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مردم در فﻼکت ،پروژه هسته ای و موشکی در رونق
مهدي سامع
يك سال از آشكار شدن اولين نشانه هاي ويروس كرونا در چين گذشت .در اين يك سال شاهد تحوﻻت گوناگوني بوده ايم
كه به طور مستقيم از اين ويروس كشنده تاثير پذيرفته اند .اولين چالشها با كمبود شديد ماسك ،ژل و الكل ضدعفوني
كننده ،دستگاههاي اكسيژن ،تخت خالي در بيمارستانها ،كادر درماني و به ويژه پرستاران خود را نشان داد .خصوصي
سازي و اخراج كادر درماني ،ﻻغر كردن بيمارستانها و همزمان فَربه شدن جيب سرمايه داران به شكلي برمﻼ شد كه برخي
از مدافعان سرمايه داري نه از سر صداقت كه براي عوامفريبي وضع موجود را مورد انتقاد قراردادند .در ميان تﻼشهاي بي
وقفه كادر درماني و به خصوص پرستاران ،با هزينه هاي جاني زياد ،جلوه با شكوهي از مسئوليت پذيري را به نمايش
گذاشت.
دولتها در برابر اين مهمان ناخوانده دو راهكار در پيش گرفتند .برخي راه »ايمني گله اي« را انتخاب كردند و تعداد
بيشتري به راهكار قرنطينه متوسل شدند .در مورد قرنطينه برخي از دولتها نه به طور كامل كه به طور نسبي حاضر شدند
هزينه آن را بپردازند و برخي ديگر براي آن كه هزينه نپردازند ،به شكلي رفتار كردند كه با ايمني گله اي تفاوت
چشمگيري نداشت.
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اما در كشور ما با تسلط استبداد ديني
و حكومتي فاسد ،غارتگر و ضد بشري،
همه پارامترهاي منفي در مبارزه با
كرونا كه در سراسر جهان وجود داشته
و دارد ،يك جا جمع شده است.
حكومت در ابتدا آگاهانه پنهانكاري كرد
و دروغ گفت و وقتي »طشت رسوايي
اش از بام افتاد« و موجب رسوايي
حاكمان تبهكار شد ،ناچار شد اعتراف
كند كه ويروس كرونا زودتر از بهمن  ١٣٩٨وارد ايران شده است .در آن زمان هم با وجود توصيه هاي زياد ،قُم قرنطينه
نشد و به سرعت ويروس در سراسر ايران پخش شد و كارگزاران نظام با به هم بافتن مشتي اراجيف از مهار اين ويروس دَم
زدند .روحاني گفت »شنبه« ويروس تمام مي شود و خامنه اي گفت اين ويروس چندان مشكل بزرگي نيست و مهمتر از
همه حرفهاي نمكي ،وزير بهداشت بود كه گفت» :اتفاقي داره ميفته كه در حد يك معجزه است .در آينده نزديك
دستاوردي براي جمهوري اسﻼمي اعﻼم خواهد شد كه درعرصه بين المللي رتبه اول خواهدشد ترديد ندارم ،اروپاييها مي
خواستند ازتجربيات ما استفاده كنند كه شما چه كرديد كه اين موج سهمگين رو جمع و جور كرديد «.نتيجه جمع و جور
كردن اين آقايان در يك قلم تنها در ماه آبان دستكم  ٣٠پرستار از كرونا جان باخته اند.
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رژيم ايران و به ويژه شخص خامنه اي كه از ابتدا به طور كامل قرنطينه شد ،در عمل و بدون اين كه اعﻼم كند سياست
ايمني گله اي را در پيش گرفت .خامنه اي كرونا را »فرصت« عليه قيام مردم دانست به همان گونه كه خميني جنگ را
»نعمت« اعﻼم كرد .تنها تفاوت خامنه اي با خميني در اين است كه ولي فقيه كنوني جسارت اعﻼم نظرش را ندارد،
هرچند در عمل سياست رها كردن مردم در دام ويروس كامﻼً آشكار شده است.
يكي از تبهكاريهاي حاكميت اين است كه منابع غارت شده از مردم را براي غلبه بر كرونا هزينه نكرده و عوامفريبي اش
اين است كه علت كمبود دارو را »تحريم« اعﻼم مي كند .به روي خود نمي آورد كه چالشهاي بانكي رژيم با بانكهاي
خارجي نه به علت تحريم ،كه در اساس به خاطر نپذيرفتن »اف .آ .تي .اف« است و مهمتر آن كه دارو هرگز تحريم نشده
است .جاي تاسف است كه حتي بر اساس آمار رسمي ايران يكي از ده كشور اول ليست از نظر قربانيان است .برخي از
كارگزاران نظام اعتراف كرده اند كه آمار واقعي سه تا چهار برابر آمار رسمي است .از اين كه بگذريم ،چهره ضد انساني
سران رژيم با تصميم دادن كاﻻهاي مورد نياز به اندازه  ١٢٠هزار تومان در  ٤ماه به بخشي از مردم است .اين سياست
شيادانه توهين آشكار به كرامت انسانها و به سخره گرفتن حق خواهي مردم ايران است.
وقتي مزدوران رژيم آلونك فقيرانه  ٣زن سرپرست خانواده با  ٥فرزند را در بندرعباس تخريب مي كنند ،انتظار اين كه
كارگزاران نظام اموال غارت شده از مردم را در شرايط همه گيري كرونا براي مردم هزينه كنند ،انتطاري بيهوده است .كدام
انسان با وجداني مي تواند فيلم التماس دو زن براي جلوگيري از تخريب آلونك شان را ببيند و بر خود نلرزد .كدام انسان با
شرافتي مي تواند صداي كودكي همراه با گريه كه به ماموران مي گويد »تو را خدا نكن« را بشنود و برانگيخته و خشمگين
نشود.
باندهاي درون حكومت همواره از كمبود به خاطر تحريم حرف مي زنند و ﻻبد يك آلونك چند متري هم به خاطر تحريم
بايد ويران شود و  ٥انسان دردمند و تهيدست سرگردان شوند .اگر مشكﻼت روزمره مردم به تحريم ربط دارد ،مخارج كﻼن
هسته اي و موشكي از كجا تامين مي شود و چرا اين منابع براي مردم هزينه نمي شود.
خبرگزاري رويترز در روز چهارشنبه  ٢١آبان امسال با استناد به نسخه اي از گزارش تازه آژانس اتمي گزارش داده كه رژيم
ايران نخستين آبشار سانتريفيوژهاي پيشرفته  IR-2mرا در زير زمين در تاسيسات هسته اي نطنز نصب كرده است.
هزينه ساخت تاسيسات زير زميني به اضافه موشك سازي به اضافه تامين مالي حزب اﷲ ،حوثيها و دارو دسته جنايتكار
حشد الشعبي از كجا تامين مي شود و چرا اين منابع براي مردم هزينه نمي شوند؟ و چرا اگر ريگي به كفش نداريد به طور
شفاف و واضح با آژانس بين المللي انرژي اتمي تعامل نمي كنيد؟
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،در روز چهارشنبه  ٢٨آبان اعﻼم كرد كه؛ جمهوري اسﻼمي تاكنون اطﻼعات
معتبري درباره آثار ذرات اورانيوم كشف شده در دو سايت خود ارائه نداده است .مي دانيم كه پنهانكاريهاي رژيم براي آن
است كه تﻼش براي ساخت بمب هسته اي و كاهك اتمي روشن نشود .اما هزينه اين سياست ويرانگر را مردم ايران با
پوست و گوشت و استخوان خود مي پردازند .واقعيت اين است كه هزينه رسيدگي به جامعه در شرايط كرونايي چند ده بار
كمتر از پولي است كه وﻻيت خامنه اي طي چند دهه گذشته صرف پروژه هسته اي ،موشك سازي و صدور ترور و
بنيادگرايي كرده است.
مردم را با كمتر از پنج دﻻر در ماه تحقير مي كنند و كارخانه هسته اي و موشك سازي با وجود تحريم به كار خود ادامه
مي دهد .نتيجه اين سياست ويراني كشور و فﻼكت مردمي است كه نظام فاسدان و تبهكاران را بر نمي تابند.

»ﻣﺎ بي ﺷﻤﺎرانيﻢ و بﺮاي ﺳﺮنﮕوني رژيﻢ اﺳتبدادي ﻣﺬﻫبي وﻻيﺖ ﻓقيﻪ ﻣتﺤد و ﻣتشكل ﻣي ﺷويﻢ«
»ﻣﺮگ بﺮ ديكتﺎﺗوري ،ﻣﺮگ بﺮ خﺎﻣﻨﻪ اي ،زنده بﺎد آزادي«
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انتخابات آمريكا و "انتخاب" ج.ا

منصور امان

پيروزي نامزد دموكراتها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا ،آقاي جو بايدن ،به گمانه زنيها و فرضيه بافي پيرامون آينده
رژيم ج.ا و سياستهاي آن جان تازه اي بخشيده است .تنها نُكته روشن در پُرسشها و ابهاماتي كه در اين باره مطرح مي
شود ،اثبات دوباره واقعيت وابستگي سياست و اقتصاد رژيم وﻻيت فقيه به سمتگيري و مذاق "شيطان بزرگ" است.
حاكمان ج.ا كه از ماهها پيش از برگزاري انتخابات در آمريكا ،در تب و تاب آن مي سوختند ،اينك به كُلي صحنه سازي را
كنار گذاشته و خودرو از نفس افتاده نظام را با فرمان تحوﻻت انتخاباتي آمريكا به جلو مي رانند .باندهاي حُكومتي جدال
سختي را با مركزيت رويكرد آتي آمريكا آغاز كرده اند كه ميدان آن از سياستهاي جاري تا تركيب دستگاه قُدرت و
مسووﻻن اش را در بر مي گيرد .دامنه تاثيرگذاري تحوﻻت داخلي آمريكا بر تصميمها و رهيافتهاي رژيم مُﻼها تا آنجاست
كه به گفته يك نماينده مجلس ،ترخيص كاﻻهاي اساسي از بنادر كشور نيز مشروط به آن گرديده و دولت مُجوز آن را با
زمانبندي انتخابات آمريكا هماهنگ كرده است .همزمان عوامل اقتصاد كﻼن وﻻيت فقيهي نيز در امتداد جهتي كه دستگاه
قُدرت حاكم بدان چشم دوخته ،به حركت درآمده و به پيچ و فراز و فرودهايش واكُنش نشان مي دهد .بازار بورس ،بازار ارز
و طﻼ ،بازار كاﻻهاي اساسي ،بازار مسكن ،بازار سياه و جُز آن با ضرب انگشتي نواخته مي شود كه در آن سوي اُقيانوس به
تكان درآمده.
وابستﮕي انتخﺎب آنهﺎﺳﺖ
نمونه اين پيوند شگفت انگيز بين پروسه انتخاباتي در يك كشور بيگانه و تحوﻻت داخلي يك كشور ديگر را فقط در
مدلهاي قرن هيجدهُمي تا قرن بيستُمي استعمار مي توان سُراغ گرفت؛ زماني كه در كشور مُستعمره ،اقتصاد ،سياست،
فرهنگ و روانشناسي اجتماعي تابعي از همين عوامل در كشور امپراتور بود .در مُستعمراتي همچون هندوستان ،كُنگو،
موزامبيك ،برزيل ،آنگوﻻ ،گينه و  ...نيز رشته هاي حيات و بقاي اقتصادي و معيشتي به فاكتورهايي خارج از مرز گره
خورده بود و دستگاه بوروكراسي داخلي با آرايش و رويكرد قُدرت غالب بيگانه تنظيم و جابه جا مي شد.
البته در شكل و روكش وابستگي ،نظام ج.ا تفاوُت مُهمي با كشورهاي مُستعمره دارد :هيچيك از آنها باوجود اسارت در
بندهاي آشكار و پنهان سياسي و اقتصادي ،ادعاي مُستقل بودن و صاحب اختيار خويش بودن را نداشته اند .حاكمان ايران
اما نه تنها مُدعي استقﻼل هستند ،بلكه مرزهاي اين گزافه را به "شرق و غرب" نيز مُتورم كرده اند .تابلوي "نه شرقي ،نه
غربي" كه بر سر در سياست خارجي مُﻼها آويخته شده ،پس از چهار دهه مشروط شدن مُطلق منافع ملي به بُحران
خارجي و رويكرد غرب در برابر آن از يكطرف و از طرف ديگر پوزار كشي حقيرانه بر آستان شرق )روسيه و چين( ،همچون
ريشخندي چسبناك و دائمي "نظام" را همراهي مي كند.
تفاوُت ديگر بين مُستعمرات و رژيم حاكم بر ايران ،زيربناي مادي وابستگي است؛ در حاليكه براي مثال وابستگي ساحل
عاج ،سيﻼن و اكوادُر به فرانسه ،انگليس و اسپانيا محصول جبر خارجي بود و بر پايه قهر و چيرگي نظامي اُستوار گرديده
بود ،رژيم وﻻيت فقيه بدون هر گونه اجبار از بيرون و به صورت داوطلبانه رفتار و سياستهاي آمريكا و اُروپا را به عامل
تعيين كننده در چگونگي مُقدرات مردُم و كشور بدل ساخته و زندگي اجتماعي و اقتصادي را به گرو آنها گذاشته است.
وزير خارجه مُﻼها ،آقاي جواد ظريف در توجيه پيامدهاي اين مُناسبات ويرانگر و تحقيرآميز مي گويد" :ما خودمان انتخاب
كرده ايم كه جور ديگري زندگي كنيم".
در صحنه عمل "جور ديگر" به اين شكل خود را به نمايش مي گذارد كه ايران نمي تواند محصوﻻت خود را صادر كند،
قادر به واردات آنچه كه مايل است يا نياز دارد نيست ،سطح مُناسبات سياسي و اقتصادي آن با ديگر كشورها را واشنگتُن
تعيين مي كند ،مُراودات بانكي آن مشروط به مُوافقت يا مُخالفت خزانه داري آمريكا است ،ارزش پول ملي در ترازوي دُﻻر
آمريكا تعيين مي شود و در نهايت قيمتها در بازار را آقايان بوش و اوباما و ترامپ رها و آقاي اوباما و بايدن مهار مي كنند.
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حيﺎط خلوت ﻣُسكو ،دريوزه گﺮ پكن
مُناسبات با شرق نيز از همين "جور" است؛ از نظر سياسي رژيم وﻻيت فقيه به توپ بازي چين و به ويژه روسيه در رقابت
خود با آمريكا و اُروپا بدل شده است .دو كشور ياد شده از بُحران خارجي مُﻼها به مثابه ابزاري براي چانه زني با غرب و نيز
دوشيدن آقاي خامنه اي و همدستانش سود مي برند .در اين ميان فرودستي دستگاه حاكم آنچنان اشتهاي آقاي پوتين را
تقويت كرده است كه ايران را حياط پُشتي خود مي پندارد .مُسكو حق استفاده از دستكم يك پايگاه نظامي ايران را در
دست دارد ،از فضاي كشور براي پرتاب موشك و پرواز هواپيماهاي جنگي سود مي برد ،سهم ايران از درياي خزر را به يك
پنجُم و كمتر كاهش داده ،مُستشاران پُليسي و امنيتي آن به سبك قزاقهاي عهد قاجار ،حاكمان كشور را براي سركوب
توده آموزش مي دهند و تجهيز مي كنند و سرآخر بايد به بهره كشي اقتصادي مُسكو از مُﻼها اشاره كرد كه از نفت و گاز
تا سﻼح و از تكنولوژي چرنوبيلي تا تابوت – توپولوفها پهنه وسيعي را دربر مي گيرد.
در سوي ديگر چين اگرچه نقشي همانند روسيه در صحنه سياسي ج.ا بازي نمي كند ،اما اين خويشتنداري بي ترديد به
دليل نداشتن استراتژي توسعه نُفوذ منطقه اي و يا بي عﻼقگي پكن به بازار ايران و پولهاي هنگفت حاكمان آن نيست .اين
قُطب اقتصادي براي كسب نُفوذ و گُسترش دايره تاثيرگذاري به طور عُمده از ابزارهاي بازرگاني و اهرُم صُدور سرمايه
استفاده مي كند .اين سياستي است كه نقشه راه چين نه فقط در برخورد به رژيم مُﻼها ،بلكه در سطح جهاني را تبيين مي
كند .در بخش تجاري اين استراتژي ،برجسته ترين  -و نه مُهم ترين  -نمود آن در بازارهاي ايران به چشم مي خورد؛
جايي كه به تسخير كاﻻهاي چيني درآمده و از محصوﻻت كشاورزي تا لوازم تزييني و از وسائل خانگي و تا خودرو و
ماشين آﻻت در آن اشباع گرديده است.
مُهمترين كانال كسب سود پكن ،مُعامﻼت نفتي و معدني با مُﻼها است .چين كه يكي از مُشتريان عُمده نفت ايران به شمار
مي رود ،همچنين يكي از آدرسهاي اصلي آقاي خامنه اي و شُركا براي "دور زدن تحريمها" است .چين با سوواستفاده از
تحريمها ،نفت و مواد معدني ايران را به قيمت نازل خريداري و به همين بهانه حتي پرداخت بهاي آن را مشروط مي سازد.
پكن دستكم  ٢٢ميليارد دُﻻر پول نفت صادراتي ايران را دستمايه دوشيدن بيشتر مُﻼها كرده و براي رسميت بخشيدن به
آن يك بانك پوششي )كونلون( هم ايجاد كرده كه وظيفه آن دادن اعتبار به واردكنندگان ايراني براي خريد كاﻻي چيني و
تامين سرمايه پروژه هاي خود در ايران است .جالب اينجاست كه بانك مزبور براي پرداخت و يا تبديل پولي كه به ظاهر
مُتعلق به ايران است ،كارمُزدهاي سنگين اخاذي كرده و نرخ باﻻيي براي تفاوت بهاي ارزي كاﻻ طلب مي كند .در اين
رابطه ي مُعين اقتصادي نشاني از رعايت توازُن و احترام به حُقوق طرف مُعامله به چشم نمي خورد و اين يك ويژگي
شناخته شده در مُناسبات قُدرت برتر با كشور وابسته و تحت اُلحمايه است.
خيز چين براي بستن قرارداد  ٢٥ساله با رژيم ج.ا اگرچه با وجود تحريمها و بُحران خارجي مُﻼها سُخن اكنون نمي تواند
باشد و طرحي مربوط به آينده است ،اما جهتگيري اين كشور و پايه حركت آن براي گُسترش نُفوذ و افزايش سودآوري را
نشان مي دهد .جُزييات استعماري از "قرارداد" حاكمان ج.ا با چين كه به گونه جسته و گريخته مُنتشر شده ،از تداوُم
مُناسبات يكسويه و تﻼش براي ژرفش آن در ابعادي خسارت بار تر حكايت مي كند .ناوگانهاي ماهيگيري چيني كه در
حال شُخم زدن حيات در خليج فارس و درياي عُمان هستند ،پيكهاي آينده هستند كه تصوير شرايط فردا را امروز تجسُم
مي بخشند.
ﻣﺤور بﺤﺮان
دفن استقﻼل سياسي و اقتصادي كشور و لگدمال كردن منافع و مصالح ملي بهايي است كه دستگاه حاكم با روي گُشاده
براي بقاي خود در قُدرت و تيولداري سرچشمه هاي ثروت مي پردازد .همانگونه كه گذارنده خشت اول اين ديوار كج ،آقاي
روح اﷲ خميني ،روشن ساخته ،براي حاكمان ج.ا "هيچ مصلحتي فراتر از حفظ نظام وجود ندارد" .دُرُست از دل اين
دكترين بدوي ،استراتژي خسارت بار ايجاد ثبات از طريق توليد بُحران بيرون آمده كه پايه آن را جهتگيري خصمانه و
جنگي در سياست خارجي تشكيل مي دهد و آمريكا ستيزي و غرب ستيزي نيروي مُحركه اش است .ترمهاي "عقبه
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استراتژيك"" ،تضمين امنيتي"" ،هﻼل شيعي"" ،جنگ در سوريه براي نجنگيدن در تهران"" ،قُدرت منطقه اي" و جُز
آنها ،پوسته هاي استراتژي بقا است.
محصول اين سياست ،زندگي مُستمر در بُحران خارجي و گره زدن چگونگي و مسير اين زندگي به عوامل بُحران است؛
عواملي كه در اختيار آقايان خميني و خامنه اي و همدستان شان قرار نداشت و ندارد و با منطق و پروسه مُستقل خود به
رويارويي مي آيد .در اين نُقطه است كه پُرسش كارتر يا ريگان ،بوش يا كلينتون ،ترامپ يا بايدن به مساله محوري نظام ج.ا
بدل مي شود و اين يا آن انتخاب راي دهندگان آمريكايي ،جايگاه سووال سرنوشت ساز را براي سياست ،اقتصاد و ثبات آن
پيدا مي كند .حاكميت بدين ترتيب خود را به گوشه اي رانده كه با توان خود نه امكان مُديريت و نه امكان خارج شده از
آن را دارد و ناچار به ناجياني روي مي آورد كه هزينه خدمات آنها به هيچ رو كمتر از هزينه خود بُحران نيست .اين به
معناي فرو رفتن بيشتر در وابستگي ،از كف دادن اختيارات بيشتر خود و حراج تهاجُمي و بي پرده تر استقﻼل و منافع ملي
است .به هر ميزان كه رژيم وﻻيت فقيه در باتﻼق اين سياست عميق تر فرو مي رود ،ضرورت تداوُم آن برايش بيشتر شكل
مساله مرگ و زندگي به خود مي گيرد و اكنون دوست و دُشمن مي دانند مرزهايي كه حاكمان كشور بدين منظور
حاضرند پُشت سر بگذارند ،با هيچ شرط انساني ،اخﻼقي ،تاريخي و ملي نشانه گذاري و محدود نمي شود.
اين واقعيت مي تواند انتظاراتي در جامعه پيرامون تاثير انتخابات اخير آمريكا بر زندگي و آينده خود را توضيح دهد .اين
انتظارات تحت يك شرايط مادي پرورده شده كه به گونه بي واسطه كار ،معيشت و سُفره مردُم را زير تاثيرات خود گرفته.
مردُم شاهد هستند كه بُحران خارجي "نظام" همراه خود نوسان قيمتها ،بيكاري ،ورشكستگي اقتصادي حاكميت ،حذف
خدمات عُمومي و يارانه ها ،تورُم كمرشكن و جُز آن را به همراه آورده و ارتباطي كه بين وضعيت كار و زندگي آنها و اين
بُحران وجود دارد را با گوشت و پوست خود حس مي كنند .اُميد آنها به پايان يافتن بُحران رژيم حاكم به وسيله آقاي
ترامپ يا بايدن ،شكل ديگري – اگرچه ساده شده  -از همان آگاهي است كه در شُعارهاي ايجابي "سوريه را رها كن،
فكري به حال ما كن" و "نه غزه نه لُبنان ،جانم فداي ايران" تجلي مي يابد.
بﺮآﻣد
انتخاب آقاي بايدن تغييري در استراتژي بقاي رژيم استبدادي – مذهبي وﻻيت فقيه نخواهد داد .سركردگان "نظام" تﻼش
خواهند كرد به هر قيمت و با هر ترفند ،مُحيط حيات ذلت بار خود را حفظ كنند و شرطهايي كه اجازه مي دهد بر اورنگ
قُدرت و ثروت باقي بمانند را به هر زيان و هزينه اي كه براي كشور و مردُم داشته باشد ،برآورده سازند .بديهي است از آنجا
كه ج.ا پس از "فشار حداكثري" ،ج.ا دوران پيش از آن نيست ،بهايي كه براي مُديريت بُحران و نه پايان دادن به آن بايد
بپردازد ،دوچندان خواهد بود.
براي آنكه كشور روي پاي خود بايستاد و مُقدراتش بر پايه نيازها و خواسته هاي مردُمانش رقم بخورد ،راهي جُز آن نيست
كه توده روي پاي خود بايستاد و بارگاه رژيم وابسته وﻻيت فقيه را زير گامهاي اُستوار خويش به جنس خاك درآورد.
***
زيﺮ ﻣﺤك زﻣﺎن
قطعنامه هاي سه اجﻼس شوراي عالي سچفخا
)(١٣٩٣ – ١٣٩١ -١٣٨٨
ناشر :سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد
NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris orangis/ France
مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
بهاي كتاب  ٧يورو /هزينه پستي  ٢يورو
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مهار بحران معيشت در ساختار رژيم ميسر نيست
زينت ميرهاشمي
در كشوري كه موجودي سفره و معيشت مردم با دﻻر رقم مي خورد و انتخابات كشور ديگر سرنوشت ترخيص كاﻻهاي
انبار شده در گمرك را تعيين مي كند ،پُر واضح است كه حاكمان اين كشور به زندگي مردم اهميت ندهند .سرنشينان
كشتي ورشكسته حكومت ايران ،بر سر سهم بيشتر از ثروت مملكت و چاپيدن مردم و در برخي موارد فرار از كشور با هم
سر و كله زنند و در ميانه جنگ و دعواي باندهاي حكومتي تنها چيزي كه اهميت ندارد حل بحران معيشت مردم است.
همه رويدادها در ايران دقيقا به نظام و در نتيحه سياست گره مي خورد .از اعتراضهاي حق طلبانه نيروهاي كار تا
اعتراضهاي اقشار ديگر جامعه كه به طور مرتب جريان دارد ،قدرت سياسي را به چالش مي كشد زيرا رژيم همه كنشهاي
اجتماعي را امنيتي كرده و براي حفظ امنيت خود آشكارا از همه حربه ها براي خاموش كردن و جلوگيري از تبديل
حركتهاي اعتراضي به شورشهاي
اجتماعي استفاده مي كند.
بر اين منظر در بحران اقتصادي
كنوني ،وضعيت معيشت ،كار و
زندگي نيروهاي كار با سرنوشت
رژيم گره خورده و در سپهر سياست
ايران با وجود ساختار رژيم وﻻيت
فقيه چشم اندازي براي بهبود
اقتصادي و حل بحران معيشت
گرسنگان ،بيكاران و فرودستان ديده
نمي شود.
در حالي كه هر روزه شاهد حركتهاي اعتراضي كارگران ،معلمان ،پرستاران ،بيكاران و  ...در كف خيابان هستيم ،يك
مجلس نشين از مشهد ،عﻼج شكمهاي گرسنه فرزندان كارگران و سفره هاي خالي آنها را به تابش نور »امام زمان« حواله
داد .به نظر مي رسد منظور اين مجلس نشين »نور بايدن« است .قدوسي در مجلس ارتجاع كه وعده ظهور بايدن را پيش
بيني كرده بود ،گفت» :نور الهي امام زمان كامﻼ مشعشع مي شود و گراني و بي ارزشي پول مي رود« )ايسنا ،دوشنبه ١٢
آبان( و هنوز »نور بايدن« به طور كامل نتابيده بود كه قيمت دﻻر مقداري پايين آمد.
رژيم كه سرنوشت كشور را به تب و تاب دوئل بين بايدن و ترامپ گره زده بود همزمان به كارگران معترض هفت تپه كه
خواهان برگشت به كار همكاران خود بودند ،دست به يورش مسلحانه زد و كارخانه را تبديل به پادگان كرد.
تا جايي كه به زندگي كارگران و تهيدستان ،كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند ،برمي گردد اين كه چه كسي در
آمريكا صندلي قدرت در اختيار داشته باشد ،تغييري حاصل نمي شود ،همان گونه كه وضعيت معيشت مردم قبل از توافق
برجام ،بعد از توافق برجام ،قبل از تحريمهاي شوراي امنيت و بعد از رفع آن ،تغييري در جهت بهبود نكرده و مساله اصلي
باندهاي دروني قدرت ،مدافعان و سينه چاكان برجام و مخالفان آن ،دفاع از امنيت حكومت است.
انتخابات آمريكا براي رژيم آنقدر اهميت داشت كه معركه گيران نماز جمعه را هم از آن دور نگاه نداشت .معركه گيران نماز
جمعه تشويق به سركوب كارگران در كنار اهميت دادن به انتخابات آمريكا را فراموش نكردند .نماز جمعه خوان و نماينده
ولي فقيه در اهواز روز آدينه  ١٦آبان به خيابان آمدن كارگران براي گرفتن حق شان را تحت تاثير عده اي فريبكار دانست
و گفت» :نه اينكه كف خيابانها بريزيد ،قرار است مسئوﻻن صداي شما را به چه قيمتي بشوند؟ به قيمت اينكه نظام را به
چالش بكشيد؟ اينكه درست نيست«.
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آري؛ كارگران در كف خيابان با صداي رسا رژيم را به چالش مي كشند چون اين رژيم است كه در دعواي كارگر و كارفرما،
كارگر را سركوب مي كند .اين دستگاه سركوب است كه بر بدن كارگران شﻼق مي زند و اين رژيم است كه فقر و فﻼكت را
به كارگران تحميل كرده و جنگ واقعي هم در همين جا است .جنگ رژيم ،جنگ با معيشت و حق طلبي نيروهاي كار و
مردم به پا خواسته عليه بي عدالتي است.
همه شكم سيران و نگرانهاي آينده رژيم ،مردم را به صبر دعوت مي كنند .به اسم اقتصاد مقاومتي و وعده هاي دروغ ،فقر
و فﻼكت را به مردم تحميل كردند .رژيم با دميدن در شيپور »جنگ و دشمن خارجي« هر اعتراضي را با سركوب ،زندان،
شكنجه و اعدام پاسﺦ مي دهد و با وعده هاي دروغ توده هاي مردم را به صبر و تحمل بدبختي دعوت مي كند.
مقايسه قيمت چند كاﻻي اساسي مورد نياز مردم نسبت به سال قبل ،با توجه به رشد بيكاري و تفاوت فاحش حداقل
دستمزد كارگران با نرخ تورم  ،ابعاد فاجعه فقر و فﻼكت را نشان مي دهد.
مدير عامل اتحاديه سراسري باغباني ايران در رابطه با افزايش قيمتهاي مواد خوراكي در پي افزايش هزينه هاي توليد گفت:
»مردم انتظار قيمتهاي پارسال را نداشته باشند) «.ايلنا ،شنبه  ٢٤آبان(
بر اساس جدول قيمتها در گزارش روز  ٢٤آبان نود اقتصادي» :رشد  ٢٠٢درصدي قيمت شير ١٧٤ ،درصدي ماست١٦١ ،
درصدي كره و  ١٥٢درصدي پنير در سه سال اخير ،لبنيات در حال حذف شدن از سفره خانوار است .«.بر اساس همين
گزارش »قيمت شير و ساير محصوﻻت لبني در دولت دوم حسن روحاني رشدي بين  ١٥٢تا  ٢٠٢درصدي را داشته اند«.
البته حذف شدن گوشت و بسياري از مواد پايه اي ﻻزم از سفره هاي مردم را هم بايد به كاهش مصرف لبني اضافه كرد و
چنين است كه »استخوان خواري« جانشين گوشت خواري براي سير كردن شكم خانواده تهيدستان مي شود.
موضع جنايتكارانه ،مستبدانه و ضد انساني وزير آموزش و پرورش در برابر زندگي فﻼكتبار معلمان و اعتراضهاي گسترده
آنان براي كسب حداقل حقوق انساني ،قابل توجه است .اين كارگزار رژيم ،در برابر اعتراضهاي معلمان ،مي گويد» :هر
كسي قرارداد معلمي را امضا كرد بايد با جان و دل كار كند اگر نمي تواند ،كسي او را مجبور نكرده است «.معني حرف او
اين است كه؛ هركس قرارداد كار را امضا كرده بايد به هر بﻼيي تسليم شود.
اين همان برخوردي است كه با كارگران مي شود .كارگران در برابر عدم دريافت ماهها حقوق دست به اعتراض مي زنند و
به جاي پرداخت مزدشان ،به زندان و شﻼق محكوم مي شود .اقدام به خودسوزي كارگر معدن شن و ماسه شباب در شهر
گنجه )در شهرستان رودبار ،استان گيﻼن( در روز آدينه  ٩آبان ماه ،به دليل اخراج از كار و در بن بست قرار دادن و تحميل
بيكاري به وي ،نتيجه تحميل فقر و بيكاري و عادي سازي اخراج از كار و حذف معترض از محل كار است .رئيس اداره
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در رودبار در واكنش به خودسوزي اين كارگر جوان بي شرمانه مي گويد :اين كارگر »هيچ
شكايتي در راستاي مشكﻼت شغلي خود با اداره كار مطرح نكرده بود«.
بحران اقتصادي ،فﻼكت ،فقر و بيكاري ريشه در تحريمها و يا مناسبات بين المللي ندارد .بلكه در ساختار فاسد و بورژوازي
انگلي رانتي دارد .تسلط باندهاي مافياي قاچاق ،رانت خواري ،پرخوري آقازاده ها ،اختﻼسگران و ...ربطي به مناسبات بين
المللي و يا تحريمها ندارد .بلكه سكانداران رژِيم دل خوشند كه تحريمها برداشته خواهد شد و با تاراج نفت وضع مالي شان
بهتر مي شود و به دنبال آن فرصتي براي تقويت بيشتر گروههاي تروريستي در بغداد ،يمن ،لبنان و ديكتاتوري اسد ايجاد
خواهد شد .اگر چه بر اساس پيش بينيها و شرايط منطقه ،كفه ترازو به ضرر رژيم سنگيني مي كند.

كانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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آبان خونين در شعر
فتح اﷲ كيائيها

از آنچه در آبان خونين گذشت ،بسيارها گفته اند و نوشته اند .اما،
زخم گلوله ها هنوز خون فشان خيابانهاست و شاخه هاي
شكسته ي نيزار ،همچنان نفير زنانِ صداهاي در گلو خفه شده
است.
طوفان بنيان كن آبان چنان با شكوه و شور و غوغا به وزيدن
برخاست و چنان رنگ شفق را به خون خويش شست كه
انعكاسش هنوز صداي صداهاست؛ صداهايي نجواگونه كه اينك به
غوغايي تماشايي بر سقف ستارگان آسمان آن چهار گوشه جغرافيايي ،بدل شده است.
تاثير قيام پرشكوه و سرخ آبان ماه بر تمامي عرصه هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي و هنري قابل مشاهده است و
طبيعي است كه در اين رهگذر تارهاي حساس و عاشق شاعر ،موسيقي ديگري را خلق مي كند؛ سرودي پرشكوه ،رسا و
جاودان از حماسه آفريني خلقي كه پاي در راه تغيير و دگرگوني ،خون خويش را بيدريغ نثار مي كند و با هزار زبان فرياد
مي كند كه" :زمستان شكست و رفت".
در اين كوتاه به تجلي هنر قيام آبانماه در شعر چند شاعر جوان ،پر احساس و صاحب نام ،نگاهي دوباره مي كنيم.
١
اولين شعر از "ﻣعلﻢ اخﺮاجي  "٥٧است كه با زباني نو ،كنايه آميز و رمز گونه به حكايت آبان پرداخته و با نتهايي
جادويي و معجزه گر روايتي تلفيقي ،چندگانه و گوناگون از سمفوني پر شكوه نبرد خلق را به شعر مي كشاند:

در ﺷَﺮﻣﺎيش پسﺎ كشتﺎري

"ﻣﺎكيﺎول"
بوي كباب انسان
از نيزارها
به باﻻي "شهريار"
دلّال و دﻻله ي هرزه
"عايشه من" پليسِ هوايي
بوي كباب ِ زني پيش از زا
همه ي خبرگزاريها
"كُليِك" ) (١همه ي خبرنگاران را
روانه ي كِليكِ رايانه مي كردند
چُرتكه بين  ١٧٦و شصت و هفت سرگردان
سيل كه آمده بود تا
 ١٧٦و نيم جنازه را
به خاوران ببرد
در "گردنه حيران" راه گم كرده بود
به كوچه ي علي چپ رفت

10

و با كرشمه ي پري بلنده
راهيِ حواليِ كويرِ نمك شد
آبستنيِ بيرون از "صله" رِحِم
اپسيلون واره اي "موُل" ) (٢وَ
از پشته ي شهريا ِر جاني را
با خود برداشت و به "آيشمن"
هديه داد و "عايشه من" به )"تيشترر
بازي خورده ي عايشه و "آپوشه"
ايران بانو ي يائسه كرده شده
وِ يار جنازه هاي تازه كرد
و كُرور كُرور آهك بلعيد.
) (١كُليِك به معناي انگشت ،در گويشِ بهبهاني و شبيه به كِليكِ خرم آباديها
) (٢موُل به معناي حرامزاده و نام داستان و كتابي از احمد محمود
٢
"رضﺎ خﺎن بهﺎدور" ،شاعر جوان و پر احساس ما كه زخم جنازه هاي باد كرده ي نيزار را همچنان بر دوش مي كشد ،مي
نويسد:

ﺗﻔﻨﮓ ﻣون كجﺎ بود عﺎﻣو ،ﻣﺎ نون نداريﻢ بخوريﻢ
و جلوي دوربين دراز بﻪ دراز اﻓتﺎد.

براي تو مي نوشتم كه كلمه در شهر حامله شد و خون ،در رگِ شوخ اش؛ عفونت كرد .رنگ در هواي ماه پاشيد .به سر
زديم و كلمه درآمد .به پا كه الف داشت زدند و جاي كلمه باد كرد .هوا برداشت كه عدد شده است .هزار و پانصد و چند
حرفِ غير طبيعي از صداي سنگ  ...سنگِ خودت را به سينه بزن .سينه اگر كه بسوزد مردي  ...بسوز  ...حاﻻ بمير تا عددت
را بسوزانند و ني بزنند با گلوي خالي ات كه گفت :من هم پسر كسي هستم .كافِ كوير در دهانِ خشك  ...آب  ...آب ...
ماهي كه آدم مي خورد آبان است  ...هنوز هم بي آبان را سراسر تن گرفته يا سر است كه مي برند هر جا  ...هزار و پانصد و
چند آبان در صداي خيابان مي افتد .بلند مي شود .بلندتر  ...افتاد؟ سرِ آبان را آورده اند .بمير ...
اندازه هاي مرگ كوچك تر از تنهايي است.
كوچك تر از تمام تنهايي
مُردم كه مُردن من شبيه شمردن در تاريكي
كَم بشود .كَمتر كه مي شوم از تو  ...زيادترم.
زياد مي ميرم ...
و پس از اين مقدمه كوتاه ما را به تماشاي
روايتي شعر گونه از انسﺎن ﻣﺎه آبﺎن مي
برد.
انسان ماه آبان
تواليِ دست و پاي برگشته از دعا
بازوي بسته در هواي سر
سرِ سر آوردن كه تشت داشت و صداش
افتاده از طريقتِ لشگر
انبوهِ سوگ در ُسمِ سربازان
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شيهه كشيد باران
و آب نداشت كه بيايد
يال از دعا برداشت
موي كه مي سوزاني بگو آب
ميدانِ خالي را
طواف كن
خيابان بي طرف است
به سر زدند و نديدي
به قلب گرفته ام
به گردن كه رگ است در دود
رنگِ دو چشم كه زنگ زده
آهن كه نيست
گفتند به پا زديم و تو سر نياوردي
سرباري
نفس نمي كشد اينجا
كو؟
كي پا به پاي نديدن پريد
بال از كجا
به بال هم زديم
پَر پَر
كه در گلو مي ريزد رنگ
و خون كه رنگ ندارد
صداست
آهن كه نيست
ابر است و نمي بارد
يال است
گره بزن به زخمِ نگاه
ديدي
تو سر نياوردي اينجا
يك جاي خالي است
و خيابان خبر كه ندارد
جا كو
پا كو كجاست سر به سر اين بارِ اضافه
گلوله را حساب كن مادر
چشمش زدي
دو تخم مرغ بشكن
بشكن
تير دعاست و پا نمي گيرد
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سر به سرِ خودت گذاشته اي
سكوت
سر؛ غنيمت است.

٣
ﻣﺤبوبﻪ ابﺮاﻫيﻤي روايت ديگري دارد؛ روايتي پر از گفتار و گفتگو و نجوا كه در بطن شبهاي محنت زده ي چهار گوشه
اي جغرافيايي اي از جهان شكل فرياد به خويش گرفته كه سالهاست زير مهميز زور و زر و مماشات همچنان ايستاده است
و پاي در راه تغيير؛ جغرافيايي از خون كه عهد دارد تا پايان بايستد:
بﻪ ﻣن قول بده
قول بده به من كه
بعد از مرگ ديگر خود را نمي كشم
ديگر از لبه ي كلمات نمي پرم
و دوباره و چند باره هجاي جمله ها را با تيغ نمي بُرم
قرار بگذار
جايي ميان ثانيه ها بي قراري
ميان مخفيگاه تيك تاكهاي بي عقربه
از دار پايين ات بكشم
اي رج به رج كبود
اي تار و پودت تَرك
اي درد تُرد
بيرون بكش از كابوسها مرا
كه فرو رفته ام در خزان خاطره ها
از شفيره هاي بلوط بيرون بزن
عطرت چه رقصان مي دمد به من
در جيبهايت جان ،جان ستاره پر كرده اي
جاري مي كني چشمه را در شمشاد نفس
برگرد به آينه
كه چارچوب انعكاس زهرخند توست
كه مي گذشتي از تعليق چار پايه ها
خيمه بزن به آوارِ آواره ي تنم
پوستم را
در بياور از تنت و
بچرخان بر مَدار مُدارا
ترجمه اش كن به
روال سي و سه دندان جويده جهل
در كليكهاي گنگُ گنگ
جَبر مرا جمع بزن
كه مي سُرم در خون
ميسُرم در سَراب سُرب داغ
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كه بيافشانيم دست بر هجوم
كه بپاشند مغز را مجعد بر جاي جاي جمجمه
كه بپوشانند حرير روي كرباس ذهن
كه بپوسي سرخ
كه بپوسي سياه
كه رنگ رنگ بپوسي
در توالي استخوانهاي توطئه
مرا بيرون بكش
از همهمه ي هوارها
با پيچش دو انگشت و اشاره به دورهاي دور
در زمزمه ي كبود و كهربايي كريستالهاي انگور
مرا بيرون بكش از
مذاب شمعهاي سرد
از سكون پروانه ها
و رنگ پريدگي گل هاي شيشه اي
اين ناقوسها؛
بي صدا غرق مي كند مرا
در سَيال سُرود بادها
اي خاوران خيمه زده بر دلم
از پچ پچهاي سرم
از مطربي مﻼلها
به كدام زاويه گريز زنم
ميان پرانتز هزار و سيصد و تمام
با رُخ مبدل به خوابهايم بيا
تا مات شوم،
بي نور ،رو به نور
بيفت درخيال تور اطلسي
كه پريدم از آينه ،از آب به آبان
پريدم به نيزار
زار زار آتش
افتضاح مستعار من بود
در تنت پوست شدن
ستم را
سم را دربياور از تنت
سكوت را ورق بزن
عبور كن از سكون
و رجوع كن به رمز پوياي آسفالت
در هيجان شعارها
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در جنوني متراكم
به رگ هاي رَمنده رستاخيز
پشت به گورهاي هَك شده
شوريده به جهاني در تسخير هزار سالگان
رهايم كن
آب را
آينه را
به آسياب ميدان به
ارغوان خيابان
بري .

٤
اما شاعر مهرباني از خطه ي نيزارها" ،عﺎلي زاده" نواي ني را ،نيزار را چنان در ناي وجودش پرده در پرده مي كشاند تا
پرده در مي شود  .چونان كه كاخ شيخك دون از وحشت شكوفايي مجدد آبان ماه بر ستونهاي نااستوارش به لرزه مي
نشيند و خواب در چشم تارش به كابوسي وحشتناك از روز نهايي نبرد خلق بدل مي شود.
او مي گويد كه لهجه ي آبان ماه تكثير مي شود در تمامي فصول ،ماهها و روزها"
لهجﻪ ي آبﺎن
تكثير مي شود در زبان
فصول
تعليقِ خون
در آبراه
خُلق كوچه را
تنگ مي شود
و ديوار پنجه هاي خون
را
آجر به آجر نقل مي كند
ميانِ اينهمه درد
مجروح ،عﻼقه ي آدم
است
كه هرچه روز مي گذرد
تازه مي شود زخم
آبان شقيقه ي قيام
است
كه هر چه گلوله
مي خورد
زنده تر است.

کمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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كدام آبان؟
بر دستانش خون خشكيده
در چشمان سرد و سنگي اش
وحشتي از انعكاس فريادها
پرسيدم پرنده زخمي من كو ؟
آبان بود كه در پهنه آسمان مي رقصيد...
كه تير بر بال كوچكش نشست
نه يك پرنده....
هزاران پرنده
كو چلچراغهاي روشن ميهن
كو چشمك صدها ستاره
ما دربدر رودهاي خشكيم
آوازهاي ما دريغ يك كوچ عظيم است...
با خنده دختركان ما چه كردي
كه دهليز تاريﺦ هم ضجه مي زند
فرزندان ما را به كدام گرداب افكندي
بگو شور پاييزي شان در تﻼطم رنگها
چگونه به خون نشست
وقتي نغمه شادي و آزادي شان
كوچه هاي تاريك را از پلشتي و سياهي مي شُست
بگو از آبان بگو...
نعره زد كدام آبان؟!
كدام پرنده
كدام خورشيد
من ارباب ظلمتم
آبان و مِهر ندانم
باران و عشق نخواهم....
بر سَرير خون فشانم جز هراس و مرگ ندارم
.....هي اهريمن
تو در جنون طنابها و گلوله ها
هماره نخواهي زيست
آبان تو را به اعماق دوزخ خواهد كشاند
و از حنجره سياهت
زوزه اي رقت انگيز به التماس مي نالد :كدام آبان؟

مرجان
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فقر پايان زندگي نيست!
»دست از گمان بدار!
با مرگ نحس ،پنجه ميفكن!
بودن به از نبود شدن ،خاصه در بهار!«

اسد طاهري

كودك سخن نگفت…
كودك سخن نگفت….
يكدم در اين ظلّام درخشيد و…
خودكشي نوعي واكنش به وضعيت زندگي و جامعه ،به سركوب و اختناق و ديده نشدن است .اين اقدام برون داد استيصال
و درماندگي و بي پناهي كسي است كه راه و چاره درد خود و خﻼصي از آن را در پايان دادن به حيات خود مي بيند.
متاسفانه آمار خودكشي نوجوانان و كودكان در كشور ما به طور بيسابقه اي دارد رشد مي كند .عده اي تﻼش مي كنند كه
دليل اين خودكشيها را به سطح دﻻيل شخصي و يا ارثي محدود كرده و نقش فقر و در نتيجه »نظام فقير توليد كن« را
ناديده بگيرند .آمار نشان مي دهد كه در چند سال گذشته علت اصلي خودكشيها و پايين آمدن سن اين كُنش به بدتر
شدن اوضاع اقتصادي كشور برمي گردد .خانواده اي كه حتي توانايي تامين مايحتاج ابتدايي زندگي اش را ندارد چگونه مي
تواند در چنين شرايط هولناك اقتصادي ،براي فرزندشان يك تلفن و اينترنت تهيه كند تا فرزند يا فرزندان شان بتواند
همپاي ساير دانش آموزان آنﻼين درس بخواند؟
وقتي كه بنا به آمار دولتي  ٣,٥ميليون كودك در مناطق محروم توانايي استفاده از آموزش آنﻼين را نداشته و عمﻼً از ادامه
تحصيل محروم مي شوند ،آيا جاي تعجب است كه نوجوانان و كودكان ما كه اصﻼ نبابستي با مفهوم مرگ آشنا باشند،
دست به خودكشي بزنند؟
در كشوري كه هيچگونه آموزشي نباشد ،در كنار تمامي ناهنجاريها و كمبودها ،كودكان با نا اميدي به از بين بردن
خودشان فكر مي كنند .مخصوصا در بين دختران كه شايد هميشه نتوانند از مشكﻼت خود حتي با والدين شان صحبت
كنند ،قرص برنج و پريدن از پل نزديك ترين راه است.
مسئول نداشتن امكانات مادي براي تحصيل ،نبود اميد به آينده اي روشن و پيدا كردن كار ،نبود اميد به امكان تشكيل
خانواده و  ....با نظام حاكم است كه آينده را تاريك و مبهم كرده و نوجوانان ما را وادار به كارهايي مي كند كه براي جامعه
دردناك است.
نوع ديگر خود كشي كولبري و سوخت بري در مسيرهاي صعب العبور و زير رگبار مسلسل جانيان دولتي در كردستان و
سيستان و بلوچستان است ،اين را چطور بايد تفسير كرد؟
البته خودكشي يكي از مشكﻼت بسياري از كشورهاي جهان است و در اساس با معضﻼت اجتماعي اقتصادي گره خورده
است ،اما معضل خودكشي در ايران موضوع ديگريست .بحث بر سر پايين آمدن مرتب سن خودكشي و گسترش سريع
آنست.
خودكشي در ايران خصوصا خودكشي كودكان و زنان ،خودكشي دختر آبي ،خود كشي جانباز نيازمند حمايت در مقابل
اداره بنياد شهيد كه به كرات شاهدش بوديم همگي ناشي از سياستهاي غيرانساني غير علمي و ضدبشري حكومت وﻻيت
فقيه است كه در تمامي موارد رد پاي رژيم جنايتكار جمهوري اسﻼمي هويدا مي گردد.
كودكان از نظر شناخت روانشناسي هنوز به مرحله اي از رشد مغزي نرسيده اند كه درك كاملي از مرگ داشته باشند به
همين دليل گفته ميشود هر نوع صحبت يا رفتار كودك و نوجوان ،كه نشانه از عدم اميد به آينده و ميل به مردن باشد
بايد جدي گرفته شود.
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يك كودك چرا مضطرب و پريشان و آشفته مي شود؟ مشخصا در خودكشيهاي اخير علت چي بوده؟ سبك زندگي
قربانيان چي بوده؟ اضطراب و افسردگي عمده ترين دﻻيل خودكشي در كودكان است ،يك كودك كورد براي خريد گوشي
هوشمند جهت تحصيل و استفاده از نرم افزار تحصيلي كولبري مي كند.
محمد موسوي زاده كودك ١١ساله بوشهري چندي پيش به خاطر نداشتن گوشي هوشمند و ناتواني خانواده در تهيه آن
دست به خودكشي زد .مسئول اين خودكشي كسي جز مسئوﻻن جمهوري اسﻼمي نيست .درحالي كه رژيم ساليانه
ميلياردها دﻻر صرف گسترش بنيادگرايي اسﻼمي از نوع شيعي مي كند٣,٥ ،ميليون نفر از كودكان ما ناتوان از داشتن
حتي يك گوشي براي ادامه ي تحصيل شان هستند.
محمد موسوي زاده ١١ساله كﻼس پنجم بندر دير استان بوشهر خودكشي مي كند و بوي فاجعه زير پوست جامعه مي
خزد.
پدر و مادر به سوگ نشسته اند؛ به سوگ پسري كه نخواست زنده بماند .تنها
يك جان داشت كه آن را هم داد .گوشي هوشمند مي خواست اما نداشت.
يك گوشي كه بتواند با آن براي خانم رضايي معلم كﻼس پنجم مدرسه
باهنر دير در استان بوشهر فيلم و عكس ارسال كند .پاسﺦ سواﻻت درسي را
بدهد .خود را كشت و حاﻻ همه او را در گوشيهاي هوشمند مي بينند .اين
خبر دردناك را مي خوانندو افسوس مي خورند.
در آخرين شب زندگي اش آخرين شبي كه هنوز زنده بود و نفس مي كشيد به آغوش مادر پناه برد .در آن شب سياه از
مادر رنگينك و يك آغوش آرامش خواست .اينها دو خواسته آخر محمد بود پيش از مرگ؛ پيش از آنكه بميرد و ديگر
نباشد.
خانواده محمد از تهيدستان شهر هستند؛ پدر بيمار است و مادر كارگر .در خانه هاي مردم كارگري ميكند ،خانه هاي
مردم شهر را تميز مي كند .يك پسر معلول هم دارند و پسري خردسال .زندگي رو به راهي ندارند؛ پدر مستمري بگير است
و از كارافتاده .فقر و ازكارافتادگي او را مددجوي بهزيستي كرده است؛ مستمري مي گيرد و حتي اجاره خانه شان را هم
بهزيستي پرداخت مي كند .با همان حقوق ناچيز توانسته بود آن گوشي قديمي را بخرد كه خراب شد) .نقل از جامعه
تحليلي الف(
خبر خودكشي زينب دختر  ١٢ساله اهل هليﻼن ايﻼم كه به خاطر فقر و نداري و ناتواني در تامين لباس خبرساز شده
است .منطقه اي كه خانواده اين كودك در آن زندگي مي كنند نه خط تلفن ثابت و همراه دارد و نه آنتن تلويزيون و نه
خانه بهداشت ،نه راه مناسب.
در ارديبهشت ماه ،يك دختر نوجوان  ١٧ساله در بخش هليﻼن
روستاي تازه آباد از توابع استان ايﻼم اقدام به خودكشي كرد و جان
خود را از دست داد.
طي يك هفته دو اقدام به خودكشي ديگر نيز صورت گرفته كه طي
آن يك پسر نوجوان اقدام به خودكشي كرد كه نجات يافت و در
حادثه ديگر دختر  ١٦ساله اي در روستاي شيراوند بخش هليﻼن خود
را حلق آويز كرد كه متاسفانه جان خود را از دست داد.
شنيده ها حكايت از فقر و بي پولي پدر خانواده جهت ثبت نام دختر
نوجوان در دانشگاه دارد كه به اين علت دختر خود را به طناب دار مي سپارد.
آرمين كودك كار ١١ساله كرمانشاهي در خردادماه به زندگي خود پايان دادند.
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روزنامه اعتماد در گزارشي به حادثه مرگ آرمين ،كودك كار كرمانشاهي پرداخته است در اين گزارش آمده است» :زينب،
عمران ،جهانگير و حاﻻ آرمين .مرگ براي آنها راه نجات از فقر و مصيبتهاي آن بود ،رنج زيستن در فقر مدام اما آنجا
دردناك تر مي شود كه كوتاه زماني پس از خودكشي زينب ،دختر ١١ساله ايﻼمي حاﻻ مرگ خود خواسته بشود ،راه چاره
كودكي ديگر آن هم ١١ساله اما ساكن حاشيه هاي شهر كرمانشاه ،جايي كه شهره است به كارگاههاي جمع آوري و
بازيافت زباله ،جايي كه كودكانش از همان روزهاي اول كودكي را فراموش مي كنند ،مانند خود آرمين يا سر چهار راه
شيشه پاك مي كنند ،يا مثل خواهر كوچكش مي شوند ابزار دست مادر بزرگ براي گدايي ،رشد و نوجواني نيز در اين
محله سرنوشتي جزسرنوشت برادر بزرگتر آرمين ندارد :كانون اصﻼح و تربيت«.
سازمان حقوق بشري هه نگاو گزارش كرده كه شامگاه چهارشنبه  ١٤خرداد ،يك پسر  ١٦ساله به نام دانيال حسين پور در
محله »قوخ« سقز خود را حلق آويز و به زندگي خود پايان داد .خانواده دانيال از علت خودكشي وي اظهار بياطﻼعي
كردند.
اين سازمان همچنين گفته كه در همان روز يك دختر  ١٤ساله در سقز به نام »آﻻ عنبري« به دﻻيل نامعلومي خود را
حلق آويز كرد.
شنبه  ٣خرداد  ٩٩هم يك دختر  ١٧ساله اهل روستاي »قباغلو« از توابع شهرستان سقز با هويت »مفيده حسن نژاد« خود
را حلق آويز كرد .اين دختر  ١٧ساله قرار بوده كه ازدواج كند ،اما خانواده وي از تمكن مالي ﻻزم براي خريد جهيزيه
برخوردار نبودند.
از ابتداي ماه خرداد امسال دست كم چهار نوجوان زير  ١٨سال در شهر سقز بە زندگي خود پايان دادە اند.
برپايە گزارش رسيدە بە سازمان حقوق بشري هە نگاو ،روز سە شنبە  ٢٠خرداد  ،٩٩در محلە قوخ سقز يك دختر
نوجوان  ١٧سالە با هويت ”نگين كرمي“ اقدام بە خودكشي كردە است.
نگين كرمي بە دليل مشكﻼت خانوادگي خود را حلق آويز كرد و پس از انتقال بە مراكز درماني جانش را از دست داد.
طبق نوشته روزنامه هاي حكومتي ،يك كودك كار  ١٥ساله ،ساكن شهرستان كنگان در استان بوشهر ،خودكشي كرد.
علت خودكشي اين كودك نيز فقر اعﻼم شد .به گفته منابع دولتي اين كودك در يك كارگاه سنگ فروشي ،كارگر بوده
است.
دو نوجوان  ١٥و  ١٧ساله و يك جوان  ٢٢ساله در نيشابور دست به خودكشي زدند ،از اين ميان  ٢تن جان خود را از
دست داده و يك نفردر بيمارستان بستري است.
خودكشيهاي ساﻻنه از سوي سازمان پزشكي
قانوني بيش از  ٧درصد اعﻼم شده است كه اين
آمارها هرگز به درستي اعﻼم نمي شوند.
پرستو جليلي دانش آموز راهنمايي طﻼئيه در
اروميه ،به علت فقر و نداشتن موبايل به منظور
و هم
شركت در كﻼسهاي آنﻼين و همراهي با دوستان
كﻼسي هايش همان سرنوشن سيد محمد
موسوي زاده را داشت .مديركل آموزش و پرورش
استان آذربايجان غربي دليل خودكشي پرستو
جليلي به دليل عدم دسترسي به گوشي هوشمند جهت استفاده ازنرم افزار شاد را تكذيب كرد.
به هر حال سوال اينجاست كه علت افزايش خودكشي دانش آموزان در استانهاي مختلف كشور در سال تحصيلي١٣٩٩-
 ١٤٠٠شمسي چيست؟
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حسين اسدبيگي در گفت و گو با ايسنا ،ضمن ارائه گزارشي از وضعيت خودكشي در ايران نيز گفت :طبق خﻼصه سالنامه
پزشكي قانوني ،در سال  ٥١٤٣ ،٩٨نفر خودكشي كامل داشتند كه از اين تعداد  ٣٦٢٦نفر از آنها مرد و  ١٥١٧نفر از آنها
زن بودند ،اين درحاليست كه در سال  ٩٧طبق اين گزارش ٥١٠١ ،نفر بر اثر خودكشي كامل فوت كردند.
آﻣﺎر اعﻼم ﺷده خودكشيﻫﺎ واقعي نيستﻨد!
برنامه رژيم وﻻيت فقيه نهادينه كردن فقر در جامعه است و آن را يك مصيبت الهي اعﻼم مي كند .ولي بايد گفت همين
قوانين الهي است كه باعث شد دختر ١٠ساله به عقد مردي در بيايد كه جاي پدر بزرگش را داشت ،علت فقر است ولي
عامل فقر چيست؟ وقتي كودكان جوابي براي فقرشان پيدا نمي كنند حتما براي فرار از اين معضل خودكشي مي كنند.
به گزارش روزنامه هاي دولتي ،از سال  ٩٤تا سال  ٩٨خودكشيها به ميزان  ٦٠درصد افزايش داشته و متاسفانه در سال
جاري نسبت به سال  ،٩٨بيست و سه درصد افزايش پيدا كرده كه اين موارد بيشتر در مناطق فقير نشين و حاشيه شهرها
به شرح زير رخ داده است.
 ٢٣درصد افراد خانه دار ١١ ،درصد دانش آموزان و  ٨درصد افراد بيكار.
خودكشي مادر بيوه اي كه اخيرا سعيدي نماينده چابهار از پشت تريبون مجلس و با نوشيدن آبي متعفن آن را فرياد زد! و
سپس از سوي آقاي عرف ،معاون سياسي وزير كشور مورد تهديد قرار گرفت.
مادري كه اين بار در اثر فقر و گرسنگي و تشنگي ،فرزندانش را با دستان خود به قتل نرساند ،بلكه خودش را كُشت .آن هم
زماني كه براي رفع تشنگي كودكانش و براي جلوگيري از غرق شدن انها در هوتكهايي با آبهاي غير بهداشتي ،مجبور شد
در ازاي دريافت آب ازتانكر تن فروشي كند و بعد هم خودكشي!
و اكنون كودكان اين مادر كه تن را بر آب داد و سپس تن را به خاك ،بدون پدر و مادر در چه وضعيتي به سر مي برند!؟
تبعيض سيستماتيك منجر به انباشت خشم بزرگي مي شود و چون كساني كه خودكشي مي كنند راهي براي اعتراض و
تخليه و رفع تبعيض پيدا نمي كنند و عمﻼ احساس بي پناهي و تحقير مي كنند ،به شكل خودكشي اعتراض خود را اعﻼم
مي كنند! در چنين جامعه اي راه حل ريشه اي براي مقابله با خودكشي وجود ندارد و هر سال تعداد خودكشيها بيشتر مي
شود .راه مقابله بااين فاجعه اجتماعي ،برانداختن نظامي است كه خود عامل اين خودكشيها است.
نظامي كه سرمايه داري بزرگ نظامي ـ دولتي ـ تجاري را نمايندگي مي كند و شراكت ميان بورژوازي فاسد تجاري،
بورژوازي رانت خوار بوروكرات و بورژوازي مالي براي اجرايي نمودن نسخه هاي نئوليبرالي ديكته شده از سوي سرمايه هاي
امپرياليستي و در رأس آنها بانك تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول صورت گرفته ،چنان فﻼكت اسفباري به بار آورده
كه حتي طبقه متوسط را نيز به سوي طبقات فرودست جامعه سوق داده است.
در يك حكومت مردمي و دمكراتيك؛ آموزش رايگان و اجباري تا پايان دوره تحصيل ،بهره مندي تمام دانش آموزان به
هزينه ٔ◌ دولت از غذا ،پوشاك ،وسائل تحصيل و اياب و ذهاب بايد تامين شود.
براي دگرگوني بنيادي و انقﻼبي در نظام آموزشي موجود و اقدام فوري در جهت يك پيكار انقﻼبي به منظور ريشه كن
كردن بي سوادي و برقراري نزديك ترين پيوند بين مدرسه و كار اجتماعي مولد ،تلفيق آموزش تئوريك و پراتيك نياز به
دگرگوني در ساختار سياسي است.
در شرايطي كه نظام وﻻيت فقيه ،نمي تواند حامل اين دگرگوني باشد ،بايد اين حكومت را سرنگون كرد.

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

كامران عالمي نژاد

كاهش محدوديتهاي آزمون دكتري
ديوان عدالت اداري در مصوبه اي ممنوعيت
دانشجويان دوره دكتري براي ثبت نام در
آزمون دكتري  ١٤٠٠را غيرقانوني دانست.
يكي از مقررات اين آزمون مربوط به اجازه
شركت دوباره در صورت پذيرفته شدن در
آزمون است .تعدادي از داوطلبان دوره دكتري
نسبت به اين محدوديت اعتراض دارند و آن را
قانوني نمي دانند .بر اساس مندرجات دفترچه
راهنماي شركت در آزمون دوره دكتري؛
»دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع
دكتري تخصصي در صورت عدم انصراف تا
پايان مهلت ثبت نام مجاز به ثبت نام و شركت مجدد در اين آزمون نيستند «.اين بند در آزمون دوره دكتري سبب شده
تعدادي از متقاضيان اين آزمون با مشكل مواجه شوند چرا كه تا زماني كه در دوره دكتري مشغول به تحصيل هستند نمي
توانند در آزمون شركت كنند.
بنابه راي صادر شده داوطلبان آزمون دوره دكتري از سال  ١٤٠٠مي توانند بدون اين محدوديت در آزمون ثبتنام كنند.
شمار زيادي از دانشجويان دوره دكتري با استقبال از اين رأي ديوان عدالت مي گويند :برداشتن اين محدوديت سبب
ميشود بتوانيم انتخابهاي بهتري داشته باشيم.

درخواست شفاف سازي در مورد ابهامات پرونده نويد افكاري
اعضاي انجمن اسﻼمي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در نامه اي خطاب به ابراهيم رئيسي،
رييس قوه قضاييه ،خواستار رسيدگي به ابهامات مطرح شده در پرونده نويد افكاري شدند .در اين نامه كه در روز سه شنبه
 ٦آبان پوشش رسانه اي پيدا كرد ،با اشاره به مواد  ١٩٠و  ١٩٨قانون مجازات اسﻼمي ،ماده  ١٣١٩قانون مدني ،اصل ٣٨
قانون اساسي ،ماده  ٤٩آيين نامه نحوه اجراي احكام و همچنين ماده  ٤٣آيين نامه اجراي احكام ،به شبهات بسياري
پيرامون نقض قوانين از صدور حكم تا شيوه اجراي حكم اعدام نويد افكاري پرداخته شده است .در بخشي از اين نامه با
بيان اينكه پزشكي قانوني شكستگي استخوان دست نويد افكاري را تأييد كرده آمده است» :اقرار نويد افكاري زير شكنجه
بوده و طبق اصل  ٣٨قانون اساسي ،شكنجه در هر شكلي ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شكنجه فاقد ارزش و
اعتبار است و بي اعتباري اقرار تحت شكنجه در ماده  ١٦٩قانون مجازات اسﻼمي نيز مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته است
و قانونگذار بيان داشته كه دادگاه مكلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد«.
دانشجويان خواستار انجام تست كروناي خوابگاهيها شدند
جلسه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بهشتي با دكتر عليرضا زالي رييس اين دانشگاه برگزار شد .در اين
نشست اعضاي شوراي صنفي خواسته هاي خود را به منظور شرايط بهتر براي دانشجويان اعﻼم كردند.موضوعاتي از جمله
تخفيف شهريه دانشجويان شهريه پرداز ،پرداخت حق الزحمه به دانشجويان شهريه پرداز ،انجام تستهاي دورهاي  pcrكرونا
براي دانشجويان خوابگاهي و اختصاص دادن واكسن آنفلوانزا به دانشجويان حاضر در فيلد بالين در اين نشست مطرح شد.
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وعده هاي پوچ درباره رايگان شدن اينترنت آموزش مجازي
شوراها و فعاﻻن صنفي دانشگاههاي مختلف در نامه اي به وزير ارتباطات و فناوري اطﻼعات ،در خصوص رايگان نشدن
اينترنت باوجود وعده هاي داده شده انتقاد كردند .در بخش هايي از اين به تاريﺦ پنجشنبه  ٨آبان نامه آمده است :همان
طور كه مستحضريد ،با شيوع ويروس كرونا و نابسامان شدن شرايط اقتصادي ،آموزش مجازي نيز باعث شده است كه
قسمت اعظم بار آموزش و هزينه هاي آن بر دوش دانشجوياني واقع شود كه در اين شرايط ويژه اقتصادي ،زيست و
معيشت شان به شدت در خطر است .اين در حالي است كه سابقه مشكﻼت اينترنتي در كشور اعم از پوشش دهي ،سرعت
كم و هزينه هاي باﻻي بسته هاي اينترنتي بر هيچ يك از ما پوشيده نيست .گذشته از تمام اين كاستيها ،آموزش مجازي
حق تصحيل رايگان را بيش از پيش به محاق برده و دانشجويان و تحصيل را بيش از پيش به موضوعي براي كسب سود
بدل كرده است .فراهم كردن لوازم اوليه و ضروري براي آموزش ،از اينترنت گرفته تا لوازم الكترونيكي مناسب براي
دانشجو ،بر عهده دولت است .فراهم نكردن اين امكانات ،با وجود مشكﻼت متعدد و كيفيت پايين آموزش مجازي،
دانشجوياني را كه توان تهيه اين امكانات را ندارند ،از آموزش و تحصيل محروم مي سازد.
تجمع دانشجويان دانشگاه پزشكي آزاد تهران
جمعي از دانشجويان دانشگاه پزشكي آزاد تهران روز شنبه  ١٠آبان در اعتراض به افزايش شهريه در محوطه اين دانشگاه
دست به تجمع زدند .دانشجويان معترض گفتند ،بر اساس دستورالعمل سازمان مركزي دانشگاه آزاد ،مي بايست هر سال
 ١٠تا  ١٥درصد به شهريه افزوده شود و اين درحالي است كه به طور ناعادﻻنه و در  ٢مرحله ،شهريه افزايش پيدا مي كند.
در مرحله اول ،هر سال نسبت به سال قبل و در مرحله دوم ،هر ورودي نسبت به خود ،افزايش شهريه دارد و بدين ترتيب
مسئوﻻن دانشگاه با اين كار سالهاست كه دانشجويان و خانواده هاي آنان را دچار رنج و سختي كرده اند.
مخالفت دانشجويان پزشكي با پذيرش از دانشگاههاي خارج
يكشنبه  ١١آبان ،مجمع دبيران شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي در نامه اي خطاب به علي اكبر حق دوست ،معاون
آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و پذيرش دانشجويان از
دانشگاههاي خارج كشور مخالفت كرد.
در اين نامه آمده است :دانشگاه به عنوان نهادي
كه در كنار نقش تعليم ،نقش فرهنگي ،تربيتي و
بالندگي اجتماعي دانشجو را بر عهده دارد ،از
اصلي ترين و اثرگذارترين نهادهاي اجتماعي در
جهان مدرن است .بي شك حيات اين نهاد مهم
علمي و فرهنگي نيز به نيروي انساني موجود در
آن بستگي دارد و شاكله فكري اجزا و اعضاي
دانشگاه مسير تربيت و تعليم افراد جامعه را
تبيين مي كند.
اگرچه بدنه فداكار علوم پزشكي در هيچ يك از
برهه هاي حساس كشور كه نمونه اخير آن را در پاندمي كوويد  ١٩-شاهد هستيم ،دست از تﻼش در جهت خدمت به
مردم برنداشته اند ،اما متاسفانه در سالهاي اخير اين قشر زحمتكش همواره با مشكﻼت عميقي در حوزه هاي مختلف از
جمله كمبود امكانات درماني ،نبود زيرساختهاي مناسب براي فعاليت با بازدهي مناسب و البته تصميمهاي نادرست روبه رو
بوده اند.
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اين مجمع افزود :در كشورهاي در حال توسعه معموﻻ به دليل فراهم نبودن زمينه مطالعات ،مهارت و تخصص در زمينه
برنامه ريزي بهداشتي و درماني اغلب منابع به صورت نامتوازن تخصيص مي يابند .به منظور بررسي و تحليل سطح نابرابري
توزيع منابع سﻼمت روشهاي متعددي توسط آمارشناسان و اقتصاد دانان معرفي شده است كه مناسبترين آنها محاسبه
ضريب جيني به دليل مستقل بودن از ميانگين است .ولي متاسفانه پژوهشهاي وسيعي با اين شاخص در كشور انجام
نگرفته است كه ﻻزم است نهادهاي ذي صﻼح در زمان بندي مشخص و با تيم كارشناسي ماهري ،نسبت به اين موضوع
مهم تحقيقات ﻻزم را انجام دهند و نتيجه را به نهادهاي مسئول مانند وزارت بهداشت ارائه دهند.
مجمع دبيران شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي ادامه داد :راه حل تمام اين مشكﻼت ،افزايش ظرفيت پذيرش در اين
رشته ها نخواهد بود؛ زيرا افزايش فارغ التحصيﻼن فاقد مهارت و دانش كافي با افزايش نارضايتي مردم ،ويزيتهاي متعدد
توسط پزشكان و افزايش هزينه نظام سﻼمت تنها مشكل را پيچيده تر خواهد كرد.
مهاجرت نخبگان فارغ التحصيل نفت
يكي از رويدادهايي كه چند سال است گريبان بخشي از بدنه دانشجويان كشور را درگير به خود كرده ،لغو پروسه استخدام
فارغالتحصيﻼن دانشگاه صنعت نفت در وزارت نفت است .اين مساله بارها از سوي دانشجويان مورد اعتراض شديد قرار
گرفت و نمايندگان مجلس درباره آن موضع گرفتند و حتي كار به ديوان عدالت اداري و راي به سود دانشجويان كشيد اما
در نهايت ،مسير صعب العبوري را جلوي پاي دانشجويان قرار داد.
ماجرا از اين قرار است كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم ،به تدريج زمزمه هاي عدم استخدام اين فارغالتحصيﻼن به
گوش رسيد ،سپس به طور كلي اين ماجرا به مساله درجه اول اين دانشگاه و دانشجويانش تبديل شد.
در گذشته ،وزارت نفت در دفترچه كنكور سراسري متعهد شده بود كه فارغ التحصيﻼن برتر اين دانشگاه از اولويت
استخدام برخوردارند اما در سال  ٩٤اين اولويت را حذف مي كند .اين تصميم ،بخشي از فارغ التحصيﻼن برتر را كه طي
سالهاي قبل از  ٩٤وارد دانشگاه شده بودند نيز قرباني ميكند .آنها كه به اميد همين اولويت استخدامي با رتبه هاي برتر
كنكور ،تصميم به تحصيل در اين دانشگاه گرفته بودند هم اكنون در بﻼتكليفي بسر مي برند .درپي عدم استخدام دانش
آموختگان دانشگاههاي نفتي در ايران ،ليستي با اسامي  ٩٤نفر در فضاي مجازي كه گفته مي شود از نخبگان و فارغ
التحصيﻼن نفتي بوده اند منتشر شده است؛ اسامي كه بايد ديد واكنش وزارت نفت نسبت به آن چه خواهد بود.
دختر رئيس جمهور به عنوان عضو هيات علمي و تخصيص
دانشكده فناوريهاي نوين يكي از دانشكدههاي دانشگاه علوم
پزشكي بهشتي )دانشگاه ملي سابق( است كه در سال ١٣٨٣
افتتاح شد.
انتشار اخباري درباره جذب دختر رييس جمهور به عنوان
عضو هيات علمي در دانشكده فناوريهاي نوين اين دانشگاه و
همچنين بحث تخصيص  ١٢٠ميليارد تومان از بودجه اي كه
از صندوق توسعه ملي براي مقابله با كرونا درنظر گرفته شد،
براي ساخت اين دانشكده ،موجب شد تا انتقادات به اين خبر ،با وجود تكذيب رييس دفتر رئيسجمهور و روابط عمومي
دانشگاه؛ عضو هيات علمي شدن دختر روحاني توسط رئيس دانشكده فناوريهاي نوين اين دانشگاه تاييد شد! نكته جالب
اين كه در اين تكذيبيه كه در روز يكشنبه  ١١آبان منتشر شد ،اسمي از دانشگاه علوم پزشكي بهشتي برده نشده بود و
رسانه هاي حامي دولت هم با پوشش گسترده اين اطﻼعيه سعي كردند به نوعي افكار عمومي را منحرف كرده و به
انتقادات پايان دهند.
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دانشجويان بهايي محروم از تحصيل در كنكور ٩٩
هويت  ٩تن ديگر از شهروندان بهائي شركت كننده در كنكور سراسري  ٩٩كه در نتايج اين آزمون با ايرادات مختلفي از
جمله »نقص پرونده« و »تحقيقات در پرونده« در سايت سازمان سنجش مواجه شده و به دليل بهايي بودن از ادامه
تحصيل محروم شده اند احراز شد .با احتساب اين افراد شمار شهروندان بهايي محروم از تحصيل در كنكور امسال كه
تاكنون هويت آنها احراز شده به  ١٧تن رسيد.
اسامي  ٩تن از اين شهروندان به شرح زير است :شميم ايدلخاني ،با رتبه  ٦٨٦از پارس آباد ،آوا بهروز ،فاران قدرتيان و
مبينا هوشمندي از تهران ،كيميا منوچهري ،عرشيا اشراقي ،كيان لقائي ،اوين زماني و ساينا فارس.
بر اساس خبرهاي منتشر شده ،شمار دانشجويان بهايي محروم از تحصيل كه در كنكور  ٩٩قبول شده اند ،به  ٢١تن
رسيده است.
شهروندان بهايي در ايران از آزاديهاي مرتبط به باورهاي ديني محروم هستند ،اين محروميت سيستماتيك در حالي است
كه طبق ماده  ١٨اعﻼميه جهاني حقوق بشر و ماده  ١٨ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي هر شخصي حق دارد از
آزادي دين و تغيير دين با اعتقاد و همچنين آزادي اظهار آن به طور فردي يا جمعي و به طور علني يا در خفا برخوردار
باشد.
بازماندگان از آزمون سراسري
در كنكور  ،٩٩يك ميليون و  ٣٩٣هزار و  ٢٣٣نفر ثبت نام
كردند .پس از كش و قوسهاي فراوان به دليل شيوع ويروس كرونا
اين ماراتن بزرگ در روزهاي  ٢٩مرداد تا يكم شهريور ماه برگزار
شد .تعداد شركت كنندگان اين آزمون يكي از مناقشات آن بود.
آزمون سراسري  ٩٩مانند آزمونهاي سالهاي گذشته غايباني
داشت ،البته برخي معتقد بودند كه ترس از بيماري كرونا موجب
شد تا داوطلبان بيشتري در كنكور حاضر نشوند.
همين گمانه زنيها باعث شد كه براي اولين بار سازمان سنجش در اعﻼم آمار قطعي غايبان كنكور تعلل كند .ابراهيم
خدايي رييس سازمان سنجش آموزش كشور در اين باره گفت :نسبت توزيع كارت و حضور داوطلبان در آزمون سراسري
امسال مانند سالهاي گذشته بود .وي بيان كرد :برخﻼف آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري  ٩٩كه تعداد غايبان حدود
 ١٠درصد افزايش داشت ،در كنكور امسال شرايط متفاوتي از نظر داوطلبان غايب در مقايسه با سالهاي قبل نداشتيم .در
اين ميان فعاﻻن حوزه آموزش عالي دست به كار شدند و با احتساب تعداد كارتهاي دريافت شده كنكور از سوي داوطلبان
كه در زمان برگزاري آزمون هر گروه آزمايشي از سوي زرين آميزي سخنگوي سازمان سنجش اعﻼم مي شد و با كم كردن
تعداد داوطلبان مجاز از داوطلباني كه انتخاب رشته كردند مي توان به عدد  ٩٣٣هزار و  ٧٩٢دست يافت ،اين افراد يعني
 ٦٧درصد داوطلبان از ادامه رقابت در رشته هاي با آزمون كنكور  ٩٩بازماندند.
سها مرتضايي به  ٦سال زندان محكوم شد
سها مرتضايي ،فعال دانشجويي و دبير اسبق شوراي صنفي دانشگاه تهران توسط شعبه  ١٥بيدادگاه انقﻼب تهران به  ٦سال
زندان محكوم شد .خانم مرتضايي پيشتر در تاريﺦ  ٢٦آبان  ٩٨در جريان اعتراضات سراسري آبان ماه توسط نيروهاي
امنيتي بازداشت و در تاريﺦ  ٢بهمن  ٩٨با توديع قرار وثيقه تا پايان مراحل دادرسي از زندان قرچك ورامين آزاد شد.
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براساس اين حكم كه توسط شعبه  ١٥بيدادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي صادر و به وكيل مدافع وي
ابﻼغ شده است ،خانم مرتضايي از بابت اتهام “اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور” به  ٦سال حبس تعزيري
محكوم شده است .در خصوص مصداق صدور اين حكم به تحصن خانم مرتضايي در دانشگاه تهران در اعتراض به
محروميت از تحصيل ،شركت در اعتراضات سراسري آبان  ٩٨در دانشگاه تهران و فعاليت در شوراي صنفي دانشگاه تهران
استناد كرده است.
تجمع فارغ التحصيﻼن قبول شده در آزمون استخدامي
شماري از فارغ التحصيﻼن قبول شده در آزمون
استخدامي پاﻻيشگاه بيدبلند  ٢بهبهان در روز
يكشنبه  ١٨آبان مقابل فرمانداري اين شهر دست به
تجمع زدند.
معترضان دليل اين تجمع را »رانت و ﻻبي ميان
مسئوﻻن در مراحل استخدامي« مي دانند.

افزايش  ٢٠٠درصدي شهريه يك رشته در دانشگاه آزاد
دانشجويان دانشگاه آزاد مي گويند شهريه ثابت رشته روانشناسي باليني در ترم جاري حدود  ٢٠٠درصد افزايش داشته
است.
ماجرا از اين قرار است كه دانشجويان زمان ثبت نام در
رشته روانشناسي باليني متوجه شدند ،اين رشته زير
مجموعه گروه پزشكي قرار گرفته است؛ در حالي كه آنها
معتقدند چرا وقتي وزارت بهداشت مجوزي در اين
خصوص صادر نكرده و رشته باليني همچنان زير مجموعه
وزارت علوم است ،شهريه رشته هاي علوم پزشكي را بايد
بپردازند؟ اين دانشجويان با راه اندازي يك كمپين
اعتراضي و جمع آوري امضا قصد دارند ،صداي اعتراض
خود را به گوش رئيس اين دانشگاه برسانند.
محمد خاني به بند عمومي زندان اوين منتقل شد
محمد خاني ،مترجم ،پژوهشگر و دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه عﻼمه طباطبائي كه در تاريﺦ  ١٠مهرماه امسال توسط
ماموران امنيتي در منزل خود بازداشت شده بود ،يكشنبه شب  ١٨آبان ،با پايان بازجوييها از بازداشتگاه وزارت اطﻼعات
موسوم به بند  ٢٠٩زندان اوين به قرنطينه بند  ٤زندان اوين منتقل شد.
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آقاي خاني پيشتر در شعبه  ٢بازپرسي بيدادسراي اوين از بابت اتهامات »اجتماع و تباني عليه امنيت ملي و تبليغ عليه
نظام« مورد تفهيم اتهام قرار گرفته و قرار وثيقه  ٥٠٠ميليون توماني براي او صادر شده است.
تداوم بازداشت محمد خاني در شرايطي است كه وي پيشتر به كرونا مبتﻼ شده و قبل از بهبودي كامل بازداشت شده
است .اين امر در كنار ساير بيماريهاي وي موجب افزايش نگراني خانواده اش در خصوص وضعيت سﻼمت او شده است.
مرجان اسحاقي به  ٥سال حبس محكوم شد
مرجان اسحاقي ،دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي
از بازداشت شدگان اعتراضات آبان  ٩٨توسط شعبه  ١٥بيدادگاه
انقﻼب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي به  ٥سال حبس
محكوم شد.
بر اساس اين حكم كه به تازگي به وي ابﻼغ شده است ،مرجان
اسحاقي به اتهام اجتماع تباني عليه امنيت ملي به  ٤سال حبس
تعليقي و  ١سال حبس تعزيري محكوم شده است.
مرجان اسحاقي در تاريﺦ  ٢٦آبان  ١٣٩٨به دليل حضور در يك تجمع
دانشجويي در دانشگاه تهران و پس از خروج از دانشگاه توسط ماموران
اطﻼعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطﻼعات سپاه موسوم به بند -٢الف زندان اوين منتقل شد.
گزارشي از آخرين وضعيت علي يونسي و اميرحسين مرادي
رضا يونسي ،برادر علي يونسي ،دانشجوي مهندسي كامپيوتر
دانشگاه صنعتي شريف از بهبود حال برادر خود پس از ابتﻼ
به كرونا و بازگرداندن او به سلول چند نفره خبر داد .علي
يونسي و اميرحسين مرادي كه در تاريﺦ  ٢٢فروردين امسال
بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطﻼعات موسوم به بند ٢٠٩
زندان اوين منتقل شدند ،روز پنج شنبه  ٢٢آبان موفق به
مﻼقات با خانواده هاي خود شده اند.
علي يونسي حدود  ٣هفته پيش چند روز پس از تاييد ابتﻼ به كرونا همراه با يك زنداني ديگر مبتﻼ به كرونا از سلول
عمومي در بازداشتگاه  ٢٠٩به سلولي ديگر در اين بند منتقل و روز سه شنبه  ٢٠آبان ماه با بهبود بيماري به سلول
عمومي بازگردانده شد.
درگذشت  ٣استاد دانشگاه تهران در طول  ٣روز بر اثر كرونا
روز يكشنبه  ٢٥آبان ،رسول جعفريان ،عضو ﻫيﺎت علﻤي دانشﮕﺎه ﺗهﺮان در صﻔﺤﻪ ﺗوييتﺮ خود بﺎ اﺷﺎره بﻪ ﻓوت ٣
اﺳتﺎد اين دانشﮕﺎه در طول  ٣روز بﺮ اثﺮ كﺮونﺎ خواﺳتﺎر ﺗسﺖ عﻤوﻣي در اين دانشﮕﺎه ﺷد.
تجمع اعضاي هيات علمي ،كاركنان و دانشجويان مجتمع آموزش عالي اسفراين
اعضاي هيات علمي و جمعي از كاركنان و دانشجويان مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در ادامه اعتراض به
الحاق دانشگاه اسفراين به دانشگاه بجنورد در روز چهارشنبه  ٢٨آبان ،دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان اسفراين
در استان خراسان شمالي زدند.
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معترضان با بيان اين كه دانشگاه اسفراين در سال  ١٣٩٨رتبه نخست ارتباط با صنعت را در بين دانشگاههاي كشور به
ثبت رسانده و در حالي كه زمزمه ها مبني بر افزايش رتبه دانشگاه اسفراين به تنها دانشگاه صنعتي شمال شرق كشور به
گوش مي رسيد ،ناگهان در ارديبهشت سال جاري خبر از ادغام اين دانشگاه ،توسط وزارت علوم بيان شد.
اين دستور با مخالفت جدي پرسنل دانشگاه و هيات علمي آن مواجه شد كه براي هموار كردن راه ،مديريت دانشگاه توسط
وزارت علوم بر كنار شد.
در طرح ادغام دانشگاههاي استان خراسان شمالي با دانشگاه بجنورد نام دانشگاه تك جنسيتي »كوثر« هم مطرح بود كه با
مخالفت نماينده ولي فقيه دراستان ،اين دانشگاه از فهرست خارج شد.
)منابع براي تهيه اين مجموعه :آنا ،هرانا ،مهر ،ايرنا ،خبرنامه دانشجويان ايران ،راديو فردا(

***

مردم و هواپيماهاي شخصي

مرجان

وقتي فردي به منصب وزارت مي رسد كوچكترين توقع از او داشتن دانش و بينش و سابقه اجرايي و توانايي مديريت و ...
مي رود و به طور قطع كسي از وزير و حتي مقامات رده پايين تر انتظار بﻼهت و حماقت و بيان سخناني كه كودكان را نيز
به خنده وامي دارد ،ندارد.
وزير راه در جديدترين دُرفشانيهاي خود ،از مردم صاحب هواپيماي شخصي!! دعوت به كار در ناوگان تاكسيراني هوايي
كرد.
اين سخنان با عكس العمل فراوان مردم در فضاي مجازي روبرو گرديد كه البته بيشتر با طنز و تمسخر به استقبال آقاي
وزير رفتند .اينكه تصور ايشان از مردم چيست ،جاي سوال دارد؛ مردمي كه ساعتها در صف روغن جامد ،سرما و انتظار را
به جان مي خرند؟
مردمي كه در حراجي يك پاساژ چنان هجومي براي خريد كاﻻي  ٣٦هزار توماني به پا مي كنند كه كرونا هم از اين همه
رعايت فاصله اجتماعي حيرت مي كند؟
و يا همان گرسنگان سرگردان بين دخل ريالي و خرج دﻻري؟
آيا در فراخوان جناب وزير همين مردم مد نظر هستند؟
هواپيماي شخصي؟!
جناب وزير و همپالكيهاي شان در كدام ايران زندگي مي كنند؟
واقعا از روي ناداني سخني مي گويند و يا مي دانند و عمداً به زخم مردم نمك مي پاشند.
حتي اگر مقصود ايشان آن چند درصد صاحبان ميليلياردها دﻻر غارت شده و رانت خواران زالو صفت باشد هم ،چيزي از
طنز ماجرا كم نمي كند.
كسي كه توانايي مالي اش در حدي است كه با هواپيماي شخصي اش تردد مي كند ،محال است كه آن قدر در تنگناي
مالي قرار داشته باشد كه با هواپيما مسافركشي كند؟!
البته جاي گله نيست كجاي اين سيستم با عقل سليم و شعور و منطق كار مي كند كه از وزير راهش طلب درايت داشته
باشيم .ضرب المثل شيرين فارسي را به ياد بياوريم :از شتر پرسيدند چرا گردنت كج است؟ گفت كجايم راست است؟

بﺮاي اﺷتﺮاك نسخﻪ چﺎپي نبﺮد خلق بﺎ آدرس زيﺮ ﺗﻤﺎس بﮕيﺮيد
nabard@iran-nabard.com
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چالشهاي معلمان )آبان (٩٩

فرنگيس بايقره

ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني يﺎﺳوج
جمعي از مربيان پيش دبستاني شهر ياسوج روز
پنجشنبه اول آبان براي دومين روز متوالي مقابل
ساختمان پرديس دانشگاه فرهنگيان تجمع اعتراضي
برگزار كردند.
يكي از مربيان پيش دبستاني حاضر در اين تجمع
گفت“ :بيشتر مربيان پيش دبستاني استان از سال ٨٢
تا  ٨٥بدون هيچ كد پرسنلي ،بيمه و حمايتي از سوي
آموزش و پرورش مشغول به كار بوده اند و به عنوان
نيروي آزاد از ما استفاده مي كنند".
وي افزود“ :در بيشتر استانهاي كشور مربيان پيش دبستاني استخدام آموزش و پرورش شدند اما در استان كهگيلويه و
بويراحمد به بهانه نداشتن كد هيچ حمايتي در اين زمينه از ما نشده است ".اين مربي پيش دبستاني ادامه داد“ :سال ٩٥
فراخوان زده شد و مربيان پيش دبستاني استخدام شوند در اين استان به اين بهانه كه نيروي پيش دبستاني دولتي نداريم
اين موضوع را پيگيري نكردند بلكه كتمان كردند .از مسئوﻻن استاني بخصوص مديركل آموزش و پرورش انتظار داريم كه
اين موضوع را پيگيري كنند تا ما به حق خودمان برسيم".
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن طﺮح خﺮيد خدﻣﺎت آﻣوزﺷي و حﻤﺎيتي يزد
روز شنبه  ٣آبان ،تعدادي از معلمان طرح خريد خدمات آموزشي و حمايتي يزد براي دومين روز متوالي مقابل استانداري
اين استان ،تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
از جمله دﻻيل تجمع اين معلمان نداشتن امنيت شغلي ،مشكل بيمه ،عدم تبديل وضعيت و پرداخت نشدن معوقات آنها
عنوان شده است.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيشدبستﺎني خوزﺳتﺎن
جمعي از مربيان پيش دبستاني در اعتراض به
عدم رسيدگي به مطالبات شان در روز دوشنبه ٥
آبان مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش و
استانداري خوزستان دست به تجمع زدند.
يكي از اين مربيان گفت :پرداخت حق بيمه و
افزايش آن در كنار بي تكليفي محض ،اساس
خانواده هاي ما را نشانه گرفته است .ديگر خسته
شده ايم .چرا هيچ كس صداي ما را نميشنود؟
يكي ديگر از اين مربيان گفت :هيچكس حاضر
نيست يك جواب درست به ما بدهد .اگر در اين
رفت و آمدهاي اعتراضي در جاده هاي خطرناك
ايذه به اهواز كشته شويم تكليف خانواده هاي ما چه ميشود؟
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ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني اﺳتﺎن گلستﺎن
شماري از مربيان پيش دبستاني از شهرهاي مختلف
استان گلستان در روز دوشنبه  ٥آبان مقابل آموزش و
پرورش اين استان ،دست به تجمع زده و خواستار
رسيدگي به استخدام شان در اين نهاد شدند.
اين مربيان كه از شهرستانهاي كﻼله ،گنبد ،علي آباد
كتول ،مينودشت و آق قﻼ در اين تجمع حضور داشتند
همكاري بيشتر اداره كل آموزش و پرورش براي
حضورشان در مدارس شدند چرا كه اغلب بيش از ٧
سال در مدارس دولتي اشتغال داشته اند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني آذربﺎيجﺎن غﺮبي
تعدادي از مربيان پيش دبستاني آذربايجان غربي در روز سه شنبه  ٦آبان براي دومين روز متوالي مقابل اداره كل آموزش و
پرورش اين استان در اروميه تجمع كردند.
رييس امور اداري اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي در خصوص تجمع اين شهروندان گفت :مربيان پيش دبستاني
هيچ قراردادي با آموزش و پرورش استان ندارند و براساس قراردادي كه بين موسس و اين افراد وجود دارد ،مشغول به كار
ميشوند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن ﻣوقﺖ در يزد و دزﻓول
روز سه شنبه  ٦آبان گروهي از معلمان خريد خدمت به نمايندگي از سوي  ٨٠٠معلم داراي قرارداد موقت يزد مقابل
استانداري تجمع كردند .در همين روز معلمان نهضت سواد آموزي دزفول مقابل دفتر نماينده اين شهر تجمع كردند.
معلمان موقت با مشكﻼتي از قبيل حقوق معوقه و نداشتن بيمه رو به رو هستند ،اما مهم ترين خواست آنها استخدام در
آموزش و پرورش است و بارها در تهران و مراكز استانها تجمع كرده اند .آموزش و پرورش با كمبود حدود  ٢٠٠هزار معلم
روبهروست ،در حالي كه حدود  ٦٠هزار معلم به صورت قراردادي كار ميكنند و آموزش و پرورش از استخدام آنها
خودداري كرده است.
ﺗجﻤع آﻣوزش دﻫﻨدگﺎن ﺳوادآﻣوزي كشور روبﺮوي ﻣجلﺲ
شماري از آموزش دهندگان سوادآموزي و مربيان
پيش دبستاني در اعتراض به عدم رسيدگي به
مطالبات شان روز يكشنبه  ١١آبان ،مقابل
ساختمان مجلس شوراي اسﻼمي تجمع كردند.
معترضان خواستار تعيين تكليف وضعيت
استخدامي خود با توجه به سوابق كاري شان
هستند.
روز يكشنبه  ١١آبان روبروي مجلس دست به
اعتراض زدند .آموزش دهندگان سوادآموزي به
عدم "تعيين تكليف استخدامي" و بي عدالتي روا
داشته شده در حق شان اعتراض كردند.
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ناديده گرفته شدن حقوق و تﻼشهاي آموزش دهندگان ،براي سوادآموزي انسانهايي كه در مناطق بسيار دورافتاده و
راههاي سخت و دشوار زندگي مي كنند با وجود امكانات ابتدايي ،جاي تاسف بسيار دارد.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني اﺳتﺎن ﻣﺮكزي
مربيان پيش دبستاني استان مركزي براي
اعتراض به عدم تبديل وضعيت در روز دوشنبه
 ١٢آبان ،براي سومين روز متوالي در شهر اراك
تجمع كردند.
مديركل آموزش و پرورش استان مركزي در
اين رابطه گفت :دوره پيش دبستاني دوره اي
رسمي و پذيرفته شده بوده ولي اجباري نيست
و با مدرسه متفاوت است چرا كه والدين حتي
در زماني كه مدارس حضوري برگزار مي شد
تمايل كمتري به فرستادن نوآموزان خود به دوره پيش دبستاني داشتند .وي با اشاره به اعتراضات مربيان پيش دبستاني
افزود :آموزش و پرورش هيچ رابطه استخدامي با مربيان پيش دبستاني ندارد زيرا مؤسس يك مركز آموزشي غيردولتي بوده
و اين افراد مربي مدارس غيرانتفاعي هستند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني داراب
جمعي از مربيان پيش دبستاني قبل از سال  ٩١شهرستان داراب در اعتراض به عدم استخدام خود در آموزش و پرورش در
روز يكشنبه  ١٨آبان،براي سومين روز متوالي مقابل فرمانداري ،دفتر امام جمعه و دفتر بهارستان نشين شهرستانهاي داراب
و زرين دشت دست به تجمع زدند.
در سال  ، ٩٤بخشنامهاي جهت جذب مربيان پيشدبستاني كه پيش از سال  ٩١در مراكز آموزشي مشغول به كار بوده به
اداراتكل آموزش و پرورش سراسر كشور ابﻼغ شد و به موجب آن آموزش و پرورش هر شهرستان مي توانست بدون
محدوديت كمي ،مربياني را در قالب حقالتدريس به كار گيرد .آموزش و پرورش فارس نيز اين بخشنامه را به شهرستانها
ابﻼغ نمود و از قرار معلوم در شهرستان داراب تعداد اندكي معرفي شده و مربيان ديگر با وجود تجربه و سنوات كاري ،از
اين موقعيت محروم ماندند.
آزادي ﻣﺤﻤد حبيبي ،عضو ﻫيﺎت ﻣديﺮه كﺎنون صﻨﻔي ﻣعلﻤﺎن
روز سه شنبه  ٢٠آبان ،محمد حبيبي عضو
هيئت مديره كانون صنفي معلمان ايران پس از
تحمل  ٣٠ماه حبس از زندان فشافويه تهران به
طور موقت آزاد شد و مورد استقبال اعضاي
خانواده و جمعي از دوستان وهمكارانش قرار
گرفت.
آقاي محمد حبيبي در  ٢٠ارديبهشت ماه سال
 ،٩٧به همراه تعدادي ديگر از فعاﻻن صنفي و
شركت كنندگان در جريان تجمع اعتراضي
معلمان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به
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زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وي مدتي بعد توسط شعبه  ٢٦بيدادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي احمدزاده به اتهام اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم
عليه امنيت ملي به  ٧سال و نيم حبس تعزيري ،از بابت اتهام تبليغ عليه نظام به  ١٨ماه حبس و به اتهام اخﻼل در نظم
عمومي به  ١٨ماه حبس و  ٧٤ضربه شﻼق و  ٢سال ممنوعيت از فعاليت در احزاب ،گروهها و دسته هاي سياسي و
اجتماعي و ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مجازات تكميلي محكوم شد .اين حكم نهايتا در دي ماه  ٩٧توسط شعبه
 ٣٦بيدادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست قاضي احمد زرگر عينا تائيد شد .از اين ميزان با استناد به ماده  ١٣٤قانون
مجازات اسﻼمي ،مجازات اشد يعني  ٧سال و نيم زندان در خصوص او قابل اجرا بود.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن حق التدريﺲ ﻓﻨي و حﺮﻓﻪ اي
جمعي از معلمان حق التدريس فني و حرفه اي ،در روز دوشنبه  ٢٦آبان مقابل ساختمان مجلس در تهران ،تجمع كردند.
معترضان دليل اجتماع خود را اعتراض به عدم تبديل وضعيت استخدامي و وضعيت معيشتي خود ،عنوان كردند.
ﺗجﻤع آﻣوزش دﻫﻨدگﺎن نهضﺖ ﺳوادآﻣوزي خوزﺳتﺎن
بار ديگر،جمعي از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي
خوزستان براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت در روز
سه شنبه  ٢٧آبان ،مقابل استانداري تجمع كردند.
يكي از تجمع كنندگان گفت :ما از سال  ٩٢مشغول به
كار شده ايم و اغلب هم حقوق و مزاياي عقب افتاده
داريم ولي خواسته اصلي ما تبديل وضعيت خود به حق
التدريسي است.
وي ادامه داد :متاسفانه معاون پارلماني وزارت آموزش و
پرورش در آخرين اظهارات خود بيان كرد كه آموزش
دهندگان مشغول به كار از سال ٩٢به بعد  ،استخدام
نخواهند شد.
وي افزود :همكاران ما كه قبل از سال  ٩٢مشغول به كار شدند در يكسال گذشته تبديل وضعيت شدند اما با تبديل
وضعيت ما موافقت نمي كنند و اعﻼم كردند كه بايد در قالب ماده ٢٨جذب شويم كه نسبت به اين تصميم اعتراض داريم.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن قﺮآن جﺬب ﺷده در آﻣوزش و پﺮورش
روز سه شنبه  ٢٧آبان براي دومين بار درسال جاري ،معلمان قرآن جذب شده در آموزش و پرورش ،از استانهاي البرز،
آذربايجان غربي ،گيﻼن ،گلستان ،قم ،سمنان ،مركزي و  ...در اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل مجلس
زدند.
از پنج هزار مربي حدود چهار هزار و  ٧٠٠نفر از استانهاي مختلف تبديل وضعيت شدند ،اما هنوز معلماني پس از هشت
سال در وضعيت قراردادي به سر مي برند.
يكي ديگر از معلمان شركتكننده در اين تجمع گفت :پنج هزار نيروي قرآني در سال ٩١به صورت قرارداد كار معين جذب
شدند .در همان ابتدا نامه تبديل وضعيت به پيماني آمد و از اين تعداد چهار هزار و  ٥٠٠معلم در زمان واحد تبديل
وضعيت شدند ،اما بعضي از استانها سهلانگاري كردند و اسامي  ٥٠٠نفر باقي ماند.
)منابع :فصل جنوب ،هرانا ،كانون صنفي معلمان ايران ،ايلنا ،ايرنا ،ايكنا ،گلستان ما ،راديو زمانه ،آذرباخيش(
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كارورزان سﻼمت )آبان (٩٩

اميد برهاني

واگيﺮي گستﺮده پﺮﺳتﺎران بﻪ بيﻤﺎري كﺮونﺎ
در ميانه ماه آبان ،سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبري خود تاكيد كرد كه از  ٣١استان ايران  ٢٧استان در وضعيت
قرمز و چهار استان در وضعيت هشدار كرونا قرار دارند .اين وضعيت از چند هفته پيش به اين سو همين گونه بوده است.
در مبارزه با ويروس كشنده كرونا ،پرستاران به طور خاص و كادر درماني به طور عام در صف اول قرار دارند و اين در حالي
است كه حاكميت توجهي به وصعيت آنان نداشته و هر روز تعداد زيادي از كادر درماني به كرونا مبتﻼ مي شوند.
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت؛
بيش از  ٣٠درصد پرستاران كشور به ويروس كرونا
مبتﻼ شده اند .اين كارگزار رژيم اعﻼم كرد :از ١١٠
هزار پرستاري كه در مراكز درماني كشور فعاليت
ميكنند ،تاكنون  ٣٢هزار نفر به ويروس كرونا مبتﻼ
شده اند.
به گفته وي ،از مجموع پرستاران بيمار  ٦هزار نفر
امكان حضور مجدد در محل خدمت خود را پيدا نكرده
اند در حالي كه از ابتداي شيوع بيماري كوويد١٩-
تنها  ٤هزار پرستار در سرتاسر كشور استخدام شده
اند.
رييس اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اراك از ابتﻼي  ٤١٠پرستار به بيماري كرونا در استان مركزي خبر داد و گفت:
با توجه به دوران طوﻻني مدت قرنطينه اين بيماري ،نبود پرسنل پرستاري ،موجب افزايش فشار كاري بر بقيه پرستاران
مي شود.
وي افزود» :در حال حاضر  ٦٠نفر از پرستاران از چرخه درمان خارج شده اند و اين به معني افزايش بيش از حد فشار
كاري و كنترل سخت شرايط در اين دوران مبارزه با بيماري كرونا است .تعداد كم پرستاران ،استرس و اضطراب زياد،
افزايش آمار ابتﻼ و متوفيان و ...همگي در روحيه پرستاران تاثير بسزايي داشته و بر عملكرد آنان تاثيرگذار است.
در رويدادي ديگر ،رييس نظام پرستاري مشهد از ابتﻼي ٤٠درصد كادر درمان مشهد به كرونا خبر داد و گفت :تعطيلي
كامل شهرهاي سياه و قرمز در خراسان رضوي ضروري است چرا كه هيچ مسأله اقتصادي مهمتر از جان مردم نيست
در خبري ديگر ،رييس بيمارستان خميني اروميه ،اعﻼم كرد كه در جريان رسيدگي و درمان بيماران مبتﻼ به كرونا در اين
بيمارستان » ٥٥٣نفر از كادر درمان ،اداري و خدماتي اين مركز درماني« به بيماري كرونا مبتﻼ شدهاند.
او اضافه كرد از اين تعداد  ٣٣٥نفر پرستار و كادر درماني بوده و  ٢١٨نفر ديگر نيز كادر اداري و خدماتي اين مركز درماني
را تشكيل ميدهند ،تاكنون هيچكدام از آنها بر اثر اين بيماري جان خود را از دست ندادهاند.
فاطمه تيموري ،مدير پرستاري دانشگاه علوم پزشكي استان قزوين در مورد فاجعه كرونا براي پرستاران قزويني گفت :هم
اكنون تمام پرستاراني كه حين خدمت در بيمارستانهاي اين شهر به بيماري كرونا مبتﻼ شده بودند بهبود يافته اند و يا در
حال درمان هستند .وي اظهار داشت :برخي از پرستاران مبتﻼ به كرونا در بخش مراقبتهاي ويژه بستري شده و شرايط
سختي را سپري كرده اند ،كه متاسفانه  ٢نفر از اين افراد جانباختند.
تيموري با اشاره به اينكه  ٢هزار پرستار در سطح بيمارستانهاي استان مشغوع فعاليت هستند ،افزود ٩٠ :درصد كادر
پرستاري استان قزوين را بانوان تشكيل مي دهند كه در  ١٥مركز درماني مشغول فعاليت هستند.
وي عمده مشكﻼت گروه پرستاري در شرايط فعلي را خستگي و فشار رواني پرسنل ناشي از طوﻻني شدن دوره بيماري
دانست.
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دولﺖ ﻣعيشﺖ پﺮﺳتﺎران را گﺮو نﮕهداﺷتﻪ اﺳﺖ
يك نماينده مجلس در مورد يك ميليارد يورو كه براي مبارزه با كرونا در نظر گرفته شده ،گفت :مجلس به دولت بارها
تذكر داده كه درباره هزينه كرد يورو به يوروي يك ميليارد حساب كشي خواهيم كرد اما متاسفانه اخيرا مشاهده كرديم كه
از محل رديف اين كار براي احداث يك ساختمان در دانشگاه بهشتي خرج شده است.
ولي اسماعيلي نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس در روز چهارشنبه  ١٤آبان اظهار داشت :از سه ماه پيش تاكنون به
صورت مكرر نمايندگان مجلس به رييسجمهور و دولت و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه تذكر داده اند كه يك
ميليارد يورو كه از صندوق توسعه ملي قرار است برداشت شود بايد به مقابله كنندگان واقعي با كرونا و صف اول اين مبارزه
يعني كادر بهداشت و درمان تخصيص پيدا كند.
وي تاكيد كرد كه :چرا در اين باره تاخير صورت گرفته و چرا معيشت پرستاران و كادر بهداشت و درمان و كارانه آنها و
اقدامات انگيزشي و اضافه كار آنها پرداخت نشده است كه منجر به مهاجرت تعدادي از پرستاران شده است.
اعتﺮاض پﺮﺳتﺎران بوﺷهﺮ بﻪ عدم پﺮداخﺖ ﻣعوقﺎت
پرستاران استان بوشهر به كم شدن كارانه و عدم پرداخت مزاياي مزدي اعتراض كردند.آنها مدتهاست كه از عدم پرداخت
به موقع مطالبات مزدي خود انتقاد دارند؛ اين پرستاران در روز چهارشنبه  ١٤آبان گفتند؛ در دوره كرونا به جاي اينكه
كارانه ما افزايش يابد ،از مبلغ آن كاسته شده است؛ در عين حال ،بسياري از ما »حق كرونا« را كه در رسانه ها بسيار در
مورد آن تبليغ كردند ،دريافت نكرديم.
پرستاران بخش خصوصي اين استان نيز چندين ماه مطالبات
مزدي پرداخت نشده دارند كه عليرغم سختي بسيار كار در هشت
ماه سپري شده از آغاز كرونا ،هنوز پرداخت نشده است.
در اين شرايط ،رييس هيات مديره نظام پرستاري استان بوشهر
ميگويد :پرستاران خواسته زيادي ندارند ،فقط مي گويند قانون
درباره آنها اجرا شود ،همان قوانيني كه در مجلس براي افزايش
كارايي اين گروه مصوب شده و سالهاست زمين مانده است.
وي درباره حق كرونا كه وزارت بهداشت وعده پرداخت به پرستاران بخش كرونا را داده بود ،تصريح كرد :اين مسائل بيشتر
تبليغاتي بوده ،مثﻼ در استان ما براي پرستاران كرونا دو مرحله پاداش داده شده كه باﻻترين مبلغ آن  ٧٠٠هزار تومان
بوده ،ولي ميانگين بين  ١٥٠تا  ٢٠٠هزارتومان منظور شده ،درحالي كه قرار بود هر ساعت  ٢٥هزارتومان بابت حق كرونا
براي پرستاران منظور شود كه ارقام پرداختي اصﻼ در حد و اندازه آن وعده ها نيست.
ﺗعدادﻣﺮگ و ﻣيﺮﻫﺎي پﺮﺳتﺎران بيش از اﺳتﺎندارد جهﺎني
با شيوع كرونا كادر درمان و به ويژه پرستاران با وجود سختيهاي فراوان بي ادعا وارد عمل شده و به خدمات رساني مي
پردازند .با وجود كم و كاستيها در بخش درمان ،باز كادر درمان همچنان به تﻼشهاي خود ادامه مي دهد .هرچند پرستاران
در دوره هاي مختلف با مشكﻼت متعدد همراه هستند .روز يكشنبه  ١٨آبان ،محمد شريفي مقدم ،دبيركل خانه پرستار
گفت :تاكنون تغيير خاصي در وضعيت پرستاران اعمال نشده و با شيوع كرونا كمبود پرستار بيش از پيش خود را نشان داد
چون حدود  ٣٥هزار نفر از جمعيت پرستاري كشور به كرونا مبتﻼ شدند .در اين روند افراد دو هفته از روند كار خارج شده
و برخي نيز پس از بهبودي به مشكﻼت قلبي و ريوي دچار شده اند.
شريفي مقدم تاكيد كرد :پرستاران ديگر تاب و توان ندارند .اين افراد با مشكﻼت روحي و رواني مواجه هستند .تعداد جان
باختگان سﻼمت نسبت به استاندارهاي جهاني افزايش داشته است .در اين وضعيت بيش از  ٦٤پرستار درگذشتند.
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شريفيمقدم با بيان اينكه در شرايط كنوني بيش از هر دوره ديگر شاهد افزايش مهاجرت پرستاران هستيم ،تصريح كرد :در
گذشته نيز شاهد مهاجرت پرستاران بودم اما اين مهاجرت در شرايط كنوني سه برابر شده است .كشورهاي در حال توسعه
همچون اروپا ،كانادا و ...به دليل نياز به پرستاران مهاجرت آنها را تسهيل كرده است .در شرايط كنوني كشورهاي مقصد
مهاجرت پرستاران را تسهيل و امكانات مناسب را براي آنها ايجاد كرده اند .براي مثال اگر يك پرستار در آلمان روزانه ١٠٠
يورو دريافت ميكند ،در صورت فعاليت در بخش كرونا روزانه  ٣٥٠يورو حقوق مي گيرد .با اين تفاسير يك پرستار آلماني
با يك روز كار به اندازه سه ماه پرستار در ايران حقوق دريافت مي كند.
ﺗجﻤع اعتﺮاضي كﺎدر درﻣﺎن دانشﮕﺎه علوم پزﺷكي ايﺮانشهﺮ
روز پنجشنبه  ٢٢آبان كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر در اعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقوق معوقه و ديگر
مطالبات دست به تجمع زدند .كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر از وعده هاي پياپي مسئوﻻن امر به ستوه آمده و
با وجود اين كه بارها دست به تجمع اعتراضي زده اند ،اما مسئوﻻن به وعدههاي داده شده عمل نكرده اند.
خواﺳﺖ ﻣكﺮر پﺮﺳتﺎران :اجﺮاي قﺎنون ﺗعﺮﻓﻪ گﺬاري
روز يكشنبه  ٢٥آبان تعدادي از پرستاران در تماس با يك رسانه حكومتي خواستار اجرايي شدن قانون تعرف هگذاري
خدمات پرستاري ،سيزده سال بعد از تصويب شدند و اعﻼم كردند :اكنون كه در بحران كرونا ،در صف مقدم ايستاده ايم و
جانبازي مي كنيم ،ﻻاقل حق و حقوق قانوني ما را پرداخت كنند .سالهاست كه قانون تعرفه گذاري به تصويب رسيده اما با
اهمال دولت ،اجرايي نمي شود .پرستاران با ايجاد نظرسنجيها و كمپينها در فضاي مجازي ،از مسئوﻻن درخواست دارند
حق و حقوق آنها را براساس قانون پرداخت كنند.
يكي از پرستاران در اين رابطه گفت :عادﻻنه نيست همكاران من در جنگ با كرونا جان خود را از دست بدهند اما خدمات
ما به نام پزشكان ثبت شود .اگر قانون تعرفه گذاري را اجرايي كنند ،همه خدمات پرستاران به نفع خودشان نرخ گذاري
شده و پرداختهاي نظام درمان ،عادﻻنه مي شود.
اعتصﺎب پﺮﺳتﺎران در پﻨسيلوانيﺎ
صدها تن از پرستاران ايالت پنسيلوانيا در آمريكا به دليل كمبود
كادر درمان در بيمارستانها ،در روز چهارشنبه  ٢٨آبان دست از
كار كشيدند و اعتصاب كردند.
پرستاران معترض بر اين باورند كه كمبود كادر درمان قبل از همه
گيري كرونا يك مشكل در بيمارستانها بود اما با آغاز شيوع
بيماري كوويد ١٩و هجوم بيماران به بيمارستانها اوضاع بدتر شده
است.
به دنبال شيوع ويروس كرونا در آمريكا كمبود كادر درمان در سراسر بيمارستانهاي اين كشور به طور برجسته قابل توجه
است و به تازگي نيز شماري از كاركنان بيمارستانها براي بدست آوردن حقوق بيشتر و فضاي ايمن تر محل كار خود را
ترك كرده و اين در حالي است كه روز به روز با شيوع كرونا مراجعه بيماران به بيمارستانها در حال افزايش است.
شركت زنجيره اي ترينتي كه مالك  ٩٣بيمارستان در  ٢٢ايالت آمريكا است ،مي گويد :درحالي كه روند شيوع ويروس
كرونا افزايش يافته اعضاي جامعه نگران استعفاي پرستاران از ادامه كار هستند .به دنبال شيوع ويروس كرونا در آمريكا تا
كنون  ١١ميليون و  ٧٦١هزار نفر به بيماري كوويد  ١٩مبتﻼ شده اند و بيش از  ٢٥٥هزار و  ١٣٥نفر جان خود را از دست
داده اند .شمار بهبود يافتگان نيز در حدود هفت ميليون و  ١١٩هزار نفر گزارش شده است .آمريكا درحالي شاهد افزايش
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شيوع كرونا و افزايش مرگ و مير است كه دولت ترامپ با توجه به عدم كسب پيروزي در انتخابات  ٢٠٢٠رياست جمهوري
مهار روند كرونا در كشور را متوقف كرده است.
اعتصﺎب  ٢روزه ﺗعدادي از پزﺷكﺎن بﻨدرعبﺎس
از بامداد روز دوشنبه  ٢٦آيان ،تعدادي از پزشكان بندرعباس براي اعتراض به عوارض و ماليات تعيين شده از سوي اداره
امور مالياتي و شهرداري بندرعباس مطبهاي خود را تعطيل كردند و تا پايان روز سه شنبه  ٢٧آبان به اعتصاب شان ادامه
دادند .روز چهارشنبه  ٢٨آبان ،پس از برگزاري نشست مشترك و توافق دو هفته اي ،فعاليت پزشكان در مطبهاي خصوصي
بندرعباس از سر گرفته شد .مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با تاييد اين خبر گفت :اين جلسه با هدف
ايجاد تفاهم بين طرفين برگزار و مقرر شد مشكل ايجاد شده از سوي اداره امور مالياتي و شهرداري برطرف گردد.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن خﻤيﻨي در ﺗهﺮان
پرستاران بيمارستان خميني در اعتراض به كمبود پرسنل پرستاري و اضافه كاري اجباري روز آدينه  ٣٠آيان در محوطه
اين بيمارستان تجمع كردند .دبيركل خانه پرستار در مورد علت اعتراض پرستاران بيمارستان خميني گفت :بيمارستان
خميني اين ماه پرداخت اضافه كاري پرستاران را به تاخير انداخت كه با فشار پرستاران هفته پيش اين حق اضافه كاري
پرداخت شد اما  ٥درصد از ميزان اضافه كاري كه بايد پرداخت مي شد را كسر كردند .شريفي مقدم تصريح كرد :خواسته
دوم پرستاران در اين تجمع مربوط به اختﻼف كارانه ها مي شد كه با وجود اينكه در طي  ٥سال گذشته درآمد بيمارستان
باﻻ رفته است اما ميزان كارانه پرستاري يا ثابت مانده يا اينكه افزايش كندي داشته است.
شريفي مقدم به اضافه كاري اجباري پرستاران اشاره كرد و افزود :به دليل حاد بودن كمبود پرستار ،بيمارستان به پرستاران
اضافه كار اجباري مي دهد كه اين با قوانين شغل پرستاري مغاير است.
دو و نيﻢ بﺮابﺮ ﺷدن ﻣهﺎجﺮت پﺮﺳتﺎران ايﺮان
رييس هيات مديره نظام پرستاري تهران گفت؛ از زمان شيوع كرونا در ايران بيش از هزار پرستار درخواست مهاجرت از
ايران را داده اند كه نشان از افزايش مهاجرت پرستاران دارد .اين در حالي است كه تهران حدود  ٧هزار پرستار كم دارد.
كشورهاي اروپايي ،آمريكاي شمالي)كانادا( و استراليا بيشترين آمار جذب پرستار ايراني را دارند
به گفته او ،از زمان شيوع كرونا در دنيا بسياري از كشورهاي اروپائي براي جذب پرستار شرايط مهاجرت با اين عنوان
شغلي را به كشورهاي خود راحت تر از قبل كرده اند و حتي شرط تسلط به زبان كشور ميزبان به عنوان يكي از شروط
مهاجرت حذف شده است.
رييس هيات مديره نظام پرستاري تهران اضافه كرد؛ طي جلساتي كه با كميسيون بهداشت و درمان مجلس و دولت داشته،
بارها به فرسودگي و فشار كاري كه بر پرستاران وارد شده اشاره كرده و نسبت به عدم توجه به اين موضوع هشدار داده
است .عﻼوه بر آن سازمان بهزيستي و نهاد هاي دو لتي هم چنان بر ناديده گرفتن حقوق پرستاران اصرار داشته و حاضر
نيستند قرار دادهاي موقت  ٨٩روزه آنان را به قرار داد دائم تبديل كنند و آنان را از امنيت شغلي بر خوردار كنند

برخی از جانباختگان کادر درمانی در ماه آبان ١٣٩٩
*روز شنبه  ٣آبان ،محمد رضا رزمي ،از پرسنل بيمارستان سلمان فارسي به دليل ابتﻼ به
كرونا درگذشت .او از پرسنل سﻼمت تامين اجتماعي استان بوشهر بود كه در خط مقدم
مبارزه با ويروس كرونا خدمت مي كرد.
از زمان شيوع ويروس كرونا تاكنون پنج پزشك و  ٢پرستار و يك بهيار از استان بوشهر در
حين ارائه خدمت به بيماران كرونايي ،به اين بيماري مبتﻼ شده و جانباخته اند.
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پيش از اين پزشك فخري متخصص بيهوشي ،خضر خليلي پزشك عمومي ،مهدي سروستاني متخصص مغز و اعصاب ،نادر
حيدرياني داروساز و همايون فيوض پزشك عمومي ،زهرا عبداللهي كارشناس بهياري و زهرا رگبار به عنوان پرستار از اهالي
استان بوشهر در راه مبارزه با بيماري كرونا جان خود را از دست داده اند.
*شامگاه دوشنبه  ٥آبان ،اكبر گروسي ،از كاركنان بخش خدمات بيمارستان گلستان ،در تهران به علت
ابتﻼ به كرونا بعد از تحمل دو هفته درد ،در نهايت با پيشرفت بيماري جان باخت.
*محسن كريمي از كاركنان واحد فيزيوتراپي بيمارستان سينا در تهران به دليل ابتﻼ به كرونا جان باخت.
وي بعداز تحمل چندين روزه درد ناشي از كرونا در نهايت صبح روز سه شنبه  ٦آبان جان باخت.
*روز پنجشنبه  ٨آبان ،علي حاجي پور ،از كاركنان شبكه بهداشت بردسكن در استان خراسان رضوي ،به
علت ابتﻼ به كرونا جان خود را ازدست داد .طبق اعﻼن همكاران وي؛ علي حاجي پور داري  ٤٥سال سن
و دو فرزند است .وي  ٢٠سال سابقه كار به عنوان كارشناس كارداني پيشگيري از بيماريها در مراكز
مختلف بهداشتي بردسكن فعاليت داشته است.
*روز سه شنبه  ١٣آبان ،دكتر پوريا رادمنش ،جراح و متخصص چشم پزشكي ،متولد  ١٣٦٣كه در
كرمانشاه مشغول به فعاليت بود ،بر اثر ابتﻼ به كرونا در بيمارستان فارابي كرمانشاه درگذشت.
از ابتداي شروع اپيدمي كرونا تاكنون  ١١نفر از مدافعان سﻼمت در استان كرمانشاه بر اثر ابتﻼ به
بيماري كرونا جانباخته اند.
*روز سه شنبه  ١٣آبان ،سيمين اليكاهي ،از كاركنان بخش خدمات بيمارستان مدائن در تهران به
علت ابتﻼ به كرونا جانباخت.طبق اعﻼم همكاران وي؛ سيمين اليكاهي بعد از تحمل روز ها عوارض
ناشي از كرونا در نهايت با پيشرفت بيماري جانباخت.
*زهرا موسوي ارفع ،بهيار شاغل در بيمارستان سينا فرشچيان همدان در روز چهارشنبه  ١٤آبان بر اثر
ابتﻼ به كرونا جانباخت .او سالهاي زيادي در اين بيمارستان شاغل و به خاطر جديت در مبارزه با كرونا
مورد احترام همكاران اش بوده است.
*روز چهارشنبه  ١٤آبان ،دكتر افسانه حسنوند عموزاده ،پزشك عمومي شاغل در ايﻼم به دليل ابتﻼ به ويروس كرونا
جانباخت.
*روز سه شنبه  ٢٠آبان ،اكرم احديان ٥٠ ،ساله ،پرستار شاغل در بيمارستان ولي عصر زنجان بعد از
تحمل يك ماه رنج و سختي و بستري در اثر ابتﻼ به ويروس كرونا جانباخت.
اكرم احديان ،سومين مدافع سﻼمت استان زنجان بود كه در راه مبارزه با ويروس كرونا و دفاع از
سﻼمتي جامعه ،جان خود را فدا كرد.
*روز سه شنبه  ٢٠آبان ،دكتر ماندانا موسوي متخصص بيهوشي ،پزشك رسمي سازمان تامين اجتماعي ،رييس بخش
 ICUو مسئول بخش اختصاصي بيماران كرونايي بيمارستان  ١٧شهريور مشهد به دليل ابتﻼ به ويروس كرونا جانباخت.
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*روز چهارشنبه  ٢١آبان ،فرناز كيهان پرستار جوان بيمارستان رازي تبريز بعد از چندين روز تحمل
درد ابتﻼ به كرونا جانباخت.
*روز آدينه  ٢٣آبان ،دكتر بهنام فقيهي پزشك شاغل در كرمانشاه به دنبال ابتﻼ به كرونا ،در
بيمارستان امام رضا جانباخت.
در استان كرمانشاه تا كنون پيام رحماني ،عذرا ابراهيمي ،دكتر مهرداد نوروزي ،دكتر آرش پرنو ،دكتر ميﻼد حسيني ،دكتر
محمدرضا سميعي ،دكتر بهمن اسمي و دكتر علي اصغر ثابت صالحي در به علت ويروس كرونا جانباخته اند.
*روز يكشنبه  ٢٥آبان ،قدرت تقي زاده ،كمك بهيار بخش قلب بيمارستان بقيه اﷲ تهران به دنبال ابتﻼ به كرونا جانباخت.
*روز يكشنبه  ٢٥آبان ،حسين قاسمي بهيار شاغل در بهداري ارتش تربت حيدريه به علت ابتﻼ به كرونا جانباخت.
*روز يكشنبه  ٢٥آبان ،دكتر عزالدين رستميان از پزشكان متخصص اطفال در شهر ايﻼم پس از روزها درگيري با ويروس
كرونا جانباخت.
*روز آدينه  ٣٠آبان ،مريم رضايي نسب كارشناس بيهوشي شهر استهبان در استان فارس ،در اقر ابتﻼ به كرونا جانباخت.
حضور پﺮﺳتﺎران »بﺎردار« در بخش كﺮونﺎييهﺎ؛ خﻸ قﺎنوني يﺎ ﺗخلف؟
جﺎنبﺎختن پﺮﺳتﺎر ﺷيﺮازي و ﻓﺮزند ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اش بﺮ اثﺮ كﺮونﺎ
در شرايط بحراني كرونايي و با توجه به اينكه وزارت بهداشت اعﻼم
كرده بود كه نبايد از پرستاران باردار و داراي بيماري زمينه اي در
قسمتهاي كرونايي استفاده شود ،اما همچنان در برخي از بيمارستانها
اين اتفاق رخ مي دهد.
روز شنبه  ٢٤آبان ،اعﻼم شد كه مريم رحيمي ،پرستار  ٢٧ساله
شيرازي كه با وجود حامله بودن در بخش كرونايي بيمارستان رجايي
شيراز با قرارداد شركتي مشغول كار بود ،بر اثر كرونا جان باخت.
»مريم رحيمي« پنجمين پرستاري است كه در استان فارس بر اثر
كرونا ،جان خود را از دست داد و به مقام شهادت رسيد.
متاسفانه نوزاد  ٢٧هفته اي مريم رحيمي نيز بعد از فوت مادرش در
تحت سزارين اورژانس به صورت نارس به دنيا آمد و بﻼفاصله
درگذشت.
وزارت بهداشت و مسئوﻻن بيمارستان رجائي شيراز بگويند چرا بايد براي مادر شش ماهه باردار در بحران كرونا و در
محيط پرخطر بيمارستان شيفت چيده شود ؟ مگر مادران باردار طبق پروتكلهاي وزارتي جزو گروه پرخطر نيستند؟
جانفشاني و همت مدافعان سﻼمت در مقابله با كرونا در ايران و جهان تصوير زيبايي از مسئوليت پذيري حتي در بدترين
شرايط را رقم زده است به طوري كه بسياري از مدافعان سﻼمت با هر شرايطي در كنار مردم بودند و در اين ميان
پرستاران دوشادوش پزشكان در راه مقابله با كرونا تﻼش كردند و با تمام كم لطفيها دست از رشادت نكشيدند.
)در تهيه اين مجموعه از اين منابع استفاده شده است :بهداشت نيوز ،رُكنا ،بُرنا ،سﻼمت نيوز ،آنا ،ايلنا ،ايرنا ،مهر ،سﻼم
نيوز ،خبر هرمزگان و راك نيوز(
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رويدادهاي هنري آبان ٩٩

فتح اﷲ كيائيها

رويدادهاي هنري اين ماه را با كتاب آغاز مي كنيم ،كتاب كتاب كتاب و بازهم كتاب يار هميشگي انسان ،رفيقي رو راست
و بي شيله پيله .وسيله اي براي آگاهي و دليلي براي شكنجه و زندان و حتي اعدام .اين هنر جادويي بشري از دير باز تا
كنون خواب را از چشم ستمگران پرانده و روز و شب آنان را پر اضطراب و رعب آور كرده است .يك مشت كاغذ سفيد كه
در يد قدرت انسان متفكر به مثابه بزرگترين سﻼح در مقابله با ظلم و جور استبداد» ،از هر نوعش :مذهبي ،عقيدتي و يا
سياسي «،درآمده و در طول تاريﺦ تمدن بشري و اگر چه بارها در آتش جهل جنايتكاران سوخته  ،اما هميشه سربلند و
سرافراز در مصاف با تاريكي  ،چراغي روشن و راهنما  ،فرا راه بشر بوده ،هست و خواهد بود.
در اين روزهاي تاريك وسياهي كه سپاه جهل و خرافه و جنايت اسﻼمي بر مردم دردمند ايران مستولي كرده ،بﻪ
عزيزانتﺎن كتﺎب ﻫديﻪ دﻫيد و نﮕﺬاريد ديو ﺗﺎريكي و ﺳيﺎﻫي بﺮ ذﻫن و زبﺎن ﻓﺮزندان و عزيزانتﺎن ﻣستولي ﺷود.
به اميد روزي كه كتاب فروشيها و كتابخانه ها پر رونق ترين مكانهاي ايران شوند .گرماي حضورتان را از كتابفروشيها و
كتابخانه ها دريغ نكنيد .اگر چه مي دانم دست تنگيد ،اما بازهم مي دانم كه تنور قلبتان گرم است.
كتﺎب
گلزار ﺷقﺎيق ﻫﺎ
نﺎگﻔتﻪ ﻫﺎي زنﺎنِ ﻣبﺎرز كﺮدﺳتﺎنِ ايﺮان
گلزار شقايقها نام كتابي است در  ٣٧٤صفحه كه نشر نقطه منتشر كرده است  .اين
كتاب كه توسط گلرخ قبادي نوشته شده ،روايتي است تاريخي كه نه تنها از دريچه
زندگي شخصيِ زنِ كُرد ،بلكه از دريچه اجتماعي و سياسي ،به بازخواني رنج و چالش
روزانه آنان مي پردازد و عامليت ،مقاومتِ راديكال و تأثيرگذاري آنها 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 شقايقها چهره هاي سياه و سفيد از زندانيان سياسي زن و مادران
مبارز ارائه نمي دهد.
براي تهيه اين كتاب كه قيمت آن در اروپا  ١٥يورو و در امريكا  ١٨دﻻر است مي توانيد به تارنماي زير مراجعه كنيد.
https://www.noghteh.org/product/golzar_shagayegh
ﺷكﻨجﻪ ي ﺳﻔيد
مجموعه گفت و گويي از نرگس محمدي با شماري از فعاﻻن سياسي در زندان با نام »شكنجه ي سفيد« توسط نشر باران
در سوئد منتشر شده است .اين فعال حقوق بشر كه در زندان زنجان به سر مي بُرد ،در كتاب »شكنجه ي سفيد« با ١٢
زن زنداني سياسي گفت و گو كرده است.
موضوع محوري اين گفت و گوها وضعيت سلول انفرادي در زندانهاي ايران به عنوان يكي از مصاديق بارز شكنجه است.
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تاكيد بر »شكنجه ي سفيد« با سه خاطره از خود نرگس محمدي در زندانهاي
حكومت اسﻼمي آغاز مي شود و با گفت و گو با نيگارا افشارزاده ،آتنا دائمي ،زهرا
ذهتابچي ،نازنين زاغري ،مهوش شهرياري ،هنگامه شهيدي ،ريحانه طباطبايي ،سيما
كياني ،فاطمه محمدي ،صديقه مرادي ،نازيﻼ نوري و شكوفه يداللهي ادامه مي يابد.
اين دوازده زنداني سياسي ،از طيفهاي مختلف فكري و عقيدتي هستند؛ از فعاﻻن
حقوق مدني ،بهاييان ،دراويش ،كودكان و نوكيشان مسيحي و همچنين فعاﻻن
اصﻼحطلب گرفته ،تا جامعه شناس و فرزند يكي از جانباختگان سياسي دهه  ٦٠و
همچنين فعال حقوق بشر كه در دهه  ٦٠مدتها حبس و شكنجه را تاب آورده است.
كتاب »شكنجه ي سفيد« با مقدمه كوتاه شيرين عبادي ،حقوقدان و برنده جايزه صلح
نوبل آغاز ميشود .او در اين يادداشت تاكيد كرده است كه علي رغم تمام زنجيرهايي
كه به دست و پاي نرگس محمدي زده اند» ،هنوز مانند شير ميغرد و به همين دليل
حكومت سعي دارد تا او را بشكند«
نرگس محمدي )زاده  ١٣٥١در شهر زنجان( ،فعال حقوق بشر ،روزنامه نگار ،عضو شوراي عالي سياستگذاري ادوار تحكيم
وحدت ،و نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر است.
او بارها بازداشت شده و در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي با اتهاماتي چون »فعاليت تبليغي عليه نظام« ،تشكيل
كمپين »لغو گام به گام اعدام« ،و »اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور« به  ١٦سال زندان محكوم شده
كه ده سال آن قابل اجراست .او در دوره ي محكوميت خود در زندان اوين تهران بود كه بعد از اعتراض به كشتار معترضان
در آبان  ١٣٩٨به زندان زنجان تبعيد شد و در شامگاه چهارشنبه  ١٦مهر  ١٣٩٩از زندان زنجان آزاد شد.
كﺮونﺎ و جﺎيزه اي كﻪ بﺮنده اش گﻤﻨﺎم
ﻣﺎند
اين روزها فرانسه به خاطر كرونا دوباره در
تعطيلي نسبتاً كامل است و هيات داوران
گنكور هم كه قرار بود برندگان سال
جايزه گنكور را اعﻼم كند ،در واكنش به
اعتراض كتابفروشيها و به عنوان نشانه اي
از همبستگي با آنها و نيز براي ممانعت از
اين كه همه سود سفارش كتابها به جيب
آمازون و امثالهم سرازير شود ،اعﻼم
برندگان را به تعويق انداخت.
در ايام كرونا اين انتقاد در فرانسه مطرح بوده است كه در حالي كه مغازه هاي فروش شراب و مصالح ساختماني از مقررات
كرونايي مستنثي شده و به كار خود كم و بيش ادامه مي دهند ،چرا در مورد كاﻻهاي فرهنگي و از جمله كار كتابفروشيها
چنين استثنايي وجود ندارد و آنها مشمول توقف فعاليت شده اند.
اعتراضها به فقدان اين استثنا در موج اول كرونا و تعطيل كليه فعاليتها در فرانسه هم بسيار شديد بود .گرچه امانوئل
مكرون ،رئيسجمهور فرانسه مردم را به خواندن كتاب فراخواند ولي به لحاظ عملي دولت به اعتراضها واكنشي به نشان
نداد و تنها تصميم گرفت كه كتابفروشيهاي مستقر در سوپرماركتها كه معموﻻً به شركتهاي زنجيره اي تعلق دارند را نيز
تعطيل كند تا تبعيضي عليه كتابفروشيهاي كوچك و غيرزنجيره اي ايجاد نشود.
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ﻣﺤﻤد رضﺎ بﺎطبي بﺮنده جﺎيزه ي ادبي و ﺗﺎريخي ﻣﺤﻤود اﻓشﺎر
به تازگي بيست و هفتمين »جايزة ادبي و تاريخي دكتر محمود افشار«
به محمدرضا باطني ،استاد پيشين دانشگاه ،زبان شناس ،فرهنگ
نويس و مترجم هشتاد و شش ساله ايراني اهدا شده است .قرار بود
مراسم اهداي اين جايزه در باغ موقوفات محمود افشار برگزار شود ،اما
به علت شيوع ويروس كرونا و تعطيلي عمومي به زمان ديگري موكول
شده است.
پيشتر كساني چون منوچهر ستوده ،عبدالحسين زرينكوب ،بدرالزمان
قريب ،فريدون مشيري و هوشنگ ابتهاج و همچنين اديبان خارجي
نظير برت فراگنر ،آنجلو پيهمونتسه و ژيلبر ﻻزار برنده جايزه افشار
شدهاند .آنان همراه با اين جايزه ،قاليچه اي ابريشمي اثر هنرمندان
نائيني را نيز كه نام خودشان بر روي قاليچه نقش بسته ،دريافت كرده اند.
جلد دوم »اوليﺲ جيﻤز جويﺲ« بﻪ ﻓﺎرﺳي
نشر »نوگام« جلد دوم ترجمه فارسي رمان يولسيز )اوليس( جيمزجويس را
منتشر كرد .نسخه الكتريكي رايگان اين اثر بي بديل شش ماه پس از نسخه
چاپي در اختيار خوانندگان داخل كشور قرار مي گيرد .
در وبسايت نشر »نوگام« ضمن راهنمايي خريد جلد دوم رمان يولسيز جيمز
جويس به فارسي كه ترجمه آن را اكرم پدرام نيا انجام داده ،توضيح نسبتاً
جامعي در باره اين اثر بي بديل آمده است.
ناشر ابتدا چكيده داستان را در يك جمله مي نويسد :يك روز ) ١٦ژوئن  (١٩٠٤از زندگي مردي سي و هشت ساله ،كارگر
آگهيهاي روزنامه ها ،يهودي تغييرمذهب داده و زن بي وفا و درمانده اش ،جواني بيست و دوساله و افسرده ،رهايي يافته از
مذهب كاتوليك كه دلش مي خواهد او را نويسنده اي برجسته و سرشناس بدانند ،گرچه جز مشتي مطالب عجيب چيزي
ننوشته است.
ناشردر ادامه به ويژگيهايي مي پردازد كه يولسيز را به يكي از بي بديل ترين رمانهاي جهان تبديل كرده است :شخصيت
پردازي منحصر به فرد ،بازيهاي زباني ،شيوه نگارش نو و ويژه ،تكنيك جريان سيال ذهن و تك گويي دروني ،تغيير مداوم
زمان و مكان .در ادامه اين معرفي تاكيد مي شود كه رمان يولسيز داراي ارجاعهاي بيشمار و اشاره هاي پنهان و عبارتها و
جمله هاي بغرنج است .به همين دليل ترجمه فارسي پر است از توضيحات و پانوشتهايي كه بتواند خواننده را با منظور
خالق اثر آشنا كند.
جيمز جويس خود در اين باره مي گويد» :آنقدر معما و راز در آن نهاده ام كه استادان ناچار باشند قرنها در مورد منظورم
بحث كنند ،و اين تنها راه تامين جاودانگي است«.
ﺳيﻨﻤﺎ
»ﻣجيد ﻣجيدي« بﺎ »خورﺷيد« راﻫي اﺳكﺎر ﻣي ﺷود
هيات معرفي نماينده سينماي ايران به مراسم اسكار" ،خورشيد" به
كارگرداني مجيد مجيدي را به عنوان نماينده سينماي ايران براي
معرفي به آكادمي اسكار  ٢٠٢١انتخاب كرد.
رائد فريدزاده دبير و سخنگوي هيأت معرفي فيلم ايراني به اسكار گفت:
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كار اين هيأت با توجه به تغيير قوانين اسكار بهترين فيلم خارجي زبان و تغيير مهلت زماني شركت در اين دوره به دليل
شيوع ويروس كوويد  ١٩با بررسي  ٩٠فيلم اكران شده ايراني آغاز شد و سپس اعضاي هيات انتخاب به يك فهرست
متشكل از  ١٢فيلم رسيدند.
به گفته فريدزاده ،در ادامه هيات معرفي نماينده سينماي ايران به مراسم اسكار پس از رأيگيري و تجميع نظرات ،از ميان
 ٣فيلم "خورشيد" ساخته مجيد مجيدي" ،درخت گردو" ساخته محمدحسين مهدويان و "يلدا" ساخته مسعود بخشي،
فيلم «خورشيد« به كارگرداني مجيد مجيدي به عنوان گزينه نهايي انتخاب شد.
"خورشيد" در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر ،عنوان بهترين فيلم را از آن خود كرد.
اين فيلم همچنين در جشنواره كن ،جايزه بهترين بازيگر نوظهور را براي روح اﷲ زماني ،بازيگر نوجوان اين فيلم به ارمغان
آورد.
بﻨكسي »ﺗﺤﺖ ﺗعقيب« بﺮ پﺮده ي ﺳيﻨﻤﺎ جلوه گﺮ ﻣي ﺷود
دو فيلمساز فرانسوي ،سيموس هالي و اورليا
روويه ،به سراغ يكي از جنجالي ترين سوژه هاي
هنر قرن بيست و يكم رفته اند و فيلمي درباره
بنكسي ساخته اند» :بنكسي؛ تحت تعقيب« به
تازگي در چهارمين دوره جشنواره الگونا )الجونه(
در مصر به نمايش درآمد.
بنكسي كه به يكي از  ١٠چهره معروف بازار هنر
در جهان بدل شده ،باﻷخره كيست .از همان
ابتداي فيلم تأكيد مي شود كه شايد تا به حال
هيچ كس با اين اندازه شهرت جهاني وجود نداشته كه ناشناس مانده باشد .همين نقطه آغاز شكل گيري پديده اي است به
نام بنكسي كه با راز و رمز زيادي آميخته و همين شهرت جهاني اش را شكل مي دهد.
در واقع تمام موفقيت او از همين هوشمندي اوليه اش در پنهانكاري هويتش نشئت گرفته كه تا به امروز ادامه يافته و در
صورت آشكار شدن هويتش ،به نظر ميرسد پايان كار او رقم مي خورد .البته در طول فيلم برخي از ستايشگران او اغراق
مي كنند و معتقدند كه اگر در قرن بيستم پيكاسو را داشتيم ،حاﻻ در قرن بيست و يكم بنكسي را داريم.
ظاهراً تﻼش فيلمسازان در جهت پرده برداري از رازهاي يك اسطوره است ،اما در نهايت رازي گشوده نمي شود .فيلم
تئوريهاي معروف درباره هويت اصلي بنكسي -رابين گانينگهام ،رابرت دل ناجا و جيمي هولت -را دنبال مي كند و با
روزنامهنگاراني كه به اين نتايج رسيده اند گفت و گو ميكند ،اما جمله اي از برنامه ريز پيشين او شايد همه چيز را هويدا
مي كند؛ اين كه چه طور آنها خودشان خبر جعلي درست مي كردند و هر يك از اين اخبار هم مي تواند جعلي باشد و در
خدمت جنجال و هياهوي بيشتر.
اما كسي در پايان حرفي را مي زند كه خﻼصه ٔ◌ جهان بنكسي است» :به نفع همه است كه هويت او پنهان بماند«.
»ريﺤﺎنﻪ پﺎرﺳﺎ« بﺎزيﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻓشﺎر
ريحانه پارسا ،بازيگر جوان سينما ،تئاتر و تلويزيون ايران و از چهره هاي خبرساز دو سال اخير صنعت سرگرمي در گفت و
گويي با راديو فردا ابعاد تازه اي از اتفاقات رخ داده براي او طي دو سال اخير را بيان كرد و از جمله گفت در تركيه تحت
فشار قرار گرفته و تهديدهايي درباره احتمال بازداشت دريافت كرده است.
او كه چند روزي است از ايران خارج شده است از جمله گفت؛ به نهادهاي امنيتي احضار شده و همچنين پرونده قضايي
برايش در دادسراي فرهنگ و رسانه تشكيل شده بود.
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به گفته خانم پارسا ،يك تهيه كننده سينما با استفاده از ارتباطاتش با نهادهاي امنيتي و قضايي به او فشار آورده و
خواستار ارتباط با او شده بود .او ميگويد فشارها حتي
در زمان حضور او در تركيه هم ادامه پيدا كرده و
تهديدهايي مبني بر احتمال دستگيري و بازگرداندن
به ايران دريافت كرده است.
ريحانه پارسا با بازي در سريال »پدر« به كارگرداني
بهرنگ توفيقي و نويسندگي حامد عنقا به شهرت
رسيد و بعد با انتشار تصاويري از خود در شبكه هاي
اجتماعي نگاهها را معطوف به خود كرد .او در اين
تصاوير ،پوششي برخﻼف پوشش رسمي مورد پذيرش
نهادهاي حكومتي ايران داشت.
ريحانه پارسا ميگويد كه پس از انتشار اين تصاوير به نهادهاي امنيتي احضار شده و آنجا با برخوردهاي رواني و فيزيكي رو
به رو شده بود .او مي گويد در جريان اين احضار متوجه شده بود كه تلفنش شنود شده است.
او همچنين گفت كه به اتهام جريحه دار كردن عفت عمومي به يك سال زندان و  ٨٤شﻼق محكوم شده بود .او مي گويد
آن تهيهكننده سينما اين حكم را به پرداخت جريمه نقدي تغيير داده بود.
صحبتهاي ريحانه پارسا مي تواند ابعاد تازه اي از ارتباط برخي تهيه كنندگان سينماي ايران با نهادهاي امنيتي و قضايي را
نشان دهد .در سالهاي اخير تعدادي از سينماگران نسبت به نفوذ نهادهاي امنيتي و قضايي در بخش توليد فيلم هشدار
داده و گفته بودند تعداد زيادي از افراد فعال در نهادهاي نظامي ،قضايي و امنيتي به عنوان تهيه كننده وارد سينما شده
اند.
پيشتر در دوره پيشين جشنواره فيلم فجر هم كه تعدادي از سينماگران ايراني خواستار تحريم جشنواره فيلم فجر شده
بود ،تهيه كنندگان تمام فيلمهاي حاضر در جشنواره حاضر به خارج كردن فيلمهاي شان از جشنواره نشدند.
خبﺮﻫﺎي كوﺗﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕي و ﻫﻨﺮي

 ٧٥ﺳﺎلﮕي يونسكو
سازمان يونسكو در سال  ٢٠٢٠هفتاد و پنجمين سالگرد بنيانگذاري خود را جشن ميگيرد .يكي از دستاوردهاي مهم اين
سازمان فهرست ميراث جهاني بشر است كه در حال حاضر بيش از هزار مكان در  ١٧٠كشور را شامل مي شود.
نﺎم ﺷجﺮيﺎن زيﻨﺖ بخش يك خيﺎبﺎن
يك عضو شوراي شهر تهران گفت كه اين شورا مصوبه خود براي نامگذاري خياباني در تهران به نام محمدرضا شجريان را
اعﻼم كرده است .به گفته او ،اين اقدام بايد دو سال پيش انجام
مي شد .به گفته او؛ مصوبه پيشين اين شورا در خصوص
نامگذاري خياباني به نام محمدرضا شجريان به مرحله اجرا رسيده
است.
او اضافه كرد كه ،شهردار تهران باﻻخره "پس از پيگيريهاي
چندباره اعضاي شوراي شهر و نيز مطالبه مردم" مصوبه شواري
شهر را براي اجرا ابﻼغ كرده است.
قرار است به زودي خيابان فﻼمك به نام شجريان ،استاد موسيقي و آواز ايراني ثبت شود.
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ﺗﻨديﺲ ﺷجﺮيﺎن را بﺮدند و ﺳﺎزنده اش را ﺗهديد كﺮدند
احمد نبي زاده مجسمه ساز عكاس و نقاش كه خالق مجسمه
محمدرضا شجريان در پارك ملت شهر مشهد است ،در صفحه
شخصي خود در اينستاگرام در اين مورد توصيح داد .به نوشته آقاي
نبيزاده حدود ده روز پيش او با مراجعه به مديريت پارك ملت مشهد
درخواست ساخت يك نمونه مجسمه ساده را از موضوعات ساده بر
روي تنه درختان خشك شده اين پارك داده بود.
اين مجسمه ساز و عكاس مي گويد ،با توجه به اختﻼف نظرش با
مسووﻻن پارك ،شخصا شروع به ساخت مجسمه محمدرضا شجريان
مي كند و درنهايت مجسمه ساخته شده از محمدرضا شجريان مورد رضايت مديريت پارك قرار مي گيرد و به خالق اثر
قول داده مي شود كه نور و حفاظ براي نگهداري از اين اثر تهيه شود.
آقاي نبي زاده در ادامه توضيح داده است» :اما روز دهم كه براي كار رفتم با اين صحنه خالي مواجه شدم .سريعا من را به
دفتر مدير بردند و با وعده و تهديد گفتند كه پستي نگذارم و من هم شرط گذاشتم كه هر آن چه از مجسمه شجريان
مانده را به من برگردانند .اما من و شما مي دانيم كه قول مديران ما به كجا ختم مي شود .من هم نه پولي گرفتم و نه
خواهم گرفت زيرا هنر فروشي نيست«.
ﻣوﺳيقي

عزم زنﺎنﻪ ،كﻨسﺮت زنﺎنﻪ
خواستن و توانستن؛ يك تﻼش چند ماهه با
كمترين امكانات مالي و تداركاتي .اكتفا به سي
نوازنده به جاي هفتاد نفر و بازماندن از صحنه
در پي كرونا .حاصل امر كليپي شد در كارنامه
هنرمندان .پاي صحبت رهبر اركستر "سرزمين
مادري".
زهت اميري از پاييز  ٩٨عزمش را جزم كرده
بود تا اركستر سرزمين مادري را پس از سه
سال ،احيا كند و اين بار با نوازندگان زن .او
براي اجرا نيز بالت سمفوني "مينياتورهاي
ايراني" اثر امين اﷲ حسين را برگزيد كه راوي آن يك زن است :شهرزاد قصه گو...
تنها رهبر اركستر زن در ايران در توضيح اين تﻼش گفت» :در كشور من فشار زيادي روي زنها هست .آنها از خيلي جهات
تﻼش برابر مي كنند اما برداشت برابر ندارند«.
اما برنامه اركستر كه اجراي  ١٩سوييت سمفوني در تاﻻر وحدت تهران بود ،با شيوع كرونا مصادف شد .نزهت اميري از فراز
و نشيبهاي كنسرت مجازي ،ضبط استوديويي و توليد يك كليپ روايت مي كند .روايتي از پشتكار و پافشاري كه پويشي
هنري و انساني در ستايش از كادر درماني را رقم زد.
)در تهيه اين مجموعه از تارنماهاي :جنگ خبر ،راديو فردا ،ايلنا ،ايسنا ،دويچه وله ،صداي آمريكا و اينديپندنت فارسي،
بهره برده ام(.
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زنان در مسير رهايی )آبان (٩٩
اسد طاهري

ريﺎﺳﺖ جﻤهوري زنﺎن؛ بﺎزي ﺗكﺮاري آقﺎي ﺳخﻨﮕو!
 ٧ماه مانده به انتخابات  ،١٤٠٠سخنگوي شوراي نگهبان گفت؛ شايد مساله رياست جمهوري زنان در آينده حل شود .اين
دست از نظرات در آستانه انتخابات رياست جمهوري در سالهاي  ٩٢ ،٨٨و  ٩٦هم بيان شده است.
عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان در گفت و گويي تاكيد كرده كه ممكن است مساله انتخاب زنان براي
رياستجمهوري در دوره هاي آينده حل شود .او گفت» :مثالي كه بيان مي كنم بحث خانم دستجردي در دولت احمدي
نژاد است .تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در آن دوره با همه مباحث حل شد .مشكﻼتي
وجود داشت و در نهايت پذيرفته شد .اﻻن نمي توانيد در بحث وزارت زنان به عقب برگرديد و بگوييد خانمها نمي توانند
وزير شوند .در انتخابات رياستجمهوري هم حضور بانوان به عنوان نامزد رياستجمهوري در ادوار آينده ممكن است حل
شود ،با حل مباحث فقهي ،با حل مسائل فرهنگي و «...
در حالي كه عمر بازي بين بد و بدتر به پايان رسيده ،اين اظهار نظرها وعده سر خرمن به زناني است كه در ﻻيه باﻻيي
قدرت براي حفظ نظام تﻼش مي كنند.
اﻓزايش چشﻤﮕيﺮ كودك ﻫﻤسﺮي در ﺷﻤﺎل غﺮب كشور
طﻼق ثبت شده براي سال  ٩٧در استان آذربايجان شرقي ٩ ،هزار و
 ٨١٤نفر بوده كه از اين تعداد  ١٣٤٣نفر ) ١٤درصد( دختران زير
 ١٨سال بودند.
در نتيجه فقر فزاينده تحت مديريت دولتمردان فاسد كه زحمتكشان
را غارت مي كنند و فرزندان خود را به كانادا ،آمريكا و انگستان مي
فرستند ،در نتيجه بيكفايتي كارگزاراني كه مردم كشور را به نيستي
و تباهي كشانده است ،برخي از خانواده ها اولين فكري كه به ذهن
شان ميرسد راندن كودك از خانه براي ازدواج و يا كار است .كودكان كار و دختراني كه در دوران كودكي همچون كاﻻ
تحت عنوان ازدواج و به بهايي اندك به فروش مي رسند ،محصول فقر اقتصادي خانواده هاي شان هستند ،كرچه به ميزان
اندكي فقر فرهنگي هم در اين زمينه موثر است.
زنﺎن و ويﺮوس كﺮونﺎ
اينكه آمار مرگ زنان در اثر كرونا كمتر است ،اطﻼعات درستي
نيست .احتمال مرگ زنان و مردان در رده هاي سني گوناگون،
فرق مي كند .فراموش نكنيم كه زنان در خدمات درمان و
سﻼمت ،در ايجاد امنيت سﻼمت براي اعضاي خانواده و
نگهداري از كودكان و سالمندان در صف نخست ريسك ابتﻼ به
كرونا هستند.
از موضوعات مهم ديگر در موضوع رابطه جنسيت و كرونا
ميتوان به مديريت خوب رهبران زن جهان در اين مورد اشاره كرد.
سازمان جهاني زنان اعﻼم كرد كه اپيدمي كرونا ،شكاف تبعيض جنسيتي و فقر جنسيتي شده در جهان را عميق تر كرده
است .بخش زيادي از اين مجموعه زنان شامل كشاورزان و كارگران زن بازمانده از كار است و همين طور دختر بچه ها و
نوجوانان دختر بازمانده از تحصيل به خاطر فقر و مشكﻼت اقتصادي خانواده ها و البته زنان بومي كه به خاطر مشكﻼت
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اپيدمي جهاني و تغيير برنامه ريزي و اولويت بندي برخي از كشورها از برنامه هاي حمايتي توسعه و توانمندسازي باز
ماندند.
ﺷﻨبﻪ ﻫﺎي اعتﺮاضي زنﺎن در بﻼروس اداﻣﻪ دارد
زنان در بﻼروس در آخرين تظاهرات خود در ماه آبان،
خطاب به لوكاشنكو اعﻼم كردند» :زنده باد بﻼروس را از
پنجره نگاه كن و نه از تلويريون«.
اين تظاهرات كه با حضور گسترده زنان و دختران دانشجو
شكل گرفت ،باز هم با ورود ماموران ضد شورش و برهم زدن
تجمع اعتراضي همراه شد .لوكاشنكو كه پيرامون اعمال
سركوب بيشتر معترضان در گذشته از صدور فرمانِ استفاده
از »گلوله هاي واقعي« بهجاي گلوله هاي پﻼستيكي خبر
داده بود ،حكم بازداشت »سوتﻼنا تي خانوفسكايا« رقيب
انتخابيِ خود كه در ليتواني پناهنده شده را نيز صادر كرده است.
اﺳيدپﺎﺷي در صدرا ،قﺮبﺎني ،ﻫﻤسﺮ ﻣوقﺖ ﻣﺮدي  ٥٠ﺳﺎلﻪ اﺳﺖ
روز سهشنبه  ٢٩مهر ،معاون اجتماعي سركرده انتظامي استان فارس از
اسيدپاشي فردي به سمت همسر خود و فرزند وي در شهر جديد صدرا
خبر داد .بر اساس گزارش پليس ،مردي حدود  ٥٠ساله به درب منزل
همسر موقت خود مراجعه كرد و به دليل اختﻼفات خانوادگي با او درگير
شد و سپس به روي اين زن و پسر  ٢٠ساله اش اسيد پاشيد.
از طرف زمام داران كشور نه تنها تﻼشي براي مقابله با خشونت عليه زنان
و از آن جمله اسيد پاشي به آنان ،صورت نمي گيرد ،بلكه شاهديم كه
آمار خشونت و اسيد پاشي به زنان رو به افزايش است .البته غير از اين هم نمي تواند باشد .طبيعي است در شرايطي كه
ناامن ساختن جامعه براي زنان ،با وقاحت تمام از طرف ائمه جماعت مطرح مي گردد ،چنين اتفاقاتي با پشت گرمي
مذهبي،حكومتي و قانوني هر روز بيشتر صورت گيرد.
ﻣعﺎيﻨﻪ زنﺎنﻪ اجبﺎري در ﻓﺮدوگﺎه قطﺮ؛ چﻨد ﻣسئول ﺗﺤﺖ پيﮕﺮد قﺎنوني قﺮار گﺮﻓتﻨد
قطر از برمﻼ شدن ماجراي انجام معاينات اجباري زنانه در فردوگاه دوحه خبر
داد و اعﻼم كرد كه چند فرد مسئول در اين ارتباط تحت پيگرد قانوني قرار
گرفته اند.
دولت قطر با انتشار بيانيه اي اقدامات انجام شده در اين خصوص را »تخلف
آشكار و غيرقانوني« خواند و تاكيد كرد كه مسئوﻻن مربوطه به محاكم قضايي
معرفي شده اند.
اين اقدام در پي دستور مسئوﻻن فردوگاه دوحه براي تﻼش جهت يافتن مادر نوزادي كه روز دوم اكتبر در سرويسهاي
بهداشتي اين فرودگاه پيدا شده بود صورت گرفته است.
بنا به گزارشي از اين ماجرا كه رسانه ها جزييات آنرا منتشر كردند مسافران زن در  ١٠پرواز خروجي از فرودگاه دوحه
تحت آزمايشهاي اجباري قرار گرفتند.
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جﻨبش زنﺎن لهستﺎن عليﻪ قﺎنون ﺳقط جﻨين
صدور حكم ممنوعيت سقط جنين در موارد بيماري
مادرزادي از سوي دادگاه عالي لهستان ،هزاران زن را به
خيابانهاي شهرهاي اين كشور كشاند.
فعاﻻن لهستاني در اعتراض به قانون منع سقط جنين در
مقابل دادگاه قانون اساسي تجمع كردند .در اين تظاهرات
آنها لباسهايي به تن دارند كه يادآور لباسهاي قهرمانان
سريال تلويزيوني ""The Handmaid's Tale
)سرگذشت نديمه( بر اساس رمان مارگارت اتوود است.
جنبش زنان لهستان مصمم است ،با اعتصاب سراسري حزب حاكم را به تغيير قانون سقط جنين وادارد.
فعاﻻن جنبش زنان لهستان با ايجاد كمپيني زير عننوان "اعتصاب زنان لهستاني" به مبارزه عليه قانون جديد سقط جنين
در اين كشور ادامه دادند.
زنﺎن ﻓﺎرغ التﺤصيل بﺎزﻣﺎندگﺎن بﺎزار كﺎر
پيش گرفتن زنان از مردان در كنكور سراسري از مردان
نشان دهنده تمايل به تحصيل آنان براي تحصيل ،ورود به
بازار كار ،خروج از خانواده ،به تاخير انداختن ازدواج است .با
وجود پيشتازي زنان در تحصيﻼت عالي ،سهم آنان در بازار
كار ايران پايين بوده و زنان بيشتر درمشاغل غيررسمي و
دستمزدهاي پايين تر مشغول به كارند.
ابراهيم خدايي رييس سازمان سنجش آموزش كشور اعﻼم
كرد؛ از مجموع  ١٨٩هزار و  ٩٤٨نفر پذيرفته شدگان رشته هاي آزمون كنكور سراسري سال  ١٣٩٩تعداد  ١٠١هزار و
 ٩١٢يعني  ٥٣,٦درصد زنان و  ٨٨هزار و  ٣٦نفر يعني  ٤٦,٤درصد مردان بوده اند.
داده هاي مركز آمار نشان مي دهد ،در تابستان امسال سهم جمعيت بيكارفارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران
٤٠درصد بوده و اين سهم در بين زنان نسبت به مردان به مراتب باﻻتر است .طبق همين آمار حدود ٦٨درصد از جمعيت
بيكاران فارغ التحصيل آموزش عالي را زنان تشكيل مي دهند.
ﺳﺮنوﺷﺖ رﺷتﻪ ﻫﺎي ﺗك جﻨسيتي
بيش از نيمي از شركت كنندگان كنكور سال  ٩٩دختر بودند .اما اين
برتري ،هم بر رشته هاي تك جنسيتي اثري نگذاشته است .اگرچه
مسئوﻻن سازمان سنجش معتقدند هيچ محدوديتي براي حضور دختران
به دانشگاهها وجود ندارد ،اما سوال اين است در جامعه اي كه هنوز
جنسيت روي حضور در دانشگاه اثرگذار است ،چگونه ميتوان حرف از
رئيسجمهور زن زد؟
ﺗبعيض ﺳﺎزﻣﺎنيﺎﻓتﻪ عليﻪ زنﺎن در كﻨكور
اعﻼم نتايج كنكور سراسري سال  ١٣٩٩بار ديگر باعث افشا و رسوايي جمهوري اسﻼمي در سازماندهي تبعيض و نابرابري
جنسيتي درساختار آموزشي جامعه شد .حكومت آپارتايد جنسيتي با تحميل طرح سهميه بندي جنسيتي نفرات قبولي
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كنكور در ميزاني بزرگتر از سالهاي قبل ،بار ديگر سبب شد كه هزاران هزار دانش آموز زن كه نمره علمي ﻻزم براي قبولي
در رشته ها را داشتند ،تنها به دليل جنسيت شان ،يا از ورود به دانشگاه و يا از رشته دلخواه خود بازماندند.
احمد توكلي نماينده پيشين مجلس در مصاحبه خود وقيحانه سهميه بندي جنسيتي را چنين توجيه مي كند» :اگر قرار
باشد تركيب جمعيتي دانشگاهها طوري باشد كه در زماني زنان تحصيلكرده اي داشته باشيم كه خواستگاراني تحصيل
نكرده داشته باشند مشكﻼتي به وجود خواهد آمد كه كيان خانواده را تهديد مي كند.
"كﺎروان ﺳبز" زنﺎن در آرژانتين در اعتﺮاض بﻪ قﺎنون "ﻣﻤﻨوعيﺖ ﺳقط جﻨين"
در ادامه اعتراضات گسترده زنان عليه
ممنوعيت سقط جنين ،زنان آرژانتين نيز
با سازماندهي صفوف دهها هزار نفره اي
كه "كاروان سبز" خوانده اند ،عليه نقض
آشكار چنين حق انساني شان به خيابانها
آمده و خواستار دستيابي به حق سقط
جنين قانوني ،امن و رايگان شدند.
همه افراد جامعه بايد يك زندگي مرفه
داشته باشند تا مجبور نباشند جنين خود
را به دليل فشارهاي اقتصادي و ....از بين
ببرند و قطعا اين وظيفه دولتهاست .
اگر زني به هر دليلي تصميم به كورتاژ مي گيرد ،بايد از طرف دولت از لحاظ بهداشتي ،پزشكي و روانشناسي مورد حمايت
قرار گيرد و نيزحرمت انساني او مراعات شود كه سﻼمتي جسمي و روحي وي و بالطبع سﻼمتي جامعه به مخاطره نيافتد،
كه قطعا دادن اين امكانات به زنان نيز بر عهده دولتهاست .بنابراين سقط جنين بايد آزاد باشد.
اعتراضات سراسري و راديكال جهاني سقط جنين يا نگهداري از آن يكي از حقوق مسلم انساني زنان است كه بتوانند
آزادانه در مورد آن تصميم بگيرند.
قوانين رژيﻢ وﻻيﺖ ﻓقيﻪ و حﻤﺎيﺖ از ﻣتجﺎوز
دفاع و حمايت از متجاوز در ذات قوانين جمهوري اسﻼمي نهفته است كه ريشه در قوانين مردساﻻر و ضد زن حكومت
اسﻼمي دارد و درپديده خشونت و تجاوز نه تنها از زنان قرباني تجاوز حمايت
نمي كند بلكه حامي متجاوزان نيز مي گردد و البته تحت همين مناسبات
ضدانساني مجازات اعدام را به عنوان راه حل بازدارنده در قوانين و مشخص
مقوله تجاوز گنجانده است .اما اعدام كه اساسا پديده اي ضدانساني است
قطعا راهكار مناسب و بازدارنده در جامعه نيست و تنها راه حل اساسي
سرنگوني رژيم بعنوان عامل اصلي توليد و بازتوليد خشونت عليه زنان و تجاوز
جنسي است.
عﺮبستﺎن و لغو حكﻢ حبﺲ بﺮاي ﻓعﺎﻻن زن در رابطﻪ بﺎ رانﻨدگي
سفير عربستان سعودي در بريتانيا گفت كه كشورش پيش از ميزباني اجﻼس گروه  ٢٠در ماه جاري ،در حال بررسي عفو
فعاﻻن زن زنداني در عربستان است .اين عفو قرار است به ويژه شامل حال گروهي از زنان شود كه براي دريافت حق
رانندگي براي زنان فعال بوده اند .دولت عربستان در آستانه اجﻼس سران گروه  ٢٠كه به طور مجازي در روزهاي  ٢١و ٢٢
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نوامبر ،برگزار شود ،تحت فشار فزاينده اي در زمينه كارنامه حقوق بشري خود قرار گرفته است .در حكومتهاي توتاليتر
مذهبي ،دفاع ازحقوق زنان و دفاع از
انسانيت جرم محسوب مي شود فرقي
نمي كند ،عربستان سعودي يا
جمهوري اسﻼمي؛ نقطه اشتراك اين
حكومتها ،ديكتاتوري و حكومت
مذهبي براي حفظ و بقا است.
بايد از هر گونه فشار بين المللي روي
حكومتهاي اسﻼمي و ارتجاعي و زن
ستيز استقبال كرده ،هر چند دولت
عربستان در حال ترميم چهره ضد
زن خود در عرصه بين المللي است،
اما فشاري كه بر اين دولت به نفع
زنان و مبارزات شان و جنبش زنان در عربستان است .اين فشارها بايد افزايش يابد و به طور ويژه به بايكوت سياسي رژيم
ايران به عنوان ناقض آشكار حقوق زنان و كليه حقوق انساني منجر گردد.
عضو ﻓﺮاكسيون زنﺎن" :حجﺎب را ﺗبديل بﻪ قﺎنون كﻨيﻢ"!
زهره الهيان نماينده مجلس شوراي اسﻼمي ،با بيان اينكه برنامه داريم مصوبه عفاف و حجاب را اجرايي كنيم ،گفت:
"اعضاي كميسيون فرهنگي بايد توجه جدي به وضعيت مد و لباس كشور داشته باشند و آن را در اولويت و دستور كار
خود قرار دهند ".الهيان در ادامه از لزوم قانوني شدن حجاب در كشور خبر داد و افزود" :در مصوبه شوراي عالي انقﻼب
فرهنگي در بحث عفاف و حجاب براي دستگاهها وظايفي در نظر گرفته شده است اما شاهد عدم اجراي آن هستيم و
دستگاههاي متولي در اين زمينه به وظايف خود عمل نمي كنند ،بنابراين پيشنهاد ما اين است كه آن را تبديل به قانون
كنيم تا امكان نظارت مجلس بر آن بيشتر شود".
اين عضو مجلس هم و غمش اين است كه حجاب را اجباري تر و راه را بر نقض حقوق اوليه زنان هموارتر كند.
اين در حاليست كه اين روزها زنان با مشكﻼتي مثل تبعيض جنسيتي در سهميه دانشگاهي ،تبعيض در اشتغال ،تجاوز،
قتلهاي ناموسي و مشكﻼت زياد ديگر رو به رو هستند.
رد درخواﺳﺖ اعﺎده دادرﺳي صبﺎ كﺮداﻓشﺎري در ديوان عﺎلي كشور
شعبه  ٢٨ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي وكﻼي صبا كرد افشاري ،فعال مدني محبوس در بند زنان زندان اوين
را رد كرد .صبا كرد افشاري خرداد ماه امسال با حكم  ١٥سال حبس از بابت “اشاعه فساد و فحشا از طريق كشف حجاب و
پياده روي بدون حجاب" كه پيشتر از بابت آن تبريه شده بود مواجه شد .خانم كردافشاري كه در حال تحمل  ٩سال
حبس تعزيري خود در زندان اوين است ،در صورت عدم اصﻼح تخلف صورت گرفته قضائي با حكم  ٢٤سال حبس روبرو
خواهد شد.
صبا كرد افشاري دختري ٢٢ساله و يك كنشگر مدني است .مادر صبا ،راحله احمدي هم با اتهامي مشابه در زندان به سر
مي برد .صباسابقا در جريان اعتراضات سال  ١٣٩٦روبروي تئاتر شهر تهران ،زماني كه تنها  ١٩سال سن داشت ،بازداشت
شد و بيش از دو ماه و يك هفته را در زندان قرچك ورامين سر كرده بود.
تنها از حكومت زن ستيزي مثل جمهوري اسﻼمي بر مي آيد كه يك دختر ٢٢ساله را به دليل راه رفتن بدون روسري،
٢٤سال به زندان بيافكند!!!
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رﺳوايي ديپلﻤﺎت ايﺎﻻت ﻣتﺤده آﻣﺮيكﺎ در ﻣكزيك؛ ﺗجﺎوز بﻪ دﺳﺖكﻢ  ٢٠زن
دادستانهاي فدرال آمريكا مي گويند يكي از كاركنان پيشين سفارت اياﻻت متحده در مكزيك ،به دستكم  ٢٠زن مواد
مخدر داده و پس ازبيهوش كردن آنها به اين زنان تجاوز كرده است .او همچنين از بسياري از اين زنان در حالي كه بيهوش
بودند فيلم گرفته است.
اين فرد كه برايان جفري ريموند نام دارد ،اوايل ماه جاري ميﻼدي در شهر سن ديگو واقع در ايالت كاليفرنياي آمريكا،
يعني جايي كه پس از ترك شغلش به آنجا نقل مكان كرده بود ،دستگير شده است.
انتظار مي رود كه پروندههاي شكايت زنان عليه او به دستكم  ٢٤شكايت افزايش يابد.
اقدامات اف بي آي براي رسيدگي به اين پرونده از شش ماه پيش آغاز شده است؛ يعني از زماني كه پليس مكزيك در ٣١
ماه مه تماس تلفني دريافت كرد مبني بر اينكه زني برهنه از بالكن آپارتماني كه توسط سفارت آمريكا در مكزيكوسيتي
اجاره شده ،در حال فرياد زدن است و تقاضاي كمك مي كند .ريموند از اوت  ٢٠١٨ميﻼدي در اين آپارتمان زندگي مي
كرد .پليس در جريان تحقيقات خود ،بيش از  ٤٠٠عكس و ويدئو در حساب آي كﻼد برايان ريموند پيدا كرد .در اين
ويدئوها او از دستكم  ٢٣زن درحالي كه بيهوش بودند فيلم گرفته بود.
ريموند مدت  ٢٣سال در كشورهاي مختلف براي سفارت آمريكا كار كرده و در اين مدت عمدتا يك سطح مياني
ديپلماتيك داشته است.
"كﺎر نكن ،بچﻪﻫﺎيﻢ آﺳيب ﻣيبيﻨد"
شمار زناني كه در ايران در حرفه خود موفق بودند كم نيست .اما به خواست شوهران شان و با حكم دادگاه خانه نشين
شدند .قوانين جمهوري اسﻼمي ،به ويژه ماده  ١١١٧قانون مدني اين ابزار را براي زوج فراهم ميكند كه هر گاه خواست
موضوع شاغل بودن زوجه را به دادگاه بكشاند .روايت برخي از اين زنان نيز گاه در شبكه هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي
گيرد".نرگس" موسس يك شركت خدمات نظافتي مشهور در تهران است و در نه سال گذشته اين شركت را مديريت مي
كرد .در طول اين مدت مديريت بيش از پنجاه نيروي دفتري و خدماتي را بر عهده داشت .اما همسرش به اين بهانه كه
شغل او موجب سستي بنيان خانواده واختﻼل در تربيت فرزندان شان شده ،از او شكايت كرد و با استناد به »ماده ١١١٧
قانون مدني« حكم خانه نشيني اش را گرفت.
البته مشاجره نرگس و همسرش از مدتها پيش از شكايت رسمي جريان داشت .او مي گويد" :توان مديريتي ام را مي ديد.
اينكه سود سرمايه گذاري شركتم روز به روز افزايش پيدا ميكرد و بابت همه اينها دلخور بود .مي گفت من مرد و رييس
خانواده هستم و مي توانم تو را از كارت منع كنم و اين حق را قانون به من داده .هر چقدر هم كه بين همكارانت احترام
داشته باشي در چهارديواري خانه زير دست مني"
نرگس مي گويد" :تﻼش مي كردم حس جاه طلبي اش را تحريك نكنم؛ براي همين ،هر چه امر مي كرد مي گفتم چشم!
حتي اگر ناعادﻻنه بود .امتياز مي دادم و زير بار ميرفتم .با وجود خستگي از كار روزانه ،هر شب آشپزي مي كردم .براي
اينكه بهانه اي نداشته باشد .اما در نهايت شركتم به اراده او تعطيل شد".

)منابع :دويچه وله ،راديو زمانه ،هرانا ،بي بي سي ،ايندپندنت فارسي ،صداي آمريكا ،ايسنا ،قطره ،واشنگتن پست(

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

كﻨيﻢ.
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تو خود را به آتش مي كِشي
رسانه ها» :خودسوزي صابر بهبودي كارگر  ٣٢ساله معدن«

سخت ترين كار
جان كندن در معدن است
و چقدر بايد زندگي تو را از خودش محروم كرده باشد
كه سراغ كار در معدن بروي
اما اجازه سخت ترين كارها را از تو سلب ميكنند
چون اخراج شده اي
چون كبوتر ﻻنه آتش گرفته
خود را به هر سو مي كوبي
براي نجات كودكانت
تا گرسنه نمانند
كه از دل معدن براي شان نان ببري
بيفايده است ،تو اخراجي
راه برگشتي به خانه نيست
و تو ديوانه وار گوشت و پوست و استخوانت را به آتش مي كشي
مي سوزي و ضجه مي زني
و فريادهايت را كسي نمي شنود
چون ساعت رولكس ميليونها توماني به دست نداري
چون حتي راه معدن به روي قدمهاي لرزانت بسته شده
و تو نگران سرپناهي هستي كه از دست خواهي داد
نميتواني درد گرسنگي فرزندانت را به ناني آرام كني
شعله ور مي شوي و كسي تو را نمي بيند
هبچكس تو را نميشناسد ،كارگر اخراجي معدن
شنبه  ١٠آبان ١٣٩٩

مرجان
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برخي از بيانيه هاي »كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر« )آبان (٩٩

منبع :توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين )انقﻼب اكتبر(

ﻫشدار بﻪ احزاب حﺎكﻢ ﻣبﻨي بﺮ ﺗﻼﺷهﺎي ﻣخﺮّب عليﻪ قيﺎم ﻣﺮدم
شماره  ،٢٨١يكشنبه  ٤آبان  ١٣٩٩ـ  ٢٥اكتبر ٢٠٢٠
بسم اﷲ الرحمن الرحيم  -كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر به احزاب منفور
منطقه سبز و شبه نظاميان جنايتكار نسبت به عاقبت دسيسه چيني عليه
تظاهركنندگان مسالمت آميز هشدار مي دهد .اين توطئه گران قصد دارند به اعمال
خرابكارانه و تحريك آميز دست زنند تا مسالمت آميز بودن راهپيمايي ميليوني را خدشه دار كرده و نيروهاي امنيتي را
تحريك كنند كه از خشونت مفرط به منظور به شكست كشاندن انقﻼب بزرگ آنان ،استفاده كنند .حال آنكه خط مشي
قيام كنندگان همچنان مسالمت آميز باقي خواهد ماند و به تﻼشهاي مشكوكي از اين قبيل كشانده نخواهند شد .همچنين
كميته سازمانده بر ضرورت التزام كامل به مسالمت آميز بودن تظاهرات و عدم
تعرض به داراييهاي عمومي و خصوصي تاكيد مي كند .عﻼوه براين كميته
سازمانده ،مُصر بر حفظ امنيت و سﻼمت سفارتخانه ها و هياتهاي خارجي است و
اطمينان خاطر مي دهد كه تظاهر كنندگان حافظ مسالمت آميزبودن اعتراضات
شان خواهند بود .اين كميته اشاره به تعهدات توخالي كاظمي دارد كه عصر روز
شنبه  ٣آبان ،از رسانه ها پخش شد ،اين تعهدات فاقد هرگونه مصداق است .او از
زمان به عهده گرفتن حاكميت تا كنون ،قاتﻼن تظاهركنندگان را افشا نكرده
است و باوجود ادعاهاي مستمر ،هيچ يك از سردمداران فساد را به پاي ميز
عدالت نكشانده است ،از اين رو تنها گزينه اي كه براي ما باقي مانده است ،پايان
دادن به اين رژيم فاسد با شيوه هاي مسالمت آميز است.
ﻣﺤكوﻣيﺖ ﺳﺮكوب ﺗظﺎﻫﺮكﻨﻨدگﺎن صلحجو در اولين ﺳﺎلﮕﺮد انقﻼب
شماره  ،٢٨٢سه شنبه  ٦آبان  ١٣٩٩ـ  ٢٧اكتبر ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر اعمال سركوبگرانه نيروهاي دولت
منطقه سبز در روز يكشنبه  ٤آبان ،در اولين سالگرد انقﻼب پر بركت اكتبر
را قويا محكوم مي كند .اين سركوب به دستور مستقيم كاظمي صورت
گرفت و او شخصاً از مقر فرماندهي عمليات بغداد براين امر نظارت داشت.
اين سركوب با استفاده از گلوله هاي جنگي و گلوله هاي دود زا و گاز
اشك آور )خفگي آور( و ضرب و شتم شهروندان با باتوم در منطقه العﻼوي و ميدان تحرير و ميدانهاي تظاهرات در حله و
كربﻼ و ناصريه و بقيه استانهاي بپاخاسته صورت گرفت كه منجر به مجروح شدن دهها جوان شركت كننده در تظاهرات
مسالمت آميز گرديد كه جراحت برخي از مجروحان وخيم است .كاظمي ،بعد از تظاهر به دلسوزي براي حفاظت
تظاهركنندگان و پاسﺦ به خواسته هاي آنها ،روز گذشته چهره زشت و واقعي خود را فاش ساخت و ثابت نمود كه كارها و
ادعاهايش دروغ و براي فريب مردم عراق بود .تظاهرات دهها هزار نفر از مردم عراق در روز يكشنبه ،دليل قاطعي براي
مردود شمردن سياستهاي حقه بازانه و فريبكارانه اي است كه دولت منطقه سبز به كار مي گيرد و از سوي احزاب و
فراكسيونهاي سياسي وفادار به رژيم تبهكار ايران حمايت مي شوند .تظاهر كنندگان صلحجو عزم جزم كرده اند كه تا پايان
دادن به رژيم سهميه اي فرقه گراي منحوس و به زير كشيدن پارلمان جعلي و روساي سه قوه و پايان دادن به تسلط رژيم
ايران بر سرنوشت عراق توسط شبه نظاميان جنايتكار وابسته به آن و احزاب مزدور آنها به مبارزه خود ادامه دهند .اين
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تﻼشهاي سركوبگرانه و تروريسم و رعب و وحشت وظلم نهادينه شده كه توسط نيرهاي امنيتي و عناصر نفوذي احزاب و
شبه نظاميان حاكم صورت مي گيرد ،در عزم و اراده تظاهر كنندگان صلحجو خﻼلي ايجاد نمي كند .شبه نظاميان حاكم،
در اين تظاهرات ديدند كه منافع آنها در تهديد است و خطري براي آينده آنهاست كه از اموال چپاول شده مردم عراق فربه
و ثروتمند شده و به فساد و تباهي مي پردازند.
مردم بزرگ عراق ؛ قيام مسالمت آميز خود عليه ظلم و ديكتاتوري را ادامه دهيد .تضمين آينده شما و فرزندانتان و
نسلهاي آتي و ميهن عزيزمان عراق ،با رهايي تمام عيار و دائمي از اين رژيم فاسد امكانپذير است .رژيمي كه كشور دجله و
فرات و سرزمين تمدن و اميد را به بدترين جايگاه آن در بين كشورهاي جهان رسانده است.
جﻤعﻪ اﺳتﻤﺮار "انقﻼب“ بﺮاي از بين بﺮدن ﻓسﺎد
آدينه  ٩آبان  ١٣٩٩ـ  ٣٠اكتبر ٢٠٢٠
مردم پايدار عراق ،كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر از تمامي مردم عراق خواستار شركت در ”جمعه استمرار انقﻼب“،
امروز  ٩آبان ،براي ادامه مبارزه جهت از بين بردن رژيم فاسد و افراد فاسد در منطقه سبز است ،براي اينكه به تمامي دنيا
ثابت كرديد ،باوجود بزرگي چالشهايي كه با آن مواجه ايد ولي انقﻼب شما عظيم و بازگشت ناپذير است تا با اجراي اهداف
شريف اين انقﻼب ،عراق را از كثيف ترين باند فاسد نجات دهيد .باند فاسدي كه ثروتها و خيرات كشورتان را چپاول و
سرنوشت كشور را به رژيم تبهكار ايران تحويل داده و شما را از اوليه ترين حقوقتان در برخورداري از يك زندگي آزاد و با
كرامت و از حقوق پايه اي تان در امر خدمات و حتي حقوق ماهانه محروم كرده است.
انقﻼبيون قهرمان ،كميته سازمانده ،تصميم گرفته به افشاي افراد نفوذي از شبه نظاميان جنايتكار بپردازد كه شنيع ترين و
وحشيانه ترين جنايتها را در حق شما مرتكب شده اند .آنها بيش از  ٨٠٠تن را شهيد و بيش از  ٣٠هزار تن را مجروح
نمودند كه صدها تن از آنها معلول شده اند .بنابراين به خاطر خونهاي پاكي كه در ميدان تحرير در بغداد ،و ساير ميدانها
در استانهاي بپاخاسته جاري شده ،انقﻼب بزرگ شما پيروز خواهد شد و عراق عزيز به صاحبان اصلي آن باز مي گردد .شما
اي قهرمانان ،زنان ،مردان ،پيران ،جوانان بشتابيد .ميدانهاي تحصن در انتظار شماست تا صداي رساي حق و كرامت زير
پرچم برافراشته عراق باﻻتر رود و به رژيم سهميه اي فرقه گراي شكست خورده پايان دهيد و پارلمان و روساي سه گانه را
به زير بكشيد و عراقي آزاد ،بزرگ منش و دمكراتيك را بنا نهيد تا مردم آن از امنيت و امان و زندگي با كرامت برخوردار
گردند.
ﺗﺮور ﻓعﺎل ﻣدني الشيخ عبدالﻨﺎصﺮ الطﺮﻓي ﺗوﺳط ﺷبﻪ نظﺎﻣيﺎن
سه شنبه  ١٣آبان  ١٣٩٩ـ  ٣نوامبر ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر ،ترور مجرمانه فعال مدني الشيﺦ عبدالناصر الطرفي
توسط شبه نظاميان جنايتكار در روز يكشنبه  ١١آبان در استان ميسان را محكوم مي كند.
كميته سازمانده ،مسئوليت كامل سلسله ترورها و رعب و وحشت اعمال شده توسط شبه
نظاميان خارج از قانون را متوجه دولت شكست خورده كاظمي و احزاب فاسد حاكم مي داند.
اين شبه نظاميان با سﻼحهاي غيرمجاز ،انقﻼبيون اكتبر و فعاﻻن مدني كه خواهان حقوق
مردم عراق و پايان دادن به رژيم سهميه اي فرقه گراي منحوسي هستندكه عراق را به
بدترين جايگاه ممكن در بين كشورهاي جهان رسانده ،مورد هدف قرار مي دهند .كميته
سازمانده ،گرمترين تسليتهاي خود را به خانواده و دوستداران الشيﺦ عبدالناصر الطرفي تقديم مي دارد و ازخداوند متعال
خواستار است كه رحمت و مغفرت خود را شامل آن مرحوم نمايد.
شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقﻼب اكتبر .بهبودي عاجل براي مجروحان مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از
زندانهاي شبه نظاميان.
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جنبش رنگين كمان بيشماران )آبان (٩٩

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

در ماه آبان نيروهاي كار در حالي كه بايد با بيداد كرونا مبارزه مي كردند ،از جانب رژيم مورد تعرض و ستم همه جانبه
قرار داشتند .تورم ،گراني ،فقر و بيكاري كارگران و مزدبگيران را به فﻼكت بيشتر سوق داد .حاكميت براي جبران كسر
بودجه به جاي استفاده از ثروتهايي كه از غارت مردم انباشت كرده به وسيله كﻼهبرداري از بازار بورس و چاپ پول بحران
اقتصادي را عميق تر كرد.
دكتر پيمان مولوي ،دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران ،روز چهارشنبه  ٢٨آبان در گفتگو با »نود اقتصادي« گفت» :رقم
نقدينگي به چيزي حدود  ٢٩٥٩هزار ميليارد تومان رسيده است ،يعني نسبت به مهر سال پيش  ٨٠٢ ،هزار ميليارد تومان
نقدينگي اضافه شده است ...متوسط رشد اقتصادي كشور در  ١٠سال اخير صفر بوده و درآمد سرانه ايرانيان نصف شده
است.....براي بازگشت به سال  ٩١بايد  ٦سال پياپي رشد اقتصادي  ٨درصدي داشته باشيم«.
اين ميزان از رشد نقدينگي و به تبع آن رشد تورم همراه با رشد اقتصادي صفر ،فشار سهمگيني را بر بيش از  ٨٠درصد
مردم ايران وارد كرده است.از طرف ديگر واردات انبوه ساده ترين كاﻻها ،توليد داخلي را روز به روز بيشتر نابود مي كند.
علي جدي ،نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس رژيم ،ميزان واردات پارچه چادري به ايران را بين  ٢٠٠تا  ٢٥٠ميليون
دﻻر اعﻼم كرد .به گفته او از حدود  ٩٠ميليون متر مربع مصرف پارچه چادري در كشور ده ميليون مترمربع در داخل
توليد ميشود و ٨٠
ميليون متر مربع
وارداتي است) .ايلنا،
 ٢٨آبان (٩٩
جكومت به جاي
رسسيدگي به زندگي
و معيشت مردم،
همچنان به صدور
ترور و جنگهاي
نيابتي ادامه مي دهد.
در چنين شرايط
بحراني ،كارگران و
مزدبگيران تسليم
وضع موجود نشده و با وجود پيكردهاي ظالمانه ،از هر طريق ممكن دست به اعتراض مي زنند.
همچنين در ابتداي اين ماه مراسم چهلمين روز شهادت زنده ياد نويد افكاري با حضور خانواده و نزديكان و جمع كثيري از
مردم به ويژه زنان بر سر مزارش در روستاي سنگر شيراز برگزار شد.
و در نيمه سومين دهه ماه گذشته ،در اولين سالگرد قيام پرشكوه مردم ايران ،سالگرد شهادت برخي از قيام آفرينان آبان
 ٩٨در گوشه و كنار ايران برگزار شد.
در مجموعه زير خﻼصه  ١٩٢حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران در ماه آبان  ٩٩را خواهيد خواند .اخبار
حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
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آديﻨﻪ  ٢آبﺎن
*جمعي از شهروندان ساكن اردكان در
اعتراض به صدور مجوزهاي جديد براي
واحدهاي فوﻻدي ،در مقابل دفتر نماينده
مجلس اين شهر ،دست به تجمع زدند .به
گزارش صدا و سيما ،معترضان با در دست
داشتن پﻼكاردهايي خواستار لغو مجوزهاي
صادره ،كاهش آلودگي و نظارت بيشتر بر
واحدهاي توليدي موجود و تامين آب شرب
مناسب براي شهر اردكان شدند.
*كشاورزان زعفرانكار شهر كدكن از توابع
تربت حيدريه در استان خراسان رضوي در پي
كاهش شديد قيمت گل زعفران و عدم خريد اين محصول به قيمت مناسب مقابل بازار گل اين شهر تجمع كردند .به
گزارش جوانه ها ،بسياري از كشاورزان بر اين باورند كه سودجويان ،زعفران اين منطقه را در روزهاي اوج برداشت به
قيمتهاي پايين خريداري كرده و زحمات يك ساله قشر زحمتكش زعفرانكار را ناديده گرفته اند.
ﺷﻨبﻪ  ٣آبﺎن
*بيش از يك هفته است كه كارگران پايپينگ و جوشكاري نفت در شركتهاي پتروپاﻻيش فازهاي ١٣و  ١٤و بندر صادراتي
تمبك و بندر صادراتي تمبك دست به اعتصاب زده و محل كارشان را ترك كرده اند .به گزارش پيام ،اعتراض اين كارگران
به سطح پايين دستمزدها ،عملي نشدن وعده هاي داده شده و عدم اجراي پروتكلهاي سازمان بهداشت جهاني كار در
مقابله به بيماري خطرناك كرونا است.
*جمعي ازقبول شدگان آزمون عملي آتش نشاني بجنورد براي اعتراض به بﻼتكليفي شغلي به دليل ابطال آزمون عملي
برگزار شده و بي توجهي مسئوﻻن طراز اول استان دست به تجمع مقابل استانداري خراسان شمالي دراين شهرستان زدند
و خواستار تعيين تكليف تاريﺦ برگزاري آزمون عملي جديد شدند .به گزارش عصر اترك ،تجمع كنندگان گفتند :امسال
گفته شد كه آزمون عملي جديد برگزار خواهد شد تا قبول شدگان نهايي در سازمان آتش نشاني بجنورد جذب شوند،
متاسفانه تاكنون استانداري خراسان شمالي درباره تاريﺦ آزمون عملي جديد هيچ زماني را اعﻼم نكرده است و ما در
بﻼتكليفي به سر مي بريم.
*دامداران كﻼت براي اعتراض به كمبود و گراني نهاده هاي دامي مقابل اداره جهاد كشاورزي اين شهرستان در استان
خراسان رضوي تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از دامداران حاضر در تجمع گفت :در حال حاضر در اين شهرستان جو
بسيار كمياب است و ميزاني كه توزيع مي شود نيز بسيار گران است .وي افزود :هم اكنون فروشندگان در اين شهرستان
خوراك جو دام را با نرخ دلخواه و كيفيت نامناسب عرضه ميكنند كه دليل آن نيز عدم توزيع اين نهاده توسط جهاد
كشاورزي است.
*جمعي از كارگران پيمانكاري شهرداري »جهرم« در جنوب استان فارس در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه مطالبات
مزدي خود دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران كه زير نظر پيمانكاري شهرداري جهرم ،در جنوب استان
فارس مشغول به كار هستند ،سه ماه مرداد ،شهريور و مهر ماه  ٩٩و همچنين بيمه چندين ماه را دريافت نكرده اند.
كارگران معترض شهرداري جهرم گفتند» :بارها از شهردار و شوراي شهر درخواست كرده ايم تا حقوق عقب افتاده ما را
پرداخت نمايند ،اما مسئوﻻن تنها وعده ميدهند و در عمل اقدامي صورت نميگيرد«.
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دوﺷﻨبﻪ  ٥آبﺎن
*كارگران اخراجي كارخانه برفاب براي چندمين روز متوالي با خواست بازگشت به كار مقابل اين كارخانه دست به تجمع
زدند .به گزارش پيام ،اعتراض يكهزار تن از كارگر اخراجي كارخانه برفاب شهر كرد ،به ادامه بﻼتكليفي شغلي و معيشتي ،از
روز پنجشنبه اول آبان ماه آغاز شده است.
*كارگران اخراجي فضاي سبز شهرداري منطقه  ٢اهواز براي اعتراض به اخراج از كار و پرداخت نشدن مطالبات شان راهي
پايتخت شدند و مقابل مجلس تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران معترض گفت :براي پيگيري وضعيت شغلي
مان و پرداخت مطالبات مان به تهران آمده ايم و با قول شهردار اهواز همگي راهي محل سكونت و كار خود در اهواز
شديم.
*كارگران قراردادي و شركتي حوزه بهداشت و سﻼمت كشور با برگزاري تجمع مقابل مجلس خواهان پايان دادن به
بﻼتكليفي شغلي و معيشتي شان شدند .به گزارش خبربان ،معترضان خواستار حمايت دولت و مجلس از خود شدند؛ اين
عده با همراه داشتن بنري بزرگ اعﻼم كردند كه منتظر اجراي عدالت در مورد مدافعان سﻼمت كشور كه در ايام شيوع
كرونا خوش درخشيدند ،هستند.
*جمعي از صيادان و سرمايه گذاران در بخش صيد براي اعتراض به بيكاري مقابل مجلس اجتماع كردند .به گزارش الف،
تجمع كنندگان بنرها و پﻼكاردهايي با مضامين مختلف در اين زمينه در دست داشتند كه ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
»بيكاري سه هزار نفر در سال جهش توليد«» ،بدهي بانكي صيادان و مالكين را چه كسي مي پردازد«» ،انتظار نداشتيم
سه هزار ملوان را بدون مصوبه بيكار كنند«.
*به گزارش رويداد  ،٢٤جمعي از خرده سهامداران بورس با در دست داشتن پﻼكاردهايي با مضامين »دولت به مردم دروغ
گفت و از پساندازهاي خرد صيانت نكرد«» ،مجلس خلف وعده كرد و از بورس صيانت نكرد« و »رئيسجمهور با دعوت به
بورس مردم را فريب داد« مقابل مجلس اجتماع كردند.
*به گزارش الف ،در آستانه برگزاري مسابقه فينال جام باشگاههاي آسيا ،جمعي از هواداران باشگاه پرسپوليس با تجمع
مقابل مجلس خواهان تعين هيأت مديره و مديرعامل باشگاه و پايان دادن به حواشي ايجاد شده در باشگاه پرسپوليس و
مانع جوسازي براي اين نماينده در آسيا شدند.
*براي چهارمين بار در سال جاري ،ايثارگران ازكارافتاده شاغل در وزارت نفت براي اعتراض به پايمالي حقوق شان دست
به تجمع مقابل وزارت نفت زدند .به گزارش تسنيم ،در جريان اين تجمع نيروهاي امنيتي با بازنشستگان معترض درگير
شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
*به گزارش عصر جنوب ،جمعي از ساكنان روستاي سر جولكي مقابل فرمانداري شهرستان آغاجاري در استان خوزستان
دست به تجمع زدند .تجمع اين شهروندان در اعتراض به ساخت كارخانه آسفالت در زمينهاي كشاورزي صورت گرفته
است.
*آبداران كهگيلويه و بويراحمد براي اعتراض به عدم پرداخت  ٦ماه حقوق و نداشتن قرارداد كاري و بيمه دست به تجمع
مقابل استانداري در ياسوج مركز استان زدند .به گزارش كبنا ،يكي از آبداران حاضر در اين تجمع گفت ٢٥٠ :آبدار هستيم
كه قراردادهاي ما بي تكليف مانده است و هر چه مراجعه مي كنيم ،مسئوﻻن پاسﺦ درست به ما نميدهند .وي افزود:
بيش از  ٦ماه است كه حقوق در اين شرايط اقتصادي و گراني اجناس دريافت نكرده ايم و مسئوﻻن شركت آب و فاضﻼب
استان كهگيلويه و بويراحمد متأسفانه نسبت به تعيين تكليف وضعيت قرارداد آبداران هيچ گونه اقدامي تاكنون نكرده اند.
*تعدادي از دامداران شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبي به دليل كمبود و گراني نهاده هاي دامي ،عدم دريافت
بسته هاي حمايتي دولت و عدم تناسب قيمت نهاده با قيمت گوشت و شير ،دست به تجمع زدند .به گزارش خاورستان ،به
گفته اين شهروندان» :در شرايط كنوني كه بايد نهاده هاي دامي ارزان تر به دست دامدار برسد اما اصﻼ نهاده هاي يارانه
اي دامي به دامداران واقعي نمي رسد«.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٦آبﺎن
*تعدادي از كاركنان دروازه هاي ورودي منطقه آزاد اروند در استان خوزستان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات
خود دست به تجمع زدند .به گزارش خبرنگاران جوان ،معاون توسعه و سرمايه گذاري منطقه آزاد اروند در خصوص تجمع
اين شهروندان گفت :طبق قانون كار بايد تمام حقوق و مزاياي كاركنان توسط پيمانكار پرداخت شود و در صورتي كه
تخلفي صورت گرفته باشد با پيمانكار برخورد قانوني خواهيم كرد.
*جمعي از كارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ،به دليل عدم پرداخت مطالبات مزدي و حق بيمه،
مقابل ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند .به گزارش عصرما خوزستان ،برخي از اين كارگران حدود ١٠
سال هيچ گونه سابقه بيمه در شركت ندارند.
*جمعي از غارت شدگان شركت صنعت خودرو آذربايجان مقابل اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران در خيابان
مطهري تجمع كردند .به گزارش خبرنگاران جوان ،يكي از مالباختگان در اين تجمع گفت :در سال  ٩٨خودرو ام جي را با
قيمت  ٣٦٠ميليون تومان در شركت صنعت خودرو آذربايجان به صورت قطعي ثبت نام كرديم اما اين شركت از تحويل
خودرو امتناع مي كند و تا به امروز هيچ فردي به مشكل ما رسيدگي نكرده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٧آبﺎن
*حدود  ٢٠٠تن از كارگران پتروشيمي غدير در اعتراض به حقوق و مزاياي حداقلي در مقايسه با ديگر پتروشيميها و
عملكرد آنها ،مقابل دفتر مركزي اين مجموعه در تهران دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايپنا ،اعتراض اين
كارگران كه از ساعت  ٨صبح تا  ١٨بعدظهر مقابل دفتر مركزي اين مجموعه به طول انجاميد ،در خصوص ميزان حقوق
كمتر نسبت به ساير پتروشيميهاي منطقه و عملكرد مثبت و سودآوري پتروشيمي غدير بوده است.
*جمعي از جوانان جوياي كار قلعه چنعان در اعتراض به بيكاري و عدم ايجاد فرصتهاي شغلي در مقابل درب شماره يك
شركت صنايع فوﻻد خوزستان دست به تجمع زدند .به گزارش عصر ما خوزستان ،اين شهروندان خواهان بكارگيري و ايجاد
ظرفيت براي استخدام جوانان اين روستا در بخش هاي مورد نياز شركت مذكور شدند.
*جمعي از تانكرداران بين المللي در اعتراض به بﻼتكليفي در خصوص وضعيت خروج ،حق توقف و تخليه تانكرهاي شان
در مقابل اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان كرمانشاه دست به تجمع زدند .به گزارش اتحاد ،از اوايل شهريور
سال جاري ،بيش از  ١٢٠٠تانكر حمل سوخت در مرزهاي باشماق و پرويز خان معطل هستند .رانندگان حامل اين بارها نه
مي توانند وارد خاك عراق شوند و نه مي توانند بار خود را به شركت ايراني بازگردانند.
*جمعي از دامداران استان خراسان شمالي در اعتراض به گراني نهاده هاي دامي و عدم توزيع درست آن از طرف نهادهاي
دولتي دست به تجمع مقابل استانداري خراسان شمالي در شهرستان بجنورد زدند .زيكي از مرغداران استان خراسان
شمالي در اين باره به خبرنگار تسنيم گفت :گراني و كمبود نهاده هاي دامي ،ناتواني و مشكﻼت دامداران براي تامين
نهادهها از جمله موضوعاتي است كه نه تنها در خراسان شمالي بلكه در تمام كشور امان مرغداران را بريده است.
يكي ديگر از دامداران معترض گفت :گندم و جو را كيلويي  ٢٧٠٠تومان فروختيم اما اﻻن داريم همان گندم را به كيلويي
 ٥٠٠٠تومان از بازار خريد مي كنيم .اين چه مدل برنامه ريزي است؟
همزمان با اين تجمع ،دامداران شهرستان فردوس مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان خراسان جنوبي تجمع كردند.
يك دامدار معترض گفت :دولت پا گذاشته است روي گلوي ما و نه برش مي دارد ونه خفه مان مي كند.
*براي دومين روز متوالي كارگران پتروشيمي نويد زر شيمي در اعتراض به سطح نازل دستمزدهاي خود دست از كار
كشيده و اقدام به برگزاري تجمع كردند .به گزارش پيام ،دستمزدهاي اين كارگران از چند سال گذشته تاكنون هيچ گونه
افزايشي نداشته و كارگران با همان دستمزدهاي چند سال قبل و بدون هيچ مزايايي مشغول به كارند.
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آديﻨﻪ  ٩آيﺎن
*جمعي از زنان محله گلشهر در چابهار براي اعتراض به تخريب منازل مسكوني شان توسط بنياد مسكن و شهرداري با
اين
همكاري نيروهاي امنيتي ،دست به تجمع مقابل فرمانداري
شهرستان در استان سيستان و بلوچستان زدند .به گزارش
كولبر نيوز، ،بنياد مسكن و شهرداري با همكاري نيروهاي
امنيتي ساعت  ٢بامداد بدون حكم قضايي به منازل مسكوني
كه
محله گلشهر چابهار يورش برده و حدود  ١٠منزل مسكوني
مردم در آن سكونت داشتند را به همراه اسباب و اثاثيه
تخريب كردند .ماموران با استفاده از شوكر برقي ،اسپري
فلفل و باتوم به اهالي منازل حمله كرده و زنان و كودكان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ﺷﻨبﻪ  ١٠آبﺎن
*كارگران دروازه هاي ورودي منطقه آزاد اروند درادامه اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آن و عدم
تبديل وضعيت از پيماني به قرارداد مستقيم دست به تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد اروند زدند .به گزارش صدا و سيما،
تجمع كنندگان گفتند :خارج سازي وضعيت شغلي از زير نظر پيمانكار و عقد قرارداد جديد زير نظر سازمان تجاري صنعتي
منطقه آزاد اروند و رسيدگي مسئوﻻن به وضعيت مالي از خواسته هايي است كه از مسئوﻻن مي خواهيم به آنها رسيدگي
كنند.
*كارگران شاغل در آبفاي اهواز پس از حصور در تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع اعتراضي برگزار كردند .به گزارش
ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت :تبديل وضعيت استخدامي از كارگر پيمانكاري به قرارداد مستقيم مطالبه
اي است كه سالهاست آن را دنبال مي كنيم .تا اينكه سال جاري باوجود صدور بخشنامه از سوي سازمان مهندسي آبفاي
كشور مبني بر تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قرارداد مستقيم ،متاسفانه مديريت آبفاي اهواز اين تكليف قانوني را
اجرا نمي كند.
*جمعي از بازاريان شهركرد مقابل استانداري چهارمحال و بختياري تجمع كردند و به مصوبه ستاد كروناي استان مبني بر
تعطيلي دو هفته اي بازار اعتراض كردند .به گزارش جهانبين نيوز ،تجمع كنندگان كه بيشترشان بازاريان مجتمع تجاري
ميﻼد شهركرد هستند به دليل تعطيلي بازار وامهاي شان تسويه نشده كه موجب جريمه ديركرد پرداخت وام و در نهايت
ورشكستگي آنها شده است.
*شماري از كارگران معدن زغال سنگ البرز غربي )سنگرود( با برپايي تجمع در مقابل اين معدن خواستار رفع مشكﻼت و
احياي اين واحد معدني شدند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران به نمايندگي از طرف حدود  ٢٠هزار نفر از اهالي شهر و
روستاهاي همجوار اين واحد معدني ،خواستار حل مشكﻼت و رفعِ موانع راه اندازي اين واحد توليدي براي اشتغال جوانان
بيكار منطقه شدند .يكي از كارگران سابق معدن زغالسنگ سنگرود گفت :بزرگترين واحد معدني توليد ذغال سنگ استان
گيﻼن در ارتفاعات شهرستان رودبار حدفاصل كيلومتر  ٢٠محور جاده لوشان به جيرنده قرار دارد كه سالهاست فعاليت اين
واحد معدني كه به نام »معدن زغال سنگ سنگرود«شهرت دارد به بهانه غيراقتصادي بودن ،متوقف شده است.
يكشﻨبﻪ  ١١آبﺎن
*كاركنان اخراج شده شركت مپنا كه يكي از پيمانكاران پاﻻيشگاه بيد بلند  ٢است مقابل درب فرمانداري بهبهان و سپس
مقابل اين پاﻻيشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش هرانا ،معترضان مي گويند كه از اعتراض آنها به اخراج سه
ماه ميگذرد و در طي اين مدت مسئوﻻن هيچ اقدامي در خصوص احقاق مطالبات آنها انجام نداده اند.
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*كارگران كشت و صنعت مغان براي چندمين روز متوالي مقابل اداره مركزي شركت تجمع كردند .به گزارش خبرگزاري
دانشجو ،در نيمه مهر امسال هيات داوري سازمان خصوصي سازي ،واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به يونس ژائله را
ابطال كرد .پس از آن گزارشهايي از تخليه انبارهاي اين شركت از سوي مالك پيشين آن گزارش شد كه در نهايت،
دادگستري استان اردبيل اعﻼم كرد كه خروج هر گونه اموالي از شركت غيرقانوني است و انبارهاي آن را پلمب كرد.
*كارگران واحدهاي تعميراتي شركت پتروشيمي فناوران براي اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق و سطح نازل آن براي
دومين روز متوالي دست از كار كشيدند و در اين واحد توليدي واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر تجمع
كردند .به گزارش عصر جنوب ،يكي از كارگران اعتصابي گفت :تجمع كنندگان در محوطه شركت از مديران اين
پتروشيمي خواستار توجه به وضعيت نابسامان خود و رفع تبعيض در خدمات شغلي و رديفهاي استخدامي شدند.
*جمعي از دانشجويان و مردم در اعتراض به حواشي پيش آمده پيرامون اراضي ده ونك ،در مقابل قوه قضائيه تجمع
كردند .به گزارش تسنيم ،دانشجويان و مردم با اشاره به اينكه دانشگاه الزهرا وقيح شده و ديوار خانه مردم را خراب مي
كند ،گفتند كه ما از همه خواسته ايم به فريادمان برسند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٢آبﺎن
*تعدادي از اهالي سقز راهي سنندج شدند تا با تجمع مقابل استانداري كردستان به عدم تعيين تكليف زمينهاي شان در
محله باغ خان اعتراض كنند .به گزارش كرد تودي ،يكي از حاضران در اين تجمع گفت :حدود  ١٠سال است كه  ٧٥خانوار
سقزي اقدام به خريد زمين در منطقه  ١١گوﻻن اين شهر در محله اي به نام "باغ خان" نموده اند و از همان اوايل با سنگ
اندازي شهرداري مواجه شدند ،در حالي كه تمامي اسناد و مدارك در خصوص واگذاري جواز ساختماني و مجوزهاي ﻻزم از
شهرداري سقز و كميسيون ماده  ١٢موجود است.
*همزمان با افتتاح مجتمع تجاري خيري تدبير ماندگار فرهنگيان باشت ،تعدادي از كسبه اين شهرستان در استان
كهگيلويه و بويراحمد كه اكثريت شان جوان بودند به كرايه هاي نجومي مغازه ها اين مجتمع اعتراض كردند .به
گزارش صبح زاگرس ،يكي از جوانان معترض گفت :بنده در حال حاضر حدود  ٦٠٠هزار تومان كرايه مغازه مي دهم كه با
توجه به شرايط بد اقتصادي و قدرت خريد مردم به سختي اين كرايه را پرداخت مي كنم ،حال آموزش و پرورش با افزايش
قيمت مغازه ها موجب مي شود كه دهها جوان مغازه هاي شان راتعطيل كنند ،چون در پرداخت كرايه آن هم سه برابر
عاجز خواهند ماند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٤آبﺎن
*شماري از روستاييان اطراف محل احداث سد فينسك از جمله روستاهاي تﻼجيم و مﻼده در محدوده پروژه احداث اين
سد ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،اين روستاييان معتقدند :وزارت نيرو براي ساخت
سد فينسك مي خواهد سه روستا را به اجبار به زير آب ببرد .به گفته اين روستاييان؛ هيچ مكان جديدي هم براي سكونت
آنها در نظر گرفته نشده است.
ﺷﻨبﻪ  ١٧آبﺎن
*شماري از كارگران دروازه هاي گمرك منطقه آزاد اروند با تجمع مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند خواستار
رسيدگي به مطالبات خود شدند .به گزارش خبرنگاران جوان ،اين كارگران به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مطالبات،
پايين بودن حقوق و مزاياي ،پرداخت نشدن به موقع حقوق و تعهدات مالي و رسيدگي نكردن به وضعيت شغلي خود
توسط مسئوﻻن سازمان منطقه آزاد اروند اعتراض كردند.
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*جمعي از شهروندان چهارمحال و بختياري با تشكيل
زنجيره انساني در كنار جاده شهركرد-اصفهان حد فاصل
پليس راه فرخشهر تا دهانه تونل رخ ،به اجراي طرح
انتقال آب با عنوان »طرح بهشت آباد« اعتراض كردند .به
گزارش ايسنا ،تجمع كنندگان با در دست داشتن
پﻼكاردهايي خواستار توقف اين پروژه شدند .طرح بهشت
آباد عنواني است كه براي انتقال آب از چهارمحال و
بختياري به فﻼت مركزي ايران به كار برده مي شود.
*كارگران پروژه احداث شركت نمك زدايي نفت هفتكل
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها معوقه خود و
همچنين عدم بازگشت به كار شماري از همكاران شان
دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،حدود  ٤سال از بيكاري كارگران پروژه احداث شركت نمكزدايي نفت هفتكل
ميگذرد و اين كارگران همچنان پيگير بازگشت به شغل سابق خود هستند .كارگران معترض چندين سال است كه
خواستار بازگشت به محل كار سابق خود هستند و از ابتداي آبان ماه ،چندين بار در برابر نهادهاي دولتي از جمله
فرمانداري هفتكل دست به تجمع اعتراضي زدند.
*كارگران و پرسنل طرح آبرساني به دشت سيستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود مقابل جهاد
كشاورزي استان سيستان و بلوچستان تجمع كردند .به گزارش دانشجو ،پس از ماهها اعتراض و تجمع كارگران و پرسنل
جهاد نصر همدان ،از شركتهاي وابسته به طرح  ٤٦هزار هكتاري آبرساني به دشت_سيستان ،جهاد كشاورزي بلوچستان
تنها نيمي از حقوق  ٩ماهه اين كارگران را پرداخت كرد و از پرداخت باقي حقوق امتناع مي كند.
*شماري از كارگران و اهالي بيدخون در شهرستان عسلويه براي چندمين بار در اعتراض به گسترش آلودگي محيط زيست
و بي تفاوتي مسئوﻻن منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،از روزهاي گذشته مردم
شهر بيدخون شهرستان عسلويه شاهد آلودگي هواي شهر خود به همراه دود عظيم زرد رنگي در آسمان شهر بودند.
در جريان پيگيري اين موضوع مشخص شد كه پيمانكار فضاي سبز منطقه ويژه براي چندمين بار ضايعات و نخاله هاي
درختي و غيره را در پايين شهر آتش زده است .معترضان خواستار پايان دادن به اين كار كه سﻼمت عمومي و زيست
محيطي شهر را به خطر انداخته ،شدند.
يكشﻨبﻪ  ١٨آبﺎن
*كارگران كارخانه شير »وارنا« در ورامين براي دومين روز متوالي در اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي خود اقدام به
برگزاري تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران در اين خصوص گفت :تاكنون چندين بار به اميد بازگشايي كارخانه
به نهادهاي صنفي و دولتي شهرستان ورامين و استان تهران مراجعه كرده اما درمورد بازگشايي كارخانه هنوز پاسخي
نگرفته ايم.
*كارگران كارخانه تعطيل شده قند ورامين در اعتراض به ادامه بيكاري خود پس از  ٢٠سال سابقه كار دست به تجمع
زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران كارخانه قند ورامين گفت :كارخانه قند ورامين كه در استان تهران فعاليت مي كرد،
پس از واگذاري به بخش خصوصي و بروز مشكﻼت در زمينه تامين مواد اوليه شكر خام و زرد در سال  ٩٧با بحران مواجه
شد كه سرانجام اين بحران ،ثمره اي جز تعطيلي كارخانه و بيكاري كارگران نداشت.
*آبداران استان كهگيلويه و بويراحمد براي چندمين روز متوالي ،در اعتراض به عدم پرداخت  ٦ماه حقوق و نداشتن قرارداد
كاري مقابل استانداري ،دادگستري و صدا و سيما در ياسوج تجمع كردند .به گزارش ايسنا ،يكي از آبداران حاضر در تجمع
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گفت :چند ماه پيش جلو استانداري تجمع كرديم وقتي موضوع رسانه اي شد بخشي از مطالبات ما را پرداخت كردند اما از
آن روز تاكنون ديگر كاري صورت نگرفت.
*جمعي از كارگران شركت ايران خودرو در اعترض به بي توجهي به رعايت پروتكلهاي بهداشتي در چارچوب مقابله با
شيوع بيماري كوويد  ١٩دست به تجمع زدند .به گزارش جوانه ها ،به گفته كارگران معترض ،با آنكه ستاد ملي كرونا
پنجشنبه ها را در تهران و كرج تعطيل اعﻼم كرده اما مديريت ايران خودرو همچنان پنجشنبه و جمعه را براي كارگران
كار و اضافه كاري اعﻼم مي كند .آنها مي گويند در اين كارخانه برخي از كارگران  ٦٠ساعت اضافه كاري مي كنند و گاها
تا بيش از  ٨٠ساعت هم رسيده است.
*براي دومين روز متوالي ،كارگران شركت پارس سوئيچ زنجان در اعتراض به واگذاري و به خطر افتادن امنيت شغلي شان
دست از كار كشيدند و در اين واحد توليدي واقع در شهرك صنعتي اشراق زنجان اجتماع كردند .به گزارش "نه وار نيوز"،
كارگران شركت پارس سوئيچ زنجان ،به دنبال وعده رسيدگي به خواسته هاي شان ،پس از دو روز به اعتصاب شان خاتمه
دادند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٩آبﺎن
*جمعي از دستفروشان پايتخت براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي و ازدست دادن ممر درآمدشان در پي شيوع بيماري
كوويد  ١٩و عدم حمايت دولت ،اقدام به تجمع مقابل ساختمان شوراي شهر تهران زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از
دستفروشان معترض حاضر در تجمع گفت :تعدادي از نمايندگان دستفروشان مترو و دستفروشان در سطح شهر به دليل
اينكه شهرداري تهران از فعاليت آنان جلوگيري مي كند ،مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند.
*صدها تن از كشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به عدم تامين حقآبه در روستاي وجاره شمالي تجمع كردند .به گزارش
ايرنا ،يكي از حاضران در تجمع گفت :علت اين اعتراض عمل نكردن مسئوﻻن به وعده هاي شان است .وي افزود :اين
كشاورزان طي سالهاي متمادي به دنبال حقآبه شان بوده اند .دولت هر بار به آنها وعده هايي داده است كه مدتي به صورت
مسكن اين سر و صداها را خوابانده است اما تاكنون اقدام جدي براي رفع مشكل اين كشاورزان از سوي مسئوﻻن انجام
نشده است.
*شماري از فارغ التحصيﻼن قبول شده در آزمون استخدامي پاﻻيشگاه بيدبلند  ٢بهبهان ،در اعتراض به عدم استخدام در
اين پاﻻيشگاه ،مقابل فرمانداري بهبهان دست به تجمع زدند .به گزارش هرانا ،معترضان دليل اين امر را »رانت و ﻻبي ميان
مسئوﻻن در مراحل استخدامي« مي دانند.
*جمعي از كارگران پيمانكاري عسلويه در اعتراض به شرايط نامناسب شغلي خود تجمع كردند .به گزارش پيام ،معترضان
گفتند ،در اعتراضات سراسري مرداد ماه ،طبق مصوبات كمپين پروژه اي كه به همه كارفرمايان ابﻼغ گرديد ،كارگران
بايستي يك نسخه از قرارداد را از كارفرما تحويل گرفته و به همراه داشته باشند .اكنون پس از گذشت سه ماه از كمپين
اعتراضات سراسري كارگران پايپينگ و پروژه اي در شركتهاي نفت ،پتروشيمي و نيروگاههاي برق ،كارگران عسلويه بدون
قرارداد مشغول به كار هستند و برخﻼف آنچه در كمپين پنجم به تصويب رسيد ،كارفرمايان در آخرين ماه قرارداد،
كارگران را وادار به امضا آن مي كنند.
*ماموران و پيمانكار شركت آبفا براي قطع انشعابات آب وارد كوي گلدشت اهواز شدند كه
با مقاومت اهالي خشمگيني كه چند سالي است با مشكل قطع مكرر آب آشاميدني و شبكه فاضﻼب نامناسب دست به
گريبان هستند ،روبرو شدند .به گزارش ايرنا ،به دنبال اين تجمع اعتراضي روز سه شنبه  ٢٠آبان ،نشست بررسي مشكﻼت
آب آشاميدني كوي گلدشت در فرمانداري اهواز برگزار شد .كوي گلدشت يكي از مناطق حاشيه اي در غرب اهواز است كه
در  ٥كيلومتري جاده اهواز –خرمشهر قرار دارد.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٠آبﺎن
*براي دومين بار درسال جاري ،كارگران تلمبه خانه غرب كارون )شركت رامپكو "نفت و گاز اروندان"( براي اعتراض به
عدم پرداخت ماهها حقوق ،حق بيمه و مطالبات ديگر و نداشتن قرارداد كاري دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان
در كﻼنشهر اهواز زدند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :حقوق كاركنان تا خرداد ماه پرداخت شده و
بعد از آن هيچ گونه دريافتي نداشتيم.
*جمعي از كارگران حجمي عسلويه ،در اعتراض به نداشتن امنيت جاني و شغلي ،اقدام به برگزاري تجمع كردند .به گزارش
ايلنا ،كارگران معترض از زياد بودن تعداد روزهاي كار خود انتقاد كردند .اين كارگران گفتند :برخﻼف بخشنامه هاي اخير
كه مقرر شده همه كارگران ازجمله پيمانكاريها ،سيستم  ١٤-١٤كار كنند ،ما به دليل »حجمي بودن قراردادها« همچنان
 ٢٠-١٠كار مي كنيم؛ يعني  ٢٠روز در منطقه و سر كار هستيم و فقط ده روز به استراحت مي رويم.
*كارگران شركت شهداب يزد به همراه شماري از خانواده هاي شان در اعتراض به بازي كردن سهامداران شركت با جان
كارگران معدن سنگ آهن بافق تجمع كردند .به گزارش بافق فردا ،يكي از حاضران در تجمع گفت :سهامداران شركت
شهداب با رعايت نكردن پروتكلهاي بهداشتي در چارچوب مقابله با كوويد  ،١٩جان كارگران معدن سنگ آهن بافق و
خانواده هاي شان را به بازي گرفته اند.
*كارگران پيمانكاري مجتمع كشت و صنعت كارون در محوطه اين مجتمع دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا،
كارگران خواستار تبديل وضعيت خود از »تامين نيرو با پيمانكار« به »قرارداد مستقيم با شركت« شدند .كارگران گفتند:
»چرا در يك مجموعه ،بايد بين كارگران تبعيض وجود داشته باشد؛ تعدادي رسمي باشند و دستمزدهاي باﻻتر بگيرند و
عده اي نيز مثل ما پيمانكاري باشند و طرف حساب شركتهاي پيمانكار؟! ما نه امنيت شغلي داريم و نه دستمزدمان به
اندازه كارگران رسمي است«.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢١آبﺎن
*كارگران راه آهن كشور در نواحي خراسان ،زاگرس ،ورامين ،كرج ،شمال شرق و خط  ٥متروي تهران براي اعتراض به
عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بيمه و نداشتن امنيت شغلي منجمله اجرايي نشدن طرح تجميع قرار دادها و زدوبند
قوه قضائيه با مديران شركت دست از كاركشيدند و تجمع كردند .به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط
و ابنيه فني راه آهن ،كارگران اعتصابي اعﻼم كردند :راي صادره كه از سوي هيات داوري ابﻼغ شد فقط بيشتر بحث حساب
و كتابهاي دفتري بين سازمان خصوصي سازي و گروه بوده .در صورتي كه مشكل اصلي وضعيت بد معيشتي و موقعيت بي
سرو سامان پرسنل است كه ابدا مورد توجه در راي صادر شده قرار نگرفته است.
*جمعي از اهالي روستاي بكه شهرستان شهريار در استان تهران براي اعتراض به تملك اراضي شان توسط جهاد كشاورزي
مقابل ساختمان قوه قضائيه در خيابان وليعصر روبروي خيابان جامي تجمع كردند .به گزارش اقتصاد آنﻼين ،جهاد
كشاورزي استان تهران خود را مالك يك سوم زمينهاي روستاي بكه در شهريار ميداند و اين اراضي را بر اساس قانون
كشت موقت ،به كشاورزان ديگري واگذار كرده است .كشاورزاني كه به گفته معترضان مقابل قوه قضائيه ،يا سن شان به
زمان تصويب قانون كشت موقت نميخورد ،يا روي هيچ زميني كار نكرده اند كه مشمول اين قانون شوند يا بازنشستگان
دستگاههاي دولتي هستند.
*اهالي روستاي خيرآباد از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم براي اعتراض به قطعي برق مقابل ساختمان استانداري
اجتماع كردند .به گزارش خبرنگار شفقنا ،تجمع كنندگان با سردادن شعار »آقاي سرمست ،حمايت ،حمايت« خواستار
توجه استاندار به اهالي اين روستا شدند.
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اﺗﺤﺎد و ﻫﻤبستﮕي ﻣﺎرگﺮان ﻫﻔﺖ ﺗپﻪ
*روز پنجشنبه  ٨آبان ،شماري از كارگران از بخشهاي مختلف صنعتي شركت هفت تپه در محوطه شركت تجمع كردند .به
گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه ،اين تجمع با دخالت نيروي انتظامي و همچنين يگان امداد نيروهاي ويژه
انتظامي همراه بود .پس از اين تجمع چهار تن از فعاﻻن كارگري هفت تپه به نامهاي يوسف بهمني ،حميد ممبيني،
ابراهيم عباسي منجزي و مسعود حيوري بازداشت شدند .معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدي ،رسيدگي
به وضعيت شغلي ،تعيين تكليف شركت ،بازگشت به كار همكاران اخراج شده ،ابطال واگذاري شركت به بخش خصوصي و
همچنين تمديد مهلت دفترچههاي درماني عنوان كرده اند.
روز آدينه  ١٦آبان ،شماري از كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه ،در اعتراض به حضور نيروي انتظامي و اخراج  ١٥نفر از
كارگران ،مقابل درب ورودي اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند۔ به گزارش سنديكاي كارگران هفت تپه ،معترضان
علت تجمع خود را اعتراض به حضور نيروي انتظامي در جلوگيري از ورود  ١٥نفر از كارگران به اين شركت ،عنوان كردند۔
يوسف بهمني ،يكي از كارگران معترض در جريان اين تجمع گفت :ما كارگران قرار بود كه امروز در كارخانه به كار مشغول
شويم اما با حضور نيروهاي امنيتي و درب بسته مجتمع مواجه شديم .هم اكنون نيروهاي امنيتي در داخل و كارگران در
خارج از مجتمع حضور دارند .اين مسئله به اين معناست كه نمي خواهند ما كارگران سر كارمان حاضر شويم.
پس از گذشت نزديك به بيست روز ممانعت از ورود  ١٥كارگر نيشكر هفت تپه ،اين عزيزان درمحل كار خود حاظر شدن
كه با استقبال گرم ديگر همكاران روبرو شدند.
كارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگي و مبارزه اي پيگير و ستودني ،همكاران اخراج شده را به محل كار باز گرداندند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٢آبﺎن
*گروهي از كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي واقع در شهرستان اهواز ،با برگزاري تجمع اعتراضي در محوطه محل كار
خود خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
به گزارش راديو زمانه ،ميدان نفتي آزادگان شمالي كه در جنوب غربي اهواز و در منطقه مرزي ايران با عراق واقع شده
توسط شركت ملي نفت چين ) (CNPCIتوسعه يافته و بهرهبراداري از آن از سال  ٩٥آغاز شده است .بنا بر اطﻼعات
مندرج در پايگاه خبري نفت و گاز آزادگان ،از  ٥٩حلقه چاه موجود در اين ميدان روزانه  ٧٥هزار بشكه نفت توليد ميشود.
كارگران اعتصابي در واحدهاي بهرهب رداري ،چاه ،تعميرات و ايمني ،آتش نشاني ،خدمات و پشتيباني اين مركز به كار
اشتغال دارند.
*كارگران كارخانه توليد مواد شوينده اهواز براي هشتمين روز در اعتراض به اخراج از كار تجمعات اعتراضي مقابل محل
كارشان ،فرمانداري اهواز ،اداره كل كار واستانداري خوزستان برپا كردند .به گزارش مهر ،كارگران معترض گفتند :به آنها
اعﻼم شده است كه از كار اخراج شده و اكنون در اين شرايط بد اقتصادي اين كارگران نگران آينده خود هستند و اين در
حالي است كه برخي از آنها سابقه باﻻي  ٢٠سال اشتغال در اين شركت را دارند.
*نمايندگان كارگران مال باخته مجتمع فوﻻد ويان واقع در كيلومتر  ٤٢جاده همدان  -تهران ،براي اعتراض به
كﻼهبرداري مبني برعدم تحويل خودروها پس از يك سال خريداري ،دست به تجمع مقابل دادگستري همدان زدند .به
گزارش ايلنا ،كارگران شركت فوﻻد ويان همدان گفتند :يك نفر از همكاران شان با همدستي فردي ديگر ،آنها را براي ثبت
نام در طرح خريد خودروي ليزنيگي متقاعد كرده بود.
ﺷﻨبﻪ  ٢٤آبﺎن
*كارگران شهرداري سي سخت براي اعتراضي به عدم پرداخت ماه حقوق و وعده هاي توخالي شهردار و اعضاي شوراي
شهر ،مقابل ساختمان شهرداري و شوراي فرمايشي اين شهر در استان كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند .به گزارش ايلنا،
كارگران شهرداري سي سخت از فروردين ماه به بعد حقوق خود را طلبكارند ،اين را يكي از كارگران اين شهرداري گفته و
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اضافه كرد :آخرين حقوقي كه دريافت كردهايم حقوق اسفند  ٩٨بود كه شهردار حدود  ٥روز پيش به حساب كارگران واريز
كرد.
*جمعي از كارگران مجتمع پتروشيمي جم در اعتراض به سطح نازل حقوق و شرايط كاري نامناسب خود دست به تجمع
زدند .به گزارش پيام ،اين كارگران از يك هفته پيش تاكنون ،با برپايي تجمعات مختلف خواستار افزايش دستمزدها ،بهبود
شرايط كاري و كوتاه شدن دست پيمانكاران از اين مجتمع هستند .گفته مي شود در جريان تجمع روز جمعه ،نيروهاي
حراست با كارگران درگير شدند.
*كارگران پيماني كشت و صنعت كارون روز سه شنبه  ٢٠آبان ،براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل
ورودي شركت واقع در كيلومتر  ١٧جاده شوشتر دزفول زدند.
كارگران پيمانكاري مجتمع كشت و صنعت كارون پس از وعده كارفرما مبني بر پرداخت بخشي از مطالبات صنفي شان به
تجمع شش روزه خود موقتاً خاتمه دادند .به گزارش ايلنا ،تعدادي از اين كارگران كه شمار آنها به حدود هشتصد نفر مي
رسد ،اظهار داشتند :چندين سال است پيگير تبديل وضعيت و اجراي درست طرح طبقه بندي مشاغل همانند كارگران
رسمي شركت هستيم كه انجام نميشود.
يكشﻨبﻪ  ٢٥آبﺎن
*جمعي از سهامداران حقيقي و خرد زيان ديده بورس براي اعتراض به سياستهاي دولت در دوران ريزش شاخص و عدم
اجراي وعده هاي حمايتي براي پنجمين بار در ماه آبان دست به تجمع مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالي
ميدان ونك تهران اول خيابان مﻼصدرا زدند .به گزارش مهر ،تجمع كنندگان با سر دادن شعار »استعفا استعفا« خواهان
استعفاي وزير اقتصاد شدند .يكي از شعارهاي تجمع كنندگان »دولت خيانت مي كنه ،مجلس حمايت ميكنه« بود .به
گزارش انصاف نيوز ،معترضان در تجمع مقابل مجلس پﻼكاردهايي با مضامين »ما با اعتماد به دولت در بورس سرمايه
گذاري كرديم«» ،دولت تابلوي بورس را دستكاري ميكند» ،«.عرضه اوليه اي كه نه تنها سود نداد بلكه ضرر هم كرد« و…
را روي نرده هاي مجلس نصب كردند.
*كارگران و كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و همچنين عدم اجراي طرح طبقه
بندي مشاغل دست به تجمع زدند .به گزارش پيام ،كارگران و كاركنان واحدهاي بهره برداري پاﻻيشگاه ،چاه ،تعميرات و
ايمني ،آتش نشاني ،خدمات و پشتيباني با برپايي اين اعتصاب عﻼوه بر اعتراض نسبت به پايين بودن حقوق دريافتي و
عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ،نسبت به تخصيص ندادن اندك حقوق رفاهي و درماني پس از ماهها وعده هاي
دروغين مقامات اين پاﻻيشگاه ،نيز اعتراض كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٦آبﺎن
*جمعي از دستفروشان خرمشهري در اعتراض به عدم تحويل دادن بازار »امام علي« و بﻼتكليفي خود ،در محل احداث
اين بازار تجمع كردند .به گزارش فارس ،شهردار خرمشهر در اين رابطه اظهار كرد :پرونده بازار امام علي در جريان است و
منتظر توافق نهايي با پيمانكار بازار هستيم .پيمانكار مربوطه در حال حاضر به ويروس كرونا مبتﻼ شده و در انتظار بهبود
وي هستيم تا در نشستي چگونگي رفع موانع واگذاري اين بازار بررسي شود.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٧آبﺎن
*به گزارش عصر ما خوزستان ،كارگران آب و فاضﻼب روستايي خوزستان براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و عدم
پرداخت ماهها حقوق،دست به تجمع مقابل ساختمان شركت در كﻼنشهر اهواز زدند.
*كارگران شركتي كارخانه قند اسﻼم آباد غرب از صنايع وابسته به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح )اتكا( ،در
اعتراض به عدم تبديل وضعيت و پرداخت حداقل حقوق به ازاي  ١٢ساعت كار روزانه به جاي  ٨ساعت دست به تجمع
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زدند .به گزارش خبرنگاران جوان ،يكي از كارگران معترض گفت :ساعت كاري بيشتر نيروها به صورت  ١٢ساعتي است؛
يعني ماهيانه حدود  ١٦٠ساعت اضافه كار ،مازاد بر كار قانوني خود مشغول به كار هستيم كه ١٥روز آن روزكاري و ١٥
روز ديگر شيفت شب است
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٨آبﺎن
*ده روز است كه كارگران شهرداري سوسنگرد براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و بازي كردن با جان شان به
علت اجرانشدن پروتكلهاي و نبود امكانات بهداشتي در اعتصاب بسرمي برند و تجمعاتي را مقابل ساختمان شهرداري اين
شهر در استان خوزستان برپا مي كنند .به گزارش تسنيم ،كارگران معترض اعﻼم كردند،اگر حق بيمه و حقوق معوقه
پرداخت نشود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
*براي دومين روز متوالي جمعي از كارگران كشت و صنعت كارون )ميرآب( براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به
تجمع مقابل درب ورودي شركت واقع در شوشتر -كيلومتر  ١٧جاده دزفول زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از كارگران حاضر
در اين تجمع گفت :بيش از  ١٠٠نفر هستيم كه از سال ٩٤در قالب تامين نيرو به كارگيري شديم .اين كارگر معترض
افزود  :با گذشت حدود پنج سال هنوز براي تبديل وضعيت ما ،از تامين نيروي فصلي به تامين نيروي دايم اقدامي نشده
است.
*جمعي از كارگران فضاي سبز منطقه  ٢و يكي از نواحي شهرداري منطقه  ٣شهرداري خرم آباد براي اعتراض به عدم
پرداخت  ٤ماه حقوق دست از كاركشيده و تجمع كردند .به گزارش فارس ،بر اساس پيگيريها پيمانكار اين مناطق يك نفر
بوده و اين فرد به علت عمل نكردن به تعهداتي كه
در قرارداد با شهرداري به انجام آنان موظف شده،
باعث ايجاد اين مشكل براي كارگران شده است.
*جمعي از كارگران اخراجي آب معدني داماش در
استان گيﻼن روز سه شنبه  ٦آبان براي چندمين
روز متوالي با خواست بازگشت به كار و پرداخت
مطالبات معوقه شان دست به تجمع زدند .كارگران
اخراجي كارخانه آب معدني داماش روز سه شنبه  ٢٧آبان ،براي چندمين بار مقابل درب ورودي كارخانه تجمع كردند.
يكي از كارگران معترض درباره مطالبات معوقه مزدي خود و همكارانش گفت :مطالبات مزدي كارگران شاغل و اخراج شده
در كارخانه آب معدني داماش شامل  ٤ماه حقوق تير ،مرداد ،شهريور و مهر ماه سال جاري مي شود .وي افزود ،آخرين
حقوقي كه دريافت كرده حدود  ٢٠درصد از حقوق تيرماه بود كه به صورت علي الحساب پرداخت شد و بعد از آن هيچ
دريافتي نداشته ايم.
براساس گزارش ايلنا ،در اين روز جلسه بانك ملي براي رفع مشكﻼت آب معدني داماش بدون هيچ نتيجه مشخصي پايان
يافت .مديران بانك ملي كه به موقع حقوق و مزاياي بسيار خود را دريافت مي كنند و دغدغه معيشت هم ندارند ،گوشي
براي شنيدن مشكﻼت كارگران ندارند و به مشكﻼت و نابسامانيهاي زندگي معشيتي آنها بيتوجهند.
*شماري از كارگران بازنشسته براي اعتراض به سطح نازل مستمري و همسان سازي سَرودُم بريده اش ،رايگان نبودن
خدمات درماني ،اجرا نشدن اساسنامه صندوقهاي تامين اجتماعي و عدم پاسخگويي مسئوﻻن سازمان تامين اجتماعي
دست به تجمع مقابل مجلس زدند .به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك ايران ،بخشي از شعارها اين
تجمع چنين بود.
اختﻼس ها قطع بشه ،مشكل ما حل مي شه/شعار ما اين زمان ،معيشت است و درمان/منزلت ،معيشت  ،سﻼمت ،حق
مسلم ماست /تورم ،گراني ،بﻼي جان مردم /حقوق ما دو ميليون ،خط فقر ده ميليون.
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پس از تجمع تراكتهاي دستي از طرف بازنشستگان فلزكار مكانيك توزيع شد .هم چنين نشريه اميد ،نشريه بازنشستگان
فلزكار مكانيك ميان بازنشستگان معترض توزيع شد كه جمعيت مشتاقانه آنها را گرفتند و برعكس دفعات قبل آن را در
كيف خود پنهان نكردند و علني در دست داشتند.
*جمعي از اهالي روستاي دهگرجي شهرستان اشنويه در اعتراض به انتقال زباله شهر اشنويه و توابع آن به اين روستا ،در
محل دفن زباله ها تجمع كردند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،اگر محل انباشت زباله ها فاقد امكانات پيشرفته
تجميع ،تفكيك و بازيافت باشد ،به طور قطع مضرات زيست محيطي آن به مراتب فاجعه بار است و بوي نامطبوع از مكان
دفن پسماندها و هجوم بي شمار حشرات و مگسها در همجواري مناطق مسكوني ،يقينا مشقتهايي را براي ساكنان منطقه
فراهم مي آورد.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٩آبﺎن
*جمعي از وكﻼي استان فارس براي اعتراض به كسب و كار تلقي شدن وكالت دست به تجمع مقابل ساختمان دفتر كانون
وكﻼ در كﻼنشهر شيراز زدند .به گزارش ايسنا ،يكي از وكﻼي حاضر در اين تجمع گفت :اساساً تشريفات نائل شدن به
حرفه وكالت و نوع خدمات ارائه شده توسط كانون وكﻼ هيچ سنخيتي با تعاريف ارائه شده از كسب و كار ندارد .وي افزود:
كسب و كار تابع قواعد بازار و مبتني بر كسب سود كاسب است در حالي كه در حرفه وكالت وكيل به دنبال سود و احقاق
حق موكل است.
آديﻨﻪ  ٣٠آبﺎن
*جمعي ازصيادان استانهاي بوشهر ،خوزستان ،سيستان و بلوچستان و هرمزگان براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي به
دنبال لغو صيد ترال دست به تجمع مقابل استانداري هرمزگان در بندرعباس زدند .به گزارش موج ،يكي از صيادان
معترض گفت :ما در آبهاي خارج از دوازده مايلي صيد مي كنيم و فعاليت ما تهديدي براي ذخاير ماهيان نيست .وي افزود:
در تهران به ما وعده هايي مبني بر لغو اين طرح داده شد اما تا كنون عملي نشده است.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اجتﻤﺎعي
پﻨجشﻨبﻪ اول آبﺎن :تجمع كارگران شهرداري سورشجاني ،واقع در استان چهار محال و بختياري ،براي چندمين روز
متوالي /تجمع كارگران اخراجي راهداري و حمل و نقل جاده اي قزوين /تجمع كارگران اخراجي كارخانه برفاب در استان
چهار محال و بختياري
دوﺷبﻨﻪ  ٥آبﺎن :تجمع جمعي از كارگران شركت ملي حفاري ايران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و حق بيمه
خود /تجمع هواداران تيم فوتبال سپيدور براي اعتراض به وضعيت اسفبار اين تيم مقابل ساختمان اداره كل ورزش و
جوانان استان گيﻼن
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٦آبﺎن :اعتصاب كارگران پتروشيمي نويد زر شيمي در اعتراض به افزايش ندادن حقوق طبق قانون شركت
نفت.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٧آبﺎن :تجمع شاكيان شركت رامك خودرو مقابل مجتمع قضايي مفتح در تهران /تجمع تعدادي از كارگران
اخراجي كمربند سبز اهواز مقابل ساختمان شهرداري.
ﺷﻨبﻪ  ١٠آبﺎن :تجمع كاركنان اداري دانشگاه دولتي چمران در اهواز مقابل ساختمان مركزي اين دانشگاه /.تجمع كارگران
اخراجي راهداري و حمل و نقل جاده اي قزوين در اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي.
يكشﻨبﻪ  ١١آبﺎن :تجمع كارگران روز مزد در يكي از روستاهاي اطراف آبادان .كارگران زحمتكش با دست گرفتن بنر
فرياد_كارگران_گرسنه به عدم امنيت شغلي خود اعتراض كردند /.اعتصاب يك هفته اي رانندگان بخش توزيع شركت
پرسي ايران گاز استان هرمزگان در اعتراض به نرخ كرايه بار /.تجمع چند روزه سرمايه گذاران فانوس ماهيان به صورت

65

جداگانه مقابل مجلس و موسسه تحقيقاتي علوم شيﻼت /.تجمع سهامداران بانك شهر مقابل اين بانك در اعتراض به
كاهش ارزش سهام اين بانك در بازار بورس.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٤آبﺎن :كارگران بيكار شده شركت زرين پودر در اعتراض به اخراج و بيكاري و عدم پرداخت حقوق شان
مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند
پﻨجشﻨبﻪ  ١٥آبﺎن :جمعي از كارگران شركت آزاد راه كاريز در شهر رودبار در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه
دستمزد معوقه خود دست از كار كشيده و تجمع كردند /.شماري از شهروندان استان كهگيلويه و بوير احمد در اعتراض به
انحصار در فروش سيمان مارگون و افزايش قيمت آن دست به تجمع زدند.
ﺷﻨبﻪ  ١٧آبﺎن :تجمع شماري از اعضاي تعاوني مسكن شهرك اميرالمومنين پاكدشت در ميدان مادر اين شهرستان.
يكشﻨبﻪ  ١٨آبﺎن :تجمع شماري از اهالي روستاي توگبري مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان چرام در استان كهگيلويه
و بويراحمد /.تجمع مغازه داران نقده در اعتراض به پلمپ مغازه هاي شان /.تجمع نمايندگان ملوانان »صيد فانوس
ماهيان« مقابل فرمانداري چابهار /تجمع عشاير جرقويه اصفهان در پي عدم تامين جو يارانه اي مورد نياز براي دامهاي
خود /.تجمع جمعي از كارگران كارخانه چيني تقديس واقع در شهرك صنعتي گناباد در استان خراسان رضوي براي
اعتراض به عدم پرداخت  ٤ماه دستمزد معوقه خود /.تجمع كارگران شهرداري نيك شهر در استان سيستان و بلوچستان
براي اعتراض به عدم پرداخت  ٤ماه دستمزد معوقه خود /.تجمع كارگران فصلي معدن طﻼي آق دره براي اعتراض به نبود
امنيت شغلي و زمزمه هاي اخراج شماري از همكاران شان /.تجمع كارگران اخراجي راهداري قزوين در اعتراض به عدم
تحقق وعده هاي مقامات در خصوص بازگشت به كارشان /.تجمع كارگران كارخانه غذايي و دارويي مازندران با خواست
بازگشايي كارخانه ها و بازگشت به كار كارگران.
دوﺷﻨبﻪ  ١٩آبﺎن :شماري از كارگران شركت راه آهن تراورس به نمايندگي از ساير همكاران خود در شهرهاي مختلف به
تهران رفته و در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و معيشتي خود ،مقابل قوه قضائيه رژيم تجمع كردند /.مردم اهواز در
كوي گلدشت در اعتراض به نبود آب شرب سالم و وجود شبكه فرسوده فاضﻼب جاده اهواز -خرمشهر را بستند كه با
هجوم نيروهاي انتظامي روبرو شدند/.جمعي از معلوﻻن آبادان براي اعتراض به عدم مناسب سازي معابر شهر و عدم
پاسخگويي مسئوﻻن ،مقابل شهرداري اين شهرستان در استان خوزستان تجمع كردند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٤آبﺎن :گروهي از كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي واقع در شهرستان اهواز ،با برگزاري تجمع اعتراضي در
محوطه محل كار خود خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
يكشﻨبﻪ  ٢٥آبﺎن :كارگران كارخانه سيمان خاكستري ني ريز در اعتراض به تعطيلي كارخانه و بيكاري خود مقابل درب
ورودي كارخانه اقدام به برگزاري تجمع كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٦آبﺎن :كارگران قرارداد موقت مناطق عملياتي صنعت نفت خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
معوقه شان دست به تجمع زدند /.كارگران كارخانه كيان تاير در اعتراض به تداوم بﻼتكليفي شغلي و معيشتي خود مقابل
درب ورودي كارخانه تجمع كردند/.تجمع رانندگان تاكسى كيش مقابل معاونت اجتماعى اين شهر /.كارگران كارخانه
برفاب در استان چهارمحال و بختياري با خواست بازگشت به كار و پرداخت كليه مطالبات شان دست به تجمع زدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٧آبﺎن :كارگران نيروگاه رامين براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق دست از كار كشيدند و دراين
نيروگاه اجتماع كردند /.مالباختگان شركت آذويكو در اعتراض بە عدم در يافت  ٦هزار خودرو پيش خريد شدە پس از ٢
سال مقابل بيدادگاە ويژە مفاسد اقتصادي دست به تجمع زدند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٩آبﺎن :كارگران صنايع غذايي »رُزبشار« واقع در ياسوج در اعتراض به تعطيلي كارخانه و بيكاري خود دست
به تجمع زدند /.تجمع جمعي از دستفروشان ،كسبه و بازاريان كرمانشاه در اعتراض به اقدام اخير شهرداري در خصوص
محدود كردن ساعات كاري آنان.
آديﻨﻪ  ٣٠آبﺎن :به دنبال تجمعهاي اعتراضي اهالي كردباد از توابع شهرستان تفت در استان يزد نسبت به عوارض زيست
محيطي ،معدن سنگ تراورتن تعطيل و  ٥٠كارگرش بيكار شدند.
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همزيستي با بنيادگرايان اسﻼمي با سكوﻻريسم در تضاد است

زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...چهارشنبه  ٧آيان
اين روزها بنيادگرايان اسﻼمي از رژيم وﻻيت فقيه تا اردوغان ،با نقاب دفاع از حقوق مسلمانان ،بدون محكوم كردن عمل
فجيع سﻼخي معلم آزاده ،ساموئل پاتي ،تﻼش مي كنند كه صورت مساله يعني خشونت و بربريت انتگريسم اسﻼمي را به
سود رشد اين پديده ارتجاعي توجيه كنند.
عملكرد حكومتهاي ايران و تركيه ،بريدن نفس ،خفه كردن هر صداي مخالف با هر انديشه غير حكومتي ،شكنجه و زندان و
ترور است .زندانهاي تركيه و ايران گواه اين واقعيت است .اين ديكتاتورها آزادي بيان و عقيده در كشور فرانسه را بر نمي
تابند ،مبارزه با بنيادگرايي اسﻼمي را به دروغ »اسﻼم ستيزي« جا مي زنند اما چشمان شان را در مورد سركوب بي رحمانه
مسلمانان ايلغور در چين مي بندند.
اردوغان در تحقق روياي امپراطوري عثماني به برآشفتگي ناآگاهانه بنيادگرايان در تعدادي از كشورهاي خاورميانه نياز دارد.
رژيم وﻻيت فقيه هم بيش از هر هنگام به اين فضاي تهييج شده نياز دارد .يكي مي خواهد امپراطوري عثماني بپا كند و
ديگري به دنبال اتحاد جماهير كشورهاي اسﻼمي است.
رژيم درمانده وﻻيت فقيه از هيجانات انسانهاي ناآگاهي كه از حقوق اوليه انسانها مثل آزادي بيان ،ﻻئيسيته و كثرتگرايي
اطﻼع ندارند ،براي حفظ امنيت نظام استفاده مي كند .براي رژيم ايران جان انسانهاي درمانده و مسﺦ شده كه مزه آزادي
را نچشيده و اسير ديكتاتوريهاي بنيادگراي مذهبي هستند ارزشي ندارد .ديكتاتوري وﻻيت فقيه اين انسانها را براي گوشت
دم توپ نياز دارد همچنان كه رژيم اردوغان با دامن زدن به بنيادگرايي اسﻼمي در سوريه ضربه هاي زيادي به جنبش ضد
ديكتاتوري مردم اين كشور وارد كرد.
واقعيت اين است كه مبارزه با بنيادگرايي اسﻼمي كه دست به خشونت و بربريت آَشكار مي زند با »اسﻼم هراسي« كه
نيروهاي فاشيستي مدافع آن هستند ،متفاوت است .رژيم ايران بيشترين كشتار را در مورد مسلمانان انجام داده است.
كشتار و قتل عام زندانيان سازمان مجاهدين خلق ايران ،كه مخالف تحجرگرايي و بنيادگرايي اسﻼمي هستند ،نمونه
روشني از اين سياست است .همانگونه كه قتل ساموئل پاتي به سرعت از طرف مريم رجوي و سازمان مجاهدين خلق ايران
محكوم شد.
اسﻼم هراسي و انسانها را با دين شان سنجيدن ،دقيقا نتيجه سياست همزيستي و مماشات حكومت كشورهاي بزرگ ،براي
مثال اتحاديه اروپا ،آمريكا و  ...با بنيادگرايي اسﻼمي و همزمان مخالفت با نيروهاي مترقي و به شمول مسلمانان ضد
بنيادگرا است .نمي توان با بنيادگرايي و ارتجاع قرون وسطايي در قرن بيست و يكم همزيستي كرد و همزمان مدافع
سكوﻻريسم ،حقوق بشر و ﻻئيسه و ...بود .سياست مماشات دولتهاي فرانسه با رژيم جمهوري اسﻼمي و ساير كشورهايي كه
به بنيادگرايان اسﻼمي كمك مالي و تداركاتي مي كنند ،پهن كردن فرش قرمز زير پاي پايوران اين رژيمها ،زير فشار
قراردادن سازمان مجاهدين خلق ايران به عنوان نيروي ضد بنيادگرايي اسﻼمي تاكنون باعث فجايع بسياري شده است.
آزادي پوشش در برابر حجاب اجباري ،آزادي عقيده در برابر استبداد ،آزادي بيان در برابر سركوب عقيده و ...اينها
بخشهايي از ارزشهاي سكوﻻريسم است .اما واقعيت اين است كه رژيم وﻻيت فقيه با پوشش گفتمان عليه »اسﻼم هراسي«
براي نفوذ ارتجاع در كشورهاي اروپايي استفاده مي كند .و دقيقا همين عمل وحشيانه بنيادگرايان اسﻼمي از داعشي تا
خمينيسم هست كه به رشد اسﻼم هراسي ياري مي رساند.
نگاهي به تيتر روزنامه هاي جيره خوار حكومت و واكنشهاي پايوران رژيم به موضع گيري مكرون به ويژه در مورد كاهش
قدرت مساجد پاريس واقعيتهاي زيادي را روشن مي كند .در حقيقت رسانه هاي حكومتي و پايوران رژيم دلشان براي
پيامبر نسوخته بلكه براي جلوگيري از كوتاه شدن نفوذشان جنجال مي كنند.
وزارت خارجه رژيم انتشار كاريكاتور در رسانه شارلي عبدو را »دامن زدن به اسﻼم هراسي و نفرت پراكني« اعﻼم كرده
است.
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 ٢٤٠نفر از مجلس نشينان كه از انسانيت بويي نبرده اند ،سربريدن معلم فرانسوي را محكوم نكرده و طي بيانيه اي
كشيدن كاريكاتور را »غير انساني« و »توهين وقيحانه« دانسته اند .در اين بيانيه ،مجلس نشينان دقيقا به سوزش خود
اشاره مي كنند .آنها موضع گيري مكرون را »يك نقشه بزرگ تر در جهت كند كردن روند پرشتاب اسﻼم گرايي مردم
فرانسه« دانسته كه »اين دولت را شديدا به وحشت انداخته و او را واداشته به سوي خوي دوران سياه استعمارگرايي
بازگرداند و چنين جنايتي را رقم بزند«.
مرتجعان ،آزادي بيان و ارزشهاي سكوﻻر يك كشور ديگر را »كفر جهاني« دانسته و اتحاد مسلمانان در برابر آن را خواسته
اند .اين به طور دقيق تقويت اسﻼم هراسي يا پراكندن نفرت در ديگران عليه اسﻼم در كل آن است كه مي تواند به تفكرات
فاشيستي دامن بزند.
امانوئل مكرون در هنگام اداي احترام و خاكسپاري ساموئل پاتي به درستي بر ارزشهاي ﻻئيسيته و شعار »آزادي ،برابري و
برادري« و از »گفتمان نفرت« انتقاد كرد و بر »لزوم دفاع از ارزشهاي سكوﻻر در مقابل اسﻼم افراطي و كنترل بيشتر بر
بودجه خارجي مساجد« تاكيد كرد.
اما چشم انداز چيست؟ آيا اينها براي باﻻ بردن وزن مماشات است يا مبارزه جدي عليه جوﻻن بنيادگرايان در اروپا؟ آينده
اين را نشان خواهد داد.

***

ديكتاتورها با ميل خود نمي روند ،بيرونشان مي كنند

زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر ...چهارشنبه  ٢١آبان
انتخابات آمريكا بدون شك يكي از رويدادهاي مهم در هفته اخير بود .موشكافي و چرايي اين انتخابات و صف بندي
طرفداران دو حزب ،مد نظر اين فراسو نيست .اين انتخابات زير ذره بين پايوران دانه درشت و ريز رژيم وﻻيت فقيه قرار
گرفته و تفسير و تعبير شده است .گرچه خروجي انتخابات آمريكا و ويژه گيهاي آن به طور عمده به شرايط داخل و
مشكﻼت مردم آمريكا برمي گردد ،اما واكنشهاي پايوران رژيم نسبت به اين رويداد و خيالبافيهاي پيرامون آن كه خودشان
را به آن مشغول كرده اند ،قابل توجه است.
از آن جايي كه در آمريكا ولي فقيه و شوراي نگهبان وجود ندارد ،نهادهاي قضايي مستقل در مورد اختﻼفها پيرامون
خروجي انتخابات حُكم مي دهند .ماله كش اعظم ،در واكنش به كنار رفتن ترامپ با خوشحالي از ماندن »خود« و رفتن
ترامپ حرف مي زند .او به روي خود نمي آورد كه در عمر ديكتاتوري شاه هم ،چندين رئيس جمهور در آمريكا و اروپا
عوض شدند و شاه »ماند« .اين فقط در كشورهاي ديكتاتوري است كه حاكمان به صندلي قدرت آنچنان مي چسبند كه
بايد صندلي را با زور از زيرشان كشيد .مردم با انقﻼب ضد سلطنتي ،حكومت پهلوي را به زير كشيدند .همين موضوع
شامل حاكميت خامنه اي مي شود.
جواد ظريف روز  ١٩آبان خطاب به كشورهاي همسايه چند توصيه مي كند كه همه آنها هم بوي تهديد مي دهد و هم
نشانه ايزوله بودن رژيم در منطقه است .وي گفت» :ترامپ  ٧٠روز ديگر رفته است ،اما ما براي هميشه اينجا مي مانيم«.
يك روز پيش هم گفته بود» :ترامپ رفت ،ما و همسايگان مانديم «.خامنه اي هم مدتي پيش گفت؛ ريگان رفت و ما
مانديم .اين حرفها هم حماقت و هم شيادي گويندگان آن را نشان مي دهد .درست مثل اين است كه يك آمريكايي بگويد
خميني رفت و ما مانديم .در حالي كه همه آدمها باﻻخره روزي مي روند و آن چه مهم است مساله ماندگاري يا رفتن يك
نظام و يا يك حاكم است.
رفتن ترامپ محصول راي مردم آمريكا است و ماندن خامنه اي و ظريف و دارو دسته حاكم بر ايران با سركوب ميسر شده
است .ديكتاتورها خودشان نمي روند آنها را بايد سرنگون كرد .قرار نبود كه ترامپ رژيم وﻻيت فقيه را سرنگون كند كه با
رفتن او ماجرا تمام شده باشد .سرنگوني وظيفه مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آن است كه همچنان در دستور كار است.
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دستگاه روابط خارجي رژيم خودش را آماده كرده كه بايدن هر چه زودتر كارت دعوت برايشان بفرستد .اين كه انتظار رژيم
در دريافت كارت دعوت چه خواهد شد موضوعي است كه آينده به آن پاسﺦ خواهد داد .اما دو نكته را مي توان مورد توجه
قرار داد.
شرايط ايران از زاويه جنبشهاي مردمي و وضعيت رژيم ،از يك سو ،شرايط منطقه از نظر دخالتهاي رژيم در عراق ،يمن،
لبنان و سوريه و كنش كشورهاي عربستان و اسرائيل در منطقه از سوي ديگر ،با دوراني كه كشورهاي  ٥به اضافه يك،
توافق برجام را قبول كردند كامﻼ متفاوت است .در اين دوره در ايران شاهد چندين قيام بوديم .ايران آبستن قيام و
تحولهاي عظيم است .از اين كه رژيم با عدم پيوستن به پيمان »اف آ ت اف« خود را تحريم كرده است بگذريم ،پيش
بينيهاي قيامهاي احتمالي و سرنگوني رژيم ،موقعيت براي سرمايه گذاري در ايران ،حتا با برداشتن تحريمها براي رژيم
كارساز نخواهد بود .مورد دوم اين كه توليد موشكهاي بالستيك ،دخالتهاي تروريستي و توليد سﻼح اتمي ،به عنوان سه
چالش رژيم وﻻيت فقيه همچنان روي ميز است و در اين موارد اين رژيم است كه بايد امتياز دهد.

***

محاکمه اسدی؛ گامی مهم در جهت بازدارندگی تروريسم دولتی
زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...چهارشنبه  ٢٨آبان
دادگاه ديپلمات تروريست اسداﷲ اسدي ،قرار است روز  ٢٧نوامبر در بلژيك برگزار شود .اسدي ،دبير سوم سفارت
جمهوري اسﻼمي در وين با استفاده از مصونيت ديپلماتيك در سفر اروپايي و در حين ماموريت تروريستي ،مواد منفجره
قوي را به دو ايراني تحويل داد .اين مبادله در يك پيتزافروشي در لوكزامبورك صورت گرفت و ماموران امنيتي آن را زير
نظر داشتند .بر اساس طرحي از پيش تهيه شده ،قرار بود اين مواد انفجاري در همايش ساﻻنه شوراي ملي مقاومت ايران
در حومه پاريس منفجر شود .سازمانهاي ضد تروريستي چند كشور در هماهنگي با هم ،اسدي را كه در حال بازگشت به
اتريش بود در خاك آلمان دستگير و دو همكار او و يك نفر ديگر را نيز دستگير كردند .در رابطه با اين پرونده ،خبرها و
گزارشهاي زيادي در رسانه هاي معتبر نوشته شده كه مهمترين آن روزنامه ساندي تايمز ) ٢٤آبان( و خبرگزاري رويترز
است .شوراي ملي مقاومت ايران نيز طي جندين اطﻼعيه پيرامون اين پرونده آگاهي رساني كرده است.
خوشبختانه نقشه عمليات تروريستي كه مي توانست گردهمايي مسالمت آميز را به حمام خون تبديل كند ،خنثي شد .با
توجه به انبوه شركت كنندگان در اين مراسم ،به شمول خانم مريم رجوي و صدها مهمان از شخصيتهاي غير ايراني ،رژيم
با آن ضربه فيزيكي يك پيروزي چشم گير به دست مي آورد و مي توانست ادعاي تصفيه دروني ،كار خودي و ....را مثل
گذشته مطرح كند .همين موضع را سفير رژيم در بلژيك پس از دستگيري اسدي به شكل ديگر با عنوان »دسيسه«
دشمناني كه مي خواهند »فضا و روايط ايران و اروپا را خراب كنند« و اسدي را »قرباني« كرده اند مطرح كرد.
دروغگويي ،انجام عمليات تروريستي در خارج از مرزها و به عهده نگرفتن آن ،آوردن افراد به تلويزيون براي اجراي
سناريوي وزارت اطﻼعات و ...تازگي ندارد .پرونده تروريستي اسدي ،از اولين پرونده هاي عمليات تروريستي هدايت شده از
طرف رژيم وﻻيت فقيه در خارج از مرزها نيست و تا زماني كه رژيم بر سر كار است اگر كشورهاي اروپايي در برابر آن
قاطع نايستند آخرين هم نخواهد بود .پرونده ترور زهرا رجبي ،كاظم رجوي ،عبدالرحمن قاسملو ،شاپور بختيار ،حسين
نقدي ،صادق شرفكندي و  ...آدم ربائي در كشورهاي همسايه بخشي از بيﻼن طوﻻني عمليات تروريستي فرامرزي رژيم در
مورد ايرانيان است .ترور فعاﻻن و روشنفكران عراقي را هم بايد به پرونده جنايتهاي رژيم اضافه كرد.
اهميت محاكمه اسدي را از كنش پايوران رژيم و دستگاه وزارت خارجه آن مي توان فهميد .رژيم با حمايت از ديپلمات
تروريست خود در حقيقت دستگاه قضايي اروپايي كه مستقل از دولت است را به چالش كشيده ولي در عمل مهر خود را بر
اين عمليات از پيش زده است.
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از جمله تﻼشهاي علني رژيم تهيه نامه با امضاهايي از وابستگان به نظام تحت عنوان وكﻼ و ارائه به سازمان ملل است .رژيم
در اين نامه خواستار مصونيت ديپلماتيك و آزادي اسدي شده است .سفير رژيم در بلژيك ،شيادانه با تكيه بر موضوع
مصونيت ديپلماتيك ،مدعي شده كه ماكزيمم» ،كشور ميزبان فقط حق دارند آن فرد را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج
كنند «.اين ديپلمات رژيم در بلژيك حتما مي داند كه در كشورهاي اروپايي ،اقدام به عمليات براي كشتن انسانها و به
خطر انداختن جان آنها هم جرم محسوب مي شود.
مي توان تصور كرد كه اينگونه به خطر انداختن جان انسانها ،براي همه نيروهاي مخالف و برانداز در خارج از مرز وجود
دارد .پس عزمي همگاني بر پافشاري بر محاكمه جدي اين ديپلمات تروريست را طلب مي كند.
رئيس سرويس امنيت دولتي بلژيك به درستي بر اين امر تاكيد كرده »:نقشه حمله به نام رژيم ايران و تحت رهبري آن
شكل گرفت .اين مساله به ابتكار شخصي اسدي نبود« .اگر چه اين پرونده با وجود مماشات دولتهاي اروپايي ،سير قضايي
خود را طي خواهد كرد و به جرات مي توان گفت اهميت اين پرونده بسيار مهمتر از پرونده جنايت در رستوران ميكونوس
است .زيرا در آن جا عامﻼني محاكمه شدند كه نقشي در قدرت نداشتند و در اين جا يك ديپلمات پرسابقه رژيم محاكمه
مي شود .برآمد پيگيري و محكوم شناخته شدن رژيم در دادگاه پيش رو ،گامي مهم در جهت بازدارندگي تروريسم رژيم
وﻻيت فقيه در خارج از مرزها است .اين پرونده اقدامي مهم عليه رشد تروريسم در كشورهاي اروپايي است كه شهروندانش
مزه تلﺦ آن را چشيده اند.
يادواره شهيدان فدايي

***

رفيق رشيد حسني بزرگ آباد

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

رفيق رشيد در سال  ١٣٢٨در روستاي بزرگ اباد تابع شهرستان اروميه ،در آذربايجان غربي متولد
شد .او پس از تحصيﻼت ابتدايي و متوسطه به عنوان دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته
شد و در همين زمان از طريق فدايي خلق يحيي امين نيا كه همشهري او بود ،وارد فعاليت تشكيﻼتي شد .رشيد در
خانواده سياسي مخالف رژيم شاه بامسايل سياسي روز كامﻼ آشنا بود و مطالعات زيادي نيز در امور فلسفي و ايديولوژيك
داشت و خيلي زود در ارتباط با شاخه تبريز سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران قرارگرفت .در ارديبهشت ١٣٥٥
دستگيريهاي گسترده اي از شبكه هاي پيرامون چريكهاي فدايي خلق صورت مي گيرد كه رفيق رشيد نيز از جمله
دستگير شدگان بود .گفته مي شود در اين دوره پدر رفيق رشيد ،كه از روحانيون هوادارخميني بود و بعد ازانقﻼب نماينده
خميني درآذربايجان و امام جمعه اروميه شد ،به مﻼقات فرزند خود رفته و از رشيد درخواست مي كندكه ابراز ندامت كرده
و درخواست عفو ملوكانه نمايد ،اما با پاسﺦ قاطعانه رفيق رشيد روبرو مي شود .مﻼ حسني جنايتكار از پايداري پسرش به
قدري آزرده مي شود كه حتي در زمان آزادي زندانيان سياسي ،به پيشواز وي نرفت و اين درحالي بود كه هزاران نفر اهالي
منطقه از رفيق رشيد استقبال پرشوري كردند.
رفيق رشيد بﻼفاصله بعد از آزادي فعاليتهاي اجتماعي و سياسي خود را ادامه داد و پس از انشعاب تحميلي اكثريت ،رفيق
رشيد در مسئوليت بخش آذربايجان غربي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به فعاليت اش ادامه مي دهد .با شروع
سركوبهاي همه جانبه در سال  ،١٣٦٠زندگي سياسي رفيق رشيد در شرايط مبارزه مخفي ادامه مي يابد.
در سال  ١٣٦١مﻼ حسني تبهكار از محل استقرار اين رفيق مطلع شده و به آن را كميته هاي سركوب گزارش مي دهد.
رفيق رشيد پس از دستگيري و شكنجه هاي زياد پيشنهاد دادستاني مبني برحضور در نماز جمعه و ابراز ندامت را قاطعانه
رد مي كند .زمان اعدام و حتي محل دفن اين رفيق تا مدتها توسط دادستاني مخفي نگه داشته مي شود اما اهالي منطقه و
كارگران و كشاورزان هنوز هم پس از ساليان ،ياد و خاطره اين فدايي خلق را در روزهاي اوليه ماه آذر گرامي مي دارند.
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مﻼ حسني جنايتكار كه پس از دستگيري رفيق رشيد به دخالتش در اين امر افتخار مي كرد ،در أواخر عمر در فرازي از
خاطراتش از اعدام سريع فرزندش اظهار تاسف كرد .ياد و نام رفيق رشيد حسني بزرگ آباد ماندگار مي ماند.

شهداي فدايي آذر ماه
رفقاي فدايي :اسداﷲ بشردوست  -پرويز نصير مسلم  -ابوالقاسم نيكچه همداني  -زهرا
آقانبي قلهكي  -عليرضا بهاري پور مزكوشي  -علي عبدالعلي زاده  -محمدرضا شهنواز -
غﻼمرضا تارورديان چايچي  -حميدرضا سعادتي  -مختار قلعه ويسي  -احمد اقدسي -
بهروز بهروزنيا  -حسين تدريسي  -فرهود روايي  -محسن مدير شانه چي  -محمدعلي
پاويار  -حميد اشراق  -توكل اسديان  -بيژن حوايي  -نسرين محمد پور دهكردي )ناهيد
ملك محمدي(  -جﻼل پورجعفري آزاد - ،خسرو دستاران  -حسين غﻼمي – علي رضا
نعمتي  -محمد حسين معيني  -پيام هنريار  -كاميار كريمي  -احمد طهماسبي  -مجتبي
تابا  -مسعود فرخي پور – علي مرادي  -هوشنگ كياني – سعيد سليماني  -مجتبي
شادمان – ابوالقاسم اصفري صحت – عبدالكريم اجيرايي – آنا گلدي گوكﻼني  -مسعود
صارمي – حسن توكل دواني  -رحيم تشكري  -حسن زكي زاده  -آذر لطيفي  -پيمان
هنريار -وحيد پيروزنيا – سيد كاظم شهيدي ثالث  -همايون پريزاده  -رشيد قرني حسني بزرگ آباد  -رحمت طالب نژاد
و .....در مبارزه عليه ديكتاتوريهاي شاه و وﻻيت فقيه به شهادت رسيدند.
تصحيح و پوزش :در شماره قبل ،تاريﺦ تولد رفيق مهين جهانگيري به اشتباه سال  ١٣٥٥نوشته شده بود كه درست آن سال  ١٣٣٥است.

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