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در آﺳتﺎنﻪ  ١٦آذر ،روز دانشجو ،ﺳﺎزﻣﺎن چﺮيكهﺎي ﻓدايي خلق ايﺮان ﻣﻨتشﺮ كﺮد
ترازنامه يك سال جنبش دانشجويي
از اول آذر  ١٣٩٩تا اول آذر ١٤٠٠

گردآوري و تنظيم :كامران عالمي نژاد
نزديك به دو سال است كه مردم ايران سنگيني بختك حكومت وﻻيي را بر سينه خود إحساس مي كنند و همزمان عارضه
مخوف ويروس كرونا را تحمل مي كنند .اين ويروس هولناك تا اكنون جان صدها هزار تن از هموطنان عزيزمان را گرفته و
حكومت با بي مسووليتي ،ﻻف ،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.
در اين اثنا ،دانشجويان و دانش آموزان با چالش مضاعفي روبرو هستند .وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش بدون
هيچگونه برنامه مدوني هر هفته سياست جديدي را بدون در نظر گرفتن سﻼمتي و حفظ جان دانش پژوهان اتحاذ مي
كنند .دانشگاههاي كشور بعد از حدود يك سال و نيم هنوز به صورت نيمه تعطيل است و به گفته كاگزاران حكومتي در
وزارت علوم ،كﻼسها ،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
بلكه بتواند از به وجود آمدن تجمعات و
راهپيمايي جلوگيري كند .با اين حال
شاهد هستيم كه هر روزه دهها تجمع
اعتراضي در كشور شكل مي گيرد.
دانشجويان همواره خواسته هاي برحق خود را در هر فرصتي به روشن ترين وجه با تجمع اعتراضي در دانشگاهها و يا
همراه با ديگر اقشار مردم در كف خيابان به رژيم جنايتكار جمهوري اسﻼمي فرياد كرده اند .البته تعداد اين اعتراضها
نسبت به گذشته كاهش بسيار محسوس داشته است.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،ترازنامه دستكم  ٤٦حركت اعتراضي دانشجويان دلير كشور را كه به مناسبت روز
دانشجو منتشر مي كند .اين ترازنامه در گراميداشت ياد شهداي  ١٦آذر  ،١٣٣٢زنده يادان احمد قندچي ،مهدي شريعت
رضوي و مصطفي بزرگ نيا و تمامي شهداي جنبش آزاديخواهانه دانشجويان كشور و همينطور دانشجوياني كه در مبارزه با
ويروس كرونا جان شان را از دست داده اند منتشر مي شود.
متن كامل به صورت )پي دي اف( در آدرس زير:
http://www.irannabard.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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خيزش زاينده رود؛ تا قاهره راهي نيسﺖ

منصور امان

رژيم جمهوري اسﻼمي 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
شد و گيج كننده از آن رو كه با وُجود برگ سركوب خونين آبان  ٩٨در دست ،ناكارايي و شكست استراتژي اش عليه توده
هاي مُعترض را در ابعادي بسا بُزُرگتر شاهد گرديد.
از ايﻨجﺎ رانده ،از آنجﺎ ﻣﺎنده
آبان  ٩٦مقطعي بود كه حاكميت با عزم تسويه حساب با جُنبشهاي اعتراضي و يكسره كردن كار آنها به ميدان آمد.
"نظام" كه با يورش
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 باﻻ بردن
هزينه ،توده را مرعوب و مُنفعل كند .ادبيات جنگي سركردگان سپاه پاسداران در روزهاي خونين اين ماه كه كُشتار مردُم
بي دفاع را "جنگ جهاني تمام عيار" )پاسدار ساﻻر آبنوش ،سركرده عمليات بسيج( و بسر بردن "در جنگ بُزُرگ جهاني"
)پاسدار حُسين سﻼمي ،سركرده سپاه پاسداران( ارزش گذاري مي كردند ،به خوبي هدف گذاري و سازماندهي حاكميت
براساس آن را توضيح مي دهد .در حالي كه توده به سمت سرنگوني قُدرت ستمگر حركت مي كند ،حاكميت ،جامعه
مُعترض را تهديدي امنيتي دانسته و آن را "دُشمن" و حوزه تحرُكش را "ميدان جنگ" به حساب مي آورد.
برجسته شدن نقش قهر در سياست امنيتي حاكميت تصادُفي نيست .توده" ،نظام" را به اضافه دسته بنديهاي دروني اش
به عُنوان يك امكان براي تغيير وضعيت خود پُشت سر گذاشته ،اُميد به چرخش سيستم را وانهاده و به گُزينه هاي فراي
آن فكر مي كند .اين واقعيت ضربه اي كاري به استراتژي بقاي حاكميت است كه در دو كفه سركوب و قهر مُستقيم از يك
طرف و مُديريت نارضايتهاي و اعتراضهاي جامعه در ظرف گُفتمانهاي درون حُكومتي "اصﻼحات" و "اعتدال" از طرف
ديگر توازُن مي يافت .خالي شدن ظرف حاكميت از فاكتور دُوُم ،آن را ناچار مي كند كه براي حفظ تعادُل خود ،وزن
سركوب را باﻻ بُرده تا جاي خالي شبه گُزينه هاي درون حُكومتي را پُر كند.
از طرف ديگر بايد توجُه داشت كه توسُل به راهكار كُشتار ،خود محصول ناكارآمدي و بي تاثير ماندن راهكارهاي
سركوبگرانه ديگري است كه استبداد حاكم تا پيش از آبان در ابعاد گُسترده به كار گرفته بود .تدبيرهاي "نظام" براي به
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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،
جاسوسي ،نمايش اقتدار با آزار دستفروشان و كسبه ،ايجاد مُزاحمت براي زنان و جُز آن ،در انتها نتوانست حتي اندكي نيز
از فشار دست جامعه بر گلوي حاكميت بكاهد .منحني اعتراضات به گونه توقُف ناپذيري رو به باﻻ بوده ،به گونه اي كه در
فاصله بين دي  ٩٦تا آبان  ٩٨در كنار هزاران حركت اعتراضي صنفي و سياسي كوچك ،شهرها و اُستانهاي گوناگون كشور
شاهد خيزشهاي توده اي و رويارويي مُستقيم با حاكميت شدند.
سرانجام در اسفند  ٩٩با قيام سيستان و بلوچستان ،جامعه به گونه قطعي به حاكميت پيام داد كه عقب نمي نشيند و
جوي خون آبان فقط سيﻼب خشم و برآشوبي آن را خُروشان تر و شتابان تر كرده .اين قيام نشان داد تمامي تحوُﻻتي كه
در مُناسبات "باﻻ" و "پايين" شكل گرفته و از آن پس خواهد گرفت ،زير تاثير و نيروي جهت دهنده اين روانشناسي قرار
دارد .تنها چند ماه بعد ،اين قانونمندي مصداق جديد در خوزستان يافت؛ نُقطه اي كه تابستان امسال با تبديل شدن به
كانون يك قيام توده اي ،صحنه ديگري براي نمايش شكست استراتژي سركوب رژيم وﻻيت فقيه بود.
بيﻼن اﺳتﺮاﺗژي ﺳﺮكوب
درد "نظام" نه تنها با نُسخه سركوب درمان نشده ،بلكه به نسبت هزينه سياسي ،مالي و انساني هنگُفتي كه صرف آن مي
كند ،حتي اندكي نيز تخفيف نيافته .همه اُميدهاي آن به اينكه توسُل به وحشيگري ،دست زدن به زشت ترين اعمال
اخﻼقي ،كُشتار خياباني و ترور قضايي باﻻخره تاثير گذار باشد ،مردُم به جان آمده را به وحشت بيندازد و ترس را فرمانرواي
ذهن و عمل آنها گرداند ،رنگ باخته و تيرهاي نجات بخشي كه از تركش رها كرده ،همه بر باد نشسته .زيرا آنچه كه در
ميدان رويارويي جريان دارد ،در جهت عكس انتظارات دستگاه حاكم حركت مي كند .اعتراضات و خيزشها ديناميسمي را
به جريان انداخته كه نه تنها فضا و فُرصت ساز براي جُنبش است ،بلكه به تدريج بر روانشناسي سركوب نيز چيره گرديده.
*از نظر كمي:

 -١در فاصله  ١٣٩٦تا ١٤٠٠بر حجم عددي و گُستره حركات اجتماعي افزوده شده
 -٢اقشار و ﻻيه هاي اجتماعي بيشتري به اعتراضات پيوسته اند
 -٣توده مُعترض سازماندهي و ارتباط گيري از طريق شبكه هاي اجتماعي را كشف و فتح كرده است
 -٤فاصله زماني حركات كمتر و فشُردگي آن بيشتر شده
*از نظر سياسي نيز پيشرفت جُنبشها چشمگير بوده است:

 -١با فريبكاري جا اُفتاده اي به نام "اصﻼح نظام" تسويه حساب شده و نيروي اصلي حامل آن از صحنه مُعادﻻت حذف
گرديده
 -٢آگاهي نسبت به نقش سياست خارجي در بقاي "نظام" و فﻼكت جامعه همه گير شده
 -٣جهتگيري حركات راديكال تر شده و حاكميت ،نمادهاي آن و به ويژه سركرده اش به صورت مُستقيم هدف قرار مي
گيرند
 -٤خُطوط تمايز بين اعتراضات صنفي و اعتراضات سياسي رنگ باخته ،به صورتي كه اولي به مُقدمه و دُوُمي به نتيجه بي
واسطه اش بدل گرديده

5

يك ابتكﺎر ﺷﮕﺮف ﻣُبﺎرزاﺗي
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
كشاورزان در نوك پيكان آن قرار داشت .آنها كه بارها در برابر ادارات و مراكز تصميم گيري حُكومتي دردها و خواسته هاي
خود را فرياد زده بودند بدون اينكه ديده يا شنيده شوند ،سرانجام روز  ١٩آبان دست به تحصُن در بستر بي جان زاينده
رود زدند؛ رودخانه اي كه با زيست ،كار ،اوقات فراغت و تاريخ مردُمي كه پيرامون آن زندگي مي كنند درهم آميخته و با
"پُل خواجو" جايگاهي ملي يافته است.
تحصُن كشاورزان و برپايي چادُر ابتكاري هوشمندانه بود كه از يك طرف آنها و مُطالبات شان را به مركز توجُه مي برد و از
طرف ديگر با نشان زاينده رود بي آب مُشكل بي آبي و فراگير بودن آن را ملموس مي كرد .پيوستن مردُم اصفهان به اين
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 ،تﻼش كرد با روشهاي معمول ،مقداري
وعده و اندكي دلجويي ،آنها را دست بسر كند و به شيوه هميشگي برآوردن خواسته هاي آنها را به چنان پيچ و خم اداري و
هزار توي قوانين هدايت كند كه درازاي زمان و تلف كردن انرژي ،كشاورزان را سرآخر مُنفعل و مُنصرف سازد .در همين
راستا ،روز  ٢١آبان وزير نيروي مُﻼها به اصفهان گُسيل شد تا براي آنها ژست بگيرد كه "براي احقاق حق تمامي كشاورزان
ايستاده ام" و وعده "بررسي دقيق مسائل" را بدهد.
چكهاي بي محل اين كارگُزار حُكومتي فقط بر خشم و اعتراض كشاورزان افزود تا جايي كه فقط يك هفته بعد ،مُعاون اول
رياست جمهوري مُﻼها براي جُبران اين ماموريت ناكام به محل اعزام شد .اما آقاي مُحمد مُخبر هم جُز همان ترفند كُهنه
چيزي در آستين نداشت .او گُفت كه "وضعيت سخت اين عزيزان" را درك مي كند و مُژده داد كه "وُزرا در حال كار
هستند و طرحهايي ارئه كرده اند" و "مشغول بررسي پيشنهادات هستيم".
ﻣيدان ﺗﺤﺮيﺮ در اصفهﺎن
حركت آغاز شده اما به راه خود مي رفت .بي درنگ پس از برپايي چادُرها و ماندن مُعترضان در ميدان ،تحصُن زاينده رود
به پﻼتفُرمي اجتماعي براي ابراز خواسته ها و فراتر از آن ،نمايش مرزبندي با حاكميت فرا روييد .بر شنزار و سنگﻼخي كه
"نظام" غارتگر انسان و طبيعت به جا گذاشته ،جوانه هاي جُنبشي آغاز به روييدن كرد كه از ظرف خواسته هاي صنفي،
سياسي و زيست مُحيطي گروهها و طبقات اجتماعي گوناگون آب مي خورد .بستر تفيده رودخانه اينك با امواج جُنبش
اجتماعي زنده و زاينده شده بود و حركتي كه ايجاد كرده بود ،تنها در فاصله  ٩روز مسير رُشدي شگفت انگيز را مي پيمود.
مراكز خودانگيخته تدارُكاتي برپا شد ،سيل كُمكها سرازير شد ،حمل و نقل وسايل سازمان يافت ،آشپزخانه هاي صحرايي
به راه افتاد ،كانالهاي اطﻼع رساني ايجاد شد و حلقه هاي بحث و گُفتُگو و مُشاوره شكل گرفت.
حاكميت كه تا اين هنگام به راهكار فريب اُميد بسته بود و هزينه اجتماعي برخورد سركوبگرانه با كساني كه مُطالبه نان و
معيشت داشتند را باﻻ مي ديد ،به ناگاه پتانسيل خطرناك آنچه كه در حال جذب و رويش بود را بازشناخت .حاكمان
كشور تجربه هولناك ميدان التحرير قاهره را كه به سرنگوني حُسني مُبارك ،مُستبد مصري ،راه برد به ياد داشتند .خيزش
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 انقﻼب توده اي تبديل
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شد .التحرير نقش كاتاليزاتور و شتاب دهنده نارضايتي و اعتراضي را بازي كرد كه در سراسر كشور در سطح و عُمق جامعه
انباشته شده بود و مجرايي براي فوران مي جُست.
روز آدينه  ٢٨آبان جمعيت عظيمي كه شُمار آنها تا چند صد هزار نفر تخمين زده شده ،در بستر زاينده رود ،پُل خواجو و
خيابانهاي افراد گرد آمد و زنگهاي خطر در بارگاه قُدرت با شدت تمام به صدا درآمد .اصفهان در اين روز فقط مُدل
كوچكي از آنچه بود كه مي توانست به سُرعت در سراسر كشور گُسترش يابد و تكرار شود .هيچكس بهتر از دستگاه نظامي
و امنيتي حاكم از كمين اكثريت جامعه عليه "نظام" و سايه سنگين و پهن شده سرنگوني بر سر خود آگاهي ندارد .از اين
رو پيش از آنكه توده از او جلو بزند ،ماسك "دلجويي" و "مُدارا" را كنار انداخت و به بهاي تشديد صف بندي عليه خود در
طبقه فرودست ،تقويت روانشناسي تغيير و ژرفش بُحران مشروعيت در طيف "خودي" ،به رويارويي قهري و خُشونت بار با
مُعترضان رفت.
حاكميت اين بار نيز بايد هزينه بي اعتباري و بي مشروعيتي را در ميدان سياسي هم مي داد .سركردگان "نظام" مُعترضان
اصفهاني را "اشرار" خواندند و سركردگان سركوب آنها را وابسته به آمريكا ،اسراييل و عربستان مُعرفي و شليك به چشم
بيدار و ريختن خون سُرخ شان را به يكديگر تبريك و شادباش گفتند .اين رويكرد ضد مردُمي يك دعوت گُشاده دستانه از
فرودستان به داوري در باره ادعاها و شُعارهاي "نظام" است .حاكمان ج.ا سالها و با سرمايه گذاري عظيم تبليغاتي و نيرويي
به اين بخش از جامعه القا مي كردند كه "دشمن" در كمين و مشغول توطئه است تا آن را ساكت نگه دارند و به خدمت
بگيرند .اكنون آقاي خامنه اي و همدستانش انبوه "مُستضعفان" را مُتهم مي كنند كه بخشي از توطئه هستند ،به استخدام
"دُشمنان" در آمده اند و كُشتن شان به "اسﻼم و انقﻼب" كُمك مي كند.
بﺮآﻣد
ماشين سركوب ج.ا به گل نشسته و با وُجود افزايش وزن و حجم قهر و توسُل به خُشونت افسارگُسيخته ،در ميدان نبرد با
جامعه حتي يك متر زمين هم نمي تواند تصرُف كند .برعكس ،جُنبشهاي اجتماعي گام به گام به پيش مي روند و آرايش
جامعه اشكال روشن تري از قيام عُمومي به خود مي گيرد .اعتراضات كشاورزان اصفهان گُنجايش اجتماعي كه براي اين
مُهم ضروري است را يادآور شد و همزمان رُشد بي توقُف درجه آمادگي ذهني بخشهاي گوناگون جامعه را كه از شرايط
موجود ناراضي هستند يا بدان مُعترضند ،در واضح ترين شكل مُمكن به نمايش گذاشت .زاينده رود بستري براي ريختن
جويبارهاي اعتراض نهفته و آشكار گروه ها و نيروها در يك ظرف مُتحد گرديد و موج خروشانش چرخهاي آسيابي كه زير
سنگ گران آن رژيم استبدادي – مذهبي وﻻيت فقيه خُرد خواهد شد را به حركت درآورد.

***

جنايﺘي ديﮕر ،سري ديﮕر بر دار
روز يكشنبه  ٢٨آذر ،حيدر قرباني ،زنداني سياسي در زندان سنندج توسط
رژيم خونخوار وﻻيت فقيه اعدام شد .رژيم با هر اعدامي ميخي بر تابوت
خودش مي زند.
ياد اين شهيد آزادي مانا باد.

7

چينش بودجه :دزدی آشکار از جيب مردم
زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي
ﻻيحه بودجه  ،١٤٠١چينشي انقباضي براي اكثريت مطلق مردم به ويژه مزدبگيران و انبساطي براي حكومت و پيرامون آن
است .رديف بندي بودجه ،فرايند سياست به غايت ضد مردمي حكومت و تشديد قطب بندي جامعه )فقر مطلق در برابر
ثروت انبوه( است .افزايش بي سابقه تضاد طبقاتي ،بي عدالتي ،تبعيض و نابرابري خروجي ﻻيحه بودجه خواهد بود.
در شرايطي كه كارگران ،معلمان ،كشاورزان ،پرستاران ،غارت شدگان ،بازنشستگان و  ...در برابر تحميل فقر و فﻼكت به
طور گسترده دست به اعتراض زده اند ،چينش بودجه دولت رئيسي نه در جهت تامين حداقل معيشت كارورزان و پاسخ به
خواست جنبشهاي مطالبه گر ،بلكه در جهت سياستهاي تروريستي رژيم و به سود نهادهاي تحت امر خامنه اي ،به ويژه
سپاه تروريستي پاسداران است.
حكومتي كه برايش علم ،دانش و مقام انسان جايگاهي ندارد و معيشت معلمان و فرهنگيان برايش اهميتي ندارد ،تقويت
سركوب ،جهل و عقب ماندگي را پايه امنيت قرار مي دهد .به عنوان نمونه بودجه سازمان تبليغات اسﻼمي  ٥٢درصد
افزايش پيدا كرده اما حقوق نيروهاي كار  ١٠درصد افزايش پيدا خواهد كرد .بودجه سازمان فوق را از  ٧٢٦ميليارد تومان
به هزار و  ٥٣٤ميليارد و  ٢٧٦ميليون تومان رسانده اند .نهادهاي مُبٍلغ جهل و خرافات ،نيروهاي سركوب در خيابان و
فضاي مجازي جايگاه ويژه اي در بودجه دارند .طﻼبهاي حكومتي و جيره خواران و ريزه خواران كه از ارتجاعي ترين بخش
جامعه سربرون آورده اند در تقسيم بودجه جاي خود را دارند.
ﻻيحه بودجه  ١٤٠١با موجي از واكنشها روبرو شد .كاهش عملي حقوق كارمندان و مزدبگيران ،حدف ارز  ٤٢٠٠توماني،
افزايش  ٧٣درصدي مالياتها )به طور عمده از حقوق بگيران( ،ركود بيشتر ،افزايش  ١٥درصدي بودجه نهاد رياست
جمهوري ،بخشش  ٤و نيم ميليارد يورو از فروش نفت به نيروهاي مسلح براي »تقويت بنيه دفاعي« نظام ،افزايش سن
بازنشستگي ،افزايش شرم آور  ٥٦درصدي نهاد مورد تنفر مردم )صدا و سيما و سازمان تبليغات حكومتي( از جمله مواردي
است كه رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم در مصاحبه اي آن را توجيه كرد .عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با
افزايش بودجه صدا و سيما و سازمان تبليغات اسﻼمي گفت» :منبع درآمدي دارند ولي شايد به كمك ما هم نياز داشته
باشند «.كسري بودجه  ٣٠٠هزار ميليارد توماني دولت و استقراض از بانك مركزي و خلق اسكناس و ...به خاطر هزينه هاي
سركوب ،تروريسم و بمب سازي و ...است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از غارتگري و چپاولگري با كاهش حقوق كارمندان» ،افزايش حقوقهاي بي ضابطه«
در سالهاي گذشته را »سيكل معيوب تورم دستمزد« دانسته كه موجب تورم شده است .او بي شرمانه مدعي مي شود كه
افزايش حقوقها »ريشه تورم  ٤٥درصدي« و موجب »استقراض از بانك مركزي« شده است.
استدﻻل ضد انساني و وقيحانه اين پايور رژيم ،دستاويزي است براي تحميل فقر و رياضت )اقتصاد مقاومتي( به مردم است
و اين در حالي است كه افزايش هزينه ها هميشه باﻻتر از افزايش دستمزدها بوده است .دستمزد در پايان هر سال براي
سال بعد تعيين مي شود و طي  ١٢ماه هيچ تغييري نمي كند ،اما رشد تورم و هزينه ها روزانه رشد صعودي دارند .از
سويي ديگر هيچگاه افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نبوده است.
بيش از  ٦٠درصد درآمدهاي مالياتي دولت رئيسي قرار است از جيب حقوق بگيران تامين شود .در ساختار فاسد حكومت،
ماليات پردازان خارج از دايره خوديهاي وابسته به قدرت هستند و امكان فرار مالياتي ندارند.
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در حالي كه خط فقر  ١٠تا  ١٢ميليون برآورد مي شود و سازمان برنامه و بودجه قبﻼ گفته بود حقوق زير  ٦ميليون زير
خط فقر است ،در ﻻيحه بودجه سال  ،١٤٠١از حقوق  ٥ميليون بيشتر ماليات تعلق مي گيرد .حق بيمه اي كه از طرف
مزدبگيران به سازمان تامين احتماعي پرداخت مي شود هم شامل ماليات مي شود .به گفته وزير افتصاد ،فقط  ٢درصد از
حق بيمه ماليات دهندگان از ماليات معاف مي شوند.
سهم تامين اجتماعي در بودجه  ١٤٠١صفر است .در حالي كه دولت قاتل  ،٦٧به سازمان تامين اجتماعي  ٤٠٠هزار
ميليارد تومان بدهكار است هيچ راهبردي براي پرداخت اين بدهكاري كه حق كارگران و مزدبگيران و بازنسشتگان است
پيش بيني نشده است.
يكي از معلمان ،مسعـود فرهيختـه ،در تجمع روز دوشنبه  ٢٢آذر مقابل مجلس به درستي گفت» :در جامعه اي كه
كارگران و معلمان آن زير خط فقر هستند؛ دو حالت وجود دارد؛ يا حاكمان آن دزد و اختﻼسگر هستند ،يا حاكمان آن
جامعه بي لياقت هستند« و جمعيت به درستي فرياد زدند »هر دو ،هر دو «...
بلعيدن بودجﻪ ﺗوﺳط بﺮخي از ﺷﺮكتهﺎي دولتي
در بودجه هرساله جمهوري اسﻼمي حدود دوسوم بودجه كل به شركتهاي دولتي اختصاص داده مي شود .اين شركتها
محل غارت و چپاول پايوران رژيم بوده و بار سنگيني را بر مردم تحميل مي كنند .در حالي كه حكومت سالهاست از
خصوصي سازي و در حقيقت »خصولتي« كردن شركتهاي دولتي حرف مي زند ،اما بودجه اين شركتهاي همچنان حدود
دوسوم بودجه كل است .رسانه هاي حكومتي بارها از اختﻼس و چپاولي كه در اين شركتهاي صورت مي گيرد پرده برداري
كرده اند .يك كارگزار حكومتي ،مهرداد بذرپاش ،رييس ديوان محاسبات كل كشور در مورد جايگاه شركتهاي دولتي در
بودجه گفت» :از مجموع  ٣٧٧شركت مندرج در بودجه سال  ،١٤٠١تعداد  ٧شركت "پاﻻيش نفت آبادان"" ،بازرگاني
دولتي ايران"" ،ملي گاز ايران"" ،پاﻻيش نفت اراك"" ،بانك سپه"" ،بانك ملي ايران" و "ملي نفت ايران" بيش از ٥٠
درصد هزينه ها و بيش از  ٥١درصد كل درآمدها را به خود اختصاص داده اند .افزون بر اين ،از مجموع  ٢٤شركت زيانده
پيش بيني شده در سال  ،١٤٠١تعداد  ٥شركت به نامهاي "بانك سپه"" ،سازمان صدا و سيما"" ،بانك ملي ايران"،
"هواپيمايي جمهوري اسﻼمي" و "راهداري و حمل و نقل جاده اي" بيش از  ٩٦درصد از سهم كل زيان شركتها را دارند.
اين در حالي است كه از مجموع  ١٥٤شركت سودده مندرج در سال بودجه  ،١٤٠١شركتهاي "ملي نفت ايران"" ،ملي گاز
ايران"" ،بنادر و دريانوردي"" ،توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران"" ،بانك مركزي جمهوري اسﻼمي"" ،ملي
صنايع پتروشيمي"" ،پاﻻيش نفت اراك"" ،ارتباطات زيرساخت"" ،پخش فرآورده هاي نفتي ايران" و "تهيه و توليد مواد
معدني ايران" ،به تنهايي بيش از  ٩٥درصد از سودها را از آن خود كرده اند) «.تلگرام رصد تحليلهاي روز ،يكشنبه  ١٤آذر
(١٤٠٠
بيﺎنيﻪ ﻣشتﺮك نهﺎدﻫﺎي كﺎرگﺮي پيﺮاﻣون ﻻيﺤﻪ ظﺎلﻤﺎنﻪ بودجﻪ ١٤٠١
روز آدينه  ٢٦آذر ده تشكل از نيروهاي كار شامل :گروه اتحاد بازنشستگان /اتحاد سراسري بازنشستگان ايران /سنديكاي
كارگران نيشكر هفت تپه /شوراي بازنشستگان ايران /كانون گفتگوي بازنشستگان تامين اجتماعي /گروه كارگران و معلمان
 ١٩اسفند /هم انديشي بازنشستگان تامين اجتماعي كرج /بخشي از بازنشستگان مطالبه گر استان گيﻼن /كارگران و
بازنشستگان تهران /بازنشستگان استان البرز ،در بيانيه اي به افزايش سن بازنشستگي در بودجه  ١٤٠١آعتراض كرده و آن
را »هجوم به قوانين بازنشستگي در ﻻيحه بودجه« اعﻼم كردند .در اين بيانيه آمده است» :بي سابقه ترين هجوم به معيشت
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و زندگي طبقه كارگر و اقشار زحمتكش تحت پوشش ﻻيحه بودجه  ١٤٠١در حال وقوع است .دستكاري قوانين و مقررات
مربوط به بازنشستگي اعم از ميزان سن و يا محاسبات مستمري كه فراتر از نيم قرن اعمال مي شوند ،به بهانه و تحت لواي
بودجه ساﻻنه ،اتفاق نادر و خﻼف قانوني است كه دولت قصد دارد گستاخانه عليه كارگران و اقشار زحمتكش اعمال كند!
در حالي كه به يُمن مبارزات كارگران و توده هاي زحمتكش و بر متن پيشرفتهاي شگرف بشري و بارآوريهاي تكنولوژيك
در جهان ،دائم از ساعات كار كاسته مي شود و ثروت و امكانات عمومي اين ظرفيت را دارد كه نيروي كار ،بسيار زودتر از
سن قانون كنوني بازنشسته شده و زندگي راحت تري را تجربه كند ،سرمايه داري ايران به  ٦٠سال سن براي مردان و ٥٥
سال براي زنان هم قانع نبوده و به بهانه توانمندسازي صندوقها )كه عملكرد مستقيم خودش آنها را ناتوان كرده است(،
تﻼش مي كند تا در چارچوب ﻻيحه ساليانه بر شرايط استثمار مطلق ،استمرار بخشد«.
در پايان بيانيه آمده است» :چون روز روشن ست كه چنين تصميمات ويرانگري مبتني بر سياستهاي نئوليبراليستي در
ارزان سازي بيشتر نيروي كار و دميدن خون بيشتري از طبقه كارگر و ساير توده هاي زحمتكش در شريانهاي صاحبان
سرمايه است.
در نتيجه ،هرگونه افزايش سن بازنشستگي و به ويژه محاسبه ميانگين سه سال آخر اشتغال در تعيين مستمري ،تعرضي
آشكار و عقبگردي تاريخي در باز پس گيري دستاوردهاي مبارزاتي طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش است.
با محكوم كردن شديد چنين يورشي به معيشت و رفاه شاغﻼن فعلي و بازنشستگان آينده ،در صورت تصويب آن به هيچ
وجه ساكت نخواهيم نشست«.

***

اگر براي وقاحت اسكار مي دادند!

فتح اﷲ كيائيها

وقتي در ميان انبوه خبرهاي مربوط
به قوم جنايتكار حكومتِ وقاحت و
جنايت و بيشرمي به خبر دردناك و
متاثر كننده حمله ددمنشانه به گوهر
عشقي ،مادر گرانقدر و داغدار زنده
ياد ستار بهشتي ،برخوردم آنچه بر
افكارم جاري شد خشم بود و درد بود
و البته تاسف و پوزخند بر بارگاه
پوسيده و بوي گند گرفته ي رهبر ام
القراي بِﻼد اسﻼمي.
او با آن همه توپ و تفنگ و موشك و
اورانيوم غني شده چندين درصدي و كرنش و مماشات آمريكا و اروپا ،هنوز از مادري عزادار در مرگ فرزند )تو بخوان
فرزندانش( چنان در وحشت و ذلت و زبوني مي افتد كه به نوكران آتش به اختيارش يگان به يگان دستور حمله فيزيكي
صادر مي كند و در عين حال با ضعف و زبوني و خفت ،خبرنگاران جيره خوار و شكنجه گرش را براي شستن دستان خون
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آلود خود به صحنه مي فرستد كه حمله به گوهر عشقي دروغ است و نامبرده زمين خورده و سربازان گمنام و البته بدنام
امام زمان به فريادش رسيده و او را به بيمارستان رسانده اند .زهي بيشرمي و وقاحت!
راستي كه اگر براي دريدگي و بي حيايي هم جايزه اسكاري در نظر گرفته مي شد ،جناب آيت اﷲ جنايت تنها برنده بي
رقيب آن مي بود و احتماﻻ بعضي از فضانوردان و ناسا كاران و كاسبان قهرمان ساز براي گرفتن جايزه اش بر روي فرش
قرمز چه خوش رقصيها كه نمي كردند و چه سخنرانيهاي شورانگيزي اندر احوال مظلوميت حكومت جنايتكار اسﻼمي و
ظلم و ستم آمريكا و اعوان و اذناب اروپائيش ،برگزار نمي كردند.
ايمان دارم كه در نهايت صبر و مقاومت و پايداري اين مادران دردمند است كه كاخ پوشالي وﻻيت وقاحت اين جنايتكاران
كاسبكار دين فروش را با خاك يكسان كرده و جنايتكاران را يكي پس از ديگري به دادگاههاي جنايت عليه بشريت خواهد
كشاند .تاريخ گواه است.
باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد.

***

چاره اي جز فشار بر مردم نيسﺖ!

مرجان

چاره اي جز فشار بر مردم نيست ،تيتر روزنامه خراسان در توصيف بودجه  ١٤٠١است.
آغاز يك مسير سخت!! ديگر علني مي گويند كه تقاص و تاوان بي كفايتيها و غارت و چپاول ما حاكمان را مردم بايد
پس بدهند.
مگر مردم ميلياردها دﻻر را از
كشور خارج كردند؟ مگر گم
شدن ثروتهاي برباد رفته به
مردم ربطي داشته؟ عمق
استراتژيك پُر هزينه را مگر
مردم طراحي كردند؟ توهم
حكومت جهاني از ذهن مريض
چه كساني تراوش كرد؟
نابودي اسرائيل خواسته مردم
بود؟
پرداخت بيست سال هزينه
مذاكرات بي سرانجام هسته اي
و انزواي ايران از جيب چه
كسي غير از مردم پرداخت
شد؟
 ٤٢سال فشار كمرشكن بر
ايرانيها كم بود ،تازه خبر از
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فشار بر مردم مي دهيد؟
به راستي شما در اين  ٤٢سال چه قدم مثبتي در راه توسعه و رفاه و پيشرفت اين كشور برداشته ايد؟ جز اينكه با
حماقتهاي پي در پي ضرباتي جبران ناپذير به ريشه اين سرزمين زديد؟
برايتان بشمارم شايد كه از خاطر برده ايد:
فتح!! سفارتخانه آمريكا و آغاز تحريمها عليه و عواقب شوم انقﻼب دومتان كه هنوز دامنگير ملت است را به ياد داريد؟
ادامه جنگ بعد از بازپس گيري خرمشهر چه دليلي داشت؟ قبول نكردن دريافت خسارت جنگ از چه جور مغز معيوب
تراوش كرد؟
كشتن هزاران انسان در يك جنگ فرسايشي و با شعار فتح كربﻼ واقعا از منطق و شعور پيروي ميكرد؟
و حاﻻ كه سالهاست مردم ما را گروگان سياستهاي »مدبرانه« خويش ساخته و بيست سال است كه ملت جز خسارت
نفعي از هسته اي شدن شما نبرده است .البته به استثناي روسيه كه اقتصاد ورشكسته اش را با پول نيروگاه بوشهر نجات
داد.
كشاورزي بر اساس آخرين روشهاي علمي!! دشتهاي فرو نشست كرده را تقديم مردم كرده و از همين حاﻻ مي توان جنگ
بر سر آب ميان شهرها و ساكنان تشنه آن را مشاهده كرد.
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.
دﻻر از  ١٠٠٠تومان به سي هزار تومان رسانديد ،سفره اي براي مردم باقي نگذاشتيد ،حتي طبقه متوسط درگير ترس از
گرسنگي شدند.
فحشا و اعتياد و فرزند فروشي و كليه و جگر بر سر بازار به حراج بردن از دستاوردهاي حكومت شماست .فرار مغزها و سيل
مهاجرت به هر كشوري جز اينجا ،اينها هم تقصير مردمي است كه بايد سختيهاي بعد از اين را تحمل كنند؟؟
در كدام اصل قانون اساسي شما آمده كه زندگي فوق ﻻكچري و اشراف منشانه براي شما باشد و تحمل سختي براي
مردم؟؟
انقﻼبي كه با نام محرومان شروع شد حاﻻ كارش به جايي رسيده كه سخنورانش مردم را نمك به حرام نام ميدهند.
خودشان را آقا خواندند و فرزندان شان را آقا زاده!! كه نعمت انقﻼب از آن آقا زاده هاي شان باشد.
آيا اگر سال  ٥٧مردم مي دانستند چهل سال بعد چه در انتظارشان خواهد بود باز هم زير علم شما سينه ميزدند؟؟
بله وقتي تحريمها فشار مي آورد بهترين راه حل دست بردن به جيب مردم است و خيلي راحت در توجيه گرانيهاي در
پيش ،از مردم مايه ميگذاريد.
يادتان باشد شعب ابي طالب سه سال بود و پيامبر و خانواده اش هم همراه ياران شان در تحريم زندگي كردند.
شما واقعا باورتان شده كه ژن برتريد؟ كه اربابيد؟ كه مردم برده و رعيت شما هستند؟
هر چه كرديد ،هر چه برديد ،هر چه كشتيد اين ماجرا پايان نمي پذيرد مگر با خراب شدن كاخهايتان بر سرتان .و نشستن
در دادگاههاي خلق و پاسخ به مردمي كه دهها سال رنج و فقر و مرگ را به آنها
به زور لوله تفنگ تحميل كرديد.
کمک مالی به سازمان چريکهای ﻓدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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ظلمهايي كه بر كشاورزان روا مي شود

سعيد سلطاني

اين روزهاي اخبار زيادي با محوريت كشاورزان بر خروجي خبرگزاريها قرار مي گيريد .مشكل بي آبي از يك سو و نبود

تجهيزات كشاورزي به واسطه سياستهاي غلط جمهوري اسﻼمي از سويي ديگر عرصه را بر اين قشر از زحمتكشان تنگ
كرده است.
اما آنچه كه در ميان انبوهي از خبرهاي عجيب اين روزها صفحه اي ديگر از ظلمهاي رژيم را رقم زد ،خبر مصادره زمينهاي
اهالي روستاي كفترك شيراز است .ماجرا از اين قرار است كه  ٤٠سال پيش به اهالي اين روستا زمينهايي را داده اند .در
اواسط دهه  ٦٠پول زمينها را دريافت كرده و حال ميخواهند زمينها را پس بگيرند.
اين ماجراي عجيب حاوي دو نكته مهم است:
نخست ظلم آشكاري است كه در سايه احكام فراقانوني بر كشاورزان روا مي شود و دوم استيصال رژيم از تامين هزينه هاي
خويش است .پر واضح است كه مسئوﻻن مرتبط با اين پرونده با دريافت مبالغي از كشاوزان مالكيت آنها را بر زمينهاي
خودشان تمديد خواهند كرد .نويسنده اين مقاله به عمد از واژه تمديد استفاده كرده است ،چرا كه اين اتفاق باز هم به
وقوع خواهد پيوست.
آنچه كه اين روزها بر سر كشاورزان مي آيد پروژه هايي از پيش طراحي شده است تا كشاورزان را اندك اندك از زمينهاي
شان دور كنند و آبي را كه بايد به اين مناطق منتقل كنند صرف برنامه هاي خاص رژيم كنند .ديگر كاركرد اين پروژه شانه
خالي كردن از پرداختن به مشكل بي آبي توسط حكومت است .وقتي كشاورزي نباشد نيازي به برنامه ريزي و مديريت
براي تامين آب هم نيست.
به روشني در مي يابيم كه اكنون رژيم در سراشيبي سقوط است و به دنبال اين است كه از ايرانمان جز زميني سوخته
باقي نگذارد .به همين دليل است كه لزوم سرنگوني پررنگ تر و ضروري تر احساس مي شود.
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زنان در مسير رهايي )آذر (١٤٠٠

اسد طاهري

ليلي بن خليفﻪ زني در ﻣيﺎن نﺎﻣزدﻫﺎي انتخﺎبﺎت ليبي
براي نخستين بار يك زن به جرگه نامزدهاي
انتخابات رياست جمهوري ليبي ،پيوسته است.
روز سه شنبه  ٢آذر ،در آخرين ساعات زمان
ثبت نام نامزدها براي رياست جمهوري ،زني به
اسم ليلي بن خليفه ،در كنار ديگر كانديداها
قرار گرفت.
ليلي بن خليفه رئيس حزب حركت ملي ليبي
است .شعار او »حركت نو« است و با شعار ثبت
نام خود را به سرانجام رساند .اين زن سياستمدار ليبيايي كه متولد  ١٩٧٥ميﻼدي ) ١٣٥٤خورشيدي( است  ١٠روز پيش
از ثبت نام ،مدارك ﻻزم براي تاييد شفافيت مالي خود را به كميته مربوطه تحويل داده بود.
ﻣﺮگ ﻫﻤسﺮ يﺎ جدايي ،دليل دﺳﺖ دوم بودن
فشارهاي اجتماعي و سياسي به روي زنان مطلقه دليلي
شده كه به راحتي آنان را دست دوم خطاب كنند .اين
نوع نگاە بە زنان ،نمودي از فرهنگ پدرساﻻر است.
زنان بيوه به خصوص اگر مطلقه باشند در خانواده و
جامعه سنتي و سلطه گر حق انتخاب و تعيين مسير
سرنوشت خود را ندارند و گاهي حتي رفت و آمدهاي
آنان توسط مردهاي خانواده كنترل ميشود .كار و
استقﻼل مالي ،حضور در جامعه و ازدواج مجددشان با
چالشهاي زيادي همراه است و در بسياري مواقع با آنان همچون »كاﻻ« يا »جنس دوم« برخورد مي شود.
حكومت ايران تاكنون آمار دقيق زنان مطلقه در ايران را اعﻼم نكرده است اما بنابر اعﻼم مركز آمار ايران كه در روز سه
شنبه  ٢آذر پوشش خبري داشته ،حدود شش ميليون زن ايراني از همسران خود جدا شده اند كه از اين تعداد  ٢٤هزار
نفر دختران زير  ١٥سال هستند.
پيﺎم يك زن اﻓغﺎن :ديكتﺎﺗورﻫﺎ از اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻣي ﺗﺮﺳﻨد
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
حقوق و جايگاه انساني زناني است ،در روز چهارشنبه  ٣آذر
گفت؛ اينجا وطن من است ،آنرا ترك نمي كنم و براي بازپس
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گرفتن آن و مبارزه با ارتجاع تﻼش خواهم كرد .اين ديكتاتورها هستند كه بايد از ما بترسند.
وي افزود در سراسر پهنه زمين ،تمام زنان عليه نظامهاي مبتني بر تبعيض ،مردساﻻرانه و واپسگرا به مبارزه ادامه مي
دهند .اگرچه مشكﻼت ما متفاوت و دامنه آن وسيع تر و عميق تر است اما تمام زنان مشكﻼت مشابهي دارند و در هر نقطه
جهان كه باشند از هم الهام مي گيرند و قويتر مي شوند .اين شجاعت است تاريكي در خاورميانه را به چالش مي كشد و
نشان مي دهد اراده ما است كه تقدير را رقم مي زند.
پيشتر يكي از زنان مبارز افغان در جمع گروهي از زنان اين كشور مقاومت دختران كورد در كوباني را الگو و سرمشق همه
زنان دانسته بود و گفت ما بايد از زنان كوباني درس بگيريم و خودمان براي دفاع از سرزمين و كيان سياسي خود مبارزه
كنيم.
يك زن بﺮاي نخستين بﺎر در ﺳوﺋد نخسﺖ وزيﺮ ﺷد
ماگدالنا اندرشون ،اقتصاددان و رهبر حزب سوسيال
دموكرات سوئد به عنوان اولين زن نخست وزير از
سوي پارلمان سوئد در روز چهارشنبه  ٣آذر ،انتخاب
شد.
اندرشون وزير اقتصادي و دارايي پيشين سوئد در راي
گيري اجﻼس پارلمان اين كشور حمايت ﻻزم براي
جانشيني استفان لوفن نخست وزير مستعفي اين
كشور را دريافت كرد.
لوفان با استعفاي خود مي خواست به اندرسون اين فرصت را بدهد كه قبل از انتخابات پارلماني بعدي در اواخر تابستان
سال ٢٠٢٢موقعيت بهتري براي خود ايجاد كند.
رﺷد  ٧درصدي ﻣعﺎيﻨﺎت ﻫﻤسﺮآزاري جسﻤي و  ٨٦درصدي ﻣعﺎيﻨﺎت ﻫﻤسﺮآزاري رواني
طبق آمار رسمي نهاد پزشكي قانوني ،در بهار
امسال  ٩٦درصد از كل معاينات »همسرآزاري
جسمي« و ٧٥درصد از آزارهاي رواني معطوف به
زنان و در كل نسبت به سال  ٩٩آزار جسمي رشد
٧درصدي و آزارهاي رواني رشد ٨٦درصدي داشته
است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران
كه در روز پنجسنبه  ٥آذر پوشش خبري داشت،
طي چهار سال اخير همواره بالغ بر  ٩٤درصد
معاينات مربوط به مدعيان »همسرآزاري جسمي« پزشكي قانوني معطوف به زنان بوده و از سوي ديگر در رابطه با مدعيان
همسرآزاري رواني نيز اين آمار در همين بازه زماني يعني طي چهار سال اخير ،بين  ٥٥تا  ٩٠درصد براي زنان در نوسان
بوده و حتي در مقاطعي نظير سال گذشته به  ٩٤درصد نيز رسيده است.

15

آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه حدود  ٩٦درصد از مجموع  ٨٠هزار و  ١٨٧مورد معاينه مربوط
به مدعيان »همسر آزاري جسمي« پزشكي قانوني در سال گذشته  ١٣٩٩معطوف به زنان بوده است.
از سوي ديگر طي سال گذشته از مجموع  ١٨٢مورد معاينه مربوط به مدعيان »همسرآزاري رواني« پزشكي قانوني تنها ١٠
مورد معاينه مربوط به مردان بوده و در واقع سهم زنان از اين معاينات در سال گذشته  ٩٤درصد بوده است.
ﻣﻨشﺎء ﺗﺎريخي روز جهﺎني ﻣبﺎرزه بﺎ خشونﺖ عليﻪ زنﺎن
در  ٢٥نوامبر سال  ،١٩٦٠سه خواهر عضو شبكه مخفي انقﻼبي جمهوري دومينيكن در زندان رژيم رافائل لئونيداس
تروخيو پس از شكنجه هاي بسيار به قتل رسيدند .اين جنايت سرآغاز سقوط حكومت نظاميان در اين كشور حوزه درياي
كارائيب شد.
از سال  ١٩٨١به بعد ،شماري از كشورهاي جهان به خصوص در آمريكاي ﻻتين اين روز را به طور رسمي روز مبارزه با
خشونت عليه زنان نامگذاري كردند .سازمان ملل متحد حدود دو دهه بعد با استقبال از اين ابتكار عمل ،آن را جهاني كرد.
نهاد »زنان سازمان ملل متحد« با انتشار گزارشي به مناسبت روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان اعﻼم كرد اين پديده
يك بحران جهاني است و غني و فقير نمي شناسد» :در كشورهاي غني يا فقير ،زنان و دختران به علت وجود پيشداوريهاي
جنسيتي همچنان قرباني خشونت مي شوند.
سيما بحوث ،مدير اجرايي نهاد زنان سازمان ملل متحد مي گويد» :زنان و دختران در خطر زندگي مي كنند .در سراسر
جهان ،درگيريهاي مسلحانه ،فجايع طبيعي ناشي از تغييرات آب و هوا ،كمبود غذا و نقض حقوق بشر ،خشونت عليه زنان را
دوچندان مي كند«.
كﺎرزارﻫﺎي ﻣبﺎرزه بﺎ زن كشي و خشونﺖ عليﻪ زنﺎن در ﻓﺮانسﻪ
در جريان تعطيليهاي گسترده و شهربندانهاي طوﻻني در فرانسه ،ميزان خشونت عليه زنان به شكل چشمگيري باﻻ رفت.
اختصاص شماره تلفنهاي ويژه براي كمك به قربانيان خشونت خانگي و ابداع راههاي جديد به منظور اعﻼم موارد خطر با
ايما و اشاره در داروخانه ها ،نشان مي دهد اين مشكل در كشوري اروپايي كه نه درگير جنگ است و نه با بحران مواد
غذايي روبهرو است ،چقدر جدي است.
در  ١١ماه سال  ،٢٠٢١دستكم  ١٠٠زن به دست شريكان كنوني يا سابق زندگي خود در فرانسه به قتل رسيده اند.
آمارهاي وزارت كشور نشانگر آن است كه زنان ،حتي بيش تر از كودكان ،قربانيان اصلي خشونت خانگي هستند.
گﺮدﻫﻤﺎيي زنﺎن در آبيدر ﺳﻨﻨدج بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ  ٢٥نواﻣبﺮ
به مناسبت  ٢٥نوامبر )٤
آذر( ،روز جهاني مبارزه با
خشونت

عليه

زنان،

گروهي از زنان فعال در
كوه تفريحي آبيدر سنه
)سنندج( گردهم آمدند.
زنان ضمن اشاره به
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قتلهاي ناموسي در ايران و با در دست داشتن پﻼكاردهايي از جمله »كشتن زنان تحت هر نامي محكوم است« خواهان
اتمام هرگونه اعمال خشونت عليه زنان شدند.
زنﺎن كﺎبل :ﻣﺎ بﺎيد ﺗﻤﺎم روزﻫﺎي ﺳﺎل را ﺗبديل بﻪ  ٢٥نواﻣبﺮ كﻨيﻢ
روز پنجشنبه  ٤آذر ،زنان افغانستان در كابل به مناسبت ٢٥
نوامبر ،روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان گردهم آمدند.
زنان اعﻼم داشتند در چنين روزي كه براي محو خشونت عليه
زنان نامگذاري شده ،ما به عنوان زنان افغانستان نيز با
خشونت مضاعفي روبرو هستيم و طالبان سايه شوم و تاريكش
را بر زندگي ما انداخته است .زنان افغانستان با اشاره به ظلم و
ستمي كه طالبان بر آنان روا ميدارد ،بنرهايي با شعارهاي
»فراگيرترين خشونت ،خشونت عليه زنان است«» ،نظام استبدادي طالبان از آگاهي زنان مي ترسد«» ،زنان خشونت
طالبان را فراموش نمي كنند«» ،بزرگترين خشونت ،سلب حق آموزش است« و چندين شعار ديگر خواهان ادامه مبارزه تا
رسيدن به حقوق اساسي شان شدند.
ﺷﺮيعﺖ؛ ابزاري بﺮاي زن ﺳتيزي
آخوند حسن نوروزي نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
رژيم با انتقاد از انتقادات فعاﻻن حقوق زنان گفت كه دختر  ١٣ساله به
بلوغ جسمي رسيده و كودك محسوب نمي شود .وي مبنا را شرع اسﻼم
دانست و بر اساس آن تاكيد كرد دختري كه به سن بلوغ رسيده باشد و
نشانه هاي جسمي در او ديده شود ديگر كودك نيست .اين در حاليست كه مركز آمار ايران در جديدترين گزارش خود،
تعداد ازدواج دختران  ١٠تا  ١٤ساله در بهار  ١٤٠٠را با  ٣٢درصد رشد در قياس با آمار مشابه در بهار سال گذشته اعﻼم و
تاكيد كرده است كه اين آمار فصلي دال بر  ٩٧٥٣ازدواج براي اين بازه سني از دختران است و نسبت به آمارهاي مشابه
طي دو سال اخير باﻻترين تعداد را نشان مي دهد .نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم درباره علت
رشد اين آمار گفت :نگاه درست و صحيح به مقوله ازدواج ،نگاه اسﻼم است ،نگاهي كه مي گويد ازدواج دختر با بلوغ او و
رضايت ولي ممكن است يعني براي تعيين زمان مناسب براي ازدواج ،بلوغ در نظر گرفته مي شود و البته اذن ولي به معني
پدر يا در صورت فقدان پدر ،پدربزرگ ،ولي دختر است.
نوروزي در پاسخ به اين سوال كه »با اين استدﻻل تعيين سن قانوني براي ازدواج ﻻزم نيست« ،تاكيد كرد :به طور قطع
همين است ،سن ازدواج در دختران به معني سن بلوغ در نظر گرفته مي شود كه عموما سن  ١٣يا  ١٤سال است و اين كه
دختر بتواند زندگي را به جلو برد يا خير نيز به اذن ولي باز ميگردد.
ﺗداوم اعتﺮاضهﺎي زنﺎن در اﻓغﺎنستﺎن بﺮاي كﺎر و ﺗﺤصيل
جمعي از زنان كابل كه اكثرا از زنان شاغل در دولت سابق افغانستان هستند در روز پنجشنبه  ١١آذر در اعتراض به عدم
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.
چند ماه است كه طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفته و با يك دستور بسياري از دختران دانش آموز را خانه
نشين كرده اند .دختران مقطع متوسطه به جز در چند وﻻيت محدود اجازه رفتن به مدرسه را ندارند و زنان به جز در
مشاغل ضروري اجازه ندارند به سر كار بروند.
الجزاير؛ كشته شدن  ٥٢زن طي  ١١ماه
برجستهترين صفحه شبكه اجتماعي »فيس بوك« تخصصي
جنايات خشونت عليه زنان در الجزاير به نام »فمنيسيد
الجزاير« اعﻼم كرد كه تعداد زنان الجزايري قرباني قتل از
ابتداي سال  ٢٠٢١به  ٥٢نفر رسيده است.
آخرين جناياتي كه توسط صفحه »فمنيسيد الجزاير« رصد
شد ،جنايت اخيري كه شنبه شب  ١٣آذر رخ داد ،قرباني
زني هفتاد ساله به نام »رحيمه ساعد عيسوس« بود كه
توسط يكي از پسران همسر متوفي خود كه در حال بدرفتاري ،ضرب و شتم و بدرفتاري با وي بود ،كشته شد.
داستان غمانگيز ديگري كه توسط صفحه گزارش شده در مورد يك زن جوان الجزايري سي و چند ساله است كه مادر سه
فرزند ،دو پسر و يك دختر است ،پسر بزرگش هفت ساله است و كوچكترين اخيراً وارد دو سالگي خود شده است.
طبق جزئياتي كه صفحه »فيمنيسيد الجزاير« منتشر كرده است ،شوهرش با چكش به سر او تعرض كرد ،اما او شانس زنده
ماندن نداشت و پس از اينكه بدنش مورد آزار و اذيتهاي وحشتناك قرار گرفت ،جان باخت.
زنﺎن ﻣوجي از ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ در دل رژيﻢ ايﺮان بﻪ راه انداختﻪ اند
دومين روز از نخستين نشست
سراسري مديران كل امور زنان و
خانواده استانداريهاي سراسر
كشور در دولت سيزدهم كه روز
پنجشنبه  ١٨آذر با حضور پاسدار
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
معيارهاي خودشان به ما بگويند زن مهم است هيچ نيازي نداريم كه از فكر ناقص ،ضعيف و مادي غرب بهره بگيريم و
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
باﻻتري باشيم و با مكتبهاي فكري كه امروز در رابطه با زن وجود دارد كامﻼً حسابمان را جدا كنيم و بدانيم كه خودمان در
اين رابطه همه چيز داريم.
وي تاكيد كرد :اگر انقﻼب بخواهد ضربه ببيند از ناحيه زنان است .شبكه هاي همانديشي به طور ويژه تشكيل شود ،كار
فرهنگي ﻻزم است اما كافي نيست تركيبي از كار سخت و نرم ،اجبار و اختيار و الزام و تمايل بايد كنار هم باشند.
وحيدي در پايان خطاب به مديران كل امور زنان و خانواده استانداريهاي سراسر كشور اظهار كرد :غربيها در دريايي از
غفلت در حال غرق شدن هستند ما يك مانيفست و منشور بسيار قوي درخصوص بانوان داريم و شما بايد در استانها پيگير
تحقق منشور جمهوري اسﻼمي باشيد و ظرفيتهاي وزارت كشور كامﻼً پشتيبان شما در تحقق اين مسير است.
بدون شك ترس و واهمه جمهوري اسﻼمي از نيرو و پتانسيل زنان قابل توصيف نيست ،براي همين با فشار و سركوبهاي
مكرر و غير قابل تحمل سعي دارند تحت نام »امر به معروف و زن قابل وصف نظام« ،افكار ضدزن و زهرآلود خود را به زنان
و تمام جامعه تزريق نمايند .در حالي كه از بزرگ تا كوچك نيك ميدانند كه رژيم ايران به غير از ديدي ابزاري هيچ گونه
ارزشي براي زن قائل نبوده و نخواهد بود.
كﺎرزار عليە آزﻣﺎيش بكﺎرت و قوانين ارﺗجﺎعي
گروهي از فعاﻻن اجتماعي ايران ،كمپيني عليە انجام آزمايش
بكارت توسط پزشك قانوني تشكيل دادە و در نامە اي بە
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس رژيم ،خواهان تصويب قانوني
براي "ممنوعيت صدور گواهي بكارت" شدند.
گواهي باكرگي با انجام آزمايش از سوي پزشكي قانوني انجام
ميشود ،هرچند اين آزمايش اجباري نيست اما خانوادە هاي
سنتي ايراني كە ممكن است از هر قشر و طبقە اي باشند بە
ويژە خانوادە مرد ،زنان جوان را در آستانە ازدواج مجبور بە انجام آزمايش بكارت مي كنند تا از اين طريق اطمينان يابند
عروس آيندە آنها قبل از ازدواج رابطە جنسي تجربە نكردە است.
عدم اطمينان مابين زن و مرد و انجام چنين آزمايشي از نظر روحي و رواني تاثيرات منفي بر فرد برجاي خواهد گذاشت و
آسيبهاي اجتماعي بسياري در پي خواهد داشت و عﻼوە بر اين بە عنوان يكي از عوامل كاهش نرخ ازدواج در ايران بە
شمار مي رود.
درخشش كﺎرگﺮدانﺎن زن در ﻣﺮاﺳﻢ جﺎيزە ﻓيلﻢ اروپﺎ
سي و چهارمين دورەي جوايز فيلم اروپا ) ،(EFAsبە صورت نيمە حضوري و نيمە آنﻼين برگزار شد تا بهترين فيلمهاي
اروپايي را معرفي كند ،مراسم جايزە فيلم اروپا روز دوشنبە  ١٣دسامبر ) ٢٢آذر( پايان يافت.
"كجا ميروي آيدا؟" بە عنوان بهترين فيلم اين مراسم انتخاب شد و همچنين جايزە بهترين كارگرداني و بهترين بازيگري
نقش زن را بە خود اختصاص داد" ،ياسنا دوريچيچ" براي بازي در نقش مترجم بوسنيايي برندە جايزەي بهترين نقش زن
شد.
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اين درام روايت يك زن مترجم در جريان قتل عام سال  ١٩٩٥سِربْرِنيتسا است كە تﻼش مي كند همسر و پسرانش را از
اين قتل عام نجات دهد ،اين واقعە پس از جنگ جهاني دوم بزرگترين جنايت جنگي در اروپا بە شمار ميرود كە در آن
بيش از  ٨هزار مرد مسلمان توسط شبە نظايان صربي بە قتل رسيدند" .كجا ميروي آيدا؟" برگرفتە از زندگي زن
مترجم بوسنيايي در قالبي درام بخشي از اين وقايع را بە تصوير كشيدە است.
ياسميﻼ ژبانيچ در جريان سخنراني خود هنگام دريافت جايزەي "بهترين كارگردان اروپايي ،با اشارە بە نقش زنان در صلح
گفت :زنان بايد هميشە هرج و مرجي را كە مردان برجايي مي گذارند اصﻼح كنند".
رژيم ايران در تﻼش براي حذف تدريجي زنان
رئيس كميسيون آموزش مجلس ،از »حذف عكس دختران از كتابهاي
درسي« دفاع كرد و آن را ﻻزم دانست.
كاربران شبكه هاي اجتماعي با اعتراض به اين حركت ،با توجه اين كه
زنان اين سرزمين جزئي از اين خاك هستند و در بسياري از رويدادهاي
مهم كشوري اعم از علمي ،ورزشي و فرهنگي نام و پرچم ايران را باﻻ
برده اند ،اين كار يك نوع تبعيض جنسيتي مي دانند كه پسران را از
دختران جدا كرده درحالي كه هيچ فرقي باهم ندارند.
سياست رژيم ايران از بدو تولدش تا به امروز بر اساس تبعيض و جنسيت
گرايي بنياد نهاده شده است .در طول اين  ٤دهه روز به روز زنان را در
عرصه هاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و  ...حذف
كرده و نقش آنها را كم رنگتر از گذشته ساخته است.
سانسور و حذف يكي از اساسي ترين سياستهاي رژيم ايران است .امروزه
هم با حذف عكس دختران در كتابهاي ابتدايي سعي بر كامل كردن ليست سانسورسازي خود دارد .با ذهنيت زن ستيز و
جنسيت گراي خود ،خواهان آنند تا آموزش و پرورش را نيز جنسيت زده كرده و بدين شيوه به دانشآموزان ياد مي دهند
كه زنان موجودي حذف شدني بوده و كسي نبايد آنها را ببيند.
مواد درسي آموزش و پرورش در ايران از دوران ابتدايي گرفته تا دبيرستان و دانشگاه با سياست تبعيض و جنسيتگرايي
توامان بوده ،بدين طريق سعي دارند كه به جاي آموزش و علم ،شريعت و به جاي مدرسه ،حوزه و مكتب علميه را ترويج
دهند.
اين همان ذهنيت طالباني است كه در افغانستان زنان را از تحصيل و كار محروم ساخته است .البته شك نداريم كه
سياستهاي ايران در تمام عرصههاي اجتماعي و به خصوص آموزش و پرورش سياستي طالباني بوده كه حقوق اساسي
زنان از جمله حق تحصيل ،اشتغال و آزادي بيان را سلب و حجاب اجباري را به زور تحميل ميكنند.
)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :خبرگزاري فرانسه ،ايسنا ،يورونيوز ،رويترز ،بي بي سي ،راديو زمانه،
ايندپندنت ،دويچه وله ،انتخاب ،فراور(
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كارورزان سﻼمﺖ )آذر (١٤٠٠

اميد برهاني

انحصار حاكم بر نظام سﻼمت را متوقف كنيد!
روز دوشنبه اول آذر ،انجمن تشكلهاي دانشجويان مستقل در چندين دانشگاه علوم پزشكي كشور در نامه اي خطاب به
رييسي خواستار افزايش ظرفيت رشته هاي پزشكي شدند.
در بخشي از اين نامه آمده است» :اكنونكه در حال نگارش اين نامه هستيم كشور در يكي از مهم ترين بازههاي تاريخي از
منظر نظام سﻼمت قرار دارد .بر اساس اظهار نظر و اتفاق قول تمام كارشناسان حوزه جمعيت و سﻼمت ،جمعيت سالمند
كشور تا  ٣٠سال آينده بيش از  ٣برابر خواهد شد و ايران در زمره مسن ترين كشورهاي دنيا قرار خواهد گرفت .مطالعات و
پژوهشها بيانگر افزايش نياز به خدمات درماني با افزايش سن است .اين بدان معني است كه نياز به خدمات درماني و
پزشكي در كشور چندين برابر وضعيت عادي خواهد شد و فشار مضاعفي را بر سيستم سﻼمت كشور تحميل خواهد كرد.
همان گونه كه مستحضريد ،مردم در بسياري از مناطق كشور با كمبود شديد پزشك مواجه هستند .اعتراضات پي در پي
نمايندگان ملت و سيل مردمي كه براي دسترسي به پزشك ،مجبور به چادر خوابي و خيابان خوابي در مراكز استانها يا
تهران مقابل بيمارستانها و مراكز درماني شده اند خود بزرگ ترين گواه اين مدعاست .نظام سﻼمت پيكهاي پي در پي
كرونا را پشت سر گذاشته است و كادر درمان خسته از كمبود نيرويي است كه بحران كرونا بر همگان عيان كرد.
اخيراً شورا عالي انقﻼب فرهنگي در اقدامي شجاعانه و قابل تقدير طرح افزايش ظرفيت پذيرش پزشكي و دندانپزشكي را در
دستور كار قرار داده است .اما متأسفانه مورد هجمه شديد ديدگاههاي انحصار طلبانه قرارگرفته است.
وليكن دكتر مرندي ،رئيس فرهنگستان علوم پزشكي ،از وزراي اسبق بهداشت و مجري طرح تنظيم خانواده در دهه  ٧٠در
نامه اي خطاب به حضرتعالي خواستار از دستور خارج شدن اين طرح شده اند ..... .ايشان در قسمت ديگري عنوان كرده
اند كه افزايش ظرفيت پزشكي منجر به سقوط كارآمدي پزشكي خواهد شد .اگر واقعاً چنين اتفاقي رخ مي دهد ايشان
خود بزرگ ترين متهم هستند ،چرا كه در زمان وزارت ايشان ظرفيت پزشكي در بعضي از دانشكده ها تا  ٦٠٠نفر در سال
افزايش يافت و پزشكان فارغ التحصيل آن دوران هم اكنون منصبداران نظام سﻼمت و آموزش دهندگان نسل بعدي
پزشكان هستند ..... .پاسخ تكراري سياستگذاران نظام سﻼمت در برابر درخواستهاي كارشناسان ،نمايندگان مناطق محروم
و مردم تنها و تنها اين افزايش هزينه ها و تزريق پول بوده است .چنين اتفاقي اگر قرار منجر به رفع محروميت مردم شود
در طرح تحول سﻼمت كه حقوق پزشكان بيش از  ٥برابر افزايش يافت رخ مي داد.......
جناب آقاي رئيسي ،هماكنون دولت شما بر سر يك دوراهي حساس قرار دارد .يك راه به منافع انحصارطلبان و كساني
ختم مي شود كه سالهاست از وضعيت نابسامان نظام سﻼمت و كمبودها و رنجهاي مردم استفاده كرده و هر نسخه غير
كارشناسي را براي كشور پيچيده اند و هيچ گونه پاسخگويي نداشتند .راه ديگر ،عمل به وعده هايتان در زمان انتخابات
رياست جمهوري و مقابله با انحصار حاكم بر نظام سﻼمت و تغيير وضع موجود به نفع مردم و آينده كشور است«.
اين نامه را  ١٠انجمن دانشجويي مستقل از سراسر كشور امضا كرده اند.
ﺳختي كﺎر پﺮﺳتﺎران بخش نوزادان و كودكﺎن
علي رضا زالي ،روز سه شنبه  ٩آذر در بازديد از بيمارستان مفيد )ويژه كودكان( ،كمبود فضاي فيزيكي را يكي از چالشهاي
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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وي ،استفاده بهينه از ظرفيت خيرين در امور جاري و امور عمراني بيمارستان مفيد را بسيار مطلوب عنوان كرد و با اشاره
به سختي كار پرستاراني كه از كودكان به ويژه نوزادان پرستاري ميكنند ،خواستار حمايت ويژه از آنان شد.
شريف تركمن نژاد مدير بيمارستان مفيد ،حفظ كرامت انساني بيماران ،كاركنان ،پزشكان و پرستاران و همچنين ارائه
خدمات جامع به بيماران را از مهمترين سياستهاي مديريتي اين بيمارستان عنوان كرد .تركمن نژاد ادامه داد :تأمين
لبنيات بيمارستان به شكل مستمر ،مواد شوينده ،مواد غذايي همراه سرا با ظرفيت  ٤٠نفر از ديگر فعاليتهاي خيرين در
اين بيمارستان است .وي كمبود پرسنل ،سختي كار و نياز به اختصاص بودجه آموزشي در اين بيمارستان را از مهمترين
چالشهاي اين مركز عنوان كرد.
جﺎﻣﺎندن كﺎدر درﻣﺎن از رقﺎبﺖِ حقوق و دﺳتﻤزد
دو سال پس از ورود كرونا به ايران ،كاركنان بهداشت و
درمان كشور ،در ارتباط با شغل خود ،شرايط جديدي را
تجربه كردند .اگر تا پيش از اين ،حقوق و دستمزد و كارانه
هاي خارج از عرف را كمتر مورد توجه قرار ميدادند ،پس از
آن ،به سبب شكسته شدن مقاومت سيستم بهداشت و
درمان در برابر بار مراجعه بيماران و كاهش قدرت خريد
خود و با وجود شيفتهاي كاري فشرده و كمرشكن ،خود را
در وضعيتِ اعتراض قرار دادند .از طرفي وجود اقسام
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
هم به سبب ماهيت سست بنيان قراردادهاي كار ،پس از فروكش كردن هر موج كرونا ،بيكار شدند .با اين همه ،كاركنان
بهداشت و درمان ،همچنان به طرح خواسته هاي خود مي پردازند.
نيروهاي شاغل در مجموعه هاي وابسته به وزارت بهداشت )غيرهيات علمي( ،خواهان پرداخت فوق العاده خاص با ضريب
 ٣هستند تا تبعيض ميان آنها با اعضاي هيات علمي برداشته شود؛ البته آنها خواسته تبديل وضعيت و حذف ماليات از
دستمزدهاي زير خط فقر را هم مطرح كردهاند .به نظر ميرسد كه وزارت بهداشت به سببِ مشكﻼت مربوط به مديريت
منابع انساني ،با چالش مواجه است .چه دﻻيلي موجب شده كه پرستاران غير هيات علمي نتوانند از مزاياي خاص استفاده
كنند؟ اين خواسته از اين جهت مطرح شده كه ضريب  ٣مي تواند در ترميم حقوق و خروج از خط فقر كمك حال باشد.
 ١٠٠ﻫزار پﺮﺳتﺎر بيكﺎر  ١٠٠ﻫزار نيﺎز بﻪ پﺮﺳتﺎر
در طول دو سال گذشته كادر درمان و در رأس آنها پرستاران در خط مقدم مبارزه با بيماري كرونا بوده و در اين راه ١٥٠
شهيد تقديم كرده اند .با وجود اين ،هم اكنون با فروكش موج پنجم بيماري برخي مراكز درماني عذر پرستاراني را خواسته
اند كه در قالب قراردادهاي  ٨٩روزه به كار گرفته شده بودند .اين پرستاران در آستانه روز پرستار و بعد از دو سال تﻼش
سخت و نفسگير در سختترين شرايط كاري ،در شُرف بيكاري قرار گرفته اند! بخش ديگري از تراژدي پرستاران هم مربوط
به پرستاران شركتي است كه بخشي از حقوق و مزاياي آنها به شركت واسطه به كارگيري پرداخت مي شود .پيگيري
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ماهيت اين شركتها هم از برخي رانتهاي پشت پرده حكايت دارد كه موجب شده تا بخشي از حق و حقوق اين پرستاران در
دور باطلي به دست كساني بيفتد كه تنها مزيت شان برخورداري از برخي رانتها و روابط است.
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
 ١/٥پرستار داريم ،چيزي حدود  ١٠٠هزار پرستار بيكارند! از سوي ديگر ساير كشورها براي پرستاران ما در باغ سبزي باز
كرده اند تا پرستاران شاغل را به سمت و سوي خود جذب كنند؛ پرستاران ايراني شاغل در كشورهاي ديگر هم در باﻻترين
استانداردهاي كاري خدمات ارائه مي دهند ،اما در داخل با بي مهريهايي مواجهند.
روز يكشنبه  ١٤آذر ،زهرا چيذري با توجه به اين كه در حال حاضر دستكم  ١٠٠هزار پرستار بيكار داريم ،در توجيه اين
تعداد از پرستاران بيكار از قول شريفيمقدم مي نويسد ٢٤» :بهمن سال  ٩٩آزموني براي استخدام  ٤٠هزار كادر بهداشت
و درمان برگزار شد كه بنا بود  ٨٠ ،٧٠درصدشان پرستار باشند و بعد شد  ١٣درصد؛ در اين آزمون  ٧٠هزار پرستار شركت
داشتند به اضافه  ١٢هزار فارغ التحصيلي كه هر سال از دانشكده هاي پرستاري فارغ التحصيل مي شوند و يك تعداد
پرستار بيكاري كه در مشاغل ديگر فعالند يا به هر دليلي كار نمي كنند و آمارشان بيش از  ٢٠هزار نفر است مجموع اينها
حداقل  ١٠٠هزار نفر مي شود .بنابراين از يك سو دستكم  ١٠٠هزار پرستار بيكار داريم و از سوي ديگر نياز به كار داريم؛
حاﻻ چرا مشكل حل نميشود بايد سيستم وزارت بهداشت پاسخگو باشد«.
ﺳﺎل اول كﺮونﺎ  ٥ﺗﺎ  ٨ﻫزار پﺮﺳتﺎر ﻣهﺎجﺮت كﺮدند
رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري تهران روز سه شنبه  ١٦آذر در نشست خبري به مناسبت فرارسيدن هفته
پرستاري ،با تبريك روز دانشجو ،تاكيد كرد :حرفه پرستاري از دو سال گذشته به واسطه ماهيت مراقبت مطلوب بيش از
پيش پررنگ شد.
او افزود :در فاصله دو ساله پرستاران تﻼشها معطوف به بهترين خدمات به شهروندان بود .بايد حتما شهروندان بهترين
مراقبت و باﻻترين كيفيت را دريافت كنند.
اگر به عنوان نظام صنفي درخواستي مطرح
مي كنيم ،فقط نگران شخص پرستار
مشغول به كار نيستيم بلكه نگران مردمي
هستيم كه پرستاران بايد از آنها مراقبت
كنند.
رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري
تهران تاكيد كرد :به دليل كمبود پرستار
روش مناسب مراقبتي به واسطه كمبود
اتفاق نمي افتد .منزلت اجتماعي پرستاران
بايد رعايت شود .آنها در معرض خشونتهاي
كﻼمي و فيزيكي مي شود و آسيبهاي رواني
و جسمي براي پرستاران به همراه مي آورد.
پرستاران فرسودگي شغلي دچار مي شوند و
دوران كوتاه خدمت را خواهيم داشت و بعد از  ٢٠سال سابقه ديگر نمي تواند خدمت كند.
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او افزود :به دليل بعضي سياستهاي غلط مهاجرت فزاينده اي در پرستاري بوديم .چون استخدام نمي شوند و امنيت شغلي
ندارند .در كشورهاي مجاور و اروپا مي دانند از لحاظ توانمندي علمي حرفه اي و مهارتي جزو  ١٠كشورهاي برتر هستيم
پرستاران را با درآمد مكفي و امكانات رفاهي بسيار جذب ميكنند.
او تاكيد كرد :در شش ماه تا يك سال اول شيوع بيماري كوويد ١٩-آمار وحشتناكي از مهاجرت پرستاران داشتيم.
صﻼحيت پرستاران براي حرفه پرستاران در خارج كشور در سالهاي گذشته  ٥نفر در ماه بود اما اين آمار به ماهانه  ٥٠٠نفر
در ماه رسيد .اگر  ٥٠درصد مهاجرت كرده باشند يعني ماهانه  ٢٥٠پرستار فقط از تهران مهاجرت كردند .به نظر من حدود
 ٥تا  ٨هزار پرستار از كشور مهاجرت كردند.
معاون پرستاري وزارت بهداشت پيرامون مهاجرت پرستاران گفت؛ در سال ٩٩حداقل ١٢٥٠نفر از سازمان نظام پرستاري
درخواست براي مهاجرت )گوداستندينگ( كردند ،البته تخمين زده مي شود اين عدد بيشتر باشد و اگر تخمين  ١,٥تا
٢برابري را داشته باشيم و اگر ميانه را ١٥٠٠نفر در نظر بگيريم ،ميتوان اينطور گفت كه معادل  ٣٠دانشكده پرستاري كه
نيروي انساني را تربيت ميكنند ،مهاجرت داريم و اين زنگ خطري براي نظام سﻼمت است.
كﺎدر ﺳﻼﻣﺖ كشور غﻢ نﺎن دارد
محمد حسين پور رييس خانه پرستار
گيﻼن در روز چهارشنبه  ١٧آذر گفت»:
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 اﻻن اين قانون اجرا نشده
است .جامعه پرستاري منتظر است آيا اين
قانون به طور صحيح در روز پرستار اجرا
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.
وي با بيان اينكه كادر سﻼمت كشور غم نان دارد ،افزود» :پرستاران به دليل شرايط سخت و ماهيت كار نمي توانند شغل
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.
وي با اشاره به حقوق هاي نجومي برخي مديران وزارت بهداشت گفت »:دولت فكر مي كند پرداختيها به وزارت بهداشت،
پرداختيهاي حقوق بدنه كادر سﻼمت است در صورتي كه چنين نيست .در وزارت بهداشت مديران و متخصصاني را داريم
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كه كارانه هاي ميليوني دريافت مي كنند .در دوران كرونا بيشتر زحمات بر روي دوش پرستاران شركتي بود كادري كه
حقوق ناچيزي دريافت مي كنند و اگر خط فقر  ١١ميليون توماني را در نظر بگيريد يك پرستار شركتي حقوق زير خط
فقر مي گيرد.
ﻓﺮﺳودگي جسﻤي و روحي پﺮﺳتﺎرانِ بيﻤﺎران روانپزﺷكي
روز شنبه  ٢٧آذر ،عليرضا معماري ،سوپروايزر باليني بيمارستان روانپزشكي رازي ،در بيان سختي مضاعف كار پرستاران در
بيمارستان روانپزشكي ،گفت :پرستاري در بخشهاي روان ،فرسودگي شغلي زيادي دارد ،به عﻼوه در معرض انواع صدمات و
آسيبهاي جسمي و رواني ناشي از تحريكات و بي قراري بيماران هستند و در درازمدت ،خود نيز فرسوده و آسيب پذير
ميشوند .وي شرايط بيماران بخشهاي روان را در مقايسه با بيماران بخشهاي عادي بيمارستانها ،بسيار متفاوت ذكر كرد و
اظهار داشت :تفاوت شرايط بيماران بخشهاي روان ،سختي كار پرستاران اين بخشها را دو چندان كرده است ،به طوري كه
بيماران روان ،اغلب دچار ناآرامي ،بي قراري و پرخاشگري هستند و اكثر آنان به خود ،ديگران و حتي پرستاران و مراقبان
در بخشها ،آسيب جسمي و رواني وارد مي كنند.
سوپروايزر باليني بيمارستان روانپزشكي رازي همچنين گفت :اين بيماران اغلب به علت ماهيت بيماري خود ،به ايستگاه
پرستاري مراجعه مي كنند و بيشتر وقت خود را به جاي روي تخت بودن ،در جلو و در كنار ايستگاه پرستاري و پرستاران
مي گذرانند.
 ٩ﻫزار پﺮﺳتﺎر دچﺎر عوارض طوﻻني و ﻓﺮﺳﺎيشي كﺮونﺎ ﻫستﻨد
سركرده ستاد عمليات مديريت كرونا در كﻼن شهر تهران گفت ٩ :هزار پرستار دچار عوارض طوﻻني و فرسايشي كرونا
هستند و بايد به مشكﻼت آنان رسيدگي كرد ،كساني كه به ظاهر بيماري را پشت سر گذاشته اند اما همچنان با عوارض
آن دست و پنجه نرم مي كنند .وي در برنامه »مهر و صبر« اظهار داشت :بيش از ١٤٥هزار پرستار از روزهاي آغاز كرونا
تاكنون به اين بيماري مبتﻼ شده اند و  ١٥٥شهيد هم تقديم ملت ايران كرده اند .او اضافه كرد :پرستاري ذاتاً شغل سختي
است و با وجود برخي نامهربانيها كه با اين قشر صورت گرفته و مشكﻼت صنفي زيادي دارند ،آنان همچنان در صحنه
هستند و مردم را تنها نگذاشته اند.
اﻓزايش خشونﺖ عليﻪ پﺮﺳتﺎران و دانشجويﺎن پﺮﺳتﺎري
پژوهشگران با انجام مطالعه اي ميزان خشونت شغلي در مورد دانشجويان پرستاري را بررسي كردند .اين مطالعه در استان
ايﻼم انجام شد و از اندك مطالعات در زمينه خشونتهاي كﻼمي و فيزيكي در بيمارستانهاي ايران به شمار مي آيد .بر اين
اساس ميزان كلي خشونت در محل كار بيش از  ٤٠درصد است .ميزان خشونت كﻼمي حدود  ٧٧درصد و خشونت فيزيكي
حدود  ١٨درصد است .مهمترين منابع خشونت عليه دانشجويان ،بيماران ،بستگان بيماران و پرستاران بودند.
جﺎنبﺎختن پزﺷك خوزﺳتﺎني بﺮ اثﺮ ابتﻼ بﻪ كﺮونﺎ
روز شنبه  ٢٠آذر ،بانوي پزشك مدافع سﻼمت خوزستاني بر اثر ابتﻼ به كرونا جان خود را از
دست داد .پزشك متخصص بيهوشي ،سركار خانم مژگان فرخ پي بعد از چند روز تحمل رنج
ناشي از ابتﻼ به كوويد ١٩درگذشت.
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حركتهاي اعتراضي كادر درماني و بيماران تاﻻسمي
ﺗجﻤع بيﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤي در ﺷيﺮاز
روز دوشنبه  ١آذر ،شماري از بيماران تاﻻسمي مقابل ساختمان علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان فارس

واقع در شيراز تجمع كردند .اين تجمع در اعتراض به سياستهاي دارويي وزارت بهداشت در تامين نكردن داروي آهن زدا
صورت گرفت و معترضان عليه مسئوﻻن وزارت بهداشت شعار سر دادند و خواستار توضيح متوليان اين وزارتخانه شدند.
رييس انجمن تاﻻسمي استان فارس در اين تجمع گفت :مسئوﻻن وزارت بهداشت بعد از گذشت  ٦ماه از نبود دارو هيچ
جواب قانع كننده اي نمي دهند و خواست بيماران متقاضي داروهاي آهن زداي اصلي را بي منطق و نامعلوم مي دانند.
ﺗجﻤع بيﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤي در زاﻫدان
روز چهارشنبه  ٣آذر ،تعدادي از بيماران تاﻻسمي ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان ستاد
مركزي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گفته تجمع كنندگان ،به دنبال پايين آمدن
كيفيت دارو بيماران تاﻻسمي ،بسياري از اين شهروندان به لحاظ سﻼمت متحمل لطمه هايي شده اند .آنها خواستار حذف
داروهاي بي كيفيت موجود در بازار و عرضه نمونه هاي خارجي و با كيفيت مانند »دسفرال« و »جدنيو« هستند.
شهروندان معترض شعارهايي از قبيل “ما اعتراض داريم ،دارو نياز داريم” را در جريان اين تجمع سر دادند.
ﺗجﻤع پزﺷكﺎن و ﻓﺎرغ التﺤصيﻼن پزﺷكي در يزد
روز پنجشنبه  ٤آذر ،جمعي از پزشكان و فارغ التحصيﻼن پزشكي بخش دولتي كه در حال گذراندن طرح خود هستند ،در
اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان علوم پزشكي يزد تجمع كردند .يكي از پزشكان معترض با
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بيان اينكه طرح پلكاني و مالياتهاي سنگين سبب شده تا بخش زيادي از حقوق آنان پرداخت نشود ،گفت :سقف حقوق
براي پزشكان قرار داده شده و اگر حقوقمان به  ٦٠ميليون تومان برسد ،ادامه كاركردمان رايگان خواهد بود.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران و كﺎركﻨﺎن وزارت بهداﺷﺖ كشور
روز شنبه  ٦آذر  ،جمعي از پرستاران و كاركنان وزارت بهداشت كشور ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان،
مقابل ساختمان برنامه بودجه واقع در تهران ،تجمع كردند .اين شهروندان عدم اجراي “طرح برقراري فوق العاده خاص”،
تبديل وضعيت نيروها ،حذف ماليات و همچنين افزايش حقوق را از دﻻيل برگزاري اين تجمع عنوان كردند .طرح
“فوقالعاده خاص” بند  ،١٦سال  ٩٣در مجلس تصويب شد ،با اين حال طي اين  ٧سال طرح مذكور به اجرا گذاشته نشده
است.
ﺗجﻤع خﺎنواده ﻫﺎي كودكﺎن ﻣبتﻼ بﻪ بيﻤﺎري  SMAدر ﺗهﺮان
روز چهارشنبه  ١٠آذر ،گروهي از خانواده هاي كودكان مبتﻼ به بيماري  SMAبراي چهارمين روز متوالي مقابل ساختمان
مجلس ،دست به تجمع زدند .شهروندان معترض با در دست داشتن پﻼكاردهايي خواستار واردات داروي اين بيماران
شدند .رسيدگي به مشكﻼت درماني موجود ،از ديگر مطالبات اين تجمع كنندگان است .تجمع كنندگان عنوان كردند:
“قسم ميخوريم تا دارو را نياريد ،همينجا ايستاده ايم ”.ﻻزم به ذكر است  SMAيا آتروفي عضﻼني نخاعي ،نوعي بيماري ژنتيكي
است كه با ضعيف شدن عضﻼت موجب مشكﻼت حركتي مي شود كه نبود دارو منجر به تشديد اين بيماري خواهد شد.

ﺗجﻤع اعتﺮاضي بيﻤﺎران ﻣبتﻼ بﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤي در ﺗهﺮان
روز يكشنبه  ٢٨آذر ،شماري از بيماران مبتﻼ به تاﻻسمي و خانواده هاي شان برابر وزارت بهداشت جمهوري اسﻼمي در
اعتراض به مافياي دارو ،تجمعي اعتراضي برگزار كردند .معترضان گفتند؛ به هر قيمتي كه هست مي خواهند اعﻼم كنند
كه اين دارو معادل نمونه خارجيه كه داروي خارجي ما رو قطع كنن و داروي خودشان را به فروش برسانند .آنها به فكر
سﻼمتي ما نيستند ،به فكر آينده ما نيستند ،آنها فقط نگران سرمايه هاي خودشان هستند.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن خﻤيﻨي ﺗهﺮان
روز دوشنبه  ٣٠آذر ،دبيركل خانه پرستار در گفتگو با يك رسانه حكومتي ضمن اعﻼم خبر تجمع پرستاران ،درباره
جزئيات اين اعتراض گفت :اين بيمارستان به دليل قديمي بودن چارت كاري اش كه مربوط به  ٥٠سال پيش است با
كمبود پرسنل پرستاري مواجه شده است .وي با اشاره به اينكه با توسعه بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي نياز بيماران
به مراقبتهاي پرستاري  ٢تا  ٣برابر شده است ،افزود :از همين رو كمبود پرسنل در بيمارستان خميني به علت دارا بودن
بخشهاي تخصصي و غير تخصصي نسبت به مراكز درماني ديگر حادتر است.
دبيركل خانه پرستار افزود :در قوانين پرستاري تاكيد شده است به دليل سخت و زيان بار بودن كار پرستاري ،پرستاران در
محيط كمتر باشند از همين رو اضافه كاري اجباري به پرستاران با اين قوانين مغاير است.
)منابع مورد استفاده در تهيه اين مجموعه :خانه پرستار ،ايلنا ،ايسنا ،فارس ،مهر ،سﻼمت نيوز ،ايرنا ،پيام خبر ،شوراي
بازنشستگان ايران(
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چالشهای معلمان )آذر (١٤٠٠
لطيف روزيخواه بﻪ ﻫفﺖ ﻣﺎه حبﺲ ﺗعزيﺮي ﻣﺤكوم ﺷد

فرنگيس بايقره

لطيف روزيخواه ،معلم بازنشسته و فعال صنفي معلمان ساكن جلفا ،توسط دادگاه انقﻼب اين شهرستان به هفت ماه حبس
تعزيري محكوم شد .پيشتر طي ابﻼغيه اي از آقاي روزيخواه ،خواسته شده بود تا جهت رسيدگي به اتهامات انتسابي در
تاريخ  ١٩آبان در اين شعبه حاضر شود.
بر اساس حكمي كه توسط بيدادگاه شهرستان جلفا صادر و ابﻼغ شده است ،آقاي روزيخواه از بابت اتهام “تبليغ عليه نظام”
به هفت ماه حبس تعزيري ،محكوم شده است.
گزارﺷي از بﺎزداﺷﺖ آﻣﺎنج اﻣيﻨي ،ﻓعﺎل صﻨفي ﻣعلﻤﺎن در ﺳقز

آمانج اميني ،فعال صنفي معلمان ساكن سقز ،روز شنبه  ٢٠آذر ،به اداره اطﻼعات اين شهر احضار و پس از ساعاتي
بازداشت و بازجويي ،آزاد شد .به گفته يك منبع مطلع ،آقاي اميني در جريان بازداشت مورد بي احترامي و ضرب و شتم
ماموران قرار گرفته است .آمانج اميني ،معلم و عضو انجمن صنفي معلمان سقز و زيويه است.
رﺳول بداقي ﺗوﺳط نيﺮوﻫﺎي اﻣﻨيتي بﺎزداﺷﺖ ﺷد

رسول بداقي ،بازرس كانون صنفي معلمان و عضو شوراي
هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ،روز شنبه  ٢٠آذر،
توسط نيروهاي امنيتي در منزل شخصي خود بازداشت
شد.
بازداشت آقاي بداقي با ضرب و شتم وي توسط ماموران
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.
روز جمعه  ٢٦آذر ،آقاي بداقي در تنها تماس تلفني خود پس از بازداشت ،از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطﻼعات
موسوم به بند  ٢٠٩زندان اوين خبر داد .او در اين تماس تلفني اظهار داشته است" :نميدانم كجا هستم اما به من گفته
اند ٢٠٩ ،است".

حركﺘهاي اعﺘراضي معلمان
اعتصﺎب و ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و آﻣوزگﺎران در اﺳتﺎنهﺎي ﻣختلف

روز سه شنبه  ٩آذر  ،١٤٠٠معلمان و آموزگاران در استانهاي
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.
روز چهارشنبه  ١٠آذر ،شماري از معلمان استان قم ،براي دومين
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روز متوالي در مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان ،دست به تجمع زدند .تجمع اين معلمان در اعتراض
به عدم اجراي رتبه بندي و همسان سازي صورت گرفته است.
اعتصﺎب و ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و آﻣوزگﺎران در اﺳتﺎن ﻫﺎي ﻣختلف

روز سهشنبه  ٩آذر ،معلمان و آموزگاران در استان هاي
كهكيلويه و بويراحمد ،فارس ،قم و خوزستان دست به
اعتصاب زده و در مقابل ادارات آموزش و پرورش اين استان
ها تجمع كردند.
به گزارش كانال شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي
فرهنگيان ايران ،تجمع اين معلمان در اعتراض به عدم
اجراي رتبه بندي و همسانسازي ،صورت گرفته است.
با نزديك شدن به زمان بررسي رتبهبندي در مجلس و
اظهارات قاليباف كه گفته است دولت تنها  ١٢,٥هزار
ميليارد تومان بودجه براي رتبهبندي اختصاص خواهد داد و
در صورت تصويب اين ميزان براي شش ماهه دوم يعني از
اول مهر قابل اجرا خواهد بود .در برخي استانها معلمان
دست به تحصن زدند و از رفتن به كﻼسها خودداري نمودند.

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

روز چهارشنبه  ١٠آذر ،شماري از معلمان مدرسه “خاكره” واقع در ناحيه  ١شيراز و همچنين دبيران دبيرستان “حضرت
خديجه” واقع در شهرستان خرامه ،به صورت جداگانه دست به اعتصاب زدند.
عدم اجراي رتبه بندي و همسان سازي حقوق ،از مطالبات معلمان معترض به شمار مي رود.
ﺗجﻤع ﺳﺮاﺳﺮي ﻣعلﻤﺎن دﺳتكﻢ در  ٧٤ﺷهﺮ

روز پنجشنبه  ١١آذر ،به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي
تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان
شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله
شيراز ،كازرون ،خرمبيد ،ممسني ،اصفهان ،يزد ،كرمانشاه،
خرمآباد ،پلدختر ،اليگودرز ،نورآباد لرستان ،ويسيان،
دورود ،شاهيندژ ،مياندوآب ،قم ،اهواز ،ايذه ،بهبهان،
انديمشك ،جايزان ،گتوند ،ياسوج ،دهدشت ،شهركرد،
كرمان ،زاهدان ،مشهد ،بجنورد ،شيروان ،قزوين ،رشت،
تبريز ،اردبيل ،سقز ،مريوان ،سنندج ،ديواندره ،آمل،
سعدآباد ،بوكان ،شاهرود ،باغلمك ،ساري ،اراك ،بروجرد،
سميرم ،خميني شهر ،بوشهر ،مهدي شهر سمنان ،همدان،
گرگان ،استهبان ،بيجار ،جلفا ،زنجان ،ﻻمرد ،تربت
حيدريه ،اروميه ،فيروزآباد ،قيروكارزين ،بندر كنگان،
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دزفول ،جهرم ،ايﻼم ،خرامه ،اميديه ،مﻼير ،شهرضا ،گچساران ،شهربابك مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي
خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان
دست به تجمع اعتراضي زدند.
معلمان و فرهنگيان معترض در اين گردهمآييها شعارهايي از قبيل “معلم زنداني آزاد بايد گردد”“ ،معيشت ،منزلت،
سﻼمت ،حق مسلم ماست”“ ،معلم
داد بزن ،حَقِت را فرياد بزن”“ ،هرگز
نديده ملتي  ،اين همه بي عدالتي”،
“با اين همه هياهو ،حاصل وعده ها
كو”“ ،خواسته هر فرهنگي ،اجراي
رتبهبندي ” و “وعدههاي دروغين
ديگر اثر ندارد ،تجمع و اعتراض
بازهم ادامه دارد”“ ،مجلس خيانت
نكن ،دولت حمايت نكن”“ ،اجراي
رتبه بندي  ،بدون قيد و بندي” و
“معلم به پا خيز ،براي رفع تبعيض”
را سر دادند.
در جريان اين تجمعها ،معلمان و
فرهنگيان استان گلستان با
پوشاندن يك چشم خود ،با
معترضان مجروح خيزش هفته
گذشته اصفهان اعﻼم همبستگي
كردند.
قطعﻨﺎﻣﻪ پﺎيﺎني ﺗجﻤع ﺳﺮاﺳﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن ايﺮان

پنجشنبه  ١١آذر  ٢ - ١٤٠٠دسامبر ٢٠٢١
مردم آگاه ،فرهنگيان شريف ايران
امروز كشور ما  ،به خاطر مديريت ناكارآمد و غيرپاسخگو در بحرانهاي مختلف طبيعي ،زيست محيطي ،روحي و رواني ،
اخﻼقي  ،اقتصادي  ،اجتماعي ،سياسي ،آموزشي  ،بهداشتي گرفتار آمده و عرصهِ زندگي بر مردم تنگ تر شده است.
بركسي پوشيده نيست  ،كه پيامد ابر بحرانهاي موجود را توده مردمي بر دوش مي كشند كه دست شان از منابع قدرت و
ثروت كوتاه است.
بي گمان ابر بحرانهاي ياد شده نتيجه عملكرد حاكميتي است كه جان و مال و زندگي مردم و نسلهاي آينده را ابزار آزمون
و خطاي سياست بازيهاي خود قرار داده است.
بحران آب و تخريب محيط زيست و تحميل فقر و فﻼكت بر اقشار گوناكون و سركوب مطالبات مردم  ،نمونه اي از عملكرد
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،
دانشجويان ،هنرمندان ،كشاورزان ،نويسندگان و ساير اقشار مولد جامعه ،حتي نسلهاي آينده است.
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در چنين شرايط بحراني ،بيش از  ١٤سال است كه بخشهاي گوناگون فرهنگيان به ويژه بازنشستگان ،چشم اميدشان براي
يك زندگي نسبي به دست دولت و مجلسي است كه به نام نمايندهِ مردم سوگند وفاداري و خدمت به ملت ياد كرده ،اما
بيشترين خيانتها را در حق مردم روا مي دارند.

با افسوس بسيار بايد گفت :مردم ايران امروز به بهاي لقمه اي نان گروگان حاكمان بي تدبيرند.
بيش از  ١٤سال است كه فرهنگيان شاغل و بازنشسته  ،به اميد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و گشايشي در
زندگي خود روزگار مي گذرانند ،اما هرروز بيش از پيش اميدشان به نااميدي مي گرايد و اينك بعد از ماهها تبليغات
دروغين در مورد بهبود معيشت معلمان ،شاهد آن هستيم كه طرح رتبه بندي شاغﻼن )هشتاد درصدحقوق هيات علمي( و
همسانسازي بازنشستگان )مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري( توسط دولت و مجلس سﻼخي مي شود.
فرهنگيان ايران در قالب شوراي هماهنگي و نيروهاي خود جوش با حضور گسترده و مسالمت آميز در صدها شهر كشور از
دولت و مجلس خواستار رسيدگي به اوضاع معيشت خود و بهبود كيفيت آموزش و پرورش شده اند.
با افسوس فراوان بايد گفت آنان كه قوانين را وضع كرده اند امروز بزرگترين قانون شكنان هستند .در تازه ترين واكنش به
اين قانون شكنيها و ابر بحرانهايي كه كشور را به سمت ويراني مي كشد ،روز نهم آذر جمعي كثيري از فرهنگيان كشور در
استانهاي مختلف از جمله قم  ،خوزستان  ،فارس  ،كهگيلويه و بويراحمد ،قزوين و ديگر شهرها به طور خودجوش پا به
ميدان نهادند و كﻼسهاي 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
هشدار مي دهد ،تا زماني كه قانون مديريت خدمات كشوري ،به ويژه نظام همسانسازي حقوق بازنشستگان و طرح رتبه
بندي شاغﻼن ،همانطور كه در مُرّ قانون آمده است ،به اجرا درنيايد ،در روزهاي آينده همچنان اعتراضات را به اشكال
گوناگون از جمله تحصن ،تجمع ،راهپيمايي ،تعطيلي كﻼسها و ساير اشكال قانوني اعتراض ،در سراسر كشور تا رسيدن به
خواسته هاي قانوني ،در فراخوانهاي پي در پي ادامه خواهد داد.
يادآوري مي شود عواقب هرگونه پيشامد  ،برعهدهِ كساني خواهد بود ،كه فرهنگ و فرهنگيان را در طول دهه هاي گذشته
به بازي گرفته اند.
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران
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ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺎت در اصفهﺎن و ﻓﻢ

طي روز چهار شنبه  ١٧آذر و روز پنجشنبه  ١٨آذر ،شماري از معلمان و فرهنگيان استان قم و جمعي از معلمان خريد
خدمات استان اصفهان در مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استانها در تجمعاتي اعتراضي خواستار رسيدگي
به مطالبات شان شدند.
يكي از اين معلمان معترض گفت :ما نيروهاي خريد خدمات هستيم كه در اصفهان حدود  ٣هزار نيرو مشغول به فعاليت
هستيم.وي گفت :براساس بخشنامه ارسال شده براي ما حقوق يك ميليون تومان با ١٥روز بيمه در نظر گرفتهاند و اين
ميزان دريافتي كفاف گذران زندگي را نمي دهد.
ﺗﺤصن و ﺗجﻤع ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﻪ روزه ﻣعلﻤﺎن در ﺷهﺮﻫﺎي ﻣختلف كشور

روز ﺷﻨبﻪ  ٢٠آذر ،به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي تشكلهاي

صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان و فرهنگيان در اراك ،اروميه،
اسﻼمآبادغرب ،اسﻼمشهر ،اصفهان ،اقليد ،اليگودرز ،اميديه ،اهواز ،ايذه،
ايرانشهر ،ايﻼم ،آباده ،آبكنار ،باغلمك ،بافت كرمان ،بافق ،بانه ،بجنورد،
برازجان ،بروجرد ،بندرانزلي ،بندرعباس ،بهار ،همدان ،بهارستان،
بهبهان ،بوشهر ،بوئينزهرا ،بيجار ،بيرجند ،پلدختر ،پيرانشهر ،تبريز،
تهران ،جايزان ،جلفا ،جوانرود ،جيرفت ،چاروسا ،خرم بيد ،خرمآباد،
خمينيشهر ،درود ،دشتستان ،دهدشت ،ديواندره ،رشت ،روستاي ديل
مركز بويراحمد گرمسيري ،زاهدان ،زريندشت ،ساري ،سرچهان فارس،
سرو آباد ،سروستان ،سقز ،سلسله و دلفان ،سميرم ،سنندج ،سوق،
سيريك ،شاهرود ،شاهين شهر ،شهرضا ،شهركرد ،شيراز ،فريدونكنار،
فيروزآباد ،قروه ،قزوين ،قشم ،قلعهگنج ،قم ،قيروكارزين ،كاشان،
كامياران ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه ،كلمه ،كهمره نودان فارس ،كوهچنار،
گتوند ،گچساران ،گرگان ،گناوه ،ﻻهيجان ،مرودشت ،مريوان ،مشهد،
مﻼير ،مهديشهر ،مهريز ،مياندرود ،ميناب ،نجفآباد ،نورآبادممسني ،هادي شهر ،ياسوج ،يزد در اعتراض به عدم رسيدگي
به مطالباتشان دست به تحصن زده و از حضور در كﻼس درس امتناع كردند.
معلمان در اين روز نيز نوشتههايي مانند “آموزش رايگان”“ ،نه به پولي سازي مدارس”“ ،اجراي اصل  ٣٠قانون اساسي”” ،
نه تسليم نه سازش رتبه بدون كاهش”“ ،معلم به پا خيز براي رفع تبعض”“ ،معلم ميميرد ذلت نميپذيرد”“ ،معيشت،
منزلت حق مسلم ماست”“ ،اجراي كامل همسان سازي حق مسلم ماست”“ ،اجراي كامل رتبه بنديبدون فريب و دروغ”،
“نه به تبعيض” و … در دست داشتند.
روز يكشﻨبﻪ  ٢١آذر ،براي دومين روز متوالي معلمان و فرهنگيان در مدارس مختلف كشور از جمله در سنندج ،كرج،

مريوان ،سقز ،سروآباد ،اسﻼمشهر ،يزد ،قشم ،نورآباد ممسني ،فراشبند ،كرمان ،خمينيشهر ،زرين دشت ،قزوين ،جهرم،
كﻼچاي ،تهران ،كرمانشاه ،همدان ،آمل ،اسﻼم آباد غرب ،اروميه ،ساري ،زنجان ،شهربابك ،فريدونكنار ،شيراز ،تبريز،
چگني ،بابل ،اراك ،ميﻼجرد ،خنداب ،بندرعباس ،اردبيل ،بروجرد ،قم ،شاهيندژ ،زرين شهر ،بيجار ،شهركرد ،فرخشهر،
بانه ،دهدشت ،تكاب ،مياندوآب ،اهواز ،رامهرمز ،ديواندره ،البرز )در استان قزوين( ،محمدشهر ،ﻻهيجان ،بوكان ،مهريز،
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جلفا ،ايذه ،روانسر ،تربت حيدريه ،شادگان ،درگزين ،ﻻلجين ،گراش ،مشهد ،آوج ،رزن ،فيروزآباد ،بويين زهرا ،آبيك،
سردشت و بافت در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشان دست به تحصن زده و از ادامه روند تدريس امتناع كردند.
روز دوﺷﻨبﻪ  ٢٢آذر ،معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف كشور از جمله در يزد ،دهدشت ،سقز ،بابل،

ليكك ،ايذه ،شيراز ،لردگان ،جوانرود ،مﻼير ،دورود ،ازنا ،بوكان ،اراك ،گچساران ،انديمشك ،عﻼمرودشت ،باغ بهاران،
بهبهان ،خرم آباد ،مريوان ،بيجار،
دزفول ،ماهشهر ،شوش دانيال،
ﻻمرد ،تاكستان ،چرام ،ياسوج،
آبادان ،كامياران ،خنج ،شوشتر،
بندرامام خميني ،سجاس ،شهربابك،
ديواندره ،زنجان ،كرمانشاه ،لنده،
مياندوآب ،بانه ،كنگان ،مهر،
آغاجاري ،خميني شهر ،قروه،
ممسني ،بيرجند ،اروميه ،اهواز،
سمنان ،گناوه ،آمل ،اليگودرز ،سنندج ،اسﻼم آباد غرب ،همدان ،قزوين ،بوشهر ،بجنورد ،تبريز ،قم ،كرمان ،جلفا ،ملكان،
رشت ،مشهد ،اصفهان ،كرج ،كرخه ،ﻻلي ،اوز ،ايﻼم ،ساري ،بندرعباس ،شهركرد ،مهريز ،قشم ،آبكنار ،سميرم ،ﻻهيجان،
شاهين شهر ،سرچهان ،بافت ،بهار ،اقليد ،مرودشت ،دشتستان ،ارسنجان ،خرم بيد ،قيروكارزين ،جيرفت ،بافق ،باغملك،
مياندرود ،فيروزآباد ،كلمه ،سوق ،فريدونكنار ،كوه چنار ،هادي شهر،
برازجان ،ايرانشهر ،نجف آباد ،سروستان ،بوئين زهرا ،زرين شهر ،آباده،
مهدي شهر ،گتوند ،جايزان ،اميديه ،چاروسا ،پيرانشهر ،بندر انزلي،
سرو آباد ،قلعه گنج ،اسﻼمشهر ،پلدختر ،سلسله ،دلفان ،بروجرد،
نودان ،ميناب ،سيريك ،گرگان ،شاهرود ،شهرضا ،زاهدان ،كاشان،
اردبيل ،ﻻلجين ،شادگان ،كﻼچاي ،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 اسﻼمي در تهران ،در اعتراض به عدم رسيدگي به
مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضي زدند.
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
در دست داشتن پﻼكاردهايي كه بر روي آنها عناويني مانند »دانش
آموزم نابينا شد ،جواب آب ساچمه نيست« و »مسئول نابينايي دو چشم دانش آموز اصفهاني ما كيست« نسبت به سركوب
معترضين و تيراندازي به سوي مردم اصفهان اعتراض كردند.
روزنامه حكومتي اعتماد با اشاره به تظاهرات گسترده معلمان نوشت :محور اين تظاهرات ،اعتراض به بازداشتها و
برخوردهاي توهين آميز نيروهاي امنيتي با معلمان طي روزهاي گذشته و هم چنين موكول شدن اجراي ﻻيحه رتبه بندي
و همسانسازي حقوق به سال ١٤٠١بود .اين رسانه حكومتي به همراهي دانشآموزان با معلمان اشاره كرد و نوشت :تصاوير
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حكايت از همراهي دانش آموزان با اعتراضات معلمان شان در برخي استانها داشت؛ دانش آموزاني كه پﻼكاردها و
دستنوشته هايي در همراهي با معلمان معترض شان در دست داشتند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺎت در ﺗهﺮان

روز چهارشنبه  ٢٤آذر ،جمعي از معلمان خريد خدمات ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان
آموزش و پرورش تهران ،دست به تجمع زدند.
معلمان معترض شعارهايي از قبيل »مشكل ما حل نشه ،كﻼسها تعطيل مي شه« را سر دادند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن اﺳتﺎن ﻫﻤدان

روز پنجشنبه  ٢٥آذر ،شماري از معلمان و فرهنگيان استان همدان ،در
اعتراض به تصويب ناقص ﻻيحه رتبهبندي توسط مجلس ،مقابل ساختمان
اداره كل آموزش و پرورش اين استان تجمع كردند.
معلمان با در دست داشتن پﻼكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود
“اجراي رتبه بندي ،بدون سرهم بندي” “ ،حقوق باﻻي خط فقر ،حق معلم
شاغل و بازنشسته است” و “معلم زنداني ،آزاد بايد گردد” به تصويب ناقص
ﻻيحه رتبه بندي معلمان توسط مجلس اعتراض كردند .همچنين در اين
تجمع معلمان با سر داد شعارهايي از قبيل “معلم به پا خيز ،براي رفع
تبعيض” خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
روز گذشته جزئيات ﻻيحه رتبه بندي معلمان در مجلس شوراي اسﻼمي به
تصويب رسيد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد.
در واكنش به تصويب اين ﻻيحه محمد حبيبي ،سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران ،اين مصوبه را يك “سرهم بندي”
خوانده و بر ادامه اعتراض و اعتصاب تاكيد كرد.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺖ در اصفهﺎن

روز شنبه  ٢٧آذر ،تعدادي از معلمان خريد خدمت اصفهان ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان
اداره كل آموزش و پرورش اين استان ،دست به تجمع زدند.
معلمان معترض با سر دادن شعارهايي از قبيل “كار شبانه روزي ،بيمه ي  ١٦روزي ،حقوق  ١٥روزي ،نمي خوايم ،نمي
خوايم!” ،خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
ﺗجﻤع ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن دﺳتكﻢ در  ٩ﺷهﺮ

روز يكشنبه  ٢٨آذر ،شماري از فرهنگيان شهرهاي آمل ،خرم آباد ،اصفهان ،جوانرود ،لردگان ،مﻼير ،مريوان ،رامهرمز و
ساري مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرها دست به تجمع زدند.
تجمع اين شهروندان در اعتراض به عدم اجراي طرح رتبه بندي و عدم اجراي طرح همسان سازي ،صورت گرفته است.
)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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دانشﮕاه در ماهي كه گذشﺖ )آذر (١٤٠٠
عفو بينالﻤلل بﻪ خطﺮ ﻣﺤكوﻣيﺖ علي يونسي و اﻣيﺮحسين ﻣﺮادي ﻫشدار داد

كﺎﻣﺮان عﺎلﻤي نژاد

سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه  ١آذر با انتشار بيانيه
اي گفت ،علي يونسي و اميرحسين مرادي ،دو دانشجوي
نخبه ايراني ،در خطر محكوم شدن »در يك محاكمه به
شدت ناعادﻻنه« قرار دارند اين سازمان اتهامات عليه آنها
را »جعلي« خواند و گفت اتهامات وارد شده مجازات
اعدام دارد .اين دو دانشجوي ايراني از  ١٠آوريل ٢٠٢٠
به طور خودسرانه و بدون محاكمه ،در بند  ٢٠٩زندان
اوين هستند.
همجنين عفو بين الملل ميگويد ،كه ماموران وزارت
اطﻼعات اين دو دانشجو را در شرايط سخت در سلولهاي انفرادي طوﻻني مدت نگه داشته و مورد ضرب و جرح قرار داده
اند تا از آنها »اعترافات اجباري« بگيرند.

ﺳﺮانﻪ  ١٧,٨پزﺷك بﻪ ازاي ﻫﺮ  ١٠ﻫزار نفﺮ دروغ اﺳﺖ

سيد مجيد حسيني استاد دانشگاه تهران
روز چهارشنبه  ٣آذر با بيان اينكه مافياي
پزشكي اجازه نمي دهد ظرفيتهاي
پزشكي افزايش پيدا كند ،اظهار كرد :اين
مافيا به بهانه هاي واهي مانند نداشتن
امكانات پزشكي ،كمبود كﻼس ،تحريف
آمار و منكر شدن كمبود پزشك در
كشور ،تﻼش كرده تعداد سرانه پزشكان

كشور را كمتر از مغولستان ،ارمنستان و سوريه نگه دارد و تا كنون در اين زمينه موفق بوده است.
وي درباره آمار متناقضي كه درباره سرانه پزشك در كشور وجود دارد خاطرنشان كرد :سرانه  ١٧,٨پزشك به ازاي هر ١٠
هزار نفر دروغ است؛ زيرا تعدادي از اين اساتيد بازنشسته هستند .از طرفي پزشكاني كه از كشور رفته اند نيز در سرانه
پزشكي لحاظ شده اند .در حال حاضر اگر به سايت نظام پزشكي مراجعه كنيد ،مرحوم دكتر قريب نيز جزو پزشكان حساب
مي كنند .اين در حالي است كه حجم زيادي از اين پزشكان فوت كرده اند ،بازنشسته شده يا از كشور خارج شده اند .

حتي برخي از آنان در صنف پزشكي مشغول به فعاليت نيستند.
استاد دانشگاه تهران درباره آمار واقعي تعداد پزشكان كشور گفت :سرانه واقعي پزشكاني كه در كشور مشغول به كار
هستند كه بازنشسته نشده و مهاجرت نكرده اند ١١,٨ ،است .حتي اگر اين سرانه را  ١٢در نظر بگيريم باز هم تعداد
پزشكان ما از سوريه كمتر است.
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اعتصاب اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور
روز يكشنبه  ٧آذر ،جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور براي اعتراض به عدم اجراي همسانسازي حقوق و كسرِ
مبلغ همسانسازي از فيش حقوقي ،يك روز اعتصاب و از رفتن برسر كﻼس درس خودداري كردند.
آنها گفتند :در يكي دو سال گذشته با تﻼش و پيگيري مستمر تعدادي از اعضاي هيأت علمي به نمايندگي از سايرين ،طرح
همسانسازي حقوق و دستمزد اعضا هيأت علمي دانشگاههاي زير مجموعه وزارت علوم با اعضا هيأت علمي غير پزشكي
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مجلس تصويب شد.
با وجود تصويب اين طرح در مجلس ،در عمل همسانسازي كامل انجام نشد و همچنان دريافتي اعضا هيأت علمي
دانشگاههايِ ذيل وزارت علوم كمتر از دريافتي اعضاي هيأت علمي غير پزشكي دانشگاههاي ذيل وزارت بهداشت است.
پﺮونده جديد ليﻼ حسينزاده بﻪ اﺗهﺎم خواندن ﺳﺮود "خون ارغوانهﺎ"

روز يكشنبه  ١٤آذر ،شعبه  ٣٦بيدادگاه تجديدنظر استان تهران محكوميت ليﻼ حسين زاده ،فعال صنفي دانشجوي و
زنداني سياسي سابق را عيناً تاييد كرد .خانم حسين زاده پيشتر توسط شعبه  ٢٨بيدادگاه انقﻼب تهران به  ٥سال حبس
تعزيري و دو سال منع فعاليت در فضاي مجازي محكوم شده بود .اين پرونده به بهانه شركت در مراسم تولد محمد شريفي
مقدم ،درويش گنابادي زنداني ،مقابل دانشگاه صنعتي شريف و سر دادن سرود “خون ارغوانها” از مصاديق اتهام اين زنداني
سياسي سابق عنوان شده است.
خانم حسين زاده در تاريخ  ١٦اسفندماه  ،٩٦توسط شعبه  ٢٦بيدادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي ماشااﷲ احمدزاده از
بابت اتهام “اجتماع و تباني عليه امنيت ملي” به تحمل  ٥سال حبس تعزيري و از بابت اتهام “تبليغ عليه نظام” به تحمل ١
سال حبس تعزيري و به عنوان مجازات تكميلي  ٢سال “ممنوعيت خروج از كشور” محكوم شد .اين حكم در تاريخ ٣
تيرماه  ٩٨توسط شعبه  ٣٦دادگاه تجديد نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تباني عليه امنيت ملي” به  ٣٠ماه
حبس تعزيري و از بابت اتهام “تبليغ عليه نظام” به يك سال حبس تعزيري و همچنين مجازات تكميلي  ٢سال ممنوعيت
از خروج از كشور تقليل يافت .به استناد ماده  ١٣٤قانون مجازات اسﻼمي ،اشد مجازات ٣٠ ،ماه حبس تعزيري قابل اجرا
بود .خانم حسين زاده در تاريخ  ٦مردادماه  ،٩٨توسط ماموران امنيتي در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداري در
يكي از خانه هاي امن اطﻼعات سپاه جهت اجراي حكم  ٢سال و  ٦ماه حبس تعزيري خود به بند زنان زندان اوين منتقل
شد.
ليﻼ حسين زاده در تاريخ  ٢١اسفندماه  ٩٨از بند زنان زندان اوين به مرخصي اعزام شده و در نهايت با اعمال بخشنامه
اخير قوه قضاييه و عدم تحمل كيفر آزاد شد.
انتقﺎد دانشجويﺎن از قﺎليبﺎف در ﻣﺮاﺳﻢ روز دانشجو
روز دوشنبه  ١٦آذر ،يك تشكل دانشجويي در مراسم ويژه روز دانشجو در تهران ،از محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس ،به
دليل انتصابهاي فاميلي در مجموعه هاي تحت مديريت وي انتقاد كرد و از او خواست يك بار براي هميشه »تكليف خود را
با اطرافيانش روشن كند».
اميرمحمد حسيني ،نماينده اتحاديه جامعه اسﻼمي دانشجويان ،در اين نشست خطاب به قاليباف گفت» :يك بار براي
هميشه تكليف خود را با اطرافيان تان روشن كنيد .آيا نمي خواهيد به شائبه هاي موجود در مورد انتصابات خود چه در
مجلس و چه در شهرداري پاسخ دهيد؟»
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اين فعال دانشجويي افزود كه جمهوري اسﻼمي با شعار »رفع انحصار از فرايند قدرت و مناصب« پا به عرصه وجود گذاشت،
اما »ساختارهاي معيوب گذشته« تغييري نكرده است.
وي در عين حال از اين كه تنها »خروجي يكي دو دانشگاه خاص« در ايران موفق به در دست گرفتن پستهاي مديريتي در
كشور مي شوند انتقاد كرد و نمايندگان مجلس را نيز به دليل دريافت »پاداش اضافي« بي نصيب نگذاشت.
ﺗجﻤع دانشجويﺎن پزﺷكي دانشﮕﺎه ﺷهﺮكﺮد
روز سه شنبه  ١٦آذر ،شماري از دانشجويان پزشكي دانشگاه شهركرد در محوطه اين دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زده
و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
اين دانشجويان دليل تجمع خود را اعتراض به اعمال تبعيض در پرداخت حق كرونا و كارانه خود عنوان كردند.
خطﺎب بﻪ رﺋيسي» :پﺎﺳخ انقﻼبي و قﺎطع از ﻣﺮدم دريﺎﻓﺖ ﻣي كﻨيد«.

محمد حسين بيات دبير انجمن اسﻼمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف روز سهشنبه  ١٦آذر روز دانشجو در نخستين
ديدار ابراهيم رئيسي ،با دانشجويان اين دانشگاه ،رياست او بر دولت را »حاصل غير رقابتي ترين انتخابات طول تاريخ
جمهوري اسﻼمي« توصيف كرد و او را »نماينده حاكميت« دانست و نه مردم.
دبير انجمن اسﻼمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در نطق خود ،ابراهيم رئيسي را متهم كرد كه هر بخشي از دولت را
»به نماينده يكي از باندهاي فاسد و يا ناكارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش كرده« و در نهايت »امنيتي ترين كابينه
جمهوري اسﻼمي را با انتصاب سرداران سپاه در تك تك مناصب دولتي تشكيل داده« است.
وي در ادامه خطاب به رئيسي گفت :در اين حاكميت سرتاپا يكدست ،آن فساد ستيزي كه وعده ميداديد كو؟ آن رفع
فاصله طبقاتي و مبارزه با بيعدالتي كه مي گفتيد ،كو؟ آن رفاه و تأمين حداقل معيشت مردم ،كو؟ آن آزادي و آن تضمين
حقوق همه مردم و زنان و دختران ،كو؟ آن وعده رفع تحريمهايتان چه شد؟ آن عزتي كه وعده ميداديد ،كجاست؟«
آقاي بيات افزود» :چطور انتظار داريم زماني كه تمام راههاي تنفس را بر جامعه بسته ايم ،پيام ملت را جز با مشتهاي گره
كرده بشنويم؟ جناب آقاي رئيسي حتما از جوي خون راه افتاده در آبان  ٩٨مطلعيد ،همان گونه كه از سركوب مردم تشنه
خوزستان و اصفهان مطلعيد .شما به ما بگوييد سركوب شديد اين اعتراضات جز به اين معناست كه حاكميت نه تنها
توانايي گفت و گو با مردم را از دست داده بلكه اساسا پذيرفته است كه بايد به ضرب گلوله خود را حفظ نمايد؟«
دبير انجمن اسﻼمي دانشجويان در پايان گفت» :ما شما را نماينده حاكميت مي دانيم و ﻻزم مي دانيم كه اين هشدار را به
شما بدهيم! اگر براي رهايي از وضعيت بحران زده كنوني ،راه حلي عقﻼني ،مبتني بر تجربه و كارآمد ارائه ندهيد ،از جانب
مردم پاسخي دريافت خواهيد كرد كه شايد نه سريع و نه حتي فوري باشد اما حتما انقﻼبي و قاطع است«.
ليﻼ حسينزاده ﻓعﺎل دانشجويي بﺎزداﺷﺖ ﺷد

ليﻼ حسينزاده ،فعال دانشجويي ،روز سهشنبه  ١٦آذر در جريان سفر به شيراز
بازداشت شد .بر اساس گزارشهايي كه تاكنون منتشر شده »بيش از  ١٥مامور امنيتي«
اقدام به بازداشت خانم حسين زاده كردند.
امير رئيسيان ،وكيل ليﻼ حسينزاده ،روز يكشنبه  ١٤آذر از تاييد حكم پنج سال زندان
اين فعال دانشجويي در شعبه  ٣٦بيدادگاه تجديد نظر تهران خبر داده بود.
به گفته وكيل مدافع او ،مصداق اين اتهام »راهاندازي يك تجمع كوچك از دانشجويان«
و حضور ليﻼ حسينزاده در اين تجمع بوده است .در مراسم ياد شده كه براي تبريك
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سالروز تولد و ياد كردن از محمد شريفي مقدم ،دانشجو و درويش گنابادي زنداني ،مقابل دانشگاه صنعتي شريف تشكيل
شده بود سرود »خون ارغوانها« خوانده شد.
رضﺎ يونسي :اعتﺮاﻓﺎت اجبﺎري در زندان ﺳﻨد اثبﺎت اﺗهﺎم نيسﺖ…

روز پنجشنبه  ١٨آذر ،رضا يونسي ،برادر علي يونسي از دانشجويان نخبه دانشگاه صنعتي شريف كه هم اكنون به همراه
اميرحسين مرادي در سلولهاي انفرادي بند  ٢٠٩وزارت اطﻼعات در زندان اوين در بازداشت است ،با انتشار يك رشته
توئيت ،پخش اعترافات اجباري اين دانشجويان بازداشت شده ،از سوي رسانه هاي وابسته به حكومت ترور و آدم كش
جمهوري اسﻼمي را محكوم كرد.
رضا يونسي در توئيتر خود نوشت” :از ضرب و شتم وحشيانه تا شبيه سازي شكنجه دوست ،تا تهديد به بازداشت اعضاي
خانواده ،تا انفرادي )در اتاقي با نور سفيد قوي هميشه روشن و بدون پنجره( تا عدم رسيدگي پزشكي ،همگي از راههاي
رسيدن به اعتراف اجباري است كه در نظام -رافت رحماني -بسيار يافت ميشود".
وي در ادامه به نقل از “مجتبى حسيني ”همبندي سابق اين دو دانشجوي زنداني ،عنوان كرد؛”يك سري جمﻼت را  ١٠بار
كات مي دادند و ضبط اعترافات اجباري يك روز كامل طول كشيد ،پس از  ١٠٠روز همچنان از چشم علي به دليل ضرب
و شتم ،عفونت خارج ميشد ،او مي گفت؛ كاري كه نكردم را نمي توانم قبول كنم .به قول همبندي سابق ،عجيب نيست
كه افراد براي رهايي از شكنجه ها ،نه فقط اعتراف اجباري بلكه “قتل امام حسين” را هم بپذيرند.
علي يونسي و اميرحسين مرادي؛ روز جمعه  ٢٩فرودين  ١٣٩٩در پي يورش وحشيانه مزدوران وزارت اطﻼعات در تهران
بازداشت شدند و پش از ضرب و شتم شديد به زندان اوين منتقل شدند .به گفته منابع نزديك به علي يونسي ،در هنگام
يورش  ١٢جﻼد وزارت اطﻼعات به خانه علي يونسي ،پيشاني او را شكافتند.
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
ظهر يكشنبه  ٢١آذر ،مقابل
سازمان مركزي دانشگاه
پيام نور تجمع كرده و
خواهان لغو امتحانات به
صورت حضوري شدند.
اين دانشجويان گفتند؛ با
وجود اينكه وزير علوم در
مورد نحوه برگزاري آزمون
دانشگاهها در زمان جهش جديدي از كرونا ،اين اختيار را به دانشگاهها داده است تا بر اساس اولويت بندي در اين زمينه
تصميم گيري كنند ،دانشگاه پيام نور به هيچ عنوان اين حرف را قبول نكرده و بر برگزاري آزمون به صورت حضوري تاكيد
و اصرار دارد.
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دانشجويان معترض شعار مي دادند :يك دو سه ،ظلم و ستم بسه ،دانشجو شد خسته.
اعتﺮاض بﻪ ﺗقسيﻢ نﺎعﺎدﻻنﻪ بودجﻪ ﺗغﺬيﻪ دانشﮕﺎﻫهﺎ

عليرضا وجهي ،معاون دانشگاه تهران روز دوشنبه  ٢٢آذر ،از تخصيص تبعيض آميز بودجه دانشگاههاي وزارت علوم و
بهداشت انتقاد كرد و گفت :چرا تبعيض بايد ميان دانشجويان اين دو وزارتخانه رخ دهد.
وي با توجه به اينكه اگر سال آينده آموزش حضوري به  ١٠٠درصد برسد ،بودجه تغذيه دانشگاه تهران با توجه به تورمها
 ٢٥٠ميليارد تومان برآورد مي شود ،اظهار داشت :بودجه تغذيه سال  ،١٤٠٠امسال  ٩٠٠ميليارد تومان بوده است .نكته
جالب اينجاست كه به دليل افزايش هزينه ها ،در حال حاضر بودجه تغذيه  ١٠هزار نفر صرف تغذيه هزار و  ٧٠٠دانشجو
مي شود.
دانشجويﺎن علوم اجتﻤﺎعي ﺗهﺮان پيﮕيﺮ وضعيﺖ ليﻼ حسينزاده ﺷدند

روز سه شنبه  ٢٣آذر ،جمعي
از دانشجويان دانشكده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران براي
ليﻼ
وضعيت
پيگيري
دانشجوي
حسينزاده،
كارشناسي ارشد انسان
شناسي كه از روز  ١٦آذر
بازداشت شده است و هنوز
هيچ اطﻼعي از وضعيت وي
نيست ،در جلسه اي با رياست
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.
در اين جلسه دانشجويان با ابراز نگراني شديد در مورد بازداشت ،وضعيت سﻼمتي و بيخبري از ليﻼ حسينزاده ،نسبت به
ضرورت ورود فوري مسووﻻن دانشگاه به مسئله تذكر دادند.
)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :صداي آمريكا ،خبرنامه دانشجويان ايران ،راهبرد معاصر ،هرانا ،راديو فردا،
كانال شوراي صنفي دانشجويان وزارت بهداشت ،راديو فرهنگ ،مهر ،آنا(

ﺳﺮكوب ،آزار ،پﺮونده ﺳﺎزي ،دﺳتﮕيﺮي ،ﺷكﻨجﻪ و ﻣﺤﺎكﻤﻪ ﻓعﺎﻻن كﺎرگﺮي در
ايﺮان را بﻪ ﺷدت ﻣﺤكوم ﻣي

كﻨيﻢ.
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رويدادهاي هنري )آذر (١٤٠٠

گردآوري و تنظيم :فتح اﷲ كيائيها

دو خبﺮ در يك نﮕﺎه
 (١در خبرها آمده بود كه كانون نويسندگان ايران به مناسبت  ١٣آذر ،روز مبارزه با سانسور ،بيانيه اي صادر كرده و در اين
بيانيه گفته است" :در سايه حكومت سانسور ،سهم نويسندگان مستقل و آزاديخواه همواره تهديد ،تبعيد ،زندان و قتل بوده
است و هم اينك بسياري از نويسندگان و اهل قلم يا در زندان هستند و يا در تبعيد روزگار سپري مي كنند .به طور مثال
هم اينك بكتاش آبتين به خاطر بيماري كرونا در وضعيت وخيمي بسر مي برد و مسووﻻن زندان هيچ توجه اي به وضعيت
سﻼمتي او ندارند".
 (٢خامنه اي در مراسم روز پرستار ضمن روضه خواني كسل كننده اي ابراز داشت كه پس از شام عاشورا و در مراسم
جشن پيروزي يزيد ،زينب ،دختر علي ابن ابي طالب ،ضمن سخنراني مبسوطي كل دار و دسته يزيد و جنايات او عليه
خاندان محمد را به باد انتقاد گرفته و با شجاعتي بي نظير او و اطرافيانش را به جنايت و قتل عام كودكان متهم كرده و
آنان را روسياه تاريخ ناميده است.
خامنه اي در اين مراسم حدود چند دقيقه اي از شجاعت زينب در رويايي با يزيد سخن گفت اما نگفت كه چرا يزيد با آن
همه بدنامي كه آخوندها برايش نقل مي كنند ،در كمال آزاد انديشي به خواهر دشمنش اجازه سخنراني عليه خود را مي
دهد و حتي پس از پايان اين سخنراني هيچ اتهام و زندان و شكنجه اي براي او تدارك نمي بيند ،در حالي كه در جمهوري
جنون و جنايت اسﻼمي به زعامت خودش ،هر گونه فكر و انديشه و كﻼم مخالف را پاسخ شكنجه و غل و زنجير و زندان و
اعدام است؟
حال با مقايسه دو خبر فوق آيا حق داريم بپرسيم كه اگر يزيد با آن صبر و متانت و بردباري كه در حق زينب روا داشت،
ظالم است و روسياه تاريخ ،جايگاه خامنه اي و اراذل و اوباش درگاهش كجاست؟
ﺳﺮكوب و ﺳﺎنسور اداﻣﻪ دارد
كانون نويسندگان ايران به مناسبت روز  ١٣آذر،
روز مبارزه با سانسور ،بيانيه اي صادر كرد .اين
تشكل صنفي در بيانيه خود مي گويد" :در سايه
حكومت سانسور ،سهم نويسندگان مستقل و
آزاديخواه همواره تهديد ،تبعيد ،زندان و قتل
بوده است".
كانون نويسندگان ايران در پاييز  ،١٣٨٧روز ١٣
آذر را به ياد محمد مختاري و محمد جعفر
پوينده ،روز مبارزه با سانسور نامگذاري كرد .در
اين بيانيه كه روز آدينه  ١٢آذر به همين مناسبت منتشر شده گفته مي شود كه عامﻼن سركوب ،دو نويسنده سانسور
ستيز را كشتند .كانون نويسندگان در ادامه به برخي روشهاي سانسور جمهوري اسﻼمي نيز اشاره كرده و از جمله مي
گويد" :ارسال امواج پارازيت و توقيف دستگاههاي ماهواره اي در خانه ها ،محدود سازي شديد دسترسي مردم به اينترنت،
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همينطور تﻼش حكومت براي ربايش خبرنگاران ايراني مقيم خارج و صدور حكمهاي زندان و اعدام براي آنها و خبرنگاران
داخل كشور ،از جمله سركوبهايي است كه همگي در راستاي حفظ سانسور و تخريب آزادي بيان صورت گرفته است".
كانون نويسندگان ايران در پايان بيانيه خود همراهي و همكاري نويسندگان و هنرمندان مستقل در راه دفاع از آزادي
انديشه و بيان و مبارزه با سانسور را خواستار شده است.
ﺳيﻨﻤﺎ
ﻓلسطيﻨيﺎن ﻣعتﺮض نﻤﺎيﻨده اﺳكﺎر اردن را حﺬف كﺮدند
كميسيون سلطنتي فيلم اردن پس از
اعتراضات گسترده ،فيلم "اميره" ،نماينده
سينماي خود را از رقابت امسال اسكار
خارج كرد" .اميره" داستان كودكان
فلسطيني را بيان مي كند كه با استفاده از
اسپرم قاچاق شده فلسطينيهاي زنداني در
اسراييل متولد شده اند.
اين فيلم به كارگرداني "محمد دياب" ،به
تازگي حضور موفقي در جشنواره ونيز
داشت و با تحسين نويسندگان سينمايي
مواجه شد .فيلم ماجراي يك دختر
فلسطيني را به تصوير مي كشد كه تصور مي كرد با استفاده از اسپرم يك زنداني فلسطيني متولد شده ،در صورتي كه
اسپرم متعلق به يك زندانبان اسراييلي بوده و اين موضوع دنياي او را دگرگون مي كند.
گزينش اين فيلم توسط اردن براي رقابت در بخش آثار بين المللي اسكار با اعتراضهاي گسترده اي از سوي خانواده هاي
زندانيان فلسطيني در اسراييل و سازمانهاي حقوق مدني و همچنين واكنشهاي منفي در شبكه هاي اجتماعي مواجه شد.
كميسيون سلطنتي فيلم اردن در بيانيه خود كه در اختيار سرويسهاي خبري اردن قرار گرفت ،اعﻼم كرد" :ما به ارزش
هنري فيلم اعتقاد داريم و پيام آن به هيچ وجه به آرمان فلسطين و زندانيان سياسي آسيب نمي رساند .برعكس ،وضعيت
اسفناك ،انعطاف پذيري و همچنين تمايل آنها براي داشتن يك زندگي شايسته با وجود اسير بودن را برجسته مي كند".
"وقﺖ جيﻎ انﺎر" ﻓيلﻤي عليﻪ جﻨﮓ
"وقت جيغ انار" چشم انداز متفاوتي از ديگر فيلمهاي
جنگي محبوب در فرهنگ غربي ارائه مي كند.
فيلمهاي جنگي مانند "بازمانده تنها" و "سه پادشاه"
)كه در عراق اتفاق مي افتد( تصويري از خاورميانه را
ترسيم مي كنند كه تﻼش دارد با بازيگران نقش اصلي
غربي و هر موقعيت وحشتناكي كه در آن قرار مي
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گيرند ،همدردي كند" .وقت جيغ انار" سعي مي كند اين روايت را تغيير دهد و با تسلطي خونسردانه ،موفق به انجام اين
كار مي شود.
در اين فيلم كه به نويسندگي و كارگرداني "گراناز موسوي" )كارگردان فيلم "تهران من ،حراج"( ،تهيه شده است ،داستان
زندگي پسر  ٩ساله اي به نام هيواد )عرفات فيض( روايت مي شود كه براي تامين خانواده اش ،هر روز در خيابانهاي كابل
كار مي كند .هيواد كه برادر و پدرش هر دو "شهيد" شده اند ،كار سختي را بر دوش گرفته؛ او گاريهاي زهوار در رفته را به
باﻻي خيابانهاي شيب دار و مملو از شكافها و چاله ها هل مي دهد .او در طول مسير سعي مي كند هرگونه سرگرمي
كودكانه اي را كه برايش ميسر است ،تجربه كند ،اما هرگز فراموش نمي كند كه يك خواهر كوچك تر در خانه دارد كه
مسووليتش با اوست .اما او براي پيشرفت ،با هر كسي كه مي تواند ،معامله مي كند و روياي تبديل شدن به يك ستاره
سينما را در سر مي پروراند .كسي كه بهترين فرصت را در اختيار او مي گذارد ،يك عكاس جنگ استراليايي )"اندرو
كويلتي"( است.
در طول روزهايي كه هيواد در خيابان است و براي زندگي بهتر تﻼش مي كند ،برخي از جنبه هاي زيباي فرهنگ شهر به
نمايش گذاشته مي شود :از اجتماعات و بازارها گرفته تا ساخت تعويذهاي پر از انار ،نوعي زينت آﻻت كه تصور مي شود در
برابر ارواح شيطاني محافظت مي كند .جنگ تا حد زيادي ناديده گرفته شده است ،به جز دو صحنه كه صداي محو انفجار
در پس زمينه شنيده مي شود.
كﻤﺮﻣﺎن زيﺮ ﻓشﺎر ﺳﺎنسور خﻢ ﺷده اﺳﺖ
انجمن صنفي فيلمنامه نويسان ايران در بيانيه اي از
فشار دو اهرم "سانسور و كم دانشي حاكم بر روند
توليد" گﻼيه كرده و نوشته كمر فيلمنامه نويسان حرفه
اي هر روز بيشتر خم مي شود.
اين بيانيه در ابتدا با اشاره به اينكه "سينماي ايران يكي
از بحراني ترين دوره هاي خود را به لحاظ توليد انديشه
و كيفيت متن سپري مي كند" ،متذكر شده باوجود
اينكه مشكل سينماي ايران فيلمنامه ذكر مي شود
"آنچه اما از شما پنهان مي كنند ،فشار دو اهرم سانسور و كم دانشي حاكم بر روند توليد در سينماي ايران است كه هر روز
بيش از پيش كمر فيلمنامه نويسان حرفه اي را خم كرده و طي آن روند و مسير حرفه اي فيلمنامه نويسي مختل شده
است".
آنها تاكيد كرده اند كه روي سخن شان با "هر آن كس است كه سينماي ايران را دوست دارد" چرا كه به گمان آنها
سياست گذاران و مسووﻻن "خود يا درگير تهديد و بازبيني اند يا ترجيح مي دهند ميزهاي خود را با سرشاخ نشدن با هر
دردسري حفظ كنند".
فيلمنامه نويسان در ادامه يادآور شده اند" :در اين روزگار كه اغلب تهيه كنندگان حرفه اي سود را در توليد محض جستجو
مي كنند و به گونه اي شرم آور حتا متون توليدي خود را نمي خوانند )چون برايشان اهميت ندارد( ،سخن گفتن از ضعف
فيلمنامه در سينماي ايران شوخي دردناكي ست".
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ادبيﺎت
روزنﺎﻣﻪ نﮕﺎر و ﺷﺎعﺮ اﻓغﺎن بﺮنده "جﺎيزه ﺷعﺮ احﻤد ﺷﺎﻣلو"
مجموعه شعر "كوچه دلفينها" سروده مجيب مهرداد
در هفتمين دوره جايزه "شعر احمد شاملو" به عنوان
"برگزيده اول" انتخاب شد.
به نوشته سايت جايزه شعر احمد شاملو ،هيات داوران
اين مجموعه شعر را به دليل "برخورداري از
تصويرهاي به يادماندني و گاه تسخير كننده،
ضرباهنگ شعري پذيرفتني و گاه نفس گير،
برخورداري از لحن مدرن و طنز لطيف ،قوت شعري،
روح ،زهر و خون شاعري كه خود را با آتش جنگهاي سرزمينش گرم كرده است و مهم تر از همه ،دستاورد قابل تحسين ِ
دستيابي به زبان و ضرباهنگي مناسب براي آينه زمانه خويش بودن و گزارش دنياي معاصر" ،با "راي كامل" به عنوان
برگزيده اول هفتمين دوره جايزه شعر احمد شاملو معرفي كردند.
جﺎبجﺎ ﻓقﺮ؛ از گيﻼن بﺎراني ﺗﺎ بستﺮ خشكيده زايﻨده رود
"از باران گيﻼن" مجموعه داستاني است از بيست و دو
نويسنده گيﻼني و عضو "كانون داستان چهارشنبه هاي
رشت" .اينها در متن پشت جلد كتاب به عنوان تنها دو
ويژگي مشترك اين بيست و دو نويسنده ذكر شده است .اما
آنها احتماﻻ ويژگيهاي مشترك ديگري هم داشته باشند،
كسي چه مي داند؟ مثﻼ شايد در هجده سال گذشته زندگي
همه اين بيست و دو نويسنده بتوان دستكم يك چهارشنبه
يافت كه در آن گرسنه ،خسته يا با جيب خالي خود را به
جلسه كانون رسانده باشند .يا اينكه يك داستان از يك به
يك اين بيست و دو نويسنده در كتابي چاپ شده باشد كه گردآورنده اش "كيهان خانجاني" است.
در حقيقت اين مجموعه داستان ،بيانگر گوشه اي از زندگي محرومان در عصر سروري نوليبراليسم در نظام وﻻيي است و
نقطه اتصال داستانها ،فقر و ماندگي است.
فضاي داستانهاي اين كتاب در دسته هاي متفاوت ،با فضاهاي پليسي و امنيتي ،فقر عمومي ،بحرانهاي زيست محيطي ،بي
اعتمادي اجتماعي ،احساس حقارت ،رياكاري ،بي ثباتي ،ناامني ،ناممكني هر گونه تحرك اجتماعي ،مقررات زدايي عليه
فقرا ،فقير آزاري و حسادتهاي شرم آور عجين است؛ خصائلي اجتماعي و اخﻼقي كه با چرخش يكپارچه جهان به سوي
حكمراني نوليبرال ،به صفحه اصلي هستي و آگاهي اجتماعي تبديل شده .اين كتاب توسط "نشر مهري" لندن منتشر
شده.
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زندگي كتﺎب در ﺳﺎيﻪ طﺎلبﺎنيسﻢ
"پس از سلطه طالبان ،كتابها هنوز در قفسه كتابفروشيها باقي مانده ،اما ديگر مشتري ندارد .بازار نشر خراب است و
معيشت كتابفروشها هم" .اين مقدمه گزارشي است كه حسين آذر از وضعيت كتابفروشيهاي افغانستان تهيه كرده است .به
گوشه هايي از آن توجه كنيد:
"از دفترم حركت مي كنم .فقط با خود كمي پول،
بيگ پشتي و قلم و كتابچه يادداشت خود را مي
گيرم .به طرف چهار راه شهيد و انتشارات عرفان كه
در غرب كابل موقعيت دارد ،حركت مي كنم .ساعت
 ٩صبح است كه در انتشارات عرفان مي رسم .دروازه
داخلي انتشارات را باز مي كنم و نگاه مي كنم ،فقط
يك نفر پشت ميز نشسته است و خوش آمد مي
گويد.
فضا آرام است و تاريك .سوال مي كنم كه برق
نيست؟ با شوخي مي گويم" :از لطف حضور طالبان برق داشتيم ،همين هم نيست ".ايشان مي گويد" :آري متاسفانه
نيست".
گفتم" :چطور است وضعيت؟" با بسيار روحيه شكسته گفت" :واقعا بازار خراب است .نمي دانيم چه كنيم؟ كاش كتاب كم
مي بود .مردم فقير شده اند .دانشگاه ها بسته است .كسي كتاب نمي خرد .خودت مي داني كه قبﻼ مشتريان به صورت
فردي و عمده وجود داشتند .خدا را شكر خوب بود .فعﻼ خيلي وضع خراب است .در همين دو الي سه ماه كه طالبان آمده
است ،بازار نيست .ما از همه چيز پسمان هستيم".
با هم داشتيم صحبت مي كرديم كه چند نفر كه ظاهرشان مثل طالبان بود حضور پيدا كردند .بعد از احوال جويي ،گفت:
"به مسجد چند كمك مي كنيد؟" مسوول فروش  ٢٠افغاني داد و آنها رفتند .من گفتم" :اينها كه بودند؟" گفت" :از طرف
مسجد كمك مي خواهد و ما خودمان به كمك نياز داريم".
ﻣﺎ پﺎدزﻫﺮ اﺳتبداد و انسداديﻢ
ماريا رسا ،روزنامهنگار فيليپيني و دميتري
موراتف ،روزنامه نگار اهل روسيه ،روز ١٠
دسامبر جايزه صلح نوبل سال  ٢٠٢١را در
مراسمي ويژه در اسلو ،پايتخت نروژ
دريافت كردند .هر دوي آنها در سخنراني
به هنگام دريافت جايزه ،جهانيان را
فراخواندند كه از جان روزنامه نگاران و از
آزادي مطبوعات حمايت محكم تري به
عمل آورند و اعطاي جايزه به آنها ،گامي
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در راه حمايت از روزنامه نگاراني عنوان شده كه به دنبال روشنگري هستند .اين تنها جايزه نوبلي بود كه امسال به صورت
حضوري اعطا شد.
اين دو روزنامه نگار در سخنرانيهاي خود به هنگام دريافت جايزه ،به شمار كثيري از همكاران شان اشاره كردند كه در
بخشهاي مختلف جهان به خاطر انجام مسووﻻنه كار خويش آماج تعقيب ،بازداشت ،سركوب و مرگ شده اند.
آقاي موراتف  ٦٠سال دارد و سردبير روزنامه منتقد كرملين" ،نوويا گازتا" ،در روسيه است او در سخنراني خود به وضعيت
دشوار آزادي مطبوعات در روسيه اشاره كرد و گفت" :روزنامه نگاري در روسيه در حال عبور از يك دره تاريك است".
خانم رسا نيز در سخنراني خود مخاطبان را فراخواند كه با چشماني باز جهاني مطلوب ماﻻمال از صلح و اعتماد و هم
حسي و همبستگي را تصور كنند و به طور مشترك براي آن مبارزه كنند .او گفت" :ويراني و تخريب اتفاق افتاده است،
حال نوبت ساختن است تا جهاني بسازيم كه مي خواهيم".

"آقﺎي نﻤﺎيﻨده ﺷﻤﺎ رﻓتﻨي ﻫستيد نﻪ ﻣﺎ"

ﻣوﺳيقي

اين پاسخ دندان شكن "داريوش پيرنياكان" ،رييس و سخنگوي هيات مديره "خانه موسيقي" ،است به ترهات و ﻻطائﻼت،
سيد كاظم موسوي ،عضو مجلس از اردبيل ،كه در سخناني احمقانه و ضد فرهنگي گفته بود" :آﻻت موسيقي كه جزء
كاﻻي اساسي نيست كه ما ورودش را الزامي بدانيم .عينك آفتابي و يا آﻻت موسيقي باشد يا نباشد هيچ تفاوتي در زندگي
مردم ايجاد نمي كند" و تاكيد كرده بود" :اگر افرادي به دنبال آﻻت موسيقي يا اميال شخصي خودشان هستند ،كشورهاي
ديگر هستند ،مي توانند از ايران بروند".
سايت خانه موسيقي به نقل از داريوش پيرنياكان در جواب اين سخنان نوشته است" :در هلند در سوله هايي براي گاوها
موسيقي پخش مي كنند تا شير آنها دو برابر شود .ياد شعر سعدي بزرگوار افتادم كه مي گويد :اشتر به شعر عرب در حالت
است و طرب /كژطبع جانوري كز عشق بي خبري .هر كسي از راه برسد نمي تواند به اين مردم بگويد از كشور برويد .مثل
آن مجري كه در تلويزيون گفته بود اگر كسي نمي خواهد از مملكت برود".
رييس و سخنگوي هيات مديره خانه موسيقي افزود" :سياستمداران در هر جايگاهي كه باشند مهمانان تاريخ اند و ما
هنرمندان ميزبانان تاريخيم .آنهايي كه رفتني هستند آقاي نماينده شما هستيد نه ما".
اميد كه ديگر هنرمندان آزاد انديش اين سرزمين نيز همچون اين هنرمند گرامي رو در روي وﻻيت وقاحت و حكومت ضد
انديشه و فرهنگ ايستاده و پاسخهايي چنين دندان شكن براي ياوه گويان و غارتگران فكر و مال و انديشه انساني در چنته
داشته باشند.
)در تهيه اين مجموعه از تارنماهاي خبري :دويچه وله ،راديو زمانه ،صداي آمريكا ،بي بي سي و جنگ خبر بهره برده ام(.

بﻪ راديو پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
https://soundcloud.com/radio-pishgam

ريشه و باد

م .وحيدي )م .صبح(

در ميهماني ارغوانها

در گرداب

بلندترين شاخه ها
به تماشا نشسته اند

برف مي بارد

آنجا

برف

كه باد

بر محبس تنگ

اميدهاي مرا

لحظه هايم

با خود

پرشده ست

به پشت مرزهاي زمان مي برد

از سپيدي زميني

و پرواز

كه گياهانش

درچشمهايم

گور مرا مي كاوند
مرور مي شود

با ساقه هايي

اين منم

از تند باد

گشوده بال

كه صداي زندگاني ست

آويخته بر

نسيم خاك تو

صليبي تراش خورده

در تﻼطم بيشه
مي ميرد

بي تاريخ و زمان
اكنون

بايد رفت

بر نقش ديوارها

با قطره هاي جوشان رفتن و

مرا ببين!

خونشعله هاي شب بوها

تا كتابها

تا جهان

از نو نوشته شوند

پوست آورد

و دره ها

و از برف عبور كنيم

همراهي مان كنند

م .وحيدي )م .صبح(
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جنبش رنگين كمان بيشماران )آذر (١٤٠٠

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

در ماه گدشته با توجه به خيزش كشاورزان و مردم اصقهان و شهركرد ،مساله
بحران آب و سياست ضد مردمي و ضد انساني حكومت خود را بيشتر نشان داد.
روز سه شنبه  ٢آذر عيسي كﻼنتري در گفتگو با رسانه حكومتي اصﻼحات نيوز
گفت» :اگر سياستهايمان را عوض نكنيم اين كشور را همراه نسل خودمان
خواهيم كُشت .از زمان ساسانيان و هخامنشيان تا حدود  ٣٥سال پيش برداشت
اضافه از منابع آبي كشور نداشتيم .جمعيت را افزايش داديم غافل از اينكه اين
جمعيت بايد در يك كشور آباد زندگي كند .بدون توجه به نيازهاي جمعيت،
منابع كشور را براي رفع نيازها به تاراج گذاشتيم .امروز هيچ تاﻻب درون
سرزميني ،آب ندارد ،از بختگان تا هورالعظيم ،گاوخوني و اورميه! ...ادامه اين روند
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.
هر چه آب هست در باﻻدست اصفهان بر مي دارند .هر چه صنعت آب بر هست
در اصفهان ايجاد كرده اند .نميشه همه صنايع آب بر را در اصفهان متمركز كرد.
فضاي سبز اصفهان از رشت و ساري بيشتر است .نمي شود تا قله كوه صُفه در
اصفهان درخت كاشت.
براي كل كشور احساس خطر مي كنم .پتانسيل برداشت بيش از حد از آبهاي زيرزميني را نداريم .سال گذشته براي ٤٤
ميليون نفر غذا وارد كرديم ،فقط براي  ٣٣ميليون نفر در داخل كشور غذا توليد كرديم و بيش از اين توانايي نداريم و اگر
فشار بيش از حد وارد شود مرگ سرزمين ايران سريعتر اتفاق خواهدافتاد «.اعتراف تكاندهنده اين كارگزار حكومتي نشان
دهنده اراجيف ولي فقيه در مورد رسيدن مردم به »اوج« است.
روز پنجشنبه  ١١آذر خامنه اي در يك سخنراني گفت كه ملت ايران را »تحمل سختيها« به »اوج و قله« خواهد رساند.
خامنه اي به طور مسلم مي داند كه بار اين سختيها بر دوش مردم محروم است كه فقير تر و بي خانمان تر مي شود .اما او
براي حفظ حكومت ضد مردمي اش و براي تامين امنيت غارتگران ،منابع كشور را نه در جهت منافع مردم كه در خدمت
حفظ نظام هزينه مي كند .يكي از نمايندگان شوراي استان اصفهان گفته كه؛ نيمي از كشاورزان  ٣استان چهارمحال و
بختياري ،اصفهان و يزد به دليل بي آبي ،مشكﻼت اقتصادي و عدم رونق كشاورزي ،شغل خود را تغيير داده و برخي از آنها
به مسافركشي اينترنتي و كارگري روي آورده اند.
كارگران و تهيدستان در واكنش به اين شرايط فﻼكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند .خيزش مردم كشاورزان
و مردم اصفهان و شهركرد نشان داد كه مردم تسليم سياستهاي حكومتي نمي شوند .در مجموعه خبرهاي اين شماره نبرد
خلق ،خﻼصه دستكم  ١٨٨حركت از جانب كارگران ،كشاورزان ،تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند .اخبار حركتهاي
اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
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قيﺎم ﺗشﻨﮕﺎن در اصفهﺎن و ﺷهﺮكﺮد
تحصن و تجمع كشاورزان اصفهان از روز يكشنبه  ١٦آبان مقابل دفتر يكي از مجلس نشينان ،ساختمان صدا و سيماي
مركز اصفهان و شركت آب منطقه اي اصفهان آغاز شد و در روز بعد به صورت تجمع و تحصن شبانه روزي در بستر خشك
زاينده رود ادامه پيدا كرد.
روز
دوشنبه
يك

آذر،

مردم

و

كشاورزان
اصفهان در
اعتراض به
عدم
تخصيص
حقآبه و بي
آبي

و

خشك
شدن
زاينده رود
روز
دوشنبه اول آذر در شانزدهمين روز متوالي به تجمع اعتراضي اقدام كردند.
كشاورزان اصفهان هشدار دادند كه اگر تا روز پنجشنبه  ٤آذر به مطالبات آنها رسيدگي نشود ،مجدداً مانند هفته گذشته
فراخوان به تجمعي عظيم در روز جمعه  ٥آذر خواهند داد و از تمامي مردم اصفهان دعوت ميكنند كه به آنها بپيوندند.
در يك ويدئو منتشر شده از خيزش كشاورزان اصفهان ،يكي از معترضان مي گويد :ماداريم از گشنگي مي ميريم اي
خامنه اي ،شكم شما سيره ،ما دربدر چكار كنيم با اين پينه هاي دسمتون ،با گوشت و جون و پوست و خونمون مي خايم
نون در بياريم ،خدا حكم ظلمو بده
روز چهارشنبه  ٣آذر تحصن كشاورزان اصفهان در چهاردهمين شبانه روز در بستر زاينده رود ادامه دارد با يورش نيروهاي
امنيتي مواجه شد .نيروهاي سركوبگر تﻼش 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.
روز آدينه  ٥آذر ،تداوم اعتراض كشاورزان اصفهان با حضور گسترده نيروهاي انتظامي و ايجاد فضاي امنيتي به خشونت
كشيده شد .بر اساس ويدئوهايي كه هرانا منتشر كرد تعداد پرشماري از نيروهاي انتظامي براي متفرق كردن و سركوب
معترضان ،به ضرب و شتم آنها ،استفاده از شوكر و شليك گاز اشك آور و گلوله ساچمه اي متوسل شدند .شماري از
شهروندان از جمله تعدادي از معترضان سالمند نيز مجروح شده و يا به دليل استنشاق گاز اشك آور در تنفس دچار
مشكل شدند.
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معترضان در جريان اين تجمع شعارهايي همچون »تا آب نياد تو رودخونه ،برنمي گرديم به خونه ،نترسيد نترسيد ،ما همه
با هم هستيم ،بي شرف بي شرف ،ننگ ما ننگ ما پليس الدنگ ما ،حمايت حمايت و مرگ بر ديكتاتور« سر دادهاند.
نورالدين سلطانيان ،سخنگوي علوم پزشكي اصفهان روز شنبه  ٦آذر اعﻼم كرد از دادن آمار مصدومان حوادث روز آدينه در
شهر اصفهان معذور هست.
به گزارش روز دوشنبه  ١٥آذر هرانا ،سركوب تجمعهاي اعتراضي كشاورزان اصفهاني و شهروندان حامي مطالبات آنان به
بازداشت دستكم  ٢١٤شهروند منجر شد .باوجود گذشت  ١٠روز از دستگيري معترضان اصفهان كماكان تعداد نامعلومي
در بازداشت بسر مي برند .همچنين از وضعيت زنان و كودكان بازداشت شده در جريان اعتراضات اطﻼعي در دست نيست.
روز سه شنبه  ٢آذر ،شماري زيادي از شهروندان در شهركرد براي سومين روز متوالي در خيابانهاي اين شهر دست به
راهپيمايي اعتراضي زدند .شركت كنندگان در اين راهپيمايي اعتراضي شعار مي دادند »اينجا چهارمحاله ،بردن آب
محاله«.
يكي از زنان شركت كننده در اين راهپيمايي فرياد زد» :ما از شعار ها خسته ايم .عمل مي خواهيم« .مردم معترض
همچنين شعار مي دادند :امروز آبمان را ،فردا خاكمان را /صاحب سرچشمه ايم ،از چه سبب تشنه ايم /نماينده بيعرضه،
نميخوايم ،نميخوايم /ننگ ما ،ننگ ما ،صداي و سيماي ما.
مردم شهر كرد سومين روز خيزش خود را در حالي برگزار كردند كه مأموران سركوبگر انتظامي تﻼش كردند جلو تظاهرات
مردم را بگيرند اما با مقاومت جوانان مواجه شدند و تظاهرات ادامه يافت .مردم خشمگين شهر كرد شعار ميدهند» :ما
مردمان جنگيم بجنگ تا بجنگيم«» ،آب را خون مي كنيم« و »همشهري با غيرت حمايت حمايت«
در همين روز كشاورزان و كاميونداران استان چهارمحال بختياري با رژه بيش از  ٣٠٠كاميون و تراكتور در فرخ شهر به بي
آبي وانتقال غارتگرانه آب اعتراض كردند .دهها هزار تن از جوانان بختياري روز چهارشنبه  ٣آذر در چهارمين روز اعتراض
خود عليه بي آبي در شهركرد تظاهرات كردند .تظاهر كنندگان شعار ميدادند» :ما مردمان جنگيم بجنگ تا بجنگيم«،
»دشمن ما همين جاست ،دروغ مي گن آمريكاست«» ،دولت خودش مافياست و مرگ بر مافيا«» ،بختياري مي ميرد ،ذلت
نمي پذيرد«» ،واي اگر بختياري برنو بهدست بگيرد« و »وعده بعدي ما انفجار انفجار«.

دوﺷﻨبﻪ يك آذر

ﺷﻤﺎري ديﮕﺮ از حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي نيﺮوﻫﺎي كﺎر

*كارگران بيكار شده معدن طﻼي آق دره واقع در شهرستان تكاب در محل كار خود دست به تجمع زدند .بر اساس
گزارش ايلنا ،تجمع اين كارگران در اعتراض به تصميم كارفرما در خصوص اخراج آنها و تعديل تعداد ديگري از همكاران
شان صورت گرفت .يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :معدن طﻼي آق دره در مراتع روستاهاي ما در آق دره عليا ،آق
دره سفلي و آق دره وسطي واقع شده است .بيشتر كارگران شاغل در اين معدن غير بومي هستند و فقط چهل تا  ٥٠نفر از
اهالي روستاهاي اطراف در اين معدن كار ميكنند آن هم با قراردادهاي فصلي .ما كارگران به نشانه اعتراض به بيكاري ،از
بين رفتن مراتع مان و قراردادهاي فصلي ،دست به تجمع زديم.
*كارگران روغن نباتي فريكو سيرجان براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق و  ٤ماه بيمه تكميلي دست به تجمع مقابل
كارخانه واقع در منطقه ويژه اقتصادي اين شهرستان در استان كرمان زدند .به گزارش ايرنا ،درهمين رابطه مدير اين
كارخانه گفت :بنا به برخي مشكﻼت از جمله مواد اوليه ،در چند ماه اخير كارخانه تعطيل بوده اما وظيفه كارفرماست كه
حقوق و تمامي مزاياي كارگران را پرداخت كند.
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دوﺷﻨبﻪ يك آذر
*كاركنان سه كشتارگاه اهواز در اعتراض به حقوق اندك شان ،مقابل سازمان صنعت و معدن خوزستان تجمع كردند .به
گزارش ايران واير ،آنان پﻼكاردهايي همراه داشتند كه خواسته هاي خود را نوشته بودند .كاركنان كشتارگاههاي زرين،
پرناز و البرز با توقف فعاليتهاي شغلي خود در كشتارگاهها ،نسبت به دستمزد و مزاياي پايين و معضﻼت معيشتي اعتراض
كرده و خواهان افزايش حقوق دريافتي و رسيدگي مسئوﻻن به مطالبات خود شدند.
*كارگران شاغل در كارخانه روغن نباتي نينا واقع در منطقه ويژه اقتصادي سيرجان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداري
سيرجان ،پيگير وضعيت شغلي و مطالبات مزدي خود شدند .به گزارش ايلنا ،به گفته يكي از كارگران ،بي توجهي كارفرما
به مطالبات صنفي آنها باعث كاهش انگيزه كار در كارگران شده است .وي در ادامه درباره وضعيت شغلي خود گفت :در
حال حاضر سه ماه است به دليل تعطيلي موقت كارخانه به دليل نداشتن مواد اوليه توليد كاري براي انجام ندارد.
*كارگران شركتي شبكه هوايي و زميني مخابرات استان يزد براي اعتراض به سطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل
استانداري زدند .به گزارش صدا و سيما ،تجمع كنندگان به گفتند :سابقه كاري باﻻي  ١٥سال دارند و روزانه  ١٠٧هزار
تومان دستمزد دريافت مي كنند كه طبق قانون كار بايد حقوق شان افزايش يابد.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢آذر
*كارگران معدن آسمينون منوجان در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،در محور منوجان_بندرعباس دست به
تجمع زدند .به گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،اين كارگران پيشتر نيز در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان به مدت
 ٤روز تجمع اعتراضي برگزار كرده بودند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٣آذر
*جمعي از مالباختگان شبكه رمز ارز »كينگ ماني« مقابل درب مجتمع آموزشي شبكه بادران واقع در تهران ،دست به
تجمع اعتراضي زدند .به گزارش انصاف نيوز ،شهروندان حاضر در اين تجمع ،با سر دادن شعارهايي خواهان برگرداندن
سرمايه هاي از دست رفته خود شدند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٤آذر
*كارگران ايران خودرو تبريز براي دومين روز متوالي اعتصاب كرده و در داخل شركت تجمع و تحصن كردند .به گزارش
كانال تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان ،كارگران  ٣شيفت كاري اين مجموعه در كارخانه حضور داشتند ،اما در اعتراض به
وضعيت موجود از حضور در خط توليد ،خودداري مي كردند .به گزارش پيام سنديكا ،با حضور مديرعامل ايران خودرو
تبريز در ميان كارگران و گفتگو با آنان اعتصاب به طور موقت پايان يافت.
ﺷﻨبﻪ  ٦آذر
*شماري از كاميون داران شهرستان سرباز به دليل قطعي سوخت كاميونهاي خود مقابل فرمانداري تجمع كردند .به
گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،يك منبع مطلع گفت» :سوخت كاميونهاي اين شهرستان بدون هيچگونه دليل قانع كننده اي
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قطع شده است «.اين منبع در ادامه گفت» :مسئوﻻن فرمانداري با زدن عﻼمت در برگه هاي سوخت كاميونها ،آنها را ناقص
و فرسوده اعﻼم كرده اند و اين باعث شده تا سوخت آنها قطع شود«.
*گروهي از كاركنان شركت برق استان گلستان ،مقابل ساختمان اين شركت ،دست به تجمع زدند .به گزارش ركنا،
كاركنان معترض »عدم تبديل وضعيت نيروهاي شركتي« را از دﻻيل برگزاري اين تجمع عنوان كردند .در جريان تجمع
امروز اين شهروندان ،مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان ،وعده پيگيري مطالبات تجمع كنندگان را داده است.
*كاركنان رسمي پتروشيمي فجر ،مقابل درب ورودي اين شركت ،تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،شهروندان حاضر در اين
تجمع ،نسبت به ساعات و شيفتهاي كاري خود معترض هستند.
اين كاركنان مي گويند كه سيستم نوبت كاري آنها به صورت يك طرفه از  ٨ساعت به  ١٢ساعت تغيير كرده است .به
گفته كاركنان رسمي اين شركت ،با شيفت كاري  ١٢ساعته نه تنها در طول ماه با ساعت كاري كمتري در شركت حاضر
نمي شويم ،بلكه شيفت  ٨ساعته نسبت به شيفت  ١٢ساعته از لحاظ ساعت كار تفاوتي ندارد.
*گروهي از آسيب ديدگان و قربانيان جنگ ايران و عراق ،مقابل ساختمان بنياد غارتگر موسوم به »شهيد« واقع در خيابان
طالقاني تهران ،دست به تجمع زدند .به گزارش روزنامه قانون ،شهروندان معترض وضعيت نابسامان معيشتي خود را از
دﻻيل برگزاري اين تجمع عنوان كردند.
*شماري از مالباختگان شركت فردادكار آميتيس ،مقابل ساختمان دادگاه قدوسي تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند .به
گزارش روزنامه قانون ،تعداد شهروندان مالباخته شركت مذكور به ده هزار نفر مي رسد و مجموعا  ٢٥٠٠ميليارد تومان
متضرر شده اند.
*جمعي از كشاورزان شهرستان باوي ،در اعتراض به عدم تامين حقآبه كشت پاييزه خود ،مقابل درب شركت آبياري اراضي
شرق كارون واقع در اهواز ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش عصر ما اهواز ،معترضان حاضر در اين تجمع ،خواستار
عمل به وعده هاي پيشين مديران سازمان آب وبرق استان و انجام تعهدات قانوني در قالب مصوبات شوراي آب استان
شدند.
يكشﻨبﻪ  ٧آذر
*كارگران كارخانه ﻻستيك دنا واقع در بلوار مدرس شيراز براي اعتراض به عدم افزايش حقوق منجمله اجرا نشدن طرح
طبقه بندي بندي مشاغل وعملكرد شوراي اسﻼمي كار دست از كاركشدند .به گزارش ايلنا ،معترضان درباره مطالبات خود،
به درخواست براي افزايش دستمزد ،افزايش مزاياي توليدي كارخانه و پياده شدن طرح طبقهبندي مشاغل اشاره كردند.
*كارگران شهرداري قروه براي اعتراض به عدم پرداخت  ٥ماه حقوق از طرف پيمانكار و حدود  ٢ماه از طرف شهرداري
دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان كردستان زدند .به گزارش كُردتودي ،يكي از كارگران شهرداري
قروه با اشاره به عدم پرداخت پنج ماه حقوق معوق كارگران اين شهرداري گفت :كارگران اين شهرداري در تنگنا و مشقت
به سر مي برند و بعد از گذشت پنج ماه كسي به فكر پرداخت حقوق آنها نيست.
دوﺷﻨبﻪ  ٨آذر
*كارگران پتروشيمي آپادانا به پيمانكاري شريفي و باقرپور براي اجرايي شدن مقررات كمپين  ١٠/٢٠دست به اعتصاب زده
و به خوابگاهها رفتند .به گزارش خبرنگار پيام سنديكا ،كارگران اعﻼم كردند بدقولي مديران و پيمانكاران اين پتروشيمي در
اجراي درست كمپين  ١٠/٢٠را ديگر تحمل نكرده و تا برقراري مقررات كمپين به سركار برنخواهند گشت.
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سنديكاي كارگران خوزستان و گروه پايپينگ و اكيپ پروژه ايها ضمن حمايت از خواسته هاي اين كارگران ،از همه
كارگران بيكار مي خواهد به آگهيهاي كار در پتروشيمي آپادانا اعتنا نكرده و برادران خود را در اين پتروشيمي ياري دهند.
*شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما ،مقابل صندوق بازنشستگي اين شركت واقع در تهران ،دست به تجمع
زدند .به گزارش ايلنا ،تجمع اين افراد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي خود و همچنين انتقال صندوق
بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگي كشور صورت گرفته است.
*تجمع شماري از ساكنان روستاهاي وَرزقان و ملك در بخش خاروانا از توابع شهرستان ورزقان در آذربايجان شرقي مقابل
ساختمان بخشداري خاروانا تجمع اعتراضي برگزار كردند .كشاورزان و اهالي اين روستاها به دليل كمبود شديد آب
كشاورزي و شرب ،دچار معضﻼت شديد معيشتي شده اند .ساكنان اين روستاها خواهان انتقال آب كشاورزي و آب شرب از
سد »حاجيلر چاي« براي تمام روستاهاي بخش خاروانا هستند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٩آذر
*تعدادي از اعضاي هيات موتور سواري و اتومبيلراني استان اصفهان با تجمع رو به روي ساختمان اداره كل ورزش و
جوانان اصفهان نسبت به تصميم مديركل ورزش استان اصفهان اعتراض كردند .به گزارش ايمنا ،محمد طباطبايي مديركل
ورزش و جوانان استان اصفهان محمدرضا اعتمادي را به عنوان سرپرست هيات موتور سواري و اتومبيلراني استان اصفهان
منصوب و از شهرام شاهزماني رئيس سابق هيات موتورسواري و اتومبيلراني تقدير كرد.
ورزشكاران ،قهرمانان و مسئوﻻن هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان اصفهان با حضور رو به روي ساختمان اداره كل
ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به اين تصميم و حكم محمدرضا اعتمادي واكنش نشان دادند و خواستار ابطال فوري
حكم غيرقانوني اين شخص شدند.
*گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان قوه قضاييه واقع در تهران ،تجمع اعتراضي برگزار كردند .به
گزارش هرانا ،شهروندان معترض ضمن سردادن شعارهايي ،خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند .به گفته آنها باوجود
گذشت  ٥سال ،سپرده گذاران اين موسسه به اصل ،سود ،و ضرر و زيان سرمايه خود نرسيده اند.
*شماري از ساكنان منطقه عشايري »سرگچينه« در شهرستان بويراحمد مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد
تجمع كردند .به گزارش ايسنا ،يكي از اين تجمع كنندگان گفت ٥٧ :هكتار از اراضي منطقه »سرگچينه« شهرستان
بويراحمد به شخصي به نام )ف .ح( كه ساكن اين منطقه نيست ،واگذار شده است .وي تصريح كرد :سال  ٩٨معاونت امور
عمراني استانداري طي نامه اي از امور اراضي استان خواسته كه از هرگونه واگذاري اراضي به اين فرد خودداري شود.
*كارگران فني قراردادي شركت توزيع برق استان تهران ،در مناطق رباط كريم ،مﻼرد ،كهريزك ،شهريار ،انديشه و ورامين،
از روز شنبه هفته جاري در اعتراض به تبعيض و نامشخص بودن مطالبه تبديل وضعيت استخدامي شان ،در محل كار خود
دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از شهروندان معترض گفت :با گذشت بيش از  ٢٠سال از سابقه فعاليت كارگران
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.
*كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به واريز نشدن حقوق چهار ماه خود براي چندمين روز متوالي مقابل ساختمان
فرمانداري ويژه اين شهر تجمع كردند .به گزارش صدا و سيما ،كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به واريز نشدن
حقوق چهار ماه خود مقابل ساختمان فرمانداري ويژه اين شهر تجمع كردند .در پي اعتراض اين كارگران ،چند روزي است
زباله هاي سطح شهر هم جمع آوري نمي شود.

52

*كارگران شركت تامين مواد معدني چناره شهرستان انديمشك ،براي سومين روز متوالي دست از كار كشيده و مقابل
ساختمان اداري اين شركت تجمع كردند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،يكي از كارگران گفت :اين شركت پيشتر
تحت نظر دولت كار مي كرد ،اما با واگذاري آن به بخش خصوصي ،تعداد نيروها از  ٤٠٠پرسنل به  ٧٠نفر تعديل شد و
كارگران حقوق ماهانه چهار ميليون و  ٥٠٠هزار تومان دريافت ميكنند كه كفاف هزينه هاي  ١٠روز زندگي را نمي دهد و
فقط باعث شرمندگي كارگر زحمت كش مقابل خانواده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٠آذر
*گروهي از كارگران فضاي سبز و خدمات شهري كيش ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل سازمان
منطقه آزاد كيش ،دست به تجمع زدند .به گزارش ديده بان ايران ،تجمع اين كارگران در اعتراض به پايين بودن حقوق و
مزايا دريافتي شان صورت گرفت.
*كارگران پروژه اي پتروشيمي مبين پارس جنوبي دست به اعتصاب زدند .آنان خواهان رعايت قوانين كمپين ١٠/٢٠
هستند و خواستار بركناري مديران دروغگو بوده و در شعارهاي امروزشان بارها اين موضوع را فرياد زدند .به گزارش پيام
سنديكا ،همزمان كارگران پتروشيمي تخت جمشيد بندر ماهشهر به دليل اجرايي نشدن كمپين  ١٠/٢٠و يكسان نشدن
حقوق هاي شان با كارگران ديگر شركتهاي پيمانكاري كه تحت مقررات كمپين  ١٠/٢٠در حال كار در اين پتروشيمي
هستند ،دست به اعتصاب زدند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١١آذر
*جمعي از كشاورزان قم مقابل شركت تعاوني توليدي روستاي رحمت آباد اين شهر تجمع كردند .به گزارش صدا و سيما،
تجمع اين كشاورزان در اعتراض به عدم تخصيص حقآبه و اعمال جريمه هاي سنگين نسبت به برداشت غيرمجاز از
چاههاي كشاورزي صورت گرفته است.
ﺷﻨبﻪ  ١٣آذر
*شماري از كارگران پتروشيمي مكران چابهار ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،دست به اعتصاب زده و از
ادامه فعاليت شان خودداري كردند .به گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،اعتصاب اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق و مزايا صورت گرفته است .يكي از كارگران پتروشيمي مكران در اين خصوص عنوان كرد :پيمانكار شركت اوره
آمونياك سينا ،عدم صدور چك توسط مديرعامل و مشكﻼت ارزي بانك مركزي را بهانه كرده و پاسخ قانع كننده اي به
كارگران از بابت چرايي عدم پرداخت مطالبات شان نداده است.
اعتصﺎب كﺎرگﺮان ﺷﺮكتهﺎي پيﻤﺎنكﺎري ﻣجتﻤع ﻣﺲ ﺳونﮕون ورزقﺎن
روز سه شنبه  ٢آذر ،حدود دو هزار نفر از كارگران شركتهاي پيمانكاري آهن آجين )معدن( ،آهن آجين )ليچينگ( ،مبين،
زحل ،نوآوران ،پارس اولنگ و خدمات اكتشافي ،شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان همچنان از حضور در سر كار
خودداري كرده و در اعتصاب به سر بردند.
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،اين كارگران از شامگاه روز يكشنبه  ٣٠آبان و در اعتراض به بسته شدن كارت حدود
 ٦٠نفر از همكاران و نمايندگان شان دست از كار كشيدند.
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روز سه شنبه  ٩آذر ،كارگران اين شركتها بار ديگر دست به اعتصاب و تجمع زدند.
روز چهارشنبه  ١٠آذر ،كارگران معترض در شركتهاي آهن آجين ،مبين ،زحل و نوآوران ،براي دومين روز متوالي ،دست به
اعتصاب زده و از شروع به كارشان خودداري كردند.
روز پنجشنبه  ١١آذر ،كارگران شركتهاي پيمانكاري شاغل در مجتمع مس سونگون براي سومين روز متوالي اعتصاب
كردند.
كارفرمايان و مسئوﻻن دولتي به جاي پاسخگويي به مطالبات
كارگران ،اقدام به قطع دستوري آنتن موبايل و اينترنت ،كنسل
شدن سرويس تردد و اياب و ذهاب كردند و شركت آهن آجين
آب شُرب را به روي كارگرانش قطع كرده و همچنين آشپزخانه
شركت را نيز بستند.
روز شنبه  ١٣آذر ،كارگران شركتهاي پيمانكاري مجتمع مس
سونگون ورزقان در پنجمين روز از اعتصاب ،بيش از  ١٠كيلومتر پياده روي كردند تا مانع از ورود مواد به سنگ شكنهاي
معدن شوند .مديريت مجتمع با هماهنگي قرارگاه خاتم اﻻنبياء قصد داشتند تا به وسيله كاميون ،مواد براي سنگ شكن به
محوطه معدن بياورند كه كارگران با شنيدن اين خبر اعﻼم كردند كه مانع از اين اقدام اعتصاب شكنانه خواهند شد.
روز يكشنبه  ١٤آذر ساعت پنج عصر ،كارگران مجتمع مس سونگون ورزقان مسير سنگ شكن را باز كرده و به اعتصاب
خود پايان دادند .اين تصميم كارگران پس از جلسه مسئوﻻن استان با نمايندگان كارگران اتخاذ شد.
يكشﻨبﻪ  ١٤آذر
*جمعي از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دليل نامشخص بودن وضعيت شغلي و مطالبات معوقه خود تجمع
اعتراضي برگزار كردند .به گزارش ايلنا ،اين گروه از كاركنان سهام عدالت كه از استانها و شهرستانهاي مختلف براي
پيگيري وضعيت شغلي خود عازم تهران شدند ،گفتند :حدود  ٧٠٠نفر هستيم كه پس از  ١٥سال فعاليت در  ٣٥٢دفاتر
شركتهاي تعاوني سهام عدالت ،هنوز وضعيت شغلي مان مشخص نيست و در عين حال به دليل پرداخت نشدن حدود ٤٤
ماه از مطالبات مزديمان ،در وضعيت بد معيشتي قرار داريم.
*تعدادي از سهامداران تعاونيهاي مسكن ،در حاشيه بزرگراه جاده تهران – كرج در اعتراض به آنچه تقسيم نادرست زمين
بر اساس واريزي خواندند ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش بي بي سي ،بنرهاي معترضان ،نشان ميدهد كه
سهامداران اين تعاونيها به مدت  ٣٧سال بﻼتكليف هستند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٥آذر
*شماري از كاركنان تعاونيهاي سهام عدالت مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت كار در تهران براي دومين روز
متوالي دست به تجمع زدند .بر اساس گزارش ايلنا ،اين كاركنان اهم مطالبات خود را تامين امنيت شغلي و پرداخت
مطالبات معوقه خود ،عنوان كردند.
*تعدادي از بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل اداره كل سازمان تامين اجتماعي استان خوزستان واقع در اهواز تجمع
كردند .به گزارش ايلنا ،بازنشستگان تامين اجتماعي خوزستان در اين تجمع اعتراضي خواستار الزام درمان رايگان و ميزان
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عيدي آخر سال طبق قانون كار شدند .همچنين اين بازنشستگان خواستار اجراي صحيح و دائمي كردن همسانسازي
حقوقهاي خود و الزام درمان رايگان طبق قانون كار هستند.
*كاركنان پتروشيمي فارابي واقع در استان خوزستان براي اعتراض به عدم اجراي مناسب طرح طبقه بندي مشاغل مقابل
ساختمان حراست اين شركت تجمع كردند .بر اساس گزارش ايلنا ،كاركنان كه نسبت به كم شدن حقوق خود نيز معترض
هستند ،گفتند :روز گذشته مديران پتروشيمي خراسان وابسته به تاپيكو نيز به صورت دسته جمعي استعفا داده اند كه اين
نشانه اي از ضعف مديريت اين هلدينگ است.
*شماري از ساكنان جنوب كرمان ،در اعتراض به انتقال آب سرشاخه هاي هليل رود به كرمان مقابل درب ورودي تونل
انتقال آب اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند .به گزارش ايلنا ،تعدادي از مردم معترض با برپا كردن چادر مقابل درب
ورودي كارگاه تونل انتقال آب از سمت گلزار بردسير ،مانع انجام عمليات حفاري تونل شدند .مجري تونل انتقال آب مدعي
شد كه؛ تمامي مجوزهاي ﻻزم براي حفاري اين تونل را در دست دارد و حفاري را ادامه خواهد داد.
*شماري از كارگران پتروشيمي فارابي وابسته به تاپيكو )شركت سرمايهگذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين( در اعتراض به
عدم اجراي كامل طرح طبقه بندي مشاغل و كاهش سطح دستمزدهاي شان مقابل ساختمان حراست اين شركت تجمع
كردند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت ،به گفته كارگران كاهش اضافه كاري و تعطيل كاري
آنها از جمله كسورات مزدي شان است و سطح دستمزد آنان نسبت به پتروشيميهاي ديگر كمتر است .خواست اصلي اين
كارگران افزايش فوري دستمزدهاست.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٦آذر
*گروهي از كارگران شركتي صنعت برق
كشور براي پيگيري وضعيت شغلي خود
مقابل ساختمان وزارت نيرو تجمع كردند .به
گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در اين
تجمع گفت :اعتراض امروز كارگران شركتي
صنعت برق كشور كه از نقاط مختلف به
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.
*تجمع اعتراضي رانندگان جرثقيل شاغل در پتروشيمي دماوند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني
نفت ،در اين حركت اعتراضي كارگران براي جلوگيري از تردد چند راننده جرثقيل را جلو ي در اداري پتروشيمي دماوند
گذاشتند .اين رانندگان به صورت پيمانيكار مي كنند و قطع دست پيمانكاران يك خواست سراسري در نفت است.
*كارگران شهرداري كوت عبداﷲ براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق ،عدم تبديل وضعيت و وعده هاي توخالي
مسئوﻻن با خودداري از جمع آوري زباله ها از سطح شهر اعتصاب شان را ازسرگرفتند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران حقوق
سه ماه شهريور ،مهر و آبان خود را دريافت نكرده و همچنين سه ماه خرداد ،تير و مرداد به صورت عليالحساب حقوق
دريافت كردند.
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*شماري از آمارگيران سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي دست ازكاركشيدند و
با برپايي تجمع خواستار تعيين تكليف خود شدند .به گزارش پايگاه خبري صداي جويا از اصفهان ،تعدادي از اين
آمارگيران كه سابقه بيش از  ١٠سال كار در سازمان برنامه و بودجه را دارند ،گفتند :بيش از يك دهه است كه با سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان همكاري مي كنيم و تمامي طرحهاي آماري ابﻼغي از سوي سازمان برنامه و بودجه
كل كشور را انجام مي دهيم اما ما هيچ گونه قرارداد مشخص ،بيمه ،بيمه مسئوليت ،كارانه ،بن كارمندي ،حق اوﻻد و …
نداريم و تاكنون هم هيج نهاد يا مسئولي به مشكﻼت ما رسيدگي نكرده است.
*روستائيان كهريزك براي اعتراض به بوي نامطبوع پاﻻيشگاه ضايعات دامي روستاي دوتويه بخش كهريزك دست به تجمع
زدند .به گزارش پايگاه خبري جامعه خبر ،تجمع كنندگان ازجمله شعار ميادند :آزفنداك حيا كن دوتويه را رها كن!
*جمعي از مالباختگان مسكن مهر بنيان سازان شهرستان ميناب براي اعتراض به بﻼتكليفي چند ساله دست به تجمع
مقابل استانداري هرمزگان زدند .به گزارش صداي ميناب ،به گفته برخي از افراد حاضر در اين تجمع چند ساعته،
سرگرداني متقاضيان توسط مدير عامل شركت بنيان سازان متقاضيان را به استانداري كشانده است.
*گروهي از كارگران پروژه اي پتروشيمي ايﻼم ،مقابل ساختمان استانداري ،تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان
به صدور حكم اخراج  ٦٠تن از كارگران اين پاﻻيشگاه معترض هستند و گفتند كه دستور رئيس جمهور مبني بر بازگشت
به كارشان اجرا نمي شود .يكي از كارگران حاضر در اين تجمع به نيابت از ديگر كارگران عنوان كرد :شركت آرين تجارت
مانا ،سال  ٩١با سرمايهگذاري ١٠ميليون دﻻري و با استخدام  ٦٠نفر نيروي بومي در ضلع شرقي پاﻻيشگاه گاز ايﻼم افتتاح
شد و تا آذر ماه  ٩٩مدت قريب به  ٩سال به استان و منطقه خدمات ارائه كرد؛ اما با افتتاح واحد الفين پتروشيمي و به
علت تخصيص كامل ميعانات گازي پاﻻيشگاه ايﻼم به پتروشيمي ،شركت آرين تجارت مانا تعطيل و به طبع تمام  ٦٠نفر
نيروي آن بيكار شدند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٧آذر
*شماري از كارگران شركت آب و فاضﻼب اهواز ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان اين
شركت ،دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران ادغام آبفا روستايي با آبفا اهواز را باعث نابودي اين شركت مي
دانند و گفتند :پرداخت حقوق كاركنان آبفا استان كه در اهواز مشغول به فعاليت هستند را نيز به آبفا اهواز تحميل كرده
اند و باعث شده اين شركت در پرداخت حقوق كاركنان خود دچار مشكل شود.
*جمعي از اهالي جمعه بازار ياسوج ،مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند .بنابر گزارش ايسنا ،در
سالهاي گذشته اين مهم كه بايد مكان فعلي جمعه بازار ساماندهي شود ،مطرح شده بود ،اما اهالي جمعه بازار فعلي ياسوج
بيان ميكنند كه به دليل نداشتن توان مالي قادر به جا به جايي نيستيم و اگر مسئوﻻن مي خواهند ما را حمايت كنند،
همين مكان را ساماندهي كنند.
قريب به  ٩٨٠كسبه در اين بازار مشغول به فعاليت هستند كه به صورت ماهيانه به شهرداري ياسوج عوارض پرداخت
ميكنند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٨آذر
*به دنبال اعتصاب چند روزه كارگران پتروشيمي مكران چابهار ،رئيس غيربومي پتروشيمي به همراه يكي از كارمندانش
اخراج شد .به گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،مهندس صمد نهاوندي رئيس پتروشيمي مكران چابهار به همراه يكي از
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كارمندان اين سازمان اخراج شد .گزارش شده است كه اخراج اين دو مسئول به دنبال اعتراضات چند روزه كارگران
پتروشيمي مكران صورت گرفته است.
ﻻزم به ذكر است شركت اوره آمونياك و مواد شيميايي مكران سينا در سال  ١٣٩٢با هزينه اي بالغ بر  ١٣,٥ميليارد دﻻر
براي ساخت و توسعه آن شروع به كار كرده است.
آديﻨﻪ  ١٩آذر
*همزمان با سفر ابراهيم رئيسي به استان لرستان جمعي از اهالي روستاهاي حومه شهرستان خرم آباد با حضور در ورودي
فرودگاه با شعار »ما آب شرب نداريم « تجمع اعتراضي برگزار كردند .به گزارش ايلنا ،اين جمعيت كه به طور عمده از
اهالي روستاهاي بخش پاپي شهرستان خرمآباد بودند با در دست داشتن پﻼكاردهايي خواستار تأمين آب شرب روستاهاي
خود شدند .شهروندان ،رسانهها و كنشگران لرستاني خواهان برنامه ريزي منسجم دولت در راستاي حل مشكﻼت آب و
اختصاص حقآبه خود هستند.
*شماري از كارگران راه آهن لرستان ،همزمان با سفر ابراهيم رئيسي رئيس جمهوري اسﻼمي ،دست به تجمع اعتراضي
زدند .به گزارش كانال كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن ،كارگران معترض مطالبات شان را رفع مشكﻼت بيمه
تكميلي ،اجراي تبديل وضعيت و دسترسي به تجهيزات ايمني در كار ،عنوان كردند .عﻼوه بر عدم پرداخت حقوق و حق
بيمه ،وسايل ايمني نيز در اختيار كارگران راه آهن لرستان نيست!
*كارگران شركت معدني طوس مسير واقع در سنگان خواف ،براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مشكﻼت بيمه اي
خود ،در محل كارشان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت :هر چند اين تجمع با
صحبت چند تن از مسئوﻻن به صورت مشروط به پايان رسيد اما از دادستان شهرستان تقاضا داريم با برخي مديران
پايتخت نشين كه با بي توجهي به وضعيت معيشتي كارگران باعث مي شوند قشر مظلوم كارگر دست به اين رفتار بزند،
برخورد جدي و محكمي داشته باشد.
منطقه معدني-صنعتي سنگان خواف در جنوب شرقي استان خراسان رضوي واقع است كه باﻻترين ذخاير سنگ آهن خاور
را دارا بوده و بيش از  ١٥هزار كارگر از سراسر كشور هم در شركتهاي اين منطقه مشغول به كار هستند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٠آذر
*معترضان به انتقال آب از هليل رود به كرمان با ممانعت از انجام حفاري ،در محل كارگاه تونل چادر برپا كردند .به
گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،كشاورزان ،كنشگران محيط زيست و شهروندان عادي در اين تجمع اعتراضي شركت كردند.
تجمع معترضان پس از آن شكل گرفته است كه قرارگاه خاتم به عنوان مجري پروژه ،قصد آغاز به كار مجدد داشته است.
پروژه انتقال آب به كرمان از سد صفا رود شهرستان رابر از سال  ٩٣آغاز شده است .به همين منظور تونلي به طول ٣٨
كيلومتر در حال احداث است تا  ٧٠٠ميليون مترمكعب آب را به شهر كرمان و مناطق تابعه انتقال دهد.
*كاركنان شركت آب و فاضﻼب اهواز ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي شان ،در مقابل ساختمان اين شركت
تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران كه  ٤ماه از حقوق خود را دريافت نكرده اند ،گفتند :ادغام آبفا روستايي با آبفا
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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*گروهي از كارگران كارخانه عظيم خودرو ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،همزمان با سفر وزير صمت به
شهر بروجرد با مسدود كردن جاده اشترينان به لرستان ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،نامشخص بودن
وضعيت كارخانه وعدم دريافت مطالبات مزدي از مهمترين مطالبات كارگران معترض به شمار مي رود .يكي از كارگران
حاضر در اين تجمع گفت :شركت عظيم خودرو توليدكنندهي انواع خودرو در اشترينان بروجرد است كه فعاليت آن از
هشت ماه پيش به سبب برخي مشكﻼت قضايي متوقف شده و حدود  ١٨٠كارگر آن با هفت ماه حقوق معوقه ،كاري براي
انجام دادن ندارند!
يكشﻨبﻪ ﻫﺎي اعتﺮاضي بﺎزنشستﮕﺎن ﻓوﻻد
روز يكشنبه  ٧آذر ،جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و خوزستان
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
سازي حقوق و رفع مشكﻼت بيمه تكميلي عنوان كردند.
روز يكشنبه  ١٤آذر ،شماري از بازنشستگان صنعت فوﻻد استانهاي تهران ،اصفهان و اهواز ،همزمان با تجمع مقابل
ساختمان كانون بازنشستگان صنعت فوﻻد اين استانها ،خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند .بر اساس گزارش ايلنا،
بازنشستگان در اعتراض به نحوه اجرا و اصﻼح همسانسازي و ميزان ناچيز مستمريهاي خود ،از مديريت صندوق و مسئوﻻن
كانون خواستار آن شدند كه به مطالبات آنها پاسخ دهند.
روز يكشنبه  ٢١آذر ،بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرهاي رشت ،اهواز ،اصفهان ،كرمانشاه و تهران مقابل سازمان تامين
اجتماعي شهرشان و در تهران مقابل كانون بازنشستگان برگزار كردند .هرچند از هفته هاي گذشته پليس سياسي به
فعاﻻن هشدار داده بود تجمع را لغو كنند و حتا در تهران نيروي انتظامي به مقابل كانون بازنشستگان گسيل شده بود اما
تجمعهاي مطالبه گرانه صورت گرفت.
به گزارش بي بي سي ،معترضان از جمله شعار مي دادند» :سردار خيانت ميكند ،دولت حمايت ميكند«.
يكشﻨبﻪ  ٢١آذر
*جمعي از كارگران كارخانه فوﻻد ياسوج مقابل ساختمان استانداري استان كهگيلويه و بوير احمد واقع در ياسوج تجمع
كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران كارخانه فوﻻد ياسوج مي گويند :از چند روز پيش خط توليد كارخانه فوﻻد بوير صنعت
ياسوج به دليل قطعي برق متوقف شده و در نتيجه حدود  ٢٢٦كارگر شاغل در آن ،نگران از دست دادن شغل خودهستند.
ماموران اداره برق منطقهاي استان خوزستان به دليل انباشت بدهي  ٣ميليارد توماني ،چند روز پيش براي سومين بار
اشتراك برق كارخانه فوﻻد بوير صنعت ياسوج را قطع كردند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٣آذر
*كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز ،در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ١٥ساله خود با احتساب خسارت تاخير
و تاديه ،مقابل استانداري فارس تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،حدود  ١٥٠٠كارگر بازنشسته مخابرات راه دور شيراز ،بابت
سنوات اشتغال و مطالبات مزدي گذشته طلبكار هستند .از آنجا كه اين شركت در دهه  ٨٠تعطيل شده و فعاليت اقتصادي
ندارد ،سالهاست كه با وعده پرداخت مطالبات سرگردان شده اند.
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*جمعي از نيروهاي شركتي و حجمي شركتهاي توزيع برق كشور مقابل مجلس رژيم تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،اين
گروه از كاركنان كه از نقاط مختلف كشور براي پيگيري وضعيت شغلي خود عازم تهران شده اند ،گفتند :قرار است امروز
موضوع طرح تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي ،شركتي و حجمي در صحن علني مجلس بررسي شود؛ به همين دليل ما،
شماري از كارگران شركتي شركت توزيع برق ،تصميم گرفتيم به نيابت از ساير كارگران صنعت برق براي رسيدگي به
وضعيت شغلي خود مقابل مجلس حاضر شويم.
*كاركنان پتروشيمي تخت جمشيد واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام ،در اعتراض به مشكﻼت معيشتي،
براي چهارمين روز متوالي مقابل اين شركت دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،اين كاركنان مشكﻼت ريالي و معيشتي
را تنها دليل اين تجمعات سريالي عنوان كردند .آنها در تشريح اين مهم عنوان كردند :بعد از دومين اعتراض كاركنان،
مديران صاحبنظر يك فرصت  ١٠روزه به منظور برپايي نشست هم انديشي با هيات مديره به جهت بررسي و اتخاذ يك
تصميم مثبت را از كاركنان طلب كردند ،اين در حالي هست كه اين فرصت  ١٠روزه نيز به پايان رسيد و همچنان از اتاق
فكر مديران خبري به بيرون درز پيدا نكرده است.
*جمعي از كشاورزان شهرستان هيرمند نسبت به قطع سهميه سوخت موتورهاي پمپ آب و تراكتورهاي شان توسط
شركت نفت در فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش كانال تلگرام بامي استار ،اين كشاورزان
خواستار پيگيري مسئوﻻن ذيربط در رابطه با بازگرداندن سهميه سوخت شان است .گفته ميشود سهميه سوخت اين
كشاورزان در حالي از سوي شركت نفت استان سيستان و بلوچستان حذف شده كه فرمانداري و جهاد كشاورزي تاييد
كرده اند كه اين سوخت براي مصارف كشاورزي ميباشد.
*جمعي از اهالي روستاي ﻻور شرقي شهرستان
دشتي در استان بوشهر براي اعتراض به رفت و آمد
ماشين آﻻت سنگين كارخانه سيمان مند دشتي و
تخريب راه ترددشان دست به تجمع زدند و جاده
راه را مسدود كردند .براساس گزارش فارس ،با
گذشت بيش از پنج سال از شروع عمليات بهسازي
و تعريض  ٢٠كيلومتر از مسير منتهي به كارخانه
سيمان مند ،تا كنون تنها پنج كيلومتر از مسير
بهسازي شده است و بخش عمده اين راه كه مربوط
به دهه  ٦٠است ،تخريب شده است و رفت و آمد
در آن با دشواري انجام ميشود .مشكﻼت جاده ﻻور شرقي باعث شده است عمر مفيد خودروهاي مردم اين روستا و
روستاهاي منطقه طسوج كاهش يابد .هر چند احتمال تصادفات و مرگ و مير مردم هم در اين جاده به خاطر خرابي راه
وجود دارد.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٤آذر
*شماري از كارمندان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي آذربايجان شرقي ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان،
مقابل ساختمان اين اداره واقع در تبريز تجمع كردند .به گزارش عصر ايران ،اين شهروندان وضعيت نابسامان دريافتيهاي

59

شان را از دﻻيل برگزاري اين اين تجمع عنوان كردند و با سر دادن شعارهايي خواستار برابري و بهبود وضعيت حقوقي و
معيشتي خود شدند.
*گروهي از رانندگان تاكسي در تهران ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،در محل سازمان تاكسيراني
شهرداري اين شهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،رانندگان تاكسي كه براي نوسازي تاكسيهاي خود اقدام كرده اند ،گفتند:
باوجود اينكه بابت اين موضوع  ٦٠ميليون تومان پرداخت كرده ايم ،اما شركت خودروسازي مدعي افزايش  ١٨درصدي
قيمت خودروهاي خود شده است؛ اين شركت به تعهد خود در تحويل خودرو ها عمل نكرده و به همين دليل تاكنون موفق
به تحويل گرفتن تاكسي خود نشده ايم.
آديﻨﻪ  ٢٦آذر
*شماري از شهروندان شهرستان بهاباد در استان يزد ،همزمان با سفر وزير
اقتصاد ،به اين شهرستان تجمع كردند .به گزارش تسنيم ،شهروندان با در دست
داشتن پﻼكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود »راه اندازي معدن هميجان
مساوي است با نابودي شهرستان بهاباد« خواستار جلوگيري از شروع به كار
معادن هميجان و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي منطقه خود شدند.
حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي كﺎرگﺮان كشﺖ و صﻨعﺖ نيشكﺮ ﻫفﺖ ﺗپﻪ
روز پنجشنبه  ٤آذر ،گروهي از كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،در اعتراض به عدم رسيدگي به
مطالبات شان ،براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان دفتر كعب عمير ،مجلس نشين از شوش ،تجمع كردند .به گزارش
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،كارگران معترض خواستار رسيدگي به وضعيت استخدامي و شغلي خود هستند.
روز شنبه  ٦آذر ،كارگران فصلي نيشكر هفت تپه ،ابتدا
مقابل ساختمان اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان
شوش و سپس مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان،
دست به تجمع زدند.
روز يكشنبه  ٧آذر ،جمعي از كارگران بازنشسته مجتمع
هفت تپه در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات پايان خدمت
خود بعد از گذشت  ٩ماه از بازنشستگي ،مقابل درب ورودي
كارخانه تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران با
بيان اينكه ما كارگران خواهان اصﻼح محاسبه پرداخت سنوات و مرخصي ذخيره خود توسط مديريت شركت نيشكر هفت
تپه هستيم افزود :باوجود پيگيري چندين ماهه كارگران بازنشسته تا امروزكارفرماي جديد اين واحد توليدي حاضر به
اصﻼح پرداخت مطالبات بازنشستگي ما نشده است.
روز چهارشنبه  ١٠آذر ،تعدادي از كارگران بازنشسته مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،مقابل درب ورودي اين
شركت تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران معترض به نحوه محاسبه و پرداخت سنوات شغلي و مرخصي ذخيره خود
معترض هستند.

60

روز پنج شنبه  ١١آذر براي دوازدهمين روز متوالي ،كارگران فصلي مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت تپه براي بازگشت
به كار و عقد قرارداد دائمي مقابل دفتر بهارستان نشين شوش تجمع كردند.
روز دوشنبه  ١٥آذر ،كارگران فصلي مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،براي شانزدهمين روز متوالي مقابل ساختمان
فرمانداري و همچنين ساختمان اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اين شهرستان تجمع كردند.
روز شنبه  ٢٧آذر ،شماري از كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
شان ،براي بيست و هشتمين روز متوالي مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند.
بر اساس گزارش كانال تلگرام كارگران هفت تپه ،در اين روز نيروي انتظامي جهت سركوب كارگران معترض ،متوسل به
استفاده از اسپري فلفل شد كه در پي اين اقدام خشونت آميز ،تعدادي از كارگران معترض از ناحيه چشم دچار صدماتي
شدند .جمعي از كارگران هفت تپه از بخشهاي مختلف ،برخورد خشونت آميز و وحشيانه نيروي انتظامي با كارگران را
مجكوم كردند و خواهان برخورد با آمران و عامﻼن اين اقدام ضد كارگري ،ضد انساني و جنايتكارانه شدند.
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در  ١٥كيلومتري شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
ﺷﻨبﻪ  ٢٧آذر
*گروهي از كارگران كارخانه روي بندرعباس ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان اين كارخانه
تجمع كردند .به گزارش صدا و سيما ،درحالي كه فريدون همتي استاندار سابق هرمزگان شهريور ماه امسال وعده رفع
مشكﻼت تامين مواد اوليه شركت روي را داده بود ،اما به گفته كارگران اين مشكﻼت هنور حل نشده است .همچنين يكي
از كارگران مي گويد كارخانه شركت روي بندرعباس از مرداد ماه امسال تعطيل بوده است.
*كارگران پتروشيمي فارابي ،مقابل ساختمان مركزي اين شركت ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،كارگران
حاضر در اين تجمع به عدم اجراي صحيح طرح طبقه بندي مشاغل معترض هستند .اين كارگران گفتند :مديران شركت
باوجود وعده هاي رئيس جمهور ،وزير كار و مديرعامل هلدينگ شستا ،حاضر به رفع مشكﻼت كارگران نيستند و در اين
شرايط سخت اقتصادي ،صبر ما به سر رسيده است.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٩آذر
*شماري از نيروهاي آموزشي شركت بهره
برداري نفت و گاز گچساران مقابل
ساختمان اين شركت تجمع كردند .به
گزارش هرانا ،تجمع اين افراد در اعتراض
به عدم استخدام و بﻼتكليفي آنها در اين
شركت صورت گرفته است .به گفته
معترضان ،آنان  ٨سال قبل با وعده
استخدام در اين شركت آموزش ديده اند با
اين حال تاكنون هيچ اقدامي در راستاي
استخدام آنها صورت نگرفته و طي اين
سالها و بﻼتكليف مانده اند.
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*گروهي از كارگران صنعت نفت در عسلويه ،گچساران و بندر خميني در اعتراض به عدم امنيت شغلي و شرايط كار ،دست
از كار كشيدند و تجمع كردند .به گزارش راديو زمانه كارگران معترض؛ رانندگان شركت نفت و گاز پارس جنوبي عسلويه،
نيروهاي آموزشي شركت بهرهبرداري گچساران ،و كارگران پتروشيمي فجر واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر
خميني بودند .كارگران خواستار بازگشت شيفت كاري به روال  ١٤روز استراحت استراحت در ازاي  ١٤روز كار هستند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٣٠آذر
شماري از بازنشستگان شركت مخابرات با برگزاري تجمع مقابل وزارت ارتباطات در تهران خواستار رسيدگي به مطالبات
خود شدند .همزمان جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات چهارمحال و بختياري در محوطه و سالن مخابرات مركزي
شهركرد دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش روزنامه كيهان ،آنها از جمله مطالبات خود را اجراي كامل آييننامه
اجرايي شركت مخابرات و پرداخت به موقع هزينه هاي پزشكي و دندانپزشكي و سرانه هاي رفاهي و ورزشي عنوان كردند.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اجتﻤﺎعي
دوﺷﻨبﻪ يك آذر :تجمع خودروبرهاي تبريز به دليل عدم رضايت از عملكرد سازمان حمل و نقل درون بار /.غارت شدگان
پروژه روماك در شهر جديد هشتگرد )نوين شهر( به دليل عدم دريافت منازل شان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي
تجمع برگزار كردند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢آذر :تجمع كارگران شركت حفاري گلوبال پتروتك كيش در اعتراض به عدم پرداخت  ٧ماه حقوق و بيمه
مقابل اداره كار اهواز /.تجمع مشترك كارگران  ٣كشتارگاه زرين ،پرناز و البرز براي افزايش دستمزد و مشمول قانون
مشاغل سخت و زيان آورشدن مقابل استانداري خوزستان.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٣آذر :مسدود كردن محور بندر شرفخانه به شبستر در استان آذربايجان شرقي توسط اهالي روستاهاي
اطراف ،در پي از دست دادن عزيزان خود طي تصادفات اخير و اعتراض به تك بانده و غير استاندارد بودن جاده.
ﺷﻨبﻪ  ٦آذر :وانتيهاي ميوه فروش كه پﻼكاردهايي با مضمون »ميوهفروشي جرم نيست« در دست داشتند ،مقابل

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

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

رده پايين اين پرونده دست به راهپيمايي زده و مقابل بيدادگاه تجمع كردند /.كاركنان شهرداري شهر ﻻلي )مركز
شهرستان ﻻلي در استان خوزستان( در اعتراض به  ٩ماه حقوق معوقه و  ٩ماه عدم پرداخت بيمه دست از كار كشيدند و
در حياط شهرداري تجمع كردند /.شماري از كارگران معدن چناره شاغل در شركت تأمين موادمعدني صنايع فوﻻد ،در
اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست از كار كشيده و اعتصاب كردند .معدن چناره ،در  ٤٥كيلومتري
انديمشك ،بزرگترين و مرغوبترين معدن سنگآهك است كه بنابر آمارهاي رسمي ،داراي  ٨٠ميليون تن سنگآهك خالص
و  ٤٠ميليون تن دولوميت است /.تجمع كاركنان شركتي و قرارداد كاري شركت برق در برابر شركت برق استان گلستان

در گرگان ،در اعتراض به وضعيت شغلي ناپايدار خود /.تجمع جوانان بندر ماهشهر مقابل مخازن پاﻻيشگاه بيدبلند در بندر
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ماهشهر براي اعتراض به استخدام افراد غير بومي در اين مجموعه مقابل اين شركت /.تجمع سيل زدگان پلدختر مقابل
استانداري استان لرستان
دوﺷﻨبﻪ  ٨آذر :جمعي از خريداران كاميون دوست دوم خارجي براي اعتراض به عدم ترخيص از گمرگ مقابل وزارت
اقتصاد تجمع كردند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٩آذر :تجمع مالباختگان شركت صنعتي خودرو آذربايجان )آذويكو( براي چهل و نهمين بار مقابل بيدادگاه
ويژه جرائم اقتصادي /.تجمع جمعي از قهرمانان و پيشكسوتان سابق تيم ملي بوكس به دليل برخي مشكﻼت و توجه

نكردن به آنها مقابل وزارت ورزش و جوانان /.كارگران پيمانكاريهاي شريفي و باقرپور شاغل در پتروشيمي آپادانا در

عسلويه دست به اعتصاب زدند /.تجمع كشاورزان روستاهاي توابع شهرستان رامشير در اعتراض به قطعي آب و عدم

رهاسازي آن براي كشت پاييزه /.جمعي از ساكنان مناطق حاشيه اي شهرستان اروميه با در دست داشتن پﻼكاردهايي در
مقابل ساختمان استانداري آذربايجان غربي تجمع اعتراضي برگزار كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٠آذر :كاركنان شركت پتروشيمي تخت جمشيد بندر ماهشهر در اعتراض به عدم همسانسازي حقوق خود با
ساير شركتهاي منطقه ويژه اقتصادي مقابل شركت تجمع كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١١آذر :كارگران شركت اوره آمونياك پتروشيمي مكران چابهار در استان سيستان و بلوچستان براي اعتراض به
عدم پرداخت به موقع حقوق دست به اعتصاب زدند و از رفتن سركار اجتناب نمودند و با برپايي تجمع خواهان پاسخگويي
پيمانكار شدند.
آديﻨﻪ  ١٢آذر :كشاورزان هنديجان در اعتراض به خشك شدن رودخانه زهره و سوختن زراعت و كشت كارشان ،دست به
تجمع زدند .رودخانه زهره از كوههاي چهارمحال و بختياري سرچشمه مي گيرد و از شهرها و روستاهاي زيادي عبور
ميكند و از وسط شهرستان هنديجان عبور مي كند.
ﺷﻨبﻪ  ١٣آذر :جمعي از كشاورزان شهرستان هويزه در راستاي مطالبه حقابه كشت پاييزه خود مقابل درب ورودي عمارت
استانداري خوزستان واقع در خيابان فلسطين اهواز تجمع كردند /.اعتصاب و تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ي قطعه
كاران فﻼورجان )استان اصفهان( در اعتراض به پايمال شدن حقوق خود ،با دخالت نيروي انتظامي روبرو شد.
يكشﻨبﻪ  ١٤آذر :شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردند /.كارگران شهرداري
ساري براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و قرارگرفتن سايه شوم اخراج از كار باﻻي سرشان دست به تجمع زدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٦آذر :شماري از مالكان زمينهاي دارايي در گلشهر اروميه با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل اداره تعاون ،كار و

رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند /.جمعي از كشاورزان آباده با برگزاري
تجمع اعتراضي مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.تجمع اين كشاورزان
در اعتراض به مسدود شدن چاههاي آب كشاورزي صورت گرفت /.رانندگان جرثقيلهاي شاغل در پتروشيمي دماوند در
اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدهاي شان تجمع كردند .در اين حركت اعتراضي كارگران براي جلوگيري از تردد چند
راننده جرثقيل را جلوي در اداري پتروشيمي دماوند گذاشتند /.تجمع اعتراضي بازاريان پاساژ تنديس بازارچه اول شمالي
در اورميه /.جمعي از اصناف و كسبه كوي اسﻼمشهر تبريز در اعتراض به عدم رسيدگي و تكميل كانال كشي اين منطقه
تجمع كرده و خواستار رسيدگي شهرداري تبريز به مشكﻼت كوي اسﻼمشهر شدند /.مردم منطقه چورس واقع در
آذربايجان غربي مسير انتقال تجهيزات معدن كاران رو بستند و به دﻻيل زيست محيطي اجازه تردد و ادامه كار به آنها
ندادند.
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چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٧آذر :تجمع اعتراضي كشاورزان روستاي كندﻻن ،شهرستان مﻼير .قراره ريل راه آهن از اين منطقه عبور
كنه ،به همين دليل زمينها و باغات مردم را مصادره كرده و هيچ خسارتي هم نداده اند /.كارگران شركت كشتي سازي
پرشيا هرمز در محوطه اين شركت تجمع اعتراضي برگزار كردند /.تجمع اعتراضي بازاريان جمعه بازار ياسوج جلوي
استانداري كهگيلويه و بويراحمد.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٨آذر :كاركنان آبفاي اهواز در اعتراض به  ٤ماه حقوق و  ٥ماه حق بيمه عقب افتاده ،براي دومين روز مقابل
ساختمان اين شركت تجمع كردند /.نيروهاي سرايدار و خدمتگزار شهر اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش استان تجمع
اعتراضي برگزار كردند /.تجمع اعتراضي غارت شدگان شبكه رمز ارز كينگ ماني مقابل شركت بادران /.رانندگان شاغل در
مناطق عملياتي زاگرس جنوبي در پي اجرايي نشدن وعده هاي وزير نفت اعتصاب غدا كردند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٠آذر :جمعي از هواداران پرسپوليس در اعتراض به سومديريت باشگاه و عملي نشدن خواستههاي شان مقابل
وزارت ورزش در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند /.حواله داران شركت سايپا در عتراض به اقدام غيرقانوني اين شركت

مبني بر اعمال افزايش  ٢٠درصدي سود مشاركت مقابل معاونت بازاريابي شركت ايران خودرو دست به تجمع اعتراضي
زدند.
يكشﻨبﻪ  ٢١آذر :اهالي روستاي هميجان از توابع شهرستان بهاباد استان يزد ،در اعتراض به احداث معدن اكتشاف شده
سنگ آهن ،تجمع برگزار كردند .اين معادن باعث تشديد نگراني ساكنان منطقه از بابت تخريب محيط زيست ،نابودي
منابع آب ،اختﻼل در فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و بروز معضﻼت معيشتي اهالي منطقه شده است.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٢آذر :جمعي از كارگران شركت پتروشيمي رجال مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان بندر ماهشهر تجمع
كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران در اين تجمع خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ،پرداخت مزايا و بيمه تكميلي به
عنوان مطالبات قانوني خود شدند /.غارت شدگان خشمگين بورس ،براي پولهاي برباد رفته شان مقابل سازمان بورس و

اوراق بهادار در ميدان ونك تجمع اعتراضي برپا كردند /.سهامداران غارت شده سيمان خرمآباد )سخرم( براي احقاق حقوق
خود مقابل ورودي بيدادگاه مفاسد اقتصادي تجمع كردند .سيمان خرم آباد  ٤٦هزار سهامدار غارتشده دارد.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٤آذر :كارگران در شركت آي جي سي واقع در عسلويه ،در اعتراض به عدم اجراي وعده كارفرما در افزايش
دستمزدها و تغيير در نوبت كاري به  ٢٠روز كار و  ١٠روز استراحت در محوطه كارگاه دست به اعتصاب زدند /.كاركنان

ثبت احوال در اعتراض به عدم اعمال فوق العاده ويژه حقوق مقابل ساختمان ادارات كل استانهاي مختلف ،تجمع اعتراضي
برگزار كردند.
آديﻨﻪ  ٢٦آذر :شماري از خريداران زمينهاي نيروي انتظامي در ماهدشت كرج دست به تجمع اعتراضي زدند /.تجمع اين
شهروندان در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت زمينهاي خريداري شده پس از  ١٩سال صورت گرفته است.
ﺷﻨبﻪ  ٢٧آذر :مردم شمس آباد رفسنجان در اعتراض به انتقال آب كه در پي آن باغهاي پسته خشك خواهد شد ،دست
به تجمع زدند /.آتش نشانان پيماني ورودي  ١٣٩٩مشهد در اعتراض به وضعيت بد معيشتي ،مقابل سازمان آتش نشاني
مشهد تجمع اعتراضي برپا كردند.
يكشﻨبﻪ  ٢٨آذر :بازنشستگان تامين اجتماعي در كرمانشاه به دليل وضعيت نامساعد معيشتي و ديگر مطالبات شان اقدام
به برگزاري تجمعي اعتراضي كردند .بازنشستگان معترض كرمانشاهي ،با پهن كردن سفره خالي ،به شكل سمبليك وضعيت
اسفبار معيشتي خود را براي افكار عمومي به نمايش گذاشتند.
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اعﺘراضات زيسﺖ مُحيطي؛ گُردان جديد سرنﮕوني
ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...آديﻨﻪ  ٥آذر

ﻣﻨصور اﻣﺎن

شكل گيري اعتراضات گُسترده در اُستانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري بر محور آب ،تنها چند ماه پس از اعتراضات
خوزستان با مُطالبه مُشابه ،گوياي تاثير روزافزون بُحران تركيبي حُكمراني  -مُحيط زيست بر زندگي و كسب و كار مردُم
كشور است .كم شدن فاصله اعتراضات زيست مُحيطي از يكطرف و گُسترش جُغرافيايي آن از طرف ديگر ،به هر پُرسشي
پيرامون ژرفا و پيشروي بُحران ياد شده و درجه وخامت شرايط پاسُخ مي دهد.
اعتراضات تابستان در خوزستان و پاييز در اُستانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را مي توان دامنه يافتن واكُنش فعال
توده ها به تحوُﻻت 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
گذارد و اختﻼل بيشتري در روند آن پديد مي
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
جديدي روبرو گرديده كه بسيار شتابان تر و بي واسطه تر از هر جُنبش صنفي ديگر مي تواند به يك نيروي سرنگوني طلب
تبديل شود .چه ،مُعترضان زيست محيطي را يك فشار دو چندان به خيابان و رويارويي با حاكميت مي كشاند؛ آنها در
همان حال كه بار پيامدهاي اقتصادي بُحران خارجي حاكميت بر دوش شان سنگيني مي كند ،زير فشار روزافزون ناشي از
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
زندگي مي خواهند ،خواهند رفت .يك شيوه ديگر آنها مُنحرف كردن نگاه ها از خود و مُعرفي مردُم اُستانهاي همجوار به
يكديگر به عُنوان عامل بي آبي و كم آبي است .گردانندگان و مسووﻻن فاسد و مردُم ستيز ج.ا همانگونه كه آمريكا و
اسراييل را مسوول گراني ،بيكاري ،فقر ،زيرساختها و جُز آن قلمداد مي كنند ،اينجا نيز به همين ترفند مُتوسل شده اند.
گريبان رژيم وﻻيت فقيه را اما اين راه حل ارزان از چنگ جامعه رها نخواهد ساخت .هوشياري مردُم ايران در برابر بيراهه
مسوول-آمريكا كه به ويژه در شُعار "دُشمن ما همينجاست – دُروغ ميگن آمريكاست" بازتاب يافت ،ترفند حاكميت براي
انداختن مردُم به جان يكديگر و خود آسوده نشستن در كنار را هم خُنثي خواهد كرد .سر داده شدن شُعار "اتحاد" در
گردهماييهاي روزهاي گذشته همراه با ابراز انزجار از آقاي خامنه اي گُواه مُستند ديگري از اين آگاهي است .دستگاه حاكم
با گُسيل اوباش مُسلحش و يورش وحشيانه به مُعترضان ،به خوبي نشان داد كه طرف حساب خود اوست و آنكه با آتش به
مُطالبه آب پاسُخ مي دهد ،هموست كه از تشنگي توده نفع مي برد.
آري ،جُنبشهاي جديد ،زخم كُهنه "نظام" را كُشنده تر خواهد كرد.
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انكار جنايﺘي كه خامنه اي مسول آن اسﺖ

زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...چهارشنبه  ١٧آذر
پروپاگانداي امپراطوري دروغ وﻻيت 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
تعيين شده از جانب حكومت  ٤٣سال است كه تكرار مي شود .ماله كشي سركوب وحشيانه با تفنگهاي ساچمه اي ،به
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
شليك مستقيم به مردم به وسيله مزدوران بسيجي و لباس شخصي
آنقدر چهره كريه رژيم و خشونت حكومتي را افشا كرده كه زبده
ترين ماله كشهاي نظام هم نمي توانند آن را سفيد كاري كنند.
سخنگوي قوه فاسد قضائيه در روز سه شنبه  ١٦آذر اعﻼم كرد كه
» ١٣٠نفر در رابطه با حوادت اصفهان بازداشت شدند ...به جز افرادي كه تيراندازي كرده بودند مابقي با قرار وثيقه آزاد
شدند .«.اين ادعا تكرار سناريوي آبان خونين  ٩٨است كه گفتند تيراندازي از درون جمعيت صورت گرفته و ادعا كردند كه
آتش زدن چادرها از طرف خودشان صورت گرفته است و ﻻبد مي خواهند در نمايش اعتراف گيري اجباري دروغهاي خود
را ثابت كنند .روز دوشنبه  ١٥آذر ،اسماعيل كوثري ،مجلس نشين شكم سير و دروغگو از تهران ،مدعي شد كه »نيروي
انتظامي اسلحه ندارد ...الحمداﷲ نظام صبر و تحملش باﻻست تا جايي كه كسي دست به اسلحه نبرد«.
انكار شليك به مردم و ضد و نقيض گوئيهاي دستگاه سركوب در حالي است كه موسي غضنفرآبادي رئيس كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس ارتجاع در گفتگو با رويداد  ٢٤در روز  ١١آذر تيراندازي را شرعي و قانوني دانسته است .او گفته
است» :مي توان به برخي معترضان تيراندازي كرد ...تا حد اقدام قهرانه و حتي تيراندازي كه موجب جلوگيري از عمل فرد
شود ،مجوز وجود دارد «.اين آخوند مرتجع در رابطه با اعتراض در كف خيابان كه از چالشهاي امنيتي رژيم به حساب آمده
و سركوب مي شود گفت» :براي مقابله با اين چالش ،حتي به جز نيروهاي امنيتي ،فرد يا افرادي كه مي بينند خطر و
خسارتي در حال وقوع است يا رخ داده ،مي توانند وارد عمل شوند كه اين روند ،هم مجوز شرعي دارد و هم قانوني«.
نابينا كردن دستكم  ٤٠نفر و سوراخ كردن بدنهاي معترضان ،اقدام حكومتي بي رحم به سركردگي خامنه اي جنايتكار
است .كاربرد اين حد بي رحمي و شقاوت دقيقا از ضعف حكومت است .حكومت نشان داده كه به جز سركوب هيچ راهي
براي حل مشكﻼت مردم نمي شناسد و مردم به خوبي درك كرده اند كه به جز فرياد در خيابان راهي براي طرح خواسته
هاي شان و مقابله با حكومت نمانده است .بر اين منظر بيدادگاههاي رژيم در واكاوي جنايت اصفهان هيچ صﻼحيتي
ندارند .جاي ساچمه هاي حكومتي ،دليل شكنجه و حنايت است كه تا آخر زندگي فرد اثر آن باقي مي ماند .مسئول اين
فاجعه راس حكومت ،خامنه اي است كه مجوز شرعي و قانوني شليك را به مزدوران پاسدار و بسيجي خود داده است.
در رويدادي ديگر وزارت خزانه داري آمريكا روز سه شنبه  ١٦آذر تعدادي از پاسداران و كارگزاران رژيم را به علت دست
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 وﻻيت فقيه در همه
زمينه ها خط بطﻼن كشيده شود.
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تودهني بازار ارز به "نظام"
ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...آديﻨﻪ  ١٩آذر

ﻣﻨصور اﻣﺎن

به دُرُستي روشن نيست روح گُماشته پيشين )آقاي احمدي نژاد( در كالبُد گُماشته فعلي )آقاي رئيسي( حُلول كرده يا روح
جمشيد بسم اﷲ در كالبُد بازار ارز! در هر صورت آنچه كه با رژيم بُحران زده وﻻيت فقيه حُلول كرده و حُضور دائمي دارد،
دغلكاري و خاك پاشيدن به چشم مردُم است.
دستگاه حاكم در واكُنش به پس لرزه هاي اقتصادي
بي نتيجه ماندن مُذاكرات وين ،آقاي رئيسي ،قاتل ،٦٧
را به پيش فرستاده تا در گُفته هايي ريشخند آميز
مُدعي شود جهش نرخ ارزهاي خارجي محصول توطئه
است و "خبر دقيق دارد كه عده اي در داخل و خارج
شبانه روز در تﻼشند نرخ ارز را باﻻ ببرند".
اگر نُسخه قبلي اين خيمه شب بازي كه در دور قبلي
بُحران هسته اي روي صحنه رفته بود در نظر گرفته
شود ،آنگاه حدس اينكه اپيزودهاي بعدي مضحكه فعلي چه مي تواند باشد ،ساده خواهد بود :ابتدا اعﻼم نرخ ارز ممنوع مي
شود ،سپس نيروي انتظامي و وزارت اطﻼعات به خيابان فردوسي و پاساژ افشار گُسيل مي شوند ،چند صرافي پلُمب و
تعدادي دستگير مي شوند ،عده اي در صداوسيما اعتراف مي كنند ،دادگاه هاي صحرايي تشكيل مي شود و سرآخر
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
تﻼش مي كند جامعه اي كه از تورُم ،گراني ،بيكاري ،فقر ،گُرسنگي و جُز آن به جان آمده را گُمراه كند و خود را از تيررس
خشم و اعتراضش دور سازد .همه موعظه هاي رهبران و پايوران حُكومت در باره بي ارتباط بودن شرايط و مُقدرات
اقتصادي كشور با بُحرانهاي خارجي "نظام" ،در خدمت ماستمالي سياستهاي شرارت بار و نابخردانه اي است كه آثار فاجعه
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
بپوشند ،با وقت كُشي ،شرط گذاري و زياده خواهي در حال به شكست كشاندن مُذاكرات وين و به اين ترتيب راه حل
مُسالمت آميز براي بُحران هسته اي هستند .اين فقط بازار ارز نيست كه تاثير مُخرب سياست مزبور بر اقتصاد كشور را
درمي يابد ،جامعه نيز به خوبي رابطه مُستقيم آنچه را كه برادر داماد آقاي خامنه اي پُشت مير مُذاكره مُرتكب مي شود با
شرايط كار و زندگي خويش و چشم انداز آن درك مي كند .بهترين شاهد اين واقعيت ،اجبار حاكميت به مُعرفي مُتهم
ساختگي و كُپي كاري سناريويي است كه نُسخه اصلي آن براي "نظام" جُز آبروريزي و تمسخُر دستاوردي نداشت.
ياوه هاي "اقتصاد مُقاومتي" و "اداره كشور بدون برجام" در برابر سُقوط مهار ناپذير ريال ،تورُم ٨٠درصدي و كسري
بودجه  ٥٠٠هزار ميليارد توماني رنگي ندارد و گويندگان آن يك تودهني از بازار ارز دريافت كردند .تودهني سنگين آنهايي
كه اين فاكتورها جيب و سُفره شان را خالي تر مي كند ،در راه است.
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يادواره شهيدان فدايي

رفيق شاهرخ ميثاقي

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

رفيق شاهرخ در سال  ١٣٣٥در شهرستان تنكابن )شهسوار( متولد شد و پس از اتمام
تحصيﻼت متوسطه براي ادامه تحصيل به فيليپين رفت.
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
فيليپين در يك طرف و گرايشات راست و حكومتيها در تقابل با آنها صف ارايي كردند.
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 تﻼش مي
كردند و اين موجب كينه و خشم مزدوران حكومت نسبت به آنان شد ،تا اينكه در يك
فرصت كوتاه در  ٢٤دي ماه  ١٤) ١٣٦٠ژانويه  (١٩٨٢توانستند رفيق شاهرخ را با يك دوست ديگر كه براي كارهاي اداري
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.
رفيق شاهرخ بعد از رسيدن به مركز پزشكي در مانيل پايتخت فيليپين به دليل عمق جراحات وارده بر ارگانهاي داخلي
بدن جان خود را از دست مي دهد و دوست همراهش زنده مي ماند .رفيق شاهرخ ميثاقي اولين شهيد جنبش دانشجويي و
اولين قرباني سياست تروريستي رژيم در خارج از ايران است .يادش و نامش جاودان

شهداى فدايي در دى ماه

رفقا :مرتضى حاج شفيعيها  -حسين محموديان – محمد رضا )هرمز( احمدى  -يوسف
زركارى  -فاطمه حسن پور شيرجوپشت  -بهمن روحى آهنگراني  -مسرور فرهنگ  -حسن
نوروزى  -فاطمه )شمسى( نهانى – محمد رضا هدايتي – فرودوس آقا ابراهيميان  -حسين
علي پرورش  -شاهرخ ميثاقى )اولين شهيد جنبش دانشجويى خارج كشور(  -خدابخش
شالى  -سيروس قصيرى – فقير محمد )شفيع( زين الدينى  -فتح اﷲ كريمى  -خاطره
جﻼلى – حميد رضا بهرامي  -فرهاد دادور  -مجيد سيدي  -محمد سعيدي – عبدالصمد
بازماندگان  -منصور بنازاده  -عباس زاده  -پرويز شانگي پور – علي رضا )همايون( پريزاد
 مهري محمدي – احمد حيدري – بهمن )صالح( محسني تبريزي  -پروين بهداروند -معين اﷲ محسني  -مهدي وكيل محمدي )محمدزاده( – سيد قربان حسيني  -سعيد
اسداﷲ خاني  -حسين مكراني  -محمد كمالي و ....به دست دژخيمان شاه و خمينى در
مبارزه براى دموكراسى و سوسياليسم از سال  ١٣٥٠تاكنون به شهادت رسيدند.

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

ارگﺎن ﺳﺎزﻣﺎن چﺮيكهﺎي ﻓدايي خلق ايﺮان
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 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه
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