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  دروغ درمانی، راهکار فرستادن مردم به قتلگاه
  مهدي سامع

 
اي به يك نگراني دامن بزنند و مساله اي كه پيش آمده را بزرگ نشان داده و التهاب خواهند با يك بهانه  هر روز مي«

 شوند. در ماه رمضان گفتند چرا درهاي مسجد را مي آفريني كنند و آرامش را از مردم بگيرند كه هميشه هم مفتضح مي
م هم همين را گفتند و چيزي نشد. كه سالمت مردم تامين شد آبروي خودشان رفت؛ در محر خواهند باز كنند در حالي

موقع باز كردن بازار از جان و نان مردم گفتند و ديدند كه هم از جان و هم نان مردم محافظت شد. اين روزها دنبال بحث 
اي واهي آنان توجه هرود و مردم به حرفآموزش بودند خيلي عصباني و ناراحتند كه كشور در مسير درست پيش مي

  ».كنندنمي
هر كسي كه اخبار همه گيري كرونا را از طريق رسانه هاي حكومتي دنبال مي كند، گوينده اين سخنان را يا احمق و براي 

ديوانه و يا شياد و دروغگو ارزيابي مي كند. ترديدي نيست كه گوينده اين سخنان، احمق و ديوانه نبوده و نيست. اين 
  بر زبان آورد و صفت شياد و دروغگو شايسته اوست.شهريور  ١٩سخنان را حسن روحاني در روز چهارشنبه 

در حالي كه همه گيري كرونا بيداد مي كند، روحاني هر روز به دروغ درماني متوسل مي شود و مردم بي پناه را به قتلگاه 
و گفته  هزار معلم را روانه قتلگاه كند ٢٠٠ميليون دانش آموز و يك ميليون و  ١٤روانه مي كند. روحاني كه مي خواست 

درصد دانش آموزان با حمايت خانواده هاي شان  ٨٥، وقتي ديد كه حدود »اول ما است تياولو يآموزش حضور«بود 
آموزش حضوري را تحريم كرده اند، دست به عقب نشيني زد و اين موضوع را اختياري اعالم كرد. بسياري از مفسران 

در بازگشايي مدارس سودهاي كالني وجود دارد كه در ازاي جان  مستقل و برخي از رسانه هاي حكومتي اعالم كردند كه
  دانش آموزان، معلمان و خانواده هاي آنان، به جيب غارتگران حكومتي و پيرامون حكومت مي رود.

شهريور، روحاني كه به طور محسوس از افشاگريهاي رسانه هاي اپوزيسون عصباني بود، گفت:  ٢٠در روز پنجشنبه 
خارج نشين خيلي ناراحت هستند [بخوانيد رژيم] حت هستند و عصباني هستند مخصوصا كانالهاي ضد ايراني بعضيها نارا«

وي » .خيلي عصباني هستند، از اينكه در اين داستان كرونا همه چيز دارد به روال درست پيش مي رود و مديريت مي شود
خوبي عزاداري را با حفظ  هم مراسم محرم را اينها به در هرمزگان كه«در ادامه با وقاحت بي حد و مرز ادعا كرد كه: 

حال بيماري  عين روند در ها مي شان به مدرسه پروتكل انجام دادند هم مدارس بازگشايي شده و با حفظ پروتكل فرزندان
كنترل ما خارج كردند اگر ما اجازه عزاداري بدهيم از  يي فكر مي كرونا هم كاهشي است اين افتخار ما است كه يك عده

هاي تبينيم كه فعالي شود مي كردند اگر اجازه بازگشايي مدارس بدهيم از كنترل ما خارج مييي فكر مي شود يك عدهمي
گيرد پروتكلها چون مراعات  خوبي دارد انجام مي بههللافرهنگي آموزشي فعاليتهاي ديني مذهبي فعاليتهاي اقتصادي الحمدا

  (تلويزيون حكومتي شبكه خبر)» ي خواهد بود.شود بيماري هم كاهشمي
روال درستي كه روحاني آن را مطرح مي كند را نه از زبان مخالفان رژيم كه بايد از زبان يكي از كارگزاران نظام شنيد. ايرج 

 ما از« شهريور در يكي از شبكه هاي تلويزيوني رژيم گفت: ٢٥حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت در روز سه شنبه 
اي بدون هيچ  موضوع موج گذشتيم... درگير يك درياي طوفاني هستيم امواج متعددي هست و بيماري بدون هيچ مالحظه

 خاطر يك كار ضروري باشد، به كند تجمع ما به شوخي بدون هيچ تسامحي منتظر غفلتهاي ما هست. هيچ فرقي نمي
خاطر لهو لعب باشد، به خاطر مدرسه باشد  مقدس باشد، بهخاطر يك مراسم  خاطر يك مسافرتهاي غيرضروري باشد، به

» انفجار كرونايي«از  حريرچيچند روز بعد، » .هر چه باشد، عروسي باشد، عزا باشد، تجمع مترادف با افزايش بيماري است
  )رويشهر٢٧ پنجشنبه، شبكه يكحكومتي تلويزيون بودن برخي از استانها مثل قم خبر داد. (» شبه انفجاري«و 

يكي از شگردهاي ضد انساني كارگزاران حكومت اين است كه مردم را مقصر همه گيري كرونا اعالم كنند. رسانه ها  از 
خبر مي دهند و حكومت به اين سوال جواب نمي دهد كه اگر ريگي در كفش به استانهاي شمالي مسافرت » موج عظيم«

كومت اما چنين نمي كند چون زندگي مردم را وثيقه امنيت نظام ندارد چرا مسافرت به استانها را ممنوع نمي كند؟ ح
كرده و از اين مسافرتها سود كالني به جيب مي زند و حاضر نيست از امنيت و چپاول بگذرد و در ضمن زيانهاي صاحبان 
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 ٣١بهداشت از سخنگوي وزارت شغلهايي كه از اين ممنوعيت زيان مي بينند را بپردازد و اين در حالي است كه به گفته 
. ايرج حريرچي هم اعالم مي كند قرار دارند »وضعيت قرمز و هشدار«كرونا در  جهت همه گيرياستان به  ٢٨استان ايران 

(ايرنا، جمعه . »بندي كرونايي معنايي ندارد، نارنجي و زرد نداريم و كل كشور در وضعيت قرمز قرار دارد. ديگر رنگ«كه 
  شهريور) ٢٨

ر ميان از شرايط تحريم صحبت مي كند. تا جايي كه به كرونا و راهكار مقابله با آن مربوط مي شود، اگر روحاني يك خط د
رژيم و در راس آن خامنه اي سرمايه هاي غارت شده را براي مردم هزينه كنند، اگر به ميزان كافي پرستار آماده به خدمت 

درصد نيازهاي دارويي خودمان را در داخل  ٩٥«عي مي شود با حقوق كافي استخدام كنند، اگر آن گونه كه روحاني مد
، به افزايش قيمت دارو اقدام نكنند، اگر كمكهاي الزم به كساني كه بيكار شده اند ارايه شود و »كشور تامين مي كنيم

د. حاكمان خالصه اگر تمركز بر امنيت مردم و نه امنيت نظام باشد، جامعه هرگز به چنين وضع فالكتباري دچار نمي شو
را كه ربطي به تحريم و آمريكا ندارد را نمي پذيرند و از سوي  )FATFستمگر از يك سو معاهدات مربوط به پولشويي (

ديگر انتظار دارند مبادالت بانكي آنها، به بهانه مقابله با كرونا، به شكلي كه مي خواهند، منجمله براي كمك به مزدوران 
  برون مرزي، آسان صورت گيرد.

امنيت جامعه «است و نه » امنيت نظام واليت فقيه«به تكرار بايد گفت؛ براي حاكميت در كليت آن مساله اصلي و محوري 
و براي همين تمام راهكارهاي رژيم بر بستر اين مهم اجرايي مي شود. اين را مي توان از سحنان روضه خوانهاي » و كشور

  شهريور دريافت. ٢٨نماز جمعه روز 
سازي معيشت و امنيت و مقاومت و معيشت مطرح كند تا  كند دوگانهدشمن سعي مي«ي امام جمعه سردرود: جليل جليل

(فارس وابسته به » دچار مشكل است.مان  معيشت ،كنيم در مقابل ظالم در جو عمومي عنوان كند كه ما چون مقاومت مي
 سپاه پاسداران)

هاي امنيتي  چهره نيروهاي مسلح در بين ملت ايران و ايجاد حفره مخدوش كردن«قاسم هاشمي امام جمعه شاهين شهر: 
ايران تا پيش از انتخابات [بخوانيد حكومت] هاي ديگر دشمنان ملت  هدف اجراي عمليات تروريستي در كشور از نقشه با

  (همان جا)» .سال آينده است
، نيروهاي مسلح بايد بيش از پيش تقويت شوند تا بايد هوشيار باشيم« كاظم فتاح دماوندي امام جمعه شهرستان دماوند:

ترين عامل بازدارندگي دشمن وحدت و همدلي ما  تعرضي كند... بدانيم كه مهم[نظام] كسي جرأت نكند به اين كشور 
 (همان جا)» .در همه زمينه ها است[بخوانيد حاكمان] 

ت نظامي و دفاعي و نيروهاي رزمنده و قوي و با براي تامين امنيت بايد تجهيزا«مصطفي محامي امام جمعه زاهدان: 
 (همان جا)» .مهارت داشته باشيم

به [بخوانيد حاكمان] دشمن، ايجاد اختالل در امنيت كشور  مهم ترين هدف و برنامه«تقي زاده امام جمعه كامفيروز: 
  (همان جا)» .باشد بازدارندگي ما مي خصوص قوه

مَله و اَكَرِه خامنه اي در نمايش نماز جمعه با صراحت و بدون لُكنَت زبان اعالم مي چنين است مساله محوري نظام كه عَ
  كنند: امنيت براي نظام و نه براي مردم.

  
  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«

 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«

  
  كانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  طرحها و تهديدهای سپاه برای جلوگيری از اعتراضات مردمی
 زينت ميرهاشمي

  
بر بحران در داخل، در روابط بين المللي و دچار بحراني بي سابقه است. عالوه از جنبه هاي گوناگون رژيم واليت فقيه 

مناسبات با كشورهاي همسايه هر روز وضعش بحراني تر مي شود. جمهوري اسالمي به ويژه در ميان مردم كشورهاي 
آزادي شان به اين رژيم گره خورده  همسايه به عنوان يك حكومت اشغالگر شناخته شده كه سرنوشت توسعه و پيشرفت و

  است. 
به تنگ تر شدن حلقه فشار بر رژيم و جدي بودن آمريكا بر سر اجراي بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت و با توجه 

و... تا  برجاميخواست سه كشور بريتانيا، انگليس و فرانسه از رژيم در رعايت مفاد برجام و عقب نشيني از كاهش تعهدات 
زمينه تحريمهاي موجود وجود ندارد. در فراسوي اين  لحظه نگارش اين مطلب چشم اندازي براي كاهش بحران رژيم در

، وضعيت رژيم و دوام آن تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا در نوامبر سال جاري، گزينه اي را نمي توان پيش فشارها
  بيني كرد.

  
خامنه اي در سخنراني خود به مناسبت سالگرد جنگ، ضمن 

، امنيت رژيم ساله با عراق ٨تحسين مديريت خميني در جنگ 
واليت فقيه را از دستاوردهاي آن دانست. پس برآمد حرفهاي 

 »دشمن«او مانند هميشه مشروعيت دادن به جنگ و محو 
است. پايوران رژيم خوب مي دانند كه در شرايطي  فرضي 

 را شان از طريق جنگ توان عملي كردن تهديدهاي نيستند كه
جنگهاي نيابتي  تنورداشته باشند. براي همين است كه مزورانه 

. صدور بحران به گرم نگاه مي دارندرا در كشورهاي همسايه 
خارج از مرزها، توليد بحران و تنش در كشورهاي ديگر به 
عبارتي جنگ با دشمن را در خارج از مرزها كشاندن، براي 

  حفظ امنيت رژيم و بقاي آن است. 
براي رژيم، مردم ايران، از كارگران، فرهنگيان، پرستاران، زنان و  هميشه در صحنه» دشمن«اما در ميانه دشمنهاي موجود، 

طي چهل » دشمن«اين  ابعاد و شكلوضعيت موجود را بر نمي تابند و عليه ظلم شورش مي كنند.  كه  مرداني هستند
اجتماعي و ادي، عدالت زسال تغيير كرده است. اما هدف يعني شوريدن عليه ديكتاتوري واليت فقيه و مبارزه براي آ

دموكراسي و... يكي است. امروزه در رديف شورشگران، از تمامي اقشار محروم جامعه وجود دارد. اين را از رنگارنگي شركت 
قيام و طلب حق به كف مي توان ديد.  ٩٨آبان خونين  خيزشكاكل آن، در كنندگان در اعتراضهاي خياباني و به ويژه 

يابان براي رژيم ديگر امن نيست. همانطور كه سران حكومت حضور خود را در ميان خيابان و كارخانه كشيده شده است. خ
  جمعيت معترض امن نمي دانند. 

رژيم عليرغم همه سركوبهاي خونين، از اعدام، شكنجه هاي قرون وسطايي و.... هنوز نتوانسته در ميدان جنگ نا برابر با 
به خوبي مي داند كه  حاكميتكه دشمن اصلي خود را مردم مي داند.  مردم ايران، پيروز ميدان شود و تاكنون نشان داده

كافي است يك روز دست از سركوب پيروز اين نبرد نا برابر، مردمي هستند كه اراده كرده اند رژيم را سرنگون كنند. 
ده مي شود. مي توان بردارند و همه آزاد باشند تا به خيابان بيايند، خواهيم ديد كه چگونه بساط ظلم و ستم رژيم برچي

ارزيابي كرد كه اگر خواست همه پرسي كه روحاني براي مردم فلسطين پيشنهاد داده به مردم ايران داده شود، چه 
  سرنوشتي براي جمهوري اسالمي در پيش خواهد بود. 
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ند و نه تن به همه البته حكومت و در راس آن خامنه اي با آگاهي بر اين سرنوشت، نه آزادي تظاهرات خياباني را مي ده
  است. مردم با رژيم بنابراين همه طرحهايي كه از اتاق فكر رژيم بيرون مي آِيد براي خاموش كردن جنگ پرسي. 

 آن هم با هزينه همين كارتل اقتصادي سپاه پاسداران، وابسته به جا به جايي پايتخت، از طرف قرارگاه خاتم االنبيا پيشنهاد
و چينش نهادهاي اقتصادي و اداري  آن طور كه خود يرانه گسترش اعتراضهاي همگاني در رديف همين طرحهاي پيشگ

در نامه اي به اين كارتل مافيايي بي رقيب مانند بختك بر اقتصاد ايران پنجه انداخته است.  اين قرارگاه . مي خواهد است
  خت به مكاني ديگر شده است. تحسن روحاني خواستار موافقت انتقال پاي

تمركز زدايي از تهران سالها پيش هم مطرح شده است. اما اين بار اين قرارگاه وابسته به سپاه قبول كرده كه با هزينه  البته
خود اين انتقال را انجام دهد. اما اين كه اين وظيفه را سپاه پاسداران و در اين شرايط بر عهده مي گيرد دقيقا در راستاي 

 ور كردن نهادهاي قدرت از دسترس مردم است. تمركز زدايي از جمعيت مردم و از د
در خيابانها براي فشار روي مردم از جمله اقداماتي است كه رژيم در شرايط بحراني » عفاف و حجاب«راه اندازي گشتهاي 

» عفاف و حجاب«شهريور از راه اندازي طرحهاي  ٣٠نيروي انتظامي رژيم، روز يكشنبه  سركردهانجام مي دهد. جانشين 
  ...  خبر داد.  از فضاي مجازي، در خورروها وي كنترل حجاب زنان برا

كشف «نويد افكاري از طريق ارسال پيامك به تعداد زيادي از شهروندان براي  پهلوانپليس تهران، درست فرداي روز اعدام 
  احضار كرد. » پليس امنيت اخالقي«اخطار فرستاد و آنها را به » حجاب در خودرو
» امنيت عمومي جامعه«لمپنيسم پاسدار حسين رحيمي، سركرده نيروي انتظامي تهران بزرگ در رابطه با دهان گشادي و 

شهريور، رجز خواني پاسدار حسين سالمي، سركرده كل سپاه پاسداران براي انتقام گيري از هالكت  ٢٧در روز پنجشنبه 
ف تهران، طرحهاي امنيتي نظامي رژيم است كه قاسم سليماني و تشكيل تيمهاي ضربت سپاه پاسداران در محالت مختل

بيش از هر هنگام مورد تنفر مردم اعدام پهلوان نويد افكاري و تنفر و محكوميت جهاني نسبت به آن  بادر هفته هاي اخير، 
  ايران و جهان قرار گرفته است.

ات و اسرائيل را هم بايد در رديف اعالميه تهديد آميز سپاه پاسداران در رابطه با پيوستن بحرين به پيمان صلح امار
 تهديدهاي تروريستي رژيم گذاشت.

به » يك پيام جدي«از ترامپ به خاطر كشتن سليماني را » اتنقام«شهريور،  ٢٧سركرده كل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه 
كرك و پشم شما را به «كم شود، » تار مويي از سر يك ايراني [تروريست]«آمريكا اعالم كرد. وي تاكيد كرد كه اگر يك 

  »همه چيز را به ميدان عمل واگذار مي كنيم.«وي همچنين بر جدي بودن تهديدها پافشاري كرد و گفت: ». باد مي دهيم.
انتقام گيري قبلي سپاه در حمله به پايگاه آمريكايي عين االسد و همزمان شليك دو موشك به هواپيماي اوكرايني كه 

گناه آن شد، نمونه اي روشن از شيوه انتقام گيري رژيم است كه به طرف خارجي لطمه جدي مسافر بي  ١٧٦منجر به قتل 
  وارد نمي شود اما به مردم ايران خسارتهاي زيادي تحميل مي شود.

شليك تهديدهاي تو خالي سپاه در حالي است كه ناو هواپيمابر مجهز به سوخت هسته اي نيميتز همراه با دو ناوشكن در 
شهريور وارد خليج فارس شدند. عبور اين ناوها از تنگه هرمز پوشالي بودن تهديدهاي رژيم را نشان مي دهد.  ٢٨روز آدينه 

روحاني و سركردگان سپاه بارها گفته بودند كه اگر روزي نفت نتوانند بفروشند هيچ كس اجازه عبور از اين تنگه را نخواهد 
ليس تهران در حالي است كه دزدان دانه درشت و اوباشان حكومتي، تهديد پاسدار حسين رحيمي رئيس پهمچنين  داشت.

پوزه و «امنيت و زندگي مردم را نابود كرده و اين سركرده پليس زورش به مردم بي دفاع مي رسد. وي تهديد به شكستن 
اران در صدور كساني كرد كه امنيت جامعه [نظام] را برهم زنند. قدرت اين جنايتك» گردن«و شكستن » به خاك ماليدن

  حكم ظالمانه و غير انساني قطع چهار انگشت دست راست سه زنداني كودك، متهم به سرقت در اروميه است.
حكومت با دزدي، اختالس، فسادهاي كالن، رانت خواري و چپاولگري آقازاده ها مروج و مبلغ دزدي است. وقتي خامنه اي 

ان ثروت مردم را غارت مي كنند، طبيعي است كه دزدي در سطح پايين در راس حكومت، با نهادهايي مانند بنياد مستضعف
  .تبديل به عملي ساده مي شود
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شهريور از تشكيل تيمهاي ضربت در محالت مختلف خبر داد. وي  ٢٤سركرده سپاه تهران، محمد يزدي ، روز دوشنبه 
 تهران بزرگ اعالم كرد.» اهللا طرح امنيت محله محور سپاه محمد رسوال«علت تشكيل اين تيمهاي سركوبگر را 

دقيقا براي كنترل مردم و جلوگيري از شورشها و اعتراضات مردمي » امنيت محله محور«تشكيل تيمهاي سركوبگر به نام 
  است. 

منيت مردم ا «شهريور كفت:  ٢٢يكي از تهديدهاي ديگر، از طرف رئيس كل بيدادگستري آذربايجان شرقي است. وي روز 
ه دستگاه قضايي بوده و با هركسي كه بخواهد با هر رويكرد، انگيزه و هدفي اين امنيت را به نا امني خط قرمز مجموع

براي » قرارگاه مختص جلب محكومين«وي از پيشنهاد تشكيل » .تبديل كند با جديت و قاطعيت برخورد خواهيم كرد
  سحن گفت.» طعم عدالت«چشاندن 

 له شدن در مناسبات بين المللي، بر فشار و سركوب مردم ايران افزايش داده است.رژِيم در برابر بحران ورشكستگي و ايزو
اما دو نكته مهم از ديد همگان روشن است. اين كه بعد از اعدام نويد، شرايط رژيم چه در ايران و چه در مجامع بين المللي 

ه نفع رژيم نداده است بلكه ضرورت سرنگوني مانند قبل نخواهد بود. دوم اين كه سركوب در روحيه و اراده مردم تغييري ب
  رژيم را بيش از هر هنگام به روانشناسي توده ها افزوده است. 

***  
  بازگشايی مدارس، کرونا و ندانم کاری واليت

  اسد طاهري
  

در جهت كسب  حركتي واساس اقدامي براي تامين منافع مافياي قدرت و ثروت در بخش خصوصي  در بازگشائي مدارس
وزارت آموزش و پرورش و دولت جهت تامين بخشي از كسري بودجه بود. براي همين است كه حسن روحاني  برايدرآمد 

هار، وزير آموزش و پروش را بر آن  ستيجمهور و در راس قواي مجريه اين سيستم سرمايه داري نئوليبرالي عنوان رئيسه ب
نش آموز و معلم و خانواده هاي آنان به مسلخ كرونا، تنها به ميليون دا ١٥مدارس و فرستادن  كه با دستور بازگشايي داشت

دولتي قدرت و ثروت در بخش  فكر منافع مادي مافياي
  .خصوصي باشندو 
در  وريشهر ٢٥انجمن پزشكان كودكان در روز   سيرئ

مدارس اعتراض  ييبهداشت به بازگشا ريبه وز ينامه ا
كودكان با  يريهمه گ درصورت«كرد و نوشت: 

 مارانيدر ب زانيمدارس همانند آنچه در م ييشابازگ
 ژهيمراقبت و يمتاسفانه تختها ميبزرگسال شاهد بود

 نيبنابرا ستين موجوددر كشور  يبه اندازه كاف كودكان
  ».بود ميروبرو خواه يبا چالش بزرگ

در تمام استانها شاهد اين هستيم كه خانواده ها براي 
هزينه كيف و كتاب  تامين مخارج تحصيل مانده اند، قبال

  .هم اضافه شده است ...كه چندين برابر شده است و هزينه تبلت و گوشيهاي هوشمند و  بود كه نداشته اند حاال
بيشرمي عوامل فاسد رژيم تا بدانجا رسيده كه رسما براي اين خانواده ها گدايي مي كنند و در درخواستي اعالم مي كنند 

  ديگران بدهد.احتياج ندارد را به  گوشي و تبلتي كه ديگر كه هركسي
طبق خبرهاي رسيده بعضي مدارس غير انتفاعي با وجود دريافت مبالغ باالي هميشگي اما كار چنداني انجام نداده و اين 

از  يبعض در .كه اكثر اوليا ناراضي بوده و حتي بعضي فرزندان خود را به مدارس دولتي (شهر) برده اند استامر تابدانجا 
است، مردم حاضرند باج به اين  انجام نگرفته يكالس حضور چيه اكنون تا هم كيدرجه  يانتفاع ريمدارس غ نيهم
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به آغوش  ديزحمتكش و كم بضاعت با يكودكان خانواده ها همچنين .كنندشان راحفظ  جان كودك مدارس بدهند تا
  .مرگ بروند

 ايو  يآموزش يروشها يكمك براكه گرفته مي شود،  وجود ندارد و پولي هيكه شهر نديگوي ممدارس دولتي  رانيمد
خاطر ه ب يشاد هست كه تعداد يمسئوالن منظورشان همان كالسها ديشا ،يآموزش مخارج مدرسه است، كدام روش

ي مادرشان استفاده م ايپدر  تلفنهاي هوشمنداز  يعده ا كرده اند و ليتحص ترك يعده ا ،كرده ينداشتن امكانات خودكش
  شده است. گذاشته پا به عرصه آموزش يكودكان با ناراحت نيدر واقع نسل اكه  كنند

سرويس  در بعضي مدارس دولتي وضعيت پروتكل بهداشتي چنان خراب است كه قابل تصور نيست و مثال حتي داراي يك
  .يا هيچ امكاني براي ضدعفوني و غيره ندارند بهداشتي نبوده و

 دانش ٣٩ ،شده اند، به گزارش خبرگزاري برنا ١٩ -در مدارس دچار ويروس كوويداز سويي ديگر مي شنويم كه كودكان 
آموزان مبتال به كرونا در الشتر كساني هستند كه  اند. همه دانش آموز درشهرستان الشتر استان لرستان به كرونا مبتال شده

  .اند رفته به مدرسه
و ...  يساعت كار و يقرار داد اندرد دل معلم ياگر پا. وبرو هستندر يشتريب يبا كمبود امكانات و فشار كاران نيز معلم
 ستمار قبل مورد  شتريآنها رو ب يانتفاع ريمدارس غ يبعض كم كار شده اند و ايو  كارياز آنها ب يليكه خ مينيب يم مينيبنش

، ي، مسافر كشيبه دست فروشجبور مشده  كاريمعلمان بد. كن يم استثمار شتريتر و ساعات كار ب نييقرارداده و با حقوق پا
  .شود نيتام يتا حدود شاني زندگ تا مخارجشده  رهيروز مزد و غ يكارگر

ساله معلم مدرسه گچساران بدون هيچگونه بيماري زمينه اي بر اثركرونا جان  ٤٢آزيتا نظري در خبرها آمده بود كه؛ 
  .باخت

شهريور را شروع مدارس  ١٥وزير آموزش پروش و دولت، 
حضور  و سپس تحت فشار خانواده ها و رسانه ها، الم كرداع

  !!!عنوان كردندي دانش آموزان را اختيار
اين اخبار و رويدادها همگي نشان مي دهند كه در كشور 

صورت صحيح وجود ه هيچ مديريت براي آموزش  كودكان ب
  .ندارد

دستور دادن  آنها به  نبود هماهنگي بين نهادهاي دولتي و
چه دانش اموزان را طعمه فقر  د چه خانواده ها ودلخواه خو

  كرده است.و كرونا 
، كنندي كتابها را سانسور  م از همه اين فجايع گذشته، رژيم

 كه زنان يدر كشور. شودي م روسيوبيشتر باعث پخش  ي مراسم دعاراه اندازبا كند و  يمترويج را  اتيخرافات و چرند
ي حذف م ياضيدختران از جلد كتاب ر ريتصو كرده اند،  را از آن خود  ياضير يجهان هاي زهياج نياز پرافتخارتر يكآن ي
  .شود

مي كند و براي جان مردم ايران  نهي)  هزمنيها در ثيو حو هيكشورها (عراق، لبنان، سور ريرا در سادرآمدهاي گشور  ميرژ
به  يردم را مثل گذشته گرفتار كندو حتم ١٩ ديكو روسيخواهد با گسترش و يمارزشي قايل نمي شود. سران حكومت 

 يو سامانده يزيمردم است و هم قدرت برنانه ر يهم خواهان كشتن توده ها هيفق تيخونخوار وال ميرژ. قربانگاه بفرستد
  .زند يپا م دست و زيو فالكت ن يركود اقتصاد درجامعه  نهايندارد و گذشته از ا

، نجات كيو دمكرات يمردم يحكومت يو برقرار ميرژ يجهت سرنگون يزماندهانسجام توده ها و سادر چنين شرايطي تنها 
  بخش است.
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 )١( انتخابات آمريکا، با نگاهی از برون دو حزب
 ليال جديدي

  
هر چهار سال يكبار دو حزب بزرگ مدافع سرمايه داري در رسانه ها هياهو به راه مي اندازند و صحنه عمومي را با تبليغات 

در ايالت متحده آمريكا صورت  ٢٠٢٠اي حزب به اشغال در مي آوردند. انتخاباتي كه قرار است در ماه نوامبر به نفع كانديد
گيرد، پرهياهو تر از گذشته پيش مي رود. رقابتهاي ميان دو حزب دموكرات و جمهوريخواه به سطح پرخاش، اهانت و حتي 

ابات در شرايطي صورت مي گيرد كه اين كشور در وخيم ترين خشونت رسيده و مسير رو به باال را طي مي كند. اين انتخ
 بحران در تاريخ معاصر خود نه تنها سياسي بلكه اقتصادي و اجتماعي قرار دارد.

هزار نفر را گرفته و همه روز بر تعداد قربانيان افزوده مي شود  ٢٠٠از يكسو بحران ويروس كرونا كه تاكنون جان نزديك به 
وع ويروس سبب افزوده شدن بر ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي شده و بيكاري، فقر و گرسنگي و و از سوي ديگر، شي

رنج عدم دسترسي به بهداشت و درمان در اين ثروتمندترين كشور 
جهان به سرعت گسترش مي يابد. صدها هزار نفر در اعتراض به 
خشونتهاي پليس و ستم سرمايه داري در شهرها و ايالتهاي 

ن به خيابانها آمده و خواستار تغييرات بنيادي در وضعيت گوناگو
كنوني و حتي حذف پليس كه برخوردهاي خشونت آميزي با 

 معترضان داشته، شده اند.
امسال نيز جدال پيش از انتخاباتي دو حزب بر تريبون 

اوت و حزب جمهوريخواه  ٢٠كنوانسيونهاي آنها (حزب دمكرات در 
با اين حال دو حزب به جز مالمت يكديگر هيچ   شته ميان جامعه بحث انگيز بود، برگزار شد.سپتامبر) كه در گذ ٢٧در 

به بايدن راي دهيد زيرا او "برنامه، هدف و قولي براي تغيير وضع موجود نداشتند. در عوض مهمترين پيام حزب دمكرات 
 ، بود."دونالد ترامپ نيست

سك توصيه هايي دو حزب در باره تست ويروس و استفاده از ما
داشتند، اما از دسترسي همگاني به بهداشت و سالمت و پزشك و 

ميليون نفر  ٤٠كه بيش از درمان سخني به ميان نياوردند. اكنون 
مشاغل و بيمه سالمتي خود را از دست داده اند، هيچگونه برنامه اي 

 براي تغيير وضع موجود ارايه نشد.
يس سبب شده بسياري از ايالتها درحاليكه اعتراضات خياباني عليه پل

و دولتهاي محلي هزينه پليس را كاهش داده و برخي حتي به فكر 
تعطيلي آن هستند، ترامپ عاليم و واكنش مخالفت آميز نسبت به 

   آن نشان داده است.
ين سيستم بحران فرا گيري ويروس كرونا ناكارآمدي سيستم سرمايه داري را به سطح آورده. به همين سبب نفرت به ا

و سياه تا مهاجران و  افزوده گشته و طبقه كارگر و زحمتكشان را راديكاليزه كرده است. تاكنون صدها هزار نفر از سفيد
ته اند. واكنش هر دو حزب با شيوه گذاش ود را نسبت به سيستم به نمايشغيره به خيابانها آمده اند و اتحاد و همبستگي خ

   به حق توده مردم و تالش براي ايجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. هاي گوناگون، نفرت از خيزشهاي
در پيشبرد اين هدف جمهوري خواهان و سخنرانان آن گوي سبقت را از رقبا ربوده اند. ترامپ و هوادارانش عليه 

   مي خوانند. "حكومت اوباش"خشمگينانه فرياد بر مي آورند و آن را  "سوسياليسم"و  "ماركسيسم"
بته اشتباه نكنيم، طرف خطاب ترامپ در ابراز احساسات تنفر برانگيز خود نسبت به سوسياليسم، دموكراتها مانند بايدن، ال 

كورتز نيست؛ او حساب كامال در دستش است و حتي برخي از آنان از جمله كاماال -پلوسي، سندرز يا الكساندريا اوكاسيو
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رياست، براي خود و به نمايندگي طبقه حاكمه، عليه طبقه كارگر و توده  هريس را تأمين مالي كرده است. او از صندلي
    هاي مردمي كه در خارج از سيستم دو حزب وجود دارند، افترا زني مي كند.

يا در توصيفي بهتر مزورانه تر عمل مي كنند. آنها هم ارتشي از حقه بازان حرفه اي و  "شيك تر"اما دموكراتها قدري 
ن به دارند كه خود را دلسوز خواسته هاي معترضا "چپ گرا" پزشكان به ظاهر

خشونت پليس و كارگراني كه با يك فاجعه اجتماعي روبرو هستند نشان دهند. اما در 
  ع سالح معترضان مي كنند.انتها تالش به خل

ليه آن دسته معترضان كه دست روز دوم سپتامبر جو بايدن در يك تبليغ تلويزيوني ع
زده اند، سخن گفت. اما وي ترامپ را براي درگيريهاي  "غارت "يا  "يخرابكار"به 

ن در شهرهايي مانند كنوشا، ويسكانسين، خشونت آميز بين پليس و تظاهركنندگا
 ٤٥پورتلند و اورگن مورد سرزنش قرار داد. گفته مي شود هزينه اين آگهي تبليغي 

تخاباتي تاكنون به حساب مي ميليون دالر بوده است كه گران ترين آگهي تبليغاتي ان
   است. "نظم و قانون "آيد. پيام وي در اين تبليغ شعار

مي خواهم به شما دقيقا تفهيم كنم كه شورش با "بايدن خطاب به معترضان گفت: 
تظاهرات تفاوت دارد. خرابكاري تظاهرات نيست، اين بي قانوني است. خيلي ساده و رك بگويم، هر كس مرتكب آن شود، 

   "تعقيب قانوني قرار مي گيرد. مورد
دموكراتها را به دنباله روي از  اين ژست را بايدن به اين خاطر گرفته است تا خود را از زير حمله ترامپ و هواداران او كه

   بكشد.  چپها و سوسياليست بودن و عدم قاطعيت در مقابل معترضان متهم مي كنند، بيرون
آتش در حال سوختن است و ما رييس جمهوري داريم كه هيزم به آن مي ريزد. من مي " بايدن به دفاع از خود مي افزايد:

 "سال ديگر رياست او رها كنم. ٤خواهم شما را از شر 
 "جامعه و نه اوباش، اشتغال نه اوباش "بيكار ننشسته و با عنوان  "نظم و قانون "در همين جا دونالد ترامپ هم در رقابت 

توصيف كرده كه در آن همه روشهاي سياسي، نظامي و شبه  "جنگ داخلي"خابات را به عنوان كمپين مي كند. او انت
نظامي مجاز است. اما در مقابل دموكراتها، رقباي زيرك او، آنرا كشمكشهاي داخلي كه هر چه خشن تر برخورد شود، 

 نتيجه عكس گرفته مي شود مي دانند.
انطور كه نيويورك تايمز بيان كرده، منافع و خواستهاي حاميان خود در واقعيت اين است كه بايدن و حزب دموكرات هم

وال استريت و درون دستگاه اطالعات و امنيت ملي را پي مي گيرند. روز سه شنبه، يك روز پيش از آگهي تبليغاتي ذكر 
بايدن اين شجاعت را دارد كه آيا جو  "شده، سرمقاله نويس روزنامه چاپي نيويورك تايمز، برت استفنز، مقاله اي با عنوان 

منتشر كرد. وي بايدن را  "در برابر چپ افراطي ايستادگي كند؟
رفتار زشت "محكوم كرده و از او خواست تا در مقابل 

بايستد. از همين رو آگهي تبليغي بايدن تالشي بود  "تظاهركنندگان
براي قرار گرفتن در كنار و جلب رضايت راستها. او تالش مي كند تا 

ه طبقه حاكمه آمريكا بقبوالند كه مي تواند به وي اعتماد كند و ب
خوانده  "چپ افراطي"  قادر است خيزشهاي وسيع مردمي را كه حاال

  مي شود، مهار يا سركوب كند.
تايمز كه به عنوان صداي اصلي رسانه اي حزب دموكرات عمل مي 

هستند. اين روزنامه  "مبلغان روسي"ا بايدن مخالفت مي كنند، كند، در جايي ديگر ادعا مي كند آن دسته از چپهايي كه ب
  منتشر كرده است. اعالم خطر در مورد دخالتهاي روسيه در انتخابات "فيسبوك و توييتر"مقاله اي نيز با عنوان 
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پيش رو  صرف نظر از اينكه روسيه و آنچنان كه گفته مي شود رژيم جمهوري اسالمي تالش بر تاثير گذاري بر انتخابات
كرده اند يا نه، اتهام جاسوس روسيه به مخالفان واقعي هر دو حزب، روشهاي مك كارتيسم را احيا مي كند و مسكو را به 

 خاطر نابسامانيهاي كه جامعه آمريكاي شمالي را به حالت انفجاري كشانده، سرزنش مي كند.
و كارورزان بنمايانند، فريبي بيش نيست. وي بارها ثابت  اينكه جو بايدن و دموكراتها تالش مي كنند خود را حامي جوانان

كرده است كه از سرمايه داران، طبقه حاكمه و نهادهاي دولتي مانند پليس حمايت خواهد كرد تا منافع و ثروت آنها دست 
  نخورده باقي بماند.

است. اين دو اگر چه  "رون بافتينزاع د"براي دموكراتها آنطور كه اوباما به درستي توصيف كرده، نبرد عليه ترامپ 
  تغيير نكرده است. ٥٠تفاوتهايي در سياست خارجي شان دارند، هر دو ديدگاه طبقاتي مشتركي دارند . هيچ چيز از دهه 

 "شست؛ دستي كه به اصطالح آلوده به  "انقالب سياسي"بي دليل نيست كه آقاي برني سندرز هم دستش را از بحث 
  . وي در نهايت در جايگاه مشتاق ترين اعضاي شركت سهامي دموكراتها و شركا قرار گرفت.بود "سوسيال دموكراسي

بهر جهت هر دو حزب ادعا مي كنند كه نه سوسياليسم بلكه خود آنها آلترناتيوهايي هستند كه كليد شفاي جامعه و 
آن به طور فزاينده اي در بازار جهاني اقتصاد را در دست دارند. اين در حاليست كه سرمايه داري آمريكايي كه صادرات 

نمي تواند بدون توزيع مالي دولت زنده بماند؛ اگر چه روساي   غيرقابل رقابت مي شود، گرفتار آنچنان بدهي هايي است كه
آن از درآمدهاي نجومي به خود اختصاص مي دهند. يك نمونه قابل توجه، جف بزوس، ثروتمند ترين شخص جهان است. 

ميليارد دالر يعني، بيشترين سرمايه يك فرد تاكنون رسيده. اين در  ٢٠٠ن سال ثروت او دو برابر شده و به از آغاز اي
حاليست كه ميليونها نفر ناچار شده اند حتي ميزان خريد مواد غذايي خود را به حداقل 

 برسانند.
بزرگ، دموكراتها در زمان رياست جمهوري ترامپ مانند او جهت كاهش ماليات شركتهاي 

افزايش هزينه هاي نظامي كه امروز به بيشترين حد رسيده، حمايت از گشتاپو شخصي ترامپ 
در واحدهاي گشت مرزي و تقبل بزرگترين كمك مالي به شركتهاي بزرگ در تاريخ بشر از 

   همكاري صميمانه كرده اند.   "CARE ACT"طريق قانوني به نام 
رده كه شامل جمهوري خواهان راستگراي سابق، اكنون نيز حزب دمكرات ائتالفي سر هم ك

ژنرالها، نمايندگان بوروكراسي اطالعاتي دولت، اعضاي اليگارشي مالي و بيش از همه افراد مرفه 
 محلي مي شود.

اما در حاليكه اين كشمكشها در جريان است، در سوي ديگر قضيه صحنه به صورت ديگري مي چرخد. در ماه هاي گذشته 
راكز عمده و بزرگ در سراسر مناطق صنعتي كشور و همچنين آموزگاران سراسر كشور، كميته هايي براي كارگران در م

مقابله با شركتها و دولت كه آنان را مجبور به بازگشت به كار در شرايط بحراني شيوع ويروس مي كنند، تشكيل داده اند. 
راتهاي بزرگي شركت كرده اند. اين تظاهرات ها بنا به گفته نفر از كارگران، كارمندان و جوانان در تظاه  صدها هزار نفر

هايي بزرگترين نوع خود عليه خشونت پليسي، دولت ترامپ و سرازير كردن سربازان دولتي فدرال در شهرها در تاريخ 
ي را آمريكا بوده است. به هر ميزان هم كه ترامپ داد و فرياد و صورت سرخ كند و به قول خبرنگاري اداي موسولين

  دربياورد، از اين پس صحنه به سمت راست نخواهد چرخيد و بدون شك گردش به چپ انكار ناپذير است.
در نهايت، اگر چه به دست آمدن واكسن كوويد مي تواند با دادن انرژي به بازار سهام، انتخابات را به سمت ترامپ گردش 

مسير واقعا باريك است. البيها در رسانه هاي حكومتي در پوشش دهد و هنوز امكان پيروزي ترامپ وجود دارد، اما اين يك 
سياسي و همچنين اهدا كنندگان مالي نظير بانكداران و ميلياردرها در تعيين روند سياسي اياالت متحده نيز كم تاثير 

 نيستند.
ويو تحت عنوان )، برنده جايزه ادبي پوليتزر در مقاله اي منتشر شده در مانتلي ريChris Hedgesكريس هجز (

گربه اي ترامپ و بايدن توجه  -نبايد به دعواي سگ "نوشته است:  "آمريكاييها يك گزينه در انتخابات دارند: اليگارشي"
   "كنيم، اكنون بايد به خيابانها رفت.
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يگر انتخاب ما انتخاب بين اتحاد اليگارشي پشت سر ترامپ و اليگارشي پشت سر بايدن است. بار د"وي مي گويد: 
اليگارشي برنده مي شود و ما مي بازيم. آنها نشان داده اند كه اگر احيانا به طور معجزه آسايي پاي برني سندرز در ميان 

   "باشد با هم متحد مي شوند و او را له مي كنند.
براي اليگارشي فقط يك چيز مهم است. آن چيز نه "او به درستي مي گويد: 

اداره كشور، نه جنگ بي پايان، نه شغل و كار، دموكراسي است، نه واقعيت، نه 
نه محيط زيست و غيره... ما نمي توانيم با سيستمي كار كنيم كه قدرت 

اصالحات واقعي باشيم.   اليگارشي پشت آن است و يا اينكه حتي اميدوار به
تغييرات واقعي تنها و تنها با پايداري در اعتراضات و نافرماني مدني و 

شورش "اي امكان دارد، مانند جليقه زردها در فرانسه و يا  سازماندهي توده
 انقراض بريتانيا.

ما بايد كساني را كه كنار گذاشته شده و فراموش شده اند را دوباره به "
جامعه برگردانيم، گسست پيوندهاي اجتماعي را وارونه كنيم، به كارگران كرامت و توانمندي دهيم و از آنها حمايت كنيم. 

يك سيستم مراقبت بهداشتي جهاني احتياج داريم، به ويژه هنگامي كه به سوي بيماريهاي همه گير جهاني پيش مي ما به 
رويم. ما به برنامه هايي نياز داريم كه اشتغال با دستمزد پايدار، 
حمايت از مشاغل و حقوق بازنشستگي در آن ملزوم باشد. ما براي 

كيفيت نياز داريم. ما بايد همه آمريكاييها به آموزش عمومي و با 
زيرساختهاي خود را بازسازي كنيم و به هدر دادن منابع خود در 
جنگ پايان دهيم. بايد جلوي غارت شركتها را بگيريم و وال 
استريت و شركتها را به سوي اهداف خودمان بكشانيم. بايد با 
اقدامات راديكال و فوري براي حفظ محيط زيست تالش كنيم. ما 

به نمايشهاي اين دو گروه و اين دو حزب نداريم. با آنها هيچ نيازي 
دردي از جامعه درمان نمي شود. به خيابانها برويم و خانه شان را 

 "بر سرشان خراب كنيم.
جو بايدن به طور تاريخي به ") نوشته است: BRANKO MARCETICنشريه ژاكوبين به قلم فرانكو مارستيك ( 

  "عمل كرده. او هميشه آماده است كه در مقابل آنها كوتاه بيايد. خواست جمهوريخواهان كامال
اما بايد اينطور بينديشيم كه كمپين سندرز براي اين نبود كه بتواند چپ را نجات دهد، هدف آغاز آن "و ادامه مي دهد: 

 "چگونه تا آنجا رسيد. بود. سوال اصلي اين نيست كه چرا سندرز در كمپين انتخاباتي برنده نشد. سوال اين است كه او
انتخاب سناتور كامال هريس به عنوان معاون بايدن، يك زن سياهپوست را در "نشريه گاردين در اين مورد مي نويسد: 

سال تاريخ آمريكا قرار داده است. اگر چه  ٢٤٤مهمترين مقام در 
هريس در سمت چپ بايدن قرار دارد، اما اين به ما چيز زيادي 

چنداني نمي دهد. آنچه كه پيرامون سابقه وي به نمي گويد و قول 
 "يادآوري مي شود، شبه برانگيز است.عنوان دادستان در كاليفرنيا 

نيز در سرمقاله خود اعالم كرده  "كارگران جهان "نشريه چپ 
فقط ترامپ برود كافي نيست، بايد براي خواسته ها در  "است كه 

 "خيابان ماند.
كه فشار خيابان در آمريكا همانند كشور خودمان ايران بر تغيير سياستهاي حاكميت بي تاثير  و سرانجام اگر گمان كنيم

دستكم يك دستاورد داشت و آنهم  "زندگي سياهان مهم است"زنان و  "من همينطور"است، اشتباه كرده ايم، زيرا جنش 
بسيار زياد خواهد  ٢٠٢٤ي او در سال انتخاب كامال هريس است كه در صورت برنده شدن جو بايدن شانس رياست جمهور
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بود. در تاريخ اين كشور همه تحوالت مهم با اعتراضات و اعتصابات واقعيت يافته، با وجود آنكه برخالف ايران، مخالفان و 
نجه مبارزان در خيابانها در گروههاي دهها و صد ها نفري به گلوله بسته نشده اند و يا سالها به اتهامات واهي زنداني و شك

   نگشته اند.
خروجيهاي تازه از تئوريهاي ") استاد دانشگاه ماساچوست و نويسنده كتاب  Richard D. Wolffريچارد ولف ( 

در مقاله اي منتشر شده در مانتلي ريويو  "دموكراسي در كاركردن، يك راه حل درماني براي كاپيتاليسم "و  "ماركسيسم
وقتي راه حلهاي متعارف به شكست مي "اينگونه جمعبندي مي كند:  "تخاباتكاپيتاليسم، دموكراسي و ان "با عنوان 

انجامد و به تعداد افرادي كه سيستم را زير سوال برده و به چالش مي كشند، افزوده مي شود، سرمايه داري از سركوب 
د تر مي گردد، پليس و ارتش عليه مردم معترض حمايت مي كند. هنگامي كه اين وضعيت به اوج خود مي رسد و حا

پايان  "دموكراسي انتخاباتي"گاهي به كودتاي نظامي و ديكتاتوري و غيره رو مي آورد و آن را با يك انتخابات قالبي به نام 
مي دهد. با اين حال نتيجه همين انتخابات نيز حتي در بين سرمايه داران حامي آن دلهره ايجاد مي كند. آنها نگرانند كه 

نارضايتهاي طبقه كارگر شود و آنرا به سطح بياورد. با اين حال، چنين انتخاباتي ارزان ترين و كم همين هم سبب بروز 
 "خطرترين راه براي امنيت بخشيدن به فاصله اي است كه سرمايه داري بين خود و دموكراسي واقعي برقرار مي كند.

 
   "سياست خارجي: دو روش و يك هدف"در بخش دوم اين نوشته مي خوانيم: 

 
*** 

  آيين مرگ
  هوشنگ دانيالي 

 
رژيم  .داشتحاكم بر ايران از جانيان  اين نبايد اساس آيين رژيم پليد بر خون و جنايت بنا شده و هيچ گونه انتظاري غير از

بازي با مهره هاي  با شيوه هاي كثيف و قرون وسطايي با هيچ منطق و زباني كه بوي انسانيت داشته باشد سازگارنيست و
با توجه به فرهنگ و رسانه هاي نيرنگ و فريب و  كند مي بازار مكاره خود واردخود ابعاد وسيعي از دروغ و ريا را  ننگين

در  نظام، مخالفيا با نام اصالح طلب و كساني كه  رژيم با استفاده از ايجاد كرده است.در اين بازيها  سخيفيبستر هاي 
به دست آورد. اين گروه كه زمان نظلم براي دوام برده و ه بهره هاي زيادي توانستفعاليت مي كنند،  خارج درچه داخل و 

  كمك مي كنند نقش قابل توجهي هم در فريب جهانيان دارند.چرخه سركوب به 
هر نوع جنابت و به زدن دست با ايجاد بحران و  رژيم واليت فقيه

شيادي، ترويج دروغ و تبليغ و  براي ماموربت دادن به عوامل خود
، بحران گروگانگيريارزيابي كرده و داخلي و بيروني  هايكنشوا

  و ترور را براي ماندگاري به كار مي گيرد.شليك موشك 
استفاده مي براي برون رفت از شرايط بحران  يجنايتهر از  رژيم
و قرباني كردن نزديكترين ياران خود هم  ودزنياز خو حتي كند 

طريق رهبر  از يرانكشتارگاه ا در آيين مرگبهره مي گيرد. 
زيانهاي جبران ناپذيري را در ايران زمين، قهرمانان و فرزندان رشيد كشتار  اجرا مي شود.تنظيم شده و نظام جنايتكار 

  ايران به وجود آورده است.اسير  مردمبراي و فالكت  ، از جمله ويرانيتمامي عرصه ها
اسارت در جهل و تاريكي دارد و  ستيز سر و لبخندارنگي رنگ، فتنشك، با هر نوع زيبايي رژيم قرون وسطايي حاكم بر ايران

با تمام توان بپاخواست و رژيم را  بايد و نخواهد بودحاكميت ننگين كشتن نويد قهرمان آخرين جنايت را بشارت مي دهد. 
 .درش براي هميشه دفن كا تاريخي درگور
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  )٩٩(شهريور رويدادهای هنری 
  فتح اهللا كياييها

  دان و حقوق شهرونديهنرمن
  

  وقتي تو گود حماقت، پهلوونمون فلك شد
واكنشهاي جهاني به اعدام اين جمله ايست كه بعضي از هنرمندان در اعتراض به حكم اعدام نويد افكاري بر زبان آوردند. 

ي سياسي، اجتماعي، ورزشي، بسياري از شخصيتها . به طوريكهگير جوان ايراني، همچنان ادامه دارد نويد افكاري، كشتي
جنايتكار جمهوري  فرهنگي و هنري به اجراي اين حكم توسط حكومت

. در همين ارتباط جمعي از اعتراض و آن را به شدت محكوم كردند اسالمي
هاي سرشناس مقيم آمريكا نيز با انتشار پيامهاي  هنرمندان و چهره

 .درا محكوم كردن رژيمديداري و نوشتاري، اين اقدام 
نازنين بنيادي، بازيگر و كنشگر حقوق بشر، در حساب كاربري خود در 

امروز براي بسياري از ايرانيان روز سختي بود. ما به تمام "توئيتر نوشت: 
كساني كه براي نجات نويد افكاري فرياد زدند، اميد داريم. و كساني كه 

  "برود تا شما نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كنيد؟ همچنان ساكت هستند، جان چند انسان بيگناه ديگر بايد از دست
هاي اجتماعي خود منتشر كرد و با اشاره  فرامرز اصالني، خواننده و آهنگساز تصوير شمعي را با نام نويد افكاري در شبكه

خانواده خود ديدار  كار آنچنان با شتاب روي داد كه نيز نگذاشتند اين جوان براي واپسين بار با اين"به اعدام او نوشت: 
  "ت.كند، در مورد يك گناهكار نيز اعدام كاري غيرانساني اس

  
  كارزار اينترنتي اهل هنر براي آزادي نسرين ستوده

المللي با همزمان با پنجمين هفته اعتصاب غذاي نسرين ستوده در زندان اوين، تعدادي از هنرمندان و نويسندگان بين
كمپين حقوق بشر "به نوشته تارنماي  .مومي، خواستار آزادي اين وكيل حقوق بشر ايراني شدندانتشار يك فراخوان ع

هاي مطرح و سرشناس ايراني و غيرايراني هستند، با انتشار اين فراخوان، حمايت خود را از ، اين گروه كه از چهره"ايران
ست، اعالم كارزار اينترنتي اعتراضي كه براي آزادي نسرين ستوده شكل گرفته ا

  .كردند
كي سيمونز، شيرين نشاط، جوليا استيونسون، اوليويا كلمن، شهره آغداشلو، جي

نازنين بنيادي، نينا انصاري، آذر نفيسي، سيمون ريكس، و ماز جبراني از جمله 
نسرين را "هنرمندان و نويسندگاني هستند كه با انتشار تصوير خود با هشتگ 

 .ساير زندانيان سياسي در ايران حمايت كردند از نسرين ستوده و "آزاد كنيد
 زندگي و زنان جنبش درباره مستندي فيلم در راوي عنوان به اوليويا كلمن بازيگر بريتانيايي برنده جايزه اسكار كه اخيرا

 و ادهايست نسرين كنار در اينگونه كه است مفتخر گويد، اينترنتي مي كارزار اين درباره داشت، همكاري ستوده نسرين
  .شودمي او آزادي خواهان

به گُمانم اگر چه اين كارزار جهاني توسط هنرمندان ايراني و غير ايراني و براي آزادي نسرين ستوده بسيار عالي و در خور 
تقدير است، اما سوال اصلي اينجاست كه چرا در رابطه با زندانيان سياسي به طور گزينشي بر خورد مي شود؟ مگر زينب 

كه در خطر نابينايي است و سالهاست كه تحت شكنجه و انواع و اقسام تهديدهاي جاني است، انسان نيست. البته  جالليان
كه زينب تنها نيست. در كنار او هستند زنان و مردان و جواناني كه سالهاست در سخت ترين شرايط و تحت طاقت فرسا 

و البته شايسته تر آن نيست كه كارزاري بين المللي را تدارك  ترين شكنجه هاي قرون وسطايي قرار دارند. آيا بايسته تر
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ديد كه طي آن همه زندانيان سياسي و عقيدتي و جنسيتي و مذهبي مورد حمايت قرار گرفته و جمهوري جنون و جنايت 
  اسالمي به پاي ميزمحاكمه جهاني كشيده شود؟ 

  سينما
  مستند حبس انفرادي در يوتيوب

اش به نمايش عمومي  را در كانال يوتيوب "حبس انفرادي"رد در تبعيد به تازگي اثر جديدش راني، مستندساز كُزانيار عم
توان  گذاشت. عمراني تا كنون چندين مستند ساخته كه از ميان آنها مي

درباره جنگجويان خارجي جنگ داخلي سوريه،  "نشستن خوب نيست"به 
رد در كوباني در شمال سوريه و زان كُدرباره مبار "كوباني، نماي نزديك"
  .درباره قرنطينه كرونا اشاره كرد "ماسك"

فيلم با تصاويري از اعتصاب پرستاران از فضاي عمومي دوران قرنطينه در 
فرانسه و صداي گزارشگر يك كانال تلويزيوني فرانسوي مبني بر خطر 

 شود.  شيوع كرونا در زندانها شروع مي
كند و با روايت يوسف اردالن از حبس انفرادي در دوران و دوريِ قرنطينه را براي مخاطب تداعي ميصدا و تصوير، سردي 

ي كرونا در فرانسه همزمان با تصاويري از آن يابد. صدايي از تبعيد قرنطينه رضا شاه پهلوي ادامه مي سلطنت محمد
دهد، همانطور كه در زندان با شطرنج زغالي اين  رائه ميوضعيت، انگار كه دارد دستورالعملي براي گذران وقت در قرنطينه ا

  كرد.  كار را مي
سه ماه حبس انفرادي در زندان "به بازگويي خاطرات يوسف اردالن از دو مقطع زندگي اش مي پردازد: » حبس انفرادي«

رسد بار  نظر مي به. ٥٧در دوران پس از انقالب سال » محاصره شهر سنندج«در زمان رژيم شاه و  "قزل قلعه تهران
  .ي كنوني را برايش هموار كند اي است كه رنج قرنطينه سنگين آن خاطرات به اندازه

شده از آن دوران نگاهي گذرا و سريع  ديده نشده و كمتر كند از راه نمايش عكسهاي ديده تالش مي "حبس انفرادي"
ي  اردالن كُند و باحوصله و ناشي از ماندنش در قرنطينه داشته باشد به وقايع آن روزها. هر چقدر كه روايت يوسف

روند، اين سرعت و كندي با ضربات موزون موسيقي فيلم كه  آيند و مي بند هم مي كروناست، تصاوير سريع و پشت
  .دهندخورند و ريتم مشخصي به فيلم مي ه هم گره ميب "روزبه مصلح" ست ازكاري

 
  حاصل جشنواره ونيز، سه جايزه براي سينماي ايران

شير طالي  .شهريور) به كار خود پايان داد ٢٢( هفتاد و هفتمين دوره جشنواره جهاني ونيز، شنبه شب، دوازدهم سپتامبر
ساخته احمد بهرامي، جايزه بهترين » دشت خاموش«ائو رسيد و فيلم ساخته كلوئه ز» عشاير«جشنواره امسال به فيلم 

فيلم بخش افقها را به دست آورد. روح اهللا زماني بازيگر خردسال فيلم 
 .هم جايزه مارچلو ماستروياني را از آن خود كرد "خورشيد"

جشنواره ونيز طي چند سال اخير شماري از بهترين فيلمهاي هر ساله را 
، اما فيلمهاي امسال انتظارات را برآورده نكرد تا آنجا كه هيچ عرضه كرده بود

كدام از فيلمهاي بخش مسابقه نظر عمومي منتقدان را به خود جلب نكرد و 
 .اساساً پيش بيني برنده شير طالي امسال بسيار مشكل تر از هميشه بود

ره به نمايش درآمد و توجه برخي از منتقدان را به عشاير رسيد؛ فيلمي كه در روز آخر جشنوا جشنواره سرانجام شير طالي
كند تا زندگي عشيره اي  برانگيخت: داستان زني به نام فرن با بازي فرانسيس مك دورماند كه زندگي مدرن خود را رها مي

 .را تجربه كند



 15

مي ديدني كه با ساخته ميشل فرانكو فيلمساز مكزيكي رسيد؛ فيل "فرمان تازه"جايزه بزرگ داوران جشنواره به فيلم 
ر مي تواند تماشاگرش را با مايه هاي سياسي و اجتماعي اش همراه كند تا گروگان گيري يك دختر جوان فضايي نفس بُ

 .توسط ارتش در يك محيط ملتهب به تصوير كشيده شود
يت تلخ كشتار ، جايزه ويژه هيات داوران را به دست آورد؛ روا"رفقاي عزيز"آندري كونچالوفسكي با فيلم تازه اش 

تظاهركنندگان در دهه شصت ميالدي در شهري كوچك در شوروي سابق كه در نيمه دوم از وجه سياسي به وجه انساني 
  .مي رسد و مي تواند تماشاگر را با فضاسازي سياه و سفيد جذابش به خود جلب كند

 
  سينماگران ايران: سانسور بايد برچيده شود

 حذف هر نوع پروانه فيلم"و  "برچيده شدن نظام سانسور"اي كوتاه خواستار  ن ايراني با امضاي بيانيهنفر از سينماگرا ٣١٣
روز ملي "شهريور،  ٢١اين بيانيه به مناسبت  .اند شده "سازي
تاكيد  "نه به سانسور"منتشر شده و امضاكنندگان بر  "سينما
 .اند ورزيده

ران در روز ملي سينما ما سينماگ"گويد: بيانيه به صراحت مي
 خواهان برچيده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فيلم

  "م.سازي هستي
در فهرست امضاكنندگان بيانيه نام همايون اسعديان، مهناز 

افشار، رضا بابك، كامبوزيا پرتوي، جعفر پناهي، كيومرث پوراحمد، حسن پورشيرازي، عليرضا داوودنژاد، ابوالحسن داوودي، 
رضا رئيسيان، ترانه عليدوستي، كيانوش عياري، عبدالرضا كاهاني، مهتاب كرامتي،  اف، علي ضا درميشيان، محمد رسولر

  .خورداهللا به چشم ميعلي مصفا، فاطمه معتمدآريا، تهمينه ميالني و حميد نعمت
 "سينماي ملي" نام گذاري روزي به اگر نام: است در توييتي نوشت اف كه خود از امضاكنندگان اين بيانيهمحمد رسول

هاي  هراس از داغ و درفشهاي رايجِ حكومت، خواستهآن است كه سينماگران بتوانند بدون  يك خاصيت داشته باشد،
 ه استرسيد هم متاسفانه گروهي از سينماگران كه بيانيه به دست آنهاولي  خود را طلب كنند. بنيادي و انباشته شده

  .نشدند ني آحاضر به امضا
در  .اعتراض كردند "اختناق و سانسور"اي به  ماده ١٠سينماگر ايراني با امضاي بيانية  ٣٠٠بان سال گذشته نيز بيش از آ

كنيم و خواهان آزادي  بيزاري خود را از سياستهاي تفتيش شكل و محتوا به هر نحوي اعالم مي"بيانيه آنان آمده بود: 
 "م.بيان و انديشه هستي

  
  اعتراض سينماگران ايران  بازهم

وليت صدور مجوز وسينمايي به واگذاري مس سيزده واحد صنفي
سيما اعتراض  و محصوالت شبكه نمايش خانگي به سازمان صدا

ساز سوق دادن مخاطبان به  د. آنها اين اقدام را زمينهنشديد كرد
 ، آناناي مشترك در بيانه .هاي خارجي خواندند سوي شبكه

  "غير پاسخگو"سيماي جمهوري اسالمي را  و ازمان صداس
وليت صدور مجوز سريالهاي خانگي به اين ودانسته و واگذاري مس

 .اند خوانده "تصميمي اشتباه و غير قابل جبران"سازمان را 
اعث فرار بدون شك ب"سيما  و آنها اعالم كردند، واگذاري مسووليت صدور مجوز سريالهاي شبكه نمايش خانگي به صدا

 ".سرمايه از اين صنعت شده و ضرر معيشتي هنگفتي به اهالي سينما وارد خواهد كرد
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نويسان و بازيگران را دارد  نامه كنندگان سينما، فيلم در اين بيانيه كه از جمله امضاي انجمنهاي صنفي كارگردانان، تهيه
سازماني كه خود رقيب آن است تصميمي اشتباه و غير  سپردن سرنوشت اين پديده نوپاي توليد و توزيع به"آمده است: 

  ".قابل جبران خواهد بود
  

  فيلم (موالن) شركت ديزني، در محاق تحريم
گيري ويروس كرونا است با اعتراض  موالن، كه يكي از اولين اكرانهاي بزرگ فيلم از زمان تعطيلي سينماها به دليل همه

اين فيلم مطرح شده تحريم  مواجه شده و درخواست
 .است

اين فيلم كه توليد كمپاني ديزني است با درخواست 
 .تحريم در برخي از كشورهاي آسيايي روبرو شده است

ليو ييفي، ستاره اين فيلم اكشن، اولين بار سال گذشته 
كنگ كه به  با اظهارنظرهايي در حمايت از پليس هنگ

در اعمال خشونت عليه معترضان طرفدار دموكراسي 
اين كشور متهم است، باعث برانگيختن خشم 
هوادارانش شد و حال فعاالن تايلندي و تايواني هم 

 .اند كه كسي به تماشاي فيلم موالن نرودگفته
كنگ، متني از روزنامه دولتي  ليو ييفي، بازيگر چيني االصل آمريكايي اين فيلم، در زمان وقوع ناآراميهاي گسترده در هنگ

كنم. حال  كنگ حمايت مي من از پليس هنگ"در اين متن آمده:  .به اشتراك گذاشت "ويبو"اجتماعي خلق در شبكه 
  ".توانيد به من حمله كنيد. حيف هنگ كنگ همه شما مي

پس از آن جاشوا وونگ، فعال سرشناس در توييتي در توئيتر فعال شد.  "موالن را بايكوت كنيد"به دنبال اين توئيت، ترند 
به گفته اين فعال، كمپاني ديزني و ساير  ".هر كسي كه به حقوق بشر اعتقاد دارد، موالن را بايكوت كند": نوشت

ها، تها و مليت شخصي و فيلمها را با دستكاري در فيلمنامه "كنند دربرابر پكن تعظيم مي"استوديوهاي فيلمسازي هاليوود 
 د.ال حاضر دومين بازار بزرگ فيلم جهان است، اطمينان حاصل كننها در چين كه در ح كنند تا از پخش فيلم سانسور مي

  
  ادبيات

  
  اعتراض به استخدام آخوندها به عنوان دبير ادبيات فارسي.

شهريور با  ٢٤انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي روز دوشنبه 
اي اقدام وزارت آموزش و پرورش در استخدام  صدور بيانيه

حوزوي براي شغل دبيري زبان و ادبيات  دارندگان مدارك
بر اساس  .فارسي را محكوم كرد و خواستار لغو اين تصميم شد

اين بيانيه كه در پايگاه رسمي انجمن علمي زبان و ادبيات 
فارسي منتشر شد، آموزش و پرورش در دفترچه آزمون 

حوزه علميه  ٣و  ٢استخدامي كشوري، دارندگان مدارك سطح 
آموختگان كارشناسي و كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي اعالم ز شغل دبيري ادبيات فارسي، برابر با دانشرا، براي احرا

  .كرده است
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قمع آموزش روشمند و تخصصي زبان فارسي در  و به قلع"در بيانيه اين انجمن همچنين آمده است كه متوليان اين اقدام 
آموختگان پرشمار و مظلوم رشته زبان و ادبيات  سوي اميد هم از دانشكور"و از سوي ديگر  "اند مدارس كمر بسته

  .دنا دريغ كرده "فارسي
در شوراي عالي انقالب  "سند تحول بنيادين آموزش و پرورش"همكاريهاي حوزه و آموزش و پرورش پس از تصويب 

د بر اين شورا انجام شد، افزايش نژافرنگي كه با نظر موافق رهبر جمهوري اسالمي و در زمان رياست محمود احمدي
 .چشمگيري پيدا كرده است

ترين رويدادها در اين باره، ماه گذشته يكي از معاونان ستاد همكاريهاي حوزه و آموزش و پرورش گفت: در سند در تازه
رورش راهكار به صورت غيرمستقيم براي همكاري ميان حوزه و آموزش و پ ٩٣تحول بنيادين هفت راهكار مستقيم و 

زاده، دبير اين ستاد نيز، هفته پيش از تدوين برنامه پنج ساله فعاليتهاي ستاد در راستاي عليرضا حاجيان .تبيين شده است
  .تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خبر داد

  
  گنجينه هاي گمبريج آنالين شد

كتابخانه دانشگاه كمبريج نيز مانند كاخ سفيد و 
 ريتانيا، تصاوير اشياء تاريخي با وضوح باالكتابخانه ب

( High Resolution)   را در سايت اينترنتي
از جمله  .هنري و فرهنگي گوگل ارائه كرده است

 ي ازتصاوير موجود در اين مجموعه ديجيتال، عكس
  .ساله است ٤٠٠٠كتيبه سفالي  بك

كتابخانه دانشگاه كمبريج مي گويد كه مراجعان به 
ي توانند روي اشياء زوم كنند، جزييات اين صفحه م

روايتهاي بسيار "دقيق آنها را ببينند و همچنين 
  .بخوانندرا  "جالب درباره اين اجسام منحصر به فرد

شامل نسخه  جينه هاي دانشگاه كمبريجكتابخانه گن
 .هاي خطي، كتاب و ساير اشياي مهم تاريخي است

دكتر جسيكا گاردنر، از كتابداران دانشگاه كمبريج، مي گويد: در شرايط كنوني مردم كمتر مي توانند سفر كنند و مشاركت 
 .سرتاسر جهان استما با گوگل مثال خوبي از عرضه كتابخانه براي استفاده ميليون ها نفر در 

به همه مراجعه كنندگان امكان مي دهد به طور  كهاست  از اشياييبخش فرهنگي و هنري گوگل شامل شش ميليون 
 .مجازي گالريهاي مختلف از سرتاسر جهان ببينند

ي همه مردم رسالت ما محافظت از فرهنگ و هنر جهان و ارائه آنالين آن است تا برا گوگل درباره اين مجموعه گفته است:
  .در همه نقاط جهان قابل دسترسي باشد

  
 ٢٠٢٠چهار زن و دو مرد، نامزد جايزه بوكر 

 كار و نويسندگان زن انتخاب شده نويسان تازه فهرست نامزدهاي جايزه ادبي بوكر اعالم شد. بسياري از نامزدها از رومان
اي هستند كه براي اين  ست و داگالس استورات شش نويسندهبرندان تايلور، ديان كوك، سيتسي دانگارمگا، مازا منگي اند.

  كنند. رقابت مي ٢٠٢٠افتخار ادبي در سال 
سپتامبر) در جريان يك كنفرانس  ١٥(شهريور  ٢٥ شنبه سه روز شده، انتخاب كتاب ١٦٢فهرست نامزدها، كه از ميان 
  مطبوعاتي مجازي منتشر شد.
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شوند. چهار تن از آنها، ديان كوك (بيابان جديد)،  مي جايزه اين گرفتن نامزد كه است بار اولين براي نويسنده شش اين 
اوني دوشي (شكر سوخته)، داگالس استوارت (شاگي بين) و برندان تايلور (زندگي واقعي)، به خاطر اثر جديدشان نامزد 

 شدند.
  انتخاب شدند. "پادشاه سايه"و مازا منگيست براي  "زدهاين بدن ماتم"سيتسي دانگارپبا به خاطر رومان 

چهار تن از اين شش نويسنده زن هستند و دو نفر مرد. همچنين چهار كتاب از اين فهرست توسط چهار ناشر مستقل 
  .است منتشر شده

اند، كه بسياري از آنها موضوعات مهمي را  كتاب را خوانده ١٦٢داوران "يس هيأت داوران، يبه گفته مارگارت باسبي، ر
  ".بيني از آينده بودند دادند و برخي بسيار شبيه به هم و برخي ديگر حاوي پيش ميپوشش 

  .نوامبر اعالم خواهد شد ١٧روز  ٢٠٢٠برنده جايزه بوكر 
  

  نقاشي، مجسمه سازي
  

  نمايش آثار سه هنرمند ايراني در فرانكفورت
خود را براي پذيرايي آثار هنري رامين و  ،جاريدر ماه مارس سال  (Schirn Kunsthalle)  "گالري هنري شيرن"

هاي مارتينا واينهارت، كيوريتور نمايشگاه  زاده و حسام رحمانيان آماده كرده بود اما بحران كرونا بر برنامه ركني حائري
 .خط بطالن كشيد

ترين مراكز  اكنون اين گالري كه يكي از معروف
بر سال جاري دسام ١٣رود، تا شمار مي هنري اروپا به

هاي اين  ميزبان چيدمانها، نقاشيها، فيلمها و مجسمه
 .سه هنرمند ايراني است

گيرترين اثر، يك تابلوي بزرگ است كه بر كف  چشم
توجه  تواند بي زمين نقش بسته و هيچ مهماني نمي

 اين اثر پر است از نماد، چهره .ار آن رد شودناز ك
نظر  كيهاني به هاي عجيب انسانها و موجوداتي كه

 .رسند مي
اي خلق  كننده هاي اجتماعي و سياسي و  هنر غني ايراني، آثار خيره سه هنرمند با الهام از تجربيات شخصي خود، پديده

تر در باره اين سه هنرمند ايراني منتشر شده آمده است، آنها بعد از چند سال زندگي و  در توضيحي كه پيش .كنند مي
دستمايه كار  ".افتد شان هم در مسير مشتركي اتفاق مي حتي پروسه فكركردن"اند كه  گر به جايي رسيدهكار با يكدي

  .ل جنسيتي و سازوكارهاي بازار هنر استيآنها بيش از هر چيز بحرانهاي خاورميانه، شرايط ايران، تبعيد و مهاجرت، مسا
ت زمان است: دوربين به آرامي روي ميزهاي كار و آثار هنري و آن گذش "قهرمان اصلي"اند كه  آنها ويديويي توليد كرده

  "دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه"كند،  زند و صدايي، نام روزهاي هفته را تكرار مي غذا و قوطيهاي رنگ و عكسها پرسه مي
  

  احداث موزه براي دستنوشته ها و كتيبه هاي تاريخي هرات
نوشته آثار باستاني از روي قبرهاي مشاهير فرهنگي در هرات به سرقت رفته و برخي  در سالهاي اخير دهها كتيبه و سنگ

اين وضعيت مقامهاي محلي در هرات را واداشته كه راهي براي حفاظت از . از آنها به خارج از افغانستان قاچاق شده است
 ند.بط شده توسط نيروهاي امنيتي بيابهايي كه بيم ناپديد شدن آنها وجود دارد و نيز آثار كشف و ض بقيه سنگ نوشته

، اتاق كالني وجود دارد كه به روي گردشگران بسته ودر درون قلعه تاريخي اختيارالدين (ارگ هرات) در كنار موزه و آرشي
در اين اتاق دهها سنگ نوشته تاريخي و صدها تكه كاشي كه اكثرا متعلق به عصر تيموري است، روي هم انبار شده  .است
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گويد محلي كه حاال اين سنگها در آن گذاشته شده، معياري جاويد ضرغام، معاون اداره اطالعات و فرهنگ هرات مي .است
ها به علت حبس بودن هوا و نيز شدت سرما و گرماي در  نيست و اين نگراني وجود دارد كه ممكن است اين سنگ نوشته

 هقطعه زميني در شمال شهر هرات براي ساخت موزافزايد كه:  او در ادامه مي .هاي مختلف سال بيشتر آسيب ببينندلفص
  .هنوز روشن نيست هجديد اختصاص يافته است. هزينه، زمان و چگونگي ساخت اين موز

تنها "آوري هستند و هنوز كاري براي اين مجموعه صورت نگرفته است. او گفت  آقاي ضرغام گفت كه فعال در حال جمع
ايي  ها موزهنسال را گردآوري كرده ايم. در نظر داريم براي اي ٥٠٠ما آثاري با قدمت بيش از كاري كه شده اين است كه 

  ".ايجاد كنيم
  

  َسر مرد ريشو پس از چهل سال، اصلي از آب درآمد
 به موزه يك زيرزمين اصالت آن درسال پيش با ترديد در  ٤٠ حدود كه يك نقاشي منتسب به رامبراند، "قالبي"نسخه 

  . باشد اصل كه دارد احتمال بود، شده سپرده فراموشي
به موزه اشمولين آكسفورد داده شد، اما وقتي كه يك موسسه عمده مربوط به آثار رامبراند  ١٩٥١سر مرد ريشو، در سال 

    تشخيص داد كه اين نقاشي كپي است، به زيرزمين موزه سپرده شد. 
كار مدتها پس از مرگ رامبراند،  بررسي كرد، گفت كه احتماال يك كپي ١٩٨١ا در پروژه تحقيقاتي رامبراند، كه نقاشي ر

 نقاشي اين كه گرفت تصميم جا آن مدير كامپ، ون ان موزه، در اين نقاشي را كشيده است. قبل از بازنگري آثار رامبراند
    . گيرد قرار بازبيني مورد نيز

هاي  است. او از اين جور سرهاي كوچك مربوط به مردهاي پير با قيافه كار رامبراند"او به نشريه گاردين گفت: نقاشي 
 ١٦٣٠كشيد. اين نقاشي از جمله همان كارهايي است كه رامبراند در حدود دهه  مي تصوير به زده و محزون زيادنوميد، غم

  ".كرده است در ليدن نقاشي مي
اي كه نقاشي روي آن كشيده شده، از همان درختي  تختهيك كارشناس تشخيص زمان نقاشي، خيلي زود تعيين كرد كه  

را آورده است. همچنين اين احتمال وجود داشت  "اندرومده زنجيرشده به صخره"آمده كه رامبراند تخته مربوط به نقاشي 
   كشيده شده باشد، حدود سي سال قبل از مرگ نقاش.  ١٦٣٠تا  ١٦٢٠كه نقاشي بين سالهاي 

اشمولين تعيين نكرده كه آيا خود رامبراند نقاش اين اثر بوده است يا نه، اما شكي نيست كه اين با آن كه هنوز موزه 
    نقاشي در كارگاه رامبراند كشيده شده است. تحقيقات بيشتر قرار است به زودي در اين باره انجام شود. 

ست. اين نمايشگاه در ماه مارس، و در اثناي به نمايش درآمده ا» رامبراند جوان«سر مرد ريشو، در نمايشگاه بازگشايي شده 
    ها بسته شده بود. تعطيلي اوليه اماكن، گالريهاي هنري و موزه

 
بي بي سي، دويچه وله ، صداي خبرآنالين، (در تهيه اين مجموعه از تارنماهاي اينترنتي: جنگ خبر، ايندپندنت فارسي، 

  )آمريكا، راديو زمانه و راديو فردا بهره گرفته ام.
  

  چريكهاي فدايي خلق ايران سازمان هايآدرس

  در شبكه جهاني اينترنت

  رويدادهاي روز ايران و جهانو  سائل روز، ديدگاههاتحليل م، راديو پيشگام و فراسوي خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
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  بر موج يك آغاز
  در ستايش آزادي

  م . صبح
 

  ماه تاريك است
  و  دهكده 

  از تكرار ابرهاي آشنا
  ورم كرده ست               

  دانه حادثه
  درخاك

  خواب باران مي بيند
  شاخه ها بي تابند

  و باد
  پنجره ام را برده ست      

  پيچكها 
  كه به اندازه شادي من 

  ندوسعت دار                   
  خم كوچه ها در پيچ و

  سرگردانند                     
  نجواي دريا بر
  خون هزار پرنده  

  مي جوشد                      
  من حس فردايم

  در من ببين
  لحظه ها چگونه 

  ويران مي شوند               
  و جهان 

  رنگ طلوع مي گيرد       
  نفس بكش زمين!
  با پيراهن آفتاب 

  به گردش درآ!             
  صداي آواز گندم 

  در سحر
  جوانه زده                        

  و چشمها 
  تو را به نام مي خوانند
  بر رخسار پريده شهر

  تو مي درخشد تصوير     

  تندبادها
  در تو آشيانه دارند

  ميان سنگفرش سكوت 
  خوش به سرا!               

  موجهاي برهنه 
  پيامت را

  توفانبه گوش مرغان 
  مي رسانند                    

  و كرانه ها
  در آينه چشمانت 

  ترانه مي خوانند            
  
 

  تكيه به ستارگان
  س. پگاه

 
  بر بام آرزوهايم 

  خيال روشني آويخته 
  من ميان زخم و تشنگي

  زاده شده ام                    
  و از قلب ستارگان سخن مي گويم

  هنگامه سفر است
  سكوت سنگ ودر عصر 

  تنهايي من
  وحشت شب را 

  دو چندان مي كند
  من آغاز پايانم 

  در مسير شوره زاران 
  با فانوسهايي
  سرخ  از جنس گل

  افقهايي و
  كه جاي پاي مرا 

  رنگ سحر مي زند            
 

  ٩٩ مشهد شهريور
  



  برای نويد افکاری
  که افکار آزاده اش، بشارت آزاديست

 فتح اهللا كياييها
 

 !اسفنديارِ مغمومآه، 
 تو را آن به كه چشم    
  فروپوشيده باشي    

 ( شاملو)
  

 دلم مي خواهد فرياد كنم
 اما پرنده ها گرسنه اند

 دانه مي ريزم
 مي رقصند و عاشقانه

 .دانه در كام يكدگر مي كارند
  گ.آنان زنده اند و بارور خا

  ريمگِه دلم مي خواهد ب
  اما ،ساحت رودخانه فرصتي است 

 يها گرسنه اند.ماه
 تكه ناني خرد مي كنم

 مي رقصند و مي جهند.
 آنها زنده اند و زندگي را سيراب مي كنند

 ، امامدلم مي خواهد ترانه بخوان
 غُصه ها هزار دلِ پر قِصه دارند

 گوش مي كنم
 خوابم مي برد

  و آفتاب 
  َكم كَمك بومم را
 جاروب مي كند

 چونان فرياد طشتي 
 از بام فِتاده.

 اهويي خالي از عشقهي
   خالي از لبخند

 .خالي از فريادو حتي 
 ايكاش اَندُهانم

  پرنده ها نشوددانه ي 
 و يا نان ماهيها

 .و نه حتي غُصه ي  قِصه ها

  دلم مي خواهد
 چنگ در زلف تار بياويزم

 دلم مي خواهد
 بنوازمت در ترانه اي
 برقصانمت در شوري

 .و بخوانمت در فريادي
 دلم مي خواهد

 زهي باشم بر حنجره ات
 تا نويد رهايي را

  حالج وار بشارتي شوم  
  .بر سَكوِي قهرماني تاريخ

  دلشكسته ي من آه  اسفنديار
  تو را آن به 

  كه چشم فرو پوشيده باشي.
  

  نويد آزادي
  براي زنده ياد و نام، نويد افكاري

  مرجان
  صبحگاهان خواب بوديم كه تو را بردند....

آفتاب مي ديدم كه از پشت كوههاي بلند  من روياي
  طلوع مي كرد

ديدم كه به جان دشتها من آبشارهاي خروشان را مي 
  زندگي مي بخشيدند....

  اما روياي من فرو ريخت...
  و خبر تلخ بود...

  تو را بردند...
  تا بگويند خواب خورشيد كابوسي بيش نيست
  رندتا بر بلنداي دار پرچم خويش را به اهتزاز درآو

  اما من و تو هميشه تاريخ با چوبه هاي دار
  با جوخه هاي اعدام عجين شده بوديم...

  شنوم....صداي گام برداشتنت را مي 
  و تو آن گلوي گمشده بودي...

  طنابها خوارتر از آنند كه تو را خاموش كنند..... 
  نويد آزادي

  
منبع: جنگ خبر
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 )٩٩چالشهای معلمان (شهريور 
 هفرنگيس بايقر

 رژيم مسووليت جان دانش آموزان در مدارس را نمي پذيرد
پس از تاكيد وزير آموزش پرورش بر بازگشايي مدارس و برگزاري كالسهاي درس حضوري، برخي مدارس كشور هنگام 

رزندان حضور ف "مسووليت و عواقب"اند كه بر اساس آن ثبت نام، اولياي دانش آموزان را ملزم به امضاي تعهد نامه اي كرده
كرونا بر عهده دانش آموز و خانواده اش خواهد بود و مدرسه هيچ مسووليتي در قبال  "ايام اعالم وضعيت قرمز"شان در 

 جان دانش آموزان نخواهد داشت.
بسياري از كاربران در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از هشتگ نه به بازگشايي مدارس اعتراض خود را نسبت به اين اقدام 

 ميانه بحران كرونا نشان دادند.در 
 

 كمبود فضاي آموزشي در استان كهگيلويه و بويراحمد
در آستانه سال تحصيلي جديد، بحران كمبود فضاي آموزشي بزرگترين معضل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و 

 بويراحمد است.
نام رس غيرانتفاعي پرونده خود را براي ثبت آموزان مدادرصد دانش ٤٠مديركل آموزش و پرورش اين استان با بيان اينكه 

اگر شرايط همين طور پيش برود تراكم كالسهاي درس از "اند، گفت: مدارس دولتي گرفته و به اين سمت سوق داده شده 
 "نفر فراتر خواهد رفت و آموزش با مشكل مواجه خواهد شد. ٤٤
 

 ابيناآموزان ناشنوا و نعدم مناسب سازي شبكه شاد براي دانش 
و پرورش استثنائي خراسان رضوي، با بيان اينكه در سال تحصيلي رييس آموزش 

آموزان استثنايي نتوانستند از آموزش آنالين استفاده كنند، درصد دانش  ٥٢گذشته 
آموزان اوتيسمي، چند معلوليتي و يا آموزان، مانند دانش  تعدادي از اين دانش "گفت: 

به دليل شرايط خاص جسمي و يا سن كم، امكان استفاده از كالسهاي مجازي را ندارند و تعدادي نوآموزان پيش دبستاني، 
 "توانند از كالسهاي مجازي بهره ببرند. هاي شان در تامين امكانات مرتبط، نمي ديگر نيز به دليل عدم توانايي خانواده

 
 بازماندن دانش آموزان شهرستان سلسله در استان لرستان

وزان دهستان قاليي در شهرستان سلسله واقع در استان لرستان به ويژه دختران، به دليل نبود مدرسه در مقاطع دانش آم
 مانند. باالتر و مسافت طوالني دهستان با مركز شهر، از تحصيل بازمي

دو مدرسه مدرسه ابتدايي و  ١٤در اين دهستان "حسين فرهادي، رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان سلسله گفت: 
اي وجود ندارد. از اين تعداد هيچگونه مدرسه در مقطع متوسطه اول وجود دارد كه پسرانه بوده و در مقطع متوسطه دوم 

دبستان كانكسي و اجاره اي بوده و هشت باب مدرسه خشتي وجود دارد كه به لحاظ ساختماني براي تحصيل ايمن  ١٢
هفت مدرسه كانكسي و يك مجتمع شبانه روزي منطقه، سه مدرسه تخريبي،  روستاي ٢٣از مجموع "وي افزود:  "نيستند.

مركز دهستان قاليي وجود دارد كه اين مجتمع نيز نيازمند محوطه سازي و تكميل ساختمان  "عدل آباد"در روستاي 
 "خوابگاه و رفع مشكل آب آشاميدني است.

  
 يكالس درس ابتدايي استان خراسان شمال ٢٨٠كمبود معلم در 

كل آموزش و پرورش خراسان شمالي با اشاره به اينكه دولت با كمبود  ريزي و منابع انساني ادارهمعاون پژوهشي، برنامه
كالس درس ابتدايي استان  ٢٨٠بودجه مواجه است و آزمونهاي استخدامي نيز به دليل شيوع كرونا به تعويق افتاده، گفت: 

 تفاده از ظرفيت معاونان و مديران، اين كمبود را جبران كنيم.فاقد معلم هستند كه درصدد هستيم با اس
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 درصد دانش آموزان شهرستان شيروان در سال گذشته به سامانه شاد دسترسي نداشتند. ٣٢اين كارگزار حكومتي افزود: 
 
 غربي نيازمند بازسازي استكالس درس در آذربايجان  ٥٥٠هزار و  ٤

غربي در خصوص عمراني استاندار آذربايجان  آيدين رحماني معاون هماهنگي امور
هزار كالس  ٢٤مدرسه با  ٥٠٠هزار و  ٥وضعيت مدارس استان اظهار كرد: بيش از 

كالس درس  ٥٥٠درس در سطح استان وجود دارد كه از اين تعداد چهار هزار و 
 نيازمند بازسازي است.

 كالسهاي جديد را پنج هزار كالس درس عنوان كرد. وي همچنين با توجه به تعداد دانش آموز اين استان، نياز به
 

 سازي است درصد فضاهاي آموزشي استان سمنان نيازمند تخريب و مقاوم ٦٠
ما "گفت:   سوم مدارس كل استان فرسوده و نيازمند بازسازي مديركل نوسازي مدارس استان سمنان با اشاره به اينكه يك

درصد از مدارس  ٦٠صد مدارس شهري و روستايي هستيم كه به عبارت ديگر در ٢٨در سطح استان شاهد تخريبي بودن 
 "استان بايد تخريب و يا بازسازي شوند.

 
 عدم دسترسي خوزستان به شبكه شاد

درصد دانش آموزان  ٧٠هزار دانش آموز خوزستاني و  ٨٠سرپرست اداره آموزش و پرورش عشاير استان خوزستان گفت: 
   كه شاد دسترسي ندارند.عشايري اين استان به شب

مدرسه  ١١٥مدرسه سنگي در خوزستان وجود دارد ادامه داد: از اين تعداد  ٥٠٠وي همچنين با اشاره به اينكه يك هزار و 
 نامناسب و سنگي براي نوسازي و يا نصب كانكس به اداره كل نوسازي مدارس خوزستان معرفي شده اند.

 
 دمدارس فرسوده و كمبود معلم در تايبا

   مدير آموزش و پرورش شهرستان تايباد با بيان اينكه در سال تحصيلي جديد با
در حال حاضر "معلم در برخي از مقاطع تحصيلي روبه رو هستيم گفت:  ٥٠كمبود 

 "درصد از فضاهاي آموزشي اين شهرستان نياز به مرمت و بازسازي دارند. ٣٠
ن شهرستان در حال ساخت پروژه آموزشي در اي ٢٢در حال حاضر "وي افزود: 

 "ميليارد ريال مورد نياز است. ٦٠است كه براي بهره برداري نهايي از آنها 
 

 دانش آموز در الشتر لرستان كرونا گرفتند ٣٩
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در شهرستان سلسله  ٣٩شهريور  ٢٢تا  ١٥از   سرپرست فرمانداري الشتر گفت:

كرونايي    دانش آموز در اين شهرستان ١٨شهريور  ٢١و  ٢٠ي كرونا مبتال شدند و در روزهاي استان لرستان به بيمار
سال سن دارند. همه دانش آموزان مبتال به كرونا در شهرستان سلسله جز  ١٧تا  ٧شدند. دانش آموزان مبتال شده بين 

 كساني بودند كه مدرسه رفته بودند.
 

 جانباختن يك دانش آموز در اثر كرونا
بر اثر بيماري كرونا، مردم منطقه را نگران كرده است. اين دانش آموز » تركالكي«ساله در شهر  ٨درگذشت يك دانش آموز 

درس مي خواند، در مدرسه به خاطر بيماري از حال رفت و پس از » تركالكي«شهر » واليت«پسر، كه در پايه دوم دبستان 
گتوند، سپس به بيمارستان بزرگ دزفول و سرانجام به بيمارستان  »كارون«فرستاده شدن به خانه به بيمارستان 

 اهواز برده شد و سرانجام در اهواز جان سپرد.» گلستان«
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اهمال آموزش و پرورش در فرستادن كودك بيمار به بيمارستان و سپس انتقاالت پي در پي كودك بيمار به شهرهاي 
 گوناگون در مرگ اين كودك اثر بزرگي داشته است.

بازگشايي مدارس از سوي رژيم جمهوري اسالمي، در شرايط ضعف شديد حكومت در رعايت هنجارهاي بهداشتي در 
مدارس و نبود امكانات درماني مؤثر، عامل بزرگي در گسترش هرچه بيشتر كرونا در ميان دانش آموزان و خانواده هاي آنان 

 است.
 حركتهاي اعتراضي معلمان

 
 كرج مقابل مجلستجمع معلمان قراردادي 

منطقه كرج براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت در روز شنبه اول شهريور، مقابل مجلس اجتماع  ٤معلمان قراردادي 
كردند. خواسته اصلي اين معلمان، جذب در سيستم آموزش و پرورش و تبديل شدن به معلم رسمي است. معترضان 

ن رسمي كم نداريم؛ بايد آموزش و پرورش فكري به حال شغل و گفتند: ما از نظر تخصص و صالحيت چيزي از معلما
مديركل آموزش و پرورش البرز نيز در اين رابطه گفته است: در آموزش و پرورش البرز بيش از هزار  معيشت ما بكند.

 نيروي قراردادي و افراد مشمول طرح استخدام مشغول به كار هستند. 
 

 تجمع معلمان قراردادي طرح مهر آفرين
شهريور مقابل ساختمان وزارت آموزش و  ٢جمعي از معلمان و مربيان قراردادي بازماندگان طرح مهرآفرين روز يكشنبه 

مطالبه اصلي اين معلمان، امنيت شغلي و تبديل وضعيت استخدامي و عدم مناسب  پرورش تجمع اعتراضي برگزار كردند.
 است. آموزان استثنائيسازي شبكه شاد براي دانش 

 
 دبستاني دزفول مقابل فرمانداريتجمع مربيان پيش 
دبستاني دزفول براي اعتراض به عدم تبديل  جمعي از مربيان پيش

شهريور، مقابل  ١٠وضعيت و سطح نازل حقوق بامداد روز دوشنبه 
 فرمانداري اين شهرستان اجتماع كردند.

اغلب نيروهاي ساير  ٩٦اين مربيان گفتند: درحاليكه در سال 
هرستانهاي استان خوزستان در آموزش و پرورش جذب شدند ش

ولي اقدامي در شهرستان دزفول در اين زمينه صورت نگرفت و ما از جذب بازمانديم. آنها افزودند: دستمزد دريافتي آنها 
 سوم حداقل دستمزد كارگري است.بسيار ناچيز است؛ حتي نصف يا يك 

 
 آموزش و پرورشتجمع معلمان حق التدريس مقابل وزارت 

شهريور، جمعي از معلمان حق التدريس با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواهان شفاف سازي  ١١روز سه شنبه 
 مسووالن اين وزارتخانه در مورد وضعيت استخدامي خود شدند.

رش به ويژه معاونت اين معلمان كه از شهرهاي مختلف گرد آمده بودند خواهان عمل كردن مسووالن وزارت آموزش و پرو
 برنامه ريزي و توسعه منابع به وعده هاي پيشين خود شدند.

 
 تجمع دو روزه معلمان حق التدريس و مربيان پيش دبستاني شوشتر و گتوند

التدريس و مربيان پيش دبستاني شهرستانهاي شوشتر و گتوند در اعتراض به عدم رسيدگي به جمعي از معلمان حق 
 شهريور دست به تجمع زدند.  ١٤وشتر براي دومين روز متوالي در روز آدينه مطالبات شان در ش
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تجمع كنندگان كه بيشتر آنان را بانوان تشكيل مي دادند، با در دست 
داشتن پالكاردهايي خواهان؛ استخدام مربيان پيش دبستاني، تبديل 
وضعيت استخدامي و اجراي مصوبه مجلس مبني بر حق التدريس شدن 

 پيش دبستاني مشمول قانون شدند.مربيان 
 

 تجمع آموزشياران نهضت سوادآموزي كشور مقابل مجلس
شهريور مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار  ١٦دهندگان نهضت سوادآموزي روز يكشنبه  گروهي از آموزشياران و آموزش

 رسيدگي به وضعيت شغلي خود شدند.
گيري وضعيت شغلي تجمع كنندگان كه از نقاط مختلف كشور براي پي

 ١٠هزار نفر هستيم كه پس از  ٦خود به تهران آمده بودند گفتند: حدود 
سال فعاليت شغلي در نقاط محروم كشور به عنوان آموزشيار و  ١٥تا 

دهنده نهضت سوادآموزي، بعد از پذيرش نشدن در آزمون  آموزش
 ايم.استخدامي بيستم تير ماه شغلمان را از دست داده

شهريور، معترضان در دومين روز اقامت خانوادگي شان  ١٧به روز دوشن
آموزشياران نهضت سوادآموزي كشور پس از سپري كردن شبي ديگر در  در تهران به تجمع مقابل مجلس ادامه دادند.

 شهريور براي سومين روز متوالي در بهارستان تجمع كردند. ١٨پاركهاي تهران، روز سه شنبه 
هضت سوادآموزي كه از استان خوزستان به تهران آمده بود گفت؛ در اين سه روزي كه در تهران يكي از آموزشياران ن

 مان نيامد.هستيم با وجود آنكه از طريق رسانه به همه مسووالن و مطبوعات اطالع داديم، كسي به سراغ
 

 تجمع معلمان مدارس مشاركتي ريگان در استان كرمان
يگان دراستان كرمان براي دفاع ازامنيت شغلي واشتغال جوانان شهر در روز سه شنبه جمعي از معلمان مدارس مشاركتي ر

معترضان گفتند؛ اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان قصد دارد  شهريور، دست به تجمع مقابل فرمانداري زدند. ١٨
هرستان ريگان به كار گيرد. در نيروي شركتي و سرباز معلم از شهرستانهاي جيرفت و عنبر آباد به عنوان سهميه ش ٥١

حالي كه معلمان بومي زيادي در ريگان هستند كه سالهاست در قالب نيرويهاي حق التدريس، مشاركتي و پيش دبستاني 
 با حقوق ناچيز در حال خدمت هستند.

 
 و پرورشتجمع خانواده ها و دانش آموزان روستاي سرچاه نيشابور مقابل آموزش 

ان روستاي سرچاه در بخش مركزي و دهستان بينالود براي اعتراض به عدم تشكيل كالسهاي درس و به آموزخانواده دانش 
 و پرورش شهرستان نيشابور تجمع كردند.شهريور، مقابل آموزش  ٢٠بالتكليفي تحصيلي دانش آموزان در روز پنجشنبه 
م نيز از نظر مالي توانايي تأمين تجهيزات مدرن شدت ضعيف است و مردپدر يكي از دانش آموزان گفن: اينترنت روستا به 

 را ندارند و دانش آموزان نمي توانند در كالسهاي آنالين شركت كنند به همين دليل كالسهاي حضوري براي ما بهتر است.
 

  (منابع: صداي معلم، هرانا، ايرنا، ايسنا، مهر، راهبرد معاصر، راه آرمان، صبح توس؛ كانال معلمان عدالتخواه)
 

  راديو پيشگامكانال  تلگرام 

@radiopishgam 

https://telegram.me/radiopishgam 
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  )٩٩ شهريوردانشگاه در ماهی که گذشت (
  كامران عالمي نژاد

   يعلوم پزشك يدانشگاهها يهايفروش صندل يماجرا ومجلس 
صحبت نقل و انتقال دانشجويان علوم پزشكي خارج از كشور به داخل به دليل مشكالت ارزي و شيوع بيماري كرونا مورد 

 .اي با اين بهانه درصدد دور زدن كنكور سراسري هستند آنها معتقدند عدهتوجه فعاالن صنفي دانشگاههاي قرار گرفته و 
 دارم اطالع كه جايي تا و مقطعي در: گفت خصوص اين در مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون عضو كرمي مهرداد ويس

بر نشسته بودند كه اي تحصيل كنند در كالسهاي پزشكي دانشگاههاي معت نفر بدون آنكه به خارج بروند و در رشته ٣٠٠
 البته اين افراد شناسايي شده و با آنها برخورد شده است. براساس بخشنامه وزارت علوم و بهداشت برخي دانشجويان مي
توانستند به خارج سفر كرده و چند صد ميليون تومان هزينه كنند و بعد از گذراندن يك ترم تحصيلي به داخل كشور 

ميليوني و يا يك ميليارد توماني در بهترين  ٥٠٠شود با هزينه  عناي اين كار آن است كه ميانتقالي بگيرند و در حقيقت م
 .هاي پزشكي ادامه تحصيل داد دانشگاههاي ايران و در رشته

ضمن اينكه براي اجراي اين مصوبه فشار زيادي براي پذيرش افراد  ،در اين موضوع به هيچ وجه بحث علمي مطرح نيست
شد كه آنها از اين دانشجويان آزموني نگرفته و نمره بدهند. متأسفانه اين تصميم غلط والن آن وارد ميوو مس به دانشگاهها

اند كه برخي از آنها در مجلس و يا در دولت بودند. بوده و برخي افراد تحت شرايط و منافع خاص اين كار را انجام داده
 .ر كشور داردهاي علمي و اخالقي دضمن اينكه اين موضوع مصيبت

  
 ! ديدر فاز جد هيبورس انيپرونده دانشجو

هزار دانشجو را داراي مشكل دانست و از همان زمان تا امروز تعدادي از  ٣سال پيش وزارت علوم پرونده بورسيه  شش
د و تك اين دانشجويان رسي دانشجويان با مشكل عدم جذب در دانشگاهها مواجه شدند تا جايي كه كار به شكايت تك

اي نيز حكم انفصال از خدمت برخي روساي  حتي در برهه
گاه به مرحله  دانشگاههاي بزرگ صادر شد، حكمي كه البته هيچ

شده  شان تمام امروزه تمام دانشجويان بورسيه، تحصيل .اجرا نرسيد
اما فاقد مدرك تحصيلي هستند يعني وزارت علوم نه مدرك 

كند و نه زمينه  ات را آزاد ميدهد، نه تعهد تحصيلي به آنها مي
 .كنداشتغال را براي دانشجويان بورسيه فراهم مي

در اين ميان هم برخي ديگر از دانشجويان توانستند با راي ديوان 
 اند، مسالهتوجهي از اين دانشجويان بالتكليف ماندهعدالت اداري در دانشگاهها استخدام شوند، با اين حال هنوز تعداد قابل

والن وزارت ومجلس باالخره به موضوع ورود كند و با برگزاري دو جلسه با حضور مس ٩٠ه باعث شد كميسيون اصل اي ك
 .علوم و نمايندگان بورسيه عزم خود را براي حل اين مشكل بزرگ آموزش عالي نشان دهد

ل مشكالت دانشجويان جدي اين كميسيون براي بررسي و ح تالشمجلس از  ٩٠نصراهللا پژمانفر، عضو كميسيون اصل 
هاي مربوط به اين جلسات تكميل شود، اما شبايد منتظر ماند تا گزار« :خبر داد و گفت، شهريور ٣دوشنبه زوز بورسيه 

تكليف نشده، وضعيتش مشخص شود. با اين حال  تمام همت اين كميسيون آن است كه اگر دانشجويي هنوز تعيين
  ».طي كند و تا حصول نتيجه مربوط به برگزاري اين جلسات صبر كرد جلسات اين كميسيون بايد مسير خودش را

ها شركت يعلوم با وزارت ٩٠مهدي جوكار، يكي از نمايندگان دانشجويان بورسيه كه در اولين جلسه كميسيون اصل  سيد
 ها به نكه برخي بورسيهبا توجه به اي«داشته، با تاكيد بر اينكه دانشجويان بورسيه در سراسر كشور پراكنده هستند، گفت: 

اند و همچنين برخي از اين  اند و ديگر حاضر به ادامه اين مسير نشده شان را خريده دليل نوع عملكرد وزارت علوم تعهدات
اختيار نداريم؛ با  اند، درتكليف نشده اند، آمار دقيقي از دانشجوياني كه هنوز تعييندانشجويان جذب سازمانهاي ديگر شده
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وزارت «وي تاكيد كرد: ». توان گفت هنوز مشكل بسياري از دانشجويان بورسيه حل نشده استصراحت مي حال به اين
  ».ورزي سياسي اين مشكالت را براي تمام دانشجويان ايجاد كرد علوم با غرض

  
 وضعيت آموزش مجازي از نگاه دانشجويان 

درصد هم يك يا دو  ٢٠حالت حضوري درس نداده و گويند هيچ استادي بهتر از  مي گاندرصد شركت كنند ٥٣
شان اين ترم ان گويند كه همه استاد درصد مي ٦استادشان فقط پشت لپ تاپ بهتر از سر كالس بوده اند. در طرف مقابل 

 .شان صادق استان درصد هم اين وضعيت درباره حداقل نيمي از استاد ٥٠ترمهاي ديگر بدتر بوده اند و براي  نسبت به
را انتخاب » خيلي بهتر بود«و » بهتر بود«هاي  دانشجوي دكتري شركت كرده در نظرسنجي هيچكدام گزينه ١١ز بين ا

  نكرده است.
 .است، برگزاري كالس خارج از ساعت مشخص شده در سامانه آموزش انهاي دانشجويان به رفتار استاد از جمله گله

  
  دانشگاه آزاد  يهارشته ييطرح جابجا

از طرح اين دانشگاه براي جابجايي  يس مركز سنجش، پذيرش و امور فارغ التحصيلي دانشگاه آزادير ،كاظمي طهماسب
  . متناسب با رشته تحصيلي شان خبر داد ،رشته ها به منظور اشتغال دانشجويان

ه نيازهاي شغلي شاهد هستيم رشته هايي در برخي استانها و مناطق كشور ارائه مي شود ك گفت:شهريور  ٤سه شنبه وي 
 .آن رشته تحصيلي در آن منطقه كم است و خيلي از افراد در محل زندگي شان آينده شغلي روشني ندارند

رئيس مركز سنجش، پذيرش و امور فارغ التحصيلي دانشگاه آزاد با اشاره به اينكه كارهاي آمايشي اين طرح به سرعت در 
ي كردن اين طرح يك مجوز كلي گرفته ايم و بر اين مبنا هر استاني كه حال انجام است، گفت: در حال حاضر براي اجراي

در شوراي گسترش و برنامه ريزي دانشگاه، گزارش آمايشي خود را ارائه مي دهد، بر همان اساس رشته ها را جا به جا مي 
 .كنيم و متناسب با نيازهاي منطقه اي آن ها را سامان مي دهيم

  
 ل دانشجويان پروازي علوم پزشكي اعتراض دانشجويان به انتقا

چندان دور برخي از افراد براي راهيابي به دانشگاههاي علوم پزشكي از مسيرهايي جز كنكور اقدام كردند. اين  درگذشته نه
شوند پس از دست نيافتن به نتيجه مطلوب در كنكور به دانشگاههاي علوم  افراد كه به دانشجويان پروازي شناخته مي

 !گرفتند مي روند و پس از گذراندن يك الي دو ترم به دانشگاههاي برتر كشور انتقالي رج از كشور ميپزشكي خا
بهداشت، درمان و آموزش  اي به سعيد نمكي وزير در همين راستا نيز شوراي صنفي دانشجويان وزارت بهداشت طي نامه
 .نشجويان خارج از كشور شددر خصوص پذيرش دانشجويان خارج از كشور خواستار عدم پذيرش دا

در بخشي از اين نامه آمده است: ما دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي 
سراسر كشور اعتراض و نگراني خود را به هرگونه تصميم جديد براي انتقال 
دانشجويان ايراني شاغل در دانشگاههاي خارجي كه عمدتاً از ترازهاي 

ناپذيري را به  يقين خسارات جبران علمي پاييني نيز برخوردارند و قطع به
جمله پاندمي كوويد  بدنه علوم پزشكي وارد خواهند ساخت، به هر علتي از

  داريم.اعالم مي ...، كمبود ارز و ١٩
قوانين و مقررات وزارت بهداشت در اين يد: گو دوست معاون آموزشي وزارت بهداشت مي اكبر حق در همين راستا علي
اند اگر شرايط الزم را داشته باشند طبق  به خارج از كشور رفته ٢٠١٩ه و افرادي كه قبل از سال خصوص تغيير نكرد

آمد  و شوند و ما تالش كرديم بروكراسي مربوطه را تسريع كنيم تا به دليل شيوع كرونا رفت فرآيند به كشور بازگردانده مي
ا معتبر هقررات قبلي مدنظر قرار دارد و بايد دانشگاههاي آندر وزارت بهداشت كمتر شود. از همين رو همان قوانين و م
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شود و بر  اند و تعداد واحدهاي درسي آنها بررسي ميباشد، معدل ديپلم آنها و معدل درسهايي كه در كشور مبدأ گذرانده
 .شود اين اساس به آنها مجوز ورود داده مي

  
  ١٤٠٠تا سال  كاريصد هزار دكتر ب

شود با حسابي سرانگشتي دريافت  در كشورمان با شتابي عجيب در حال توليد است، تا جايي كه مي» دكتر«ماشين توليد 
  .طي چند سال آينده با خيل عظيم دانش آموختگان بيكار دكتري مواجه خواهيم بود

قبول  قابل يهاآوردن به استاندارد يرو ،يدكتر انيدانشجو يكاريب دهياز گسترش پد يريجلوگ يراه برا نيبهتر
 ديحداقل با يول ستند،ين رييشده است كه قابل تغ جاديا ييتهايظرف يمراكز آموزش ياست، اگرچه در بعض يالمللنيب

  انجام شود. حيو منطق صح يالملل نيب يدانشجو مطابق فرمولها رشيپذ
دكتري آينده شغلي خود به طور طبيعي دانش آموختگان «: گفت وريشهر ٦پنجشنبه در شريعتي نياسر، معاون وزير علوم 

هزار شركت كننده داراي  ٢٠هزار نفر از  ٦ن در حالي است كه در بهترين حالت بين پنج تا يبينند، ارا در دانشگاه مي
هزار فارغ التحصيل دكتري بيكار  ١٥شوند و اين موضوع به اين معناست كه ساالنه  مدرك دكتري، جذب دانشگاه مي

  ».رايطي كه جاي مناسبي براي اشتغال آنها نداريمدهيم در ش تحويل جامعه مي
معاون آموزشي سابق دانشگاه تهران با بيان اينكه بيكاري از مقاطع قبل به مقطع  ،سيدمهدي قمصريدر همين رابطه 

توانيم براي دانشجويان كارشناسي و ارشد شغل فراهم كنيم، ادامه تحصيل در  وقتي نميت: كند، گفدكتري سرايت مي
تر خواهد شد. مثالً دانشجوي كارشناسي  زيرا هر گرايشي در مقطع باالتر، تخصصي. كند ع دكتري دردي را دوا نميمقط
تواند در بسياري از مشاغل مشغول فعاليت شود، ولي همين دانشجو با ورود به مقطع دكتري بر يك موضوع متمركز  مي
 .تر خواهد شددوداش خيلي مح شود و در نتيجه شغل مرتبط با رشته مي

اعداد و ارقامي كه اگر همه آنها را كنار هم قرار دهيم، به دورنمايي عجيب و حتي شوك آور خواهيم رسيد؛ دورنمايي كه 
هزار دكتر  ٢٠كه ساالنه حدود  رود چرا هزار دانش آموخته دكتري بيكار نيز فراتر مي ١٠٠، حتي از ١٤٠٠براي سال 

 .شود و هم اكنون نيز همين ميزان دكتر بيكار داريم بيكار به جامعه افزوده مي
  

 تجمع دانشجويان پزشكي مقطع استاژري دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 ٦پنجشنبه در روز جمعي از دانشجويان پزشكي مقطع استاژري دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 .در محوطه اين دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدندر ويشهر
  .ل اين تجمع را اعتراض به برگزاري آزمون پره انترني پزشكي عنوان كردنددانشجويان دلي

  
  تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در اعتراض به علوم دانشجويان پزشكي و 
اعتراض اقدام به تجمع  وريشهر ٦پنجشنبه روز برگزاري آزمون علوم پايه در 

شهريور برپا شود، اما  ٢٠ روز قرار بر اين بوده كه امتحان در ،ق برنامهطب.كردند
 .دانشجويان خواهان لغو برگزاري هستند

تجمع كشوري بوده و صرفا مخصوص دانشجويان علوم پزشكي كرمان اين برنامه 
  .نيست

  
  مشهد دانشجويان علوم پزشكي  تجمع

گاههاي علوم پزشكي به تعدادي از دانش ،همزمان با اعتراضهاي دانشجويان
در شهريور، دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز  ٢٠برگزاري آزمونهاي 
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  .با برگزاري تجمع، دست به اعتراض زدند و خواستار لغو آزمون علوم پايه شدند وريشهر ١٢چهارشنبه روز 
نه به قرباني كردن «و » سفر غيرضرورنه به تحميل «، »نه به برگزاري آزمون«اين دانشجويان پالكاردهاي با عناوين 

  .ندشتدست دا درو ... » مدافعان سالمت
  

   زيتبر يپزشكعلوم  انيتجمع دانشجو
با تجمع مقابل و داخل ساختمان آموزش كل  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشجو يجمع ور،يشهر ١٣پنج شنبه  روز

  پرداز دانشگاه اعتراض كردند. هيشهر انيحقوق دانشجو و مطالبه ١٩ - ديكوو يدانشگاه به مشكالت آموزش در دوران پاندم
 افتنديساختمان، با اصرار مسووالن، در اتاق كنفرانس دفتر معاونت حضور  ي معترض پس از حضور در محوطه انيدانشجو

حراست،  ندگانياز نما و دو نفر يمشاور معاون آموزش ييدانشگاه، دكتر حنا يمعاون آموزش هيزاد يو در حضور دكتر تق
  دانشگاه ارائه نمودند. ياوضاع آموزش بودبه يرا برا يشنهاداتيمطالبات خود را مطرح و پ

  
  تهران دانشگاه انيدانشجو تجمع

 ،يراصوليغ يهايو واگذار هايساز يتهران در اعتراض به خصوص دانشگاه انياز دانشجو يجمع ور،يشهر ١٧دوشنبه  روز
  تجمع كردند. يساز يمان خصوصمقابل ساختمان ساز

 يخصوص“ ،”ديرا از هفت تپه كوتاه كن ياقتصاد نيدست مفسد“از جمله  ييبا در دست داشتن پالكاردها انيدانشجو
  اعتراض خود را نشان دادند. ”يكاريعامل ب يرانت يهايساز يخصوص“ ،”يمل ديجان تول يبال يرانت يهايساز

  
  زيتبر يشكدانشگاه علوم پز انيدانشجو تجمع

مقابل  وريشهر ٢٣ كشنبهيروز  ،يانضباط تهيدر اعتراض به عملكرد كم زيتبر يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشجو يجمع
  زدند. يدانشگاه دست به تجمع اعتراض نيا يو فرهنگ ييساختمان معاونت دانشجو

 يخود از سو يو نقض حقوق اساس ييدانشجو ستيروند كُنتورلگَر ز تجمع خود را اعتراض به ادامه ليدل انيدانشجو نيا
 شده است، عنوان كردند. ديتشد تهيكم نيتوسط ا قيبا صدور احكام تعل رايدر خوابگاه و دانشگاه، كه اخ يانضباط تهيكم
 

 تجمع دانشجويان سال آخر پزشكي مقابل مجلس 
 ٢٥سه شنبه در روز ت از امتحان گواهينامه عدالتي آموزشي در معافي به دليل بي يپزشكدانشجويان سال آخر جمعي از 

 .تجمع كردندمقابل مجلس  وريشهر
تجمع كنندگان با توجه به اينكه مالك فارغ التحصيلي، امتحان سال گذشته قرار گرفته از اعضاي كميسيون بهداشت و 

امتحان گواهينامه پزشكان عدالتي آموزشي در معافيت  كميسيون اصل نود مجلس خواستند به اين موضوع ورود كرده و بي
نزديك به دو ماه پيش و با توجه به شرايط كرونا وزير بهداشت اعالم كرد كه پزشكان متخصص امتحان  .را رفع كنند

ولي اشكال كار آنجا بود كه امتحان سال گذشته به دليل مسائل  .گيرد ندهند چرا كه نمره سال قبل آنها مالك قرار مي
 .تواند مالك خوبي قرار گيرد سوي ديوان عدالت اداري باطل شده بود لذا اين موضوع نمي مختلف از جمله تقلب از

  .به پزشكان متخصص در شرايط شيوع كرونا كه در شيفتهاي بيمارستاني حضور داشتند اعالم شد كه بايد امتحان دهند
  

  شهركرد يدانشگاه علوم پزشك انيتجمع دانشجو
 نيا يشهركرد در مقابل ساختمان معاونت آموزش يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشجو يجمع ور،يشهر ٢٦چهارشنبه  روز

  دانشگاه اعالم كردند. نيا يتجمع خود را اعتراض به عملكرد معاونت آموزش ليدل انيداننشجو دانشگاه تجمع كردند.
  

  دانشجو) آناج، ران،يآزاد كارگران ا هي(منابع: فارس، مهر، آنا، اتحاد
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  )٩٩شهريور ( سالمتکارورزان 
  اميد برهاني

 تجمع پرستاران بيمارستان خورشيد اصفهان
اصفهان جمعي از پرستاران و كاركنان بيمارستان خورشيد 

  تجمع كردند. مقابل اين مركز درمانيروز شنبه اول شهريور 
ذلت  رد،يم يپرستار م" منجمله ييتجمع كنندگان پالكاردها

در  "از سالمت تيار، حمااز پرست تيحما"و  "رديپذ ينم
را تكرار »استعفا، استفا تيكفا يب ريمد«شعار  دست داشتند و

  كردند. يم
اين داليل در مورد سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ان خورشيد طي چند ماه ست: پرستاران بيمارگفتتجمع 
اي با  گذشته مشكالتي را داشتند و طي هفته گذشته جلسه

هاي  علوم پزشكي اصفهان، معاونت درمان در بيمارستان خورشيد برگزار شد و مقرر شد تا خواسته يس دانشگاهيحضور ر
 پرستاران در اين جلسه مطرح شود.

بيمارستان مرجع بوده است، پرستاران و كادر  ١٩وي اضافه كرد: به دليل اينكه اين بيمارستان از ابتداي همه گيري كوويد 
 پذيرد. تند و دانشگاه علوم پزشكي اين واقعيت را ميدرماني دچار خستگي شديدي هس

سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي  .هاي پرستاران اين بيمارستان مربوط به دريافت پاداشها است يكي ديگر از خواسته
دم بودجه اي باشد ناشي از ع ها پرستاران بيمارستان خورشيد، گفت: اگر معوقه اصفهان در زمينه تعويق دريافتيها و معوقه

اي در موارد تأخير داده شده يا تأخير افتاده در اختيار  كافي براي پرداخت است و هر موقع از سوي وزارت بهداشت بودجه
 شود. دانشگاه علوم پزشكي قرار گيرد در اولين فرصت اين بودجه بين كادر درماني اين بيمارستان توزيع مي

  
 شديد پرستار كمبود و  پرستارانپرداخت نشده مطالبات 

شهريور اعالم كرد كه معوقات  ١٨درباره معوقات پرستاران گفت: سخنگوي دولت روز سه شنبه  دبير كل خانه پرستار
 رسد. مي و اين مبلغ به صفر پرستاران تا آخر هفته آينده پرداخت مي شود

با توجه به همه گيري ويروس كرونا پرستاران در صف اول قرار 
ه جامعه پرستاري در حال حاضر بحث دارند و مشكل عمد

كمبود كادر پرستاري است كه از سالهاي قبل بوده است. وزارت 
بهداشت در سالهاي گذشته اقدام به استخدام نيروي جديد 
نكرده است و با افزايش تعداد خروجيها و بازنشستگان در اين 

 ريدب سالها هم اكنون با كمبود نيروي پرستاري مواجه هستيم.
نه پرستار افزود: نسبت تعداد تخت به پرستار كه طبق كل خا

رسيد و هم اكنون به دليل آمار  ١باشد كه اين تعداد در دوره شيوع كرونا به كمتر از  ٢,٥نظر وزارت بهداشت بايستي 
 باالي پرستاران مبتال به اين ويروس، با كاهش بيشتر تعداد پرستاران مواجه هستيم.

هزار نفر كمبود نيرو  ١٥٠شاره به كمبود شديد نيرو در بخش پرستاري اظهار داشت: با حدود دبيركل خانه پرستار با ا
كند. البته رييس سازمان مديريت و هزار نفر نيروي تازه نفس به سختي اين كمبود را جبران مي ٤مواجه هستيم و 

بهداشت در دي ماه گذشته و در روز پرستار نيز ريزي، وعده به صفر رساندن معوقات را داده اند كه اين وعده را وزير برنامه
 داده بود.
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 ه خدمت هستنديپرستاران ماههاست بدون استراحت در حال ارا
ضمن هشدار در خصوص فرارسيدن فصل پاييز و شهريور  ١٠در روز دوشنبه شروين شكوهي متخصص بيماريهاي عفوني، 

پرستاران و  و آنفلوانزا، گفت: ١٩تقارن دو اپيدمي ويروسي كوويد 
پرسنل بهداشت و درمان ماهها است بدون استراحت در حال خدمت 

مرگ و  ينرخ باال يخسته شده اند، از طرف اريهستند و بس يرسان
موارد  يمضاعف و در برخ يكرونا موجب خستگ يماريب ريم

چرا كه   شود؛ي پرستاران، پزشكان  و كادر درمان م يافسردگ
و با از دست  رنديگي م زهيانگ مارانيب يدپرسنل كادر درمان با بهبو

 يماريب نيبه ا زياز پرسنل ن يتعداد خورند،ي شان غصه م دادن
  جان خود را از دست داده اند. يمبتال و حت

م مشترك بسياري دارند و ممكن يو آنفلوانزا تقريباً مشابه است و در ابتدا عال ١٩وي ادامه داد: راه انتقال ويروس كوويد 
م كمي با هم فرق داشته باشند، همچنين اين دو ويروس با درصد اندكي تفاوت، ير صورت پيشرفت بيماري، عالاست د

 كشنده هستند.
كرد: برگزاري آزمونهاي جامع و كنكور، برگزاري مراسم محرم و  اضافهبا اشاره به تفاوت درمان بيماري كرونا با آنفلوانزا،  وي

زا، وضعيت پاييز امسال را نگران كننده تر كرده است و كادر بهداشتي و درماني بيش از پيش رو بودن فصل اپيدمي آنفلوان
  .پيش دست به گريبان مبارزه با اين دو بيماري خواهند بود

  
  كشور يمختلف مقابل سازمان بازرس يها رشته دستياران تجمع

در وزارت بهداشت  مياعتراض به تصم يراب )يسال آخر پزشك يتخصص ارانيمختلف (دست يها رشته يدنتهاياز رز يجمع
  شدند. ياريدست نامهيخواهان حذف آزمون گواه وتجمع كرده  كشور يمقابل سازمان بازرس ور،يشهر ١٠روز دوشنبه 

را انتخاب كردند كه كامال  يآزمون، راهكار نيوزارت بهداشت در خصوص ا نامعاون تجمع كنندگان گفت: از يكي
نمرات آزمون سال گذشته را  تواني سال گذشته قرار دادند؛ چگونه م نامهيكار را امتحان گواه نيا ارياست و مع يرمنطقيغ

 ينمره و بردي داده را نكرده بود و گمان نم رخ طيشرا ينيب شيپ يكه سال گذشته كس يلقرار داد؟ در حا تيمالك معاف
 گرفتندي از نمره سال گذشته در نظر م يدرصد ديكار بود با ني. اگر قرار بر ارديقرار گ نامهيگواه يمالك قبول ندهيسال آ
  .كردندي محسوب م ياصل نمرهآنها را به عنوان  نيانگيو م دادند ينمرات را كنار هم قرار م ريو سا

شدند و به محل طرح اعزام  نامهيگواه ازياز امت ژهيو ازيبا امت يا روش وزارت بهداشت، عده نيادامه داد: متاسفانه با ا يو
 يموضوع ط نياند كه ا كمتر شده اريبس ازاتيو گذراندن محل طرح با امت نامهيمجبور به دادن امتحان گواه گريد يا عده

  سابقه است. يب رياخ يسالها
  

  باشتشهر مارستانيبكاركنان شركتي تجمع اعتصاب و 
قوق  و مطالبات ديگر از جمله حق الزحمه ماه ح ٧براي اعتراض به عدم پرداخت  باشتشهر  مارستانيبكاركنان شركتي 

 راحمديو بو هيلويدر استان كهگشهريور، دست از كار كشيدند و مقابل فرمانداري اين شهر  ١٢كرونا، در روز چهارشنبه 
 رفتنيو ارائه خدمات و پذ ييدر بخش كرونا ريناپذ يماه تالش خستگ ٦پس از  گفتند؛ تجمع كنندگان تجمع كردند.

  حقوقمان هنوز پرداخت نشده است. يهزار تومان پاداش كرونا به ما دادند و از طرف ١٠٠فقط  ،يو جسم يانج يبهايآس
  

 هزار پرستار در سيستان و بلوچستان ٣كمبود 
 ٣رييس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفت: براي جبران كمبود نيرو در مراكز درماني سيستان و بلوچستان به بيش از 

 ار نيارمنديم.هزار نيروي پرست
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سيد محمد هاشمي شهري اظهار كرد: دو بيمارستان زاهدان و سراوان در آينده نزديك به بهره برداري خواهد رسيد و 
وي با اشاره به اينكه  هزار نيروي پرستار نيارمنديم. ٣همچنين براي جبران كمبود نيرو در مراكز درماني استان به بيش از 

را با تب كنگو و آنفلو آنزا  ٩٨بحرانهاي مختلف دست و پنجه نرم مي كنند ياد آور شد:  سال مدافعان سالمت در استان با 
  .شروع كرديم و اسفندماه درگير كرونا شديم و در حال حاضر نيز درگير بحران كرونا هستيم

 
 پرستار در مبارزه با كرونا ٣٧جانباختن 

هزار پرستار  ١٧فع سالمت در مراقبت از بيماران كرونا و ابتالي پرستار مدا ٣٧رييس كل سازمان نظام پرستاري از شهادت 
 هزار پرستار در مراكز درماني براي نجات اين بيماران در خط مقدم مبارزه هستند. ٩٠به كرونا خبر داد و گفت: 

وط به آن بايد پرستاري جزو مشاغل حاكميتي باشد و استخدامها و مسائل مربگفت:  شهريور، ١٢وي در روز چهارشنبه 
وليت دولت اتفاق بيفتد، قبل از شيوع كرونا كمبود نيروي پرستاري  به طور مزمن داشتيم و وبراي اين گروه نيز با مس

بحران كمبود نيرو و كرونا قرارگيريم، اما خوشبختانه پيگيريها و همكاريها، باعث شد تا  ٢شيوع كرونا باعث شد در برابر 
 اولويت پرستاري صادر شود.  هزار نيرو با٢٣مجوز جذب حدود 

هزار نفر از آنها قرنطينه،  ٤هزار نفر از نيروهاي پرستار مبتال به كرونا شدند كه نزديك به ١٧تاكنون وي اضافه كرد: 
نفر از  ٣٧هزار نفر بهبود يافته و  ١٣هزار نفر مبتال شده،  ١٧اند؛ البته از  بستري و از دور خدمات كاري خارج شده

نفر از پرستاران در بيمارستان بستري بوده و بيشتر پرستاران مبتال در  ٥٠اند و كمتر از  يز تاكنون شهيد شدهپرستاران ن
  منزل قرنطينه هستند.

هزار نفر از آنها با كرونا و بيماران  ٩٠كه بالغ بر  نفر اعالم كردهزار  ١١٠اين مقام حكومتي تعداد كل پرستاران در گشور را 
ساعت كاري در مراكز درماني فقط پرستاران هستند كه بعد از پايان ساعت كاري  ٢٤همچنين در  آن مرتبط هستند،

هزار نفر از آنها به كرونا  ١٧دهند كه در مجموع، تا اين لحظه  اداري و به صورت شبانه روزي به فعاليت خود ادامه مي
  اند. مبتال شده

 
  هم سطح پرستاران ايران كمتر از يك چهارم كشورهايحقوق 

رييس شوراي عالي سازمان نظام پرستاري گفت: دريافتي پرستاران نسبت به حجم كاري كه دارند بسيار كم است و اغلب 
معوقات آنها با تاخير پرداخت مي شود، پرستاران در ايران كمتر از يك چهارم كشورهاي هم سطح حقوق دريافت مي 

 كنند.
مراكز درماني زماني كه  : بيمارستانها ودر ادامه او اضافه كرد

در هنگام بحران و حضور  نيرو انساني كافي نداشته باشند قطعاً
پرستاران به  ن و بيماران بيشترين آسيب را مي بينند.امراجع

دليل نبود نيروي كافي تحت فشار هستند و اين عزيزان تا يك 
توانند خدمات با كيفيت ارائه دهند و بعد از  مقطعي مي

ي اگر خودشان نيز تمايل به فعاليت داشته گذشت زمان، حت
  باشند، كمبود وقت و فرسودگي اين اجازه را به آنها نمي دهد.

وي درباره نسبت پرستار به تخت با استاندارد هاي جهاني بيان كرد:  اكثر كشور هاي جهان استاندارد نيروي انساني را در 
پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني وجود دارد  ٦الي  ٥بحث سالمت و مراكز درماني رعايت كرده اند، در اكثر كشورها 

يك پرستار به  درستانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد، براي مثال در ايران ولي در كشور ما نسبت پرستار به تخت با ا
ازاي هر تخت مي باشد؛ در اين زمينه مسووالن، جذب نيرو پرستاري را به صورت شفاهي پذيرفته و اعالم كرده اند، ولي تا 

نسبت پرستار به تخت را بپذيرم  كنون به صورت عملي اين امر محقق نشده است، همچنين نياز است استانداردهاي جهاني
 و متناسب با آن تخت بيمارستاني را افزايش داده و نيروهاي تازه نفس جذب كنيم.
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  اس مقابل سازمان غذا و دارو  يپام  مارانيتجمع ب
 و خانواده» اس يپ ام« مارانياز ب يجمع ور،يشهر ٢٣ كشنبهي روز
و مقابل سازمان غذا و به دار يآنان در اعتراض به عدم دسترس يها

ارز در  صيمشكالت تخص ليبه دل مارانيب نيدارو تجمع كردند، ا
 يدارو مواجه شدند و نبود دارو نيبا مشكل تام م،يتحر طيشرا

از مادران  يكيشان شده است.  يماريبمستمر عامل شدت گرفتن 
اس دارد، گفت:  يحاضر در تجمع كه كودك شش ساله مبتال به ام پ

حدود دو سال  يدود شش سال دارو مصرف كرده، ولپسر من ح
هم به ما  تياش قطع شده است و در نها يمصرف ياست كه دارو

 نياند و ارا هم نداده  شياز دو سال هنوز جواب آزما بعدبدهد و حاال  شيآزما ديبا يماريب دييتا يگفته شد فرزندش برا
  را دارد. يضيمر نيا ينيبال يهانشانه  يپزشكش، حت ديياست كه كودك من عالوه بر تا يدر حال

  
 منشور سازمان جهاني بهداشت در مورد ايمني كاركنان سالمت

دولتها و نظامهاي سالمت مي خواهد تا تهديدهاي مداوم براي سالمتي و ايمني كاركنان  سازمان جهاني بهداشت از
 بهداشت و بيماران را برطرف كنند

كند كه  به ما يادآوري مي COVID-19 بيماري همه گير"، گفت: WHO ر كلدكتر تدروس آدانوم گبريزوس، مدي
 كاركنان بهداشتي نقش مهمي در تسكين درد و رنج و نجات جان انسانها دارند.

وي افزود: هيچ كشور، بيمارستان يا كلينيكي نمي تواند ايمني بيماران خود را بدون درنظر گرفتن ايمني كاركنان بخش 
گامي بلند است تا اطمينان حاصل كنيم كه كاركنان   WHO منشور ايمني كاركنان بخش سالمتسالمت حفظ كند، 

اين بيماري همه گير  سالمت از شرايط كار ايمن، آموزش، حقوق و احترامي كه شايسته آنها است برخوردار هستند،
 ك جامعه پويا برجسته كرده است.همچنين اهميت حفاظت از كاركنان سالمت را براي ايجاد يك سيستم سالمت كار آ و ي

به مناسبت روز جهاني ايمني بيمار منتشر شد، از دولتها و  سپتامبر) ١٧شهريور ( ٢٧منشور كه در روز پنجشنبه اين 
كساني كه خدمات سالمت را در سطوح محلي مديريت مي كنند مي خواهد پنج اقدام را براي محافظت بهتر از كاركنان 

ين اقدامات شامل گامهائي براي محافظت از كاركنان سالمت در برابر خشونت، بهبود سالمت رواني سالمت انجام دهند، ا
آنها، محافظت از آنها در برابر خطرات فيزيكي و بيولوژيكي،  پيشبرد برنامه هاي ملي ايمني كاركنان سالمت و ايجاد ارتباط 

 مني بيمار است.بين سياست هاي ايمني كاركنان سالمت با سياست هاي موجود اي
در روز جهاني ايمني بيمار ، سازمان بهداشت جهاني به دولتها يادآوري مي كند كه آنها مسئوليت قانوني و اخالقي دارند تا 
سالمت ، ايمني و سالمتي كاركنان سالمت را تضمين كنند،منشور  ايمني كاركنان سالمت از همه كشورهاي عضو و 

 دامات زير را انجام دهند:ذينفعان مربوطه مي خواهد تا اق
 ،ايجاد هم افزايي بين ايمني كاركنان سالمت و سياستها و استراتژيهاي ايمني بيمار*

 ايجاد ارتباط بين سالمت و ايمني شغلي كاركنان، ايمني بيمار، بهبود كيفيت و برنامه هاي پيشگيري و كنترل عفونت
ن در برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي كاركنان سالمت در همه گنجاندن مهارتهاي ايمني و سالمت كاركنان و بيمارا*

  سطوح
لحاظ نمودن الزامات مربوط به ايمني كاركنان سالمت و بيماران در استانداردهاي صدور مجوز موسسات سالمت و *

 اعتبارسنجي آنها
  ادغام برنامه هاي گزارشدهي حادثه و آموزش ايمني كاركنان و بيماران*
صهاي ادغام يافته ايمني بيمار، ايمني كاركنان سالمت و كيفيت مراقبت و ادغام آنها  با سيستم اطالعات ايجاد شاخ*

  سالمت



 34

   تدوين و اجراي برنامه هاي ملي سالمت و ايمني شغلي كاركنان سالمت*
يمني و سالمت تدوين و اجراي برنامه هاي ملي سالمت و ايمني شغلي كاركنان سالمت را مطابق با سياستهاي ملي ا*

  شغلي
بررسي و ارتقاي مقررات و قوانين ملي سالمت و ايمني شغلي براي اطمينان از اينكه همه كاركنان سالمت به طور منظم *

 شوند در محل كار محافظت مي
به كار گيري افراد داراي صالحيت براي حفظ و ارتقاي سالمت و ايمني شغلي كاركنان سالمت در سطوح ملي و *

 موسسات
  تدوين استانداردها ، دستورالعملها و آيين نامه هاي مربوط به سالمت و ايمني شغلي*
تقويت همكاري بين بخشي در مورد سالمت و ايمني كاركنان و بيماران، با همكاري مناسب بين كاركنان و مديريت با در *

  برابر خشونت در محل كار محافظت از كارمندان سالمت در* /جنسيتي و كاري نظر گرفتن همه گروههاي شغلي،
تصويب و اجراي سياستها و مكانيسمهاي الزم براي جلوگيري و از بين بردن خشونت در بخش سالمت مطابق با قواني و *

  گسترش فرهنگ سطح تحمل صفر (هيچ خشونت) در برابر خشونت عليه كاركنان سالمت* / مقررات ملي
  ري از خشونت عليه كاركنان سالمت و تصويب قانون خاصي در صورت لزومبررسي قوانين كار و ساير قوانين براي جلوگي*
 كسب اطمينان از اجراي موثر سياستها و مقررات براي جلوگيري از خشونت و حمايت از كاركنان سالمت*
ني ايجاد مكانيزمهاي اجرايي مناسب از جمله تقويت دادستاني و راه اندازي روشهاي تماس براي گزارشدهي و پشتيبا*

 رايگان و محرمانه از كاركنان سالمتي كه با خشونت روبرو شده اند
تدوين سياستهايي براي اطمينان از مدت زمان مناسب ساعات كار، استراحت و به حداقل رساندن بار كاري كاركنان *

 سالمت
 تعريف و اجراي  تعداد مناسب كاركنان در مراكز مراقبتهاي سالمت*
  ي براي خطر مربوط به كار، به ويژه براي افرادي كه در مناطق پر خطر كار مي كنندفراهم كردن پوشش بيمه ا*
اقدامات تنبيهي  از طريق برقراري ارتباط راحت و آزاد و محافظت قانوني و اداري  در برابر "بدون سرزنش"ايجاد فرهنگ *

  در مورد گزارش رويدادهاي ناگوار ايمني
مت رواني و خدمات پشتيباني اجتماعي براي كاركنان سالمت، از جمله مشاوره در فراهم كردن دسترسي به خدمات سال*

 مورد تعادل بين زندگي و كار و ارزيابي خطرات و كاهش آن
اطمينان از اجراي حداقل استاندارهاي ايمني بيمار، * / حفاظت از كارمندان سالمت در برابر خطرات جسمي و بيولوژيكي*

 ايمني شغلي در كليه مراكز مراقبتهاي سالمت در سراسر نظام سالمتپيشگيري و كنترل عفونت و 
در هر زمان، با توجه به نقشها و وظايف ارائه  (PPE) كسب اطمينان از در دسترس بودن تجهيزات حفاظت شخصي*

مات و اقدا PPE شده، به مقدار كافي و مناسب و با كيفيت قابل قبول و آموزش كافي در زمينه استفاده مناسب از
  احتياطي ايمني

ارائه خدمات كافي در كليه مراكز مراقبتهاي سالمت مانند آب سالم، محيط تميز و بهداشتي، ضد عفوني و تهويه مناسب *
 محيط

و  B تالش براي واكسيناسيون كليه كاركنان سالمت در معرض خطر ابتال به عفونتهاي قابل پيشگيري مانند  هپاتيت*
س سياست ملي ايمن سازي، به خصوص در شرايط اضطراري و اولويت گذاري به كاركنان سالمت آنفلوانزاي فصلي بر اسا

 براي دسترسي به واكسنهاي جديد و موجود
فراهم كردن منابع كافي براي جلوگيري از صدمات كاركنان سالمت ناشي از  مواد شيميايي و اشعه و تجهيزات و طراحي *

 اي به حداقل رساندن آسيبهاي جسمي و عضالنيمحيطهاي كاري طبق اصول ارگونومي بر
  
 ، مهر)فارس ايلنا، ،خبر فوري، ايمنا وز،يكبنا ني، نظام پرستار ياطالع رسان گاهيپا(منابع:  
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 )٩٩ شهريور( يیرها ريزنان در مس
  يطاهر اسد

  
انجام  ورزش هاي مورد ژيم زن ستيز و سركوبگر جمهوري اسالمي در اثر مبارزه و مقاومت زنان براي سهم گرفتن در ر

عالقه شان و همچنين شركت در تماشاي ورزش در استاديوم ها، به خاطر گسترش مبارزه عليه حجاب اجباري و لغو آن 
زنان در مبارزات و جنبشهاي گوناگون، زخمي قابل ديد بر پيكر پاره  خاطر سهم چشم گير توسط خيل عظيمي از زنان، به

زمان قدرت گيري تا كنون بر پايه سركوب، بازداشت، زندان، شكنجه، خودكشي  ه رژيم ازش وارد شده است.  اگرچاپاره 
اما در شرايط كنوني كه از هر گوشه جامعه صداي خواست تغيير و  خود را سراپا نگاه داشته، ،شدن زندانيان و اعدام

ري خفقان بيشتر، سركوب وحشيانه تر، خواهد با به كارگي سرنگوني اين رژيم بيرون زده است، بيش از هر زمان ديگري مي
ن كارگري و حاميان ل المدت براي زندانيان سياسي از فعاالياحكام طو مقابله با اوليه ترين خواسته هاي مردم ستمديده، با

را داشتند، از ادامه مبارزه كه مي تواند به شكل گيري  شان گرفته تا زناني  كه جسارت برداشتن حجاب در اماكن عمومي
  .كمك كند، جلوگيري نمايدسراسري انقالبي  حنبش يك

  
  روز اعتصاب غذا جان سپرد ٢٣٨پس از  »ابرو تيمتك«
عدالتي بي وكيل و كنشگر  حقوق بشر كه در اعتراض به » ابرو تيمتك«

اعتصاب غذا  روز ٢٣٨پس از  ،دستگاه قضايي تركيه در اعتصاب غذا بود
است  مبارز پرد. اين چندميناستانبول جان سهاي بيمارستانيكي از در 

عدالت در تركيه با اعتصاب غذاي طوالني جان  نبودكه در اعتراض به 
   باد. يگرام ادشي .مي بازد

   
  زن كُشي زير سايه جمهوري اسالمي

يك زنداني كه به دليل بدهكاري مهريه و ديه ضرب و جرح همسر سابق خود در زندان بود با گرفتن مرخصي از زندان 
را به قتل رساند. دادستان ياسوج با تاييد اين خبر اعالم كرد كه وي در پي اختالفات خانوادگي با  بق اشهمسر سا

قرار داده و موجب مجروحيت شديد او از ناحيه صورت شده بود. متهم با شكايت  همسرش پيشتر او را مورد ضرب و شتم
انده و به سبب عدم پرداخت مهريه و ديه همسرش، به جرم را گذر همسرش زنداني شده و با گذراندن حبس، جنبه كيفري

  .رسانده و متواري شده بود عنوان بدهكار مالي در حبس بود كه در ايام مرخصي، اين زن را به قتل
زنداني شد اما به خاطر  گويد قاتل قبال زنش را با تبر زد اما نتوانست او را بكشد ودر فيلم يكي از بستگان مقتول كه مي

  .اش توانست از زندان به مرخصي بايد و قتل ناتمام را تمام كند. اين بار با اسلحه برادران نظامي نفوذاعمال 
  

  جرقه اعتصابات عليه زن كشي در مكزيك
 زن به قتل مي ١٠در مكزيك، جايي كه به طور ميانگين هر روز 

 ن ميزان خشونت خشمگين شده رسند، بسياري مضطرب و از اي
  ند.ا

شود  كه احتمال داده مي ،كشيهاي اخير زن دهنده ار تكاناما اخب
، اند داشته هايي مرتبط با جنسيت يا ثابت شده است كه انگيزه

  موجب اعتراض شده است.
تواند تاثير  مي ،اولين اعتصاب تمام زنان كارگر در تاريخ كشور

ارزيابي مي و  اشته باشندمشاركت در اين اعتراض قرار است دكار  ميليون زن در نيروي ٢٢چشمگيري داشته باشد. حدود 
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به سيستم ميليارد يورو)  ١ميليارد پزو (٢٦اگر همگي براي يك روز دست از كار بكشند، امكان دارد ضرر اقتصادي تا  شود
  و كشور وارد شود.

  
  زنان هيخشونت عل نهيهز

ميليارد دالر   ٥٠٠د ناخالص داخلي جهان يا هزار و سازمان ملل متحد، هزينه خشونت عليه زنان را تقريباً دو درصد تولي
هاي اقتصادي هنگفتي به  تخمين زده است. به گفته سازمان ملل، خشونت عليه زنان، در كنار آسيبهاي اجتماعي، هزينه

  .ارائه خدمات به قربانيان و دادرسي كيفري كند از جمله كشورها تحميل مي
افزايش خشونت عليه زنان در پي شيوع كرونا، اين رقم در سال جاري باالتر خواهد  كند كه بابيني مي سازمان ملل پيش

هاي اجتماعي  بيشتر كشورهاي جهان را دچار ركود اقتصادي كرده و همزمان باال رفتن هزينه كرونا همه گيريرفت. 
  .بيشتر كرده استرا فشار اقتصادي بر دولتها  شيوع كرونا از جمله خشونتهاي خانگي

  
  ساله خود و فرزندش را به آتش كشيد ٣٥ن ز

هويت  آن، انسوزي يك خودرو پرايد مقابل امامزاده محمد كرج و فوت سرنشين با  تحقيقات  پليس در خصوص آتش
پس از  شد.ساله و محل سكونتش در يكي از مناطق تهران شناسايي  ٣٥همسر زن 

پرونده  زواياي پنهان اين به پليس آگاهي استان البرز در توضيحاين مرد  ،احضار
اختالف خانوادگي بودند كه در روز حادثه اين اختالفات  با  همسرش دچار؛ گفت

ساله اش كه دچار بيماري صعب  شدت گرفته و همسرش به همراه دختر هشت
العالج بوده در نتيجه يك تصميم عجوالنه منزل را ترك كرده و سوار بر خودرو 

اين خانم پس از حركت به سمت شهر كرج خودرو را مقابل  .ومي حركت مي كنندنامعل شان به سمت نقطه شخصي
كه در اين حادثه فرزندش داخل خودرو   امامزاده محمد پارك كرده و باريختن بنزين به داخل خودرو آن را آتش مي زند

  .كند فوت كرده و خود نيز پس از انتقال به مراكز درماني  به علت شدت سوختگي فوت مي
  
  هاي افغانستان رج نام مادر در شناسنامهد

با درخواست فعاالن مدني؛ كميته قوانين افغانستان 
  .تاييد كردرا درج نام مادر در شناسنامه 

دفتر معاونت دوم رياست جمهوي افغانستان اعالم كرد 
كميته قوانين، تعديل  ،العاده كه در يك جلسه فوق

اين كشور از  "نفوسأحوال ثبت "برخي از مواد قانون 
جمله درج نام مادر در شناسنامه تاييد شده است. اما 
براي اجرايي شدن اين اقدام بايد اين تصميم نخست 

  .دركابينه و بعدا در پارلمان افغانستان تصويب شود
پيش  شهريور گفت كه چندي ١١شنبه محمد هدايت، مسئول مطبوعات معاونت دوم رياست جمهوري افغانستان روز سه

از سوي فعاالن حقوق زن راه اندازي شد كه خبر آن به رياست جمهوري رسيد و تصميم به دادن  "كجاست؟_نامم"زار كار
  .به اين خواست زنان گرفته شد "قناعت بخش" يك پاسخ

  
  توقيف پاسپورت فرزانه جاللي، فعال حقوق زنان

به مدت  عه به كنسولگري ايران براي تمديد پاسپورتشهريور مرداد پس از مراج ٤شنبه  : روز سهاعالم كردفرزانه جاللي 
  . يك ساعت مورد بازجويي قرار گرفته است
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خيزشهاي در اين بازجويي از  فرزانه جاللي در مورد فعاليتهاي دانشجويي وي پرسيده شده، سپس پرسشهايي در رابطه با 
او با احزاب  به ميان آمده و سرانجام از رابطه ٩٦ و ٨٨ سالهاي

سوال شده است. در پايان به خانم جاللي گفته شده كه از  ردكُ
اش را توقيف  كه گذرنامه دارند ايران دستورحكومت طرف 

  .كنند
در سالهاي گذشته تعدادي از فعاالن ايراني كه در تركيه پناهنده 

 اند، توسط پليس اين كشور بازداشت و به ايران بازگردانده بوده
تهام فعاليتهاي سياسي اكنون در زندانهاي اند. اين افراد به ا شده

 ٩٨ خيزشايران به سر برده و براي يك مورد به جرم شركت در 
  .حكم اعدام صادر شده است

اسفند  ٢٢بازداشت شد و در  هشانتوسط ماموران اداره اطالعات در كرما ٩٥اسفند  ٥در فرزانه جاللي يادآوري مي شود كه 
  .آزاد شد ومانيميليون ت ٣٠٠با قرار وثيقه  ٩٥
  

  جنبش آزادي زنان فرانسه پنجاه ساله شد
در فرانسه شكل  ١٩٧٠گذرد، جنبشي فمينيستي كه در سال  اف مي ال ام با عنوانپنجاه سال از آغاز جنبش آزادي زنان 

حق زنان  آزادسازي«مطالبه اصلي اين جنبش  .بسياري از فعاالن حقوق زنان در سراسر جهان دنبال شد گرفت و از سوي
جنبش كه بيشترين الهام خود را  كشد. اين خود است كه به نوبه خود جامعه پدرساالر و مردساالر را به چالش مي» بر بدن

فرانسه گرفته، آغاز راهي بود كه به زنان فرانسوي اين فرصت راداد تا به حقوق  ١٩٦٨از انقالب فرهنگي ماه مه سال 
 مجوز از سوي همسران براي كار و مسافرت، حق طالق و بسياري ديگر از حقوق اساسي خود از جمله سقط جنين، لغو

  .خواهانه دست پيدا كنند برابري
 ١٩٧٠تا بهار سال  ١٩٦٧اولين گروههايي از زنان كه بعدا در غالب جنبش مشترك آزادي زنان تشكيل شدند، بين سالهاي 

  .كردند بارزه براي دستيابي به حقوق اساسي زنان گفتگو مينشست و جلسات كامال زنانه، درباره راههاي م با تشكيل
  

  هشت قاضي زن براي نخستين بار در كويت سوگند ياد كردند
براي نخستين بار هشت زن در كويت به عنوان قاضي 

نفري بودند  ٥٤هشت زن در ميان  سوگند ياد كردند. اين
اند. به  كه به عنوان قاضي در دادگاه عالي منصوب شده

قاضيان زن پس  فته يوسف موتاوا، قرار است عملكرد اينگ
از مدتي ارزيابي شود. آقاي موتاوا در مورد اينكه اين ارزيابي 

  .چه مدت بعد انجام خواهد شد، توضيحي نداد
 انديش در حالي جامعه كويت به يكي از پيشرفته و روشن

ترين جوامع در حوزه كشورهاي خليج فارس بدل شده و 
هاي سنتي، محدوديتهاي شديدي بر  گيرند ولي همچنان در برخي از خانواده را در دست مي يهاي حكومتيزنان كرس

  .شود زنان در خانواده، اعمال مي
، رئيس جامعه فرهنگي و اجتماعي زنان كويت، در اين رابطه گفت كه او مدتها براي رسيدن زنان به اين »لولوه صالح المال«

اين قبيل انتصابات بسيار دلچسب است و ما در حال برداشتن گامهاي رو به جلو «: اضافه كردت. وي كرده اس شرايط مبارزه
  ».پيوستن به كشورهاي پيشرفته هستيم براي
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حق راي دادن و كانديداتوري براي مناصب سياسي را به دست آوردند و چهار سال پس از آن نخستين  ٢٠٠٥زنان در سال 
  .تخاب شدان قانونگذار زنان

  
   ترور روزنامه نگار زن توسط ارتش پاكستان در ايالت بلوچستان

  .ترور فعاالن مدني، سياسي، رسانه اي و دانشجويي بلوچ در بلوچستان توسط ارتش پاكستان ادامه دارد
شهر وابسته به ارتش پاكستان در  شهريور، توسط نيروهاي ١٥(موسي زهي) روزنامه نگار بلوچ روز شنبه  »شاهينه شاهين«

  .تربت از توابع شهرستان كيچ بلوچستان شرقي با شليك مستقيم دو گلوله كشته شد
منابع مطلع فرد ضارب را وابسته به ارتش پاكستان دانسته كه دو گلوله به خانم شاهينه شاهين بلوچ شليك كرده و 

احات وارده در بيمارستان جان شاهينه بلوچ توسط مردم به بيمارستان سول تربت منتقل شد كه بر اثر جر. متواري شد
  .باخت

شاهينه شاهين موسي زهي (بلوچ) روزنامه نگار، هنرمند، نويسنده، سر دبير مجله بلوچي دزگهار، مجري برنامه بلوچي 
  د.فعال حقوق زنان در بلوچستان بو تلويزيون بوالن و

  
  واكنش امنيتي دولت مصر عليه جنبش ضدتجاوز

جمعي چند مرد ثروتمند بودند، فعاالن جنبش زنان مصر را  اهدان پرونده تجاوز دستبازداشت سه زن و سه مرد كه ش
  .اعتماد و نااميد كرد دولت مبني بر حمايت از شاكيان و شاهدان بي نسبت به ادعاهاي

آنها  جمعي، هاي اين شش شاهد پرونده تجاوز دست شهريور نيروهاي امنيتي مصر با يورش به خانه ١٧شب دوشنبه  نيمه
رو  به رو» هرزگي«و » تخريب تصوير عمومي مصر«، »دار كردن ارزشهاي خانوادگي مصرخدشه«همچون  را با اتهاماتي

  .كردند
 شدگان آزمايش واژن و برخي از اعضاي كارزار فمينيستي ضدتجاوز مصر خبر دادند كه نيروهاي امنيتي از اين بازداشت

اي وحشتناك براي جماعت كويير و  اين لحظه«گفت: بان حقوق بشر در مصر  هاند. يكي از محققان ديد مقعد گرفته
  ».مصر است جنبش فمينيستي

هاي تجاوز را  ديده شوراي ملي زنان كه نهادي وابسته به حكومت مصر است، پيش از اين تالش كرده بود گزارشگران و بزه
  .االن مصري خواهان استعفاي رييس اين نهاد هستندو شهادت كند. اما با دستگيريهاي اخير، فع دعوت به گزارش

  
  اسيد پاشي به يك زن جوان توسط همسرشبازهم 

شهريور، يك زن جوان در تهران توسط شوهرش  ١٧روز دوشنبه 
  .مورد اسيدپاشي قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شد

ليسانس حقوق «فريبا كه به سختي مي توانست حرف بزند گفت: 
ند حقوقي يك شركت هستم و چند سال قبل با سهيل دارم و كارم

كار خوب و پر در آمدي  ٢شدم و با هم ازدواج كرديم و هر  آشنا
 داشتيم زندگي رضايت مند و با آرامشي داشتيم تا اينكه شوهرم در

  د.خوشگذرانيهاي زندگي شروع به مصرف مواد مخدر كر
فروش آن  اسيد، يكي از معدود محصوالتي است كه بازار خريد و

اسيد در بازارهاي ايران، نبود قوانين پيشگيرانه  در كشور هرگز از رونق نيفتاده است. عالوه بر سهولت دسترسي و تهيه
  .است را آسان كرده »اسيدپاشي«تداوم جرمي تحت عنوان  ،كافي
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  تداوم بازداشت و بالتكليفي رقيه قديمي نوران در زندان بوشهر
 ١٧ند اهل شهرستان تنگستان، با گذشت رقيه قديمي نوران، شهرو

 روز از زمان دستگيري كماكان به صورت بالتكليف در زندان بوشهر
برد. خانم قديمي پس از شيوع بيماري كرونا در روستاي بسر مي

خاييز به صورت داوطلبانه در راستاي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرد و در  ميپرستاري از بيماران مبتال به كرونا فعاليت  كرونا و
شهريور با شكايت شبكه بهداشت و درمان و فرمانداري  ٣تاريخ 

تواند در  و بازداشت شد. رقيه قديمي مبتال به سرطان غدد لنفاوي و بيماري ديابت است، اين امر مي تنگستان مواجه
جعل و تزوير و نشر «مي به خانم قدي. جان او را در معرض خطر قرار دهد ،زندان صورت ابتالي وي به بيماري كرونا در

  .شهرستان تنگستان درحال بررسي است ٢كيفري  ١٠١متهم شده و پرونده وي در شعبه  »اكاذيب
  

  گرداندصلح با طالبان، نيمي از جامعه را به پستوي خانه باز مي 
آنها  طالبان موجب بازگشت ترسند كه مذاكره با از اين مي ،دانند نسل جديدي از زنان افغان كه كار كردن را حق خود مي

ساله بود، او را به عقد  ٦شان براي دفاع از اين حق قانوني بر باد رود. زماني كه گيسو ياري  به قدرت شده و همه تالشهاي
ساله يكي از فرماندهان حامي طالبان در شرق افغانستان ٦پسر 

ساله شد از اين ازدواج  ١٨گويد وقتي  درآوردند. خانم ياري مي
مريكايي به اياالت متحده آباري فراركرد و به كمك سربازان اج

گريخت. او پس از دريافت مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه 
كشورش بازگشت و اكنون به عنوان  سال قبل به ٥كلمبيا 

كند. اما كميسيونر خدمات مدني براي دولت افغانستان كار مي
اش  جايگاه فعلي هبيم دارد ك ساله است، ٣٢خانم ياري كه اكنون 

و هر آنچه تاكنون به دست آورده با بازگشت طالبان به قدرت و 
نويسد: براي زنان  در گزارشي مي» تايمزنيويورك«مريكايي آرود. روزنامه  مريكايي از افغانستان بر بادآخروج نيروهاي 

كننده گرايان به قدرت بسيار نگران طنداشتند، بازگشت افرا شاغل كه شانسي براي كار كردن در دوران حكومت طالبان
اند براي خود شغل و نقشي در  افغان توانسته گذرد هزاران زنسالي كه از سرنگوني حكومت طالبان مي ١٩است. در اين 

كرد و هر كس اين  مي جامعه دست و پا كنند. طالبان در دوران حكومت خود بر افغانستان زنان را در خانه زنداني
كننده دولت  عضو تيم مذاكره ٢١ازتن  ٤شد. تنها اي مجازات مي گذاشت به شكل وحشيانه را زير پا ميمحدوديتها 

مسلح ناشناس قرار  مورد حمله افراد كننده دهند. فوزيه كوفي، يكي از اعضاي تيم مذاكرهتشكيل ميزنان افغانستان را 
 شان تايمز از نگرانيهاي گو با نيويورك و زن ديگر در گفت ٣ گرفت اما از اين حادثه جان سالم به در برد. خانم ياري و

اي مردساالر نيز  گفتند، جداي از نگراني در خصوص بازگشت طالبان بايد با جامعه القول مي صحبت كردند. همگي متفق
  .برابري حقوق مرد و زن مخالف است مبارزه كنند شدت با كه به

  
   )ورو نيوز، راديو فردا، بي بي سي،  هرانا، رويترز، صداي امريكا، فرار، ايسنااعتماد، ايندپندنت، ي(منابع:  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )٩٩ شهريورجنبش رنگين كمان بيشماران (
  يرضوان اي: پوميو تنظ يگردآور

  
، خصوصي سازي، حقآبه، دفاع از محيط زيست، اخراج از مهيحق ب به عدم پرداخت ماهها حقوق،در ماه گذشته اعتراض 

مچون ماههاي پيش داليل حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار بود. سقوط بي دنده و ترمز ارزش ريال، رشد سرسام كار و ... ه
آور نقدينگي و افزايش نرخ تورم زندگي كارگران، مزدبگيران و تهيدستان را از مرز فاجعه و فالكت عبور داد. فساد نهادينه 

  شده و چپاول اموال عمومي همچنان ادامه پيدا كرد.
 كه يحكومت يدر باندها ياقتصاد ياياز مافي اقتصادكارشناس راغفر،  نيحس
 اقتصاد«پرده برداشت. وي گفت: » رنديگيوام م ارديليهزار م ٣تلفن،  كي«با 
به  نديگو يو م زنندي كه تلفن م شودي م نيهم ،ياست نه رقابت رفاقتي ما

راغفر در گفتگو با » .يكاف قهيآن هم بدون وث د،يوام بده ارديليهزار م ٣ يفالن
هم متناسب با منافع  يو پول ياقتصاد ياستهايس حتي«اعتماد آنالين افزود 

رانت را شاهد  عيعدالت، توز عيتوز يجاه و ب شوندي م ميتنظ يو رفاقت يحزب
سرمايه از بحران عميق اقتصادي و ركود توليد از يك سو، رانت خواري و اختالس از سوي ديگر موجب خروج  ».ميهست

.... و رضوي بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، آستان قدس كشور شده است. نهادهاي تحت سلطه ولي فقيه مثل 
  درصد مردم را به قهقرا كشيده اند.  ٨٠زندگي و معيشت بيش از 

ميليارد دالر  ٩٨,٤ معناي« مورددر » پرواز دالرها«مطلبي با عنوان شهريور امسال  ٢شماره روز يكشنبه روزنامه آرمان در 
ميليون و  اين مقدار سرمايه با احتساب هر دالر بيست هزار تومان معادل يك«نوشت:  »سال ٩فرار سرمايه از ايران طي 

 ٥٧١و  هزار ٤٢٨ميليون و  ٢٣ميليون جمعيت ايران تقسيم كنيم  ٨٤اين رقم را اگر به . ميليارد تومان است هزار ٩٦٨
. گيرد و اين رقم معادل چهل و سه سال يارانه هر ايراني استهزار تومان يارانه مي ٥٤٠ شود. هر ايراني در سالتومان مي

 ميليون و ٦طور متوسط يا  ميليون فرصت شغلي به ٧شده از كشور معادل سرمايه الزم براي ايجاد  مقدار سرمايه خارج
  ».گذاري) است ترين نوع مشاغل از نظر سرمايه هزار فرصت شغلي صنعتي در مناطق شهري (گران ١٠٠

  به همه فجايعي كه مسئول مستقيم آن رژيم تبهكار حاكم است، بايد فاجعه همه گيري ويروس كرونا را هم اضافه كرد. 
ر مجموعه زير در واكنش به اين شرايط فالكتبار، نيروهاي كار به اشكال مختلف دست به اعتراض و مقاومت مي زنند. د

اعتراضي  را خواهيد خواند. اخبار حركتهاي ٩٩در ماه شهريور حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران  ٢١٥خالصه 
  به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.در اين ماه معلمان، دانشجويان و پرستاران 

  
  اعتصاب و تجمع كارگران نيشكر هفت تپهادامه 
 ٥روز تجمع و اعتصاب در روز چهارسنبه  ٧٣پس از خرداد آغاز شده بود  ٢٦كه از  تپه كارگران نيشكر هفتب اعتصا

شهريور با قول برآورده شدن خواسته هاي شان به اعتصاب پايان دادند. اما كارگران غيرنيشكري اخراجي هفت تپه به 
شامل موارد زير  شانوقفه  ين مطالبات كـارگران در اعتصاب بيتر مهم دادند. شهريور ادامه  ٢٤تجمع شان تا روز دوشنبه 

 :است
 نشده و تمديد دفترچه بيمههاي پرداختپرداخت فوري حقوق–
 بازگشت به كار فوري براي همكاران اخراج شده–
 بازداشت فوري اسد بيگي و مجازات حبس ابد براي اسدبيگي ـ رستمي–
 خش خصوصي از هفت تپهگر و بخلع يد فوري كارفرماي اختالس–
 هاي اختالس شده به كارگرانبازگرداندن فوري ثروت–
  پايان كار مديران بازنشسته–
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  صنايع نفت، پتروشيمي و نيروگاههاي برقاعتصاب كارگران و كاركنان ادامه 
روز كرد.  ادامه پيدا سراسري كارگران صنايع نفت، پتروشيمي و نيروگاههاي برق از روز شنبه اول شهريور اعتصاب

استان از جمله  ١٢مركز نفتي در  ٥٥اعتراض سراسري هزاران كارگر از اين بيست و هفتمين روز در شهريور،  ٦پنجشنبه 
سي و دومين روز از شهريور  ١١روز سه شنبه  .برند سه پااليشگاه بزرگ قشم، آبادان و اصفهان در اعتصاب به سر مي

به  اه كردن دست كارفرماياني كه به كارگران اجحاف مي كنند همچنان ادامه داشت.اعتراض سراسري كارگران براي كوت
پيمانكاران با كارفرمايان در ماهشهر جلسه گرفته و سي درصد به قرارداد پيمانكاران اضافه  در اين روز ش پيام سنديكا،گزار

كمپين موافقند و عيدي و سنوات را هم لحاظ شد. پس از اين جلسه پيمانكاران به كارگران اطالع دادند كه با حقوق هاي 
  بدين ترتيب اين اعتصاب با پيروزي نسبي پايان يافت.خواهند كرد. 

  شهريور ه اول شنب
شركت خودروسازي آذويكو با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان تعزيرات حكومتي استان  غارت شدگانگروهي از *

  شدند. تهران خواستار رسيدگي به مطالبات خود
بر  .كردند عنوان سال ٢ از پس ەهزار خودرو پيش خريد شد ٦به گزارش هرانا، معترضان دليل تجمع خود را عدم دريافت 

اين  ٣٦٠اساس اين گزارش، درحاليكه شركت خودروسازي آذويكو مدعي است كه توليد ندارد، اما خودروهاي ام جي
  .رسد مي فروش ەب روز قيمت ەشركت در بازار آزاد ب

كارگران شهرداري اللي در اعتراضي به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع *
ماه حق بيمه  ٦ماه حقوق معوقه و  ١١خود را عدم پرداخت اعتراضي كارگران دليل تجمع  به گزارش الف، اعتراضي زدند.

  خود عنوان كردند.
مقابل  در وزارت نفت براي اعتراض به حذف تقليل ساعت كار جانبازان حالت اشتغالايثارگران ازكارافتاده شاغل *

تقليل ساعت كار «به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان به حذف آيتم  ساختمان مركزي جديد شركت نفت اجتماع كردند.
ده است و از بابت تير ماه هم ند كه اين آيتم از حقوق مرداد ماه آنها حذف شفتگو  كرده اعتراض» جانبازان حالت اشتغال

هستند در كل » حالت اشتغال«به گفته معترضان؛ تعداد جانبازاني كه مشمول  .اند الحساب مبلغي را دريافت كرده علي
  هزار نفر است.  ٤كشور حدود 

به  ع كردند.هاي دامي مقابل سازمان جهاد كشاورزي استان تجم دامداران خراسان رضوي براي اعتراض به كمبود نهاده*
توماني  ٤٢٠٠ها است، دولت ارز  تجمع گفت: مشكل ابتدايي گاوداران نهاده گزارش فارس، يك گاودار مشهدي حاضر در

رسد و مابقي را بايد با ارز آزاد از بازار تهيه كند،  درصد به دست توليدكننده مي ٢٠تا  ١٥دهد كه  براي واردات مي
شود گاودار متضرر شود. گاودار نهاده را با قوانين دست و پاگير  يابد كه اين باعث مي مي شده افزايش بنابراين قيمت تمام

شود  پذيرد، در نتيجه باعث مي گذاري شير و گوشت دستوري انجام ميكند اما فروش و قيمت و به صورت آزاد تهيه مي
  .رمق گاودار و توليدكننده از بين برود

  وريشهر ٢ كشنبهي
روستا تجمع  نيا يدر ورود يشرق جانيآروق از توابع شهرستان ملكان در استان آذربا يروستا يش هرانا، اهالگزار به*

كننده  يدگينهاد رس چياما ه كند، يم بيرا تخر ييروستا يها جاده ،معادن نيآالت سنگ نيماشمعترضان گفتند؛  كردند.
  .وجود ندارد

 ياست، مقابل فرماندار ٢ دبلنديگاز ب شگاهيپاال مانكارانياز پ يكيكه  »مپنا«از كاركنان اخراج شده شركت  يشمار*
معترضان  به گزارش هرانا زدند. يدست به تجمع اعتراض هرستان،ش نيانشين بهبهان و سپس در مقابل دفتر مجلس 

 ياز سو يو تاكنون پاسخ ميا از كار اخراج شده يرقانونيشركت، به طور غ ني: بعداز گذشت پنج ماه از قرارداد با اندفتگ
  .مينكرد افتيمسئوالن در

دست  مهيحق ب اعتراض به عدم پرداخت حقوق و يبرا (شركت تراورس)گرمسار  – شوايپ نيكارگران راه آهن خط ورام*
راه  يفن هيخط و ابن يكارگران و كاركنان نگهدار يبه گزارش كانال رسم محل كارشان تجمع كردند. در و دهياز كار كش
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 ييشان به پرداخت نشدن مطالبات و عدم پاسخگو اعتراض يصدا شتريانعكاس هرچه ب يادامه برا كارگران در نيا ،آهن
  حركت قطار را گرفتند. يجلو لير يمسئوالن راه آهن با تجمع رو يتفاوت يمسئوالن شركت تراورس و ب

دست به تجمع  گريد ربا شاندم پرداخت مطالبات در ادامه اعتراض به ع رازيمخابرات راه دور ش عيبازنشسته صنا كارگران*
سنوات و دستمزد خود هستند كه  افتيتجمع كنندگان خواهان در ،تسنيمگزارش  به فارس زدند. يمقابل استاندار
آن و اداره شركت توسط  تيريشركت، عزل سهامدار از مد يليو دار تعط ريدرگ سو،نيبه ا شيسال پ ١٤پرداخت آن از 

كه بدون محاسبه خسارت  رازيكارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش تعدادمانده است.  فيبالتكل »عياز صنا تيحما اتيه«
  نفر است.  ١٣٠٠تومان از شركت طلبكار هستند،  ارديليم ٣٥ ه،يو تاد ريتاخ
كردند. به گزارش  تجمع و دنديشهرستان دست از كار كش نيا بار در عينحوه توزبه اعتراض  يبرا روزكوهيداران فونيكام*

حفظ  ياز رانندگان برا كيموجود هر  نيكشور بر اساس قوان يگفت: در همه جامعترض از رانندگان  يكي ما،يصدا و س
ماه است كه  كيافزود: حدود  يو كنند. افتيهمان منطقه نوبت و حواله بار در يانجمن صنف ياز سو ديبا يرينظم بارگ

هزار تومان از هر  ٥شده و با عنوان نظارت بر بارنامه ها صادر شده  مبلغ  جاديستان اشهر يهايباربر ياز سو ديجد يشركت
  كند. يم افتيراننده در

  وريشهر ٣دوشنبه 
ماه حقوق همزمان با ورود  ٢٦ افتيكارخانه و عدم در تيدر اعتراض به نامشخص بودن وضع رانيا يكنتورساز كارگران*
 يعبور او و در محدوده ورود ريدر مسمعترضان  لنا،يگزارش ا بهتجمع كردند.  ن،يزوسازمان برنامه بودجه به شهر ق سيرئ

كارخانه از  نياگر ا نكهيا انيبا ب رانيا ياز كارگران كنتورساز يكي تاالر شهر تجمع كردند. ساختمانمقابل  ن،يجاده باراج
 يم كارخانه و هم كارگران برطرف ماز مشكالت  ه ياديواگذار شود بخش ز عياز صنا تيحما اتيبه ه يبخش خصوص

  .شود
 نيا يدست به تجمع مقابل سازمان جهاد كشاورز يدولت ياياعتراض به كمبود ذرت و سو يمرغداران كرمانشاه برا*

سو  كيوارد شده از  يكه با ارز دولت ييايمثل ذرت و سو ييها كنندگان كمبود نهاده تجمعبه گزارش ايسنا،  استان زدند.
سو را از جمله  گرياز د يتومان درب مرغدار ٥٠٠هزار و  ١٠ متيعرضه مرغ زنده با ق يبازار برا مياد تنظو فشار ست

از  يكي با بحران روبرو خواهد شد. يصنعت مرغدار ت،يوضع نيمشكالت خود عنوان و اعالم كردند كه در صورت ادامه ا
ها، گفت: هم اكنون  نهاده عيبودن توز يا قهياره به سلدارد، با اش يهزار قطعه ا ٣٠ يتجمع كنندگان كه واحد مرغدار

  .رديگ يآنها قرار م اريدر اخت يتومان ٤٢٠٠ يمرغداران به نهاده با ارز دولت ازياز ن يكم يليبخش خ
شهر دست به تجمع  نيا يمقابل ساختمان شهردار ،) بوكاننهياز شهروندان ساكن منطقه پشت كلتپه (نالشك يگروه*

 منطقه، عنوان كردند. نيدر ا يعلت اجتماع خود را اعتراض به نبود گاز شهر معترضان ان،يارش موكرگز به زدند.
براي اعتراض به بالتكليفي شغلي و معيشتي دست به تجمع مقابل اين هتل در  هتل هرمز بندر عباسكارگر  ١٢٠*حدود 

و عدم ١٩كوويد  يماريب وعيش ليبه دل ٩٨فند سال ن از اسگراكار استان هرمزگان زدند. به گزارش ايلنا، اخراج جمعي از
محروم هستند.  يكاريب مهيبكارگران اين هتل هنوز هم از حق ماه  نيپس از گذشت چندو مسافر آغاز شد  رشيپذ

  معترضان گفتند: كارگراني هم كه اخراج نشده اند طي چند ماه گذشته حقوق شان پرداخت نشده است.
شهرستان فراهان دراستان فرمانداري روزه مقابل  ٧ يقطع تراض به كمبود آب شرب واع يفشك برا يروستا ياهال*

كم بوده و  تيمنبع آب روستا نسبت به جمع تيروستا ظرف يبه گفته اهالبه گزارش فرهان خبر،  دند.تجمع كر يمركز
  .ستيدهستان فشك ن ياهال يجوابگو

  شهريور ٤سه شنبه 
براي اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آن و حق بيمه مقابل  اردبيل ذوب آهن كارخانه كارگران*

 نييعدم پرداخت حقوق در زمان مقرر، پامعترض دليل تجمع شان را  كارگراناستانداري تجمع كردند. به گزارش مهر، 
  الم كردند. اعدست  نياز ا يدر موعد مقرر و مشكالت يو درخواست بازنشستگ يا مهيبودن حقوق، مشكالت ب
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  وريشهر ٦پنجشنبه 
از ابعاد آن  يابوالفضل رخ داد كه در مورد برخ يدر منطقه زردشت اهواز و در روستا ييهايريچند روز گذشته درگ در*

 يبرا يو انتظام يتيو ماموران امن يآغاز شد كه ضابطان قضائ ياز زمان يريدرگ منتشر شده است. ختلفيم يگزارشها
 تيمالك يمستضعفان ادعاغارتگر  اديبن كردن آنها از آنجا وارد عمل شدند. رونيكنان روستا و بگاه ساتسكون بيتخر

 يمنطقه كه اغلب مردم نيخانه ساكنان ا بيو تخر هيموفق شده حكم تخل يتيشكا ميروستا را دارد و با تنظ نيا ينهايزم
 فرماندار، دادستان،«: لنايگزارش ا به .رديهستند را بگ ريفق اريبس

 يبه روستا ياهواز و ماموران انتظام يشهردار ييعوامل اجرا
كه  يمستضعفان از افراد اديبن يهاينزم يريبازپس گ يابوالفضل برا

 واكنشآن را تملك كرده بودند مراجعه كردند كه با  يقانون ريغ
  »از افراد حاضر در محل مواجه شدند. يتعداد

ندارد  ياديهواز فاصله زروستا با ا نياي، وله فارس چهيدوبه گزارش 
واقع شده است. گفته  مشكيبه اند ميقد يو كنار جاده كمربند

مستضعفان از چند  ادياساس بن نيشهر قرار دارد و بر هم مياهواز در حر ديجد يليابوالفضل در طرح تفص يروستا شوديم
  به نام خود بوده است. ياراض نيثبت سند ا يدر پ شيسال پ

  
  وريشهر ٥چهارشنبه 

 ياعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق مقابل ساختمان شهردار يآباد برا منطقه دو خرم يسبز شهردار يكارگران فضا*
 يگفت: كارگران به خاطر حقوق معترضاز كارگران  يكي دند. به گزارش خبرنگاران جوان،تجمع كركالنشهر  نيا يمركز

افزود: ما چهل  يو رفع مشكل كارگران انجام دهند. يبرا يمسئوالن اقدام ديكه چند ماه پرداخت نشده تجمع كردند تا شا
 يماه حقوق سال جار ٥ است و ٩٧و  ٩٦ يكه مربوط به سالها  ميماه حقوق طلب دار ٨ يقبل مانكاريكه از پ مينفر هست

  هم پرداخت نشده است. ديجد مانكاريكارگر توسط پ ١٧٠حدود 
  

  شهريور ٦پنجشنبه 
ميرزا واقع در استان چهارمحال و بختياري، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي  بياران شهرستان خانشماري از آ*

كارگران دليل تجمع خود را  به گزارش هرانا، .خود در محوطه ساختمان فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند
 .ندماه حق بيمه خود عنوان كرد ٢ماه حقوق معوقه و  ١٠عدم دريافت 

  
  وريشهر ٨شنبه 

مجتمع كارگر شركت فني و ساختماني تهران جنوب در  ٢٠٠به گزارش عصر جنوب، براي چهارمين روز متوالي حدود *
، زيرمجموعه هلدينگ يا شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس جيخل دبلنديگاز ب شيشركت پاال يساز رهيذخ ساتيتاس

بد زيستي  طيشرا ماه حقوق و ٦عدم پرداخت براي اعتراض به  بندر ماهشهر هيديمج يدر منطقه اسكله صادراتفارس، واقع 
  ي ضمن حضور در مجتمع  از رفتن برسركارشان اجتناب كردند.كار -
  

 وريشهر ١٠دوشنبه 
آغازشده  شيعدم پرداخت حقوق مرداد ماه كه از هفته پ و يكار اعتراض به قرارداد در شابوريمخابرات ن يمانيكارگران پ*
اداره   نيا يمانيبا اشاره به اعتصاب كارگران پ شابوريمخابرات ن ريمد ،صبح توسبه گزارش  .دنديدست از كاركش ت،اس

مشكالت  ليبه دل شابوريهستند در ن تيمشغول به فعال يصورت كشور مخابرات كه به يمانيپ يروهايگفت: امروز ن
  اضر نشدند.حقوق مرداد در محل كار ح افتيامسال و عدم در يقرارداد
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  شهريور ١١سه شنبه 
براي دفاع از امنيت شغلي شان دست از كار كشيده و  اشراق زنجان يشهرك صنعت واقع در چيپارس سوئ *كارگران شركت

 ياصل ليگفت: دل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان يروابط عموم ريمد، زنجان  به گزارش عصرتجمع كردند. 
عامل شركت پارس  ريمد. نبوده است ديمربوط به حوزه تول يزنجان، مسائل چيشركت پارس سوئتحصن و تجمع كارگران 

. بخشنامه بوده كه برطرف شد كياز سو برداشت از  يناش چيگفت: تحصن و تجمع كارگران پارس سوئنيززنجان  چيسوئ
  رف شد.از كارگران را نگران ساخته بود كه با قول مساعد مسئوالن برط يبخشنامه برخ نيا

به  رودبار تجمع كردند. يمقابل ساختمان فرماندار ،يداماش در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزد يكارگران آب معدن*
 ينگيكمبود نقد ليبه دل زيمستمر ن ديتول يبرا هيمواد اول نياست كه تام ي: چندمعترض گفتند كارگران ،لنايگزارش ا

رداخت پهنوز با  ديمربوط به تول التيتسه افتيدر يبرا يفراوان از بانك مل يهايريگيپباوجود دچار نقصان شده است و 
 مهيحق ب نيچند ماه حقوق معوقه هستند و همچن يداماش دارا يكارگران آب معدنو موافقت نشده  يدرخواست التيتسه
  .پرداخت نشده است شان

اي شان براي اعتراض به واگذاري سيلوي گندم ي گندم به همراه خانواده هلويسو كارگران  كنگاور ياز اهال يجمع*
غرب،  نيگزارش فرتجمع كردند. به  در استان كرمانشاه كنگاوري مقابل فرمانداري شهرستان كنگاور به بخش خصوص

كرمانشاه و سنقر متوقف شده  يهالويس يخورده و روند واگذار ديكرمانشاه، سنقر و كنگاور همزمان كل يهالويس واگذاري
  واگذار شده است. يكنگاور به بخش خصوص يلويو تنها س

خسارت براي اعتراض به عدم اختصاص حقابه و پرداخت نشدن  اصفهان يكشاورزان دشت برخوار در شمال و شمال شرق*
معترض به خبرنگار ايرنا  از كشاورزان يكدست به تجمع مقابل استانداري در كالنشهر اصفهان زدند. ي ياز خشكسال يناش

 ي: حقآبه هاي افزودو .آنها قرار دهند اريشده كشاورزان را در اخت يداريحقآبه خر يو كشور ياستان ربطيجع ذ: مراگفت
  .به كشاورزان دشت برخوار پرداخت شود ياز خشكسال ينداده و خسارت ناش

به در اعتراض  پاكدشت نيرالمومنيمسكن شهرك ام يتعاون ياعضا*
و عدم  شاني ساخت خانه هاگرفتن مجوز  يبرا ساله ١٨ يفيبالتكل

 نيا ياصل ابانيدرخبا تجمع  مرداد ٢٦ كشنبهيروز پاسخگويي مسئوالن از 
آغاز شد و كماكان ادامه دارد. به گزارش آنا، اين استان تهران  شهرستان در

 آن احقاق حق يكه بر رو ييبا پالكاردها جاده امام رضا هيتجمع در حاش
مسئوالن هستند  ياز سو يتن پاسخبه دنبال گرف و طلبند يشان را م

 شيب .به اعتراض آنان داده نشده است ياما هنوز واكنشصورت مي گيرد، 
كه با فروش  يهزار خانواده كارگر پاكدشت ٤ يو آوارگ يسال از دربدر١٨از 

 دهيشان رس خوانو اكنون كه كارد به است گذرديشان بودند م خود و خانواده يبرا يبه دنبال سرپناه شانيي تمام دارا
ي شان م شده ماليبه حق پا افتنيراه دست  هاندارند، اعتراض و تجمع  را تن يبه مسئوالن شهرستان يديام گرياست و د

  .ننديب
به گزارش  .شدنداين نهاد  ييسازمان خواستار بازگشا نيا يدرب ورودبا تجمع جلوي  يكتابخانه مل ياز اعضا يتعداد*

 يوتكلهاپر تيبا رعا توان يو پژوهشگر هستند و به باور آنها م يمقطع دكتر انيدگان عمدتاً دانشجوتجمع كننمهر، 
ماه گذشته كتابخانه  ٦ ياست كه چرا ط نياستفاده كرد. اعتراض عمده تجمع كنندگان ا ياز امكانات كتابخانه مل يبهداشت

به ارباب رجوع ادامه  يخود ادامه داده و به خدمت رسان تيالكماكان به فع گريد يبوده اما مراكز دولت ليعمدتاً تعط يمل
  دادند؟يم
 و يو مرداد سال جار ريت ياعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهها در يآغاجار يكارگران شهردار ،يروز متوال نيدوم يبرا*

گزارش  به دند.جمع كرتدر استان خوزستان  يشهردار نيمقابل ساختمان ا و دهييدست از كاركش ٩٧چند ماه حقوق سال 
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 تيظرف گريد رديگي در محالت مورد استفاده قرار م يخانگ يزباله ها يكه جهت جمع آور زهيمكان يهاسطل ،خورنا
  و كوچه رها شده است. ابانيزباله در خ ينداشته و گاه

 وريشهر ١٢چهارشنبه 
در  يياث جاده موسوم به كمربند طالشهر در اعتراض به احد نيشهرستان مشك ستيز طيمح ياز فعاالن حام يشمار*

 ييباورند كه احداث كمربند طال نيبر ا ستيز طيمح فعاالن گزارش هرانا، به جاده دست به تجمع زدند. نياحداث ا ريمس
در شرف انقراض  واناتيبوم ح ستيبه ز يجد بسي◌ٓ ساواالن، ا هايالقييبكر و  يدامنه ها ريجبران ناپذ بيعالوه بر تخر
  آن داشتند. ياز برگزار يريدر جلوگ يسع يانتظام يروهايتجمع ن نيا انيجر در .كنديم منطقه وارد

مقابل  گريمطالبات د و مهيحق ب اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق،براي خوزستان  ييكارگران آب و فاضالب روستا*
از هفت ماه حقوق  ي،و طرح مانكاريپ يهارويگفت: ما ن به گزارش ايرنا، يكي از معترضان تجمع كردند. ياستاندار شركت و

تاكنون  ٩٧سال  بهشتيما از ارد ياجتماع نيتام مهيضمن آنكه حق ب ميطلبكار هست ييشركت آب و فاضالب روستا
  پرداخت نشده است.

  وريشهر ١٣پنجشنبه 
براي دومين روز  و هديدست از كاركش مهيحق ب اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و يبرا هيديحم يكارگران شهردار*

 ايلناتجمع به خبرنگار  در از كارگران حاضر يكي استان خوزستان تجمع كردند. شهرستان در نيا يورود دانيم درمتوالي 
و  يسخت اقتصاد طيشرا نيافزود: در ا يو .ميا نكرده افتيدر مهيكه مطالبات حقوق و ب ميكارگر هست ١٥٠گفت: حدود 

تا خرداد پرداخت شده و  نيهم تنها از فرورد مهيو حق ب ميماه طلبكار هست ١٥ م،يريگ يه مك يبا حقوق اندك ،ييكرونا
  .ستيما ن يحقوق قانون و حق ريگيپ يكس چيمانده است و ه فيقبل از آن بالتكل يماهها

ين شهرستان در ي امقابل فرماندار يدام ينهادها متيق براي اعتراض به افزايش سرسام آور نيدامپرواران جو*جمعي از 
 متيسرسام آور ق يگفت: گرانحاضر در اين تجمع از دامداران  يكاستان خراسان رضوي اجتماع كردند. به گزارش ايلنا، ي

به فعاالن صنعت  يتحمل رقابليسخت و فشار مضاعف غ يطيهست سبب شرا زين ابيكه كم يدر حال يدام ينهادها
رو به  يدام يهانهاده متيق شيدر صورت تداوم روند افزا نيجو يافزود: صنعت گاودار يو. شده است يدامپرور

  د رفت.خواه يليو تعط يورشكستگ
  شهريور ١٤آدينه 

شهر ويس براي اعتراض به واگذاري به  - جاده مسجدسليمان  ٢٠جمعي از كارگران نيروگاه رامين اهواز واقع در كيلومتر *
به گزارش عصر جنوب، معترضان علت اجتماع  شهر اهواز زدند.جمعه كالن بخش خصوصي دست به تجمع در مصلي نماز

تپه ديگري را رقم  سازي و فروش نيروگاه، هفتخصوصي«خود را اعتراض به فروش اين نيروگاه عنوان كرده و گفتند: 
  ».خواهد زد

  شهريور ١٥شنبه 
ه در شهرهاي تهران، رشت، اراك، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در سراسر كشور از جمل*

و شوش در اعتراض به عدم  آباد، الهيجان ، بوشهر، بجنورد، خرممشهد، نيشابور،  تبريز، كرج، اروميه، لرستان، كرمان، اهواز
به گزارش  شان در مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي اين شهرها دست به تجمع اعتراضي زدند. رسيدگي به مطالبات

سازي و پرداخت بدهيهاي دولت به سازمان  بازنشستگان اهم مطالبات خود را بازنگري در فرمولهاي همسانكارگر، ايران 
  تامين اجتماعي عنوان كردند.

شان  منطقه تنگ سرخ شهرستان بويراحمد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات تملك اراضي باغداران و كشاورزان*
پاسخگويي مسئوالن  طرف وزارت نيرو و شان از خواهان پرداخت مطالبات سرخ زدند وكارگاه سد تنگ  دست به تجمع در

سال از كلنگ زني اين سد مي گذرد اما به دليل  ١٠به گزارش بازار، نزديك به  استان كهگيلويه و بويراحمد شدند.
ي باغات منطقه هم پرداخت مشكالت اعتباري نه تنها به سرانجام نرسيده بلكه مطالبات مربوط به تملك و تخريب برخ

  نشده است.
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  شهريور ١٦يكشنبه 
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران، كارگران شهرداري سربند در استان خوزستان دست از كار كشيده و در مقابل ساختمان *

  .تجمع اين كارگران به علت عدم دريافت معوقات مزدي صورت گرفته است شهرداري بندر امام دست به تجمع زدند.
شركت شهرخودرو با تجمع در مقابل ساختمان فدراسيون فوتبال خواستار غارت شده شماري از خريداران و سهامداران *

شركت شهرخودرو با پول آنها باشگاه خريده  به گزارش ايلنا، به گفته شهروندان معترض؛ رسيدگي به مطالبات خود شدند.
  .شان را نمي دهد به خريداران خودرو هم خودروهاي شان را پس مي دهد و و تيمداري مي كند و نه پول

به انتقال اجباري به ، براي اعتراض زير مجموعه هلدينگ خليج فارس ،امام كارگران خدمات اجتماعي پتروشيمي بندر*
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در  جمع كردند. دست از كار كشيدند وت شركت عمليات غيرصنعتي ماهشهر،

ماه و پيگيريهاي صورت گرفته در سطح شهرستان، استان و حتي كشور، متأسفانه هيچ  ٧گفت: بعد از گذشت تجمع 
  جواب و واكنشي از سوي مسئوالن ديده نشده است.

جمعي از پرسنل حمل و نقل شركت هواپيمايي هما در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل واحد حمل و *
ماه  ٥دليل تجمع خود را عدم پرداخت  معترضان كت دست به تجمع اعتراضي زدند. به گزارش هرانا،نقل خلبانان اين شر

  حقوق معوقه خود عنوان كردند.
شماري از دوست داران محيط زيست و اهالي شهرستان شاهرود در مقابل دفتر امام جمعه اين شهرستان تجمع كردند. *

مخالفت با آغاز به كار مجدد معدن بوكسيت تاش در ارتفاعات شاهوار عنوان دليل تجمع خود را  معترضان به گزارش مهر،
  كردند.

  شهريور ١٧دوشنبه 
جمعي از كارگران بازنشسته صنعت نفت كشور براي اعتراض به روند تصويب شيوه نامه صندوق بازنشستگي و حضور *

اين تجمع كه پيش از اين نيز  به گزارش مهر، .زدند تهران غيرنفتيها در اين صندوق دست به تجمع مقابل وزارت نفت در
برگزار شده بود به دليل اعتراض بازنشستگان به نوع روند تصويب شيوه نامه صندوق بازنشستگي صنعت، حضور وزير 
اقتصاد دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين صندوق به عنوان اعضاي غيرنفتي صندوق و همچنين برخي 

 .صورت گرفت مك معيشتي آنهاكسورات ك
 شان، براي دومين روز متوالي به گزارش عصر جنوب، كارگران شهرداري ماهشهر براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات*

اجراي طرح طبقه معترض كارگران  دست از كاركشيده و مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان خوزستان اجتماع كردند.
صوب شده توسط اداره كار را خواستارند. آنها مي گويند؛ با دستور اداره كار، اين طرح آغاز و به بندي مشاغل و مزاياي م

  باره از سوي شهرداري متوقف شده است. يك
شرايط بد  اعتراض به عدم پرداخت حقوق و براي دومين روز متوالي، كارگران كارخانه تراورس راه آهن  آنديمشك در*

ارش كانال تلگرام كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن، كارگران كارخانه به گز دند.اعتصاب كركاري 
  .ماه حقوق نگرفته اند ٣تراورس انديمشك تا ارديبهشت ماه حقوق گرفته اند و تقريبا 

ضوي، استان كشور ازجمله خراسان شمالي، خراسان ر ١٥كارگزاران مخابرات روستايي از *براي دومين روز متوالي 
به تجمع كردند. مقابل مجلس آمدند و خراسان جنوبي، قزوين، گيالن، همدان، خوزستان، لرستان و  هرمزگان به تهران 

كارگران مخابرات خواستار پايان  ايم اما هنوز تبعيض وجود دارد. گزارش ايلنا، تجمع كنندگان گفتند: قرارداد دائم شده
 ٢٥با وجود سابقه باالي  اين كاراگرني رابطه حقوقي مبتني بر قرارداد هستند. اكثر آميز با آنها و برقرار برخورد تبعيض

 كنند. ساله كاري، هنوز حقوق كف قانون كار را دريافت مي
مشمول قانون مشاغل  اعتراض به سطح نازل حقوق، دربراي دومين بار درفصل تابستان سال جاري، آتش نشانان اصفهان *

به گزارش  كردند. تجمعشهر اصفهان فرمايشي عدم تبديل وضعيت مقابل ساختمان شوراي  ونشدن  سخت و زيان آور
 اننشانان از سالها قبل نسبت به ميزان حقوق دريافتي و پايين بودن حقوق خود اعتراض دارند و تعدادي از آن آتشفارس، 

  .يت هستندسال است كه به صورت شركتي استخدام شدند و خواستار تبديل وضع ٩نيز حدود 
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به گزارش ميزان، تعدادي از اهالي بولينگ و بيليارد كشور در اعتراض به مشكالت مديريتي اين فدراسيون، مقابل وزارت *
  معترضان خواستار ورود وزارت ورزش به مشكالت مديريتي در اين فدراسيون شدند. ورزش و جوانان تجمع كردند.

  شهريور ١٨سه شنبه 
منظور جلوگيري از تخريبهاي گسترده معدن بوكسيت زيست و اهالي شهرستان شاهرود، به محيط شماري از دوستداران *

به گزارش  .تاش در شاهوار، مقابل دفتر امام جمعه اين شهر دست به تجمع زده و خواستار تعطيلي كامل اين معدن شدند
نوعي نجات شاهرود توصيف  شاهوار را به حاضران در اين تجمع اعتراضي با در دست داشتن پالكاردهايي، نجات فارس،

 .كرده و پايان دادن به فعاليتهاي معدني در اين منطقه را الزم و ضروري دانستند
انعقاد  اخذ سفته، اي كارگران، اعتراض به اخراج سليقه سازي تبريز در كارگران كارخانه كمپروسوربه گزارش ايلنا، *

براي دفاع از امنيت شغلي دست به تجمع دراين واحد توليدي واقع در شهرك  ق وماه حقو ٢عدم پرداخت  قرارداد سفيد و
  صنعتي غراملك تبريز زدند.

  شهريور ١٩چهارشنبه 
فاضالب آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه  دست از كار كشيده و مقابل  كارگران شركت آب و*

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت: از ابتداي سال جاري  كردند. اداره امور آبفا اين شهرستان اجتماع
تاكنون حق بيمه كارگران آبفاي شهري آبادان به تامين اجتماعي واريز نشده ضمن اينكه بخشي از حقوق سه ماهه اول و 

  سه ماه دوم سال جاري نيز هنوز پرداخت نشده است.
حق بيمه دست به تجمع مقابل فرمانداري  ماه حقوق و ٧ي اعتراض به عدم پرداخت كارگران شهرداري سوسنگرد برا*

ماه  ٧به گزارش عصر جنوب، اين كارگران با اشاره به عدم دريافت  استان خوزستان زدند. شهرستان دشت آزادگان در
ورم سرسام آور، خانواده هاي ويژه با وجود گسترش اپيدمي كرونا و ته حقوق معوقه خود عنوان كردند؛ در شرايط كنوني ب
  آنان در شرايط اقتصادي نگران كننده اي قرار دارند.

 دست از كار به گزارش عصر جنوب، كاركنان دانشگاه چمران اهواز براي  اعتراض به كاهش حقوق و افزايش ساعت كار*
  كشيدند و در محوطه دانشگاه تجمع كردند.

شان براي ساختن سد تنگ سرخ  به عدم پرداخت مطالبات تملك اراضي شان ادامه اعتراض جمعي از اهالي بويراحمد در*
به گزارش فارس، باغداران و  عدم گاز رساني دست به تجمع مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد در ياسوج زدند. و

شان  به مطالباتالن ئوكشاورزان تنگ سرخ بويراحمد با اعتراض به وضعيت كنوني و سردرگمي خود، خواستار توجه مس
  شدند. ١٣٩٠زني سد تنگ سرخ در سال  پس از كلنگ

جمعي از اهالي روستاهاي چقا نرگس بخش ماهيدشت براي اعتراض به نداشتن آب شرب دست به تجمع مقابل *
از توابع  »دو چقا درويش، جوره، چقا نقدلي و چقا كبود«يكي از اهالي روستاهاي به گزارش مهر،  استانداري كرمانشاه زدند.

 ٩٣وي اضافه كرد: سال  سال است كه چهار روستاي ما مشكل آب آشاميدني دارد.١٥گفت: حدود   »چقا نرگس«دهستان 
فرمانداري تجمع كرديم و از فرماندار و نمايندگان وقت هم درخواست پيگيري كرديم اما متأسفانه پس از گذشت مقابل 

  از مسئوالن اقدامي جهت رفع اين موضوع انجام ندادند.  حدود يك هفته از برگزاري اين تجمع، هيچكدام
نحوه توزيع نهاده هاي دامي دست به تجمع مقابل استانداري يزد  گراني و جمعي از دامداران يزد براي اعتراض به كمبود،*

فت: مراجعه گ ٢٠به گزارش صدا و سيما، مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد در گفتگو با خبر  زدند.
  ها و احتساب قيمت گوشت است. دليل اعتراض به تشكل دامداران در نحوه توزيع نهادهه دامداران به استانداري ب

  شهريور ٢٠پنجشنبه 
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، گروهي از مردم دهستان چاه ريگان در اعتراض به صدور مجوز شروع به كار معدن *

تخريب محيط زيست و آب شرب، تهديد حيات وحش و  تمان فرمانداري كهنوج دست به تجمع زدند.سيليس مقابل ساخ
  معضالت تاسيس اين معدن در منطقه چاه ريگان است.اثرات زيست محيطي بر مردم از جمله مشكالت و 
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عدم پرداخت  و اعتراض به نداشتن امنيت شغليبراي كارگران شركت پارس سوئيچ زنجان سه روزه تجمع  اعتصاب و*
به گزارش فارس، مدير روابط كار اداره كل تعاون، كار و  شان خاتمه يافت. مطالبات پس از دست يابي به بخشي از مطالبات

درصد پاداش افزايش توليد  ٨٠هاي كارگران گفت: قرار شده است  رفاه اجتماعي استان زنجان با اشاره به برخي از خواسته
  ينكه براي مبلغ پاداش افزايش توليد نيز بيمه واريز شود.پرداخت شود، به اضافه ا

به گزارش  در اين روستا دست به تجمع زدند. ،جلگه نيشابوربخش ميان  ،آباد جنگلگروهي از كشاورزان روستاي حسين *
استان  ه است.ايرنا، تجمع اين شهروندان به دليل عدم اجازه استفاده از چاه آبِ موقوفه آستانِ قدس رضوي، صورت گرفت

چاه آبي را كه در اين روستا وجود دارد به شخص ديگري اجاره داده و با اين كه اهالي روستا اعالم كرده اند قدس رضوي 
  .كند كنند ولي از اجاره دادن آن به اهالي امتناع مي كه حق اجاره آن را حتي جلوتر پرداخت مي

  
  شهريور ٢١ آدينه

وستاي فاقلو (فاققيلي) شهرستان تكاب (تيكان تپه) در اعتراض به تخريب محيط زيست ن محيط زيست و اهالي رفعاال*
روستاييان معتقدند استخراج سنگ در اين منطقه، به گزارش بيرليك، منطقه توسط معدنكاران، تجمع اعتراضي برپا كردند. 

ستخراج از اين معدن سبب نابودي اراضي غيرقانوني است و مجوز آن با استفاده از رانت صادر شده است. آنها مي گويند ا
كشاورزي روستاييان، تخريب آثار تاريخي و محيط زيست منطقه و خشك شدن منابع آبي و چشمه هاي اطراف خواهد 

  شد.
  شهريور ٢٢شنبه 

به گزارش آذرباخيش، گروهي از كارگران شهرداري شهرستان خوي مقابل ساختمان خدمات شهري شهرداري اين *
  كارگران معترض دليل تجمع خود را اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود عنوان كردند. تجمع كردند.شهرستان 

مطالبات  حق بيمه و ادامه اعتراض شان به عدم پرداخت ماهها حقوق، كارگران شاغل و بازنشسته شهرداري آبادان در*
گزارش ايلنا، تجمع كنندگان گفتند: عليرغم وعده  دند. بهتجمع كرمقابل ساختمان مركزي شهرداري اين شهرستان  ديگر

مسئوالن شهرداري آبادان مبني بر پرداخت حقوق و حق سنوات كارگران و بازنشستگان اين شهرداري در پايان هر ماه، 
  نفر از كارگران بازنشسته پرداخت نشده است. ٢٠٠ماه مطالبات و حق سنوات  ٢تاكنون 

حق  ماه حقوق و ٧اعتراض به عدم پرداخت  دروز، كارگران شهرداري دشت آزادگان براي دومين ر، به گزارش رهياب*
   مقابل فرمانداري دشت آزادگان در استان خوزستان تجمع كردند. بيمه  از رفتن بر سر كار خودداري كردند و

تفاوتي  ليفي شغلي و بيدادگستري استان قزوين به بالتكبيكارگران كارخانه كنتورسازي ايران با تجمع مقابل ساختمان *
اعتراض به جذب نيروي  ،دليل اين تجمع، ايلنا به گزارش خواهان خلع يد از مالك شركت شدند. و اعتراض كردهمسئوالن 

تفاوتي مسئوالن به رغم مصوبات متعدد در رابطه با تعيين تكليف مديريت شركت و خلع يد وي و بسته  جديد شركت و بي
ت اين واحد توليدي همچنان در اختيار فردي است كه با وجود حضور در زندان، همچنان با مالكي ماندن شركت است.

  امكانات وِيژه از داخل زندان اين واحد را مديريت مي كند.
تعدادي از مالكان مسكن مهر شهرستان سبزوار مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازي اين شهرستان تجمع كردند. به *

شان هستند،  سال است منتظر تحويل منازل ١٠سبزوار كه حدود  D82مالكان مسكن مهر بلوك  گزارش سبزوار نيوز،
ن اين اداره سعي داشتند با دخالت نيروي انتظامي، مردم را از اعالم مسئوال خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.

  كنند. اعتراض خود منصرف كرده و خود نيز از رو در رو شدن با مالكان معترض فرار
پيش از شيوع كرونا خودروهاي ايراني كاالها و سوخت را تا  روز پايان گرفت. ٣باشماق پس از  اعتصاب رانندگان مرز*

خاطر محدوديتهاي ايجاد شده كاالها در ه كردند اما بعد از شيوع كرونا و ب مقصد مورد نظر در داخل خاك عراق حمل مي
  كردند. از آن به بعد خودروهاي عراقي آن را تا مقصد مورد نظر حمل مي شد و محوطه مرز و نقطه صفر جابجا مي
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  شهريور ٢٣يكشنبه 
براي اعتراض به محروميت ثبت نام در فروش محصوالت ايران خودرو دست به تجمع  جمعي از متقاضيان خريد خودرو*

م كردند كه در مراجعه به سايت پيش متقاضيان اعال به گزارش سايت طال، مقابل ساختمان وزارت صنعت درتهران زدند.
فروش محصوالت ايران خودرو، امكان ثبت نام ندارند و اين در شرايطي است كه در هيچكدام از فروش فوق العاده يا پيش 

  فروشهاي قبلي اين شركت برنده قرعه كشي نبوده اند.
مزدي خود در مقابل ساختمان اين  كارگران خدماتي شهرداري شهرستان هويزه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات*

ماه حقوق  ٤كارگران دليل تجمع خود را عدم پرداخت  شهرداري تجمع كردند. به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،
  معوقه عنوان كردند.

  شهريور ٢٤دوشنبه 
اي واقع در  آب منطقهجمعي از كشاورزان شرق اصفهان براي اعتراض به عدم تامين حقابه دست به تجمع  مقابل شركت *

رود براي آبياري دوره كشت تابستانه و تامين حقابه خود تا  خواهان ادامه جريان آب زاينده ضلع جنوبي پل خواجو زدند و
كشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان از جمله زيار، ورزنه، اژيه، كرارج، براآن شمالي و  به كزارش ايرنا، مهر شدند. ١٥

هزار نفر و شهرستانهاي غربي شامل نجف آباد، فالورجان، خميني شهر،  ٣٠٠ي و خوراسگان با جمعيتي بالغ بر براآن جنوب
لنجان و مباركه، در سالهاي اخير در چند نوبت با برپايي تجمع اعتراضي در نقاط مختلف استان اصفهان، رسيدگي به 

 سازي اين رودخانه را مطالبه كردند. وضعيت حقابه خود از زاينده رود، حل مشكالت معيشتي و جاري
يكي از نانوايان  به گزارش ايلنا، به قيمت نان دست به تجمع مقابل استانداري زدند. اعتراض جمعي از نانوايان يزد براي*

اين درحاليست  وتجمع كننده گفت: چهار سال است با ثابت ماندن قيمت نان در يزد، درآمد صنف نانوا دچار انجماد شده 
  است. آور افزايش يافته هاي زندگي سرسام ه در همين مدت، همه هزينهك
  

  شهريور ٢٥شنبه سه 
شان و همچنن  روز متوالي در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهاي سومينآمپول ساوه، براي  كارگران كارخانه پارس*

به گزارش ايران كارگر،  جمع كردند.واگذاري كارخانه به بخش خصوصي، دست از كار كشيده و در محوطه كار خود، ت
كارگران اين شركت با سر دادن شعارهايي خواستار جلوگيري از 
اجراي تصميم مديريت شركت مبني بر واگذاري كارخانه به بخش 

  خصوصي فاقد اهليت صنعتي و ناكارآمد شدند.
 كارگران شهرداري كوت عبداهللا در متوالي روز *براي دهمين

خت حقوق از جمع آوري زباله ها ازسطح اين اعتراض به عدم پردا
 به گزارش تسنيم،كردند. استان خوزستان خودداري  شهر در

شده و تالشهايش با همكاري فرمانداري شهرستان كارون منجر نشهردار كوت عبداهللا موفق به شكستن اعتصاب كارگران 
  حل مشكل جمع آوري زباله ها از سطح شهر شده است.

  شهريور ٢٦ چهارشنبه
خرداد اين شهر  ١٥گروهي از رانندگان تاكسي شهر كاشان در اعتراض به گراني قطعات و پايين بودن كرايه، در ميدان *

 »از ياد رفته«رانندگان معترض با در دست داشتن پالكاردي تحت عنوان  دست به تجمع اعتراضي زدند. به گزارش هرانا،
  كردند.اعتراض به بي توجهي مسئوالن 

جمعي از اهالي سرقنات ايذه براي اعتراض به وضعيت نامناسب بهداشتي منطقه و بي خيالي مسئوالن  براي چندمين بار،*
به گزارش ايلنا، يكي از تجمع كنندگان گفت:  ذيربط دست به تجمع مقابل شهرداري اين شهر دراستان خوزستان زدند.

ه مناطق پرجمعيتي مثل سرقنات در محاسبات عمراني شهر، مردم اين باتوجه به فقر امكانات و عدم توجه شهرداري شهر ب
  منطقه براي چندمين بار متوالي دست به اعتراض زدند.
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زاهدان براي اعتراض به عدم توزيع كپسول گاز دست به مسدود كردن يكي از خيابانهاي اين شهر در  شهروندانجمعي از *
ترش، فقدان شبكه گازرساني و كمبود كپسول گاز موجب نارضايتي و به گزارش گس استان سيستان و بلوچستان زدند.

  اعتراض اهالي اين منطقه شده است.
  شهريور ٢٧پنج شنبه 

به گزارش فارس، همزمان با سفر معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور به دهدشت، جمعي از *
يراحمد با تجمع و امضاي طومار به وضعيت استخدامي وسطح نازل كارگران شهرداري اين شهر در استان كهگيلويه و بو

  .كاركنان شهرداري دهدشت خواستار ثبت احكام كارگزيني خود هستند حقوق شان اعتراض كردند.
براي اعتراض به نداشتن اجازه تردد به  رمنديهجمعي از كشورزان *

يتي مرزي دست به ي مرز به دنبال  احداث ديوار امندر آنسو شان مزارع
و  ستانيسامام جمعه اين شهرستان در استان  تجمع مقابل دفتر

شان  مزارعمرز و اجازه تردد به  ييخواستار بازگشازدند و  بلوچستان
گفتند:  رمنديشهرستان ه كشاورزان، دايبه گزارش اوشبه گزارش  شدند.

ا ارگانه گريو د ييقضا ،يمختلف نظام يرفع مشكل به ارگانها يبرا
  .صورت نگرفته است ياقدام چيمراجعه كرده اما ه

  
  شهريور ٢٨آدينه 

اهالي شهر شيبان واقع در استان خوزستان، در محل برگزاري نماز جمعه اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند. به *
ات رانندگي و گفتند كه وضعيت غير استاندارد جاده هاي شهر شيبان باعث وقوع تصادفمعترض شهروندان  گزارش عصرما،

همچنين عدم انتخاب مكان صحيح براي احداث پل طي سالهاي گذشته، عدم  جان باختن اهالي اين شهر شده است.
نگهداري آسفالت، تقويت پايش زيرساختها و نبود عالئم و ميل گارديل از جمله مسائلي است كه موجب شده پل روگذر 

  تبديل شود.جاي تسهيل تردد، به قتلگاه شهروندان ه شيبان ب
  شهريور ٢٩شنبه 

اين  قالبي مقابل ساختمان شهرداري و شوراي كارگران سايت مديريت پسماند شهر اهواز، با برگزاري تجمع اعتراضي*
 ١٢٠سايت دفن زباله اهواز به نام صفيره حدود  به گزارش ايرنا، .شهر، خواستار رسيدگي به مطالبات مزدي خود شدند

دهند؛ زناني كه هر روز از نقاط ه دارد كه تعداد زيادي از آنها را زنان سرپرست خانوار تشكيل ميكارگر براي تفكيك زبال
شان به  هاي شهر درآمدي براي گذران زندگي رسانند تا با تفكيك بخشي از زبالهمختلف شهر خود را به اين سايت مي

 .دست آورند
مقابل  لي دست از كار كشيده و با به صف كردن خودروهاي شاني شغفيبه بالتكلبراي اعتراض  وانيمر ٨رانندگان كد *

ماه  ٥بعد از  گفتند؛ ،رانندگان نيااجتماع كردند. به گزارش ايلنا،  و حومه وانيحمل و نقل بار و مسافر مر تيريسازمان مد
 به مسافر جا رهايمس نيهم، كه در ٨ ركديغ يرانندگان ،يرانيتومان از هر راننده توسط تاكس ونيليم ١٥ افتيو با وجود در

، معترض گفته رانندگان به .دهند يو به آنها اجازه كار نم ورزند يم يخوددار هاشناختن آن تياز به رسم كنند، يجا م
  .قرار گرفتند يكار اما مورد اهانت و كتك ،مورد نظر حاضر شدند يرهايدر مس يرانيچند بار به اصرار تاكس

اريهاي شهر كرمان با تجمع در استانداري كرمان، خواستار كاهش قيمت نهاده هاي دامي و دامداران و صاحبان گاود*
به گزارش ايلنا، نمايندگان دامداران به قيمت پايين شير توليدي د. هزينه هاي جانبي توليد لبنيات در دامداريها شدن

 .جهت بهبود وضعيت شغلي خود هستنداعتراض داشته و خواستار حمايت مسئوالن استان، به ويژه استاندار كرمان، 
به گزارش خورنا، كارگران شهرداري شهرستان آغاجاري در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خود، مقابل *

 .ماه حقوق معوقه طلب دارند ٣ معترض كارگران .شهرداري دست به تجمع اعتراضي زدند
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براي هيجدهمين شغلي  اي اعتراض به بالتكليفي معيشتي وكارگران مجموعه فرهنگي، ورزشي برق منطقه اي كرمان بر*
 ، يكي از كارگران حاضر دركُبنا نيوزبه گزارش  دند.تجمع كرمقابل ساختمان اداري برق منطقه اي كرمان روز متوالي 

ابقه سال س ١٠تجمع گفت: همه افرادي كه امروز مقابل ساختمان اداري برق منطقه اي كرمان تجمع كرده اند، بيش از 
وي افزود: پيش از اين مجموعه فرهنگي، ورزشي اداره  .سال سابقه كار دارند ٣٠كار دارند حتي برخي از آنها نزديك به 

برق تحت نظر برق منطقه اي قرار داشت و حقوق و مزاياي ما را پرداخت مي كرد اما پس از مدتي به بخش خصوصي 
افزودند: در قرارداد نيروهاي اركان ثالث شركت نفت، موضوعي به عنوان  آنها .واگذار شده و به صورت خودگردان اداره شد

 ست.نيروهاي كار ساعتي تعريف نشده است و ساختار براي مربيان حقوق تمام وقت ديده شده ولي ساعتي پرداخت شده ا
  

  شهريور ٣٠يكشنبه 
 ه طرح طبقه بندي مشاغل دست به تجمعبراي اعتراض به اجراي سر و دم بريد آبادان شگاهيپاال يمانكاريكارگران پ*

، »نقل حمل و« يكارگران واحدهازدند. به گزارش ايلنا، كارگران تجمع كننده گفتند:  شگاهيپاال يمقابل دفتر مركز
مشاغل  يبند طرح طبقه ياجرا هيآبادان به رو شگاهيپاال يمانكارياز كارگران پ گريد يو شمار» طناب بند«، »بند جياست«

  دارند.اض خود اعتر
 ياتيو عمل يآبادان را به دو دسته ستاد شگاهيمشاغل؛ كارگران پاال يبند طرح طبقه نيدر اكارگران معترض اضافه كردند: 

حال  نيدر ع رديالعاده شغل تعلق گ فوق يايدرصد مزا ٩٠طرح  نيدر ا ياتياند كه قرار شده به كارگران عمل كرده ميتقس
  .اند شغل) در نظر گرفته العادهفوقدرصد (٧٠ زين بانيو پشت يكارگران ستاد يبرا
 مهيماه حق ب ٤ماه حقوق و  ٢عدم پرداخت  كارخانه و يديتول تياعتراض به توقف فعال داماش در يكارگران آب معدن*

 ٤٠ تا ٣٠به  كيگفتند: نزد ايلنا به گزارشبرپا كردند.  مراكز قدرت در شهرستان رودبار در محل كارشان و يتجمعات
شركت  دو ماه حقوق معوقه طلبكارند. يكارند كه در سال جار مشغول ديداماش در بخش تول يكارگر در كارخانه آب معدن

در حال حاضر كه فصل تابستان است، كارگران ت و اس يگروه مل نگيداماش در حال حاضر متعلق به هلد يآب معدن
سال را داشتند اما كارفرما به صورت مشخص با آغاز فصل گرما  يهاماه ريبه نسبت سا يآب معدن ديتول شيانتظار افزا

  انجام دادن ندارند. يبرا يكارخانه را متوقف كرده و كارگران كار يديتول تيفعال
  شهريور ٣١دوشنبه 

 كارگران كارخانه قند شهرستان تربت جام در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود در مقابل اداره تعاون، كار و*
اضافه كار  ١٣٩٧به گزارش ايلنا، نماينده كارگران در اين خصوص گفت: از سال  .رفاه اجتماعي اين شهرستان تجمع كردند

قند تربت جام از سوي كارفرما  حقوق كارگران كارخانه ١٣٩٩و از ابتداي سال  ١٣٩٨و بيمه تامين اجتماعي از شهريور 
 ت.پرداخت نشده اس

طرح  قيدق يعدم اجرا كارگران معدن زغال سنگ سوادكوه در اعتراض به سطح نازل حقوق، ،يروز متوال نيدوم يبرا*
 شهرستان در نيا يو مقابل فرماندار دهيدست از كار كش، كار يبهداشت و يمنينامناسب ا طيشرا مشاغل و يبند طبقه

در  يمنيا زاتيتجه ليتكم يواحد معدن نيبه علت حوادث كار در اكارگر آنالين، گزارش  هب استان مازندران تجمع كردند.
ي ها و بهداشت كار و نظارت بارزسان ادارات كار منطقه از جمله خواسته يحفاظت فن تهيكم قيمعدن و نظارت دق

 است.معترضان 
  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 

براي  زياران) آبيك و هشتگرد، كردان، رج،قزوين (ك -و تجمع كارگران راه آهن خط كرج  اعتصاب :شنبه اول شهريور
  .حق بيمه موقع حقوق و بهاعتراض به عدم پرداخت 

 يآب شرب در ماهها ياهواز با اعتراض نسبت به قطع يكيدر نزد »دب حردان« يروستا ياهال: وريشهر٣ هدوشنب
 نيقزو ياو نقل جاده و حمل  يراهدار يتجمع كارگرن اخراج /آب به روستا شدند. يگذشته، خواستار ارسال تانكرها

  .نيبه قزو همزمان با سفر نوبخت
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عدم  ليشهروندان به دل نيتجمع ا .هتل نيا يكاركنان هتل الله تهران مقابل درب ورودتجمع : وريشهر ٤سه شنبه 
به  كارگران بازنشسته تامين اجتماعي خوزستان براي اعتراض /ماهه صورت گرفته است. نيچند يپرداخت معوقات مزد

تجمع  واقع در گلستان فلكه كارگراهواز   ٥شعبه  ياجتماع نيتامي مقابل ساختمان عدم همسان ساز سطح نازل حقوق و
  كردند. 

و عدم  يآهن به بخش خصوص راه ياعتراض به واگذار يبرا جانيراه آهن آذربا يكارگران رسم: وريشهر ٦پنجشنبه 
اعتراض به ادامه  يكارگران سد شفارود برا /برگزار كردند. يجمع اعتراضآهن ت شان برابر ساختمان راه پرداخت حقوق

  دست به تجمع زدند. يشتيمع و يشغل يفيبالتكل
  ي.روز متوال نيدوم يبرا بندر امام يشهردار يتجمع كارگران شركت اعتصاب و: وريشهر ١١شنبه  سه

اعتراض به افزايش بيش از حد براي سنندج  گروهي از رانندگان تاكسي خط حسن آباد شهرستان: شهريور ١٥شنبه 
  تاكسيهاي اين ايستگاه از سوي سازمان تاكسيراني، دست به اعتصاب و تجمع زدند.

 ١٢اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي  براياستان خوزستان در تجمع كارگران شهرداري اللي : شهريور ١٧دوشنبه 
  ع زدند.مقابل ساختمان شهرداري دست به تجمخود ماهه 

مقابل در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان كارگران كشتارگاه ماكيان شهرستان شوش، : شهريور ١٩چهارشنبه 
  اين كارگران روز گذشته نيز مقابل دفتر امام جمعه تجمع كرده بودند.تجمع كردند. فرمانداري اين شهرستان 

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  برايمنطقه آزاد ارس در كارگران شركت نساجي جلفاكاران : شهريور ٢٠پنجشنبه 
  اين واحد صنفي تجمع كردند. مقابلمزدي 
كمبود نهاده هاي دامي دست به تجمع مقابل   دامداران استان فارس براي اعتراض به قيمت و: شهريور ٢٢شنبه 

  ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت اين استان دركالنشهر شيراز زدند.
كاري غيرقانوني  اعتراض به جنگلبراي جمعي از مالكان زمينهاي كوه سياه شهرستان رباط كريم : شهريور ٢٣ يكشنبه

از عوامل توزيع مرغ شهرستان شوش تعدادي  /مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند.، در زمينهاي خود
پرسنل ميراث فرهنگي شهرستان نيشابور ./ تان تجمع كردندنبود مرغ در بازار مقابل فرمانداري اين شهرسبراي اعتراض به 

  در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خود در مقابل اداره ميراث فرهنگي و گردشگري اين شهرستان تجمع كردند.
 شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي كرمانشاه در اعتراض به عدم رسيدگي: شهريور ٢٥سه شنبه 
گروهي از بازنشستگان و  /شان در مقابل ساختمان كانون بازنشستگان اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند. به مطالبات

شان در مقابل ساختمان سازمان تامين  مستمري بگيران تامين اجتماعي اهواز در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
  اجتماعي اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند.

كارگران شهرداري اللي در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل ساختمان اين : شهريور ٢٦ شنبهچهار
ماه حقوق معوقه خود  ١٢كارگران معترض دليل تجمع خود را عدم پرداخت  شهرداري دست به تجمع اعتراضي زدند.

بازيها هالل احمر در امر ز در اعتراض به باند براي چندمين روتعدادي از داوطلبان جمعيت هالل احمر  /عنوان كردند.
  مقابل مجلس تجمع كردند.، استخدامهاي فاميلي و أموال مردمها متخصص و هدر دادن استخدام، عدم به كار گيري نيرو

اراضي كشاورزي سيستان و بلوچستان (شركت سازه  هزار هكتار ٤٦ كارگران طرح انتقال آب به: شهريور ٢٧پنجشنبه 
  دست به تجمع مقابل دفتر كارگاه زدند. ٩٩ماه حقوق و عيدي سال  ٦ابل) براي اعتراض به عدم پرداخت كوير ز

و نداشتن درآمد جهت  يكاريدر شهر بناب در اعتراض به ب كاريو ب يكارگران فصل يتجمع اعتراض: شهريور ٢٨آدينه 
  .يبلوار مطهر ريدر مس شتيمع

از  .ايرانا با تجمع مقابل اين شركت خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند سهامداران شركت كاشي: شهريور ٢٩شنبه 
 .جمله مطالبات اين شهروندان بازپسگيري سرمايه خود، عنوان شده است
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  اُروپا: ماده انفجاری محبوب حزب هللا از "اُم القُری" می آيد
    منصور امان

 شهريور ١فراسوي خبر... شنبه 
ر بيروت به گردن مُقوايي حسن نصراهللا، سركرده باند نيابتي حزب اهللا، افكندند، در حال تنگ طنابي كه تظاهركنندگان د

تر شدن است. آنها با اين اقدام نمادين به رابطه اين گروه جنگ ساالر با انفجاري كه بيروت را به ويرانه بدل ساخت، اشاره 
  دست آورده اند، زير سووظن آنها خط تاييد كشيده. داشتند. اكنون شواهد تازه اي كه سازمانهاي اطالعاتي غرب به

در گُزارشي كه بي درنگ بازتاب بين المللي يافت، از خريد دستكم چهار محموله نيترات آمونيم  "دي ولت"روزنامه آلماني 
تشكيل  تُن را ٧٠٠توسط حزب اهللا خبر داد. اين منبع به وزن و ميزان سه محموله اشاره كرده كه در مجموع نزديك به 

مي دهد. گزارش ياد شده نقش مُستقيم رژيم ج.ا در مُعامله و انتقال اين مواد را آشكار كرده و در اين رابطه از واحد 
به عُنوان عامل نام برده است. جالب اينجاست كه تحرُك تروريستي و  "سپاه قُدس"تروريسم برون مرزي ج.ا موسوم به 

ي اطالعاتي غرب يك كتاب گشوده بوده و در گزارش دي ولت مي توان نام و پنهاني ج.ا و حزب اهللا براي سازمانها
مُشخصات افراد دخيل، رابطهاي حزب اهللا و سپاه ُقدس، مبلغ پرداخت شده، تاريخ و مسير ارسال، شركتهاي حمل ونقل 

  كننده و جُز آن را مُشاهده كرد.
ه زماني صورت گرفته كه كشتي مشكوك اوكرايني با نزديك به به گفته همين منابع، خريد و انبار مواد مزبور در همان دور

هزار تُن نيترات آمونيم در بندر بيروت لنگر انداخته بوده است. اين همزماني با توجه به اينكه حزب اهللا در آن تاريخ  ٣
  فعاالنه مشغول به دست آوردن و ذخيره اين مواد بوده، تصادُفي به نظر نمي رسد.

ذخيره سازي اين ماده شيميايي از سوي باند نيابتي نيز بر كسي پوشيده نمانده. نيترات آمونيم ماده در اين ميان علت 
انفجاري محبوب اين گروه بُنيادگراي شيعي است كه در بسياري از حمالت تروريستي خود آن را به كار برده است. اشتياق 

تيار داشتن ابزارهاي قوي براي عمليات كه با اين حال به سادگي حزب اهللا به انبار كردن نيترات آمونيم از نياز آن به در اخ
قابل تهيه هم باشد، سرچشمه مي گيرد. به جز انبار بيروت، تاكنون سه انبار ديگر حزب اهللا با دهها تن نيترات آمونيم در 

    انگليس، قبرس و آلمان كشف شده است.
افكند. حزب اهللا اگر تا پيش از اين در كنار دولت مترسك لُبنان  اطالعات تازه، پرتو جديدي بر پرونده انفجار بيروت مي

فقط يكي از مُتهمان به حساب مي آمد، اينك در رديف مُتهم اصلي قرار گرفته است. همزمان نقش مُخرب كارفرمايان 
به خيابان آمده اند تا  حزب اهللا در اين رويداد به گونه وِيژه برجسته شده است. اين واقعيت به مردُم لُبنان و به آنها كه

دستگاه فاسد حاكم را با رژيمي دموكراتيك، مُستقل و فارغ از تقسيمات طايفه اي و فرقه اي جايگُزين كنند توضيح مي 
  دهد كه بدون قطع دست مُداخله گر حاكمان ج.ا و سُتون پنجُم آن در جامعه و سياست لُبنان، اين امر مُمكن نيست.

يز تسليحاتي حزب اهللا دُرُست در همان هنگامي كه كشورهاي اُروپايي در شوراي امنيت سازمان از سوي ديگر، افشاي تجه
ملل در عمل مانع تمديد تحريم تسليحاتي رژيم مُالها شدند، دليل به روزي براي مُضر و تنش زا بودن اين رويكرد ارايه 

يسم دولتي را باز و آن را پروار مي كند. بهاي اين كرده است. اُروپا به بهانه ثبات منطقه و كاهش درگيريها، دست ترور
سياست ارزان را مردُم منطقه بُحراني خاورميانه به گونه گزاف مي پردازند. براي ثبت و واكُنش بدان نيازي به مُطالعه اسناد 

         سازمانهاي اطالعاتي نيست، فقط كافيست به ايران، عراق، يمن، لُبنان و غزه نگريسته شود.
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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  شکست سکوت قربانيان تجاوز
  زينت ميرهاشمي

 شهريور ٩فراسوي خبر ... يكشنبه  
طي روزهاي اخير موضوع تجاوز به زنان توسط تعدادي از قربانيان از خلوت خانه ها به سطح آمده است و در فضاي مجازي 

تابوها و فرهنگ مدافع متجاوزان و نگاه منعكس شده است. اين كه قرباني تجاوز اراده كرده تا متجاوز را به صحنه بياورد و 
به زنان را به چالش بكشند امري مثبت است. عملي كه در كشورهاي ديگر به مجازات متهم در هر جايگاه سياسي و 

  اجتماعي كه باشد، منجر شده است. موردي كه تا كنون در ايران شاهد آن نبوده ايم.
فشاگريها در فضاي مجازي از زنان قرباني دعوت كرده كه با حفظ نام شان اما اين كه رژيم واليت فقيه بعد از پخش اين ا

براي دادرسي خود را معرفي كنند، قابل تامل است. زيرا اين رژيم طي چهل و دو سال تجاوز، اعمال خشونت، هيچ انگاري 
فزايش ناهنجاريهاي اجتماعي، نگاه و فرودستي، تحقير زنان را قانوني و نهادينه كرده است. بنابراين پديده تجاوز به زنان، ا

  به بدن و پوشش و حقوق زنان، در جمهوري اسالمي دقيقا به ساختار حكومت و قوانين آن وابسته است.
حكومت از همان ابتدا از تجاوز به عنوان ابزار شكنجه و تحقير عليه زنان زنداني سياسي استفاده كرده است. تجاوز 

اكره قبل از اعدام (بر اساس شرع دختر باكره نبايد اعدام شود)، تجاوز به پسران و پخش پاسداران شكنجه گر به دختران ب
، بخشي از راهكارهاي رژيم براي ساده سازي و عادي سازي تجاوز ٨٨خبر آن براي ايجاد رعب بين مردم در قيام سال 

  است.
ر را با اسم افشا كرده اند. اين متجاوزان بر سر زنان قرباني تجاوز در زندان همچنان زنده اند و بارها متجاوزان شكنجه گ

  قدرت هستند و تاكنون محكوم نشده اند.
ريحانه جباري در دفاع از خودش و تن ندادن به تجاوز يك مزدور اطالعاتي، سر به دار شد. در تمامي پرونده هايي كه 

نشدن سعيد طوسي قاري قرآن بيت خامنه متجاوز از مسئوالن حكومتي بوده است، محكوميتي در كار نبوده است. محكوم 
اي عليرغم شكايت خانواده هاي قرباني و حمايت دستگاه قضايي تحت امر خامنه اي نمونه اي از جاري سازي تجاوز در 

  جامعه توسط حاكمان است.
ومينا توسط پدرش سال زندان به پدر رومينا اشرفي در برابر دادخواهي مادر رومينا، عين دفاع از قتل بي رحمانه ر ٩حكم 

با تبر است. مي توان مجسم كرد كه اگر مادر رومينا شوهرش را كشته بود، شامل حكم قصاص مي شد. به فرض اين كه 
طبق قانون شريعت و خواست مادر رومينا، پدر قاتل قصاص شود خانواده زن بايد عالوه بر از دست دادن عضو خانواده ديه 

  ند. به همين دليل كشتن زن در خانواده ها تحت دفاع از ناموس افزايش پيدا كرده است.هم براي مجازات مرد قاتل بپرداز
راه اندازي گشتهاي امر به معروف و نهي از منكر براي سركوب زنان، جااندازي زنان در نقش توطئه گر در سريالها و 

ن و بلندگوهاي عمومي و... همه اينها فيلمهاي تلويزيوني، تبليغ صيغه و پخش افكار آخوندهاي بيمار جنسي از تلويزيو
  تجاوز را ساده، عادي و امري بدون مجازات سنگين در جامعه نشان مي دهد.

، ازدواج »خون بس«كاهش سن ازدواج، به كودك همسري كه نوعي كودك آزار جنسي است كمك كرد. ازدواج به رسم 
 ازدواج اسالمي، جمهوري شريعت قوانين اساس بر. ندشو مي محسوب تجاوز رديف در   كودك با مرد همسن پدر خود و ...

  .است تجاوز عين اين. شود مي انجام سرپرست اجازه و دادگاه تشخيص با  ١٥ زير پسران و ١٣ سن زير دختران
تجاوز به زنان، كودكان، اعمال خشونت و كشتن زنان توسط همسر در همه كشورها در ابعاد مختلف وجود دارد. بستگي به 

كشورها، دستاوردهاي جنبش زنان، نقش زنان در سياست و قدرت و درجه رشد آگاهي متفاوت است. رعايت حقوق  قوانين
زنان، اندازه گيري آن، همواره كشاكشي واقعي بين نيروهاي ارتجاعي و نيروهاي مترقي و مدافع حقوق بشر به شمول 

   جر و ترقي در حوزه حقوق زنان، قوانين حاكم است.حقوق زنان است. برقرار كننده تعادل و جهت دادن كشاكش بين تح
در قوانين ارتجاعي جمهوري اسالمي، زن نيمي از مرد است، سلول جامعه خانواده و رئيس خانواده مرد است. مرد خانواده و 

ند. اگر در غياب پدر، برادر مالك زن و دختران خانه است. زنان از جنين تا مرگ، ناموس خانواده و بالطبع جامعه هست
مردي زني را بكشد براي مجازات او بايد خانواده قرباني ديه بپردازند، اگر پدري دخترش را به بهانه دفاع از ناموس و 
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حيثيت مردانه اش بكشد، اگر هم مجازت شود در حد بسيار پايين است. مادران همراه با شوهران و پسران شان متاسفانه 
  كوت در برابر تجاوز، تشويق اين عمل شنيع به حساب مي آيد.شريك قتل مي شوند. سكوت مي كنند. س

برآمد تداوم حاكميت استبداد ديني در ايران، تعيين سرنوشت زنان، از تجاوز، سربريدن، اسيد پاشي و ... توسط مردان رقم 
ي كه ساده سازي مي خورد. حكومت مردساالر و متحجر، با قوانين موجود به رشد ناهنجاريهاي منتج از نابرابري جنسيت

  تجاوز از آن جمله است ياري مي رساند. براي كاهش اين ناهنجاريها رژيم با تمام قوانين ارتجاعي اش بايد سرنگون شود.
***  

  
  آخرين رزم نويد افکاری بر چوبه دار

  زينت ميرهاشمي 
 شهريور ٢٣فراسوي خبر ... يكشنبه 

انيان آزاديخواه، مزدوران خامنه اي نويد افكاري را سر به دار كردند. باوحود اعتراضهاي گسترده بين المللي و تالشهاي اير
صدا و اشكهاي مادر نويد، قلب ميليوها نفر را به درد آورد و شب پرستان را به چالش كشيد. با تسليت به مادر و خانواده 

ورش، خشم و تنفر مردم را بيشتر نويد و به همه آزاديخواهان و همراه با اشكهاي مادر نويد، بايد گفت، اعدام پهلوان ش
خواهد كرد. زنده ياد نويد در آخرين رزم قهرمانانه اش طناب دار را به سُخره گرفت و خون او در جنبش دادخواهي براي 

  محاكمه عادالنه قاتالن فرزندان آفتاب و باد جاري خواهد شد.
ه نويد است. دژخيمان رژِيم در توجيه اعدام نويد، سوال مهمي كه از لحظه انتشار خبر همه گير شده، علت اعدام عجوالن

مانند هميشه دست به ساده سازي جنايت و دروغ زدند. نويد شجاعانه از شكنجه ها و اعتراف اجباري عليه خود و شكنجه 
خانواده  وكيل نويد، يك روز قبل از اعدام، خانواده نويد با گفته اساس بر. برداشت پرده برادرانش براي اعتراف عليه او 

(روز اعدام) براي جلب رضايت خانواده سفر كنند. آنقدر در اعدام عجله كردند  ٢٢مقتول صحبت كرده و قرار بود روز شنبه 
كه وي را از آخرين مالقات با خانواده اش هم محروم كردند. نويد قبل از اعدام در يك تماس با خانواده باز هم از شكنجه 

با پزشك قانوني شد. وي از شكنجه هاي خود مدرك داشت و خواستار رسيدگي شده بود.  خود حرف زد و خواستار ديدار
او منكر قتل شد و وكيلش هم گفته بود كه مدركي براي اثبات قتل در دست نيست. كسي كه به قتل رسيده، يك مامور 

  ته است.براي سركوب شركت داش» تجمع اعتراضي«امنيتي وابسته به حراست شركت آيفا بوده كه در 
احتياج دارند مشخص مي كند كه اعدام عجوالنه نويد براي » به گردني براي طناب دارشان«اين گفته زنده ياد نويد كه 

  روحيه به مزدروان و آتش به اختياران خامنه اي و براي ايجاد ترس و وحشت بين مردم بوده است.
ند و به آن نياز دارد به ريختن خون جوانان و گسترش را دامن مي ز» دشمن خارجي«جمهوري اسالمي همانطور كه توهم 

خشونت نيز احتياج دارد. اين نياز جدي ديكتاتوري واليت فقيه است. اين دو ستون از زير خيمه نظام كشيده شود، ادامه 
  حيات برايش غيرممكن است.

 سنگي كنند، سبك كمي را سركوب اگر كه داند مي و  ديكتاتوري واليت فقيه تجريه ديكتاتوري رژيم سلطنتي شاه را دارد 
  .شد خواهند دفن تاريخ گورستان در جملگي و شد نخواهد بند شان پاي زير

همزمان با پخش خبر اعدام نويد، صدور احكام نرم براي دزدان و رشوه خواران و بزرگترين اختالس در قوه قضائيه رژيم، 
يرتر شدن مردم، پشتش به حمايت صادق الريجاني مثل هميشه قابل توجه است. طبري با همه دزديهاي كالن به قيمت فق

گرم بود. همانطور كه صادق الريجاني روي حمايت تمام قد خامنه اي حساب باز كرده بود و چنين هم شد. منصوري را هم 
ون اجرايي كشتند تا درب جعبه سياه واليت زيادتر باز نشود تا بوي تعفنش بيشتر به مشام نرسد. حكم اوليه طبري، معا

تا  ١٠سال زندان و بدون هيچ شالقي و افراد ديگر به  ٣١صادق الريجاني، به جرم فساد و پولشويي در سطح كالن و ... به 
سال زندان بدون شالق محكوم شدند. البته اين احكام اوليه است و مثل بقيه دزدهاي دانه درشت شامل تخفيف و بعد  ١٥

  شد. عفو ملوكانه خامنه اي هم خواهند
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  نبرد نابرابر نويد و واکنش شکست خوردگان
  زينت ميرهاشمي

 شهريور ٢٦فراسوي خبر ... سه شنبه 
نمايش قدرت رژيم در اعدام نويد افكاري، شكست كامل در همه ابعاد آن است. محصول اين نمايش عمامه داران و چكمه 

جنبش ضد ديكتاتوري، ايجاد شور، شورش و انگيزه، توليد  پوشان واليت با فرماندهي خامنه اي، باالبردن قدرت مقاومت در
  ارزشهاي نوين و در يك كالم تقويت جنبش دادخواهي و جنبش سرنگوني خواهد بود.

تمامي جمله هايي كه نويد افكاري در فايل صوتي از خود به جاي گذاشته، در حافظه تاريخ ثبت شده و دير نيست روزي 
ود. صداي نويد هميشه برجا خواهد ماند و اين صدا نه صداي كسي كه از ظالم طلب كه دركتابهاي درسي گنجانده ش

بخشش كند بلكه صدايي است كه ظلم، بي عدالتي و بي رحمي رژيم را به چالش كشيده است. نويد در نبردي نابرابر پيروز 
  شد.

ي روبرو نشده بودم چون كشتي ذاتا توي اين سالها كه كشتي گرفتم هيچوقت با حريف ناجوانمرد«نويد به درستي گفت: 
ورزش جوانمردان است، اما دو سال است كه من و خانواده ام داريم با ناجوانمردترين حريف تاريخ بشريت يعني بي عدالتي 

  »دست و پنجه نرم مي كنيم.
محكوميتهاي جهاني در مورد اعدام پهلوان نويد كه به حق شايسته نام 

فر از اين عمل وحشيانه از طرف ورزشكاران، است و ابراز تن» نويد آزادي«
هنرمندان، نهادهاي مدافع حقوق بشر، فعاالن حقوق بشر و سياستمداران 
بي سابقه است. اين محكوميتها تا جايي پيش مي رود كه سفر ماله كش 
اعظم نظام به آلمان در آستانه راه افتادن مكانيسم ماشه لغو مي شود. بر 

مردم ايران، مدال قهرماني آزاديخواهي را به نويد  اين منظر جهان همراه با
  رژيم خواست نويد را يك قاتل معرفي كند اما خود به معرفي اين قهرمان و بردن آوازه نام و ياد او به دنيا كمك كرد.داد.

ر با خانواده اش اين كه چرا عجوالنه و بدون رعايت قوانين خودشان، او را تا لحظه هاي آخر شكنجه كرده و بعد بدون ديدا
  ارديبهشت ديد. ٢٤اعدام كردند را مي توان از واكنشهاي وقيحانه پايوران رژيم در روز دوشنبه 

اگر بنا باشد اين شانتاژها و «و گفت:   دانست» منطقي و معمولي«مجلس نشين مفتخور از شيراز، اعدام نويد افكاري را 
اين مزدور جواب نمي دهد كه اگر وي قاتل   »ي سنگ بند نمي شود.فشارهاي رسانه اي تعيين كننده باشد ديگر سنگ رو

است و قصاص بايد بشود چرا زير شكنجه اقرار كرده و چرا قبل از اعدام بازهم او را شكنجه كردند و چرا به پرونده پزشك 
قاتل نيستم عجوالنه قانوني توجه نكردند و چرا به پس گرفتن شهادت يك شاهد توجه نشد و چرا وقتي نويد مي گويد من 

  او را اعدام كردند و چراهاي ديگر....
دبير ستاد حقوق قاتالن قوه قضائيه (علي باقري) ابراز تنفر جهاني نسبت به اين قتل را دخالت    معاون امور بين الملل

گويد. وي از اين مي » قاتل«دانسته و وقيحانه اين جبهه عظيم مخالفت با اعدام را حمايت از » بيگانه در امور داخلي«
  ».نويد راهت ادامه دارد«جهت سوخته كه مردم خشمگين فرياد مي زنند؛ 

است. ديكتاتورها منطق خود را » عادي، منطقي و معمولي«اعدام معترض و زنداني سياسي از ديد پايوران رژيم امري 
نتوانسته اعتراض را از كارخانه و دهه با حجم كالن سركوب، شكنجه و اعدام  ٤حذف مخالفان مي دانند. اما رژيم طي 

   خيابان و دانشگاه حذف كند. 
نويد از طريق نهادي محكوم به اعدام شد كه قاضي صادر كننده فيلتر تلگرام (قاسم زاده)، رشوه گير و دزد از آب درآمده، 

آدمكش و البته همه  معاون قاضي (اكبري) از جمله بزرگترين فاسدان قوه قضائيه است و رئيس قوه قضائيه يك قاتل و
  سران نظام از قماش آدمكشان و شريك در جنايتها هستند.

اگر نويد اعدام شد، اما صدايش باقي و جان او در جانهاي بيشمار آزاديخواهان باقي خواهد ماند. اين جانهاي شيفته آزادي 
  است كه سرنوشت حكومت را رقم خواهد زد نه چوبه هاي دار جنايتكاران.
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  »فالکت«و برای مردم » نعمت«له؛ برای رژيم سا ٨جنگ 
    زينت ميرهاشمي

 فراسوي خبر ... سه شنبه اول مهر
سقوط رژيم صدام حسين از طريق جنگ اشغالگرانه آمريكا، بيش از هر رويداد در منطقه براي رژيم واليت فقيه سودمند 

ن تاكيد مي كند. بدون ترديد با سقوط رژيم شهريور خود بر آ ٣١بود. سودمندي كه خامنه اي در سخنان روز دوشنبه 
واليت فقيه، پرونده جنگ هشت ساله ايران و عراق به طور واقعي باز خواهد شد و چرايي آن، زياده طلبيهاي صدام حسين 
و نقش سياستهاي رژيم بنيادگراي اسالمي به رهبري خميني در دامن زدن به جنگ روشن خواهد شد. هرچند برخي از 

طي سالهاي گذشته مشخص شده، اما پايوران رژيم و به ويژه خامنه اي سعي مي كند بسياري از واقعيتها را  حقايق جنگ
  وارونه جلوه دهد.
سال مي گذرد. با توجه به اين كه گرم كنندگان تنور جنگ و بسياري از فرماندهان و هيزم بياران آن  ٤٠از شروع جنگ 

اسناد آن همچنان در تاريكخانه رژيم قرار دارد. در ميان جدالهاي درون زنده و همچنان بر مسند قدرت هستند اما 
حكومتي، هرچندگاه روايتهاي متفاوتي از آن جنگ، منتشر مي شود. يك نكته مهم اين است كه خامنه اي هر ساله و به 

ي پردازد. وي م» دفاع مقدس«ويژه امسال هم در سالگرد شروع جنگ، به اهميت و دستاوردهاي اين جنگ با عنوان 
  خواهان آن است كه در مورد جنگ آنقدر بنويسند و فيلم بسازند و نگذارند كه داستان آن تحريف شود.

شهريور يك نمونه آشكار از تحريف و  ٣١روايت خامنه اي به مناسبت چهلمين سالگرد آغاز جنگ، در روز دوشنبه 
 ١٣٦٧ سال در ملل سازمان امنيت شوراي ٥٩٨ قطعنامه به خميني تسليم  درغگويي در مورد نتايج جنگ است. خامنه اي

از طرف وي دانسته و با دروغگويي جنگ خانمان » نشان دهنده عقالنيت و مدبرانه« حركت يك را زهر جام نوشيدن و
يك وجب از خاك كشور را «برانداز تحميلي به مردم را مثبت و پربركت ترسيم مي كند. وي به دروغ مي گويد كه 

در حالي كه بر اساس نوشته ها و گفته هاي پايوران رژيم، » تند جدا كنند و دشمن نتوانست به انقالب صدمه بزند.نتوانس
نام برده است. ضعف و » جام زهر«خميني در موضع ضعف و شكست به قطعنامه شوراي امنيت تن داده كه از آن به عنوان 

كيلومتر همچنان در اشغال رژيم عراق بود و اين  ٢٦٠٠ه اندازه شكست از اين منظر كه همان موقع بخشي از خاك ايران ب
  خود عراق بود كه بعد از تحوالت و پيامدهاي حمله به كويت خودش از مناطق اشغالي بيرون رفت.

اما چرا اين جنگ به نفع رژيم بود و به استقبال آن رفت. نكته اي كه خامنه اي به زور مي خواهد به مردم متنفر از جنگ، 
كس آن را القا كند. جنگ هشت ساله براي رژيم بركت، خيرات و بسيار چيزهاي ديگر به ارمغان آورد. در مقابل به مردم، ع

  زندگي كوپني، اقتصادي ويران، فقر، تنگدستي، ديكتاتوري مطلق، فضاي امنيتي و نظامي را تحميل كرد.
هاي استبداد مذهبي بود كه احتياج به جنگ، خون و  دقيقا راهكار خميني براي حفظ كردن پايه» مديريت و عقالنيت«

ناميد. دقيقا همين » دفاع مقدس«قرباني كردن جوانان با ابزار دين داشت. براي همين به جنگ تقدس بخشيد و آن را 
    سياستي كه امروز هم جنگ نيابتي را به اسم مدافعان حرم توجيه مي كند. 

جنگ دانست و مديريت آن را كه به كشته و زخمي شدن چند صد هزار » زشمندار«را از سرمايه هاي » امنيت«خامنه اي 
 دست به طراوت و پيشرفت جنگ از ما«: گفت وي. دانست "دهنده عقالنيتمدبرانه و نشان"  تن از ايرانيان انجاميد را

 همان از را استبداد ايه پايه و شد سيراب عراقي و ايراني ميليون يك از بيش خون از و بود جنگ تشنه رژيم ».آورديم
  .كرد بنا قربانيان استخوانهاي و خونها بر ابتدا

 را عراق كشور آمريكا  نكته اي كه خامنه اي آن را به صراحت بيان نمي كند،سقوط رژيم عراق به وسيله ارتش آمريكاست.
 از صدام غياب در شيعي الله. كرد آن به وابسته تروريستهاي وار انگل رشد و فقيه واليت رژيم خلوت حياط به تبديل
  .گرفت شكل دمشق و بيروت بغداد، بصره، تا تهران

در ميانه فقر و تنگدستي و آوارگي و حقوقهاي ناچيز اكثريت مردم، حقوق و ماشينهاي الكچري مجلس نشينان در 
جلس نشينان، يك ميليون تومان به م ٣٠٢خبرهاي امروز خودنمايي مي كند. تحويل خودروي دناپالس اتومات با قيمت 

نمونه كوچكي از مزاياي جنگ براي حاكمان است. بر اساس گويه هاي بهارستانيها، اگر قرار باشد كه گيرندگان اين 
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هزار تومان قسط بپردازند. اگر رقمهاي قبل  ٣٠٠ميليون و  ٨ماشينهاي لوكس در سه سال اين قسط را بپردازند بايد ماهي 
را و ... را به اين ارقام اضافه » ساير هزينه ها«ميليون تومان بابت  ٢٠بت حق مسكن و ميليون تومان با ٢٠٠مثل واريز 

  در پناه جنگ طلبي را مي توان فهميد.» امنيت«كنيم باز هم منفعت رژيم از 
  

  يادواره شهيدان
  ق سيامک اسديان (اسکندر)يرف

  گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي
همان  به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايي را در )آبادمنطقة چَغَلوندي خرم( در روستاي َرزگُل ١٣٣٤يان، در سال سيامك اسد

احمد و محمود  ،دكتر هوشنگ اعظمي قاسالگي با رف ١٨. در سن گذراندآباد و تحصيالت دبيرستان را در شهر خرم روستا
سال داشت، براي آغاز مبارزة  ١٩يعني هنگامي كه تنها  ١٣٥٣خرم آبادي، آشنا شد و به ماركسيسم گرويد. در سال 

  مسلحانه به همراه رفقاي ديگر گروه عازم كوهستانهاي لرستان شد. 
هاي فدايي خلق ايران ملحق شد و در بخش نظامي مسئوليت به تهران آمد و به سازمان چريكاسكندر پس از مدتي رفيق 

را به عنوان  و رفيق حميد حميد اشرف فعاليت مي كرد شهيدوليت رفيق بر عهده گرفت. او مدتها در شاخة تحت مسئ
  الگوي اصلي خود برگزيد و از او درسهاي بسيار آموخت.

 مسئوليتدر خوزستان  انقالب بهمناسكندر در مقطع 
اين ”داشت و با تاسف از عدم حضور خود مرتب مي گفت: 

رگ در جريان انشعاب بز“ بار ديگر در تهران خواهم بود.
، ١٣٥٩در خرداد ايران سازمان چريكهاي فدايي خلق در 

سازمان به اقليت پيوست و در رفيق اسكندر قاطعانه 
  فعاليت خود را ادامه داد.هاي فدايي خلق ايران چريك

بعد از انشعاب و با توجه به اهميت حفظ پتانسيل نظامي 
سازمان در مهم ترين سنگر مقاومت در مقابل رژيم 

در كردستان، اسكندر به عنوان فرمانده  ميجمهوري اسال
در كردستان برگزيده شد و وظيفة بازسازي سازمان و احياي خط مقاومت در مقابل سازش را بر عهده  سازماننظامي 
  گرفت.

ر دمهر ماه  ١٣از تهران عازم شهر آمل در مازندران شد. در  ١٣٦٠رفيق اسكندر به همراه دو نفر ديگر از رفقا در مهر ماه 
رضا صفري پس از مقاومت قهرمانانه و به مسعود بريري و علي) اسكندرسيامك اسديان (رفقا درگيري با مزدوران رژيم 

  . به شهادت رسيدندهالكت رساندن تعدادي از مزدوران رژيم، 
ت اين رفيق مراسمهاي هفتم و چهلم رفيق اسكندر در روستاي زادگاهش در لرستان نمايشي بود از ميزان نفوذ و محبوبي

در بين توده هاي زحمتكش منطقه كه در قالب جمعيتي چند هزار نفره روانة اين مراسم شده بودند. نكتة جالب اين 
گونه اعالم رسمي از طرف خانوادة رفيق در مورد اين مراسم صورت نگرفته بود و خبر برگزاري مراسم  جاست كه هيچ

رت و كينة رژيم از شركت نفآنها را به محل برگزاري مراسم كشاند. ميزان دهان به دهان بين زحمتكشان منطقه پيچيد و 
  .مردم در اين مراسمها به حدي بود كه بسياري از شركت كنندگان را دستگير كردند

بود كه ايران  يكي ديگر از مسئوالن سازمان چريكهاي فدايي خلق(اشرف) بهكيش  زهرا شهيدهمسر رفيق اسكندر، رفيق 
در تاريخ مقاوم باخت و نام خود را به عنوان يكي از زنان كمونيست  در زير شكنجه مزدوران رژيم جان ١٣٦٢در سال 

 جنبش كمونيستي ايران ثبت كرد.
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  درگذشت نابهنگام رفيق طيفور
سال زندگي پر تالطم، ما را ترك كرد.  ٧٣با اندوه و تاسف بسيار، طيفور نازنين هم پس از 

زاده سنندج و از مبارزان انقالبي و زندانيان سياسي در دوران  زنده ياد طيفور بطحايي
ديكتاتوري شاه و از فعاالن سياسي در جنبش مقاومت مردم كردستان در دوران استبداد 
مذهبي بود. فقدان رفيق طيفور را به همسر و فرزندان و خانواده او، به مردم كردستان و به 

 تمام آزاديخواهان تسليت مي گويم. 
 ٢٠٢٠سپتامبر  ١٠ _١٣٩٩شهريور  ٢٠ي سامع ....پنجشنبه مهد

  
  

  معرفي كتاب
 ان انگليسيب، به زصداي قتل عام شدگان

 نويسنده ناصر مهاجر
  ويسي با مقدمه اي از آنجال د

  براي تهيه كتاب در سايت آمازون به آدرس زير مراجعه كنيد
https://www.amazon.com/dp/1786077779 

  
  

  
  شهداي فدايي در مهر ماه

رفقاي فدايي: چنگيز قبادي، محمدعلي سالمي، حسين سيد نوزادي، مهرنوش ابراهيمي، منوچهر بهايي پور، حسن حامدي 
سين عليزاده، رحمت شريفي، حسن جاللي نائيني، لقمان مقدم، علي دبيري فرد، محمد رضا همتي، غالمرضا صفري، ح

مدائن، جهانشاه سميعي اصفهاني، محمد رضا فرشاد، ژيال سياب، پروين فاطمي، رحيم خدادادي، فرشاد فرجاد، اسماعيل 
بيدشهري، تورج حيدري بيگوند، زهرا بيدشهري، مصطفي رسولي، سيد احمد الري، كرامت 

سديان (اسكندر)، مسعود بريري، عليرضا صفري، فريبا شفيعي، قبادي، زاهد سجادي، سيامك ا
ايراهيم شريفي، علي حسن پور، محمد كس نزاني، غالمحسين ريني وندادنژاد، غالمرضا 
ساالري، سروش نيكخواه، عارف بلوكي، ماشا اهللا پورطرق، محمد سعيد خراسي، احمد اسالمي 

ادادزاده، فاطمه رخ بين، فتح اهللا فريد، جوزاني، حسن بشيري، محمد امين ترابي، محمود خد
طاهره قاسمي، ناصر مرادي، محمد فيروزي، يداهللا ساالري، موسي پيشداد، مهوش جوكار، 
پرويز عندليبيان، مهدي خانزاده، خيراهللا حسن وند، عبداهللا يزداني، علي محمدنژاد، عباس 

وغن چي، عزت اهللا معلم، مكاري، سليم كهرازهي، اسماعيل  عليان، مريم توسلي، فاطمه ر
قربان قريبي، سيد ربيع حسيني، رمضان قرباني، شهسوار شفيعي، جعفر دلير، بهرام بهلوكي، 
روح اهللا الماسي، غالمحسين مجيدي، احمد سليماني، عباس گودرزي، حسن سبعت، حسن 

... از جان لنگرودي، كامران علوي، فرشيد فرجاد، احمد كياني، فرسيد راجي، ناصر مرادي و .
تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي  ١٣٥٠سال 

  .شاه و خميني به شهادت رسيدند
  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني

  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم
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  نبرد خلق
  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشميم نتي: زريسردب

  يرهاشميم نتيز ،ر امان: منصورانيدب اتيه
  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه
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