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متن سخنان مهدی سامع در اجﻼس سه روزه شورای ملی مقاومت ايران
شنبه  ٤مرداد  ١٣٩٩ـ  ٢٥ژوييه ٢٠٢٠
اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت ايران ،خانمها ،آقايان ،رفقا ،خواهران و برادران
از جانب خودم و از سوي رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،آغاز چهلمين سال حيات شوراي ملي مقاومت
ايران را به همه شما و به همه رزمندگان راه آزادي و عدالت و نيروهاي انقﻼب دمكراتيك مردم ايران شادباش مي گويم.
سي و نه سال از حيات شوراي ملي مفاومت كه به ابتكار همرزم مجاهد ،مسعود رجوي پايه گذاري شد مي گذرد .چهلمين
سال حيات اين شورا به عنوان پايدارترين و طوﻻني ترين ائتﻼف سياسي در تاريخ ايران ،همزمان است با آغاز قرن ١٥
خورشيدي .طي يك صد سال گذشته ،زنان و مردان آزاديخواه ميهن ما در مبارزه با ديكتاتوريهاي سلطنتي و ديني ،هزينه
هاي كﻼني پرداخته و البته دستاوردهاي گرانقدري نيز داشته اند.
از اين فرصت استفاده مي كنم و ياد و نام همه شهداي راه آزادي از انقﻼب مشروطه تا شهداي دهه  ٦٠و قيامهاي سالهاي
 ٩٦ ،٨٨و  ٩٨را گرامي مي دارم .با ستايش از مقاومت زندانيان سياسي و عقيدتي كه تحت شديدترين شكنجه ها و
رفتارهاي ضد انساني قرار دارند و اداي احترام به خانواده شهدا و زندانيان سياسي ،به همه آنها درود مي فرستم و براي
شان موفقيت و سرفرازي آرزو مي كنم.
دوستان عزيز
خيزش سترگ و پرتوان مردم ايران در هفته آخر آبان سال گدشته يك بار ديگر بر اين واقعيت مهر تاييد زد كه تضاد
اصلي مردم ايران با رژيم حاكم در تماميت آن است و اين تضاد آشتي ناپذير است.
اين نكته اصلي ترين عامل وحدت نيروها و شخصيتهاي تشكيل دهنده شوراي ملي مقاومت ا است .كه براي استقﻼل،
آزادي و حاكميت مردم مبارزه مي كنند و با رژيمهاي شيخ و شاه مرزبندي قاطع دارد .تمامي تﻼشهاي دشمنان داخلي و
خارجي مردم ايران و توطئه هاي وﻻيت ننگين خامنه اي عليه مقاومت سازمانبافته مردم ايران به خاطر همين مرزبندي
است .رفتارهاي نرم افزاري جمهوري اسﻼمي عليه شورا و مقاومت مردم ايران ،نشر دروغهاي گوناگون ،تزريق گفتمانهاي
انحرافي به درون نيروهاي مخالف نظام ،پخش روزانه انبوهي اراجيف سخيف عليه مقاومت ايران به خاطر پايداري و
پافشاري بر همين مرزبندي است.
حكومت جﻼدان و شيادان هميشه دروغ مي گويد .مساله مهم اما اين است كه برخي از كساني كه خود را در اپوزيسيون
تعريف مي كنند ،دروغهاي حكومت عليه شوراي ملي مقاومت و نيروها و شخصيتهاي تشكيل دهنده آن را ،آگاهانه و يا نا
آگاهانه تكرار مي كنند.
چپ ماركسيستي به عنوان يكي از سه تهديدي كه خامنه اي در روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت امسال از آن نام برد ،بايد
گفتمانهاي توليد شده از جانب نهادهاي امنيتي رژيم را به درستي درك كرده و آن را افشا كند .همانگونه كه ما چنين
كرده ايم.
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دستگاههاي امنيتي نظام ،در يك سلسله دروغهاي سخيف ،مناسبات دروني شورا را نشانه گرفته كه گويا اين مناسبات
دمكراتيك نيست .به عنوان نماينده يكي از نيروهاي عضو شورا گواهي مي دهم كه اعضاي اين شورا ضمن تعهد مشترك به
امر سرنگوني رژيم وﻻيت فقيه و مرزبندي با شاه و شيخ ،هيچ مانعي براي فعاليت مستقل ايدئولوؤيك ،سياسي و تشكيﻼتي
ديگر اعضاي شورا ايجاد نكرده و نمي كننده و به كثرتگرايي درون شورا متعهد و وفادار بوده و آن را به رسميت مي
شناسند.
دوستان عزيز
آن چه اكنون در ميهن ما مي گذرد ،انكشاف بحران و شرايط انقﻼبي است كه از سال  ١٣٨٨آغاز شد .خيزشهاي پردامنه
ي در دي ماه سال  ١٣٩٦كه به گفته يك كارگزار سياسي امنيتي رژيم در  ١٦٠شهر جريان داشته ،قيام آبان ماه سال
 ١٣٩٨كه بنا به اعتراف سركردگان سپاه و كارگزاران نظام در صدها شهر و در بيش از هزار نقطه جريان داشته ،اعتﻼي
شرايط انقﻼبي است كه تهيدستان شهرهاي كوچك و بزرگ را وارد عميق ترين مبارزه شرنوشت سازشان براي »كار ،نان،
آزادي« كرد .اين قيامها و نزديك به  ٢٠هزار حركت اعتراضي و جنبشهاي كارگران ،معلمان ،پرستاران ،دانشجويان،

جوانان ،زنان ،مليتها ،كاميونداران غارت شدگان ،اصناف و بازاريان طي ده سال گذشته ،نشان مي دهد كه مردم ايران رژيم
استبدادي مذهبي وﻻيت فقيه با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن را بر نمي تابند و خواستار سرنگوني اين نظام جهل
و جنايت و تحقق دمكراسي و عدالت و حكومت غير ديني هستند.
وظيفه خود مي دانم كه از همه زنان و مرداني كه در ايران و سراسر جهان براي تحقق اين امر مبارزه مي كنند و از
تﻼشهاي خانم مريم رجوي براي به رسميت شناساندن جهاني حق مردم ايران براي سرنگوني رژيم قدرداني كنم.
سپاسگزارم كه به من گوش كرديد.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh

به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
www.radiopishgam.com
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لبنان؛ سيستم حاکم در نقش چاشنی انفجاری
منصور امان
انفجار هولناك بيروت ،بيش از هر چه انفجار يك سيستم مخرب ،فاسد و فلج است كه از ايران تا سواحل مديترانه را در
چنگ خود دارد .در اين پهنه جغرافيايي ،ظُهور فاجعه هايي كه زندگي را بر بخش بزُرگي از جمعيت به جهنم بدل مي
سازد ،رويداد نادري نيست .چه ،فاجعه اُلگويي است كه مناسبات سياسي و اجتماعي آن را تكرار مي كند.
سيستمي فاقد مشروعيت
علت انبار نزديك به  ٣تُن ماده انفجاري در بندر بيروت و چگونگي انفجار آن هنوز در ابهام است .اما پرسشها در اين باره در
مقايسه با مساله عوامل زيربنايي حادثه ،گمانه زني را امري حاشيه اي و حتي گُمراه كننده جلوه مي دهد .فاكت اين است
كه يك بمب ساعتي زير بيروت و دو ميليون  ٤٠٠هزار ساكنان آن تيك تاك مي كرده است و ساختار حاكم يا از آن بي
اطﻼع بوده ،يا با ساده گيري از كنار آن گذشته و يا خود متولي آن بوده .هر يك از اين سه حالت براي اثبات اينكه ساختار
حاكم فاقد مشروعيت حاكميتي است ،بسنده مي كند .سيستم حاكم براي دو ميليون و چهار صد هزار ساكن بيروت فقط
اسقاط و ورشكستگي به ارمغان نياورده ،بلكه در نقش چاشني انفجاري بمبي عمل كرده كه هيچ پنجره و روبناي خانه اي
را در اين شهر سالم باقي نگذاشته و نزديك به نيم ميليون نفر را از داشتن هر سر پناهي محروم كرده است .در سايه نظم
فاسد طايفه اي – فرقه اي" ،پاريس خاورميانه" مدتهاست كه هر گونه نسبتي با اين قياس را از دست داده و اينك بر
سينه تابلوي "منطقه فاجعه" را حمل مي كند.
هويت اين سيستم فاسد آشكار است و در لبنان همه آن را مي شناسند :يك طبقه برتر كه از سياستمداران وابسته به
خانواده هاي مافيايي و افراد تحت حمايت آنها ،جنگ ساﻻران ،باندهاي مسلح نيابتي و مديران ارشد دولتي تركيب شده
است .آقاي "جبران جرجي باسيل" ،رهبر "جنبش آزاد ميهني" ،قوي ترين بلوك مسيحي ،يك از پدرخوانده هاي اين
سيستم است .او از وزارت راه و انرژي تا خارجه را در دولتهاي مختلف را دوره كرده است .ژنرال ميشل عون ،جنگ ساﻻر
پيشين و رييس جمهوري كنوني لبنان ،پدر همسر اوست و به لُطف پشتيباني و فشار دامادش به اين پست رسيده است.
"جنبش آزاد ميهني" و به بيان دقيق تر آقاي باسيل ،تاسيسات و سيستم برق رساني لبنان را در دست دارد و بايد افزود
كه لبنان گران ترين نرخ هزينه برق در كشورهاي منطقه را داراست.
يك چهره ديگر نظم حاكم ،خانواده "حريري" است كه از طريق ساخت و ساز و خريد و فروش امﻼك ميليارد شده است.
فعاليت اين خانواده پرنُفوذ سني مذهب در سياست ،كسب قراردادهاي پرسود دولتي و خُصوصي را با خود به همراه داشته
است؛ امتيازي كه در يك كشور با سابقه جنگهاي ويرانگر داخلي ،خارجي ،تروريسم و ويراني ناشي از آنها براي يك بساز و
بفروش ارزشي برابر امتياز چاپ پول دارد .عربستان سعودي ،جايي كه مركز كارتل اقتصادي اين خانواده مستقر است ،بر
رويكرد و هدفگيري جريان سياسي آنها به نام "حزب مستقل" تاثير غالب دارد.
حزب اﷲ ،سيماي رژيم شكست خورده
اما مهمترين سيماي شناخته شده رژيم شكست خورده لبنان ،باند شبه نظامي حزب اﷲ است؛ يك گروه نيابتي جنگ
ساﻻر كه داراي نُفوذ تعيين كننده اي در اين كشور است .بدون حزب اﷲ هيچ دولتي نمي تواند بر سر كار بيايد ،مهمترين
گذرگاههاي زميني ،دريايي و هوايي را كنترل مي كند و نوار مهم مرزي با اسراييل را در اشغال خود دارد.
حزب اﷲ نه فقط از سوي يك دولت خارجي تشكيل شده ،بلكه براي حفظ موجوديت خود نيز وابسته مطلق به آن است.
اين رابطه فساد برانگيز ،باند مسلح حزب اﷲ را به ابزاري براي پيشبرد و تامين خواسته ها و هدفهايي بدل ساخته كه از
سوي يك مركز بيگانه تدوين و ديكته مي شود و خواسته ها و منافع مردم لبنان در آن جايي ندارد .در سايه پمپاژ مالي و
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نظامي حزب اﷲ توسط رژيم وﻻيت فقيه ،اين جريان به نيروي اصلي مسلح در كشور تبديل شده است .توازن ياد شده به
گُروه نيابتي امكان داده خواسته هايش را بر كشور ديكته كند.
جنگي كه اين جريان در سال  ٢٠٠٦بر مردم لبنان تحميل كرد ،نماد وابستگي خارجي آن و آثار و پيامدهاي مخربش
است .بازتاب اجتماعي اين جنگ چندان سهمگين و صف بندي عليه حزب اﷲ آنچنان گُسترده و روشن بود كه سركرده
آن ،آقاي حسن نصراﷲ ،را ناچار كرد در نقش نادم و پشيمان در تلويزيون ظاهر شده و پوزش بطلبد كه اگر مي دانست
اسير كردن دو سرباز اسراييلي به چنين جنگي ختم مي شود ،دست به آن نمي زد .اعتراف آقاي نصراﷲ آشكار كرد كه اين
جريان و اربابانش در تصميمگيريهاي خود مردم لبنان را به هيچ وجه به حساب نمي آورند و براي آنها آثار احتمالي
اقدامات شان بر زندگي جامعه بي تفاوت است.
تكامل اجتماعي از دل مبارزه
شرايط جنگي و از هم گُسيختگي در لبنان اما با اين اعتراف پايان نيافت .امروز حزب اﷲ دامنه آتش افروزي خود را به
سوريه گُسترش داده و به كشور همسايه لشكر كشيده تا در نقش دستيار آقاي بشار اسد "بهار عربي" را به خون بكشد،
اين كشور را به صحنه جنگ ويرانگر نيابتي بدل سازد و پاي كارفرمايش را در سوريه سفت كند .حزب اﷲ براي ورود به
اين جنگ نه از جانب دولت ،نه از پارلمان و نه از جامعه وكالت دارد و اين در حالي است كه منابع و منافع لبنان را خرج
آن مي كند كه تنها بخشي از آن هزينه اجتماعي و اقتصادي كﻼن ميزباني از نزديك به يك ميليون آواره سوري است كه
به لبنان پناه آورده اند .اين همان وضعيتي است كه معترضان به گروگان گرفتن لبنان توسط حزب اﷲ مي نامند.
در اين ميان بدهي خارجي لبنان به  ٨٠ميليارد دﻻر رسيده است كه برابر ١٧٠درصد توليد ناخالص ملي كشور است .به
گزارش فايننشيال تايمز٧٠ ،درصد داراييهاي سيستم بانكي به دولت فاسد و ورشكسته آقاي حسن دياب ،متحد حزب اﷲ،
وام داده شده كه در ماه ميﻼدي آوريل سال جاري )فروردين  (٩٩ديگر قادر به پرداخت اقساط ديون خود نبود .يك تاثير
كمبود بودجه و منابع خود را در سقوط ارزش پول ملي به نمايش مي گذارد .در حاليكه ارزش رسمي لير لبنان در برابر
دﻻر آمريكا  ١٥٠٠به  ١اعﻼم مي شود ،نرخ واقعي  ١٠هزار به  ١است .اين چرخه معيوب در ادامه راه خود مستقيم به
جيب و سفره مردم مي رسد و مخارج آنها را به واسطه تورم پرداخت ناپذير مي كند و در همان حال نرخ بيكاري را نيز به
٣٥درصد افزايش داده است .از اين رو شگفت آور نيست كه امروز نزديك به نيمي از جمعيت هفت ميليوني لُبنان زير خط
فقر زندگي مي كند ،اين در حالي است كه طبقه يك درصدي ،درآمد خالصي برابر با نيمي از جامعه را به جيب مي زند.
اعتراضات توده اي كه در نُقاط مختلف لبنان در پاييز سال گذشته آغاز شد ،واكُنش اجتماعي به اين بي عدالتي ،فشار
روزافزون اقتصادي و محدود شدن دايره كار و زيست بود .فساد و ناكارايي سنتي دولت و دواير اجرايي كه اكنون با يك
جنگ خارجي كمرشكن نيز تركيب شده بود ،تاثير خود را بر منابع كشور به شدن برجا مي گذاشت و طبقه حاكم راه ساده
تري از انتقال فشار به جامعه و دوشيدن آن در سر نداشت .خيزشها را افزايش ماليات بنزين و تنباكو و وضع ماليات جديد
بر ارتباط اينترنتي جرقه زد ،اما آنچه كه معترضان به سرعت به سمت آن يورش بردند ،سيستم حاكم بود؛ نظمي كه از
تامين بديهي ترين خدمات عمومي مانند آتش نشاني ناتوان بود و بازسازي ويرانه هاي جنگ و جلوگيري از اسقاط زير
ساختارهاي موجود را در زمره وظايفش نمي دانست .توده ها گذشته از وابستگي قومي و مذهبي متحد شدند و نظام طايفه
اي را پشت سر گذاشتند تا لبنان را به كشور خودشان بدل كنند؛ جايي براي زندگي و نه جنگ و مرگ تدريجي! قيام
كنندگان لبناني چونان معترضان عراقي ،مناسبات اجتماعي متفرق و قُطب بندي شده را تكامل مي بخشند و گُفتمان
هويت طايفه اي و فرقه اي را كنار مي زنند تا پرچم شان نيازهاي سياسي و اقتصادي مشترك اكثريت جامعه باشد.
پرسش آينده طرح شده است
انفجار  ٢٠٢٠بيروت محصول همان مناسباتي است كه جنگ  ٢٠٠٦را ممكن كرد و از پيش براي ارتكاب فاجعه هاي ملي
و انساني برنامه ريزي شده است .نظام سهميه بندي طايفه اي در عمل نظام سكتهايي است كه هر يك فقط خود را در
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برابر قلمرو خويش و شبكه هاي شان مسوول مي شناسد و از اين رو تامين منافع سكت خودي را حتي اگر به زيان ديگر
سكتها تمام شود ،مجاز مي داند .حكمراني در اين قالب به ويژه هنگامي كه بازيگران خارجي هم در زمين حاضرند و يكي
از نقش آفرينان اصلي در اساس از جاي ديگري دستور مي گيرد ،در حقيقت يك سلطه مخرب است كه در اشكال گوناگون
به رخ جامعه لبنان كشيده مي شود .آنچه كه پس از فرو نشستن دود و آتش انفجار بي پيرايه تر از هر هنگام به چشم
همگان ظاهر گرديده ،همين واقعيت است كه امروز پرسشهاي مهمي در مورد آينده را نيز در برابر لبنان و مردم اين كشور
گذاشته است كه جملگي آنها بي واسطه از داﻻن سووال پيرامون قُدرت سياسي گذر مي كند.
پرسش فوري مسائلي همچون بازسازي ،جبران خرابيها ،تامين كاﻻهاي اساسي ،رسيدگي به بي خانمان شده ها ،راه اندازي
سيستم بهداشت و درمان )به ويژه با نگاه به اپيدمي ويروس كُرونا( ،تشكيل كميته تحقيق مستقل و با نظارت بين المللي و
جز آن را دربر مي گيرد .پرسش پس از اين ،تصفيه حساب با نظام طايفه اي فرقه اي به مثابه سرچشمه فجايعي است كه
به صورت دائمي بر سر لُبنان نازل مي شود .با انتخابات جديد ،ترفندي كه طبقه حاكم براي تضمين سلطه خود پيشنهاد
مي كند ،اين مهم دست يافتني نيست .آنچه كه بايد تعيين تكليف قطعي بشود ،نه اين يا آن فرد و دسته ،بلكه نظم
مخرب ،سكتاريستي و ناكاراي حاكم است .يك نهاد برآمده از مردم لُبنان ،مي تواند در اين باره تصميم بگيرد .تنها
انتخاباتي كه مي تواند به گونه واقعي راه حلي براي بن بست كنوني باشد ،انتخابات براي تشكيل مجلس مووسسان است.
به همين گونه "اصﻼحات" به سبك فرانسه و بانك جهاني نيز چاره مشكﻼت لُبنان نيست ،بلكه ادامه شرايط حاضر در
شكل ديگر است .به همان اندازه كه رفُرمهاي پيشنهادي آنها در پهنه قُدرت سياسي آرايشي و كم عمق است" ،اصﻼحاتي"
كه در پهنه اقتصادي در برنامه عمل خود دارند  -تا آنجا كه به سطح زندگي و كار جامعه برمي گردد  -عميق و بنيادي
است .برنامه آنها يك قالب شناخته شده سرمايه داري نوليبرال است كه به ويژه كشورهايي كه توانايي پرداخت قرضهاي
خارجي خود را ندارند ،در حصار آن جاي داده مي شوند .با اُلگوي ثابت اين نوع رفُرم ،كاهش مخارج دولت از طريق
خُصوصي سازي خدمات عمومي ،كاهش ماليات طبقه مرفه و افزايش مالياتهاي غيرمستقيم ،مقررات زدايي از بازار كار،
حذف بيمه همگاني ،كاهش حقوق بازنشستگي ،حراج دارييهاي همگاني به سود سرمايه گذاران و جز آن همه آشنا هستند.
مفهوم چنين جراحي براي مردم لُبنان كه بدون آن نيز دهه هاست كه بدون برخورداري از پشتيباني دولت و امكانات
عمومي روزگار سختي را سپري مي كنند ،بهبود نيست و حتي زندگي را بر آنها سخت تر خواهد كرد.
برآمد
انفجار بمبي در بندر استراتژيك بيروت كه گفته مي شود قُدرت تخريبي آن معادل يك دهم بمب اتُمي هيروشيما بوده،
حتي براي آن دسته اندك در لبنان كه آثار ناگوار سيستم طايفه اي فرقه اي و حاكميت باندهاي مسلح برايشان چندان
ملموس نبود يا با آن مدارا مي كردند ،روشن ساخت كه اين مناسبات فقط در اشكال زشت فساد و ناكارايي در زندگي آنها
پديدار نمي شود ،بلكه مي تواند فاجعه را نيز ميهمان آنها كند ،تكه شيشه اي شود و تن آنها را بدرد ،خانه هايشان را ويران
كند و دوستان و اعضاي خانواده شان را بكُشد.
هنگامي كه غُبار انفجار فرو بنشيند ،كُشته ها به خاك سپرده شوند و خيابان و كوچه روفته شود ،آثار ديرپاي فاجعه شروع
به پديدار شدن مي كند و درد و رنج مردم لبنان تازه شروع خواهد شد .آنها اما قصد كرده اند كه نُقطه پايان بر اين كابوس
دائمي بگذارند .سيل جاري توده اين را مي گويد.
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کليد روحانی برای خالی کردن صندوق ذخيره مردم
زينت ميرهاشمي
خبر به اصطﻼح خوش حسن روحاني با عنوان طرح »گشايش اقتصادي« كه در ميان باندهاي حكومتي به كشاكشي بر سر
ابهامات و آينده آن دامن زد در ميان مردم انعكاس مثبت نداشت .واكنشهاي مردمي در رسانه ها و واقعيت كسب و كار
مردم ،هدف اصلي تبليغات روحاني ،يعني ايجاد اميد و اعتماد به حكومت را زير سوال برده است.
اعتراضهاي گسترده نيروهاي كار ،از جمله اعتصاب بيش از دو ماه كارگران نيشكر هفت تپه ،اعتصاب كارگران پاﻻيشگاهها
و تاسيسات نفت و گاز و صنايع پتروشيمي تا اعتراضهاي فرهنگيان ،بازنشستگان و ديگر اقشار مردم ،وضعيت فاجعه بار
كسب و كار و معيشت مردم و عميق تر شدن استثمار ،بي عدالتي و تبعيض را نشان مي دهد .لذا نيروهاي كار هيچ
اعتمادي به طرحها و حرفهاي بزك كرده ،تكراري و دروغهاي خامنه اي و حسن روحاني ندارند.
اعﻼم طرح »گشايش اقتصادي« را به عنوان خبر خوش ،از چند منظر مي توان نگاه كرد .براي درك چيستي اين طرح و
هدفهاي آن در نجات اقتصاد ورشكسته و بحراني كشور مي توان به جدلهاي باندهاي حكومتي اشاره كرد.
روحاني اعﻼم كرد كه طرح »گشايش اقتصادي« را در روز  ٢٠مرداد ،به جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه
داده است .بعد از آن گفت كه بسته پيشنهادي اش در صورت توافق سران دو قوه ديگر به اجرا درخواهد آمد .ساخت نهاد
شوراي هماهنگي اقتصادي و قانونگذاري در آن ،به خودي خود وضعيت آشفته و بحراني ساختارهاي قانونگذاري رژيم را
نشان مي دهد .اين نهاد ،تاكيدي چند باره بر نقش نمايشي مجلس ارتجاع به عنوان قوه قانونگذار در ساختار رژيم وﻻيت
فقيه است.
دروغ به عنوان كليدواژه روحاني در توجيه اين طرح مانند همه كارنامه اش به چشم مي خورد .روحاني كه اين طرح را سند
افتخار دولتش اعﻼم كرده ،در مورد آمار واردات و صادرات غير نفتي ،كاهش اتكا به نفت دروغ مي گويد .آمار وي در رابطه
با رشد اقتصادي در مقايسه با داده هاي آماري ديگر پايوران رژيم خﻼف آن را ثابت مي كند .در گزارش رئيس مركز آمار،
آمده است » :نرخ رشد اقتصادي سال  ١٣٩٨منفي  ٧درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز منفي  ٦درصد بوده است«.
)نود اقتصادي  ٢٩مرداد .(٩٩
روحاني كه اتكاي دولتش به نفت در سال  ٩٩را فقط  ١٠درصد بودجه كشور اعﻼم مي كند ،محور اصلي طرح »گشايش
اقتصادي« را بر باﻻ بردن سقف سلَف فروشي نفت با اوراق مشاركت نفتي به عنوان يك راه حل ممكن براي جذب نقدينگي
و جبران كسري بودجه بنا كرده است .روحاني در توضيح طرح اش به عدم اتكا به ماليات به عنوان يك راه حل كه به مردم
سخت مي گذرد اشاره مي كند .در حالي كه گرفتن ماليات از هلدينگهاي زير مجموعه نهاد وﻻيت فقيه ،سپاه پاسداران و
بخش اقتصاد زير زميني و غير شفاف كه به قبيله حكومت وصل مي شوند نه فقط هيچ فشاري به مردم وارد نمي كند،
بلكه مي تواند به ميزان زياد بودجه را از نظر درآمد و هزينه متوازن كند .اما اين هلدينگها ماليات نمي پردازند و كارگران و
بخش اقتصاد خرد بدون داشتن روابط با باﻻ بايد ماليات بپردازند .حسن روحاني و هيچ نهاد ديگري زورشان به گرفتن
ماليات و شفاف شدن دفتر خامنه اي كه »حداقل شامل  ٨معاونت و  ٧دفتر ويژه و تعدادي موسسه انتشاراتي و رسانه اي«
است و نهادهاي ديگر تحت كنترل ولي فقيه نمي رسد.
احمد توكلي ،عضو مجمع تشخيص مصلحت روز يكشنبه  ٢٦مرداد گفت»:طرح شفافيت دفتر رهبر جمهوري اسﻼمي را
ارائه داده است ولي از آن استقبال نشده است) «.اعتماد ٢٦مرداد(
بر اساس گزارش سازمان امور مالياتي »حجم اقتصاد زيرزميني در ايران در سال  ،٩٦بيش از  ٥٥٨هزار ميليارد تومان بوده
است .رقمي كه سهمي حدود  ٣٧,٧درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد ) .«.فارس ٦ ،مرداد (٩٩
مي توان حدس زد با توجه به ساختار فاسد و تاريكخانه نهادهاي قبليه اي و فاميلي حكومت ،اين بخش كه دقيقا جايگاه
امني دارند ،بر شمارشان هر روز افزوده شود .نگراني روحاني از »سخت« شدن شرايط بر اين بخش كه يك سوم اقتصاد
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ايران را تسكيل مي دهد است و نه سخت شدن زندگي مردم .او تا كنون هنر خود را در دست درازي به جيب مردم و
سفره هاي بي رمق آنها نشان داده است اما دستش را براي جبران كسري بودجه به جيب دانه درشتها دراز نكرده است.
بسته اقتصادي روحاني قبل از اين كه رونمايي شود سر و صداي زيادي در ميان مجلس نشينان و نظريه پردازان رژيم به
وجود آورده است .اعتراض مجلس نشينان به اين است كه چرا اين طرح به مجلس براي بحث نيامده و به نهاد شوراي
هماهنگي اقتصاد مراجعه شده و چرا رئيس مجلس به نقش اين نهاد توجه نكرده است.
اعتراض ديگر مجلس نشينان به اين طرح اين است كه چرا روحاني و باند او دولت آينده را بدهكار مي كنند؟ دلواپساني كه
براي گزينش رياست جمهوري سال  ١٤٠٠نقشه دارند ،نگرانند كه در آينده چطور بدهكاري دولت فعلي را بپردازند و چه
بسا كه نفر بعدي هم همين طرح را داشته باشد .همانطور كه احمدي نژاد هم قبﻼ چنين طرحي را داشت .گرفتن پول از
خريداران نفت و رفتن پول آن به جيب حسن روحاني مشخص است اما بازگشت پول نفت به خريدران اوراق نفتي مشخص
نيست.
رئيس كل بانك مركزي از فروش اوراق نفتي به عنوان يك شيوه مديريت در كشورهاي ديگر براي »هموار سازي هزينه
هاي دولت و كاهش نوسانات اقتصاد كﻼن« دفاع مي كند .پرواضح است كه وضعيت رژيم با كشورهاي ديگري كه از اين
شيوه ها استفاده مي كنند ،متفاوت است.
رئيس كل بانك مركزي فروش اين اوراق را »تامين مالي سالم« براي كسري بودجه دولت مي داند .از چهار راه حلي كه
حسن روحاني براي مديريت نقدينگي و كسري بودجه بر مي شمارد دو مورد آن به طور مستقيم به ضرر اقشار پايين
جامعه و طبقه كارگر است.
چهار راه حل عبارت است از »كاهش هزينه ها ،افزايش درآمدهاي مالياتي ،فروش سهام و اموال دولت ،انتشار اوراق بدهي
يا پيش فروش كاﻻهايي نظير نفت« .از اين چهار مورد ،حراج و واگذاري ثروت كشور و پيش فروش نفت تا كنون و در هر
سال عملي شده است .اگر امسال اين موضوع به يك جنجال تبديل شده ميزان اين پيش فروش و مشتريان آن است .اگر
قبﻼ اين اوراق هر ساله در بازار بورس به پاﻻيشگاهها فروخته مي شد امسال مردم هم مي توانند خريدار آن باشند.
تفاوت پيش فروش نفت هر ساله با طرح جديد ،ورود به بازار بورس است .روحاني قصد دارد مردم بيشتري را وارد بازي
خطرناك بورس بكند .يك بار با سهام عدالت ،حاﻻ با فروش نفت .بازاري كه بسياري آن را كازينو مي دانند كه رشد حبابي
مي كند و چشم انداز آن تركيدن حباب است .از طرف ديگر اين نوع فروش نفت ،سقفي باﻻي سر مردم و ناني در سفره
شان به وجود نمي آورد .كساني وارد اين قمار مي شوند كه پولي براي خريد آن دارند.
بر اساس طرح روحاني قيمت پايه هر بشكه نفت ٩٤٤هزار و ٦٢٢تومان و حداقل خريد براي هر نفر در عرضه اوليه يك
بشكه و حداكثر  ٢٠هزار بشكه است) .خبربان  ٢٤مرداد(
بر اساس طرح »گشايش اقتصادي« به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس» ،قرار است  ٢٠٠ميليون بشكه نفت در
طول چند مرحله به ارزش  ١٦٠هزار ميليارد تومان به مردم فروخته شود و دولت در مجموع  ٨٠هزار ميليارد تومان سود
بابت آن به مردم بدهد) «.فارس ،يكشنبه  ٢٦مرداد(
طرح روحاني كه مورد مخالفت مجلس ارتجاع قرار گرفته است ،حتا اگر براي اجراي آن رضايت خامنه اي هم جلب شود،
نه تنها هيچ مشكلي از حجم نقدينگي و عدم اعتماد مردم به سرمايه گذاري را حل نمي كند بلكه هيچ گشايش اقتصادي
هم به همراه نخواهد داشت.
روحاني چه در زمينه برداشتن سوبسيدها از بنزين و باﻻبردن قيمت آن و چه پيش فروش كردن نفت به مردم در حقيقت
مسير احمدي نژد )حذف سوبسيدها( را تكميل كرده است.
بدون شك بحران اقتصادي موجود كه با تحريمها تشديد شده است ،محصول ساختار حكومت است .فشار پر هزينه
اقتصادي به مردم همره با سركوب در داخل و توليد تنش و بحران در خارج از مرزها تدبيري براي حفظ خيمه نظام است.
اما شواهد و به ويژه باورمند بودن مردم به تغيير و سرنگوني ،خوابهاي پايوران نظام براي ادامه حيات را به شدت آشفته
كرده است.
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زنان در مسير رهايی )مرداد (٩٩
اسد طاهري

هفت زن متقاضي مقامهاي ارشد كليسا شدند
هفت زن اعﻼم كردند كه نامزد انتصاب در پستهايي شده اند كه تاكنون در ساختار كليساي كاتوليك در انحصار مردان بوده
است؛ مقامهايي همچون دياكون ،اسقف ،سفير پاپ ،كشيش منطقه و واعظ.
گمان مي رود اين درخواست آشفتگيهايي را در كليساي كاتوليك در پي داشته باشد و ممكن است اصﻼحاتي را در اين
ساختار مذهبي جرقه بزند.
در ميان اين هفت نفر ،نام "لوآن روشر" ،يك زن تراجنسي ،نيز ديده مي شود كه براي مقام دياكون نامزد شده است .او
مي گويد" :زنان نيز به همان اندازه مردان كاريزما دارند و اكنون زمان آن رسيده تا به زنان نيز در كليساي كاتوليك حق
برابر داده شود و صداي زنان شنيده
شود".
اين زنان مي دانند كه راه سختي را در
پيش گرفته اند .آنها به اين موضوع
اشاره دارند كه سكوت زنان در
كليساي كاتوليك قرنهاست ادامه دارد.
آنها مي گويند با زنان زيادي گفتگو
كرده اند كه از ترس از دست دادن
شغلهاي كوچكي همچون تدريس كه
به لطف كليساي كاتوليك دارند،
حاضر به طرح چنين تقاضاهايي
نيستند.
آغازگر اين حركت زني به نام آن "سوپا" است .او پيش از اين در  ٢٥ماه مه اعﻼم كرده بود كه متقاضي انتصاب در پست
اسقف اعظم شهر ليون فرانسه است.
"فيليپ بربرن" ،اسقف اعظم كليساي كاتوليك شهر ليون ،سال گذشته در پي اتهامات سكوت و مخفي كردن يك پرونده
كودك آزاري كشيشان در اين شهر محاكمه شد .او در اين رابطه مجبور شد از مقام خود كناره گيري كند.
خانم سوپا اين درخواست خود را يك اقدام نمادين براي "برانگيختن آگاهي درباره نامرئي بودن زنان در كليساي كاتوليك"
توصيف كرده است.
قتلي كه تركيه پدرساﻻر را تكان داد
قتل "پينار گولتكين" ،دختر دانشجوي  ٢٧ساله
اهل "موغﻼي" تركيه به دست دوست پسرش،
جامعه تركيه را تكان داد و به اعتراضات خياباني
و واكنش در شبكه هاي اجتماعي انجاميد.
معترضان مي گويند قتلهاي پرشمار زنان در
سالهاي اخير در تركيه نتيجه روندهايي است كه
از سوي نهادهاي مذهبي و دولتي پيش برده مي
شود.
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پينار گلتكين از روز  ١٦ژوئيه ٢٦ /تيرماه ناپديد شده بود و خبر پيدا شدن جسد او در روز  ٢١ژوئيه ٣١ /تير ماه تيتر يك
رسانه هاي تركيه شد .همزمان با انتشار اين خبر جمعي از فعاﻻن زنان در اعتراض به اين زن كشي در چند شهر با شعار
"ساكت نخواهيم ماند" به خيابان آمدند كه با دخالت پليس ،تجمعات آنها به خشونت كشيده شد.
منابع خبري در تركيه از بازداشت دهها تن از معترضان در ازمير و استانبول خبر داده اند.
جسد گولتكين  ٢٧ساله در حالي پيدا شد كه سوخته و زير بتون دفن شده بود .دوست پسر سابقش به قتل او اعتراف
كرده و گفته انگيزه قتل "حسادت" بوده است.
آمار زن كشي در تركيه مانند بسياري ديگر از نقاط جهان بسيار باﻻست و نشان از خشونت سيستماتيكي دارد كه
پدرساﻻري در متن جامعه و برفراز آن ،به ويژه در ذهنيت عثمانيستي حزب حاكم بر زنان اعمال مي شود.
تظاهرات معترضان لهستاني عليه تصميم دولت براي خروج از يك پيمان اروپايي
نزديك به دو هزار نفر در ورشو ،پايتخت لهستان ،در اعتراض به مخالفت دولت محافظه كار و ناسيوناليست اين كشور با
يك پيمان بين الملليِ ضد خشونت عليه زنان دست به تظاهرات زدند
اين پيمان كه "كنوانسيون استانبول" نام دارد ،سال  ٢٠١١ميﻼدي در جريان نشست شوراي اروپا در تركيه به امضا رسيد.
كنوانسيون استانبول كه مقامهاي
لهستان اينك به مخالفت با آن
پرداخته اند ،نخستين ابزار فراملي با
قابليت وضع قوانيني الزام آور از
حيث حقوقي است كه با هدف
جلوگيري از خشونت عليه زنان و
مبارزه با هرگونه برخورد خشونت
آميز با منشا جنسيتي از سوي نهاد
قانونگذار اتحاديه اروپا به تصويب
رسيده است.
مقامات لهستان به تازگي اعﻼم كرده اند كه مخالف اين پيمان اروپايي هستند .يك مقام دولتي در ورشو ضمن تاكيد بر رد
كنوانسيون استانبول از سوي كشورش آنرا مغاير با مفاد و ارزشهاي قانون اساسي توصيف كرد.
مخالفت ورشو با اين پيمان حقوق بشري در حالي اعﻼم مي شود كه لهستان پيشتر در سال  ٢٠١٢اين پيمان را امضا كرده
است .كنوانسيون استانبول سه سال بعد در سال  ٢٠١٥در دولت ميانه رو پيشين حاكم بر لهستان به تصويب رسيده بود.
طي شش ماه اخير  ٤٨٩زن مكزيكي قرباني خشونت شدند
بر اساس گزارش دبيرخانه وزارت امنيت
اجتماعي مكزيك طي شش ماه اخير در
 ٤٨٩زن مكزيكي قرباني خشونت شده اند.
اين قتلها در بازه زماني ژانويه تا ژوئن سال
جاري روي داده است.
نهادهاي متعدد جامعه مدني به علت افزايش
اخير موارد خشونت عليه زنان در مقابل كاخ
ملي در مكزيكوسيتي پايتخت اين كشور
دست به تظاهرات زده اند.
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آنها با حمل پﻼكاردهايي با مضمون "اگر راه حلي نيست ،با ايستادگي ادامه خواهيم داد" و "چه عدالت نازلي" به خشونت
عليه زنان واكنش نشان دادند.
گفتني است ،مكزيك در بين كشورهاي آمريكاي ﻻتين دارنده بيشترين موارد خشونت عليه زنان است.
جهنم دختر بچه اي كه در  ١٣سالگي مجبور به ازدواج شد
دختر نوجوان قرباني كودك همسري در مشهد به دنبال رانده شدن از خانه توسط همسرش به پليس مراجعه و روايت
زندگي اش را بازگو كرد.
به گفته اين كودك كه در  ١٣سالگي تن به ازدواج اجباري با
مردي  ٢٧ساله داده ،وي به دليل سووظنهايي كه همسرش از
ازدواج اول در ذهن داشته ،به صورت مداوم و به بهانه هاي
مختلف مورد توهين ،تحقير و ضرب و شتم و اعمال
محدوديتهايي چون حبس در خانه قرار گرفته و طي اين سه
سال انواع خشونتهاي خانگي را از جانب همسرش تجربه كرده
است.
اين دختر نوجوان پس از جدايي پدر معتاد و ازدواج دوباره مادر ،به مادربزرگش سپرده مي شود .او ادامه مي دهد:
"مادربزرگم از سر دلسوزي من و برادرم را به خانه اش برد اما ديگر نمي توانستيم به مدرسه برويم يا درخواست خريد
پوشاك يا خوراكي داشته باشيم .با وجود اين ،فرزندان بزرگ و نوه هاي مادربزرگم نيز در كنار او زندگي مي كردند و
مادربزرگم كه صﻼح نمي دانست ما هم در كنار آنها باشيم ،مرا در  ١٣سالگي به مردي شوهر داد كه  ٢٧سال داشت و
همسرش را طﻼق داده بود".
وي مي گويد" :همسرم با اين ادعا كه من نازا هستم كتكم مي زد و مي گفت من نان اضافه ندارم كه به يك زن نازا بدهم،
در حالي كه من فقط  ١٧سال دارم و پزشك نيز مي گويد اين شرايط در بسياري از زناني كه در سن پايين ازدواج مي
كنند ،طبيعي است .به دليل اين كه هيچ پشتيباني نداشتم همواره در برابر تهمتهاي همسرم سكوت كردم تا اين كه اين
بار نه تنها به شدت كتكم زد و سر و صورتم را كبود كرد ،بلكه مرا از خانه بيرون انداخت".
زنان مهاجر افغانستاني؛ در منگنه قوانين زن ستيز رژيم ايران
زنان و دختران افغانستاني ساكن ايران از حق
دستيابي به امكانات پزشكي محروم اند و اين
امر باعث شده تا تعداد زايمانها در منزل كه
مي تواند خطرات زيادي براي مادر و فرزند
داشته باشد صورت گيرد .خانواده هاي
افغانستاني به علت هزينه سه ميليون توماني
زايمان در بيمارستان قادر به پرداخت آن
نبوده و از اين رو نمي توانند از خدمات
بيمارستاني بهره مند شوند.
زنان و دختران افغانستاني كه آسيب پذيرترين
بخش جامعه مهاجر و پناهجوي افغانستاني در ايران هستند ،در برنامه هاي وزارت بهداشت جايي ندارند و به مطالبات و
خواسته هاي آنان توجه نمي شود .همين زنان كه بخش فرودست جامعه مهاجر و پناهجو مي باشند ،به علت برخوردار
نبودن و دسترسي نداشتن كافي به آموزش و روشهاي پيشگيري از بارداري و همچنين برخي ويژگيهاي فرهنگي يا از
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حاملگي جلوگيري نكرده يا جديت ﻻزم را به خرج نمي دهند .از اين رو رشد جمعيت در بين افغانستانيهاي ساكن در ايران
باﻻتر از ميانگين رشد جمعيت ايران است.
جنبه ديگري از چالشهاي دختران و زنان افغانستاني ساكن ايران نداشتن امنيت اجتماعي است ،در تحقيقي كه چهار سال
پيش در سال  ١٣٩٥در ايران انجام گرفت ،نزديك ٥١درصد از زنان مورد پژوهش گفتند كه احساس امنيت نمي كنند و
بارها به علت افغانستاني بودن از جانب شهروندان ايراني در كوچه و خيابان از طرف صاحب كار ،صاحب خانه و همسايه
مورد تحقير ،توهين ،اذيت و آزار كﻼمي قرار گرفته اند.
روشن است كه زنان و دختران افغانستاني به ويژه آنان كه شرايط قانوني ندارند ،بيشتر از ساير پناهجويان و مهاجرين
افغانستاني مورد تبعيضهاي گسترده ساختاري قرار مي گيرند .اين امر در برگيرنده ﻻيه ديگري از نقض حقوق انساني زنان
و دختران افغانستاني به دﻻيل جنسي -جنسيتي در حوزه خصوص و عمومي است كه موقعيت آنها را بسيار آسيب پذير
مي كند.
محكوميت پنج زن فعال در شبكه هاي اجتماعي در مصر
دادگاهي در مصر پنج زن جوان را به دليل به اشتراك گذاشتن "ويديوهاي منافي عفت" در شبكه اجتماعي "تيك تاك"
به دو سال زندان محكوم كرد .اين زنان كه نام همگي آنها
اعﻼم نشده است ،به پرداخت  ١٩هزار دﻻر جريمه هم
محكوم شده اند.
اين اولين احكام حبسي است كه دادگاه مصر در راستاي
طرح مقابله با افراد تاثيرگذار در شبكه هاي اجتماعي
صادر مي كند .مقامهاي مصر به تازگي بازداشتهايي را
شروع كرده اند كه هدف اصلي اش زناني است كه در
شبكه اجتماعي تيك تاك پرطرفدارند.
در واكنش به اين احكام ،فعاﻻن مصري كمپين در اينترنت به راه انداخته و خواستار آزادي اين زنان شده اند.
تظاهرات زنان در تركيه عليه احتمال خروج آنكارا از پيمان استانبول
روز چهارشنبه ٥ ،اوت ١٥/مرداد ،زنان به دليل ترس از خروج احتمالي تركيه از معاهده اروپايي در مورد خشونت مبتني بر
جنسيت معروف به "كنوانسيون
استانبول" ،در سراسر تركيه
راهپيمايي كردند.
زنان در حمايت از اين پيمان شعار
مي دادند" :انتخاب مال ماست،
تصميم مال ماست ،شب مال
ماست ،خيابان مال ماست" .آنها در
راهپيماييهاي روز چهارشنبه ١٥
مرداد پوسترهايي با شعارهايي مثل
"كنوانسيون استانبول از خون زنان
به وجود آمده" ،و "اجازه زن كشي
نمي دهيم" در درست داشتند.
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حزب حاكم تركيه" ،حزب عدالت و توسعه" ) (AKPدر تﻼشي سازمانيافته براي خروج اين كشور از كنوانسيون استانبول
ﻻبي مي كند .اين حزب معتقد است موادي از اين كنوانسيون "مخرب" است و باعث "از بين رفتن ارزشهاي خانوادگي" و
"نقشهاي جنسيتي سنتي" و ورود "ارزشهاي غربي" به جامعه تركيه مي شود .آنها همچنين ادعا مي كنند كه اين
كنوانسيون "شيوه زندگي دگرباشان" را ترويج مي كند.
"نعمان كورتولموش" ،معاون رياست حزب عدالت و توسعه ،در يك مصاحبه تلويزيوني گفت" :دو موضوع در اين
كنوانسيون وجود دارد كه ما آنها را تاييد نمي كنيم؛ اول موضوع جنسيت و ديگري موضوع گرايش جنسي است .موضوعات
ديگري نيز وجود دارد ،اما اين دو مفهوم فضاهايي را فراهم مي كند كه عناصر دگرباش و حاشيه اي بتوانند در اين زمينه
ها كار كنند".
فعاﻻن مدني نگرانند كه اين مخالفتها بهانه اي براي از بين بردن حمايتهاي جنسيتي قرار گيرد.
"فريده ارلپ" ،عضو فعال "پلتفرم زنان قوي تر" مي گويد" :از آنجا كه قادر نيستند به صراحت بگويند كه زنان را به عنوان
برده هاي خانگي مي خواهند و عﻼقمندند در آزادي كامل به ضرب و شتم زنان پردازند و آنها بكشند ،به حقوق دگرباشان
به عنوان يك بهانه اجتماعي پذيرفته تر براي حمله به كنوانسيون مي چسبند".
ارلپ مي افزايد" :حمله به كنوانسيون استانبول نتيجه يك جنبش جهاني است كه به عنوان جنبش ضد جنسيت شناخته
مي شود .ما مي بينيم كه اين امر در لهستان ،كرواسي ،صربستان و در كشورهاي مختلف اروپايي ريشه دارد .آنچه در اينجا
در تركيه اتفاق مي افتد ،در اساس ترجمه اي تركي از يك ايديولوژي سياسي خارجي است".
مقاومت زنان خوزستان عليه ميراث معنوي جمهوري اسﻼمي
زنان خوزستاني با هشتگهاي "من فصليه نمي شوم" و "من
خونبس نمي شوم" كارزاري راه انداخته اند تا جلوي ثبت ملي
سنت زن ستيز "فصل و خون بس" به عنوان "ميراث معنوي"
را بگيرند.
چندي پيش رييس دادگستري شوش با اعﻼم اين كه "ثبت ملي
دو اثر فاخر اجتماعي فصل و خون بس را به عنوان ميراث
معنوي و ناملموس در اواخر سال  ٩٨درخواست كرده" ،از
"فرهيختگان" براي گردآوري مستندات ﻻزم براي ثبت ملي اين
سنت دعوت كرد.
آنچه اين مقام قضايي به دنبال ثبت ملي آن به عنوان ميراث معنوي است ،سنتي ارتجاعي براي پايان دادن به دعواي
خونين ميان دو قوم است كه درآن زني از طايفه قاتل به طايفه مقتول داده مي شود .عربها به آن زن "فصليه" مي گويند و
در ساير اقوام نيز "خون بس" ناميده مي شود.
دختراني كه در اين موقعيت قرار مي گيرند و اينگونه ازدواج مي كنند ،در واقع قرباني خطاي مردان طايفه مي شوند .آنها
به شدت زير فشار روحي و تحقير قرار دارند و مرتبه اجتماعي شان در عشيره بسيار پايين است.
يكي از ضوابط ثبت آثار معنوي و ناملموس اين است كه اثري در فهرست ثبت مي شود كه رو به زوال و در حال انقراض
باشد .يكي ديگر از شرايط ثبت نيز اين است كه آن سنت بعد از ثبت ،بايد پويا و پايدار شود و گزارشهايي از پويايي آن به
ثبت كنندگان ارائه شود.
)منابع :جنگ خبر ،راديو زمانه ،بي بي سي ،يورو نيوز ،خبرگزاري هرانا ،ميدان ،تي آر تي(
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رويدادهای هنری ماه )مرداد (٩٩
فتح اﷲ كيائيها

من عدوي تو نيستم  ،انكار توام
مرداد با نام بزرگمرد شعر نو فارسي آغاز مي شود و هجوم گزمه هاي حكومتي به جمع مشتاقان شعرش در آرامگاه امامزاده
طاهر .اين نمايشي است كوتاه ،دردناك و تفكر برانگيز كه هر ساله با برآمدن بامداد در دومين روز مرداد ،بر سر مزار اين
هنرمند مردمي اجرا مي شود .تفكر انگيز از آن جهت كه مگر او در زندگي و شعرش چه كرده است كه هر دو رژيم شيخ و
شاه تحمل كردنش نتوانند و ميزان محبوبيت و مقبوليتش را
برنتابند .شايد قسمتي از اين پاسخ را بتوان در مجموعه
اشعارش يافت و بسياري ديگرش را در نوع و روش زندگيش كه
به زر و زور و تطميع و تهديد حاكميت "نه" گفت و آغوش
گرم خلقي اسير و زخم خورده را بر مقام و جاه و صندلي و ميز
و تشريفاتي فرمايشي كه چاپلوسان هنري مدام در پي كسب
آن به رقابت مي پردازند ،ترجيح داد.
او بيشتر در شعرش زندگي كرد و شعرش تصوير روشني بود از
زندگي اش و نوع نگرشش به جهان و انسان و اينكه جايگاه
انسان در كجاست و چگونه بايد باشد و از چه قداستي مي تواند برخوردار شود ،اگر كه بخواهد .شايد بتوان او را در يك
جمله خﻼصه كرد :آمد ،نه گفت و رفت و اينك پيكرش در امامزاده طاهر و خودش در سينه خلق اسير است؛ خلقي كه
شعرش را مي خواند و حضور بر سر مزارش را حتي در زير سايه چماق گزمه گان حكومتي درنگ نمي كند.
كوتاه شده اي از بيانيه كانون نويسندگان را بخوانيم" :چند ساعت پيش از آنكه اعضاي كانون و دوستداران شاملو بر مزار او
گرد آيند ،ماموران امنيتي و انتظامي ،زن و مرد ،مجهز و پرشمار درهاي گورستان را بستند و بر درگاه ها ايستادند تا از
حضور افراد بر مزار شاملو جلوگيري كنند .به همين نيز بسنده نكردند و جمعيت را كه كمكم بر تعداد آن افزوده و پشت
در انبوه ميشد وادار كردند تا از گورستان دور شود .كمي دورتر اما باز جمعيت گرد آمد .پوسترهايي كه كانون نويسندگان
ايران به مناسبت اين روز منتشر كرده بود ،زير صداي تهديدآميز ماموران و كنار توقيف گوشيهايي كه گمان مي كردند با
آنها عكس و فيلم گرفته شده ،توزيع شد .عكس گرفتن و فيلمبرداري براي شركت كنندگان ممنوع بود اما چندين مامور
لحظه به لحظه از اتفاقها و حاضران عكس و فيلم مي گرفتند كه هم ابزار ايجاد هراس بود و هم امكاني براي شناسايي.
"فشار ماموران براي پراكنده كردن جمعيت ساعتي طول كشيد و در اين مدت صداي آهسته خواهش شان به فرياد بلند
تهديدآميز انجاميد .در چهارسال اخير كه بستن درها و ممنوعيت ورود اعضاي كانون و دوستداران شاملو را بر فشارها و
ممنوعيتهاي سابق افزوده اند ،نخستين بار بود كه در اين مراسم كسي بازداشت نشد .دقيقتر اينكه تا تنظيم اين متن
گزارشي از بازداشت كسي نرسيده است".
اخبار تكميلي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي حكايت از آن دارد كه در جريان اين رويداد علي كاكاوند و روزبه
سوهاني ،دو تن از اعضاي كانون نويسندگان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند كه بعدا روزبه سوهاني آزاد شده ،ولي
هنوز اطﻼعي از وضعيت علي كاكاوند در دسترس نيست.
زبان و ادبيات

افتتاح آنﻼين لغتنامه دهخدا
ده سال پس از فيلتر شدن وب سايت غيررسمي لغتنامه دهخدا ،نسخه آنﻼين رسمي اين لغتنامه در وبگاه جديد مووسسه
دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در دسترس همگان قرار گرفت.
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نخستين وبگاه غيررسمي لغتنامه دهخدا در نيمه دوم دهه هشتاد آغاز به كار كرد ،اما پس از اعتراضات سال  ،٨٨به دليل
اضافه شدن بخشي به اين وبگاه كه در واكنش به حوادث روز ابيات متناسب با اعتراضات را منتشر مي كرد ،در سال ٨٩
فيلتر شد .پس از آن مقامهاي قضايي و دولتي
اعﻼم كردند كه مسدود شدن اين وبگاه به دليل
اعﻼم موضع مووسسه دهخدا مبني بر نداشتن
ارتباط با اين وبگاه بوده است.
اما همان زمان ،وب سايت "مشرق نيوز" ،يكي از
رسانه هاي امنيتي ،در واكنش به اعتراضات به
فيلترشدن سايت لغتنامه نوشت " :اين سايت در
طول يك سال گذشته به فعاليت عليه منافع ملي
و همكاري با جريانهاي ضدانقﻼب مي پرداخت و
در ستون كناري صفحه اول سايت با عنوان
چكامه ،اشعاري با محتواي همسو با خواسته دشمنان نظام اسﻼمي منتشر مي كرد".
اينك و پس از گذشت ده سال و در روز بيستم مرداد اين وبسايت آغاز به كار دوباره خود را اعﻼم و مهدي تجلي ،مدير
روابط عمومي مووسسه دهخدا ،با اشاره به "استفاده غيرقانوني برخي وبگاهها و اپليكيشها از اين لغتنامه" گفت اين نسخه
ها به صورت ناقص عرضه شده و اشكاﻻتي دارند كه همگان متوجه آن نمي شوند.
نسخه رسمي لغتنامه دهخدا عﻼوه بر اينكه از نظر كامل و دقيق بودن قابلاعتماد اعﻼم شده ،مزيتهايي نيز به نسبت ديگر
نسخه هاي آنﻼين دارد كه امكان جستجو در معاني واژه ها يكي از اين موارد است.
مووسسه لغتنامه دهخدا در پيوند با مركز بين المللي آموزش زبان فارسي ،هم اكنون در باغ عمارتي قرار دارد كه محمود
افشار يزدي )درگذشته  (١٣٦٢براي سازمان لغتنامه دهخدا و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايران شناسي وقف كرد.
"نامش را پس بگير"؛ كتابهايي كه نمي دانستيد به قلم زنان نوشته شده
در تاريخ ادبيات جهان شكاف بزرگي ميان زن و مرد وجود دارد .بسياري از
زنان نويسنده با استفاده از نام مستعار مردانه هويت زنانه خود را پنهان كرده
اند تا نوشته هاي شان جدي گرفته شود" .شارلوت"" ،اميلي" و "آن برونته"
بسياري از آثارشان را زير نامهاي "كارر"" ،اِليس" و "اكتون بل" منتشر
كردند و "مري آن اوانز" در اثر "ميدل مارچ" خود را پشت نام مردانه
"جورج اليوت" پنهان كرد.
مسووﻻن "جايزه ادبيات داستاني زنان" ،معتبرترين جايزه ساليانه كتاب در
بريتانيا براي رمانهاي زنان كه از سال  ١٩٩٦بنيان گذاشته شد ،در بزرگداشت  ٢٥سالگي اين جايزه به منظور قدرداني از
زنان نويسنده اي كه در رويارويي با تعصب و تبعيض جنسيتي در طول تاريخ ناگزير از انتشار آثارشان تحت نامهاي مستعار
مردانه بوده اند ،كارزار جديدي موسوم به "نامش را باز پس بگير" به راه انداخته اند.
در اين ابتكار جديد تعداد  ٢٥كتاب كه اغلب شان متعلق به قرن نوزدهم است ،منتشر ميشود كه روي جلد آن با نام اصلي
نويسنده و اعتبار و تصاويري كه شايسته اش است ،پوشيده شده.
اين كتابها را مي توان به طور رايگان به شكل كتاب الكترونيكي دانلود كرد
)www.independent.co.uk/extras/indybest/books/fiction-books/reclaim-her-name-
اما
،(womens-prize-fiction-book-author-middlemarch-george-eliot-a9668126.html
اصل كتابها به كتابخانه بريتانيا هديه شده است و قابل خريد نيست.
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هنرهاي تجسمي

حراج آثار هنري براي التيام دردمندان
"بنكسي" تابلوهاي نقاشي سه گانه اي را با هدف گردآوري كمك مالي براي بيمارستاني در "بيت لحم" به مزايده مي
گذارد .سه تابلو نقاشي رنگ روغن اثر "بنكسي" كه به بحران
مهاجرت اشاره دارد ،در حراجي "ساتبيز" لندن به فروش
گذاشته خواهد شد .انتظار مي رود اين تابلوها كه به عنوان
"منظره درياي مديترانه" شناخته مي شوند ،به قيمت ٨٠٠
هزار تا  ١,٢ميليون پوند به فروش برسند.
چنين مي نمايد كه "بنكسي" براي خلق اين سه تابلو نقاشي
از سبك دوره رمانتيسم منظره استفاده كرده باشد و جليقه
هاي نجات نارنجي رنگ و حلقه هاي نجاتي را در سواحل
دريا خلق كرده تا به اين وسيله مرگ مهاجراني كه در دهه
اخير به اروپا سفر كردند را به تصوير بكشد.
مدير بخش هنر معاصر اروپايي در حراجي ساتبيز بيان كرد" :اين تابلوهاي سه گانه در گالري ساتبيز و در كنار آثار برخي
از برترين نقاشان منظره تاريخ از جمله "بلوتو"" ،فن خوين" و "ترنر" نصب شده است .با اين حال اين تابلوها از نظر پيام
سياسي كه دارد ،منحصر بفرد هستند".
قرار است اين سه اثر در جريان حراجي روز بيست و هشتم جوﻻي ساتبيز در كنار خودنگاره اي از "رامبرانت" به فروش
گذاشته شود.
بنكسي هنرمند گرافيتي كار اهل بريستول است كه با نقاشيهاي ديواري و هنر گرافيتي اعتراضي خود ،شهرت جهاني دارد.
با اين حال هنوز هويت اصلي او فاش نشده است .نقاشيهاي اين هنرمند بيشتر به مسائل سياسي و موضوعهايي مانند
گرماي جهاني ،جنگ ،مهاجران ،شنود غيرقانوني و شرايط سخت كاري پرداخته است .تاكنون بارها نقاشيهاي اين هنرمند
از روي ديوار جدا و به قيمتهاي چشمگير فروخته شده است.
داستان مجسمه اي كه حصر خانگي شد
در يكي دو ماه گذشته گزمه هاي
حكومتي در وحشت از "ما" ،يك
مجسمه بتني را شبانه با جرثقيل به
انبار تجهيزات شهرداري منتقل كردند.
اين مجسمه از يك سال پيش در
پياده رو خيابان كارگر شمالي ،در
جوار پارك ﻻله ،مستقر بود.
مجسمه بتوني "ما" در هفتمين
دوساﻻنه مجسمه سازي تهران در
سال  ١٣٩٧توجه و تحسين فراواني
برانگيخت .مجسمه نخست مدتي در
ورودي موزه هنرهاي معاصر ايستاد و سپس به ورودي "گذر هنر و فرهنگ" در جوار پارك ﻻله منتقل شد.
اين مجسمه پس از دو سال شبانه توسط ماموران شهرداري از محل برچيده و به انبار تجهيزات شهرداري منتقل شده كه
در واقع به معناي فراموشي و نابودي كامل آن است.
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افشين صيقلي ،مجسمه ساز ،گﻼيه مي كند كه مجسمه او به "انتهاي پرتگاهي رو به دره" منتقل شده است .او گفته است:
"پاسخ شهرداري ناحيه دو در بلوار كشاورز يك جمله بود :بار اعتراضي داره".
اهميت "ما" در متفاوت بودن آن است كه تلويحا با هويت انبوه شهروندان ناشناخته ،صدايي غير از صداي مسلط را تداعي
مي كند ،و اين نمي تواند براي حاكمان پذيرفتني باشد.
"ما" به عقيده سازنده اش مي خواست با شهروندان وارد گفتگو شود ،زمان را بپذيرد و بگويد كه زخمهاي ما پاك كردني
نيست ،ترميم شدني است.
موسيقي
گروه متال ايراني و محكوميت به زندان
خبرها حاكي از آن است كه علي مادرشاهي ،سعيد مكاري و سروش خردمند ،اعضاي گروه موسيقي "آرسامس" در مشهد
كه در سال  ١٣٩٥بازداشت شده
بودند ،اكنون پس از برگزاري
دادگاه در مجموع به  ١٥سال
زندان محكوم شده اند .اتهام اين
گروه موسيقي سبك "متال"،
"شيطان پرستي و تبليغ عليه
نظام" عنوان شده است .اين گروه
موسيقي در حساب رسمي
اينستاگرام خود از صدور حكم
مزبور خبر داد و به ناعادﻻنه بودن
آن اعتراض كرد.
گروه موسيقي آرسامس از مهم ترين گروههاي متال ايران است .اين گروه به سرپرستي علي مادرشاهي از سال  ١٣٨١با
سبك "ترش /دث متال" فعاليت خود را آغاز كرد .آرسامس در دهه هشتاد توانسته بود به موفقيتهاي چشمگيري دست
يابد و به چند فستيوال بين المللي موسيقي نيز دعوت شده بود .گروه برزيلي  ،Sepulturaآرسامس را به عنوان مهمان
ويژه به كنسرت ارمنستان ،از كنسرتهاي تور جهاني خود ،دعوت كرده بود.
موسيقي متال در ايران اعلب به صورت زيرزميني اجرا مي شود و هيچگاه مورد حمايت حكومت نبوده است .اواخر دهه
هفتاد بود كه موسيقي زيرزميني ايران پذيراي سبك متال شد .امروز بيش از  ١٠٠گروه متال در ايران فعاليت مي كنند كه
البته جز در بين طرفداران اين سبك موسيقي شناخته شده نيستند .گروههايي مثل "كهت ميان" با سرپرستي همايون
مجدزاده كه اتفاقا از معدود گروههاي اين سبك است كه مجوز كنسرت و آلبوم از وزارت ارشاد دارد ،يا گروه "تارانتيست"
كه اكنون ديگر در ايران فعاليت نمي كند ،در كنار "آرسامس" از معروف ترين گروههاي ايران متال در ايران هستند.
سينما

سينما در پنجه كرونا
كرونا چونان كابوسي وحشتناك گريبان هاليوود را گرفته است .به خﻼصه اي در اين باره توجه كنيد:
اين ويروس مرگبار باعث تعطيلي سينماها شد ،تمامي پروژه هاي هنري را لغو كرد و هزاران نفر در بخشهاي گوناگون اين
صنعت و مشاغل مرتبط با آن بيكار شدند .نزديك به دو ميليون نفر در هاليوود شاغل هستند و صنعت سينما حدود ٤٠٠
هزار كسب وكار آمريكايي را تغذيه مي كند .از اين تعداد بيش از  ٧٠٠هزار نفر در كاليفرنيا زندگي مي كنند و ميزان
حقوق و مزاياي دريافتي ساﻻنه آنها حدود  ١٦ميليارد دﻻر است.
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همچنين لغو اكران فيلمها ،سينماهاي آمريكا به ويژه تاﻻرهاي خصوصي و كوچك را با مشكﻼت بسياري مواجه كرده است
و حتي برخي از سينماهاي زنجيرهاي آمريكا تا
مرز ورشكستگي پيش رفته اند.
بحران كنوني فقط يك مشكل آمريكايي نيست و
ساير كشورهاي جهان را نيز تحت تاثير قرار داده
است .به گزارش تارنماي "ورلد اكاناميك فورام"،
ارزش روزانه صنعت سينما ،تلويزيون و هنرهاي
خﻼقه در اقتصاد بريتانيا ،حدود  ٦٠ميليون پوند
است و با توجه به اين كه در اين دوره بحراني
هزاران نفر مشاغل خود را از دست دادند ،اين
موضوع ساير بخشهاي اقتصادي جامعه را نيز تحت تأثير قرار داده است.
در شرايطي كه برخي از فيلمهاي سينمايي يا سريالهاي تلويزيوني آمريكايي در ساير كشورهاي جهان توليد مي شوند،
توقف توليد اين پروژه ها بر اقتصاد محلي اين مناطق نيز تأثيرگذار است.
بر اساس آمار وب سايت ياد شده ،ميزان درآمد ساﻻنه استوديوهاي بزرگ و شركتهاي پخشكننده فيلم حدود  ١٣٦ميليارد
دﻻر است كه رقم قابل توجهي در اقتصاد جهاني محسوب مي شود.
جشنواره فيلم تورنتو برگزار مي شود
جشنواره فيلم تورنتو روز دهم سپتامبر با فيلمي از كارگردان آمريكايي "اسپايك لي" گشايش مي يابد و تا  ١٩سپتامبر
ادامه خواهد داشت .اين جشنواره در كنار جشنواره "كن" و "برليناله" از بزرگترين جشنواره هاي ملي و بين المللي فيلم
به شمار مي رود و كارشناسان آن را سكوي
پرتابي براي رسيدن به اسكار مي دانند.اين
جشنواره فاقد بخش مسابقه رسمي و هيات
داوران است و "بهترين" فيلمها را تماشاگران با
انداختن راي به صندوق برمي گزينند.
امسال فيلم سينمايي "بندربند" محصول
مشترك ايران و آلمان به جشنواره بين المللي
تورنتو راه يافته است .اين فيلم آخرين اثر
كارگردان سرشناس ايراني منيژه حكمت است
كه در بخش اصلي چهل و پنجمين دوره
جشنواره بين المللي فيلم تورنتو اكران مي شود.
اين بخش جشنواره ،ويژه فيلمهايي با داستانهاي
جذاب و توام با چشم انداز جهاني است.
بر اساس معرفي نامه و تريلري كه وبسايت جشنواره از اين فيلم منتشر كرده ،داستان آن در جنوب ايران و هنگام سيل
اتفاق مي افتد.اين منبع مي نويسد" :در "فيلم جاده اي" منيژه حكمت "كه سرشار از موسيقي است ،يك گروه موسيقي
جوان به مقصد تهران راه مي افتد ،اما در سيﻼب گرفتار مي شود".
در اين فيلم  ٧٥دقيقه اي رضا كولغاني ،پگاه آهنگراني ،مهديه موسوي و اميرحسين طاهري ايفاي نقش مي كنند.
)منابع :جنگ خبر ،دويچه وله ،صداي آمريكا ،راديو فردا ،ايسنا ،بي بي سي ،ايندپندنت فارسي(
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از زبان كودكان ميهنم

مهران

م  .وحيدي

سﻼم
من مهران هستم .هنوز مدرسه نمي روم و تازه شش سالم تمام شده .من به جاي
اينكه در خانه بمانم و بازي كنم ،با وزنه كارمي كنم كه كمك خرج خانه مان باشم.
از وقتي»كرونا« آمده ،زنـدگي ما سخت تر و سفره امان خـــالي تر شده و ديگر
هيچي نـداريم بخوريم.يك ماه پيش ،بابام مريض شد و دو هفته بعد مرد .بعد برادر
كوچكم مريض شد و هر چه داشتيم داديم تا او را مداوا كنيم و حاﻻ بهتر شده و مي
تواند غذا بخورد .بيشتر داروهاي برادرم را از بازار سياه خريديم كه خيلي گران بودند و
بعضيهاشان هم تقلبي ازآب درآمدند.
مادرم درخانه است و اﻻن خرج خانه امان را خـواهرم مي دهد .او معلم است و بعد ازظهرها هم تو يك كارگاه خياطي كار
مي كند و صبحها كه من خوابيده ام مي رود سركار و غروب بر مي گردد .اين ماسك را هم او برايم دوخته و سفارش كرده
هر وقت به كوچه و خيابان مي روم به صورتم بزنم و تميز نگهش دارم كه مريض نشوم .بعضيها به من مي گويند» :چرا
اومدي بيرون كار مي كني...ممكنه كــرونا بگيري؟!« ولي من مجبورم بيرون كاركنم تاكمك خرج خانه امان باشم و اگر
مجبور نبودم نمي آمدم .اﻻن دست كم مي توانم چند نان يا كمي پنير و ميوه بخرم ببرم خانه مان .گاهي وقتها خسته
مي شوم و حوصله ام سر مي رود و نمي دانم چكار كنم و دوست دارم بازي كنم .گاهي روزها مشـتريهاي خـوبي دارم كه
بعد از وزن كردن پول بيشتري به من مي دهند و آدمهاي مهرباني هستند .ديروز ماموران شهرداري آمدند حمله كردند به
دستفروشها و همه را كتك زدند و بساط شان را غارت كردند .نزديك بود مرا هم بگيرند و وزنه ام را ببرند كه من زود فرار
كردم و نتوانستند مرا بگيرند .من ماموران شهرداري را دوست ندارم و از آخوندها متنفر هستم.

***
حِس بهار

به ستايش فصلها مي نشينم
با جويباران اقاقي
كه سياهي را
مي شويند
و تصوير پرنده را
در آسمان پديدار مي كنند
ابرها كه ببارند ،رودها سخن مي گويند
و صخره ها ،در افقهاي دور
سرود مي خوانند
فصل نو
كوچه ها را پر مي كند
و جهان
با حقيقت تو
زاده مي شود
مرداد  ٩٩مشهد

س .پگاه

از پشت هزاره ها
ستاره ها كه ببارند
شبانه هاي باستاني
رنگ مي بازند
و سپيدارها
در آينه
تكثير مي شوند
از پشت افقهاي شب زده
چر اغهاي خاموش
مرثيه مي خوانند
زمانه تلخي ست!
با طرح بركه هاي سكوت
در نيزارهاي خونين
و تفنگي
كه از دريچه كين
شليك مي شود
نگاه مي كنم ،به مهتاب كمرنگ
بر قاب پنجره ام
و اخگري
كه در سينه باد
نمي سوزد
آه!
اي نيمروز كوتاه سربي
كه از كرانه دور مي چكي!
دانه هاي الماست را
بردامان شب ريز!
تا جهان
در حرير روشني
پوست بياندازد
كعبه ام كجاست؟
اي برآمده از تنگناي آفتاب!
عشق را نشانم بده!
دستهايم هنوز
خواب تو را مي بينند
همراه من باش!
تا شعر خفته بركه ها را
بيدار كنيم

م .صبح

من ترانه اي مي خوانم
در طراوت باران
روزي كه تو
باز خواهي گشت
و درختان نقره اي
از سياهي و مه
سر برون مي آرند
و در قاب روشن فردا
بال مي گشايند

مرا ببوس
مرا ببوس ....مرا ببوس
كنار چوبه دار ....به عهد خود وفادار...
كه سر نهيم به راه خلق خويش
ستاره مي فروزد ....به حال ما بسوزد
فدايي طﻼيه دار كنون به پيش
شب سيه كجا رويم
يكي يكي جدا رويم
كه رقص هم ببينيم...
به روي چوبه دار ،ترا خدا نگهدار
شكفته شد ...زخون ما
زغنچه جنون ما ،سرود عشق و ايثار
به ياد رزم و پيكار
به شور و شوق ديدار
زجان ما جوانه زد ،به خاوران شراره زد
قسم به جان در خاك  ،به عاشقان بي باك
دﻻوران چاﻻك
اي داغتان تازه...
در قلب ما مي جوشد....
پر كينه مي خروشد ... .
كه نام پاكتان پاينده است
دشتي پر شقايق ...
جويبار خونينش....
آيينه هر عاشق.....
خاوران ما هماره تابنده است

مرجان

چالشهای معلمان )شهريور (٩٩
فرنگيس بايقره

تجمع معلمان خريد خدمات اصفهان
روز جمعه  ١٠مرداد ،شماري از معلمان خريد
خدمات اصفهان در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي
و پرداخت نشدن دستمزد ،در مقابل دفتر مجمع
نمايندگان حكومت از اين شهر در مجلس دست به
تجمع زدند.
تجمع كنندگان دريافت حقوق معوقه ،بيمه هاي
مقطعي و بﻼتكليفي در تعيين وضعيت استخدامي را
از جمله مشكﻼت خود بيان كردند.
يكي از معلمان با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون
دو ماه حقوق دريافت كرده گفت با دريافت اين ميزان حقوق ،در تنگناي مالي قرار گرفته است.
يكي ديگر از معلمان هم با اشاره به اينكه از سال  ٩٣وارد اين طرح شده گفت" :امسال قرار است آموزش و پرورش ٢٨
هزار نفر را با آزمون استخدام كند ،بدون اينكه معلمان خريد خدمات با سالها سوابق كاري و تجربه در اين آزمون حضور
داشته باشند".
در پايان تجمع معلمان خريد خدمات ،عباس مقتدايي ،از نمايندگان رژيم در مجلس ،با پاس دادن معلمان به آموزش و
پرورش و اينكه در اين مورد وزارتخانه مزبور "بايد پاسخگو باشد و پيگيري كند" ،به اين اكتفا كرد كه بگويد "نامه اي
خطاب به وزير آموزش و پرورش تنظيم شده تا پاسخگوي مشكﻼت معلمان خريد خدمات باشد".
محكوميت دبيركل كانون صنفي معلمان تهران به دو سال حبس
محمدتقي فﻼحي ،دبيركل كانون صنفي معلمان تهران ،به دو سال
حبس تعزيري محكوم شد .اين حكم در شعبه  ٢٦دادگاه انقﻼب
صادر شده و قابل تجديدنظر است.
محمدتقي فﻼحي در تاريخ  ١٢ارديبهشت ماه  ،٩٨همزمان با روز
معلم ،در پي حضور در تجمع اعتراضي فرهنگيان در مقابل مجلس
شوراي اسﻼمي ،توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان تهران
بزرگ منتقل شد .آقاي فﻼحي  ٦روز پس از بازداشت ،در تاريخ ١٨
ارديبهشت ماه با توديع قرار از اين زندان آزاد شد.
وي در مردادماه  ٩٨به تحمل  ٨ماه حبس تعزيري و  ١٠ضربه شﻼق محكوم شد كه اجراي اين حكم به مدت  ٣سال
تعليق شده بود.
اعتراض كانون صنفي معلمان ايران )تهران( به حكم صادر شده براي محمدتقي فﻼحي
كانون صنفي معلمان ايران )تهران( با انتشار بيانيه اي به حكم ناعادﻻنه زندان براي دبير خود به شدت اعتراض كرد.
اين تشكل در بيانيه اي كه روز آدينه  ١٠مرداد به همين مناسبت منتشر كرد نوشت" :اين اولين بار نيست كه اعضاي
كانون صنفي معلمان در سراسر كشور مورد بازجويي و احكام سنگين قضايي قرار ميگيرند و متاسفانه گويي پايان هم
ندارد".
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معلمان نوشتند" :با اتهامي كه به محمد تقي فﻼحي نسبت داده شده ،همه اعضاي كانونهاي صنفي و همه تشكلهاي
مستقل صنفي و مدني و همه احزاب و سازمانها چون جناب فﻼحي محكوم هستند و بر اساس اين ديدگاه مسووﻻن قضايي
و حاكميت ،همه حركتهايي كه كاستيها و قصور سيستم موجود را آشكار كنند ،مجرمند و ﻻيق اعدام و زندان و شﻼق ...
!!!"
آنها تاكيد كردند" :با وجود فشارهايي كه بر جامعه مدني و نهادهاي صنفي وارد مي شود ،اين نهادها همچنان در جهت
ارزش گذاري به قانون و اعتﻼي جامعه معلمان و آموزش كشور تﻼش خواهد كرد و از برخوردهاي اعمال شده هراس و
بيمي نداشته و ندارند".
و ادامه داده اند" :كانون صنفي معلمان تهران با تمام توان ،از فعاليتهاي دبير خود جناب محمدتقي فﻼحي دفاع كرده و
اعﻼم مي نمايد ايشان هيچ فعاليتي بر خﻼف تصميمات و نظرات كانون صنفي معلمان تهران نداشته و همواره بر مسير
قانون گام برداشته است".
تشكل صنفي معلمان در پايان بيانيه خود روشن كرده اند" :كانون صنفي معلمان ايران )تهران( بار ديگر صدور اين قبيل
احكام ظالمانه براي فعاﻻن صنفي و مدني را به شدت محكوم مي كند و به مردم ايران و معلمان اين سرزمين اعﻼم مي
دارد همچنان براي رسيدن به حقوق صنفي و بر حق دانش آموزان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته ادامه خواهد داد و از قوه
قضايي كشور مي خواهد به قوانين كشور احترام بگذارد و با بصيرت بيشتر اتهامات را بررسي ،سپس حكم صادر كند".
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي
جمعي از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي كه از استانهاي مختلف كشور به تهران آمده اند ،روز يكشنبه  ١٢مرداد
مقابل مجلس شوراي اسﻼمي تجمع كردند.
اين تجمع كنندگان كه تعداد آنها نزديك ٢٠٠
نفر است و از سال  ٨٢با نهضت سواد آموزي
همكاري دارند ،نسبت به لغو قرارداد آموزش
دهندگي در سال جديد اعتراض دارند.
به گفته معترضان ،نهضت سواد آموزي كه در
سال  ٩٠در وزارت آموزش و پرورش ادغام شده،
در سال جديد اجازه تدريس به اين آموزش
دهندگان نداده است و اكنون اين افراد پس از
سالها تدريس در نهضت سوادآموزي بيكار شده
اند .تجمع كنندگان خواسته خود را عقد قرارداد تدريس عنوان كردند و گفتند :پس از سالها خدمت در نهضت سوادآموزي
با كمترين دستمزد و بدون حمايتهاي قانوني مانند بيمه ،كمترين كاري كه مسووﻻن مي توانند انجام دهند ،تغيير وضعيت
ما به حق التدريس است.
تجمع بازنشستگان فرهنگي مقابل وزارت آموزش و پرورش
روز چهارشنبه  ١٥مردادماه  ،١٣٩٩جمعي از معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندي مشاغل در مقابل وزارت
آموزش و پرورش در تهران تجمع كردند.معترضان با سر دادن شعارهايي از جمله "تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم"،
خواستار رسيدگي مسووﻻن به خواسته هاي خود شدند.
معلمان حق التدريس مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند
معلمان خريد خدمت استانهاي مختلف كشور ،مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند.
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برابر اخبار دريافتي ،معلمان در استانهاي مختلف نيز تجمعات مشابهي را در مقابل استانداريها برگزار كرده اند.
معترضان در مورد دﻻيل تجمع روز يكشنبه ١٩مرداد مي گويند" :اصلي ترين خواسته صنفي معلمان خريد خدمت تبديل
وضعيت استخدامي است .سالهاست كه نمايندگان مجلس در اين مورد وعده مي دهند .اما تاكنون موفق نشده اند كه
مسووﻻن وزارت آموزش و پرورش را براي استخدامي پيماني معلمان خريد خدمت قانع كنند و اين وزارتخانه هم ما را به
رسميت نمي شناسد".
جمعيت معلمان خريد خدمت ٢٤ ،هزار نفر در سراسر كشور است .بخشي از حقوق آنها از طريق بودجه عمومي تامين
اعتبار مي شود.
پس از  ٤سال زندان؛ سخنگوي كانون صنفي معلمان تهران آزاد شد
روز يكشنبه  ١٩مرداد حكم آزادي محمود بهشتي لنگرودي ،فعال صنفي
و سخنگوي كانون صنفي معلمان تهران ،كه بعد از تجمعات صنفي
معلمان در شهريور  ١٣٩٤بازداشت شده و دوران محكوميت پنج ساله
خود را در زندان اوين مي گذراند ،از سوي دادياري زندان اوين ابﻼغ شد.
پيشتر در مهر ماه  ،١٣٩٨حسين تاج ،وكيل مدافع محمود بهشتي
لنگرودي از مخالفت با آزادي مشروط اين فعال صنفي معلمان خبر داده
بود .به گفته او" :اين درخواست با موافقت مسووﻻن زندان و ضابطين به
مرجع قضايي ارسال شده بود كه از سوي دادستان تهران با آن مخالفت شد".
مخالفت با درخواست آزادي مشروط در حالي صورت مي گرفت كه آن زمان آقاي بهشتي لنگرودي  ٤سال از محكوميت ٥
ساله خود را پشت سر گذاشته بود و بر اساس قانون مي توانست از حق آزادي مشروط استفاده كند.
او طي ماه هاي گذشته بارها درخواست آزادي زودهنگام خود را به دفتر دادستاني ارائه كرده ،اما پاسخ قانع كننده اي به
درخواست آزادي مشروط او داده نشده بود.
محمود بهشتي لنگرودي در خرداد  ١٣٣٩در شهرستان لنگرود در استان گيﻼن به دنيا آمد .در همين شهر بزرگ شد و به
مدرسه رفت .در سال  ١٣٦٢در رشته ادبيات عرب مدرك ليسانس خود را دريافت كرد و از همان سال به صورت حق
التدريسي در آموزش و پرورش مشغول به كار شد ،تا اينكه هفت سال بعد توانست به استخدام رسمي در بيايد .در همان
سال  ٦٢و با آغاز معلمي با آدينه مرادعلي بيگي نيز ازدواج كرد؛ ازدواجي كه ابوذر و سارا ثمره آن هستند.
بهشتي لنگرودي به گفته خود از سال  ١٣٧٨فعاليتهاي صنفي را در جهت بهبود وضعيت معلمان آغاز كرد؛ فعاليتي كه
براي او هزينه هاي سنگين در پي داشت و در دهه هاي  ٨٠و  ٩٠بارها پاي او را به دادگاه و زندان باز كرد.
تجمع فرهنگيان خريد خدمت يزد در برابر استانداري
جمعي از فرهنگيان خريد خدمت شاغل در واحدهاي آموزشي استان يزد روز يكشنبه  ١٩مرداد با تجمع در مقابل
ساختمان استانداري يزد خواستار رسيدگي به مطالبات صنفي خود شدند.
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي مقابل وزارت آموزش و پرورش
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي بارديگر در روز سه شنبه  ٢١مرداد مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند.
اين آموزش دهندگان گفتند :ما باوجود فعاليت چندساله جزو مشموﻻن آزمون قرار نگرفتيم .ما بﻼتكليف مانده ايم و
خواستار تعيين تكليف هستيم .به گفته معترضان ،آموزشدهندگان قبل از سال  ٩٢حتي به عنوان حق التدريس هم جذب
نشده اند و به هرجا مراجعه كرده اند ،به آنها گفته شده بايد منتظر آزمون مشموﻻن شوند.
آموزشياران نهضت سواد آموزي در روز يكشنبه  ١٩مرداد نيز مقابل مجلس تجمع كرده بودند.
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همبستگي يك تشكل فرهنگيان آذربايجان شرقي با كارگران اعتصابي هفت تپه
كانون صنفي مستقل فرهنگيان آذربايجان شرقي با صدور اطﻼعيه اي همبستگي خود را با كارگران هفت تپه اعﻼم كرد و
خواهان توجه حاكميت به خواسته هاي آنان شد.
اين تشكل نوشت" :سري جديد اعتراضات كارگران هفت تپه نزديك به دو ماه است در خيابانهاي شوش در اين وانفساي
سخت كرونايي و مبارزه نفس گير در جدال با مرگ ،گرماي باﻻي  ٥٠درجه خوزستان ،دست و پنجه نرم كردن با گراني
افسار گسيخته ]ادامه دارد[ .مسووﻻن استاني و ملي با بي تفاوتي آشكار مطالبات آنها را ناديده گرفته و مانند اعتراضات
ساير صنوف سعي در كمرنگ كردن و غيرقانوني جلوه دادن آنها دارند".
معلمان مي گويند "آيا مسوولين از خود پرسيده اند دانش آموزي كه پدر و مادرش ماه ها حقوق دريافت نكرده است،
چگونه مي تواند با فراغ بال به تحصيل مشغول باشد؟"
معلمان حاكميت را به "حقوق بر جاي مانده معلمان  ،كارگران ،دانشجويان ،زنان ،فعاﻻن محيط زيست و  "...فراخوانده اند
و تاكيد مي كنند" :سياستهاي سركوبگرانه و امنيتي راه به جايي نخواهد برد".
وزير آموزش و پرورش :شروع سال تحصيلي از  ١٥شهريور قطعي است
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد :اصل مهم شروع سال تحصيلي در  ١٥شهريور است و اين موضوع قطعي است و از ١٥
شهريور همه دانش آموزان بايد تحت آموزش قرار بگيرند اما كيفيت عرضه خدمات آموزشي مي تواند به صورت حضوري،
نيمه حضوري ،تلويزيوني ،بسته هاي آموزشي يا شبكه شاد باشد.
محسن حاجي ميرزايي گفت" :بازماندگان از تحصيل به هر طريق ممكن بايد به مدرسه بازگردانده شوند و شرايط كرونا
نبايد فرصتي براي جدايي كودكان از آموزش و مدرسه ايجاد كند".
تجمع معلمان قرار دادي مقابل مجلس
روز يكشنبه  ٢٦مرداد  ,١٣٩٩جمعي از فرهنگيان حق
التدريس در مقابل ساختمان مجلس و براي اعتراض به
وضعيت نابسامان شغلي تجمع اعتراضي برگزار كردند.
معلمان معترض خواستار تعيين وضعيت شغلي و استخدام
در آموزش و پرورش به صورت رسمي هستند .آنها
پﻼكاردهايي در دست داشتند كه خواسته هاي آنها همچون
"ما كارگر فصلي نيستيم ،ما معلميم"" ،معلم غيرانتفاعي،
كارگر فصلي نيستيم"" ،استخدام حق مسلم معلم
غيرانتفاعي" و  ...خواهان استخدام رسمي در وزارت آموزش
و پرورش هستند.
باوجود وعده هاي مسووﻻن آموزش و پرورش مبني بر تغيير وضعيت استخدام معلمان حق التدريس به استخدامي رسمي،
اما اين امر تاكنون محقق نشده است.
تجمع پذيرفته نشدگان آزمون استخدامي آموزشياران نهضت سوادآموزي مقابل مجلس
شماري از پذيرفته نشدگان آزمون استخدامي آموزشياران نهضت سوادآموزي در اعتراض به نامشخص بودن وضيعت شغلي
خود ،روز يكشنبه  ٢٦مرداد مقابل مجلس تجمع كردند.
معترضان از شهرها و ساير مناطق و نواحي كشور به تهران آمده بودند تا پيگير وضعيت شغلي خود باشند ،آنان در تشريح
دﻻيل اعتراض خود گفتند :بعد از برگزاري آزمون استخدامي آموزشياران نهضت سوادآموزي ،تعداد حدود شش هزار نفر
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نتوانستند در اين آزمون با كسب حد نصاب نمره قبولي پذيرفته شوند كه باتوجه به باﻻ رفتن سن و سوابق باﻻي شغلي و
اينكه در سالهاي آينده شانس استخدام شدن را ندارند و همچنين فرصت هيچ شغل ديگري براي آنها وجود ندارد ،از
نمايندگان مجلس و ساير مسووﻻن مربوطه درخواست داريم در ارتباط با جذب اين تعداد آموزشيار كمك كنند.
تجمع اعتراضي معلمان مدارس غيردولتي مقابل مجلس
صبح روز يكشنبه  ٢٦مردادماه جمعي از معلمان
مدارس غيردولتي كشور در اعتراض به شرايط كاري
و قراردادي خود در مقابل مجلس تجمع اعتراضي
برگزار كردند.
در اين تجمع كه براي سومين بار در سال جاري
برگزار شد ،معلمان پﻼكاردهايي با مضمون درخواست
استخدام در آموزش و پرورش ،داشتن امنيت شغلي،
داشتن سهميه دولتي ،برگرداندن بيمه سالهاي قبل،
استفاده از بيمه حمايتي دولت و  ...در دست داشتند
و تﻼش كردند اعتراض خود را نسبت به شرايط نامساعد و غيرعادﻻنه كاري و قراردادي به گوش نمايندگان مجلس
برسانند.
شب طوﻻني معلمان شهرستاني در پارك
جمعي از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي
كه تعداد زيادي از آنان را زنان تشكيل مي
دهند ،شب سه شنبه  ٢٨مرداد را در يكي از
پاركهاي تهران سپري كردند تا بتوانند صبح
روز بعد با حضور در برابر مجلس ،مطالبات
شان را پيگيري كنند .اين معلمان خواستار
استخدام در آموزش و پرورش و به رسميت
شناخته شدن حقوق كاري خود هستند.
آنها كه از شهرهاي دور و نزديك به تهران
آمده اند مي گويند" :سالها در سخت ترين
شرايط و در دورافتاده ترين مناطق كشور به
امر تعليم و تربيت اشتغال داشتيم؛ با هزاران سختي و دشواري كار سوادآموزي را دنبال كرديم .حاﻻ شايسته نيست كه
براي جذب در سيستم آموزشي كشور آواره باشيم و شبها را در پاركها سپري كنيم".
همبستگي جمعي از بازنشستگان فرهنگي و تامين اجتماعي با كارگران هفت تپه
روز يكشنبه  ١٩مرداد ،جمعي از بازنشستگان فرهنگي و تامين اجتماعي براي اعﻼم همبستگي با كارگران هفت تپه و
حمايت از خواسته هاي شان در تجمع كارگران مقابل فرمانداري شركت كردند.
)منابع :ايلنا ،هرانا ،ايسنا ،كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ،كانال معلمان عدالتخواه(
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دانشگاه در ماهی که گذشت )مرداد (٩٩
كامران عالمي نژاد

 ١٦٨داوطلب آزمون دكتري وزارت بهداشت كرونا گرفته اند
روز سه شنبه  ٧مرداد ،آزمون  MHLEبه عنوان اولين آزمون
وزارت بهداشت با حضور حدود  ٢هزار داوطلب برگزار شد.
سعيد هاشمي ،رييس مركز سنجش آموزش پزشكي،
گفت" :تعداد داوطلبان مبتﻼ به ويروس كرونا ١٦٨ ،نفر است.
اين تعداد بر اساس فُرمهاي تكميل شده خود اظهاري توسط
داوطلبان آزمون دكتري سال  ،٩٩مشخص شده است.
وي خاطر نشان كرد" :افرادي كه قبﻼ در فرم خود اظهاري،
بيماري كروناي خود را اعﻼم كرده اند ،در محل جداگانه اي
آزمون خواهند داد .همچنين اسامي داوطلبان مبتﻼ قبل از
آزمون به دانشگاههاي مربوطه از طريق مركز سنجش آموزش
پزشكي اعﻼم خواهد شد و دانشگاهها موظف هستند پس از برقراري تماس با داوطلب مورد نظر محل آزمون وي را يك روز
قبل از به داوطلب اعﻼم كنند و هماهنگيهاي ﻻزم جهت شركت داوطلب در آزمون و ايجاد محيط ايمن براي ساير
داوطلبان انجام شود.
 ٨٩هزار داوطلب دوره دكتري كارت ورود به جلسه خود را دريافت كردند
سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور اظهار كرد ٨٩ :هزار و  ٩٠٩نفر كارت ورود به جلسه خود را دريافت كرده اند .در
ادامه وي گفت :همچنين در آزمون دوره دكتري  ١٧٩هزار و  ٧٠٤نفر ثبت نام كرده اند .براساس اطﻼعاتي كه داوطلبان
در سامانه خوداظهاري تكميل كرده اند در آزمون دوره دكتري  ٥٤داوطلب كرونايي حضور دارند كه براي اين افراد حوزه
امتحاني جداگانه در نظر گرفته شده است.
تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در روز يكشنبه
 ١٢مرداد در محوطه اين دانشگاه تجمع كردند.
اين تجمع اعتراضي كه با حضور فعاﻻن و اعضاي شوراي صنفي
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد ،دانشجويان با
تنظيم نامه اي مشترك خطاب به وزير بهداشت ،ضمن بيان
مشكﻼت شان ،با انتقاد از آنچه عدم تعامل منطقي مسووﻻن دانشگاه
با دانشجويان و زير پا گذاشتن شان دانشجويان خوانده اند ،خواستار
تعيين نماينده اي ويژه توسط وي براي استيفاي مطالبات خود شدند.
پول مافياي كنكور به برخي از مسووﻻن هم مي رسد
احمد نادري عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يازدهم در روز چهارشنبه  ٨مرداد در برنامه گام دوم بسيج
دانشجويي دانشگاه علم و صنعت كه پيرامون برگزاري كنكور سال  ٩٩برگزار شد ،گفت :با توجه به شيوع كرونا در سرار
جهان ،تمام عرصه هاي فردي و اجتماعي انساني متأثر از اين ويروس هستند .كشور ما را نيز با مسائل گوناگوني روبه رو
كرده است و كنكور آخرين موضوع حال حاضر متأثر از كرونا است؛ كه با ارائه نظرات گوناگون فراز و فرودهاي بسياري
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داشته است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولتها نتوانستند كنكور را حذف كنند يا عواملي نگذاشتند كه اين امر اتفاق بيافتد؟ گفت؛
بخشي به دليل وجود مافيا بود و بخش ديگرش به دليل عدم وجود زيرساختهايي براي جايگزين مناسب است تا بتوانيم در
يك فاصله  ٥تا  ١٠ساله به تدريج كنكور را حذف كنيم .بنده منكر مافيا نمي شوم و همه جا گفته ام مافياي كنكور هست
و گردش مالي سنگيني دارد كه اين پول بعضاً به برخي ازمسئوﻻن در برخي دوره ها هم مي رسد.
نادري همچنين گفت :مافياي كنكور يك حالت شبه قانوني دارد .مافيا در تمام دنيا حالت زيرزميني و غيرقانوني دارند .در
ايران مافياي كنكور آمده با توسل به سيستمهاي سنتي مانند وقف و امثالهم يك نوعي از كﻼه شرعي و قانوني درست كرده
و خود را شبه قانوني كرده است؛ از يك سو هم به برخي مسئوﻻن رسيده و مي رسد.

برگزاري كنكور كارشناسي ارشد
باوجود همه گيري ويروس كرونا در نقاط مختلف ايران ،كنكور
كارشناسي ارشد روز پنجشنبه  ١٦مرداد برگزار شد و  ٦٩١هزار و ٩٦٨
نفر در اين آزمون شركت كردند.
بر اساس اعﻼم سازمان سنجش ٨٥ ،داوطلب آزمون كارشناسي ارشد
به كرونا مبتﻼ هستند .ابراهيم خدايي ،رييس سازمان سنجش ،گفت
كه آزمون اين داوطلبان در بيمارستانهاي طالقاني و مسيح دانشوري
بدون مشكل برگزار شد.
پيش از اين ،كنكور دكترا روز پنجشنبه  ٩مرداد ،با حضور ١٧٥هزار داوطلب در  ٦٠شهرستان برگزار شده بود.
بي مسووليتي سازمان سنجش نسبت به سﻼمت داوطلبان آزمونها
در  ٢٠روز اول مرداد ماه  ١٠آزمون در ايران برگزار شد كه شواهد نشان مي دهد در آزمونهاي پرجمعيت و سراسري
پروتكلهاي بهداشتي به درستي رعايت نشده است ٢ .آزمون با جمعيت  ٨٠٠هزار نفري را سازمان سنجش آموزش كشور
برگزار كرد و  ٨آزمون ديگر را مركز سنجش پزشكي وزارت بهداشت برپا كرد.
پروتكلهاي بهداشتي تعيين شده شامل فاصله گذاري اجتماعي ،تهويه مناسب ،استفاده از ماسك و مايع ضدعفوني كننده
مي شود .اخباري كه از آزمون دوره دكتري اولين آزمون سراسري پرجمعيت در روزهاي كرونايي با حضور  ١٧٩هزار نفر
داوطلب منتشر شد حاكي از آن بود كه فاصله گذاري اجتماعي به درستي رعايت نشده بود ،تعدادي از داوطلبان از ماسك
استفاده نكردند ،پدهاي الكلي براي پاك كردن استامپ در زمان ثبت اثر انگشت در آزمون به اندازه كافي در اختيار
داوطلبان قرار نگرفته بود .تعدادي از داوطلبان توانسته بودند گوشي تلفن همراه به حوزه هاي امتحاني ببرند .مراقبان به
اقدامات متخلفانه داوطلبان اهميت نمي دادند و از آنها فاصله ميگرفتند.
واگذاري مديريت درآمد و هزينه به استانهاي دانشگاه آزاد اسﻼمي
احمد حيدري ،معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسﻼمي در حاشيه شانزدهمين جلسه هيات امناي
دانشگاه آزاد اسﻼمي استان همدان با اشاره به مصوبات اين جلسه اظهار كرد كه كليات بودجه سال مالي  ١٣٩٩-١٤٠٠اين
استان پيش بيني و تصويب شد.
او از واگذاري مديريت درآمد و هزينه به استانهاي دانشگاه آزاد اسﻼمي از شهريور  ٩٩خبر داد و افزود :بررسي روند مالي،
دانشجويي و مباحث درآمد و هزينه دانشگاه آزاد اسﻼمي از ديگر مواردي است كه مقرر شد افزايش ،كاهش يا ثبات شهريه
رشته هاي مختلف در ترم آينده در اختيار هيات امناي استاني قرار گيرد.
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جزئيات برگزاري مراسم عزاداري محرم در دانشگاهها
حجت اﻻسﻼم تقوي ،معاون فرهنگي سياسي نهاد
رهبري در دانشگاهها با اشاره به برنامه هاي عزاداري
دانشگاهها در دهه اول محرم گفت :نهاد رهبري در
دانشگاهها نمي تواند براي تك تك دانشگاهها برنامه
ريزي كند و اينگونه نيست كه ما بگوييم بايد چه
اقداماتي در اين زمينه انجام دهند ،البته در شرايط
عادي و پيش از اين برنامه هايي را اعﻼم مي كرديم اما
در شرايط فعلي و شيوع بيماري كرونا ستاد ملي مبارزه
با كرونا و سازمان تبليغات اسﻼمي شرايطي را براي
برگزاري برنامه ها و عزاداري هاي محرم اعﻼم كردند.
وي افزود :شرايط در استانهاي مختلف متفاوت است و استانهايي در وضعيت قرمز ،وضعيت هشدار و ساير وضعيتها متفاوت
است و بر اساس اين اقتضائات تصميم گيري مي شود.
گﻼيه دانشجويان صنعت نفت از بهانه هاي غيرواقعي وزارتخانه
دانشگاه صنعت نفت از جمله دانشگاههاي دولتي است كه در سال  ١٣١٨فعاليت خود را با عنوان »آموزشگاه فني آبادان«
آغاز كرد و بعدها چهار دانشكده نفت آبادان،
اهواز ،تهران ،علوم دريايي محمودآباد را
زيرمجموعه خود ايجاد كرد.
دانشگاه صنعت نفت در دولت روحاني
دستخوش تغييراتي شد كه از مهمترين آنها
مي توان به جلوگيري از استخدام دانشجويان
در شركتهاي تابعه وزارت نفت اشاره كرد .اين
تحوﻻت سالهاست كه مورد اعتراض دانشجويان
و دغدغه مندان صنعت نفت قرار گرفته ،اما
متاسفانه پيگيريها پيرامون آن ،تا كنون نتيجه
قابل قبولي نداشته و همچنان شاهد بﻼتكليفي وضعيت اين دانشگاه و دانشجويان آن هستيم.
در سال  ١٣٩٦دانشكده نفت تهران در پي برگزاري آزمون استخدامي و تحصن دانشجويان ،موقتاً تعطيل شد و همچنان در
تعطيلي بسر مي برد .دانشگاه علوم دريايي محمود آباد نيز هنوز تعطيل است .دانشجويان و رشته هاي تحصيلي اين دو
دانشكده در همان سالها به دانشكده نفت آبادان انتقال پيدا كردند و ديگر دانشجويي در آنها پذيرش نشد و مشخص
نيست اين تعطيلي تا چه زماني ادامه دار باشد.
)منابع :آنا ،خبرگزاري دانشجو ،مهر ،ايسنا ،ايران اينترنشنال ،انصاف نيوز ،باشگاه خبرنگاران جوان ،ايرنا ،كانال شوراي
صنفي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي(

کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
https://telegram.me/radiopishgam
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كارورزان سﻼمت )مرداد (٩٩

اميد برهاني

تجمع كادر درماني بيمارستان ياسوج
تعدادي از كادر درمان پيماني و رسمي بيمارستان جليل ياسوج )بيمارستان معين كروناي استان كهگيلويه و بويراحمد( در
روز شنبه  ٤مرداد با تجمع جلوي استانداري خواستار پرداخت مطالبات خود از جمله كارانه و پاداش كرونا شدند.
يكي از اعضاي كادر درمان اين بيمارستان به خبرنگار گفت :از مسووﻻن و متوليان امر انتظار داريم صداي ما را بشنوند و
مطالبات ما را پرداخت كنند .وي افزود :با جان و دل در خدمات رساني به بيماران كرونايي تﻼش كرده ايم اما حدود ٢٠
ماه قبل مطالبات خود را دريافت نكرده ايم.
تجمع نيروهاي شركتي بهداشت و درمان مقابل مجلس
نيروهاي پرستاري ،اتاق عمل ،هوشبري ،آزمايشگاهي ،روانشناس ،پزشك ،تغذيه و… كه در روز يكشنبه  ٥مرداد در مقابل
وزارت بهداشت تجمع كردند ،خواستار حذف شركتهاي
واسطه پيمانكاري و تبديل وضعيت استخدامي خود به
صورت پيماني و رسمي هستند.
آنها گفتند :نيروهاي شركتي شاغل در حوزه هاي
بهداشت و درمان در چند ماه اخير آنچنان درگير
رسيدگي به مريضهاي بدحال مبتﻼ به كرونا بودند كه
وقتي براي پيگيري مطالبات خود نداشتند .درحاليكه
در اين مدت مسووﻻن وزارت بهداشت ،نمايندگان
مجلس و… مدام وعده رسيدگي به خواسته هايمان را
ميدانند .اين در شرايطي است كه كادر شركتي مراكز
بهداشتي و درماني در برخورد با بار مراجعه بيماران،
دچار فرسودگي جسمي و روحي شده اند.
معترضان افزودند :نيروهاي شركتي بعضا  ١٣تا  ١٤سال
سابقه كار دارند اما از كارانه ،اضافه كار و ديگر مزاياي شغلي بيبهره هستند.
ابتﻼي  ١١نفر از كادر درمان به كرونا در يك شيفت بيمارستان خورشيد
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اعﻼم كرد كه :تنها در يكي از شيفتهاي بيمارستان خورشيد  ١١نفر به كرونا مبتﻼ
شده اند و به مرخصي رفته اند .دراين شرايط كه كادر درمان مبتﻼ به كرونا براي قرنطينه به مرخصي رفته اند براي
جايگزين نيروي درماني خدمت رساني در مراكز درماني وبهداشتي با مشكل روبرو هستيم.
وي افزود :تاب آوري كادر درمان رو به اتمام است و نگران سﻼمت كادر درماني اين استان هستيم چون از زمان شيوع
كرونا تاكنون ٥٠٠ ،نفر از كادر درمانِ مراكز درماني وبهداشتي استان اصفهان به اين ويروس نفس گير مبتﻼ شده اند.
اعتصاب كاركنان بيمارستان هاشمي در شهرستان ريگان
روز سه شنبه  ٧مرداد ،كاركنان بيمارستان هاشمي رفسنجاني شهرستان ريگان دراستان كرمان براي اعتراض به عدم
پرداخت به موقع حقوق و مطالبات خود دست از كار كشيدند.
يكي ازتجمع كنندگان گفت :در روزهاي سخت كرونايي ما از جان خود گذشته و در حال خدمت رساني با تمام فراز و
نشيب و كاستيها هستيم ،اما براي تهيه مخارج خود و خانواده به پول نياز داريم.
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وي افزود :با وجود همه كاستيها و نبود امكانات مناسب بهداشتي و حفاظت فردي در بيمارستان به كار خود با تمام توان
ادامه خواهيم داد اما با عدم توجه مسووﻻن ذيربط روحيه ما و همكاران به شدت ضعيف شده است
كمبود پرستار و افزايش مرگ و مير از كرونا
محمد شريفيمقدم دبيركل خانه پرستار گفت :قبل از پاندمي كرونا ،تعداد پرستاران براساس مولفه هايي همچون نسبت
جمعيت و براساس شاخص و استانداردهاي جهاني تعيين مي شد .اگر دولت مي خواست از مردم مراقبتهاي مناسب صورت
بگيرد بايد به ازاي هر هزار نفر ،ده پرستار استخدام مي كرد ،كه اين استاندارد در اكثر كشورهاي اروپايي رعايت مي شود و
در برخي از كشورها مانند بلژيك به ازاي هزار نفر ١٢ ،پرستار دارند .كيفيت متوسط مراقبت از مردم به ازاي هزار نفر ،پنج
تا شش پرستار است و اگر مردم بخواهند از حداقل مراقبتها برخوردار باشند به ازاي هر هزار نفر سه پرستار نياز است ،قبل
از شيوع كرونا در ايران متوسط تعداد پرستاران براي هزار نفر ٥/١ ،پرستار بود ،يعني نصف حداقل استانداردهاي جهاني و
نصف برخورداري مردم از حداقلهاي مراقبتي! سياستهاي اشتباه و پزشك ساﻻرانه وزارت بهداشت در  ٢٠سال گذشته و
افزايش بيمارستانها ،باعث شد ما از دوران پيش از انقﻼب كه جمعيت كشور كمتر بود ،سرانه پرستار نسبت به تختهاي
بيمارستاني با ركود شديد مواجه باشيم.
بعد از شيوع كرونا كه مداخله پزشكي در درمان بيماران نتيجه اي ندارد ،بار اصلي و ٩٠درصدي مراقبتها از بيماران
كرونايي بر دوش پرستاران قرار گرفت .در اين شرايط جامعه پرستاري ما با افسردگي و خستگي مفرط مواجه شده است.
فشار كاري در ابتدا باعث خستگي مفرط و سپس به خستگي مزمن تبديل ميشود و تعدادي از پرستاران را ناخواسته از
چرخه خدمت خارج ميكند.
استثمار پرستاران فقط با هدف سودجويي
با وقوع بحران كرونا در كشور ،پرستاران در كنار پزشكان در خط مقدم مبارزه با اين بيماري همه-گير قرار گرفتند .از آنجا
كه مراوده پرستاران و ساعتهاي تماس كادر پرستاري با
بيماران كرونايي بسيار بيش از پزشكان است ،آنها حتي نسبت
به پزشكان ،در معرض خطر ابتﻼ و مرگ و مير بيشتر ناشي از
كرونا قرار دارند .با اين حال ،در يك ماه اخير در چندين
استان كشور ،پرستاران در اعتراض به وضعيت ناامن شغلي ،بي
ثبات سازي نيروهاي پرستاري و تبعيض درآمدي در نظام
سﻼمت كشور دست به تجمع زدند .در واقع بحران كرونا ،توان
بخش بهداشت و درمان و معضﻼت و مشكﻼت عميق تر
سياستگذاري فعلي بهداشت و درمان كشور را روشن تر كرد.
ﻻزم به ذكر است كه اين معضﻼت ساختاري ،صرفا به مقامات وزارت بهداشت فعلي خﻼصه نمي شود بلكه حكايت از
روندي طوﻻني و ساختاري دارد كه توجه به آن ،نه صرفا از جهت توجه به وضعيت پرستاران بلكه از جهت بهبود وضعيت
سﻼمت و بهداشت عموم مردم كشور شايان توجه است.
طبق اظهار نظر پرستاران كه در روز يكشنبه  ٢٦مرداد پوشش خبري داشت ،معضل اصلي اين بخش از نيروهاي كار در
ساليان اخير ،به سياست شركتي سازي اشتغال پرستاران در سالهاي گذشته مربوط است كه هنوز با وجود پيامدهاي
زيانبار آن براي بخش سﻼمت و عموم مردم كشور ،ادامه دارد .به طور مشخص در مورد پرستاران ،معضل اصلي و مركزي از
سال  ١٣٩٢در دوران تكيه سيدحسن قاضي زاده هاشمي بر وزارت بهداشت آغاز شد.
در سال  ،١٣٩٢وزارت بهداشت تصميم گرفت پاي شركتهاي پيمانكاري نيروي انساني را به حزوه سﻼمت باز كند و در واقع
خدمت پرستاري را به اين شركتها برون سپاري كند ،به طوريكه ديگر وزارت بهداشت طرف قرارداد با پرستاران نباشد
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بلكه اين شركتها در نقش دﻻل و واسط بين دولت و پرستاران قرار گيرند .اتخاذ اين سياست در نظام سﻼمت ،از يك سو
موجب شد دولت و به طور مشخص وزارت بهداشت ،از زير بار برقراري رابطه حقوقي پايدار و امن با پرستاران شانه خالي
كند؛ از سوي ديگر ،قراردادي سازي يا موقتي سازي پرستاران در اين شركتها ،به قطع يا كاهش شديد استخدام پرستاران
منجر شد و در نتيجه بي ثبات سازي و ناامني عميق شغلي و رواني اين قشر مهم از كادر درماني كشور را در پي داشت.
موضوع جالب ديگري كه برخي از كارشناسان سﻼمت در خصوص اين شركتها مطرح مي كنند ،حضور برخي از مسووﻻن
وزارتخانه بهداشت ،در مقام اعضاي هيات مديره يا مسووﻻن همين شركتهاي تامين نيروي انساني پرستار است كه شائبه
فساد را در پي دارد؛ براي مثال ،يكي از شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني پرستاران كه تقريبا شركت اصلي تامين
پرستاران براي برخي بيمارستانهاست ،طبق گفته مديرعامل سابق خود  ٨٠٠٠نيروي پرستار در اختيار دارد كه اكنون و در
سه سال اخير شمار پرستاران آن بيشتر هم شده است.
نگاهي به شاخصهاي استانداردهاي جهاني ،حكايت از كمبود شديد تعداد پرستار نسبت به جمعيت كل كشور دارد .در
شرايطي كه شاخص تعداد پرستار به طور متوسط در كشور دانمارك  ١٤نفر براي هر هزار نفر ،در كل اروپا و ژاپن  ١٠نفر
براي هر هزار نفر و حتي در گرجستان  ٦نفر و در كمترين نسبت جهاني ٣ ،نفر براي هر هزار نفر است ،اين شاخص در
كشور ما طبق آمارهاي موجود  ١و نيم نفر براي هر هزار نفر است .اين شاخص حتي در برخي استانها از قبيل خوزستان،
به حدود نيم نفر براي هرتخت نيز كاهش مي يابد.
توقيف روزنامه به خاطر افشاي آمار دروغ رژيم
روزنامه جهان صنعت به خاطر انتشار مصاحبه با يكي از اعضاي ستاد ملي
كرونا ،محمد رضا محبوبفر ،در شماره روز يكشنبه  ١٩مرداد ،به خاطر
گزارشي تحت عنوان "به آمار دولتي اعتمادي نيست" توقيف شد.
محمدرضا محبوب فر ،در گفتگو با جهان صنعت از مهندسي شدن آمار
كرونا پرده برداشته و آمار حكومت را "يك بيستم آمار حقيقي" اعﻼم كرد
و تاكيد كرد كه اين آمار "مهندسي شده" و "بر اساس مﻼحظات سياسي
و امنيتي به جامعه تزريق مي شود".
تجمع كاركنان شركتي بهداشت و درمان دستكم در هفت استان
ايجاد بحران در نظام سﻼمت مردم به طور عام و ايجاد مشكﻼت عديده شغلي و رواني و درآمدي براي پرستاران بهطور
خاص ،مهمترين ثمره تولد هفت ساله شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني است .گرچه يكي از مهمترين حوزه اين
شركتها در بخش پرستاري است اما محدود به آن نيست و در بخشهاي دارويي ،تجهيزات پزشكي و غيره نيز تقريباً كاركرد
تهديد سﻼمت عمومي مردم را دارند .طي سالهاي گذشته كادر درماني و به ويژه پرستاران به اين امر اعتراض كرده اند.
روز دوشنبه  ٢٠مرداد ،كاركنان شركتي بهداشت و درمان با تجمع همزمان درسراسر كشور مقابل استانداريها خواهان
تبديل وضعيت و حذف شركتهاي پيمانكاري شدند.
*آذربايجان غربي  -جمعي از پرستاران شركتي آذربايجان غربي براي اعتراض به تبعيض توسط شركتهاي پيمانكاري و
نداشتن امنيت شغلي خود ،مقابل استانداري در اروميه تجمع كردند.
اين تجمع با دخالت نيروهاي انتظامي و متفرق كردن تجمع كنندگان خاتمه پيدا كرد.
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*خوزستان  -جمعي از كاركنان طرح تحول سﻼمت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با تجمع مقابل ساختمان
استانداري خوزستان ضمن اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آ» ،خواستارحذف شركتهاي پيمانكاري و
تبديل وضعيت خود شدند.

*كرمان  -كاركنان شركتي مراكز بهداشت و درمان ،مراقبان سﻼمت ،كارشناسان تغذيه و ماماهاي كرمان در اعتراض به
سطح نازل حقوق و رفتار تبعيض آميز شركتهاي پيمانكاري و عدم تبديل وضعيت مقابل استانداري تجمع كردند
يكي از تجمع كنندگان گفت :متاسفانه با توجه به حجم باﻻي كاري كه ما انجام مي دهيم ،ميزان حقوقي كه دريافت مي
كنيم اندك است و همين حقوق اندك هر  ٦٥روز يك بار پرداخت مي شود و هيچ مزايايي نداريم ،اين در حالي است كه
ما دوشادوش كادر درمان در جبهه مبارزه با كرونا خدمت رساني مي كنيم
*خراسان رضوي  -كاركنان شركتي بهداشت و درمان خراسان رضوي در اعتراض به سطح نازل حقوق و رفتار تبعيض
آميز شركتهاي پيمانكاري و عدم تبديل وضعيت مقابل استانداري در كﻼنشهر مشهد تجمع كردند.
يكي از تجمع كنندگان گفت:حدود  ٥سال است كه به صورت شركتي در مراكز مختلف بهداشتي و درماني مشغول به كار
هستم .در بيمارستانها و مراكز بهداشت مانند ساير نيروهاي رسمي و پيماني و قراردادي در حال كار و خدمت شيفتي
هستيم ،اما با نصف حقوق نسبت به ديگر پرسنل و در شرايط كاري مساوي اين كار را انجام مي دهيم.
*فارس  -تعدادي از كاركنان شركتي علوم پزشكي شيراز در اعتراض به عدم تبديل وضعيت و براي حذف شركتهاي
پيمانكاري مقابل اين دانشگاه تجمع كردند.
*تهران  -جمعي از كاركنان شركتي بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداري و استخدامي تجمع كرده و
خواهان تبديل وضعيت وحذف شركتهاي پيمانكاري شدند.
آنها گفتند :مجلس و دولت درخواست ما را پاس كاري ميكنند .مجلس به گردن دولت مي اندازد و دولت به گردن
مجلس؛ سرآخر ما مي مانيم و اعتراضاتي كه تا اين لحظه به جايي نرسيدهاند.
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تجمع مبتﻼيان به بيماري »سياف« و خانوادههاي آنان مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان
تعدادي از مبتﻼيان به بيماري »سي اف« و خانواده هاي آنان در روز شنبه  ٢٥آبان براي اعتراض به گراني داروهاي
مصرفي اين بيماري ،مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان در تهران تجمع كردند.
در پﻼكاردهايي كه تجمع كنندگان در دست داشتند جمله هايي چون؛ “داروي كرون = حيات بيماران سي اف”“ ،بيماران
سي اف را دريابيد”“ ،فرزندم مرا ببخش ،من توان خريد كرون  ٦٠٠هزار توماني را ندارم”“ ،از اين كه رنج و دغدغه خانواده
هاي سي اف را درك ميكنيد ،سپاسگزارم” و “من يك بيمار سي اف هستم ولي پدرم توان خريد دارو را ندارد” ،نوشته

شده بود.
پيش از اين در روز سه شنبه  ٢١مرداد تعدادي از شهروندان ساكن مشهد در اعتراض به گراني دارو براي مبتﻼيان به
بيماري »سي اف« مقابل يكي از بيمارستانهاي اين شهر تجمع كردند.
بيماري » «CFيا »سيستيك فيبروز« يكي از بيماريهاي ژنتيكي است كه شايع ترين بيماري دستگاه تنفسي نيز شناخته
شده است .مهمترين عضوي كه در اين بيماري درگير ميشود ريه است و هزينه درمان اين بيماري در ايران بسيار باﻻست.
مسووﻻن مربوطه چندين مرتبه وعده داده اند كه داروهاي اين بيماري با قيمت مناسب توزيع خواهد شد اما تاكنون در اين
خصوص اقدامي عملي صورت نگرفته است كه اعتراض مبتﻼيان به اين بيماري و خانواده هاي شان را در پي داشته است.
وضعيت قرمز در بيمارستان رازي اهواز
خوزستان رئيس بيمارستان رازي اهواز از اشغال  ٩٠درصدي تختهاي  ICUاين بيمارستان براي بيماران مبتﻼ به كرونا
خبر داد .روز چهارشنبه  ٢٩مرداد ،دكتر فرهنگ كره بندي با اشاره به آخرين وضعيت بيمارستان رازي به عنوان تنها
بيمارستان پذيرنده بيماران مبتﻼ به كرونا ،اظهار كرد :در حال حاضر بيماران مبتﻼ به كروناي اهواز و شهرهاي اطراف ،در
بيمارستان رازي اهواز پذيرش مي شوند بنابراين وضعيت بيمارستان براي ما قرمز محسوب مي شود.
وي افزود :در حال حاضر حدود  ٨٥تا  ٩٠درصد تختهاي  ICUو  ٥٠تا  ٦٠درصد تختهاي عادي بيمارستان رازي اشغال
هستند.
)منابع :ايلنا ،آرمان ملي ،ايسنا ،كمپين فعالين بلوچ ،خبربان ،ايرنا ،رويداد (٢٤
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مارکسيسم ،کينزيسم و بحران سرمايه داری
دولتها همه جا براي به اقتصاد جهاني پول پمپاژ مي كنند تا آن را زنده نگه دارند و طرفداران نظريات كينزي
اين امر را تاييدي بر طرح خود مبني بر برنامه هاي محرك اقتصادي دولت و كنترل دولتي تقاضاي مي دانند.
اما فقط ماركسيسم است كه راه حلي در دست دارد.
آدم بوث* /ماركسيسم دات كام
برگردان :بابك
اپيدمي كرونا موجب شايد بروز عميق ترين بحران در تاريخ سرمايه داري شده است و همه جا آن را با بحران جهاني دهه
 ٣٠قرن بيستم مقايسه مي كنند .چرا كه اقتصاد جهاني در حال فروپاشي است و بيكاري در همه كشورها به صورت
جهشي رشد مي كند.
در انگليس پيش بيني مي شود كه توليد
ناخالص ملي در سه ماهه بعدي حداقل
١٥درصد كاهش يابد .در آلمان ،تخمين اين
كه بازده اقتصادي حدود ٦درصد عقبگرد
خواهد كرد ،به نظر بيشتر محتاطانه است .بنا
به پيش بيني "مورگان استنلي" ،در آمريكا اين
رقم كاهشي ٣٠درصدي را در سال جاري در
بر خواهد گرفت .بيش از  ٣٠ميليون نفر در
حال حاضر شغل خود را در اياﻻت متحده از
دست داده اند .در انگليس فقط در دو هفته
يك ميليون نفر متقاضي كمك اجتماعي شدند.
دوره هاي فوق العاده به اقدامات فوق العاده نياز دارد .طبقه حاكم تمام كارتهاي باقيمانده خود را بازي مي كند .مشكل اين
است كه زرادخانه هاي آنها به دليل تﻼش براي مبارزه با آخرين ركود از پيش به مصرف رسيده است.
با نرخ بهره صفر درصد ،سياست پولي به انتهاي مرز خود رسيده است .سالهاي "كاهش كمي" منجر به افت سود شده و
بدهي دولت به دليل نجات بانكها در آخرين بحران جهاني به اوج رسيده است .به طور خﻼصه ،مهمات آنها براي مقابله با
اين بحران تمام شده است.
در نتيجه ،دولتهاي سراسر جهان چاره اي جز پمپاژ مستقيم پول به اقتصاد براي نگه داشتن سيستم ندارند .كشورهاي
پيشرفته سرمايه داري كمك تريليوني ،از جمله  ٢,٢تريليون دﻻر از طريق اقدامات بانكهاي مركزي و  ٤,٣تريليون دﻻر
توسط مالياتهاي دولت را دستور كار گذاشته اند
و به احتمال زياد ،با نگاه به آنچه كه براي پيشگيري از سقوط كامل بازارها در هفته ها و ماههاي آينده ﻻزم خواهد شد،
اين فقط نوك كوه يخي است.
همه اﻻن سوسياليست شده اند؟
بسياري از ناظران آنچه را كه مي بينند باور نمي كنند .دولت محافظه كار انگلستان يكشبه مداخله اي بي سابقه در اقتصاد
را آغاز كرد و متعهد شد  ٣٣٠ميليارد پوند )١٥درصد توليد ناخالص ملي( براي كمك به مشاغل كوچك و مالكان خانه و
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همچنين مبلغ نامحدودي براي يارانه دستمزد كارگران اختصاص دهد .در آلمان در مجموع  ١,٢تريليون يورو به صورت وام
و ضمانت تضمين شده است .اين مبلغ نزديك به يك سوم توليد ناخالص ملي آلمان است .اين كمك شامل صندوق ٦٠٠
ميليارد يورويي ثبات اقتصادي براي شركتهاي بزرگ و كمكهاي بيشتر براي خودشاغﻼن و مشاغل كوچك به ارزش ٥٠
ميليارد يورو مي شود .همچنين پرداخت كمك هزينه كار پاره وقت براي حدود ده ميليون كارمند كه درنهايت پرداخت
نوعي سوبسيد به شركتها است .در اياﻻت متحده به نظر مي رسد دونالد ترامپ براي توزيع "پول هليكوپتر" )چاپ پول( به
خانواده هاي آمريكايي قانع شده است .هر شهروند به طور بالقوه مي تواند مبلغ  ١٠٠٠دﻻر به طور پستي دريافت كند.
ريچارد نيكسون  ،رييس جمهور جمهوريخواه ،در دوره مشابهي از بحران در اوايل دهه  ١٩٧٠گفت" :اكنون ما همه كينزي
شده ايم ".در آن زمان دولت وي به يك سياست اقتصادي توسعه گرا روي آورد .به همين ترتيب ،بسياري امروز اعﻼم مي
كنند كه "اكنون ما همه سوسياليست شده ايم" زيرا دولتهاي بزرگ سرمايه داري همه جا براي نجات سيستم ،تعصب خود
به بازار آزاد را از پنجره بيرون مي اندازند.
يك روزنامه نگار در روزنامه "تلگراف" ) ،(The Telegraphبلندگوي محافظه كاران ،نوشت" :بوريس بايد فورا به
سوسياليسم روي بياورد تا بتواند بازار آزاد ليبرال را نجات دهد ".تيتر يك روزنامه ديگر محافظه كار" ،اسپكتر" ) The
 ،(Spectatorاعﻼم كرد" :بحران ويروس كرونا ،محافظه كاران را به سوسياليست تبديل مي كند".
كساني كه گرايش چپ دارند و سالها عليه رياضت اقتصادي و براي مطالباتي مانند "درآمد پايه اي بي قيد و شرط" كمپين
كرده اند ،اكنون به طور واضح عقيده دارند كه دوره آنها فرا رسيده است .حتي "جرمي كوربين" ،رهبر پيشين حزب كارگر،
گفت كه اقدامات فوري دولت محافظه كار ،توجيهي براي برنامه اقتصادي وي است .اكنون اينجا "درخت جادويي پول"
معروف سبز شده كه محافظه كاران هميشه مي گفتند وجود ندارد!
به ويژه ،طرفداران سياست كينزي  -يعني بسته هاي محرك دولتي و مديريت اقتصادي  -بر اين باورند كه سرانجام ثابت
شده نظريه هاي آنها صحيح بوده است .در مورد پيروان معاصر آنها نيز همين موضوع صادق است :هواداران "تئوري مدرن
پولي" ) (Modern Monetary Theory- MMTكه توسط نمايندگان ارشد حزب دموكرات در اياﻻت متحده ،مانند
"الكساندريا اوكاسيو-كورتز" ) (Alexandria Ocasio-Cortezو همچنين از سوي مشاوران اقتصادي بانفوذ جنبش
كارگري انگليس ارائه مي شود.
به نظر مي رسد وقايع اخير بهترين استدﻻل را در برابر منتقدان جناح راست در اختيار فعاﻻن قرار مي دهد كه مي پرسند
هزينه يك سياست راديكال چگونه پرداخت مي شود؟ پاسخ آنها اين است :مي خواهيد خدمات درماني و آموزش رايگان
داشته باشيد؟ مشكلي نيست ،فقط كافي ست پول چاپ كنيم .سرمايه گذاريهاي كﻼن در انرژي سبز؟ نگران نباشيد ،ما مي
توانيم شير پول دولت را باز كنيم .مي خواهيد به همه "حقوق پايه اي بي قيد و شرط" ) universal basic income
 (- UBIبدهيد؟ خيلي ساده است ،به حساب بنويسيد! مشكل فقط اين است كه اين حساب بايد روزي پرداخت شود و
سوال واقعي اين است :توسط چه كسي؟
منظور از كينزيسم چيست؟
اگر حقيقت را بگوييم ،اصطﻼح "نظريه پولي مدرن" چندان
درست نيست .در واقع اين يك تئوري با اهميت نيست و به
ويژه زياد مدرن نيست .در اصل ،تئوري مزبور فقط برگرفته
هايي از تفكرات "جان مينارد كينز" ) John Maynard
 (Keynesاست كه معتقد بود دولتها مي توانند با "تحريك
تقاضا" سيستم سرمايه داري را كنترل و تنظيم كنند.
كينز كه در سال  ١٩٤٦درگذشت ،يك اقتصاددان انگليسي بود كه به خاطر نوشته هايش در دوره ناآرام جنگ مشهور شد.
او اگرچه امروز از سوي جنبش كارگري و چپ مورد استقبال و تكريم قرار مي گيرد ،اما كينز يك ليبرال سختگير بود .او
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به كلي با سوسياليسم ،بلشويسم و انقﻼب روسيه مخالفت بود و با افتخار مي گفت كه "مبارزه طبقاتي مرا در جبهه
بورژوازي تحصيل كرده پيدا خواهد كرد".
در حقيقت ايده هاي او براي كمك به طبقه كارگر طراحي نشده بود؛ برعكس ،تﻼش براي ارائه راهكار به دولتهاي سرمايه
داري به منظور رهايي از بحران بود .به ويژه معروف ترين اثر وي  -نظريه عمومي اشتغال ،بهره و پول – ) The
 (General Theory of Employment, Interest and Moneyپاسخ مستقيمي به بحران و بيكاري
گسترده بود كه در آن تاريخ آمريكا ،انگليس و تمام اروپا را دربرگرفته بود.
كينز طرفدار سوسياليسم نبود ،اما از به اصطﻼح "بازار آزاد" انتقاد مي كرد .او به درستي  -مانند ماركس در چندين دهه
قبل تر – دريافت كه "دست نامرئي" بازار قادر مطلق نبوده و نيست و عرضه و تقاضا هميشه در "توازن" با يكديگر قرار
ندارد.
در عوض ،سرمايه داري به طور دوره اي  -مانند دهه  - ١٩٣٠در يك چرخه باطل قرار مي گيرد :افزايش بيكاري منجر به
كاهش تقاضا مي شود ،كاهش تقاضا منجر به فروپاشي سرمايه گذاري شركتها شده و نبود سرمايه گذاري باعث افزايش
بيكاري و به همين ترتيب الي آخر.
به گفته كينز راه حل اين است كه دولت كاهش تقاضا را به هر قيمت جبران كند .به عبارت ديگر ،دولتها بايد آنجايي كه
بخش خصوصي سرمايه گذاري نمي كند ،حضور پيدا كنند تا كارگران پولي در جيب براي خرج كردن داشته باشند.
مساله او اين نبود كه كارگران بتوانند غذاي خوبي بخورند ،بلكه بيشتر آنكه خريد و مصرف كنند تا بازاري با "تقاضاي
مؤثر" ايجاد شود كه سرمايه داران براي فروش كاﻻي خود و كسب سود بدان نياز دارند .به طور خﻼصه ،هدف برنامه كينز
نه بهبود زندگي طبقه كارگر ،بلكه نجات سرمايه داري از تضادهاي خود بود.
در همين راستا امروز ما در سياستهايي كه در پاسخ به بحران كرونا تدوين مي شود ،شاهد پژواكي از تفكرات كينز هستيم.
طبقه ممتاز چندان نگران انسانهايي كه در كوتاه مدت جان مي سپارند نيست ،بلكه دغدغه بحران اقتصادي احتمالي را
دارد كه اگر كارگران نه شغل ،نه پول و نه امكاني براي خريد كاﻻهاي توليد شده سرمايه داري داشته باشند ،فراخواهد
رسيد .همانند دوران ركود بزرگ ،مساله طبقه حاكم و مشاوران اقتصادي آن نجات جان افراد عادي نيست ،بلكه امكان
بقاي سيستم خود ،سيستم كسب سود است.
طرح نوين
بيش از همه ايده هاي كينز تاثير عمده اي در "طرح نوين" ) (New Dealروزولت داشت .برنامه رييس جمهور روزولت
براي بخش دولتي با هدف رشد اقتصادي اياﻻت متحده در دوران ركود بزرگ طراحي شده بود .چرا كه اين اقتصاددان
انگليسي در نظريه عمومي خود پيرامون اشتغال ،بهره و پول گفته بود كه دولت مي تواند با حفر پول در زمين و تشويق
كارگران به بيرون آوردن آن ،تقاضا را تحريك كند .كينز مي گفت" :نيازي نيست كه كسي بيكار باشد .در واقع فرستادن
بيكاران به خانه سازي و امثال اينها مفيدتر است .اما وقتي مشكﻼت سياسي و عملي بر سر راه باشد ،راه حل فوق بهتر از
هيچ است".
امروز همين ايده ها همراه با پيشنهادات در باره "طرح جديد سبز" ) (Green New Deal - GNDكه به يك تقاضاي
اصلي چپ سياسي تبديل گرديده ،مطرح مي شود؛ طرحي كه اجراي آن از سوي الكساندريا اوكاسيو كورتز در آمريكا و
فعاﻻن چپ و اتحاديه اي در سراسر اروپا مطالبه مي شود .با اين حال ،طرفداران طرح ياد شده نمي گويند كه نسخه اصل
آن هم موفق نبود؛ ركود مدتها پس از اجراي "طرح نوين" ادامه يافت )در حقيقت با ظهور سياست حمايت گرايي به
هزينه همسايگان ،بدتر هم شد( .بيكاري حتي افزايش يافت و تنها با شروع جنگ جهاني دوم و فراخواندن كارگران به
ارتش و اشتغال در بخش تسليحات رو به كاهش گذاشت.
حتي خود كينز نيز مجبور شد شكست را بپذيرد .وي نتيجه گيري كرد" :به نظر مي رسد كه براي يك دموكراسي سرمايه
داري از نظر سياسي غيرممكن است كه هزينه ها را در چنان مقياس بزرگي سازماندهي كند كه براي انجام آزمايشهاي
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بزرگي كه نظرات مرا اثبات مي كند ،ﻻزم است ،مگر در شرايط جنگ ".اين واقعيت در سالهاي اخير در چين نيز مشاهده
مي شود .چين به بزرگترين برنامه ساختمان سازي كينزي در يك دهه گذشته دست زد تا با اثرات بحران جهاني سرمايه
داري رويارويي كند .اما نتيجه آن افزايش گسترده بدهيهاي دولت و تضاد نامطلوب بين شهرهاي ارواح از يكسو و كمبود
عظيم مسكن از سوي ديگر بود.
اين نتيجه منطقي تﻼشهاي
مديريت
براي
كينزي
بوروكراتيك يك اقتصاد سرمايه
داري و سود محور است .دليلي
بر اين باور وجود ندارد كه امروز
يك "طرح جديد" در آمريكا
انگليس يا هر جاي ديگر،
سرنوشت بهتري خواهد داشت.
همزمان مهم است كه تفاوت
بين اين آزمايشهاي ناموفق
كينزي در گذشته و اقدامات
امروز سياست گذاران و رهبران جهان كه در شرايط تنگناي مشابهي اتخاذ مي شود ،در نظر گرفته شود .تدبيرهاي سنتي
كينزي تﻼشي براي تحريك تقاضا  -و به همراه آن سرمايه گذاري شركتها  -از طريق هزينه كردن دولت بود .در حال
حاضر اما مساله اصلي تحريك تقاضا نيست ،چرا كه توليد تا حد زيادي توسط اپيدمي كرونا فلج شده است.
موضوع در اصل به زنده نگه داشتن سيستم تا رسيدن شرايط فعلي به حالت عادي برمي گردد .نكته اين است كه اطمينان
حاصل شود كه رووسا براي زماني كه سوت آغاز بازي كشيده مي شود ،هنوز نيروي انساني براي استثمار در اختيار داشته
باشند و مهمتر از همه ،موضوع به اين برمي گردد كه معاش ابتدايي كارگران تامين شود تا در اين ميان از انفجار اجتماعي
جلوگيري شود.
هيچ چيز مجاني نيست
طرفداران "تئوري مدرن پولي" مانند پيشينيان سنتي كينزي خود معتقدند كه هرگز نبايد يك ركود اقتصادي ايجاد شود
و رياضت اقتصادي يا بودجه هاي متوازن نيز هرگز نبايد ضروري باشد ،چرا كه – به گفته اين تئوري  -دولتها هميشه با
ايجاد پول و هزينه كردن مي توانند مداخله كنند.
آنگونه كه به ما گفته مي شود ،به شرطي كه كشورها ارز "مستقل" خود را داشته باشند ،پول دولتها هيچوقت تمام نمي
شود .زير دولت هميشه مي تواند با "چاپ" پول بيشتر بدهيهاي خود را پرداخت كند.
آري ،اسكناس را مي توان "از هيچ" ايجاد كرد ،اما ارزش پول و تقاضا را نمي توان .دولت مي تواند پول توليد كند و آن را
به بازار عرضه كند .اما نمي تواند تضمين كند كه اين پول فﻼن ارزش را هم داشته باشد .بدون وجود يك اقتصاد مولد به
عنوان پايه ،پول بي ارزش است .پول فقط شكل نمايش ارزش است و ارزش واقعي در توليد و به عنوان نتيجه كار ﻻزم
اجتماعي ايجاد مي شود.
از اين رو پولي كه يك كشور ايجاد مي كند فقط تا آنجا داراي ارزش است كه منعكس كننده ارزشي باشد كه در اقتصاد به
شكل توليد و تبادل كاﻻ در گردش است .هر گاه چنين نباشد ،اين فقط نسخه تورم و بي ثباتي خواهد بود .براي مثال ،اگر
دولت در شرايط مشابه دو اسكناس به جاي يك اسكناس موجود چاپ كند ،ارزش پول رايج به نصف كاهش مي يابد،
بنابراين ،قيمتها دو برابر خواهد شد .پادشاهان قرون وسطايي  -و زيردستان شان  -اين مساله را به گونه دردناكي
آموختند ،زماني كه قيمتها به سمت باﻻ جهش كردند و نرخ تورم در واكنش به كاهش ارزش بي پايان پول ،انفجاري شد.
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سرآخر در سرمايه داري هيچ چيز مجاني نيست .دولتها پول ويژه اي ندارند ،مخارج دولت در نهايت بايد از طريق ماليات يا
استقراض پرداخت شود .هيچيك از اينها تقاضا ايجاد نمي كند ،بلكه فقط جهت آن را از بخش خصوصي به سمت دولت
مي برد .براي مثال ماليات را فرض كنيد ،اين بايد يا بر طبقه سرمايه دار وضع شود كه در واكنش سرمايه گذاري را كاهش
مي دهد ،يا بايد به طبقه كارگر تحميل شود كه در نتيجه هزينه كمتري نيز به مصرف اختصاص مي دهد .در هر دو صورت
تاثير ايجاد شده محدود كردن تقاضا است نه ايجاد آن.
همين مساله در مورد وام دولتي نيز صدق مي كند .پولي كه امروز از سرمايه داران وام گرفته شده ،فردا بايد پرداخت شود
و آنهم با بهره .به بيان ديگر تقاضا را مي توان اكنون توسط بدهيهاي دولتي "تحريك" كرد ،اما فقط هنگامي كه تقاضا در
آينده مهار شود .دولت مي تواند با چاپ پول از وضع ماليات و استقراض جلوگيري كند .اما نمي تواند معلم و مدرسه،
پزشك و بيمارستان يا مهندس و كارخانه چاپ بزند .اگر هزينه هاي سرمايه اي دولت تقاضا را فراتر از ميزان عرضه موجود
افزايش دهد ،نيروهاي بازار قيمتها را در سطحي وسيع افزايش مي دهند ،يعني تورم ايجاد مي كنند.
مرز غيرقابل عبور توانايي هر دولت سرمايه داري براي ايجاد و هزينه كردن پول ،ظرفيت توليد اقتصاد است ،يعني منابع
اقتصادي موجود در يك كشور از نظر صنايع ،زيرساختها ،آموزش ،جمعيت و غيره .همزمان دولت مي تواند پول ايجاد كند
اما نمي تواند اطمينان حاصل كند كه اين پول در واقع نيز خرج مي شود .اين دولت نيست كه تقاضاي پول را ايجاد مي
كند ،بلكه شرايط توليد سرمايه داري است و اين توليد در نهايت توسط سود پيش مي رود .شركتها براي رسيدن به سود،
سرمايه گذاري ،توليد و فروش مي كنند .آنجا كه سرمايه داران نتوانند سود كسب كنند ،توليد هم نمي كنند .به همين
سادگي!
سرمايه داري و جامعه طبقاتي
هرگاه نيازهاي اجتماعي توسط بخش خصوصي برآورده نشود ،دولت مي تواند قدم برداشته و خود به طور مستقيم آن را
برآورده سازد .اما نتيجه منطقي اين امر ايجاد پول بيشتر يا تامين "حقوق پايه اي بي قيد و شرط براي همه" نيست ،بلكه
خارج كردن توليد از كنترل بازار از طريق ملي كردن مهمترين اهرمهاي اقتصادي در چارچوب يك طرح منطقي،
دموكراتيك و برنامه ريزي شده سوسياليستي است .شما نمي توانيد آنچه را كه كنترل نمي كنيد برنامه ريزي كنيد و نمي
توانيد آنچه را كه متعلق به شما نيست ،كنترل كنيد .با اين حال كينزيسم از پاسخ به اين مساله كليدي در مورد مالكيت
اقتصادي فرار مي كند.
در واقع تجزيه و تحليل اقتصادي كينزي به كلي عاري از مساله طبقات است .زيرا به نظر مي رسد اين واقعيت را كنار مي
زند كه ما در يك جامعه طبقاتي با منافع اقتصادي متضاد زندگي مي كنيم :منافع استثمارگران و منافع استثمار شده ها .تا
زماني كه اقتصاد توسط سرمايه كﻼن و انحصارهاي خصوصي اداره شود ،تمام پولهاي پمپاژ شده به سيستم در نهايت براي
پرداخت كاﻻها مواد غذايي و مسكن توليد شده توسط سرمايه داران صرف مي شود .به عبارت ديگر ،تمام اين پول به دست
انگلهايي مي رسد كه با آن سود به جيب مي زنند .اين مشكل واقعي خواسته هاي رفرميستي مانند "حقوق پايه اي بي قيد
وشرط" است كه در امر به چالش كشيدن قدرت طبقه سرمايه دار كمكي نمي كند.
سرانجام نه كينزيها و نه مقلدان آن و طرفداران تئوري مدرن پول" و "حقوق پايه بدون قيد و شرط" هيچ پيشنهادي براي
تغيير پايه اي مناسبات اقتصادي كنوني و ديناميسم مختل حاصل از آن ندارند .براي آنها مالكيت خصوصي سرمايه داري
غيرقابل تعرض و مقدس است .بنابراين ،هرج و مرج بازار دست نخورده باقي مي ماند.
به طور خﻼصه مي توان گفت استراتژي آنها به جاي غلبه بر سرمايه داري ،نجات و ترميم آن است .اما ما بايد به ريشه هاي
سيستم سرمايه داري بپردازيم :مالكيت خصوصي و توليد براي كسب سود .فقط اگر مالكيت اشتراكي ابزار توليد را تامين
كنيم و يك برنامه اقتصادي دموكراتيك سوسياليستي را به دست اجرا بگذاريم ،مي توان نيازهاي جامعه را برآورده كرد .ما
نمي توانيم از مسير سوسياليسم تَن بزنيم.
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ماركسيسم عليه كينزيسم
حتي در سالهاي "شكوفايي اقتصادي" اخير ،ظرفيتهاي توليد اقتصاد ناپايدار جهاني به طور كامل اشباع نشد .اين "ظرفيت
اضافي" به يك عﻼمت مشخصه سيستمي تبديل شده كه مدتهاست دوران سودمندي خود را پشت سر گذاشته .سرمايه
داري حتي در اوج خود تنها توانست نزديك به  ٨٠تا ٩٠درصد قابليتهاي توليد خود را به كار اندازد .در دوره هاي ركود
اين رقم به ٧٠درصد يا كمتر كاهش مي يابد .در ركودهاي گذشته ،رقم مزبور فقط  ٤٠تا ٥٠درصد بوده است .اما سوالي
كه هرگز توسط كينزيها )از هر گرايش( مطرح نشده اين است :در اصل ما چگونه وارد اين وضعيت شديم؟
"لري اليوت" ) ،(Larry Elliottسردبير اقتصادي "گاردين" ،يادآور مي شود" :به كار بستن "تئوري مدرن پولي" ]و
كينزيسم به طور كلي[ مانند باد كردن ﻻستيك پنچر شده است .هنگامي كه كامل باد شد ديگر نيازي به ادامه باد كردنش
نيست .ولي علت اصلي خالي شدن باد چيست؟"
چرا از ظرفيت توليد ما به طور كامل استفاده نمي شود؟ چرا اقتصاد در اين مارپيچ نزولي كاهش سرمايه گذاري ،بيكاري و
راكد شدن تقاضا گير افتاده است؟ چرا دولت مجبور است قدم برداشته و سيستم را نجات دهد؟ كينزيها پاسخي در برابر
اين سووالها ندارند .آنها به سادگي مي گويند "اضافه ظرفيت" نتيجه نبود تقاضاي موثر است ،شركتها سرمايه گذاري نمي
كنند ،زيرا تقاضاي كافي براي كاﻻهايي كه توليد مي كنند وجود ندارد .ولي چرا وجود ندارد؟
ماركسيسم در مقابل ،تجزيه و تحليل علمي روشني از سيستم سرمايه داري ،مناسبات و قوانين آن ارائه مي دهد و اينكه
چرا به گونه اجتناب ناپذير منجر به بحران مي شود .در نهايت مساله به توليد اضافي برمي گردد .اقتصاد نه فقط به دليل
افت ساده تقاضا )يا از بين رفتن اعتماد( فرو نمي ريزد ،بلكه به دليل آن كه نيروهاي مولده با مرزهاي محدود بازار در تضاد
قرار دارند.
توليد تحت نظام سرمايه داري مبتني بر سود است،
اما براي رسيدن به سود سرمايه داران بايد بتوانند
كاﻻهايي را كه توليد مي كنند بفروشند .ولي سود
از كار بدون مزد طبقه كارگر كسب مي شود.
كارگران نسبت به آنچه كه در قالب مزد مي گيرند،
ارزش بيشتري توليد مي كنند .تفاوت بين اين دو،
ارزش اضافي است كه طبقه سرمايه داري در قالب
سود اجاره و بهره بين خود تقسيم مي كند.
نتيجه اين است كه در سرمايه داري يك توليد
اضافي سيستمي و اجتناب ناپذير وجود دارد .اين
فقط يك "نبود تقاضا"ي ساده نيست ،كارگران هرگز نمي توانند تمامي كاﻻهايي را كه تحت سرمايه داري توليد مي كنند
بخرند .توانايي توليد بيش از ظرفيت جذب بازار است.
البته اين سيستم مي تواند با سرمايه گذاري مجدد ارزش اضافي در ابزار جديد توليد يا با استفاده از اهرم وام براي
گسترش مصنوعي بازار ،اين محدوديت را براي مدت زمان معيني برطرف كند .اما اينها فقط اقدامات موقت است كه راه را
براي بروز بحرانهاي عميق تر هموار مي كند .ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست در اوايل سال  ١٨٤٨نوشتند:
"بورژوازي چگونه مي تواند بر بحرانها غلبه كند؟ از يك طرف از طريق نابودي قهري توده زيادي از نيروهاي مولده و از
طرف ديگر با فتح بازارهاي جديد و استثمار كامل تر بازارهاي قديمي .و باﻻخره از چه راهي؟ با ايجاد بحرانهاي همه جانبه
و خشونت بار بيشتر و كم كردن وسائل جلوگيري از آنها".
ركود اقتصادي سال  ٢٠٠٨نقطه اوج چنين روندي را به نمايش گذاشت؛ نقطه اوجي كه به دليل سياست كينزي و رونق
وام دهي در نهايت براي چندين دهه به تاخير افتاد .اما اكنون يك بحران جديد حتي عميق تر شكل گرفته است و نه
كينزيها و نه نمايندگان "تئوري مدرن پول" نمي توانند راهي براي خروج از آن ارائه دهند .اين وظيفه ماركسيستها است.
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كينزيسم و "تئوري مدرن پول" براي درمان يك بيماري مزمن ،فقط داروي مسكن تجويز مي كنند ،اما آنها نمي توانند به
درستي اين بيماري را تشخيص دهند يا يك درمان واقعي ارائه دهند.
سوسياليسم يا بربريت
سرمايه داران در تﻼشي نااميدانه گرد نجات سيستم خويش از سقوط متمركز شده اند .اما آنچه امروز در قالب يارانه
دستمزد ،حقوق كار پاره وقت و هزينه هاي دولت به كارگران مي دهند ،فردا با اقدامات رياضتي از آنها گرفته خواهد شد.
كساني در جنبش كارگري كه خواستار اقدام به سبك كينزي هستند ،بدون شك سرشار از نيتهاي نيك هستند .اما
همانطور كه يك ضرب المثل قديمي مي گويد :راه جهنم هم با نيتهاي خوب آسفالت شده .فراخوان به اجراي سياستهاي
كينزي" ،تئوري مدرن پول"" ،حقوق پايه بدون قيدوشرط" و امثال آن نه تنها اشتباه ،بلكه مضر است ،زيرا توهم مي
پراكند و راه را براي فجايع و نااميدي هموار مي كند .به همين دليل است كه ما بايد مانند پسر كوچك در داستان "لباس
جديد امپراطور" نوشته هانس كريستين اندرسن فرياد بزنيم" :امپراتور هيچ لباسي بر تن ندارد ،او برهنه است ".ما وظيفه
داريم به كارگران و جوانان هشدار دهيم :كساني را كه سعي مي كنند اكسير شفابخش شان را به شما قالب كنند ،باور
نكنيد .اﻻن وقت جذابيتهاي زيركانه شارﻻتانها و دعانويسها نيست.
با اين حال ،نقد ما از كينزيسم و "تئوري نوين پول" ،از موضع طرفداران بورژوازي و ايدئولوگهاي "بازار آزاد" نيست .نه! ما
از موضع ماركسيستي نقد مي كنيم ،از ديد آنچه براي طبقه كارگر در سراسر جهان مفيد است ،آنچه براي از بين بردن
سرمايه داري و رهايي بشريت ضروري است.
سرمايه داري در بن بست است .او نمي تواند چيزي جز بربريت به جامعه ارائه دهد .فقط يك جايگزين روشن مبتني بر
مالكيت جمعي ،كنترل كارگري و برنامه ريزي اقتصادي دموكراتيك سوسياليستي مي تواند به انسانيت يك راه برون رفت
مترقي نشان دهد.
" آدام بوث" نويسنده  www.socialist.netو نويسنده كتاب مشهور "فهم كاپيتال ماركس" است.
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برخی از بيانيه های »کميته برگزاری تظاهرات انقﻼب اکتبر« )تير و مرداد (٩٩
منبع :توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين )انقﻼب اكتبر(
تهاجم قيام كنندگان لبنان به مزدوران عراقي رژيم ايران
شماره  ،٢٥٩شنبه  ١٤تير  ٤ -١٣٩٩ژوئيه ٢٠٢٠
بسم اﷲ الرحمن الرحيم  -قيام كنندگان لبنان عليه وضعيت اسفناكي كه حزب اﷲ آن را به
سوي پرتگاه كشانده است ،به يك هيات از دولت منطقه سبز در روز جمعه  ١٣تير ،٩٩
هنگامي كه در يكي از هتلها و رستورانهاي بيروت به همراه متناظران لبناني شان حضور
داشتند ،تهاجم كردند .اين حمله در اعتراض به سرقت خزانه كشور توسط افراد ذي نفوذ و
پذيرش هيات دولت عراق صورت گرفت .زيرا دولت عراق حامي شبه نظاميان حزب اﷲ است كه باعث و باني سوق دادن
لبنان به سمت پرتگاه هستند.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر عراق ،ضمن درود به اين اقدام شجاعانه ،همبستگي خود را با انقﻼبيون لبنان اعﻼم
مي كند .آنها شيراني هستند كه براي رهايي كشورشان از باندهاي وفادار به رژيم ايران تﻼش مي كنند .باندهايي كه كشور
پرخير و بركت لبنان را به وضعيت فعلي رسانده و آن را براي اجراي سياستهاي تخريبي ]رژيم[ ايران در كشورهاي منطقه
و از جمله سوريه وعراق آماده مي كند.
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همچنين اين كميته اقدام كاظمي مبني بر اعزام وزير نفت و وزير كشاورزي به لبنان به بهانه امضاي توافق مبادله پاياپاي
مشتقات نفتي عراق با محصوﻻت كشاورزي لبنان را محكوم مي كند و آن را اجراي دستورات رژيم ايران براي نجات دولت
وفادار به خودش در لبنان كه با خطر سرنگوني مواجه است مي داند .اين توافقنامه از حساب ثروتها و سرمايه هاي مردم و
از ]جيب[ كشاورزان عراق است و اين عمل در اساس مشابه همان اعمالي است كه چه در قبل و چه اكنون دفاتر اقتصادي
شبه نظاميان فراكسيونهاي سياسي مزدور رژيم ايران انجام داده و مي دهند .اين مبادله پاياپاي نابرابر منجر به كسادي
محصوﻻت كشاورزي عراق و خسارات سنگين به كشاورزان عراقي مي گردد .اين كميته خواستار تحقيق در مورد انتقال
سرمايه توسط اين دو وزير است .آنها اين سرمايه ها را ازطريق مزايده بانك مركزي عراق با چمدانهاي ديپلماتيك به شيوه
نامشروعي از جيب كارمندان و بازنشستگان و بيماران و عموم مردم عراق منتقل كرده اند.
معابر مرزي در اختيار شبه نظاميان وفادار به رژيم ايران
شماره  ،٢٦٠دوشنبه  ٢٣تير  ١٣ -١٣٩٩ژوئيه ٢٠٢٠
نخست وزير فعلي ،مصطفي كاظمي با صدور حكمي ،ابوتراب )ملقب به ضابط دمج( يكي از مسئوﻻن شبه نظاميان بدر و
مرتبط با سپاه پاسداران رژيم ايران را جهت نظارت بر معابر مرزي تعيين كرد .اين اقدام به جنايت ديگري درحق مردم
عراق است .ابو تراب درحال حاضر فرمانده لشكر واكنش سريع است كه اين منصب جديد ،زمينه سازي براي تعيين او به
عنوان مدير ارگان اطﻼعات است .او يك بار مرتكب كشتار در ناصريه شد كه طي آن دهها تن از تظاهركنندگان صلحجو
شهيد و مجروح شدند .يادآوري مي شود ،وي به طور مطلق فاقد هرگونه شايستگي علمي و به لحاظ قرائت و كتابت نيز
ضعيف و متهم به فساد مالي و اداري است .عﻼوه براين وي حقوق بشر مردم عراق را در زمينه هاي گوناگون از جمله
كشتار و ناپديدكردن اجباري و قتل خارج از چارچوبهاي ثبت شده توسط سازمانهاي بين المللي و داخلي نقض كرده است.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ضمن تحت نظر قرار دادن اعمال خطير كاظمي ،تاكيد مي كند كه اقدامات كاظمي
صرفا كارهاي تبليغاتي است كه به سرعت رنگ مي بازد .كنترل بر معابر مرزي و پس زدن شبه نظاميان نه تنها واقعي
نيست بلكه فريب و نيرنگي است كه عليه مردم شريف عراق به كار مي گيرد .مردم عراق مي دانند كه او پروژه رژيم ايران
را تقويت و حمايت مي كند ،در غير اين صورت چگونه معابر مرزي را به افراد وفادار به رژيم ايران و شبه نظاميان واگذار
مي كند .دليل اين كه چرا كاظمي به معبر مرزي قائم كه توسط شبه نظاميان حزب اﷲ و با زور سﻼح بر آن چيره شدند،
نمي رود ،اين است كه اين در راستاي همان پروژه نابود كردن عراق است و اين ما را براي مراحل مهمي در تظاهرات
ميليوني »رهايي« براي سرنگوني رژيم سهميه اي و وابسته فرا مي خواند تا عراق ومردم آن را از سرنوشت نامعلوم و فاجعه
آميز نجات دهيم.
محكوميت طرحهاي جنايتكارانه دولت براي كشتار تظاهر كنندگان
شماره  ،٢٦٢سه شنبه  ٧مرداد  ٢٨ -١٣٩٩ژوئيه ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ،بكارگيري گلوله هاي جنگي و قهر مفرط توسط نيروهاي جنايتكار ضد شورش عليه
تظاهر كنندگان صلحجو در ميدان تحرير و ديگر ميدانهاي عزت و كرامت در استانها بپا خاسته كه روز يكشنبه  ٦مرداد
صورت گرفت را محكوم مي كند .اين حمﻼت به دستور مستقيم الكاظمي و با شركت فعال شبه نظاميان جنايتكار مورد
حمايت رژيم ايران انجام گرفت .اين حمﻼت به شهادت و جراحت دهها تن از جوانان بي دفاع كه خواهان احقاق حقوق به
يغما رفته مردم عراق بودند ،منجر گرديد.
اين اعمال وحشيانه بعد از ديدار اهانت بار الكاظمي از ايران صورت گرفت كه اجراي دستورات رژيم ايران مبني بر تصفيه
تظاهر كنندگان و پايان دادن به انقﻼب بود .انقﻼب مردم عراق ،مزدوران و دنباله هاي رژيم ايران اعم از باندهاي تروريستي
و فراكسيونهاي سياسي فاسد تا پارلمان جعلي و دولت منطقه سبز كه عراق را به بدترين وضعيت انساني اسفناك در تاريخ
خود رسانده اند را به سوز و گداز واداشته است .كميته سازمانده ،بين انقﻼبيون واقعي و نفوذيهايي كه در تﻼش براي موج
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سواري از انقﻼب هستند ،تميز قائل است .وعده هاي دروغين الكاظمي براي حفاظت از تظاهر كنندگان و اجراي خواسته
هاي مردم و افشاي قاتﻼن هزاران تن از شهدا و مجروحان كه از آغاز انقﻼب اكتبر  ٢٠١٩تا كنون به شهادت رسيده اند،
كجاست؟ كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر به دژخيمان رژيم سهميه اي فرقه گرا از عاقبت بكارگيري گلوله هاي
جنگي و سﻼحهاي شكار هشدار مي دهد و مسئوليت كشتار عامدانه تظاهر كنندگان را متوجه شخص مصطفي الكاظمي
مي داند .اين كشتار با معاهدات بين المللي كه تضمين كننده آزادي بيان و نفي سركوب شهرونداني كه خواهان حق شان
مبني بر تغيير رژيم سهميه اي فرقه گراي شكست خورده است ،در تناقض است .
اعﻼم زمان انتخابات توسط كاظمي ،يك فريبكاري ونتيجه كشاكش بين رژيم ايران و آمريكا است
شماره  ،٢٦٣سه شنبه  ١٤مرداد  ١٣٩٩ـ  ٤اگوست ٢٠٢٠
كاظمي رئيس حاكميت منطقه سبز ،تاريخ  ١٦خرداد  ٦) ١٤٠٠ژوئيه  (٢٠٢١را زمان اجراي انتخابات پارلماني اعﻼم نمود.
اعﻼم اين زمانبندي بعد از دو پيشنهاد الزامي است ،يكي از سوي رژيم ايران ،كه آوريل  ٢٠٢١را به عنوان زمان انتخابات
زودرس مشخص كرده و پيشنهاد ديگر از سوي آمريكا كه از طريق سازمان ملل ژوئن همان سال را تعين كرده است .آنها
در تﻼش هستند كه به مردم عراق چنين القا كنند كه اين انتخابات زودرس به منظور پاسخ مثبت به خواسته هاي انقﻼب
سراسري اكتبر در عراق است .انقﻼبي كه هويت روند سياسي كه در آن رژيم ايران حاكميت داشته را افشاء كرده و عرصه
را بر احزاب فاسد و شبه نظاميان جنايتكار آن تنگ نموده است .شبه نظامياني كه عراق را در تمامي زمينه ها به لبه پرتگاه
رسانده و در ايجاد موسسه نظامي و امنيتي شكست خورده اند و عراق در زمينه اقتصاد و بهداشت و آموزش و برق كامﻼ
فرو ريخته است .ميانگين فقر  %٥٠افزايش يافته است و رژيم ايران تسلط كامل بر عراق دارد و عراق را به كانون جنگهاي
منطقه اي و بين المللي به ضرر مردم عراق تبديل نموده است .روشن است كه زمان انتخاباتي كه كاظمي مشخص كرده
قطعي نيست چرا كه احزاب فاسد پارلمان كه از طريق تقلب وارد اين پارلمان شده اند ،مي توانند ازطريق انحﻼل پارلمان،
رئيس جمهور منطقه سبز را ملزم به جلو انداختن زمان اين انتخابات نمايند چرا كه براساس ماده  ٦٤قانون اساسي فعلي
رئيس جمهور ملزم است كه طي  ٦٠روز انتخابات را برگزار كند.
كميته برگزار كننده تظاهرات انقﻼب اكتبر ،بعد از برگزاري چندين جلسه با كميسيون هاي حقوقي و سياسي و ارتباط با
جوانان انقﻼبي در تمامي ميدانهاي تحصن ،اعﻼم مي نمايد كه هرگونه اعﻼم انتخابات زودرس مي بايد كه قبل از آن
تصميماتي اتخاذ شود كه تحقق خواسته هاي انقﻼب اكتبر را تضمين نمايد ،اين خواسته ها شامل :بلوكه كردن قانون
اساسي فعلي ،صدور قانون انتخابات كه توسط مردم عراق و تحت نظارت سازمان ملل تدوين گردد ،قانوني كه بر اساس آن
احزاب و كميسارياي مستقل انتخابات زير نظر سازمان ملل تشكيل مي شود و در آن سيستم راي گيري الكترونيكي بكار
گرفته مي شود و نتيجه آن طي اولين ساعات پايان راي دادن اعﻼم مي شود ،واين چنين براي مردم ،عدم تاثير گذاري
سﻼح بر روي نتايج انتخابات را تضمين مي نمايد .از اين رو ما زمان اعﻼم شده توسط كاظمي وانتخاباتش را تا زماني كه
اين احزاب بر كميسارياي انتخابات كنترل داشته و شبه نظاميان با سﻼح خود بر همه مناطق عراق حاكميت دارند و
خواسته دو ميليون مهاجر به تقلب كشيده مي شود و هشت ميليون مهاجر ديگر در خارج عراق بسر مي برند كه حق
انتخاب و كانديدا شدن ندارند ،مردود مي شماريم .كاظمي با اعﻼم زمان انتخابات در تﻼش است كه از تعهداتش در معرفي
قاتﻼن واقعي تظاهر كنندگان و شكستش در انحﻼل شبه نظاميان و منحصر كردن سﻼح در دست دولت فرار نمايد و گرنه
اگر او فرد صادقي بود مي بايد كه انحﻼل پارلمان را قبل از هر اقدامي اعﻼم مي نمود.
حمﻼت مشتي افراد منحرف به افسر پليس
شماره  ،٢٦٦پنجشنبه  ٢٣مرداد  ١٣٩٩ـ  ١٣اگوست ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ،حادثه بامداد روز چهارشنبه  ٢٢مرداد كه طي آن يك افسر پليس درحين انجام
وظيفه مورد تعرض قرار گرفت را محكوم مي كند و هر گونه رابطه اي بين اين افراد منحرف و گمراه و انقﻼبيون صلحجو
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كه خواهان به زير كشيدن فاسدان و از بين بردن فساد هستند را تكذيب مي كند .تعدادي از افراد منسوب به الحشد
الشعبي وابسته به وزارت دفاع كه به جنگ پشت كرده اند و قرارداد خودشان را فسخ نموده و اخراج شدند با افسر مذكور
وارد درگيري شده تا اينكه توجه وزارت دفاع را به اين مخاصمه جلب نموده و مشكﻼتي را بنا به تمايﻼت خودشان ايجاد
نمايند.
متهم كردن تظاهر كنندگان صلحجو به دروغ ،چيزي جزتﻼشهاي مذبوحانه به منظور خدشه دار كردن چهره آنها و براي
تحريك نيروهاي ضد شورش و شبه نظاميان جنايتكار مورد حمايت رژيم ايران عليه تظاهر كنندگان نيست .كميته
سازمانده ،از آغاز تظاهرات انقﻼب اكتبر درسال  ٢٠١٩همواره بر مسالمت آميز بودن تظاهرات تاكيد نموده است .اين
تظاهرات هميشه هدف خشونت مفرط از سوي جﻼدان منطقه سبز و شبه نظاميان ضد قانون وابسته به رژيم شرور ايران
بوده است .اين وقايع دال بر ايستادن كميته سازمانده دركنار اين افسر كه مورد تعدي واقع شده ،است.
درخواست تحقيقات بين المللي پيرامون موضوع شهدا ومجروحان انقﻼب اكتبر
شماره  ،٢٦٧دوشنبه  ٢٧مرداد  ١٣٩٩ـ ١٧
اگوست ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر پيگيرانه
سرنوشت نتايج تحقيقات مربوط به شهادت بيش
از هزار عراقي و جراحت  ٣٠هزار تظاهر كننده
صلجو از جمله  ٤هزار نفر كه از آغاز انقﻼب
پربركت اكتبر  ٢٠١٩دچار نقص عضو يا معلول
شده اند را دنبال مي كند .بعد از اينكه دو دولت
قبلي ،نسبت به طرفهاي مسئول قتل جوانان ما،
اظهار بي اطﻼعي كردند و مدعي بودند كه
طرفهاي نامشخص وناشناس كه اصطﻼحاً آنها را طرف سوم نامگذاري كردند ،تظاهر كنندگان صلحجو را مورد هدف قرار
داده اند! اين طرف كه به طرف سوم معروف شده ،اخيرا فعاليتهاي مشكوكش ،در راستاي جنايت سازمان يافته مبني بر
ترور فعاﻻن را افزايش داده است .با توجه به اين كه دولت موقت فعلي نيز ،ناتواني و شكست اش در رسيدن به نتايج نهايي
روشني در اين زمينه را اثبات كرده است ،صرفنظر از دﻻيل آن ،كميته سازمانده از جامعه بين المللي از جمله سازمان ملل
و سازمانهاي بين المللي حقوقي و مدافع حقوق بشر ،خواهان اجراي تحقيقات بين المللي براي مشخص كردن افراد و
طرفهاي مسئول قتل شهدايمان و كشاندن آنها به دادگاههاي بين المللي براي مجازات عادﻻنه است .بدين منظور اين
كميته به آقاي علي عزيز امين عضو كميته سازمانده اختيارات تام داده كه به حركت در اين زمينه و ارتباط با ارگانهاي
ذيربط در سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي ذيربط بپردازد و خواسته ها را به طور رسمي تقديم نمايد .در اين رابطه از
تمامي عراقيان و سازمانهاي عراقي و عربي مي خواهيم كه به طور جدي براي خواست تشكيل كميته بين المللي براي
تحقيق پيرامون هدف قراردادن تظاهركنندگان وكساني كه به طور مستمر حقوق بشر مردم عراق را نقض مي كنند ،تﻼش
نمايند.
اتهامات وقيحانه المالكي در مورد ناصريه
شماره  ،٢٦٨چهارشنبه  ٢٩مرداد  ١٣٩٩ـ  ١٩اگوست ٢٠٢٠
نوري المالكي مسئول حزب الدعوه و ائتﻼف دولت قانون در اظهارت روز سه شنبه  ٢٨مرداد ،با بي شرمي تمام ،تظاهر
كنندگان صلحجو را ماجراجو و خرابكار و متجاوز توصيف نمود .اوصاف دروغيني كه در اظهارات وقيحانه و تحريك كننده
اش كه در طي دوران حكومتش هيچ استاني از آن مستثنا نبود .او تظاهر كنندگان  ٢٥فوريه را خرابكار و توطئه گر ناميد
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و به كشتار و زهرچشم گرفتن از آنها پرداخت .سپس تظاهركنندگان اهالي اﻻنبار را حباب توصيف نمود كه بايد به آن
خاتمه داد و بصره را با قتل و دستگيري ويران كرد و سپس با كساني نشست كه آنها را به تروريست متهم مي نمود.
نوري المالكي مسئول اصلي انهدام عراق و مردم آن است .او كسي است كه ثروتهاي عراق كه به  ١٠٠٠مليارد دﻻر مي
رسد را هدر داد و سرقت نمود ،او كسي است كه عراق را تحويل باندهاي داعش داد ،و سياست به حاشيه راندن و حذف
كردن را اجرا و حمايت از شبه نظاميان را اعمال نمود و به دليل معامﻼت تسليحاتي فاسد ،زمينه اي براي تحويل مقدرات
عراق به ايران فراهم نمود و در ساختن ارتش و نيروهاي امنيتي سهل انگاري نمود.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ،ضمن محكوميت اظهارت نوري المالكي و تهاجم كثيف او ،به طور خاص عليه اهالي
شريف ناصريه ،اين اظهارات را در رديف تروريسم و جنايت سازمانيافته مي داند كه در ارتباط با اعمال ننگين شبه نظاميان
است كه اخيرا آهنگ ترورهاي آنها در رابطه با فعاﻻن صلحجو افزايش يافته است .اظهارات روز گذشته مؤسس دولت در
دولت چيزي جز سمت و سو دادن به شبه نظاميان براي كشتار اهالي ناصريه نيست.
كميته سازمانده مسئوليت كامل هرگونه حمله اي به اهالي ناصريه و تمامي تظاهركنندگان انقﻼب اكتبر را متوجه نوري
المالكي كه دستانش به خون و سرمايه هاي عراقيان آغشته است ،مي داند .از اين رو اين كميته از قوه قضائيه خواهان
است كه دربهاي خود را براي پذيرش شكايتهاي قضايي عليه المالكي بگشايد .همچنين از دادستان مي خواهد كه براساس
اين شكايتهاي قانوني ،حكم دستگيري عليه نوري المالكي كه خواهان تروريسم و كشتار و اتهام به تظاهر كنندگان صلحجو
كه خواهان حقوق مشروع شان هستند و المالكي به حقوق آنها تعدي مي كند را صادرنمايد.
شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقﻼب اكتبر ،بهبودي عاجل براي مجروحان مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از
زندانهاي شبه نظاميان.
يادداشت سياسي

***

يکدست سازی ،رويا يا واقعيت
مهدي سامع

تﻼشهاي پيشين خامنه اي براي يكدست كردن ساختار سياسي نظام به جز ايجاد برخي فرصتهاي گذرا ،به شكست
انجاميده است .هم درونمايه وﻻيت فقيه شراكت ناپذير است و هم واقعيتهاي عيني و منجمله ساختار حقوقي نظام ،تﻼش
براي يكدست سازي ساختار سياسي نظام را با شكست روبرو كرده است .براي مثال وجود نهادي با عنوان رياست جمهوري
كه از نظر فُرم ،با وجود شوراي نگهبان و اختيار تنفيذ از جانب ولي فقيه ،به هر حال با راي مستقيم انتخاب مي شود،
همواره يك تضاد مهم براي نهاد وﻻيت فقيه ايجاد كرده است .تجربه احمدي نژاد كه يكي از تﻼشهاي خامنه اي براي
يكدست سازي بود و در گام اول با انبوهي از تقلب به موفقيت انجاميد ،سرانجام نشان داد كه در نظام وﻻيت فقيه هركس
بر كرسي رياست جمهوري بنشيند به ناچار با ولي فقيه زاويه پيدا كرده و بنابرين به ميزاني در قدرت مشاركت پيدا مي
كند .طرح »حكومت عدل اسﻼمي« از جانب يكي از كارگزاران نظام ،وابسته به »موتلفه اسﻼمي« و خيز خامنه اي براي
تغيير شيوه انتخاب رئيس جمهور و واگذار كردن آن به مجلس كه حدود يازده سال پيش مطرح كرد ،چاره جويي براي
غلبه بر همين چالش است.
پيرامون اين راهكار ،حسام الدين آشنا ،مشاور روحاني و از كارگزاران كاركشته امنيتي روز جمعه  ٢٤مرداد در تويتر خود
نوشت» :تﻼشهاي بي وقفه برخي سياست زدگان تازه كار و سياست پيشگان كهنه كار براي ايجاد اختﻼل در سامانه هاي
سياستگذاري كشور بيش از آن كه ثمرات جناحي داشته باشد داراي خطرات ملي است .اين دولت مي رود ،شما مي مانيد
و نظام و مردم .بذر آرامش بپاشيد؛ آن كه باد ميكارد طوفان درو مي كند«.
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راست اين است كه در ساختار نظام جمهوري اسﻼمي ،از نظر حقوقي و حقيقي ،نهاد »وﻻيت مطلقه فقيه« و شخص ولي
فقيه اختيارات بيشماري دارد و استبداد ديني نتيجه همين امر است .اما واقعيت ديگري نيز وجود دارد كه وجود يك نهاد
»انتخابي« كه فردي را در شكل به شخص دوم نظام تبديل مي كند ،در عمل »وﻻيت مطلقه« را در دست اندازهاي
گوناگون مي اندازد .تﻼش باند مياني نظام ،در گذشته به سركردگي رفسنجاني و اكنون روحاني ،كه آنها را »اصولگرايان
معتدل« معرفي مي كنند ،براي »مشروط« كردن »وﻻيت مطلقه فقيه« راهكاري براي غلبه بر اين تضاد و تدبيري براي
»امنيت نظام« است.
اين راهكار همان است كه در »نامه سرگشاده موسوي خوئيني ها« منعكس شده و يا سعيد حجاريان در شماره روز
چهارشنبه  ٢٢مرداد روزنامه شرق به آن پرداخته است .هسته اصلي نظر حجاريان انجام »برجام موشكي و اصﻼحات
ساختاري در داخل« است.
تضاد بين جامعه و كليت نظام ،بين نيازهاي توده ها و غارتگري باندهاي درون قدرت كه از سال  ١٣٨٨به بحران و شرايط
انقﻼبي منجر شد و پس از افت و خيزهاي چند ساله از قيامهاي دي ماه  ١٣٩٦و آبان  ١٣٩٨عبور كرد ،هر دو راهكار را با
وجود تﻼشهاي هر دو باند ،فَشَل كرده است.
خامنه اي پس از قيام آبان ماه و شروع تحريمها ،دولت جوان انقﻼبي را به عنوان راهكار مديريت بحران مطرح كرد و در
گام نخست با قلع و قمع باندهاي رقيب ،مجلسي تحت امر سامان داد .حركت دوم او به كرسي نشاندن گماشته اي از
جنس احمدي نژاد ،كه فاقد روحيه ياغيگري باشد ،در مسند رياست جمهوري است .اگر عمري براي نظام باقي بماند،
ممكن است ،هرچند با احتمال بسيار كم ،پس از عبور از مرحله دوم ،طرح حذف انتخابات رياست جمهوري را دوباره زنده
كرده و آن را با تغيير قانون اساسي به مجلس دست نشانده واگذار كند.
خامنه اي براي پيشبرد اين راهكار به قدرت حقيقي و حقوقي خود و صد البته سپاه پاسداران متكي است .او با نظارت و
كنترل نهادها و كارتلهاي تحت سلطه اش مخالف است» .عزت اﷲ ضرغامي ،رئيس سابق سازمان صدا و سيما در واكنش به
اظهارات احمد توكلي در مورد عدم استقبال دفتر ولي فقيه از طرح شفافيت در اين دفتر گفته است اين كار به معناي
مخالفت با اصل شفافيت نيست) «.دويچه وله فارسي ،دوشنبه  ٢٧مرداد (١٣٩٩
قابل توجه آن كه ضرغامي و توكلي هر دو اصولگرا و وابسته به باندهاي مربوط به خامنه اي هستند.
نمونه ديگر از قدرت غيرقابل كنترل و نظارت ولي فقيه ،افشاگري پرويز فتاح ،سركَرده بنياد غارتگران موسوم به مستضعفان
است .او كه منصوب خامنه اي است ،در برنامه تلويزيوني »نگاه يك« تعدادي از نهادها و كارگزاران رژيم به شمول سپاه
پاسداران و حداد عادل را متهم به بخور بخور اموال اين بنياد كرد .غﻼمعلي حداد عادل در زمينه ملك هشت هزار متري و
خانه مدرسه فرهنگ در نامه سرگشاده به فتاح اعﻼم كرد كه اين ملك را »رهبر« به او داده و به دنبال آن و اين كه پرويز
فتاح متوجه شده كه انگشت در ﻻنه زنبور كرده مجبور به اظهار ندامت و پشيماني شد و اعﻼم كرد كه» :اطﻼعات بنده
ناقص اعﻼم شد .جانب انصاف را رعايت نكردم .در محضر خدا و مردم از همه آن بزرگواران ،مخصوصا برادر عزيزم
حدادعادل عذرخواهي ميكنم) «.همشهري آنﻼين ،چهارشنبه  ٢٩مرداد (١٣٩٩
از اين موارد كه نشان از اختيارات بي حد و مرز خامنه اي است به فراواني در رسانه هاي حكومتي پوشش داده مي شود.
در عمل نيز بارها شاهد بوديم كه ولي فقيه از اختيارات قانوني و فراقانوني خود استفاده كرده است .اين اختيارات براي
خامنه اي فرصتهايي در جهت تحقق روياي يكدست سازي ايجاد كرده و براي مخالفان دروني نظام يك كابوس عذاب آور
است .اما واقعيت در وراي رويا و كابوس ،حكم خود را صادر مي كند .اين واقعيت بحران و شرايط انقﻼبي است كه هم
روياهاي ولي فقيه را پريشان مي كند و هم كابوس مخالفان دروني نظام را دوچندان مي كند .حرفهاي كارگزاران نظام
گوشه اي از واقعيت را برمﻼ مي كند.
وبسايت حكومتي عصر ايران در روز سه شنبه  ٢١مرداد مقاله اي با عنوان »سخني صريح با مسئوﻻن :نيترات نارضايتي؛
مراقب بيروتي شدن ايران باشيد« منتشر كرد و پس از مدت كوتاهي آن را حذف كرد .به اين متن مي توان در شبكه
گوگل دست يافت .در اين مقاله مي خوانيم» :به نفع نظام ،مردم و كشور است كه به جاي مسير "ناراضي  -معترض –
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برانداز" ،راه عقﻼني "ناراضي  -راضي – حامي" انتخاب شود .اما اين راه معقول چگونه پيموده مي شود؟ ....مسئوﻻن
جمهوري اسﻼمي ايران نيز چاره اي جز پيمودن يكي از اين دو راه ندارند .ادامه وضع موجود" ،ناراضي" ها را به "معترض"
تبديل مي كند و معترضان در گذر زمان و در بستر مناسب ،اين قابليت را دارند كه به "برانداز" تبديل شوند ،خاصه آن كه
اراده هاي فرامرزي از سعودي و اسرائيل گرفته تا اياﻻت متحده نيز وجود دارند كه بخواهند بر موج اعتراضات سوار شوند و
مصادره به مطلوب كنند .اما اين راه معقول چگونه پيموده مي شود؟ به نظر مي رسد تنها راه اين است :شنيدن صداي
مردم و تمكين عملي در برابر گفتمان غالب بر جامعه«.
مهدي عيسي زاده ،يكي از مجلس نشينان از مياندوآب در جلسه روز چهارشنبه  ٢٩مرداد گفت » :هشدار مي دهم غفلت
بيش از اين در حوزه اجتماعي تبعات جبران ناپذيري خواهد داشت؛ تصميم گيريها در حوزه هاي اقتصادي ،سياسي و
عمراني بدون پيوست اجتماعي و فرهنگي منجر به مشكﻼتي مي شود كه امروزه در هفت تپه شاهد هستيم و كميسيونها
بايد پيوست فرهنگي و اجتماعي داشته باشند .در حوزه نظام اداري و استخدامي تمامي سيستمهاي اداري امروز درگير
هستند و مردم هر روز بدون توجه نمايندگان و دولت در جلوي مجلس تجمع ميكنند .عزت اين مردان و زنان غيرتمند
ايراني جلوي مجلس پايمال مي شود و هيچ خبري هم از ما نيست) «.خانه ملت(
اين واقعيتها كه بيان جامعه ناراضي ،كُنِشگَر و نه خاموش است ،به خامنه اي اجازه نمي دهد كه طعم شيرين يكدست
سازي را حِس كند .فشار از پايين بسي كﻼن تر از آن است كه بتوان آن را مهار كرد و خروجي همين فشار ،حتي در
شرايط دولت مطلوب خامنه اي ،تشديد تضاد در درون هِرَم قدرت است كه منجر به زاويه دار شدن »دولت جوان« با نهاد
وﻻيت فقيه مي شود .نشانه هايي از اين واقعيت را اكنون هم مي توان ديد.

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

كنيم.
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جنبش رنگين کمان بيشماران )مرداد (٩٩
گردآوري و تنظيم :پويا رضواني
فقر و فﻼكت شتاب كم سابقه اي پيدا كرده و در ماه گذشته نيروهاي كار و زحمت به تﻼش براي كسب حقوق اوليه خود
ادامه دادند .حقوقهاي معوقه ،اخراجها ،عدم پرداخت سهم كارفرما از بيمه ،خودماني سازي با عنوان خصوصي سازي و به
خصوص سپردن سرنوشت كارگران به شركتهاي پيمانكاري از جمله مواردي بود كه موجب اعتراض نيروهاي كار شد.
در ماه گذشته شاهد سه رشته حركت بزرگ كارگري؛ اعتصاب و تجمع كارگران نيشكر هفت تپه ،اعتصاب و تجمع كارگران
و كاركنان صنايع نفت ،پتروشيمي و نيروگاههاي برق در سراسر كشور و اعتصاب كارگران هپكو بوديم.
در مجموعه زير خﻼصه  ٣٠٥حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران در ماه مرداد را خواهيد خواند .اخبار
حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
 ٦٨روز اعتصاب و تجمع كارگران نيشكر هفت تپه
كارگران شركت نيشكر هفت تپه ،در  ١٥كيلومتري شهر
شوش در شمال خوزستان ،از روز شنبه  ٢٤خرداد حركت
اعتراضي خود را با اعتصاب و تجمع شروع كردند .تجمع
كارگران معترض تا پايان روز  ٣١مرداد همچنان ادامه
داشت .مهمترين خواسته هاي كارگران اين شركت بزرگ
توليدي ،دريافت معوقات مزدي ،رسيدگي به وضعيت
شغلي ،تعيين تكليف شركت ،بازگشت به كار همكاران
اخراج شده ،ابطال واگذاري شركت به بخش خصوصي و
همچنين تمديد مهلت دفترچه هاي درماني است.
كارگران معترض در برخي از روزهاي اين ماه در گرماي »خرما پزان« تابستان خوزستان عﻼوه بر تجمع مقابل فرمانداري
شوش ،اقدام به راهپيمايي در سطح شهر مي كردند .به گزارش كانال
تلگرام سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ،كارگران براي نشان دادن
خشم شان نسبت به سكوت مصلحتي مسئوﻻن طراز اول خوزستان
ازجمله شعار مي دادند» :شريعتي حيا كن خوزستان را رها كن«،
»كارگر مي ميرد ،ذلت نمي پذيرد« و ...
روز يكشنبه  ١٩مرداد ،جمعي از بازنشستگان فرهنگي و تامين اجتماعي
براي اعﻼم همبستگي با كارگران هفت تپه و حمايت از خواسته هاي
شان مقابل فرمانداري و در تجمع اين كارگران شركت كردند.
روز سه شنبه  ٢٨مرداد ،خبرگزاري حكومتي ايلنا گزارش داد؛ با تامين
منابع مالي ،حقوق ارديبهشت و خرداد ماه كارگران هفت تپه پرداخت
شد .در همين روز كارگران در شصت و پنجمين روز از اعتصاب شان
مقابل ساختمان فرمانداري شهر شوش تجمع كردند.
روز آدينه  ٣١مرداد ،كارگران نيشكر هفت تپه در شصت و هشتمين روز
از اعتصاب شان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداري شهر شوش خواستار رسيدگي به تمامي مطالبات شان شدند.
تا آخرين روز مزداد ماه ،حركت اعتراضي كارگران نيشكر هفت تپه پوشش گسترده خبري در رسانه هاي جمعي داشته
است.
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اعتصاب  ٢١روزه كارگران و كاركنان صنايع نفت ،پتروشيمي و نيروگاههاي برق در سراسر كشور
از روز شنبه  ١١مرداد ،كارگران و كاركنان شماري از صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و نيروگاههاي برق در سراسر كشور اقدام
به اعتصاب و تجمع كردند .يكي از مهمترين خواسته هاي كارگران معترض بيرون انداختن تمامي پيمانكاران و بسته شدن
قرارداد مستقيم شركتها با كارگران است .به گزارش ايلنا» ،برهاني نسب« ،رئيس اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
شهرستان مهر ،وقيحانه گفت» :كارگران شركت همپا براي افزايش دستمزدهاي خود اعتراض كردند اما شركت اعﻼم كرده
است كه هركس مايل به ماندن نيست ،مي تواند جدا شود«.
روز شنبه  ١١مرداد ،كاركنان پاﻻيشگاههاي آبادان ،ﻻمرد ،پارسيان و كنگان به خاطر عدم پرداخت معوقات مزدي خود
دست به تجمع اعتراضي زدند .در همين روز ايلنا گزارش داد كه كارگران شركت نفت سنگين قشم براي اعتراض نسبت به
سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آن دست از كار كشيدند و مقابل شركت تجمع كردند.
به گزارش پيام سنديكا ،روز يكشنبه  ١٢مرداد ٨٠٠ ،كارگر پترو پاﻻيش كنگان و كارگران پاﻻيشگاه پارسيان سپهر ﻻمرد و
شركت اكسير در فاز  ١٣اعتصاب كردند.
همچنين كارگران كل شركتهاي فاز  ٢٢و  ٢٤از جمله كارگران شركت آريا ماهان ،آزمون فلز اعتصاب كردند.
كارگران فاز  ٢پاﻻيشگاه نفت آبادان دست از كاركشيدند و مقابل درب ورودي پاﻻيشگاه تجمع كردند.
روز دوشنبه  ١٣مرداد و در سومين روز اعتراض سراسري ،كارگران نيروگاه بيدخون و شركت جهانپارس ايﻼم مهران نيز به
اعتصاب پيوستند .در اين روز اعتصاب در پترو پاﻻيش كنگان كه داراي  ٨٠٠كارگر است و پتروشيمي جم ادامه داشت.
كارگران شاغل در پاﻻيشگاه جفير واقع در در  ٥٠كيلومتري غرب اهواز ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان
دست به تجمع زدند .اين كارگران از طرف شركت پيمانكاري آتروپارت در اين ميدان نفتي مشغول به كارند.
روز سه شنبه  ١٤مرداد ،كارگران پاﻻيشگاه اصفهان و جهان پارس ايﻼم  -مهران به اعتصاب پيوستند .در اين روز اعتصاب
كارگران در شركت پترو پاﻻيش كنگان ،شركت ارتو پارت پيمانكاري باقري ،پاﻻيشگاه اصفهان ،فاز  ١٤پيمانكاري مطوري،
نيروگاه سيكل تركيبي مپنا بويلر مشهد ،نيروگاه سيكل تركيبي تبريز هم جوشكارها وهم فيترها ،گروه پيمانكاري آريا
نگين خوزستان  ،NGLپاﻻيشگاه جفير در اهواز ،فاز  ١٣تمبك ،فوﻻد سنگان پيمانكاري قيصري شركت فوﻻد كوشان،
پتروشيمي سبﻼن ،نيروگاه برق رودشور تهران ،فاز ١٤پارس جنوبي ادامه پيدا كرد.
در نيروگاه ايرانشهر  ،كارگران بعد از دو روز اعتصاب قصد ترك كارگاه را داشتند كه كارفرما اعﻼم كرد با تمام خواسته هاي
انها موافقت نموده و تمام حقوقها را طبق كمپين قبول دارد.
به گزارش ايلنا ،روز سه شنبه  ١٤مرداد ،بيش از  ٦٠٠كارگر پتروشيمي رازي ماهشهر براي اعتراض به سطح نازل حقوق،
تبعيض در پرداخت مطالبات و اخراج يك همكار خود دست از كار كشيده و تجمع كردند.
به گزارش برق نيوز ،روز چهارشنبه  ١٥مرداد ،كارگران نيروگاه برق پارس جنوبي واقع در بيدخون شهرستان عسلويه در
اعتراض به عدم افزايش حقوق اعتصاب كرده و در محوطه اين نيروگاه دست به تجمع زدند.
به گزارش خورنا ،روز چهارشنبه  ١٥مرداد ،جمعي از نيروهاي حراست اخراج شده پاﻻيشگاه بيدبلند خليج فارس در مقابل
ساختمان اين پاﻻيشگاه تجمع كردند.
روز پنجشنبه  ١٦مرداد ،كارگران نيروگاه برق سبﻼن اردبيل )شركت نصب نيرو( به اعتصاب پيوستند و كارگران آذران
گستر پاﻻيشگاه سنگين قشم تا آخرين نفر دست از كار كشيدند.
در همين روز  ٤ماه حقوق عقب افتاده شركت تنش گستر در نيروگاه پارس جنوبي به حساب كارگران واريز شد اما
كارگران همچنان به اعتصاب ادامه مي دهند.
روز شنبه  ١٨مرداد ،شماري از كارگران نيروگاه سيكل تركيبي اورميه در مقابل اين نيروگاه دست به تجمع اعتراضي زدند.
به گزارش هرانا ،روز يكشنبه  ١٩مرداد  ،تعدادي از كارگران در معرض اخراج شركت مپنا در پاﻻيشگاه بيد بلند  ٢بهبهان،
با برگزاري تجمع اعتراضي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
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به گزارش همبستگي ملي ،روز سه شنبه  ٢١مرداد ،يازدهمين روز اعتصاب كارگران پاﻻيشگاههاي نفت و گاز و پتروشيمي
در  ٥١كانون اعتصاب در  ٢١شهر و منطقه ادامه داشت.
بنا به اطﻼعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران ،روز پنجشنبه  ٢٣مرداد ،اعتصاب دهها هزار كارگر در پاﻻيشگاهها و
تاسيسات نفت و پتروشيمي و گاز در  ٢١شهر از ١٢استان براي سيزدهمين روز ادامه يافت .اين اعتصابها در  ٥١مركز در
استانهاي اصفهان ،اردبيل ،آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،ايﻼم ،بوشهر ،خراسان رضوي ،خوزستان ،فارس ،سيستان و
بلوچستان ،مركزي و هرمزگان جريان داشت.
به گزارش عصر ايذه ،روز شنبه  ٢٥مرداد ،جمعي از كارگران شاغل در پروژههاي نفت و گاز شهرستان ايذه در اعتراض به
عدم رسيدگي به مطالبات شان ،دست به تجمع زدند .كارگران معترض كه در سيزدهمين روز از اعتصاب شان به سر مي
برند ،خواستار افزايش حقوق و مزاياي ماهيانه خود هستند.
به گزارش روز پنجسنبه  ٣٠مرداد پيام سنديكا ،طي  ٢٠روز حركت اعتراضي ،بيش از  ١٥هزار كارگر از  ٣٦شركت در
پارس جنوبي در پاﻻيشگاهها و مراكز نفتي به اعتصاب پيوستند.
روز آدينه  ٣١مرداد ،اعتراض سراسري كارگران تاسيسات نفت و گاز و پتروشيمي در  ٥٥مركز در  ٢٤شهر از  ١٢استان
همچنان ادامه يافت .در حالي كه كارفرمايان برخي از شركتهاي پيمانكاري بخشي از حقوق كارگران را پرداخت كردند ،اما
كارگران براي تحقق تمامي خواسته هاي خود همچنان به اعتصاب ادامه مي دهند.
اعتصاب و تجمع كارگران هپكو اراك
به گزارش ايلنا ،روز شنبه  ١١مرداد ،كارگران هپكو
اراك براي اعتراض نسبت به بﻼتكليفي شغلي و
معيشتي ابتدا در كارخانه و سپس زير پل بختياري
نزديك ريل قطار راه آهن تجمع كردند .كارگران
هپكو همچنين خواستار تعيين تكليف هرچه
سريعتر وضعيت شركت هستند و از مسئوﻻن مي
خواهند كه هرچه سريعتر مالكيت شركت تعيين
تكليف شود و مديران فعلي آن به دليل عدم
توانايي در رونق توليد عزل شوند.
روز يكشنبه  ١٩مرداد ،براي نهمين روز متوالي
كارگران اين واحد توليدي داخل شركت دست به
تجمع اعتراضي زدند .كارگران هپكو ضمن ابراز نگراني از آينده شركت و واگذاري بخشي از سهام به جاي ديون دولت به
تامين اجتماعي گفتند :هپكو از زمان واگذاري در اوايل دهه  ،٩٠راه سقوط را با سرعت طي كرد؛ اكنون هيچ سفارش
ساختي ندارد و حقوق كارگران با فروش اموال يا گرفتن وام پرداخت مي شود كما اينكه همين اﻻن دو ماه مطالبات مزدي
كارگران پرداخت نشده است.
روز شنبه  ٢٥مرداد ،تجمع كارگران كارخانه هپكو اراك وارد سومين هفته شد .كارگران معترض هپكو اعﻼم كردند :باوجود
وعده مسئوﻻن استان مركزي در خصوص پرداخت دستمزد ،تا روز يكشنبه  ٢٦مرداد ،هنوز حقوق دو ماه كارگران به
حساب شان واريز نشده و مديرعامل شركت هم كماكان پا به شركت نگذاشته است.
روز دوشنبه  ٢٧مرداد ،كارگران هپكو اراك »خلع يد از مديريت كارخانه« را مطالبه و عنوان كردند :باتوجه به اينكه در
حال حاضر شاهد واگذاري شركت هپكو به تامين اجتماعي هستيم از مسئوﻻن اين سازمان درخواست داريم هرچه سريعتر
با خلع يد مديران فعلي هپكو ،افرادي ﻻيق و اهل فن را در راس مديريت كارخانه منصوب كنند تا هرچه سريعتر توليد در
اين واحد صنعتي بزرگ آغاز شود.
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روز چهارشنبه  ٢٩مرداد ،حركت اعتراضي كارگران هپكو نوزدهمين روز خود را پشت سر گذاشت .كارگران اعﻼم كردند كه
با وجود  ١٩روز متوالي تجمع و اعتراض به هيچيك از وعده ها عمل نشده است.
كارخانه هپكو در سال  ١٣٥٤در زميني  ٩٠هكتاري با همكاري شركاي خارجي به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده
ماشين آﻻت صنعتي و كشاورزي و راهسازي در خاورميانه آغاز به كار كرد .در سال  ١٣٨٣فرآيند خصوصي سازي اين
شركت رقم خورد و از آن پس ،روز به روز اوضاع وخيم تر شد .نسرين هزاره مقدم در گزارشي براي ايلنا نوشت» :وقتي
اساس كار يعني "توانمند سازيِ بنگاههاي در معرض سقوط" توسط دولت به طور كامل ناديده گرفته شده است ،وعده
هاي مسئوﻻن براي پرداخت دو يا سه ماه حقوق كارگران يا پرداخت موضعي و مقطعيِ حق بيمه آنها نمي تواند بنگاههايي
مانند هپكو يا هفتتپه را به رونق و شكوفايي برساند؛ دولت اگر نمي خواهد خود اداره اين كارخانجات مادر را در اختيار
داشته باشد ،چرا به احياي بخش تعاوني در اقتصاد نمي انديشد؛ مگر "خصوصي سازي به هر قيمتي" تكليف قانون اساسي
است؟!
چهارشنبه  ١مرداد
*اهالي روستاي »چم شهران« و »چم كبود« در اعتراض به قطعي آب آشاميدني ،جاده پلدختر -خرم آباد را مسدود
كردند .به گزارش آفتاب نيوز ،بادخالت نيروهاي سركوبگر انتظامي جاده بازگشايي شد .معترضان علت مسدود كردن جاده
را پيگيري هاي بي نتيجه خود در روزهاي اخير عنوان كردند.
روستاي چم كبود گاو زرده واقع در  ٥كيلومتري جنوب معموﻻن و در ضلع شرقي رودخانه كشكان از جمله روستاهايي
است كه در سيﻼب فروردين ماه  ٩٨به زير آب رفت و به طور صد درصد تخريب شد .اين روستا با تغيير مكان در
منطقهاي حدود  ٥٠٠متري محل قبلي جانمايي شد و بعد از گذشت  ١٦ماه از سيﻼب هنوز با مشكﻼتي از جمله نبود آب
شرب روبرو است .يكي از معترضان گفت :به دليل گرماي هوا آب شُربي كه يك در ميان توسط آب وفاضﻼب به روستا داده
مي شود جوابگو نيست و مشكﻼتي براي مردم به وجود آورده است.
*جمعي از كشاورزان سرخس براي اعتراض نسبت به افزايش صد در صدي نرخ حق آبه سال جاري كشاورزي در
فرمانداري اين شهرستان در استان خراسان رضوي اجتماع كردند .به گزارش ايلنا ،اعتراض نمايندگان تعاونيهاي آبران
نسبت به افزايش نرخ آب با توجه به اينكه در سال آبي  ٩٩ -٩٨قيمت هر متر مكعب  ٤٢٠ريال تعيين و قرارداد بسته
شده كامﻼ منطقي است ،چرا كه چك و مدارك وصول حق آبه را پرداخت كرده و ديگر قادر نيستند اضافه بهاي ديگري را
براي زارعان توجيه كنند.
پنجشنبه  ٢مرداد
*كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبداﷲ براي دومين روز متوالي در اين ماه و چندمين بار طي ماههاي گذشته مقابل
فرهنگسراي مهديه اين شهر تجمع كردند .تجمع روز اول كارگران معترض مقابل ساختمان استانداري بود .به گزارش ايلنا،
يكي از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ گفت :اين تجمع در ادامه بي توجهي شهرداري به تعويق معوقات مزدي و بيمه اي
آنها است .وي با بيان اينكه كارگران خواهان مشخص شدن وضعيت پرداخت مطالبات معوقه و امنيت شغلي خود هستند،
گفت :در حال حاضر با احتساب حقوق ارديبهشت ماه كه شمار زيادي از همكارانمان آن را دريافت نكرده اند ،سه ماه
معوقات مزدي طلبكاريم كه تا اين لحظه از جانب شهرداري و مسئوﻻن شوراي شهر پاسخ مشخصي به اين خواسته هاي ما
كارگران فضاي سبز داده نشده است.
يكشنبه  ٥مرداد
*كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي شان مقابل ساختمان شوراي فرمايشي
اين شهر تجمع كردند .به گزارش كبنا نيوز ،يكي از كارگران معترض گفت :علت تجمع ما عقب افتادگي حقوقمان بين ٦
الي  ٩ماه است كه هنوز دريافت نكردهايم .كارگر ديگري كه كه  ١٤سال سابقه كار دارد ،افزود ٦٣ :نفر كارگر فضاي سبز
شهرداري ياسوج هستيم كه بعضاً  ١٤سال ١٠ ،سال و يا كمتر و بيشتر سابقه كار داريم و چندين ماه است كه حقوقمان را
نمي دهند .وقتي اعتراض مي كنيم هم فوراً ما را به اخراج تهديد ميكنند.
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دوشنبه  ٦مرداد
*بازنشستگان شركت واحد اتوبوسراني در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت ،مقابل ساختمان مركزي شركت واحد
)خيابان هنگام( تجمع كردند .به گزارش كانال تلگرام سنديكا كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ،كارگران
پس از مدتي با درخواست مديريت به سالن كنفرانس ساختمان رفتند ولي با توجه به شلوغي سالن كنفرانس با درخواست
مديريت چند تن از نمايندگان براي مذاكره با مديريت در سالن كنفرانس ماندند و بقيه كارگران سالن كنفرانس را ترك
كردند .اين كارگران بازنشسته عموما اسفند ماه  ٩٨بازنشسته شده اند اما به هر يك از آنان  ٥٠تا  ٦٠درصد حق سنوات
شان پرداخت شده است.
*كارگران بيكارشده سيمان لوشان براي اعتراض به عدم تحقق وعده بازگشت به كار از سوي خريدار كارخانه و بي خيالي
مسئوﻻن شهرستان دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه لوشان زدند .اين كارگران روز يكشنبه  ٥مرداد نيز مقابل ورودي
معدن سنگ آهك تخت آسمان سيمان لوشان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتند :مرداد ماه سال ٩٢
بعد از اعﻼم تعطيلي كارخانه سيمان لوشان و بيكاري شمار زيادي از كارگران ،همچنان  ٦٧نفر منتظر بازگشت به كار خود
هستند .كارگران افزودند :از سال  ٩٥كه اين كارخانه با همه تجهيزات به همراه يك معدن بزرگ سنگ آهك به يك
پيمانكار سنگ فروخته شد ،خريدار متعهد شد همه آنها را در اين مجموعه مشغول كند كه تا امروز و بعد از گذشت ٤
سال ،هنوز وعده كارفرما محقق نشده و او نيروي كار خود را از استانهاي ديگر جذب كرده است.
سه شنبه  ٧مرداد
*كارگران كارخانه كنتورسازي ايران مقابل استانداري قزوين تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران تجمع كننده
گفت :چند روز پيش نيز در مقابل استانداري تجمع كرديم تا شايد مسئوﻻن به خود بيايند و فريادرس مشكﻼت ما باشند؛
اما متاسفانه اين تجمع هيچ نتيجه اي نداشت .وي افزود :قرار شده بود مشكﻼت ما از سوي مسئوﻻن قزوين پيگيري و حل
شود ،اما متاسفانه هيچ مسئولي پاسخگوي ما نيست.
كارگر ديگري گفت :ما با مشكﻼت مختلفي دسته و پنجه نرم مي كنيم؛ بيمه يكي از مشكﻼت ماست و تقريبا از چهارماه
گذشته حق بيمه اي به حساب ما توسط شركت واريز نشده است تا بتوانيم از خدمات بيمه بيكاري استفاده كنيم.
*براي پنجمين بار ،كارگران شهرداري سريش آباد از شهرستان قروه در استان كردستان براي اعتراض به عدم پرداخت به
موقع حقوق دست به اعتصاب زدند و مقابل ساختمان اين شهرداري اجتماع كردند .به گزارش ايلنا ١٩ ،بهمن ماه سال
گذشته بود كه چهارمين اعتصاب پرسنل شهرداري سريش آباد رقم خورد ،اعتصابي كه با وعده مديركل امور شهري
استانداري كردستان براي پرداخت حقوق دو ماه در عرض يك هفته پايان يافت ،وعده اي كه به گفته پرسنل فقط همان
حقوق دو ماه پرداخت شد و از عيد به بعد هيچ مبلغي پرداخت نكرده اند.
تجمع كنندگان گفتند :با توجه به وضعيت اقتصادي و پيش آمدن ويروس كرونا زندگي كردن سخت شده و درست نيست
در اين شرايط حق و حقوق ما را هم ندهند.
*جمعي از مصدومان جنگ ايران و عراق ،مقابل ساختمان وزارت نفت دست به تجمع زدند .به گزارش نفت آنﻼين ،تجمع
اين شهروندان در اعتراض به ابﻼغ بخشنامه جديد نفتي ،قطع و تقليل ساعات كاري جانبازي ،عدم اعمال مدارك تحصيلي،
اياب ذهاب ،عدم تخصيص پاداش بهره وري ،عدم اجراي ماده  ١٠و اجرا نشدن مصوبات مجلس صورت گرفته است.
معترضان طي هفته گذشته نيز در تجمعي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شده بودند.
چهارشنبه  ٨مرداد
*تعدادي از شهروندان ساكن تبريز در اعتراض به قطع مكرر آب در بخشهايي از اين شهرستان دست به تجمع زده و
خواستار پيگيري مسئوﻻن براي رفع اين مشكل شدند .به گزارش كولبر نيوز ،بيش از دو ماه است كه آب آشاميدني در
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منازل مسكوني شهروندان در اين شهرستان به دﻻيلي نامعلوم قطع مي شود و تاكنون اقدامي از سوي مسئوﻻن براي رفع
اين مشكل صورت نگرفته است.
پنجشنبه  ٩مرداد
*صدها زن و مرد ،پير و جوان و حتي كودكان خردسال ،از هالي شهرستانهاي دشتي و تنگستان در استان بوشهر براي
اعتراض به فعاليت دوباره معدن سنگ مرمريت در كنار عمارت تاريخي شيرينه و بزرگترين چشمه آب شيرين منطقه ،پس
از پياده روي در كوه بيرمي مقابل اين معدن تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،سيد كريم موسوي فعال محيط زيست ،در اين
خصوص ،گفت :از آنجا كه كوه خواري طعم دلپذيري در اين روزها براي زياده خواهان دارد در كنار خبرهاي ناگوار ديگر
كه از بام سرافراز »دماوند« و آتش سوزي ديگر كوههاي كشورمان را مي شنويم ،معدن مرمريت تنگه »شيرينه« كوه
»بيرمي« نيز با وجود مقاومت نزديك به  ٢سال مردم شهرستان دشتي جهت ابطال پروانه اين معدن ،متاسفانه دوباره آغاز
به كار كرده است.
شنبه  ١١مرداد
*كارگران كشت و صنعت شوشتر براي اعتراض به عدم پاسخگويي كارفرما به مطالبات شان و اخراج يكي از همكاران شان
مقابل فرمانداري شهرستان شوشتر تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از معترضان گفت :اين تجمع به دليل اعتراض به
پرداخت نشدن حق كارگران و عدم تمكين كارفرما از راي اداره كار است كه به نفع كارگران صادر شده است .وي افزود:
شركت كشت و صنعت كارون بيمه و بازنشستگي و سنوات حدود  ٤٠٠كارگر را به طور كامل پرداخت نكرده ،به همين
دليل كارگران شكايتي را در اداره كار مطرح كردند.
*به گزارش عصر باختر ،رانندگان اتوبوس شهري كرمانشاه در ادامه اعتراض به عدم پرداخت يارانه سال  ٩٨و حق بيمه
بيكاري به خاطر دو ماه تعطيلي در ايام شيوع ويروس كرونا دست به تجمع در ترمينال كاوياني كﻼنشهر كرمانشاه زدند.
*ساكنان روستاي آق مشهد ،از روستاهاي شهرستان ساري براي اعتراض به وقف روستا و جنگل دست به تجمع زدند .به
گزارش اسكاي نيوز ،اهالي روستاي آق مشهد دليل تجمع خود را اعتراض به وقف  ٥٦٠٠هكتار از جنگلهاي اطراف اين
روستا عنوان كرده و گفتند :جنگل منابع ملي و ميراث جهاني است و نمي توان يك ميراث ملي و جهاني را وقف كرد.
تجمع كنندگان افزودند :وقفي بودن جنگلهاي ملي ،عﻼوه بر آنكه غيرقانوني است ،عوارض و مشكﻼت بسياري را براي
مردمان حاشيه آن مناطق ايجاد مي كند كه تخريب جنگل و ويﻼ سازي و سيل تنها بخشي از آن است.
*كارگران اداره آب و فاضﻼب اهواز با تجمع مقابل ساختمان اين اداره در كﻼنشهر اهواز به پايمالي حقوق شان توسط
شركت پيمانكاري اعتراض كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران معترض گفتند :خواستار رفع تبعيض در پاداش ،حقوق و مزاياي
مزدي نسبت به كارگران رسمي و قرارداد مستقيم هستند .آنها افزودند :اختﻼف زيادي در حقوق كارگران پيماني مجموعه
شركت آب و فاضﻼب كه زيرمجموعه شركت پيمانكاري كار ميكنند ،نسبت به كارگران رسمي و قراردادي وجود دارد.
يكشنبه  ١٢مرداد
*كارگران كارخانه كنتورسازي ايران براي اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي و وعده هاي توخالي مسئوﻻن مقابل
فرمانداري شهرستان البرز تجمع كردند .به گزارش صبح قزوين ،كارگران حاضر در تجمع گفتند :چندين سال است كه
شاهد بي سر و ساماني شركت كنتورسازي قزوين هستيم و خصوصي سازي بﻼي جان كارگران شده است ،اما در اين ميان
آنچه ديده نمي شود فريادهاي به حق كارگران اين شركت است كه به جايي نميرسد و مسئوﻻن استان قزوين هم بارها
وعده هاي بي سرانجامي داده اند كه عملياتي نشده است.
*كارگران دفاتر سهام عدالت از نقاط مختلف كشور خود بار ديگر به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع كردند .به گزارش
فارس ،تجمع كنندگان گفتند :از  ٤مرداد ماه سال جاري به دنبال دستور العمل جديد شوراي عالي بورس مبني بر آزاد
سازي سهام عدالت ،از كار بيكار شده ايم .در دستور العمل شوراي عالي بورس به جز پرداخت مطالبات معوقه كاركنان
دفاتر سهام عدالت هيچ تصميمي در خصوص وضعيت شغلي ما گرفته نشده و ما را بيكار كرده اند.
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*جمعي از اهالي محله يوسف آباد تبريز دست در محوطه عمارت ساعت اين كﻼنشهر تجمع كردند .تجمع كنندگان به
مبلغي كه شهرداري به عنوان غرامت به مسكنهاي تملك شده آنها پرداخت مي كند اعتراض كردند .به گزارش ايسنا ،در
فاصله مصوبه شورا قﻼبي شهر مبني بر پرداخت غرامت به اهالي محله يوسف آباد ،افزايش قيمتي در زمينه مسكن رخ داده
است ،در برخي موارد اين افزايش قيمت در حوزه مسكن  ١٠٠درصد است ،كارشناسان دادگستري و شهرداري يك ميليون
و ٦٠٠هزار تومان براي هر متر ملك اين شهروندان قيمت گذاري كرده اند و اين شهروندان به دليل افزايش قيمت مسكن،
نسبت به اين رقم شاكي هستند.
*برخي از هنرمندان اصفهان با تجمع در ساختمان خانه هنرمندان اين شهر ،به تغيير تملك و واگذاري اين عمارت به
بنياد شهيد اعتراض كردند .به گزارش ايسنا ،عمارت خانه هنرمندان اصفهان از  ٣٠سال قبل مأمن هنرمندان و عﻼقه
مندان هنر در اصفهان بوده اما از پنج سال قبل بنياد شهيد به دنبال تملك آن بود .تجمع هنرمندان در اين عمارت ،با
دخالت مأموران نيروي انتظامي همراه بود كه همين مساله ،انتقاد هنرمندان را به دنبال داشت.
دوشنبه  ١٣مرداد
*شماري از مديران دفاتر پيشخوان دولت در اعتراض به تصميم اخذ شده در راستاي كاهش كارمزد پستي آنها مقابل
اتحاديه خود تجمع كردند و خواستار رسيدگي مسئوﻻن و تجديد نظر در اين زمينه شدند .به گزارش روزنامه قانون ،پيش
از اين براساس مصوبه اي  ٤٠درصد از قيمت تمام شده خدمات بخش پستي به بخش قبول تعلق مي گرفت كه دفاتر
پيشخوان آن را دريافت مي كردند ،اما با شكايت دفاتر و راي ديوان عدالت اداري ميزان  ٤٠درصد ،ابطال شده است.
*كارگران دفاتر سهام عدالت از نقاط مختلف كشور خود بار ديگر به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع كردند .به گزارش
فارس ،تجمع كنندگان گفتند :از  ٤مرداد ماه سال جاري به دنبال دستور العمل جديد شوراي عالي بورس مبني بر آزاد
سازي سهام عدالت ،از كار بيكار شده ايم .در دستور العمل شوراي عالي بورس به جز پرداخت مطالبات معوقه كاركنان
دفاتر سهام عدالت هيچ تصميمي در خصوص وضعيت شغلي ما گرفته نشده و ما را بيكار كرده اند.
به گزارش ايلنا ،كارگران معترض براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان سازمان خصوصي سازي و قوه قضائيه تجمع
كردند.
*جمعي از رانندگان ناوگان اتوبوس شهرداري اروميه براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي درپي شيوع بيماري كوويد ١٩و
عدم حمايت دولت ،دست از كار كشيده و مقابل شهرداري اين كﻼنشهر در مركز استان آذربايجان غربي تجمع كردند .به
گزارش خبرآنﻼين ،تجمع كنندگان گفتند :هيچ كسي به درد آنها نمي رسد و متاسفانه شهرداري بيمه رانندگان را پرداخت
نكرده و از طرفي درآمد آنها  ٨٠درصد بعد از شيوع كرونا كاهش يافته است و هيچگونه حمايتي از سوي نهادي صورت
نگرفته و تنها كمك به آنان توزيع روغن موتور براي يك بار بوده است.
*كارگران اخراجي اجرائيات شهرداري اهواز به نمايندگي از طرف  ٣٧تن از همكاران شان با تجمع مقابل ساختمان شوراي
شهر اين كﻼنشهر خواهان بازگشت به كار شدند .به گزارش عصر جنوب ،يكي از كارگران معترض و شركت كننده در اين
تجمع گفت :پنج نفر از نمايندگان اين تعداد افراد اخراج شده مقابل ساختمان شوراي شهر اهواز براي پيگيري وضعيت
شغلي خود تجمع كرديم .وي ادامه داد :در مجموع  ٤٠٠نفر در اجرائيات شهرداري اهواز مشغول به كار هستند كه همه
زير نظر يك پيمانكار فعاليت دارند.
*به گزارش هرانا ،تعدادي از اهالي روستاي محمدآقا آقاجري )كيكاووس آقاجري( از روستاهاي شهرستان بهبهان در
اعتراض به مشكل بي آبي اين روستا مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند .به گفته اهالي اين روستا ،مشكل بي آبي
با شروع فصل گرما كماكان ادامه دارد و باوجود وعده هاي مسئوﻻن طي چندسال گذشته هيچ اقدامي در اين خصوص
صورت نگرفته است.
*به گزارش هرانا ،كارگران شركت آسفالت طوس دشت آزادگان واقع در استان خوزستان براي دومين روز متوالي در
اعتراض به مشكﻼت معيشتي و پايين بودن حقوق و دستمزدشان دست از كار كشيده و تجمع كردند.
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سه شنبه  ١٤مرداد
*كارگران شركت كنتور سازي ،بار ديگر مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،حدود  ١٣٦كارگر
كارخانه كنتور سازي ايران براي چندمين بار به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده هاي داده شده از سوي مسئوﻻن براي
پرداخت مطالبات شان اعتراض كردند .كارگران گفتند؛ مشكﻼت صنفي آنها از زمان خصوصي سازي شركت كنتور سازي
آغاز شده و براي پرداخت  ٢٦ماه از معوقات مزدي كارگران ،مسئوﻻن مصوبهاي را در جلسه اي كه اخيرا با حضور نماينده
كارگران در محل استانداري برگزار شد ،امضاء كردند كه با فروش سهام شركت »نيرو كلر« كه متعلق به كنتورسازي است
حدود  ٢٠ميليارد تومان مطالبات مزدي و بيمه كارگران پرداخت شود .كارگران در ادامه تصريح كردند :متاسفانه مسئوﻻن
برخﻼف مصوبه استانداري سهام شركت »نيرو كلر« را به ارزش مالي حدود  ١٦تا  ١٧ميليارد تومان فروخته اند و به جاي
آنكه اين مبلغ را به حساب دادگستري براي پرداخت مطالبات كارگران واريز كنند ،به دﻻيل نامعلومي آن را به خزانه دولت
واريز كرده اند و هم اكنون دست ما كارگران به جايي بند نيست.
*صدها كارگر شهرداري بروجرد باسابقه كاري  ٥تا  ١٤سال براي
اعتراض به نداشتن امنيت شغلي دست به تجمع مقابل شهرداري
و فرمانداري اين شهرستان زدند .به گزارش سفير افﻼك ،يكي از
كارگران حاضر در تجمع گفت :بيش از ١٠سال است كه در
شهرداري مشغول به كار هستم و حاﻻ زمزمه هاي قرارداد موقت
شنيده مي شود ،اگر اين كار صورت گيرد پايان زمان قرارداد
ممكن است بعد از يك دهه كار ،اخراج شويم.
پنجشنبه  ١٦مرداد
*شماري از رانندگان تاكسي در شهرهاي مشهد ،بابل و سبزوار در اعتراض به بي توجهي مسئوﻻن به مطالبات شان دست
به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،رانندگان دليل اعتراض خود را مناسب نبودن قيمت كرايه
تاكسي ،هزينه تعمير و نگهداري خودرو ،عدم توازن بين دخل و خرج آنها و افزايش روز افزون تورم و گراني عنوان كردند.
*براي پنجمين بار درسال جاري ،جمعي از غارت شدگان مجتمع تجاري آدينه رشت دست به تجمع مقابل ساختمان
اداري اين مجتمع در كﻼنشهر رشت زدند .به گزارش  ٨دي ،پس از ساعتي نيروهاي انتظامي وارد شدند تا با پايان دادن به
تجمع مانع از حق طلبي اين مالباختگان شوند و پرونده سياه شان را سياه تر كنند.
شنبه  ١٨مرداد
*بازنشستگان شركت كشت و صنعت نيشكر ميان آب واقع در منطقه ميان آب و آهودشت شهرستان شوش ،براي اعتراض
به عدم پرداخت حق سنوات ،دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان شوش زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران
ايران ،معترضان خواهان پرداخت حق سنوات طبق راي هيات تشخيص و هيات اداره كار شوش و الوان و ماده  ٢٦قانون
كار و بازرسي كارشدند.
يكشنبه  ١٩مرداد
*گروهي از كارگران خدمات شهري خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود ،در مقابل ساختمان
فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از كارگران معترض گفت :اكثر كارگران شهرداري در تامين
هزينه هاي زندگي با مشكل رو به رو هستند و شهرداري خرمشهر حق بيمه هشت ماه كارگران خدمات شهري را به
سازمان تامين اجتماعي پرداخت نكرده و هم اينك اين كارگران براي درمان نمي توانند از خدمات درماني استفاده كنند.
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*دامداران شهرستان بهبهان مقابل ساختمان اداره صنعت و معدن و تجارت اين شهرستان تجمع كردند .به گزارش هرانا،
اين شهروندان در اعتراض به گراني خوراك دام و ارزان بودن شير و تلفات دام بر اثر گرما كه تعداد زيادي از دامداران را تا
مرز ورشكستگي برده است ،دست به تجمع زدند.
دوشنبه  ٢٠مرداد
*به گزارش آذرباخيش ،جمعي از كارگران واحد پاكباني و فضاي سبز شهرداري خوي مقابل ساختمان شوراي فرمايشي
اين شهرستان تجمع كردند .به گفته اين كارگران كه از نواحي چهارگانه شهرداري خوي گردهم آمدند ،حقوق و مزاياي
آنان طي  ٥ماه گذشته پرداخت نشده است.
*كارگران پيماني آب و فاضﻼب خوزستان براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و عملكرد شركتهاي پيمانكاري ازجمله
عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه دست به تجمع مقابل ساختمان شركت دركﻼنشهر اهواز زدند .به گزارش ايلنا ،يكي
از كارگران معترض گفت :شماري از مجموع  ٣٠٠كارگر شركت آب و فاضﻼب اهواز كه به صورت قراردادي به عنوان
موتورچي و پمپ چي آب در سطح شهر اهواز فعاليت مي كنند داراي سوابق كاري  ١٠تا  ١٥ساله هستند كه در چند ماه
گذشته كه با شركت آبفار ادغام شده اند ،از شرايط كار خود رضايت ندارند .وي با بيان اينكه هيچ كدام از كارفرمايان
شركتهاي پيمانكاري پرداخت مطالبات حقوقي كارگران اداره آب و فاضﻼب اهواز را برعهده نمي گيرند ،گفت :كارگران
آبفاي اهواز در تجمع امروز جدا از پيگيري مطالبات مزدي و بيمهاي خواستار تغيير وضعيت استخدامي خود از پيمانكاري
به قرارداد مستقيم هستند.
*جمعي از گلخانه داران ياسوج مقابل استاندار كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند .يكي از تجمع كنندگان به خبرنگار كبنا
نيوز گفت :برخي از مسئوﻻن پشت ميز نشسته اند و اصﻼً دغدغه توليد كنندگان را ندارند .ما مشكل خريد مواد اوليه
داريم .چرا مسئوﻻن چاره انديشي نميكنند .وي افزود :تأمين اجتماعي نبايد هزينه هايش را از گرده توليدكنندگان تأمين
كند .ما به دليل شرايط ويروس كرونا با شكست مواجه شده ايم .مسئوﻻن حمايت نميكنند .براي يك فيش برق ،برق
گلخانه من را قطع ميكنند.
سه شنبه  ٢١مرداد
*رانندگان اتوبوس يك شركت خصوصي تهران براي اعتراض به عدم پرداخت  ٤ماه حقوق دست از كار كشيدند و با به
صف كردن اتوبوسهاي مزين شده شان به پﻼكارد در خيابان هنگام واقع در شمال شرق پايتخت اجتماع كردند .به گزارش
مهر ،تجمع كنندگان تأسيس شركتهاي خصوصي را ظلم به رانندگان اتوبوس عنوان كرده و بر روي بنرهايي كه روي
اتوبوسهاي خود نصب كرده بودند ،اين مساله را به نام اتوبوسرانان و به كام شركتهاي خصوصي خواندند.
*كارگران فضاي سبز منطقه آزاد قشم براي اعتراض به عدم پرداخت  ٢ماه حقوق دست به تجمع زدند .به گزارش
شمانيوز ،يكي ازكارگران حاضر در تجمع گفت :حدود  ٢ماه است كه حقوق كارگران پرداخت نشده و كارگران با مشكﻼت
معيشتي مواجه شده اند .وي افزود :برخي از اين كارگران نيز به همين جهت توان تامين سوخت وسيله نقليه خود براي
حضور در محل كار را ندارند.
*تعدادي از ساكنان سه روستا در بخش غيزانيه اهواز با تجمع در كنار عوارضي آزاد راه خليج فارس )اهواز – بندر امام(
خواستار رايگان شدن و حذف هزينه تردد از اين آزاد راه شدند .به گزارش ايرنا ،مردم  ١٥روستاي بخش غيزانيه ناچارند
براي انجام كارهاي روزمره از جمله خريد آب و مايحتاج به شهر تردد كنند و گاهي در يك روز چندين بار مجبور به
گذشتن از عوارضي و پرداخت پول هستند.
چهارشنبه  ٢٢مرداد
*كارگران سايت پسماند صفيره اهواز براي اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان
مديريت پسماند شهرداري اهواز واقع در خيابان شيخ بهايي جنوبي زدند .به گزارش ايلنا ،يكي ازكارگران حاضر در اين
تجمع گفت :هر ساله با تغيير پيمانكار ،وضعيت پرداختيها بدتر مي شود و از فروردين سال جاري هم كارگران هيچ حقوقي
دريافت نكرده اند.
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شنبه  ٢٥مرداد
*كارگران بازنشسته تامين اجتماعي براي اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم همسان سازي و پرداخت نشدن بدهي دولت
به سازمان ،همزمان دست به تجمع مقابل ساختمان تامين اجتماعي در مراكز استانها منجمله در شهرهاي تبريز ،رشت،
كرج ،بجنورد ،اهواز ،ساري ،ابهر ،كرمان ،ايﻼم ،اصفهان ،مشهد و تهران زدند .به گزارش هرانا ،در ماده  ١١١قانون
بازنشستگان آمده
است كه حقوق
بازنشستگان از كار
افتاده برابر با
حداقل دستمزد
باشد كه هم اكنون
حداقل دستمزد
تعيين شده براي
كارگران  ٢ميليون
و  ٨٠٠هزار تومان
است در حالي كه
بازنشسته از كار
افتاده اي كه
برروي تخت بيمارستان و يا در خانه است و هزينه هاي درماني بسيار باﻻ دارد تنها  ٢٠٠هزار تومان به حقوق قبلي آنان
اضافه شد و هم اكنون به يك ميليون  ٤٠٠هزار تومان رسيده است .يك بازنشسته تامين اجتماعي گفت :موضوع ديگر كه
به آن اعتراض داريم اين است كه درخواست داريم دولت دستش را از صندوق بازنشستگان بيرون بكشد چرا كه منابع
صندوق بازنشستگان را بازنشستگان تامين كرده اند .وي تاكيد كرد :در حال حاضر دولت  ٢٧٢ميليارد تومان به صندوق
بازنشستگان بدهكار است كه سود همين پول هم مبلغ هنگفتي است .وي تاكيد كرد :تمام فسادي كه در تامين اجتماعي
انجام مي شود به خاطر مديريت دولتي اين صندوق است.
*كارگران كارخانه فوﻻد جهان آرا اروند واقع در شهرك صنعتي خرمشهر در اعتراض به سطح نازل حقوق و اجرا نشدن
طرح طبقه بندي مشاغل اقدام به اعتصاب و تجمع كردند .اين كارگران به خبرنگار ايلنا گفتند :نزديك به  ٦٠٠كارگر
رسمي ،قراردادي و پيمانكاري شاغل در كارخانه فوﻻد جهان آرا خرمشهر هستيم كه به دنبال اجراي طرح طبقه بندي
مشاغل در اين واحد توليدي هستيم .به گفته كارگران اين كارخانه؛ اصرار آنها به اين دليل است كه در قانون كار بر الزامي
بودن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي باﻻي  ٥٠نفر تاكيد شده است .وي شمار كارگران شاغل در كارخانه
فوﻻد جهان آرا را  ٨٠٠نفر اعﻼم كرد و افزود :طبق بخشنامه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي پيمانكاران موظفند
افزايش سنواتي را براي كارگران خود تا شهريور ماه اعمال كنند و در صورت تخلف از اين قانون موضوع از طريق مراجع
حل اختﻼف اداره كار و ساير نهادهاي قانوني پيگيري ميشود.
*جمعي از معلوﻻن آبادان براي اعتراض به بازپس گيري يك ساختمان فعال در كارآفريني معلوﻻن و كمك به تحصيل
كودكان بازمانده از تحصيل دست به تجمع مقابل ساختمان مديريت آموزش و پرورش آبادان زدند .به گزارش ايرنا
معترضان گفتند :آموزش وپرورش آبادان قصد دارد مكاني كه تا سه سال پيش به مدت  ٣٠سال مخروبه و متروكه بود و در
سال  ٩٦با هدف كارآفريني معلوﻻن و كمك به تحصيل كودكان بازمانده از تحصيل در اختيار گروه تكما قرار گرفته بود
بازپس گيرد .آنها افزودند :اين گروه با مشقت فراوان و كمك حاميان اقدام به مرمت اين ساختمان كرده اينك روا نيست
در اين موقع آموزش و پرورش آنها را از اين ملك خارج كند.
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*به گزارش ايران انترناسيونال ،گروهي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت شهر خودرو در اعتراض به گراني
قيمتهاي اعﻼم شده و عدم تحويل خودرو ،مقابل هتل محل اقامت تيم فوتبال شهر خودرو واقع در شاهين شهر اصفهان
تجمع كردند.
يكشنبه  ٢٦مرداد
*به گزارش عصر جنوب ،شماري از شهروندان شهر چمران براي دومين روز متوالي مقابل بيمارستان نفت ماهشهر دست به
تجمع زدند .اين شهروندان علت اجتماع خود را اعتراض به استخدام كارگران غيربومي در بخش حراست و خدمات ،عنوان
كردند.
*جمعي از متقاضيان مسكن مهر برازجان در استان بوشهر بابرپايي تجمع مقابل شعبه مركزي بانك مسكن و فرمانداري
شهرستان دشتستان به بﻼتكليفي  ١٢ساله اعتراض كردند و خواهان تحويل واحدهاي مسكن مهر خود شدند .به گزارش
اتحاد خبر ،يكي از تجمع كنندگان بي تدبيري مسئوﻻن مربوطه را عامل مشكﻼت و بي خانماني مردم اين شهر عنوان كرد
و خواستار حل فوري مشكل مسكن مهر شد.
*كارگران كارخانه كنتورسازي ايران در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت شغلي و مطالبات مزدي خود مقابل ساختمان
استانداري قزوين تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران معترض اظهار داشتند :با گذشت  ٥ماه از تعطيلي اين واحد
توليدي كه به بهانه كرونا ويروس اتفاق افتاد ،مديريت كنوني هنوز اقدامي در جهت بازگشايي كارخانه و پرداخت مطالبات
معوقه كارگران انجام نداده است .در حال حاضر ما حدود  ٢٦ماه معوقات مزدي طلبكاريم و مديريت كارخانه هيچ برنامه
براي پرداخت آنها ندارد .مسئوﻻن نيز واكنشي از خود نشان نميدهند.
*به گزارش اعتماد ،شماري از اسراي سابق جنگ  ٨ساله ساكن تهران در اعتراض به واگذاري غيرقانوني سهميه زمينهاي
خود توسط تعاوني مسكن »احرار الزمان« به يك فرد حقيقي ،در مقابل مقابل دفتر رياست قوه قضاييه تجمع كردند .يكي
از تجمع كنندگان در اين خصوص گفت :سال  ٨٠امتياز بخشي از زمينهاي مقابل ورودي درياچه شهداي خليج فارس
)غرب تهران – منطقه  (٢٢به تعاوني مسكن احرار الزمان واگذار شد و اين امتيازها بين  ٩٥٦عضو اين تعاوني تقسيم شد.
در آن زمان ،زمينهاي اطراف درياچه خليج فارس بيابان بود و ارزش ريالي زيادي نداشت.
*به گزارش فارس ،تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن شهرك اميرالمومنين پاكدشت براي اعتراض به بﻼتكليفي  ١٨ساله
براي گرفتن مجوز ساخت خانه هاي شان دست به تجمع درخيابان اصلي اين شهرستان دراستان تهران زدند.
دوشنبه  ٢٧مرداد
*به گزارش عصر هامون ،شماري از كارگران شهرداري سراوان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خود مقابل
ساختمان شوراي شهر و فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند .يكي از كارگران شركتي شهرداري سراوان گفت:
افرادي كه در حال حاضر به دليل اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در اين مكان حضور دارند ،هشت ماه قبل به عنوان
راننده ،پاكبان و كارگران امور شهر به صورت شركتي جذب شده اند اما در حال حاضر شهردار مي گويد به صورت
غيرقانوني اين اقدام صورت گرفته است .وي افزود :اگر به صورت غيرقانوني جذب شده ايم چرا در حال انجام كار هستيم.
شوراي شهر و شهرداري پاسخ قانع كننده اي به ما نمي دهند و مي گويند كه ما مسئوليتي در قبال شما نداريم.
*به گزارش كولبرنيوز ،گروهي از گوجه كاران كرمانشاه مقابل استانداري اين استان تجمع كردند .تجمع كنندگان دليل
تجمع خود را پائين بودن قيمت گوجه فرنگي عنوان كردند.
*به گزارش ايسنا ،اهالي شهرك فرهنگيان همدان براي اعتراض به وضعيت نامناسب خيابانها و آسفالت نبودشان دست به
تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان زدند.
*دامداران مجتمع گاو شيري انديمشك براي اعتراض به تهديد مصادره اموال توسط بانك كشاورزي به دنبال ورشكستگي
به دليل وعده هاي توخالي مسئوﻻن دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان زدند .به گزارش فارس ،يكي از تجمع
كنندگان گفت :مجتمع در حالي بنا شد كه قول زمينهاي كشاورزي را به ما داده بودند اما حصاركشي دور مجتمع انجام
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نشد و كم كم شاهد آغاز سرقتها شديم .او افزود :باوجود نبود حصار ،دامداران كار خود را آغاز كردند اما پس از گذشت ٥
سال هنوز وعده زمينهاي كشاورزي محقق نشد و مجتمع كامﻼ ورشكست شد.
*جمعي از فعاﻻن صنعت ساختمان نيشابور براي اعتراض به عدم صدور مجوز براي احداث ساختمان بيش از چهار طبقه
مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان خراسان رضوي تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از تجمع كنندگان گفت :از
ابتداي امسال شهرداري نيشابور مجوز ساخت براي ساختمانهاي بيش از چهار طبقه صادر نمي كند و علت آن را مصوبه
كميسيون انطباق فرمانداري عنوان كرده است .وي افزود :با اين مصوبه ،ساختوساز در اين شهر به صرفه نبوده و با اين
وضعيت ديگر قادر به ادامه فعاليت نيستيم.
سه شنبه  ٢٨مرداد
*كارگران كارخانه پروفيل ساوه در ادامه كنشهاي دامنه دار به عدم اجراي حكم بازنشستگي به دليل خروج از مشموليت
مشاغل سخت و زيان آور دست به تجمع مقابل اداره كارشهرستان ساوه زدند .به گزارش ايسنا ،يكي از كارگران حاضر در
اين تجمع گفت :اين كارخانه به دليل وجود آلودگيهاي محيطي فراوان طبق گزارشات كميته هاي استاني و با وجود
مخالفتهاي كارفرما از جمله مشاغل سخت و زيان آور تشخيص داده شده است .وي افزود :اما در سال  ٩٧زماني كه طبق
سنوات گذشته كارگران اقدام به مراحل قانوني بازنشستگي كردند متوجه شدند كه قانون سخت و زيان آور كار تا پايان
سال  ٩٢محاسبه شده است و طبق برگه ضميمه اي كه وجود داشت امكان اعتراض را براي كارگران فراهم كرده بود اما
اداره كار آن را اعﻼم نكرده بود و با گذشت زمان اعتراض عمﻼً دستمان به جايي بند نشد.
*به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،كارگران گيتهاي اخذ عوارض آزاد راه قزوين ،در اعتراض به بﻼتكليفي همكاران
شان ،مقابل ساختمان اداره كل راه و شهرسازي قزوين ،تجمع كردند .دهها تن از كاركنان عوارضيهاي قزوين از ابتداي سال
جاري تا به امروز به مدت  ٥ماه است كه بيكار شده اند و كسي پاسخگوي آنها نيست .الكترونيكي شدن عوارضيها بهانه اي
براي بيكاري كاركناني شده است.
*جمعي از كارگزاران و كارمندان مخابرات روستايي در اعتراض به عدم همسان سازي حقوق آنها با ساير كارمندان رسمي
مخابرات مقابل مجلس تجمع كردند .خواسته اصلي اين كارگزاران مخابرات روستايي ،همسان سازي حقوق و موارد رفاهي
آنها با ساير كارمندان رسمي مخابرات است .به گزارش خبرنگار ايلنا ،كارگزاران مخابرات روستايي قبل از خصوصي سازي
شركت مخابرات ،در مراكز مخابرات روستايي مشغول به كار بودند و در حال حاضر نيز قرارداد دايمي و رسمي با شركت
مخابرات دارند اما هنوز حكم كارگزيني يا دريافت حقوق و مزاياي رفاهي برابر با ساير كارمندان دايمي ،مشمول آنها نمي
شود.
*كارگران بازنشسته كارخانه »پارس مينو« واقع در استان تهران ،به شيوه محاسبه سنوات بازنشستگي خود در اين واحد
صنعتي انتقاد دارند .به گزارش ايلنا ،به گفته چندتن از كارگران بازنشسته شركت پارس مينو ،طبق قانون ،مبناي محاسبه
سنوات كارگران در قانون كار به ازاي هر سال كار معادل يك ماه آخرين حقوق تعيين شده است؛ اين در حالي است كه
كارفرماي شركت پارس مينو در پرداخت سنوات بازنشستگي شمار زيادي از كارگران ،طبق اين قانون عمل نكرده است.
چهارشنبه  ٢٩مرداد
*تعدادي از اهالي شهرستان كنگاور با تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان خواهان مشخص شدن وضعيت زمينهاي
شهرك نيروي انتظامي شدند .به گزارش فارس ،تجمع كنندگان كه تعدادشان به  ٢٠٠تن مي رسيد ،با شعار مرگ بر
زمين خوار از كم توجهي  ٢٠ساله به وضعيت زمينهاي شهرك نيروي انتظامي گﻼيه كردند و خواهان برخورد با عامل
زمين خواري و مشخص شدن تكليف خريداران زمينهاي شهرك نيروي انتظامي شدند.
*به گزارش مهر ،براي سومين هفته ،دانش آموختگان حقوق با برپايي تجمع مقابل مجلس خواهان رفع انحصار از وكالت و
جذب بر اساس صﻼحيتهاي علمي شدند.
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پنجشنبه  ٣٠مرداد
*به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،تجمع چند باره كارگران كنتورسازي قزوين در محوطه اين كارخانه .پرداخت ٢٧
ماه حقوق معوقه ،بازگشت كارگران اخراجي ،معرفي همه كارگران به بيمه بيكاري ،پرداخت سنوات و ساير مزاياي معوقه از
جمله خواسته هاي كارگران است.
*كارگران ناوگان حمل ونقل شهري شهرداري ياسوج براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق مقابل ساختمان شوراي
فرمايشي شهر در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند .به گزارش تسنيم ،كارگران معترض با اشاره به تعويق ٩
ماهه در دريافت حقوق و مطالبات شان ،گفتند :در روز استيضاح شهردار با حضور در همين مكان اعتراض كرديم ،شهردار
شهر ياسوج با حضور در جمع ما قول داد كه اگر چرخ ماشينم را بفروشم مشكﻼتتان را حل ميكنم ،چند ماه از وعده
شهردار مي گذرد و هنوز مشكل ما حل نشده است.
*كارگران شركت »گسترش آهن راه« با تجمع در محل كار و كارگران »راه آهن ايثارگران« با اجتماع مقابل مجلس ضمن
اعتراض به نداشتن امنيت معيشتي و شغلي ،خواهان حذف شركتهاي پيمانكاري وعقد قرارداد مستقيم شدند .به گزارش
ايلنا ،كارگران پيماني شركت راه آهن گفتند :از اينكه در چند سال گذشته به صورت پيماني در استخدام چند شركت
پيمانكاري مشغول كار هستيم ،معترض هستيم و خواستار آن هستيم كه وضعيت استخدامي مان به قرارداد مستقيم
تبديل شود.
آدينه  ٣١مرداد
*كارگران شهرداري ﻻلي مدتهاست كه براي اعتراض به عدم پرداخت  ١١ماه حقوق و  ٦ماه حق بيمه دست به تجمع
مقابل ساختمان شهرداري اين شهر در استان خوزستان مي زنند .به گزارش الف ،كارگران اين شهرداري از مشكﻼت
خانوادگي كه گاه به خاطر بي پولي تا مرز طﻼق پيش رفته مي گويند .يك كارگر هم ازمريضي فرزند و آزارش از نبود بيمه
سفره دل مي گشايد .و يا كارگر ديگري ازدغدغه گرفتن پول نزول براي رفع مايحتاج زندگي زن و بچه اش سخن مي
گويد.
*به گزارش كولبر نيوز ،تعدادي از ساكنان شهرك قائم شهرستان اراك در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست
به تجمع زدند .اين شهروندان نسبت به واگذاري زمينهاي كاربرد عمومي به افراد و نهادهاي دولتي اعتراض كردند.
اخبار كوتاه منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي
شنبه  ٤مرداد :تجمع اعضاي تعاوني مسكن كاركنان سازمان امور اداري و استخدامي كشور در محل زمينهاي خريداري
شده شان در مهر شهر كرج.
پنجشنبه  ٩مرداد :تجمع اهالي دهستان پشتنگ زهاب و مجتمع الياسي سرپل مقابل فرمانداري شهرستان پل ذهاب.
معترضان راه ورود به ساختمان فرمانداري را براي مدتي بستند.
شنبه  ١١مرداد :تجمع گروهي از كارگران شهرداري كوت عبداﷲ مقابل استانداري خوزستان به دليل عدم پرداخت
معوقات مزدي خود /.تجمع كاركنان كاشي اصفهان مقابل درب اين كارخانه به خاطر اعتراض به عدم دريافت حق سنوات
خود.
يكشنبه  ١٢مرداد :تجمع تعدادي از صاحبان باغهاي تفريحي جاده آبشار در شهرستان بويراحمد براي اعتراض به
بﻼتكليفي معيشتي ،مقابل فرمانداري بويراحمد.
سه شنبه  ١٤مرداد :تجمع كارگران پيمانكاري قيصري شركت فوﻻد كوشان شاغل در مجتمع فوﻻد سنگان در استان
خراسان رضوي ،در محوطه اين شركت /.تجمع شلتوك كاران دشت آزادگان براي اعتراض به ضرر و زيان از زهكشي ،مقابل
فرمانداري شهرستان دشت آزادگان /.تجمع اعضاي تعاوني مسكن مهر استان هرمزگان مقابل استانداري.
چهارشنبه  ١٥مرداد :جمعي از دانش آموختگان حقوق با تجمع مقابل مجلس در بهارستان خواستار حذف ظرفيت از
آزمون وكالت شدند.
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پنجشنبه  ١٧مرداد :كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن ناحيه زاگرس )انديمشك( براي اعتراض به تاخير در
پرداخت حقوق ماهيانه دست از كار كشيدند.
دوشنبه  ٢٠مرداد :رانندگان اتوبوسراني اروميه در اعتراض به پائين بودن كرايه حمل مسافر و همچنين افزايش بي رويه
قيمت كاﻻها و منصفانه نبودن درآمد با هزينه روزانه اعتصاب كردند.
چهارشنبه  ٢٢مرداد :كارگران كارخانجات تراورس بتني كرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماههاي ارديبهشت،
خرداد و تير دست از كاركشيده و با تجمع روي ريل مانع از عبور قطار مسافري شدند /.كارگران نگهداري برق و تاسيسات
ايستگاهها و طول خط ناحيه تهران براي اعتراض به عدم پرداخت پاداش بازنشستگي كارگران باز نشسته ،مطالبات صندوق
پس انداز و حقوق و مزاياي كارگران راه آهن وخصوصي سازي دست به تجمع مقابل اداره راه آهن زدند /.كارگران راه آهن
خراسان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق دست از كار كشيدند.
پنجشنبه  ٢٣مرداد :جمعي از كشاورزان و اهالي روستاهاي مزاين ،قيدو و جلماجرد در شهرستان خمين براي اعتراض
به عدم اختصاص حقآبه از سد كوچري دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان خمين زدند.
دوشنبه  ٢٧مرداد :گروهي از پرسنل ايستگاه پمپاژ ميرحسيني )شركت زﻻل ايران( در اعتراض به عدم پرداخت  ٦ماه
حقوق خود مقابل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند.
***

مصطفی صالحی؛ صورت مساله باقی ست و جواب در پيش!

منصور امان

فراسوي خبر ...پنجشنبه  ١٦مرداد
جنگ پيشدستانه رژيم ج.ا عليه خيزش در راه مردم ايران ،با اعدام مصطفي
صالحي ،يكي از معترضان قيام دي ماه  ،٩٦وارد فاز ديگري از خُشونت و
وحشيگري شده است .حاكمان كشور در حالي كه وحشت زده چشم در
چشم پايان صدارت خونين شان دوخته اند ،آخرين پناهگاه شان را در
چوبه دار مي يابند.
طناب دار را دست لرزاني بر گردن مصطفي صالحي افكنده كه پايوران و
رسانه هايش مرثيه مرگ اش را سر داده اند .صداي آژير قرمز سرنگوني از
چار گوشه "خيمه" قاتﻼن بلند شده است و آمران و عامﻼن با چهره هاي
پريشان و نگران ،هشدار گويان از اين گوشه به آن گوشه در شتابند .در
چنين شرايطي پيام قتل مصطفي صالحي -برخﻼف آنچه كه "نظام" مايل
است دريافت شود  -اقتدار و اعتماد به نفس نيست .برعكس ،خود اعتراف دردناكي به اين واقعيت است كه حاكميت هنوز
از ضربه دي ماه كمر راست نكرده و همچنان با آثار ماندگار آن در جنگ است.
از سوي ديگر ،دست زدن به اين جنايت درست زير نگاه خشمگين و مراقب توده ،همان مردمي كه بيش از ده ميليون تن
از آنها عليه خيز حاكميت براي اعدام سه معترض آبان بسيج شدند ،فقط مي تواند هيزُمي ديگر در كوره گُدازان خشم و
كينه جامعه باشد .اين ويژگي مشترك همه رژيمهاي از تعادل خارج شده است كه در تﻼش براي سفت كردن زمين زير
پاي خويش ،اغلب تصميمهاي غلط و خودغرضانه اي مي گيرند كه سقوط شان را ساده كرده و شتاب مي بخشد.
كساني مرتكب قتل يك معترض شده اند كه ميليونها معترض ديگر را در برابر دارند و هر روز شُمار بيشتري را به اين
جبهه عظيم مي رانند .قتل مصطفي صالحي موجب نمي شود كه اينان سفره هاي خالي شان را فراموش كنند و از كنار
مسابقه غارت و چپاول وزرا ،وكﻼ ،آقازاده ها ،مريد و رهبر بگذرند .هيچ چوبه داري هرگز آنقدر بزُرگ نيست كه بتواند
ناكارايي ،فساد و نابرابري را پنهان كند و با پاشيدن خون به صورت تحقير شده ها و به جان آمده ها نمي توان چشم آنها را
بر فﻼكت و بي حقوقي خود بست.
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رژيم ج.ا با ارتكاب به اين قتل با صداي بلند دوباره اعﻼم مي كند كه هيچ طرح يا راه حلي براي تخفيف رنج و سختي
جامعه ندارد ،ظرفيت يا اراده اي در آن براي تغيير مسير فاجعه بارش موجود نيست و راهكار آرام گرفتن توده معترض را
در شليك به مغز و قلب آن و برافراشتن چوبه دار مي داند .نگون بختي استبداد مذهبي در آن است كه زماني به مردم
ايران اعﻼن جنگ داده كه در موضع ضعف قرار دارد و بيشتر پادشاه عرياني است كه در حلقه محاصره رجز مي خواند.
با گرفتن جان مصطفي صالحي ،رژيم وﻻيت فقيه از دست مطالبه او و ديگر معترضان دي و آبان خﻼصي نخواهد يافت .با
قتل او به هيچ سووالي پاسخ داده نشده ،صورت مساله باقي ست و جواب مردم ايران در پيش!

***

از ساده سازی »فساد حکومتی« تا مهندسی »آمار کرونا«
زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...چهارشنبه  ٢٢مرداد
در كنار راه اندازي نمايشهاي مسخره »مبارزه با فساد« به رهبري رئيسي آدمكش ،چرخ و دنده چوبه هاي دار و ابزار
شكنجه فعالتر شده است.
متاسفانه جان زندانيان سياسي بيش از هميشه به وسيله دو ويروس كرونا و وﻻيت مورد تهديد است .قراردادن زنداني
سياسي در بند زندانيان عادي و مجرمان خطرناك ،يكي از شيوه هاي رژيم براي شكنجه و سر به نيست كردن زنداني
سياسي است .عدم درمان و بهداشت و تحميل مرگ با بيماري هم از شيوه هاي رايج رژيم است كه در اين شرايط با
ويروس كرونا به هم آميخته شده است .عليرغم نگرانيها و هشدارهاي خانواده ها و نهادهاي حقوق بشري در مورد امكان
مبتﻼ شدن زندانيان به كرونا ،رژيم نه تنها هيچ اهميتي به اين موضوع نداده بلكه شرايط را براي شيوع اين ويروس ميان
زندانيان تقويت كرده است .بر اساس گزارش »فعالين حقوق بشر و دموكراسي در ايران« روز دوشنبه  ٢٠مرداد ،دهها
زنداني سياسي در محوطه بند  ٨زندان اوين در »اعتراض به انتشار ويروس كرونا و عدم درمان جدي« دست به تحصن
زدند .بي توجهي رژيم به همه گيري ويروس كرونا در زندان در حالي است كه اختﻼسگران و دزداني كه پرونده هاي دزدي
شان در نمايشهاي »مبارزه با فساد« دستگاه قضائيه رژيم بر سر زبان است آزاد مي چرخند و پاسپورتهاي شان در جيب
براي فرار است.
در كنار پنهان كاري آمار كرونا در ميان زندانيان ،آمارهاي دروغ در مورد كشته شدگان كرونا در سراسر ايران هم بايد
اضافه كرد .يك روزنامه حكومتي به دليل مصاحبه با يكي از اعضاي ستاد مقابله با كرونا ،توبيخ و تعطيل مي شود .عضو اين
ستاد به »مهندسي« آمار كرونا اشاره كرد و خروجي اين مهندسي را »يك بيستم آمار حقيقي و واقعي« اعﻼم كرده است.
البته گفته هاي اين فرد حرف جديدي نيست .بارها از طرف افراد مختلف حتا از طرف برخي از كادرهاي درماني در ايران
مطرح شده است .سازمان جهاني بهداشت همان روزهاي اول ،آمار كشته شدگان در ايران را  ٥برابر آمار حكومتي اعﻼم
كرد .سازمان مجاهدين خلق ايران كه مرتب آمارهاي كشته شدگان و مبتﻼيان را اعﻼم كرده اند ،در آخرين اطﻼعيه خود
از جان دادن  ٨٦هزار و  ٧٠٠نفر در  ٣٧٣شهر ايران خبر داده است.
در حالي كه رژيم وﻻيت فقيه به قتل سازمانيافته مردمي در اثر ويروس كرونا متهم و فقر و گرسنگي را به مردم تحميل
مي كند ،نمايش پرونده هاي »امﻼك نجومي« پاسدار قاليباف و زمين خواري سپاه پاسداران و  ...به روي صحنه مي آيد.
نمايش بنياد چپاولگران با نام مستضعفان به رياست پرويز فتاح ،كه خود منتخب ولي فقيه بر رياست اين هلدينگ بزرگ
اقصادي است ،پرده اي از ساده سازي فساد ،و سفيدسازي انبوه ثروتهاي به چنگ آورده زير مجموعه هاي خامنه اي است.
مبارزه با فساد ،در دستگاه فاسدان معنايي جز سفيد سازي ماهيت فساد سيستماتيك و ساختاري ندارد .اگرچه بخشي از
اين افشاگريهاي باندها عليه هم محصول بحران حكومتي و براي سهم بيشتر در قدرت و ثروت است اما بخشي از آن هم
محدود كردن اعتراضهاي گسترده مردمي به دعواي باندهاي درون حكومت است .اما اين نمايشها ،در اراده مردم براي تغيير
تمامي حكومت و پس گرفتن ثروتهاي ملي تغييري نخواهد داد بلكه تنفر از ابعاد گسترده چپاولگري را بيشتر خواهد كرد.
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اسراييل چگونه به خليج فارس آمد؟
منصور امان

فراسوي خبر ...شنبه  ٢٥مرداد
يك كشور عربي حاشيه خليج فارس تابوي سياسي دنياي عرب يعني برقراري مناسبات رسمي ديپلُماتيك با اسراييل را
شكسته است و اين نبايد كسي را شگفت زده كند .در طول سه دهه گذشته محور درگيري در خاورميانه هرچه بيشتر از
بحران اعراب و اسراييل به سمت بحران اعراب و ج.ا چرخيده است .امارات متحده عربي فقط يك گام ناگُزير در امتداد اين
پروسه برداشته و نامزدهاي
بعدي هم در راهند.
تا پيش از آنكه رژيم وﻻيت
فقيه سوداي "قُدرت منطقه
اي" شدن را در سر بپرورد و
با مداخله گري و بي ثبات
سازي همسايگان ايران كمر
به تحقُق آن ببندد ،موضوع
سياست در خاورميانه را
همواره درگيري فلسطين -
اسراييل ديكته مي كرد .حتي
پيمان صلح ميان اسراييل و مصر )تنها كشور عربي كه دو بار به جنگ با اسراييل پرداخت ( نيز تغييري در مضمون
تحوﻻت پديد نياورد.
رژيم وﻻيت فقيه با سرمايه گذاري سنگين سياسي و اقتصادي موفق شد آرايش نيروها در خاورميانه را به سود اسراييل
تغيير دهد و آنهم در حالي كه تابلوي "آزادي قُدس" را بر سر در خيمه اش آويخته بود و براي "مردم مظلوم فلسطين"
گريبان چاك مي داد .
در چشم خلقهاي عرب اين ژست پوشالي مدتها پيش از آنكه فشار ميليتاريستهاي "تمدن نوين اسﻼمي" ،موجب تغيير در
استراتژي امنيت ملي دولتهايشان بشود ،رنگ باخته بود .آنها شاهد بوده اند كه باند مسلح لُبناني )حزب اﷲ( كه حاكمان
ايران مي گويند براي آزادي فلسطين از چنگ يهوديها اجير كرده اند ،زن و مرد عرب را در سوريه سﻼخي مي كند و سپاه
آزاديبخش قُدس شان در بغداد و بصره و نجف جوانان عراقي را به گُلوله مي بندد.
تهديدات و تنش آفريني پيوسته حاكمان ج.ا كه بر بال يك فرقه گرايي شيعي بيرحم و توسعه طلب حركت مي كند،
فضاي اجتماعي كشورهاي عربي را كه تا پيش از اين مهمترين مانع براي شكل گيري چنين سناريويي به شُمار مي آمد،
دچار تحول كرد .در كنار همبستگي با مردم فلسطين ،به تدريج نگراني از دست اندازي مذهبي ،آشوب و از ميان رفتن
بنيادهاي زيست و معيشت جاي خود را باز كرد تا سرانجام اين جوامع را در برابر انتخاب بگذارد .
عادي سازي مناسبات امارات متحده عربي و اسراييل نتيجه گيري سياسي از واقعيتي است كه امروز و اينجا فاكت توليد
مي كند و سياست و جوامع در خاورميانه زير تاثير چگونگي و تركيب آن قرار دارد .اين به همان گونه كه به معناي كاهش
اهميت مساله فلسطين در دنياي عرب است ،همزمان از يكپايگي رويكرد امنيتي اعراب و رانده شدن ج.ا به مركز توجه آن
حكايت مي كند.
براي ج.ا اين تحول يك ضربه استراتژيك به حساب مي آيد .باز شدن پاي اسراييل به خليج فارس ،يافتن پايگاه هاي
سياسي و قرار گرفتن "نظام" و طرحهاي مورد مناقشه اش زير بيني تل آويو ،آخرين وضعيتي است كه مايل بود خود را در
آن بيابد .امارات و اسراييل از همكاري نزديك در پهنه هاي اقتصاد ،توريسم ،تكنولوژي پيشرفته ،انرژي و امنيتي سخن مي
گويند؛ يك توصيف گويا و با جزييات از همه آنچه كه جنگ ساﻻران ج.ا از اين پس بايد نگرانش باشند.
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عدم تصويب قطعنامه ،گسترش نا امنی در خاورميانه!
زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ٢٦مرداد
تصويب نشدن قطعنامه آمريكا در شوراي امنيت براي تمديد تحريم تسليحاتي رژيم و چگونگي راي ممتنع كشورهاي
اروپايي با هر هدفي كه صورت گرفته باشد ،به نفع مردم ايران نيست .رفع تحريم تسليحاتي رژيم ،خريد سﻼح و
بازگذاشتن دست رژيم تروريستي وﻻيت فقيه در فروش سﻼح با توجه به نقش مداخله گرايانه و ناامن كننده آن به ضرر
مردم كشورهاي همسايه است .حكومتي كه با هزار
حقه بازي و كلك به مردم نفت پيش فروش مي كند
و به جاي رسيدگي به گرسنگي و تشنگي مردم آنان
را به گلوله مي بندد ،براي خريد و فروش سﻼح هيچ
حد و مرزي را رعايت نخواهد كرد.
عراق ،سوريه و لبنان ،در كانون مداخله گري نظامي
از طريق حمايت تسليحاتي ،مالي و نيرويي رژيم قرار
دارند و مردم اين كشورها عليه اين مداخله گري
شورش كرده اند .آنها خواهان كوتاه شدن دست رژيم
ايران از سرنوشت سياسي كشورشان هستند .با توجه
به اين كه حل مشكل مردم اين كشورها به سرنوشت
رژيم وﻻيت فقيه در ايران گره خورده است پس هر
راهكاري در سطح بين المللي كه به اين رژيم روبه
سقوط ياري رساند ،در جهت ناامني و شعله ورتر
شدن جنگ و رشد بنيادگرايي در منطقه است.
همانگونه كه رژيم جمهوري اسﻼمي طي  ٤دهه ،نه تنها هيچ كمكي به مردم محروم فلسطين براي دستيابي به صلح و
حقوق مسلَم آنها نكرده بلكه به قدرت گيري اسرائيل و نزديكي اعراب به اسرائيل هم ياري رسانده است.
عدم تصويب قطعنامه آمريكا ،منفعت استراتژيك براي جمهوري اسﻼمي نخواهد داشت .بدين معنا كه رژيم برنده خروجي
جلسه شوراي امنيت در روز آدينه  ٢٤مرداد نخواهد بود .تنها نفع آن براي رژيم ،مصرف داخلي كوتاه مدت براي دلواپسان
و نگاه داشتن »امت در صحنه« و مزدوران نيابتي در هﻼل شكسته شيعي خواهد داشت.
ارزيابي راي اعضاي شوراي امنيت بر اين امر صحه مي گذارد .زيرا دو كشور روسيه و چين راي مخالف دادند كه نكته
جديدي نيست .اما  ١١كشور راي ممتنع دادند .راي ممتنع از اين جنبه اهميت دارد كه با توجه به ايزوله بودن رژيم و
جلورفت تحريمها و رعايت كشورهاي اروپايي و موضع مشخص و قاطع آنها در رابطه با سه موضوع اصلي يعني ،دخالت
رژيم در منطقه ،ساخت موشكهاي بالستيك و ارسال آن به مزدوران نيابتي خود ،دستيابي به سﻼح اتمي ،مي توان گفت
عدم راي مثبت اين كشورها آبي براي رژيم گرم نخواهد كرد.هر سه كشور آلمان ،بريتانيا و فرانسه در روز  ٢٤مرداد ٩٩
نگراني خود را از لغو تحريمهاي تسليحاتي و انتقال تسليحات به يمن ،لبنان و سوريه و عراق اعﻼم كردند و بر مكانيسم
ماشه به عنوان راه حلي براي كشاندن رژيم به پاي ميز مذاكره تاكيد كردند.روحاني مدعي شد كه آمريكا شكست سياسي
خورد .مدتي پايوران رژيم سوژه اي براي فريب مزدوران خود پيدا كرده اند اما اين رژيم است كه شكست خورده زيرا،
اروپائيها نه در طرفداري از رژيم بلكه در تضاد با شخص ترامپ و حفظ آبروي خود در ادامه برجام ناموفق و از بين رفته ،در
اين ميدان بازي مي كنند .اما براي رژيم شمشير مكانيسم ماشه و تحريمهاي اياﻻت متحده حتا بعد از پايان تحريم
تسليحاتي همچنان برندگي خود را خواهد داشت.
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در سوک رفيق مبارز و چهره محبوب مردم کردستان ايران ،کاک جليل گادانی
با تاثر فراوان ،مبارز برجسته كاك جليل گاداني امروز در يكي بيمارستانهاي اقليم كردستان درگذشت .زنده ياد كاك جليل
از دوران جواني به صفوف مبارزه مردم محروم كردستان ايران پيوست و تا پايان عمر
در جبهه مردم و عليه مستبدان و غارتگران بود .كاك جليل گاداني در دوران رژيم
شاه براي مدت طوﻻني زنداني سياسي بود .از آستانه سرنگوني رژيم شاه مبارزه علني
كاك جليل در صفوف حرب دمكرات كردستان ايران آغاز و پس از لشكر كشي
مزدوران خميني به كردستان ،دوران جديدي در مبارزه براي او شروع شد كه تا پايان
عمر ادامه داشت.
زنده ياد جليل گاداني چندين دهه براي آزادي ،عدالت و رفع هرگونه تبعيض مبارزه
كرد .او سرسختانه به سرنگوني رژيم وﻻيت فقيه و استبداد ديني اعتقاد داشت .انسان
دوستي ،صبوري و پايداري از خصوصيات برجسته كاك جليل بود .او كه از رهبران
جنبش ملي دمكراتيك كردستان ايران بود ،همواره به همبستگي با جنبش سراسري
مردم ايران تاكيد و از آن مهمتر خود را در جبهه طرفداران سوسياليسم تعريف مي كرد.
از طرف خود و رفقايم در سازمان چريكهايي فدايي خلق ايران ،فقدان زنده ياد رفيق جليل گاداني را به خانواده و همرزمان
او در حزب دمكرات كردستان ايران ،به مردم ايران و به ويژه مردم كردستان به تمام آزاديخواهان تسليت مي گويم.
مهدي سامع پنجشنبه  ١٦مرداد  ١٣٩٩ـ  ٦اگوست ٢٠٢٠

***

به ياد رفيق يعقوب تقديری قزلجه ميدان
گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي
رفيق يعقوب سال ١٣٣٠در خانواده اي زحمتكش در محله
ستارخان شهر تبريز به دنيا آمد.
او با توجه به زمينه مستعد مبارزاتي كه داشت در سالهاي
اول دهه  ٥٠بسوي مبارزه مسلحانه كشيده شد و مدتها
تﻼش كرد كه با سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ارتباط
برقرار كند .ازآنجا كه كوششهايش به نتيجه نرسيد ،تصميم
گرفت به فلسطين برود و از آن طريق با سازمان ارتباط بگيرد.
در سال  ١٣٥٤به فلسطين رفت و سه سال تمام در صفوف
مبارزان فلسطيني قرار داشت .پس از بازگشت به ايران فعاليت
خود را در رابطه با سازمان آغاز كرد و باعﻼقه اي كه به رفيق
پويان داشت ،نام مستعار امير را انتخاب كرد.
سپس به عنوان مسئول نظامي بخش بوكان شاخه كردستان ،سازماندهي شد .رفيق امير نقش زيادي در تربيت رفقاي ما
در بوكان داشت.
امير شايستگيهاي بسيار زيادي از خود شان داد و به رفقا بسيار چيزها آموخت.
روز اول شهريور سال  ١٣٥٨رفيق امير در سقز با ايست بازرسي مواجه شد .پس از پياده شدن از ماشين و معرفي خود،
توسط پاسداران ارتجاع به گلوله بسته شد و جان باخت .رفيق يوسف كشي زاده و ابوبكر حميدي كه در ماشين بودند
توسط مزدوران سپاه دستگير و در ششم شهريور به جوخه تيرباران بسته شدند .يادشان ماندگار و گرامي باد.
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شهداي فدايي در شهريور ماه

رفقاي فدايي :ايرج سپهري ـ اعظم السادات روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ هاشم باباعلي رحيمي  -حسن جان لنگوري
 پروين فاطمي ـ طهمورث اكبري ـ جميل يخچالي ـ شهريار ناهيد  -علي ميرشكاري ـ محمود باباعلي ـ احسن ناهيد ـمحمد مجيدي ـ حميد رضا مالكي ـ احمد صادقي ـ محمدتقي برومند ـ بهنام
رهبر ـ بهمن رهبر ـ يعقوب )امير( تقديري قزلجه ميدان ـ محمدرضا فريدي ـ
سعيده كريمان ـ پرويز داوودي ـ غﻼمحسين بيگي ـ حسن صالحي ـ علي رضا
شاه بابايي كوتنائي ـ ناصر فتوتي ـ ناصر سليمي  -محمد سپاسي ـ حميدرضا
ماهيگير ـ عباس كابلي ـ جواد كارشي ـ نادره )جميله( نوري ـ علي رضا پناهي ـ
قاسم معروفي ـ انور اعظمي ـ ابوبكر آرمان  -هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان پناه
)سمكو( ـ بيژن جنتي ـ مرتضي خدامرادي ـ مصطفي شمس الديني ـ قاسم سيد
باقري ـ عبدالرضا غفوري ـ عزيز محمد رحيمي -محمد )فرشاد( تمدن ـ اصغر
جعفري جزايري ـ خسرو مباركي ـ سعيد رهبري ـ عليرضا يراق چي ـ محمدرضا
ستوده ـ احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوالفضل غزل اياق ـ زهرا )اشرف(
بهكيش  -خسرو مباركي  -اكبر صميمي – محمد علي بهكيش  -علي
شيرمحمدي – محمود قاضي پور  -عباس تهمتني  -نفيسه ناصري )نسترن( -
محمد تقي )همايون( فرومند – عليرضا يراقچي – اسد اﷲ اخوان  -فريدون
)فريد( يزدانيان  -يداﷲ آل كنعان – احمد رضا بيك محمدي – مسعود عرفان -
محسن رجب زاده  -محمود خاموشيان – همايون آزادي  -مريم فرشادفر  -نصرت اﷲ كريمي  -جواد بني احمد  -يوسف
ايماني دارستاني – نقي )امير( ظريفي دارستان  -صفر لنگرودي  -ابوبكر حميدي – نبي اﷲ عباسي  -علي توكلي – علي
)مسعود( باختري – مجيد ولي  -كريم سعيدزاده – كيوان مصطفوي – عبداﷲ يزداني  -اسداﷲ اخوان اقدم  -عبداﷲ
فيض اﷲ بيگي  -عبدالرضا ايرواني  -مهرداد حيدري فرد  -احمد صادقي  -يوسف كيشي زاده  -محمدرضا مزيدي  -محمد
چشم به راه  -عليرضا شاه بابائي كوتنائي – محمد دانايي فر  -كمال بهمني – مهرداد پناهي شبستري  -حميدرضا مالكي
 رشيد آهنگري ـ محمد تمدن ـ جمشيد ميرحيدري ـ يونس رمضاني ـ جﻼل فتاحي ـ محمدعلي ابرندي ـ سياوشحسنوند ـ ايرج سليماني ،از سال  ١٣٥٠تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع و به وسيله مزدوران رژيمهاي شاه و
خميني به شهادت رسيدند.

آدرسهای سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
در شبکه جهانی اينترنت
نشريه نيرد خلق ،اخبار و فراسوی خبر ،راديو پيشگام ،تحليل مسائل روز،
ديدگاهها و رويدادهای روز ايران و جهان
www.iran-nabard.com
www.jonge-khabar.com
www.radiopishgam.com
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نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
 مهدي سامع، زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات تحريريه
 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه
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