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

  
  ي نژادگردآوري و تنظيم: كامران عالم

، رويدادهاي گوناكوني در كشور رخ داد. رژيم جمهوري اسالمي با آگاهي كامل نسبت به ١٣٩٩تا اول آذر  ١٣٩٨از اول آذر 
انتشار ويروس مرگبار كرونا هيچ كار عملي جدي در جهت كنترل آن انجام نداد و عمالً باعث پاندمي سراسري شد. اين 

هزار نفر شده، بسياري از اعتراضات را تحت الشعاع خود قرار داده است.  ١٧٥اختن دستكم وضعيت بحراني كه سبب جانب
دانشجويان تقريبا بعد از تعطيالت نوروزي به دانشگاه باز نگشته اند و به صورت نيم بند از طريق اينترنت، كالسهاي خود را 

بل دركي داشته است. با اينحال دانشجويان كشور دنبال مي كنند. اعتراضات دانشجويي نسبت به سالهاي گذشته كاهش قا
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. 
انشجويان سر بلند كشور است كه به مناسبت روز دانشجو و در حركت اعتراضي د ٦٧اين مجموعه، ترازنامه دستكم 

، زنده يادان احمد قندچي، مهدي شريعت رضوي و مصطفي بزرگ نيا و تمامي ١٣٣٢آذر  ١٦گراميداشت ياد و نام شهداي 
  د. شهداي جنبش دانشجويي و دانشجوياني كه در مبارزه با ويروس كرونا جانشان را از دست داده اند منتشر مي شو

 منتشر شد به آدرس زير مراجعه كنيد. ١٣٩٩آذر  ١٥شنبه براي خواندن متن كامل اين ترازنامه كه در روز 

-http://www.iran
nabard.com/BILLAN_DANESHJOUI/bilan%20jonbesh%20daneshjpi%2016%20azar

%201399.pdf  
  

  »ما بی شمارانيم و برای سرنگونی رژيم استبدادی مذهبی واليت فقيه متحد و متشکل می شويم«
 »مرگ بر ديکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی«
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 بازی جنايتکارانه با تهيه واکَسن ُکرونا
  مهدي سامع

  
اريخ رژيم واليت فقيه را تنها به ماه گذشته محدود كرده و در مورد مناسبات حاكميت با مردم فقط به گفتار و رفتار اگر ت

كارگزاران نظام استناد كنيم، به طور منطقي نتيجه مي گيريم كه تعدادي باند تَبهكار سالمت و معيشت مردم و امنيت 
، ِجنايتكاران و شَيادان حاكم بر سرزمين ما در ماه گذشته انجام داده اند نه بي كشور را به بازي گرفته اند. رفتاري كه دُزدان

نظير كه كم نظير است. تصوير زني كه در ميان سيل بي پناهي را در مقابل چشم همگان قرار مي دهد، فرياد پدري كه 
سنگ مزار زنده ياد نويد افكاري،  فرزندش با شليك موشك سپاه منفور پاسداران جانباخته، ويران كردن خانه هاي مردم و

تداوم اعدامها و فشار بر زندانيان و رها كردن آنان در چنگال كُرونا، َحمله دَدمنشانه به كولبران، غارت مردم از طريق بورس، 

تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم و به ويژه دزدي از سُفره الغر شده كارگران و مزدبگيران، نپرداختن دستمزد 
ان رها كردن پرستاران در دام كرونا و همزمان صحبتهاي مزورانه خامنه اي و ديگر كارگزاران رژيم در مورد اين بخش كارگر

از نيروهاي كار، گسترش پروژه ضد مردمي هسته اي، دخالت تروريستي، آشوبگرانه و پُرهزينه در كشورهاي ديگر، ادامه 
گروگانگيري شهروندان دو تابعيتي به منظور باجگيري   ،FATF  وتكلهايعملكردي كه منجر به تحريمها شده و نپذيرفتن پر

    سال حكومت دزدان، تبهكاران و شيادان در يك ماه است. ٤٢و ... نمايش مينياتوري از 
    

  واكسَن كرونا
رانه همراه با بگذاريد از همه اينها بگذريم و فقط به پديده مربوط به واكسن كُرونا بپردازيم. اما قبل از آن واكنش افشاگ

  طنزي تلخ از جانب پرستاران كه آسيبهاي بي نظير متحمل شده اند را مرور كنيم.
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به مناسبت روز پرستار جمهوري اسالمي كه با روز جهاني پرستار متفاوت است، رئيس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت 
، سوت قطارها و كشتيها و زنگ كارخانجات و ٢٠  در اقدامي نمادين راس ساعت«آذر،  ٢٩دستوري صادر كرد در روز شنبه 

 ها رو بدين، ما سوت بلبلي ميشما كارانه «درآيد. پرستاران در پاسخ به اين خواست وقيحانه اعالم كردند: » صنايع به صدا
 روزي خودمون از خوشحالي سوتسازي حقوق پرستاران شركتي و دولتي رو انجام بدين، ما شبانه زنيم؛ شما همسان 

  »زنيم.مي
رفتار ضد بشري كارگزاران واليت خامنه اي پيرامون واكسن كرونا، فقدان انسانيت و شرافت آنان را به نمايش گذاشته است. 

در مورد هزينه نكردن براي تهيه واكسَن در حالي تكرار مي شود كه نه فقط دولت آمريكا كه حتي » تحريم«بهانه ابلهانه 
  رژيم و تعدادي از اقتصاددانان اعالم كرده اند كه در اين مورد هيچ تحريمي وجود ندارد. برخي از كارگزاران دست دوم

    
  مرور برخي از موضعگيريها

كه براي توزيع واكسن ويروس كرونا در » كوواكس«المللي به نام مي دانيم كه رژيم ايران براي دريافت واكسن در برنامه بين
  راحي شده، ثبت نام كرده است.كننده در سراسر جهان طكشورهاي شركت

 ١٥وزارت بهداشت از كوواكس «رئيس كميسيون بهداشت مجلس رژيم در رابطه با تامين واكسن كروناي خارجي گفت: 
ميليون دالر  ٥٢هزار دوز واكسن كرونا درخواست كرده است و براساس پيش پرداخت قرار بوده مبلغ  ٨٠٠ميليون و 

  آذر) ٢٨(ميزان، جمعه » هم نتوانسته پرداخت كند. پرداخت كند كه تاكنون يك دالر
به دليل تحريم، نقل و انتقال مالي براي خريد واكسن «پيش از اين عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي گفته است كه 

  آذر) ٢٨جمعه   (تلگرام اعتراض مدني بازار،» .با مشكل مواجه شده است
 ٧اي تعدادي از نهادهاي مذهبي كه كارشان تبليغ جهل و خرافات است، بيش از توجه داشته باشيم كه بودجه پيشنهادي بر

ميليون دالر در  ٧٠٠هزار ميليارد تومان است. براساس قيمت دالر كه در بودجه ذكر شده، اين نهادهاي ارتجاعي نزديك به 
ه بايد واكسينه شوند بسيار كمتر خورشيدي دريافت خواهند كرد. هزينه تامين واكسن براي تمام مردم ايران ك ١٤٠٠سال 

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.
 وزارت« گفت پست واشنگتن روزنامه به آذر  ٢١  رد صحبتهاي همتي يكي از سخنگويان كوواكس در روز جمعهدر مو
را صادر كرده و ايران مانع قانوني در اين زمينه  واكسن خريد پرداخت پيش پرداخت براي "الزم مجوز" آمريكا داريخزانه
  (همان جا)» ندارد.

چون ايران هواپيما و امكانات حمل و نقل الزم «مي ستاد مقابله با كرونا گفت: در يك اظهار نظر ديگر، رئيس كميته عل
و همزمان رئيس سازمان » .خواهدمرتبط با واكسن آمريكايي فايزر را ندارد، اعالم كرده است كه اين واكسن را نمي

  (همان جا)» .ن آمادگي الزم را دارنددو شركت هواپيمايي ايران اير و ماها«هواپيمايي رژيم با رد اين سخنان اعالم كرد كه 
گفت:  همچنين رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با رد مشكل نقل و انتقال پول براي واردات واكسن كرونا در شرايط تحريم

 كه باشيم داشته نظر در بايد و است آمريكا كشور از شودمي ايران وارد ماهانه كه داروهايي از درصد  ٣٠  در حال حاضر«
  آذر) ١١ شنبه سه ايلنا،( ».شد نخواهد واكسن شامل ريمهاتح
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همزمان با بهانه تحريم شعبده بازي ساخت واكسَن ايراني رونمايي شده است. اما سخنگوي سازمان نظام پزشكي ضمن آن 
دليل عدم را شعار نادرستي خواند، گفت؛ ما عمال امكان توليد انبوه واكسن را به » شعار استقالل در ساخت واكسن«كه 

 روباتيك صورت به نهايي توليد صورت در واكسن انبوه توليد امر درصد  ٩٩  دسترسي به تجهيزات نداريم، چرا كه نزديك به
  آذر) ٢٩ شنبه انترناسيونال، ايران( ».بود خواهد

    
  واقعيت چيست؟

ل مي كنند روشن است كه رژيم از براي مردم ايران و همه كساني كه رويدادهاي پيرامون همه گيري ويروس كُرونا را دنبا
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 

استراتژي ما از اول مشخص بود، بعضي از كشورها دچار استراتژي سردرگمي «كرده است. او مي گويد:  مشخصي را دنبال
دانستند چه كار بكنند، چه اقدامي بايد انجام بدهند اقدامات ما از اول كامالً روشن بود يك آمادگي بسيار شدند، اصالً نمي 

سلح همه به ميدان آمدند و يك آمادگي عظيمي در كشور به بزرگي در روزهاي اوليه هم بهداشت درمان هم نيروهاي م
  آذر) ٢٢(سايت روحاني، شنبه » وجود آمد هم براي درمان بيمار و هم براي پروتكلهاي بهداشتي.

از الفهاي سخيفانه او در مورد سردرگمي كشورهاي ديگر كه بگذريم، در حرفهاي او يك واقعيت وجود دارد. رژيم از ابتدا 
است كه در » ايمني گله اي«شخصي داشت، اما نه بر اساس منافع مردم و كشور، بلكه براي حفظ نظام. اين راهبرد راهبرد م

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 
  هم در اقدامي تبهكارانه براي تهيه واكسَن مفيد كرونا دست به دست مي كنند.ابتدا اين سياست را دنبال كرده اند، اكنون 

  شعار مردم و فعاالن اجتماعي و سياسي چنين است: تهيه واكسَن كرونا، فوري و مجاني و براي همه مردم ايران!
    
  !مردم است يو عموم يفور مطالبه گان،يو را يواكسن همگان 
 

  با افسوس و دريغ، دکتر محمد ملکی هم رفت
ف بسيار دكتر محمد ملكي از مبارزان پُر سابقه عليه استبداد، تبعيض و با تاس

نابرابري درگذشت. وي اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب بود كه با راه 
  انداختن ارتجاع فرهنگي به وسيله خميني از رياست دانشگاه بركنار شد.

د بار به زندان افتاد اما بود و پس از نيز چن ٦٠دكتر ملكي از زندانيان سياسي دهه 
هرگز در مقابل ارتجاع حاكم تسليم نشد و به مبارزه عليه ستم ادامه داد. وي از 

و گذار پيش بيانيه براي بركناري خامنه اي نفري بود كه در خرداد سال ١٤جمله 
  از جمهوري اسالمي را امضا كرد.

ياران وفادار خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي بود.  دكتر ملكي از حاميان هميشكي زندانيان سياسي و اززنده ياد 
  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.

  ٢٠٢٠دسامبر  ٢ـ  ١٣٩٩آذر  ١٢چهارشنبه  /مهدي سامع
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  حكومتي تروريسم رشد و  ، توافق بر سر غارت مردم١٤٠٠بودجه 
 زينت ميرهاشمي 

  
، به دليل بحران اقتصادي و هنجارهاي ناشي از آن و رقابت باندهاي حكومتي براي صندلي رياست ١٤٠٠جه سال اليحه بود

جمهوري و روابط نامتعارف و بي چشم انداز در سپهر سياست بين المللي، تبديل به يكي از موضوعهاي مورد مناقشه ميان 
به رياست پاسدار قاليباف و سرنشينان امنيتي نظامي  باندهاي مختلف حكومت شده است. چينش تقريبًا يكدست مجلس

  آن، لوايح ارائه شده از طرف روحاني را با چالشهاي جدي روبرو كرده است.
به راه افتاده، نمايي از جدال باندهاي حكومتي بر سر  در مجلس ارتجاع ١٤٠٠بودجه براي سال  اليحهكه بر سر جنجالي 

، زيرا در تدوين و به منافع ملي و مردمي بر نمي گرددبر سر بودجه جدال باندها  تماهيسهمگيري در ثروت و قدرت است. 
غارت و چپاول مردم و  آنان براي چگونگي دروني بهره وري از آن هيچ اثري از منافع مردم و كشور وجود ندارد و جدالي

  است. ارتجاعي و دين حكومتي فرهنگ ، تروريسم حكومتي و رشددستگاه سركوب تقويت
 

  بودجه اي غير واقعي با چاپ اسكناس و افزايش تورم
بر خالف شعارهايي كه خامنه اي و كارگزاران ريز و درشت حكومتي در رابطه با مزاياي رشد توليد در مقابله با تحريم و 

، بودجه حهكوتاه كردن وابستگي به نفت مي دهند در اين بودجه درآمد حاصل از فروش نفت افزايش پيدا كرده است. در الي
هزار بشكه نفت  ٣٠٠فروش دو ميليون و 

در روز پيش بيني شده است. اين مقدار 
درصدي نسبت به سال قبل دارد.  ٥٠رشد 

   )٩٩آذر  ٢٣(اعتماد آنالين 
منابع درآمدها تعدادي از مجلس نشينان 

غير واقعي و  بودجه را پوشالي در اليحه
است.  يدرست كه ارزيابي ارزيابي كرده اند

ا كه با توجه به ادامه تحريمها طي سال چر
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 

مجلس نشينان از بيشتر به بانكها نگران است.  جاي روحاني روزشماري مي كند از افزايش كسري بودجه و مقروض شدن
و منجر به چاپ اسكناس  ا هم سازگار نيستب اليحه بر اساس ايندخل و خرج دولت در سال آينده كه يك طرف مي گويند 

و از طرف ديگر قانوني براي افزايش انبوه سانتريفوژها و غني سازي بيشتر كه هزينه هاي زيادي  و كسري بودجه خواهد شد
  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.

كنترل ولي فقيه اختالف ندارند و  در مورد معافيتهاي مالياتي شركتها و نهادهاي تحت مالكيت و ي درون رژيمباندهاالبته 
متفاوت از گوناگون و كه با نامهاي بهتر است گفته شود كه نبايد به آن ورود كنند. همچنين برسر بودجه نهادهاي مذهبي 

  هستند نيز اختالف چنداني وجود ندارد.ابزارهاي تبليغاتي فرهنگ و دين حكومتي 
  

  اريشركتهاي دولتي، محلي براي سهمگيري و رانتخو
هستند وابسته به دولت كه همه موسسه غيرانتفاعي  ٢بانك و  ٩شركت،  ٣٧١، پيوست شماره سه اليحه بودجه بر اساس
  را مي بلعند. درصد بودجه كل ٦٥بيش از 

هيچ كس در اين كشور به شما نخواهد گفت درآمد «: در اين مورد مي گويدمحسن زنگنه عضو كميسيون تلفيق مجلس 
كنيم. وزير نفت آمده در صحن سوال كرديم، جواب ماه است در مجلس داريم سوال مي ٣ه قدر است. ما شركت ملي نفت چ

تر بپرسيم. وي به كميسيون آمد. گفتيم آقاي وزير، اين درآمد شركت ملي نفت چه قدر  نگرفتيم. گفتيم در جمع خصوصي
شده است و ما فقط به دو يا سه نفر در بندي اد طبقهاي كه گفتند اين بود كه اينها اسنجمله  آخرين…است، يك عدد بگو

دانند دقيقاً شركت ملي نفت چه قدر درآمد  گوييم و من حاضرم سوگند بخورم كه همان دو يا سه نفر هم نمي كشور مي
  ».دارد

ني منبع توليد شركت دولتي يع«شركتهاي دولتي گفت:  عملكرددرباره  ٩٥ماه  نيا، وزير اسبق اقتصاد در اسفندعلي طيب
مديره، حقوق نجومي، مفسده و استخدام هر كسي كه اين افراد الزم دارند، به همين  تارانت، سفر خارجي، عضويت در هي

هم به اعتبار  هاشوند كه اين استخدام دليل است كه به جاي هزار نفر در يك شركت دولتي، پنج هزار نفر استخدام مي
   (راديو زمانه)» .گيردميارتباطات دوستي و فاميلي صورت 

  
  سهم مردم از بودجه

نهادهايي مردمي مانند آموزش، پرورش، بهداشت، بيمه هاي كار و سالمت و تامين  سهمدر ساختار بودجه هر كشور، 
تعادل نيروهاي اجتماعي ماليات همگاني بر درآمد و...  دريافتاجتماعي و تقويت نهادهاي توسعه گر در اقتصاد و فرهنگ و 

ضد اجتماعي نيروهاي ، . از آنجايي كه در ديكتاتوري واليت فقيه، سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري مستقلا نشان مي دهدر
خروجي بودجه  ،بازي كنند ي هم نمي توانندنقشوجود ندارد و بنابرين مستقل از حكومت و رسانه هاي قدرت و احزاب 

  انوني نيست. مصوب مجلس چيزي جز چپاول و غارت مردم به شكل ق
  

  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 

د. در اين مورد هم اختالفي افزايش مي ياب ١٤٠٠شمارشان اضافه مي شود، در بودجه بندي هر ساله منجمله در بودجه سال 
 در ميان پايوران رژيم نيست. 

براي ميليارد تومان  ٥٠٠هزار و  ٣٨به در سال جاري ميليارد تومان  ٣٠٠هزار و  ١٨از  پاسدارانبودجه ستاد مشترك سپاه 
  افزايش پيدا كرده است. سال آينده 
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 افزايش پيدا كرده است. بيش از دو برابر  د تومان يعنيميليار ٢١٢١ميليون تومان به  ٦٠٠ميليارد و  ٩٢٣بودجه بسيج از 
 درصدي برخوردار شده است.  ٢٥٦بودجه سازمان نوآوري و تحقيقات دفاعي به دليل كشته شدن فخري زاده از افرايش 

  
  بودجه نهادها و موسسات مبلغ جهل و خرافات

افزايش  ١٤٠٠ي هم به دولت نمي پردازند، براي سال كه درآمدهاي شان شفاف نبوده و مالياتنهادها و مراكز ديني بودجه 
  جاري دارند.در قياس با سال قابل توجه 

دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران، مجمع جهاني اهل بيت، شوراي 
تقريب مذاهب، موسسه نشر آثار امام اد احياي امر به معروف، مجمع جهاني تمه جمعه، راهيان نور، سئسياستگذاري ا

خميني ، نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه، بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، بنياد فرهنگي قاسم سليماني، بنياد 
موسسه پژوهشي و فرهنگي ، مور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ستاد مركزي راهيان نوراُشهيد و 

كشور براي تربيت طلبه و  ١٣٠كه تشكيالتش در قم است و كارش فعاليت در  جامعه المصطفي العالميه، ب اسالميانقال
هزار ميليارد تومان از بودجه سهم مي برند كه  ٧مركز مذهبي براي تبليغ شيعه در كشورهاي ديگر است، بيش از  ٨٠داراي 

مجموع اعتبارات سازمان حج و زيارت براي سال آينده در مقايسه با «، افزايش زيادي دارد. براي مثال ١٣٩٩نسبت به سال 
  ) ٩٩آذر  ١٢ايسنا (» درصد افزايش را نشان مي هد. ٦٥حدود  ١٣٩٩بودجه سال 

  
  برآمد

گونه اي حرف مي زنند كه به  بر سر بودجه بندي سال آينده سران شكم سير رژيم مانند خامنه اي در بگومگو با همديگر
پا به ميدان قدرت گذاشته اند. حرفهاي پاسدار قاليباف كه در دزدي و حاتم بخشيهاي  راه رسيده ون تازه از انگار خودشا

پر آوازه است، در رابطه با فقر و نداري مردم بسيار چندش آور است. تهران قبيله اي در دوران تصدي اش بر شهرداري 
  ا بي خبر و گاهي دزديهاي طرف مقابل را برمال مي كنند.دزدهاي حكومتي براي سفيد كردن خودشان خود را از همه ج

ها اعداد و ارقام آن تغيير كرده است. منظور از يكي بودن نبودجه بندي رژيم در همه سالها يكي بوده و ت يساختارپايه 
هاي راهبردي دقيقا در پيشبرد اهداف حكومت و پاسخ دهنده نيازدر هر سال، ساختار، به اين معنا كه بودجه تعيين شده 

برآورده كردن بلندپروازيهاي تروريستي و جهان گشايي رژيم بوده است. برآمد همه رويدادها از سركوب مردم و براي 
نشان داده كه هيچ  و درخواست مطالبات مردميقيامهاي خونين مردمي و حركتهاي اعتراضي عليه فقر و گرسنگي 

ردم ديده نمي شود و تا زماني كه رژيم بر سر كار است، بودجه در خدمت كورسويي در تغيير بودجه به نفع بهبود وضعيت م
. دزدان و شبيخون زنها، مال دزديده شده را با كساني تقسيم به مردم خواهد بود الكتحفظ رژيم و تحميل بيشتر فقر و ف

   سراب است. مي كنند كه شريك شان باشند. از يك حكومت فاسد و دزد انتظار تصويب بودجه اي عادالنه يك 
 
  

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

  
  !فوری و عمومی مردم است واکسن همگانی و رايگان، مطالبه

  
  هاي يزدنتجمع پرستاران شركتي بيمارستادو روز 

مزايا آذر، در اعتراض به حق و حقوق معوقه خود و رفع تبعيض در ارائه  ٢پرستاران شركتي بيمارستانهاي يزد، روز يكشنبه 
به كادر درمان، مقابل 

تجمع استانداري اين استان 
 كردند.

 به اصليمعترض پرستاران 
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 

در حالي كه نيروهاي «گفتند: 
 ٩شركتي وزارت بهداشت يزد، 

اه است كه با شيوع ويروس م
كرونا همراه با ساير همكاران 

 »شوند.قراردادي و طرحي مشغول به خدمت هستند، اما در پرداخت دستمزد و مزايا تبعيض قائل مي
ن به يكسان بودن سختي كار و قبول خطرات ناشي از ابتالء به كرونا به خصوص در بخش بيماران كرونايي اشاره امعترض

متأسفانه وجود يك سري تبعيضها در پرداخت حقوق و مزايا انگيزه ادامه كار و فعاليت را از ما سلب كرده «ند: كرده و افزود
 است.

تجمع پرستاران به بيان ديگر مشكالت خود از جمله، تبديل وضعيت استخدامي، پرداخت به موقع دستمزد و تعلق اين در 
كاري و كارانه در فيش حقوقي  ت مالياتي و در نظر گرفتن اضافهالعاده خاص پرستاري، كاهش سقف معافي گرفتن فوق

 پرداختند.
 متاسفانه نيروهاي شركتي در بيمارستانهاي استان يزد، حتي حق استفاده از پاركينگ پرسنل بيمارستاني را ندارند و هيچ

 كنند.گونه تسهيالت رفاهي و تشويقي دريافت نمي
نيروي شركتي در بيمارستانهاي استان يزد، مشغول به كار و ارائه خدمات  ٩٠٠بيش از الزم به يادآوري است كه هم اكنون 

 بهداشتي و درماني به بيماران كرونايي هستند.
و  تيوضع ليدر اعتراض به عدم تبد يروز متوال نيدوم يبرا آذر ٣روز دوشنبه  زدي يدانشگاه علوم پزشك يپرستاران شركت

 ها دست به تجمع زدند.در پرداخت حقوق ريو تاخ ضيتبع
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  ماه پرستار در آبان ٣٠نامه اعتراضي پرستاران به روحاني: جان باختن تكان دهنده 
نامه از جمله آمده است: اين در پوشش خبري دادند.  يپرستاران به روحان ياعتراض نامهبه آذر،  ٨روز شنبه رسانه ها در 

اي پرستار را از دست داديم. اعض ٣٠آبان،ماه فقط در 
هاي نظام پرستاري  ت مديرهاشوراي عالي و روساي هي

خود به حسن روحاني،  سراسر كشور، طي نامه
نارضايتيهاي جامعه پرستاري، در ايام كرونا از جمله 
خستگي، فرسودگي و سختي كار، كمبود نيرو، كاهش در 
پرداختها، عدم تحقق كامل فوق العاده ويژه، ابتالي باالي 

و اجرا نشدن مصوبات ستاد ملي كرونا را آنان به بيماري 
 مطرح كردند.

هيات مديره نظام  ١٤٠اعضاي شوراي عالي و روساي 
حتما مستحضر هستيد كه فقط «: نوشته اند، خطاب به حسن روحاني كه اين نامه را امضا كرده اند پرستاري سراسر كشور

نفر رسيد و تعداد مبتاليان  ٨٤تعداد شهداي پرستار به و مجموعا تا امروز  شهيد پرستار ٣٠در همين آبان ماه، تعداد 
اند از مرز هشت هزار نفر گذشته  شده منفك خدمت از كه …هزار نفر و تعداد پرستاران قرنطينه؛ بستري يا  ٥٠پرستار؛ 

 »است.
نه در بيمارستانهاي درگير هاي اين عزيزان است اما متأسفا خانواده …اين آمار جداي از ابتال و«خوانيم:  در ادامه نامه مي

كرونا عليرغم نياز و كمبود شديد پرستار نه هنوز نيروي پرستار كافي و متناسب جذب و بكارگيري شده؛ نه توسط مديران و 
ن سالمت توجه  كافي مي شود. نه حقوق و امسئوالن عملياتي در دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانها به انگيزه مدافع

نتاسب اين روزهاي سخت و پرخطر پرداخت مي شود و نه علت اين همه ابتال شهيد و انفكاك نيروي دستمزد آنها م
 ».متخصص از خدمت بررسي و رسيدگي مي شود

 ،اي دولت هاي عملي نشده و تبليغات رسانه جامعه پرستاري در بخش ديگري از نامه پر رنج و درد خود در ارتباط با وعده
عليرغم زحمات و تالشهاي اعالمي سازمان برنامه «نويسند:  اين شرايط بحراني اشاره كرده و مي به كاهش دستمزد خود در

اي هم شده اما برعكس رسانه  بسيار كه …و استخدامي مجوزهاي و اعتبارات تخصيص با رابطه در …و وزارت بهداشت و
هاي انساني رضايتمندي ايجاد  نها در بين سرمايهدر بيمارستانها به دليل عملي نشدن يا اجراي بسيار ناقص مصوبات؛ نه ت

نشده بلكه به داليل پيشگفت و به دليل آنكه هر ماه به بهانه كاهش درآمدها از مبالغ  دستمزدها و كارانه ها  به شدت 
فسيرها و كنند و در مقابل نص صريح قانون ت اي مي وري، رفتارهاي سليقه كاسته مي شود و در نحوه محاسبه قانون بهره

اعمال سليقه هاي شخصي مي كنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم در اين شرايط رعايت نمي كنند؛ در بسياري از 
  »حق پرستاران را بر انگيخته است.ه بيمارستانها اعتراض ب

درخواستها و بنا به اعالم روابط عمومي سازمان نظام پرستاري، در بخش ديگري از نامه، نمايندگان جامعه پرستاري، 
ما به نمايندگي از جامعه بزرگ پرستاري كشور و ساير مدافعان مظلوم « دارند: مطالبات خود را خطاب به روحاني اعالم مي

 درخواست داريم با تصويب: سالمت
 .ه كنندن سالمت را بررسي و راه حل مناسب ارائاسريعا كارگروهي علمي ويژه؛ علل اين ميزان ابتال و شهادت در بين مدافع -١
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هزار نفر نيروي جديد و  ٣٠تسريع و اتخاذ مسير ميانبر و ترك تشريفات بروكراتيك براي استخدام سريع و فوري حداقل  -٢
تازه نفس كادر پرستاري و تسريع در تغيير وضعيت نيروهاي 

 .مدافع سالمت شركتي
بررسي و بازنگري كمي و كيفي امكانات محافظتي و ايمني  -٣

ا، بخشها و نيز تجديدنظر جدي در موثر در بيمارستانه
ن سالمت مانند رختكنها، اشرايط و محيط هاي كاري مدافع

اتاقها و محلهاي استراحت موقت، به ويژه در بيمارستانها و 
 .شهرهايي كه آمار مرگ و مير بااليي دارند

اجراي كامل قانون بهره وري در رابطه با مشاغل سخت و  -٤
 ر.ب با بخشهاي مذكواعمال امتيازات سختي كار متناس

محاسبه ساعت كار تمام پرستاران شاغل در بيمارستانها با  -٥
براي ساعت كاري تمام بخشهاي بيمارستاني در ايامي كه ساير كاركنان دولت تعطيل يا دوركار هستند و ضريب  ١,٥ضريب 

اين يك هفته (به منظور تجديد با يك هفته استراحت در هر ماه بدون كاهش حقوق مزايا و بدون امكان خريد و ذخيره  ٢
 .قوا) ويژه نيروهاي بخشهاي كرونايي

ن سالمت كه به كرونا مبتال مي شوند و اجبارا از كار در بخش و بيمارستان منفك مي اعدم كسر كارانه و اضافه كار مدافع - ٦
 .دشوند كه متاسفانه در بعضي بيمارستانها  كسر مي كنن

ن سالمت در اين روزهاي سخت به بهانه كاهش درآمد اميزان كارانه مدافع تسريع در پرداخت معوقات و عدم كاهش -٧
بيمارستانها و تسريع در اصالح نظام پرداخت ناكارآمد نظام سالمت كه دقيقا در تضاد با نياز واقعي بيماران و خدمات 

 ران كه اين روزها  اهميت وارزشمند تمام گروههاي ارائه دهنده خدمت است. يعني اجراي قانون تعرفه گذاري براي پرستا
 .ارزش خدمات آنها بر همگان روشن و مبرهن است

دو  يكي در …تسريع در صدور احكام فوق العاده ويژه براي تمام نيروهاي مدافع سالمت اعم از رسمي، شركتي، قرار دادي و -٨
 ار.روز پرستآذر،  ٣٠هفته جاري و قبل از 

ن سالمت و خانواده هاي اين اجهت تشخيص؛ قرنطينه و درمان رايگان مدافع تعيين مكان ويژه و مناسب با امكانات الزم -٩
به دليل لزوم جلوگيري از انتقال ويروس به  …عزيزان كه مبتال مي شوند اعم از تمام نيروهاي رسمي، قراردادي و شركتي و

 .خارج از بيمارستانها و به خانواده هاي اين عزيزان  انجام شود
ن سالمت، تشكيل و موارد مطروحه را ان حقوق مادي، معنوي و شرايط  كاري مناسب تر مدافعگروهي براي تامي كار

 ».عملياتي كنند و نتايج ماهانه با همكاري سازمان نظام پرستاري به ستاد ملي كرونا گزارش شود
 

 تجمع پرستاران مراكز درماني سنندج
مقابل اداره بهداشت استان كردستان واقع در اين شهر، تجمع گروهي از پرستاران مراكز درماني سنندج  ،آذر ٨روز شنبه 

 اعتراض كردند.شان  به عدم پرداخت مطالبات مزدي پرستاران .كردند
 ٩٨و همچنان در انتظار پرداخت معوقات سال  به مدت يك سال از دريافت حقوق محروم مانده گفتند؛پرستاران معترض 

 .خود از جانب وزارت بهداشت هستند
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 كاركنان بيمارستان دكتر سپير تجمع
اين شهروندان به . تهران مقابل اين بيمارستان دست به تجمع زدنددر آذر، كاركنان بيمارستان دكتر سپير  ١١روز سه شنبه 

 اعتراض كردند.شان دست  ماهه حقوق ٧تعويق 
  

   خانواده استان فارس پزشكانتجمع 
و  مهياز خدمات ب يعدم برخوردار و دريافتي به مبلغ سرانه اعتراضبراي خانواده استان فارس  پزشكانجمعي از 

 نيسالمت و تام مهياداره كل بآذر دست به تجمع زدند و خواهان پاسخگويي مسئوالن  ١٦ي روز يكشنبه بازنشستگ
  د.شدن فارس استان ياجتماع

  .كنندي استان ارائه ماهالي اين  به يو درمان يپزشك خانواده فارس خدمات بهداشت ١٢٠٠حدود قابل يادآوري است كه 
  

  پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تجمع
آذر در  ١٩روز سه شنبه  بامدادپرستاران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ماه گذشته  ٩طي  شانكاري  اعتراض به پرداخت نشدن كارانه و اضافه
ان پرستاريكي از . اصفهان تجمع كردنددر كالنشهر مقابل استانداري 

كاري را نهايتاً با  : قبل از طرح قاصدك پرستاران اضافهمعترض گفت
از وقتي طرح قاصدك اجرايي شده  اما، ندكرد يك ماه تاخير دريافت مي

ماه منتظر  ١٤ماه، يك سال يا شايد ٩است، پرستاران مجبور هستند 
  شان را دريافت كنند.  بمانند تا مطالبات معوق

  
 يمارستان شهداي خليج فارس بوشهرتجمع پرستاران ب

شماري از پرستاران بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر، روز شنبه 
آذر، با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان اين بيمارستان،  ٢٢

به  .خواستار تجديد نظر در ميزان پرداخت مبلغ كارانه خود شدند
تا پيش از  ؛شهرگفته رئيس هيات مديره نظام پرستاري شهرستان بو

 ٥٠٠ماه سال گذشته مبلغ كارانه به صورت ميانگين حداقل  اسفند
هزارتومان بود، اما رقم پرداختي تا پايان خرداد ماه امسال بسيار كم 

 .بوده است
شان بيشتر  با گذشت يكسال از پديدار شدن ويروس كرونا در كشور، اعتراض پرستاران پيرامون پرداخت نشدن مطالبات

  تر از هميشه هستند.  خستههمه گيري ويروس كرونا از گروههاي مهم درمان كه در روزهاي بحراني ست. پرستاران ا شده
ماه  درماني استان بوشهر فقط تا خرداد رد: كارانه كادر اين مورد گفتعالي نظام پرستاري استان بوشهر  رئيس شوراي

  است، پرداخت شده كه اين ميزان كارانه به شدت كاهشي بوده
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: قرار بود در ايام كرونا و به سبب تالشهاي چندين برابري كادر درمان، مبلغ كارانه باالتر از ميزان عادي باشد، ادامه دادوي 
تنها ميزان كارانه افزايش نداشته بلكه به شدت كاهشي بوده كه باعث تعجب و اعتراض كادر درمان استان بوشهر شده  اما نه
  است.

  
   رمنديشهرستان ه يشهدا مارستانيبتجمع كاركنان 

آذر، براي اعتراض به عدم  ٢٣روز يكشنبه  و بلوچستان ستانيدر استان س رمنديشهرستان ه يشهدا مارستانيبكاركنان 
ماه حقوق معوقه  ٦كنون  تاگفتند:  زابل يعلوم پزشك دانشگاهپرداخت به موقع حقوق دست به تجمع زدند. مسئوالن 

پرداخت  يماه جار انيحداكثر تا پا زينهادها ن ريپرداخت شده و در سا يتابعه دانشگاه علوم پزشك ياپرسنل در اكثر نهاده
  .صورت خواهد گرفت

  
  قم يبهشت مارستانيب يتجمع كاركنان شركت

وم مقابل دانشگاه عل اعتراض به اخراج از كار يبرا يبهشت مارستانيب ياز كاركنان شركت يجمع آذر، ٢٤روز دوشنبه  بامداد
 ييايمزا چيه افتيروزه بدون در ٨٩ يبا قرارداد ساعت ٩٦تا  ٩٣از سال  ما گفت: نااز معترض يكي قم تجمع كردند. يپزشك

به  مان،اردادكه با اتمام قر يممشغول به كار بود يدر ماه با مدارك و مقاطع مختلف دانشگاه يساعت كار ٢٥٦و با گذراندن 
  .مه ايشد كاريدرآمده و ب قيحالت تعل

با  كندي استان قم تالش م يدرباره  تجمع كنندگان گفت: دانشگاه علوم پزشك يمنابع و توسعه دانشگاه علوم پزشك معاون
 اي ياستخدام ساعت طيافراد را با شرا نيمسئوالن مربوطه در دولت ا ياخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و همكار

  .رديگكاره ب يبهشت مارستانيدر ب يمانياستخدام پ
  

  كرج ينيخم مارستانيبكاركنان   تجمع
براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان در اين مركز درماني  كرج ينيخم مارستانيبآذر، كاركنان  ٢٦روز چهارشنبه 

تا كه «در استان البرز تجمع كردند. بر اساس گزارش و فيلم رسانه اي شده در يوتوب، تجمع كنندگان شعار مي دادند: 
  ».وق نگيريم  آروم نمي نشينيمحق
  

 هزار نفر  ٤٥ يا هزار ٦٠تعداد پرستاران مبتال به كرونا در ايران، 
معاون  وخبر داد آغاز هزار پرستار به كرونا در ايران از  ٦٠ واگير شدناز آذر  ٢٧پنجشنبه رئيس سازمان نظام پرستاري روز 

 ر نفر عنوان كرده بود.هزا ٤٥اين رقم را  پيشروز  يكپرستاري وزير بهداشت 
به شكل «: گفت ترين مشكل پرستاران در ايران است رئيس سازمان نظام پرستاري با بيان اين كه كمبود نيرو، اصلي

 است. ٠,٩پرستار به كار گرفته شوند، اما اكنون اين رقم در كشور حدودًا  ٢,٥استاندارد بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني 
هزار نفر  ٦٠هزار پرستار مشغول بر بالين بيماران حدودا  ١٤٥مناسبت روز پرستار گفت: از حدود  در نشست خبري بهوي 

نفر يا در قرنطينه  ٦٠٠٠نفر نيز از گروه پرستاري جانباختند. در حال حاضر نيز  ١٠٠به اين بيماري مبتال شدند و حدود 
  .را طي كنندهستند و يا به شكل استعالجي به مرخصي رفتند تا دوره بيماري 
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هزار نفر پرستار در كشور از دانشجو تا بازنشسته  ٢٥٠رئيس سازمان نظام پرستاري در ادامه سخنان خود افزود: حدودا 
هزار نفر در بخش غير دولتي و تامين  ٣٠هزار دانشجو فعال هستند. از تعداد ياد شده  ٦٠دانشكده پرستاري با  ١٩٥داريم و 

  .زار نفر نيز در مراكز ارائه خدمات در منزل فعال هستنده ٢٠اجتماعي شاغل هستند و 
  

  زنيم ها رو بدين، ما سوت بلبلي مي پرستاران: شما كارانه
آذر در اعتراض به دستور رئيس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت مبني بر  ٢٩جمعي از پرستاران سراسر كشور روز شنبه 

در محل كار  ،گ كارخانجات و صنايع براي قدرداني از كاركنان مراكز درمانيبه صدا در آوردن سوت قطارها و كشتيها و زن
 خود تجمع كردند.

اعالم كرد: خواهشمند است در راستاي قدرداني از پرستاران و مدافعان سالمت اين كارگزار حكومتي چند روز پيش از اين، 
 و كارخانجات زنگ و هاكشتي  ، سوت قطارها و٢٠در اقدامي نمادين راس ساعت  آذر ٢٩ اين مرز و بوم، در تاريخ شنبه

 درآيد. صدا به صنايع
شما «اعالم كردند:  منتشر و در صفحه اينستاگرام خانه پرستار بازنشر شد؛ پرستاران در اين صفحه آذر ٢٥او در روز نامه 
 لتي رو انجام بدين، ما شبانهسازي حقوق پرستاران شركتي و دو زنيم؛ شما همسان ها رو بدين، ما سوت بلبلي ميكارانه

: خواسته ما پرستاران گفتيكي از پرستاران شركتي زنجان در اين رابطه  »زنيم؛ و...روزي خودمون از خوشحالي سوت مي
وري و حذف تبعيض ميان پرستاران.  گذاري پرستاري، ارتقاي بهره اجراي قوانين بر زمين مانده است؛ اجراي قانون تعرفه

خواهند به افتخارمان سوت بزنند! حرف پرستاران  اند؛ حاال مي پرستاران شاغل، حتي حق كرونا را هم نگرفتهبسياري از 
  خواهيم!ساده است: حق و حقوق ما را بدهيد، سوت نمي

  
 مهاجرت پرستاران دهها برابر شده است

سخنگوي شوراي شهر تهران، مهاجرت پرستاران از ايران به گفته 
يكي از داليل افزايش درخواست وي .» شده است چند ده برابر«

مالي و عدم پرداخت به موقع حق و  را مشگالتمهاجرت پرستاران 
 .حقوق و معوقات آنان عنوان كرد

مهاجرت پرستاران، كه به صورت رسمي اعالم شده بود  پيش از اين
  .سه برابر شده است

بتال به ا ليشدن به دل كاريو ب يشغل يعقد قرارداد موقت، ناامن
آنها به  يبرا يدارند و همواره زنگ خطر ريتاث يپرستاران بخش خصوص يكار يهستند كه در زندگ ييها كرونا، مولفه

 نياحساس شود. در ا شتريبه گذشته ب سبتن يبه جامعه پرستار ازيبه نام كرونا سبب شده ن يروسيو وعي. شنديآيحساب م
روزها،  ني. در همديآي م انيبارها سخن به م يمجاز يمطبوعات و فضا ،يسانه ملدر ر ياز جامعه پرستار ،ييكرونا يروزها

 يمارستانهايكه در ب يگروه شغل نياز ا يبخش يها هستند ول كانون توجه مردم و رسانه يدولت يمارستانهايپرستاران ب
  .كننديم يرا سپر ياند و روزگار سخت سپرده شده يبه دست فراموش كنند،يم تيفعال يوصخص

 همزمان با انتشار خبر افزايش گسترده مهاجرت پرستاران به دليل مشكالت ناشي از عدم پرداخت حقوق و مزايا، علي خامنه
  .هزار پرستاران شد ٣٠خواستار استخدام در سخناني كلي و بدون تعيين زمانبندي،  آذر) ٣٠( روز پرستاردر اي، 
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 ن ماهبرخي از جانباختگان كادر درماني در آبا
  
، بر اثر ابتال )استان كرمان( رجانيگهر در س گل ينشاط شاغل در درمانگاه منطقه معدن پرستار شركت گهر يسيرئ نيزر*

پيكر خانم زرين  رجان،يس يدكتر غرض مارستانيوداع در محوطه ب آخرينپس از  آذر ٩ كشنبهيروز  .نباختبه كرونا جا
  رئيسي به خاك سپرده شد.

  
 ١٠ دوشنبهدر روز در زنجان  عصريول مارستانياز كاركنان بخش خدمات بي، سومو نعمت ديس*

پس از گذشت سه روز  يموسو نعمت ديسآقاي  به كرونا جانباخت. واگير شدنآذر به علت 
   گذشت.در يبستر

  
ه شنبروز در پرستار بخش جراحي و سوپروايزر بيمارستان تامين اجتماعي سقز،  ،رضا كريمي مدحم*

 .به كرونا جان خود را از دست داد واگير شدنبر اثر ، آذر ١٥
مدافع سالمت در سقز است. او چند روز در بيمارستان  خميني بستري جانباخته كريمي دومين آقاي 

  ه بود.شد
  
در  ،دي تربت حيدريه ٩از كاركنان بخش خدمات بيمارستان ، حسن عصاري*

حسن عصاري در . آقاي جانباختآذر،  ١٥وز شنبه در ربه كرونا  واگير شدناستان خراسان به علت 
   .كرده است آستانه بازنشستگي قرار داشت و روزهاي پاياني خدمت خود را سپري مي

 
واگير بر اثر آذر،  ١٥در روز شنبه  ٨٩و رتبه سوم كنكور سال  يارانيپزشك نخبه كام يديفر وايش*

  به مردم بود. يو خدمتگزارمشغول كار پزشكي در تهران خانم شيوا فريدي  .به كرونا جانباختشدن 
 

 مارانيب يمحل بستر يماستانهاياز ب يتعداد يپسماندها يريو بارگ يآور مسئول جمع ،حصاري *رضا
سال قبل  كيسال داشت و از  ٣٧ آقاي حصاري به كرونا جانباخت. واگير شدن بر اثرآذر،  ١٦ كشنبهيروز  تختيكرونا در پا

 ارتش و ٥٠٥ ،يدانشور حيمس يمارستانهايب يها زباله يآور تهران مسئول جمع يپسماند شهردار تيريدر سازمان مد
  محك بود.

  
آذر،  ٢٤در روز دوشنبه  يكار فتيش نيدر ح شيارتش ك ييپدافند هوا يپرستار بهدار يحامد مكنون*

نداشته و  يخاص يمارينوع ب چيسابقه هي حامد مكنونآقاي كرد و جانش را از دست داد.  يسكته قلب
  بود. تيمشغول فعال شيارتش ك ييپدافند هوا يبهدار يپرستار يرويسال به عنوان ن نيچند

  
 

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

 فرنگيس بايقره

 به اينترنت و شبكه شاد دسترسي نداشتن

با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا و لزوم برگزاري كالسهاي آنالين براي تحصيل دانش آموزان، 
حكومت از تامين اوليه ترين نياز ميليونها دانش آوزان خوداري كرده و آنان را به حال خود رها كرده 

 است. 

راه هوشمند دارد، از همان ابتدا مورد انتقاد معلمان كه نياز به اينترنت و گوشيهاي هم "شاد"سامانه 
و فعاالن مدني بود. از جمله مشكالت آموزش مجازي مي توان به نداشتن توان مالي خانواده ها 

دهي مناسب شبكه اينترنت در برخي نقاط كشور، اشاره كرد. گفتني و همچنين عدم سرويس   جهت خريد گوشي هوشمند
وزان ساكن مناطق روستايي به دليل عدم دسترسي به اينترنت پر سرعت مجبور هستند هر روز است بسياري از دانش آم

 مسير طوالني و خطرناك كوهستاني را طي كنند.

و نيم ميليون  ٣حسن الحسيني، مسئول شبكه شاد اعالم كرده است كه؛ 
مندي از شبكه شاد  آموز دسترسي به ابزار و اينترنت براي بهرهدانش 
 آموزان از شاد محروم هستند.درصد كل دانش ٢١و بر اين اساس  ندارند

رضا احمدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در  محمد
طبق آماري "خصوص آمار دانش آموزان محروم كل كشور گفته است: 

آموز به دليل و نيم ميليون دانش ٣كه آموزش و پرورش اعالم كرده است 
ا گوشيهاي هوشمند توان استفاده از برنامه عدم دسترسي به اينترنت ي

 "شاد را ندارند.

 رسانه هاي حكومتي به برخي از اين محروميتها پرداخته كه چند نمونه آن در ماه آذر چنين است: 

 
 روستاهاي خراسان جنوبي*

مكان دسترسي به آباد و محمدآباد زيركوه، ادر بسياري از روستاهاي استان خراسان جنوبي از جمله روستاهاي حسن 
بر اعالم محمدعلي  اينترنت و شبكه شاد وجود ندارد. اين امر مهمترين عامل ترك تحصيل دانش آموزان اين مناطق است.

مدرسه در مناطق روستايي اين استان از دسترسي به  ٣٠٠جنوبي؛ بيش از واقعي مديركل آموزش و پرورش خراسان 
 اينترنت محروم هستند.

 و بويراحمد  استان كهگيلويه*

رئيس آموزش و پرورش عشاير كهگيلويه و بويراحمد با بيان اينكه 
دانش آموز در مناطق عشايري اين استان  ٦٢٥هزار و  ٣بيش از 

درصد اين دانش آموزان به  ٨٣"مشغول به تحصيل هستند، گفت: 
 "شبكه شاد دسترسي ندارند.
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اين روستا با نزديك به هزار دانش آموز از داشتن "گون گفت: يكي از ساكنان روستاي بورك از شهرستان مارهمچنين 
 "اينترنت محروم است.

دانش آموز در اين روستا و ناتواني آنها در  ٣٠٠يكي از اهالي روستاي چنار برم از شهرستان دنا نيز با اشاره به تحصيل 
تحمل سرماي طاقت فرسا مجبور به  دسترسي به شبكه شاد بيان داشت: دانش آموزان براي دسترسي به اينترنت، ضمن

 پيمايش مسيري طوالني به سمت ارتفاعات روستا هستند.

 *استان خوزستان

كنند از دسترسي به هزار خانوار زندگي مي  ٤٠هزار دانش آموز كه در حدود  ١٥٣هاي رسمي در خوزستان بر اساس آمار
 اند. ين استان از تحصيل بازماندهآموزان ا درصد دانش ١٣امكانات آموزش مجازي محروم بوده و 

آموز از داشتن هزار دانش ٤هزار دانش آموز رامهرمزي دستكم  ٢٧از "رستمي رئيس آموزش و پرورش رامهرمز اعالم كرد: 
 "تلفن همراه براي ادامه تحصيل در سال جديد تحصيلي محروم هستند.

 شهرستان اهر *

گونه دسترسي  آموزاني هستند كه هيچدر ايام تعطيلي مدارس دانش ": رئيس كميته امداد خميني در شهرستان اهر گفت
آموزان نيز توان دريافت وام براي خريد گوشي يا هاي اين دانش به گوشي يا تبلت براي پيگيري تحصيل ندارند و خانواده

 "تبلت را ندارند.

 سوروستاي نارلي آجي *

ستان مراوه تپه استان گلستان، به دليل عدم سرويس دهي مناسب شبكه سو واقع در دهآموزان روستاي نارلي آجي دانش
يكي از  اند.م مانده اينترنت در اين منطقه و همچنين نداشتن توان مالي جهت خريد گوشي هوشمند، از حق تحصيل محر

سرد و باراني نمي  دانش آموزان اين روستا كه به علت نبود اينترنت پر سرعت در اين روزهاي"اهالي اين روستا گفت: 
 "گذرانند.خواهند از درس و مشق عقب بمانند، روز ها را در باالي كوهها و تپه ها مي

 شهرستان فنوج*

شهرستان فنوج يكي از  از هشت هزار دانش آموز روستاي فنوج، شش هزار دانش آموز از امكانات فضاي آموزشي محرومند.
پرورش اين شهرستان اعالم كارشناس فناوري و اطالعات اداره آموزش و  شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان است و

نفر دانش آموز مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد فقط هزار  ٢٢٧هزار و  ٨در روستاهاي شهرستان فنوج “كرده كه: 
 "نفر از آموزش مجازي بهره مند هستند. ٩٠٠و 

درصد داراي خطوط  ٥١كه روستا و آبادي در فنوج وجود دارد  ٢٠٠بيش از “د: عمراني فرمانداري فنوج نيز عنوان كرمعاون 
 "روستا اينترنت پرسرعت دارند. ٥ارتباطي مخابراتي هستد و فقط 

 استان گلستان*

دانش آموز استثنايي با نيازهاي ويژه  ٨٨٥نفر از مجموع هزار و  ٦٤١"رئيس اداره آموزش و پرورش استان گلستان گفت: 
دليل اصلي دسترسي نداشتن  درصد كل دانش آموزان مي شوند، به شبكه شاد دسترسي ندارند و ٣٤تان كه شامل اين اس

 "اين دانش آموزان به شبكه شاد، ناتواني در خريد موبايل و تبلت است.

 روستاي نرماشير*

نرماشير در استان كرمان  درصد دانش آموزان شهرستان ٣٠نبود زيرساختهاي ارتباطي، فقر و محروميت موجب شده كه 
هاي ما اينجا امكانات ندارند به خصوص يكي از ساكنان اين منطقه گفت: بچه  دسترسي به شبكه شاد نداشته باشند.
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اينترنت براي وصل شدن به شبكه شاد وجود ندارد و در موارد بسيار مجبورند براي دسترسي به اينترنت به روستاهاي 
 اي مرتفع بروند.هاطراف و يا كوهها و تپه 

 *شهرستان آوج 

شماري از روستاهاي شهرستان آوج واقع در استان قزوين، فاقد شبكه اينترنت بوده و دانش آموزان اين روستاها از دسترسي 
 به كالسهاي آنالين و تحصيل، محروم هستند.

مراجعه مي كنند اما با توجه به فرا  برخي از دانش آموزان اين روستاها براي دسترسي به اينترنت به باالي كوه و تپه ها
 ۔اندرسيدن فصل سرما ديگر نمي توانند دست به چنين اقدامي بزنند و از تحصيل بازمانده 

 ۔روستاي آن با اين مشكل مواجه هستند ٣٦روستا است كه دانش آموزان ساكن در  ١٠٠شهرستان آوج داراي 

 *روستاهاي شهرستان كوثر 

 ٢١روستا و  ٣٩آموزان در استان اردبيل گفت: به دليل نبود زيرساختهاي ارتباطي الزم دانش فرماندار شهرستان كوثر 
آموزان هاي شبكه آموزشي شاد محروم هستند و به اظهار بسياري از مردم و دانش مدرسه شهري اين منطقه از برنامه 

 ست.شبكه آموزشي شاد به يك شبكه ناشاد براي قشر در حال تحصيل تبديل شده ا

 روستاي كمره ميشنان در استان لرستان*

 فقدان اينترنت باعث شده است تا دانش آموزان اين روستا، از شركت در كالسهاي آنالين و ادامه تحصيل باز بمانند.

 
 تجمع مربيان پيش دبستاني هاي ايذه

 ورش اين شهرستان تجمع كردند.روز شنبه اول آذر، جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه در اداره آموزش و پر
تجمع كنندگان دليل اين تجمع را اعتراض به لغو ابالغها، بالتكليفي 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
آذر، مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار  ٨شنبه 

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 

 ٢٤كنند يا در مناطق عشايري هستند و تدريس مي 
كنند، به نقاط دوردست  ساعت و تمام وقت كار مي

هزار تومان حقوق مي  ٨٠٠شوند، ولي فرستاده مي 
اند و در جريان تجمع چند ماه پيش اين ماه تا يك سال حقوق خود را دريافت نكرده  ٦گيرند كه آن هم در برخي موارد 

 معلمان مقابل مجلس، شماري از آنان از كار بيكار شدند.
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 فرهنگيان قرارداد كار معين مقابل مجلستجمع 

جمعي از فرهنگيان قرارداد كار معين، با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي خواستار 
آذر برگزار شد، معلمان خواهان اجراي طرح رتبه  ١٩رسيدگي به مطالبات خود شدند. در اين تجمع كه روز چهارشنبه 

كار، حق لباس و حق مسكن، جذب و استخدام نيروهاي جديد خدماتي، برقراري حق سرايداري، اضافهبندي نيروهاي 
خدماتي، افزايش حقوق نيروهاي خدماتي، تبديل وضعيت شغلي از خدماتي به اداري، قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و 

و پرورش روهاي خدماتي با ساير پرسنل آموزش سازي حقوق ني آور، بهبود حقوق دريافتي نيروهاي خدماتي و همسانزيان 
 و كاركنان ديگر ارگانها، شدند.

 
 تجمع معلمان خريد خدمات مقابل مجلس 

 ٢٣به بعد در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت استخدامي خود، در روز يكشنبه  ٩٣تعدادي از معلمان خريد خدمات سال 
 آذر، مقابل مجلس تجمع كردند.

هزار  ١٣كه تعداد آنها به چند صد نفر بود، حدود  به گفته معترضان
معلم خريد خدمات از سراسر كشور، خواهان مشخص شدن وضعيت 

به گفته اين  استخدام خود و يكسان شدن مدل قراردادها هستند.
 ٣٠٠گروه از معلمان، در برخي استانها اين گروه از معلمان تنها ماهي 

روزه دارند؛ در حاليكه  ١٠ه كنند و يك بيم هزار حقوق دريافت مي
 ساعت كار آنها با معلمان رسمي تفاوتي ندارد.

اين نهاد فرهنگي "براي استخدام خود، گفتند:  "شوراي عالي انقالب فرهنگي"معلمان حاضر در اين تجمع با اشاره به طرح 
برگزار شود. در  ٢٨دامي ماده تاكيد دارد كه براي روشن شدن وضعيت استخدامي معلمان خريد خدمات بايد، آزمون استخ

همين حال، شورا اعالم كرده است كه استخدام معلمان تنها بايد از طريق دانشگاه فرهنگيان انجام شود. اين در حالي است 
 "كه وارد سيستم آموزشي شديم اين دانشگاه وجود نداشت. ٩٣كه سال 

. به گفته معترضان در هر استان يك مدل قرارداد يكسان شدن قراردادهاي آنهاست  خواسته ديگر معلمان خريد خدمات
شود. آنها تاكيد دارند كه آنچه برايشان مهم است تبديل قطعي وضعيت وجود دارد كه اين جفا به آنها محسوب مي 

استخدامي است تا از اين طريق از دايره كاركنان ارزان قيمت نظام آموزشي خارج شوند و وضعيت معيشتي اسفناك شان 
 يابد. بهبود

 
 تجمع فرهنگيان سردشت

اي كه از چندين سال آذر، جمعي از فرهنگيان شهرستان سردشت، در پي عدم واگذاري زمين و خانه  ٢٠روز پنجشنبه 
اند، مقابل فرمانداري و شركت مسكن فرهنگيان در اين شهرستان تجمع اعتراضي برگزار نموده پيش پول براي آن پرداخت 

 كردند.

سال هيچ ساختمان يا  ١٩اند و تا اين لحظه با گذشت شده شروع  ١٣٨٠ها از سال  هنگيان؛ تعدادي از پروندهفر به گفته
نفر از فرهنگيان سردشت براي زمين و  ٤٠٠بيش از  زميني در اختيار تعدادي از اين فرهنگيان سردشتي قرار نگرفته است.

 در اختيار آنها قرار نگرفته است. اند كه تا اين لحظه زمينينموده  مسكن پول پرداخت
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 دبستاني ايذه تجمع مربيان پيش 

دبستاني ايذه در ادامه اعتراض به بالتكليفي استخدامي و بي تفاوتي مسئوالن ذيربط شهر،  آذر، مربيان پيش ٢٣روز يكشنبه 
 ان خوزستان زدند.و پرورش اين شهر در استاستان و كشور براي باري ديگر دست به تجمع در اداره آموزش 

جايي يك يكي از حاضران در اين تجمع گفت: تالش در جهت ناديده گرفتن و حذف ما سياسي است. اين كه با جا به 
گيرد، بيشتر از آنكه يك لجاجت هاي گروه پيشين را ناديده مي آيد و برنامه نماينده، يك تيم جديد در رأس كار مي 

و پرورش استان خوزستان براي بررسي مشكالت ما  ايي مثل ماست. چرا اداره كل آموزشسياسي باشد، بازي با زندگي آدمه
 كند؟اي نميشده را رسانه و پرورش ايذه ليست اشخاص جذب  فرستد؟ چرا آموزشيك بازرس به ايذه نمي 

هاي خود ادامه خواهيم داد. ما نهايي، به تالش يكي ديگر از اين مربيان معترض گفت: ما كوتاه بيا نيستيم. تا حصول نتيجه
ايم. از مراجعات مكرر به اداره كل با هر وسيله ممكن، مثل نيسان و وانت بگير تا مورد تمسخر در اين مدت كم تحقير نشده 

 قرار گرفتن ما براي رسيدن به مطالباتمان.

 
 تجمع معلمان خريد خدمات آموزشي يزد

خدمات آموزشي يزد براي دومين روز متوالي در مقابل استانداري اين استان آذر، برخي از معلمان خريد  ٣٠روز يكشنبه 
معلمان حمايتي  مي گويند تا به چهار خواسته قانوني خود نرسند، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.  تجمع كردند.

، تعامل مسئوالن معلمان خريد خدمات خواستار اجراي صحيح شيوه نامه، تسويه حقوق سال تحصيلي گذشته و جاري
استاني با شوراي عالي انقالب فرهنگي و اصالح 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. 

 
 ترين نيروي كار كشوررونمايي از ارزان 

اد معتقدند كه نيروي كار ارزان قيمت محصولِ رشد اقتصاد آز  هواخواهان
فناوري، برهم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار كار، باال رفتن 

و مناسبات ) …هاي توليد كاال (آموزشي، فرهنگي، صنعتي و هزينه
مربوط به تعيين سطح عمومي دستمزدهاست. بر اساس ارزيابي آنها در 

ر با رشدهاي منفي مستمر، تورمهاي باال، مواقعي كه اقتصاد يك كشو
اي جز ارزان قيمت نگه داشتن كاهش ارزش پول ملي مواجه است، چاره

نيروي كار نيست. از اين ديدگاه، دولت براي تامين نيازهاي استخدامي خود در حوزه توليد كاالهاي عمومي، بايد با استخدام 
هاي خود را مدت، هزينه به شركتهاي واسطه و انعقاد قراردادهاي كوتاه محدود نيرو، تعديل نيرو، سپردن مديريت نيروها 

هاي دولت افزايش اي تعريف شود كه هزينه كاهش دهد. به اين واسطه بودجه مرتبط با وضعيت اين نيروها بايد به گونه 
   نيابند.

مرتبط با نيروي كار را با كاهش دستمزد اي در مقابل؛ مخالفان اين ديدگاه معتقدند كه اگر دولت بخواهد مصارف بودجه 
هاي نيروهاي انساني به نام  ها براي مديريت هزينهآنها، محدود كردن شمار استخدامها، تعديل نيرو، باز كردن پاي واسطه 

هاي اداره يك بخش به دليل بي آيد و خيلي زود هزينه عملياتي كند، نارضايتي به بار مي  "مشاركت بخش خصوصي"
شود و تامين آن از يايد. بر اين اساس، اگر در حوزه آموزش كه يك كاالي عمومي محسوب مييزگي كاركنان افزايش ميانگ
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كند و محصول نهايي جمله تعهدات حاكميتي است، شاهد كاهش انگيزه نيروي كار باشيم، كيفيت كار به شدت افت مي 
هاي بيشتري بابت بازآموزي  در نتيجه دولت بايد در آينده هزينه شود.ارزش ميپوچ و بي  "علم دانش آموز"آموزش يعني 

دانش آموزان و آسيبهاي اجتماعي ناشي از كم سوادي آنها پرداخت كند. به اين واسطه، يك تعهد حاكميتي در سايه 
 "ه اجتماعيسرماي"شود. به همين دليل، با اضمحالل فرسايش نيروي انساني با سقوط اعتبار اجتماعي خود مواجه مي 

   شويم. مواجه مي

پيام عابدي در گزارشي كه بخشهايي از آن را خوانديد، مي نويسد؛ در اين شرايط، معلمان به عنوان بنيان نظام آموزشي از 
توجهي به جايگاه فرهنگي و اجتماعي خود در رنج هستند. آنها بارها از شيوه هاي مختلف، اعتراض خود را به وزارت بي 

به بعد، كه در حال حاضر  ٩٣سال  "معلمان خريد خدمات آموزشي"اند. در اين ميان رورش اعالم كرده آموزش و پ
ترين نيروي كار كشور رسد، بيش از همه در رنج هستند و ارزان هزار نفر در سراسر كشور مي  ١٣تعدادشان به بيشتر از 

هزار تومان  ٤٠٠تا  ٣٠٠  به ٩٩دادي از استانها در سال شوند. گزارشهايي وجود دارد كه دستمزد آنها در تعمحسوب مي 
در چنين شرايطي معلمان ظرف روزهاي گذشته . ٩٩درصدِ متوسط دستمزد كارگران در سال  ١٥است؛ يعني كمتر از 

   اعتراضاتي به وضع خود داشتند؛ از تجمع مقابل مجلس گرفته تا حاضر نشدن در كالسهاي مجازي در تعدادي از شهرها.

 
 رك تحصيل دانش آموز ابتداييت

كوروش مودت، مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص 
آموزان خوزستاني كه ترك تحصيل كرده اند، گفت: در ميان  آمار دانش

هزار و  ٤تعداد  آموز،هزار دانش ٩دانش آموزان ترك تحصيلي هم از ميان 
ز تحصيل و ترك تحصيل اند. بازماندگي انفر به تحصيل باز گشته ٥٠٠

 عوامل متعددي دارد و هميشه علت آن عدم دسترسي به تجهيزات نيست،
العبور بودن مسيرها از خانه به مدرسه به عنوان مثال شرايط فرهنگي، صعب

 و ... در اين مورد تاثيرگذار است.

وي با اشاره به آمار باالي بازماندگي از تحصيل دختران به نسبت پسران 
حسنعلي  شترين آمار بازماندگي از تحصيل در ميان دختران است. گفت: بي

هزار دانش  ٢٣"اصغري، مديركل آموزش و پرورش استان قزوين اعالم كرد: 
آموز در استان قزوين در معرض ترك تحصيل قرار دارند. وي دليل اصلي 

نشين استان را كمبود مدرسه و  ترك تحصيل در مناطق محروم و حاشيه
درصد  ٢٣به جز اين كمبود، حدود "موزشي دانست و ادامه داد: فضاي آ

   "مدارس ما در كل استان فرسوده هستند و نياز به بازسازي و بهسازي دارند.
طي امسال طبق بررسيهاي "در گزارشي ديگر، معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: 

  "ايي در اين استان تحصيل را ترك كردند.دانش آموز ابتد ٢٤٤صورت گرفته 

 
(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: كانال صنفي معلمان ايران، ايرنا، ايسنا، ايلنا، موكريان، تجارت نيوز، هرانا و 

 پيام) 
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  )٩٩دانشگاه در ماهی که گذشت (آذر 
  كامران عالمي نژاد

  شگاه و تعويق امتحانات شدنددانشجويان خواستار تعطيلي يك هفته اي دان
به معاون آموزشي و  در نامهآذر،  ٣روز دوشنبه جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران 

اي دانشگاه و تعويق امتحانات  تحصيالت تكميلي دانشگاه خواستار تعطيلي يك هفته
 .شدند

  قسمتهايي از متن نامه به اين شرح است؛
اكثر دروس  كرونا، ا در شرايط همه گيري بحرانبا توجه به برگزاري غيرحضوري كالسه

بنا به سياست درست ارزيابي مستمر، بخش فعاليت كالسي 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 

ران و تفريحي وجود ندارد، موجب كاهش بازدهي، خستگي ذهني و از بين رفتن بخشي از انگيزه براي تالش و يادگيري ديگ
 ت.شده اس

هاي مشابهي را بيان كرده اند كه تجميع همه آنها افت كيفيت يادگيري ياددهي را به  در گفتگو با اساتيد نيز آنها تجربه
اسفند شروع خواهد  ٢دانشگاه، ترم بعدي از  ٩٩ت كه با ثبت نام ديرهنگام وروديهاي همراه خواهد داشت. اين در حالي اس

شد و عمًال سه هفته در بهمن ماه براي وروديهاي باالتر برنامه آموزش تعريف شده است. نويسندگان اين نامه تقاضا دارند كه 
يك هفته (مثًال هفته سوم آذرماه) تعطيل اعالم  اسفند ماه تمديد شود و ٢با توجه به شرايط پيش آمده، ترم دانشگاه تا 

 .شود. از طرفي فرصت كافي براي انجام تكاليف درسي با فشردگي كمتر براي دانشجويان ايجاد شود
  

  الهام صميمي توسط نيروهاي امنيتيبازداشت 
الهام صميمي، دانشجوي انسان شناسي دانشگاه تهران، كه پيش از اين 

سه منيتي مورد تفتيش قرار گرفته بود، روز منزلش توسط نيروهاي ا
عالوه بر بازجويي  .توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدآذر،  ٤شنبه 

اين فعال دانشجويي در اوين، چندين جلسه بازجويي وي در مكاني 
ن) در خيابان لبافي نژاد تهران ا(خانه امن ضابط غيررسمي و غير قانوني

 .صورت گرفته است
براي مراجعه به مكان مورد نظر و ادامه بازجويي،  در پي مقاومت او

. پس از كردندن امنيتي اقدام به تهديد مكرر او و خانواده اش امامور
كه به زندان اوين مراجعه  گرفته قرار فشار تحت دانشجويي فعال اين  ،او آخرين تماس نيروهاي امنيتي و آزار و اذيت خانواده

 .را بازداشت مي كنند وينيروهاي امنيتي  كند و با مراجعه به زندان اوين،
شخصي و  لوازم كتابها، و بردند يورش   مهر ماه ماموران امنيتي به خانه الهام صميمي، ٢٥نيمه شب  يادآوري مي شود كه

تاپ وي و ديگر افراد ساكن در منزل از جمله وسايل بستگان و مهمانهاي او را  وسايل الكترونيكي از جمله موبايل و لپ
  ربودند. 

  



23 
 

 تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشكي همدان
مديريت و  به سوء براي اعتراضدانشجويان علوم پزشكي همدان 

ناكارآمدي كادر معاونت و تغيير در نحوه برگزاري امتحانات اين دانشگاه 
داخل ساختمان و محوطه اين دانشگاه تجمع آذر،  ٥روز چهارشنبه 

  اعتراضي برگزار كردند.
 يا هيهمدان با صدور اطالع يآذر دانشگاه علوم پزشك ٤سه شنبه  روز

هر سوال در امتحانات خبر داد. در  ياز اختصاص دادن زمان محدود برا
 يآزمونها تيامن بيضر شيافزا ليگفته شده به دل هياطالع نيا

اين  .كل سواالت به هر سوال است يابه بعد زمان اختصاص داده شده به آزمون به ج يآذر سال جار ٤ حياز تار كيالكترون
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.
  

  محمد ملكي، اولين رييس دانشگاه تهران بعد از انقالبدرگذشت دكتر 
 ٥٧ملكي، اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب سال  دكتر محمد

 هاي مخالف حكومت جمهوري اسالمي بود. و از چهره
سال داشت و سالها با بيماريهاي سرطان و ديابت  ٨٧محمد ملكي 

 .دست و پنجه نرم كرد
چراغ خانه خاموش شد، حسرت "عمار ملكي در تويتر خود نوشت: 

سوگ مادر برنداشته بوديم كه پدرم،  هنوز سر ازت. ديدار ابدي گش
ناپذير راه آزادي  جان و جانان جدامانده من، درگذشت. مبارز خستگي

كه انتخابات  ١٣٨٨ويژه از سال  آقاي ملكي در سالهاي گذشته و به" ...خواهان ايران به آرامش ابدي رسيد و ياور آزادي
 .ارها بازداشت و روانه زندان شدجنجالي رياست جمهوري به اعتراضات گسترده منتهي شد ب

الخروج بود و بارها به ممانعت از سفرش به خارج براي ديدار با فرزندانش در كانادا و هلند  او در سالهاي گذشته ممنوع
اي خواستار استعفا رهبر  با امضاي نامه ١٣٩٨نفري بود كه در خرداد ماه سال ١٤آقاي ملكي همچنين يكي از .اعتراض كرد

  و گذر از جمهوري اسالمي شدند. ايران
  

 ميلياردي سازمان سنجش آموزش كشور ٢٠٠درآمد 
اين امر و درصد افزايش داشته  ٥٠هزينه آزمونهاي سراسري در سال جديد 

 د.خواستار كاهش اين هزينه شدنآنها باعث اعتراض داوطلبان شده و 
سنجش آموزش مجري برگزاري آزمونها در كشور دو نهاد سازمان سنجش و مركز 

پزشكي هستند. سازمان سنجش همه آزمونهاي كشور از دانشگاهي، غيردانشگاهي و 
كند، مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليت برگزاري استخدامي را برگزار مي
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دهد كه جامعه آماري كه در آزمونهاي مركز  آزمونهاي پزشكي و مرتبط با اين گروه را بر عهده دارد. شواهد نشان مي
 .رسد هزار نفر در مجموع مي ١٥٠كنند بسيار محدود است و به حدود  نام مي آموزش پزشكي ثبت سنجش

نام در آزمون سراسري  سه آزمون پرجمعيت كشور شامل آزمونهاي سراسري، كارشناسي ارشد و دكتري هستند. هزينه ثبت
هزار نفر  ٣٠٠ود. در سال گذشته يك ميليون و هزار تومان ب ٣٧هزار تومان اعالم شده است در حالي كه سال گذشته  ٥٤

نام كنند، درآمد حاصل از آزمون سراسري  نام كردند اگر امسال حداقل يك ميليون نفر در آزمون ثبتدر اين آزمون ثبت
 .ميليارد تومان خواهد بود ٥٤حداقل 

هزار  ٦١ه اين آزمون در سال گذشته هزار تومان در نظر گرفته شده در حالي كه هزين ٩٠هزينه آزمون كارشناسي ارشد 
هزار نفر در اين آزمون شركت كنند درآمد سازمان سنجش آموزش  ٧٠٠تومان بوده است. اگر مانند سال گذشته حدود 

 .رسدميليارد تومان مي ٦٣كشور از اين آزمون به حداقل 
نام هزار نفر ثبت ١٤٠كنون در اين آزمون هزار تومان پرداخت كنند، تا ١٥٠داوطلبان براي آزمون دوره دكتري نيز بايد 

نام در اين  هزار نفر سال گذشته برسد. هزينه ثبت ١٨٠نام به حدود  شود تا پايان مهلت ثبتبيني مياند كه پيشكرده
 ٢١نامي كنوني به  هزار تومان بود. درآمد حاصل از اين آزمون در سال جاري با احتساب آمار ثبت ١٠٠، ٩٩آزمون در سال 

 .رسدميليارد تومان مي
هزار نفر شركت كردند، اگر در  ٥٦٠تعداد  ٩٩در اين ميان آزمون استخدامي نيز يكي از آزمونهاي پرجمعيت است. در سال 

ميليارد  ٥٠نام، درآمد ناشي از آن به  هزار توماني ثبت ٩٠نام كنند، با هزينه  نوبت بعدي اين آزمون همين تعداد ثبت
 .رسيدتومان خواهد 

نام آزمون دوره كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور نيز از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود.  ثبت
 ٤٦٥ميليارد و  ٤اند كه با اين وجود درآمد  نام كرده هزار تومان ثبت ٩٥هزار نفر در اين آزمون با هزينه  ٤٧بيش از 

  آموزش كشور به همراه خواهد داشت. ميليون توماني براي سازمان سنجش 
هاي كارداني پيوسته، كارداني به كارشناسي ناپيوسته، زبان سازمان سنجش آموزش كشور مسئوليت برگزاري آزمون

بدني و هنر را نيز بر عهده دارد كه درآمد حاصل از اين  هاي خاص نظير تربيت انگليسي پيشرفته، آزمون عملي رشته
توان دريافت كه درآمد سازمان سنجش از برگزاري چند  توجه هستند. با يك حساب سرانگشتي ساده مي آزمونها نيز قابل

 .رسد ميليارد تومان مي ٢٠٠آزمون ذكر شده به غير از آزمونهايي كه حساب نشدند به حدود 
  

   ؛ دانشگاه زنده استآذر ١٦بيانيه مشترك به مناسبت 
حصيالن بيكار، تشكلها كارگري، التاز دانشجويان و فارغ گروههايي

جريان  ٢٠كه در مجموع ن دفاع از حقوق كودكان ورزشكاران و فعاال
بيانيه مشتركي را  ٩٩ سال آذر ١٦به مناسبت را شامل مي شود، 

 صادر كردند كه در زير قسمتهايي از آن را مي خوانيد:
 تاريخ مبارزات دانشجويان در ايران همانند ساير جنبشهاي اعتراضي

سال گذشته مملو از سركوب، قتل، كشتار، زندان و  ٤٢جامعه، طي 
كشتار فجيع دانشجويان و اساتيد خالف جريان، ت. شكنجه و تبعيد دانشجويان معترض و آزاديخواه توسط حاكميت بوده اس

در  "انقالب فرهنگي" سكوالر، چپگرا و آزاديخواه در دانشگاهها در جريان اقدام جنايتكارانه پاكسازي دانشگاهها تحت نام
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، ٧٨ماه سال  ، كشتار دانشجويان و از بام ساختمانها پرت كردن آنان در جريان كوي دانشگاه در تير١٣٦٢تا  ١٣٥٩سالهاي 
  مقاطعي در تاريخ مبارزات دانشجويان است كه توسط حاكميت به اين جنبش مبارزاتي خون پاشيده شده است. 

ش اعتراضي بوده و در ميدان مبارزه عليه سركوب، واپسگرايي، تبعيض به هر شكل آن، دانشجويان همواره بخشي از كل جنب
 .اند استثمار، فقر، گرسنگي، بيكاري، زندان و شكنجه و اعدام نقش برجسته داشته

بوده و جمله مبارزات و اعتراضات و اعتصابات كارگران فعال ازدر مبارزات عليه وضعيت موجود در كنار بخشهاي ديگر جامعه 
فرزند "ويژه با براه انداختن اعتصاب و تحصن در حمايت از اعتصاب قدرتمند كارگران هفت تپه و فوالد اهواز با شعار  به

 .اند ، اين همبستگي را بارها اعالم كرده٩٧در سال  "كارگرانيم، كنارشان مي مانيم
اند. سالي كه اگر  سي و اجتماعي بعد از آن بودهو رخدادهاي سيا ٩٨دانشجويان از جمله بخشهاي فعال در خيزش آبان 

توانيم از عناوين شورانگيز و پر افتخاري ياد كنيم؛ سال مبارزه عليه بخواهيم يك نام مناسب براي آن انتخاب كنيم، مي
رخاستند و حقوقي چندين ميليون انساني كه ب سركوب، عليه نابرابري، عليه جنايت، عليه فقر و گراني و بيكاري، عليه بي

  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، سكوالريسم، مدرنيسم، انسانيت و 

اختگان آبان از نيزارهاي ماهشهر تا هاي جانب آذر را بدل به صحنه دادخواهي آن كردند؛ همگام با خانواده ١٦آزادي، 
اي تهران، از شيراز و اصفهان و تبريز و اروميه و سنندج و كرمانشاه تا زاهدان و بندرعباس تا اهواز و مشهد و ... همه هخيابان

 "د.آبان ادامه دار"و همه را مرور كردند و گفتند: 
مان مانديم و حرف آخر را  تم و آسيب ديده، پاي حرف آبانما دانشجويان، كارگران، معلمان، پرستاران و همه مردم تحت س

 ."اي در تمام مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي؛ فورا و بدون هيچ تخفيفي تغيير ريشه"همان اول زديم: 
داشتند  هاي انضباطي كنترل سابق را تر بود، در دانشگاهها نه بسيج و حراست و كميته ديگر اوضاع متفاوت ٩٨پس از آبان 

توانست رعب و وحشت مطلوب حافظان نظم موجود را تامين  و دارند و نه در جامعه توپ و موشك و تانك و مسلسل مي
داده بودند. اين را پيشروي  "توپ تانك مسلسل، هرگز اثر ندارد"در جامعه پاسخ به تشديد سركوبها را ديگر با شعار . كند

 گويند.  ا حضور دائم دانشجويان مستقل از حاكميت در دانشگاهها ميگويد؛ اين ر معترض مي روزانه جامعه
آذر  ١٦اي، فراخوان  كنيم در تداوم روند اشاره شده و در راستاي هرچه بيشتر قدرتمندتر كردن مبارزات توده ما اعالم مي

ن محيط زيست، معلمان، عاالاي، كارگري، زنان، ف امسال، چيزي جز ادامه مبارزات سراسري دانشجويان، گروههاي محله
ايم، تمام وقايع پيش رو را نيز  . همانطور كه تا كنون در هر تحرك و جنبش اجتماعي حاضر بودهنيست …دانش آموزان و 

با حضور اعتراضي خودمان به سكويي براي پرواز آزادي خواهي در آسمان سياسي كشور تبديل خواهيم كرد و در اين راه پر 
ن خواهيم داد كه نه سركوب، نه جنايت، نه اعدام، نه بازداشت، نه شكنجه، نه احكام سنگين و وثيقه و نه فراز و نشيب نشا

 .تواند ما را از پيشبرد مبارزاتمان براي برخورداري از زندگي آزاد و برابر باز داردشيوع كرونا و نه هيچ عامل ديگري نمي
  

 تجمع دانشجويان دكتري دانشگاه تهران
آذر  ١٦با حضور در ساختمان ، آذر ١٦يكشنبه روز دانشجويان دكتري ساكن خوابگاههاي متاهلي دانشگاه تهران از  شماري

تجمع كردند و خواستار تجديد نظر به تصميم دانشگاه مبني بر تخليه خوابگاهها براي دانشجويان داراي سنوات غير مجاز 
 .لي شدنددانشجويان در خوابگاههاي متاهدانشگاه در اسكان اين 

سه سال مي تواند در دانشگاه تهران اعالم كرده است دانشجو بر اساس سنوات مجاز “به گفته يكي از دانشجويان معترض: 
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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 
 .”ريمه پرداخت كندبرابر ج

دانشجويان دكتري كه در خوابگاه “وي ادامه داد: 
صورت متعدد متاهلي هستند سنوات مجازشان به 

يك ماه تا يك و حتي سه سال هم تمام شده است 
اعتراض ما اين است كه دوره كرونا را جز سنوات 

ض مثال دانشجويي بر اساس مشكالتي نتوانست مجاز حساب نكنند و دانشگاه همياري را با دانشجويان داشته باشد. بر فر
  .”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

ماه و  ر براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق آبانآذر، كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد ماهشه ١٧دوشنبه 
 .ماهه اول امسال براي دومين روز متوالي در محل كارشان تجمع كردند ٦معوقات 

عليرغم تجمع دو روزه و درخواست دريافت حقوق و مطالبات تاكنون هيچ "يكي از اعضاي هيات علمي در اين باره گفت: 
  ت.پاسخي به درخواستهاي ما داده نشده اس

  
 نقض محدوديتهاي كرونايي توسط دانشگاه علوم پزشكي اراك

گسترده كرونا محدويتهاي شديدي در كشور اعمال كرده تا از اول  همه گيريستاد ملي كرونا با توجه وضعيت كه  در حالي
علوم پزشكي اراك  هاي علوم پزشكي از جمله دانشگاههدانشگااز دست آمده، برخي ه اما بر اساس اطالعات ب ،آذر اجرا شوند

براي دانشجويان خود جهت حضور در در اواسط ماه آذر كه تحت مديريت وزارت بهداشت نيز هستند، با اعالم فراخواني 
 .اندكالسهاي عملي دانشگاه، محدوديتهاي اعمال شده توسط خود را نقض كرده

  
 !فوري و عمومي مردم است واكسن همگاني و رايگان، مطالبه

ز فعاالن كارگري، دانشجويي، بيكاران، و فعاالن حقوق كودك در بيانيه گروههايي ا
مشتركي، بر حق دسترسي رايگان و همگاني به واكسن كرونا تاكيد كرده و نسبت به 

 .اندهشدار داده » تحميل واكسن نامرغوب كروناي ساخت نهادهاي امنيتي«
اي كارگري و دانشجويي هگروه امضا كننده اين بيانيه كه در ميان آنها تشكل ٣٠

از نقاط مختلف ايران از تهران تا كردستان، اصفهان و مازندران قرار دارند، در  …و
اند همه گيري كرونا يك مشكل جهاني است، اما در ايران پنهان بيانيه خود نوشته 

كاري مسئوالن و بي توجهي آنان به وضعيت مردم مشكالت را دو چندان كرده 
 .است

شاره به اين واقعيت كه در بسياري از كشورها رايگان بودن واكسنهاي تست بيانيه با ا
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اند كه شده كرونا براي عموم مردم تضمين شده است، به اظهارات مقامات وزارت بهداشت رجوع داده و نتيجه گرفته 
ر خريداري كرده كه عمال ميليون دال ٥٠به مبلغ » مدرنا«و » فايزر«حكومت ايران به بهانه كمبود بودجه، مقداري واكسن 

استفاده » واكسن ساخت داخل«براي سران، وابستگان و مقامات رده باال در نظر گرفته شده و قرار است عموم مردم از 
 .كنند

اين تصميم، معنايش چيزي جز تامين سالمت براي سران و مديران رده باال و وابستگان « :همچنين در اين بيانيه آمده است
توجهي به سالمت عموم جامعه نيست؛ اين در حالي است كه بودجه اين خريد از واكسنهاي ساخت بته بيبه حكومت و ال

در مملكتي كه هر ساله هزاران ميليارد تومان از بودجه عمومي  .شودخارج از كشور، تماما از منابع عمومي كشور تامين مي
داده شده است، هيچ بهانه و توجيهي براي تحميل تامين خاصيت و حتي مضر براي مردم اختصاص به نهادها و موسسات بي

سالمت عمومي، با هزينه خود مردم قابل قبول نخواهد بود. ... سران حكومت بايد از پند و اندرز با نيت تحميل واكسن 
داشت نامرغوب كروناي ساخت نهادهاي امنيتي به مردم خودداري كنند. استفاده از هر داروي فاقد تاييديه سازمان به

و » فايزر«باشد و حكومت وظيفه دارد اقدام به خريد واكسن از شركتهايي نظير جهاني، اقدام براي تهديد سالمت جامعه مي 
 ».كرده و واكسيناسيون مجاني و همگاني را شروع كنند» مدرنا«
 

  تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
در اعتراض به تصميمات آموزشي در آذر،  ٢٩روز شنبه لويه و بويراحمد جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كهگي

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

ويروس كرونا همه گيري همچنين بيان كردند به چه دليل با وجود 
دانشجويان همچنين  .ي برگزار شودبايد امتحانات به شكل حضور

در خاتمه  .كردندوالن دانشگاه مطرح ئشعارهاي تندي را عليه مس
دانشجويان معترض بيانيه اي را قرائت كردند و خواسته هاي خود را 

تضمين «. بر اساس اين بيانيه دانشجويان خواستار دندكراعالم 
مت جسمي امنيت رواني و فراهم آوردن امكانات الزم در جهت سال

شدند. آنان خواستار اين شدند » دانشجويان در مقوله مبارزه با كرونا
تضمين محكم، مكتوب و صريح براي حفظ امنيت آموزشي «كه 

 .»٩٥و چه در گروه  ٩٤گروههايي كه در حال گذراندن بخش زنان هستند و يا آن را به اتمام رساندند كه در گروه 
  
خبرنامه دانشجويان ، كبنا نيوز، راديو زمانه، عصر جنوب، ايسنا، آنا، مهر، همشهري آنالينمنابع براي تهيه اين مجموعه: (

 )ايران، راديو فردا
  
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )٩٩زنان در مسير رهايی (آذر 
  اسد طاهري

  
  به مناسبت روز جهاني مبارزه با خشونت بر زنان

  !نه به مالكيت بر بدن زن
  است.شده دهيبرگز زنان هيع خشونت علرف ينوامبر به عنوان روز جهان ٢٥، ١٩٨١از سال 
كاال مثل ل شده، جنسيت زن كه توسط مرد كنترل مي شود نيز يبدتچيز به كاال  همه وطبقاتي حاكم  نظام كه يدر جهان

د. در سيستم پدر/مردساالرانه، چه كنمي  رسوخپود جامعه  و از طريق اشاعه فرهنگ پدرساالرانه تقويت و در تار واست 
بودن را دارند، ستم بر زن در » مدرن«يي كه بنيادگرايان مذهبي در قدرت اند و چه در كشورهايي كه ادعاي دركشورها

جهان  در سراسركه زنان  برجسته شدههمه گيري ويروس كرونا، بيش از گذشته اين حقيقت  باشده است.  ساختارشان بافته
ي سيستم ستم و استثمارشان را تشكيل مي دهد، هم سرنوشت امتياز دهي به مردان يكي از پايه ها در برابر سيستمي كه

در  و تجاوز خشونت ي نشان مي دهد كهمليت، طبقه، قشرو از هر  ياند. روايتهاي تكان دهنده زنان از هر هر رنگ و پوست
اده مي هر روز در رسانه ها پوشش د» عشق« ياو » ناموس« تحت عنوان قتل زناناخبار  همه گير شده است. مورد زنان

  شود.
كه  هزنانه شدن فقر بار ديگر اين حقيقت انكارناشدني را نمايان ساخت

همين جامعه طبقاتي است.  مالكيت مرد بر بدن زن بخشي جدا ناپذير از
پايه وحدت زنان درسراسر جهان براي مبارزه مشترك عليه  تواقعي

ر مي ستم و استثمار را تشكيل داده و آنان را در يك صف قرا بنيادهاي
  دهد. 

ايران مواردي در نظر گرفته شده تا افرادي كه مرتكب رژيم در قوانين 
  شوند.شوند از مجازاتهاي سنگين معاف  مي "قتلهاي ناموسي"

است. عدم ثبات مالي، از دست دادن شغل، افزايش در ايران يكي از خونبارترين سالها عليه جان و امنيت زنان  ١٣٩٩سال 
 سازيهاي امنيتي عليه زنان، افزايش سريالي زن گيري بازداشت و پروندهاپيدمي كرونا، شدت دورانخانگي در  خشونتهاي

  بار را رقم زده است.  سازي دست زنان از حق طالق، سالي بسيار فاجعه شي و لوايح پر ابهام كوتاهكُ
  به عنوان نمونه: 

  .اقدام به خودكشي كرد پي ضرب و شتم توسط پدرشدختر نوجوان با نام روژين خدري در يك آذر،  ٢يكشنبه روز 
ساله سنندجي و مادر دو كودك خردسال به داليل ناموسي توسط دو برادر خود سربريده شد. او در  ٣١سرگل حبيبي، زن 
 كالنتري منتقل مي سنندج بازداشت و به اين ١٥آذر به دليل ارتباط با يك مرد جوان توسط كالنتري  ٨شامگاه روز شنبه 

به  خواهد براي تحويل گرفتن دخترشانشود. در همان شب، همسر سرگل حبيبي با خانواده وي تماس گرفته و از آنها مي
  .كالنتري مراجعه كنند
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بامداد وي را به برادرهايش تحويل داده و  ٣قاضي كشيك بدون هرگونه مالحظه نسبت به عدم امنيت جاني سرگل، ساعات 
هر در حدود يك ساعات بعد وي را به محلي در چند كيلومتري سنندج برده و به طرز فجيعي به از تحويل خوا آنها نيز پس

  .مي رسانندقتل 
از توابع  "ذوالفقار"در روستاي  ساله ٢٢آذر، يك زن  ٩يكشنبه  روز

عباس دهلران به دست برادر خود خفه شد. علت قتل او را  بخش دشت
  ت.شده اسعنوان » اختالفات خانوادگي«هم 

ساله  ٤٠در مشهد توسط همسر ساله  ٣٥آذر، يك زن  ١٤روز جمعه 
با ضربات چاقو به قتل رسيد. متهم پس از بازداشت اختالفات اش 

  .عنوان كرد جنايت خانوادگي را عامل اين
 سردشت شهروند، ساله ٤٣  وفا عبداهللا زادهخانم آذر،  ١٧شنبه دوروز 

 فرزند به ٢مادر و سرپرست  ،١٣٦٠متولد  در استان آذربايجان غربي،
  به قتل رسيد. "انگيزه ناموسي"دست برادرانش با 

زير ضربات مشت و لگد  ساله ٢٦زن جوان ، آذر، در بخش گهواره شهرستان داالهو در استان كرمانشاه ٢٣روز يكشنبه 
  .و سپس جان باخت شدتشنج دچار اش،  ساله ٣٠همسر 

  است.  ١٤٨كشور جهان،  ١٥٣ي جمهوري اسالمي در ميان شكاف جنسيت كه رتبهيادآوري مي شود 
  

  امسالدختربچه در بهار  ٧٣٢٣ثبت ازدواج 
ازدواج اجباري و زود هنگام دختران كه اغلب ريشه در فقر مالي 
و فقر فرهنگي نظير حفظ شرف و ناموس و ممانعت از رابطه 

 با مردان بيگانه دارد و معموال در مناطق محروم و دختران
 اشيه اي صورت مي گيرد، روزانه دهها قرباني بجا مي گذارد.ح

اين دختران نا اميد ازهر نوع حمايتي در اعتراض نا آگاهانه به 
اين معضل اجتماعي مي زنند. وضع موجود دست به خودكشي 

ازمصاديق بارز خشونت عليه زنان و در زمره خشونتهاي ناموسي 
   .محسوب مي شود

ساله و يك  ١٤تا  ١٠ازدواج دختر بچه  هزار ٧بيش از  ه توسط مركز آمار ايران، در بهار سال جاريبر اساس آمار منتشر شد
  .سال به ثبت رسيده است ١٠ازدواج دختر بچه كمتر از 

  
  تبعيض و خشونت عليه زنان كامل تا رفع  طوالنيراه 

 مديران درصد  ٢٤هنوز كمتر از هستند.  غذا انكنندگ توليد در  ٦١، ثروت جهان اند  درصد ٢٠زنان تنها صاحب در حالي كه 
دهند. مي   نيمى از جمعيت جهان را تشكيل در حالي كهكشورهاي جهان زنان هستند در سياست  يرده هاى باالى در

ن زمينهاي كشاورزي زنان هستند. امالكدرصد  ٢١ تنهاو  كنند مي كاردر كشاورزي  ميليون زن درجهان٤٠٠بيش از 
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 ،تواند سوتغذيه كودكان مالكيت زنان برزمين ميمي دهد كه ملل متحد (فائو) نشان  يخواربار و كشاورزسازمان بررسي 
فرسايش خاك و ميزان مصرف آب و فقر اقتصادي ناشي از تبعيض جنسيتي را كاهش دهد. در بسياري از كشورهاي  سرعت

  بر زمينهاي كشاورزي است.  مذهبي و سنتي و قانوني هنوز مانع مهمي بر مالكيت زنان جهان موانع
  

  من يك زنم
من يك زنم، زني از افغانستان، بدنم توسط پدر همسرم مثله شد. من يك زنم، زني 

زني از تركيه، بدنم توسط  من يك زنم، از ايران، پدرم با تبر به زندگي ام پايان داد.
م بريده من يك زنم، زني از پاكستان، گردنم توسط برادر دوست پسرم تكه تكه شد.

كه توسط همسرم به آتش كشيده شدم. من زني   شد. من يك زنم، زني از هند
هستم از آمريكا،  چين، بنگالدش، فرانسه، مكزيك، پرو، سودان، زني كه به قدمت 

 سال و به گستره جهان بر بدنم مهر فرودستي جامعه طبقاتي حك شده هزاران
جزئي از » شيزنكُ«و  »موسيقتل نا«، »سنگسار«من از دياري هستم كه  است.

قوانين و فرهنگ طبقه حاكم است كه جواز سالخي من را به  پدر، همسر، برادر، 
زني از گسترده جهانم، زني كه در هر ثانيه قرباني  من  .عمو، پسر دائي داده است

  )بر گرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس( .خشونتهاي وحشيانه مي شوم
  

  به دليل نداشتن گوشي هوشمند رامهرمزدر اله س ١٥دختر خودُكشي 
آذر  ٢٦روز چهارشنبه  مايساله به نام س ١٧ يآموز دانش

نوجوانان در  يهايشتا تعداد خودكُ ختيخودش را به دار آو
به  رياخ يها استان خوزستان در هفتهاز شهرستان رامهرمز 

  هفت مورد برسد.
دختر به دليل  آموزش و پرورش رامهرمز اعالم كرده كه اين

تعصب "مخالفت خانواده خود با خريد گوشي همراه از روي 
  .خودكشي كرده است "كوركورانه

حتي اگر دليل اين خودكشي  .روشن است كه آموزش و پرورش براي سلب مسئوليت از رژيم، اين ادعا را مطرح كرده است
قوانين زن ستيزانه و ترويج . ري اسالمي مي كندخانواده باشد، مسئوليت بزرگتري را متوجه جمهو "كوركورانه تعصب"

و ...، در كتب درسي، فيلمها وسريالهاي  "آبرو"، "نجابت"، "ناموس پرستي"، "غيرت" فرهنگ متعفن مردساالرانه، تبليغ
 ،"دنآتش به اختيار بو"تلويزيوني، خطبه ها و سخنرانيهاي سركوبگرانه نسبت به زنان در نمازهاي جمعه و مساجد، فرامين 

عقب افتاده  سال حكومت ننگين رژيم، قطعا مي تواند ارتجاع را در فرهنگ ٤١و ... طي  "بد حجابان"اسيد پاشي بر روي 
  .ترين اقشار جامعه رشد دهد
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  خشونت بر زنان در افغانستاننده هزار پرو ٣ثبت 
غرب  بر اساس آماري كه كميسيون مستقل حقوق بشر در حوزه

 خشونت بر زنان هزار پرونده ٣، يشدر سال پدهد،  به دست مي
  است.  أفغانستان وجود داشتهدر سراسر 

والن كميسيون حقوق بشر در هرات در كنار اين كه از ئمس
، زنان در گفتند؛زنان نگرانند  موردوضعيت زنان و خشونتها در 

  .خود مشكالت زيادي دارندبراي به كار و حق كار  دسترسي
: گفتست كميسيون مستقل حقوق بشر ميرويس اميني، سرپر

هاي سنتي در هرات، عدم آگاهي مردم از قوانين و نبود باور"
  ".عامل اساسي خشونت بر زنان است ا براي زنان،نهدر شهرستا يتيسازوكارهاي حما

 دارد، يكي نوع خشونتي كه در قانون منع خشونت بر زنان صراحت ٢٢از جمله  ؛امور زنان واليت هرات ادارهطبق قانون 
  .ممانعت از حق كار است

اساس آمار جديدي كه از كميسيون اصالحات  رب" :گفتامور زنان هرات  ول بخش روابط عمومي ادارهئسهيال صبري، مس
كارمند  ٦٢٧دولتي،  اداره ٤٧دست ما آمده، از مجموع  اداري به

  ".دهدرا زنان تشكيل مي
گويند كه خشونت  يدر اين ميان اما برخي از كنشگران مدني م

بر زنان هنوز هم در جامعه وجود دارد و بايد  براي زنان و مردان 
  .دهي صورت گيرد در موردحقوق شان آگاهي

خشونت وحشيانه و جيره هر روزه ضرب و بنا به يك گزارش؛ 
سال پس از ازدواج و توسط همسر، باعث شد  ٤شتم به مدت 
ن)  پس از بوسيدن پسر سه ماهه اش، خود را به آتش كشد. هفته بعد در (افغانستا ساله در هرات ٢٣كه  خديجه 

بزرگي از بدنش به شدت آسيب ديده بود به خبرنگار مجله تايم گفت  بيمارستان خديجه كه در اثر آتش زدن خود قسمت
.  ما زنان در اين كشور كردم از خانه فرار كنم، اما نشد من زنده نيستم در عين اين كه مرده هم نيستم. من بار ها تالش"

   ".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 

ام، قتل ناموسي، جامعه رايج است. ازدواجهاي اجباري، ازدواج اجباري براي حل و فصل اختالفات در بين اقو در تمام
  .جنسي، نداشتن امكانات براي تحصيل، نداشتن هيچ گونه در آمد و.... امر معمول است سواستفاده هاي

 
  اولين بومي آمريكا در قامت يك وزير

 ٦٠جو بايدن، رئيس جمهور منتخب اياالت متحده دب هالند، نماينده 
سرخپوست  يانساله و دموكرات نيومكزيكو در كنگره را كه تبارش به بوم

  .گردد، به عنوان وزير كشور انتخاب كرد آمريكا برمي
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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 
  .كشور، در دولت اياالت متحده حاضر خواهد شد پرقدرت همچون وزارت

اش كه تشكيل  هاي انتخاباتي وعده از يكي به ديگر بار بايدن جو است، »پوئبلو الگونا« ◌ٔ يلهبا انتخاب دب هالند كه عضو قب
  .كابينه كاخ سفيد در طول تاريخ آمريكا است، عمل كرد ترين متنوع

  
  ، فعال حقوق زنان در عربستان"لجين الهذلول"محاكمه 

ستاني كشور صنعتي جهان، داد ٢٠فقط چند روز بعد از برگزاري اجالس 
محاكمه اين فعال  اطالع داد كه عربستان سعودي به خانواده لجين الهذلول

آذر  ٥نوامبر/  ٢٥روز بعد از بازداشت او در روز چهارشنبه  ٩٠٠حقوق زنان 
  .شود برگزار مي

برد و از يك ماه پيش تاكنون  لجين الهذلول در اعتصاب غذا به سر مي
  .ندان نداشته استهيچگونه ارتباطي با دنياي خارج از ز

سازمان ملل چندي پيش از وضع سالمت او اظهار نگراني كرده بود. لينا، 
لجين الهذلول را براي اعترافات اجباري كه در دادگاه عليه او به  خواهر اين زنداني سياسي اعالم كرده كه مقامات سعودي

من بسيار نگران نحوه ": در مصاحبه با گاردين گفت اند. خواهر اين فعال حقوق زنان كار گرفته شود تحت فشار قرار داده
   ".برگزاري دادگاه هستم. همه چيز در پرونده لجين غيرقانوني و ناعادالنه است

  
  عربستان در اپليكيشن مقابله با تعرض، روي موبايل زنان 

اي از يك اپليكيشن  شده روز وزارت كشور عربستان اعالم كرد، نسخه به
زنان در  ين كشور را براي مقابله با موج روزافزون تعرض بهمتعلق به پليس ا

  .اختيار عموم قرار داده است
اين  ؛هاي سعودي به نقل از بيانيه وزارت كشور عربستان خبر دادند رسانه

مقيم اين كشور گذاشته شود تا با گزارش موارد تعرض از  اپليكيشن قرار است در اختيار ميليونها زن سعودي و خارجي
  .ريق آن، به مقابله با موج فزاينده تعرض به زنان كمك شودط

هاي جديدي همچون تعرض، تجارت  روز شده اپليكيشن خود گزينه سرويس امنيت عمومي عربستان سعودي در نسخه به
ماعي با گفتني است جامعه عربستان در سايه برچيدن بسياري از قوانين سنتي اجت .سايبري را گنجانده است انسان و جرائم

  .واكنشهاي بزهكارانه شديدي مواجه شده است
  

   اليحه منع خشونت عليه زنانتصويب بان حقوق بشر:  ديدهخواست 
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تر اليحه منع  بان حقوق بشر خواستار اصالح و تصويب هر چه سريعديد
خشونت عليه زنان از سوي جمهوري اسالمي شد. اين نهاد درعين حال با 

چندين مورد خشونت خانگي عليه زنان و دختران در اشاره به انتشار خبر 
قوانين "متعهد به لغو  ايران خواسترژيم ايران در سال گذشته از مقامهاي 

  .دهدشوند كه زنان را در معرض خشونت خانگي قرار مي "آميزي تبعيض
جمهوري اسالمي يكي از تنها چهار كشوري است كه به كنوانسيون 

. است گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشدهسازمان ملل براي رفع هر 
ايراداتي چون فاصله با رژيم ايران اليحه در مورد بان حقوق بشر هديد

تجاوز به همسر،  المللي، سكوت درباره ازدواج كودكان واستاندارهاي بين
  .است عنوان كرده گري خانوادگي تعريف نكردن مصاديق خشونت خانگي و ترويج ميانجي

  
نگاو، كردپا، خبرگزاري افغانستان، شبكه حقوق هرانا، پارسينه، ركنا، گاردين، هه تفاده شده براي تهيه اين مجموعه:(منابع اس

  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 

در با كارنامه درخشان ناپذير ما را ترك كرد. زنده ياد حميد اسديان 
با شاه و شيخ، با تالش پيگير براي افشاي جنايتهاي رژيم مبارزه 

و برابري و با واليت فقيه در زندانها، با ثبت زندگي عاشقان آزادي 
از چهره هاي درخشان به راستي  ،براي تحقق رهايي مردم ايران پيكار

جنبش مقاومت مردم ايران بود. او مجاهدي شفاف و صريح و دوستي 
طي نزديك به پنجاه سال  .عواطف انساني بودمهربان با عميق ترين 

  .با اين رزمنده انقالبي هميشه او را همانگونه ديدم كه بود آشنايي
زنده ياد حميد اسديان را به سازمان اندوه بار از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، فقدان 

اومت مردم ايران، به خانواده و بستگان او و به همه آزاديخواهان مجاهدين خلق ايران، به فعاالن و رزمندگان جنبش مق
  تسليت مي گويم. 

  مهدي سامع
 ٢٠٢٠دسامبر  ١٤ـ  ١٣٩٩آذر  ٢٤دوشنبه 
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  )٩٩ آذر(  رويدادهاي هنري
  فتح اهللا كياييها

 
  موسيقي

  ه اي بزرگ، در جهاني كوچكحضورنابغ
بدون هيچ شكي سال نابغه ي موسيقي آلمان  ٢٠٢٠سال 
به دنيا  ١٧٧٠كه درسال» لودويگ فان بتهوون « است:

سال زيست ، صدها اثر زيبا آفريد و جاودانه شد.  ٥٦آمد،  
اي گمنام و تنگدستي بود كه معاش خانواده را پدرش نوازنده

خردسال ناگزير بود به جاي كرد. پسرك  به زور تأمين مي
در هفت سالگي  .پدر در كليسا به نوازندگي ارگ برود

سالگي اولين قطعات خود را تصنيف  ١٢كنسرت داد و در 
سال زندگي كرد كه  ٥٦مصيبتي بزرگ بود كه او تنها رد. ك

  .عات ناب و زيبا آفريدبييشتر آن با پريشاني و بيماري همراه بود. با وجود اين او بيش از هر آهنگساز ديگري قط
او اينك نامدارترين آهنگساز جهان موسيقي است، شايد تنها موتسارت و باخ با او برابري كنند. در سراسر جهان كسي  

آساي موسيقي او آشنا نباشد. او برخالف بسياري از هنرمندان در زمان زندگي به شهرت رسيد،  نيست كه با نواهاي معجزه
هزار نفر شركت كردند، يعني  ٢٠ميت دست به گريبان بود! در مراسم خاكسپاري او در وين بيش از هرچند هميشه با محرو

  .نيمي از اهالي وين در آن روزگار
داااا! اولين آكوردهاي سمفوني پنجم شايد  -راستي كدام دل را مي توان يافت كه ازين ضربه ها بر خود نلرزد: د د د د 

وقتي اين سمفوني براي اولين بار اجرا شد، شنوندگان  ١٨٠٨از خلقت تا امروز باشد. در سال ترين تكه موسيقي از آغ معروف
در بهت و حيرت فرو رفتند، و حق داشتند، اين همان موسيقي نبود كه آنها به آن انس گرفته بودند؛ بتهوون تصميم گرفته 

نها موسيقي كه جهاني را دگرگون كرد. سمفوني نهم او بود موسيقي كالسيك غرب را زيرورو كند و البته كه با اين كار؛ نه ت
اين . صلح و ارتقا خصايل بشريست . هر نتش فرياد همبستگي انساني است در جهاني پر از تالطم و شر و شور يِنداي پيروز

  ضربه هاي معجزه آسا چونان پتكي بر وجدان بشر خفته كوفته مي شود تا به خويش آيد. 
براي نخستين بار يك سمفوني را با كالم ت. شكن خود را به نمايش گذاش روحيه طغياني و سنت بتهوون در اين سمفوني

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

تر خود را هرگز نشنيد و نواي آنها را تنها در خيال مجسم كرد. او قبل از  فاجعه آن است كه بتهوون بسياري از آثار كامل
شنيد. اين مصيبت  سي سالگي كامال ناشنوا شده بود و تنها به كمك دستگاههاي گوناگون برخي از صداها را به زحمت مي

ده نگه داشت و بيگمان تا پايان جهان چنان سنگين بود كه بارها او را تا مرز خودكشي پيش راند. اما معجزه موسيقي او را زن
  .نيز زنده خواهد ماند



35 
 

  مبارزي كه جاودانه شد
زندگي مردي به پايان رسيد كه كمتر كسي  ١٩٨٠در روز هشتم دسامبر 

 را جوان نسل  انديشه و زندگي اندازه  و شدت اين تا  چون او توانسته بود
سرا و  نهخواننده، گيتاريست، ترا جان لنون. دهد قرار تاثير تحت

آهنگسازى بود كه در دوران حياتش هم به اسطوره بدل شده بود و بايد او 
او با  .هاى نيمه دوم قرن بيستم ميالدي دانسترا يكي از پرنفوذترين چهره

  .يكى از طرفدارانش به قتل رسيد. لنون شيفته صلح بود گلولهِ 
كند به پخش  كند و شروع مياش را قطع مي اگهان برنامهايد و شبكه راديويي ن تصورش را كنيد كه پاى راديو نشسته

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

 .بود طور همين هم واقعا و است داده روي مهمي اتفاق  ي بردند كهپ  زودي به  پيش آمد. شنوندگان
  كرد شوكه و داد تكان را موسيقى  دوستداران  رخداد آن روز نه تنها طرفداران گروه بيتلز بلكه همه

  
  را ممنوع االجرا كرد» هلنه فيشر«كرونا 

ي كه در سالهاي قبل هنرمندي آلمان» هلنه فيشر«
كردن  موفق شده بود مردم را بار ديگر به گوش

مند كند. امسال كنسرت  آهنگهاي زبان آلماني عالقه
شب عيد كريسمس او به دليل كرونا در تلويزيون 

  .آلمان، اتريش و سوئيس لغو شد
خود و در مقايسه با  "خاص"موسيقي آلماني مخاطبان 

دارد. به  "تريودمحد"موسيقي انگليسي مخاطبان 
همين دليل بيشتر هنرمندان آلماني با نگاه به بازار 

ايست كه  آورند. اما كيفيت كار برخي از هنرمندان مانند هلنه فيشر به گونه روي مي "زبان انگليسي"جهاني به موسيقي 
  .كنداين مرزها را جابه جا مي

اين تعريف البته در مناسبتهايي چون ايام  .كار هستند هاي محافظه و اليه "سالمندان"هاي آلماني بيشتر  مخاطبان ترانه
در  "نويه دويچه وله"دهد. البته در آلمان دورانهايي هم بوده كه همچون سالهاي  اش را از دست مي كارناوال معني يشاد

  .ي كردزبان آشت نسل جوان با موسيقي آلماني "نِنا و فالكو"با خوانندگاني مانند  ٨٠و  ٧٠دهه 
بكشاند، بليت  در سالهاي اخير اما اين هلنه فيشر بوده كه موفق شده با شوهايش در آلمان ميليونها نفر را به پاي تلويزيون

  .ها همواره پر از جمعيت باشندنفروش شوند و سال كنسرتهاي او از ماهها قبل پيش
و  ٢٠١٤، ٢٠١٣جوايز بامبي در سالهاي : است ددي شدهتاكنون برنده جوايز متع ٢٠٠٥هلنه فيشر از اولين اجراي خود در 

، ٢٠١٩تا  ٢٠١٤جايزه بهترينهاي سال (ركورد آلمان) در سالهاي  ١٠و همچنين جايزه تلويزيون ايالت بايرن، كسب  ٢٠١٧



36 
 

جايزه خروس طاليي (ركورد آلمان)، دو جايزه دوربين طاليي،  ٧(ركورد آلمان)، كسب  ECHO POP جايزه ١٧كسب 
  .ار جايزه تاج موزيك محليچه

كنسرتهاي هلنه فيشر فقط ايستادن و آواز خواندن نيست. از آنجا كه او از آمادگي و توانايي جسمي بااليي برخوردار است 
بودن كنسرتهاي او و آشتي  "خانوادگي"يكي از موفقيتهاي هلنه فيشر  .شوند كنسرتها همواره با رقص و تحرك باال ارائه مي

  .جوان با موسيقي آلماني زبان استدادن نسل 
  

  سينما
  جشنواره ي الجورد در ميان بمب و خمپاره

شهروندان كابل، پايتخت افغانستان، از يك 
شنيدند و از  سو صداي شليك خمپاره را مي

سوي ديگر نواي موسيقي جشنواره فيلم به 
 رسيد. شان مي گوش

در افغانستان » الجورد«جشنواره ملي فيلم 
ور سينماگران، فيلمسازان و هنرمندان با حض

  در كابل افتتاح شد.در روز شنبه اول آذر 
فيلم أفغان در اين جشنواره كه به ابتكار نهاد 

 ٧٧وزارت اطالعات و فرهنگ برگزار شد، 
فيلم در ژانر داستاني، مستند و انيميشن در 

مكان مختلف در شهر كابل به نمايش  ٩
 روز  ١٠ا شد و اين جشنواره تگذاشته 

شد. اين فيلمها تا  فيلم برگزيده ٥٥ند و از ميان آنها ختفيلم به رقابت پردا ٢١٠در جشنواره فيلم ملي الجورد افغانستان 
بيگم و  خانم، دانشگاههاي دنيا و غالب، دبيرستان عالي معرفت، رستوران تاج دهم آذر در سينماهاي آريانا، نما رسانه، آي

  .ندش درآمدباغ زنانه، به نماي
اند، محصول  شود. بسياري از فيلمهايي كه به اين جشنواره راه يافته اين دومين جشنواره فيلمي است كه در كابل افتتاح مي

  سينماي افغانستان هستند.
موشك به نقاط مختلف اين شهر اصابت كرد كه جان  ٢٣روزي سخت را سپري كرد.  كابل همزمان با افتتاح اين جشنواره،

  تن ديگر را مجروح كرد. ٣٠تن را گرفت و بيش از  ١٠تكم دس
كنار شهر كابل  با اين كه آغاز امروز با پرتاب تعدادي زياد راكت به گوشه و«: گفتفيلم  صحرا كريمي، رئيس نهاد افغان

جورد، نخستين جشنواره رفت كه مراسم افتتاحيه جشنواره ال احتمال مي همراه بود و با وجود اوضاع امنيتي نابسامان، بسيار
  »پذير نيستيم. ملي فيلم افغانستان، لغو شود اما ما هنرمندان و فيلمسازان به اين آساني تسليم

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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ي نخست افغانستان هم كه از طريق مجازي در برنامه افتتاحيه شركت كرده بود، سينماگران كشور را به روال غني، بانو
  سازي تشويق كرد. ترويج فرهنگ اصيل افغاني به وسيله فيلم

دار كشور نيز تقدير به عمل آمد و تنديس  در اين مراسم از سعيد اوركزي، زبيده سحر و ميرهاشم ابير، هنرمندان سابقه
  به آنها اهدا شد.» زرين الجورد«

سال  ٢٠كوشد از ميان خاك و آوار قد برافرازد. در  اين جشنواره در شرايطي برگزار شد كه سينماي افغانستان به تازگي مي
المللي مطرح شده است كه برخي از اين فيلمها در همكاري نزديك با  گذشته، فيلمهاي زيادي از افغانستان در سطح بين

  اند. ايران توليد شده سينماي
فيلم برگزيده شده و تغييراتي اساسي در اين نهاد أفغان صحرا كريمي، كارگردان برجسته افغانستان چندي است به رياست 

  هاي ملي است به وجود آورده است. كه مسئول نظارت و توليد فيلم
  

  كرونا همچنان پيروز در مبارزه با جشنواره هاي هنري
ترين رويداد سينمايي هاي مهمبرنامهپاندمي كرونا 

جشنواره برليناله قرار . آلمان را نيز به هم ريخت
برگزار شود. قرار است فيلمهاي  ٢٠٢١فوريه  است

اين دوره يك ماه ديرتر از طريق آنالين براي اهل 
برگزاركنندگان جشنواره  .فن به نمايش در آيد

ان سال برليناله اميدوار بودند پاندمي كرونا تا پاي
جاري ميالدي چنان مهار شود كه برگزاري هفتاد 
و يكمين دوره آن در فوريه سال آينده ممكن 

  .باشد
دسامبر به طور رسمي اعالم شد كه جشنوار فيلم برلين به تعويق افتاده و در دوره آينده به شكل معمول  ١٨روز جمعه 

ها منتشر  خبرهايي در اين زمينه در رسانه الهد رسمي اين مسبرگزار نخواهد شد. به گزارش خبرگزاري آلمان، پيش از تائي
 .شده بود

  
  تاريخچه حضور هنرمندان ايراني در برليناله ،زنداني يا ممنوع الخروج

اف به عنوان فيلم برگزيده اين دوره  به كارگرداني محمد رسول "شيطان وجود ندارد"در هفتادمين دوره برليناله فيلم 
 .ه خرس طاليي را نصيب سازنده آن كردانتخاب شد و جايز

اش ايران را ترك كند و در برلين حضور يابد و دخترش  الخروج بودن نتوانست براي دريافت جايزه اف به دليل ممنوع رسول
 .باران به جاي او اين كار را انجام داد

الخروج  ق گرفت كه او نيز به دليل ممنوعخرس طالئي برليناله پنج سال پيش نيز به خاطر فيلم تاكسي به جعفر پناهي تعل
 .بودن نتوانست در مراسم اهداي جايزه شركت كند
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به خاطر فيلم آفسايد و  ٢٠٠٦اي برليناله را به دست آورده بود؛ يك بار در سال  پناهي پيش از آن نيز دو بار خرس نقره
 .نامه فيلم پرده به خاطر فيلم ٢٠١٣   يك بار نيز در سال

برد، در صحنه كوتاهي از فيلم تاكسي جعفر پناهي وده، وكيل و فعال حقوق بشر كه اكنون در زندان به سر مينسرين ست
المللي فيلم برلين و آكادمي فيلم اروپا سپتامبر امسال ضمن تقدير از تالشها و فعاليتهاي نسرين حضور دارد. جشنواره بين

  .و شدندستوده، در فراخوان مشتركي خواستار آزادي فوري ا
  

  سريال پيرمرد و حضور دو بازيگرايراني
نويد نگهبان 

تبار ايراني   هنرمند
ساكن لس آنجلس به 
جمع بازيگران سريال 

پيوست. به » پيرمرد«
گزارش تارنماي هنري 

، او در اين »دد الين«
اي با  مجموعه حادثه

پژمان وحدت، هنرمند 
ايراني تبار، و جف 
بريجز برنده آمريكايي 

اسكار همبازي  جايزه
 .شودمي

اينك به  .كه بسيار موفق و پرفروش بود اقتباسي از كتابي با همين عنوان و نوشته توماس پري استپيرمرد )  (سريال
 .پخش خواهد شد» هولو«شود و در صورت تأييد، از طريق شبكه اينترنتي ساخته مي» اكساف«شركت سفارش 

 در او  به نام دن چيس با بازي جف بريجز است.» ايآيسي«وران پيشين سازمان اين مجموعه داستاني درباره يكي از مأم
 داليل به اما  كرد و با مجاهدين افغان همكاري داشت.دوران اشغال افغانستان توسط شوروي سابق، در اين كشور خدمت مي

 »همزاد« ميان اين در. شودمي ديلتب گيريگوشه و گزينخلوت فرد به ميانسالي در و است فراري خود گذشته از مختلفي،
 مردان  ان است كه در آن دوران با دن چيس همكاري كرده است و حاال يكي ازافغ مجاهدين از يكي نگهبان، نويد بازي با

 خواهدمي و است انتقام پي در دارد، آمريكايي پيشين مأمور اين از زيادي كينه كه او  .شودمي محسوب كشور اين نيرومند
 .برساند قتل به را چيس دن  الهاس از پس

، و فيلم »لژيون«، »تهران«هايي مانند تبار در لس آنجلس است كه در اخيرا در سريالنويد نگهبان از هنرمندان فعال ايراني
  .بازي كرده است» عالالدين«

به شهرت رسيد و در » هااستخوان«شود، با بازي در سريال پژمان وحدت كه با نام پژ وحدت در هاليوود شناخته مي
 .است كرده بازي نيز  »اسآيسيان«، و »امپراتوري»، «شرمبي«هاي مختلفي مانند مجموعه
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  .است نشده اعالم كنندگان تهيه سوي از  هنوز تاريخ توليد و پخش مجموعه پيرمرد
  

  حمايت انجمن جهاني نقاشان با پا و دهان، از هنرمند افغان
پا ودست نقاشي انجمن جهاني نقاشاني كه با 

حمايت مالي از ربابه محمدي دختر "كنند، مي
 ".نقاش معلول افغان را به عهده گرفته است

هنرمند  ٧٦٠اين انجمن سوئيسي تا كنون  
كشور جهان را تحت پوشش قرار  ٧٢معلول از 
 .داده است

رضا قاسمي، مسئول فرهنگي سفارت افغانستان 
ي گفت كه سبيدر مادريد پايتخت اسپانيا به بي

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
بورسيه حمايت مالي مادام العمر و معرفي آثارش به "به گفته آقاي قاسمي با عضويت در اين انجمن، ربابه محمدي، 

 ".آورداي معتبر جهاني را به دست ميهنمايشگاه

  .هاي متعدد آموزشي در داخل و خارج از افغانستان برگزار كرده استها و كارگاههاي اخير نمايشگاهربابه محمدي در سال
  

  شعر ماه
  

ي ديگر پرده در كه آبان خونين را به گونه ا دانيال آزردهشعر اين ماه را تخصيص داده ايم به شاعر جواني از ايران به نام 
   مي شود.

  نام شعر دجال است و روايتيست ديگر گونه از نفس مسموم و زهر آگين ضحاك . با هم بخوانيم:
  

 ( به آن ماه ) دجال

 
  آواز كبوتران

  ماسيده ست

  بر گلوي خونين كالغ
 با غار غار شومش

  كه لذت پرواز را
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  ره بسته ست
 . بر بال شكستگي شان

 
  رها شو

  سُرخ فَرياداي كودك ِ

  تا نشانِ  تقدس ِ دژخيم كشيشِ  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

  قلب ِ پُر رياي او بر كالغِ  شوم ِ 
  كه جهان را

  آوار ِ آواز هاي خداگونش
  به باتالقي اهرمني بدل كرد و

  جانها ي پر ز عشق را

  چون مسيح ِ دروغينِ  ناصري

  بر صليب كرد
  صليبي از آن دست _

  تا تاريخ ِ افول ِ تقدسش را
 .  _ برش آويزد

 
  مصلوبش كنيد

 ونين)مصلوبش كنيد (چنين گويند كبوتران خ
 

  دانيال آزرده ٩٨آذر 
  

 (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
  مرجان

  )رضا الكثير كارگر اخراجي هف تپه خودكشي كرد روح اهللا زم اعدام شد/: آذر ٢٢شنبه (رسانه ها،  
  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
  .... خشكيد آويزان گشته است  از آن 

  آنكه در آرزوي روشن صبح 
  با تباهي جنگيد 
  از سياهي بيزار 

  غل و زنجير به پايش پيچيد 
  لشكري از اشباح 

  به لب زوزه كشيد:كف ، ارتش تاريكي 
  دولت شب جاويد 

  چنين نيست  نه ....
  قسم بر خون سرخ شهيد 

  اي همه تيغ به دستان شرير 
  بي گمان صبح ، همان صبح قربب 

  از دل الله  ،شقايق ،صدبرگ 
  با سرود كوه و جنگل و رود 

  مي شكوفد خندان 
  ستيزد با شب  مي

  و شما را بغضي طوفاني 
  ريكي برد به سوي اعماق تا مي

  بر تلي از آتش وحشت و مرگ 
  آتش كينه و خشم 

  سوزد .... ريشه تان مي
  آخر قصه ما شيربن است 

  نامتان تا به ابد ننگين است
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  بدرقه
  

  به ياد همرزم صميمي حميد اسديان با بيش از نيم قرن مبارزه براي آزادي
  م . وحيدي (م . صبح)

  
  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
  نده  از سالهابه جا ما

  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                              

  ٩٧آذر  ٢٧
  
  
  
  



  )٩٩جنبش رنگين كمان بيشماران (آذر 
  وانيگردآوري و تنظيم: پويا رض

  
صورت » ما گرسنه ايم«با شعار  ،تجمع كارگران روزمزد در مشهددر ماه گذشته حركتهاي اعتراضي چندي، براي مثال 

كه در راه است تفسير، تحليل و » انقالب گرسنگان«گرفت. فعاالن سياسي اجتماعي و برخي از كارشناسان حكومتي از 
ت خبر منتشر كردند. شرايط فاجعه بار زندگي اكثري

قاطع مردم ايران اين واقعيت را برجسته مي كند كه 
 تبديل شده است. » شكاف طبقاتي به گسل طبقاتي«

در يك اظهار  و نقل وزارت صمت معاون صنايع حمل
هزار) نفر  ١١هزار (نزديك به  ١٠بيش از « نظر كفت:

هزار  اند كه ثروت چند تا به حال شناسايي شده
ركود يران كه در شرايط اقتصاد ا. »ميلياردي دارند!

فرودست را به طبقات  بيآس نيشتريباست  يتورم
زده است و اين در حالي است كه كالن 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 در ادامه به  نيا خط فقر هستند! يدهك جامعه باال ٣آذر نوشت: فقط  ٢٥شنبه روز سهدر ن صنعت جها روزنامه

از همه گيري كرونا حال اقتصاد خوب نبود،  شينزار اقتصاد قبل و بعد از همه گيري كرونا اشاره كرد و نوشت: پ تيوضع
شد و در حال حاضر در بخش  تر ميهم حالش وخ ١٩ديكوو حاد شده است و با گسترش هيالراست دچار ذاتهالبته او سال

از قبل  تري روز خال به مردم هم روز يبهايشدن آن سفره و ج يبستر ي. در پاستشده  يبستر مارستانيب ويي س يآ
 بر اساس گزارشها خط فقر نيچناست. هم يكارشناسان طبقه متوسط جامعه در شرف نابود دهيشده است. اگر چه به عق

  .ندخط فقر قرار دار رياز جامعه ز يمياز ن شياوصاف ب نياست. با ا دهيتومان رس ونيليم١٠به 
: نوشتت علمي دانشگاه مازندران ازهرا كريمي، مدرس دانشگاه و عضو هيآذر، همشهري آنالين از قول  ٦روز پنجشنبه 

ميليون  ١٠بسياري از پژوهشها نشان داده كه خط فقر در تهران به  ٩٩در سال «
گفته كريمي، اين در حالي است كه حداقل حقوق  به» تومان رسيده است.

هم زير دو ميليون تومان است و بسياري از افراد شاغل  ٩٩كارگري حتي در سال 
در شهرستانها عمًال با دريافت حداقل حقوق كارگري در زير خط فقر زندگي 

  كنند.مي
زندگي و معاش خود به طور روزانه  نيروهاي كار در واكنش به شرايط فالكتبار

را  ٩٩ آذردر ماه  رانياز جانب كارگران و مزدبگ يحركت اعتراض ٢٠٢خالصه  ريدر مجموعه زدست به اعتراض مي زنند. 
ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق  نيو پرستاران در ا انيمعلمان، دانشجو ياعتراض يخواند. اخبار حركتها ديخواه

  شود. يمنتشر م
  

 آذر  اولشنبه 
به گزارش آذرباخيش، دليل اين  .شماري از كسبه شهرستان سلماس مقابل اتاق اصناف اين شهرستان تجمع كردند*

تجمع اعتراض به محروميت از حق حمايتهاي صنفي در پي تعطيلي و اعمال محدوديتها در دوره همه گيري ويروس كرونا، 
  .عنوان شده است
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  آذر ٢يكشنبه 

بار بجنورد در اعتراض به مخالفت با جابجايي ميدان تره بار اين شهر، مقابل  داران ميدان ميوه و ترهاز غرفه جمعي*
بار بجنورد كه از سالهاي بسيار دور  ميوه و تره به گزارش تسنيم، ميدان .ساختمان استانداري خراسان شمالي تجمع كردند

ز استان است، اين روزها در مكاني شلوغ و پر تردد قرار گرفته و اين جات مرك تامين كننده بخش اصلي ميوه و صيفي
  .موضوع به يك چالش ترافيكي تبديل شده است

داران اين ميدان در اقدامي هماهنگ نسبت به خريد زميني در مكان ديگر و جابجا كردن مكان ميدان ميوه  جمعي از غرفه
عاونت عمراني استانداري به داليلي نامعلوم با در اختيار قرار دادن و تغيير م.اند هكتار اقدام كرده ٨بار به وسعت  و تره

  .كند كاربري اين زمين مخالفت مي
در اين ، مردم رشت در اعتراض به و ضعيت گراني و بيكاري تجمع برگزار كردند . به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر*

اقتصادي و فشارهاي وارده در دوران قرنطينه و هم چنين بيكاري و باال به شرائط  »ديگه پول نداريم«با نداي مردم تحمع 
  .كردنداعتراض رفتن روز افزون قيمت ها 

  
  آذر ٣دوشنبه 

مقابل ساختمان تامين با فراخوان قبلي جمعي از بازنشستگان اهواز در اعتراض به عدم همسان سازي دستمزدها، *
خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. در راس اين مطالبات، تامين  ضانمعتربه گزارش ايلنا،  .اجتماعي تجمع كردند

: عالوه بر گفتنماينده بازنشستگان اهوازي در اين تجمع  .طور شايسته و قانوني قرار دارد معيشت بازنشستگان كارگري به
اي انجام  ساير بازنشستگان به گونه سازي براي بازنشستگان كارگري مانند لزوم ترميم قانوني مزد و مستمري، بايد همسان

  .ميليون تومان برسد ٤شود كه كف مستمريها الاقل به حدود 
 يكانال رسمتجمع كردند. به گزارش آهن جنوب شرق در محل كار خود  شماري از كارگران خطوط ابنيه فني راه*

يط افزايش آمار مبتاليان به كرونا با فشار راه آهنمعترضان گفتند، در شرا يفن هيخط و ابن يكارگران و كاركنان نگهدار
ن شركت، يك روز درميان سر كار و اين درحالي است كه مسئوال هستندكارفرما هر روز مجبور به حضور در محل كار خود 

  شوند.  حاضر مي
ايي دست به در شهرستانها براي اعتراض به جريمه محدوديت تردد كرون اقتصاد يايدن كننده روزنامه عيتوز*رانندگان 

درهمين رابطه،مسئول توزيع اين  .و ارسال روزنامه به شهرستانها شد عياختالل در توز و اين اعتراض موجب اعتصاب زدند
له سبب امس نيو هم شدند مهيجر يول ميكننده روزنامه را به وزارت ارشاد فرستاد عيتوز يهانيماش ستيلروزنامه  گفت: 

  .و ارسال روزنامه به شهرستانها شد عيل در توزاعتصاب آنها در شب گذشته و اختال
براي اعتراض به سطح نازل حقوق از جمله عدم  امام بندري ريو بارگ هيتخل *جمعي از كارگران يك شركت پيمانكاري

اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، پرداخت نشدن كامل مطالبات و شرايط سخت كاري و رعايت نشدن پروتكلهاي بهداشتي 
و  هيتخل كنم، يكه در آن كار م يشركت تيگفـت: ماهمعترض از كارگران  يكمع زدند. به گزارش ايلنا، يدست به تج

 ياتيكار عمل يرويكارگران شركت، ن شتريب طيشرا نياست، پس در ا ياتيشركت عمل يكار تيكاالست. ماه يريبارگ
 يميخاص اقل طيآب و هوا و شرا يثل حق بدم ييايدر ادامه گفت: تمام پرسنل شركت خواهان حقوق و مزا او .هستند
  هستند.

  
  آذر ٤سه شنبه 

تعدادي از اعضاي كانون وكالي دادگستري خوزستان، با تجمع مقابل ساختمان اين كانون در محله امانيه اهواز، نسبت به *
تجمع در اعتراض به به گزارش ايرنا، نماينده وكالي معترض در اين تجمع گفت: اين  .مصوبه اخير مجلس اعتراض كردند



 45

صورت گرفته كه طبق آن كانون وكالي  ٤٤تصميم مجلس در خصوص طرح اصالح قانون اجرايي سياستهاي اصل كلي 
  .انددادگستري را جزو كسب و كارها و به نوعي كاسبي تلقي كرده

اين كارگران در  كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه دو خرم آباد دستكم چهارماه دستمزد پرداخت نشده، دارند.*
نفر در بخش ١٠٠به گزارش ايلنا، يكي از كارگران گفت: حدود  .روزهاي گذشته مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند

فضاي سبز شهرداري منطقه دو تحت مسئوليت يك شركت پيمانكاري مشغول به كار هستيم كه دستكم چهارماه مطالبات 
  ت.ما به تاخير افتاده اس مزدي

 .تدبيريهاي پي در پي مديرعامل اين شركت، دست به تجمع اعتراضي زدند زغال سنگ كرمان در اعتراض به بي كارگران*
آن اعتراض  يساز يشركت در بورس  و خصوص نيسهام ا واگذاري به نسبت كه معترض كارگرانبه گزارش اشكان نيوز، 

ت آن به صندوق بازنشستگان فوالد هستند. شركت شركت در بورس و بازگش نياز عرضه سهام ا يريدارند خواستار جلوگ
 گريد يشركت را به شركت نياصندوق قصد دارد  نيفوالد است و ا يمجموعه صندوق بازنشستگ ريزغال سنگ كرمان ز

  واگذار و سهام آن را در بازار بورس عرضه كند.
 گريصندوق بازنشستگان فوالد از د يسوسنگ كرمان از  كاركنان شركت زغال يمشاغل و استخدام تمام يبندطبقه ياجرا

  كارگران است. يهاخواسته
  

  آذر ٥چهارشنبه 
به گزارش هرانا، دهها نفر از وكالي دادگستري كرمانشاه در اعتراض به مصوبه اخير مجلس در خصوص طرح تلقي وكالت *
رمانشاه دست به تجمع اعتراضي عنوان كسب و كار، در حياط ساختمان كانون وكال واقع در ميدان مركزي شهرستان كه ب

 .زدند
عدم دريافت مطالبات مزدي  براي اعتراض بهپارس جنوبي واقع در خليج فارس،  ١٣كارگران شركت اكسير صنعت در فاز *

به گزارش هرانا، به گفته يكي از كارگران حاضر در تجمع، كارگران شركت اكسير صنعت كه  .شان دست به تجمع زدند
از  كنون، سه ماه حقوق پرداخت نشده دارند كه در خصوص پرداخت اين معوقات تااستنفر  ٥٠٠از تعدادشان به بيش 

 .سوي شركت اقدامي صورت نگرفته است
غير كارشناسي كرايه، اعتصاب كرده شهر زرند در اعتراض به نرخ  يرانيتاكس يرانندگان آژانسها *براي دومين روز متوالي،

 يدر بخشها متهايق شيبا توجه به افزارانندگان معترض گفتند:  زرند يبه گزارش صدا. و از سرويس دهي خودداري كردند
نرخ با  نيو الزم است ا بودهن يدر زرند كارشناس يتاكس هياستهالك خودرو، نرخ كرا يها نهيهز شيو افزا يمختلف زندگ

  حاسبه شود.شده م يو مسافت ط لومتريو بر اساس ك قيدق يهايدرنظر گرفتن تورم و با بررس
  

  آذر ٨شنبه 
ماه  ١٤اعتراض به عدم پرداخت براي  الن،يواقع در استان گ جاريشهر ب يشاغل در پروژه ساخت سد مخزنان كارگر*

به گفته كارگران، آنها در به گزارش ايلنا،  دست به تجمع زدند. شاناز همكاران  يدستمزد معوقه خود و اخراج شمار
در پرداخت مطالبه  ريعالوه بر تاخ مانكاريمشغول كارند. شركت پ »يلكيز«رودخانه  يرو جاريشهر ب ييمنطقه روستا

كرده  كاريبا اتمام قرارداد كار از كار ب ازيشان را به بهانه عدم ن نفر از همكاران ٥تا  ٤آبان ماه،  انيكارگران، در پا يمزد
  است. 

 يبه عملكرد اعضابراي اعتراض  تهران ٢٢ در منطقهمهستان  يسه مجتمع مسكونساكن  مايس و كاركنان سازمان صدا*
 نفر از خانواده ٣٥٠هزار و  تجمعات اعتراضي برپاكردند. به گزارش ايلنا، حدود پروژه مانكاريمسكن و پ يتعاون رهيمد اتيه
 تهران ساكن هستند، گفتند: از حدود ٢٢منطقه  يواحد ١١٠كه در سه مجتمع  مايس و كاركنان سازمان صدا يها

 مايس و مسكن كاركنان صدا يواحد) تعاون ٣٣٠( يواحد ١١٠ساخت و ساز سه مجتمع  اتي) عمل٨٨(سال  شيسال پ١٢
 يتهران آغاز شد و در حال حاضر حدود سه سال است كه خانوارها ٢٢در منطقه  يهزار متر ١٢ نيقطعه زم كيدر 
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 يروبرو م ديكه هر روز با مشكالت جد دهند يادامه م نجايدر ا يبه زندگ يدر حال يكاركنان بدون داشتن امكانات رفاه
  .شوند

ي و براي حذف مانيبه پ تيوضع ليبه تبد چهارمين روز متوالي در اعتراض يبرا سيفرد يكارگران سد معبر شهردار*
لنا، تجمع كردند. به گزارش اي در استان البرزاين شهر  مانكاريو دفتر پ يساختمان شهردارشركت پيمانكاري مقابل 

خود به  يكار يقراردادها تيوضع ليدو ماه گذشته در انتقاد به تبد يال كيبار در  ني: چندمگفتند معترض كارگران
 مان بينص ياجهيكه نت ميتجمع كرد مانكاريو دفتر پ يمقابل ساختمان شهردار ي و براي حذف شركت پيمانكاريمانيپ

  .نشد
  

  آذر ١١سه شنبه 
شهرستان  نيمقابل دفتر امام جمعه اشان به عدم پرداخت مطالبات  اعتراضبراي بندرلنگه  يرسبز شهردا يكارگران فضا*

 يسبز شهردار يحقوق سال گذشته كارگران فضا ماه از ٤از  شيب ،فارسبه گزارش  دند.تجمع كردر استان هرمزگان 
  بندرلنگه پرداخت نشده است.

 عدم پرداخت مطالبات مزدي در اعتراض بهاي هفتمين روز متوالي بر) خرمشهر كارگران مجتمع تجاري اروند (كنزالمال*
كارگر هستيم كه در بخش  ٤٠به گزارش ايلنا، يكي از كارگران اين مجتمع تجاري گفت: حدود  .شان تجمع كردند

سال  ٨تا  ٦نگهباني، تاسيسات، خدمات و فضاي سبز مجتمع تجاري كنز المال يا به عبارتي اروند مال خرمشهر با سوابق 
  اي شهريور، مهر و آبان ما كارگران پرداخت نشده است. همشغول كاريم. در حال حاضر سه ماه حقوق ماه

 ياقدام به برگزار يشغل تيدر اعتراض به نداشتن امن يروز متوال نيسوم يبرا زيتبر يساز نماشي *كارگران كارخانه
، شروع شد. زيتبر يساز نيماش يگر ختهيشركت ر ديجد عاملريمد يمعرفاعتراض اين كارگران همزمان با  تجمع كردند.

 يساز نيماش يگر ختهيكارخانه ر يگفت: امروز برا جانيآذربا يتعاون، كار و رفاه اجتماع ركليمد به گزارش تبريز بيدار،
گسترش  بار است كه شركت نيخود بودند، چون اول يشغل ندهياز كارگران نگران آ يشده و برخ يمعرف ديسر پرست جد

  .رديگ يم ليكارخانه را تحو نيا رانيع ايصنا
  

  آذر ١٢چهارشنبه 
شان مقابل ساختمان تامين اجتماعي اين  شماري از كارگران روزمزد مشهد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

هيانه دست به جمعي از دكه داران شهريار براي اعتراض به افزايش اجاره ما /.شهرستان دست به تجمع اعتراضي زدند
  تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان تهران زدند.

  
  آذر ١٢چهارشنبه 

بر بستن مغازه  يمبن ييكرونا تيمحدود يدولت در پ تيعدم حما و يشتيمع يفيبه بالتكل *كسبه بجنورد براي اعتراض
ي زدند. به گزارش استان خراسان شمال اين شهرستان در واقع در خيابان طالقاني مقابل اتاق اصنافدست به تجمع ها 

صبح آغاز شده بود تا ظهر بدرازا كشيد و ازدياد شركت كنندگان به طور  ٩ايران كارگر، اين تجمع اعتراضي كه از ساعت 
براي متفرق كردن  امداد گاني سيپل خودبخودي موجب بسته شدن خيابان طالقاني از خيابانهاي اصلي اين شهرستان شد.

  گان درخيابان تالش كرد اما موفق نشد.تجمع كنند
  

 آذر ١٣پنجشنبه 
قانون  يو عدم اجرا يشتيمع تيبه وضعبراي اعتراض  تيمعلول ياز افراد دارا يجمع *همزمان با روز جهاني معلوالن،

يري حقوق ي اجتماع كردند. به گزارش ايلنا و كانال كمپين پيگجمهور استيمقابل نهاد ربراي دومين روز متوالي  معلوالن
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 معلوالن«و » حق مسلم ماست ستهيشا شتيمع«افراد داراي معلوليت، تجمع كنندگان با سردادن شعارهايي از جمله 
  به اعتراض شان ادامه دادند. » زارنيب ضياز تبع دارنيب

آذر  ١٢له در هر ساو  از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعالم شد ١٩٩٢از سال  »ياب توان«روز بين المللي افراد 
شود. هدف از گراميداشت اين روز باال بردن فهم درباره مسائل مربوط به ناتوانيهاي جسمي و بسيج  دسامبر برگزار مي ٣يا 

 .كردن حمايت مردمي براي باال بردن جايگاه، حقوق و بهبود وضعيت افراد ناتوان است
تومان  هزار ١٠به  ٨از  هيپا هيكرا شيافزا يفود برااسنپ  يصورت موتورسواران ،يروز متوال نيمپنج يبرا*به گزارش فرارو، 

 يياز جابجا شان ادامه دادند و اسنپ اعتصاب يباكس و تاكس فود به اسنپ اسنپ شنيكياپل يسفارشها گريعدم ارسال د و
  كردند. يخوددار اورانيتا مرزداران، جردن تا ونك و ن آباد تاز سعاد تختيدر پا ييمواد غذا يبسته ها

  دادند. انيروز به اعتصاب خود پا ٥پس از  شاني ها از خواسته بخشي تحقق با فوداسنپ  رانندگان دان،مي گزارش به
تجمع كردند. به گزارش خود  يا مهيو ب يمطالبات معوقه مزد يريگيپبراي بندر لنگه  يسبز شهردار يكارگران فضا*

ماه  نيحال چند نيعنوان شده است. در ع يماه از معوقات مزد ٤كم دن دستكارگران پرداخت نش نيتجمع ا ليدلايلنا، 
 يشركتها قيهستند كه از طر ييروهاياز ن يكارگران بخش نيا پرداخت نشده است. ياجتماع نيكارگران به تام مهيحق ب

بندر لنگه  يهردارشاغل در مجموعه ش يمانكاريبندر لنگه مشغول كارند و مجموع كارگران پ يدر شهردار يمانكاريپ
  .ستندروبرو ه يبه موقع معوقات مزد افتيسالهاست كه با عدم در

  
  آذر  ١٥شنبه 

دست از كار  مهيسال حق ب كي ماهها حقوق و براي اعتراض به عدم پرداخت دونيص *براي دومين بار كارگران شهرداري
گفت:  يشهردار نيان اگراز كار يكارش ايلنا، يكشيدند و مقابل شهرداري اين شهر دراستان خوزستان تجمع كردند. به گز

صورت آزاد  درمان را به يها نهين پرداخت نشده است و هزگراكار مهيسال ب كيماه حقوق و  ٨ يسال جار ياز ابتدا
 عيقول برطرف شدن مشكالت را در سر دونيشهردار ص م،يكه هفته گذشته داشت يافزود: در اعتصابوي . ميكنيپرداخت م

  .صورت نگرفته است ياتفاق چيزمان ممكن داد اما تا امروز ه نيتر
در اعتراض به سو مديريت و عدم طي دو روز متوالي گروهي از شهروندان ساكن سربندر واقع در استان خوزستان، *

ي به گزارش عصر جنوب، ط .رسيدگي به آبگرفتگيهاي پس از بارندگيهاي اخير، در خيابان مركزي سربندر تجمع كردند
منازل سربندر و  روزهاي اخير در سايه بي توجهي مسئوالن و فقدان مديريت كارامد شهري، به دنبال بارندگي، خيابانها

تجمع كه در  نيا انجري در سربندر مردم .ن اين مناطق دشوارتر كرده استادچار آبگرفتگي شده و زندگي را براي ساكن
 هيعل ييهاست، شعارها معابر و خانه يآبگرفتك ريهمچنان در گ هاياز بارندگ كه با گذشت پنج روز يامنطقه ها،يمنطقه بلوك

  شهر در مجلس سر دادند. ندهيشهر و نما يشهردار و شورا
تجمع شامگاه  انيمعترضان در جر ياز جمله شعارها» گم بشه ديشهردار با«و » كن، سربندر را رها كن ايشهر ح شوراي«

  سربندر بود. مردم
  
  ذرآ ١٦ كشنبهي

خواهان رسيدگي به مطالبات خود تجمع كرده و سامانه نيما مقابل ساختمان بانك مركزي  غارت شدگاناز تعدادي *
شهروندان معترض در اين تجمع خواستار استعفاي عبدالناصر همتي، رئيس بانك مركزي  به گزارش بهار نيوز، .شدند
 .شدند

به گزارش  .نظام مهندسي در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند مهندسان ساختمان در مقابل ساختمان مركزي سازمان*
تجمع امروز به اين دليل است كه تعرفه طراحي تعريف و «: گفتن در تشريح داليل برگزاري اين تجمع اايلنا، يكي از حاضر

سد؛ يعني مسئوليت راكنون با نرخهايي عجيب و به صورت داللي به خريد و فروش مي ابالغ شده از سوي هيات مديره هم
 »شود. شود با اين رقم خريد و فروش مي يك ساختمان كه با طراحي آن آغاز مي
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دست به تجمع  مسئوالن يتوخال يمطالبات و وعده ها *كارگران بازنشسته شهرداري آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت
 يشهردارع كنندگان به خبرنگار ايرنا گفتند: مقابل ساختمان مركزي شهرداري اين شهر در استان خوزستان زدند. تجم

درصد از مطالبات و حق سنوات  ٢٥آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان، تاكنون فقط 
  .نفر از بازنشستگان را پرداخت كرده است ٤٠٠

  
  آذر ١٧دوشنبه 

سوخت  يگاههايدر جا ليكمبود گازوئانداري هرمزگان به بندرعباس با تجمع مقابل است داران بوسي ن*جمعي از مي
و  ازينبود سوخت مورد ن لي: اغلب اوقات به دلمعترض به خبرنگار تسنيم گفت از رانندگان يكاعتراض گردند. ي بندرعباس

خدمات  م،يكاركنان دار ييكه با آنها قرارداد جهت جابه جا يشركت يسهايبه سرو ريبا تاخ يطوالن يقرار داشتن در صفها
  .ميكن يارائه م

  
  آذر ١٨سه شنبه 

مشاغل  مقابل شركت مخابرات  يطرح طبقه بند يكشور در اعتراض عدم اجرا يياز كارگزاران مخابرات روستا يجمع*
و معادن مجلس  عيصنا ونيسيكه در كم وريشهر ١٧جلسه  ، با توجه به صورتبه گزارش ايلنا استان تهران تجمع كردند.

و  رديمجدد قرار گ يابيمشاغل كارگزاران مخابرات مورد ارز يبندتوافق شده است كه طرح طبقه ده،يضا رسبه ام ميرژ
فقط  رفتهيكه تا به امروز صورت پذ يزيچ هاز دوم ما شيگذشت ب رغمياكنون عل يول برسد. انيامر به پا نيماه ا كيظرف 

  ت مخابرات، وزارت كار و كارگزاران بوده است.جانبه كارشناسان شرك گروه كارگزاران در جلسات سه نييتع
  

  آذر ١٩چهارشنبه 
جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو) مقابل ساختمان تعزيرات تبريز *

ض به گراني شهروندان معترض دليل اجتماع خود را اعترا به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، .دست به تجمع زدند
 .شان، عنوان كردند نشدن مطالباتبرآورده  قيمتهاي اعالم شده، عدم تحويل خودرو و

براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق زيرسايه سكوت مسئوالن  آبادان يشهردار ياتوبوسران*كارگران پيماني 
ان زدند. به گزارش ايلنا، اين كارگران پيماني در استان خوست شهر نيا يمقابل ساختمان سازمان اتوبوسران دست به تجمع

، آبادان مشغول كارند يدر شهردار يدر مجموعه واحد اتوبوسران يو ستاد يموتور راتيبه عنوان راننده، كارگر تعمكه 
  خواهان پاسخگويي مسئوالن ذيربط شدند.

ابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان از تو شهر سرداراناز جوانان جوياي كار و اهالي  عصرجنوب، شماري به گزارش*
به بيكاري  واقع در دهستان شعيبيه از توابع شهرستان شوشتري نيكارگران شركت كشت و صنعت خمبا بستن جاده بروي 

  و روند پارتي بازي در استخدامهاي اين شركت اعتراض كردند.
 يمقابل استاندار ي دست به تجمعدام يها ادهنه يكمبود و گران*تعدادي از دامداران استان سمنان براي اعتراض به 

 دايپ يبه صورت دولت و ابيكم ارياستان جو بس نيگفتند: هم اكنون در ازدند. به گزارش تسنيم، تجمع كنندگان  سمنان
  .گران است اريبس زيشود ن يم عيكه توز يزانيشود و م ينم
تجمع كردند و خواستار پرداخت مطالبات  يبل فرمانداربار مقا نيچندم يبروجرد برا يكاش ياز كارگران سامان يجمع*

در شهرستان  يديتول يدر گردش سبب شد تا واحدها هينبود بازار فروش و نبود سرما رافالك،يبه گزارش سف خود شدند.
 يبا سابقه ها ياديمشكالت، كارگران ز نيپس همه ا در غوطه ور شوند. يليدر ركود و تعط يگريپس از د يكيبروجرد 

 ياز واحدها يكه برخ ستيموارد در حال نيآوردند البته همه ا يهم رو به دستفروش يشدند و عده ا كاريمختلف از كار ب
  همچنان گرفتار مشكالت و كالف سر در گم مطالبات و معوقات هستند. يديتول
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پرداخت چند ماه از معوقات  بار در اعتراض به عدم نيدوم يآبادان برا يشهردار يواحد اتوبوسران يمانكاريكارگران پ*
 يتوجه يكارگران ب نيتجمع ا ليدلبه گزارش ايلنا،  شهر تجمع كردند. نيا يخود مقابل ساختمان سازمان اتوبوسران يمزد

  عنوان شده است. يماه معوقات مزد نيبه پرداخت چند يمسئوالن شهر
  

  آذر ٢٢شنبه 
رد كانونها، با حضور در دفتر كانون اين استان، خواستار رسيدگي كارگران بازنشسته خوزستان در اعتراض به نحوه عملك*

يكي از بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود و همكارانش عنوان كرد: از نحوه  به گزارش ايلنا، .به مطالبات خود شدند
و سپس اصالح آن براي سازي  عملكرد كانون در پيگيري مطالبات بازنشستگان رضايت نداريم؛ ماهها منتظر اجراي همسان

 .وجه رضايت بخش نيست كار به هيچ  ِ آور بوديم اما نتيجه بازنشستگان سخت و زيان
شماري از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران، با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل فرمانداري اين شهر خواستار *

با وجود گراني لوازم  واحد اتوبوسراني تهران و حومه، به گزارش سنديكاي كارگران شركت .رسيدگي به مطالبات خود شدند
 يدكي و هزينه سرسام آور نگهداري اتوبوسها نه تنها هيچگونه كمكي ازسوي شهرداري و شركت واحد به اين رانندگان نمي

دربعضي  شود تا مدتها در حساب شركت واحد مي ماند و شود بلكه درآمد آنها كه به كارت خوانهاي شركت واحد واريز مي
 .ماه پرداخت نمي شود ٥موارد تا 

به گزارش شيراز  .از مرغداران استان فارس مقابل ساختمان استانداري اين استان دست به تجمع اعتراضي زدند*جمعي 
: مي دادندشعار  معترضمرغداران  .كردند عنوان مرغ مصوب نرخ به اعتراض را تجمع اين دليل كنندگان تجمع ،١٤٠٠

ما   ميما هست ديمدافعان تول"، "مرغدار ورشكسته  استاندار چرا نشسته"، "ييكجا ييكسته  استاندار كجامرغدار ورش"
  "استعفا تيكفا يب رياستعفا  مد تيكفا يب ريمد"، "من الذله هاتيه هاتيه" ،"ميهست

به گزارش  .كردندتجمع  ياراقدام به برگز يشغل تيامن نيبا خواست تام يروز متوال نيدوم يكارگران پسماند بجنورد برا*
پسماند و  رعامليبا تجمع مقابل دفتر مد ٩٨بجنورد، ابتدا در زمستان سال  يكارگران سازمان پسماند شهردارايران كارگر، 

مطرح تمام پرسنل پسماند بجنورد را  يحداقل پنج ساله برا يبر بستن قراردادها يشهر درخواست خود مبن نيا يشهردار
  سپردند. رانيپسماند، حل مساله را به مد رعامليو مد يرشهردا نمسئوال يدهايار با وعده و وع. اما هر بكردند

خود دست به  يشغل يفيبروجرد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه و بالتكل يكارگران كارخانه سامان كاش*
 نيبروجرد چند يكارخانه سامان كاش كارگران يهفته گذشته، تجمعات اعتراض يطبه گزارش سفير افالك،  تجمع زدند.

برگزار شد.  يشغل يفيشهرستان در استان لرستان، نسبت به پرداخت نشدن مطالبات و بالتكل نيا يبار در مقابل فرماندار
  آنها نبوده است. يپاسخگو يمقام مسئول چيتاكنون ه يول

شده از مالك  فيتوق ينهاياز زم يكي گذشته شان با فروش ياز مطالبات سالها يبخش ؛نديگو يمكارگران معترض 
 افتيماه از سال تاكنون موفق به در ٨از  شيگذشت ب با وجودبروجرد پرداخت شده است. اما اكنون  يكارخانه سامان كاش

  خود نشده اند. يمطالبات سالجار
ماه  ٢٠ افتيدر ) در اعتراض به عدمسونياهواز (شركت ك يمختلف قطار شهر ياز كارگران شاغل در بخشها *تعدادي

مجموعه قطار  ساتيكارگر در بخش حراست، انبار و تاس ٢٠٠حدود به گزارش پيام،  مطالبات معوقه خود تجمع كردند.
  نكرده اند. افتيماه از مطالبات خود را تاكنون در ١٧تا  ١٥اند كه در مجموع  مانده ياهواز باق يشهر

و  ياستخدام خود در مقابل سازمان راهدار تيدر اعتراض به وضع نيقزو راه اخذ عوارض آزاد يتهايشده گ كاريكارگران ب*
از  گرينفر د ٥١به  يامكيپ راياخ گفت:از معترضان  يكبه گزارش صبح قزوين، ي كشور تجمع كردند يحمل و نقل جاده ا

كه سال  ينند، در صورتك يمعرف يكاريب مهيارسال شده و از آنها خواسته اند كه خود را به ب نيقزو يهايكاركنان عوارض
  گذشته به آنها وعده استخدام داده بودند.

مقابل مركز تجاري كيش ، براي روزهاي متوالي جزيرهاين به حضور اسنپ در در اعتراض  شيك رهيرانان جز تاكسي*
د را به رانندگان معترض سپس خوبه گزارش ايرنا،  .و صف طويلي از تاكسيها مقابل اين مركز شكل گرفت تجمع كردند
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شركت عمران، آب و خدمات .سازمان منطقه آزاد رساندند و با حضور در آنجا خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند
ساكنان و  يشخص يو خودروها هينقل ليشركت خواست با وسا نيهمكاران ا ياز تمامدر چارچوب اعتصاب شكني  شيك

  جا كنند.ه ب را در سطح شهر جا شيگردشگران ك
گفتند: با ورود بر طبق توافق به اعتصاب خود پايان دادند و  شيك رهيجز يتاكس معترض رانندگانرش كيشوند نيوز، به گزا
چرا كه درآمد آنان  رنديپذ ينم يحمل و نقل عموم ناوگانرا به  ياما ورود رانندگان شخص ستنديمخالف ن ينترنتيا يتاكس
  . ديآ يم ديپد شيدر ك يو معضالت اجتماع ينظم يشود و ب يكم م

  
  آذر ٢٣ كشنبهي

تهران، تعداد پرشماري از بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرهاي *
بجنورد، كرج، اصفهان، ، شهركردتبريز، اراك، خرم آباد، ايالم، مشهد، 

هاي رشت و اهواز، در مقابل ساختمان، شابورين ابهر، ،رودسريزد، مالير، 
به گزارش  تجمع كردند. ل مجلساداري اين نهاد و در تهران در مقاب

هرانا، بازنشستگان معترض برخي از مطالبات خود را اجراي قانون همسان 
سازي حقوق، رفع مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش آخر سال، 
محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي، 

  .عنوان كردند
منزلت، حق  شت،يمع/  ميا ما كارگران همه گرسنه :هاي بازنشستگان چنين بودها و دست نوشته ها و بنرشعاربرخي از 

اموال به  ديبا دولت /دهياز خط فقر به خط مرگ رس ياجتماع نيتام بازنشسته /هيدالر نهيهز  هياليما ر حقوق /مسلم ماست
  .بازنشستگان يرفاه برا نيو تام يحقوق مكف /غارت رفته بازنشستگان را جبران كند

*كارگران شهرداري ايالم براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به تجمع مقابل دادگستري زدند. به گزارش 
حقوق به ما پرداخت نكرده  يالير الميا يماه است كه شهردار ٤مدت ايلنا، يكي از كارگران معترض اين شهرداري گفت: 

و  »مياز ادارات طلب دار«، »ميندار«كه  ميشوي رو م به پاسخ رو نيا با ميكن يمراجعه م ياست و هر زمان كه به شهردار
مسدود شده  ييضاتوسط مرجع ق يشهردار يحسابها« كنندي عنوان م نكهيا ايو  »دهندي را نم يادارات طلب شهردار«
  ».ت.اس

ماهه در پرداخت آن  ٤ ريأخحقوق خود و ت يدرصد ٨٠اعتراض به كاهش  استان لرستان براي آباد در بام خرم*كارگران 
بام در  مانكاريپگفت: آباد از كارگران بام خرم يكلرستان زده اند. به گزارش بازار، ي ياستانداردست به تجمع مقابل بارها 

 توانينم زيحقوق ناچ نيبا ا ياقتصاد طيشرا نيتومان به ما پرداخت كرده كه در ا ونيليم كيطول چهار ماه گذشته فقط 
  .كنند نيآنها را تأم يهانهيهز ديدارند كه با رزندف نيهستند و چند نينشاز كارگران اجاره ياريبس نكهيد كمااكر يزندگ

 يمقابل كتابخانه مركزبراي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي دست به تجمع  اصفهان يشهردار يشركت*كارگران 
 هيو توسعه سرما يزيبرنامه ر معاونزارش نصف جهان، زدند. به گباغ گلدسته  ابانيكالنشهر واقع در خ نيا يشهردار

  .شود يآنان توجه م يبه طور قطع به خواسته هاضمن تاييد اين تجمع اعتراضي گفت:  اصفهان يشهردار يانسان
جمعي از كارگران شركت ساپيك كه پيمانكار يكي از پروژه هاي پتروشيمي مرواريد عسلويه است، در اعتراض به عدم *

از  كارگران به گزارش ايلنا، .شان، دست به اعتصاب زده و در محوطه محل كار خود تجمع كردند طالبات مزديدريافت م
  .ندشدشان  مسئوالن مربوطه شهرستان و اداره كار منطقه ويژه پارس جنوبي خواستار ورود به اين موضوع و حل مشكالت

براي اعتراض به كاهش حقوق شان دست از ١٩و  ١٣ يدر كنگان و در فازها ايسازان پرش هيكارگران شركت آت*
شركت و  نيا ران،يا كيكارگران فلزكارمكان يكايسند يكانال رسمند. به گزارش حساب كرد هيتسو يو همگ كاركشيدند

سنگ  تر،يف ،يآوردن حقوق جوشكاران كمك نييدارند با پا تيفعال ١٩و  ١٣ ينابكارش كه در كنگان و در فازها مانكاريپ
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در كنگان در اعتراض به كاهش  ايسازان پرش هآتي شركت كارگران . اعتصاباعتراض گشته اند نيربست بند باعث ازن، دا
  ادامه داشت. يروز متوال پنجمين يبرا شاني دستمزدها

  
  آذر ٢٤دوشنبه 

خواهان  كردند ودر تهران تجمع  هييقضافاسد مقابل قوه  ياعتراض به كالهبردار يسرپل ذهاب برا وندارانياز كام يجمع*
زدگان سرپل  كه عمدتاً از مناطق زلزله وندارانيرانندگان و كام ،پاناگزارش  به به پرونده شان شدند. يدگيرس در عيتسر

واقع در  وندارانيدر شهرك كام »زليماموت د« يندگيخود را به نما يقبل يونهايذهاب استان كرمانشاه بودند، كام
 يندگينما يكه خود را دارا ي. فردرنديبگ ليتحو يندگيآن نما زرا ا ديجد يونهايد تا كامشهرستان اسالمشهر فروخته بودن

از  شيتا پنج ماه بعد را اعالم كرده بود اما با گذشت ب ديجد يونهايكام ليكرده بود، وعده تحو يمعرف »زليماموت د«از 
  .وعده متحقق نشد نيدو سال ا

از آسفالت مقابل ساختمان  ياعتراض به عدم برخوردار يبرا النير استان گخمام د شهر عصريول يكو ياهال از يجمع*
همراه  هايي در گاليه از شهرداري و شوراي شهر به نوشته اين افراد كه كاغذبه گزارش خمام نيوز،  تجمع كردند. يشهردار

رفتگي معابر و منازل در بارندگيهاي داشتند، علت تجمع را عدم برخورداري از آسفالت، گرد و خاك در بهار و تابستان، آبگ
  .پاييز و زمستان، و البته اجرا نشدن طرح فاضالب شهري عنوان نمودند

كارگران خدمات شهري و فضاي سبز خرمشهر، در اعتراض به تعويق سه ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد خود، در *
: در وضعيت كنوني گراني بازار و كارگران گفتندنا، به گزارش اير .مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند

  م.وضعيت كرونايي، بدون حقوق و نداشتن بيمه براي درمان خانواده خود با مشكل روبه رو هستي
به گزارش عصرما خوزستان، گروهي از كارگران اداره آب و فاضالب شادگان در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي *

   .ي اداره آبفا اين شهرستان تجمع كردندخود، مقابل درب ورود
خوزستان، شماري از جوانان جوياي كار ساكن روستاي قلعه چنعان از توابع شهر كوت عبداهللا در  به گزارش عصر ما*

شهروندان معترض در اين تجمع  خوزستان، به گزارش عصر ما .مقابل درب ورودي شركت فوالد خوزستان تجمع كردند
 .نيروي بومي و اجتناب از استخدام نيروي كار غيربومي شدندخواهان بكارگيري 

  
  آذر ٢٥سه شنبه 

 يها خانوادهاز  يبرخ مانده،ي باقتوسط سپاه پاسداران  ينياوكرا يمايتنها چند روز به سالگرد انهدام هواپ يدر حال*
. به گزارش اعتماد، زدند يعتراضا يتهران دست به تجمع ينظام يمقابل دادسرا يدادخواه يبرا اين جنايتجانباختگان 

ختم نشده و  ينظام يمجاور دادسرا ابانيتنها به ختجمع نشان از آن دارد كه  يمجاز يمنتشر شده در فضا يوهايديو
  .اعتراض خود را مطرح كردند زين ينظام يجانباختگان در ساختمان دادسرا نيا يها خانواده
حاضر در تجمع، با اعتراض نسبت به روند  يها خانواده ندهيه به عنوان نماحادث نياز جانباختگان ا يكيملك،  ميپدر مر

ها، به  دم، به عنوان جگرسوخته يايكه ما به عنوان اول ديستيچرا قائل ن«: ديپرسالن ئوپرونده، از مس نيبه ا يدگيرس
حدودا  يويدياو در و» !م؟ينمشاركت ك قيو روشن شدن حقا قيدر تحق م،يستمتحرك ه يها كه عمال مرده يعنوان كسان

ام،  بعد از بچه«: ديگوي م نكهيمنتشر شده، پس از ا ينظام يالن دادسرائومس يبا برخ ريكه از جلسه اخ يا قهيدق ٤
ما از جان گذشته «: دهد يحاضران جلسه اشاره كرده و ادامه م گريبه د ،»خواهمينم زيچ چيه خواهم، ينم يزندگ
  ».ميخواهي نم يز ما زندگكدام ا چيه م؛يهست

شان توسط كارفرما مقابل فرمانداري در شهرستان ساوه تجمع  كارگران كارخانه شيشه كاوه در ساوه در اعتراض به اخراج*
كارگران معترض با در دست داشتن بنرهايي اعالم كردند كه مقامات كارخانه به گزارش ايران آزادي، اعتراضي برپا كردند. 

كارگران اين كارخانه را كه زمان بازنشستگي آنها فرا رسيده بود از كار اخراج كردند.  آنها در بنرهايي كه در چندين نفر از 
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ايم و فرياد  سال سابقه به جاي بازنشستگي از كار اخراج شده٢٠دست داشتند نوشته شده بود: ما با داشتن بيش از 
  شود.  دادخواهي ما شنيده نمي

به دليل عدم ) مخابرات يانسان يروين نيتام مانكاريشركت خدمات اول پكتي مخابرات تبريز (شراز كاركنان *شماري 
مشاغل در  يبند اجرا نشدن طرح طبقه ليبه دلاين كارگران  به گزارش تبريز بيدار، تجمع كردند.تمديد قراردادشان 

 انيبه نفع شاك ادشدهيكرده بودند و اداره  تيشكا يشرق جانيآذربا يشركت خدمات اول به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماع
 يها برگه لياز تحو يشرق جانيدر آذربا تشيدر واكنش به محكوم زيركت خدمات اول نش .را صادر كرده بود يحكم

خود را پس  تيكرده است و از آنان خواسته تا شكا يخوددار انيشاك يقرارداد كار ديامضا و تمد يبرا ديقرارداد جد
  .رنديبگ
 عتريهرچه سربا برپايي تجمع در محل واقعه خواهان روشن شدن  اطهر نايس كينيكل قربانبان انفجار در يها خانواده*

اطهر   نايس كينيكل يحادثه دردناك انفجار و آتش سوز به گزارش جوان آنالين،ش شدند. علل حادثه و برخورد با مقصران
آن  فيماه همچنان تكل ٦شد و با گذشت  گريتن د ١١شدن  يخمزنفر و  ١٩منجر به مرگ ١٣٩٩ ريت ١٠روز سه شنبه 

  روشن نشده است.
و عدم پاسخگويي مسئوالن دست به تجمع  براي اعتراض به سلب حق مالكيت زمين شان نيقزو شهيشهرك اند ياهال*

 يلومتريج كدر پن شهيشهرك اندتجمع كنندگان گفت: از يكي  به گزارش صبح قزوين،زدند.  نيقزو يمقابل دادگستر
است، در  يشهرك فاقد مشكل قانون نياز ا يميبخش قابل توجه و ن بايقطعه است؛ تقر هزار كيواقع شده و شامل  نيقزو
  .مشكل است يشهرك دارا نيا ياز اراض يبرخ كننديم اناستان عنو ييكه مسئوالن قضا يحال

براي اعتراض به برگزاري مراسم عقد  راناتيرج و شمتهران، ك*برخي از صاحبان شغلهاي مرتبط با تاالر هاي پذيرايي 
يي گفت: رايتاالرداران پذ هياتحاد سيرئ به گزارش ركنا،ي مقابل اتاق اصناف تهران اجتماع كردند. دفاتر اسناد رسمتوسط 
 دهندي شام م يو حت كنندي اند، مراسم برگزار م عقد گذاشته همه سفره ؛يكنندگان ادعا دارند دفاتر اسناد رسم اعتراض

  .اند شده ليكنند، تعط تيپروتكلها را رعا توانند يمراسم هستند و م يكه متخصص برگزار ييرايپذ ياما تاالرها
  

  آذر ٢٦چهارشنبه 
مقابل درب ورودي پااليشگاه براي چهارمين بار در ماه آذر جمعي از جوانان جوياي كار روستاي شهرويي از توابع بهبهان، *

  .اين شهرستان، تجمع كردند ٢بيدبلند
جلوگيري از ادامه تجمع مقابل درب اصلي  برايانتظامي سركوبگر شماري از نيروهاي در سومين بار تجمع اين جوانان، 

 .پااليشگاه حضور يافتند
ي و دفتر جوانان جوياي كار روستاي شهرويي، در چهار ماه اخير بارها در مقابل درب پااليشگاه، فرمانداربه گزارش هرانا، 

 .صاحب شغل شوند ٢نماينده بهبهان تجمع كرده اند تا در پااليشگاه بيد بلند
به ماه حقوق دست به تجمع مقابل شهرداري اين شهر زدند.  ٩*كارگران شهرداري حسينيه براي اعتراض به عدم پرداخت 

 ٩دارد كه  روين ٢٩ ي حسينيهرشهردا ، شهردار حسينيه در رابطه اعتراض كارگران گفت:گزارش شبكه خبري خوزستان
  پرداخت نشده است. ماه است كه حقوق آنها

به شهرداري كرج تجمع  تومان ١٠٠٠تا  ٥٠٠به پرداخت عوارض روزانه  ي كرج براي اعتراضسلطان انهيرانندگان پا*
نندگان پايانه سلطاني رئيس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري كرج در رابطه با اعتراض رابه گزارش فارس، كردند. 

تومان به اين پايانه، گفت: اين مبلغ براي كمك هزينه نگهباني، ابنيه، تأسيسات و  ١٠٠٠تا  ٥٠٠مبني بر پرداخت روزانه 
  .شودامكانات مورد استفاده مصرف مي

مقابل وزارت  نبراي اعتراض به نبود دارو و وعده هاي توخالي مسئوال »افي س« مارانيخانواده ب *براي باري ديگر،
 استان تهران نوشته ندگانياز نما يكي)، افي ساله س ٧ ماري(ب »رضا محمد«مادر تجمع كردند. به گزارش فارس،  بهداشت

 يها بچه يدارو نيتري كرئون، اصل يسال است دارو كيحدود «: ديگو يو م آوردي م نييپا يكه در دست دارد را كم يا
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هم مقابل سازمان غذا و دارو تجمع  بار كيمقابل وزارت بهداشت و  جا نيهم بار كيد ماه قبل، . چنشودي وارد نم افي س
 دوباره ماه آبان كردند اعالم. شد وارد – دمحدو تعداد به هم آن –نوبت كرئون  كيآرام كردن ما،  ي. بعد از آن براميكرد
  است. نشده ياست و خبر انيهم رو به پااما نشد. قرار شد آذرماه وارد شود اما آذر  شود،مي  وارد

ي شهرستان راسك در استان فرمانداري با همراهي جمعي از اهالي روستاي نظرآباد با تجمع مقابل دهان جهيخد*خانواده 
 روز، رصد بلوچستان به گزارش .شدند يو محاكمه ماموران هنگ مرز يريدستگ ،يدگيخواستار رسسيستان و بلوچستان 

در حال بازگشت به منزل خود  ردوكيم يدر روستا يمراسم عروس كيپس از شركت در  يخانواده دهانآذر،  ٢٢شنبه 
كرده  فيسوخت بر را توق يخودرو نيكه چند يو اطالعات لباس شخص يهنگ مرز يروهايراه با ن ريبودند كه در مس

شده  فيتوق ياز خودروها يكي .شوند يروبرو م
در آن  يتيمنبوده كه ماموران ا يدچار نقص فن

 يدهان يمحل حضور داشته و با مشاهده خودرو
به سمت آنها  يتوسط آنها، ماموران هنگ مرز

  .كردند يراندازيت
 ،يدهان يخودرو نانيشدن سرنش ادهيپ با

با خودرو به سمت آنها  يماموران هنگ مرز
توسط  يدهان جهيخدخانم حركت كرده كه 
ش و مقابل چشمان فرزندان يماموران هنگ مرز

  باخت.گرفته شده و جان ريز
جريمه دست به  عدم پرداخت ليبه دل ي شانبه توقف خودروها ي براي اعتراضفرودگاه يهايرانندگان تاكس*تعدادي از 
، تجمع كنندگان  وز،ين نيبه گزارش تتجمع زدند. 

را نامتعارف  اصورت گرفته در آزادراهه يها مهيجر
عدم  ليخود به دل يدانسته و به توقف خودروها

 ها معترض بودند. مهيجر نيپرداخت ا
  آذر ٢٧پنجشنبه 

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 

اين شهرداري از ابتداي سال  گفت: به گزارش عصر جنوب، يكي از كارگران حاضر در تجمع .شهرستان تجمع كردند
تاكنون تنها يك ماه حقوق كارگران را پرداخت كرده و همچنين در خصوص پرداخت عيدي و سنوات سال گذشته نيز 

  اقدامي صورت نگرفته است
د خو يشتيو مع يشغل يفيدر اعتراض به بالتكل يروز متوال نيچندم يبرا زيمخابرات تبر يمانكارياز كاركنان پ يجمع*

آذر  ٢٥شنبه  ظهر روز سهبه گزارش ايلنا، اعتراض اين كاركنان از  تجمع كردند. يشرق جانيمقابل مخابرات استان آذربا
مشاغل  يبندطرح طبقه يخود و اجرا يشغل تيامن ،يتجمع اعتراض نيدر ا زيمخابرات تبر يمانكـاريكاركنان پآغاز شد. 

  را خواستار شدند.
 

  آذر ٢٨ه آدين
 شدن آلوده اهالي روستاي چنار محمودي از توابع شهرستان لردگان، در اعتراض به عدم رسيدگي به موضوع جمعي از*

شماري از  ٩٨، دست به تجمع زدند. به گزارش ايران اينترنشنال، در مهرماه سال HIV ويروس به روستا اين اهالي از برخي
عاون بهداشتي وزير بهداشت آمار مبتاليان به ويروس ايدز در اهالي روزتاي چنار محمودي به ويروس ايدز مبتال شدند و م
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اي مردم روستاي چنار محمودي به همه هسال از اعتراض با گذشت بيش از يك تن اعالم كرد. ٧٠اين منطقه را نزديك به 
توجهي  ني از بي، بار ديگر گروهي از معترضان با برپايي تجمعي خيابا»سرنگهاي آلوده«گيري ايدز در اين منطقه به دليل 

  شان پس از همه گيري گسترده ايدز ميان ساكنان اين منطقه انتقاد كردند. مقامهاي حكومت در رسيدگي به وضعيت
  

  آذر ٢٩شنبه 
در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بيمه و وضعيت  خوزستان روستايي استان آب و فاضالب*كارگران 

دند مقابل ساختمان شركت در كالنشهر اهواز تجمع كردند. به گزارش عصر جنوب، استخدامي ناروشن دست از كاركشي
هستند كه در  ييكارگران مربوط به شركت آب و فاضالب روستا نيشركت آب و فاضالب خوزستان گفت: ا رعامليمد

كارگران را  نيمحقق شود تا بتوان مطالبات ا ديبا يافزود: منابع مال يو .هستند يخصوص مطالبات معوق خود شاك
 يامكانات رفاه يگلستان اهواز برا يرا كه در كو ينيقرار شد زم يكاف ينداشتن منابع مال ليپرداخت كرد اما به دل

  .ميمطالبات كارگران بفروش نيتام يكاركنان درنظر گرفته شده بود برا
گزارش  به زگان تجمع كردند.هرم يبندرعباس مقابل استاندار يسبز شهردار يو فضا فياز كارگران بخش تنظ يجمع*

اعتراض و  لياز جمله لباس و ماسك از دال يامكانات ضرور نيسنوات و تام مه،يدر پرداخت حقوق، ب ريصبح ساحل، تاخ
  ا بوده است.هتجمع آن

 براي اعتراض به عدم پرداخت ماههااز توابع شهرستان باغملك  دونيص يكارگران شهردار *براي سومين بار در ماه جاري،
از كارگران  يكبه گزارش ايلنا، ي .تجمع كردند ي دراستان خوزستانمقابل ساختمان شهردارحقوق دست از كاركشيدند 

 م،يقرار دار لدايكه در آستانه شب  يفعل طيماه گذشته پرداخت نشده و در شرا ٨گفت: دستمزد ما در حاضر در تجمع 
  .ميخود هست يزندگ يها نهيهز نينگران تام

در «آنان  تياز ادامه فعال يريبر جلوگ يمسئوالن مبن رياخ ماتيبه تصمسنندج براي اعتراض  دستفروشان *جمعي از
 نيحاضر در ا دستفروشانبه گزارش تسنيم،  .دندزشهر سنندج  يمقابل شورا ست به تجمعد »يفردوسخيابان  راه ادهيپ

از  يبرخ .رنديدر نظر بگ يبد اقتصاد طيشرا نيا در اما ر يزندگ يشتيمع تيمسئوالن وضع ميكه انتظار دار گفتندتجمع 
 آورده يكار رو نيبه ا يو ناچار يكاريدارند و از ب سانسيل فوق يو حت سانسيكه مدارك ل كردندي دستفروشان اعالم م

و  يندگز تيبه وضع يكه مسئوالن نگاه ستيكرونا بازارمان كساد شده و بد ن روسيبا همه گيري و گفتندياند. آنان م
  .ما هم داشته باشند يها خانواده يازهاين

  
  آذر  ٣٠ كشنبهي

براي اعتراض به كاهش درآمد،عدم پرداخت حق بيمه و  هياروم يسازمان اتوبوسران *جمعي از رانندگان خودمالك
ع كردند. به تسهيالت، براي دومين روز متوالي دست از كاركشيدند و مقابل شهرداري مركز استان آذربايجان غربي اجتما

چون قرار بود  ميا مسئوالن سازمان به ستوه آمده يدهاي: از وعده وعمعترض گفت از رانندگان اتوبوس يكگزارش ايرنا، ي
تا آخر آبان ماه حل و فصل شود اما نه تنها  التيتسه ريو سا كيرانندگان و روغن، الست آورانيو سخت و ز يليتكم مهيب
  .نديگويبا رانندگان آمرانه سخن م يمراجعه به مسئوالن اتوبوسرانبلكه در  فتادهياتفاق ن نيا

 به زدند. يدست به تجمع اعتراض ز،يواقع در تبر يمقابل ساختمان استاندار ،يشرق جانيمخابرات آذربا يكاركنان شركت*
  د شدند. خو يشغل تيامن نيقراردادشان معترض و خواهان تضم دي، آنها نسبت به عدم تمدمخابرات ماگزارش 

گزارش عصرما  به شركت در اهواز تجمع كردند. نيا يكاركنان شركت آب و فاضالب خوزستان مقابل ساختمان مركز*
از  شيو ب يتجمع خود را اعتراض به ادغام سه شركت حوزه آبفا، عدم پرداخت معوقات مزد ليكاركنان دل نياخوزستان، 

  د.خود عنوان كردن ياجتماع نيتأم مهيماه حق ب ٢٠
براي اعتراض به  آلودين ب يواقع در شهرك صنعت رضوي خودرو خراسان رانيا سالن مونتاژ كارگران*براي دومين بار، 

 يتوجهي با اشاره به ب رضوي خودرو خراسان رانيا كارگراناضافه كاري اجباري دست از كار كشيدند. به گزارش ايلنا، 
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كه در مشاغل  يكارگران يمحصوالت كارخانه برا ديباال بردن تول يفرما براگفتند: كار خود يساعت كار شيكارفرما در افزا
  .كرده است فيتعر يكار دو ساعت اضافه ؛يهستند هر سه نوبت كار آور انيسخت و ز

  
  كشاورز شرق اصفهاندوشنبه هاي اعتراضي 

كنيم  براي بيان اعتراض تجمع مي ربطيهر دوشنبه در مقابل يك ارگان و سازمان ذاعالم كردند كه كشاورز شرق اصفهان 
  .تا مشكالتمان را حل كنند

 حقابه صدها كشاورزشرق اصفهان براي بازگشايي زاينده رود و تخصيصبراي چهارمين بار در اين ماه آذر،  ٢٤روز دوشنبه 
  .كالنشهر اصفهان زدند ١٥دست به تجمع در ميدان پُزوه خوراسگان در منطقه 

  
  گران هفت تپهحركتهاي اعتراضي كار

آذر، جمعي از كارگران فصلي كشت وصنعت نيشكر هفت  ٣هفت تپه، روز دوشنبه نيشكر به گزارش سنديكاي كارگران 
 خواستار دست به تجمع مقابل ساختمان مديريت شركت زدند و كار دنبال اخراج از كار تحت لواي اتمام قرارداده تپه ب

  .شدند كاره بازگشت ب
 .تپه در محوطه اين شركت دست به تجمع زدندكارگران بخشهاي مختلف شركت هفت آذر، ٤روز سه شنبه 

آذر براي پنجمين روز متوالي، كارگران بخش خدمات كشت وصنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به جابجايي  ٢٥روز سه 
  شغلي به اعتصاب شان ادامه دادند و در اين مجتمع تجمع كردند.

  
  ياجتماع يهار شبكه اخبار كوتاه منتشر شده د

مقابل  دفاتر امالك دست به تجمع ونيسيبه كاهش نرخ كم براي اعتراض شيك رهيمشاوران امالك جز آذر: ٣دوشنبه 
 انياستفاده كارفرما از كارگران مناطق آزاد ماهشهر در اعتراض به سو يجمعكيش زدند./  سازمان منطقه آزادساختمان 

 ا اقدام بهزباله اهر ب افتياز كارگران كارخانه باز يشمار /ارگران دست به تجمع زدند.كرونا و اخراج ك طيمناطق از شرا
  كارخانه و بازگشت به كار خود شدند. تيفعال يريتجمع خواستار از سرگ

 يوعده ها گريمشاغل و د يطرح طبقه بند يصنعت نفت در اعتراض به عدم اجرا يمانيكارگران پ :آذر ٤سه شنبه 
 يروز متوال نيدوم يهمدان برا وانياز كارگران كارخانه ك يشمار /قابل وزارت نفت در تهران تجمع كردند.مقامات نفت، م

 ياز كارگران اخراج يجمع /تجمع كردند. يمقابل ساختمان شركت اقدام به برگزار يشغل تيدر اعتراض به نداشتن امن
  ر تجمع كردند.شه نيا يزنجان با خواست بازگشت به كار مقابل شهردار يشهردار

. اعتراض گروهي از فارغ التحصيالن رشته مهندسي نفت، در ميدان نفتي دشت آزادگان جنوبيتجمع  :آذر ٦نجشنبه پ
 ژهيكارگران مناطق آزاد و و /است. كارگيري آنها در پروژه هاي ميادين نفتي آزادگان جنوبيه به عدم بتجمع كنندگان 

از  يشمار تجمع /خود دست به تجمع زدند. يو شغل يشتيمع ،يجان تياشتن امندر اعتراض به ند ينيبندر خم ياقتصاد
  كردند.  اعتراضمشاغل  يبند طرح طبقه يبه عدم اجرا. كارگران صنعت نفت مقابل وزارت نفت يمانيكارگران پ

دشت آزادگان  ينفت دانيتجمع در م يينفت با برپا يرشته مهندس النياز فارغ التحص يگروهبار ديگر  :آذر ٨شنبه 
تجمع نسبت به  ييكشاورزان اصفهان و خوزستان به طور همزمان با برپا /شركت شدند. نيخواستار استخدام در ا يجنوب

  اعتراض كردند. يبخش كشاورز ياتيمال تيمعاف هيطرح مصوبه دولت در زمن
داري اين شهرستان دست به تجمع جمعي از اعضاي تعاوني كارگران اميرالمومنين پاكدشت، مقابل فرمان :آذر ٩ كشنبهي

 .اعتراضي زدند
به پائين بودن كرايه حمل سوخت  در اعتراضرسان در شهرستان چومان  رانندگان تانكرهاي سوخت :آذر ١١سه شنبه 

پارس  ياز كارگران اخراج جمعي /.براي تحويل در جايگاهاي سوخت اعتراض دارند و خواستار افزايش كرايه خود هستند
  در خصوص بازگشت به كار، دست به تجمع زدند. نمسئوال يدنبال عدم تحقق وعده ها به يجنوب
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دستمزدها  شيتهران كرج باخواست افزا ميجاده قد ١٦ لومتريكارگران كارخانه بهمن موتور واقع در ك :آذر ١٣ پنجشنبه
  تجمع كردند. يو در محوطه كارخانه  اقدام به برگزار دهيدست از كار كش

شماري از شهروندان تجمع ./ ها هيبودن كرا نييپا  لدلي به كرمانشاه در سوخت حامل تانكرداران اعتصاب :رآذ ١٥شنبه 
 مجموعه ./ كارگرانماهشهر در اعتراض به استخدام كارگران غيربومي در شركت پتروشيمي كارون، مقابل اين شركت

تجمع  يشركت، اقدام به برگزار نيقابله با كرونا در ام يبهداشت يپروتكلها تيگروه گلرنگ در اعتراض به عدم رعا صنعتي
به كالهبرداري صورت در اعتراض  تجمع شماري از كشاورزان و مالباختگان منطقه چغاميش در شهرستان دزفول /كردند.

  . راه آهن ستگاهيو ا تيريمدتجمع كارگران راه آهن خراسان (شركت تراورس) مقابل ساختمان  ./گرفته از آنها
ن در كاركنان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به كم بودن دستمزد، تورم بيش از حد و بي كفايتي مسئوال :آذر ١٦ بهكشني

زاگرس، بذر   ِ شده قطع يهاطدر محل بلو وان،يدر مر ستيز طيمح ياز جوانان حام يگروه /.دندكرمحل كار خود تجمع 
اعتراض هنرمندانه  يا وهيرختاْن توسط نابودگرانِ زاگرس، به شدرخت، به قطع د كيانسان =  كيبلوط كاشتند و با شعار 

  دند.كر
./ تجمع از دامداران شهركرد در اعتراض به نبود نهاد دامي مقابل جهاد كشاورزي اين شهر تجمع شماري :آذر ١٧دوشنبه 

فاضالب و پرداخت نشدن  آبداران شهرستان ايذه واقع در استان خوزستان در اعتراض به بي توجهي مسئوالن اداره آب و
گروهي از بازنشستگان هواپيماي ملي ايران (هما)، مقابل ./ تجمع اين شركتدفتر مطالبات مزدي و معوقه آنها مقابل 

معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم اجراي قانون همسان سازي حقوق، عنوان . ساختمان مركزي اين شركت
 .كردند

ي در اعتراض به شرق جانيآذربا استان مرغ عيتوز ياز فروشگاهها يتعداد ومين روز متوالي،براي د :آذر ١٩چهارشنبه 
از كارگران شاغل در  يجمعند./ عدم فروش مرغ كرد اياقدام به بستن  تومان ٤٠٠هزار و ٢٠قيمت مصوبه دولتي مبني بر

 /.دندبرگزار كر يتجمع اعتراض انهيپا نيدر ا شانمسئوالن به مطالبات  يتوجه ي(سربندر) در اعتراض به ب يخورموس انهيپا
  .تجمع كردند شاني دامها يسنگسر در اعتراض به كمبود خوراك برا ريعشا

كارگران به عدم  نيا تجمع كردند. روگاهين نيدر محوطه ا نيبرق رام روگاهياز كارگران ن يشمار :آذر ٢٠پنجشنبه 
اعتراض خود  يوامها تيوضع يفيو بالتكل مهيبه مشكالت ب يدگيعدم رس ،يرفاه يو كمكها يپرداخت معوقات مزد

ما  . معترضان گفتند:شهرستان نيا يمقابل شهردار ليشهروندان ساكن شهرستان انگوت از توابع استان اردب تجمع /.كردند
خاطر ه باعتصاب رانندگان اتوبوس فالورجان،  يهفته ا كيتداوم ./ ميمشكالت دست و پنجه نرم كن نيبا ا ديبا يتا ك
  كنند. يجا مه ب سه بخش شهرستان جا هزار مسافر در هشت شهر و ٤از  شياتوبوسها روزانه ب نيا. ها هيكرا تيوضع

پرسنل قراردادي و  /.پيمانكاران فضاي سبز شهرداري تبريز مقابل شهرداري اين شهر تجمع كردند :آذر ٢٢شنبه 
 شركت آب و فاضالبكارگران  د./داره دست به تجمع اعتراضي زدنپيمانكاري اداره آبفا بندر خميني، در محوطه اين ا

  خلخال در استان اردبيل براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي و شغلي تجمع كردند.
تعدادي از تاالرداران تهران در اعتراض به ادامه تعطيلي اين مراكز به دليل كرونا و مشكالت اقتصادي  :آذر ٢٤دوشنبه 

 .صنف، مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند پيش آمده براي اين
كارخانه و بازگشت به كار خود مقابل درب  ييدر اعتراض به عدم بازگشا اسوجيكارخانه قند  كارگران :آذر ٢٦چهارشنبه 

  كارخانه دست به تجمع زدند
ابل ساختمان ماه حقوق معوقه خود مق ٤عدم پرداخت  براي اعتراض بهبندرعباس  يكارگران شهردار :آذر ٢٩شنبه 
  .اصفهان ياستاندار يجلو، باغها بيباغداران شرق اصفهان در اعتراض به تخر تجمع /دند.كرشهرستان تجمع  نيا يشهردار

شان مقابل  به مطالبات يدگيدر اعتراض به عدم رسبار ديگر  ما،ياز مالباختگان سامانه ن يشمار :آذر ٣٠ كشنبهي
  جمع كردند.واقع در تهران، ت يساختمان بانك مركز
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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 الله

 ه....به پاكيِ تن بي رنگ ژال
 

فدايي شهيد، رفيق سيد قربان حسيني از طايفه دراويش يارسان بود. او متولد شهرستان گهواره در استان كرمانشاه، فرزند 
هاي اول خانواده، مجرد، ديپلم رياضي، آموزگار و از هواداران سازمان چريك

 فدايي خلق بود. 
روثي است و رفيق تنبور نوازي و آواز خواني در ميان اين طايفه عمومي و مو

 را به زبان محلي زمزمه مي كرد. "سي قربان"سيد قربان ترانه 
رفيق قربان بخش اعظم دوران آموزگاري خود را در استان ايالم سپري كرد و در 

به همراه عده اي  ١٣٥٦اواخر دهه پنجاه در كرمانشاه شروع به كار كرد. در سال 
كانون صنفي معلمان "بياني گرجي از همكارانش از جمله زنده ياد رفيق هرمز 

 را تاسيس كرد. "كرمانشاه
آغاز شد. وي پس  ١٣٥٨فعاليتهاي سياسي و اجتماعي رفيق قربان از بهار سال 

، به روستاي گهواره بازگشت و به ١٣٥٩از اخراج از آموزش و پرورش در سال 
 كار كشاوري مشغول شد.

، پاسداران با تمام قوا به صورت مسلحانه به خانه اش حمله ١٣٦١سال در صبح روز قبل از مراسم ازدواجش در تابستان 
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. 
يق قربان هر روز از صبح تا شب مقابل زندان و بيدادگاه رژيم مي رفتند تا خبري از فرزند خود به دست پدر و مادر رف

 خبر تيرباران رفيق سيد قربان حسيني را به خانواده اش اطالع دادند. ١٣٦١دي ماه  ١٩آورند. سرانجام در روز يكشنبه 
مردم قرار گرفت و با نواختن ساز تنبور و خواندن سرودهاي  دي بر دوش هزاران نفر ٢٠پيكر اين فدايي شهيد روز دوشنبه 

 از توابع گهواره گوران به خاك سپرده شد. "توت شامي"ديني مردم يارسان، در يكي از زيباترين كوهپايه هاي روستاي 
 

 (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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  ا خالي بندي ساخت واكسناز دستگاه كروناياب سپاه ت
  زينت ميرهاشمي

  
 آذر ١٩فراسوي خبر ... چهارشنبه 

آذر پيرامون واكسن كرونا و مربوط  ١٨موضوع دستيابي مردم ايران به واكسن كرونا، حرفهاي روحاني در روز سه شنبه 
ار كردن خريد آن به تحريمها و.... همراه با رشد مرگ و مير ناشي از كرونا، بار ديگر نشان داد كه رژيم ايران نه توانايي مه

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.

نع تراشيهاي ترامپ را از ما» نيازهاي ضروري از جمله واكسن«آذر عدم دستيابي مردم به  ١٨حسن روحاني روز سه شنبه 
اعالم كرد و بر ساخت واكسن در داخل و خريد از خارج هم خبر داد. در مصاحبه اي ديگر ، رئيس اتاق بازرگاني ايران و 

آذر) وي حل انتقال پول براي واكسن و سالمت مردم را  ١٨سوئيس مشكل در خريد واكسن را انتقال پول اعالم كرد. (ايلنا 
  موكول كرد. يعني كه نور بايدن به رژيم بتابد و منابع مالي آزاد شود.» ز ديگررو ٤٥انشااهللا تا «به 

 بانكي پرداختهاي تحريمها،« كه كرده اعالم اي بيانيه در ديگر بار آمريكا دارايي وزارت كه است حالي در روحاني ادعاي 
 براي رژيم پايوران كه مشكلي ايجاد و هابانك در پول جايي جابه ».شود نمي شامل را ايران به بشردوستانه كمكهاي براي

 و  FATF خريد دارو مطرح مي كنند دقيقا مسوليت آن به خود رژيم بر مي گردد. زيرا رژيم با عدم پيوستن به كنوانسيون
 اين به. است كرده تحريم كشورها بين بانكي مراودات ميان در را خود المللي، بين موسسه اين سياه ليست در گرفتن قرار
ي خود در كشورهاي ديگر را بر جان مردم ترجيح داده و حاضر نشده است كه نيابت مزدوران به پول رساندن رژيم كه نامع

  اين كنوانسيون را امضا كند.
در رويدادي ديگر كنسرسيوم كواكس، كه رژيم ايران هم عضو آن است اعالم كرده كه؛ مانع قانوني بر سر راه تهران براي 

  وجود ندارد. خريد واكسن كرونا
را فراموش نكرده اند. در حالي كه در » ١١٠مستعان «مردم هنوز رونمايي سپاه تروريستي پاسداران از دستگاه كروناياب 

كشورهاي ديگر موضوع دستيابي به تست كرونا پيگيري مي شد تروريستهاي سپاه با نمايش يك دستگاه مدعي شدند طي 
  ه قادر به شناسايي ويروس كرونا است.متري اين دستگا ١٠٠ثانيه در شعاع  ٥

شيادان و جالدان مرتجع با اراجيف خود سالمت مردم را به بازي گرفته اند. حاال 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 

. البته مي توان پيش بيني كرد كه واكسنهاي وارداتي معتبر كه روحاني از سفارش خريد آن صحبت كرده در معتبر است
  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 
برخي گروهها در «ا سود بردند. مينو محرز، عضو علمي ستاد مبارزه با كرونا گفته است: نويسان از گسترش ويروس كرون

كشور ضد واكسن هستند، افكار ماليخوليايي دارند، مي گفتند با تزريق واكسن به دنبال وارد كردن عناصري به بدن 
  »هستند.

ثل مردم بسياري از كشورهاي، به ويژه در زمينه محروم كردن مردم ايران از امكانات حمايتي، مراقبتي، بهداشتي و ... م
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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  اتوازن قو ريينجات برجام و تغ يبرا ميكاذب رژ ديام
  يرهاشميم نتيز

  آذر ٢ شنبهكيخبر ...  يفراسو
كه توافق برجام (برنامه جامع اقدام  يروز با دورانام طياست كه شرا نيا استيصحنه س گرانيباز دگاهيمشترك د نقطه

امضا شد، متفاوت است.  كيبه اضافه  ٥ يو كشورها هيفق تيوال ميرژ ني) ب٢٠١٥ ئهيژو ١٤( ١٣٩٤ ريت ٢٣مشترك) در 
در  يبازدارندگ استيس شبرديپ يكرد برا ليتحم يبه خامنه ا را» نرمش قهرمانانه«با نام  يتوافق برجام كه زهر اتم

 يالملل نيبا جامعه ب ميرابطه رژ يبحران طيتوافق محصول شرا نيبود. ا يبه بمب اتم ميرژ يابيو دست يهسته ا يتهايفعال
  بود. طيبحران در آن شرا نيحل ا يضرورت بعن كيو پاسخ به 

 يگروهها تيتقو ،يدخالتگر قيدر منطقه از طر سميترور تيبه تقو ر،يدرگ يبا استفاده از برجام و مماشات كشورها ميرژ
و گسترش داد. همزمان به صورت  تي) را تقوكي(عمق استراتژ يعيو سرعت دادن به ساخت موشك دوربُرد، هالل ش يابتين

توقف  يبه معن ميرژ ياز توافق برجام برا يبُرد -حساب بُرد  قتيحق رخود ادامه داد. د يهسته ا يتهايبه فعال انهيمخف
و ساخت  سميبر ترور هيشدن به قدرت در منطقه با تك ليو در مقابل تبد يسالح اتمبه  يابيكوتاه مدت پروژه دست

حكومت  انيسود و ز ه،سال گذشت ٥ يط منيو از لبنان تا  هياز بغداد تا سور ميدوربُرد، بود. نقش خرابكارانه رژ يموشكها
  كند. يم نييرا تع رانيا

 يمهايمشخص شود. تحر ميرژ فيتكل ديشود، با دهيدم ينفس جان برجام ياگر قرار است به جسم ب يكنون طيشرا در
  موفق به برداشتن آن شود. دنيباره با كيشود كه  ينم يدوران ترامپ فقط محدود به موضوع هسته ا

 يخواه ادهيز هيعل يعرب يكشورها نيب يكيو حتا اتحاد و نزد يريدر منطقه منجر به جبهه گ ميمداخله گرانه رژ يكنشها
را به  يعرب يكشورها ه،يفق تيوال يكتاتوريتوانست مثل د ينم يا دهيپد چيشده است. در چند سال گذشته ه ميرژ يها

شدن  كيبسپارد. نزد يرا به فراموش انينيكمتر و رنج و ستم فلسط را ليعرب با اسرائ يكند و تضاد كشورها كتريهم نزد
را  رانيمردم ا تياست كه امن ييهايمداخله گر نيمحصول هم يبا دو كشور عرب مانيپ قياز طر رانيا يبه مرزها لياسرائ

  به خطر انداخته است.
به  كاياست كه با بازگشت آمر يموضوع هيسپاه پاسداران در جنوب سور ينظام يگاههايبر عدم تحمل پا لياسرائ تيجد

 دنيبه با كينزد ستمدارانايس يكه از هم اكنون برخ ييچالش وجود خواهد داشت. شرطها كيبرجام همچنان به عنوان 
 ياز مرزها مينسبت به گذشتن رژ يو آلمان و ابراز نگران سيانگل ،فرانسه ،ييسه كشور اروپا رياخ هيانيكنند و ب يگوشزد م

  كند. يم تيشرطها را تقو نيتوافق برجام هم ا
كار را هم اضافه  يروهايتداوم جنبش ن و يمردم يزشهايو خ امهايپارامتر مهم ق ديكه در باال اشاره شد با يطيشرا رييتغ بر

 ميناامن رژ ندهيبود كه آ يپر آوازه ا داديرو نيمهمتر  يريو هزاران دستگ ديشه ١٥٠٠، با ٩٨آبان  نيخون اميكرد. ق
 يافتنيامكان دست  كيمردم به  تيرا در ذهن ميرژ يكه سرنگون ني. مهمتر اختآن را نوا يسرنگون پوريو ش هيفق تيوال
هر هنگام امكان شعله ور شدن آن  ميرژ ورانيتمام نشده و بر اساس همه شواهد و حتا اعتراف پا اميق نيرد. اك ليتبد

  است. ايمه يخارج يگذار هيسرما يبرا طيدارد و نه شرا تيامن ميمعناست كه نه رژ نيبه ا نيوجود دارد. ا
 يجد رييتغ كيبه اضافه  ٥ يو كشورها ميرژ نيا بدر تعادل قو كا،يانتخابات آمر جهيو مشخص شدن نت دنيبا يروزيپ با

تا زمان  يهفته آت ٩ يط يبرنامه هسته ا تيتقو«روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران بر  لگريبه وجود نخواهد آمد. تحل
 مقابل دشمن يجمهور نظام سيرئ« نكهيبر ا ،يكوثر ليسپاه، اسماع كلو مشاور سركرده  »ديبه كاخ سف دنيورود با

 كايكه آمر فيگفته ظر ايدر رد هرگونه مذاكره و  ميرژ ورانيپا گريد يهايكرده اند. رجزخوان ديتاك »ستديا يمحكم تر م
دست  يآبان، و... تالش برا ٢٧و ... موشك باران منطقه سبز بغداد در روز سه شنبه  رديبگ طيبل ديورود به برجام با يبرا

  است. ندهيباال داشتن در تحوالت آ
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و  يسور زبانيم هيما عل«كه  نيبر ا يمبن ليارتش اسرائ هيانيو ب يانرژ يالملل نيگزارش آژانس ب ،ييسه كشور اروپا هيانيب
به  دياست كه با ميرژ نينبوده و بر عكس، ا ميدهد كفه ترازو به نفع رژ ينشان م »ميكن ياش عمل م يرانيمهمان ا
 طرف مقابل تن دهد. يشرطها

 
  بشر حقوق نقض خاطر به  ضرورت عملی شدن فشار

 زينت ميرهاشمي
  رآذ ٣٠فراسوي خبر ... يكشنبه 

در رژيم واليت فقيه، به معني تشديد سركوب مخالفان، اعدام و قتل عام مردم عادي » انتقام سخت از دشمن«كليدواژه 
اي، جاسوس خارجي  است. در حالي كه در حساس ترين نقاط كشور و زير گوش عمامه داران و حلقه به گوشان خامنه
 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 
خود را تنها و تنها با سركوب مردم در داخل و ترور در خارج تامين مي دستگاه خود مي خورد، نشان مي دهد كه امنيت 

  كند.
رژيم در واكنش به منزوي شدن در خاورميانه و زير فشار نهادهاي بين المللي فتيله سركوب را در داخل باالتر برده است. 

د در برابر آزادي مزدوران تروريست نمونه آن گروگان گيري افراد دو تابعيتي كه همه آنها را جاسوس اعالم مي كند و بع
را مبادله مي كند. هنگام محاكمه اسداهللا اسدي، اعدام » جاسوسان«خود كه در زندانهاي ديگر كشورها هستند، همين 

احمدرضا جاللي را مطرح كرد. بعد از كشته شدن فخري زاده، حكم ظالمانه اعدام روح اهللا زم را تاييد و آن را به سرعت 
وضعيت رژيم آن چنان بحراني است كه با وجود انبوهي دستگيري و اعدام همچنان كابوس ناامني رهايش نمي اجرا كرد. 

  كند.
يورش به زندانيان سياسي زن در زندان قرچك ورامين براي بردن گلرخ ايرايي و مجروح كردن زنان مقاوم زندان با شوكر و 

و اعدام چندين نفر ديگر در هفته گذشته، همراه با دستگيري و شالق  باتوم و... گرداندن جََسد در برابر زندانيان سياسي
كارگران، تشديد سركوب نويسندگان و فعاالن مدني و... نشان دهنده سياست رژيم در باال بردن سركوب براي حفظ خود 

  است. اين وضعيت بايد بر هم بخورد. بايد رژيم را از هر طريق ممكن زير فشار گذاشت.
نهادهاي بين المللي در رابطه با نقض حقوق بشر از جمله خبرهاي خوب براي مردم ايران و فعاالن حقوق بشر تشديد فشار 

 ٢٦است. تصويب قطعنامه پيشنهادي كانادا عليه نقض حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه 
آذر و درخواست اين اتحاديه بر  ٢٧وپا در روز پنجشنبه حقوق بشر در پارلمان ار» نقض فاحش«آذر، تصويب قطعنامه عليه 

توقف فوري موارد نام برده در نقض حقوق بشر و درخواست پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، هشدار 
ر آذر در استقبال از بيانيه هشدا ١٩كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژيم، بيانيه عفو بين الملل در روز چهارشنبه 

آميز كارشناسان سازمان ملل، بيانيه شوراي اتحاديه اروپا در تصويب آيين نامه اي جهاني براي اعمال تحريم و ساز و 
  آذر، اقدامات مثبت براي دفاع از حقوق شهروندي است. ١٩كارهايي عليه ناقضان حقوق بشر در روز 

حقوق بشر، هنوز ابعاد جنايتهاي رژيم در اين  ضمن استقبال از تشديد فشارهاي بين المللي بر رژيم به خاطر نقض
زنداني و خانواده هاي آنان تحميل مي شود، هنوز به   محكوميتها كم رنگ است و به راستي آنچه بر مردم ايران، بر جوانان

طور كامل منعكس نشده است. محكوميتهاي بين المللي زماني مي تواند موثر واقع شود كه هر گونه روبط سياسي، 
با رژيم به رعايت حقوق بشر و آزادي زندانيان سياسي مشروط شود. هرگونه كوتاه آمدن اين نهادها و   صادي و تجارياقت

  چشم بستن بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران به سركوب مردم ياري مي رساند.
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  دى ماه يي درشهداى فدا
  

وسف ي - احمدى  حمد رضا (هرمز)م –ان ين محموديحس -ها يعيرفقا: مرتضى حاج شف
حسن  -مسرور فرهنگ  - يبهمن روحى آهنگران - ل يفاطمه حسن پور اص -زركارى 
د ين شهيثاقى (اوليشاهرخ م -محمد رضا هدايتي  –فاطمه (شمسى) نهانى  -نوروزى 

ن يمحمد زفقير  –رى يروس قصيس - خدابخش شالى -خارج كشور)  ىيجنبش دانشجو
 -محمد سعيدي  -مجيد سيدي  -فرهاد دادور  -ى ئالخاطره ج -مى يفتح اهللا كر -نى يالد

 -پريزاد  )همايونعلي رضا ( –پرويز شانگي پور  -منصور بنازاده  -عبدالصمد بازماندگان  
 -حميد احمدي  –معين اهللا محسني  - ند پروين بهدارو -بهمن محسني  - مهري محمدي

به دست و .... محمد كمالي -حسين مكراني  -ي سعيد اسداهللا خان - قربان حسيني  سيد
  دند.يتاكنون به شهادت رس ١٣٥٠سم از سال يالينى در مبارزه براى دموكراسى و سوسيمان شاه و خميدژخ

  
 
  

  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
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