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قيام پاسخ مردم به بيداد نظام
مهدي سامع
سراپاي شاكله وﻻيت خامنه اي از ﻟَجَن ،خون و مرگ انباشت شده و جامعه در مقابل ويروس كشنده كرونا بدون دفاع رها
شده است .مردمي كه به دنبال تهيه نان هستند ،بدون حداقل حمايت بايد در محيط هاي آﻟوده به ويروس كار كنند و
روزانه شاهد مرگ و افزايش سرسام آور قيمت مواد اوﻟيه براي ادامه حيات باشند .دروغگويي ،پنهانكاري ،غارتگري،
بيدادگري و پيگردهاي بَربَرمنشانه حكومت آن چنان ابعادي پيدا كرده كه برخي از كارگزاران نظام مجبور به برمﻼكردن
گوشه هايي از واقعيت شده اند .همزمان خامنه اي با ياوه سراييهاي تكراري بر زخم عميق جامعه نمك مي پاشد و مزدوران
تا دندان مسلح وﻻيت اش را به جان مردم انداخته تا جامعه در حال انفجار را با پيگردها و كشتارهاي روزانه به تسليم
واداشته تا در انديشه شورش و تكرار قيام سِتُرگ آبان سال پيش نباشند .اين رفتار حاكمان ايران و در راس آن خامنه اي
نه فقط مايه ننگ مردم ايران كه ﻟَكِه ننگ جامعه بشري است.
حكومتي كه طي پانزده سال گذشته تقريباً يك و نيم تريليون دﻻر درآمد ارزي داشته ،نظامي كه بسياري از كارگزاران به
شمول خامنه اي و تعداد زيادي از وابستگان خاص و آقازاده ها چند صد ميليارد دﻻر پول نقد در خارج از ايران انباشت
كرده اند ،دغلكارانه علت گراني اوﻟيه ترين مايحتاج مردم را تحريم اعﻼم مي كند و با وقاحت بي سابقه واقعيتها را از ديد
جامعه پنهان مي كند .باندهاي درون نظام كه براي مشاركت در قدرت و ثروت در جدال روزمره با هم هستند ،وقتي پاي
مردم به ميان مي آيد ،به طور متحد ياوه سرايي مي كنند و شﻼق و سرنيزه را به رُخ مردم مي كِشَند ،چون از خيزش
مردم مي ترسند ،وحشت دارند ،كابوس سرنگوني مي بينند و از خشم و نفرت انباشت شده ،نه زير پوست جامعه كه در
سطح آن با خبر هستند .آنها مي دانند كه مردم مسئول اصلي در همه گيري گسترده كرونا را تماميت رژيم مي دانند .آنها
مي دانند كه مردم از دروغگويي و پنهانكاري آنها به خوبي آگاه هستند .آنها مي دانند كه مردم از زندگي اشرافي حاكمان
به خاطر وجود شبكه هاي گسترده آگاهي رساني )مجازي و حقيقي( اطﻼع دارند و مي دانند كه داشتن رتبه اول در
جانباختن از ويروس كرونا ،نسبت به جمعيت ،محصول حكومتي است كه فقط و فقط چپاول ،غارت و سركوب مي كند.
سران حكومت و در راس آن خامنه اي از ابتداي همه گيري ويروس كرونا با دروغگويي و ناچيز شمردن خطر اين ويروس
با پنهان كاري ،برگزاري شعبده بازي انتخابات ،تداوم پروازهاي ماهان اير به چين ،بازگذاشتن مرزها و انجام پروازهاي بين
اﻟمللي ،قرنطينه نكردن شهرها به ويژه شهر قم ،هزينه نكردن از اموال دزدي شده از مردم ،موجب همه گيري گسترده
كرونا شدند و رذيﻼنه مقصر را مردم معرفي مي كردند و مي كنند.
كارگزاران حكومت وقاحت را به جايي رسانده اند كه مردم را در همه گيري كرونا مقصر اعﻼم مي كنند .به طور نمونه
آخوند صديقي ،امام جمعه موقت تهران ،علت پيدايش كرونا را »گناهان مردم« اعﻼم كرد و اين گفته شرم آور سبب آن
شد كه آخوند مسيح مهاجري ،مدير مسئول روزنامه حكومتي جمهوري اسﻼمي در روز سه شنبه ٢٢مهر گفت» :شايد اين
حضرات به دﻟيل برخورداري از شرايط خوب زندگي ،خبري از مشكﻼت معيشتي مردم ندارند كه اين گونه سخن مي
گويند .برخورداري از درآمد مناسب ،امكانات رفت و آمد ،خانه وسيع و مجهز ،محافظ ،مهمانيهاي آنچناني ،طبعاً هر
انساني را از آنچه در جامعه مي گذرد بي خبر ميكند .همين بيخبري است كه باعث مي شود آمدن كرونا را به گردن
عملكرد مردم بياندازند«.
اما مردم در اين شرايط راه تسليم را انتخاب نكرده و از هر فرصتي براي نشان دادن خشم و انزجار خود استفاده مي كنند و
به طور روزانه و به شكلهاي مختلف اعتراض مي كنند و همين ظرفيت موجود در جامعه است كه تضادهاي درون هِرَم
قدرت را تشديد كرده و برخي را به فاش كردن گوشه هايي از واقعيت وادار مي كند.
مسعود مرداني ،عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا ،آمار مرگ و مير ناشي از كرونا كه وزارت بهداشت رژيم هر روز
اعﻼم مي كند را »غير واقعي« دانست و گفت كه آمار واقعي »دو و نيم برابر« آمار رسمي است) .ايسنا ،سه شنبه  ٢٩مهر(
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دكتر محمد علوي ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت» :در اين استان هم اكنون از هر ده بيمار
بستري شده در آي سي يو ٥ ،بيمار مي ميرد .اگر اين گونه پيش برويم ،مرگ و مير نيز افزايش مي يابد «.وي در مورد
آمارهاي رسمي كرونا گفت» :اگر هم بيماري را سانسور كنيم ،گورستان را نمي توانيم سانسور كنيم و مرگها قابل مخفي
كردن نيستند) .ايسنا ،دوشنبه  ٢٨مهر(
ايرج حريرچي ،معاون وزارت بهداشت ايران در برنامه تلويزيوني ،از باﻻتر بودن تعداد واقعي جان باختگان كرونا نسبت به
آمار رسمي اعﻼم شده خبر داد و گفت تعداد جانباختگان كرونا  ١/٧تا  ٢/٢برابر اعداد اعﻼم شده رسمي است.
نمكي وزير بهداشت رژيم گفت» :گفتند تا پايان ارديبهشت اتوبوس اضافه ميشود ،اما يك اتوبوس هم اضافه نشد .تقاضا
كرديم هر كس ماسك نزد ،جريمه كنيد ،اما برويد آمار را در بياوريد كه چند نفر را جريمه كردند .گفتيم جاده ببنديد،
چندتا را بستند؟ اينطور كه نمي شود اپيدمي جمع كرد .اگر اين بال شكسته ما را ترميم نكنند ،اپيدمي در اين مملكت
جمع نمي شود و ما ته رودخانه بايد جنازه جمع كنيم .اگر روزي قرار باشد كه عدم توفيق در مديريت اپيدمي را به حساب
وزارت بهداشت بنويسند ،دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت كه چه كساني چه كردند« )خبر فوري ،سه شنبه ٢٩مهر(
اين سخنان كه از ميان دهها مورد مشابه انتخاب شده ،نشان مي دهد كه تلفات ناشي از كرونا به شكل آگاهانه پرده پوشي
مي شود .اما اين پنهانكاري تا حدي مي تواند كاركرد داشته باشد و سرانجام به خاطر فشار جامعه برخي از كساني كه
نقشي در قدرت و يا پيرامون آن دارند مجبور به پرده دري مي شوند.
اما كرونا تنها موضوع كِشمَكِش درون قدرت نيست .جدال بر سر سياست جهاني از مواردي است كه به زخم كهنه در درون
رژيم تبديل شده و جا به جا سر باز مي كند.
روز دوشنبه  ٢١مهر خامنه اي در قرنطينه كامل و در ارتباط تصويري با مراسم مشترك دانش آموختگي دانشجويان
دانشگاههاي افسري نيروهاي مسلح از »امنيت نظام« صحبت كرد و گفت» :عده اي ترسو در داخل به اسم عقﻼنيت
خواستار انفعال و فرار از مقابل دشمن هستند ....و ترسوها حق ندارند از عقﻼنيت صحبت كنند«.
در واكنش به اين سخنان روز چهارشنبه  ٢٣مهر ،حسن روحاني در نشست هيات دوﻟت موضوع »صلح امام حسن« را پيش
كشيد و گفت جنگيدن در زمان صلح خطا است به ويژه اگر »زورمان به دشمن نمي رسد و مردم هم طاﻟب صلح هستند... .
من در مسجد رفتم براي مردم سخنراني كردم و ديدم اكثريت قاطع جامعه صلح مي خواهند و وقتي كه مردم اين را
ميخواهند ،صلح را انتخاب مي كنم«.
گرچه دو طرف آدس مشخص طرف مورد خطاب خود را ندادند ،اما همگان مي دانند كه موضوع چيست .روحاني كه براي
سازش آمده بود و پس از برجام يك از برجامهاي  ٢و ٣صحبت كرده بود با برنامه موشكي و مداخله گري آشوبگرانه ،در
عمل خلع يد شد بدون اين كه به طور رسمي كنار گذاشته شود .اكنون كه حكومت در اوج بحران است ،از فرصت استفاده
كرده و يك بار ديگر »صلح امام حسن« را با كپي برداري از خامنه اي پيش كشيده و به نوعي به نخبگان طرفدار سازش و
مماشات پيام مي دهد .به دنبال سخنان روحاني موجي از مخاﻟفت با رئيس دوﻟت راه افتاد .گروهي از مجلس نشينان از
باندهاي موسوم به اصول كرا تصميم به استيضاح و بركناري او گرفتند و حتي برخي از اصﻼح طلبان حكومتي كه اكنون در
حاشيه قدرت هستند )براي نمونه عباس عبدي و حسين مرعشي ،سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي( ،پيش نهاد
استعفاي او را مطرح كردند .حسين شريعتمداري در سرمقاﻟه روز سه شنبه  ٢٩مهر روزنامه كيهان ،اصﻼح طلبان و
»غربزدگان داخلي« را متهم كرد كه با دعوت از حسن روحاني براي استعفا ،در راستاي اجرايي كردن طرح آمريكايي
»دوﻟت بي سر« تﻼش ميكنند .او طرح استيضاح برخي از مجلس نشينان را » آب ريختن ناخواسته به آسياب توطئه
»دوﻟت بي سر« از سوي دشمن اعﻼم كرد.
مي دانيم كه مساﻟه اصلي در جدال باندهاي درون قدرت »امنيت و بقا« در برابر مردمي است كه ادامه رژيم وﻻيت فقيه با
تمام باندها و دسته بنديهاي دروني آن و استبداد ديني را بر نمي تابند و خواستار سرنگوني آن هستند .بر سر اين مساﻟه
اصلي و براي تحقق نيافتن خواست و اراده مردم است كه راهبردهاي متفاوت ارايه مي شود .اين يادداشت را با فرازهايي از
ديدگاه احمد نقيب زاده ،استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بيناﻟملل كه كانون مساﻟه را مشخص مي كند پايان مي دهم.
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وي مي نويسد» :مساﻟه به جبر شرايط باز مي گردد .چون ]رژيم[ ايران چاره اي جز مذاكره با اياﻻت متحده آمريكا ندارد.
حتي معتقدم شرايط كشور ،به خصوص در حوزه سﻼمت ،معيشت و اقتصاد به حدي بحراني است كه در صورت پيروزي
مجدد دوناﻟد ترامپ هم بايد به فكر مذاكره با آمريكا بود .چون قطعاً با پيروزي مجدد دوناﻟد ترامپ شرايط براي افزايش
فشار بر ]رژيم[ ايران از جانب كاخ سفيد بيش از پيش مهيا خواهد بود .در اين صورت قطعاً جمهوري اسﻼمي ايران ،نه در
ميان مدت كه حتي در كوتاه مدت هم نميتواند به حيات خود ادامه دهد ... .راهبرد نه جنگ و نه مذاكره ،مرگ تدريجي
كشور است و نمي توان در صحنه عمل و در كوتاه مدت روي تداوم آن حساب باز كرد .اتفاقا خود همين راهبرد كشور را به
اينجا رسانده است.
ﻟذا جبر شرايط كه پيشتر از آن ياد كردم اجازه نمي دهد كه اين راهبرد كماكان به قوت خود تداوم پيدا كند .خصوصا آنكه
اكنون بستﺮ بﺮاي ﺷكل گيﺮي ﺷورﺷهﺎ و اعتﺮاضﺎﺗي بﻪ ﻣﺮاﺗب جدي ﺗﺮ از پﺎييز ﺳﺎل گذﺷتﻪ وجود دارد كه مي
تواند اين راهبردها را به شدت تحت اﻟشعاع قرار دارد) «.رسانه حكومتي ساعت  ،٢٤شنبه  ٢٦مهر (١٣٩٩

سواران در غبار

***
س .پگاه

در كوچه هاي آينده
قدم مي زنم
مرگ بيدار است
و آسمان
به نظاره نشسته
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عادی سازی خودکشی فقيرانه نوجوانان
زينت ميرهاشمي

خودكشي در ايرانِ زير سلطه رژيم وﻻيت فقيه مانند بسياري از آسيبهاي اجتماعي ديگر عادي شده و افزايش آن با
گسترش فقر رابطه مستقيم دارد .فقر و بيكاري مادر مشكﻼت مردم
و جامعه است .فقر همانطور كه در بهداشت ،درمان ،آموزش و
پرورش ،تاثيرگذار است ،توﻟيد كننده پديده هايي مانند افسردگي،
نااميدي و دردناكتر از همه خودكشي است.
اقدام به خودكشي در ميان جوانان و به ويژه زنان كه دقيقا با شرايط
اقتصادي و فرهنگي خانواده ارتباط دارد به حدي رسيده كه در چند
ماه اخير شاهد خودكشي جوانان زير ده سال هم هستيم.
خودكشيهاي اخير بعد از همه گيري ويروس كرونا و تعطيلي مدارس زياد شده است .طبقاتي بودن امكان دستيابي به
تحصيل و عملكرد حكومت فاسد در عادي سازي فقر دﻟيل خودكشي نوجوانان است .بي شرمي پايوران رژيم تا جايي است
كه به زور علت خودكشيهاي نوجوانان را انكار كرده و به خانواده هاي آنها فشار مي آورند كه بر علت آن سرپوش بگذارند.
ساده سازي و عادي سازي خودكشي از طرف حكومت به افزايش و نهادينه شدن آن كمك مي كند .يك نمونه برخورد
رژيم به اين پديده غير انساني تحميل شده بر جوانان ،برخورد معاون امور جوانان وزارت ورزش است .او »فضاي مجازي« را
به جاي »طبقاتي شدن آموزش« ،عامل خودكشي معرفي كرده زيرا در فضاي مجازي دانش آموزان محروم زندگي خودشان
را با ديگران مقايسه مي كنند .وي مي گويد اين جوانان »زندگي خود را با ديگران و همساﻻن مقايسه مي كنند و وقتي به
اين كمبود برسند كه چرا مانند ديگران زندگي نمي كنند ممكن است دست به خودكشي بزنند كه اين يكي از آفتهاي
فضاي مجازي است) «.انتخاب  ٢٣مهر( اين مدل مبارزه با فقر از نوع رژيم وﻻيت فقيه است .به جاي رفع نياز دانش
آمورزان و همسان سازي آنها با بقيه دانش
آموزان ،امكان ارتباطي مجازي را از آنها مي
گيرد .همانطور كه به جاي مجرم وابسته به
حكومت ،كساني را دستگير مي كند كه
جرم را افشا و يا آن را خبررساني مي كنند.
بر اساس داده هاي آماري دفتر سﻼمت و
روان وزارت بهداشت رژيم ،اقدام به
خودكشي در سال افزايش  ٥درصدي داشته
است .در اين گزارش آمده است» :در سال گذشته بيش از  ١٢٥هزار مورد اقدام به خودكشي ثبت شده است« كه »٧٥
درصد از موارد اقدام به خودكشي در گروه سني  ١٥تا  ٣٤سال و  ٦٠درصد مربوط به زنان است .استانهاي فقير بيشترين
موارد اقدام به خودكشي را داشته اند «.اﻟبته آمارهاي ديگري از رسانه هاي حكومتي بر افزايش  ٧درصدي اشاره مي كنند.
سايت ميدل ايست آنﻼين در روز چهارشنبه  ٣٠مهر در مورد عادي شدن اخبار خودكشي كودكان و نوجوانان مي نويسد:
»بر اساس آمار ،روزانه بيش از  ١٣نفر در ايران دست به خودكشي مي زنند كه اكثر آنها بين  ١٥تا  ٣٥سال سن دارند«.
سقوط ماني هاشمي ،كوﻟبر نوجوان  ١٤ساﻟه در هنگام فرار از دست ماموران رژيم و زخمي شدن او فقر عريان خانواده هاي
دانش آموزان محروم را به نمايش گذاشت .ماني هم براي خريد تلفن مجبور بود كه كوﻟه بار فقر را بر دوشهاي نحيف خود
حمل كند .متاسفانه كوﻟبري در مناطق مرزي مانند فقر و فﻼكت به بركت جمهوري اسﻼمي ارثي و فاميلي شده و از نسلي
به نسل ديگر منتقل شده است .شغل برادر و مادر ماني هم كوﻟبري است.
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نمونه هاي اخير از خودكشي دانش آموزان به دﻟيل فقر و نداشتن گوشي تلفن براي وصل شدن به اينترنت شاد براي درس
خواندن است .پرستو جليلي آذر  ١٣ساﻟه دانش آموز در اروميه روز  ٢٨مهر در روستاي حصار سپورغان خود را دار زد.
در نيشابور  ٣نفر با سنهاي  ١٧ ،١٥و  ٢٢ساﻟه دست به خودكشي زدند) .همشهري آنﻼين  ٣٠مهر( يك نوجوان هم در
شهرستان همان دست به خودكشي زد.
خودكشيهاي نوجوان محصل در حاﻟي است كه وزير آموزش و پرورش رژيم مدعي شد كه »تمام مدارس كشور به اينترنت
متصل شدند «.مدارس فرسوده اي كه نه آب دارد و نه برق و نداشتن تلفن و اينترنت در خانه گواهي بر دروغهاي اين
كارگزار رژيم است) .ايسنا  ٢٧مهر (٩٩
از فقر و نابرابري و تبعيض در آموزش كه بگذريم ،مكانهاي آموزشي نيز شرايط ضد انساني دارند .استقرار دانش آموزان در
طويله و چادرهاي كپري و فضاي باز در استانهاي مرزي و روستايي و حاشيه شهرها فاجعه است .اگر سهم ناچيز آموزش و
پرورش در بودجه عمومي و عدم ايجاد مدارس استاندارد را با سهم بودجه نهادهاي نظامي ،مبلغ ارتجاع و سركوبگر
مقايسه كنيم ،عمق فاجعه آموزش در ايران بيشتر روشن مي شود.
مدير كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي از بيش از  ٤٠درصد مدارس فرسوده خبر مي دهد كه منتظر
»جمع آوري كمكهاي ماﻟي« براي ترميم و تجهيز اين مدارس هستند .در حاﻟي كه كارگزاران رژيم در ديدارهاي شان با
بشار اسد ديكتاتور ،قول ساخت و ساز مدارس و ...در سوريه مي دهند ،مدارس فرسوده بايد با كمكهاي ماﻟي خيرين ترميم
شود .مدير كل نوسازي در همين گزارش مي گويد » :از ابتداي امسال تا كنون مبلغ  ٢١ميليارد جذب اعتبارات خيرين
داشته ايم) «.ايسنا  ٢١مهر (٩٩
رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عاﻟي وزارت علوم مي گويد ٧٠» :درصد كارگران زير خط فقر هستند و
امنيت شغلي آنان رو به كاهش است .اينها همه تله هاي جمعييتي فقر
هستند «.وي ادامه مي دهد كه» :نتيجه اين تله هاي جمعيتي فقر سياه چاﻟه
هايي است كه خطرات و بحرانهاي اجتماعي را به دنبال دارد) «.همشهري
آنﻼين  ٢٠مهر(
وضعيت زندگي مردم به گونه اي است كه ديگر از فقر ،يا فقر مطلق نمي توان
حرف زد بايد از فﻼكت اقتصادي حرف زد .با نرخ تورم باﻻي  ٦٠درصد،
كاهش ارزش ريال و زندگي با دﻻر حدود  ٣٠هزار تومان و خط فقر ١٠
ميليون توماني ،مي توان گفت كه حقوق كارگران زير  ٢ميليون از فقر مطلق
كه هيچ از فﻼكت هم گذشته است.
متاسفانه اين ميزان غير متعارف افزايش خط فقر كه دقيقا نتيجه افزايش
نابرابري ،تبعيض و چپاوﻟگري است ،به نهادينه شدن چرخه فقر در جامعه
ياري مي رساند .حكومت دزد ،فاسد و غارتگر ،خود عامل اصلي رشد چرخه فقر است .حكومت مي خواهد انسانها را به
درآوردن ﻟقمه ناني گرفتار كند تا فرصت فكر كردن براي عملي ساختن خواسته هاي انساني خود براي ساختن دنيايي
عادﻻنه را نداشته باشند .اقليتي با زندگي ﻻكچري و ثروتهاي بادآورده جيبهاي خود را پركرده و اكثريت مطلق مردم
آنچنان در فقر زندگي مي كنند كه گويا جامعه را قحطي فرا گرفته است .واقعيت اين است كه جامعه و اكثريت مطلق
مردم در بند رژيمي ستمگر گرفتار شده و تا وقتي اين رژيم وجود دارد ،فقر ،بي خانماني ،خودكشي و شكاف بي سابقه
طبقاتي ادامه خواهد يافت.

بﺮاي اﺷتﺮاك نسخﻪ چﺎپي نبﺮد خلق بﺎ آدرس زيﺮ ﺗﻤﺎس بﮕيﺮيد
nabard@iran-nabard.com
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انتخابات آمريکا؛ سياست خارجی :يک هدف و دو روش )(٢
ﻟيﻼ جديدي
براي شناخت و درك روشن تر سياست خارجي اياﻟت متحده آمريكا و آنچه كه دو كانديد جمهوريخواه و دموكرات ،جو
بايدن و دوناﻟد ترامپ ،در اياﻻت متحده آمريكا در برنامه خود ارايه مي دهند ،مفيد خواهد بود تا مروري مختصري از
تحوﻻت سياست خارجي اين كشور از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تا كنون داشته باشيم.
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال  ١٩٩١در شرايطي رخ داد كه آمريكا به ﻟحاظ سياسي و اقتصادي جايگاه برتري در
جهان داشت .آنچه كه اياﻻت متحده آمريكا براي خريد سﻼح هزينه مي كرد ،از بودجه نظامي كل كشورهاي جهان بيشتر
بود و به ﻟحاظ اقتصادي نيز بر رقباي خود برتري داشت.
جﻨگ آﻣﺮيكﺎ در عﺮاق
در سال  ١٩٩٧پروژه اي بنام ) "PNACپروژه آمريكايي
براي سده جديد( كه معماران كليدي آن نومحافظه كاران
بودند تدوين شد .اين پروژه راهبرد حكومت فدرال آمريكا
را براي قرن جديد در زمينه هاي ديپلماسي و امنيت ملي
در برداشت .اين طرح شاﻟوده گزارش انتخاباتي جورج
دبليو بوش به عنوان "استراتژي امنيت ملي اياﻻت متحده
آمريكا " را تشكيل مي داد.
در  ٣ژوئن  ٢٠ ،١٩٩٧تن از سياستمداران آمريكايي بيانيه اي منتشر كردند كه در آن از سياست خارجي بيل كلينتون به
شدت انتقاد شده بود .اين افراد خواستار افزايش بودجه نظامي ،كنار گذاشتن ديپلماسي چند جانبه و سرنگوني صدام
حسين در عراق شدند .آنها مي گفتند آمريكا براي حفظ موقعيت خود و يك قطبي ماندن بايد به حفظ و گسترش موقعيت
رهبري جهاني خود اقدام كند" :امروز آمريكا فرصت استراتژيك بي سابقه اي دارد" و "با چاﻟش هيچ قدرت بزرگي مواجه
نيست و اگر قدرت نظامي كافي را حفظ نكند ،اين فرصت از دست خواهد رفت".
حمﻼت تروريستي در نيويورك و واشنگتن دي سي در سال  ٢٠٠١بهترين فرصت را براي نئوكانها ايجاد كرد .بنا به
گزارش يك خبرنگار مجله "نيويوركر"" ،كاندوﻟيزا رايس" اعضاي شوراي امنيت ملي را گرد هم آورد و از آنها خواست تا
بيانديشند" ،چگونه روي اين واقعه سرمايه گذاري كنند".
"ريچارد پرل" كه معاون وزير دفاع براي روابط استراتژيك جهاني در دوران روناﻟد ريگان بود و همچنين مشاور اول وزير
دفاع دوناﻟد رامسفلد در دوﻟت بوش را مي توان معمار اصلي جنگ عراق دانست .در ماه  ٢٠٠١او ادعا كرد كه صدام حسين
داراي سﻼح كشتار جمعي است.
در  ١٩مارس  ٢٠٠٣جنگ آمريكا و اشغال كشور عراق آغاز شد .با اين حال برخﻼف اينكه تصور شده است در جنگ
افغانستان و عراق تنها نئوكانها دست داشته اند ،در واقع نزديك به تمامي نهادها و اعضاي طبقه حاكم آمريكا در اين اقدام
سهيم بودند و بر استدﻻل  PNACمهر تاييد گذاشتند.
پس از آثار اوﻟيه پيروزي در جنگ عراق ،رامسفلد متكبرانه شروع به تهديد به جنگهاي بعدي كرد و حتي سربازان
آمريكايي مستقر در آﻟمان را براي محاصره روسيه به ﻟهستان ،بلغارستان ،روماني و مجارستان كشاند.
اما در مراحل بعدي ،دوره قدرت نمايي آمريكا ورق تازه اي خورد .با كشيده شدن جنگ و افزايش شمار كشته شدگان
آمريكا ،مخاﻟفتها در اين كشور آغاز شد .در سال  ٢٠٠٥سرتيپ بازنشسته ارتش" ،ويليام اودوم" ،جنگ عراق را "بزرگترين
فاجعه استراتژيك تاريخ آمريكا" توصيف كرد.
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در اين ميان جمهوري اسﻼمي از فرصت جنگ عراق استفاده كرد زيرا هم قدرت منطقه اي صدام حسين از ميان برداشته
شد و هم عراق تضعيف شده بود .با قدرت گيري جمهوري اسﻼمي در عراق ،نقشه نئوكانها مبني بر كسب قدرت انحصاري
در اين كشور و تبديل آن به سكوي پرش به "خاورميانه بزرگ" با چاﻟش روبرو شد .اين در حاﻟيست كه همزمان رقباي
آمريكا ،چين و روسيه ،وارد ميدان براي توسعه نفوذ خود شدند ،بدون آنكه با مخاﻟفت آمريكا روبرو شوند.
بﺤﺮان اقتصﺎدي جهﺎني ٢٠٠٨
روزنامه فايننشال تايمز در تاريخ  ٢٠١٤در مقاﻟه اي با عنوان "قدرت
آمريكا پس از بحران اقتصادي" ) American Power after
 ،(the Financial Crisisنوشته تحليلگر سرشناس "جانتان
كريشنر" ) ،(JonathanKirshnerمي نويسد" :بحران اقتصادي،
قدرت سياسي آمريكا در سراسر جهان را تضعيف كرد .در ساﻟهاي
آينده رهبران آمريكا بايد ياد بگيرند چگونه در محيطي ناآشنا كه در
آن فاكتورهاي اقتصادي خارجي ،سياست خارجي آمريكا را محدود
مي كنند ،عمل كنند".
در سال  ٢٠١٥صندوق بين اﻟمللي پول گزارش كرد كه مناطقي كه بيشترين كاهش درجه رشد اقتصادي پس از بحران
اقتصادي داشتند ،خاورميانه و اروپا بوده اند ) بين  ١٠تا  ٢٠در صد كاهش( .پس از آن ،آمريكاي ﻻتين ،آمريكاي شماﻟي و
آفريقا با ميانگين  ٨درصد قرار دارند .اما قابل توجه آنكه آسيا  ٥درصد رشد اقتصادي داشته است.
انتخﺎب اوبﺎﻣﺎ
حمايت قابل توجه طبقه حاكم از باراك اوباما در انتخابات سال  ،٢٠٠٨به رسميت شناختن شكست "دكترين بوش" و
يكجانبه گرايي آمريكايي بود .طرح اوباما بر اساس "محوريت به آسيا" تﻼشي براي كاهش تلفات آمريكا در خاورميانه و
بازسازي عراق بود .اما ناپايداري مداوم در عراق و قيامهاي مردمي در سراسر جهان عرب در سال ٢٠١١؛ چنين تغييري را
غيرممكن مي ساخت.
آرزوﻫﺎي بﺮ بﺎد رﻓتﻪ آﻣﺮيكﺎ
مي بينم كه آمريكا با اشتباه استراتژيك خود در حمله به عراق و بي ثبات كردن اين كشور ،درگيريهاي مذهبي و سياسي
منطقه اي را تحريك كرد و تﻼشهاي بعدي آن بي اثر ماند .در آسيا نيز دهه ها تﻼش آمريكا براي مهار افزايش قدرت چين
با شكست مواجه شده است.
اگرچه نمي توانيم بگوييم آمريكا در اين زمان قدرت خود را از دست داده زيرا همچنان يك كشور قدرتمند است .با اين
حال "گوردون آدامز" ،پروفسور باز نشسته دانشكده خدمات بين اﻟمللي دانشگاه آمريكا ،در مقاﻟه اي با عنوان "دنياي
جديدي در حال طلوع است و آمريكا ديگر آن را رهبري نخواهد كرد" مي نويسد" :اين ديگر كشورهاي جهان هستند كه
اكنون قدرتمند شده اند و تمايل به تاثيرگذاري بر امور جهاني مستقل از خواسته هاي آمريكا را دارند".
اين درست است كه آمريكا از پايان جنگ جهاني دوم نقش مركزي در ايجاد سازمانهاي بين اﻟمللي مانند سازمان ملل
متحد ،صندوق بين اﻟمللي پول و بانك جهاني داشته ،اما گوردون آدامز مي افزايد كه "آن روزها به پايان رسيده" است .اين
در حاﻟيست كه نفوذ سياسي و اقتصادي چين در آفريقا و آمريكاي ﻻتين در حال پيشروي است و آمريكا نمي تواند مانع
آن شود .روسيه نيز قدرت آمريكا را به چاﻟش مي كشد و اگرچه اياﻻت متحده هنوز داراي بزرگترين نيروي نظامي جهان
است ،اما اين نيرو زياد كارآمد ندارد .از طرفي غير از اين دو ،كشورهاي ديگري نيز هستند كه در تحوﻻت اقتصادي و
امنيتي منطقه اي تاثيرگذار شده و مي شوند.
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گوردون آدامز نيز در اين باره مي نويسد ،چين هم اكنون تقريبا به اندازه آمريكا نقش قدرتمندي در اقتصاد جهاني ايفا مي
كند .آمريكا نمي تواند رشد اقتصادي چين را كند و "چه آمريكا بخواهد و چه نخواهد ،در مقابل خود روسيه را نيز دارد؛
حكومتي كه شهروندانش را در خارج از كشور مسموم مي كند و مخاﻟفان را در وطن به قتل مي رساند .روسيه در حال
بازسازي نظامي خود و همچنين نفوذي در انتخابات ديگران است".
اما نقش اروپاييها را هم نبايد فراموش كرد؛ آنها كه اكنون براي نتايج انتخابات در آمريكا با دﻟواپسي اين پا و آن پا مي
كنند .واشنگتن تايمز در مقاﻟه اي پس از "كنفرانس جهاني امنيتي" در مونيخ مي نويسد" :نظرات و موضوعات گوناگوني
مطرح بود ،اما مهمترين و پر تمركزترين آن انتخاب دوباره ترامپ بود .آنها مي گفتند يك دور دوباره براي ترامپ به او اين
قدرت را مي دهد كه آزادانه مناسبات جهاني را برهم بزند و حتي از ناتو پس از هفتاد سال خارج شود .اما مشكل اروپا در
رويارويي با اين شرايط اين است كه هر يك نظرات و منافع خاص خود را دارند و نمي توانند به عنوان قدرت مستقل عمل
كنند".
با اين همه با ترامپ و بدون ترامپ ،سياست گذاران اياﻻت متحده اكنون تمايل دارند و يا در اين آرزو بسر مي برند كه
جايگاه برتر خود را در جهان باز يابند .در اين رابطه سياستمداران آمريكايي راههاي گوناگوني را ارايه داده اند .براي نمونه،
سناتور "جان مك كين" ،سناتور پرنفوذ جمهوريخواهان خواستار رويارويي با روسيه و تقويت اتحادهاي سنتي آمريكا به
ويژه ناتو بود .برخي ديگر نيز مانند جان بوﻟتون خواستار تغيير رژيم در ايران هستند .ﻟيبراﻟها و بسياري از دموكراتها ترامپ
را به دﻟيل دوري جستن از دوستان سنتي مانند كانادا ،فرانسه و آﻟمان سرزنش مي كنند .اينها سياستمداراني هستند كه
منتقد سياستهاي رويارويي بوده اما ترامپ را به دﻟيل مقابله نكردن با روسيه محكوم مي كنند.
ﺗفﺎوﺗهﺎي ﺳيﺎﺳﺖ خﺎرجي ﺗﺮاﻣپ و بﺎيدن
همانطور كه گفته شد ،سياست امپرياﻟيستي آمريكا همواره حفظ قدرت جهاني خود بوده است .اگرچه دو حزب مطرح
روشهاي متفاوتي را ارايه مي دهند ،اما هر دو يك هدف واحد دارند .نگاهي مي اندازيم به تفاوتهاي دو روش احزاب:
نقش آﻣﺮيكﺎ در جهﺎن
 ترامپ در انتخابات سال  ٢٠١٦با شعار" آمريكا نخست" قول مي داد كه معادﻻت ناعادﻻنه تجاري را ﻟغو كند و متحدانآمريكا را وادار كند هزينه بيشتري براي اقدامات دفاعي متقبل شوند.
 جو بايدن مي گويد كه متعهد مي شود كه رهبري جهاني اياﻻت متحده را بازسازي كند و اقدامات مخرب ترامپ را ازميان بردارد.
چين
 ترامپ روابط با چين بر سر موضوعات گوناگون را به حداقل آن در تاريخ معاصر رساند .ترامپ مي گويد كه او اوﻟينرئيس جمهوري است كه رودرروي چين ايستاده .كمپين وي معتقد است كه بايدن با چين سازش مي كند و باعث كاهش
اشتغال در مشاغل توﻟيدي براي كارگران آمريكايي مي شود
بايدن روش ترامپ در مقابله با كويد  ١٩را "يك افتضاح تاريخي" مي داند .وي مي گويد ،ترامپ پيش از مرحله اولشيوع در ماه ژانويه شروع به جنگ تجاري با چين كرد و درها را براي مذاكرات با پكن بست و فقط از روش چين در مقابله
با كرونا شكايت مي كند .وي مي گويد چين نيز به اين دﻟيل كه آمريكا خودش را از متحدانش جدا كرده و از ايفاي نقش
در نهادهاي جهاني كناره گيري كرده ،رغبت به همكاري ندارد .بايدن ادعا مي كند كه وي با ترميم روابط با متحدان
آمريكا مي تواند بر چين فشار بياورد.

10

ايﺮان
 ترامپ ،مزاياي مداخﻼت نظامي آمريكا در خاورميانه به ويژه حمله عراق در سال  ٢٠٠٣را زير سوال برده است .با اينحال پس از افزايش تنشها با رژيم جمهوري اسﻼمي ،او
سربازان بيشتري را به منطقه آورد.
وي از توافق هسته اي كه در زمان اوباما با جمهوري
اسﻼمي ،كشورهاي اروپايي و روسيه به دست آمده
خارج شده و با فشار حداكثري سعي بر به زانو در
آوردن حاكمان جمهوري اسﻼمي كرده است .ترامپ
همچنين در ماه ژانويه دستور كشتن قاسم سليماني را
داد.
 بايدن مي گويد از طريق ديپلماسي با جمهوري اسﻼمي برخورد مي كند و دوباره به برجام وارد مي شود .اما اين درصورتي خواهد بود كه حاكمان تهران به قراردادهاي پيشين پايبندي نشان دهند و محدوديتها را رعايت كنند.
بايدن معتقد است كشتن سليماني ايران و آمريكا را در دشمني و تضاد
بيشتري قرار داده .او مي خواهد كه آمريكا براي مبارزه با تروريسم با
متحدان آمريكا تنظيم رابطه كند تا نيروي كمتري از آمريكا صرف شود.
بايدن همچنين مي خواهد به حمايت آمريكا از عربستان سعودي در
جنگ در يمن خاتمه دهد .وي ابراز داشته" :ما به متحدانمان براي
كاهش تنشها و كمك به پايان دادن به درگيريهاي منطقه اي از جمله
جنگ فاجعه بار در يمن كمك خواهيم كرد" .ترامپ به عكس از
عربستان حمايت كرده.
جو بايدن مدعي است راه بهتري براي مقابله با جمهوري اسﻼمي وجود دارد و او اگر به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود،
نخست" :بدون شك براي جلوگيري از دستيابي ايران به سﻼح هسته اي متعهد مي شود".
دوم "به تهران يك مسير معتبر براي بازگشت به ديپلماسي پيشنهاد مي كند" و اگر جمهوري اسﻼمي به توافق هسته اي
بازگردد" ،آمريكا براي تقويت و تمديد مفاد اين توافق تﻼش خواهد كرد" .وي گفته است در عين حال به نگرانيهاي ديگر
هم مي پردازد و اين "شامل كارهاي جدي براي آزادي آمريكايي هايي كه به ناحق بازداشت شده اند" مي شود .او مي
گويد به رژيم به خاطر "نقض مداوم حقوق بشر از جمله اعدام
نويد افكاري ،كشتي گير ،و زندانيان سياسي مانند نسرين
ستوده ،وكيل حقوق بشر ،هشدار خواهد داد" .بايدن مي گويد:
"من همچنين گامهايي برمي دارم تا مطمئن شويم تحريمهاي
آمريكا مانع مبارزه ايران با كويد ١٩-نمي شود".
تدبير سوم بايدن "قطع فعاﻟيتهاي بي ثبات كننده ايران است
كه دوستان و شركاي آمريكا در منطقه را تهديد مي كند" .به
گفته او" :امريكا از نزديك با اسرائيل همكاري خواهد كرد تا
اطمينان حاصل كند كه مي تواند از خود در برابر جمهوري
اسﻼمي و وابستگان آن دفاع كند .ما به استفاده از تحريمهاي هدفمند عليه نقض حقوق بشر در ايران ،حمايت جمهوري
اسﻼمي از تروريسم و برنامه موشكهاي باﻟستيك آن ادامه خواهيم داد".
بايدن همچنين مي گويد :من در همان روز اول ،ممنوعيت شرم آور سفر ترامپ را كه تعدادي از كشورهاي با اكثريت
مسلمان را هدف قرار داده ،ﻟغو خواهم كرد".
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كﺮه ﺷﻤﺎلي
ترامپ در تاريخ  ٢٠١٨و  ٢٠١٩سه بار با رهبر كره شماﻟي كيم جونگ اون مﻼقات كرد .اما تﻼشهايش براي كنار گذاشتنبرنامه هاي هسته اي وي به نتيجه نرسيد
 بايدن ترامپ را متهم كرده است كه در مقابل رژيم كرهشماﻟي آمريكا را به سطح پاييني نزول داده ،بدون اينكه
سودي نصيب شود .وي مي گويد بدون پيش شرط با كيم
مﻼقات نخواهد كرد.
ترامپ ادعا كرده است كه مي خواهد همه سربازان
آمريكايي را از افغانستان خارج كند و به جنگ طوﻻني در
افغانستان خاتمه دهد.
در ماه فوريه ،دوﻟت ترامپ در مورد كاهشهاي مرحله اي
نيروي آمريكا با طاﻟبان به توافق رسيد ،اما بنا به شرط مﻼقات و گفتگو .مذاكره كنندگان افغانستان و طاﻟبان اوﻟين
مذاكرات مستقيم خود را در  ١٥سپتامبر انجام دادند.
 بايدن ادعا مي كند كه اكثريت قريب به اتفاق سربازان آمريكايي را از افغانستان خارج مي كند و بر مبارزه با اﻟقاعده وداعش متمركز خواهد شد.
اﺳﺮاييل
ترامپ نيز مانند روساي جمهور گذشته متعهد شده است كه صلح بين اسراييل و فلسطينيها را تامين كند .اما همچون
گذشته اين هدف به انجام نرسيده است .وي سفارت آمريكا را در سال  ٢٠١٨به اورشليم منتقل كرد كه نشان حمايت از
بنيامين نتانياهو ،نخست وزير اسراييل داشت و بدين وسيله سبب خشم فلسطينيها و هواداران شان گشت .ترامپ حاكميت
اسراييل بر بلنديهاي جوﻻن در سوريه را كه اسراييل در سال  ١٩٦٧اشغال كرد ،به رسميت شناخت و تصميمات و
قرارهاي ديرينه آمريكا و كشورهاي ديگر در اين زمينه را تغيير داد.
ترامپ همچنين با ميانجي گري ،روابط ديپلماتيك بين اسراييل و امارات متحده عربي را عادي كرد و اسراييل نيز گفت
اﻟحاقهاي برنامه ريزي شده بخشهايي از كرانه غربي اشغاﻟي را به حال تعليق در خواهد آورد .بحرين نيز در ماه سپتامبر در
موافقت با عادي سازي روابط به امارات پيوست.
 بايدن از اين توافقات استقبال كرده و گفته اگر انتخاب شود "اين روابط رو به رشد را براي پيشرفت به سمت راه حل"دو كشور ،دو ملت" خواهد برد.
ﻣﺤيط زيسﺖ
 ترامپ بارها تاثير فعاﻟيتهاي انسان در تخريبمحيط زيست و نظرات علمي در اين باره را زير
سوال برده .او طرفدار گسترش توﻟيد سوخت
فسيلي داخلي است.
 بايدن مي گويد تغييرات آب و هوايي"بزرگترين تهديد براي امنيت" آمريكا است.
بايدن دوباره به توافق محيط زيست پاريس باز
خواهد گشت و اتحادهايي مانند ناتو را تقويت
خواهد كرد .وي گفته است ،اعماﻟي كه آسيب به
رهبري آمريكا و اعتبار آن از سوي ترامپ وارد
شده را ترميم مي كند.
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ﺗﺮوريسﻢ
 ترامپ خواستار افزايش نظارتهاي داخلي ،گسترش استفاده از حمﻼت هواپيماهاي بدون سرنشين در آفريقا و خاورميانه ومحدوديتهاي بيشتر در مهاجرت و پذيرش پناهندگان است.
 بايدن طرفدار يك استراتژي بزرگ عليه تروريسم بوده و آن را "ضد تروريسم به عﻼوه" ناميده است .اين رويكرد برمبارزه با شبكه هاي تروريستي در كشورهاي خارجي با استفاده از گروههاي كوچك نيروهاي ويژه آمريكا و حمﻼت هوايي
تهاجمي به جاي استقرار نيروهاي بزرگ تاكيد دارد.
ارﺗش
 ترامپ "قهرمان ارتش" ﻟقب گرفته است ،زيرا براي افزايش هزينه هاي دفاعي ،برنامه هاي بزرگ نظامي ،سﻼحهاي جديدو شاخه جديدي با تمركز پروژه هاي فضايي فشار مي آورد.
 بايدن از برخي مداخﻼت نظامي آمريكا در خارج از كشور حمايت كرده و با برخي مخاﻟفت كرده است .او نسبت بهتوانايي آمريكا در تغيير شكل جوامع خارجي ) تغيير رژيم( ابراز ترديد كرده است .وي با تاكيد بر اهميت ديپلماسي و كار
از طريق اتحادها و نهادهاي جهاني از تﻼشهاي يكجانبه بيم دارد.
اﺗﺤﺎدﻫﺎ
 ترامپ در ماه ژوئن اعﻼم كرد كه تعداد سربازان آمريكايي در آﻟمان راحدود  ٩٥٠٠نفر كاهش خواهد داد .
 بايدن و دموكراتها استدﻻل مي كنند كه اتحاد آمريكا و آﻟمان به مقابلهبا نفوذ روسيه و چين كمك مي كند.

نتيجه

با تغيير ريس جمهور ،بايدن يا ترامپ ،دمكراتها يا جمهوريخواهان ،اياﻻت متحده آمريكا نمي تواند نظم كنوني جهاني را به
دوران گذشته بازگرداند .تحوﻻت نظم گذشته را بهم ريخته است .يك سياست خارجي نومحافظه كار كه تكيه بر نيروي
نظامي دارد ،نتايج عكس در صحنه سياسي جهان خواهد داشت .رقبا و قدرتهاي ديگر هم زير بار آن دسته كه مايل به
مراوده و همكاري جهاني هستند ،اما خواهان آن هستند كه قدرت برتر به حساب بيايد ،نمي روند .حتي باراك اوباما نيز كه
واقعيت در حال تغيير را به رسميت مي شناخت باز هم بر اين باور بود كه تنها آمريكا مي تواند نظام بين اﻟمللي را رهبري
كند.
روشهاي دو حزب تاكنون با تغيير رياست جمهوري در آمريكا به آزمايش گذاشته شده است .اگرچه براي ما ايرانيها
سياست خارجي روساي انتخابي آينده در آمريكا اهميت دارد ،اما ميليونها راي دهنده آمريكايي توجه چنداني به سياست
خارجي ندارند .آنها نيز مانند مردم بسياري از كشورهايي كه حق راي دارند ،براي نان ،كار ،آزادي ،عداﻟت و رفاه خود و
فرزندان خود پاي صندوق راي مي روند .آنها همچون مردم ايران تمايل به هزينه طبقه حاكمه براي جنگ ندارند .با اين
حال نسبت به حكومتهايي كه دست به ساخت سﻼح هسته اي با تﻼشهاي مخفيانه مي زنند حساسيت نشان مي دهند .از
اين رو مي بايست توجه ويژه اي به برنامه هاي اينگونه آنهم در دست رژيمهاي استبدادي مانند ايران كه حتي براي جان
شهروندان خود نيز ارزشي قايل نيستند ،مبذول كنند و رهبران خود را در اين راه تحت فشار قرار دهند.

)بخشي از تفاوت سياستهاي دو كانديد از گزارشي توسط سيمون ﻟوئيس و مايكل مارتينا منتشر شده در تامسون رويترز،
"نهادي كه بيطرفانه" اطﻼع رساني مي كند ،گرفته شده است(.

کمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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چالشهای معلمان )مهر (٩٩
فرنگيس بايقره

طبقﺎﺗي ﺷدن آﻣوزش
يك رسانه حكومتي ضمن مقايسه مدارس دوﻟتي عادي با مدارس غيردوﻟتي و مدارس سمپاد ،نمونه دوﻟتي و شاهد نوشته
است كه اوضاع مدارس دوﻟتي وخيم است .شاخص اصلي مدارس غيردوﻟتي دريافت پول از خانواده هاست و اغلب دانش
آموزان آنها از ميان طبقه قدرت و ثروت جامعه انتخاب مي شوند و براساس برخي بررسيها در سال  ٩٦ميزان نابرابريهايي
كه در هزينه هاي آموزش بين خانواده هاي دهك باﻻ و دهك پايين وجود دارد حدود يك به  ٥٣است! يعني دهك
ثروتمند  ٥٣برابر دهك فقير ،براي آموزش فرزندش هزينه ميكند.
وزراي سابق آموزش و پرورش روز چهارشنبه  ٢مهر در نشستي درباره عداﻟت آموزشي به مافياي كنكور و درآمد مدارس
غير دوﻟتي انتقاد كردند.
علي اصغر فاني ،وزير سابق آموزش پرورش در دوﻟت يازدهم در اين نشست گفت :اگر تبعيض در نظام آموزشي وجود دارد
شكي نيست اما من با توجه به تجربه نيم قرن سابقه در آموزش و پرورش مي گويم تبعيض آموزشي از تبعيض طبقاتي
نشات مي گيرد و فقط كسي كه پول دارد مشكل هزينه فرزندش را خود حل مي كند .اينكه گفته ميشود مدارس
غيرانتفاعي باعث اين تبعيض شده اند درست نيست.
يك مقام حكومتي گفته است كه در ايران فقط  ٤درصد دانش آموزان در خانواده هايي هستند كه دسترسي به منابع زياد
دارند.
پيﺎم ﻫﺎﺷﻢ خواﺳتﺎر بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ روز جهﺎني ﻣعلﻢ
پنجم اكتبر برابر  ١٣مهر هر سال از سوي سازمان علمي فرهنگي يونسكو روز جهاني معلم اعﻼم شده است .هدف از اعﻼم
چنين روزي بررسي مشكﻼت و قدرداني و تشكر از معلمان كه قشر مرجع و پيشرو جامعه
هستند مي باشد.
ما در ايران درحاﻟي به استقبال روز جهاني معلم مي رويم ،كه معلمان فعال را اعدام مي
كنند) ،فرزاد كمانگر( ،معلمان فعال با حبسهاي طوﻻني يا در زندانند )هاشم خواستار،
محمدحسين سپهري ،اسماعيل عبدي ،محمد حبيبي ،محمدعلي زحمتكش ،ارژنگ داوودي،
مهدي فراهي شانديز و (.....يا اخيرا ازاد شدند )رسول بداقي ،محمود بهشتي و (.....يا زير حكم
هستند )معلمان كانون صنفي خراسان شماﻟي(
جا دارد اينجا تشكركنم از:
 -١همكاران فرهنگي هنرستان شهيد يوسفي مشهد كه پيوسته همدل و همراهم بودند.
 -٢همكاران فرهنگي ناحيه  ٦آموزش و پرورش مشهد كه در انتخابات كانون صنفي اعتماد كرده و باﻻترين راي را به من
دادند.
 -٣از فرهنگيان خراسان بزرگ كه درانتخابات هيات مديره كانون صنفي فرهنگيان باﻻترين راي را به من دادند.
 -٤ازفرهنگيان سراسر ايران ،نمايندگان كانونهاي صنفي از سراسر ايران كه  ٣١تير ماه جلو مجلس شورا براي احقاق
حقوق معلمان و دانش اموزان تجمع اعتراضي داشتيم و  ١٣٢نفر از ما را دستگير و به بازداشتگاه خيابان وزرا بردند.
ماموري آمد و گفت هاشم خواستار دادستان كار داره ،با بردن اسم من همه شما همكاران كف زديد و مانع بردنم شديد
وگفتيد دادستان كار دارد بياد اينجا و با تاييد شما همكاران من در بيانيه ها و مصاحبه ها خود را نماينده معلمان آزاده
ايران معرفي مي كنم.
 -٥ازهموطنان ايراني و آزاديخواهان جهان و همه رسانه هاي جهان تشكر مي كنم .وقتي ماموران اطﻼعات مشهد درآبان
 ٩٧مرا از جلوي باغم ربودند وبه بيمارستان رواني بردند و يا بارها رژيم جمهوري اسﻼمي مرا بازداشت و به زندان برده و
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هم اكنون نيز در زندانم پيوسته يار و ياور من و خانواده ام بوديد كه اگر شماها صداي من و خانواده ام نبوديد من درصفحه
روزگار نبودم.
درپايان شرمنده ام ،عليرعم همه ياريها و همدﻟيها نتوانستم كاري بكنم كه درخور محبتهاي شما عزيزان باشد وﻟي
اميدوارم باﻻخره سياهي و تاريكي خواهد رفت و روز روشن خواهد آمد.
سيدهاشم خواستار نماينده معلمان ايران
زندان وكيل آباد مشهد ١٢ ،مهر ٩٩
ابتﻼي  ٢٥دانش آﻣوز و چهﺎر ﻣعلﻢ بﻪ كﺮونﺎ در اﺳتﺎن بوﺷهﺮ
دبير ستاد مقابله با كرونا در استان بوشهر گفت :از آغاز بازگشايي مدارس در ١٥شهريور ماه سال جاري تاكنون ٢٥
دانشآموز و چهار معلم در اين استان به بيماري كرونا مبتﻼ شده اند.
وي تصريح كرد :هنوز مشخص نيست كه ابتﻼي اين افراد به كرونا در مدرسه و يا از خارج از آن رخ داده است.
دبير ستاد مقابله با كرونا در استان بوشهر با اشاره به فعاﻟيت هزار و  ٣٩٧مدرسه در استان بوشهر گفت :شاخص رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در اين استان نسبت به گذشته بهتر شده و در زمان حاضر  ٨٤درصد مدرسه هاي فعال كه دانش آموز
ميپذيرند دستوراﻟعملهاي بهداشتي را به طور كامل رعايت و  ٩٠درصد از ماسك استفاده مي كنند.
خودكشي يك دانش آﻣوز بﻪ علﺖ نداﺷتن گوﺷي
ﻫوﺷﻤﻨد
يك دانش آموز  ١١ساﻟه ساكن شهرستان دير در جنوب استان
بوشهر به دﻟيل نداشتن گوشي هوشمند و عدم امكان حضور در
كﻼسهاي آنﻼين ،از طريق حلق آويز كردن اقدام به خودكشي
كرد و جان خود را از دست داد .سهم نوجوانان ايراني از
خودكشيهاي ساﻻنه از سوي سازمان پزشكي قانوني بيش از ٧
درصد اعﻼم شده است .هويت اين كودك سيد محمد موسوي
زاده عنوان شده است.
ﺗﻨبيﻪ بدني و ﺷكستﮕي عضو يك دانش آﻣوز در قصﺮقﻨد
يك دانش آموز مقطع چهارم دبستان در روستاي گورچاي بخش تلنگ شهرستان قصرقند ،در روز يكشنبه  ٢٠مهر ،توسط
معلم خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت .در پي اين تنبيه بدني ،دانش آموز مذكور از ناحيه انگشت دست دچار شكستگي
شد .مطابق ماده  ٧٧آيين نامه انضباطي مدارس ،اعمال هر گونه تنبيه از قبيل اهانت ،تنبيه بدني و تعيين تكاﻟيف درسي
جهت تنبيه ممنوع است.
هويت اين دانش آموز صادق باﻻر فرزند عمر و از اهاﻟي روستاي گورچاي بخش تلنگ شهرستان قصرقند ،اعﻼم شده است.
گزارﺷي از آخﺮين وضعيﺖ ﻣﺤﻤد حبيبي در زندان ﺗهﺮان بزرگ
محمد حبيبي ،معلم و فعال صنفي معلمان كه دوران محكوميت خود را در تيپ  ٢زندان تهران بزرگ سپري ميكند ،با
وجود تحمل حدود يك سوم از دوران محكوميت خود از اعزام به مرخصي محروم است .آقاي حبيبي در سال  ٩٧به ١٠
سال و نيم حبس تعزيري ٧٤ ،ضربه شﻼق و  ٢سال محروميتهاي اجتماعي بابت مجازات تكميلي محكوم شد.
محمد حبيبي در تاريخ  ٢٠ارديبهشت  ،٩٧به همراه تعدادي ديگر از فعاﻻن صنفي و شركت كنندگان در جريان تجمع
اعتراضي معلمان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
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حركتهاي اعتراضي معلمان
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني اﻫواز و كﺎرون
طي روزهاي دوشنبه  ٧مهر و سه شنبه  ٨مهر ،گروهي از مربيان پيش دبستاني اهواز و كارون مقابل ساختمان مجلس،
دست به تجمع زدند و خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود شدند .اين مربيان كه از نقاط مختلف كشور مقابل
مجلس تجمع كرده بودند با توجه به سوابق كاري شان بر ﻟزوم استخدام خود در آموزش و پرورش تاكيد داشتند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن ﺷﺎغل در ﻣدارس ايﺮاني خﺎرج از كشور
روز شنبه  ١٢مهر ،شماري از معلمان شاغل در مدارس ايراني خارج از كشور ،در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش
تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطاﻟبات شان شدند.
معلمان معترض خواستار دريافت مطاﻟبات مزدي خود با نرخ استعﻼم شده از بانك مركزي طبق سامانه “اي تي اس” شدند.
معلمان شاغل در مدارس ايراني خارج از كشور پيش از اين نيز چندين بار در اعتراض به اين موضوع دست به تجمع
اعتراضي زده بودند.
ﺗجﻤع دانش آﻣوزان بهبهﺎن
گروهي از دانش آموزان منطقه كوي تامين اجتماعي )خيابان يوسف
دهدشتي( و خيابان فرازمند در اعتراض به اختﻼل اينترنت همراه دست
به تجمع زدند.
هزينه هاي سرسام آور گوشيهاي هوشمند تلفن همراه براي تدريس از
طريق برنامه شاد و از سويي ديگر عدم آنتن دهي تلفن همراه در
منطقه تامين اجتماعي بهبهان ،موجب اعتراض شهروندان اين مناطق
شده است.
با توجه به تعطيلي مدارس ،مسئوﻻن در اقدامي اپليكيشن شاد را جهت
آموزش دانش آموزان در فضاي مجازي معرفي كردند كه اين امر بخش كوچكي از مشكﻼت دانش آموزان را حل كرده وﻟي
از سويي ديگر مناطق كم برخوردار و محروم به شدت با اين مسأﻟه دست و پنجه نرم مي كنند چرا كه عدم آنتن دهي
شبكه هاي تلفن همراه موجب قطعي اين اپليكيشن شده است.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و بﺎزنشستﮕﺎن كشوري و ﺗﺎﻣين اجتﻤﺎعي بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ روز جهﺎني ﻣعلﻢ
روز دوشنبه  ١٤مهر ،گروهي از معلمان و بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي به مناسبت روز جهاني معلم در بوستان
گفتگو تهران گرد هم آمدند.
شركت كنندگان اين گردهمايي كه ساعت  ١٠و  ٣٠صبح در آن مكان حضور داشتند ،با در دست داشتن پﻼكاردهايي از
جمله “جاي معلم زندان نيست!”“ ،ما به افزايش حقوقها بدون در نظر گرفتن تورم و خط فقر  ١٠ميليون توماني اعتراض
داريم”“ ،درمان رايگان”“ ،نه به بيمه هاي تكميلي”“ ،نابود باد خصوصي سازي”“ ،كودكان كار حق تحصيل دارند”“ ،تهيه
امكانات آموزشي براي دانش آموزان و معلمان” ،خواستار رسيدگي به مطاﻟبات خود شدند.
همچنين اين افراد با همراه داشتن تصاوير محمد حبيبي و اسماعيل عبدي و شعارنوشته هايي نسبت به زنداني كردن
معلمان و بازنشستگان و همچنين پرونده سازي عليه  ٧معلم خراساني اعتراض كردند.
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ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني ايذه
جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه در روز
دوشنبه  ١٤مهر ،با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل اداره
كل آموزش و پرورش استان خوزستان خواستار رسيدگي به
مطاﻟبات خود شدند .يكي از اين مربيان گفت :تجمع چندين
باره مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه و تحصنهاي
هرچند وقت يكبار ما و عدم شفافيت و دريافت پاسخي
اميدواركننده از مديران آموزش و پرورش بر آوارگي و
سرگرداني مربيان افزوده است .اين در حاﻟي است كه شرايط ماﻟي و حق پرداخت بيمه توسط خود مربيان بيش از هميشه
اوضاع را بر ما سخت كرده است.
اين مربي ادامه داد :تﻼش براي تبديل وضعيت و عبور و مرور در جاده مرگ بين ايذه و اهواز تنها دستاورد اين گروه از
مربيان پيش دبستاني از آغاز تاكنون است.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني خوزﺳتﺎن
جمعي از مربيان پيش دبستاني استان خوزستان  nvروز شنبه  ١٩مهر ،با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان اداره
كل آموزش و پرورش اين استان ،خواستار رسيدگي به مطاﻟبات خود شدند.اين مربيان اهم مطاﻟبات خود را تبديل وضعيت
و حق اﻟتدريس شدن ،عنوان كردند.
يكي از مربيان پيشدبستاني گفت“ :مربيان پيش دبستاني از سال  ٩١به تدريج مشغول به كار شدند و تاكنون هيچ حقوقي
دريافت نكردند و گفته شد به جاي حقوق مي توانيد از خانواده ها شهريه دريافت كنيد اما اين در حاﻟي است كه بسياري از
خانواده به خصوص مناطق محروم ،توانايي پرداخت شهريه را ندارند و مربيان نيز هيچ شهريه اي از آنها دريافت نميكنند.
مربيان پيش دبستاني خوزستان در ادامه اعتراض شان به بﻼتكليفي استخدامي راهي پايتخت شدند و روز دوشنبه  ٢١مهر
دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش زدند.
يكي از مربيان در تشريح هدف اين تجمع گفت :در رديفهاي استخدامي كه براي استان پيش بيني ميشود ،مربيان پيش
دبستاني هيچ نقش و جايگاهي ندارند و انتظار و درخواست ما اين هست كه مربيان پيش دبستاني را هم ﻟحاظ كنند چرا
كه مربيان پيشدبستاني كار كردند و به امور آشنا هستند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن حق التدريسي اخﺮاجي زنجﺎن
روز يكشنبه  ٢٠مهر ،جمعي از معلمان حق اﻟتدريسي اخراجي زنجان با تجمع در مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين
استان خواهان پايان دادن به بﻼتكليفي شغلي خود شدند.
با اينكه برخي از مناطق استان زنجان با كمبود معلم مواجه است و با گذشت بيش از يك ماه از بازگشايي مدارس ،آموزش
و پرورش هنوز نتوانسته معلمان را جذب و به كارگيري نمايد و در اقدامي عجيب تعداد  ٢٨نفر از معلمان حق اﻟتدريسي را
كه نياز مبرم به وجودشان در سيستم آموزشي احساس مي شود را بدون قبول هيچ گونه دﻟيل قانع كننده اي كنار گذاشته
اند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني ﺷهﺮﻫﺎي ﻣختلف ايﺮان
نمايندگان مربيان پيش دبستاني شهرهاي مختلف ايران در اعتراض به عدم رسيدگي به مطاﻟبات شغلي و حقوقي خود ،روز
دوشنبه  ٢١مهر  ،١٣٩٩مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع زدند .اين نيروها خواستار تبديل وضعيت
به حق اﻟتدريسي هستند.
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ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن نهضﺖ ﺳوادآﻣوزي اﺳتﺎن كهﮕيلويﻪ و بويﺮاحﻤد
روز سه شنبه  ٢٢مهر ،مربيان نهضت سوادآموزي استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري و دفتر نماينده مجلس از
شهرستانهاي بويراحمد ،دنا و مارگون تجمع كردند.
تجمع كنندگان گفتند :ما از مسئوﻻن ميخواهيم كه با ما هم بر اساس عداﻟت و برابري برخورد كنند .تبعيض موجب
نگراني مي شود.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني ﻣقﺎبل ﻓﺮﻣﺎنداري بﺎغﻤلك
دهها نفر از مربيان پيش دبستاني باغملك روز چهارشنبه  ٢٣مهر ،براي اعتراض به اخراج از كار دست به تجمع مقابل
فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان زدند.
مربيان كه تا بيش از  ٦سال سابقه كار داشته اند مي گويند طي اين مدت با وعده تبديل وضعيت به حق اﻟتدريسي با
هزينه خود بيمه را پرداخت كرده اند و هر روز به روستاهاي دور افتاده رفته اند و حاﻻ حكم اخراج گروهي آنها صادر شده
است.
ﺗجﻤع ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن ﺗبﺎدكﺎن ﻣشهد
روز پنجشنبه  ٢٤مهر ،تعدادي از فرهنگيان تبادكان از توابع شهرستان مشهد ،در خصوص مشكل ماﻟكيت اراضي منطقه
ساختمان
در
حصارسرخ،
فرمانداري اين شهرستان دست به
تجمع اعتراضي زدند.
در همين روز ،فرهنگيان ماﻟباخته
يك پروژه آپارتماني در
گنبدكاووس ،در اعتراض به
خيانت اعضاي هيات مديره
شركت تعاوني مسكن آموزش و
پرورش اين شهرستان و كم
توجهي مسئوﻻن براي رفع
مشكﻼت شان ،در ايستگاه كﻼﻟه اين شهر تجمع كردند.
اين عده از فرهنگيان گنبدكاووس با در دست داشتن بنر و دست نوشته هايي خواهان پيگيري موضوع مسكن معلمان
شهرستان و پايان دادن به مساﻟه اختﻼفي بين ماﻟكان خصوصي و دوﻟتي شدند.
آموزش و پرورش شهرستان  ٣٥٠هزار نفري گنبدكاووس افزون بر  ٥هزار فرهنگي شاغل ،حدود  ٣هزار فرهنگي بازنشسته
دارد.
)منابع :ايلنا ،ايسنا ،ايرنا ،هرانا ،ركنا ،عصر جهان ،كمپين فعاﻻن بلوچ ،عصرما خوزستان ،عصر جهان ،تسنيم ،دويچه وﻟه
فارسي(

بﻪ راديو پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
www.radiopishgam.com
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دانشگاه در ماهي كه گذشﺖ )مهر (٩٩

كﺎﻣﺮان عﺎلﻤي نژاد

 ٦٧درصد نفﺮات بﺮﺗﺮ كﻨكور ،ﺳﻤپﺎدي ﻫستﻨد!
وضعيت براي نفرات برتر كنكور علوم تجربي نيز به نفع دانش آموزان سمپادي تمام شده چرا كه تنها يك نفر در ميان آنها
از مدرسه غيرانتفاعي به اين جايگاه رسيده است.
نكته قابل تامل درباره نفرات برتر كنكور امسال برخﻼف داوطلبان سال گذشته ،مدارس محل تحصيل آنهاست؛ چرا كه
سال گذشته تقريبا اكثر داوطلباني كه توانسته بودند در زمره  ١٠يا  ٥نفر برتر گروههاي مختلف آزمايشي قرار گيرند،
افرادي بودند كه زماني در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كردند ،اما به نظر مي رسد امسال دانش آموزان سمپادي و
تيزهوشان در ميدان رقابت با غيرانتفاعيها ،برگ برنده را در دست گرفته اند و توانسته اند شاخ غول كنكور را بشكنند.
مساﻟه جاﻟب تر اينكه در ميان برترينهاي امسال داوطلبي از استان سيستان و بلوچستان است كه توانسته رتبه نهم گروه
آزمايشي علوم رياضي را كسب كند و خود را درجمع  ١٠نفر اول اين گروه آزمايشي جاي دهد.
ﺗجﻤع دوبﺎره رزيدنﺖ ﻫﺎي رﺷتﻪ ﻫﺎي ﻣختلف پزﺷكي ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
جمعي از رزيدنتهاي رشته هاي مختلف
پزشكي در ادامه اعتراض به آزمون
گواهينامه در روز چهارشنبه  ٢مهر مقابل
مجلس اجتماع كردند.
مطاﻟبه اصلي فارغ اﻟتحصيل تمام
دستياران پزشكي با توجه به شيوع موج
سوم كرونا ،آماده به خدمت شدن است.
يكي از نمايندگان دانشجويان متخصص
پزشگي در مورد علت اين تجمع گفت :ما
عده اي از دانشجويان متخصص پزشكي
براي بار دوم در اعتراض به بي عداﻟتي صورت گرفته در آزمون گواهينامه سال  ٩٩مقابل مجلس جمع شده و احقاق حقوق
خود را خواستاريم.
ﺗوقيف نشﺮيﻪ دانشجويي”ضد”
نشريه "ضد" وابسته به دانشجويان دانشگاه مازندران به اتهام اعﻼم حمايت از اعتراضات و اعتصابات سراسري كارگران طي
چند ماه گذشته ،پيش از چاپ اوﻟين شماره توقيف شد.
صادر كنندگان اين حكم ،در اثبات جرم مذكور ،به بيانيه اي استناد كردند كه هيات تحريريه نشريه “ضد” ،به همراه ٣٣
تشكل صنفي و دانشجويي ديگر ،در حمايت از اعتصابات كارگران امضا كرده بودند .اين درحاﻟيست كه پيش از ابﻼغ حكم
تعليق يك ساﻟه ،هيات نظارت بر نشريات دانشگاه ،تذكر كتبي را براي مجازات جرم اعﻼم حمايت از كارگران كافي دانسته
بود.
از  ١٦آذر  ٩٨به اين سو نيروهاي امنيتي و بازوهاي سركوب شان در دانشگاهها ،دانشجويان مستقل و حامي فرودستان را
مورد تهديد و ارعاب قرار داده اند.
در جهت مقابله با “سياست سركوب” و “پادگان سازي دانشگاه” هيات تحريريه نشريه "ضد" تصميم گرفت تا به توﻟيد
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محتوا از طرق ديگر اقدام كند؛ از همين رو از ساير دانشجويان خواست تا در جهت حمايت و اطﻼع رساني چنين مسائلي
براي زنده نگه داشتن جريان مستقل دانشجويي اقدام كنند.
احضﺎر  ١٥دانشجوي دانشﮕﺎه بوعلي ﻫﻤدان
زهرا ويس كرمي ،دبير تشكل فرهنگ و سياست دانشگاه بوعلي سينا همدان ،روز شنبه  ٥مهر از احضار  ١٥دانشجو ،توسط
حراست و كميته انضاطي اين دانشگاه طي روزهاي اخير ،خبر داد و گفت :از هر كدام هم مي پرسيم ،ميگو يند روند كاري
ما فرق مي كند.
به گفته وي؛ احضار دانشجويان به دﻟيل تجمعات دانشجويي سال گذشته ،از جمله تجمعاتي در اعتراض به برخورد با
معترضان آبان  ،٩٨انهدام هواپيماي اوكرايني و بازداشت بهاره هدايت ،صورت گرفته است.
زهرا ويسكرمي ،دانشجوي زيست شناسي و ورودي  ٩٥كه هم اكنون در سمت دبيري انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه
بوعلي همدان فعاﻟيت دارد معتقد است ،حاميان وزير علوم بايد امروز پاسخگوي فشارها و احضارها باشند.
دانشجويﺎني كﻪ اين  ٦رﺷتﻪ را انتخﺎب كﻨﻨد قطعﺎ در آيﻨده بيكﺎر ﻫستﻨد!
آزمون سراسري سال  ٩٩در روزهاي  ٢٩تا  ٣١مرداد و اول شهريور با رقابت بيش از يك ميليون و  ٢٤٧هزار و  ٤٤٩نفر

در  ٣٩٢شهر كشور برگزار شد .از تعداد يك ميليون و  ٣٩٣هزار و  ٢٣٣كارت صادر شده در آزمون سال  ٩٩تعداد يك
ميليون و  ١٦٦هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و ظرفيت پذيرش  ١٧٥هزار و  ٨٤٩نفر است.
در سال  ٨٧تنها  ١١٧هزار و  ٧١٧نفر از فارغ اﻟتحصيﻼن رشته مهندسي و حرفه هاي مهندسي نتوانسته بودند براي خود
شغلي دست و پا كنند كه اين رقم در سال  ٩٦به  ٣٢٥هزار و  ٤٣٧نفر رسيد .يعني بيكاري در اين رشته ها  ١٧٦درصد
رشد داشته است.
با نگاهي به آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در خصوص بيكاري فارغ اﻟتحصيﻼن دانشگاهي طي  ١٠سال گذشته،
متوجه مي شويم از ميان اطﻼعات مربوط به بيكاري  ٢١رشته دانشگاهي كه از سوي اين مركز منتشر شده ،سير بيكاري
در ميان رشته هاي فني و مهندسي نسبت به ساير گروههاي آزمايشي شيب تندتري داشته و بسياري از دانشجوياني كه به
اميد مهندس شدن يا رسيدن به مراكز صنعتي كشور خود را به دانشگاهها رسانده اند ،در طول  ١٠سال گذشته در زمره
بيكارترين فارغاﻟتحصيﻼن قرار گرفتهاند .
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بﻼﺗكليفي اﺳﺎﺗيد دانشﮕﺎﻫي ﻣتقﺎضي ايﻨتﺮنﺖ
علي آهون منش رييس اتحاديه دانشگاه غيرانتفاعي روز سه شنبه  ٨مهر با بيان اينكه از زمان شروع سال تحصيلي جديد
به تازگي برخي از اساتيد توانستند  ١٢٠گيگ اينترنت از وزارت ارتباطات و فناوري اطﻼعات دريافت كنند ،گفت :بسياري
از اساتيدي كه در سامانه جامع جذب وزارت علوم ثبت نام نكرده بودند همچنان براي دريافت اينترنت بﻼتكليف هستند.
وي افزود :در راستاي برگزاري آموزش مجازي در نيم سال تحصيلي جديد متأسفانه دانشجويان همچنان بدون دريافت
اينترنت در حال دست و پنجه نرم كردن براي آموزش روزانه خود هستند چرا كه هزينه هاي بسته هاي اينترنتي باﻻ بوده
و دانشجويان منتظر مساعدت وزارت ارتباطات هستند.
آهون منش تصريح كرد :دانشگاه غير انتفاعي در سراسر كشور براساس تقويت آموزشي كه در سامانه دانشگاهها برنامهريزي
شده ،آموزش در بستر مجازي را ادامه داده و امتحانات و آزمونها هيچ گونه تغيير نخواهند داشت.
اﻓزايش ﺷهﺮيﻪ در دانشﮕﺎهﻫﺎي زيﺮﻣجﻤوعﻪ وزارت علوم
هر ساﻟه پيش از اينكه سال تحصيلي جديد در دانشگاهها آغاز شود ميزان افزايش شهريه در دانشگاههاي پوﻟي اعﻼم مي
شود تا متقاضيان اين دانشگاهها بدانند كه براي تحصيل چقدر بايد هزينه كنند .دانشگاههاي شهريه اي زيرمجموعه وزارت
علوم شامل دانشگاه پيامنور ،دانشگاه علمي كاربردي ،موسسات غيرانتفاعي و پرديس خودگردان دانشگاههاي دوﻟتي
هستند.
دانشگاه پيام نور به عنوان يكي از دانشگاههاي شهريه اي اعﻼم كرده كه  ١٠تا  ١٢درصد به شهريه ها مي افزايد.
اميرحسين بهروز مديركل روابط عمومي دانشگاه پيام نور در روز آدينه  ١١مهر در اين باره گفت :دانشگاه اجازه دارد هر
ساﻟه بين  ١٥تا  ٢٠درصد شهريه ها را افزايش دهد اما امسال ميزان افزايش شهريه ها  ١٠تا  ١٢درصد در همه مقاطع در
نظر گرفته شده است.
دانشگاه علمي كاربردي بهعنوان ديگر دانشگاه نيمهدوﻟتي وزارت علوم قصد دارد در سال تحصيلي آينده شهريه ها را
افزايش دهد .به گفته محمدحسين اميد رئيس دانشگاه علمي كاربردي؛ در سال جاري افزايش  ٢٠درصدي شهريه را
خواهيم داشت.
ﻫفﺖ دانشجوي علوم پزﺷكي خﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلي بﻪ كﺮونﺎ ﻣبتﻼ ﺷدند
دكتر سيد احمد هاشمي ،رييس دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماﻟي با تاييد ضمني ابتﻼي دانشجويان علوم پزشكي به
ويروس كرونا ،از ذكر شمار اين
مبتﻼ خودداري كرد و اظهار داشت:
دانشجويان پس از طي مراحل
درمان ،اكنون حال مساعدي دارند
و به منظور بهبود كامل در قرنطينه
هستند.
دكتر سيد احمد هاشمي در روز
يكشنبه  ١٣مهر گفت :اكنون يك
طبقه از خوابگاه دانشگاه علوم
پزشكي در اختيار دانشجويان مبتﻼ
به كرونا قرار گرفته است و از تمام
كساني كه با اين دانشجويان در ارتباط بوده اند تست كرونا گرفته شده است.
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 ٢٩هزار دانشجو در خراسان شماﻟي و  ٢هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماﻟي تحصيل مي كنند .اين
استان از ابتداي مرداد ماه امسال در وضعيت قرمز كرونايي قرار گرفته كه اين وضعيت باوجود گذشت بيش از  ٢ماه
همچنان پايدار است.
ﺷﺮط ﺳﻨي پذيﺮﻓتﻪﺷدگﺎن دانشﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن ﺗغييﺮ كﺮد
دانشگاه فرهنگيان جز دانشگاههايي است كه داوطلبان كنكور جهت شركت در آن بايد داراي شرايط ويژه اي باشند .شرايط
سني و شرط معدل و غيره جز ويژگيهاي اين دانشگاه است و معموﻻ افرادي كه قصد انتخاب اين دانشگاه را دارند از
ساﻟهاي قبل براي ورود به اين دانشگاه برنامه ريزي مي كنند.
تا سال  ٩٢شرط سني دانشگاه فرهنگيان  ٢٤سال تمام بود ،اما پس
از آن با تغيير شرط سني از  ٢٤به  ٢٢تغيير يافت .اين دانشگاه در
سال  ٩٦قصد داشت شرط سني را از  ٢٢به  ٢٠تغيير دهد كه به
دﻟيل اعتراض داوطلبان به تغيير ناگهاني شرط سني و برنامه ريزي
كه داوطلبان بر اساس سن  ٢٢سال جهت پذيرش انجام داده بودند،
سن پذيرش از  ٢٠سال به  ٢٢سال بازگرداننده شد.
در اين رابطه قائم مقام سازمان ديدهبان شفافيت و عداﻟت ،روز
چهارشنبه  ٢٣مهر ،پيرامون تغيير سن پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان گفت :سال گذشته عده اي در كنكور قبول نمي
شوند و به خدمت سربازي مي روند ،بعد از اتمام سربازي سن آنها باﻻي  ٢٢سال مي رسد و در اينصورت پذيرش در
دانشگاه فرهنگيان براي آنها امكان پذير نيست.
كارگروه آموزش ديدبان شفافيت و عداﻟت ،يك سال به دنبال اين موضوع بود و در رابطه با اين موضوع بارييس دانشگاه
فرهنگيان ،معاونانش ،اعضاي شوراي عاﻟي آموزش پرورش ،جلسات متعددي تشكيل داد و آنها را توجيه كرد كه اين يك
مطاﻟبه از طرف شركت كنندگان كنكور است و با اين روش معضل كمبود معلمان در كشور به دﻟيل سير نزوﻟي پذيرش در
دانشگاه فرهنگيان در ساﻟهاي اخير جبران شود.
جلواتي در پايان تصريح كرد :در شوراي معاونين وزارتخانه موضوع مطرح و تصويب شد كه اين سن از  ٢٢سال به  ٢٤سال
برسد و به دﻟيل سرعت پيگيري ما در كارگروه آموزش ،باعث شد كه در كنكور امسال پذيرش براساس  ٢٤سال باشد وعينا
اين عبارت  ٢٤سال درشرايط پذيرش دانشگاه فرهنگيان در دفترچه كنكور امسال اعﻼم شد .اين موضوع هم يك موفقيت
براي حل مشكل دوستان و هم يك هم افزايي بين سازمانهاي مردم نهاد ،مجلس وبرخي از مديران دﻟسوز وزارت آموزش
پرورش بود.
)منابع :خبرنامه دانشجويان ايران ،آنا ،دانشجو ،مهر ،ايسنا ،هرانا ،ايرنا(

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

ﺗصويﺮ ﺗكﺎن دﻫﻨده از ﺳﻪ پﺮﺳتﺎر
در اين تصوير سه پرستار كه با هم دوست بودند و هر
سه در مبارزه عليه كرونا جانباخته اند ديده مي شوند.
نرجس خانعلي زاده ابتدا در اورژانس بيمارستان
خميني تهران دوران آموزشي خود را گذراند و سپس
به بيمارستانهاي گيﻼن منتقل شد و در اسفند ماه اول
پرستاري بود در اثر كرونا جانباخت.
محبوبه خداوردي و فرشته فرهمند پرستاران مهربان
پرتﻼش و فداكار اورژانس بيمارستان خميني بودند كه
در اثر ويروس كرونا جان باختند.
ﻓﺎجعﻪ كﺮونﺎ بﺮاي پﺮﺳتﺎران و كﺎدر درﻣﺎني
در ميدان جنگي اي كه كرونا به راه انداخته و
سﻼمت و حيات مردم را به چاﻟش كشيده
است ،آمارهاي دردناك كم نيست .بارها گفته
اند و خوب مي دانيم كه ژنراﻟها و برگهاي برنده
اصلي ما در اين نبرد تن به تن با اين ويروس
منحوس عﻼوه بر مراعاتهاي بهداشتي ما ،كادر
درمان هستند .آنها در خط مقدم اين جبهه و
رو در رو با بيماري مي جنگند .بيش از  ٧ماه
است آتش بي امان كرونا بر سر اين گروه مي
بارد .خانواده شان را به سختي و با خاطري
مشوش مي بينند .آرزوي يك سفر چند روزه و رفتن به جايي كه اسمي از كرونا نشنود به دل شان مانده است.
حميدرضا عزيزي ،معاون سازمان نظام پرستاري روز سه شنبه  ٢٩مهر اعﻼم كرد؛ نزديك به نيمي از پرستاران ايران به
ويروس كرونا مبتﻼ شده و آنها همچنان در برخي از بيمارستانها با مشكل كمبود و سهميه بندي تجهيزات پيشگيرانه
مواجه اند.
محمد حسين پور ،رييس خانه پرستار گيﻼن گفت؛ پرستاران در شرايطي فعاﻟيت مي كنند كه تاكنون  ٢٦نفر از كادر
درمان و  ٧نفر از نيروهاي پرستاري اين استان بر اثر ابتﻼ به ويروس كرونا جان شان را از دست داده اند .تعداد مبتﻼيان
هم مشخص نيست.
روز سه شنبه  ٢٢مهر ،عليرضا زاﻟي ،فرمانده ستاد مقابله با كروناي استان تهران و مديران دو بيمارستان مهم پايتخت
درباره موارد ابتﻼ و مرگ در ارتباط با كرونا در ميان كادر درماني آماري ارائه دادند كه بر خﻼف سخنان وزير بهداشت
نگراني درباره آينده "مديريت كرونا" را افزايش مي دهد.
زاﻟي گفت؛ تا كنون  ٢٠٠نفر از كادر درمان كه به بيماري كوويد ١٩مبتﻼ شدند جان خود را از دست دادهاند .محمد
طاﻟبپور ،رئيس بيمارستان سينا هم گفت؛ از كاركنان اين بيمارستان كه حدود  ١٢٠٠نفر هستند تا كنون حدود يك
سوم ،يعني  ٤٠٠نفر به كرونا مبتﻼ شده اند.
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حسين بدخشان ،مدير بيمارستان مدرس تهران نيز از ابتﻼي  ٢٢٠نفر از كاركنان اين بيمارستان به كرونا خبر داد.
سعيد نمكي ،وزير بهداشت نيز روز سه
شنبه  ٢٢مهر گفت" :اگر اين بال
شكسته ما را ترميم نكنند ،اپيدمي در
اين مملكت جمع نمي شود و ما ته
رودخانه بايد جنازه جمع كنيم ".وي
اضافه كرد "وقتي عده اي پول پارو
كردند ،اينها ]پرستاران[ در بيمارستانها
رنج جارو كردند ،وقتي عده اي در
هواي خوش رميدند ،اينها بر سينه
بيمار خميدند و مبتﻼ شدند .در يك
شهر روزانه  ١٢تا  ١٣پرستار دارند
مبتﻼ مي شوند".
اضافه بر انبوه پرستاران واگير شده و جانباخته ،تعدادي زيادي از پزشكان طي دو ماه گذشته به علت كرونا جانباخته اند كه
اسامي برخي از آنان چنين است:
*دكتر يوسف رهبري ،متخصص بيهوشي بيمارستان مراغه.
*دكتر بهزاد قلعه نويي ،داروساز شاغل در تهران.
*دكتر محسن بهبهاني ،پزشك پيشكسوت شهر شيراز.
*دكتر محمد رسول حرفت كار ،متخصص جراحي عمومي شهر رشت.
*دكتر سيد محمود نوريان ،متخصص جراحي مغز و اعصاب و از پزشكان خير اصفهان.
*دكتر محمد حسن كاظمي يزدي ،متخصص راديوﻟوژي شهر هشتگرد.
*دكتر فريد نيرويي جراح خوشنام شهر بابل.
*دكتر محمد زارع جوشقاني ،چشم پزشك و رييس بيمارستان ﻟبافي نژاد.
اعتﺮاف بﻪ قﻼبي بودن آﻣﺎر رﺳﻤي
توپ كرونا مدام در زمين مردم و مسووﻻن در حال حركت است و در هر ثانيه گل تازه اي به دروازه مي زند و جان عزيزي
را مي گيرد .چون كرونا منتظر تصميم گيري پايوران حكومت نمي ماند و كار خودش را به بهترين شكل انجام مي دهد.
از ابتداي تائيد رسمي شيوع كرونا در ايران تا كنون آمار رسمي درباره تعداد مبتﻼيان و قربانيان با شك و ترديد روبرو بوده
و اغلب با حرفهاي مسووﻻن محلي تناقض داشته است .ايرج حريرچي ،معاون كل وزارت بهداشت در گفتگوي زنده با
شبكه دو راديو و تلويزيون دوﻟتي گفت؛ تعداد واقعي قربانيان كرونا حدود دو برابر آمار رسمي است.
در پي افزايش بي سابقه آمار جانباختگان ناشي از بيماري كرونا در ايران ،مسعود مرداني ،عضو كميته علمي ستاد مقابله با
كرونا ،روز سه شنبه  ٢٩مهر گفت" :در حاﻟي آمار روزانه مرگ ناشي از كرونا به  ٣٣٧مورد رسيده است كه اين آمار هم
واقعي نيست و براي آن كه بدانيم در واقعيت چند نفر روزانه تلف مي شوند ،اين عدد بايد ضرب در دو و نيم شود تا عدد
اصلي به دست آيد".
خطﺮ كﻤبود كﺎدر درﻣﺎني آذربﺎيجﺎن غﺮبي را ﺗهديد ﻣي كﻨد
ظرفيت پذيرش بيماران كرونايي در بيمارستانهاي اروميه طي ده روز اول ماه مهر تكميل شد و طي دستوراﻟعملي از
بيمارستانهاي خصوصي خواسته شده تا  ٢٠درصد ظرفيت خود را به بستري بيماران كرونايي اختصاص دهند .استاندار
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آذربايجان غربي روز شنبه  ١٢مهر در برنامه گفت و گوي ويژه خبري با اشاره به مرگ يك كادر درماني در شهرستان
بوكان در مقابله با ويروس كرونا ،اظهار داشت :خوشبختانه وضعيت مبتﻼيان كادر درمان به ويروس كرونا مناسب است و
مشكلي در اين راستا تا به اين ﻟحظه وجود ندارد وﻟي در صورت ادامه روند كنوني و افزايش چند برابري مبتﻼيان به كرونا
با كمبود نيرو در بيمارستانها مواجه خواهيم شد.
در حاﻟي كه آذربايجان غربي در شروع مهر ماه از جمله استانهاي با وضعيت قرمز در همه گيري بيماري كرونا اعﻼم شده،
اين كارگزار حكومتي براي پنهان كردن مسووﻟيت حكومت» ،تغييرات آب هوا ،مسافرتها ،بي تفاوتي مردم ،كاهش
حساسيت و  «...را از عوامل افزايش همه گيري كرونا اعﻼم كرد.
حق ﻣسلﻢ پﺮﺳتﺎران در روزﻫﺎي كﺮونﺎيي
رييس نظام پرستاري با اشاره به مشكﻼت جامعه پرستاري كشور ،گفت :سه موضوع كمبود نيرو ،تعويق معوقات و اضافه
كار و بحث فوق اﻟعاده ويژه از دغدغه هاي جدي پرستاران است .موارد ذكر
شده حق مسلم پرستاران است و نمي دانيم چرا باوجود صدور مجوزها و
پرداخت وجوه اما نظارتي براي عملي شدن آن وجود ندارد .در اين روزهاي
كرونايي تﻼشهاي جامعه پرستاري فزوني يافته اما بي توجهي به اين زحمات
سبب شده است تا پرستاران تجمع اعتراضي داشته باشند كه همه شاهد
برخي از آنها بوده ايم.
وي اين سخنان را در روز آدينه  ١٨مهر بيان كرد و ادامه داد :وزارت بهداشت
به ما مگويد نامه پرداخت معوقات به دانشگاههاي علوم پزشكي ابﻼغ شده است اما آنچه كه غير شفاف است اين است كه
اين پول در كدام بخش هزينه شده است كه معوقات پرستاران همچنان بر سر جاي خود باقي است؟ كارانه ها به شدت
كاهش يافته است .وي كاهش مبلغ كارانه معوق پرستاران به دﻟيل كرونا را غيرقابل قبول دانست و گفت :اوﻻ معوقه ها
مربوط به دوران قبل ازكرونا است كه درآمدها خوب بوده اما حتي اگر به فرض محال درست باشد وقتي دوﻟت كمك مي
كند يعني كاهش درآمد را جبران ميكند كه كارانه پرسنل آسيب نبيند ﻟذا ﻟطفا دانشگاهها پرستاران را بي اطﻼع فرض
نكنند و در شرايطي كه حتي جاي سوزن انداختن در بيمارستانها نيست؛ كارانه پرسنل به شدت كاهش يافته است .در
اعتراض پرستاران بابلي ديديم كه آنها در شعارهاي خود اعﻼم كردند "ما صدقه نمي خواهيم" زيرا مبلغ بسيار كمي به
عنوان كارانه برايشان واريز شده بود تا جايي كه در مواردي يك پنجم ماههاي مشابه در سال قبلش بود .يعني پرستاري كه
چند سال است با ميانگين يك تا دو ميليون تومان كارانه دريافت ميكرده است اين ماه  ٢٠٠هزارتومان دريافتي داشته
است .اين درحاﻟي است كه طي چندماه اخير شدت خدمت ،زحمات و آسيب ديدگي از خدمت براي او بيش از  ١٠٠درصد
افزايش يافته است.
ﻣوج گستﺮده ﻣهﺎجﺮت پﺮﺳتﺎران بﻪ كشورﻫﺎي پيشﺮﻓتﻪ
بسياري از وعده هايي كه به پرستاران داده شده
است ،عملي نشده و اين موضوع فرصت خوبي به
كشورهاي اروپايي براي جذب پرستاران و
مهاجرت آسان آنها به دﻟيل كمبود نيروي انساني
داد .آرمين زارعيان ،رييس هيات مديره نظام
پرستاري تهران از پديد آمدن موج گسترده
مهاجرت هزاران پرستار و كادر درماني از ايران
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خبر داد .مقصد عمده پرستاران ايراني كشورهاي اروپايي ،آمريكاي شماﻟي و استراﻟيا است.
به گفته وي ،كشورهاي اروپايي ،آمريكاي شماﻟي و استراﻟيا بيشترين درخواست جذب پرستاران ايراني را دارند و به دﻟيل
شرايط شيوع كُرونا ،شرط نمره زبان براي پذيرش پرستار را برداشته اند.
اين در حاﻟيست كه با توجه به اوج گرفتن كُرونا در تهران و شلوغي بيمارستانها از بيماران كُرونايي ،تهران بزرگ »نزديك ٧
هزار پرستار« كم دارد.
بر اساس گزارشي كه وي ارائه كرده" ،تا امروز نزديك به  ٢٠هزار پرستار به بيماري كُرونا مبتﻼ شده" و "نيروهاي
قراردادي  ٨٩روزه هنوز استخدام هم نشده اند".

حرکتهای اعتراضی پرستاران
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن ابن ﺳيﻨﺎ ﺷيﺮاز
روز چهارشنبه  ٢مهر ،گروهي از
پرستاران و كادر درماني شاغل
در بيمارستان پيوند اعضا ابن
سينا شيراز ،در اعتراض به عدم
پرداخت مطاﻟبات مزدي خود،
مقابل ساختمان دانشگاه علوم
پزشكي اين شهر دست به تجمع
زدند.
ﺗجﻤع دو بﺎره رزيدنتهﺎي
رﺷتﻪ ﻫﺎي ﻣختلف پزﺷكي
جمعي از رزيدنتهاي رشته هاي
مختلف پزشكي روز چهارشنبه
 ٢مهر ،مقابل مجلس تجمع
كردند .يكي از نمايندگان دانشجويان متخصص پزشكي در مورد علت اين تجمع گفت :ما عده اي از دانشجويان متخصص
پزشكي براي بار دوم مقابل مجلس جمع شده ايم كه به بي عداﻟتي صورت گرفته در آزمون گواهينامه سال  ٩٩اعتراض
كرده و احقاق حقوق خود را خواستار شويم.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران و كﺎدر درﻣﺎني بيﻤﺎرﺳتﺎن روحﺎني بﺎبل
پرستاران و كادر درماني بيمارستان روحاني بابل براي اعتراض به سطح پايين حقوق و عدم پرداخت به موقع مطاﻟبات و
شرايط سخت كاري ،روز دوشنبه  ٧مهر دست به تجمع در محوطه اين مركز درماني در استان مازندران زدند .تجمع
كنندگان خواهان ارتقاي مزد و كارانه ،رفع تاخير در پرداخت معوقات مزدي و بهبود شرايط شغلي شدند.
يكي از پرستاران حاضر در اين تجمع گفت؛ پرستاران جان خود را سر دست گرفته و براي تامين سﻼمت مردم تﻼش مي
كنند .وي اضافه كرد؛ بيشترين بار بيماري كرونا بر دوش كادر درمان و به خصوص جامعه پرستاري است ،از پايين بودن
حقوق پرستاران انتقاد كرد و گفت :اگر در اين شرايط ،حتي دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ،بازهم كم و
ناكافي است
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ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن ﺷﺮكتي ﻣﺮاكز درﻣﺎني و بهداﺷتي كشور
كاركنان شركتي مراكز درماني و بهداشتي
كشور براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و
سطح نازل حقوق ،روز يكشنبه  ١٣مهر ،دست
به تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه زدند.
تجمع كنندگان قرارداد شركتي را تبعيض
دانسته و خواهان رفع تبعيض ميان خود با
نيروهاي قراردادي ،رسمي پيماني و ...شدند.
پرستاراني كه در اين اجتماع شركت داشتند،
خواهان پردخت "فوق اﻟعاده ويژه پرستاري" به
نيروهاي شركتي شدند .در كنار نيروهاي
شركتي درمان ،كاركنان حوزه بهداشت هم حضور داشتند .آنها با اشاره به بدتر شدن وضعيت شيوع كرونا در كشور و
تﻼشهاي شبانه روزي شان براي غرباﻟگري و ديگر امور كليدي در پيشگيري از شيوع هرچه بيشتر اين ويروس ،خواهان
توجه به شرايط معيشتي خود شدند.
ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن و پﺮﺳتﺎران ﺷﺮكﺖ آوا ﺳﻼﻣﺖ
روز يكشنبه  ٢٠مهر ،شماري از پرستاران
شركتي خوزستان در اعتراض به عدم
رسيدگي به مطاﻟبات شان در محوطه
دانشگاه علوم پزشكي اهواز ،دست به
تجمع اعتراضي زدند.
در همين رابطه يكي از پرستاران معترض
گفت“ :پرستاران شركتي خوزستان ،در
ابتداي سال جاري  ٢حكم حقوقي و
كارگزيني دريافت كردند و جز حق
مسكن كه در حكم دوم از يك ميليون
ريال به سه ميليون ريال افزايش داشت
هيچ امتياز ديگري در آن اضافه نشده
بود".
در ادامه يكي ديگر از پرستاران به نكته اي جاﻟب و قابل تأمل اشاره كرد و افزود“ :گفته شده است حقوقي كه بيش از اين
شركت آواي سﻼمت به شما پرداخت مي كرده اشتباه بوده و از ماه جديد حقوقها با محاسبات جديد و كاهش  ٦٠٠هزار
توماني پرداخت خواهد شد.
ﺗجﻤع اعتﺮاضي پﺮﺳﻨل بيﻤﺎرﺳتﺎن اﻣﺎم علي
روز دوشنبه ٢١مهر ،پرسنل بيمارستان امام علي در كرج در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود تجمع اعتراضي برپا
كردند.
)منابع:ايسنا ،ايرنا ،ايلنا ،آنا ،فارس ،دويچه وﻟه فارسي(
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زنان در مسير رهايي )مهر (٩٩
زن كشي اداﻣﻪ دارد

اسد طاهري

با قوانين و مجازاتهاي اسﻼمي عليه زنان ،با اشاعه فرهنگ پدر/مردساﻻر ،با
تقويت سنتهاي عقب مانده و .....حق سر بريدن زنان ،سوزاندن ،اسيد پاشيدن،
خقه كردن و  ....مردان حق كمال دارند كه از اين طريق سلطه و اقتدار خود را
بر زنان اعمال و تقويت كنند.
يك سازمان فعال در زمينه حقوق بشر خبر داد كه مريم اطماني در اروميه به
دست شوهرش به آتش كشيد شد .مريم اطماني ،زن جوان داراي دو فرزند به
علت نود درصد سوختگي جان خود را از دست داد.
در رويدادي ديگر جسد تكه پاره شده يك زن  ٤٤ساﻟه با كارد در مشهد پيدا
شد .بنا بر گزارش تيم جنايي ،اين زن در خانه كشته شده و در سطل زباﻟه
انداخته شده است.
در جنايتي ديگر يك دختر دانش آموز در شهر بنك از توابع شهرستان كنگان
در استان بوشهر توسط برادرش تحت عنوان اقدام ناموسي به قتل رسيد .در
گزارش پزشكي قانوني آمده است كه او خفه شده است .هويت اين دختر
دانش آموز "زهرا نصوري" است.
در قوانين رژيم ايران مواردي در نظر گرفته شده تا افرادي كه
مرتكب “قتلهاي ناموسي” ميشوند از مجازاتهاي سنگين معاف
شوند.
نمايندگان خامنه اي در اصفهان و خراسان شماﻟي در خطبه
هاي نماز جمعه بر "ناامن كردن فضاي جامعه" براي زناني كه
پوشش خود را مطابق سليقه مقامهاي جمهوري اسﻼمي انتخاب
نمي كنند ،تاكيد كردند.
سهيﻼ جوركش و مرضيه ابراهيمي از جمله زناني هستند كه در
اصفهان مورد حمله اسيدپاشي قرار گرفتند .خانم جوركش در اينستاگرامش با نقل گفته امام جمعه اصفهان نوشته:
"اسيدپاشيهاي قبلي هنوز تمام نشده" است.

پرونده اسيدپاشي در اصفهان بدون شناسايي ،محاكمه و مجازات عامﻼن و آمران در سال  ١٣٩٣مختومه اعﻼم شد.
مرضيه ابراهيمي ديگر زن قرباني اسيدپاشي در اصفهان در اينستاگرامش با نقل يك يادآوري از فضاي جامعه اصفهان در
روزهاي اسيدپاشي نوشته است" :اون روزها ترس و وحشت تمام شهر را گرفته بود .وحشت از بيرون رفتن ،ترس از
خيابونها ...و اين يعني تمام اون چيزي كه مي خواستند و شد .مردم همه ترسيديم و اين داستان دوباره تكرار ميشه".
در واقع ،جمهوري اسﻼمي در طي بيش از چهار دهه عمر ننگين خود از تمامي مكانيزمها براي تزريق و بسط فرهنگ
مردساﻻر و ضدزن در جامعه استفاده كرده است ،زن ستيزي را به قوانين اين جامعه برده است و سيستم قضايي اش
متجاوزان و قاتﻼن زنان را به هزار و يك بهانه "شرعي و عرفي" مورد حمايت قرار داده است.
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نﮕﺮاني در ﻣورد وضعيﺖ ﺳﻼﻣتي زيﻨب جﻼليﺎن

زينب جﻼﻟيان زنداني سياسي كُرد پس از  ٣ماه نگهداري در در سلول
انفرادي زندان كرمان روز سه شنبه اول مهر به زندان كرمانشاه منتقل
شد.
وي پيش از آن در تاريخ  ١٠ارديبهشت امسال به طور ناگهاني و بدون
ارايه هيچ دﻟيلي ابتدا از زندان خوي به زندان قرچك ورامين و پس از
دو ماه در حاﻟي كه در اعتراض به نگهداري خود در اين زندان در
اعتصاب غذا بود مجددا به زندان كرمان منتقل شده بود.
يك منبع مطلع به پرونده زينب جﻼﻟيان در گفت و گو با شبكه حقوق بشر كردستان از وضعيت سﻼمتي اين زنداني
سياسي پس از ابتﻼ به »كرونا« ابراز نگراني كرد و گفت" :ريه هاي خانم جﻼﻟيان پس از ابتﻼ به كرونا در زندان قرچك و
عدم رسيدگي پزشكي دچار آسيب جدي شده است و در اين مدت به صورت مداوم سرفه ميكند و دچار مشكل شديد
تنفسي شده است .در اين مدت همچنين به دﻟيل اﻟتهاب چشم راست وضعيت بينايي وي نيز بار ديگر دچار مشكل شده
است".
اين منبع در ادامه اظهار داشت؛ از زمان انتقال زينب جﻼﻟيان به زندانهاي كرمان و كرمانشاه به دﻟيل بستن دست بند و
پابند به اين زنداني و بر زمين كشيدن وي توسط ماموران امنيتي ،مچ دست و پاي وي به شدت مصدوم شده و همچنان
نشانه هاي زخم و كبودي روي دست و پاي او مشهود است.
زندان زنان كرمانشاه در محل به اصطﻼح "كانون اصﻼح و تربيت" اين شهر قرار دارد و با تراكم جمعيتي باﻻ داراي امكانات
بهداشتي و پزشكي بسيار محدودي است و نگهداري زينب جﻼﻻيان در اين زندان با توجه به وضعيت بيماري وي و نياز
مبرم به خدمات پزشكي نگرانيها نسبت به وضعيت سﻼمتي وي را افزايش مي دهد.
وقوع روزانﻪ يك ﻫزار ﺳقط جﻨين در كشور

آمارهاي رسمي از وقوع روزانه يك هزار سقط جنين؛ يعني هر ساعت حدود  ٤١مورد و هر سال  ٣٦٥هزار مورد ،خبر داده
اند .اين اعداد دركنار آمار مواﻟيد ،معناي ديگري پيدا مي كنند .بر اساس اعﻼم سازمان ثبت احوال كشور ،در سال  ،٩٧يك
ميليون و  ٤٦هزار و  ٩٩نفر به دنيا آمده اند؛ يعني هر ساعت  ١٦٧نوزاد .بر اين اساس هر ساعت  ٤١جنين از دست مي
روند و در مقابل  ١٦٧نوزاد به دنيا مي آيند.
علل افزايش سقط جنين در ايران به عوامل گوناگوني باز مي گردد .جمعيت جوان ايران كه بيش از  ٥٠درصد آن زير ٢٥
سال است ،اكنون با فرايند گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن رو به روست .تماس با ارزشهاي جوامع ديگر از طريق
اينترنت و ماهواره ،نگرش افراد را نسبت به زندگي سنتي تغيير داده است .پايه هاي اين نگرش كه فرزند نعمت محسوب
مي شد ،بهشدت سست شده است .از سوي ديگر بيكاري و نبود وضعيت اقتصادي پايدار ،نگراني زوجهاي جوان براي توﻟد
فرزندي كه آينده اي بهتر از خودشان نخواهد داشت را افزايش داده است.
زنﺎنِ بﻼروس؛ ﻣﻨﺎديﺎن اﻣيد بﻪ ﺗغييﺮ!

دور جديد اعتراضات مردمي در بﻼروس عليه دوﻟت اقتدارگرا از ٩
اگوست ١٩) ٢٠٢٠مرداد  (١٣٩٩آغاز شد .در جريان انتخابات رياست
جمهوري اين كشور كه در آن اﻟكساندر وﻟوكاشنكو براي ششمين بار
به عنوان رييس جمهور اين كشور برگزيده شد ،اعتراضهاي گسترده
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اي شروع شده كه همچنان ادامه دارد و تعداد بسياري از زنان شركت كننده در اين جنبش بازداشت شدند.
بﻼروس يك كشور به شدت سنتي است ،اما گفته مي شود ميزان نارضايتي از حكومت ﻟوكاشنكو آنقدر زياد است كه زماني
كه سرگئيتي خانوفسكي يكي از فعاﻻن سرشناس سياسي كه خود را آماده رقابت در انتخابات رياست جمهوري مي كرد
بازداشت و از كانديداتوري او در انتخابات ممانعت شد ،همسرش سوتﻼنا تيخانووسكاياي  ٣٧ساﻟه به جاي خود را كانديداي
رياست جمهوري كرد .زنان بﻼروس با حمايت از او در صف نخست اعتراض قرار گرفته و سمبل اميد به تغيير در جامعه
شدند.در اين جنبش كه زنان ،جوانان و كارگران نقش اساسي دارند ،حضور پر رنگ زنان بسيار قابل توجه ،چشمگير و
تعيين كننده است.
ﺗظﺎﻫﺮات گستﺮده زنﺎن در ﻣكزيك

زنان مكزيك همزمان با روز جهاني مبارزه با بارداري ناخواسته و حق سقط جنين با محوريت »پايان خشونت عليه زنان«
تظاهرات بزرگي برگزار كردند.
زنان معترض در كنار پنج گروه اصلي فمينيستهاي مكزيك به همراه گروههاي مادران و انجمن وكﻼي زن مكزيك ،ضمن
حمل تصاوير زنان و دختران قرباني خشونتهاي خانگي و تجاوز ،نسبت به آمار باﻻي »زن كشي« در كشور دست به اعتراض
زدند.در مكزيك نيز حق طبيعي سقط جنينْ ممنوع است و تنها در پرونده هاي تجاوز ،اجازه سقط جنين به زنان داده مي
شود .محدود سازي زنان و اعمال قوانين نابرابر عليه سﻼمت و زيست زنان ،امري است كه فعاﻻن زنان مكزيك را به اتحاد
حداكثري عليه سياستهاي جاري در كشور سوق داده است.
تظاهرات گسترده زنان در پايتخت مكزيك با خشونت بي سابقه پليس و پرتاب گاز اشك آور همراه بود.
ﻣﺮگ يك زن ديﮕﺮ بﺮ اثﺮ ﺗجﺎوز گﺮوﻫي در ﻫﻨد

مرگ دومين زن داﻟيت ظرف چند روز در هند كه گفته مي شود
به طور گروهي به او تجاوز شده ،هند را شوكه و خشمگين كرد.
مادر اين دختر به رسانه هاي محلي گفت كه دختر  ٢٢ساﻟه اش
پس از اينكه رفته بود از مدرسه محل پذيرش تحصيلي بگيرد ،به
داخل يك وسيله نقليه كشيده شد و مورد تجاوز قرار گرفت.
اين خبر به دنبال مرگ يك زن  ١٩ساﻟه داﻟيت كه ادعا شده
توسط مرداني از "كاست باﻻي" هند مورد تجاوز قرار گرفته ،مردم هند را شوكه كرد .داﻟيتها در پايين ترن رده سيستم
كاست هند قرار دارند و با وجود قوانيني كه از آنها حمايت مي كند ،با تبعيض گسترده اي روبرو هستند .هر دو حمله در
شمال اياﻟت اوتار پرادش صورت گرفت .خبر حمله و تجاوز اول اعتراضاتي را در خيابانهاي اين اياﻟت در پي داشت .پليس
شكايات مربوط به تجاوز و قتل را به ثبت رسانده و دو مرد را در ارتباط با تازه ترين پرونده كه در منطقه باﻟرامپور رخ داده،
دستگير كرده است.
نوبل آلتﺮنﺎﺗيو  ٢٠٢٠بﻪ نسﺮين ﺳتوده رﺳيد

بنياد "جايزه زيست صحيح" كه به نوبل آﻟترناتيو مشهور است ،روز
دهم مهر طي مراسمي در استكهلم سوئد برندگان جايزه امسال را
معرفي كرد .جايزه  ٢٠٢٠به صورت مشترك به نسرين ستوده فعال
حقوق بشر از ايران ،آﻟس بياﻟياشكي كنشكر دموكراسي از بﻼروس،
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براين استونسون فعال حقوق اجتماعي از آمريكا و ﻟوتي كانيگام از نيكاراگوئه كه براي حقوق بوميان تﻼش مي كند ،اهدا
خواهد شد .اوﻟه فُن اوكسكول ،مدير بنياد نوبل آﻟترناتيو در اين مراسم گفت؛ بنياد براي "براي افكندن نور بر تهديد جهاني
دموكراسي" چنين تصميمي گرفته است .اوكسكول مبارزه براي تحقق حقوق برابر ،دموكراسي ،عداﻟت و آزادي را نقطه

اشتراك چهار برنده امسال عنوان كرده است.

گوﺗﺮش نﺎبﺮابﺮي جﻨسيتي را بزرگ ﺗﺮين چﺎلش خواند

در مهرماه  ١٩٠رييس جمهوري ،نخست وزير و وزير به نمايندگي از كشورشان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد

سخنراني كردند كه از اين عده فقط  ٩نفر زن بودند .آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان ملل متحد گفت زناني كه شاهد
سخنرانيها بودند "كامﻼ حق دارند احساس كنند كه نماينده اي ندارند و صداي آنها شنيده نميشود" .پيش از اين ،وي به
رهبران جهان گفته بود" :نابرابري جنسيتي بزرگترين چاﻟش براي حقوق بشر درسراسر جهان است".
در همين ماه مجمع عمومي نشست ديگري در سطح عاﻟي براي بزرگداشت بيست و پنجمين ساﻟگرد كنفرانس مهم زنان
در سازمان ملل برگزار كرد .در آن كنفرانس كه در سال  ١٩٩٥برگزار شد ،هيﻼري كلينتون كه در آن زمان بانوي اول
اياﻻت متحده آمريكا بود اعﻼم كرد كه "حقوق زنان ،حقوق بشر است".
هدف از اين نشست بحث درباره برابري جنسيتي و تﻼش براي توانمند سازي همه زنان و دختران اعﻼم شد.
در كنفرانس معروف سال  ١٩٩٥كه در پكن ،پايتخت چين برگزار شد  ١٨٩كشور عضو سازمان ملل توافق كردند كه
"مشاركت كامل و برابر زنان در زندگي سياسي ،مدني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي ،منطقه اي و بين
اﻟمللي و ريشه كن كردن تمام اشكال تبعيض جنسيتي" را در اوﻟويت قرار دهند.
ﺳﻪ ﺗفكﺮ كليشﻪ اي دربﺎره زنﺎن

روزنامه اﻟنهار از قديمي ترين و معروفترين رسانه هاي جهان
عرب كه در ﻟبنان منتشر مي شود ،بعد از جنبش اعتراضي
مردم ﻟبنان به فساد و بيكفايتي حكومت ،براي نشان دادن
نقش و جايگاه زنان در اين اعتراضها ،كمپين خﻼقانه اي منتشر

كرد.
در اين كمپين در كنار عكسهايي از حضور زنان ،به سه تفكر
كليشه اي درباره زنان اشاره شده است .عكسها و تيترها به
شكلي هوشمندانه دركنار هم قرار گرفته و تضاد معناداري را به نمايش گذاشته و از اين طريق باورهاي سنتي درباره زنان
به چاﻟش كشيده شده است.
عكسها نشان مي دهد كه زنان نه تنها در حال آشپزي يا بچه داري نيستند ،بلكه در خط اول مبارزه در جلوي پليس ضد
شورش قد علم كرده و تا دير وقت در راهپيماييها و اعتراضها حضور فعال دارند.

زنﺎن خﺎنﻪ نشين ﻣي ﺷوند

آﻟيشا گويد در نيويورك تايمز گزارشي درباره وضعيت
اشتغال زنان به دﻟيل گسترش كرونا تهيه كرده است.
اين گزارش درباره زناني است كه به دﻟيل همه گيري
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كرونا ،مجبور به خانه نشيني شده اند .زناني كه زير فشار سنگين كار و مسووﻟيت اجتماعي و وظايف خانه و مادر يناگزير از
ترك كار و حضور در خانه شده اند .اين گزارش سعي كرده به دﻻيل خانه نشيني زنان بپردازد .در گزارشي كه به تازگي
وزارت كار آمريكا منتشر كرده است ،اين موضوع كه مدتها سبب هراس اقتصاددانان و كارشناسان بود ،كامﻼ مشهود است.
ركود اقتصادي ناشي از همه گيري سبب شده تا صدها هزار زن به حاشيه بروند و دستاوردهاي ناشي از ساﻟها تﻼش سخت
براي حضور در كارشان از بين برود .در حاﻟي كه نرخ بيكاري اياﻻت متحده در شهريور امسال به  ٧,٩درصد كاهش يافت و
اين نرخ بسيار پايين تر از باﻻترين ركود در بهار با  ١٥درصد بيكاري است .گرچه وضعيت برخي از مشاغل بهبود يافته ،اما
هزاران نفر ناگزير از ترك بازار كار شدند .در اين ميان اكثر كساني كه ناگزيز به ترك شغل شدند ،زنان بودند.
بيش از  ٨٠٠هزار زن در بين  ١٠١ميليون نفر باﻻي  ٢٠سال بودند كه اين تعداد دربرگيرنده حدود  ٦٠هزار زن سياه
پوست و  ٣٢٠هزار زن ﻻتين است و  ٢١٦هزار مرد نيز بي كار شدند.
از آغاز همه گيري ،ازدست دادن شغل زنان نتيجه مستقيم ازبين رفتن صنايعي است كه تحت سلطه زنان بوده است؛ مانند
مهمانداري ،آموزش ،سرگرمي و حتي برخي از بخشهاي سيستم مراقبتهاي بهداشتي.
استفانيا آﻟبانيسي ،استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبورگ كه در زمينه نابرابريهاي جنسيتي در كار تحقيق مي كند ،معتقد
است» :مساﻟه شكاف درآمد در اين مرحله ،بخش عمده اي از ماجرا است« .در طول سال ،بارها نشانه هايي از حذف زنان
در كارهاي تمام وقت به چشم مي خورد؛ اما در آمارگيري از  ٤٠هزار زن در تابستان مشخص شد از هر چهار نفر يك نفر
ناگزير از استعفا يا تغيير شغل بوده است.
نوبل ادبيﺎت بﻪ يك نويسﻨده زن رﺳيد

آكادمي سوئد »ﻟوييز گلوك« شاعر آمريكايي را به عنوان برنده جايزه
نوبل ادبيات در سال  ٢٠٢٠معرفي كرد .اين جايزه به دﻟيل "صداي
شاعرانه متمايز ﻟوييز گلوك كه با زيبايي ساده تجربه هاي شخصي را
جهاني كرده است" به اين شاعر زن آمريكايي اعطا شده است.
سال گذشته به طور همزمان »اوﻟگا توركاچوك« نويسنده ﻟهستاني به
عنوان برنده نوبل ادبيات  ٢٠١٨و »پيتر هاندكه« نويسنده اتريشي
نيز در انتخابي جنجاﻟي به عنوان برنده نوبل ادبيات سال ٢٠١٩
انتخاب شد .جايزه نوبل ادبيات در سال  ٢٠١٨به دﻟيل رسوايي
اخﻼقي در اكادمي سوئد برگزار نشد.
يك زن ﻣشﺎور ارﺷد ﺷوراي اﻣﻨيﺖ ﻣلي اﻓغﺎنستﺎن

ﺷد

دراني وزيري ،معاون پيشين سخنگوي رياست جمهوري
افغانستان به عنوان مشاور ارشد حقوقي دفتر شوراي امنيت
ملي اين كشور تعيين شد.
بنا به اطﻼعيه دفتر شوراي امنيت ملي أفغانستان ،خانم
وزيري از سوي محمد اشرف غني ،رييس جمهوري اين
كشور به اين سمت بَرگمار شد و در مراسمي از سوي حمد
اﷲ محب ،مشاور امنيت ملي افغانستان رسما معرفي شد.
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خانم وزيري فارغ اﻟتحصيل رشته شرعيات دانشگاه كابل است و در مقطع فوق ﻟيسانس در رشته حكومتداري و حاكميت
قانون دردانشگاه اوهايو در آمريكا تحصيل كرده است.
اولين ﺷﺎعﺮ ﻓﻤيﻨيسﺖ در دوران ﻣشﺮوطﻪ

عاﻟمتاج قائم مقامي )ژاﻟه( ،مادر پژمان بختياري ،اوﻟين شاعر فمينيست در دوران مشروطه است كه با زبان زنانه سخن
گفته و ساﻟها پيش از نيما طرح شعر نو يا به عبارتي شعر شكسته را در كارهاي
خود پياده كرده است .ژاﻟه در اشعارش جسورانه از شرايط بد زن و حقوق او دفاع
مي كند و به جنس مردهاي زن ستيز تاخته و از زندگي زناشويي و شوهر و حتي
خانواده خود انتقاد كرده است .او دراسفند سال  ١٢٦٢خورشيدي ،اواخر دوره
قاجار ،در فراهان متوﻟد شد.
ژاﻟه از پنج ساﻟگي در خانه شروع به درس خواندن كرد .به دﻟيل استعداد سرشارش
عﻼوه بر آموختن فارسي و عربي ،به تدريج صرف و نحو و معاني و بيان و منطق و
نقد شعر و مقدمات حكمت و تا حدي نجوم را فرا گرفت .عشق به علم و دانش تا
آخر عمر با او بود و اوقات او باخواندن كتابهاي ادبي ،تاريخ و نجوم سپري مي شد.
پژمان بختياري ،شاعر غزل سراي معاصر كه از شاعر بودن مادرش خبر نداشت ،بعد
از درگذشت ژاﻟه در ﻻبﻼي كتابهاي مادرش ،ياداشتها و اشعار به جاي مانده او را
پيدا و جمع آوري كرد و در سال  ١٣٤٦در هزار نسخه توسط نشر »ابن سينا« به چاپ رساند كه چندان بازتابي نداشت.
در سال  ،١٣٦٩دكتر غﻼمحسين يوسفي پس از  ٤٣سال از مرگ ژاﻟه و  ٢٣سال بعد از چاپ ديوان او ،به او توجه و درباره
اش به طور شايسته مقاﻟه نوشت.
متاسفانه ،ژاﻟه بيشتر اشعارش را از بين برده بود و فقط كمي از اشعارش باقي مانده است ،ديوانش  ٩٠٧بيت بيشتر ندارد و
از آن پيداست كه به ادبيات فارسي تسلط كامل داشت .اشعارش تازه و امروزي و زنانه است و از آينه و شانه و چرخ
خياطي و سماور و سفره عقد و شوهر و فرزند و احوال زن بيوه و مظلوميت زن ايراني شعر سروده است.
ژاﻟه در جواني به وسيله پدرش مجبور به ازدواج ناخواسته شد و اختﻼف با همسرش از اوﻟين سال توﻟد فرزندش شروع شد
و كم كم به جايي رسيد كه ژاﻟه بندهاي آن ازدواج را گسست ،و پس از  ٧سال از زندگي مرفه و آسوده شوهر به در شد .به
خانه پدري برگشت كه ديگر ثروت و مكنتي نيز در آن باقي نمانده بود و خانوادهء شوهرش حق ديدن يگانه فرزندش را از
او گرفتند.
بعد از گذشت ساﻟها وقتي پسرش بيست و هفت ساﻟه شده بود ،باﻻخره مادر توانست او را ببيند و از اين پس با هم زندگي
كردند .رنجها و به دور بودن از محبت و ديدار فرزند و ديگر نابسامانيها و مهمتر از همه ناكامي و آزردگي روياهاي شاعر او
را در هم مي فشرد كه تأثراتش را به وضوع در اشعارش مي توان ديد .ژاﻟه در  ٥مهر سال  ١٣٢٦خورشيدي در سن ٦٣
ساﻟگي در تهران درگذشت و در امامزاده حسن تهران به خاك سپرده شد.
)منابع :هرانا ،بي بي سي ،يورونيوز ،ايندپندنت ،سﻼمت نيوز ،تسنيم ،دويچه وﻟه ،شرق ،ايسنا ،دويچه وﻟه(
کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
https://telegram.me/radiopishgam
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رويدادهاي هنري ماه )مهر (٩٩

فتح اﷲ كياييها

حكﻢ زندان ﺳﻪ عضو كﺎنون نويسﻨدگﺎن ايﺮان ،اجﺮا ﺷد
پنجم مهر ماه ،رضا خندان )مهابادي( و بكتاش آبتين ،دو عضو هيات
دبيران كانون نويسندگان ايران ،و كيوان باژن ،عضو پيشين هيات
دبيران ،جهت اجراي حكم به زندان اوين رفتند و همان جا به داخل
زندان منتقل شدند .خبر به اندازه كافي متاثركننده است .كانون
نويسندگان ايران در يادداشت كوتاهي شرح ماجرا را داده است و در آن
به مراجعه خود نويسندگان و اجراي حكم اشاره شده است .
»اين سه نويسنده پيش تر در تاريخ يكم تير ماه سال جاري به شعبه
يك اجراي احكام احضار شده بودند ،اما به علت شيوع بيماري كرونا ،اجراي حكم آنها تا تاريخ پنجم مهر به تعويق افتاد.
در تاريخ فوق اين سه نويسنده در دايره اجراي احكام حضور يافتند و در نهايت حواﻟي ساعت سه بعد از ظهر به زندان اوين
منتقل شدند .رضا خندان )مهابادي( ،بكتاش آبتين و كيوان باژن ارديبهشت  ١٣٩٨در شعبه  ٢٨دادگاه انقﻼب اسﻼمي
تهران به رياست قاضي مقيسه محاكمه ،و هر يك به شش سال زندان محكوم شدند .چندي بعد دادگاه تجديد نظر حكم
بدوي رضا خندان )مهابادي ( و بكتاش آبتين را تأييد كرد و حكم كيوان باژن به سه سال و شش ماه تبديل شد .اين سه
نويسنده مجموعا به پانزده سال و شش ماه زندان محكوم شدهاند«.
گفتني است كه جمعي از اعضاي كانون نويسندگان ايران و تعدادي از شاعران و نويسندگان مستقل از ساعت نه و نيم
صبح روز  ٥مهر در اعتراض به اجراي حكم سه نويسنده در مقابل زندان اوين جمع شدند و تا ﻟحظه بدرقه آنان در آنجا
حضور داشتند.
لوﺋيﺲ گلوك بﺮنده جﺎيزه نوبل ادبي
آكادمي نوبل پنجشنبه  ٨اكتبر ١٧/مهر اعﻼم كرد جايزه نوبل ادبي به ﻟوئيس
گلوك ،شاعر آمريكايي تعلق ميگيرد .دبير آكادمي نوبل گفت گلوك براي
»زبان مستقل خود كه براي موجوديت انسان و فرديت او بياني زيبا و دقيق و
قابل درك براي همه مردم جهان يافته« اين جايزه را دريافت ميكند .دور از
انتظار نبود كه در سال جاري نوبل ادبي به يك نويسنده يا شاعر زن از آمريكا
تعلق بگيرد.
ﻟوئيس گلوك در سال  ١٩٤٣در نيويورك متوﻟد شد و در كمبريج ،ماساچوست زندگي ميكند .او عﻼوه بر فعاﻟيت ادبي ،به
عنوان استاد زبان انگليسي در دانشگاه ييل كار ميكند .از او تاكنون  ١٢مجموعه شعر و چندين مقاﻟه درباره شعر منتشر
شده است .مهمترين درونمايه اشعار او خانواده و كودكي و چاﻟش با واﻟدين است.
»شب پاكدامن و وفادار« برنده جايزه شعر كتاب ملي سال  ٢٠١٤شد .همچنين با »هفت ساﻟگي« و »ويتانوا« جايزه شعر
بينگهام نشريه كتاب بوستون و جايزه شعر كتاب نيويوركر را از آن خود كرد.
عﻼوه بر كودكي ،طبيعت هم از مهمترين درونمايههاي اشعار ﻟوئيس گلوك است .در مجموعه »جنگل آيريس« )( ٢٠٠٨
گلها و برف به سخن در ميآيند.
»مرغزارها« ) (١٩٩٦و »زنبق وحشي« ) (١٩٩٢او جايزه پوﻟيتزر و جايزه ويليام كارﻟوس ويليامز انجمن شعر آمريكا را
دريافت كرده است.
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ﺗيغ ﺗوقيف بﺮ گﺮدن خودي ﻫﺎي وﻻيﺖ
»بﺎغ ﺗلو« ﺗوقيف ﺷد
چند روز پيش ،رسانه هاي ايران از توقيف مجدد رمان »باغ تلو« نوشته مجيد قيصري ،چهار
ماه پس از انتشار آن خبر دادند.
قيصري از شاگردان مرتضي سرهنگي ،بنيانگذار دفتر ادبيات مقاومت حوزه هنري است كه
آثار متعددي را در حوزه ادبيات جنگ ايران و عراق نوشته است.
رمان »باغ تلو« كه شخصيت اصلي آن دختري به نام »مرضيه سيستاني« است ،در سال
 ،١٣٨٥در زمان رياست جمهوري محمود احمدينژاد منتشر شده بود كه بﻼفاصله توقيف
شد .قيصري به خبرگزاري ايسنا گفت» :مرضيه هم در جنگ اسير شد هم در داستان«.
اين نويسنده نزديك به حكومت كه قاسم سليماني را با »مختار ثقفي« مقايسه كرده ،درباره
چگونگي توقيف دوباره رمانش گفت» :چند وقت پيش ناشرم ميخواست يكسري كتاب را براي فروش به نهاد كتابخانه
هاي عمومي كشور معرفي كند ،با مراجعه به سايت متوجه شده بود كه اين كتاب بدون هيچ توضيح خاصي توقيف شده
است.
آن طور كه رهبر ام اﻟقرا در سخنراني اخير خود بر »حمايت« از ادبيات جنگ ايران و عراق تاكيد كرده ،حكومت ايران قصد
دارد از ادبيات جنگ ،به عنوان ابزاري براي پيشبرد نفوذ خود حتي فراتر از مرزهاي ايران استفاده كند.
اما آنچه در عمل در چهل سال اخير اتفاق افتاده ،توﻟيد يك نوع ادبيات كليشه اي به نام »ادبيات دفاع مقدس« از سوي
دستگاههاي مختلف حكومتي و همچنين اعمال سانسور بيشتر بر آثار غيرسازگار با معيارهاي حكومتي بوده است و طنز
روزگار در اين است كه تيغ بران و دو ﻟبه سانسور و توقيف گاهي گلوي خوديهاي حكومت را نيز مي بُرد.
نﻤﺎيشﮕﺎه كتﺎب ﻓﺮانكفورت زيﺮ ﺳﺎيﻪ ﺳيﺎه كﺮونﺎ
كرونا نمايشگاه بيناﻟمللي كتاب فرانكفورت را به اضطرار كشانده است ،اضطرار ديجيتاﻟي شدن و صرف نظر كردن اجباري
از حضور واقعي اهل فن و عﻼقه مندان به كتاب كه به نمايشگاه معنا مي بخشيده است .برگزاري اجباري ديجيتال
نمايشگاه بدون پيامد تلقي نميشود.
حدود سيصد هزار نفري از اهل فن ،از نويسنده و ناشر و مترجم و كارشناسان حقوق تأﻟيف و ترجمه گرفته تا خبرنگاران
رسانه ها و صاحبان كتابفروشيهاي خرد و تا خوانندگان پر و پاقرص و كنجكاو كتاب هر سال در نمايشگاه بزرگ كتاب
فرانكفورت حاضر ميشدند .شايد بسياري از آنها هم معموﻻً قرص و دارويي در كيف و جيبشان بود كه اگر از فشردگي
برنامه ها و شبزندهداريهاي جنبي نمايشگاه عارضه و سردردي گرفتند ،دوا و درماني عاجل را رقم بزنند و چيزي از
نمايشگاه و برنامه هاي جنبي آن را از دست ندهند.
امسال اما كرونا رهزن همه اين نمادها و نمايشها شده است .پنج ماه پيش كه در اروپا اميدي بود كه بحران ناشي از كرونا
زياد دوام نياورد  ٧٥٠متقاضي غرفه از  ٤٠كشور به حضور در نمايشگاه ابراز
تمايل كرده بودند .مسئوﻻن نمايشگاه هم دﻟشان خوش بود كه با همين رقم
كه يك دهم غرفه هاي سال پيش نمايشگاه از  ١٠٤كشور بود به كرونا اعﻼم
ميكنند كه سپر نيانداختهاند و نمايشگاه زنده خواهد ماند.
اسم نمايشگاه امسال را هم گذاشته اند نسخه ويژه ) (Special Editionو
زير شعار »نشانه هايي از اميد« ) (Signals of Hopeبرگزار مي شود كه
كنايتي است از اميدواري به غلبه بر كرونا .اين »نسخه ويژه« تلفيقي است از شماري از كتابخواني نويسندگان در گوشه و
كنار شهر كه با رعايت پروتكلهاي كرونايي برگزار مي شود و بعضاً به صورت زنده پخش مي شوند با پﻼتفرمي در اينترنت
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كه نماد مجازي نمايشگاه است ،با  ٤٣٠٠غرفه مجازي از  ١٠٣كشور و شماري از گفت و گوها و برنامه هاي بدون
تماشاچي درون نمايشگاه را در آن مي توان ديد.
ﻣعﺮﻓي »رند ﺷيﺮاز« بﻪ آلﻤﺎني زبﺎنهﺎ
ناصر كنعاني كتابي جامع در باره زندگي شخصي حافظ ،جايگاه ادبي و اشعار او و نيز خاستگاه اجتماعي شاعر پرآوازه ايراني
به زبان آﻟماني منتشر كرده است .جاﻟب اينكه تمامي منابع كتاب غيرايراني هستند.
او كه پرفسور فيزيك
و سنتورنوازي چيره
دست و نگارنده
دهها مقاﻟه و چهارده
كتاب علمي به
زبانهاي آﻟماني و
انگليسي و فارسي
است خود را نه در
فيزيك استاد مي
داند و نه در هنر.
مي گويد» :نخست
اين كه زمينه
تخصص علمي من
فيزيك جامدات است ،يعني فقط بخشي از فيزيك .اين علم امروزه بسي گسترده تر از آن است كه كسي بتواند استاد آن
باشد .ديگر اين كه من ساز سنتور را همواره براي خودم نواخته ام و خويشتن را مهندسي مي دانم كه كمي هم به هنر
موسيقي چشم دارد .سه ديگر اين كه فردوسي را بزرگ ترين و واﻻترين مرد ادب فارسي مي دانم ،از سوي ديگر شيفته
زبان سحرآميز حافظ و رندي او در هنر شعر هستم ،اما مرد معبود و محبوب من خيام است«.
با وجود اين ،تازه ترين اثر كنعاني كتابي است در باره شمس اﻟدين محمد حافظ شيرازي با عنوان "حافظ ،بزرگترين غزل
سراي زبان فارسي" ،جامع ترين كتابي كه تاكنون يك ايراني تبار به زبان آﻟماني در باره شاعر پرآوازه ايراني نوشته است.
كنعاني مي گويد كه او هم مانند ميليونها ايراني از نوجواني ،ناخواسته و توسط اعضاي مسن تر خانواده ،با اشعار حافظ آشنا
شده و عﻼقه به شاعر از آن زمان در او شكل گرفته است ،تا »بعدها شيفته سحر وجادوي كﻼم او شدم .پس از آشنائي كم
و بيش با ادبيات آﻟماني پي بردم كه بسياري از شاعران آﻟماني زبان آنچنان مسحور حافظ شده اند كه خود دير يا زود غزل
سرا از آب درآمده و قاﻟب شعري غزل را وارد ادبيات آﻟماني كرده اند .بر آن شدم كه فقط خود را به "حافظ خواني"
مشغول ندارم ،بلكه به پژوهش و تحقيق دربارة نقش و نفوذ حافظ در ادبيات غربي و به ويژه آﻟماني بپردازم.
»پﻨﺎﻫﻨده نﺎﺳپﺎس« بﺮنده جﺎيزه خواﻫﺮ و بﺮادر ﺷول در آلﻤﺎن
جايزه انجمن ناشران آﻟمان ،شاخه اياﻟت بايرن امسال به يك نويسنده
ايراني-آمريكايي تعلق گرفت .دينا نيري به دﻟيل آخرين كتابش "پناهنده
ناسپاس"  (The Ungrateful Refugeeكه به نوعي بيوگرافي خود
اوست اين جايزه را دريافت مي كند.
مراسم اهداي اين جايزه روز  ٣٠نوامبر  ١٠) ٢٠٢٠آذر( در مونيخ برگزار
مي شود.
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هيأت داوران جايزه خواهر و برادر شول ) ،(Geschwister Schollدﻟيل اهداي اين جايزه به كتاب خانم نيري را
پرداختن به يكي از مهمترين موضوعات امروز جهان ،يعني پناهندگان عنوان كرده است .در بيانيه هيأت داوران به آمار
دفتر پناهندگان سازمان ملل اشاره شده كه بر اساس آن  ٨٠ميليون پناهنده در سراسر دنيا به علت درگيري ،جنگ و
نقض شديد حقوق بشر مجبور به فرار از كشورشان شده اند.
دينا نيري  ٤١ساﻟه خود نيز در كودكي مجبور به فرار از ايران شده و همراه خانواده اش به آمريكا پناهنده شده است.
در بيانيه هيأت ژوري اين جايزه آمده است» :دينا نيري بيوگرافي خودش را با ساير پناهندگان در زمان ما پيوند مي دهد.
او با احساس و تاثيرگذار از انسانهايي مي نويسد كه به اميد زندگي در صلح و آزادي از تعقيب و آزار ،جنگ و جنگ داخلي
فرار كردهاند«.
همراه با آن ،نيري نگاهي به وضعيت دشوار مهاجران در كشورهاي ميزبان مي اندازد ،جايي كه در آن محتاطانه با اداره
هاي مختلف و نيز با جامعه روبرو مي شوند.
صد و ﺳيزدﻫﻤين ﺷﻤﺎره خط صلح ﻣﻨتشﺮ ﺷد
در شروع اين شماره مي خوانيم :اعﻼميه جهاني حقوق بشر داشتن زندگي با
استانداردهاي قابل قبول براي سﻼمتي و رفاه انسان را حقي بشري مي داند .آدمها
براي سﻼمتي و رفاه جايي براي زندگي ميخواهند .جايي كه درخور آنها باشد و
كرامت انساني شان را پاس بدارد .براي اين احقاق اين حق ،ﻻزم است متوﻟيان هر
جامعه اي خصوصا آن جوامع كه اكثر مردم آن در فقر به سر مي برند ،برنامه ريزي
داشته باشند .بشر هم گام به گام جلو آمد و به جايي رسيد كه كسي كه قادر به
تهيه مسكن براي خود و خانواده اش نيست ،يا خانه اي اجاره مي كند و يا به جايي
نقل مكان مي كند كه اجاره بهاي كمتري از وي طلب مي كنند .آنهم نشد ،مجبور
است كه به بيرون شهر رفته و حاشيه نشين شود .اگر در گذشته حاشيه نشيني
نتيجه كوچ روستاييان به شهرها بود امروزه عامل ديگري نيز در آن دخيل است؛
كوچ از مركز شهر به حاشيه ها.... .
عﻼقمندان به مطاﻟعه اين نشريه مي توانند به ﻟينك دانلود مستقيم فايل پي.دي.اف ماهنامه خط صلح و به آدرس زير
مراجعه كنند.
https://www.peace-mark.org/wp-content/uploads/2020/09/113.pdf

سينما
اليور اﺳتون و خودداري از ﺳﺎخﺖ ﻓيلﻢ ﺳيﻨﻤﺎيي
اﻟيور استون ،كارگردان بنام و موفق آمريكايي ،اعﻼم كرد كه ديگر
فيلم سينمايي نخواهد ساخت .او كه در كارنامه خود جوايز
متعددي را به ثبت رسانده ،همچنين گفت كه قصد همكاري با
شبكه هاي تلويزيوني يا رسانه هاي جاري را نيز ندارد.
اين كارگردان  ٧٤ساﻟه در گفت و گويي با روزنامه آﻟماني
آگسبورگر آﻟگماينه گفته است ،ديگر قصد ساختن فيلمي
سينمايي را ندارد ،اما همچنان به ساخت فيلمهاي مستند عﻼقمند است.
از جمله ويژگيها و تخصصهاي اﻟيور استون پرداختن به كابوسهاي آمريكا و آمريكاييان است؛ از جنگ ويتنام گرفته تا
فاجعه يازدهم سپتامبر .او در مصاحبه با اين نشريه آﻟماني گفته است كه "به اندازه كافي" فيلمهاي سينمايي ساخته و
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براي اين كار انرژي زيادي صرف كرده است .استون افزوده است» :براي آنكه فيلمي بسازي ،بايد يكي دو سال از عمرت را
صرف اين كار كني .من ديگر انگيزه اي ندارم «.اين كارگردان آمريكايي تصريح كرد كه ديگر در پي چاﻟشي در اين عرصه
نيست و نميخواهد فقط "صرف فيلم ساختن" فيلم بسازد.
استون خاطرنشان كرد كه در حال حاضر موضوعي هم وجود ندارد كه واقعا توجه او را به عنوان سوژه فيلم جلب كرده
باشد .او اضافه كرد كه تمايلي به همكاري با شبكه هاي تلويزيوني و رسانههاي جاري )مانند نت فليكس( را هم ندارد .در
كارنامه اﻟيور استون افتخارات زيادي از جمله جوايز اسكار به ثبت رسيده است .فيلمهاي "جوخه"" ،متوﻟد چهارم ژوئيه"،
"قاتلين باﻟفطره" و "مركز تجارت جهاني" ،از جمله آثار معروف او هستند.
اﺳتقبﺎل از ﻣستﻨد نسﺮين
اكران فيلم مستند »نسرين« درباره نسرين ستوده ،وكيل حقوق بشر ايراني ،در جشنواره فيلم
»گلوبداكس« در شهر بوستون اياﻟت ماساچوست با استقبال مناسبي از سوي منتقدان هنري
و تماشاگران همراه شد.
جشنواره فيلم »گلوب داكس« ) (GlobeDocs Film Festivalامسال به دﻟيل همه
گيري ويروس كرونا از اول تا دوازدهم اكتبر به صورت مجازي برگزار شد و تمامي آثار منتخب
به صورت اينترنتي به نمايش درآمدند .اين جشنواره عﻼوه بر نمايش فيلم ،با برنامه هاي
جانبي ديگري مانند جلسات پرسش و پاسخ ،و نقد و بررسي آثار مستند نيز همراه بود.
فيلم مستند »نسرين« به تهيه كنندگي مارسيا راس و با نويسندگي و كارگرداني جف كافمن،
مستندساز سرشناس آمريكايي ،يكي از فيلمهاي اكران شده در اين جشنواره بود .اين مستند گوشه هايي از زندگي و
مبارزات نسرين ستوده ،وكيل و مدافع حقوق بشر ايراني كه دوران محكوميت خود را در زندان »اوين« سپري مي كند ،را
به تصوير مي كشد.
بخشهاي مهمي از تصاوير اين مستند به صورت مخفيانه در ايران فيلمبرداري شده است؛ وﻟي به دﻻيل امنيتي اسامي
عوامل و دست اندركاران داخلي اعﻼم نمي شود .در اين مستند ،عﻼوه بر نسرين ستوده ،چهره هاي ديگري مانند جعفر
پناهي ،شيرين عبادي ،آن كري ،تقي رحماني ،نرگس حسيني ،منصوره شجاعي ،و رضا خندان )همسر نسرين ستوده( نيز
حضور دارند و در بخشهاي مختلف فيلم به اظهارنظر مي پردارند.
راوي اين مستند ،اوﻟيويا كلمن ،بازيگر نامدار بريتانيايي و برنده جايزه اسكار است كه براي هنرنمايي در نقش ملكه اﻟيزابت
در سريال »تاج« به شهرت زيادي رسيده است.
يكي از بخشهاي تأثيرگذار فيلم ،ترانه اصلي يا اوريجيناﻟي است كه توسط ﻟين اَرِنز و استيون فِلَرِتي ،برندگان جايزه
»توني« ،ساخته شد و آنجليك كيجو ،برنده چهار جايزه »گرمي« ،آن را اجرا كرده است.
جف كافمن ،نويسنده و كارگردان اين فيلم ،آشنايي كاملي با رويدادهاي ايران دارد و در سال  ٢٠١٠يك فيلم مستند كوتاه
درباره سارا شورد ،شين باوئر ،و جاش فتال ،شهروندان آمريكايي زنداني شده در ايران ساخت .او كه به دﻟيل ساخت مستند
ديگري درباره تبعيضهاي مذهبي و ممنوعيت تحصيل شهروندان بهايي در ايران در سال  ،٢٠١١از ورود به ايران منع شده
است ،از راه دور بر مراحل مختلف تصويربرداري و توﻟيد فيلم »نسرين« نظارت داشت.
ﻣﻤﻨوعيﺖ يك ﺗﺎﺗﺮ بﻪ زبﺎن كﺮدي در ﺗﺮكيﻪ
فعاﻟيت هنرمندان كرد در تركيه با دشواريهاي بسياري همراه است .بسياري از فعاﻟيتها به گونه اي خودسرانه ممنوع مي
شوند .ممنوع شدن نمايشنامه كمدي "بيرو" كه به زبان كردي در استانبول بر روي صحنه رفته بود ،آخرين نمونه آن
است.
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گويش به زبان كردي و هنر شهروندان كرد مقيم تركيه هر روز با منع و
محدوديتهاي جديدي رو به رو مي شود .نظمي كارامان ،كارگردان كرد
نمايشنامه "بي رو" و بازيگرانش از برگ ديگري از فشارهاي سياسي خودسرانه
در تركيه مي گويند.
كارامان مي گويد مسئوﻻن تركيه پس از اينكه نمايشنامه "بي رو" سه سال تمام
بر روي صحنه رفته بود ،يكباره اجراي اين نمايشنامه را "مساﻟه دار" تشخيص
داده اند  .او مي گويد يك روز صبح پليس به محل اجرا مراجعه كرده و او و بازيگران اين نمايشنامه ناگزير به ترك ساﻟن
تئاتر شدند .تنها يك روز از اجراي اين نمايشنامه در ساﻟن تئاتر شهر استانبول مي گذشت كه "مسئوﻻن نظرشان درباره
آن تغيير كرد«.
علت ممنوع شدن اجراي اين نمايشنامه "اخﻼل در نظم عمومي" اعﻼم شده است .جاﻟب اينجا است كه نمايشنامه "بيرو"
بر اساس يكي از آثار نمايشنامه نويس صاحب نام ايتاﻟيايي داريو فو تنظيم شده است .اثر "طنز وحشت" داريو فو ،برنده
جايزه نوبل ادبيات سال  ،١٩٩٧توسط اين گروه تئاتر كرد ،سه سال در تركيه و همچنين در خارج از آن كشور بر روي
صحنه رفته بود.
اين نخستين بار در تاريخ  ١٠٦ساﻟه تئاتر شهر استانبول بود كه نمايشنامه اي به زبان كردي بر روي صحنه مي رفت.
كارامان ميگويد» :براي ما و براي جامعه تركيه اين يك نشانه بسيار مهم بود «.حال آنكه اين تئاتر پس از يك روز نمايش
در اين ساﻟن ممنوع شد.
ﺗوﻣﺎر خطﺎطي ﺷده ﺳيصد ﻣيليون دﻻري ﻣﺎﺋو پيدا ﺷد
مقامات هنگ كنگ مي گويند يك تومار خطاطي شده توسط مائو تسه
تونگ ،بنيانگذار چين كمونيست را باز يافتند ،اما سارقان اين تومار ٣٠٠
ميليون دﻻري را كه ربوده شده بود دو نيمه كرده اند.
به گزارش نشريه »ساوث چاينا مورنينگ« اين اثر هنري ماه گذشته از
آپارتمان يك مجموعه دار هنري در هنگ كنگ ربوده شد .اين سرقت روز
 ١٠سپتامبر در آپارتمان »فو چون ژيائو« كلكسيونر تمبر و آثار هنري رخ
داد .برآورد شده كه بهاي اشياي ربوده شده باﻟغ بر  ٥٠٠ميليون دﻻر مي شود ،اما پليس مي گويد هنوز مشغول ارزيابي
ارزش واقعي آنها است .گفته مي شود تومار مائوتسه تونگ گرانقيمت ترين اثر در ميان آثار هنري به سرقت رفته شده
بوده اما پس از سرقت تنها به مبلغ  ٥٠دﻻر به سوداگر هنري ديگري فروخته شده است .او به دنبال اعﻼنات عمومي در روز
بيست و دوم سپتامبر تومار مائو را به پليس تحويل داد .روشن نيست در چه مرحله اي تومار به دو نيم شده است.
مائوتسه تونگ گذشته از جايگاهش به عنوان بنيانگذار جمهوري خلق چين مدرن ،يك خطاط و خوش نويس بود .او براي
نوشتن بيشتر نامه هايش از قلمو و جوهر استفاده مي كرد .در سال  ،٢٠١٧مجموعه يادداشتهاي دستي مائو كه درست
پيش از مرگش در سال  ١٩٧٦نوشته در خانه حراج »ساتِبيز« در ﻟندن به مبلغي بيش از  ٧٠٠هزار پوند به فروش رفت.
چون ژيائو به رسانه هاي محلي گفت از بابت ﻟطمه اي كه )به تومار مائو( وارد آمده سخت پريشان است زيرا قطعا در بهاي
آن تاثير مي گذارد اما ميزان اين خسارت هنوز روش نيست .او همچنين گفت پيش از ماجراي سرقت ،به فكر اهداي آن به
يك موزه بوده است.
)در تهيه اين مجموعه از تارنماهاي :جنگ خبر ،راديو زمانه ،راديو فردا ،دويچه وﻟه ،ايندپندنت فارسي و صداي آمريكا بهره
گرفته ام(
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دشنه در ماه
به زنان آزاده ميهنم؛ به ويژه رومينا اشرفي كه قرباني زن ستيزي و جهل و ستم آخوندي گرديد
بر روي ﻟبخندت
باغي خواهد روييد
و پرندگاني
كه پيغام تو را
به سرزمينهاي دور
مي برند
در آن زمان كه نقش مي زني
بر تارو پود آرزو هاي من
صبح قد مي كشد
با واژه واژه شعر تو
دردا و دريغا!
خيابانهاي بي پاسخ
دشنه هاي زنگار گرفته را
صيقل مي دهند
و خيال من
كه معاشقه جويبار و مهتاب و
سنگ است
در غروب سربي شهر
دفن مي شود
به كوچه مي روم
و نشانت را
از دور ترين ستاره ها مي گيرم
آن جا
كه شَهابهاي سوزان
در سياهي شب
محو مي شوند
و جهان
در هرم داغ نفسهاشان
پوست مي اندازد
من چه تنهايم!
كاش اي كاش!
كسي از پس ساﻟها
صدايم كند
و طنينش

م .وحيدي )م  .صبح(
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جرم ديوارها را
من به رنگ پاييز

بشكافد

عاشق مي شوم
و در بهار مي رويم
وقتي كه آفتاب بر مي آيد و
نيلوفر باد
گل مي دهد
من پر خواهم شد
از عطر سرخ گيسوانت
در وسعت بامدادان
نامت
نجات آدمي ست
فردا
از آن توست

***

ديكتاتور نگاه كن

مرجان

عزت خدا داديه....
درگذشت استاد آواز ايران و انعكاس فراگير اين خبر و موجهاي پياپي همدﻟي مردم در اين اندوه با وسعتي حيرت انگيز
تنها نشان از يك واقعيت دارد؛ آنكه مغضوب ديكتاتور مي شود مردم به سينه اش مدال محبوبيت و عزت هديه ميكنند.
بسياري از سوگواران اين روزها شايد جز دو يا سه ترانه استاد را نشنيده باشند يا با موسيقي سنتي اﻟفتي نداشته باشند اما
آنها يك چيز را خوب به خاطر دارند :شجريان در اوج سركوبهاي وحشيانه  ٨٨و در پاسخ به آن منفور كه ميليونها معترض
را خس و خاشاك خواند ،گفت من صداي خس و خاشاك مي شوم ...او گفت؛ براي مردم مي خوانم ،براي وزير و وكيل
كه نمي خوانم و مراقبم كه اشتباه نكنم و از مردمم دور نشوم.
آنهايي كه جلوي بيمارستان جم باتوم خوردند آنهايي كه صبح زود خودشان را به بهشت زهرا رساندند و آنها كه هنوز در
هواي سرد مشهد براي شركت در مراسم خاكسپاري خسرو آواز ايران سرگردان هستند ،يك پيام دارند :شجريان ما تو را
دوست داريم چون تو براي ما خواندي در طرف مردم ماندي ،چون ديكتاتور از تو متنفر است ،پس نزد ما عزيزي و با تمام
تﻼش عزت تو را پايدار خواهيم داشت ،تا آنكه با تو ﻟجاجت كرد بداند و آگاه باشد مردم قهرمانان شان را دوست دارند،
براي هميشه.....
پنجشنبه  ١٧مهر
منبع جنگ خبر

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

41

جنبش رنگين کمان بيشماران )مهر (٩٩
گردآوري و تنظيم :پويا رضواني
در حاﻟي كه كارگران و تهيدستان با بدترين شرايط زيست و معيشت درگير هستند ،حسن روحاني در يك اظهار نظر بي
شرمانه گفت؛ »وضعيت اقتصادي ايران نه تنها بد نيست كه به نسبت كشوري مانند آﻟمان بهتر هم هست «.اين ادعاي
سخيف در حاﻟي است كه فرامرز توفيقي ،رئيس كميته دستمزد كانون عاﻟي شوراي كار ،با بيان اينكه دستمزد تنها ٣٨
درصد سبد معيشت را پوشش ميدهد نوشت» :كارگران براي جبران  ٦٢درصدي هزينه هاي خود بايد كارهاي كاذب
كنند) «.تسنيم ،شنبه  ١٢مهر (٩٩
ايلنا در روز يكشنبه  ١٣مهر ،با توجه به حرفهاي رئيس كميته
دستمزد كانون عاﻟي شوراي كار ،اعﻼم كرد كه هيچ معياري
معتبرتر از »سبد معيشت خانوار« نيست؛ دوﻟتيها در بهمن ماه سال
قبل سبد معيشت  ٤ميليون و  ٩٤٠هزار توماني را به رسميت
شناختند اما پاي مذاكرات مزدي كه رسيد بازهم بد بودن اوضاع
اقتصادي ،كرونا ،كسادي بازار و هزار و يك چيز ديگر را بهانه كردند
تا از زير بار اجراي قانون فرار كنند.
جهان صنعت روز يكشنبه  ١٣مهر پيرامون ادعاي حسن روحاني با
طعنه نوشت » :وقع مردم حتي خيلي كمتر از اين حرفهاست .مثﻼ
همين قدر كه آقاي رئيس جمهور كمتر سخن گفته و با اظهارات
عجيب و غريبش به شعور آنان توهين كند ،كافي است«.
روزنامه آفتاب يزد در بررسي وضعيت اقتصادي آﻟمان با مرور برخي
شاخصها نوشت» :از  ٥٠٠شركت بزرگ سراسر جهان  ٣٧شركت
آﻟماني هستند و اقتصاد آﻟمان پس از آمريكا ،چين و ژاپن چهارمين
اقتصاد قدرتمند جهان با توﻟيد ناخاﻟص داخلي چهار تريليون دﻻر
است«.
ايلنا بر اساس گزارش اشتغال تابستان امسال اعﻼم كرد كه »جمعيت شاغﻼن  ١٥ساﻟه و بيشتر در اين فصل  ٢٣ميليون و
 ٥٤٢هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا يك ميليون و دويست و ده هزار نفر كاهش داشته است«.
روز يكشنبه  ٢٧مهر ،حسين راغفر ،استاد اقتصاد دانشگاه اﻟزهرا گفت» :در يك سال گذشته به خاطر افزايش قيمت ارز،
دوﻟت  ٦٠٠هزار ميليارد تومان درآمد يعني رانت به جيب بنگاههاي خصوﻟتي ،پتروشيميها ،خودروسازان ،فوﻻديها و
معدنكاران وارد كرد كه ظلم در حق مردمي است كه تورم ناشي از افزايش قيمتها را تحمل مي كنند و سود حاصل از
افزايش قيمت ارز را گروه قليلي كسب مي كنند) «.نود اقتصادي(
در چنين وضعيت فﻼكتبار و با وجود همه گيري ويروس كرونا ،كارگران و مزدبگيران تسليم شرايط نشده و با وجود
سركوبها و بگير و ببندهاُ به اشكال گوناگون دست به اعتراض مي زنند .در مجموعه زير خﻼصه  ١٥١حركت اعتراضي از
جانب كارگران و مزدبگيران در ماه مهر  ٩٩را خواهيد خواند .اخبار حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در
اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ اول ﻣهﺮ
*كشاورزان روستاي صاﻟح داوود در بخش فتح اﻟمبين شوش در اعتراض به شيوه عقد قرارداد چغندر قند توسط شركت
بيستون و اسﻼم آباد كرمانشاه ،مقابل بخشداري فتح اﻟمبين تجمع كردند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،امسال
نمايندگان اين شركتها گزينشي و فقط با افراد داراي سطوح كشت با وسعت باﻻ قرارداد مي بندند.
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چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢ﻣهﺮ
*جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( ،مقابل ساختمان استانداري
آذربايجان شرقي در تبريز دست به تجمع زدند .به گزارش هرانا ،معترضان دﻟيل اجتماع خود را اعتراض به گراني قيمتهاي
اعﻼم شده ،عدم تحويل خودرو و برآورده نشدن مطاﻟبات شان ،عنوان كردند.
*جمعي از ناشنوايان و فعاﻻن حقوق معلوﻻن ،مقابل سازمان مركزي صدا و سيما تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،معترضان
در تشريح دﻟيل اين تجمع يادآور شدند» :باتوجه به اينكه از ساﻟها پيش به اجرا نشدن ماده  ٢١در قاﻟب نامه نگاري
اعتراض كرده ايم و مي بينيم كه سازمان مكاتبات را بدون پاسخ گذاشته است ،با هماهنگي كمپين حمايت از معلوﻻن،
مقابل صدا و سيما جمع شديم«.
فعاﻻن حقوق معلوﻻن با اشاره به اﻟزامات ماده  ٢١قانون حمايت از حقوق معلوﻻن ،گفتند» :بر مبناي اين ماده قانوني ،صدا
و سيما مكلف است كه حداقل  ٥ساعت از برنامه هاي خود را در هفته به صورت رايگان به منظور آشنايي با حقوق معلوﻻن
اختصاص دهد و نسبت به زيرنويس كردن فيلمها و برنامه هاي شبكه هاي مختلف ،استفاده از رابط ناشنوايان و نيز بخش
توصيف شنيداري فيلمها جهت افراد ناشنوا اقدام كند«.
*كارگران فضاي سبز شهرداري زنجان براي اعتراض به
اخراج از كار دست به تجمع مقابل استانداري زنجان زدند.
به گزارش تسنيم ،استاندار زنجان در حاﻟي كه شاهد
تجمع اين كارگران بود بدون توجه به آنان وارد ساختمان
استانداري شد .كارگران تجمع كننده گفتند :سابقه بعضي
از ما به  ١٨سال نيز مي رسد و ما حرفه ديگري بلد
نيستيم تا جاي ديگر مشغول كار شويم.
*به گزارش كرج رسا ،جمعي از كاميونداران كرج براي
اعتراض به پايين بودن نرخ كرايه در جاده شهريار دست از
كار كشيدند و با پارك كردن كاميونهاي شان اجتماع
كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٣ﻣهﺮ
*به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ،شماري از شهروندان اهواز در اعتراض به سميه بندي گاز مقابل شركت ملي پخش
فراورده هاي نفتي ايران واقع در اين شهرستان ،دست به تجمع اعتراضي زدند.
ﺷﻨبﻪ  ٥ﻣهﺮ
*كارگران شهرداري خرمشهر براي اعتراض به عدم پرداخت  ٤ماه حقوق و  ٦ماه حق بيمه دست از كار كشيدند و مقابل
فرمانداري اين شهرستان دراستان خوزستان تجمع كردند.
به گزارش ايلنا ،در حال حاضر خرمشهر شهردار ندارد و از طريق سرپرستي اداره مي شود .در هر دوره؛ بعد از انتخابات
شوراي شهر كه شهردار تغيير مي كند؛ وعده پرداخت مطاﻟبات داده مي شود اما بازهم كارگران با مشكﻼت معيشتي ناشي
از عدم دريافت مزد روبرو هستند.
*كاركنان نفت ،عضو پروژه  ٢هزار واحدي مسكن مهر اهواز ،در اعتراض به بﻼتكليفي  ١٠ساﻟه در تحويل مسكنهاي شان
دست به تجمع زدند و خواهان به سرانجام رساندن بيش از  ٧٠٠واحد به حال خود رها گرديده ،شدند .به گزارش ايلنا،
صاحبان اين واحدهاي بﻼتكليف تاكنون بارها به مقامات و مسئوﻻن مراجعه كرده و خواستار تكميل واحدها بعد از ده سال
شدند .آنها مي گويند ارزش آورده هاي ماﻟي ما براي پروژه در طول اين ده سال كم شده اما خبري از تكميل خانه و
تحويل آپارتمان نيست.
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يكشﻨبﻪ  ٦ﻣهﺮ
*ميني بوس داران سمنان براي اعتراض به سطح پايين درآمد به دنبال باﻻ رفتن هزينه هاي تعميرات و نگهداري و عدم
حمايت دوﻟت با كم كردن سهميه سوخت و توزيع نكردن ﻻستيك دوﻟتي و همچنين رسيدگي نكردن سازمان تامين
اجتماعي به خواسته هاي شان دست از كاركشيده و مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند .به گزارش مرآت،
معترضان عنوان كردند» :سهميه سوختمان كم شده و زير نظر هيچ ارگاني نيستيم .اتوبوسهاي درون شهري شهرداري
سرويسهاي خارج از شهر شهرك صنعتي را با قيمت كمتر قبول مي كنند ،هزينه هاي تعميرات و نگهداري ميني بوس
چندبرابر شده و قيمت ﻟوازم يدكي افزايش يافته است«.
*به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ،جمعي از كارگران بخش دفع آفات كشاورزي مجتمع كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه در اعتراض به بﻼتكليفي شغلي ،دست از كار كشيده و در محل كار خود تجمع كردند .كارگران در اين
تجمع خواستار تبديل وضعيت شغلي خود از پيماني به قراردادي شدند .اين اعتراض با دخاﻟت نيروهاي انتظامي مستقر در
محوطه هفت تپه روبرو شد.
دوﺷﻨبﻪ  ٧ﻣهﺮ
*همزمان با روز ايمني و آتش نشاني ،جمعي از آتش نشانان شهرهاي مختلف استان اصفهان در اعتراض به سطح نازل
حقوق ،مشمول قانون مشاغل سخت و زيان آورنشدن و عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل استانداري در اين كﻼن
شهر زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از آتش نشانان حاضر در تجمع گفت :طبق ماده  ٦قانون تامين اجتماعي ،شغل آتش
نشانان مشمول مشاغل سخت و زيانآور است كه مزاياي آن به آتش نشانان اصفهان تعلق نگرفته و درخواست ما آن است
كه اين مزايا به ما تعلق گيرد.
*به گزارش قلم ،كارگران جهاد نصر كرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت  ١٠ماه حقوق با برپايي تجمع مقابل اين
استانداري به عدم پرداخت  ١٠ماه حقوق اعتراض كردند.
*به گزارش قلم ،جمعي از مديران مهد كودكهاي كرمانشاه براي اعتراض به عدم حمايت دوﻟت در پي تعطيلي چند ماهه به
دنبال گسترش شييوع بيماري كوويد ١٩دست به تجمع مقابل استانداري زدند.
*جمعي از خانواده هاي كارگران بازنشسته مشمول حاﻟت اشتغال فوﻻد براي اعتراض به عدم پرداخت كامل حقوق و
عملكرد مسئوﻻن ذوب آهن ،صندوق فوﻻد و بنياد شهيد مقابل وزارت كار تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،مهم ترين خواسته
اين خانواده ها ،اجراي تبصره يك ماده  ٤٠مصوبه سوم دي ماه سال  ٩١است .آنها مي گويند :حدود  ٢٨٠نفر از خانواده
هاي كارگران فوﻻد هستيم كه ساﻟهاست مطابق با مصوبه سوم دي ماه  ٩١مجلس حقوق دريافت نمي كنيم.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٨ﻣهﺮ
*كارگران بخشهاي مختلف شركت برق ويس با تجمع مقابل ساختمان شركت برق در اهواز خواهان رسيدگي به مطاﻟبات
خود شدند .به گزارش راديو زمانه ،در اين تجمع كه در محوطه بيروني شركت برق در مسير اهواز مﻼثاني انجام شد،
كارگران خواستار پرداخت حقوق و مزاياي معوقه خود شدند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٩ﻣهﺮ
*كارگران نيروگاه سيكل تركيبي آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت كامل و به موقع حقوق دست از كاركشيده و مقابل
ورودي نيروگاه واقع در كيلومتر ٩جاده آبادان – ماهشهر دست به تجمع زدند .به گزارش عصر جنوب ،كارگران معترض
گفتند :برخي از كارگران شركت نيروگاه گازي از اسفند ماه سال گذشته تاكنون سنوات خود را دريافت نكرده و اين در
حاﻟي است كه پيمانكار هر روز وعده پرداخت آن را مي دهد.
نيروگاه  ٨٠٠مگاواتي سيكل تركيبي آبادان در پايان سال  ١٣٨٨و در چارچوب خصوصي سازي توسط توانير و وزارت نيرو
به شركت توﻟيد برق آبادان از زير مجموعه هاي هلدينگ توسعه انرژي تدبير واگذار شد .سپس از آبان  ٩٧شركت توبا طي
اقدامي شركت مديريت توﻟيد برق جنوب غرب كه داراي پروانه بهرهبرداري از نيروگاه و يكي از شركتهاي شاخص در اين
زمينه بود را منحل كرده و در يك مناقصه بهرهبرداري نيروگاه را به شركت تعميرات و نگهداري مپنا واگذار كرد.

44

*كارگران بخش خدمات پتروشيمي اروند واقع در سايت  ٣منطقه ويژه اقتصادي بندر خميني در اعتراض به تغيير قرارداد
كار توسط پيمانكار تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،پيمانكار قراردادهاي جديد كارگران را به قرارداد حجمي تبديل كرده كه
كارگران در صورت امضاي آن به جاي دريافت حقوق به ازاي ساعت كار ،به ازاي حجم كار انجام شده مزد دريافت خواهند
كرد.
يك روز قبل نيز در اين شركت تجمعي در اعتراض به دخاﻟت مديريت در تعيين »نمايندگان كارگري« برگزار شد.
به گزارش راديو زمانه ،كارگران نفت ،پتروشيمي و نيروگاههاي برق در مرداد سال جاري اعتصاب گسترده اي را با خواست
افزايش دستمزدها ،امنيت شغلي ،بهبود شرايط كار و كوتاه كردن دست پيمانكاران سازمان دادند كه بيش از يك ماه ادامه
يافت و حدود  ٥٠مركز در بيش از  ١٠استان كشور فرا گرفت.
ﺷﻨبﻪ  ١٢ﻣهﺮ
*كارگران شركتي مخابرات كشور در اعتراض به قراردادهاي موقت و سطح نازل حقوق ،با وجود انجام كارهاي تخصصي،
مقابل وزارت ارتباطات تحمع كردند .به گزارش مخابرات فردا ،تجمع كنندگان شعار مي دادند»:مخابرات حيا كن حق مارا
اداكن«
*كارگران بيكار شده شهرداري منطقه دو اهواز كه به دنبال بازگشت به كار خود هستند ،مقابل ساختمان شهرداري
مركزي اين شهر دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،قرارداد شغلي همه اين كارگران از پايان خرداد ماه سال جاري با
سوابق تا  ٨سال كار ،همزمان با شروع فصل تابستان ،فسخ شده است .اين كارگران كه دو ماه مزد و  ٤ماه حق بيمه آنها
پرداخت نشده است ،گفتند :پيش از اين نيز در روز چهارشنبه  ٩مهر مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع اعتراضي
بر پا كرده بوديم.
يكشﻨبﻪ  ١٣ﻣهﺮ
*جمعي از صاحبان نمايندگيهاي  LPGكرج براي اعتراض به كمبود گاز مايع دست به تجمع مقابل فرمانداري اين
شهرستان زدند .به گزارش تيتريك ،تجمع كنندگان گفتند :گاز مايع در استان اﻟبرز كمياب شده است و نمايندگيهايي كه
گاز مايع را بين مردم توزيع مي كردند با مشكل مواجه شده اند .شركت گاز مي گويد مردمي كه گاز ندارند از شركت نفت
سهميه بگيرند اما مردم پس از دريافت سهميه از شركت نفت مجددا به شركت گاز مراجعه مي كنند و گاز مايع به آنها
داده نمي شود.
*جمعي از سپرده گذاران صندوقهاي
پول خانگي شهرستان باغملك مقابل
بيدادگستري اين شهرستان در استان
خوزستان تجمع كردند .به گزارش
فارس ،تجمع كنندگان با در دست
پﻼكاردهايي،
داشتن
خواستاررسيدگي جدي به پرونده
وامها خانگي و روشن شدن سرنوشت
پوﻟهايي شدند كه به عنوان پيش
پرداخت به حساب صندوقداران واريز
كرده اند.
*شماري از اهاﻟي شهرستان مريوان مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش اتحاد ،اين
شهروندان دﻟيل تجمع خود را اعتراض به تردد تانكرهاي حامل سوخت كشور عراق عنوان كردند .بر اساس اين گزارش،
هفته گذشته بر اثر واژگوني يك تانكر حامل سوخت كشور عراق و ايجاد حريق در مسير مريوان ـ سنندج ٥ ،خودرو دچار
آتش سوزي شد .بر اثر اين حادثه  ٦تن مصدوم شدند و يك تن نيز جان خود را از دست داد.
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دوﺷﻨبﻪ  ١٤ﻣهﺮ
*براي پنجمين روز متواﻟي ،كارگران راه آهن شركت »گسترش آهن راه )گار(« در آذربايجان براي اعتراض به عدم پرداخت
به موقع حقوق و ندادن بُنهاي رمضان و عيدي به اعتصاب شان ادامه دادند .به گزارش كانال تلگرام كارگران و كاركنان
نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن،
فعاﻟيتهاي شركت گسترش آهن راه )گار( ،در راستاي طراحي و اجراي زيرسازي مسير راه آهنها و ايستگاههاي مربوطه،
طراحي و اجراي سيستمهاي عﻼئم و ارتباطات و برقي كردن خطوط راه آهن ،تعميرات و نگهداري خطوط راه آهن و بهره
برداري و راهبري راه آهن است.
*كارگران اخراجي شهرداري منطقه  ٢اهواز ،بخش فضاي سبز ،بار ديگر مقابل اداره كل كار خوزستان تجمع كردند .به
گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتند :مشكﻼت و خواسته هاي ما را هم به صورت كتبي و هم شفاهي به همه مسئوﻻن اداره
كل كار استان خوزستان منتقل كرديم.
*براي چهاردهمين روز متواﻟي ،رانندگان خودروهاي استيجاري شركت نفت و گاز گچساران براي اعتراض به پايين بودن
دستمزد و كسر مزاياي شغلي به اعتصاب شان ادامه دادند و با پارك كردن خودروهايشان تجمع كردند .به گزارش نفت
ساران ،عنايت سليماني نماينده ماﻟكان خودروهاي استيجاري شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران اعﻼم كرد» :ضمن
مكاتبات و مذاكرات حضوري با مديران ذي صﻼح در اين شركت تابعه ،شرح مطاﻟبات برحق خود را از كاناﻟهاي قانوني ارائه
كرديم وﻟي متاسفانه تا امروز هيچگونه ترتيب اثر ملموسي را شاهد نبوده ايم«.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٥ﻣهﺮ
*شماري از سپرده گذاران غارت شده سامانه نيما با تجمع مقابل ساختمان بانك مركزي خواهان رسيدگي به مطاﻟبات
خود شدند .به گزارش هرانا ،تجمع اين شهروندان با دخاﻟت نيروي انتظامي و ضرب و شتم برخي از معترضان همراه بود .به
ادعاي دوﻟت ،سامانه نيما با هدف شفاف سازي فرآيند واردات و صادرات راهاندازي شده و نرخگذاري ارز از كاركردهاي
اصلي اين سامانه عنوان شده است.
*كاركنان اخراج شده شركت مپنا در پاﻻيشگاه بيد بلند  ٢بهبهان براي سومين روز متواﻟي مقابل اين پاﻻيشگاه تجمع
كردند .به گزارش هرانا ،اين كاركنان اخراج كه در پي بازگشت به كار خود هستند ،بر روي بنرهايي به صورت كنايه آميز
نوشته شده اند» :اخراج شده به دﻟيل بومي بودن ،سوابق كاري مرتبط و تجربه تعميرات و اورهال پاﻻيشگاه«.
*براي دومين روز متواﻟي ،شماري از كارگران خطوط ابنيه فني در نواحي ريلي آذربايجان ،سرخس ،ورامين ،ﻟرستان و
زاگرس در تجمعاتي جداگانه در محوطه محل كار خود خواستار رسيدگي به مطاﻟبات مزدي خود شدند .به گزارش ايلنا، ،
كارگران معترض كه دستكم دو ماه و نيم معوقات مزدي به همراه چندين سال سنوات از كارفرما طلبكارند ،گفتند :كارفرما
مدعي است دوﻟت براي پرداخت بدهيهاي ماﻟي شركتهاي پيمانكار كه بخشي از آن حقوق كارگران است ،اوراق مشاركت
واگذار مي كند و شركت براي فروش اين اوراق در وضعيت فعلي اقتصادي كشور دچار مشكل است و خريدار ندارد.
*جمعي از اهاﻟي ماهشهربراي اعتراض به كمبود گاز ال پيجي و سهميه بنديش دست به تجمع مقابل فرمانداري اين
شهرستان در استان خوزستان زدند .به گزارش فارس ،اين تجمع به دنبال انتشار فراخوان شب گذشته در شبكه هاي
اجتماعي برگزار شد.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٦ﻣهﺮ
*كارگران فضاي سبز شهرداري اميديه براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق ،عيدي و مطاﻟبات ديگر دست از
كاركشيده و مقابل ساختمان شهرداري اين شهرستان در استان خوزستان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان
گفتند :كارگران شهرداري اميديه تحت مسئوﻟيت چند پيمانكار در شهرداري مشغول كارند .اما باوجود اينكه سه ماه حقوق
و عيدي سال  ٩٨كارگران پرداخت نشده ،مابه اﻟتفاوت حقوق فروردين ماه سال جاري به همراه دو ماه حقوق در سال ٩٧
و مابه اﻟتفاوت طرح طبقه بندي سال  ٩٨نيز به آنها پرداخت نشده است.
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ﺷﻨبﻪ  ١٩ﻣهﺮ
*كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه در واكنش به عملي نشدن وعده پرداخت مزاياي حقوق تير ماه خود ،در محوطه
كارخانه تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،در آخرين تجمع كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه كه حدود يك ماه پيش برگزار
شد ،كارفرما وعده پرداخت مطاﻟبات كارگران را داده بود ،اما در نهايت روز شنبه  ٢٢شهريور ماه حقوق تير ماه كارگران
بدون مزاياي اضافه كاري واريز شد .به گفته كارگران؛ با وجود اتمام مهلت هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و كارفرما نسبت به
پرداخت مابقي مطاﻟبات آنان بي توجهي نشان مي دهد.
*كارگران ايران خودرو تبريز براي چند ساعت اعتصاب و تجمع و بخشهاي مختلف توﻟيد را متوقف كردند .به گزارش ايلنا،
كارگران اين كارخانه به عدم پرداخت دستمزد شهريور ماه اعتراض كردند .آنها با اشاره به بي توجهي كارفرما در پرداخت
مطاﻟبات كارگران اين كارخانه گفتند :پايان هفته گذشته آخرين فرصت كارگران به مديريت اين مجموعه براي پرداخت
دستمزد بود .يكي از كارگران معترض با بيان اينكه در اين واحد توﻟيدي حدود يك هزار و  ٤٣٠كارگر مشغول كار هستند،
افزود :بهانه مديريت ايران خودرو واريز نشدن طلبهاي كارخانه از شركت اصلي است.
*جمعي از كارگران شهرداري دهدشت با تجمع جلوي اداره كار خواستار رسيدگي به مساﻟه حذف حق فني از مزد )حقوق(
خود شدند .به گزارش نداي كهگيلويه و بويراحمد ،اين كارگران معتقدند حق فني در بخشي از حكم حقوقي آنها آمده و
 ٢١سال دريافت كرده اند اما با دستور شهردار اسبق )تخشا( اين سهم حذف شده است .كارگران شهرداري دهدشت
ميگويند حق  ١٥درصدي فني در كميته كارگري شهرستان هم مصوب شده بود اما شهرداري زير بار نرفته است.
*به گزارش هرانا ،جمعي از رانندگان خودروهاي گاز سوز ال پي جي و اهاﻟي شهر اهواز در مقابل فرماندارى اين شهرستان
دست به تجمع اعتراضي زدند .تجمع كنندگان دﻟيل اعتراض خود را به نبود گاز مصرف خانگي ،عنوان كردند.
*كارگران شركت جهاد نصر همدان كه يكي از شركتهاي پيمانكار فاز دوم پروژه آبياري دشت سيستان است به دﻟيل عدم
دريافت  ٨ماهه حقوق خود از بهمن ماه سال گذشته تا كنون در مقابل ساختمان جهاد كشاورزي شهرستان زابل تجمع
كردند .به گزارش دانشجو ،تجمع كنندگان از وضعيت بد معيشتي و سفره هاي خاﻟي شان اعتراض زيادي داشتند .حتي
گروهي نيز از عدم حضورشان در جمع خانواده به دﻟيل شرمندگي و شرمساري خود گفتند.
*صاحبان شناورهاي مسافري مسيرهاي قشم به بندرعباس و باﻟعكس ،قشم به هرمز و باﻟعكس از جمله در اسكله هاي
حقاني و ذاكري براي اعتراض به افزايش هزينه ها،سطح پايين درآمد و بي توجهي مسئوﻻن براي چند ساعتي دست از
كاركشيدند و در نتيجه تردد در مسيرهاي دريايي منطقه با اختﻼل روبرو شد .به گزارش مهر ،صاحبان شناورهاي مسافري
گفتند :با شيوع بيماري كرونا و كاهش تردد مسافر و ابﻼغ دستوراﻟعملهاي فاصله گذاري اجتماعي و افزايش بي رويه برابري
ارز ،فرآيند جابجايي مسافر در مسيرهاي دريايي را غيراقتصادي و زيان ده است.
*براي دومين روز متواﻟي ،اهاﻟي روستاي بَنان زرند دراستان كرمان براي اعتراض به خشك شدن قنات اين روستا به دﻟيل
به فعاﻟيت معدن زغال سنگ خمرود دست به تجمع مقابل اين معدن زدند .به گزارش صداي زرند ،روستاي بنان يك
روستا از توابع دهستان دشت خاك زرند است كه طبق اعﻼم يكي از اهاﻟي ،اين روستا داراي  ٤٠تا  ٤٥خانه است كه حدود
 ٢٠خانوار به صورت دائم در آن زندگي مي كنند و بقيه اهاﻟي به دﻟيل مشكﻼت قطعي زياد برق و نبود گاز در دشت خاك
و زرند ساكن هستند.
*جمعي از كسبه محله استاد سراي رشت دراستان گيﻼن براي اعتراض به كندي پروژه جمع آوري آبهاي سطحي دست به
تجمع زدند .به گزارش گيل خبر ،يكي از معترضان گفت :ما حدود سه اﻟي چهار ماه با اين پروژه درگير هستيم و كار به
كندي پيش مي رود .اكنون هم شهرداري بعد از  ٨روز توقف با يك دستگاه بيل قصد كار كردن داشت كه راهنمايي
رانندگي صبح آمد و به دﻟيل نداشتن مجوز كار را خواباند و رفت.
*كارگران بيكارشده پتروشيمي دهلران با  ٤ماه حقوق معوقه مقابل اين مجتمع واقع در استان ايﻼم  ٢٢ -كيلومتري جاده
د هلران  -انديمشك تجمع كرده و خواستار بازگشت به كار و پرداخت مطاﻟبات شان شدند .به گزارش تابناك ،هفته
گذشته يكي از شركتهاي فعال در پتروشيمي دهلران به خاطر مشكﻼت ماﻟي فعاﻟيت خود را تعطيل و  ١٢٠نفر از كارگران
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اين شركت از كار بيكار شدند .بنا به همين گزارش ،چند شركت فعال در پتروشمي دهلران هم با مشكﻼت ماﻟي مواجه
هستند كه چندين ماه حقوق كارگران خود را پرداخت نكرده اند.
يكشﻨبﻪ  ٢٠ﻣهﺮ
*كارگران راه آهن ناحيه ﻟرستان )شركت تراورس( براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بيمه دست از كار
كشيدند و مقابل اداره كل راه آهن ﻟرستان در شهرستان دورود تجمع كردند .به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان
نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن ،معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم پرداخت مطاﻟبات مزدي و بيمه اي خود،
عنوان كردند.
*كارگران كارخانه خودروسازي مديران خودرو ،از توقف كار كارگران كارخانه خودروسازي مديران خودرو در روزهاي
گذشته خبر دادند .به گزارش ايلنا ،آنها اظهار داشتند كه در اعتراض به اختﻼف نظري كه با كارفرما بر سر محاسبه حقوق
كارگران در شهريور ماه دارند ،دست از كار كشيدند .كارگران معترض با بيان اينكه در ماه گذشته اين شركت خودروساز به
دﻟيل تامين نشدن قطعات توﻟيدي و نوسانات نرخ ارز دچار مشكل شده و به صورت نيمه تعطيل ) ١٥روز( فعاﻟيت كرده
است.
*به گزارش فارس ،جمعي از كاركنان سازمان تامين اجتماعي با برپايي تجمع مقابل مجلس خواهان استفساريه قوانين
بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور توسط مجلس شدند.
*گروهي از كارگران فضاي سبز شهرداري اروند كنار ،در اعتراض به چند ماه معوقات مزدي خود دست از كار كشيده و در
محدوده ساختمان شهرداري تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران كه در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بيمه آنها
كامل پرداخت نشده گفتند :چندين سال است مطاﻟبات مزدي و بيمه اي معوقه داريم .در حال حاضر نيز جدا از دستمزد
ارديبهشت كه به صورت كامل پرداخت شده ،هر ماه مباﻟغي را به صورت علي اﻟحساب دريافت كرده ايم .حق بيمه ها نيز
چند ماه به تامين اجتماعي پرداخت نشده است.
دوﺷﻨبﻪ  ٢١ﻣهﺮ
*براي ششمين بار ،كارگران شهرداري سريش آباد در شهرستان قروه از استان كردستان دست از كار كشيده و با برپايي
تجمع به عدم پرداخت حقوق اعتراض كردند .به گزارش كرد پرس ٧ ،مرداد ماه سال جاري اعتصاب چند روزه در
شهرداري سريش آباد صورت گرفت و در نهايت با وعده هاي مختلف و تنها پرداخت يك ماه حقوق عقب افتاده ،آن هم بنا
به گفته هاي كارگران نه به صورت كامل ،اين اعتصاب پايان يافت.
حال بعد از گذشت دو ماه و نيم از آن اعتصاب ،خبر رسيد كه هيچ كدام از وعده هاي داده شده تحقق نيافته و وضعيت
اقتصادي كارگران روز به روز در حال وخيم تر شدن است.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٢ﻣهﺮ
*آتش نشانان آبادان براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق ،حق بيمه و مطاﻟبت ديگر دست از كاركشيدند و مقابل
ساختمان مركزي شهرداري آبادان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از آتش نشانان حاضر در اين تجمع گفت :بيش از ٢
ماه مطاﻟبات و سه ماه اضافه كاري كاركنان آتش نشاني آبادان پرداخت نشده و در اين مدت وعده هاي شهرداري در
خصوص پرداخت حقوق معوقه عملي نشده است.
*براي چندمين بار ،كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج در اعتراض به عدم پرداخت  ٨ماه حقوق مقابل ساختمان شوراي
فرمايشي شهر تجمع كردند .به گزارش خبر دنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :از كل مغازه هاي محل زندگي ام
قرض كرده ام و ديگر هيچ مغازه اي حاضر نيست جنس نسيه به من بدهد ،مجبور شدم ،تلويزيونم را بفروشم .كارگر
ديگري كه سنش باﻻي  ٥٠سال است،گفت :مستاجرم و چهارماه است كه كرايه خانه پرداخت نكردهام و همين امروز
فرداست كه صاحبخانه بساطم را بيرون بريزد.
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*كارگران آب و فاضﻼب بندر امام براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه دست از كار كشيدند و مقابل
ساختمان شركت اجتماع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت ٥ :ماه حقوق عقب افتاده داريم كه
پرداخت نشده است .عﻼوه بر عدم دريافت حقوق خود در اين ماههاي سخت ،بيمه ما نيز پرداخت نشده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٣ﻣهﺮ
*كارگران پتروشيمي رازي واقع در سايت پنج منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر در اعتراض به عدم اجراي طرح
طبقه بندي مشاغل و پرداخت نشدن مطاﻟبات خود اعتصاب مرده و با تجمع مقابل ساختمان اداري اين شركت مانع از
ورود و خروج كارگران اين مجتمع شدند .به گزارش عصر جنوب ،كارگران پتروشيمي رازي گفتند :از احمدي دشتي
مديرعامل پتروشيمي رازي به صورت حقوقي شكايت كرده اند.
پتروشيمي رازي كه اغلب توﻟيدات آن كودهاي ازته ،فسفاته و مواد شيميايي است ،در سال  ١٣٤٩تاسيس شده و از نيمه
دهه ١٣٨٠شمسي در ماﻟكيت يك شركت تركيه اي اشت.
*كارگران بخش كشت مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطاﻟبات خود در
محوطه مزارع اين شركت تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي گفت :مطاﻟبات ما به
 ١٥روز نيمه دوم شهريور و  ١٥روز نيمه اول مهر سال جاري بازمي گردد كه بابت آن طلبكاريم.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٤ﻣهﺮ
*كارگران كوره هاي آجر پزي شهرستان سيب و سوران در استان سيستان و بلوچستان براي چندمين روز متواﻟي جهت
افزيش دستمزد در اعتصاب بسر مي برند .به گزارش شستون ،اين
اعتصاب موجب تعطيلي كوره هاي آجرپزي سيب و سوران و كمياب شدن آجر در شهرستان سراوان شد.
*كاركنان شركت بلند پايه ،پيمانكار پروژه بزرگراه اهر -مشگينشهر ،به جهت عدم دريافت حقوق چندين ماهه خود براي
دو روز دست از كار كشيدند .به گزارش مهر ،تجمع كاركنان اين شركت با پادرمياني اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
شهرستان اهر و ضرب اﻻجل اين اداره به شركت پيمانكاري ،خاتمه يافت و كاركنان به كار خود بازگشتند.
آديﻨﻪ  ٢٥ﻣهﺮ
*اهاﻟي شهر سيريك در استان هرمزگان با برپايي تجمع و بستن جاده ميناب – جاسك در دو راهي گروگ با آتش زدن
ﻻستيكهاي خودرو به كشته و زخمي شدن دو سوخت بر براثر شليك ماموران درياباني اعتراض كردند .به گزارش كمپين
فعاﻻن بلوچ ،دو نفر از اهاﻟي بلوچستان به نامهاي محمد رستم زاده و علي عاشوري نيا به دﻟيل نبود شغل مناسب مشغول
براي تامين معيشت به كار سوخت بري با قايقهاي خود بودند كه قايقهاي شان توسط نيروهاي درياباني سيريك توقيف
مي شود كه محمد و علي براي مانع شدن از مصادره سوختها توسط ماموران با برخوردي آرام به سمت آنها رفته كه مورد
هدف تيراندازي ماموران درياباني قرار مي گيرند.
بر اثر تيراندازي ماموران درياباني ،محمد از ناحيه شكم و علي از ناحيه پا به شدت زخمي شده كه محمد بر اثر خونريزي
شديد و عدم اعزام به موقع ،در بيمارستان ابواﻟفضل ميناب جان خود را از دست داد.
يكشﻨبﻪ  ٢٧ﻣهﺮ
*كارگران نانواييهاي يزد با خواست افزايش دستمزد دست به تجمع مقابل استانداري زدند .به گزارش ايسنا ،در همين
رابطه،رئيس اتحاديه نانوايان يزد مطاﻟبه كارگران نانوايي اين شهر را افزايش دستمزد خواند و گفت :اين افزايش نرخ بايد به
گونه اي باشد كه بر قيمت نان اثر نگذارد و فشار بيشتري به مردم تحميل نشود.
*براي پنچمين روز متواﻟي ،كارگران شهر حميديه به اعتصاب شان در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق ادامه دادند و
از جمع آوري زباﻟه ها درسطح شهر خودداري كردند .به گزارش عصرما خوزستان ،اين كارگران دراين  ٥روز تجمعات
اعتراضي مقابل ساختمان شهرداري و فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان برپاكردند .كارگران در اعتراض به
بازداشت يكي از همكاران شان دست به تجمع مقابل بيدادگستري و راهپيمايي در سطح شهر زدند.
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*كارگران هتل ﻻﻟه بيستون زير مجموعه شركت توسعه گردشگري در اعتراض به عدم پرداخت  ٩ماه حقوق و  ١٤ماه حق
بيمه ،دست به اعتصاب زدند .به گزارش روزنامه باختر ،هتل ﻻﻟه بيستون باوجود شرايط كرونايي جامعه ،هيچ مشكلي در
جذب مسافر نداشته و بر اساس اطﻼعات موثق ،از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از يك ميليارد و  ٨٣٤ميليون تومان
فروش خدمات داشته است.
*همانند ساﻟيان گذشته و همزمان با فرا رسيدن فصل برداشت محصوﻻت زراعي ،كشاورزان كردستان به دﻟيل عدم واريز
پول دست به تجمع زدند .به گزارش كردستان مديا ،چغندكاران شهرستان "نقده" اعﻼم كردند كه مسئوﻻن كارخانه قند
به وعده هاي خود جامه عمل نپوشانده و بعد از گذشت  ٤٨ساعت از تحويل محصول ،هنوز هيچ پرداختي از سوي كارخانه
به آنان صورت نگرفته است.
*تعدادي از كارگران بيكار شده »كمربند سبز« شهرداري منطقه دو اهواز ،بار ديگر مقابل ساختمان شهرداري مركزي اهواز
دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،از تيرماه تاكنون كارگران بيكار شده ،پيگير مطاﻟبات معوقه و بازگشت به كار خود
شده اند اما بﻼتكليفي آنها هنوز ادامه دارد.
*كارگران بخش مستغﻼت شهرك پرديس جم وابسته به شركت عمليات غير صنعتي پازارگاد براي اعتراض به تبعيضهاي
حقوقي حاكم در اين شركت تجمع كردند .به گزارش آواي جم ،شهرك پرديس جم وابسته به شركت عمليات غيرصنعتي
پازارگاد ،محل اسكان كاركنان و خانواده هاي پتروشيمي هاي  ١٢گانه مستقر در عسلويه است .اين شهرك به مرور با راه
اندازي اماكن آموزشي ،فرهنگي و رفاهي ،ورزشي و مستغﻼتي فرصتهاي شغلي زيادي را فراهم خواهد نمود.
*جمعي از كاركنان آتش نشاني دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد براي اعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقوق و
ساﻟها حق اضافه كاري و حق فني دست به تجمع مقابل ساختمان محل كارشان زدند .به گزارش نداي كهگيلويه و
بويراحمد ،تجمع كنندگان گفتند :سه ماه از مطاﻟبات حقوقي در اين وضعيت نابسامان طلبكار هستند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٨ﻣهﺮ
*به گزارش تبريز بيدار ،گروهي از حواﻟه داران شركت صنعت خودرو آذربايجان در مقابل اداره صنعت ،معدن و تجارت
آذربايجان شرقي واقع در بلوار  ٢٩بهمن ،تجمع كردند .تجمع كنندگان دﻟيل تجمع خود را عدم تحويل خودروهاي خود از
سوي اين شركت پس از گذشت  ٣سال ،عنوان كردند.
*كارگران پاﻻيشگاه گاز پارسيان براي سومين روز متواﻟي از خوابگاههاي خود به نشانه اعتراض بيرون نيامده و اعتصاب را
ادامه دادند .به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك ايران ،اين كارگران با موافقت كارفرما از افزايش
حقوقهاي مصوب كمپين اعﻼمي از سوي سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك ايران و گروه پايپينگ و اكيپ پروژه ايها حمايت
نموده بود و سركار برگشته بودند .در مردادماه كارفرما قول داد ديگر هيچ حقوقي عقب نخواهد افتاد و براي نشان دادن
حسن نيت خود حقوقها را تا آخر تيرماه با كارگران اعتصابي تسويه كرد .در حال حاضر حقوق مرداد و شهريور كارگران را
تسويه نكرده و حتا افزايش حقوقها را هم اعمال ننموده است.
*كارگران شهرداري سريش آباد در شهرستان قروه از استان كردستان در آغاز هفته دوم اعتراض شان ،دست از كار كشيده
و با برپايي تجمع به عدم پرداخت حقوق اعتراض كردند .به گزارش كرد پرس ٧ ،مرداد ماه سال جاري اعتصاب چند روزه
در شهرداري سريش آباد صورت گرفت و در نهايت با وعده هاي مختلف و تنها پرداخت يك ماه حقوق عقب افتاده ،آن هم
بنا به گفته هاي كارگران نه به صورت كامل ،اين اعتصاب پايان يافت.
حال بعد از گذشت دو ماه و نيم از آن اعتصاب ،خبر رسيد كه هيچ كدام از وعده هاي داده شده تحقق نيافته و وضعيت
اقتصادي كارگران روز به روز در حال وخيم تر شدن است.
*به گزارش نفت آنﻼين ،بازنشستگان صنعت نفت براي اعتراض به سطح نازل حقوق ،عدم همسان سازي حقوق با شاغﻼن،
پرداخت نشدن مطاﻟبات و عملكرد صندوق دست به تجمع مقابل ساختمان صندوقهاي بازنشستگي ،پس انداز و رفاه
كاركنان صنعت نفت اهواز واقع در منطقه امانيه اين كﻼن شهر زدند.
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*جمعي از اعضاي صنف تاﻻرهاي پذيرايي و صنوف وابسته تهران ،كرج ،اسﻼمشهر و  ...از جمله اعضاي صنف عكاسان
)فيلمبردان( ،فروشندگان پوشاك و قنادان براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي  ٨ماهه درپي تعطيلي تاﻻرها در چارچوب
مقابله با بيماري كوويد ١٩و عدم حمايت دوﻟت دست به تجمع مقابل ساختمان اتاق اصناف تهران واقع در خيابان شريعتي
زدند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتند:با توجه به تعطيلي چند ماهه تاﻻرهاي پذيرايي به دﻟيل شيوع ويروس كرونا
در حال حاضر برخي از صنوف ديگر مانند رستورانها ،كارواشها و حتي دفاتر اسناد رسمي اقدام به برگزاري جشن و مراسم
مي كنند .تجمع كنندگان افزودند :اگر هدف از تعطيلي تاﻻرهاي پذيرايي كنترل شيوع ويروس كرونا است چرا با برگزاري
غيرمجاز مراسم عروسي و  ...در دفاتر اسناد رسمي ،كارواشها و رستورانها برخورد نمي شود.
*جمعي از كشاورزان سيلزده فروردين  ٩٨خوزستان براي اعتراض به عدم پرداخت غرامت خسارت وارده به زمينهاي
كشاورزي شان از طرف سازمان جهاد كشاورزي دست به تجمع مقابل استانداري زدند .به گزارش ايرنا ،اين كشاورزان كه
بخش زيادي از مزارع آنان در جريان سيل سال گذشته دچار آبگرفتگي شد خواستار تعيين تكليف پرداخت خسارت و
دريافت غرامت با توجه به پرونده هاي تشكيل شده در سازمان جهاد كشاورزي خوزستان شدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٩ﻣهﺮ
*كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به عدم پرداخت حق اضافه كاري تير ماه و حقوق مرداد ماه دست
به تجمع مقابل ساختمان مديريت شركت زدند .به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ،حقوق مرداد ماه كارگران
هفت تپه پرداخت شد و با صدور فيش حق اضافه كاري ماههاي تير و مرداد وعده پرداختش تا روز پنج شنبه هفته جاري
داده شد.
*كشاورزان گتوند به علت پرداخت نشدن مطاﻟبات فروش محصول خود كه حدود  ٤ماه پيش اقدام به برداشت و فروش
محصول )گوجه ( كرده بودند مقابل فرمانداري گتوند تجمع نمودند .به گزارش خورنا ،كشاورزان گتوند از بي اعتنايي
مسئوﻻن گتوند و استان كه حدود چند ماهي است به آنها مراجعه مي كنند جهت حل مشكل خود گﻼيه مند بودند كه
همين بي توجهي مسئوﻻن به حال و روزشان باعث تجمع آنها مقابل فرمانداري شد.
*به گزارش هرانا ،جمعي از خانواده هاي جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني مقابل مركز مطاﻟعات سياسي و بين اﻟمللي
وزارت امور خارجه جمهوري اسﻼمي ،محل
مﻼقات هيات اوكرايني و مقامات رژيم
تجمع كردند.
*كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري
ﻟوشان در استان گيﻼن در اعتراض به عدم
پرداخت چندين ماه دستمزد معوقه مقابل
ساختمان شهرداري دست به تجمع زدند .به
گزارش پيام ،اين كارگران گفتند :مطاﻟبات
مربوط به شش ماه معوقات مزدي سال
جاري است .آنها نسبت به تاخير مكرر
مطاﻟبات خود اعتراض كرده و اظهار
داشتند :از مهر ماه سال گذشته بعد از بازداشت شهردار سابق و تعدادي از اعضاي شوراي شهر ﻟوشان قراربود دهم هر ماه،
يك ماه از معوقات مزدي كارگران پرداخت شود اما در حال حاضر كه به پايان مهر ماه سال جاري نزديك مي شويم،
عليرغم اينكه منابع ماﻟي كافي در حساب شهرداري وجود دارد هنوز حقوق ارديبهشت ماه كارگران پرداخت نشده است.
*كارگران پيماني آب و فاضﻼب اهواز براي اعتراض به اجرايي نشدن بخشنامه تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل
ساختمان شركت دراين كﻼنشهر زدند .به گزارش ايلنا ،كارگران معترض كه به عنوان موتورچي و پمپ چي آب در سطح
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شهر اهواز فعاﻟيت مي كنند ،گفتند :در اين اعتراض همكاران واحد حراست ،شبكه و انشعابات و اپراتورهاي سبتيك در
اداره آب و فاضﻼب اهواز نيز حضور داشتند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٣٠ﻣهﺮ
*كارگران قرارداد موقت صنعت نفت در ادامه اعتراض به عدم تبديل وضعيت و همسان سازي نشدن حقوق و تبعيض در
پرداختش براي چندمين روز متواﻟي دست به تجمع مقابل مجلس زدند .به گزارش نفت آنﻼين ،تجمع كنندگان خواستار
پاسخگويي روشن به مطاﻟبات  ٣٤هزار كارگر قرارداد موقت صنعت نفت در سراسر كشور مبني برحذف مدت موقت و
تبديل وضعيت ،پرداخت آيتمهاي كارمندان وزارت نفت )مطابق ابﻼغيه وزير نفت( ،همسان سازي حقوق )مطابق تبصره ٣
ماده  ٢٩برنامه ششم( و اجراي بند  ٤سياستهاي كلي نظام اداري شدند
*كارگران پاﻻيشگاه گاز پارسيان )سومين پاﻻيشگاه گاز( واقع
در كناره بزرگراه ﻻمرد  -مهر -عسلويه در  ٣٠كيلومتري شمال
غربي ﻻمرد و  ١٢كيلومتري جنوب شرقي مُهر در استان فارس
براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق دست از كار
كشيدند و در اين دومين پاﻻيشگاه گاز كشور براي پنجمين روز
متواﻟي تجمع كردند .به گزارش آفتاب نيوز ،كارگران معترض
دﻟيل اجتماع شان را اعتراض به دستمزد معوقه خود ،عنوان
كردند.
*براي دومين بار طي يك هفته ،كاركنان مركز اطﻼعات تلفن
 ١١٨مخابرات شيراز براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي ،شيوه جديد عقد قراردادها و شرايط كاري نامناسب دست از
كاركشيده و مقابل استانداري فارس تجمع كردند .به گزارش پيام خبر ،اعتصاب  ٣١٤نفر كاركنان مركز اطﻼعات تلفن
 ١١٨مخابرات شيراز موجب اشغال ماندن خط  ١١٨در شيراز شد و به تماسها پاسخي داده نشد.
*جمعي از اهاﻟي مﻼرد در ادامه اعتراض به تملك اراضي معروف به اراضي پﻼك  ٤٣توسط سازمان اموال و امﻼك كوثر،
زير مجموعه بنياد شهيد ،دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان تهران زدند و خواستار توقف اقدامات
سازمان اموال و امﻼك كوثر و صدور اسناد ماﻟكيتي براي ماﻟكانش شدند .به گزارش فارس ،تجمع كنندگان گفتند:سند
اراضي پﻼك  ٤٣مﻼرد در پيش از انقﻼب با توجه به نفوذ شخصي به نام بهااﻟدين كهبد باوجود ماﻟكيت اهاﻟي به نام وي
صادر شد و پس از انقﻼب در سال  ٦٨با رأي دادگاه انقﻼب باقيمانده اموال و امﻼك كهبد به سازمان تأمين اجتماعي و
بنياد شهيد رسيد.
*جمعي از ماﻟكان "باغ شهرهاي" شيراز براي جلوگيري از عمليات تخريب اين باغ شهرها مقابل جهاد كشاورزي استان و
استانداري فارس تجمع كردند .به گزارش اول فارس ،تجمع كنندگان گفتند :اخطار به تخريب و همچنين تخريبهاي سال
گذشته كه حواﻟي مهرماه  ٩٨انجام شد بدون درنظر گرفتن منافع ماﻟكيني بوده كه در زمان خريد زمينها به آنها اعﻼم شده
بوده كه با صدور مجوزهاي ﻻزم اين اقدام صورت گرفته است.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اجتﻤﺎعي
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ اول ﻣهﺮ :تجمع جمعي از كارگران شركت كيميا طرح اسپادان يزد در محل اين شركت /.اعتصاب و تجمع
جمعي از كارگران هفت تپه در داخل شركت و در محوطه صنعتي اين شركت /.اعتصاب كارگران شركت صنعتي -معدني
كاركاوان جليلي سوادكوه براي سومين روز متواﻟي در اعتراض به اجراي ناقص طرح طبقه بندي مشاغل ،فقدان بهداشت
محيط و نبود تجهيزات ايمني در معدن.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢ﻣهﺮ :تجمع كارگران كارگاههاي تيرچه و بلوك مقابل فرمانداري رامهرمز .عدم وجود جاده دسترسي به
معادن جوبجي و تعطيلي سنگ شكنها و نبود شن و ماسه  ،منجر به تعطيلي كارگاههاي بلوك زني و تيرچه بتن ساختمان
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شهرستان رامهرمز شده است /.اعتصاب رانندگان خودروهاي استيجاري شركت نفت و گاز گچساران به دﻟيل چندين ماه
حقوق معوقه.
آ ٔ◌ديﻨﻪ  ٤ﻣهﺮ :سومين روز اعتصاب كارگران كارخانه فرش آستان قدس رضوي در كاشمر براي اعتراض به سطح نازل
حقوق) .اين خبر پس از انتشار در وبسايت ايلنا ،از اين رسانه حذف شد(.
يكشﻨبﻪ  ٦ﻣهﺮ :تجمع سپرده گذاران سامانه نيما مقابل بانك مركزي
دوﺷﻨبﻪ  ٧ﻣهﺮ :تجمع مرغداران و گوشت داران براي اعتراض به افزايش قيمت نهاده هاي دامي و افزايش صادرات مقابل
وزارت صنعت /.تجمع كارگران واحد مديريت پسماند شهرداري اهواز براي اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود،
مقابل ساختمان مديريت پسماند شهري شهرداري.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٨ﻣهﺮ :تجمع فعاﻻن زيست محيطي و اهاﻟي روستاي نيواننار در شهرستان گلپايگان .تجمع كنندگان خواستار
توقف احداث گاوداري صنعتي در  ٥كيلومتري اين روستا شدند/.تجمع كارگران كارخانه قند مهاباد در محل اين كارخانه
ﺷﻨبﻪ  ١٢ﻣهﺮ :كارگران خط شماره  ٥مترو در تهران نسبت به عدم پرداخت حقوق ،حق بيمه و تمديد نشدن دفترچه
هاي بيمه دست به تجمع اعتراضي زدند /.تجمع هواداران تيم فوتبال استقﻼل مقابل مجلس .تجمع كنندگان از عدم
مشخص شدن وضعيت سرمربي و بسته بودن پنجره نقل و انتقاﻻتي ابراز ناراحتي كرده و عليه مسعود سلطاني فر وزير
ورزش شعار دادند و خواهان استضياح وي شدند.
ﺷﻨبﻪ  ١٦ﻣهﺮ :اهاﻟي روستاي دُر از توابع گلپايگان در اعتراض به ايجاد كارخانه كود مرغي در نزديكي روستاي شان تجمع
كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٧ﻣهﺮ :براي چندمين روز متواﻟي و درسكوت مطلق رسانه ها ،كارگران خدمات شهري شهرداري اهواز به
اعتصاب شان ادامه دادند و ازجمع آوري زباﻟه ها خودداري كردند /.صدها نفر از تجمع كنندگان مقابل بيمارستان جم براي
اعتراض به ممنوع اﻟتصويري زنده ياد محمد رضا شجريان شعار » ننگ ما صدا و سيماي ما« سردادند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢١ﻣهﺮ :شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي اراك در مقابل كانون بازنشستگان اين شهر
تجمع كردند .تجمع كنندگان دﻟيل تجمع خود را اعتراض به نحوه همسان سازي حقوق خود عنوان كردند.
چهﺎر ﺷﻨبﻪ  ٢٣ﻣهﺮ :مهندسان سازمان مهندسي تهران در اعتراض به مبلغ تعرفه پايين سال  ،٩٩مقابل ساختمان نظام
مهندسي سازه تجمع اعتراضي برگزار كردند /.شماري از كارمندان بازنشسته وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن
در اعتراض به عدم پرداخت مطاﻟبات شان در مقابل دفتر رئيس دانشگاه تجمع كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٤ﻣهﺮ :كارگران كارخانه زمزم تبريز در اعتراض به اخراج شماري از همكاران خود دست به تجمع زدند/.
كارگران سازمان پسماند شهرداري بجنورد براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و عدم تبديل وضعيت دست به تجمع
خانوادگي مقابل شهرداري شهرستان و استانداري خراسان شماﻟي زدند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٦ﻣهﺮ :جمعي از دستفروشان سنندج براي اعتراض به عملكرد ماموران شهرداري دست به تجمع در يكي از
ميدانهاي اين شهرستان در استان كردستان زدند و خواهان راه اندازي بازار روز شدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٩ﻣهﺮ :تجمع كارگران شهرداري حميديه در اعتراض به عدم پرداخت  ١٥ماه دستمزد معوقه خود مقابل
ساختمان شهرداري.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٣٠ﻣهﺮ :ماﻟكان اراضي مجتمع عرفان رباط كريم در اعتراض به موانع قانوني احداث و كسب و كار در اين
مجتمع ،در دفتر شهرداري اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند /.كارگران شهرداري سورشجاني در استان چهار محال و
بختياري براي چندمين روز متواﻟي در اعتراض به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت به موقع آن و همچنين شرايط كاري
نامناسب تجمع كردند /.كارگران كارخانه كيان تاير در اعتراض به نبود امنيت شغلي خود در محوطه كارخانه دست به
تجمع زدند.
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برخی از بيانيه های »کميته برگزاری تظاهرات انقﻼب اکتبر« )شهريور و مهر (٩٩
منبع :توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين )انقﻼب اكتبر(
ﺗﺎكيد بﺮ ﻣسﺎلﻤﺖ آﻣيز بودن انقﻼب اكتبﺮ
شماره  ،٢٧١چهارشنبه  ٥شهريور  ٢٦ – ١٣٩٩اوت ٢٠٢٠
بسم اﷲ اﻟرحمن اﻟرحيم -انقﻼبيون قهرمان در ميدانهاي آزادي وشرف؛ آزادگان بصره و
ذيقار و بغداد و تمامي استانهاي انقﻼبي؛ كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ،شما را به
اﻟتزام كامل به مساﻟمت آميز بودن تظاهرات فرا مي خواند و از شما مي خواهد كه به
فراخوانهاي شك برانگيز و دو پهلو مبني بر بكار گيري سﻼح يا تشكيل گردانهاي مسلح كشانده نشويد .مروج اين مسايل،
بازوان رژيم ايران ،شبه نظاميان جنايتكار هستند كه فراكسيونهاي سياسي حاكم فاسد را نمايندگي مي كنند و برخي از
آنها نيز زيرﻟواي انقﻼبيون ،مخفي شده و به دروغ به اسم آنها صحبت مي كنند .اين توطئه هاي كثيف برشما تاثيرگذار
نيست ،چرا كه شما هوشيارتر از نيرنگهاي آنها هستيد ،اين يك دام خبيث از سوي دم و دنباﻟچه هاي رژيم ايران است كه
هدف آن غلبه كردن بر انقﻼب پر بركت شما و پيش بردن طرحهاي شان براي انجام كشتارهاي وحشيانه بعد از آنست كه
بيش از  ٣٠هزار شهيد و مجروح تقديم كرده ايد .شهدايي كه با سﻼحهاي صدا خفه كن و تك تيراندازها و بمبهاي شبه
نظاميان و احزاب حاكم كشته شده اند.
از اين رو شما اي قهرمانان ،نسبت به افرادي كه در كمين انقﻼب دام گسترده اند ،هوشيار باشيد ،وبدانيد كه رمز پيروزي
انقﻼب بزرگ عراق كه از اكتبر  ٢٠١٩آغاز شد و دنيا را به احترام واداشت ،مساﻟمت آميز بودن آن و اﻟتزام جوانان انقﻼبي و
تمركز آنها بر روي حقوق مشروع شان و پايان دادن به رژيم سهميه اي ،فرقه گراي منحوس و افشاي فاسدان و باز پس
گيري ميهن از چنگال باندهاي حاكم بود .باندهايي كه به كشتار و تروريسم و ايجاد رعب و وحشت عليه تظاهر كنندگان
صلح جو مي پردازند .تظاهر كنندگان به خيابانها آمده و سينه هاي خود را سپر رويارويي با شبه نظاميان سفاك رژيم ايران
و ظلم وستم دوﻟتهاي به طور مداوم شكست خورده منطقه سبز كرده اند .آنچه كه تضمين كننده استمرار ما در پايان دادن
به حاكميت احزاب فاسد و شبه نظاميان آن و همزمان بر روي هوشياري و همكاري شانه به شانه براي حفاظت از فعاﻻن و
تظاهر كنندگان مي افزايد ،شيوه هاي مساﻟمت آميزمان و افزايش آهنگ تظاهرات از طريق هماهنگيهاي مشترك است.
كميته سازمانده ،فراخوانهاي تسليح انقﻼبيون و رويارويي مسلحانه را محكوم مي كند .اين كميته اطمينان دارد كه جوانان
شورشي با آگاهي خود ،اين فراخوانها را رد كرده و با ايمان فزاينده به مساﻟمت آميز بودن انقﻼب كه در كاكل خود به ياري
خدا به پيروزي محتوم منتهي خواهد شد ،به مقابله با آن مي پردازند.
پﻼ ﺳخﺎرت بﺎ ﺗﺮوريستهﺎ جلسﻪ ﻣي گذارد .او از اختيﺎرات بين الﻤللي خود ﻓﺮاﺗﺮ رﻓتﻪ اﺳﺖ
شماره  ،٢٧٧يكشنبه  ١٣مهر  ١٣٩٩ـ  ٤اكتبر ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ديدار ننگين نماينده دبيركل سازمان ملل در
عراق ،جنين هنيس پﻼسخارت ،با مسئول جنايتكار شبه نظاميان كتائب حزب اﷲ ،مورد
حمايت رژيم ايران ،عبداﻟعزيز اﻟمحمداوي ملقب به »اﻟخال ،ابو فدك« را محكوم مي
كند.
اين مﻼقات عامدانه و به قصد تحقير روشن خونهاي شهداي تظاهر كننده و مجروحان
آن ،در اوﻟين ساﻟگرد انقﻼب اكتبر  ٢٠٢٠صورت گرفت .اين جنايتكار )ابو فدك( مسئول كشتار فعاﻻن مدني و آدم ربايي
تظاهركنندگان صلح جو و شكنجه و ترور آنهاست .او مسئول تيمهاي آتشباري با موشكهاي كاتيوشا بر روي هياتهاي
خارجي جهت اجراي دستورات اربابش ،قاآني است كه از او دستورات را دريافت مي كند .قاآني جانشين قاسم سليماني
جنايتكار شده است ،او به عمد در دفتر كارش بر روي ديوار عكس قاسم سيلماني و معاونش ابو مهدي اﻟمهندس را نصب
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كرده كه چاﻟشي آشكار به احساسات عراقيان و مادران داغديده و پدراني است كه جگر گوشه هاي خودشان ،انقﻼبيون
قهرمان اكتبر را از دست داده اند .پﻼسخارت از مرز اختياراتي كه دبيركل به او سپرده،
فراتر رفته است .وظيفه او ارايه كمك به عراق در زمينه هاي مختلف است نه اينكه اقدام به
مﻼقاتهاي مشكوك و هماهنگي با قاتﻼن مردم عراق كند .كما ا ينكه اين كار او مغاير با
فراخوانهاي ارگانهاي سازمان ملل براي تثبيت حاكميت عراق و غلبه بر سﻼحهاي افسار
گسيخته در دستان شبه نظاميان و افشاي جنايت عليه بشريت توسط اين باندهاي خارج از
قانون است .همچنين حسابرسي از فاسدان و باز گرداندن كساني است كه به اجبار از ديار
خود كوچ داده شده اند.
كميته سازمانده از دبيركل سازمان ملل خواهان فراخواندن فوري جنين هنيس پﻼسخارت و حسابرسي از او به دﻟيل اين
عمل غير اخﻼقي و غيرحرفه اي مبني بر مﻼقات با قاتﻼن مردم عراق است .اين كار او چراغ سبز و مشروع كردن استمرار
قتل فعاﻻن مدني توسط تك تيراندازها است .اين عمل توهيني به احساسات تمامي عراقيان است كه از ظلم و ستم شبه
نظاميان مورد حمايت رژيم ايران از سال  ٢٠٠٣رنج مي برند .تظاهر كنندگان و تمامي مردم عراق ،كارزارهاي خود را
افزايش خواهند داد و خواهان ترك فوري عراق توسط پﻼسخارت هستند زيرا او دردها و رنجهاي مردم عراق را فداي
منافع ماﻟي از طريق تجارت مشكوك و قراردادهاي تجاري با احزاب حاكم كرده است كه توسط دستيار او محمد اﻟنجار
اداره مي شود.
ﻓﺮاخوان بﻪ ﻣﺮدم آزاده عﺮاق
شماره  ،٢٨٠سه شنبه  ٢٩مهر  ١٣٩٩ـ  ٢٠اكتبر ٢٠٢٠
براي شركت در راهپيماييهاي مساﻟمت آميز خياباني در تمامي بخشها و
شهرستانها و مراكز استانها در روز  ٢٣اكتبر  ٢٠٢٠در آماده باش و آمادگي
كامل باشيد .اين فراخوان ما مختص برادران و خواهرانمان در استانهاي غرب
و شمال عراق براي تاييد كامل انقﻼب اكتبر است .اين انقﻼب ،مردم عراق را
از زاخو تا فاو نمايندگي مي كند .براي تظاهرات از خانه هاي خود خارج شويد
و به خيابانها بياييد تا ظلم و فساد و سﻼحهاي افسار گسيخته و تسلط شبه
نظاميان و نفوذ رژيم ايران را نفي كنيد .تا پارﻟمان فاسد و حكومت شكست
خورده كه درحال تلو تلو خوردن است را مردود شمرده و نفي كنيد.زيرا اگر
رژيم سهميه اي فرقه گراي فاسد ،سرنگون نشود ،عراق برپا نخواهد شد و
دچار سرنوشت نامعلومي خواهد شد.
روز  ٢٣اكتبر  ،٢٠٢٠با خودروهايتان با انواع موتورهايتان در خيابانهاي
شهرها با برافراشتن پرچم عراق و عكس تمامي شهدا كه آخرين آن شهداي
قتل عام روستاي اﻟفرحاتيه )يكي از روستاهاي بلد كه اخيرا شبه نظاميان به
طرز وحشيانه اي تعدادي ازجوانان اين روستا را قتل عام كردند كه اجساد ٨
تن تا كنون پيدا شده است( به حركت درآييد .به دنيا با قاطعيت تمام اعﻼم
كنيد كه اشغاﻟگران عراق را نمي پذيريد .اين تظاهرات براي كسب آمادگي
جهت راهپيمايي  ٢٥اكتبر  ٢٠٢٠است كه در آن انقﻼبيون از تمامي استانها به طرف دروازه هاي منطقه سبز سمت و سو
خواهند گرفت و كساني كه به دﻟيل تسلط شبه نظاميان جنايتكار منطقه شان ،نمي توانند تظاهرات و راهپيمايي كنند بايد
پرچم عراق را باﻻي منازل خود به نشانه حمايت از انقﻼب اكتبر )ثور تشرين( نصب كنند.
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انقﻼبيون ما؛ روز  ٢٥اكتبر كسي مجاز نيست به نيابت از شما وارد مذاكره شود ما چادر مشكوك حياد )بي طرف ،غير
جانبدار( را مردود مي شماريم .روز  ٢٥اكتبر نه چادرها و نه تحصن را به رسميت نمي شناسيم ،بلكه سمت و سوي ما
منطقه سبز براي رسيدن به ساختمان پارﻟمان )كانون فساد و مفسدان( و اخراج واسطه ها و دنباﻟچه ها و پايان دادن به
رژيم سهميه اي فرقه گراي نفرت برانگيز براي هميشه است.
شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقﻼب اكتبر .بهبودي عاجل براي مجروحان مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از
زندانهاي شبه نظاميان.

***

اﻻن يا همين اﻻن؟

مرجان
اگر در گذشته اين جمله طنزي تلخ بر روايت بي ثباتي قيمت ها در بازار بود ،اكنون تبديل به كابوسي وحشتناك براي
اكثريت مردم ايران كه به زور و تزوير به زير خط فقر رانده شدند ،شده است.
سوال اين محصول چه قيمتي است جايش را به سوال گزنده اين محصول اﻻن چه قيمتي است ،داده ،جنگ اعصابي
فرسابشي بين خريدار و فروشنده ،بين متقاضي و عرضه كننده ،بين مردم.....
مردمي كه زخمي دشنه دشمني حاكمان شان با آنها ،با زندگي شان به آستانه نااميدي و استيصال رسيده اند.
از يك سو بي توجهي عامدانه هيات حاكمه به وضعيت معيشتي مردم و از سويي ديگر سركوب بي رحمانه هر گونه
اعتراض ،شرايط زيستن را غير قابل تحمل و ﻻعﻼج كرده ،مانند كسي كه بين سوختن در آتش يا پرتاب از بلندي مختار
به انتخاب است.
كارگري كه براي بدست آوردن اندك رياﻟي ساعتها جان مي كند و شب نشده قيمت كاﻻها سر به آسمان ميگذارد ،مانند
نفرين خدايان بر سيزيف كه هر چه جان مي كند و سنگي را به سوي قله ميراند و باز سنگ به زمين برمي گردد و اين
سيكل بيهودگي همچنان و هر روز بدتر از ديروز ادامه دارد و ميليونها نفر به جرم خودي نبودن و كوتاه بودن دست شان از
حلقه قدرت و وابستگان اش ،در رنجي عظيم و ترسي سهمگين از فرداي نيامده ،زندگي كه نه ،زنده بودن را تاب مي آورند.
آنكه بين مردم است و از مردم است نمي داند براي كدام درد ،درمان شود؟
صداي ناﻟه و نفرين بيماري كه از چندين برابر شدن قيمت و نايابي داروهاي حياتي اش به ضجه تبديل مي شود را
بشنود؟
از تصور چگونه دوام آوردن كارگري با كمترين دستمزد ،با داشتن چند سر عائله ،در طوفان خانه برانداز هزينه هاي غير
قابل باور ،بر خود بلرزد،
از ديدن بغض جوانان عصيانگر كه ديگر نه اميدي دارند و نه در كورسوي فانوس آرزوهاي شان جايي براي خود نمييابند،
از تماشاي صف گرسنگان منتظر سر فرو بردن در سطل هاي زباﻟه،
از سقوط و انحطاط ارزشهاي اخﻼقي كه قرباني جاه طلبي و قدرت پرستي فرقه اي جنايتكار گشته اند،
از چه بگويد؟
آنكه دﻟش براي مردم مي تپد چگونه از اين گرداب هوﻟناك بگريزد و ديگران را راه نجات بنمايد؟
اين كشتي سرگردان را ديگر مجاﻟي نمانده است و موجهايي كوبنده تر آن را درهم خواهد شكست.
كشوري ثروتمند و غني از معادن و منابع طبيعي كه حق مردمانش زندگي شايسته و برخوردار بود به حيله و مكر
دشمناني شبيخون زده و پنهان در اسب ترُوا اكنون نابودي خويش را به نظاره نشسته است و اميدوار به ثمر نشستن خون
فدائيان اش ﻟحظه آزادي را انتظار مي كشد
سه شنبه  ٢٢مهر ،منبع :جنگ حبر
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ﻣعﺮﻓي كتﺎب
نشﺮ نقطﻪ ﻣﻨتشﺮ كﺮد:

گلزار شقايق ها
کردستان ايران
زنان مبارز
ناگفته های
ِ
ِ

گﺮدآورنده و نويسﻨده :گلﺮخ قبﺎدي

ويراستار :ناصر مهاجر
نگاره ي روي جلد :خاور
چاپ اول :تابستان ١٣٩٩
 ٣٧٤صفحه
قيمت :اروپا  ١٥يورو ـ امريكا  ١٨دﻻر

»گلزارِ شقايق ها روايتي است تاريخي كه نه تنها از دريچه ي زندگي شخصيِ زنِ كُرد،
بلكه از دريچه ي اجتماعي و سياسي ،به بازخواني رنج و چاﻟش روزانه ي آنان مي پردازد و
عامليت ،مقاومتِ راديكال و تأثيرگذاري آن ها را در برهه اي از تاريخ سرنوشت ساز
كردستان و ايران مي نماياند .زناني كه با كنشگري خود ،نه تنها در مقابل ستم ملي
ايستادند ،بلكه ساختارهاي جنيست زده ي خانوادگي ،اجتماعي و سياسي را به چاﻟش
كشيدند و در صدد بوده اند تا هويت ملي و جنسيتي خود را از نو تعريف كنند .تبعيد ،زندان ،شكنجه و اعدام عزيزان شان
نتوانست اميد و پويايي را از اين زنان بگيرد .گلزارِ شقايق ها چهرههاي سياه و سفيد از زندانيان سياسي زن و مادران مبارز
ارائه نمي دهد«.
 Oslo Metسوفي عصمت ،نويسنده و استاد دانشگاه
بﺮاي ﺗهيﻪي كتﺎب: https://www.noghteh.org/product/golzar_shagayegh/

يادواره شهيدان فدايي

***
رفيق مهين جهانگيري

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

فدايي شهيد مهين جهانگيري سال  ١٣٣٥در خانواده اي از
عشايري معروف و معتبر منطقه فارس متوﻟد شد .تحصيﻼت
ابتدايي و متوسطه را در شهرضا به پايان رساند .در شرايطي كه
جامعه تحت تاثير مبارزات آزاديخواهانه و جنبش مسلحانه بود،
رفيق مهين معلم و هم رزمي به نام زنده ياد اﷲ قليخان جهانگيري
داشت كه چهره اي شناخته با كوﻟه باري از تجربه جنبش
دانشجويي و زندانهاي شاه داشت .سرگذشت پرافتخار زنده ياد اﷲ
قليخان جهانگيري كه نقش بي بديلي در مبارزه مردم داشت،
اطﻼعات ارزشمندي منتشر شده است.
اوﻟين تﻼشهاي رفيق مهين براي تشكيل آموزشگاه تربيت معلم در جهت سواد آموزي زنان و دختران عشاير و روستايي بود
كه با مخاﻟفت مرتجعان و دخاﻟت ساواك منجر شد و در سال  ١٣٥٤بازداشت شد.
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نقش مهين و رفقاي گروه همراه با اﷲ قليخان جهانگيري در جريان قيام عليه رژيم سلطنتي آنچنان بود كه اعتبار و نفوذ
انان در بين مردم زحمتكش منطقه به شكل گسترده افزايش يافت .نفوذ و محبوبيت اين رفقا براي خانها و مرتجعان ،به
ويژه هنگامي كه مرتجعان به پست و مقامهاي دوﻟتي چون دادستان و قاضي رسيده بودند ،قابل تحمل نبود.
از ابتداي سال  ١٣٦٠تهاجم و تعرض به مراكز فعاﻟيت اين رفقا كه بيشتر شوراهاي دهقاني و مراكز فرهنگي )آموزشگاه و
كتابخانه( بود شدت بيشتري گرفت .هرچند حمايتهاي مردمي مانع از موفقيت پاسداران بود اما در شهريور همان سال
حمله گسترده اي توسط پاسداران به كانونهاي فعاﻟيت آنان صورت گرفت و رفيق مهين و چند تن ديگر دستگير شدند.
تعداد ديگري از فعاﻻن اين گروه كه همراه با اﷲ قليخان قهرمان در مناطق كوهستاني مستقر بودند به فعاﻟيت خود تا سال
 ١٣٦٢ادامه دادند.
رفيق مهين جهانگيري كه توسط سپاه پاسداران شهرضا بازداشت و بيش از يك ماه شكنجه شده بود ،به سلول انفرادي
زندان سميرم منتقل شد و در سوم آبان سال  ١٣٦٠بدون محاكمه به جوخه اعدام سپرده شد.
ياد و نامش همواره ماندگار
نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني – زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم

شهداي قدايي در آبان ماه

رفقاى فدايي :سيروس سپهرى – شاهرخ هدايتي  -فرهاد سپهرى  -محمدرضا چمنﻰ -
علﻰ دبيرى فرد -محمد رحيم خدادادى – بهنام موحد – عثمان كريمﻰ  -هادى
اشكانﻰ  -داود مدائن  -محمد )اصغر( سليمانﻰ  -محمد داوود نورى  -عبداﻟرضا ماهيگير
 مريم دژآگاه – مجيد راشدي  -مهران محمدى  -مجيد شريفﻰ – ابراهيم شريفي –داريوش موﻟوي  -منيژه طاﻟبي – جهان بخش طغياني  -عزت اﷲ )موسﻰ( بهرامﻰ -
جمشيد دژآگاه  -مرتضﻰ فخر طباطبايﻰ  -عبداﷲ فيض اﷲ بيگﻰ – عبداﻟرضا نصيري
مقدم – سوزان نيكزاد – هوشنگ واﻟي زاده  -عزيز پور احمدي – علي بهروزي  -عمر
صاﻟحﻰ  -حسين مدير شانه چﻰ – منصور اسكندري تربقاني – علي اصفر غﻼمي –
عثمان كريمي  -محمد حسين خادمﻰ – نصرت رئيسي  -علي برنشان – محمد قادري
– مينا سهيلي زاده – ناصر شادنژاد  -احمد پيل افكن – مجيد شريفي  -مظفر قادري –
عبد اﷲ كردستاني  -حسين ركني – مهين جهانگيري – علي رضا شفيعي  -علي اصغر
ذاكري – فرج اﷲ نيك نژاد – هوشنگ احمدي – محمد )اصغر( سليماني  -هادي
اشكاني  -پرويز كرمي  -محمد جليلوند – جهانشاه نجفي – ژيﻼ رجايي  -محمد
بهرامي  -علي ململي – همت چگني  -رضا حسيني مستعان  -مسعود شريفيان  -حسن جماﻟي  -علي موﻻئي و ....از سال
 ٥٠تا كنون در ماه آيان در پيكار عليه امپرياﻟيسم و ارتجاع و براى دموكراسﻰ ،رهايﻰ و سوسياﻟيسم توسط رژيمهاى شاه و
خمينﻰ به شهادت رسيدند.

 ٣٣٣شماره نبرد خلق در يک سی دی
قيمت  ١٠يورو  ١۵دﻻر
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