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  ، زينت ميرهاشميهيات دبيران: منصور امان
 مهدي سامع ،ميرهاشمي منصور امان، زينت: هيريرتحهيات 

  هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان ديام :هيهمكاران نشر

  ين شماره می خوانيد:در ا
  ٢.....صکامران عالمی نژاد - ترازنامه يک سال جنبش دانشجويی

   ٣.....صامان منصور - تا قاهره راهی نيست ؛خيزش زاينده رود
  ٦.....صبر دار گريد یسر ، گريد یتيجنا

  ٧.....صزينت ميرهاشمی - چينش بودجه: دزدی آشکار از جيب مردم
  ٩.....صها ئيايکفتح هللا  - اگر برای وقاحت اسکار می دادند!

 ١٠.....صمرجان -  !تچاره ای جز فشار بر مردم نيس
  ١٢.....ص سعيد سلطانی - شوديی که بر کشاورزان روا می ظلمها

 ١٣.....صاسد طاهری -  زنان در مسير رهايی 
  ٢٠.....صاميد برهانی -  کارورزان سالمت
 ٢٧.....صفرنگيس بايقره -چالشهای معلمان 

 ٣٤.....صنژاد یعالم کامران - دانشگاه در ماهی که گذشت
 ٣٩.....صها ئيايکفتح هللا  - یهنر یدادهايرو

  ٤٥.....ص م. وحيدی (م. صبح) - ريشه و باد
  ٤٥.....ص م. وحيدی (م. صبح) - در گرداب

  ٤٦.....صپويا رضوانی - جنبش رنگين کمان بيشماران
   ٦٤.....صمنصور امان - اعتراضات زيست ُمحيطی؛ ُگردان جديد سرنگونی

 ٦٥.....صزينت ميرهاشمی  - ول آن استئانکار  جنايتی که خامنه ای مس
   ٦٦.....صامان منصور - تودهنی بازار ارز به "نظام"

  ٦٧.....صامير ابراهيمی - رفيق شاهرخ ميثاقی /ادواره شهيدان فدايیي
  ٦٧.....ص دى ماه يی درشهداى فدا

  

  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«
 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«
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  كردروز دانشجو، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر  آذر،  ١٦در آستانه 
  

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

  گردآوري و تنظيم: كامران عالمي نژاد
نزديك به دو سال است كه مردم ايران سنگيني بختك حكومت واليي را بر سينه خود إحساس مي كنند و همزمان عارضه 

ار تن از هموطنان عزيزمان را گرفته و اكنون جان صدها هز مخوف ويروس كرونا را تحمل مي كنند. اين ويروس هولناك تا
حكومت با بي مسووليتي، الف، گزاف و هذيان، بدون ذره اي تدبير و راهكاري مدبرانه براي مقابله با اين بيماري، هر روز 

  وعده جديدي مي دهد و در نهايت مردم بي دفاع را به حال خود رها كرده است.
ا چالش مضاعفي روبرو هستند. وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش بدون در اين اثنا، دانشجويان و دانش آموزان ب

هيچگونه برنامه مدوني هر هفته سياست جديدي را بدون در نظر گرفتن سالمتي و حفظ جان دانش پژوهان اتحاذ مي 
اران حكومتي در كنند. دانشگاههاي كشور بعد از حدود يك سال و نيم هنوز به صورت نيمه تعطيل است و به گفته كاگز

وزارت علوم، كالسها، خوابگاهها و سلف 
سرويس دانشگاهها توانايي پذيرايي همه 
دانشجويان ثبت نام شده را با در نظر 
گرفتن فاصله اجتماعي و پروتكلهاي 

  بهداشتي ندارند.
حكومت در تمام اين مدت با توسل به 
كرونا، نهايت سعي خود را بكار گرفته تا 

وجود آمدن تجمعات و ه ببلكه بتواند از 
راهپيمايي جلوگيري كند. با اين حال 
شاهد هستيم كه هر روزه دهها تجمع 

  اعتراضي در كشور شكل مي گيرد.
ترين وجه با تجمع اعتراضي در دانشگاهها و يا  خواسته هاي برحق خود را در هر فرصتي به روشنهمواره دانشجويان 

 هان به رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي فرياد كرده اند. البته تعداد اين اعتراضهمراه با ديگر اقشار مردم در كف خيابا
  .داشته استبسيار محسوس كاهش  گذشتهنسبت به 

حركت اعتراضي دانشجويان دلير كشور را كه به مناسبت روز  ٤٦دستكم  ترازنامه ،سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
، زنده يادان احمد قندچي، مهدي شريعت ١٣٣٢آذر  ١٦گراميداشت ياد شهداي در منتشر مي كند. اين ترازنامه دانشجو 

رضوي و مصطفي بزرگ نيا و تمامي شهداي جنبش آزاديخواهانه دانشجويان كشور و همينطور دانشجوياني كه در مبارزه با 
  .شودشان را از دست داده اند منتشر مي  ويروس كرونا جان

  آدرس زير: متن كامل به صورت (پي دي اف) در
-http://www.iran

nabard.com/BILLAN_DANESHJOUI/bilan%20jonbesh%20daneshjpi%2016%20aza
r%201400.pdf 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  
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  تخيزش زاينده رود؛ تا قاهره راهي نيس
   امان منصور

 

رژيم جمهوري اسالمي در اصفهان يك ضربه حساس و گيج كننده از جُنبشهاي اعتراضي دريافت كرد؛ حساس از آن رو كه 
در يكي از كانونهاي قُدرت سياسي ايديولوژيك خود هدف قرار گرفت و با تهديد ثبات از يك زاويه به ظاهر بي خطر روبرو 

در دست، ناكارايي و شكست استراتژي اش عليه توده  ٩٨وُجود برگ سركوب خونين آبان  شد و گيج كننده از آن رو كه با
  هاي مُعترض را در ابعادي بسا بُزُرگتر شاهد گرديد.  

  
  از اينجا رانده، از آنجا مانده

آمد.  مقطعي بود كه حاكميت با عزم تسويه حساب با جُنبشهاي اعتراضي و يكسره كردن كار آنها به ميدان ٩٦آبان 
كه با يورش  "نظام"

موجهاي پي در پي 
اعتراضها و حركات بُزُرگ 
و كوچك صنفي و 
سياسي روبرو بود، اين بار 
تمام توان سركوب خود را 
با جهتگيري اعمال 
خُشونت حداكثر روانه 
رويارويي با مردُم به كار 
برد تا با به راه انداختن 
سيل خون و باال بردن 
مُنفعل كند. ادبيات جنگي سركردگان سپاه پاسداران در روزهاي خونين اين ماه كه كُشتار مردُم هزينه، توده را مرعوب و 

 "در جنگ بُزُرگ جهاني"(پاسدار ساالر آبنوش، سركرده عمليات بسيج) و بسر بردن  "جنگ جهاني تمام عيار"بي دفاع را 
، به خوبي هدف گذاري و سازماندهي حاكميت (پاسدار حُسين سالمي، سركرده سپاه پاسداران) ارزش گذاري مي كردند

در حالي كه توده به سمت سرنگوني قُدرت ستمگر حركت مي كند، حاكميت، جامعه براساس آن را توضيح مي دهد. 
  به حساب مي آورد.  "ميدان جنگ"و حوزه تحرُكش را  "دُشمن"مُعترض را تهديدي امنيتي دانسته و آن را 

را به اضافه دسته بنديهاي دروني اش  "نظام"توده، ت امنيتي حاكميت تصادُفي نيست. برجسته شدن نقش قهر در سياس
به عُنوان يك امكان براي تغيير وضعيت خود پُشت سر گذاشته، اُميد به چرخش سيستم را وانهاده و به گُزينه هاي فراي 

 از يك ميسركوب و قهر مُستق ر دو كفهدكه حاكميت است  يبقا ياستراتژ هب يكار يضربه ا تيواقع نياآن فكر مي كند. 

از طرف  "اعتدال"و  "اصالحات" يدرون حُكومت يجامعه در ظرف گُفتمانها يو اعتراضها يتهاينارضا تيريمُد طرف و
خالي شدن ظرف حاكميت از فاكتور دُوُم، آن را ناچار مي كند كه براي حفظ تعادُل خود، وزن . توازُن مي يافت ديگر

  بُرده تا جاي خالي شبه گُزينه هاي درون حُكومتي را پُر كند.  سركوب را باال 
از طرف ديگر بايد توجُه داشت كه توسُل به راهكار كُشتار، خود محصول ناكارآمدي و بي تاثير ماندن راهكارهاي 

براي به  "نظام"ي سركوبگرانه ديگري است كه استبداد حاكم تا پيش از آبان در ابعاد گُسترده به كار گرفته بود. تدبيرها
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عقب راندن جامعه ي در جوشش كه طيف گُسترده اي از راهكارهاي امنيتي و پليسي همچون پيگرد كوشندگان صنفي و 
سياسي، دستگيريهاي كور، قتل و آزار زندانيان سياسي، فيلتر، قطع و كُند كردن سُرعت اينترنت، شُنود، تعقيب و بازرسي، 

دستفروشان و كسبه، ايجاد مُزاحمت براي زنان و جُز آن، در انتها نتوانست حتي اندكي نيز  جاسوسي، نمايش اقتدار با آزار
جامعه بر گلوي حاكميت بكاهد. منحني اعتراضات به گونه توقُف ناپذيري رو به باال بوده، به گونه اي كه در  تاز فشار دس

سياسي كوچك، شهرها و اُستانهاي گوناگون كشور  در كنار هزاران حركت اعتراضي صنفي و ٩٨تا آبان  ٩٦فاصله بين دي 
  شاهد خيزشهاي توده اي و رويارويي مُستقيم با حاكميت شدند.

با قيام سيستان و بلوچستان، جامعه به گونه قطعي به حاكميت پيام داد كه عقب نمي نشيند و  ٩٩سرانجام در اسفند 
ر و شتابان تر كرده. اين قيام نشان داد تمامي تحوُالتي كه جوي خون آبان فقط سيالب خشم و برآشوبي آن را خُروشان ت

شكل گرفته و از آن پس خواهد گرفت، زير تاثير و نيروي جهت دهنده اين روانشناسي قرار  "پايين"و  "باال"در مُناسبات 
با تبديل شدن به  دارد. تنها چند ماه بعد، اين قانونمندي مصداق جديد در خوزستان يافت؛ نُقطه اي كه تابستان امسال

  كانون يك قيام توده اي، صحنه ديگري براي نمايش شكست استراتژي سركوب رژيم واليت فقيه بود. 
  

  بيالن استراتژي سركوب
نه تنها با نُسخه سركوب درمان نشده، بلكه به نسبت هزينه سياسي، مالي و انساني هنگُفتي كه صرف آن مي  "نظام"درد 

ف نيافته. همه اُميدهاي آن به اينكه توسُل به وحشيگري، دست زدن به زشت ترين اعمال كند، حتي اندكي نيز تخفي
اخالقي، كُشتار خياباني و ترور قضايي باالخره تاثير گذار باشد، مردُم به جان آمده را به وحشت بيندازد و ترس را فرمانرواي 

كش رها كرده، همه بر باد نشسته. زيرا آنچه كه در ذهن و عمل آنها گرداند، رنگ باخته و تيرهاي نجات بخشي كه از تر
ميدان رويارويي جريان دارد، در جهت عكس انتظارات دستگاه حاكم حركت مي كند. اعتراضات و خيزشها ديناميسمي را 

  ده. به جريان انداخته كه نه تنها فضا و فُرصت ساز براي جُنبش است، بلكه به تدريج بر روانشناسي سركوب نيز چيره گردي
  *از نظر كمي:

  عددي و گُستره حركات اجتماعي افزوده شده مبر حج١٤٠٠تا  ١٣٩٦در فاصله  -١
  اقشار و اليه هاي اجتماعي بيشتري به اعتراضات پيوسته اند  -٢
  توده مُعترض سازماندهي و ارتباط گيري از طريق شبكه هاي اجتماعي را كشف و فتح كرده است  -٣
  متر و فشُردگي آن بيشتر شدهفاصله زماني حركات ك -٤

  *از نظر سياسي نيز پيشرفت جُنبشها چشمگير بوده است: 
تسويه حساب شده و نيروي اصلي حامل آن از صحنه مُعادالت حذف  "اصالح نظام"با فريبكاري جا اُفتاده اي به نام  -١

  گرديده
  گير شده  و فالكت جامعه همه "نظام"آگاهي نسبت به نقش سياست خارجي در بقاي  -٢
جهتگيري حركات راديكال تر شده و حاكميت، نمادهاي آن و به ويژه سركرده اش به صورت مُستقيم هدف قرار مي  -٣

  گيرند
خُطوط تمايز بين اعتراضات صنفي و اعتراضات سياسي رنگ باخته، به صورتي كه اولي به مُقدمه و دُوُمي به نتيجه بي  -٤

  واسطه اش بدل گرديده   
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  كار شگرف مُبارزاتييك ابت
فروكش رويارويي در خوزستان، پايان ظُهور و پيشروي جُنبشهاي اجتماعي نبود. حركت بي توقُف آنها اكنون به ايستگاه 
اصفهان مي رسيد. مُشكل كم آبي و آب دُزدي اين بار جرقه شُروع يك حركت گُسترده بود كه تظاهُرات و گردهم آيي 

ار داشت. آنها كه بارها در برابر ادارات و مراكز تصميم گيري حُكومتي دردها و خواسته هاي كشاورزان در نوك پيكان آن قر
آبان دست به تحصُن در بستر بي جان زاينده  ١٩خود را فرياد زده بودند بدون اينكه ديده يا شنيده شوند، سرانجام روز 

مي كه پيرامون آن زندگي مي كنند درهم آميخته و با رود زدند؛ رودخانه اي كه با زيست، كار، اوقات فراغت و تاريخ مردُ
  جايگاهي ملي يافته است.  "پُل خواجو"

شان را به مركز توجُه مي برد و از  طرف آنها و مُطالبات تحصُن كشاورزان و برپايي چادُر ابتكاري هوشمندانه بود كه از يك
دن آن را ملموس مي كرد. پيوستن مردُم اصفهان به اين طرف ديگر با نشان زاينده رود بي آب مُشكل بي آبي و فراگير بو
  حركت و پُشتيباني از آن، دُرُستي اين تاكتيك را به اثبات رساند. 

حاكميت كه در ابتدا خود را با يك حركت صنفي از جانب كشاورزان طرف مي ديد، تالش كرد با روشهاي معمول، مقداري 
د و به شيوه هميشگي برآوردن خواسته هاي آنها را به چنان پيچ و خم اداري و وعده و اندكي دلجويي، آنها را دست بسر كن

هزار توي قوانين هدايت كند كه درازاي زمان و تلف كردن انرژي، كشاورزان را سرآخر مُنفعل و مُنصرف سازد. در همين 
براي احقاق حق تمامي كشاورزان "كه  آبان وزير نيروي مُالها به اصفهان گُسيل شد تا براي آنها ژست بگيرد ٢١راستا، روز 
  را بدهد.  "بررسي دقيق مسائل"و وعده  "ايستاده ام

هفته بعد، مُعاون اول  حُكومتي فقط بر خشم و اعتراض كشاورزان افزود تا جايي كه فقط يك رچكهاي بي محل اين كارگُزا
اما آقاي مُحمد مُخبر هم جُز همان ترفند كُهنه  رياست جمهوري مُالها براي جُبران اين ماموريت ناكام به محل اعزام شد.

وُزرا در حال كار "را درك مي كند و مُژده داد كه  "وضعيت سخت اين عزيزان"چيزي در آستين نداشت. او گُفت كه 
  ."مشغول بررسي پيشنهادات هستيم"و  "هستند و طرحهايي ارئه كرده اند

  
  ميدان تحرير در اصفهان

راه خود مي رفت. بي درنگ پس از برپايي چادُرها و ماندن مُعترضان در ميدان، تحصُن زاينده رود حركت آغاز شده اما به 
به پالتفُرمي اجتماعي براي ابراز خواسته ها و فراتر از آن، نمايش مرزبندي با حاكميت فرا روييد. بر شنزار و سنگالخي كه 

نبشي آغاز به روييدن كرد كه از ظرف خواسته هاي صنفي، غارتگر انسان و طبيعت به جا گذاشته، جوانه هاي جُ "نظام"
سياسي و زيست مُحيطي گروهها و طبقات اجتماعي گوناگون آب مي خورد. بستر تفيده رودخانه اينك با امواج جُنبش 

مي پيمود. روز مسير رُشدي شگفت انگيز را  ٩اجتماعي زنده و زاينده شده بود و حركتي كه ايجاد كرده بود، تنها در فاصله 
مراكز خودانگيخته تدارُكاتي برپا شد، سيل كُمكها سرازير شد، حمل و نقل وسايل سازمان يافت، آشپزخانه هاي صحرايي 

  به راه افتاد، كانالهاي اطالع رساني ايجاد شد و حلقه هاي بحث و گُفُتگو و مُشاوره شكل گرفت.
ود و هزينه اجتماعي برخورد سركوبگرانه با كساني كه مُطالبه نان و حاكميت كه تا اين هنگام به راهكار فريب اُميد بسته ب

معيشت داشتند را باال مي ديد، به ناگاه پتانسيل خطرناك آنچه كه در حال جذب و رويش بود را بازشناخت. حاكمان 
به ياد داشتند. خيزش كشور تجربه هولناك ميدان التحرير قاهره را كه به سرنگوني حُسني مُبارك، مُستبد مصري، راه برد 

التحرير نيز با يك تحصُن كوچك، ماندن مُعترضان در ميدان و برپا كردن چادُر آغاز شد، اما طولي نكشيد كه با پيوستن 
مردُم مُعترض از اقشار، گروهها و طبقات پايين و مُتوسط به اين حركت، ميدان تحرير به ستاد يك انقالب توده اي تبديل 
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اتاليزاتور و شتاب دهنده نارضايتي و اعتراضي را بازي كرد كه در سراسر كشور در سطح و عُمق جامعه شد. التحرير نقش ك
  انباشته شده بود و مجرايي براي فوران مي جُست. 

آبان جمعيت عظيمي كه شُمار آنها تا چند صد هزار نفر تخمين زده شده، در بستر زاينده رود، پُل خواجو و  ٢٨روز آدينه 
ي افراد گرد آمد و زنگهاي خطر در بارگاه قُدرت با شدت تمام به صدا درآمد. اصفهان در اين روز فقط مُدل خيابانها

كوچكي از آنچه بود كه مي توانست به سُرعت در سراسر كشور گُسترش يابد و تكرار شود. هيچكس بهتر از دستگاه نظامي 
ه سنگين و پهن شده سرنگوني بر سر خود آگاهي ندارد. از اين و ساي "نظام"و امنيتي حاكم از كمين اكثريت جامعه عليه 

را كنار انداخت و به بهاي تشديد صف بندي عليه خود در  "مُدارا"و  "دلجويي"رو پيش از آنكه توده از او جلو بزند، ماسك 
و خُشونت بار با  ، به رويارويي قهري"خودي"طبقه فرودست، تقويت روانشناسي تغيير و ژرفش بُحران مشروعيت در طيف 

  مُعترضان رفت. 
مُعترضان  "نظام"حاكميت اين بار نيز بايد هزينه بي اعتباري و بي مشروعيتي را در ميدان سياسي هم مي داد. سركردگان 

خواندند و سركردگان سركوب آنها را وابسته به آمريكا، اسراييل و عربستان مُعرفي و شليك به چشم  "اشرار"اصفهاني را 
و ريختن خون سُرخ شان را به يكديگر تبريك و شادباش گفتند. اين رويكرد ضد مردُمي يك دعوت گُشاده دستانه از بيدار 

است. حاكمان ج.ا سالها و با سرمايه گذاري عظيم تبليغاتي و نيرويي  "نظام"فرودستان به داوري در باره ادعاها و شُعارهاي 
در كمين و مشغول توطئه است تا آن را ساكت نگه دارند و به خدمت  "مندش"به اين بخش از جامعه القا مي كردند كه 

را مُتهم مي كنند كه بخشي از توطئه هستند، به استخدام  "مُستضعفان"بگيرند. اكنون آقاي خامنه اي و همدستانش انبوه 
  كُمك مي كند. "اسالم و انقالب"در آمده اند و كُشتن شان به  "دُشمنان"
  

  برآمد
وب ج.ا به گل نشسته و با وُجود افزايش وزن و حجم قهر و توسُل به خُشونت افسارگُسيخته، در ميدان نبرد با ماشين سرك

جامعه حتي يك متر زمين هم نمي تواند تصرُف كند. برعكس، جُنبشهاي اجتماعي گام به گام به پيش مي روند و آرايش 
اعتراضات كشاورزان اصفهان گُنجايش اجتماعي كه براي اين جامعه اشكال روشن تري از قيام عُمومي به خود مي گيرد. 

مُهم ضروري است را يادآور شد و همزمان رُشد بي توقُف درجه آمادگي ذهني بخشهاي گوناگون جامعه را كه از شرايط 
يختن موجود ناراضي هستند يا بدان مُعترضند، در واضح ترين شكل مُمكن به نمايش گذاشت. زاينده رود بستري براي ر

جويبارهاي اعتراض نهفته و آشكار گروه ها و نيروها در يك ظرف مُتحد گرديد و موج خروشانش چرخهاي آسيابي كه زير 
  مذهبي واليت فقيه خُرد خواهد شد را به حركت درآورد.   –سنگ گران آن رژيم استبدادي 

  

***  
  بر دار گريد يسر ،گريد يتيجنا

در زندان سنندج توسط  ياسيس يزندان ،يقربان دريآذر، ح ٢٨ كشنبهي روز
بر تابوت  يخيم يبا هر اعدام مياعدام شد. رژ هيفق تيخونخوار وال ميرژ

  زند. يخودش م
  مانا باد. يآزاد ديشه نيا ادي
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  چينش بودجه: دزدی آشکار از جيب مردم
  زينت ميرهاشمي

  
انقباضي براي اكثريت مطلق مردم به ويژه مزدبگيران و انبساطي براي حكومت و پيرامون آن  چينشي، ١٤٠١اليحه بودجه 

جامعه (فقر مطلق در برابر  بنديقطب  و تشديد غايت ضد مردمي حكومته بندي بودجه، فرايند سياست برديف است. 
  خروجي اليحه بودجه خواهد بود.نابرابري  طبقاتي، بي عدالتي، تبعيض و بي سابقه تضادافزايش  است. ثروت انبوه)

در شرايطي كه كارگران، معلمان، كشاورزان، پرستاران، غارت شدگان، بازنشستگان و ... در برابر تحميل فقر و فالكت به 
پاسخ به و كارورزان طور گسترده دست به اعتراض زده اند، چينش بودجه دولت رئيسي نه در جهت تامين حداقل معيشت 

به ويژه  ،نهادهاي تحت امر خامنه ايو به سود  تروريستي رژيم سياستهايبلكه در جهت  ،جنبشهاي مطالبه گر خواست
  سپاه تروريستي پاسداران است.

تقويت ، اهميتي نداردبرايش معيشت معلمان و فرهنگيان  و انسان جايگاهي نداردمقام دانش و  ،علمبرايش حكومتي كه 
درصد  ٥٢ يبودجه سازمان تبليغات اسالمبه عنوان نمونه  .قرار مي دهدامنيت  ا پايهر جهل و عقب ماندگيسركوب، 

ميليارد تومان  ٧٢٦درصد افزايش پيدا خواهد كرد. بودجه سازمان فوق را از  ١٠افزايش پيدا كرده اما حقوق نيروهاي كار 
هل و خرافات، نيروهاي سركوب در خيابان و ميليون تومان رسانده اند. نهادهاي مُبٍلغ ج ٢٧٦ميليارد و  ٥٣٤به هزار و 

فضاي مجازي جايگاه ويژه اي در بودجه دارند. طالبهاي حكومتي و جيره خواران و ريزه خواران كه از ارتجاعي ترين بخش 
  جامعه سربرون آورده اند در تقسيم بودجه جاي خود را دارند.

توماني،  ٤٢٠٠حقوق كارمندان و مزدبگيران، حدف ارز  ليعمبا موجي از واكنشها روبرو شد. كاهش  ١٤٠١اليحه بودجه 
درصدي بودجه نهاد رياست  ١٥حقوق بگيران)، ركود بيشتر، افزايش به طور عمده از درصدي مالياتها ( ٧٣افزايش 
نظام، افزايش سن » تقويت بنيه دفاعي«و نيم ميليارد يورو از فروش نفت به نيروهاي مسلح براي  ٤بخشش ، جمهوري

نهاد مورد تنفر مردم (صدا و سيما و سازمان تبليغات حكومتي) از جمله مواردي درصدي  ٥٦نشستگي، افزايش شرم آور باز
است كه رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم در مصاحبه اي آن را توجيه كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با 

منبع درآمدي دارند ولي شايد به كمك ما هم نياز داشته «: گفتمي افزايش بودجه صدا و سيما و سازمان تبليغات اسال
هزار ميليارد توماني دولت و استقراض از بانك مركزي و خلق اسكناس و... به خاطر هزينه هاي  ٣٠٠كسري بودجه » باشند.

  سركوب، تروريسم و بمب سازي و... است.
» افزايش حقوقهاي بي ضابطه«ولگري با كاهش حقوق كارمندان، رئيس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از غارتگري و چپا

دانسته كه موجب تورم شده است. او بي شرمانه مدعي مي شود كه » سيكل معيوب تورم دستمزد«در سالهاي گذشته را 
  شده است.» استقراض از بانك مركزي«و موجب » درصدي ٤٥ريشه تورم «افزايش حقوقها 

 به مردم است (اقتصاد مقاومتي) اين پايور رژيم، دستاويزي است براي تحميل فقر و رياضتنه ضد انساني و وقيحااستدالل 
كه افزايش هزينه ها هميشه باالتر از افزايش دستمزدها بوده است. دستمزد در پايان هر سال براي است در حالي و اين 

و هزينه ها روزانه رشد صعودي دارند. از  ماه هيچ تغييري نمي كند، اما رشد تورم ١٢سال بعد تعيين مي شود و طي 
  افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نبوده است.  هيچگاهسويي ديگر 

درصد درآمدهاي مالياتي دولت رئيسي قرار است از جيب حقوق بگيران تامين شود.  در ساختار فاسد حكومت،  ٦٠بيش از 
  درت هستند و امكان فرار مالياتي ندارند. ماليات پردازان خارج از دايره خوديهاي وابسته به ق
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ميليون زير  ٦ميليون برآورد مي شود و سازمان برنامه و بودجه قبال گفته بود حقوق زير  ١٢تا  ١٠در حالي كه خط فقر 
ميليون بيشتر ماليات تعلق مي گيرد. حق بيمه اي كه از طرف  ٥، از حقوق ١٤٠١خط فقر است، در اليحه بودجه سال 

درصد از  ٢ران به سازمان تامين احتماعي پرداخت مي شود هم شامل ماليات مي شود. به گفته وزير افتصاد، فقط مزدبگي
  حق بيمه ماليات دهندگان از ماليات معاف مي شوند. 

هزار  ٤٠٠، به سازمان تامين اجتماعي ٦٧صفر است. در حالي كه دولت قاتل  ١٤٠١سهم تامين اجتماعي در بودجه 
ومان بدهكار است هيچ راهبردي براي پرداخت اين بدهكاري كه حق كارگران و مزدبگيران و بازنسشتگان است ميليارد ت

  پيش بيني نشده است. 
در جامعه اي كه «گفت: به درستي آذر مقابل مجلس  ٢٢ دوشنبه روز تجمع در فرهيختـه، مسعـود  يكي از معلمان،

الت وجود دارد؛ يا حاكمان آن دزد و اختالسگر هستند، يا حاكمان آن كارگران و معلمان آن زير خط فقر هستند؛ دو ح
  ...»هر دو، هر دو «و جمعيت به درستي فرياد زدند  »جامعه بي لياقت هستند

  
  بلعيدن بودجه توسط برخي از شركتهاي دولتي

ود. اين شركتها در بودجه هرساله جمهوري اسالمي حدود دوسوم بودجه كل به شركتهاي دولتي اختصاص داده مي ش
محل غارت و چپاول پايوران رژيم بوده و بار سنگيني را بر مردم تحميل مي كنند. در حالي كه حكومت سالهاست از 

كردن شركتهاي دولتي حرف مي زند، اما بودجه اين شركتهاي همچنان حدود » خصولتي«خصوصي سازي و در حقيقت 
از اختالس و چپاولي كه در اين شركتهاي صورت مي گيرد پرده برداري دوسوم بودجه كل است. رسانه هاي حكومتي بارها 

در مورد جايگاه شركتهاي دولتي در  محاسبات كل كشور وانيد سبذرپاش، ريي كرده اند. يك كارگزار حكومتي، مهرداد
 يازرگانب"، "نفت آبادان شپاالي" شركت ٧ تعداد ،١٤٠١ بودجه سال در مندرج شركت ٣٧٧ مجموع از«بودجه گفت: 

 ٥٠از  شيب "رانينفت ا يمل"و  "رانيا يبانك مل"، "بانك سپه"، "نفت اراك شيپاال" ،"رانيگاز ا يمل" ،"رانيا يدولت
 اندهيشركت ز ٢٤از مجموع  ن،اي بر افزون .ندا درصد كل درآمدها را به خود اختصاص داده ٥١از  شيو ب ها نهيدرصد هز

 ،"رانيا يبانك مل" ،"مايس سازمان صدا و"، "بانك سپه" يشركت به نامها ٥ ، تعداد١٤٠١شده در سال  ينيب شيپ
  شركتها را دارند. انيدرصد از سهم كل ز ٩٦از  شيب "يا و حمل و نقل جاده يراهدار"و  "ياسالم يجمهور ييمايهواپ"
گاز  يمل" ،"رانينفت ا يمل"ي هاتشرك ،١٤٠١ بودجه شركت سودده مندرج در سال ١٥٤است كه از مجموع  يدر حال نيا
 يمل" ،"ياسالم يجمهور يبانك مركز" ،"رانيا يمعدن عيمعادن و صنا يتوسعه و نوساز" ،"يانورديبنادر و در" ،"رانيا

مواد  ديو تول هيته"و  "رانيا ينفت يها پخش فرآورده" ،"رساختيارتباطات ز"، "نفت اراك شياالپ" ،"يميپتروش عيصنا
آذر  ١٤ كشنبه، يروز يلهايتحل(تلگرام رصد » اند. درصد از سودها را از آن خود كرده ٩٥از  شيب ييبه تنها ،"رانيا يمعدن

١٤٠٠(  
  
   ١٤٠١ظالمانه بودجه  حهيال رامونيپنهادهاي كارگري مشترك  هيانيب

 يكايسند /رانيبازنشستگان ا ياتحاد سراسر /گروه اتحاد بازنشستگانده تشكل از نيروهاي كار شامل:  آذر ٢٦ نهيآدروز 
گروه كارگران و معلمان ي/ اجتماع نيبازنشستگان تام يكانون گفتگو /رانيبازنشستگان ا يشورا /هفت تپه شكريكارگران ن

 كارگران و /النياز بازنشستگان مطالبه گر استان گ يبخش /كرج ياجتماع نيبازنشستگان تام يشيهم اند /اسفند ١٩
آعتراض كرده و آن  ١٤٠١، در بيانيه اي به افزايش سن بازنشستگي در بودجه ن البرزبازنشستگان استا /بازنشستگان تهران

 شتيهجوم به مع نيتر سابقهي ب«اعالم كردند. در اين بيانيه آمده است: » بودجه حهيدر ال يبازنشستگ نيهجوم به قوان«را 
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و مقررات  نيقوان يست. دستكاراقوع در حال و ١٤٠١بودجه  حهيطبقه كارگر و اقشار زحمتكش تحت پوشش ال يو زندگ
 يبه بهانه و تحت لوا شوند،ي قرن اعمال م ميكه فراتر از ن يمحاسبات مستمر ايسن و  زانياعم از م يمربوط به بازنشستگ
  كارگران و اقشار زحمتكش اعمال كند! هيست كه دولت قصد دارد گستاخانه علا ينادر و خالف قانون قبودجه ساالنه، اتفا

 كيتكنولوژ يهايو بارآور يشگرف بشر يهاشرفتيزحمتكش و بر متن پ يمبارزات كارگران و توده ها منيُكه به  يلدر حا
زودتر از  اريكار، بس يرويرا دارد كه ن تيظرف نيا يو ثروت و امكانات عموم شودي در جهان، دائم از ساعات كار كاسته م

 ٥٥مردان و  يسال سن برا ٦٠به  رانيا يدار هيا تجربه كند، سرمار يتر حترا يبازنشسته شده و زندگ يسن قانون كنون
خودش آنها را ناتوان كرده است)،  ميصندوقها (كه عملكرد مستق يزنان هم قانع نبوده و به بهانه توانمندساز يسال برا
  »استثمار مطلق، استمرار بخشد. طيبر شرا انهيسال حهيتا در چارچوب ال كندي تالش م

در  يستيبرالينئول يهااستيبر س يمبتن يرانگريو ماتيتصم نيچون روز روشن ست كه چن«انيه آمده است: در پايان بي
صاحبان  يهاانيزحمتكش در شر يتوده ها رياز طبقه كارگر و سا يشتريخون ب دنيكار و دم يروين شتريب يارزان ساز

  است.  هيسرما
 يتعرض ،يمستمر نييسه سال آخر اشتغال در تع نيانگياسبه ممح ژهيوه و ب يسن بازنشستگ شيهرگونه افزا جه،يدر نت

  زحمتكش است. يطبقه كارگر و توده ها يمبارزات يدستاوردها يريدر باز پس گ يخيتار يآشكار و عقبگرد
 چيهه آن ب بيدر صورت تصو نده،يو بازنشستگان آ يفعل نو رفاه شاغال شتيبه مع يورشي نيچن ديبا محكوم كردن شد

  ***  »نشست. مينخواه ساكت وجه
 

  اگر براي وقاحت اسكار مي دادند!
  ها ئيايكفتح اهللا 

 

مربوط  يانبوه خبرها انيدر م يوقت
وقاحت و  حكومتِ تكاريبه قوم جنا

به خبر دردناك و  يشرميو ب تيجنا
متاثر كننده حمله ددمنشانه به گوهر 

مادر گرانقدر و داغدار زنده  ي،عشق
ه بر برخوردم آنچ ،يستار بهشت ادي

شد خشم بود و درد بود  يافكارم جار
و البته تاسف و پوزخند بر بارگاه 

رهبر ام  يگند گرفته  يو بو دهيپوس
  ي.اسالمبِالد  يالقرا
با آن همه توپ و تفنگ و موشك و او 

بخوان در مرگ فرزند (تو  ي عزادارو اروپا، هنوز از مادر كايو كرنش و مماشات آمر يدرصد نيشده چند يغن ومياوران
 يكيزيدستور حمله ف گانيبه  گاني ارشينوكران آتش به اختبه افتد كه  يم يفرزندانش) چنان در وحشت و ذلت و زبون

شستن دستان خون  يخوار و شكنجه گرش را برا رهيخبرنگاران ج ،خفت و يحال با ضعف و زبون نيكند و در ع يصادر م
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خورده و سربازان گمنام و البته بدنام  نيدروغ است و نامبرده زم يشقفرستد كه حمله به  گوهر ع يبه صحنه مخود  آلود
   !و وقاحت يشرميب يزهرسانده اند.  مارستانيو او را به ب دهيرس ادشيفره بامام زمان 

 يتنها برنده ب تياهللا جنا تيشد، جناب آ يدر نظر گرفته م ياسكار زهيهم جا ي حياييو ب دريدگي يكه اگر برا يراست
 شفر ياش  بر رو زهيگرفتن جا ياز فضانوردان و ناسا كاران و كاسبان قهرمان ساز برا يبود و احتماال بعض ين مآ بيرق

و  اسالمي تكاريحكومت جنا تياندر احوال مظلوم يزيشورانگ يهايكردند و چه سخنران يها كه نميقرمز چه خوش رقص
  كردند. يبرگزار نم ش،يو اعوان و اذناب اروپائ كايظلم و ستم آمر

 تكارانيجنا نيوقاحت ا تيوال يمادران دردمند است كه كاخ پوشال نيا يداريصبر و مقاومت و پا تيدارم كه در نها مانيا
خواهد  تيبشر هيعل تيجنا يبه دادگاهها يگريپس از د يكيرا  تكارانيكرده و جنا كسانيرا با خاك  شدين فروكاسبكار 

  گواه است. خيكشاند. تار
 *** دوزخ از تو چه سازد. نيتا نفر باش

 

 !تچاره اي جز فشار بر مردم نيس
 مرجان

  
  است.  ١٤٠١تيتر روزنامه خراسان در توصيف بودجه يست، جز فشار بر مردم ن يچاره ا

بايد مردم را  حاكمان گويند كه تقاص و تاوان بي كفايتيها و غارت و چپاول ما ديگر علني مي !! غاز يك مسير سختآ
   .پس بدهند

دالر را از  لياردهاگر مردم ميم
مگر گم  كشور خارج كردند؟

شدن ثروتهاي برباد رفته به 
عمق  مردم ربطي داشته؟

مگر را پُر هزينه استراتژيك 
توهم  مردم طراحي كردند؟

حكومت جهاني از ذهن مريض 
 چه كساني تراوش كرد؟
نابودي اسرائيل خواسته مردم 

 بود؟

پرداخت بيست سال هزينه 
بي سرانجام هسته اي مذاكرات 

و انزواي ايران از جيب چه 
كسي غير از مردم پرداخت 

  شد؟

سال فشار كمرشكن بر  ٤٢
ايرانيها كم بود، تازه خبر از 
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 دهيد؟ فشار بر مردم مي

جز اينكه با  سال چه قدم مثبتي در راه توسعه و رفاه و پيشرفت اين كشور برداشته ايد؟ ٤٢راستي شما در اين ه ب
 ي پي در پي ضرباتي جبران ناپذير به ريشه اين سرزمين زديد؟حماقتها

  :برايتان بشمارم شايد كه از خاطر برده ايد
 فتح!! سفارتخانه آمريكا و آغاز تحريمها عليه و عواقب شوم انقالب دومتان كه هنوز دامنگير ملت است را به ياد داريد؟

ت؟ قبول نكردن دريافت خسارت جنگ از چه جور مغز معيوب گيري خرمشهر چه دليلي داش جنگ بعد از بازپس ادامه
  د؟كرتراوش 

 كرد؟كشتن هزاران انسان در يك جنگ فرسايشي و با شعار فتح كربال واقعا از منطق و شعور پيروي مي

خويش ساخته و بيست سال است كه  ملت جز خسارت  »مدبرانه«و حاال كه سالهاست مردم ما را گروگان سياستهاي 
البته به استثناي روسيه كه اقتصاد ورشكسته اش را با پول نيروگاه بوشهر نجات  است. از هسته اي شدن شما نبرده نفعي

  . داد
توان جنگ  كشاورزي بر اساس آخرين روشهاي علمي!! دشتهاي فرو نشست كرده را تقديم مردم كرده و از همين حاال مي

 اهده كرد.مشبر سر آب ميان شهرها و ساكنان تشنه آن را 

 .دومين منابع گازي جهان را داشته باشيد و به ريه هاي مردم مازوت فرو كنيد

  .اگر من يك تسبيح بدست بگيرم و دانه دانه نمونه هاي موفق مديريتي شما را بشمارم وآله كه تسبيح كم خواهد آورد
ذاشتيد، حتي طبقه متوسط درگير ترس از سفره اي براي مردم باقي نگ ،تومان به سي هزار تومان رسانديد ١٠٠٠دالر از 

 .گرسنگي شدند

فرار مغزها و سيل . فحشا و اعتياد و فرزند فروشي و كليه و جگر بر سر بازار به حراج بردن از دستاوردهاي حكومت شماست
 اينها هم تقصير مردمي است كه بايد سختيهاي بعد از اين را تحمل كنند؟؟، مهاجرت به هر كشوري جز اينجا

براي شما باشد و تحمل سختي براي  اشراف منشانهر كدام اصل قانون اساسي شما آمده كه زندگي فوق الكچري و د
 مردم؟؟

  . دهندن شروع شد حاال كارش به جايي رسيده كه سخنورانش مردم را نمك به حرام نام مياانقالبي كه با نام محروم
 .شان باشد كه نعمت انقالب از آن آقا زاده هاي !! شان را آقا زاده خودشان را آقا خواندند و فرزندان

 زدند؟؟دانستند چهل سال بعد چه در انتظارشان خواهد بود باز هم زير علم شما سينه مي مردم مي ٥٧اگر سال آيا 

بله وقتي تحريمها فشار مي آورد بهترين راه حل دست بردن به جيب مردم است و خيلي راحت در توجيه گرانيهاي در 
 .گذاريدش، از مردم مايه ميپي

 .شان در تحريم زندگي كردند يادتان باشد شعب ابي طالب سه سال بود و پيامبر و خانواده اش هم همراه ياران

 كه مردم برده و رعيت شما هستند؟ كه اربابيد؟ شما واقعا باورتان شده كه ژن برتريد؟

و نشستن  .پذيرد مگر با خراب شدن كاخهايتان بر سرتان ان نميهر چه كرديد، هر چه برديد، هر چه كشتيد اين ماجرا پاي
  در دادگاههاي خلق و پاسخ به مردمي كه دهها سال رنج و فقر و مرگ را به آنها

  .به زور لوله تفنگ تحميل كرديد
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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 شودظلمهايي كه بر كشاورزان روا مي 
   سعيد سلطاني

 

 نبود و سو يك از آبي بي مشكل .مي گيريدر خروجي خبرگزاريها قرار روزهاي اخبار زيادي با محوريت كشاورزان باين 

 تنگ زحمتكشان از قشر اين بر را عرصه ديگر سويي از اسالمي جمهوري غلط سياستهاي واسطه به كشاورزي تجهيزات
   كرده است.

رقم زد، خبر مصادره زمينهاي  اي ديگر از ظلمهاي رژيم راصفحه   روزها اين عجيب خبرهاي از انبوهي اما آنچه كه در ميان
اند. در داده  را زمينهايي روستا اين اهالي به سال پيش ٤٠  كه است قرار اين از ماجرا اهالي روستاي كفترك شيراز است.

    خواهند زمينها را پس بگيرند.پول زمينها را دريافت كرده و حال مي ٦٠اواسط دهه 
  اين ماجراي عجيب حاوي دو نكته مهم است:

هاي  شود و دوم استيصال رژيم از تامين هزينهمي  روا  ست ظلم آشكاري است كه در سايه احكام فراقانوني بر كشاورزاننخ
دريافت مبالغي از كشاوزان مالكيت آنها را بر زمينهاي  با پرونده اين با مرتبط مسئوالن خويش است. پر واضح است كه

 به هم باز اتفاق اين كه چرا است، كرده استفاده تمديد واژه از عمد به همقال اين نويسنده. كرد خواهند تمديد خودشان
    .پيوست خواهد وقوع

 شاورزان را اندك اندك از زمينهايك تا آنچه كه اين روزها بر سر كشاورزان مي آيد پروژه هايي از پيش طراحي شده است
 شانه پروژه اين كاركرد ديگر  .كنند رژيم خاص هاي امهبرن صرف كنند منتقل مناطق اين به بايد كه را آبي شان دور كنند و

 مديريت و ريزي برنامه به نيازي است. وقتي كشاورزي نباشد حكومت توسط آبي بي مشكل به پرداختن از كردن خالي
    .هم نيستب آ تامين براي

 سوخته زميني جز يرانمانا از به دنبال اين است كهو رژيم در سراشيبي سقوط است  اكنون به روشني در مي يابيم كه
  شود. مي احساس تر ضروري و تر پررنگ سرنگوني لزوم كه است دليل همين به. نگذارد باقي
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 )١٤٠٠زنان در مسير رهايي (آذر 

 اسد طاهري

 ليلي بن خليفه زني در ميان نامزدهاي انتخابات ليبي

نامزدهاي  براي نخستين بار يك زن به جرگه
 .ليبي، پيوسته است انتخابات رياست جمهوري

آذر، در آخرين ساعات زمان  ٢روز سه شنبه 
جمهوري، زني به  نام نامزدها براي رياست ثبت

اسم ليلي بن خليفه، در كنار ديگر كانديداها 
  .قرار گرفت

ليلي بن خليفه رئيس حزب حركت ملي ليبي 
است و با شعار ثبت » حركت نو«است. شعار او 

روز پيش  ١٠خورشيدي) است  ١٣٥٤ميالدي ( ١٩٧٥اين زن سياستمدار ليبيايي كه متولد  .رساندنام خود را به سرانجام 
  مربوطه تحويل داده بود. از ثبت نام، مدارك الزم براي تاييد شفافيت مالي خود را به كميته

  
 مرگ همسر يا جدايي، دليل دست دوم بودن

فشارهاي اجتماعي و سياسي به روي زنان مطلقه دليلي 
اين  .شده كه به راحتي آنان را دست دوم خطاب كنند

نمودي از فرهنگ پدرساالر است.  زنان، ەب ەنوع نگا
زنان بيوه به خصوص اگر مطلقه باشند در خانواده و 

گر حق انتخاب و تعيين مسير سنتي و سلطه  جامعه
سرنوشت خود را ندارند و گاهي حتي رفت و آمدهاي 

شود. كار و كنترل مي آنان توسط مردهاي خانواده
استقالل مالي، حضور در جامعه و ازدواج مجددشان با 

  .شودبرخورد مي » جنس دوم«يا » كاال«چالشهاي زيادي همراه است و در بسياري مواقع با آنان همچون 
يران كه در روز سه حكومت ايران تاكنون آمار دقيق زنان مطلقه در ايران را اعالم نكرده است اما بنابر اعالم مركز آمار ا

هزار  ٢٤اند كه از اين تعداد آذر پوشش خبري داشته، حدود شش ميليون زن ايراني از همسران خود جدا شده  ٢شنبه 
  سال هستند. ١٥نفر دختران زير 

  
 ترسندپيام يك زن افغان: ديكتاتورها از اتحاد ما مي 

وحيده اميري كه از ابتداي ظهور و قدرت گرفتن طالبان در 
صفوف مبارزه با آنان است و هنوز در كابل و در حال مبارزه براي 

آذر  ٣حقوق و جايگاه انساني زناني است، در روز چهارشنبه 
كنم و براي بازپس  گفت؛ اينجا وطن من است، آنرا ترك نمي
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  .گرفتن آن و مبارزه با ارتجاع تالش خواهم كرد. اين ديكتاتورها هستند كه بايد از ما بترسند
 زمين، تمام زنان عليه نظامهاي مبتني بر تبعيض، مردساالرانه و واپسگرا به مبارزه ادامه مي ي افزود در سراسر پهنهو

 تر است اما تمام زنان مشكالت مشابهي دارند و در هر نقطهآن وسيع تر و عميق  دهند. اگرچه مشكالت ما متفاوت و دامنه
كشد و  اين شجاعت است تاريكي در خاورميانه را به چالش مي .شوندد و قويتر مي گيرن جهان كه باشند از هم الهام مي

  .زند ما است كه تقدير را رقم مي دهد ارادهنشان مي 
 پيشتر يكي از زنان مبارز افغان در جمع گروهي از زنان اين كشور مقاومت دختران كورد در كوباني را الگو و سرمشق همه

فت ما بايد از زنان كوباني درس بگيريم و خودمان براي دفاع از سرزمين و كيان سياسي خود مبارزه زنان دانسته بود و گ
  .كنيم

  
 وزير شد يك زن براي نخستين بار در سوئد نخست

ماگدالنا اندرشون، اقتصاددان و رهبر حزب سوسيال 
دموكرات سوئد به عنوان اولين زن نخست وزير از 

آذر، انتخاب  ٣چهارشنبه سوي پارلمان سوئد در روز 
  .شد

اندرشون وزير اقتصادي و دارايي پيشين سوئد در راي 
گيري اجالس پارلمان اين كشور حمايت الزم براي 

وزير مستعفي اين جانشيني استفان لوفن نخست 
  كشور را دريافت كرد.

بات پارلماني بعدي در اواخر تابستان خواست به اندرسون اين فرصت را بدهد كه قبل از انتخالوفان با استعفاي خود مي 
  موقعيت بهتري براي خود ايجاد كند. ٢٠٢٢سال

  
 درصدي معاينات همسرآزاري رواني ٨٦درصدي معاينات همسرآزاري جسمي و  ٧رشد 

طبق آمار رسمي نهاد پزشكي قانوني، در بهار 
همسرآزاري «درصد از كل معاينات  ٩٦امسال 
اني معطوف به درصد از آزارهاي رو٧٥و » جسمي

آزار جسمي رشد  ٩٩زنان و در كل نسبت به سال 
درصدي داشته ٨٦درصدي و آزارهاي رواني رشد ٧

 است.

 ايران آمار مركز سوي از شده منتشر آمار اساس بر 
آذر پوشش خبري داشت،  ٥كه در روز پنجسنبه 

درصد  ٩٤طي چهار سال اخير همواره بالغ بر 
پزشكي قانوني معطوف به زنان بوده و از سوي ديگر در رابطه با مدعيان » رآزاري جسميهمس«معاينات مربوط به مدعيان 

درصد براي زنان در نوسان  ٩٠تا  ٥٥زماني يعني طي چهار سال اخير، بين  همسرآزاري رواني نيز اين آمار در همين بازه
  .درصد نيز رسيده است ٩٤بوده و حتي در مقاطعي نظير سال گذشته به 
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مورد معاينه مربوط  ١٨٧هزار و  ٨٠درصد از مجموع  ٩٦دهد كه حدود تشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان ميآمار من
  .معطوف به زنان بوده است ١٣٩٩پزشكي قانوني در سال گذشته » همسر آزاري جسمي«به مدعيان 

 ١٠پزشكي قانوني تنها » اري روانيهمسرآز«مورد معاينه مربوط به مدعيان  ١٨٢از سوي ديگر طي سال گذشته از مجموع 
  .درصد بوده است ٩٤مورد معاينه مربوط به مردان بوده و در واقع سهم زنان از اين معاينات در سال گذشته 

  
 منشاء تاريخي روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان

ن رژيم رافائل لئونيداس ، سه خواهر عضو شبكه مخفي انقالبي جمهوري دومينيكن در زندا١٩٦٠نوامبر سال  ٢٥در 
هاي بسيار به قتل رسيدند. اين جنايت سرآغاز سقوط حكومت نظاميان در اين كشور حوزه درياي تروخيو پس از شكنجه 

 كارائيب شد.

طور رسمي روز مبارزه با به بعد، شماري از كشورهاي جهان به خصوص در آمريكاي التين اين روز را به  ١٩٨١از سال 
 نان نامگذاري كردند. سازمان ملل متحد حدود دو دهه بعد با استقبال از اين ابتكار عمل، آن را جهاني كرد.خشونت عليه ز

با انتشار گزارشي به مناسبت روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان اعالم كرد اين پديده » زنان سازمان ملل متحد«نهاد 
ر كشورهاي غني يا فقير، زنان و دختران به علت وجود پيشداوريهاي د«شناسد: يك بحران جهاني است و غني و فقير نمي 

 شوند. جنسيتي همچنان قرباني خشونت مي

كنند. در سراسر  زنان و دختران در خطر زندگي مي«گويد:  سيما بحوث، مدير اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد مي
آب و هوا، كمبود غذا و نقض حقوق بشر، خشونت عليه زنان را  جهان، درگيريهاي مسلحانه، فجايع طبيعي ناشي از تغييرات

 »كند.دوچندان مي 

 

 كشي و خشونت عليه زنان در فرانسهكارزارهاي مبارزه با زن 

شكل چشمگيري باال رفت.  در جريان تعطيليهاي گسترده و شهربندانهاي طوالني در فرانسه، ميزان خشونت عليه زنان به
ي ويژه براي كمك به قربانيان خشونت خانگي و ابداع راههاي جديد به منظور اعالم موارد خطر با اختصاص شماره تلفنها

دهد اين مشكل در كشوري اروپايي كه نه درگير جنگ است و نه با بحران مواد  ها، نشان ميايما و اشاره در داروخانه 
 رو است، چقدر جدي است.غذايي روبه

اند.  زن به دست شريكان كنوني يا سابق زندگي خود در فرانسه به قتل رسيده ١٠٠، دستكم ٢٠٢١ماه سال  ١١در 
 تر از كودكان، قربانيان اصلي خشونت خانگي هستند. آمارهاي وزارت كشور نشانگر آن است كه زنان، حتي بيش

  
 نوامبر ٢٥گردهمايي زنان در آبيدر سنندج به مناسبت 

 ٤نوامبر ( ٢٥به مناسبت 
هاني مبارزه با آذر)، روز ج

خشونت عليه زنان، 
گروهي از زنان فعال در 
كوه تفريحي آبيدر سنه 

  (سنندج) گردهم آمدند.
زنان ضمن اشاره به 
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خواهان » كشتن زنان تحت هر نامي محكوم است«قتلهاي ناموسي در ايران و با در دست داشتن پالكاردهايي از جمله 
  اتمام هرگونه اعمال خشونت عليه زنان شدند.

  
 نوامبر كنيم ٢٥زنان كابل: ما بايد تمام روزهاي سال را تبديل به 

 ٢٥آذر، زنان افغانستان در كابل به مناسبت  ٤روز پنجشنبه 
نوامبر، روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان گردهم آمدند. 
زنان اعالم داشتند در چنين روزي كه براي محو خشونت عليه 

نوان زنان افغانستان نيز با زنان نامگذاري شده، ما به ع
شوم و تاريكش  مضاعفي روبرو هستيم و طالبان سايه خشونت

را بر زندگي ما انداخته است. زنان افغانستان با اشاره به ظلم و 
دارد، بنرهايي با شعارهاي ستمي كه طالبان بر آنان روا مي

 زنان خشونت«، »ترسدبان از آگاهي زنان مي نظام استبدادي طال«، »فراگيرترين خشونت، خشونت عليه زنان است«
تا  مبارزه و چندين شعار ديگر خواهان ادامه» بزرگترين خشونت، سلب حق آموزش است«، »كنندطالبان را فراموش نمي 

  اساسي شان شدند. رسيدن به حقوق
  

  ستيزي شريعت؛ ابزاري براي زن
وقي مجلس آخوند حسن نوروزي نايب رئيس كميسيون قضايي و حق

ساله به  ١٣رژيم با انتقاد از انتقادات فعاالن حقوق زنان گفت كه دختر 
شود. وي مبنا را شرع اسالم بلوغ جسمي رسيده و كودك محسوب نمي 

دانست و بر اساس آن تاكيد كرد دختري كه به سن بلوغ رسيده باشد و 
ست كه مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود، اين در حالي .هاي جسمي در او ديده شود ديگر كودك نيستنشانه 

درصد رشد در قياس با آمار مشابه در بهار سال گذشته اعالم و  ٣٢را با  ١٤٠٠ساله در بهار  ١٤تا  ١٠تعداد ازدواج دختران 
هاي مشابه سني از دختران است و نسبت به آمار ازدواج براي اين بازه ٩٧٥٣تاكيد كرده است كه اين آمار فصلي دال بر 

علت  نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم درباره .دهدطي دو سال اخير باالترين تعداد را نشان مي 
گويد ازدواج دختر با بلوغ او و  ازدواج، نگاه اسالم است، نگاهي كه مي رشد اين آمار گفت: نگاه درست و صحيح به مقوله

شود و البته اذن ولي به معني  عيين زمان مناسب براي ازدواج، بلوغ در نظر گرفته ميرضايت ولي ممكن است يعني براي ت
  .پدر يا در صورت فقدان پدر، پدربزرگ، ولي دختر است

، تاكيد كرد: به طور قطع »با اين استدالل تعيين سن قانوني براي ازدواج الزم نيست«نوروزي در پاسخ به اين سوال كه 
سال است و اين كه  ١٤يا  ١٣شود كه عموما سن  در دختران به معني سن بلوغ در نظر گرفته ميهمين است، سن ازدواج 

  .گردددختر بتواند زندگي را به جلو برد يا خير نيز به اذن ولي باز مي
  

 تداوم اعتراضهاي زنان در افغانستان براي كار و تحصيل

آذر در اعتراض به عدم  ١١افغانستان هستند در روز پنجشنبه  جمعي از زنان كابل كه اكثرا از زنان شاغل در دولت سابق
 .بازگشت به كار و سختيهاي معيشتي تحميل شده به آنان به علت قطع حقوق پرداختي توسط طالبان، تجمع كردند
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  .همچنين شماري از زنان افغاني در ديگر شهرهاي افغانستان در اعتراض به تعطيلي مدارس دخترانه تجمع كردند
آموز را خانه و با يك دستور بسياري از دختران دانش  ماه است كه طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفته چند

رفتن به مدرسه را ندارند و زنان به جز در  دختران مقطع متوسطه به جز در چند واليت محدود اجازه .اندنشين كرده 
  .مشاغل ضروري اجازه ندارند به سر كار بروند

  
 ماه ١١زن طي  ٥٢الجزاير؛ كشته شدن 

تخصصي » فيس بوك«اجتماعي  شبكه ترين صفحهبرجسته
فمنيسيد «جنايات خشونت عليه زنان در الجزاير به نام 

اعالم كرد كه تعداد زنان الجزايري قرباني قتل از » الجزاير
 نفر رسيده است. ٥٢به  ٢٠٢١ابتداي سال 

رصد » منيسيد الجزايرف« آخرين جناياتي كه توسط صفحه
آذر رخ داد، قرباني  ١٣شد، جنايت اخيري كه  شنبه شب 

بود كه » رحيمه ساعد عيسوس«زني هفتاد ساله به نام 
  ضرب و شتم و بدرفتاري با وي بود، كشته شد. توسط يكي از پسران همسر متوفي خود كه در حال بدرفتاري،

ه در مورد يك زن جوان الجزايري سي و چند ساله است كه مادر سه انگيز ديگري كه توسط صفحه گزارش شدداستان غم
  فرزند، دو پسر و يك دختر است، پسر بزرگش هفت ساله است و كوچكترين اخيراً وارد دو سالگي خود شده است.

زنده منتشر كرده است، شوهرش با چكش به سر او تعرض كرد، اما او شانس » فيمنيسيد الجزاير« طبق جزئياتي كه صفحه
  ماندن نداشت و پس از اينكه بدنش مورد آزار و اذيتهاي وحشتناك قرار گرفت، جان باخت.

  
 اندزنان موجي از ترس و واهمه در دل رژيم ايران به راه انداخته 

دومين روز از نخستين نشست 
سراسري مديران كل امور زنان و 

هاي سراسر خانواده استانداري
ز كشور در دولت سيزدهم كه رو

با حضور پاسدار آذر  ١٨پنجشنبه 
احمد وحيدي، وزير كشور و 
اختري مديركل امور زنان و 

  .خانواده وزارت كشور برگزار شد
در اين نشست وزير كشور به 
صراحت گفت: اينكه غربيها با 

بگيريم و  معيارهاي خودشان به ما بگويند زن مهم است هيچ نيازي نداريم كه از فكر ناقص، ضعيف و مادي غرب بهره
  .نشان دهيم كه زن جايگاه مهمي دارد
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سردار وحيدي گفت: افكار فمينيستي به جز تحقير و تضعيف موقعيت زن آثار ديگري ندارد، بلكه بايد به دنبال ارتقاء 
ودمان در باالتري باشيم و با مكتبهاي فكري كه امروز در رابطه با زن وجود دارد كامالً حسابمان را جدا كنيم و بدانيم كه خ

  .اين رابطه همه چيز داريم
انديشي به طور ويژه تشكيل شود، كار هاي هم زنان است. شبكه وي تاكيد كرد: اگر انقالب بخواهد ضربه ببيند از ناحيه

  .فرهنگي الزم است اما كافي نيست تركيبي از كار سخت و نرم، اجبار و اختيار و الزام و تمايل بايد كنار هم باشند
در پايان خطاب به مديران كل امور زنان و خانواده استانداريهاي سراسر كشور اظهار كرد: غربيها در دريايي از وحيدي 

غفلت در حال غرق شدن هستند ما يك مانيفست و منشور بسيار قوي درخصوص بانوان داريم و شما بايد در استانها پيگير 
  .كشور كامالً پشتيبان شما در تحقق اين مسير استتحقق منشور جمهوري اسالمي باشيد و ظرفيتهاي وزارت 

جمهوري اسالمي از نيرو و پتانسيل زنان قابل توصيف نيست، براي همين با فشار و سركوبهاي  بدون شك ترس و واهمه
زنان  آلود خود را بهزن و زهر، افكار ضد»امر به معروف و زن قابل وصف نظام«مكرر و غير قابل تحمل سعي دارند تحت نام 

دانند كه رژيم ايران به غير از ديدي ابزاري هيچ گونه و تمام جامعه تزريق نمايند. در حالي كه از بزرگ تا كوچك نيك مي
    ارزشي براي زن قائل نبوده و نخواهد بود.

  
 آزمايش بكارت و قوانين ارتجاعي ەكارزار علي

 شآزماي انجام ەگروهي از فعاالن اجتماعي ايران، كمپيني علي
 ەاي ب ەنام در و ەتوسط پزشك قانوني تشكيل داد  بكارت

رژيم، خواهان تصويب قانوني  مجلس رئيس قاليباف محمدباقر
 .شدند "بكارت گواهي  صدور ممنوعيت"براي 

گواهي باكرگي با انجام آزمايش از سوي پزشكي قانوني انجام 
هاي  ەشود، هرچند اين آزمايش اجباري نيست اما خانوادمي
 ەاي باشند ب ەت از هر قشر و طبقاس ممكن ەي ايراني كسنت
كنند تا از اين طريق اطمينان يابند  مي بكارت آزمايش انجام ەب مجبور ازدواج ەآستان در را جوان زنان مرد، ەخانواد ەويژ

  .است ەنكرد ەتجرب جنسي ەرابط ازدواج از قبل آنها ەعروس آيند
چنين آزمايشي از نظر روحي و رواني تاثيرات منفي بر فرد برجاي خواهد گذاشت و  عدم اطمينان مابين زن و مرد و انجام

 ەب ايران در ازدواج نرخ كاهش عوامل از يكي عنوان ەبر اين ب ەآسيبهاي اجتماعي بسياري در پي خواهد داشت و عالو
  رود. مي شمار

  
 اروپا فيلم ەدرخشش كارگردانان زن در مراسم جايز

 فيلمهاي بهترين تا شد برگزار آنالين ەنيم و حضوري ەنيم صورت ە)، بEFAsاروپا ( فيلم جوايز يەسي و چهارمين دور
  آذر) پايان يافت. ٢٢( دسامبر ١٣ ەدوشنب روز اروپا فيلم ەجايز مراسم كند، معرفي را اروپايي

بهترين بازيگري  و كارگرداني ينبهتر ەجايز همچنين و شد انتخاب مراسم اين فيلم بهترين عنوان ەب "روي آيدا؟كجا مي"
 زن نقش بهترين يەجايز ەبرند بوسنيايي مترجم نقش در بازي براي "دوريچيچ ياسنا" داد، اختصاص خود ەنقش زن را ب

  .شد
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كند همسر و پسرانش را از  مي تالش   ەسِربْرِنيتسا است ك ١٩٩٥عام سال اين درام روايت يك زن مترجم در جريان قتل 
 آن در ەك رودمي شمار ەب اروپا در جنگي جنايت بزرگترين دوم جهاني جنگ از پس ەام نجات دهد، اين واقعع اين قتل

 زن زندگي از ەبرگرفت "آيدا؟ رويمي كجا". رسيدند قتل ەب صربي نظايان ەهزار مرد مسلمان توسط شب ٨ از بيش
  .است ەشيدك تصوير ەب را وقايع اين از بخشي درام قالبي در بوسنيايي مترجم

 صلح در زنان نقش ەب ەاشار با اروپايي، كارگردان بهترين" يەياسميال ژبانيچ در جريان سخنراني خود هنگام دريافت جايز
  "گذارند اصالح كنند. مي برجايي مردان ەك را مرجي و هرج ەهميش بايد زنان: گفت

  
  رژيم ايران در تالش براي حذف تدريجي زنان

حذف عكس دختران از كتابهاي «مجلس، از رئيس كميسيون آموزش 
 .دفاع كرد و آن را الزم دانست» درسي

كه كاربران شبكه هاي اجتماعي با اعتراض به اين حركت، با توجه اين 
هاي زنان اين سرزمين جزئي از اين خاك هستند و در بسياري از رويداد
باال  مهم كشوري اعم از علمي، ورزشي و فرهنگي نام و پرچم ايران را

اند، اين كار يك نوع تبعيض جنسيتي مي دانند كه پسران را از برده 
  .دختران جدا كرده درحالي كه هيچ فرقي باهم ندارند

 سياست رژيم ايران از بدو تولدش تا به امروز بر اساس تبعيض و جنسيت
دهه روز به روز زنان را در  ٤گرايي بنياد نهاده شده است. در طول اين 

ي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... حذف هاعرصه 
  رنگتر از گذشته ساخته است. كرده و نقش آنها را كم

ترين سياستهاي رژيم ايران است. امروزه سانسور و حذف يكي از اساسي 
ستيز و  زن هم با حذف عكس دختران در كتابهاي ابتدايي سعي بر كامل كردن ليست سانسورسازي خود دارد. با ذهنيت

دهند  آموزان ياد ميزده كرده و بدين شيوه به دانش گراي خود، خواهان آنند تا آموزش و پرورش را نيز جنسيتجنسيت 
  شدني بوده و كسي نبايد آنها را ببيند.  كه زنان موجودي حذف

گرايي با سياست تبعيض و جنسيتمواد درسي آموزش و پرورش در ايران از دوران ابتدايي گرفته تا دبيرستان و دانشگاه 
و مكتب علميه را ترويج  توامان بوده، بدين طريق سعي دارند كه به جاي آموزش و علم، شريعت و به جاي مدرسه، حوزه

  دهند.
ست كه در افغانستان زنان را از تحصيل و كار محروم ساخته است. البته شك نداريم كه ا اين همان ذهنيت طالباني

هاي اجتماعي و به خصوص آموزش و پرورش سياستي طالباني بوده كه حقوق اساسي ران در تمام عرصههاي ايسياست
  كنند.زنان از جمله حق تحصيل، اشتغال و آزادي بيان را سلب و حجاب اجباري را به زور تحميل مي

  
رز، بي بي سي، راديو زمانه، رويت منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: خبرگزاري فرانسه، ايسنا، يورونيوز،(

   )ايندپندنت، دويچه وله، انتخاب، فراور
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  )١٤٠٠(آذر  كارورزان سالمت
  اميد برهاني

 را متوقف كنيد!انحصار حاكم بر نظام سالمت 

اي خطاب به  چندين دانشگاه علوم پزشكي كشور در نامهدر انجمن تشكلهاي دانشجويان مستقل روز دوشنبه اول آذر، 
 هاي پزشكي شدند. استار افزايش ظرفيت رشتهرييسي خو

هاي تاريخي از ترين بازه كه در حال نگارش اين نامه هستيم كشور در يكي از مهماكنون« است: آمدهاين نامه  در بخشي از
د منظر نظام سالمت قرار دارد. بر اساس اظهار نظر و اتفاق قول تمام كارشناسان حوزه جمعيت و سالمت، جمعيت سالمن

ترين كشورهاي دنيا قرار خواهد گرفت. مطالعات و  برابر خواهد شد و ايران در زمره مسن ٣سال آينده بيش از  ٣٠كشور تا 
پژوهشها بيانگر افزايش نياز به خدمات درماني با افزايش سن است. اين بدان معني است كه نياز به خدمات درماني و 

 واهد شد و فشار مضاعفي را بر سيستم سالمت كشور تحميل خواهد كرد.پزشكي در كشور چندين برابر وضعيت عادي خ

پي  در گونه كه مستحضريد، مردم در بسياري از مناطق كشور با كمبود شديد پزشك مواجه هستند. اعتراضات پي همان
اكز استانها يا نمايندگان ملت و سيل مردمي كه براي دسترسي به پزشك، مجبور به چادر خوابي و خيابان خوابي در مر

هاي پي در پي نظام سالمت پيك ترين گواه اين مدعاست. اند خود بزرگ تهران مقابل بيمارستانها و مراكز درماني شده
 كرونا را پشت سر گذاشته است و كادر درمان خسته از كمبود نيرويي است كه بحران كرونا بر همگان عيان كرد.

تقدير طرح افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي و دندانپزشكي را در  اقدامي شجاعانه و قابلاخيراً شورا عالي انقالب فرهنگي در 
 طلبانه قرارگرفته است. اي انحصارههدستور كار قرار داده است. اما متأسفانه مورد هجمه شديد ديدگا

در  ٧٠اده در دهه وليكن دكتر مرندي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، از وزراي اسبق بهداشت و مجري طرح تنظيم خانو
 ايشان در قسمت ديگري عنوان كرده.....  اند. شده عالي خواستار از دستور خارج شدن اين طرحاي خطاب به حضرت نامه

دهد ايشان  اگر واقعاً چنين اتفاقي رخ مي .اند كه افزايش ظرفيت پزشكي منجر به سقوط كارآمدي پزشكي خواهد شد
نفر در سال  ٦٠٠ها تا  چرا كه در زمان وزارت ايشان ظرفيت پزشكي در بعضي از دانشكده ترين متهم هستند، خود بزرگ

داران نظام سالمت و آموزش دهندگان نسل بعدي اكنون منصب التحصيل آن دوران هم افزايش يافت و پزشكان فارغ
ي كارشناسان، نمايندگان مناطق محروم گذاران نظام سالمت در برابر درخواستهاپاسخ تكراري سياست ..... پزشكان هستند.

ها و تزريق پول بوده است. چنين اتفاقي اگر قرار منجر به رفع محروميت مردم شود  و مردم تنها و تنها اين افزايش هزينه
 ......داد. برابر افزايش يافت رخ مي ٥در طرح تحول سالمت كه حقوق پزشكان بيش از 

راه به منافع انحصارطلبان و كساني  شما بر سر يك دوراهي حساس قرار دارد. يكاكنون دولت جناب آقاي رئيسي، هم
غير شود كه سالهاست از وضعيت نابسامان نظام سالمت و كمبودها و رنجهاي مردم استفاده كرده و هر نسخه  ختم مي

هايتان در زمان انتخابات  ه وعدهگونه پاسخگويي نداشتند. راه ديگر، عمل ب اند و هيچ كارشناسي را براي كشور پيچيده
  »رياست جمهوري و مقابله با انحصار حاكم بر نظام سالمت و تغيير وضع موجود به نفع مردم و آينده كشور است.

  از سراسر كشور امضا كرده اند.مستقل  يانجمن دانشجوي ١٠اين نامه را 
  

 سختي كار پرستاران بخش نوزادان و كودكان

، كمبود فضاي فيزيكي را يكي از چالشهاي (ويژه كودكان) در بازديد از بيمارستان مفيدآذر  ٩سه شنبه روز رضا زالي،  علي
اين بيمارستان دانست و گفت: بيمارستان مفيد به حداكثر ظرفيت ساختاري خود رسيده و در عين حال در حال پيشرفت 

 است.
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راني بيمارستان مفيد را بسيار مطلوب عنوان كرد و با اشاره وي، استفاده بهينه از ظرفيت خيرين در امور جاري و امور عم
 كنند، خواستار حمايت ويژه از آنان شد.به سختي كار پرستاراني كه از كودكان به ويژه نوزادان پرستاري مي

ائه شريف تركمن نژاد مدير بيمارستان مفيد، حفظ كرامت انساني بيماران، كاركنان، پزشكان و پرستاران و همچنين ار
تركمن نژاد ادامه داد: تأمين  خدمات جامع به بيماران را از مهمترين سياستهاي مديريتي اين بيمارستان عنوان كرد.

نفر از ديگر فعاليتهاي خيرين در  ٤٠لبنيات بيمارستان به شكل مستمر، مواد شوينده، مواد غذايي همراه سرا با ظرفيت 
ي كار و نياز به اختصاص بودجه آموزشي در اين بيمارستان را از مهمترين وي كمبود پرسنل، سخت اين بيمارستان است.

 چالشهاي اين مركز عنوان كرد.

  
 جاماندن كادر درمان از رقابتِ حقوق و دستمزد 

، كاركنان بهداشت و به ايرانورود كرونا دو سال پس از 
درمان كشور، در ارتباط با شغل خود، شرايط جديدي را 

 ر تا پيش از اين، حقوق و دستمزد و كارانهتجربه كردند. اگ
دادند، پس از هاي خارج از عرف را كمتر مورد توجه قرار مي

آن، به سبب شكسته شدن مقاومت سيستم بهداشت و 
بيماران و كاهش قدرت خريد  درمان در برابر بار مراجعه

خود و با وجود شيفتهاي كاري فشرده و كمرشكن، خود را 
ض قرار دادند. از طرفي وجود اقسام در وضعيتِ اعترا

قراردادهاي كار و سوار شدن نظام حقوق و دستمزد بر مفاد 
اين قراردادها، موجب شد در اوج شيوع كرونا، برخي به مهاجرت يا رها كردن كار خود دست بزنند؛ البته تعدادي زيادي 

وج كرونا، بيكار شدند. با اين همه، كاركنان هم به سبب ماهيت سست بنيان قراردادهاي كار، پس از فروكش كردن هر م
  پردازند. هاي خود مي بهداشت و درمان، همچنان به طرح خواسته

العاده خاص با ضريب  هاي وابسته به وزارت بهداشت (غيرهيات علمي)، خواهان پرداخت فوق نيروهاي شاغل در مجموعه
تبديل وضعيت و حذف ماليات از  شته شود؛ البته آنها خواستههستند تا تبعيض ميان آنها با اعضاي هيات علمي بردا ٣

رسد كه وزارت بهداشت به سببِ مشكالت مربوط به مديريت اند. به نظر ميدستمزدهاي زير خط فقر را هم مطرح كرده
اص استفاده منابع انساني، با چالش مواجه است. چه داليلي موجب شده كه پرستاران غير هيات علمي نتوانند از مزاياي خ

  تواند در ترميم حقوق و خروج از خط فقر كمك حال باشد.  مي ٣اين خواسته از اين جهت مطرح شده كه ضريب  كنند؟
  

 هزار نياز به پرستار ١٠٠هزار پرستار بيكار  ١٠٠

 ١٥٠در اين راه در طول دو سال گذشته كادر درمان و در رأس آنها پرستاران در خط مقدم مبارزه با بيماري كرونا بوده و 
 اكنون با فروكش موج پنجم بيماري برخي مراكز درماني عذر پرستاراني را خواسته اند. با وجود اين، هم شهيد تقديم كرده

بودند. اين پرستاران در آستانه روز پرستار و بعد از دو سال تالش  روزه به كار گرفته شده ٨٩هاي اند كه در قالب قرارداد
اند! بخش ديگري از تراژدي پرستاران هم مربوط  ترين شرايط كاري، در شُرف بيكاري قرار گرفتهدر سختسخت و نفسگير 

شود. پيگيري  گيري پرداخت ميبه پرستاران شركتي است كه بخشي از حقوق و مزاياي آنها به شركت واسطه به كار
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جب شده تا بخشي از حق و حقوق اين پرستاران در هاي پشت پرده حكايت دارد كه موتماهيت اين شركتها هم از برخي ران
  شان برخورداري از برخي رانتها و روابط است.  دور باطلي به دست كساني بيفتد كه تنها مزيت

به گفته دبير كل خانه پرستار در حالي كه به ازاي هر هزار نفر بايد دست كم سه پرستار داشته باشيم و هم اكنون تنها 
ها براي پرستاران ما در باغ سبزي باز هزار پرستار بيكارند! از سوي ديگر ساير كشور ١٠٠چيزي حدود پرستار داريم،  ٥/١

هاي ديگر هم در باالترين اند تا پرستاران شاغل را به سمت و سوي خود جذب كنند؛ پرستاران ايراني شاغل در كشور كرده
  مهريهايي مواجهند. با بيدهند، اما در داخل  هاي كاري خدمات ارائه مياستاندارد

هزار پرستار بيكار داريم، در توجيه اين  ١٠٠در حال حاضر دستكم با توجه به اين كه  زهرا چيذري، آذر ١٤يكشنبه روز 
هزار كادر بهداشت  ٤٠آزموني براي استخدام  ٩٩بهمن سال  ٢٤«مي نويسد: مقدم شريفياز قول تعداد از پرستاران بيكار 

هزار پرستار شركت  ٧٠درصد؛ در اين آزمون  ١٣درصدشان پرستار باشند و بعد شد  ٨٠، ٧٠شد كه بنا بود و درمان برگزار 
شوند و يك تعداد  التحصيل مي هاي پرستاري فارغ التحصيلي كه هر سال از دانشكده هزار فارغ ١٢داشتند به اضافه 

هزار نفر است مجموع اينها  ٢٠كنند و آمارشان بيش از  نمي پرستار بيكاري كه در مشاغل ديگر فعالند يا به هر دليلي كار
هزار پرستار بيكار داريم و از سوي ديگر نياز به كار داريم؛  ١٠٠شود. بنابراين از يك سو دستكم  نفر مي هزار ١٠٠حداقل 

 »شود بايد سيستم وزارت بهداشت پاسخگو باشد.حاال چرا مشكل حل نمي

  
 ار پرستار مهاجرت كردندهز ٨تا  ٥سال اول كرونا 

در نشست خبري به مناسبت فرارسيدن هفته آذر  ١٦سه شنبه روز  رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري تهران
پرستاري، با تبريك روز دانشجو، تاكيد كرد: حرفه پرستاري از دو سال گذشته به واسطه ماهيت مراقبت مطلوب بيش از 

 پيش پررنگ شد.

صله دو ساله پرستاران تالشها معطوف به بهترين خدمات به شهروندان بود. بايد حتما شهروندان بهترين او افزود: در فا
مراقبت و باالترين كيفيت را دريافت كنند. 
اگر به عنوان نظام صنفي درخواستي مطرح 
مي كنيم، فقط نگران شخص پرستار 
مشغول به كار نيستيم بلكه نگران مردمي 

ايد از آنها مراقبت هستيم كه پرستاران ب
  كنند.

رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري 
تهران تاكيد كرد: به دليل كمبود پرستار 
روش مناسب مراقبتي به واسطه كمبود 

افتد. منزلت اجتماعي پرستاران  اتفاق نمي
بايد رعايت شود. آنها در معرض خشونتهاي 

شود و آسيبهاي رواني  كالمي و فيزيكي مي
آورد.  براي پرستاران به همراه مي و جسمي

شوند و  پرستاران فرسودگي شغلي دچار مي
 سال سابقه ديگر نمي تواند خدمت كند. ٢٠دوران كوتاه خدمت را خواهيم داشت و بعد از  
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ي او افزود: به دليل بعضي سياستهاي غلط مهاجرت فزاينده اي در پرستاري بوديم. چون استخدام نمي شوند و امنيت شغل
كشورهاي برتر هستيم  ١٠ندارند. در كشورهاي مجاور و اروپا مي دانند از لحاظ توانمندي علمي حرفه اي و مهارتي جزو 

 كنند.پرستاران را با درآمد مكفي و امكانات رفاهي بسيار جذب مي

تاران داشتيم. آمار وحشتناكي از مهاجرت پرس ١٩-: در شش ماه تا يك سال اول شيوع بيماري كوويدتاكيد كرداو 
نفر  ٥٠٠نفر در ماه بود اما اين آمار به ماهانه  ٥صالحيت پرستاران براي حرفه پرستاران در خارج كشور در سالهاي گذشته 

به نظر من حدود . پرستار فقط از تهران مهاجرت كردند ٢٥٠باشند يعني ماهانه  درصد مهاجرت كرده ٥٠در ماه رسيد. اگر 
  كشور مهاجرت كردند. هزار پرستار از ٨تا  ٥

 ينفر از سازمان نظام پرستار١٢٥٠حداقل  ٩٩در سالپيرامون مهاجرت پرستاران گفت؛ وزارت بهداشت  يمعاون پرستار
تا  ١,٥ نيباشد و اگر تخم شتريعدد ب نيا شود يزده م ني) كردند، البته تخمنگيمهاجرت (گوداستند يدرخواست برا

كه  يدانشكده پرستار ٣٠گفت كه معادل  طورنيا توانيم م،يرينفر در نظر بگ١٥٠٠را  انهيم اگرو  ميرا داشته باش يبرابر٢
  نظام سالمت است. يبرا يزنگ خطر نيو ا ميمهاجرت دار كنند،يم تيرا ترب يانسان يروين

  
  كادر سالمت كشور غم نان دارد

محمد حسين پور رييس خانه پرستار 
 «گفت:آذر  ١٧در روز چهارشنبه گيالن 

مهمترين مطالبه جامعه پرستاري اجراي 
. قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري است

قول اجراي اين قانون از سوي سازمان نظام 
پرستاري براي روز پرستار داده شده است 
ولي متاسفانه تا االن اين قانون اجرا نشده 
است. جامعه پرستاري منتظر است آيا اين 

ار اجرا قانون به طور صحيح در روز پرست
 مي شود يا خير.

« وي درباره معوقات جامعه پرستاري گفت:
جامعه پرستاري در كل كشور معوقات بر 
زمين مانده دارند در برخي دانشگاهها 
معوقات پرستاران حتي به ده ماه تا يك 
سال مي رسد، البته برخي از دانشگاهها در 

 شرايط كرونا توانستند معوقات را تسويه كنند.

پرستاران به دليل شرايط سخت و ماهيت كار نمي توانند شغل « غم نان دارد، افزود: ان اينكه كادر سالمت كشوروي با بي
دوم يا سوم داشته باشند و عمدتا كار پرستاران به بيمارستانها ختم مي شود. پرداخت فوق العاده خاص باعث مي شود 

 احكام حقوقي پرستاران رشد پيدا كند.

دولت فكر مي كند پرداختيها به وزارت بهداشت، « قوق هاي نجومي برخي مديران وزارت بهداشت گفت:وي با اشاره به ح
ني را داريم اپرداختيهاي حقوق بدنه كادر سالمت است در صورتي كه چنين نيست. در وزارت بهداشت مديران و متخصص
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ر روي دوش پرستاران شركتي بود كادري كه كه كارانه هاي ميليوني دريافت مي كنند. در دوران كرونا بيشتر زحمات ب
ميليون توماني را در نظر بگيريد يك پرستار شركتي حقوق زير خط  ١١حقوق ناچيزي دريافت مي كنند و اگر خط فقر 

  فقر مي گيرد.
 

 بيماران روانپزشكي فرسودگي جسمي و روحي پرستارانِ

در بيان سختي مضاعف كار پرستاران در ، ستان روانپزشكي رازيعليرضا معماري، سوپروايزر باليني بيمار، آذر ٢٧شنبه روز 
: پرستاري در بخشهاي روان، فرسودگي شغلي زيادي دارد، به عالوه در معرض انواع صدمات و گفت بيمارستان روانپزشكي،

سيب پذير آسيبهاي جسمي و رواني ناشي از تحريكات و بي قراري بيماران هستند و در درازمدت، خود نيز فرسوده و آ
وي شرايط بيماران بخشهاي روان را در مقايسه با بيماران بخشهاي عادي بيمارستانها، بسيار متفاوت ذكر كرد و  شوند.مي

طوري كه ه اظهار داشت: تفاوت شرايط بيماران بخشهاي روان، سختي كار پرستاران اين بخشها را دو چندان كرده است، ب
، بي قراري و پرخاشگري هستند و اكثر آنان به خود، ديگران و حتي پرستاران و مراقبان بيماران روان، اغلب دچار ناآرامي

 كنند. ا، آسيب جسمي و رواني وارد ميهدر بخش

سوپروايزر باليني بيمارستان روانپزشكي رازي همچنين گفت: اين بيماران اغلب به علت ماهيت بيماري خود، به ايستگاه 
بيشتر وقت خود را به جاي روي تخت بودن، در جلو و در كنار ايستگاه پرستاري و پرستاران كنند و  پرستاري مراجعه مي

 گذرانند. مي

  
  هزار پرستار دچار عوارض طوالني و فرسايشي كرونا هستند ٩

كرونا  يشيو فرسا يهزار پرستار دچار عوارض طوالن ٩كرونا در كالن شهر تهران گفت:  تيريمد اتيسركرده ستاد عمل
اند اما همچنان با عوارض را پشت سر گذاشته  يماريكه به ظاهر ب يكرد، كسان يدگيبه مشكالت آنان رس ديند و باهست

آغاز كرونا  يهزار پرستار از روزها١٤٥از  شياظهار داشت: ب» مهر و صبر«در برنامه  يو .كنند يآن دست و پنجه نرم م
 يذاتاً شغل سخت ياضافه كرد: پرستار او .اند كرده رانيملت ا ميهم تقد ديشه ١٥٥اند و مبتال شده  يماريب نيتاكنون به ا

دارند، آنان همچنان در صحنه  ياديز يقشر صورت گرفته و مشكالت صنف نيكه با ا هاينامهربان ياست و با وجود برخ
 اند.هستند و مردم را تنها نگذاشته 

  
  يپرستار انيپرستاران و دانشجو هيخشونت عل شيافزا

مطالعه در استان  نيكردند. ا يرا بررس يپرستار انيدانشجو مورد در يخشونت شغل زانيم يا با انجام مطالعه ژوهشگرانپ
 ني. بر اديآي به شمار م رانيا يمارستانهايدر ب يكيزيو ف يكالم يخشونتها نهيانجام شد و از اندك مطالعات در زم الميا

 يكيزيدرصد و خشونت ف ٧٧حدود  يخشونت كالم زانيم درصد است. ٤٠از  شيخشونت در محل كار ب يكل زانياساس م
  و پرستاران بودند. مارانيبستگان ب ماران،يب ان،يدانشجو هيمنابع خشونت عل نيتر. مهمستدرصد ا ١٨حدود 

 

  بر اثر ابتال به كرونا  يخوزستان پزشكجانباختن 
بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از  يپزشك مدافع سالمت خوزستان يبانو، آذر ٢٠شنبه روز 

بعد از چند روز تحمل رنج  يسركار خانم مژگان فرخ پ ،يهوشيدست داد. پزشك متخصص ب
  .درگذشت ١٩دياز ابتال به كوو يناش
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  ي و بيماران تاالسميكادر درمان ياعتراض يحركتها
  

 تجمع بيماران تاالسمي در شيراز

بيماران تاالسمي مقابل ساختمان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان فارس  آذر، شماري از ١روز دوشنبه 

تجمع در اعتراض به سياستهاي دارويي وزارت بهداشت در تامين نكردن داروي آهن زدا اين  .واقع در شيراز تجمع كردند
 .ضيح متوليان اين وزارتخانه شدندصورت گرفت و معترضان عليه مسئوالن وزارت بهداشت شعار سر دادند و خواستار تو

ماه از نبود دارو هيچ  ٦ن وزارت بهداشت بعد از گذشت رييس انجمن تاالسمي استان فارس در اين تجمع گفت: مسئوال
 .جواب قانع كننده اي نمي دهند و خواست بيماران متقاضي داروهاي آهن زداي اصلي را بي منطق و نامعلوم مي دانند

  
 سمي در زاهدانتجمع بيماران تاال

شان، مقابل ساختمان ستاد مطالبات  به رسيدگي عدم به اعتراض در تاالسمي، بيماران از تعدادي آذر، ٣روز چهارشنبه 
به گفته تجمع كنندگان، به دنبال پايين آمدن  .مركزي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، دست به تجمع اعتراضي زدند

از اين شهروندان به لحاظ سالمت متحمل لطمه هايي شده اند. آنها خواستار حذف  كيفيت دارو بيماران تاالسمي، بسياري
 .هستند» جدنيو«و » دسفرال«داروهاي بي كيفيت موجود در بازار و عرضه نمونه هاي خارجي و با كيفيت مانند 

 .مع سر دادندرا در جريان اين تج” ما اعتراض داريم، دارو نياز داريم“شهروندان معترض شعارهايي از قبيل 

  
 تجمع پزشكان و فارغ التحصيالن پزشكي در يزد

آذر، جمعي از پزشكان و فارغ التحصيالن پزشكي بخش دولتي كه در حال گذراندن طرح خود هستند، در  ٤روز پنجشنبه 
با  يكي از پزشكان معترض .شان، مقابل ساختمان علوم پزشكي يزد تجمع كردند اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
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: سقف حقوق گفتبيان اينكه طرح پلكاني و مالياتهاي سنگين سبب شده تا بخش زيادي از حقوق آنان پرداخت نشود، 
 .ميليون تومان برسد، ادامه كاركردمان رايگان خواهد بود ٦٠براي پزشكان قرار داده شده و اگر حقوقمان به 

  
 تجمع پرستاران و كاركنان وزارت بهداشت كشور

شان،  آذر ، جمعي از پرستاران و كاركنان وزارت بهداشت كشور، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات ٦روز شنبه 
، ”العاده خاص طرح برقراري فوق“اين شهروندان عدم اجراي  .مقابل ساختمان برنامه بودجه واقع در تهران، تجمع كردند

طرح  .از داليل برگزاري اين تجمع عنوان كردند تبديل وضعيت نيروها، حذف ماليات و همچنين افزايش حقوق را
سال طرح مذكور به اجرا گذاشته نشده  ٧در مجلس تصويب شد، با اين حال طي اين  ٩٣، سال ١٦بند ” العاده خاصفوق“

 .است

  
 در تهران SMA هاي كودكان مبتال به بيماري تجمع خانواده

براي چهارمين روز متوالي مقابل ساختمان  SMA ن مبتال به بيماريهاي كودكا آذر، گروهي از خانواده ١٠روز چهارشنبه 
با در دست داشتن پالكاردهايي خواستار واردات داروي اين بيماران  معترض شهروندان .مجلس، دست به تجمع زدند

دند: تجمع كنندگان عنوان كر .شدند. رسيدگي به مشكالت درماني موجود، از ديگر مطالبات اين تجمع كنندگان است
يا آتروفي عضالني نخاعي، نوعي بيماري ژنتيكي  SMA الزم به ذكر است .”جا ايستاده ايمخوريم تا دارو را نياريد، همينقسم مي“

 .است كه با ضعيف شدن عضالت موجب مشكالت حركتي مي شود كه نبود دارو منجر به تشديد اين بيماري خواهد شد

  
  در تهران يسممبتال به تاال مارانيب يتجمع اعتراض

در  ياسالم يبرابر وزارت بهداشت جمهور شاني ها و خانواده يمبتال به تاالسم مارانياز ب يشمار، آذر ٢٨ كشنبهروز ي
اعالم كنند  خواهندي كه هست م يمتيهر ق بهمعترضان گفتند؛  برگزار كردند. ياعتراض يدارو، تجمع ياياعتراض به ماف

فكر ه ب آنها. فروش برساننده خودشان را ب يما رو قطع كنن و دارو يخارج يكه دارو هيدارو معادل نمونه خارج نيكه ا
  .خودشان هستند يها هيآنها فقط نگران سرما ستند،يما ن ندهيبه فكر آ ستند،يما ن يسالمت

  
  تجمع پرستاران بيمارستان خميني تهران 

، درباره تجمع پرستاران ضمن اعالم خبر نه حكومتييك رسادبيركل خانه پرستار در گفتگو با ، آذر ٣٠به دوشنروز 
سال پيش است با  ٥٠اش كه مربوط به  بيمارستان به دليل قديمي بودن چارت كارياين اعتراض گفت: اين جزئيات 

وي با اشاره به اينكه با توسعه بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي نياز بيماران  كمبود پرسنل پرستاري مواجه  شده است.
برابر شده است، افزود: از همين رو كمبود پرسنل در بيمارستان خميني به علت دارا بودن  ٣تا  ٢اقبتهاي پرستاري به مر

  تر است.بخشهاي تخصصي و غير تخصصي نسبت به مراكز درماني ديگر حاد

ر پرستاري، پرستاران در دبيركل خانه پرستار افزود: در قوانين پرستاري تاكيد شده است به دليل سخت و زيان بار بودن كا
 محيط كمتر باشند از همين رو اضافه كاري اجباري به پرستاران با اين قوانين مغاير است.

  
 يشورا پيام خبر،، ايرنا، سالمت نيوز، فارس، مهرايسنا،  ، ايلنا،(منابع مورد استفاده در تهيه اين مجموعه: خانه پرستار 

 )رانيبازنشستگان ا
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 )١٤٠٠ذر چالشهای معلمان (آ 

 فرنگيس بايقره

 لطيف روزيخواه به هفت ماه حبس تعزيري محكوم شد

لطيف روزيخواه، معلم بازنشسته و فعال صنفي معلمان ساكن جلفا، توسط دادگاه انقالب اين شهرستان به هفت ماه حبس 
به اتهامات انتسابي در  تعزيري محكوم شد. پيشتر طي ابالغيه اي از آقاي روزيخواه، خواسته شده بود تا جهت رسيدگي

 آبان در اين شعبه حاضر شود. ١٩تاريخ 

” تبليغ عليه نظام“شهرستان جلفا صادر و ابالغ شده است، آقاي روزيخواه از بابت اتهام  بر اساس حكمي كه توسط بيدادگاه
 به هفت ماه حبس تعزيري، محكوم شده است.

 
 ن در سقزگزارشي از بازداشت آمانج اميني، فعال صنفي معلما

آذر، به اداره اطالعات اين شهر احضار و پس از ساعاتي  ٢٠آمانج اميني، فعال صنفي معلمان ساكن سقز، روز شنبه 
بازداشت و بازجويي، آزاد شد. به گفته يك منبع مطلع، آقاي اميني در جريان بازداشت مورد بي احترامي و ضرب و شتم 

 معلم و عضو انجمن صنفي معلمان سقز و زيويه است.آمانج اميني،  ماموران قرار گرفته است.

 
 رسول بداقي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

رسول بداقي، بازرس كانون صنفي معلمان و عضو شوراي 
آذر،  ٢٠هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان، روز شنبه 

توسط نيروهاي امنيتي در منزل شخصي خود بازداشت 
 شد.

ضرب و شتم وي توسط ماموران  بازداشت آقاي بداقي با
همراه بوده و ماموران به او اجازه پوشيدن لباس مناسب 
ندادند. ماموران در زمان بازداشت تمامي وسايل ارتباطي 

 آقاي بداقي و نيز تلفن همراه همسرش را ضبط كرده و با خود بردند.

، از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطالعات آذر، آقاي بداقي در تنها تماس تلفني خود پس از بازداشت ٢٦روز جمعه 
دانم كجا هستم اما به من گفته نمي"زندان اوين خبر داد. او در اين تماس تلفني اظهار داشته است:  ٢٠٩موسوم به بند 

 "است. ٢٠٩اند، 

 

 حركتهاي اعتراضي معلمان

 
 اعتصاب و تجمع معلمان و آموزگاران در استانهاي مختلف

، معلمان و آموزگاران در استانهاي ١٤٠٠آذر  ٩به شنروز سه 
كهكيلويه و بويراحمد، فارس، قم و خوزستان دست به اعتصاب 

 زده و مقابل ادارات آموزش و پرورش اين استانها تجمع كردند.

تجمع اين معلمان در اعتراض به عدم اجراي رتبه بندي و 
 همسان سازي، صورت گرفته است.

شماري از معلمان استان قم، براي دومين  آذر، ١٠روز چهارشنبه 
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تجمع اين معلمان در اعتراض  .روز متوالي در مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان، دست به تجمع زدند
 .به عدم اجراي رتبه بندي و همسان سازي صورت گرفته است

 
 اعتصاب و تجمع معلمان و آموزگاران در استان هاي مختلف

آذر، معلمان و آموزگاران در استان هاي  ٩شنبه روز سه
كهكيلويه و بويراحمد، فارس، قم و خوزستان دست به 
اعتصاب زده و در مقابل ادارات آموزش و پرورش اين استان 

 ها تجمع كردند.

هاي صنفي به گزارش كانال شوراي هماهنگي تشكل
فرهنگيان ايران، تجمع اين معلمان در اعتراض به عدم 

 ي رتبه بندي و همسانسازي، صورت گرفته است.اجرا

بندي در مجلس و با نزديك شدن به زمان بررسي رتبه
هزار  ١٢,٥است دولت تنها اظهارات قاليباف كه گفته 

بندي اختصاص خواهد داد و ميليارد تومان بودجه براي رتبه
در صورت تصويب اين ميزان براي شش ماهه دوم يعني از 

ا خواهد بود. در برخي استانها معلمان اول مهر قابل اجر
 دست به تحصن زدند و از رفتن به كالسها خودداري نمودند.

  

 خرامه” حضرت خديجه“شيراز و ” خاكره“اعتصاب معلمان مدارس 

حضرت “شيراز و همچنين دبيران دبيرستان  ١واقع در ناحيه ” خاكره“آذر، شماري از معلمان مدرسه  ١٠روز چهارشنبه 
 واقع در شهرستان خرامه، به صورت جداگانه دست به اعتصاب زدند. ”خديجه

 عدم اجراي رتبه بندي و همسان سازي حقوق، از مطالبات معلمان معترض به شمار مي رود.

 
 شهر ٧٤تجمع سراسري معلمان دستكم در 

آذر، به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي  ١١روز پنجشنبه 
معلمان و فرهنگيان تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، 

شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله 
بيد، ممسني، اصفهان، يزد، كرمانشاه، شيراز، كازرون، خرم

آباد، پلدختر، اليگودرز، نورآباد لرستان، ويسيان، خرم
دوآب، قم، اهواز، ايذه، بهبهان، دژ، مياندورود، شاهين

شت، شهركرد، انديمشك، جايزان، گتوند، ياسوج، دهد
كرمان، زاهدان، مشهد، بجنورد، شيروان، قزوين، رشت، 
تبريز، اردبيل، سقز، مريوان، سنندج، ديواندره، آمل، 
سعدآباد، بوكان، شاهرود، باغلمك، ساري، اراك، بروجرد، 

 شهر سمنان، همدان،سميرم، خميني شهر، بوشهر، مهدي 
تربت  گرگان، استهبان، بيجار، جلفا، زنجان، المرد،

حيدريه، اروميه، فيروزآباد، قيروكارزين، بندر كنگان، 
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دزفول، جهرم، ايالم، خرامه، اميديه، مالير، شهرضا، گچساران، شهربابك مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي 
طالبات شان خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس، در اعتراض به عدم رسيدگي به م

 دست به تجمع اعتراضي زدند.

معيشت، منزلت، “، ”معلم زنداني آزاد بايد گردد“معلمان و فرهنگيان معترض در اين گردهمآييها شعارهايي از قبيل 
معلم “، ”سالمت، حق مسلم ماست
هرگز “، ”داد بزن، حَقِت را فرياد بزن

، ”نديده ملتي ، اين همه بي عدالتي
ها  ، حاصل وعدهبا اين همه هياهو“

خواسته هر فرهنگي، اجراي “، ”كو
هاي دروغين وعده“و ” بندي رتبه

ديگر اثر ندارد، تجمع و اعتراض 
مجلس خيانت “، ”بازهم ادامه دارد

اجراي “، ”نكن، دولت حمايت نكن
و ” بندي ، بدون قيد و بنديرتبه 

” معلم به پا خيز، براي رفع تبعيض“
 را سر دادند.

ن تجمعها، معلمان و در جريان اي
فرهنگيان استان گلستان با 
پوشاندن يك چشم خود، با 
معترضان مجروح خيزش هفته 
گذشته اصفهان اعالم همبستگي 

 كردند.

 
 قطعنامه پاياني تجمع سراسري فرهنگيان ايران

 ٢٠٢١دسامبر  ٢ - ١٤٠٠آذر  ١١پنجشنبه 

 مردم آگاه، فرهنگيان شريف ايران 

اطر مديريت ناكارآمد و غيرپاسخگو در بحرانهاي مختلف طبيعي، زيست محيطي، روحي و رواني ، امروز كشور ما ، به خ
است.  تر شده زندگي بر مردم تنگ  ِاخالقي ، اقتصادي ، اجتماعي، سياسي، آموزشي ، بهداشتي گرفتار آمده و عرصه

كشند كه دست شان از منابع قدرت و وش مي مردمي بر د بركسي پوشيده نيست ، كه پيامد ابر بحرانهاي موجود را توده
 ثروت كوتاه است.

گمان ابر بحرانهاي ياد شده نتيجه عملكرد حاكميتي است كه جان و مال و زندگي مردم و نسلهاي آينده را ابزار آزمون  بي
 است. بازيهاي خود قرار داده  و خطاي سياست

اي از عملكرد  بر اقشار گوناكون و سركوب مطالبات مردم ، نمونه بحران آب و تخريب محيط زيست و تحميل فقر و فالكت
 مديريت چپاولگرانه ايست كه امروز دامن كشور را گرفته است.

نيك مي دانيم ، كه قرباني اين شرايط دهشتناك، همهِ اقشار مردم از جمله، كودكان، جوانان، زنان، كارگران، فرهنگيان، 
 ، نويسندگان و ساير اقشار مولد جامعه، حتي نسلهاي آينده است.دانشجويان، هنرمندان، كشاورزان
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سال است كه بخشهاي گوناگون فرهنگيان به ويژه بازنشستگان، چشم اميدشان براي  ١٤در چنين شرايط بحراني، بيش از 
اد كرده، اما   مردم سوگند وفاداري و خدمت به ملت ي ِيك زندگي نسبي به دست دولت و مجلسي است كه به نام نماينده

 بيشترين خيانتها را در حق مردم روا مي دارند.

 تدبيرند.اي نان گروگان حاكمان بي با افسوس بسيار بايد گفت: مردم ايران امروز به بهاي لقمه 

سال است كه فرهنگيان شاغل و بازنشسته ، به اميد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و گشايشي در  ١٤بيش از 
روزگار مي گذرانند، اما هرروز بيش از پيش اميدشان به نااميدي مي گرايد و اينك بعد از ماهها تبليغات زندگي خود 

علمي) و  هيات شاغالن (هشتاد درصدحقوقبندي دروغين در مورد بهبود معيشت معلمان، شاهد آن هستيم كه طرح رتبه 
 شود. وري) توسط دولت و مجلس سالخي ميبر قانون مديريت خدمات كش بازنشستگان (مبتني همسانسازي

فرهنگيان ايران در قالب شوراي هماهنگي و نيروهاي خود جوش با حضور گسترده و مسالمت آميز در صدها شهر كشور از 
 .مجلس خواستار رسيدگي به اوضاع معيشت خود و بهبود كيفيت آموزش و پرورش شده اند دولت و

اند امروز بزرگترين قانون شكنان هستند. در تازه ترين واكنش به كه قوانين را وضع كرده با افسوس فراوان بايد گفت آنان 
اين قانون شكنيها و ابر بحرانهايي كه كشور را به سمت ويراني مي كشد، روز نهم آذر جمعي كثيري  از فرهنگيان كشور در 

د، قزوين و ديگر شهرها به طور خودجوش پا به استانهاي مختلف از جمله قم ، خوزستان ، فارس ، كهگيلويه و بويراحم
 ميدان نهادند و كالسهاي درس را تعطيل كردند و نشان دادند كه در برابر اين همه ستم سكوت نخواهند كرد.

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ضمن حمايت از اعتراضات صنفي بدنهِ معلمان، به دولت و مجلس 
اني كه قانون مديريت خدمات كشوري، به ويژه نظام همسانسازي حقوق بازنشستگان و طرح رتبه هشدار مي دهد، تا زم

بندي شاغالن، همانطور كه در مُرّ قانون آمده است، به اجرا درنيايد، در روزهاي آينده همچنان اعتراضات را به اشكال 
ل قانوني اعتراض، در سراسر كشور تا رسيدن به گوناگون از جمله تحصن، تجمع، راهپيمايي، تعطيلي كالسها و ساير اشكا

 خواسته هاي قانوني، در فراخوانهاي پي در پي ادامه خواهد داد. 

هاي گذشته  يادآوري مي شود عواقب هرگونه پيشامد ، برعهدهِ كساني خواهد بود، كه فرهنگ و فرهنگيان را در طول دهه
 به بازي گرفته اند. 

 فرهنگيان ايران شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي
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 تجمع معلمان خريد خدمات در اصفهان و فم

آذر، شماري از معلمان و فرهنگيان استان قم و جمعي از معلمان خريد  ١٨آذر و روز پنجشنبه  ١٧طي روز چهار شنبه  
ر رسيدگي خدمات استان اصفهان در مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استانها در تجمعاتي اعتراضي خواستا

 به مطالبات شان شدند.

هزار نيرو مشغول به فعاليت  ٣يكي از اين معلمان معترض گفت: ما نيروهاي خريد خدمات هستيم كه در اصفهان حدود 
اند و اين روز بيمه در نظر گرفته١٥هستيم.وي گفت: براساس بخشنامه ارسال شده براي ما حقوق يك ميليون تومان با 

 گذران زندگي را نمي دهد. ميزان دريافتي كفاف

 
 تحصن و تجمع سراسري سه روزه معلمان در شهرهاي مختلف كشور

به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي  آذر، ٢٠روز شنبه 
صنفي فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان در اراك، اروميه، 

، ايذه، آبادغرب، اسالمشهر، اصفهان، اقليد، اليگودرز، اميديه، اهوازاسالم
ايرانشهر، ايالم، آباده، آبكنار، باغلمك، بافت كرمان، بافق، بانه، بجنورد، 
برازجان، بروجرد، بندرانزلي، بندرعباس، بهار، همدان، بهارستان، 

زهرا، بيجار، بيرجند، پلدختر، پيرانشهر، تبريز، بهبهان، بوشهر، بوئين
آباد، بيد، خرم تهران، جايزان، جلفا، جوانرود، جيرفت، چاروسا، خرم

شهر، درود، دشتستان، دهدشت، ديواندره، رشت، روستاي ديل خميني
دشت، ساري، سرچهان فارس، مركز بويراحمد گرمسيري، زاهدان، زرين

سرو آباد، سروستان، سقز، سلسله و دلفان، سميرم، سنندج، سوق، 
سيريك، شاهرود، شاهين شهر، شهرضا، شهركرد، شيراز، فريدونكنار، 

گنج، قم، قيروكارزين، كاشان، قروه، قزوين، قشم، قلعهوزآباد، فير
چنار، كامياران، كرج، كرمان، كرمانشاه، كلمه، كهمره نودان فارس، كوه

گتوند، گچساران، گرگان، گناوه، الهيجان، مرودشت، مريوان، مشهد، 
شهر، ياسوج، يزد در اعتراض به عدم رسيدگي  آباد، نورآبادممسني، هاديشهر، مهريز، مياندرود، ميناب، نجفمالير، مهدي

 به مطالباتشان دست به تحصن زده و از حضور در كالس درس امتناع كردند.

” ، ”قانون اساسي ٣٠اجراي اصل “، ”نه به پولي سازي مدارس“، ”آموزش رايگان“هايي مانند معلمان در اين روز نيز نوشته
معيشت، “، ”معلم ميميرد ذلت نميپذيرد“، ”به پا خيز براي رفع تبعض معلم“، ”نه تسليم نه سازش رتبه بدون كاهش

، ”اجراي كامل رتبه بنديبدون فريب و دروغ“، ”اجراي كامل همسان سازي حق مسلم ماست“، ”منزلت حق مسلم ماست
 در دست داشتند. …و ” نه به تبعيض“

مدارس مختلف كشور از جمله در سنندج، كرج،  براي دومين روز متوالي معلمان و فرهنگيان در آذر، ٢١روز يكشنبه 
شهر، زرين دشت، قزوين، جهرم، مريوان، سقز، سروآباد، اسالمشهر، يزد، قشم، نورآباد ممسني، فراشبند، كرمان، خميني

 كالچاي، تهران، كرمانشاه، همدان، آمل، اسالم آباد غرب، اروميه، ساري، زنجان، شهربابك، فريدونكنار، شيراز، تبريز،
دژ، زرين شهر، بيجار، شهركرد، فرخشهر، چگني، بابل، اراك، ميالجرد، خنداب، بندرعباس، اردبيل، بروجرد، قم، شاهين

بانه، دهدشت، تكاب، مياندوآب، اهواز، رامهرمز، ديواندره، البرز (در استان قزوين)، محمدشهر، الهيجان، بوكان، مهريز، 
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ان، درگزين، اللجين، گراش، مشهد، آوج، رزن، فيروزآباد، بويين زهرا، آبيك، جلفا، ايذه، روانسر، تربت حيدريه، شادگ
 سردشت و بافت در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشان دست به تحصن زده و از ادامه روند تدريس امتناع كردند.

يزد، دهدشت، سقز، بابل،  معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف كشور از جمله در آذر، ٢٢روز دوشنبه 
ليكك، ايذه، شيراز، لردگان، جوانرود، مالير، دورود، ازنا، بوكان، اراك، گچساران، انديمشك، عالمرودشت، باغ بهاران، 

بهبهان، خرم آباد، مريوان، بيجار، 
دزفول، ماهشهر، شوش دانيال، 
المرد، تاكستان، چرام، ياسوج، 
آبادان، كامياران، خنج، شوشتر، 

رامام خميني، سجاس، شهربابك، بند
لنده، ديواندره، زنجان، كرمانشاه، 

مياندوآب، بانه، كنگان، مهر، 
آغاجاري، خميني شهر، قروه، 
ممسني، بيرجند، اروميه، اهواز، 

ن، آمل، اليگودرز، سنندج، اسالم آباد غرب، همدان، قزوين، بوشهر، بجنورد، تبريز، قم، كرمان، جلفا، ملكاسمنان، گناوه، 
رشت، مشهد، اصفهان، كرج، كرخه، اللي، اوز، ايالم، ساري، بندرعباس، شهركرد، مهريز، قشم، آبكنار، سميرم، الهيجان، 
شاهين شهر، سرچهان، بافت، بهار، اقليد، مرودشت، دشتستان، ارسنجان، خرم بيد، قيروكارزين، جيرفت، بافق، باغملك، 

نار، كوه چنار، هادي شهر، مياندرود، فيروزآباد، كلمه، سوق، فريدونك
برازجان، ايرانشهر، نجف آباد، سروستان، بوئين زهرا، زرين شهر، آباده، 
مهدي شهر، گتوند، جايزان، اميديه، چاروسا، پيرانشهر، بندر انزلي، 
سرو آباد، قلعه گنج، اسالمشهر، پلدختر، سلسله، دلفان، بروجرد، 

، زاهدان، كاشان، نودان، ميناب، سيريك، گرگان، شاهرود، شهرضا
اردبيل، اللجين، شادگان، كالچاي، مرند، تيران و كرون، ديشموك، 
گلپايگان، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و 
معلمان ساكن در استان هاي تهران و البرز در مقابل ساختمان 
مجلس شوراي اسالمي در تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به 

 ان دست به تجمعات اعتراضي زدند.مطالباتش

تجمع امروز معلمان و فرهنگيان تهران و البرز مقابل ساختمان 
 مجلس در تهران، با حضور نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد.

همچنين در جريان اعتراضات سراسري معلمان، برخي از آموزگاران با 
دانش «نند در دست داشتن پالكاردهايي كه بر روي آنها عناويني ما

نسبت به سركوب » مسئول نابينايي دو چشم دانش آموز اصفهاني ما كيست«و » آموزم نابينا شد، جواب آب ساچمه نيست
 معترضين و تيراندازي به سوي مردم اصفهان اعتراض كردند.

بازداشتها و روزنامه حكومتي اعتماد با اشاره به تظاهرات گسترده معلمان نوشت: محور اين تظاهرات، اعتراض به 
بندي چنين موكول شدن اجراي اليحه رتبه آميز نيروهاي امنيتي با معلمان طي روزهاي گذشته و هم برخوردهاي توهين 

آموزان با معلمان اشاره كرد و نوشت: تصاوير بود. اين رسانه حكومتي به همراهي دانش ١٤٠١و همسانسازي حقوق به سال
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آموزاني كه پالكاردها و شان در برخي استانها داشت؛ دانش ا اعتراضات معلمان آموزان بحكايت از همراهي دانش 
 شان در دست داشتند.هايي در همراهي با معلمان معترض  نوشتهدست

 
 تجمع معلمان خريد خدمات در تهران

مقابل ساختمان  آذر، جمعي از معلمان خريد خدمات، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، ٢٤روز چهارشنبه 
 آموزش و پرورش تهران، دست به تجمع زدند.

 را سر دادند.» مشكل ما حل نشه، كالسها تعطيل مي شه«معلمان معترض شعارهايي از قبيل 

 

 تجمع معلمان و فرهنگيان استان همدان
آذر، شماري از معلمان و فرهنگيان استان همدان، در  ٢٥روز پنجشنبه 

بندي توسط مجلس، مقابل ساختمان يحه رتبهاعتراض به تصويب ناقص ال
 اداره كل آموزش و پرورش اين استان تجمع كردند.

معلمان با در دست داشتن پالكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود 
حقوق باالي خط فقر، حق معلم “، ” بندي، بدون سرهم بندي اجراي رتبه“

به تصويب ناقص ” گرددمعلم زنداني، آزاد بايد “و ” شاغل و بازنشسته است
همچنين در اين  بندي معلمان توسط مجلس اعتراض كردند.اليحه رتبه 

معلم به پا خيز، براي رفع “تجمع معلمان با سر داد شعارهايي از قبيل 
 خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.” تبعيض

بندي معلمان در مجلس شوراي اسالمي به روز گذشته جزئيات اليحه رتبه 
 صويب رسيد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد.ت

” سرهم بندي“در واكنش به تصويب اين اليحه محمد حبيبي، سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران، اين مصوبه را يك 
 خوانده و بر ادامه اعتراض و اعتصاب تاكيد كرد.

 
 تجمع معلمان خريد خدمت در اصفهان

لمان خريد خدمت اصفهان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان آذر، تعدادي از مع ٢٧روز شنبه 
 كل آموزش و پرورش اين استان، دست به تجمع زدند. اداره

روزي، نمي خوايم، نمي  ١٥روزي، حقوق  ١٦كار شبانه روزي، بيمه ي “معلمان معترض با سر دادن شعارهايي از قبيل 
 به مطالبات خود شدند. ، خواستار رسيدگي”خوايم!

 
 شهر ٩تجمع فرهنگيان دستكم در 

آذر، شماري از فرهنگيان شهرهاي آمل، خرم آباد، اصفهان، جوانرود، لردگان، مالير، مريوان، رامهرمز و  ٢٨روز يكشنبه 
 ساري مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرها دست به تجمع زدند.

 جراي طرح رتبه بندي و عدم اجراي طرح همسان سازي، صورت گرفته است.تجمع اين شهروندان در اعتراض به عدم ا

 
 

(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: كانال تلگرام شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، كانون صنفي 
  معلمان، ايلنا، هرانا، اتحاديه آزاد كارگران ايران)
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 )١٤٠٠ ذردانشگاه در ماهي كه گذشت (آ
 نژاد يعالم كامران

  اميرحسين مرادي هشدار دادالملل به خطر محكوميت علي يونسي و عفو بين

 هيانيآذر با انتشار ب ١الملل روز دوشنبه  نيسازمان عفو ب
 يدو دانشجو ،يمراد نيرحسيو ام يونسي يگفت، عل يا

محاكمه به  كيدر «در خطر محكوم شدن  ،يرانينخبه ا
آنها  هيسازمان اتهامات عل نيقرار دارند ا» شدت ناعادالنه

خواند و گفت اتهامات وارد شده مجازات  »يجعل«را 
 ٢٠٢٠ ليآور ١٠از  يرانيا يدو دانشجو نياعدام دارد. ا

زندان  ٢٠٩به طور خودسرانه و بدون محاكمه، در بند 
  .هستند نياو

كه ماموران وزارت  د،يگويالملل م نيعفو ب نيهمجن
مدت نگه داشته و مورد ضرب و جرح قرار داده  يطوالن يانفراد يسخت در سلولها طيدو دانشجو را در شرا نياطالعات ا

  .رنديبگ »ياعترافات اجبار«اند تا از آنها 
 
  

  هزار نفر دروغ است  ١٠پزشك به ازاي هر  ١٧,٨سرانه 
سيد مجيد حسيني استاد دانشگاه تهران 

افياي آذر با بيان اينكه م ٣روز چهارشنبه 
ي تهادهد ظرفي پزشكي اجازه نمي

پزشكي افزايش پيدا كند، اظهار كرد: اين 
هاي واهي مانند نداشتن  مافيا به بهانه

امكانات پزشكي، كمبود كالس، تحريف 
آمار و منكر شدن كمبود پزشك در 
كشور، تالش كرده تعداد سرانه پزشكان 

 .دارد و تا كنون در اين زمينه موفق بوده است كشور را كمتر از مغولستان، ارمنستان و سوريه نگه
 ١٠پزشك به ازاي هر  ١٧,٨وي درباره آمار متناقضي كه درباره سرانه پزشك در كشور وجود دارد خاطرنشان كرد: سرانه 

رانه اند نيز در س هزار نفر دروغ است؛ زيرا تعدادي از اين اساتيد بازنشسته هستند. از طرفي پزشكاني كه از كشور رفته
اند. در حال حاضر اگر به سايت نظام پزشكي مراجعه كنيد، مرحوم دكتر قريب نيز جزو پزشكان حساب  پزشكي لحاظ شده

 .اند اند، بازنشسته شده يا از كشور خارج شده كنند. اين در حالي است كه حجم زيادي از اين پزشكان فوت كرده مي
 .فعاليت نيستندحتي برخي از آنان در صنف پزشكي مشغول به 

استاد دانشگاه تهران درباره آمار واقعي تعداد پزشكان كشور گفت: سرانه واقعي پزشكاني كه در كشور مشغول به كار 
در نظر بگيريم باز هم تعداد  ١٢است. حتي اگر اين سرانه را  ١١,٨اند،  هستند كه بازنشسته نشده و مهاجرت نكرده

 پزشكان ما از سوريه كمتر است. 
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 نور اميدانشگاه پ يعلم أتيه ياعتصاب اعضا

حقوق و كسرِ  يهمسانساز يعدم اجرا اعتراض به ينور برا اميدانشگاه پ يعلم أتيه ياز اعضا يآذر، جمع ٧ كشنبهي روز
 كردند. يروز اعتصاب و از رفتن برسر كالس درس خوددار كي ،يحقوق شياز ف يمبلغ همسانساز

طرح  ن،يرياز سا يندگيبه نما يعلم أتيه ياز اعضا يمستمر تعداد يريگيذشته با تالش و پدو سال گ يكيگفتند: در  آنها
 يپزشك ريغ يعلم أتيمجموعه وزارت علوم با اعضا ه ريز يدانشگاهها يعلم أتيحقوق و دستمزد اعضا ه يهمسانساز

 . دش بيدر مجلس تصو يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

 يعلم أتياعضا ه يافتيكامل انجام نشد و همچنان در ير مجلس، در عمل همسانسازطرح د نيا بيوجود تصو با
 وزارت بهداشت است. ليذ يدانشگاهها يپزشك ريغ يعلم أتيه ياعضا يافتيوزارت علوم كمتر از در ليذ يِدانشگاهها

  
  "خون ارغوانها"زاده به اتهام خواندن سرود پرونده جديد ليال حسين

دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوميت ليال حسين زاده، فعال صنفي دانشجوي و بي ٣٦شعبه  آذر، ١٤روز يكشنبه 
سال حبس  ٥دادگاه انقالب تهران به بي ٢٨تاييد كرد. خانم حسين زاده پيشتر توسط شعبه  زنداني سياسي سابق را عيناً

به بهانه شركت در مراسم تولد محمد شريفي  بود. اين پرونده شدهتعزيري و دو سال منع فعاليت در فضاي مجازي محكوم 
از مصاديق اتهام اين زنداني ” خون ارغوانها“مقدم، درويش گنابادي زنداني، مقابل دانشگاه صنعتي شريف و سر دادن سرود 

  .سياسي سابق عنوان شده است
است قاضي ماشااهللا احمدزاده از دادگاه انقالب تهران به ريبي ٢٦، توسط شعبه ٩٦اسفندماه  ١٦خانم حسين زاده در تاريخ 

 ١به تحمل ” تبليغ عليه نظام“سال حبس تعزيري و از بابت اتهام  ٥به تحمل ” اجتماع و تباني عليه امنيت ملي“بابت اتهام 
 ٣محكوم شد. اين حكم در تاريخ ” ممنوعيت خروج از كشور“سال  ٢سال حبس تعزيري و به عنوان مجازات تكميلي 

ماه  ٣٠به ” اجتماع و تباني عليه امنيت ملي“دادگاه تجديد نظر استان تهران از بابت اتهام  ٣٦عبه توسط ش ٩٨تيرماه 
سال ممنوعيت  ٢به يك سال حبس تعزيري و همچنين مجازات تكميلي ” تبليغ عليه نظام“حبس تعزيري و از بابت اتهام 

ماه حبس تعزيري قابل اجرا  ٣٠سالمي، اشد مجازات، قانون مجازات ا ١٣٤از خروج از كشور تقليل يافت. به استناد ماده 
، توسط ماموران امنيتي در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداري در ٩٨مردادماه  ٦بود. خانم حسين زاده در تاريخ 

منتقل ماه حبس تعزيري خود به بند زنان زندان اوين  ٦سال و  ٢يكي از خانه هاي امن اطالعات سپاه جهت اجراي حكم 
  .شد

با اعمال بخشنامه در نهايت از بند زنان زندان اوين به مرخصي اعزام شده و  ٩٨اسفندماه  ٢١ليال حسين زاده در تاريخ 
 اخير قوه قضاييه و عدم تحمل كيفر آزاد شد.

 
   در مراسم روز دانشجو بافياز قال انيانتقاد دانشجو

مجلس، به  سيرئ باف،يروز دانشجو در تهران، از محمدباقر قال ژهيدر مراسم و ييتشكل دانشجو كيآذر،  ١٦دوشنبه  روز
خود را  فيتكل« شهيهم يبار برا كيانتقاد كرد و از او خواست  يو تيريتحت مد يهادر مجموعه  يليفام يانتصابها ليدل

  .«روشن كند انشيبا اطراف
 يبار برا كي«گفت:  بافينشست خطاب به قال نيدر ا ان،يدانشجو يجامعه اسالم هياتحاد ندهينما ،ينيحس رمحمديام

موجود در مورد انتصابات خود چه در  يها به شائبه ديخواه ينم اي. آديتان روشن كن انيخود را با اطراف فيتكل شهيهم
  «د؟يپاسخ ده يمجلس و چه در شهردار
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پا به عرصه وجود گذاشت، » رت و مناصبقد نديرفع انحصار از فرا«با شعار  ياسالم يافزود كه جمهور ييفعال دانشجو نيا
  .نكرده است يرييتغ» گذشته وبيمع يساختارها«اما 

در  يتيريمد يموفق به در دست گرفتن پستها رانيدر ا» دو دانشگاه خاص يكي يخروج«كه تنها  نيحال از ا نيدر ع يو
  .نگذاشت بينص يب »ياضافپاداش « افتيدر ليبه دل زيمجلس را ن ندگانيشوند انتقاد كرد و نما يكشور م

  
  دانشگاه شهركرد يپزشك انيدانشجو تجمع

زده  يدانشگاه دست به تجمع اعتراض نيدانشگاه شهركرد در محوطه ا يپزشك انياز دانشجو يآذر، شمار ١٦سه شنبه  روز
  .به مطالبات خود شدند يدگيو خواستار رس

  .در پرداخت حق كرونا و كارانه خود عنوان كردند ضيتجمع خود را اعتراض به اعمال تبع ليدل انيدانشجو نيا
  

 »كنيد. پاسخ انقالبي و قاطع از مردم دريافت مي« :رئيسيخطاب به 

آذر روز دانشجو در نخستين  ١٦شنبه ريف روز سهحسين بيات دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي ش محمد
ترين انتخابات طول تاريخ  حاصل غير رقابتي«ديدار ابراهيم رئيسي، با دانشجويان اين دانشگاه، رياست او بر دولت را 

 .دانست و نه مردم» نماينده حاكميت«توصيف كرد و او را » جمهوري اسالمي
صنعتي شريف در نطق خود، ابراهيم رئيسي را متهم كرد كه هر بخشي از دولت را دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه 

ترين كابينه  امنيتي«و در نهايت » به نماينده يكي از باندهاي فاسد و يا ناكارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش كرده«
 .است» جمهوري اسالمي را با انتصاب سرداران سپاه در تك تك مناصب دولتي تشكيل داده

داديد كو؟ آن رفع ستيزي كه وعده مي وي در ادامه خطاب به رئيسي گفت: در اين حاكميت سرتاپا يكدست، آن فساد
گفتيد، كو؟ آن رفاه و تأمين حداقل معيشت مردم، كو؟ آن آزادي و آن تضمين  كه مي عدالتيفاصله طبقاتي و مبارزه با بي

 »داديد، كجاست؟رفع تحريمهايتان چه شد؟ آن عزتي كه وعده ميحقوق همه مردم و زنان و دختران، كو؟ آن وعده 
ايم، پيام ملت را جز با مشتهاي گره  چطور انتظار داريم زماني كه تمام راههاي تنفس را بر جامعه بسته«آقاي بيات افزود: 

 كه از سركوب مردم تشنه گونه مطلعيد، همان ٩٨كرده بشنويم؟ جناب آقاي رئيسي حتما از جوي خون راه افتاده در آبان 
خوزستان و اصفهان مطلعيد. شما به ما بگوييد سركوب شديد اين اعتراضات جز به اين معناست كه حاكميت نه تنها 

 »گو با مردم را از دست داده بلكه اساسا پذيرفته است كه بايد به ضرب گلوله خود را حفظ نمايد؟ و توانايي گفت
دانيم كه اين هشدار را به  دانيم و الزم مي حاكميت مي ما شما را نماينده«در پايان گفت:  دبير انجمن اسالمي دانشجويان

حلي عقالني، مبتني بر تجربه و كارآمد ارائه ندهيد، از جانب  كنوني، راه شما بدهيم! اگر براي رهايي از وضعيت بحران زده
 ».فوري باشد اما حتما انقالبي و قاطع است مردم پاسخي دريافت خواهيد كرد كه شايد نه سريع و نه حتي

 
 زاده فعال دانشجويي بازداشت شد ليال حسين

در جريان سفر به شيراز  آذر ١٦شنبه زاده، فعال دانشجويي، روز سهليال حسين
» مامور امنيتي ١٥بيش از «بازداشت شد. بر اساس گزارشهايي كه تاكنون منتشر شده 

 .زاده كردند ناقدام به بازداشت خانم حسي
آذر از تاييد حكم پنج سال زندان  ١٤زاده، روز يكشنبه امير رئيسيان، وكيل ليال حسين

 .دادگاه تجديد نظر تهران خبر داده بودبي ٣٦اين فعال دانشجويي در شعبه 
» اندازي يك تجمع كوچك از دانشجويانراه«به گفته وكيل مدافع او، مصداق اين اتهام 

زاده در اين تجمع بوده است. در مراسم ياد شده كه براي تبريك نو حضور ليال حسي
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مقدم، دانشجو و درويش گنابادي زنداني، مقابل دانشگاه صنعتي شريف تشكيل  سالروز تولد و ياد كردن از محمد شريفي
 خوانده شد.» خون ارغوانها«شده بود سرود 

 
 …هام نيسترضا يونسي: اعترافات اجباري در زندان سند اثبات ات

همراه  اكنون به آذر، رضا يونسي، برادر علي يونسي از دانشجويان نخبه دانشگاه صنعتي شريف كه هم ١٨روز پنجشنبه 
، با انتشار يك رشته استوزارت اطالعات در زندان اوين در بازداشت  ٢٠٩اميرحسين مرادي در سلولهاي انفرادي بند 

كش  هاي وابسته به حكومت ترور و آدم جويان بازداشت شده، از سوي رسانهتوئيت، پخش اعترافات اجباري اين دانش
  .اسالمي را محكوم كردجمهوري 

سازي شكنجه دوست، تا تهديد به بازداشت اعضاي  شتم وحشيانه تا شبيه و از ضرب”: رضا يونسي در توئيتر خود نوشت
ن و بدون پنجره) تا عدم رسيدگي پزشكي، همگي از راههاي خانواده، تا انفرادي (در اتاقي با نور سفيد قوي هميشه روش

 ".شودبسيار يافت مي -رافت رحماني-رسيدن به اعتراف اجباري است كه در نظام 

بار  ١٠يك سري جمالت را ”سابق اين دو دانشجوي زنداني، عنوان كرد؛ همبندي ”مجتبى حسيني“وي در ادامه به نقل از 
روز همچنان از چشم علي به دليل ضرب  ١٠٠ات اجباري يك روز كامل طول كشيد، پس از دادند و ضبط اعتراف كات مي

توانم قبول كنم. به قول همبندي سابق، عجيب نيست  گفت؛ كاري كه نكردم را نمي شد، او ميو شتم، عفونت خارج مي
 را هم بپذيرند.  ”قتل امام حسين“ها، نه فقط اعتراف اجباري بلكه  كه افراد براي رهايي از شكنجه

در پي يورش وحشيانه مزدوران وزارت اطالعات در تهران  ١٣٩٩فرودين  ٢٩علي يونسي و اميرحسين مرادي؛ روز جمعه 
بازداشت شدند و پش از ضرب و شتم شديد به زندان اوين منتقل شدند. به گفته منابع نزديك به علي يونسي، در هنگام 

 .نه علي يونسي، پيشاني او را شكافتندجالد وزارت اطالعات به خا ١٢يورش 
  

  تجمع دانشجويان پيام نور مقابل سازمان مركزي دانشگاه
جمعي از دانشجويان مقطع 
كارشناسي ارشد دانشگاه 
پيام نور در اعتراض به 
حضوري شدن امتحانات 
پايان ترم اين مقطع، قبل از 

آذر، مقابل  ٢١ظهر يكشنبه 
سازمان مركزي دانشگاه 

تجمع كرده و  پيام نور
خواهان لغو امتحانات به 

 صورت حضوري شدند.
با  گفتند؛اين دانشجويان 

وجود اينكه وزير علوم در 
مورد نحوه برگزاري آزمون 

بندي در اين زمينه  دانشگاهها در زمان جهش جديدي از كرونا، اين اختيار را به دانشگاهها داده است تا بر اساس اولويت
نشگاه پيام نور به هيچ عنوان اين حرف را قبول نكرده و بر برگزاري آزمون به صورت حضوري تاكيد گيري كنند، دا تصميم

  و اصرار دارد.



 38

   .شد خسته دانشجو، ستم بسه و ظلم، دو  سه كمعترض شعار مي دادند: ي انيدانشجو
  

  اعتراض به تقسيم ناعادالنه بودجه تغذيه دانشگاهها
از تخصيص تبعيض آميز بودجه دانشگاههاي وزارت علوم و آذر،  ٢٢دوشنبه ان روز عليرضا وجهي، معاون دانشگاه تهر

  بهداشت انتقاد كرد و گفت: چرا تبعيض بايد ميان دانشجويان اين دو وزارتخانه رخ دهد.
رمها درصد برسد، بودجه تغذيه دانشگاه تهران با توجه به تو ١٠٠وي با توجه به اينكه اگر سال آينده آموزش حضوري به 

ميليارد تومان بوده است. نكته  ٩٠٠، امسال ١٤٠٠ميليارد تومان برآورد مي شود، اظهار داشت: بودجه تغذيه سال  ٢٥٠
دانشجو  ٧٠٠هزار نفر صرف تغذيه هزار و  ١٠جالب اينجاست كه به دليل افزايش هزينه ها، در حال حاضر بودجه تغذيه 

 .مي شود
  

  زاده شدندگير وضعيت ليال حسيندانشجويان علوم اجتماعي تهران پي
آذر، جمعي  ٢٣روز سه شنبه 

از دانشجويان دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران براي 
پيگيري وضعيت ليال 

زاده، دانشجوي حسين
كارشناسي ارشد انسان 

آذر  ١٦شناسي كه از روز 
بازداشت شده است و هنوز 
هيچ اطالعي از وضعيت وي 

رياست اي با  نيست، در جلسه
دانشكده علوم اجتماعي دكتر 
جمشيديها حضور پيدا 

 .كردند
از صبح نيروهاي حراست 

دانشگاه تهران با يادداشتِ نام دانشجويان و ايجاد فضاي ترس در دانشگاهي كه همچنان به بهانه كرونا خالي از دانشجو 
 .است، سعي در برهم زدن جلسه پيگيري دانشجويان داشتند

زاده، نسبت به خبري از ليال حسينويان با ابراز نگراني شديد در مورد بازداشت، وضعيت سالمتي و بيدر اين جلسه دانشج
 .والن دانشگاه به مسئله تذكر دادندوضرورت ورود فوري مس

  
دا، (منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: صداي آمريكا، خبرنامه دانشجويان ايران، راهبرد معاصر، هرانا، راديو فر

  كانال شوراي صنفي دانشجويان وزارت بهداشت، راديو فرهنگ، مهر، آنا)

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )١٤٠٠آذر ( يهنر يدادهايرو
 ها ئيايكفتح اهللا : ميو تنظ يگردآور

 

  نگاه كيخبر در  دو
 نيدر ا صادر كرده و يا هيانيب ،روز مبارزه با سانسور ،آذر ١٣به مناسبت  رانيا سندگانيدر خبرها آمده بود كه كانون نو )١
زندان و قتل بوده  د،يتبع د،يهمواره تهد خواهيمستقل و آزاد سندگانيسانسور، سهم نو حكومت هيدر سا"گفته است:  هيانيب

طور مثال ه كنند. ب يم يروزگار سپر ديدر تبع ايدر زندان هستند و  ايو اهل قلم  سندگانيواز ن ياريبس نكياست و هم ا
 تيبه وضع يتوجه ا چيزندان ه نوالوبرد و مس يبسر م يميوخ تيكرونا در وضع يماريب ه خاطرب نيبكتاش آبت نكيهم ا

  ".او ندارند يسالمت
ابراز داشت كه پس از شام عاشورا و در مراسم  يكسل كننده ا يدر مراسم روز پرستار ضمن روضه خوان يخامنه ا) ٢

 هياو عل اتيو جنا ديزيكل دار و دسته  يبسوطم يضمن سخنران ،طالب يابن اب يدختر عل ،نبي، زديزي پيروزي جشن
عام كودكان متهم كرده و  و قتل تيرا به جنا انشياو و اطراف رينظ يب يخاندان محمد را به باد انتقاد گرفته و با شجاعت

  است.  دهينام خيتار اهيآنان را روس
با آن  ديزيسخن گفت اما نگفت كه چرا  ديزيبا  ييايدر رو نبياز شجاعت ز يا قهيمراسم حدود چند دق نيدر ا يا خامنه

 يخود را م هيعل يبه خواهر دشمنش اجازه سخنران يشيآزاد اند لدر كماكنند،  ينقل م شيكه آخوندها برا يهمه بدنام
 يكه در جمهور يدر حال ند،يب ياو تدارك نم يبرا يو شكنجه ا ندانو ز اتهام چيه يسخنران نيا انيپس از پا يدهد و حت

و زندان و  ريو كالم مخالف را پاسخ شكنجه و غل و زنج شهيبه زعامت خودش، هر گونه فكر و اند ياسالم تيو جناجنون 
  اعدام است؟

روا داشت،  نبيكه در حق ز يبا آن صبر و متانت و بردبار ديزيكه اگر  ميبپرس ميحق دار ايدو خبر فوق آ سهيبا مقا حال
  كجاست؟درگاهش  و اراذل و اوباش ينه اخام گاهيجا خ،يتار اهيظالم است و روس

  
  و سانسور ادامه دارد سركوب

آذر،  ١٣به مناسبت روز  رانيا سندگانينو كانون
اين صادر كرد.  اي هيانيب ،روز مبارزه با سانسور

 هيدر سا"خود مي گويد:  هيانيدر بتشكل صنفي 
مستقل و  سندگانيحكومت سانسور، سهم نو

زندان و قتل  د،يتبع د،يهمواره تهد خواهيآزاد
  ".بوده است

 ١٣، روز ١٣٨٧ زييدر پا رانيا سندگانينو كانون
و محمد جعفر  يمحمد مختار اديآذر را به 

كرد. در  يروز مبارزه با سانسور نامگذار نده،يپو
 سانسور سندهيكه عامالن سركوب، دو نو شودي گفته مشده  مناسبت منتشر همينبه  رآذ ١٢ آدينهكه روز  هيانيباين 

مي  ده و از جملهكراشاره  زين ياسالم يسانسور جمهور هايروش يدر ادامه به برخكانون نويسندگان ز را كشتند. يست
 نترنت،يمردم به ا يدسترس ديشد محدود سازيها،  در خانه يا ماهواره يدستگاهها فيو توق تيارسال امواج پاراز"گويد: 



 40

آنها و خبرنگاران  يزندان و اعدام برا يمهاخارج و صدور حك ميمق يرانيگاران اخبرن شيربا يتالش حكومت برا نطوريهم
  ".صورت گرفته است انيب يآزاد بيحفظ سانسور و تخر يدر راستا ياست كه همگ ييداخل كشور، از جمله سركوبها

 يدر راه دفاع از آزادو هنرمندان مستقل  سندگانينو يو همكار يخود همراه هيانيب انيدر پا رانيا سندگانينو كانون
  و مبارزه با سانسور را خواستار شده است. انيو ب شهياند
  

  نمايس
  

  اسكار اردن را حذف كردند ندهيمعترض نما انينيفلسط
اردن پس از  لميف يسلطنت ونيسيكم

 ندهينما ،"رهيام" لمياعتراضات گسترده، ف
خود را از رقابت امسال اسكار  ينمايس

ستان كودكان دا "رهيام" خارج كرد.
كه با استفاده از  كند يم انيرا ب ينيفلسط
در  يزندان يهاينيقاچاق شده فلسط اسپرم

  اند. متولد شده ليياسرا
به  ،"ابيمحمد د" يبه كارگردان لميف نيا

 زيدر جشنواره ون يحضور موفقتازگي 
 يينمايس گانسندينو نيداشت و با تحس

دختر  كي يماجرا لميف مواجه شد.
كه  يدر صورت ،متولد شده ينيفلسط يزندان كيبا استفاده از اسپرم  كردي كه تصور م كشدي م ريرا به تصو ينيفلسط

  .كندي او را دگرگون م يايموضوع دن نيبوده و ا يلييزندانبان اسرا كياسپرم متعلق به 
 يها خانواده ياز سو يا گسترده ياسكار با اعتراضها بين الملليرقابت در بخش آثار  يتوسط اردن برا لميف نيا نشيگز

  مواجه شد. ياجتماع يها در شبكه يمنف يواكنشها نيو همچن يحقوق مدن يو سازمانها لييدر اسرا ينيفلسط انيزندان
ما به ارزش "اردن قرار گرفت، اعالم كرد:  يخبر يسهايسرو اريخود كه در اخت هيانياردن در ب لميف يسلطنت ونيسيكم

 تي. برعكس، وضعرساندي نم بيآس ياسيس انيو زندان نيوجه به آرمان فلسط چيآن به ه اميو پ مياد داراعتق لميف يهنر
  ".كندي را برجسته م اسير بودنبا وجود  ستهيشا يزندگ كيداشتن  يراآنها ب ليتما نيو همچن يريپذ اسفناك، انعطاف

  
  جنگ هيعل يلميف "انار غيج وقت"
 يلمهايف گرياز د ياز متفاوتاند چشم "انار غيج وقت"

كند.  يارائه م يمحبوب در فرهنگ غرب يجنگ
 "سه پادشاه"و  "بازمانده تنها"مانند  يجنگ يلمهايف

را  انهياز خاورم يري) تصوافتدي (كه در عراق اتفاق م
 ينقش اصل گرانيكه تالش دارد با باز كنندي م ميترس
ي مكه در آن قرار  يوحشتناك تيو هر موقع يغرب
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 نيخونسردانه، موفق به انجام ا يدهد و با تسلط رييرا تغ تيروا نيا كند يم يسع "انار غيوقت ج"كند.  يهمدرد رند،يگ
  .شودي كار م

داستان  شده است، هي)، ته"تهران من، حراج" لمي(كارگردان ف "يموسو گراناز" يو كارگردان يسندگيكه به نو لميف نيا در
كابل  يابانهاياش، هر روز در خ خانواده نيمات يكه براروايت مي شود ) ضي(عرفات ف واديبه نام ه يا ساله ٩پسر  يزندگ
زهوار در رفته را به  يهايرا بر دوش گرفته؛ او گار ياند، كار سخت شده "ديشه"كه برادر و پدرش هر دو  واديه .كند يكار م

 يهرگونه سرگرم كندي م يسع ري. او در طول مسدهدي هل م ها و مملو از شكافها و چاله دار بيش يابانهايخ يباال
تر در خانه دارد كه  خواهر كوچك كيكه  كندي هرگز فراموش نم اتجربه كند، ام ،است سريم شيرا كه برا يا كودكانه

ستاره  كيبه شدن  ليتبد يايو رو كند يمعامله م ،تواند يكه م يبا هر كس شرفت،يپ يبا اوست. اما او برا تشيولومس
اندرو "( ييايعكاس جنگ استرال كي گذارد،ي او م اريفرصت را در اخت نيكه بهتر ي. كسپروراند يرا در سر م نمايس

  ) است."يلتيكو
فرهنگ شهر به  يبايز يها از جنبه يبرخ كند، يبهتر تالش م يزندگ ياست و برا ابانيدر خ واديكه ه ييطول روزها در
در  شودي كه تصور م زينت آالت يپر از انار، نوع يهاذي: از اجتماعات و بازارها گرفته تا ساخت تعوودشي گذاشته م شينما

محو انفجار  يگرفته شده است، به جز دو صحنه كه صدا دهيناد يادي. جنگ تا حد زكندي محافظت م يطانيبرابر ارواح ش
  شنيده مي شود.  نهيزم در پس

  
  شده است فشار سانسور خم ريز كمرمان

از  يا هيانيدر ب رانيا سانينو نامهمليف يصنف انجمن
حاكم بر روند  يسانسور و كم دانش"فشار دو اهرم 

 حرفه سانينو لمنامهيكمر ف كرده و نوشته هيگال "ديتول
  .شود يخم م شتريب زهر رو يا
 يكي رانيا ينمايس" نكهيدر ابتدا با اشاره به ا هيانيب نيا

 شهياند ديخود را به لحاظ تول يها دوره نيرتي از بحران
باوجود  متذكر شده ،"كند يم يمتن سپر تيفيو ك

 شود يذكر م لمنامهيف رانيا ينمايمشكل س نكهيا
است كه هر روز  رانيا ينمايدر س ديحاكم بر روند تول يدانش فشار دو اهرم سانسور و كم كنند، يآنچه اما از شما پنهان م"
مختل شده  يسينو لمنامهيف يا حرفه ريآن روند و مس يرا خم كرده و ط يا حرفه سانينو لمنامهيكمر ف شياز پ شيب

  ."است
آنها  گمانچرا كه به  "را دوست دارد رانيا ينمايهر آن كس است كه س"با  نسخن شا ياند كه رو كرده ديتاك آنها

نشدن با هر  خود را با سرشاخ يزهايم دهند يم حيترج اي اندي نيو بازب ديتهد ريدرگ ايخود "والن وو مس گذاران استيس
  . "حفظ كنند يدردسر

محض جستجو  ديسود را در تول يا حرفه كنندگان هيروزگار كه اغلب ته نيدر ا": يادآور شده انددر ادامه  فيلمنامه نويسان
سخن گفتن از ضعف  ،ندارد) تياهم شاني(چون برا ندخواني خود را نم يديآور حتا متون تول شرم يا و به گونه كنندي م
  ".ستي دردناك يشوخ رانيا ينمايدر س لمنامهيف
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  اتيادب
  

  "شعر احمد شاملو زهيجا"نگار و شاعر افغان برنده  روزنامه
مهرداد  بيمج سروده "نهايدلف هكوچ"شعر  مجموعه
به عنوان  "شعر احمد شاملو" زهيجا دوره نيدر هفتم

  انتخاب شد. "اول دهيزبرگ"
داوران  اتيشعر احمد شاملو، ه زهيجا تينوشته سا به
از  يبرخوردار" ليمجموعه شعر را به دل نيا

 ه،تسخير كنندو گاه  يادماندني به يرهايتصو
 ر،يگ و گاه نفس يرفتنيپذ يضرباهنگ شعر

 ،يقوت شعر ف،ياز لحن مدرن و طنز لط يبرخوردار
  ِ نيقابل تحساورد دست ،تر از همه گرم كرده است و مهم نشيرزمس يخود را با آتش جنگهاكه  يروح، زهر و خون شاعر

به عنوان  "كامل يرا"با  ،"معاصر يايبودن و گزارش دن شيخو زمانه نهيآ يمناسب برا يبه زبان و ضرباهنگ يابيدست
  كردند. يشعر احمد شاملو معرف زهيجا دوره نياول هفتم دهيبرگز

  
  رود ندهيزا دهيتا بستر خشك يباران النياز گ؛ قربجا فجا
و دو  ستياست از ب يداستان مجموعه "النيباران گ از"
 يها كانون داستان چهارشنبه"و عضو  يالنيگ سندهينو

در متن پشت جلد كتاب به عنوان تنها دو  نهاي. ا"رشت
ذكر شده است. اما  سندهيو دو نو ستيب نيمشترك ا يژگيو

هم داشته باشند،  يگريمشترك د يهايژگيال وآنها احتما
 يزندگ در هجده سال گذشته ديداند؟ مثال شا يچه م يكس

چهارشنبه  كيبتوان دستكم  سندهيو دو نو ستيب نيا همه
خود را به  يخال بيبا ج ايكه در آن گرسنه، خسته  افتي

به  كيداستان از  كي نكهيا ايكانون رسانده باشند.  جلسه
  است.  "يخانجان هانيك"اش  كه گردآورنده شدچاپ شده با يدر كتاب سندهيو دو نو ستيب نيا كي

است و  ييدر نظام وال سماليبرينول يمحرومان در عصر سرور ياز زندگ يا گوشه انگريمجموعه داستان، ب نيا قتيحق در
  است. يفقر و ماندگ ،نقطه اتصال داستانها

 يب ،يطيمح ستيز يبحرانها ،يفقر عموم ،يتيو امن يسيپل يمتفاوت، با فضاها يها كتاب در دسته نيا يداستانها يفضا
 هيعل ييزدا مقررات ،يهر گونه تحرك اجتماع يناممكن ،يناامن ،يثبات يب ،ياكارياحساس حقارت، ر ،ياجتماع ياعتماد

 يجهان به سو كپارچهيبا چرخش  كه يو اخالق ياجتماع يخصائل ؛است نيعج آور شرم يو حسادتها يآزار ريفقرا، فق
منتشر لندن  "ينشر مهر"كتاب توسط  نيا .شده ليتبد ياجتماع يو آگاه يهست ياصل به صفحه برال،ينول يحكمران
  شده. 
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  سميطالبان هيدر سا ي كتابزندگ
زار نشر خراب است و ندارد. با يمشتر گرياما د ،مانده يباق هايكتابفروش كتابها هنوز در قفسه ،از سلطه طالبان پس"

به  .كرده است هيافغانستان ته يهايكتابفروش تيآذر از وضع نياست كه حس يمقدمه گزارش ني. ا"كتابفروشها هم شتيمع
  : توجه كنيداز آن  ييگوشه ها

پول،  ي. فقط با خود كمكنم ياز دفترم حركت م"
 يخود را م ادداشتيو قلم و كتابچه  يپشت گيب
و انتشارات عرفان كه  دير راه شه. به طرف چهارميگ

. ساعت كنم يدارد، حركت م تيدر غرب كابل موقع
. دروازه رسمي كه در انتشارات عرفان مصبح است  ٩

فقط  ،كنم يو نگاه م كنمي انتشارات را باز م يداخل
 يآمد م شو خونشسته است  زينفر پشت م كي

  .ديگو
برق كه  كنمي . سوال مكيآرام است و تار فضا

متاسفانه  يآر": ديگو يم شانيا ".ستيهم ن نيهم م،ياز لطف حضور طالبان برق داشت": ميگو يم يبا شوخ ست؟ين
   ".ستين

كاش كتاب كم  م؟يچه كن ميداني واقعا بازار خراب است. نم"شكسته گفت:  هيروح اريبا بس "ت؟يچطور است وضع": گفتم
به صورت  انيكه قبال مشتر يدان ي. خودت مخرد يكتاب نم ي. كساست ا بستهه . دانشگاهندشده ا ري. مردم فقبودي م

سه ماه كه طالبان آمده  يدو ال نيوضع خراب است. در هم يليو عمده وجود داشتند. خدا را شكر خوب بود. فعال خ يفرد
   ".ميپسمان هست زي. ما از همه چستياست، بازار ن

گفت:  ،ييجو كردند. بعد از احوال داينفر كه ظاهرشان مثل طالبان بود حضور پ كه چند ميكرد يصحبت م ميداشت هم با
از طرف "گفت:  "كه بودند؟ نهايا"داد و آنها رفتند. من گفتم:  يافغان ٢٠مسوول فروش  "د؟يكني به مسجد چند كمك م"

  ".ميدار ازيو ما خودمان به كمك ن خواهد يمسجد كمك م
  

  ميادما پادزهر استبداد و انسد
 يتريو دم ينيپيلينگار فرسا، روزنامه ايمار

 ١٠روز  ،هينگار اهل روس موراتف، روزنامه
را در  ٢٠٢١نوبل سال صلح  زهيدسامبر جا

نروژ  تختيدر اسلو، پا ژهيو يمراسم
 يآنها در سخنران يدو هر كردند. افتيدر

را  انيجهان زه،يجا افتيبه هنگام در
و از  مه نگارانروزنافراخواندند كه از جان 

به  محكم تري تيمطبوعات حما يآزاد
 ي، گامآنهابه  زهيجا ياعطاو  عمل آورند
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بود كه امسال به صورت  ينوبل زهيتنها جا نيهستند. ا يعنوان شده كه به دنبال روشنگر ينگاران از روزنامه تيدر راه حما
  اعطا شد. يحضور

شان اشاره كردند كه در  از همكاران يريبه شمار كثگام دريافت جايزه، در سخنرانيهاي خود به هن اين دو روزنامه نگار
  اند. بازداشت، سركوب و مرگ شده ب،يآماج تعق شيوالنه كار خوومختلف جهان به خاطر انجام مس يبخشها

 تيود به وضعخ ياست او در سخنران هي، در روس"گازتا اينوو" ن،يروزنامه منتقد كرمل ريسال دارد و سردب ٦٠موراتف  يآقا
  "است. كيدره تار كيدر حال عبور از  هيدر روس ينگار روزنامه"اشاره كرد و گفت:  هيمطبوعات در روس يدشوار آزاد

 مطلوب ماالمال از صلح و اعتماد و هم يباز جهان يخود مخاطبان را فراخواند كه با چشمان يدر سخنران زيرسا ن خانم
افتاده است،  اتفاق بيو تخر يرانيو"آن مبارزه كنند. او گفت:  يبرا كطور مشتربه را تصور كنند و  يو همبستگ يحس

  ".ميخواه يكه م ميبساز يحال نوبت ساختن است تا جهان
  

  يقيموس
  "نه ما ديهست يشما رفتن ندهينما يآقا"
 ،ئالترهات و الطااست به ت، "يقيخانه موس" رهيمد اتيه يو سخنگو سيير، "اكانيرنيپ وشيدار"پاسخ دندان شكن  نيا

كه جزء  يقيآالت موس"گفته بود:  ياحمقانه و ضد فرهنگ يكه در سخنان ،لياردب ي، عضو مجلس ازكاظم موسو ديس
 يدر زندگ يتفاوت چينباشد ه ايباشد  يقيا آالت موسيو  يآفتاب نكي. عميبدان يكه ما ورودش را الزام ستين ياساس يكاال

 يهستند، كشورها خودشان يشخص اليام اي يقيبه دنبال آالت موس ياگر افراد"رده بود: تاكيد كو  "كندي نم جاديمردم ا
  "بروند. رانياز ا توانند يهستند، م گريد

 گاوها يبرا ييها در هلند در سوله" سخنان نوشته است: نيدر جواب ا اكانيرنيپ وشيبه نقل از دار يقيخانه موس تيسا
: اشتر به شعر عرب در حالت ديگوي بزرگوار افتادم كه م يشعر سعد اديا دو برابر شود. آنه ريتا ش كنند يپخش م يقيموس

. مثل دياز كشور برو ديمردم بگو نيبه ا تواند ياز راه برسد نم ي. هر كسيخبر يعشق ب كز ياست و طرب/ كژطبع جانور
  "از مملكت برود. خواهدي نم يگفته بود اگر كس ونيزيكه در تلو يآن مجر

و ما  اند خيكه باشند مهمانان تار يگاهيدر هر جا استمدارانيس"افزود:  يقيخانه موس رهيمد اتيه يو سخنگو سيير
   "نه ما. ديشما هست ندهينما يهستند آقا يكه رفتن يي. آنهاميخيتار زبانانيهنرمندان م

وقاحت و حكومت ضد  تيوال يو در رور يهنرمند گرام نيهمچون ا زين نيسرزم نيا شيهنرمندان آزاد اند گريكه د ديام
در چنته  يانسان شهيو غارتگران فكر و مال و اند انيگو اوهي يدندان شكن برا نيچن ييو پاسخها ستادهيو فرهنگ ا شهياند

  داشته باشند.
  
  )برده ام. و جنگ خبر بهره يس يب يب كا،يآمر يصدا زمانه، ويوله، راد چهي: دويخبر يمجموعه از تارنماها نيا هيدر ته( 

  
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  

 



  ريشه و باد
  م. وحيدي (م. صبح)

  
  در ميهماني ارغوانها
  بلندترين شاخه ها 
  به تماشا نشسته اند

  آنجا
  كه باد

  اميدهاي مرا
  با خود

  به پشت مرزهاي زمان مي برد
  و پرواز

  درچشمهايم
  مرور مي شود                  

  اين منم
  گشوده بال
  آويخته بر

  صليبي تراش خورده
  اريخ و زمانبي ت

  اكنون
  بر نقش ديوارها

  مرا ببين!
  تا كتابها

  از نو نوشته شوند
  و دره ها

  همراهي مان كنند

 

 

  در گرداب
  م. وحيدي (م. صبح)

  
  برف مي بارد

  برف
  بر محبس تنگ

  لحظه هايم
  پرشده ست

  از سپيدي زميني 
  كه گياهانش 

  گور مرا مي كاوند
  با ساقه هايي

  از تند باد
  گاني ستكه صداي زند
  نسيم خاك تو

  در تالطم بيشه 
  مي ميرد             

  بايد رفت
  با قطره هاي جوشان رفتن و

  خونشعله هاي شب بوها
  تا جهان

  پوست آورد
  و از برف عبور كنيم

 

  
  
  
  
  
  
 



 46

  )١٤٠٠ آذرجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

 

مردم اصقهان و شهركرد، مساله در ماه گدشته با توجه به خيزش كشاورزان و 
 بحران آب و سياست ضد مردمي و ضد انساني حكومت خود را بيشتر نشان داد.

 اصالحات نيوزدر گفتگو با رسانه حكومتي  عيسي كالنتري آذر ٢سه شنبه روز 
اگر سياستهايمان را عوض نكنيم اين كشور را همراه نسل خودمان «: گفت

سال پيش برداشت  ٣٥ن و هخامنشيان تا حدود از زمان ساسانيا. خواهيم كُشت
جمعيت را افزايش داديم غافل از اينكه اين  اضافه از منابع آبي كشور نداشتيم.

جمعيت بايد در يك كشور آباد زندگي كند. بدون توجه به نيازهاي جمعيت، 
امروز هيچ تاالب درون  منابع كشور را براي رفع نيازها به تاراج گذاشتيم.

ادامه اين روند ... آب ندارد، از بختگان تا هورالعظيم، گاوخوني و اورميه! سرزميني،
يعني تخليه ايران از جنوب البرز تا درياهاي آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهاي 

  شرقي كشور.
گاوخوني كه در زمان قديم بدون انتقال آب از كارون زنده بود امروز خشك شده. 

بر مي دارند. هر چه صنعت آب بر هست  هر چه آب هست در باالدست اصفهان
در اصفهان ايجاد كرده اند. نميشه همه صنايع آب بر را در اصفهان متمركز كرد. 

فه در فضاي سبز اصفهان از رشت و ساري بيشتر است. نمي شود تا قله كوه صُ
 اصفهان درخت كاشت.

 ٤٤اي زيرزميني را نداريم. سال گذشته براي براي كل كشور احساس خطر مي كنم. پتانسيل برداشت بيش از حد از آبه
ميليون نفر در داخل كشور غذا توليد كرديم و بيش از اين توانايي نداريم و اگر  ٣٣ميليون نفر غذا وارد كرديم، فقط براي 

نشان  اعتراف تكاندهنده اين كارگزار حكومتي» فشار بيش از حد وارد شود مرگ سرزمين ايران سريعتر اتفاق خواهدافتاد.
   است.» اوج«دهنده اراجيف ولي فقيه در مورد رسيدن مردم به 

 خواهد رساند.» اوج و قله«به  »هايتحمل سخت«را  رانيگفت كه ملت ا يسخنران كيدر ي ا خامنه آذر ١١روز پنجشنبه 
ان تر مي شود. اما او خامنه اي به طور مسلم مي داند كه بار اين سختيها بر دوش مردم محروم است كه فقير تر و بي خانم

براي حفظ حكومت ضد مردمي اش و براي تامين امنيت غارتگران، منابع كشور را نه در جهت منافع مردم كه در خدمت 
استان چهارمحال و  ٣از كشاورزان  يمينگفته كه؛ استان اصفهان ي شورا گانندينما حفظ نظام هزينه مي كند. يكي از

از آنها  يداده و برخ رييشغل خود را تغ ،يو عدم رونق كشاورز يمشكالت اقتصاد ،يآبي ب ليبه دل زدياصفهان و  ،ياريبخت
  اند. آورده يرو يو كارگر ينترنتيا يبه مسافركش

خيزش مردم كشاورزان در واكنش به اين شرايط فالكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند. كارگران و تهيدستان 
در مجموعه خبرهاي اين شماره نبرد د نشان داد كه مردم تسليم سياستهاي حكومتي نمي شوند. و مردم اصفهان و شهركر

تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند. اخبار حركتهاي كشاورزان، حركت از جانب كارگران،  ١٨٨خلق، خالصه دستكم 
  هنامه نبردخلق منتشر مي شود.اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ما
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  قيام تشنگان در اصفهان و شهركرد
سيماي  و ، ساختمان صدانشينان آبان مقابل دفتر يكي از مجلس ١٦روز يكشنبه از كشاورزان اصفهان تحصن و تجمع 

ر بستر خشك روزي د شبانهتجمع و تحصن صورت  بهو در روز بعد  اي اصفهان آغاز شد مركز اصفهان و شركت آب منطقه
  ادامه پيدا كرد.رود  زاينده

روز 
دوشنبه 

، آذر يك
مردم و 

كشاورزان 
اصفهان در 
اعتراض به 

عدم 
تخصيص 

 حقآبه و بي
آبي و 

خشك 
شدن 
رود  زاينده

روز 
   آذر در شانزدهمين روز متوالي به تجمع اعتراضي اقدام كردند.اول  دوشنبه

به مطالبات آنها رسيدگي نشود، مجدداً مانند هفته گذشته آذر  ٤پنجشنبه  كشاورزان اصفهان هشدار دادند كه اگر تا روز
 كنند كه به آنها بپيوندند.خواهند داد و از تمامي مردم اصفهان دعوت ميآذر  ٥فراخوان به تجمعي عظيم در روز جمعه 

ز گشنگي مي ميريم  اي ماداريم ادر يك ويدئو منتشر شده از خيزش كشاورزان اصفهان، يكي از معترضان مي گويد: 
خايم  با گوشت و جون و پوست و خونمون مي ،خامنه اي، شكم شما سيره، ما دربدر چكار كنيم با اين  پينه هاي دسمتون

  خدا حكم ظلمو بده ، نون در بياريم
يورش نيروهاي  روز در بستر زاينده رود ادامه دارد با شبانهمين چهاردهدر تحصن كشاورزان اصفهان آذر  ٣روز چهارشنبه 

امنيتي مواجه شد. نيروهاي سركوبگر تالش كردند چادر متحصنان را پاره كرده و بنرهاي آنها را جمع كنند كه بر اثر 
  مقاومت متحصنان و حمايت مردم، ناگزير از ترك محل شدند.

د فضاي امنيتي به خشونت تداوم اعتراض كشاورزان اصفهان با حضور گسترده نيروهاي انتظامي و ايجا ،آذر ٥ه آدينروز 
تعداد پرشماري از نيروهاي انتظامي براي متفرق كردن و سركوب منتشر كرد بر اساس ويدئوهايي كه هرانا  كشيده شد.

اي متوسل شدند. شماري از  معترضان، به ضرب و شتم آنها، استفاده از شوكر و شليك گاز اشك آور و گلوله ساچمه
آور در تنفس دچار  معترضان سالمند نيز مجروح شده و يا به دليل استنشاق گاز اشكشهروندان از جمله تعدادي از 

  مشكل شدند.
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ما همه  ،گرديم به خونه، نترسيد نترسيد تا آب نياد تو رودخونه، برنمي«معترضان در جريان اين تجمع شعارهايي همچون 
  اند.سر داده »ت حمايت و مرگ بر ديكتاتوربا هم هستيم، بي شرف بي شرف، ننگ ما ننگ ما پليس الدنگ ما، حماي

در  روز آدينهآذر اعالم كرد از دادن آمار مصدومان حوادث  ٦نورالدين سلطانيان، سخنگوي علوم پزشكي اصفهان روز شنبه 
  .شهر اصفهان معذور هست

مطالبات آنان به  يامو شهروندان ح يكشاورزان اصفهان ياعتراض هايسركوب تجمعهرانا،  آذر ١٥دوشنبه به گزارش روز 
 يمعترضان اصفهان كماكان تعداد نامعلوم يريروز از دستگ ١٠گذشت  باوجودشهروند منجر شد.  ٢١٤بازداشت دستكم 
  .ستيدر دست ن ياعتراضات اطالع انيزنان و كودكان بازداشت شده در جر تياز وضع ني. همچنبرند يدر بازداشت بسر م

ومين روز متوالي در خيابانهاي اين شهر دست به ساز شهروندان در شهركرد براي  زياديشماري ، آذر ٢سه شنبه روز 
اينجا چهارمحاله، بردن آب « ندداد شركت كنندگان در اين راهپيمايي اعتراضي شعار مي .راهپيمايي اعتراضي زدند

   ».محاله
مردم معترض . »خواهيم يم. عمل ميما از شعار ها خسته ا«فرياد زد: در اين راهپيمايي شركت كننده  انيكي از زن
عرضه، نماينده بي /ايم ايم، از چه سبب تشنه صاحب سرچشمه /امروز آبمان را، فردا خاكمان را دادند: شعار ميهمچنين 

  .ننگ ما، ننگ ما، صداي و سيماي ما /خوايمخوايم، نمينمي
مأموران سركوبگر انتظامي تالش كردند جلو تظاهرات مردم شهر كرد سومين روز خيزش خود را در حالي برگزار كردند كه 

ما «دهند: مردم خشمگين شهر كرد شعار مي مردم را بگيرند اما با مقاومت جوانان مواجه شدند و تظاهرات ادامه يافت.
  »همشهري با غيرت حمايت حمايت«و » كنيم آب را خون مي«، »مردمان جنگيم بجنگ تا بجنگيم

 يبه ب و تراكتور در فرخ شهر ونيكام ٣٠٠از  شيرژه ب با يارياستان چهارمحال بخت وندارانيكام و كشاورزاندر همين روز 
در چهارمين روز اعتراض آذر  ٣دهها هزار تن از جوانان بختياري روز چهارشنبه  غارتگرانه آب اعتراض كردند. وانتقال يآب

، »ما مردمان جنگيم بجنگ تا بجنگيم«دادند: شعار مي آبي در شهركرد تظاهرات كردند. تظاهر كنندگان خود عليه بي
ميرد، ذلت  بختياري مي«، »دولت خودش مافياست و مرگ بر مافيا«، »گن آمريكاست جاست، دروغ مي دشمن ما همين«

  ».وعده بعدي ما انفجار انفجار«و » دست بگيردواي اگر بختياري برنو به«، »پذيرد نمي
  

  اعتراضي نيروهاي كار شماري ديگر از حركتهاي
  آذر يكدوشنبه 

بر اساس  .دره واقع در شهرستان تكاب در محل كار خود دست به تجمع زدند كارگران بيكار شده معدن طالي آق*
 و تعديل تعداد ديگري از همكاران آنهاگزارش ايلنا، تجمع اين كارگران در اعتراض به تصميم كارفرما در خصوص اخراج 

يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت: معدن طالي آق دره در مراتع روستاهاي ما در آق دره عليا، آق  .شان صورت گرفت
نفر از  ٥٠دره سفلي و آق دره وسطي واقع شده است. بيشتر كارگران شاغل در اين معدن غير بومي هستند و فقط چهل تا 

دهاي فصلي. ما كارگران به نشانه اعتراض به بيكاري، از كنند آن هم با قراردااهالي روستاهاي اطراف در اين معدن كار مي
  مان و قراردادهاي فصلي، دست به تجمع زديم.  بين رفتن مراتع

ماه بيمه تكميلي دست به تجمع مقابل  ٤ كارگران روغن نباتي فريكو سيرجان براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق و*
به گزارش ايرنا، درهمين رابطه مدير اين  استان كرمان زدند. ان دركارخانه واقع در منطقه ويژه اقتصادي اين شهرست

ماه اخير كارخانه تعطيل بوده اما وظيفه كارفرماست كه  كارخانه گفت: بنا به برخي مشكالت از جمله مواد اوليه، در چند
  .حقوق و تمامي مزاياي كارگران را پرداخت كند
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  آذر يكدوشنبه 

به ، مقابل سازمان صنعت و معدن خوزستان تجمع كردند. اندك شاندر اعتراض به حقوق  كشتارگاه اهوازسه كاركنان *
هاي خود را نوشته بودند. كاركنان كشتارگاههاي زرين،  آنان پالكاردهايي همراه داشتند كه خواستهگزارش ايران واير، 

د و مزاياي پايين و معضالت معيشتي اعتراض پرناز و البرز با توقف فعاليتهاي شغلي خود در كشتارگاهها، نسبت به دستمز
  و خواهان افزايش حقوق دريافتي و رسيدگي مسئوالن به مطالبات خود شدند. كرده

 فرمانداري ساختمان مقابل در تجمع با اقتصادي سيرجان كارگران شاغل در كارخانه روغن نباتي نينا واقع در منطقه ويژه*
توجهي كارفرما  به گزارش ايلنا، به گفته يكي از كارگران، بي .ت مزدي خود شدندشغلي و مطالبا وضعيت پيگير سيرجان،

آنها باعث كاهش انگيزه كار در كارگران شده است. وي در ادامه درباره وضعيت شغلي خود گفت: در  به مطالبات صنفي
 .ليد كاري براي انجام نداردحال حاضر سه ماه است به دليل تعطيلي موقت كارخانه به دليل نداشتن مواد اوليه تو

كارگران شركتي شبكه هوايي و زميني مخابرات استان يزد براي اعتراض به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل *
هزار  ١٠٧سال دارند و روزانه  ١٥سابقه كاري باالي  تجمع كنندگان به گفتند:، مايبه گزارش صدا و س استانداري زدند.

  .كنند كه طبق قانون كار بايد حقوق شان افزايش يابد تومان دستمزد دريافت مي
  

  آذر ٢شنبه  سه
بندرعباس دست به _شان، در محور منوجان كارگران معدن آسمينون منوجان در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

شان به مدت  طالباتن بلوچ، اين كارگران پيشتر نيز در اعتراض به عدم رسيدگي به مبه گزارش كمپين فعاال .تجمع زدند
 .روز تجمع اعتراضي برگزار كرده بودند ٤

  
  آذر ٣چهارشنبه 

مقابل درب مجتمع آموزشي شبكه بادران واقع در تهران، دست به » كينگ ماني«رمز ارز  جمعي از مالباختگان شبكه*
رهايي خواهان برگرداندن شهروندان حاضر در اين تجمع، با سر دادن شعا به گزارش انصاف نيوز، .تجمع اعتراضي زدند

 .سرمايه هاي از دست رفته خود شدند

  
  آذر ٤پنجشنبه 
به گزارش تجمع و تحصن كردند.  داخل شركتروز متوالي اعتصاب كرده و در خودرو تبريز براي دومين  ايران*كارگران 

ند، اما در اعتراض به شتور داشيفت كاري اين مجموعه در كارخانه حض ٣كانال تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان، كارگران 
به گزارش پيام سنديكا، با حضور مديرعامل ايران خودرو  .مي كردندوضعيت موجود از حضور در خط توليد، خودداري 

 موقت پايان يافت.به طور تبريز در ميان كارگران و گفتگو با آنان اعتصاب 

 

  آذر ٦شنبه 
به  قطعي سوخت كاميونهاي خود مقابل فرمانداري تجمع كردند.شماري از كاميون داران شهرستان سرباز به دليل *

سوخت كاميونهاي اين شهرستان بدون هيچگونه دليل قانع كننده اي « ن بلوچ، يك منبع مطلع گفت:گزارش كمپين فعاال
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ها را ناقص مسئوالن فرمانداري با زدن عالمت در برگه هاي سوخت كاميونها، آن«اين منبع در ادامه گفت:  »قطع شده است.
  »و فرسوده اعالم كرده اند و اين باعث شده تا سوخت آنها قطع شود.

به گزارش ركنا،  .گروهي از كاركنان شركت برق استان گلستان، مقابل ساختمان اين شركت، دست به تجمع زدند*
در جريان تجمع  .درا از داليل برگزاري اين تجمع عنوان كردن »عدم تبديل وضعيت نيروهاي شركتي«كاركنان معترض 

 .امروز اين شهروندان، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان، وعده پيگيري مطالبات تجمع كنندگان را داده است

به گزارش ايلنا، شهروندان حاضر در اين  .كاركنان رسمي پتروشيمي فجر، مقابل درب ورودي اين شركت، تجمع كردند*
 .ري خود معترض هستندتجمع، نسبت به ساعات و شيفتهاي كا

ساعت تغيير كرده است. به  ١٢ساعت به  ٨گويند كه سيستم نوبت كاري آنها به صورت يك طرفه از  اين كاركنان مي
ساعته نه تنها در طول ماه با ساعت كاري كمتري در شركت حاضر  ١٢گفته كاركنان رسمي اين شركت، با شيفت كاري 

 .ساعته از لحاظ ساعت كار تفاوتي ندارد ١٢به شيفت  ساعته نسبت ٨شويم، بلكه شيفت  نمي

واقع در خيابان  »شهيد«غارتگر موسوم به جنگ ايران و عراق، مقابل ساختمان بنياد و قربانيان گروهي از آسيب ديدگان *
را از به گزارش روزنامه قانون، شهروندان معترض وضعيت نابسامان معيشتي خود  .طالقاني تهران، دست به تجمع زدند

 .داليل برگزاري اين تجمع عنوان كردند

به  .شماري از مالباختگان شركت فردادكار آميتيس، مقابل ساختمان دادگاه قدوسي تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند*
ميليارد تومان  ٢٥٠٠رسد و مجموعا  گزارش روزنامه قانون، تعداد شهروندان مالباخته شركت مذكور به ده هزار نفر مي

   .ضرر شده اندمت
به كشت پاييزه خود، مقابل درب شركت آبياري اراضي آجمعي از كشاورزان شهرستان باوي، در اعتراض به عدم تامين حق*

به گزارش عصر ما اهواز، معترضان حاضر در اين تجمع، خواستار  .شرق كارون واقع در اهواز، دست به تجمع اعتراضي زدند
سازمان آب وبرق استان و انجام تعهدات قانوني در قالب مصوبات شوراي آب استان عمل به وعده هاي پيشين مديران 

 .شدند

  
  آذر ٧يكشنبه 

نشدن طرح  مدرس شيراز براي اعتراض به عدم  افزايش حقوق منجمله اجرا بلوار كارگران كارخانه الستيك دنا واقع در*
خود، درباره مطالبات به گزارش ايلنا، معترضان  كشدند.دست از كار بندي بندي مشاغل وعملكرد شوراي اسالمي كار طبقه

  د.بندي مشاغل اشاره كردنبه درخواست براي افزايش دستمزد، افزايش مزاياي توليدي كارخانه و پياده شدن طرح طبقه
ري ماه از طرف شهردا ٢حدود  و ماه حقوق از طرف پيمانكار ٥كارگران شهرداري قروه براي اعتراض به عدم پرداخت *

يكي از كارگران شهرداري  ،يكُردتود شدست به تجمع  مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان كردستان زدند. به گزار
قروه با اشاره به عدم پرداخت پنج ماه حقوق معوق كارگران اين شهرداري گفت: كارگران اين شهرداري در تنگنا و مشقت 

  .ه فكر پرداخت حقوق آنها نيستبه سر مي برند و بعد از گذشت پنج ماه كسي ب
  

  آذر ٨دوشنبه 
دست به اعتصاب زده  ٢٠/١٠كارگران پتروشيمي آپادانا به پيمانكاري شريفي و باقرپور براي اجرايي شدن مقررات كمپين *

روشيمي در و به خوابگاهها رفتند. به گزارش خبرنگار پيام سنديكا، كارگران اعالم كردند بدقولي مديران و پيمانكاران اين پت
  را ديگر تحمل نكرده و تا برقراري مقررات كمپين به سركار برنخواهند گشت.  ٢٠/١٠اجراي درست كمپين 
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سنديكاي كارگران خوزستان و گروه پايپينگ و اكيپ پروژه ايها ضمن حمايت از خواسته هاي اين كارگران، از همه 
  ادانا اعتنا نكرده و برادران خود را در اين پتروشيمي ياري دهند.كارگران بيكار مي خواهد به آگهيهاي كار در پتروشيمي آپ

شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما، مقابل صندوق بازنشستگي اين شركت واقع در تهران، دست به تجمع *
ل صندوق به گزارش ايلنا، تجمع اين افراد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي خود و همچنين انتقا .زدند

 .بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگي كشور صورت گرفته است

مقابل  تجمع شماري از ساكنان روستاهاي وَرزقان و ملك در بخش خاروانا از توابع شهرستان ورزقان در آذربايجان شرقي*
يل كمبود شديد آب كشاورزان و اهالي اين روستاها به دل ساختمان بخشداري خاروانا تجمع اعتراضي برگزار كردند.

ساكنان اين روستاها خواهان انتقال آب كشاورزي و آب شرب از  اند. معيشتي شده كشاورزي و شرب، دچار معضالت شديد
  براي تمام روستاهاي بخش خاروانا هستند. »حاجيلر چاي«سد 

  
  آذر ٩سه شنبه 

ساختمان اداره كل ورزش و  يرو به جمع رواستان اصفهان با ت يلرانيو اتومب يموتور سوار تياه ياز اعضا *تعدادي
 ركليمد ييمحمد طباطبابه گزارش ايمنا،  .ورزش استان اصفهان اعتراض كردند ركليمد ميجوانان اصفهان نسبت به تصم

استان اصفهان  يلرانيو اتومب يموتور سوار تيارا به عنوان سرپرست ه يورزش و جوانان استان اصفهان محمدرضا اعتماد
  .كرد ريتقد يلرانيو اتومب يموتورسوار تياسابق ه سيرئ ياز شهرام شاهزمان منصوب و

ساختمان اداره كل  يرو به استان اصفهان با حضور رو يلرانيو اتومب يموتورسوار تياه نورزشكاران، قهرمانان و مسئوال
 يدادند و خواستار ابطال فور واكنش نشان يو حكم محمدرضا اعتماد ميتصم نيورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به ا

  شدند. شخص نيا يرقانونيحكم غ
به  .گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساختمان قوه قضاييه واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند*

 باوجودته آنها شان شدند. به گف گزارش هرانا، شهروندان معترض ضمن سردادن شعارهايي، خواستار رسيدگي به مطالبات
 .اند سال، سپرده گذاران اين موسسه به اصل، سود، و ضرر و زيان سرمايه خود نرسيده ٥گذشت 

شهرستان بويراحمد مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد در » سرگچينه«ن منطقه عشايري اشماري از ساكن*
شهرستان » سرگچينه«هكتار از اراضي منطقه  ٥٧گفت: به گزارش ايسنا، يكي از اين تجمع كنندگان  .تجمع كردند

معاونت امور  ٩٨وي تصريح كرد: سال  .بويراحمد به شخصي به نام (ف. ح) كه ساكن اين منطقه نيست، واگذار شده است
 .نامه اي از امور اراضي استان خواسته كه از هرگونه واگذاري اراضي به اين فرد خودداري شودطي عمراني استانداري 

كارگران فني قراردادي شركت توزيع برق استان تهران، در مناطق رباط كريم، مالرد، كهريزك، شهريار، انديشه و ورامين، *
شان، در محل كار خود  از روز شنبه هفته جاري در اعتراض به تبعيض و نامشخص بودن مطالبه تبديل وضعيت استخدامي

سال از سابقه فعاليت كارگران  ٢٠: با گذشت بيش از معترض گفت شهروندانبه گزارش ايلنا، يكي از  .دست به تجمع زدند
شركت توزيع برق، هنوز اقدامي در جهت تبديل وضعيت شغلي آنها صورت نگرفته است. در سال جاري نيز كارگران 

  .اميدوار بودند مصوبه تبديل وضعيت شغلي كارگران در مجلس و دولت به تصويب برسد كه هنوز خبري نيست
مقابل ساختمان براي چندمين روز متوالي كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به واريز نشدن حقوق چهار ماه خود *

نشدن  زيخرمشهر در اعتراض به وار يسيما، كارگران شهردار و به گزارش صدا .فرمانداري ويژه اين شهر تجمع كردند
است  يكارگران، چند روز نياعتراض ا يشهر تجمع كردند. در پ نيا ژهيو يماه خود مقابل ساختمان فرماندار حقوق چهار

  . شود ينم يسطح شهر هم جمع آور يها زباله
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كارگران شركت تامين مواد معدني چناره شهرستان انديمشك، براي سومين روز متوالي دست از كار كشيده و مقابل *
 شتريشركت پ ني: اگفتاز كارگران  يكيكارگران ايران،  به گزارش اتحاديه آزاد .ساختمان اداري اين شركت تجمع كردند

شد و  لينفر تعد ٧٠پرسنل به  ٤٠٠از  روهايتعداد ن ،يآن به بخش خصوص ياما با واگذار كرد،ي تحت نظر دولت كار م
و  دهدي مرا ن يروز زندگ ١٠ يها نهيكه كفاف هز كننديم افتيهزار تومان در ٥٠٠و  ونيليكارگران حقوق ماهانه چهار م

  كش مقابل خانواده است. كارگر زحمت يشرمندگ اعثفقط ب
  

  آذر ١٠چهارشنبه 
شان، مقابل سازمان  گروهي از كارگران فضاي سبز و خدمات شهري كيش، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

عتراض به پايين بودن حقوق و به گزارش ديده بان ايران، تجمع اين كارگران در ا .منطقه آزاد كيش، دست به تجمع زدند
 .شان صورت گرفت مزايا دريافتي

 ٢٠/١٠ نيكمپ نيقوان تيدست به اعتصاب زدند. آنان خواهان رعا يپارس جنوب نيمب يميپتروش يكارگران پروژه ا*
 اميگزارش پ به زدند. اديموضوع را فر نيامروزشان بارها ا يدروغگو بوده و در شعارها رانيمد يهستند و خواستار بركنار

نشدن  كسانيو  ٢٠/١٠ نينشدن كمپ يياجرا ليبندر ماهشهر به دل ديجمش تخت يميكارگران پتروشهمزمان  كا،يسند
 يميپتروش نيدر حال كار در ا ٢٠/١٠ نيكه تحت مقررات كمپ يمانكاريپ يشركتها گريبا كارگران د شاني حقوق ها

  هستند، دست به اعتصاب زدند.
  

  آذر ١١پنجشنبه 
به گزارش صدا و سيما،  .معي از كشاورزان قم مقابل شركت تعاوني توليدي روستاي رحمت آباد اين شهر تجمع كردندج*

به و اعمال جريمه هاي سنگين نسبت به برداشت غيرمجاز از آتجمع اين كشاورزان در اعتراض به عدم تخصيص حق
 .چاههاي كشاورزي صورت گرفته است

  
  آذر ١٣شنبه 

شان، دست به اعتصاب زده و از  گران پتروشيمي مكران چابهار، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشماري از كار*
ن بلوچ، اعتصاب اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت به گزارش كمپين فعاال .شان خودداري كردند ادامه فعاليت

اين خصوص عنوان كرد: پيمانكار شركت اوره يكي از كارگران پتروشيمي مكران در  .حقوق و مزايا صورت گرفته است
آمونياك سينا، عدم صدور چك توسط مديرعامل و مشكالت ارزي بانك مركزي را بهانه كرده و پاسخ قانع كننده اي به 

 .شان نداده است كارگران از بابت چرايي عدم پرداخت مطالبات

  
  اعتصاب كارگران شركتهاي پيمانكاري مجتمع مس سونگون ورزقان

آجين (ليچينگ)، مبين،  آجين (معدن)، آهن آذر، حدود دو هزار نفر از كارگران شركتهاي پيمانكاري آهن ٢شنبه  وز سهر
زحل، نوآوران، پارس اولنگ و خدمات اكتشافي، شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان همچنان از حضور در سر كار 

  ند.دخودداري كرده و در اعتصاب به سر بر
آبان و در اعتراض به بسته شدن كارت حدود  ٣٠اين كارگران از شامگاه روز يكشنبه  ،تحاديه آزاد كارگران ايرانا گزارش هب

  .شان دست از كار كشيدند نفر از همكاران و نمايندگان ٦٠
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 .تجمع زدنداعتصاب و دست به بار ديگر  شركتهااين آذر، كارگران  ٩شنبه  روز سه

آجين، مبين، زحل و نوآوران، براي دومين روز متوالي، دست به  در شركتهاي آهنمعترض ران آذر، كارگ ١٠روز چهارشنبه 
 .اعتصاب زده و از شروع به كارشان خودداري كردند

اعتصاب متوالي روز  نيسوم برايشاغل در مجتمع مس سونگون  يمانكاريپ يآذر، كارگران شركتها ١١روز پنجشنبه 
  .نددرك

به مطالبات  ييپاسخگو يبه جا يدولت نو مسئوال انيكارفرما
كنسل  نترنت،يو ا ليآنتن موبا يكارگران، اقدام به قطع دستور

 نيآج و ذهاب كردند و شركت آهن ابيتردد و ا سيشدن سرو
آشپزخانه  نيكارگرانش قطع كرده و همچن يآب شُرب را به رو

  .ندبست زيشركت را ن
مجتمع مس  يرمانكايپ يكارگران شركتها، آذر ١٣روز شنبه 

 يشكنها كردند تا مانع از ورود مواد به سنگ يرو ادهيپ لومتريك ١٠از  شيروز از اعتصاب، ب نيسونگون ورزقان در پنجم
شكن به  سنگ يمواد برا ون،يكام لهيقصد داشتند تا به وس اءياالنب قرارگاه خاتم يمجتمع با هماهنگ تيريمد .معدن شوند

  شكنانه خواهند شد. اقدام اعتصاب نيخبر اعالم كردند كه مانع از ا نيا دنيارگران با شنكه ك اورنديمحوطه معدن ب
شكن را باز كرده و به اعتصاب  سنگ ريساعت پنج عصر، كارگران مجتمع مس سونگون ورزقان مس آذر ١٤ كشنبهيروز 

  .كارگران اتخاذ شد نندگاياستان با نما نمسئوال كارگران پس از جلسه ميتصم نيا .دادند انيخود پا
  
  آذر ١٤ كشنبهي

جمعي از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دليل نامشخص بودن وضعيت شغلي و مطالبات معوقه خود تجمع *
ا و شهرستانهاي مختلف براي هبه گزارش ايلنا، اين گروه از كاركنان سهام عدالت كه از استان .اعتراضي برگزار كردند

دفاتر  ٣٥٢سال فعاليت در  ١٥نفر هستيم كه پس از  ٧٠٠ند: حدود فتي خود عازم تهران شدند، گپيگيري وضعيت شغل
 ٤٤مان مشخص نيست و در عين حال به دليل پرداخت نشدن حدود  شركتهاي تعاوني سهام عدالت، هنوز وضعيت شغلي

  .مان، در وضعيت بد معيشتي قرار داريمماه از مطالبات مزدي
 زمين نادرست تقسيم آنچه به اعتراض در كرج –اران تعاونيهاي مسكن، در حاشيه بزرگراه جاده تهران تعدادي از سهامد*
دهد كه نشان مي ،معترضان به گزارش بي بي سي، بنرهاي .اعتراضي زدند تجمع به دست خواندند، واريزي اساس بر

 .سال بالتكليف هستند ٣٧سهامداران اين تعاونيها به مدت 

  
  ذرآ ١٥دوشنبه 

براي دومين روز شماري از كاركنان تعاونيهاي سهام عدالت مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت كار در تهران *
، اين كاركنان اهم مطالبات خود را تامين امنيت شغلي و پرداخت ايلنا بر اساس گزارش .دست به تجمع زدندمتوالي 

 .مطالبات معوقه خود، عنوان كردند

زنشستگان تامين اجتماعي مقابل اداره كل سازمان تامين اجتماعي استان خوزستان واقع در اهواز تجمع تعدادي از با*
به گزارش ايلنا، بازنشستگان تامين اجتماعي خوزستان در اين تجمع اعتراضي خواستار الزام درمان رايگان و ميزان  .كردند
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ن خواستار اجراي صحيح و دائمي كردن همسانسازي همچنين اين بازنشستگا .عيدي آخر سال طبق قانون كار شدند
 .حقوقهاي خود و الزام درمان رايگان طبق قانون كار هستند

بندي مشاغل مقابل  اعتراض به عدم اجراي مناسب طرح طبقه برايكاركنان پتروشيمي فارابي واقع در استان خوزستان *
، كاركنان كه نسبت به كم شدن حقوق خود نيز معترض اايلن بر اساس گزارش .ساختمان حراست اين شركت تجمع كردند

اند كه اين  د: روز گذشته مديران پتروشيمي خراسان وابسته به تاپيكو نيز به صورت دسته جمعي استعفا دادهفتنگهستند، 
 .اي از ضعف مديريت اين هلدينگ است نشانه

هاي هليل رود به كرمان مقابل درب ورودي تونل  هن جنوب كرمان، در اعتراض به انتقال آب سرشاخاشماري از ساكن*
، تعدادي از مردم معترض با برپا كردن چادر مقابل درب ايلنا گزارشه ب .انتقال آب اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند

آب مدعي  مجري تونل انتقال .ورودي كارگاه تونل انتقال آب از سمت گلزار بردسير، مانع انجام عمليات حفاري تونل شدند
 .؛ تمامي مجوزهاي الزم براي حفاري اين تونل را در دست دارد و حفاري را ادامه خواهد دادكه شد

) در اعتراض به نيتام يمينفت، گاز و پتروش يگذارهي(شركت سرما كويوابسته به تاپ يفاراب يميپتروش كارگراناز  يشمار*
شركت تجمع  نيمقابل ساختمان حراست ا شاني تمزدهامشاغل و كاهش سطح دس يكامل طرح طبقه بند يعدم اجرا

 يكار ليو تعط يكار افهبه گفته كارگران كاهش اض، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده به گزارش شوراي كردند.
 نيا يكمتر است. خواست اصل گريد يهايميشان است و سطح دستمزد آنان نسبت به پتروش يآنها از جمله كسورات مزد

  دستمزدهاست.  يفور شيگران افزاكار
 

  آذر ١٦سه شنبه 
گروهي از كارگران شركتي صنعت برق *

كشور براي پيگيري وضعيت شغلي خود 
به  .مقابل ساختمان وزارت نيرو تجمع كردند

گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در اين 
امروز كارگران شركتي  تجمع گفت: اعتراض

ختلف به صنعت برق كشور كه از نقاط م
تهران و مقابل ساختمان وزارت نيرو حاضر 
شدند براي مشخص شدن وضعيت شغلي 

  .آنها برپا شده است. اين كارگران خواستار حذف پيمانكاران در مجموعه وزارت نيرو هستند
 يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده . به گزارش شورايدماوند يميشاغل در پتروش ليرانندگان جرثق ياعتراض تجمع*

دماوند  يميپتروش يدر ادار يرا جلو  لياز تردد چند راننده جرثق يريجلوگ يكارگران برا يحركت اعتراض نيدر ا، نفت
  در نفت است. يخواست سراسر كي مانكارانيو قطع دست پ كنندي م كاريمانيصورت په رانندگان ب نيگذاشتند.  ا
م پرداخت ماهها حقوق، عدم تبديل وضعيت و وعده هاي توخالي براي اعتراض به عدكوت عبداهللا  يشهردار*كارگران 

كارگران حقوق  نيامسئوالن با خودداري از جمع آوري زباله ها از سطح شهر اعتصاب شان را ازسرگرفتند. به گزارش ايلنا، 
حقوق  الحسابيلو مرداد به صورت ع ريسه ماه خرداد، ت نيو همچن نكرده افتيمهر و آبان خود را در ور،يسه ماه شهر

  .كردند افتيدر
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دست ازكاركشيدند و  يشغل تيامن براي اعتراض به نداشتن سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان  رانياز آمارگ*شماري 
 نياز ا، تعدادي از اصفهان ايجو يصدا يخبر گاهيبه گزارش پا .خود شدند فيتكل نييخواستار تع با برپايي تجمع

دهه است كه با سازمان  كياز  شيند، گفتند: بردر سازمان برنامه و بودجه را داكار سال  ١٠از  شيبكه سابقه  رانيآمارگ
سازمان برنامه و بودجه  ياز سو يابالغ يآمار يطرحها يو تمام ميكن يم ياستان اصفهان همكار يزيو برنامه ر تيريمد

 …حق اوالد و  ،يكارانه، بن كارمند ت،يمسئول مهيب مه،يقرارداد مشخص، ب گونه چياما ما ه ميدهي كل كشور را انجام م
  .نكرده است يدگيبه مشكالت ما رس يمسئول اينهاد  جيو تاكنون هم هنداريم 

بخش كهريزك دست به تجمع  هيدوتو يروستا يدام عاتيضا شگاهينامطبوع پاال يبوبراي اعتراض به  زكيكهر انيروستائ*
 !را رها كن هيكن دوتو ايح آزفنداكتجمع كنندگان ازجمله شعار ميادند: ه خبر، جامع يخبر گاهيبه گزارش پازدند. 

دست به تجمع  براي اعتراض به بالتكليفي چند ساله نابيسازان شهرستان م انيمسكن مهر بن مالباختگاناز *جمعي 
تجمع چند ساعته،  نياز افراد حاضر در ا يگفته برخ به به گزارش صداي ميناب، .زدند هرمزگان يمقابل استاندار

  .كشانده است يرا به استاندار انيسازان متقاض انيعامل شركت بن ريتوسط مد انيمتقاض يسرگردان
به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان  .اي پتروشيمي ايالم، مقابل ساختمان استانداري، تجمع كردند گروهي از كارگران پروژه*

ند كه دستور رئيس جمهور مبني بر بازگشت گفتااليشگاه معترض هستند و تن از كارگران اين پ ٦٠به صدور حكم اخراج 
يكي از كارگران حاضر در اين تجمع به نيابت از ديگر كارگران عنوان كرد: شركت آرين تجارت  .شود به كارشان اجرا نمي

رقي پااليشگاه گاز ايالم افتتاح نفر نيروي بومي در ضلع ش ٦٠ميليون دالري و با استخدام ١٠گذاري با سرمايه ٩١مانا، سال 
سال به استان و منطقه خدمات ارائه كرد؛ اما با افتتاح واحد الفين پتروشيمي و به  ٩مدت قريب به  ٩٩شد و تا آذر ماه 

نفر  ٦٠علت تخصيص كامل ميعانات گازي پااليشگاه ايالم به پتروشيمي، شركت آرين تجارت مانا تعطيل و به طبع تمام 
 .يكار شدندنيروي آن ب

  
  آذر ١٧چهارشنبه 

شان، مقابل ساختمان اين  شماري از كارگران شركت آب و فاضالب اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
 به گزارش ايلنا، اين كارگران ادغام آبفا روستايي با آبفا اهواز را باعث نابودي اين شركت مي .شركت، دست به تجمع زدند

 پرداخت حقوق كاركنان آبفا استان كه در اهواز مشغول به فعاليت هستند را نيز به آبفا اهواز تحميل كردهند: فتدانند و گ
 .اند و باعث شده اين شركت در پرداخت حقوق كاركنان خود دچار مشكل شود

، در ايسنا بر گزارشبنا .جمعي از اهالي جمعه بازار ياسوج، مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند*
اي گذشته اين مهم كه بايد مكان فعلي جمعه بازار ساماندهي شود، مطرح شده بود، اما اهالي جمعه بازار فعلي ياسوج هسال

خواهند ما را حمايت كنند،  جايي نيستيم و اگر مسئوالن مي به كنند كه به دليل نداشتن توان مالي قادر به جابيان مي
 .اندهي كنندهمين مكان را سام

كسبه در اين بازار مشغول به فعاليت هستند كه به صورت ماهيانه به شهرداري ياسوج عوارض پرداخت  ٩٨٠قريب به 
 .كنندمي

  
  آذر ١٨پنجشنبه 

از كارمندانش  يكيبه همراه  يميپتروش يربوميغ سيمكران چابهار، رئ يميدنبال اعتصاب چند روزه كارگران پتروش به*
از  يكيمكران چابهار به همراه  يميپتروش سيرئي بلوچ، مهندس صمد نهاوند نفعاال نيگزارش كمپ به اخراج شد.
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دو مسئول به دنبال اعتراضات چند روزه كارگران  نياخراج ا كه شده است گزارش سازمان اخراج شد. نيكارمندان ا
  مكران صورت گرفته است.  يميپتروش

دالر  ارديليم ١٣,٥بالغ بر  يا نهيبا هز ١٣٩٢در سال  نايمكران س ييايميمواد شو  اكيبه ذكر است شركت اوره آمون الزم
  ساخت و توسعه آن شروع به كار كرده است. يبرا
  

  آذر ١٩ هآدين
آباد با حضور در ورودي  همزمان با سفر ابراهيم رئيسي به استان لرستان جمعي از اهالي روستاهاي حومه شهرستان خرم*

از  هعمدبه طور به گزارش ايلنا، اين جمعيت كه  .تجمع اعتراضي برگزار كردند» ما آب شرب نداريم «فرودگاه با شعار 
آباد بودند با در دست داشتن پالكاردهايي خواستار تأمين آب شرب روستاهاي اهالي روستاهاي بخش پاپي شهرستان خرم

ريزي منسجم دولت در راستاي حل مشكالت آب و ها و كنشگران لرستاني خواهان برنامه شهروندان، رسانه .خود شدند
  .آبه خود هستنداختصاص حق

شماري از كارگران راه آهن لرستان، همزمان با سفر ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري اسالمي، دست به تجمع اعتراضي *
ا رفع مشكالت بيمه شان ر كارگران معترض مطالبات به گزارش كانال كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن، .زدند

عالوه بر عدم پرداخت حقوق و حق  .تكميلي، اجراي تبديل وضعيت و دسترسي به تجهيزات ايمني در كار، عنوان كردند
  !ستيكارگران راه آهن لرستان ن اريدر اخت زين يمنيا ليوسا مه،يب

حقوق و مشكالت بيمه اي  اعتراض به عدم پرداخت براي كارگران شركت معدني طوس مسير واقع در سنگان خواف،*
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت: هر چند اين تجمع با  .خود، در محل كارشان تجمع كردند

صحبت چند تن از مسئوالن به صورت مشروط به پايان رسيد اما از دادستان شهرستان تقاضا داريم با برخي مديران 
وضعيت معيشتي كارگران باعث مي شوند قشر مظلوم كارگر دست به اين رفتار بزند،  پايتخت نشين كه با بي توجهي به

 .برخورد جدي و محكمي داشته باشد

صنعتي سنگان خواف در جنوب شرقي استان خراسان رضوي واقع است كه باالترين ذخاير سنگ آهن خاور -منطقه معدني
  .م در شركتهاي اين منطقه مشغول به كار هستندهزار كارگر از سراسر كشور ه ١٥را دارا بوده و بيش از 

 

  آذر ٢٠شنبه 
 بهدر محل كارگاه تونل چادر برپا كردند.  ،يرود به كرمان با ممانعت از انجام حفار ليمعترضان به انتقال آب از هل*

ت كردند. شرك يتجمع اعتراض نيدر ا يو شهروندان عاد ستيز طيكنشگران مح كشاورزان،بلوچ،  نفعاال نيگزارش كمپ
  پروژه، قصد آغاز به كار مجدد داشته است.  يتجمع معترضان پس از آن شكل گرفته است كه قرارگاه خاتم به عنوان مجر

 ٣٨به طول  يمنظور تونل نيآغاز شده است. به هم ٩٣انتقال آب به كرمان از سد صفا رود شهرستان رابر از سال  پروژه
  مترمكعب آب را به شهر كرمان و مناطق تابعه انتقال دهد.   ونيليم ٧٠٠در حال احداث است تا  لومتريك
شان، در مقابل ساختمان اين شركت  كاركنان شركت آب و فاضالب اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي*

ام آبفا روستايي با آبفا ماه از حقوق خود را دريافت نكرده اند، گفتند: ادغ ٤به گزارش ايلنا، اين كارگران كه  .تجمع كردند
استان و اهواز، باعث تحميل شدن حقوق اين كاركنان به آبفا اهواز شده و اين موضوع منجر به عقب اقتادن حقوق خود 

 .كاركنان آبفاي اهواز شده است
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مت به شان، همزمان با سفر وزير ص گروهي از كارگران كارخانه عظيم خودرو، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش ايلنا، نامشخص بودن  .شهر بروجرد با مسدود كردن جاده اشترينان به لرستان، دست به تجمع اعتراضي زدند

يكي از كارگران  .وضعيت كارخانه وعدم دريافت مطالبات مزدي از مهمترين مطالبات كارگران معترض به شمار مي رود
ي انواع خودرو در اشترينان بروجرد است كه فعاليت آن از كنندهحاضر در اين تجمع گفت: شركت عظيم خودرو توليد

كارگر آن با هفت ماه حقوق معوقه، كاري براي  ١٨٠هشت ماه پيش به سبب برخي مشكالت قضايي متوقف شده و حدود 
 !انجام دادن ندارند

  
  بازنشستگان فوالديكشنبه هاي اعتراضي 

تمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و خوزستان جمعي از بازنشستگان و مس، آذر ٧يكشنبه روز 
 .مقابل ساختمان اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند

بازنشستگان معترض برخي از مطالبات خود را افزايش مستمري هاي دريافتي در موازات خط فقر، اجراي قانون همسان 
 .عنوان كردندسازي حقوق و رفع مشكالت بيمه تكميلي 

ي از بازنشستگان صنعت فوالد استانهاي تهران، اصفهان و اهواز، همزمان با تجمع مقابل آذر، شمار ١٤روز يكشنبه 
ايلنا،  بر اساس گزارش .ساختمان كانون بازنشستگان صنعت فوالد اين استانها، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند

را و اصالح همسانسازي و ميزان ناچيز مستمريهاي خود، از مديريت صندوق و مسئوالن بازنشستگان در اعتراض به نحوه اج
  .كانون خواستار آن شدند كه به مطالبات آنها پاسخ دهند

 نيرشت، اهواز، اصفهان، كرمانشاه و تهران مقابل سازمان تام يدر شهرها ياجتماع نيبازنشستگان تام ،آذر ٢١ يكشنبه روز
 به ياسيس سيگذشته پل ير تهران مقابل كانون بازنشستگان برگزار كردند. هرچند از هفته هاشهرشان و د ياجتماع

شده بود اما  ليبه مقابل كانون بازنشستگان گس يانتظام يرويفعاالن هشدار داده بود تجمع را لغو كنند و حتا در تهران ن
  مطالبه گرانه صورت گرفت. يتجمعها

  ».كندكند، دولت حمايت ميسردار خيانت مي«: دادند جمله شعار ميمعترضان از به گزارش بي بي سي، 
  

  آذر ٢١يكشنبه 
جمعي از كارگران كارخانه فوالد ياسوج مقابل ساختمان استانداري استان كهگيلويه و بوير احمد واقع در ياسوج تجمع *

ز پيش خط توليد كارخانه فوالد بوير صنعت گويند: از چند رو مي ياسوج فوالد كارخانه  به گزارش ايلنا، كارگران .كردند
 .كارگر شاغل در آن، نگران از دست دادن شغل خودهستند ٢٢٦ياسوج به دليل قطعي برق متوقف شده و در نتيجه حدود 

ميليارد توماني، چند روز پيش براي سومين بار  ٣اي استان خوزستان به دليل انباشت بدهي ماموران اداره برق منطقه
  .رق كارخانه فوالد بوير صنعت ياسوج را قطع كردنداشتراك ب

  
  آذر ٢٣شنبه  سه

ساله خود با احتساب خسارت تاخير ١٥كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات *
ابرات راه دور شيراز، بابت كارگر بازنشسته مخ ١٥٠٠حدود  به گزارش ايلنا، و تاديه، مقابل استانداري فارس تجمع كردند.

تعطيل شده و فعاليت اقتصادي  ٨٠سنوات اشتغال و مطالبات مزدي گذشته طلبكار هستند. از آنجا كه اين شركت در دهه 
 .اند است كه با وعده پرداخت مطالبات سرگردان شدههندارد، سال
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به گزارش ايلنا، اين  .تجمع كردنديم رژجمعي از نيروهاي شركتي و حجمي شركتهاي توزيع برق كشور مقابل مجلس *
ند: قرار است امروز فتاند، گ گروه از كاركنان كه از نقاط مختلف كشور براي پيگيري وضعيت شغلي خود عازم تهران شده

موضوع طرح تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي، شركتي و حجمي در صحن علني مجلس بررسي شود؛ به همين دليل ما، 
ن شركتي شركت توزيع برق، تصميم گرفتيم به نيابت از ساير كارگران صنعت برق براي رسيدگي به شماري از كارگرا

  .وضعيت شغلي خود مقابل مجلس حاضر شويم
جمشيد واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام، در اعتراض به مشكالت معيشتي،  كاركنان پتروشيمي تخت*

به گزارش ايلنا، اين كاركنان مشكالت ريالي و معيشتي  .اين شركت دست به تجمع زدند مقابلبراي چهارمين روز متوالي 
آنها در تشريح اين مهم عنوان كردند: بعد از دومين اعتراض كاركنان،  .را تنها دليل اين تجمعات سريالي عنوان كردند

مديره به جهت بررسي و اتخاذ يك  تاانديشي با هي منظور برپايي نشست هم روزه به ١٠نظر يك فرصت مديران صاحب
روزه نيز به پايان رسيد و همچنان از اتاق  ١٠تصميم مثبت را از كاركنان طلب كردند، اين در حالي هست كه اين فرصت 

 .فكر مديران خبري به بيرون درز پيدا نكرده است

توسط  شاني ب و تراكتورهاپمپ آ يسوخت موتورها هينسبت به قطع سهم رمندياز كشاورزان شهرستان ه يجمع*
كشاورزان  نبه گزارش كانال تلگرام بامي استار، اي زدند. يشهرستان دست به تجمع اعتراض نيا يشركت نفت در فرماندار

 نيسوخت ا هيسهم شودمي گفته .استشان  سوخت هيدر رابطه با بازگرداندن سهم ربطيذ نمسئوال يريگيخواستار پ
 دييتا يو جهاد كشاورز يو بلوچستان حذف شده كه فرماندار ستانيركت نفت استان سش ياز سو يكشاورزان در حال

  .باشديم يمصارف كشاورز يسوخت برا نياند كه ا كرده
ي شهرستان شرق الور يروستا ياهال*جمعي از 

اعتراض به رفت و آمد  يبرا دشتي در استان بوشهر
و  دشتي مند مانيكارخانه س نيسنگ آالت نيماش
جاده زدند و تجمع دست به  ترددشان راه بيتخر

 با. براساس گزارش فارس، كردندراه را مسدود 
 يبهساز اتياز پنج سال از شروع عمل شيگذشت ب

به كارخانه  يمنته رياز مس لومتريك ٢٠ ضيو تعر
 رياز مس لومتريمند، تا كنون تنها پنج ك مانيس

راه كه مربوط  نيشده است و بخش عمده ا يبهساز
شده است و رفت و آمد  بيتخر ،است ٦٠دهه  به

روستا و  نيمردم ا يخودروها ديباعث شده است عمر مف يجاده الور شرق مشكالت .شوديانجام م يدر آن با دشوار
راه  يجاده به خاطر خراب نيمردم هم در ا ري. هر چند احتمال تصادفات و مرگ و مابديمنطقه طسوج  كاهش  يروستاها

   .وجود دارد
 

  آذر ٢٤چهارشنبه 
شان،  شماري از كارمندان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

 به گزارش عصر ايران، اين شهروندان وضعيت نابسامان دريافتيهاي .مقابل ساختمان اين اداره واقع در تبريز تجمع كردند
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ن اين تجمع عنوان كردند و با سر دادن شعارهايي خواستار برابري و بهبود وضعيت حقوقي و شان را از داليل برگزاري اي
 .معيشتي خود شدند

شان، در محل سازمان تاكسيراني  گروهي از رانندگان تاكسي در تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
ند: فتگاند،  كه براي نوسازي تاكسيهاي خود اقدام كرده به گزارش ايلنا، رانندگان تاكسي .شهرداري اين شهر تجمع كردند

درصدي  ١٨ايم، اما شركت خودروسازي مدعي افزايش  ميليون تومان پرداخت كرده ٦٠اينكه بابت اين موضوع  باوجود
وفق است؛ اين شركت به تعهد خود در تحويل خودرو ها عمل نكرده و به همين دليل تاكنون م قيمت خودروهاي خود شده

  .ايم به تحويل گرفتن تاكسي خود نشده
  

  آذر ٢٦ نهيآد
شماري از شهروندان شهرستان بهاباد در استان يزد، همزمان با سفر وزير *

به گزارش تسنيم، شهروندان با در دست  .اقتصاد، به اين شهرستان تجمع كردند
ن راه اندازي معدن هميجا«داشتن پالكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود 

خواستار جلوگيري از شروع به كار  »مساوي است با نابودي شهرستان بهاباد
 .معادن هميجان و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي منطقه خود شدند

   
  صنعت نيشكر هفت تپه كشت وحركتهاي اعتراضي كارگران 

عتراض به عدم رسيدگي به آذر، گروهي از كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در ا ٤شنبه پنجروز 
به گزارش  .شوش، تجمع كردند، مجلس نشين از شان، براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان دفتر كعب عمير مطالبات

 .سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،كارگران معترض خواستار رسيدگي به وضعيت استخدامي و شغلي خود هستند

هفت تپه، ابتدا  آذر، كارگران فصلي نيشكر ٦روز شنبه 
مقابل ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان 
شوش و سپس مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، 

  .دست به تجمع زدند
آذر، جمعي از كارگران بازنشسته مجتمع  ٧روز يكشنبه 

هفت تپه در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات پايان خدمت 
از بازنشستگي، مقابل درب ورودي ماه  ٩خود بعد از گذشت 

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران با  .كارخانه تجمع كردند
بيان اينكه ما كارگران خواهان اصالح محاسبه پرداخت سنوات و مرخصي ذخيره خود توسط مديريت شركت نيشكر هفت 

ماي جديد اين واحد توليدي حاضر به پيگيري چندين ماهه كارگران بازنشسته تا امروزكارفر باوجودتپه هستيم افزود: 
 .اصالح پرداخت مطالبات بازنشستگي ما نشده است

آذر، تعدادي از كارگران بازنشسته مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، مقابل درب ورودي اين  ١٠روز چهارشنبه 
لي و مرخصي ذخيره خود به نحوه محاسبه و پرداخت سنوات شغمعترض به گزارش ايلنا، كارگران  .شركت تجمع كردند

  .معترض هستند



 60

بازگشت  يراب هفت تپه شكريمجتمع كشت وصنعت ن يكارگران فصل آذر براي دوازدهمين روز متوالي، ١١روز پنج شنبه 
  تجمع كردند.شوش  نيمقابل دفتر بهارستان نش يكار و عقد قرارداد دائم به

روز متوالي مقابل ساختمان شانزدهمين شكر هفت تپه، براي آذر، كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت ني ١٥شنبه دوروز 
  تجمع كردند.فرمانداري و همچنين ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين شهرستان 

 آذر، شماري از كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات ٢٧روز شنبه 
 .مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند تمين روز متواليبراي بيست و هششان، 

نيروي انتظامي جهت سركوب كارگران معترض، متوسل به در اين روز كارگران هفت تپه، تلگرام كانال  شبر اساس گزار
تي استفاده از اسپري فلفل شد كه در پي اين اقدام خشونت آميز، تعدادي از كارگران معترض از ناحيه چشم دچار صدما

با كارگران را  يانتظام يروين انهيو وحش زيخشونت آم برخورد، مختلف ياز كارگران هفت تپه از بخشها يجمع .شدند
  شدند. تكارانهيو جنا يضد انسان ،ياقدام ضد كارگر نيو خواهان برخورد با آمران و عامالن ا كردندمجكوم 

 .در شمال خوزستان واقع استكيلومتري شهر شوش  ١٥شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در 

  
  آذر ٢٧شنبه 

شان، مقابل ساختمان اين كارخانه  گروهي از كارگران كارخانه روي بندرعباس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
رفع  ماه امسال وعده ورياستاندار سابق هرمزگان شهر يهمت دونيكه فر يدرحال به گزارش صدا و سيما، .تجمع كردند

 يكي نيمشكالت هنور حل نشده است. همچن نيكارگران ا را داده بود، اما به گفته يشركت رو هيمواد اول نيتاممشكالت 
  است. ودهب ليبندرعباس از مرداد ماه امسال تعط يكارخانه شركت رو ديگوي از كارگران م

به گزارش ايلنا، كارگران  .زدند كارگران پتروشيمي فارابي، مقابل ساختمان مركزي اين شركت، دست به تجمع اعتراضي*
 اين كارگران گفتند: مديران شركت .هستند بندي مشاغل معترض حاضر در اين تجمع به عدم اجراي صحيح طرح طبقه

هاي رئيس جمهور، وزير كار و مديرعامل هلدينگ شستا، حاضر به رفع مشكالت كارگران نيستند و در اين  وعده باوجود
 .صبر ما به سر رسيده استشرايط سخت اقتصادي، 

  
  آذر ٢٩دوشنبه 

 شماري از نيروهاي آموزشي شركت بهره*
برداري نفت و گاز گچساران مقابل 

به  .ساختمان اين شركت تجمع كردند
تجمع اين افراد در اعتراض  گزارش هرانا،

به عدم استخدام و بالتكليفي آنها در اين 
به گفته  .شركت صورت گرفته است

سال قبل با وعده  ٨ن ، آنامعترضان
استخدام در اين شركت آموزش ديده اند با 
اين حال تاكنون هيچ اقدامي در راستاي 
استخدام آنها صورت نگرفته و طي اين 

 .اند سالها و بالتكليف مانده
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، دست گروهي از كارگران صنعت نفت در عسلويه، گچساران و بندر خميني در اعتراض به عدم امنيت شغلي و شرايط كار*
گاز پارس جنوبي عسلويه،  و رانندگان شركت نفت كارگران معترض؛ . به گزارش راديو زمانهاز كار كشيدند و تجمع كردند
برداري گچساران، و كارگران پتروشيمي فجر واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر نيروهاي آموزشي شركت بهره

  . روز كار هستند ١٤روز استراحت استراحت در ازاي  ١٤شيفت كاري به روال كارگران خواستار بازگشت بودند.  خميني
 

  آذر ٣٠سه شنبه 
شماري از بازنشستگان شركت مخابرات با برگزاري تجمع مقابل وزارت ارتباطات در تهران خواستار رسيدگي به مطالبات 

در محوطه و سالن مخابرات مركزي  جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات چهارمحال و بختياريهمزمان  .خود شدند
كيهان، آنها از جمله مطالبات خود را اجراي كامل آييننامه روزنامه به گزارش  .شهركرد دست به تجمع اعتراضي زدند

 .هاي رفاهي و ورزشي عنوان كردند هاي پزشكي و دندانپزشكي و سرانه اجرايي شركت مخابرات و پرداخت به موقع هزينه

  
  هاي اجتماعيمنتشر شده در شبكه اخبار كوتاه 

  
شدگان  غارت /.خودروبرهاي تبريز به دليل عدم رضايت از عملكرد سازمان حمل و نقل درون بارتجمع : آذر يكدوشنبه 

شان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي  به دليل عدم دريافت منازل )نوين شهر(شهر جديد هشتگرد در پروژه روماك 
  ردند.تجمع برگزار ك

ماه حقوق و بيمه  ٧شركت حفاري گلوبال پتروتك كيش در اعتراض به عدم پرداخت تجمع كارگران : آذر ٢شنبه  سه
مشمول قانون  البرز براي افزايش دستمزد و پرناز و كشتارگاه زرين، ٣تجمع مشترك كارگران  /مقابل اداره كار اهواز.

  .ستانزيان آورشدن مقابل استانداري خوز مشاغل سخت و
استان آذربايجان شرقي توسط اهالي روستاهاي در شرفخانه به شبستر بندر مسدود كردن محور آذر:  ٣ چهارشنبه

  .در پي از دست دادن عزيزان خود طي تصادفات اخير و اعتراض به تك بانده و غير استاندارد بودن جاده ،اطراف
مقابل در دست داشتند، » فروشي جرم نيستميوه«مون پالكاردهايي با مضكه فروش  ميوهيهاي وانت: آذر ٦شنبه 

تجمع جمعي از كاركنان رسمي پتروشيمي فجر، مقابل در  /ساختمان حراست شهرداري تبريز تجمع اعتراضي بر پا كردند.
مقابل فرمانداري ويژه  تجمع جمعي از مردم بيارجمند به دليل مشكالت شركت سيمان اين شهر، /.ورودي اين شركت

   .ودشاهر
گروهي از خانواده هاي جانباختگان هواپيماي اوكرايني به سمت محل برگزاري دادگاه نظامي متهمان : آذر ٧يكشنبه 

(مركز  كاركنان شهرداري شهر اللي /.دادگاه تجمع كردندبيپايين اين پرونده دست به راهپيمايي زده و مقابل  رده
ماه عدم پرداخت بيمه دست از كار كشيدند و  ٩ماه حقوق معوقه و  ٩شهرستان اللي در استان خوزستان) در اعتراض به 

در  ،شركت تأمين موادمعدني صنايع فوالدشاغل در شماري از كارگران معدن چناره  /در حياط شهرداري تجمع كردند.
ري كيلومت ٤٥معدن چناره، در  شان دست از كار كشيده و اعتصاب كردند. اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

آهك خالص ميليون تن سنگ ٨٠آهك است كه بنابر آمارهاي رسمي، داراي بزرگترين و مرغوبترين معدن سنگ ،انديمشك
تجمع كاركنان شركتي و قرارداد كاري شركت برق در برابر شركت برق استان گلستان  /ميليون تن دولوميت است. ٤٠و 

 بيدبلند در بندر ماهشهر مقابل مخازن پااليشگاه تجمع جوانان بندر /.در گرگان، در اعتراض به وضعيت شغلي ناپايدار خود
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زدگان پلدختر مقابل  تجمع سيل /.افراد غير بومي در اين مجموعه مقابل اين شركت اعتراض به استخدام برايماهشهر 
  استانداري استان لرستان

مقابل وزارت  به عدم ترخيص از گمرگجمعي از خريداران كاميون دوست دوم خارجي براي اعتراض آذر:  ٨دوشنبه 
  تجمع كردند. اقتصاد

دادگاه بيمقابل براي چهل و نهمين بار ) كوي(آذو جانيخودرو آذربا يمالباختگان شركت صنعتتجمع آذر:  ٩سه شنبه 
مشكالت و توجه  يبرخ ليبوكس به دل يمل ميسابق ت شكسوتانياز قهرمانان و پ يجمعتجمع  /ي.جرائم اقتصاد ژهيو
كارگران پيمانكاريهاي شريفي و باقرپور شاغل در پتروشيمي آپادانا در  /.وزارت ورزش و جوانانمقابل كردن به آنها ن

آب و عدم  ياعتراض به قطعدر  ريتوابع شهرستان رامش يكشاورزان روستاهاتجمع  /.عسلويه دست به اعتصاب زدند
در  ييبا در دست داشتن پالكاردها هيشهرستان اروم يا هياشاز ساكنان مناطق ح يجمع /.زهييكشت پا يآن برا يرهاساز

  برگزار كردند. يتجمع اعتراض يغرب جانيآذربا يمقابل ساختمان استاندار
خود با  حقوق يبندر ماهشهر در اعتراض به عدم همسانساز ديتخت جمش يميكاركنان شركت پتروش: آذر ١٠چهارشنبه 

  ابل  شركت تجمع كردند.مقي اقتصاد ژهيمنطقه و يشركتها ريسا
در استان سيستان و بلوچستان براي اعتراض به  مكران چابهار يميپتروش اكيكارگران شركت اوره آمون: آذر ١١پنجشنبه 

عدم پرداخت به موقع حقوق دست به اعتصاب زدند و از رفتن سركار اجتناب نمودند و با برپايي تجمع خواهان پاسخگويي 
  پيمانكار شدند.

در اعتراض به خشك شدن رودخانه زهره و سوختن زراعت و كشت كارشان، دست به  جانيكشاورزان هند: آذر ١٢ نهيآد
عبور  ياديز يو از شهرها و روستاها رديگ يسرچشمه م ياريچهارمحال و بخت يتجمع زدند. رودخانه زهره از كوهها

   مي كند. عبور جانيو از وسط شهرستان هند كنديم
عمارت  يخود مقابل درب ورود زهييمطالبه حقابه كشت پا يدر راستا زهياز كشاورزان شهرستان هو يعجم: آذر ١٣ شنبه

قطعه  يكارگران كارخانه  يو تجمع اعتراض اعتصاب /اهواز تجمع كردند. نيفلسط ابانيخوزستان واقع در خ ياستاندار
  روبرو شد. يانتظام يرويبا دخالت ن شدن حقوق خود، ماليكاران فالورجان (استان اصفهان) در اعتراض به پا

كارگران شهرداري  /.شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردند: آذر ١٤ كشنبهي
  ساري براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و قرارگرفتن سايه شوم اخراج از كار باالي سرشان دست به تجمع زدند.

اري از مالكان زمينهاي دارايي در گلشهر اروميه با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل اداره تعاون، كار و شم: آذر ١٦سه شنبه 
جمعي از كشاورزان آباده با برگزاري  /.رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

تجمع اين كشاورزان .رسيدگي به مطالبات خود شدندتجمع اعتراضي مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان خواستار 
دماوند در  يميشاغل در پتروش يهاليرانندگان جرثق /.در اعتراض به مسدود شدن چاههاي آب كشاورزي صورت گرفت

از تردد چند  يريجلوگ يكارگران برا يحركت اعتراض نيتجمع كردند. در ا شاني پرداخت دستمزدها قياعتراض به تعو
ي بازارچه اول شمال سيپاساژ تند انيبازار اعتراضي تجمع /دماوند گذاشتند. يميپتروش يدر ادار يرا جلو ليقراننده جرث

منطقه  نيا يكش كانال ليو تكم يدگيدر اعتراض به عدم رس زياسالمشهر تبر ياز اصناف و كسبه كو ./ جمعيهاورمي در
منطقه چورس واقع در  مردم /اسالمشهر شدند. يوبه مشكالت ك زيتبر يشهردار يدگيخواستار رسو تجمع كرده 

اجازه تردد و ادامه كار به آنها  يطيمح ستيز ليمعدن كاران رو بستند و به دال زاتيانتقال تجه ريمس يغرب جانيآذربا
  ندادند.
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طقه عبور من نيآهن از ا راه ليقراره ر. ريكندالن، شهرستان مال يكشاورزان روستا يتجمع اعتراض: آذر ١٧ چهارشنبه
 يسازي شركت كشت كارگران /اند. هم نداده يخسارت چيو ه و باغات مردم را مصادره كرده نهايزم ليدل نيكنه، به هم

 يجلو اسوجيجمعه بازار  انيبازار ياعتراض تجمع /برگزار كردند. يشركت تجمع اعتراض نيدر محوطه ا هرمز ايپرش
  .راحمديو بو هيلويكهگ ياستاندار

روز مقابل  نيدوم يافتاده، برا عقب مهيماه حق ب ٥ماه حقوق و  ٤اهواز در اعتراض به  يكاركنان آبفا: آذر ١٨ پنجشنبه
و خدمتگزار شهر اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع  داريسرا يروهاين /شركت تجمع كردند. نيساختمان ا

رانندگان شاغل در ./ مقابل شركت بادراني مان نگيارز ك رمز بكهشدگان ش غارت اعتراضي تجمع /برگزار كردند. ياعتراض
  نفت اعتصاب غدا كردند. ريوز ينشدن وعده ها يياجرا يدر پ يزاگرس جنوب ياتيمناطق عمل

مقابل  شاني هانشدن خواسته يباشگاه و عمل تيرياعتراض به سومد در سياز هواداران پرسپول يجمع: آذر ٢٠شنبه 
شركت  نيا يرقانونيدر عتراض به اقدام غ پايحواله داران شركت سا /برگزار كردند. يهران تجمع اعتراضوزارت ورزش در ت

 يعتراضا خودرو دست به تجمع رانيشركت ا يابيسود مشاركت مقابل  معاونت بازار يدرصد ٢٠ شيبر اعمال  افزا يمبن
  زدند.  

در اعتراض به احداث معدن اكتشاف شده  زد،يبهاباد استان از توابع شهرستان  جانيهم يروستا ياهال: آذر ٢١ يكشنبه
 ينابود ست،يز طيمح بيساكنان منطقه از بابت تخر ينگران ديمعادن باعث تشد نيا آهن، تجمع برگزار كردند. سنگ

  منطقه شده است. ياهال يشتيو بروز معضالت مع يو دامدار يكشاورز يتهايمنابع آب، اختالل در فعال
جمعي از كارگران شركت پتروشيمي رجال مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان بندر ماهشهر تجمع : آذر ٢٢دوشنبه 

بندي مشاغل، پرداخت مزايا و بيمه تكميلي به  به گزارش ايلنا، كارگران در اين تجمع خواستار اجراي طرح طبقه .كردند
سازمان بورس و  مقابلشان  رفته برباد يپولها يرابورس، ب نخشمگي شدگانغارت  /.عنوان مطالبات قانوني خود شدند

احقاق حقوق  ي(سخرم) برا آبادخرم مانيشده س سهامداران غارت /برپا كردند. يتجمع اعتراض ونك دانيمدر  اوراق بهادار
  شده دارد.سهامدار غارت هزار ٤٦آباد  خرم مانيس. تجمع كردند يدادگاه مفاسد اقتصادبي يخود مقابل ورود

 شيوعده كارفرما در افزا يدر اعتراض به عدم اجرا ه،يواقع در عسلو يس يج يدر شركت آ كارگران: آذر ٢٤ هارشنبهچ
كاركنان  /روز استراحت در محوطه كارگاه دست به اعتصاب زدند. ١٠روز كار و  ٢٠به  يدر نوبت كار رييدستمزدها و تغ

 يمختلف، تجمع اعتراض يمقابل ساختمان ادارات كل استانها حقوق ژهيالعاده و ثبت احوال در اعتراض به عدم اعمال فوق
  برگزار كردند.

تجمع اين  /.شماري از خريداران زمينهاي نيروي انتظامي در ماهدشت كرج دست به تجمع اعتراضي زدند: آذر ٢٦ نهيآد
 .گرفته است سال صورت ١٩شهروندان در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت زمينهاي خريداري شده پس از 

پسته خشك خواهد شد، دست  يآن باغها يآباد رفسنجان در اعتراض به انتقال آب كه در پ مردم شمس: آذر ٢٧شنبه 
 ينشان ، مقابل سازمان آتشيشتيبد مع تيوضعدر اعتراض به مشهد  ١٣٩٩ يورود يمانينشانان پ آتش /به تجمع زدند.

  برپا كردند. يمشهد تجمع اعتراض
شان اقدام  مطالبات گريو د يشتينامساعد مع تيوضع ليدل در كرمانشاه به ياجتماع نيبازنشستگان تام: آذر ٢٨ كشنبهي

 تيوضع كيبه شكل سمبل ،يبا پهن كردن سفره خال ،يبازنشستگان معترض كرمانشاه كردند. ياعتراض يتجمع يبه برگزار
  گذاشتند. شيبه نما يافكار عموم يخود را برا يشتياسفبار مع
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  اعتراضات زيست مُحيطي؛ گُردان جديد سرنگوني
   مانمنصور ا

 آذر  ٥فراسوي خبر... آدينه 

شكل گيري اعتراضات گُسترده در اُستانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري بر محور آب، تنها چند ماه پس از اعتراضات 
مُحيط زيست بر زندگي و كسب و كار مردُم  - خوزستان با مُطالبه مُشابه، گوياي تاثير روزافزون بُحران تركيبي حُكمراني 

است. كم شدن فاصله اعتراضات زيست مُحيطي از يكطرف و گُسترش جُغرافيايي آن از طرف ديگر، به هر پُرسشي كشور 
  پيرامون ژرفا و پيشروي بُحران ياد شده و درجه وخامت شرايط پاسُخ مي دهد.

امنه يافتن واكُنش فعال اعتراضات تابستان در خوزستان و پاييز در اُستانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را مي توان د
توده ها به تحوُالت مخربي دانست كه هر چه پُر 
رنگ تر در مُحيط زندگي و كسب و كار آنها 
پديدار مي شود. به همان ميزان كه آثار و 
پيامدهاي بُحران زيست مُحيطي تاثيرات عميق 
تري بر زندگي گروه هاي گوناگوني از مردُم مي 

ند آن پديد مي گذارد و اختالل بيشتري در رو
آورد، فعاليت عليه اين شرايط و مُقاومت در برابر 

  آن نيز دامنه دار تر مي شود.
استبداد مذهبي حاكم در كنار طيف گُسترده 

اي از حركتهاي اعتراضي صنفي، نارضايتي و خيزشهاي سراسري كه در برابرش جبهه گشوده اند، با جُنبش اعتراضي نوع 
يار شتابان تر و بي واسطه تر از هر جُنبش صنفي ديگر مي تواند به يك نيروي سرنگوني طلب جديدي روبرو گرديده كه بس

تبديل شود. چه، مُعترضان زيست محيطي را يك فشار دو چندان به خيابان و رويارويي با حاكميت مي كشاند؛ آنها در 
ي مي كند، زير فشار روزافزون ناشي از همان حال كه بار پيامدهاي اقتصادي بُحران خارجي حاكميت بر دوش شان سنگين

  تخريب و محدود شدن فضا و منابع زيست و كار خود نيز قرار گرفته اند. 
ترديدي نيست كه حاكمان ج.ا در اين نُقطه نيز با سركوب و تدابير پُليسي به جنگ مردُمي كه آب، نان و جايي براي 

نحرف كردن نگاه ها از خود و مُعرفي مردُم اُستانهاي همجوار به زندگي مي خواهند، خواهند رفت. يك شيوه ديگر آنها مُ
يكديگر به عُنوان عامل بي آبي و كم آبي است. گردانندگان و مسووالن فاسد و مردُم ستيز ج.ا همانگونه كه آمريكا و 

  ترفند مُتوسل شده اند.  اسراييل را مسوول گراني، بيكاري، فقر، زيرساختها و جُز آن قلمداد مي كنند، اينجا نيز به همين
گريبان رژيم واليت فقيه را اما اين راه حل ارزان از چنگ جامعه رها نخواهد ساخت. هوشياري مردُم ايران در برابر بيراهه 

بازتاب يافت، ترفند حاكميت براي  "آمريكاست ميگن دُروغ – همينجاست ما دُشمن"آمريكا كه به ويژه در ُشعار -مسوول
در  "اتحاد"به جان يكديگر و خود آسوده نشستن در كنار را هم خُنثي خواهد كرد. سر داده شدن شُعار  انداختن مردُم

گردهماييهاي روزهاي گذشته همراه با ابراز انزجار از آقاي خامنه اي گُواه مُستند ديگري از اين آگاهي است. دستگاه حاكم 
به خوبي نشان داد كه طرف حساب خود اوست و آنكه با آتش به با گُسيل اوباش مُسلحش و يورش وحشيانه به مُعترضان، 

  مُطالبه آب پاسُخ مي دهد، هموست كه از تشنگي توده نفع مي برد. 
  را كُشنده تر خواهد كرد.  "نظام"آري، جُنبشهاي جديد، زخم كُهنه 
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  انكار  جنايتي كه خامنه اي مسول آن است
 زينت ميرهاشمي 

  آذر  ١٧فراسوي خبر ... چهارشنبه 
پروپاگانداي امپراطوري دروغ واليت فقيه بعد از انجام هر جنايتي، آنقدر كهنه و تكراري شده است كه مي توان قبل از 
نمايش آن در تلويزيون حكومتي را مي توان پيش بيني كرد. ساده سازي جنايت حكومتي و جعل رويداد در قالب از پيش 

ماله كشي سركوب وحشيانه با تفنگهاي ساچمه اي، به  كه تكرار مي شود.سال است  ٤٣تعيين شده از جانب حكومت 
رگبار بستن صورت، چشم و بدنهاي مردم در خيابان موضوعي نيست 
كه بتوان به سادگي كتمان كرد. پخش گسترده فيلمها و عكسهاي 
اراذل و اوباش حكومتي در حال آتش زدن چادرهاي كشاورزان و 

سيله مزدوران بسيجي و لباس شخصي شليك مستقيم به مردم به و
آنقدر چهره كريه رژيم و خشونت حكومتي را افشا كرده كه زبده 

  ترين ماله كشهاي نظام هم نمي توانند آن را سفيد كاري كنند. 
آذر اعالم كرد كه  ١٦سخنگوي قوه فاسد قضائيه در روز سه شنبه 

جز افرادي كه تيراندازي كرده بودند مابقي با قرار وثيقه آزاد  نفر در رابطه با حوادت اصفهان بازداشت شدند... به ١٣٠«
است كه گفتند تيراندازي از درون جمعيت صورت گرفته و ادعا كردند كه  ٩٨اين ادعا تكرار سناريوي آبان خونين ». شدند.

ي دروغهاي خود آتش زدن چادرها از طرف خودشان صورت گرفته است و البد مي خواهند در نمايش اعتراف گيري اجبار
نيروي «آذر، اسماعيل كوثري، مجلس نشين شكم سير و دروغگو از تهران، مدعي شد كه  ١٥روز دوشنبه  را ثابت كنند.

  » انتظامي اسلحه ندارد... الحمداهللا نظام صبر و تحملش باالست تا جايي كه كسي دست به اسلحه نبرد.
سركوب در حالي است كه موسي غضنفرآبادي رئيس كميسيون انكار شليك به مردم و ضد و نقيض گوئيهاي دستگاه 

آذر تيراندازي را شرعي و قانوني دانسته است. او گفته  ١١در روز  ٢٤قضايي و حقوقي مجلس ارتجاع در گفتگو با رويداد 
از عمل فرد  مي توان به برخي معترضان تيراندازي كرد... تا حد اقدام قهرانه و حتي تيراندازي كه موجب جلوگيري«است: 

اين آخوند مرتجع در رابطه با اعتراض در كف خيابان كه از چالشهاي امنيتي رژيم به حساب آمده » شود، مجوز وجود دارد.
خطر و  ننديبي كه م يافراد ايفرد  ،يتيامن يهارويبه جز ن يچالش، حت نيمقابله با ا يبرا«و سركوب مي شود گفت: 

  ».يدارد و هم قانون يروند، هم مجوز شرع نيوارد عمل شوند كه ا توانندي داده، مرخ  ايدر حال وقوع است  يخسارت
نفر و سوراخ كردن بدنهاي معترضان، اقدام حكومتي بي رحم به سركردگي خامنه اي جنايتكار  ٤٠نابينا كردن دستكم 

به جز سركوب هيچ راهي  است. كاربرد اين حد بي رحمي و شقاوت دقيقا از ضعف حكومت است. حكومت نشان داده كه
براي حل مشكالت مردم نمي شناسد و مردم به خوبي درك كرده اند كه به جز فرياد در خيابان راهي براي طرح خواسته 

بر اين منظر بيدادگاههاي رژيم در واكاوي جنايت اصفهان هيچ صالحيتي  هاي شان و مقابله با حكومت نمانده است. 
ي، دليل شكنجه و حنايت است كه تا آخر زندگي فرد اثر آن باقي مي ماند. مسئول اين ندارند. جاي ساچمه هاي حكومت

  فاجعه راس حكومت، خامنه اي است كه مجوز شرعي و قانوني شليك را به مزدوران پاسدار و بسيجي خود داده است. 
و كارگزاران رژيم را به علت دست آذر تعدادي از پاسداران  ١٦در رويدادي ديگر وزارت خزانه داري آمريكا روز سه شنبه 

داشتن در سركوب اعتراضهاي مردمي تحريم كرد. اين اقدام گامي مثبت اما ناكافي در كاهش خشونت حكومتي در ايران 
است. اين گونه تحريمها زماني مي تواند نقش بازدارندگي داشته باشد كه بر سياست مماشات با رژيم واليت فقيه در همه 

  الن كشيده شود. زمينه ها خط بط
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 "نظام"تودهني بازار ارز به 
   امان منصور

 آذر  ١٩آدينه خبر...  يفراسو

به دُرُستي روشن نيست روح گُماشته پيشين (آقاي احمدي نژاد) در كالبُد گُماشته فعلي (آقاي رئيسي) حُلول كرده يا روح 
يم بُحران زده واليت فقيه حُلول كرده و حُضور دائمي دارد، جمشيد بسم اهللا در كالبُد بازار ارز! در هر صورت آنچه كه با رژ

  دغلكاري و خاك پاشيدن به چشم مردُم است.
دستگاه حاكم در واكُنش به پس لرزه هاي اقتصادي 

، ٦٧بي نتيجه ماندن ُمذاكرات وين، آقاي رئيسي، قاتل 
را به پيش فرستاده تا در گُفته هايي ريشخند آميز 

رزهاي خارجي محصول توطئه مُدعي شود جهش نرخ ا
خبر دقيق دارد كه عده اي در داخل و خارج "است و 

  .  "شبانه روز در تالشند نرخ ارز را باال ببرند
اگر نُسخه قبلي اين خيمه شب بازي كه در دور قبلي 
بُحران هسته اي روي صحنه رفته بود در نظر گرفته 

چه مي تواند باشد، ساده خواهد بود: ابتدا اعالم نرخ ارز ممنوع مي شود، آنگاه حدس اينكه اپيزودهاي بعدي مضحكه فعلي 
شود، سپس نيروي انتظامي و وزارت اطالعات به خيابان فردوسي و پاساژ افشار گُسيل مي شوند، چند صرافي پلُمب و 

سرآخر  تعدادي دستگير مي شوند، عده اي در صداوسيما اعتراف مي كنند، دادگاه هاي صحرايي تشكيل مي شود و
همانگونه كه در دوره قبل شاهد بوديم، اين تحرُكات تبليغي هيچ تاثيري بر بازار ارز ندارد و پس از مُدت كوتاهي به 

  فراموشي سپُرده مي شود. 
هدف حاكميت از اين نمايش آدرس اشتباه دادن پيرامون سرچشمه بُحران اقتصادي و بي ارزش شدن پول ملي است. او 

ه اي كه از تورُم، گراني، بيكاري، فقر، گُرسنگي و جُز آن به جان آمده را گُمراه كند و خود را از تيررس تالش مي كند جامع
خشم و اعتراضش دور سازد. همه موعظه هاي رهبران و پايوران حُكومت در باره بي ارتباط بودن شرايط و مُقدرات 

سياستهاي شرارت بار و نابخردانه اي است كه آثار فاجعه  ، در خدمت ماستمالي"نظام"اقتصادي كشور با بُحرانهاي خارجي 
  بار آن زندگي اكثريت جامعه ايران را به مشقتي روزانه بدل كرده. 

آقاي خامنه اي و همدستانش كه حاضر نيستند از نقشه هاي ماجراجويانه خود و منافع سياسي و اقتصادي آن چشم 
هي در حال به شكست كشاندن مُذاكرات وين و به اين ترتيب راه حل بپوشند، با وقت كُشي، شرط گذاري و زياده خوا

مُسالمت آميز براي بُحران هسته اي هستند. اين فقط بازار ارز نيست كه تاثير مُخرب سياست مزبور بر اقتصاد كشور را 
مُذاكره مُرتكب مي شود با  درمي يابد، جامعه نيز به خوبي رابطه مُستقيم آنچه را كه برادر داماد آقاي خامنه اي پُشت مير

شرايط كار و زندگي خويش و چشم انداز آن درك مي كند. بهترين شاهد اين واقعيت، اجبار حاكميت به مُعرفي مُتهم 
  جُز آبروريزي و تمسخُر دستاوردي نداشت.    "نظام"ساختگي و كُپي كاري سناريويي است كه نُسخه اصلي آن براي 

درصدي و كسري ٨٠در برابر سُقوط مهار ناپذير ريال، تورُم  "اداره كشور بدون برجام"و  "اقتصاد مُقاومتي"ياوه هاي 
هزار ميليارد توماني رنگي ندارد و گويندگان آن يك تودهني از بازار ارز دريافت كردند. تودهني سنگين آنهايي  ٥٠٠بودجه 

  كه اين فاكتورها جيب و سُفره شان را خالي تر مي كند، در راه است.
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 ادواره شهيدان فداييي
  رفيق شاهرخ ميثاقي

  گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي
  

در شهرستان تنكابن (شهسوار) متولد شد و پس از  اتمام  ١٣٣٥رفيق شاهرخ در سال 
  ت. تحصيالت متوسطه براي ادامه تحصيل به فيليپين رف

در آن هنگام فعاليتهاي دانشجويي همزمان با گسترش اعتراضات ضد سلطنتي تب و 
تاب بيشتري گرفته بود و تشكلهاي دانشجويي  متشكل و به مرور جهتهاي خاص خود 
را پيدا مي كردند. با به قدرت رسيدن خميني، گروههاي دانشجويي نيروهاي مترقي در 

  و حكومتيها در تقابل با آنها صف ارايي كردند.فيليپين در يك طرف و گرايشات راست 
رفيق شاهرخ ميثاقي در صف هوادران سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و همراه با 
هواداران مجاهدين خلق در دانشگاه اورتانيز مانيل، عليه سركوب و اختناق تالش مي 

اينكه در يك كردند و اين موجب كينه و خشم مزدوران حكومت نسبت به آنان شد، تا 
) توانستند رفيق شاهرخ را با يك دوست ديگر كه براي كارهاي اداري ١٩٨٢ژانويه  ١٤( ١٣٦٠دي ماه  ٢٤فرصت كوتاه در 

از مركز پليس به خوابگاه خود باز مي گشتند را در منطقه اي خلوت مورد حمله قرار داده و با قمه و ساطور مجروح كردند. 
مركز پزشكي در مانيل پايتخت فيليپين به دليل عمق جراحات وارده  بر ارگانهاي داخلي رفيق شاهرخ بعد از رسيدن به 

رفيق شاهرخ ميثاقي اولين شهيد جنبش دانشجويي و  بدن جان خود را از دست مي دهد و دوست همراهش زنده مي ماند.
 ادش و نامش جاودان ي  اولين قرباني سياست تروريستي رژيم در خارج از ايران است.

 

  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 - شيرجوپشتفاطمه حسن پور  -زركارى 
حسين  - فرودوس آقا ابراهيميان  –محمد رضا هدايتي  –فاطمه (شمسى) نهانى  -نوروزى 

خدابخش  - ى خارج كشور) يد جنبش دانشجوين شهيثاقى (اوليشاهرخ م - علي پرورش 
خاطره  -مى يفتح اهللا كر - نى ين الديز(شفيع) محمد فقير  –رى يروس قصيس -  شالى

عبدالصمد  –محمد سعيدي  -مجيد سيدي  - فرهاد دادور  -حميد رضا بهرامي  –ى لالج
پريزاد  )همايونعلي رضا ( –شانگي پور  پرويز - عباس زاده -منصور بنازاده  -بازماندگان  

 - پروين بهداروند  - تبريزيمحسني  (صالح) بهمن –احمد حيدري  –مهري محمدي  -
سعيد  -قربان حسيني  سيد –(محمدزاده)  يمحمد ليوك يمهد -معين اهللا محسني 

نى در يمان شاه و خميبه دست دژخو .... محمد كمالي - حسين مكراني  - ي اسداهللا خان
  دند.يتاكنون به شهادت رس ١٣٥٠سم از سال ياليمبارزه براى دموكراسى و سوس

  

  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
 زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوس



 68

  
  نبرد خلق

  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشميم نتي: زريسردب

  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه
  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه

 هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان دي:امهينشر همكاران
  چاپ : انجمن فرهنگي نبرد

NABARD - E – KHALGH 

www.iran-nabard.com   
No: 445 /  22 december 2021 
Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 

Executive Editor: Zinat Mirhashemi 
Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 

Price:  $ 1 – 1 euros 
NABARD   / B.P. 77  /91130  Ris orangis  /FRANCE 

NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 
NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

E.Mail: nabard@iran-nabard.com 
Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION 

 
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

 

NABARD - E – KHALGH in Facebook 

https://www.facebook.com/mahnamenabardekhalgh/ 
 

  
  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس

  در شبکه جهانی اينترنت
ل مسائل روز، تحلي، راديو پيشگام و فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق

   ن و جهانرويدادهای روز ايراو  ديدگاهها
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
https://soundcloud.com/radio-pishgam  


