروپا در تصويب آيين نامه اي جهاني براي اعمال تحريم و ساز و
كارهايي عليه ناقضان حقوق بشر در روز  ١٩آذر ،اقدامات مثبت براي دفاع از حقوق شهروندي است.
ضمن استقبال از تشديد فشارهاي بين المللي بر رژيم به خاطر نقض حقوق بشر ،هنوز ابعاد جنايتهاي رژيم در اين
محكوميتها كم رنگ است و به راستي آنچه بر مردم ايران ،بر جوانان زنداني و خانواده هاي آنان تحميل مي شود ،هنوز به
طور كامل منعكس نشده است .محكوميتهاي بين المللي زماني مي تواند موثر واقع شود كه هر گونه روبط سياسي،
اقتصادي و تجاري با رژيم به رعايت حقوق بشر و آزادي زندانيان سياسي مشروط شود .هرگونه كوتاه آمدن اين نهادها و
چشم بستن بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران به سركوب مردم ياري مي رساند.
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شهداى فدايي در دى ماه
رفقا :مرتضى حاج شفيعيها  -حسين محموديان – محمد رضا )هرمز( احمدى  -يوسف
زركارى  -فاطمه حسن پور اصيل  -بهمن روحى آهنگراني  -مسرور فرهنگ  -حسن
نوروزى  -فاطمه )شمسى( نهانى – محمد رضا هدايتي  -شاهرخ ميثاقى )اولين شهيد
جنبش دانشجويى خارج كشور(  -خدابخش شالى  -سيروس قصيرى – فقير محمد زين
الدينى  -فتح اﷲ كريمى  -خاطره جﻼئى  -فرهاد دادور  -مجيد سيدي  -محمد سعيدي -
عبدالصمد بازماندگان  -منصور بنازاده  -پرويز شانگي پور – علي رضا )همايون( پريزاد -
مهري محمدي  -بهمن محسني  -پروين بهداروند  -معين اﷲ محسني – حميد احمدي -
سيد قربان حسيني  -سعيد اسداﷲ خاني  -حسين مكراني  -محمد كمالي و ....به دست
دژخيمان شاه و خمينى در مبارزه براى دموكراسى و سوسياليسم از سال  ١٣٥٠تاكنون به شهادت رسيدند.

نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم
نبﺮد خلق

ارگﺎن ﺳﺎزﻣﺎن چﺮيكهﺎي ﻓدايي خلق ايﺮان
سردبير :زينت ميرهاشمي
هيات دبيران :منصور امان ،زينت ميرهاشمي
هيات تحريريه :منصور امان ،زينت ميرهاشمي ،مهدي سامع
همكاران نشريه:اميد برهاني ،فرنگيس بايقره ،اسد طاهري ،كامران عالمي نژآد ،فتح اﷲ كيائيها
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NABARD - E - KHALGH
No 432 / 21 desember 2020
Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas
Executive Editor: Zinat Mirhashemi
Fax: Italia / 39 - 085 802 53 56
Price: $ 1 – 1 euros
NABARD / B.P. 77 /91130 Ris orangis /FRANCE
NABARD /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A
NABARD / Casella Postale 307 / 65100 Pescara / ITALIA
www.iran-nabard.com
E.Mail: nabard@iran-nabard.com
Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION
NABARD - E – KHALGH in Telegram ///@nabard_khalg --https://telegram.me/nabard_khalgh
NABARD - E – KHALGH in Facebook ///// https://www.facebook.com/nabardekhalghe/

