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ضديت وﻻيت فقيﻪ با »حكومت مردمي ،جمهوري و مردم ساﻻري«

مهدي سامع

بر طﺒق حرفهاي ولي فقيه نظام جامعه ايران در شرايط گُل و بُلﺒُل به حيات خود ادامه مي دهد و برخي از »نارساييها و
كمﺒودها« نيز نه به خاطر موجوديت نظام حاكم كه از »عدم ايمان مسئوﻻن« و »دشمنان خارجي« است .خامنه اي به
گونه اي حقايق را وارونه جلوه مي دهد كه هيچ حقه بازي در جهان به گَردِ پاي او نمي رسد .او نظام وﻻيت فقيه كه نافي
حق سرنوشت و حاكميت ملي ،ضد جمهور مردم و متكي بر استﺒداد ديني است را »حكومت مردمي ،جمهوري و مردم
ساﻻري« معرفي كرد) .سخنراني روز چهارشنﺒه  ٢٩بهمﻦ(
ايﻦ ارزيابي گرچه توهيﻦ به شعور جامعه است ،اما در درون خود ايﻦ حقيقت را برجسته مي كند كه خواست واقعي مردم
در سرنگوني رژيم شاه ،نه استﺒداد ديني و وﻻيت فقيه كه »حكومت مردمي ،جمهوري و مردم ساﻻري« بود .براي مثال
انتخابات رياست جمهوري در نظام وﻻيت فقيه با وجود فيلترهاي گوناگون كه از ابتدا تا پايان آن را از يك انتخابات آزاد
مجزا مي كند ،تنها با »تنفيذ« ولي فقيه است كه »قانوني« مي شود و نه آن به اصطﻼح »راي مردم«.
مرور مواد »قانون اساسي جمهوري اسﻼمي« و منجمله اصل چهارم آن نشان مي دهد كه آن چه در ايﻦ نظام جايي ندارد
»حق حاكميت مردم« است.
بر طﺒق اصل چهارم »كليه قوانيﻦ و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها
بايد بر اساس موازيﻦ اسﻼمي باشد .ايﻦ اصل بر اطﻼق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانيﻦ و مقررات ديگر حاكم

است و تشخيص ايﻦ امر بر عهده فقهاي شوراي نگهﺒان است«.
مي بينيم كه نظر  ٦فقيه شوراي نگهﺒان كه برگزيده ولي فقيه هستند ،نقش تعييﻦ كننده در تمام قوانيﻦ و مقررات دارند.
يكي ديگر از مواد قانون اساسي كه نافي »جمهور مردم« است اصل  ١٧٧قانون اساسي است كه بر اساس آن »مﺤتواي
اصول مربوط به اسﻼمي بودن نظام و ابتناي كليه قوانيﻦ و مقررات بر اساس موازيﻦ اسﻼمي و پايه هاي ايماني و اهداف
جمهوري اسﻼمي ايران و جمهوري بودن حكومت و وﻻيت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و
ديﻦ و مذهب رسمي ايران تﻐييرناپذير است.«.
اگر از مواد مربوط به اختيارات بيشمار ولي فقيه در قانون اساسي صرف نظر كنيم ،هميﻦ دو ماده نشان مي دهد كه ماهيت
و خصلت نظام حاكم بر ايران عليه »حكومت مردمي ،جمهوري و مردمساﻻري« است.
نظام حاكم در شرايطي قرار گرفته كه خامنه اي مجﺒور است وﻻيت اش را ايﻦ گونه معرفي كند .ايﻦ شرايط كدام است؟
نﻤﺎيش خشﻢ در كف خيﺎبﺎن

جامعه به فﻼكت كشيده شده اما نه فقط تسليم نشده بلكه به طور مداوم به وﻻيت خامنه اي ،الﺒته به شيوه هاي گوناگون
اعتراض مي كنند و در شرايطي خاص دست به شورش مي زنند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر مي دهند .بر اساس خﺒرهاي
منتشر شده در رسانه هاي حكومتي در ماه بهمﻦ دستكَم  ٢٠٠حركت اعتراضي در سراسر ايران صورت گرفته است .اكثر
كساني كه رويدادهاي ايران را تﺤليل مي كنند بر ايﻦ واقعيت مُهر تاييد مي زنند كه جامعه در آستانه انفجار است و توده
مردم ديگر نمي خواهد به شكل گذشته زندگي كند.
ﺗشديد كﻢ ﺳﺎبقﻪ ﺗضﺎد در ِﻫﺮَم قدرت

انﺒاشت تنفر ،خشم و نارضايتي كه خود را به طور روزانه بروز مي دهد ،تضادهاي دروني قدرت و ثروت را به شكل كم
سابقه تشديد كرده است .در رسانه هاي حكومتي صﺤﺒت از فرسايش و زوال حاكميت مي شود.
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به دنﺒال سخنان روحاني پيرامون مذاكره و بر اساس حرف خامنه اي كه گفت ترسوها حق ندارند حرف از عقﻼنيت بزنند
تهاجم كم سابقه اي عليه روحاني شروع شد .مجتﺒي ذوالنوري ،رئيس كميسيون امنيت وﻻيت فقيه از باند خامنه اي
خواستار اعدام روحاني شد و تعدادي از مجلس نشينان به دنﺒال استيضاح روحاني بودند .ايﻦ شكاف به حدي پيش رفت كه
مي توانست شرايط براي برآمد توده اي را فراهم كند و از هميﻦ زاويه خامنه اي در وحشت از قيام مردم به حمايت از
روحاني برآمد و در روز شنﺒه  ٣ابان در نخستيﻦ ديدار حضوري با كارگزاران سياسي نظامي امنيتي نظام »هتك حرمت«
روحاني را حرام خواند .ترديد نيست كه استيضاح و طرح مساله اعدام با چراغ سﺒز خامنه اي صورت گرفت اما در ميانه راه
خامنه اي چراغ سﺒز را خاموش و چراغ قرمز را روشﻦ كرد.
در نيمه دي ماه سال جاري ،آخوند مﺤمد مهدي ماندگاري ،يكي از مزدوران ولي فقيه كه كار »تربيت مﺒلغ و راوي عرصه
فرهنگ ايثار و شهادت« را بر عهده دارد گفته است» :بابا به خدا دنيا ميداند ايﻦ وﻻيت مقتدرتريﻦ ،مديرتريﻦ و مدبرترينه،
ولي تو مملكت خودمون ميان ايﻦ جوري شايع ميكنند آقا آيا ميدونه مشكﻼت را يا نمي دونه .اگر نمي دونه ،چرا اينجا
نشسته؟ اگر مي دونه يا مي تونه مشكﻼت را حل كنه يا نمي تونه .اگر نمي تونه چرا اينجا نشسته؟ اگر مي تونه چرا حل
نمي كنه؟ جوان ما ميره تو هاله اي از ابهام .ميره تو شك و ترديد ،نهايتش اگر مخالف نشه ،بيتفاوت ميشه« ...
مراسم حكومتي  ٢٢بهمﻦ و گسيل موتور سوران بسيجي به خيابانها با شعار »مرگ بر روحاني« تصوير شفافي از جدال
درون حكومت را به سراسر جهان مخابره كرد .اما از ايﻦ مهمتر حذف نام خميني از قطعنامه تظاهرات حكومتي بود كه در
آن سه بار نام خامنه اي آمده و از تروريستهايي چون »قاسم سليماني ،مﺤسﻦ فخري زاده و حتي ابومهدي مهندس« با نام
تجليل شده و هيچ نامي از خميني در آن نيامده .چه كسي مي تواند بپذيرد كه نﺒود نام خميني در ايﻦ قطعنامه از عدم
آگاهي تدويﻦ كنندگان آن و يا بدون نظر خامنه اي باشد .ايﻦ قطعنامه پيام خامنه اي به كساني است كه با گفتﻦ »امام،
امام« اتوريته او را خدشه دار مي كنند .خميني تا جايي براي خامنه اي ارزش و اعتﺒار دارد كه وﻻيتش با استناد به او
تضﻐيف نشود .او بيهوده سَر يار ديرينه اش را زير آب نكرد و صادق ﻻريجاني را بدون حساب و كتاب سِكه يك پول نكرد .او
امنيت قدرت مطلقه اش را با حذف كساني كه از او برتري قابل قﺒولي دارند تضميﻦ مي كند و براي هميﻦ براي گفتﻦ
شعار مرگ بر روحاني چراغ سﺒز نشان مي دهد.
كارگزاران باند روحاني در مورد شعار عليه رئيس جمهور پرده دريهايي كردند كه اگر نه بي سابقه كه كم سابقه است .آنان
پيرامون »خليفه كُشي« هشدار مي دهند و تاكيد مي كنند كه ايﻦ اقدام سازمانيافته بوده است.
عليرضا معزي ،معاون ارتﺒاطات و اطﻼع رساني دفتر روحاني مي نويسد» :ايﻦ تَسلسُل هتاكيها ،از تريﺒونها و تلويزيون تا
موتورسواران راهپيمايي  ٢٢بهمﻦ ،اتفاقي و خودسرانه به نظر نميرسد«.
حسام الديﻦ آشنا ،از كارگزاران پرسابقه در اُمور امنيتي و مشاور روحاني ايﻦ رويداد را »آتش بازي با عواقب دردناك« اعﻼم
كرده است.
حرفهاي ديگري هم پيرامون شعار مرگ بر روحاني گفته شده كه نشان مي دهد ايﻦ رويداد سازمانيافته بوده و گرچه
گويندگان آن جرات ندارند تا آدرس واقعي را ارايه دهند ،اما بر طﺒق مثل معروف »شنونده بايد عاقل باشد« ،همگان
دريافته اند كه ايﻦ رويداد به وسيله سپاه پاسداران اجرايي شده و برنامه ريزي آن با نظر خامنه اي صورت گرفته است.
روشﻦ است كه چنيﻦ شرايطي نمي تواند در هِرَم قدرت ادامه يابد .به بيان ديگر حاكمان نمي توانند به شكل گذشته
حكومت كنند و خامنه اي براي غلﺒه بر هميﻦ امر در تدارك ايجاد »دولت جوان حزب الهي« است.
ريزش اﺳﻼم ﻓقﺎﻫتي در كﺎنون آن

اخوند مﺤمود مﺤمدي عراقي مسئول دفتر ولي فقيه در قم از قول مصﺒاح يزدي ،نسﺒت به ظهور »سكوﻻريسم نو« در
حوزه هشدار داد و تاكيد كرد كه» :ايﻦ خطر همچنان جدي است و در سخنان رهﺒر انقﻼب اسﻼمي هم ايﻦ هشدار ديده
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مي شود) «.انتخاب به نقل از شفقنا ،جمعه  ١٧بهمﻦ  (٩٩وي در ادامه گفت» :فقه حكومتي در اسﻼم ايﻦ گونه نيست كه
به فردي و اجتماعي تقسيم شود بلكه رهﺒر انقﻼب اسﻼمي مي فرمايند كه حتي نماز و طهارت و… هم بايد با ديد فقه
حكومتي نگريسته شود«.
نگراني خامنه اي از رشد سكوﻻريسم در حوزه هاي آخوندي در قم تازگي ندارد .وي در روز چهارشنﺒه  ١٩مهر  ١٣٩١در
ديدار با مﻼهاي خراسان شمالي گفت» :ايﻦ كه يك آقائي در يك گوشه اي عﺒايش را بكشد به كول خودش ،بگويد مﻦ به
كارهاي كشور كار ندارم ،مﻦ به نظام كار ندارم ،افتخار نيست؛ ايﻦ ننگ است .روحاني بايد از وجود يك چنيﻦ نظامي كه
پرچمش اسﻼم است ،قانونش فقه اسﻼمي است ،با همهِ وجود استقﺒال كند ... .بنابرايﻦ حوزه هاي علميه نمي توانند
سكوﻻر باشند .اينكه ما به مسائل نظام كار نداريم ،به مسائل حكومت كار نداريم ،ايﻦ سكوﻻريسم است) «.سايت خامنه
اي(
در چنيﻦ اوضاع و احوالي است كه
خامنه اي براي به كرسي نشاندن
»دولت جوان حزب الهي« از طريق
يك نمايش انتخاباتي ،نظام وﻻيت
فقيه را »حكومت مردمي ،جمهوري
و مردم ساﻻري« معرفي مي كند.
ايﻦ را نﺒايد فقط جعل واقعيت
دانست .در پُشت ايﻦ ادعا سرنيزه
قرار دارد تا نه مردم ،كه هميشه با
آن سركوب شده اند ،بلكه رقﺒا
دريابند كه نﺒايد در راهﺒرد جديد
ولي فقيه شك و ترديدي ايجاد
كنند.
اما شوربختي براي خامنه اي ،وجود
بﺤران و شرايط انقﻼبي است .دولت
جوان حزب الهي چيزي در قَد و
قواره احمدي نژاد بدون نزديك به
هزار ميليارد دﻻر درآمد ارزي است.
در شناسنامه ايﻦ دولت ،قﺒل از
تولد مُهر باطل شد ،زده شده است.

ﻧبرد خلق -شماره ويژه پﻨجاهمين سالگرد رستاخيز سياهكل
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صﻨدوق بازﻧشستگي در حكومت فاسد و غارتگر

زينت ميرهاشمي

شرايط نابرابر ،تعﺒيض آميز و فﻼكتﺒار بازنشستگان وابسته به سازمان تاميﻦ اجتماعي ،نمايي از سرنوشت منابع مردم در
دستان يك حكومت فاسد ،غارتگر است .فساد ساختاري و سيستماتيك حكومتي بزرگتريﻦ سازمان بيمه كشور را تﺒديل به
يك صندوق مالي در خدمت باندهاي حكومتي كرده و هريك از باندها در غارت پول مردم سهمي دارند.
سازمان تاميﻦ اجتماعي با پرداخت حق بيمه از طرف حقوق بگيران و كارفرمايان و دولت تشكيل شده كه قرار بود زندگي
بيمه شدگان در دوران بازنشستگي را تاميﻦ كند .بﺤراني كه امروز گريﺒان ايﻦ سازمان را گرفته به جاي تاميﻦ زندگي و
امنيت معاش در دوران بازنشستگي و از كارافتادگي ،فقر و نيستي ،تنگدستي و خودكشي را به بخش بزرگي از بازنشستگان
تﺤميل كرده است .از آن جايي كه اكثريت بازنشستگان وابسته به ايﻦ سازمان ،كارورزان با حداقل بوده اند ،اكنون با
مستمري اندكي كه مي گيرند زير خط فقر به حساب مي آيند .به هميﻦ دليل بازنشستگان در رده هاي مختلف وابسته به
ايﻦ نهاد همواره در اشكال مختلف اقدام به نامه نگاري و تجمعهاي اعتراضي كرده اند .در هفته هاي اخير ايﻦ اعتراضها در
بسياري از نقاط ايران صورت گرفته است .كارگزاران رژيم در برابر اعتراض بازنشستگان و خواسته هاي بر حق آنان ،همواره
قولهاي بي پايه داده كه هيچگاه جنﺒه عمل پيدا نكرده است.
اتﺤاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در فراخوان براي تجمع سراسري بازنشستگان در روز چهارشنﺒه  ٢٩بهمﻦ با طرح

بيانيه  ٨ماده اي به تاريخ دوشنﺒه  ٢٧بهمﻦ  ،٩٩خواسته هاي بر حق خود و دليل اعتراضهاي شان را به درستي مطرح
كرده اند.
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نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم در پي اعتراضهاي گسترده بازنشستگان و مستمري بگيران و خواست همسان
سازي دريافتي شان گفت» :براي متناسب سازي حقوق  ٥٠هزار ميليارد تومان اختصاص داديم كه  ١٨هزار ميليارد تومان
آن براي دو ميليون و  ٤٠٠هزار نفر از بازنشستگان لشكري و كشوري بود و  ٣٢هزار ميليارد تومان براي سه ميليون و ٦٠٠
هزار نفر از بازنشستگان تاميﻦ اجتماعي) «.بي بي سي ،يكشنﺒه  ٢٦بهمﻦ  (٩٩وي در رابطه با بقيه مﺒلغ اختصاص داده
شده اي كه معلوم نيست كجا غيب شده گفت» :تمامي مﺒلغ  ١٨هزار ميليارد تومان براي ايﻦ منظور اختصاص داده شد،
اما به دليل يك مشكل قانوني قثط  ٣٠درصد مﺒلغ  ٣٢هزار ميليارد تومان به سازمان تاميﻦ اجتماعي پرداخت شد«.
)همان منﺒع(
نگاهي به سرنوشت سازمان تاميﻦ اجتماعي ثابت مي كند كه چشم انداز بهﺒود وضعيت ميليونها عضو سازمان تاميﻦ
اجتماعي دقيقا به دگرگوني ساختار حكومت فاسد وابسته است.
نشستﻦ بر صندليهاي هيات مديره ايﻦ سازمان يكي از شيريﻦ تريﻦ و پرمنفعت تريﻦ جايگاههايي است كه مورد مناقشه
باندهاي حكومتي است .از ايﻦ منظر آينده اي عادﻻنه در پرداخت بازنشستگي حتا براي نسلهاي آينده را هم نمي توان
تصور كرد .به عﺒارتي فاجعه اي كه رژيم بر سر سازمان تاميﻦ اجتماعي آورده است بر چنديﻦ نسل تاثير مخرب خود را
خواهد گذاشت.
بيات ،رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تاميﻦ اجتماعي در رابطه با خط فقر به گفته او  ٩ميليون
توماني و وضعيت معاش مستمري بگيران و بازنشستگان در گفتگويي با رسانه حكومتي مهر ) ٢١دي  (٩٩گفت» :جمعيت
چند ميليوني بازنشستگان و مستمري بگيران تاميﻦ اجتماعي به ويژه  ٦٠درصد حداقل بگيران در وضعيت نابسامان و
بﻐرنجي به سر مي برند و در مسابقه وعده و وعيدهاي توخالي و افزايش هزينه ها و تورم سرسام آور سرگردان و حيرانند.
بسياري از اقﻼم ضروري و مايﺤتاج اوليه زندگي و مواد غذايي از سفره آنها حذف شده است) «.تارنماي كانون عالي
كارگران بازنشسته(
در بﺤراني كردن سازمان تاميﻦ اجتماعي ولي فقيه نقش اساسي دارد .در هيات مديره ايﻦ سازمان كه تقريﺒا مالك ٥٠
درصد شركتهاي اقتصادي مديريتي و سرمايه گذاري است ولي فقيه و اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي او نقش دارد.
نورچشميهاي خامنه اي و دانه درشتهاي ديگر قﺒليه مﻼها در سهم بري از ايﻦ خان يﻐما ،نقش پررنگ هامنه اي به چشم
مي خورد.
از جمله دﻻيل مختلفي كه وضعيت سازمان تاميﻦ اجتماعي را به اينجا كشيده است بدهيهاي دولتي به ايﻦ نهاد كه با
تﻐيير مهره هاي حكومتي در راس دولتها ايﻦ بدهيها افزايش پيدا كرده و هر كدام مشكل را به گردن ديگري مي اندازند.
علي حيدري نايب رئيس هيات مديره سازمان تاميﻦ اجتماعي گفت» :در چند دهه اخير  ٢٨قانون و مقرراتي تصويب و به
ايﻦ سازمان تﺤميل شده است .....بدهي دولت  ٣٢٠هزار ميليارد تومان است) «.بي بي سي  ٢٦بهمﻦ  (٩٩الﺒته رقم بدهي
كه وي مي گويد بسته به زمان دارد و ايﻦ رقم اكنون بسيار بيشتر است.
صﻨدوق ﺗﺎﻣين ﻣعﺎش بﺎزنشستﮕﺎن يﺎ ﻣﺤل غﺎرت كﺎرگزاران حكوﻣﺖ؟
براي پاسخ به ايﻦ سوال بايد نقش سرمايه گذاري سازمان تاميﻦ اجتماعي و تﺒديل آن به ملكدار شركتها و هلدينگهاي
بزرگ را ديد.
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شركت سرمايه گذاري تاميﻦ اجتماعي )شستا( با سرمايه مردم در سال  ١٣٦٥ظاهرا براي حفظ ارزش دارائيهاي صندوق
بيمه اي تاميﻦ اجتماعي تشكيل شد .بر اساس داده هاي آماري ،شستا مالك بيش از  ١٨٧شركت زير مجموعه )مديريتي(
و  ٩شركت هلدينگ فعال در صنايع دارويي ،ساختمان ،ترابري ،نفت ،گاز و پتروشيمي ،كشتيراني كشت و دامداري ،و
سهامدار بسياري از شركتهاي ديگر در زمينه هاي اقتصادي است .بر اساس گويه هاي كارشناسان اقتصادي شستا در ٥٠
درصد شركتهاي اقتصادي نقش دارد.
در حكومت فاسد و بدون مشاركت
مردم در سرنوشت نهادهاي مردمي،
بدون شك سرمايه عظيم و پر سود
دهي كه در حجم بزرگي از اقتصاد
جريان دارد تﺒديل به منﺒع درآمد
براي حكومت و هزينه كردن در
خدمت سياستهاي آن مي شود.
يكي از تﺤليلگران بازار سرمايه
)خسروي( در رابطه با وضعيت
سرمايه و سرنوشت پرسود شركتهاي
سرمايه گذاري تاميﻦ اجتماعي مي
گويد» :اگر دولت بتواند از نفت كسب
درآمد كند كه شرايط خوب است ولي در غير ايﻦ صورت دولت توسط بازارهاي ديگر بايد كسري بودجه خودش را جﺒران
كند كه يكي از آنها بازار سرمايه است) «.تارنماي صداي بورس  ١٨آذر  (١٣٩٩وي در رابطه با شستا مي گويد» :با توجه به
ايﻦ كه شستا بيش از نيمي از شركتهاي كشور را تﺤت پوشش دارد ،ايﻦ سهم بهتريﻦ سهم براي نوادگان است و در
سالهاي آينده بهتريﻦ سهام خواهد بود) «.همانجا( پس دست اندازي دولت در جﺒران كسري بودجه از طريق وارد كردن
سهام ايﻦ شركتها در بازار بورس و بدهكاريهاي نجومي به ايﻦ سازمان و در نهايت بازگرداندن شركتهايي كه ديگر سودبري
ندارند به تاميﻦ احتماعي در مقابل بدهيهاي خود و ...روشﻦ است.
تﺤقيق و شفاف سازي مالياتي و درآمد و ...روي شستا و دزديهاي آن بارها موضوع مورد بﺤث و جدال مجلس نشينان و
پايوران رژيم در باندهاي مختلف بوده است.
يكي از نمونه هاي آن دزديهاي سعيد مرتضوي جنايتكار و بابك زنجاني در دوره احمدي نژاد ،نورچشمي خامنه اي صورت
گرفته است .سعيد مرتضوي با لطف بي دريغ احمدي نژاد به رياست سازمان تاميﻦ اجتماعي منصوب شد .بخشي از جريان
دزدي بزرگ تيم احمدي نژاد و بابك زنجاني و ....در دعواي باندها مطرح شده است .يك نمونه آن »فروش  ١٣٨شركت
تاميﻦ اجتماعي به بابك زنجاني« در دوره سعيد مرتضوي است) .اقتصاد نيوز  ٨خرداد (١٣٩٦
در پرونده دزديهاي نجومي تا گنون هيچ بند انگشتي نه از سعيد مرتضوي قاتل و دزد و نه از بابك زنجاني قطع نشده است.
اما كارگران و بازنستگان وقتي به خيابان مي آِيند تا حق خود را طلب كنند شﻼق خورده و به حﺒس مﺤكوم مي شوند.
با توجه به نرخ صعودي تورم و افزايش سرسام آور قيمتها همراه با كاهش ارزش ريال ،همراه با فساد حكومتي ،افزايش
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران همواره شكاف قدرت خريد با تورم موجود را بيشتر خواهد كرد .بنابرايﻦ به موازات
عمر ايﻦ رژيم تعداد بيشتري از وابستگان به ايﻦ نهاد به زير خط فقر كشيده خواهند شد.

کمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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روﻧمايي وزير اطﻼعات از سﻨاريوي بُمب اتُمي

ﻣﻨصور اﻣﺎن

ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...پﻨجشﻨبﻪ  ٢٣بهﻤن
وزير اطﻼعات ج.ا به صورت رسمي تاكيد كرده است كه ساخت جنگ افزار هسته اي يك سناريوي جدي حاكمان ايران
براي رويارويي با غرب است .با ايﻦ حال برخﻼف آنچه كه به گوش مي رسد ،گفته ايﻦ پايور امنيتي ارشد تهديد نيست،
بلكه زمينه سازي سياسي براي جا انداختﻦ فاكتي است كه رژيم مُﻼها از نزديك به دو سال پيش در حال ايجاد آن است.
رژيم وﻻيت فقيه از اُرديﺒهشت  ،١٣٩٨زماني كه به بهانه كناره گيري آمريكا از "برجام" اعﻼم كرد كه تعهُدات هسته اي
خود را به صورت پلكاني زير پا خواهد گذاشت ،سنگ بناي آنچه را به زميﻦ گذاشت كه روز دوشنﺒه مقام امنيتي اش به
گونه رسمي علني كرد.
دستيابي به جنگ افزار هسته اي كه آرزوي ديرينه حاكمان شرور ايران بوده ،نقشي استراتژيك در دُكتريﻦ ثﺒات و بقاي
"نظام" بازي مي كند .پنهانكاري دستگاه حاكم پيرامون فعاليتهاي هسته اي خود تا سال  ،١٣٨١به روشني انگيزه هاي
مُخرب و تﺒهكارانه اي كه مُﺤرك آن بود را بازگو مي كند .پس از افشا شدن ايﻦ فعاليتها ،حتي زماني كه آنها مي كوشيدند
پروژه بُمب را در پس دستاويز "حق مُسلم" پنهان كنند ،همواره و به مُوازات آن از لُزوم برخورداري از "تضميﻦ امنيتي"
سخﻦ مي گفتند كه در حقيقت اسم مُستعار تضميﻦ بقا با بُمب اتُمي است.
آنگونه كه پايوران گوناگون "نظام" و از جُمله آنان رييس سازمان انرژي اتُمي مُﻼها ،آقاي علي اكﺒر صالﺤي ،اعتراف كرده
اند ،توافُق هسته اي ويﻦ تﻐييري در تﻼش حاكميت براي دستيابي به جنگ افزار هسته اي يا دستكم دستيابي به توانايي
ساخت آن نداد ،فقط آن را به نُقطه مﺒدا خود ،يعني زيرزميﻦ برد.
فعاليتهاي پنهاني در سال  ٩٨و همزمان با به شكست كشاندن "برجام" مي توانست آشكار شود .در ايﻦ هنگام حاكميت به
بهانه خُروج آمريكا از توافُق ويﻦ و رويارويي نكردن بروكسل با واشنگتُﻦ ،اعﻼم كرد كه پروژه هسته اي خود را به تدريج و
در گامهاي چندگانه از سر مي گيرد و شرط گذاشت كه هر زمان خواسته هايش برآورده شد ،حاضر است آن را مُتوقف
كند.
سياست گام به گام رژيم مُﻼها در برابر طرفهاي خارجي خود الهام گرفته از ترفند مشهور "پُختﻦ قورباغه زنده" است كه به
وسيله آن موجود بينوا در ظرف آب سردي كه به تدريج به جوش مي آيد ،با درجات مُختلف حرارت خود را همساز مي
كند تا زمانيكه آب به نُقطه جوش مي رسد و قورباغه مُتوجه خطر مي شود ،اما براي تﻐيير وضعيت ديگر دير شده است.
حاكمان ايران نيز طي دو سال مرحله به مرحله به ساخت جنگ افزار هسته اي يا دستيابي به توانايي اجرايي و فني ساخت
آن نزديك شده اند و هر بار كه درجه حرارت را كمي بيشتر افزايش داده و به هدف نزديك تر گرديده اند ،به قورباغه غربي
اطمينان داده اند كه هر وقت برايشان سُفره بچيند ،شُعله را خاموش خواهند كرد.
گفته آقاي علوي فقط درجه باﻻي حرارت و نزديك شدن نُقطه جوش را عﻼمت داده است .رژيم تﺒهكار ج.ا به ايﻦ وسيله
گام آخر مُجهز شدن به جنگ افزار هسته اي را در چشم انداز قرار داده و قورباغه را براي پُخت نهايي آماده مي كند.
مقام حُكومتي همچنيﻦ زير ايﻦ واقعيت خط تاكيد كشيده كه داشتﻦ يا نداشتﻦ بُمب براي رژيم وﻻيت فقيه پُرسشي
سياسي است كه در پهنه منافع پاسُخ مي گيرد .او به زبان ساده و فهم پذير براي هر ساده لوح سياسي توضيح داده كه
سوگندهاي مذهﺒي رهﺒر ج.ا و برگ انجير فتوايي كه در برابر خود گرفته ،فريﺒكاري عُريان است و او و رژيم اش در اينجا
نيز از ديﻦ و شرع به مثابه ابزاري براي گل آلود كردن آب و ماهي گرفتﻦ استفاده مي كنند.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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مروری بر شکل گيری يک سازمان انقﻼبی
مﺤمد كاشفي
توفاني از وقايع سياسي  ،فرهنگي و اجتماعي كه در سده سيزدهم خورشيدي بروز كرد ،زمينه ساز عصر بيداري و تولد
جنﺒشهاي روشنفكري و عدالتخواهي در ايران آن زمان شد كه تنها برخي از مهمتريﻦ آنها ،از منظر نگارنده از ايﻦ قرار
است:
 اقدامات رفرميستي ميرزا مﺤمد تقي خان فراهاني ،اميركﺒير ،صدراعظم ناصرالديﻦ شاه قاجار ،در زمينه هاي فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي
 ايجاد مدارس به سﺒك نويﻦ و تﻐيير نظام تﺤصيلي ارتجاعي مكتﺒي توسط ميرزا حسﻦ رشديه انتشار روزنامه فارسي زبان "اختر" ،چاپ استانﺒول  ،اوليﻦ روزنامه فارسي زبان در ايران مرسوم شدن كتاب و رمان نويسي و انتشار ژورنالها و بولتنهاي روشنگرانه توسط نويسندگان روشنفكران آن زمان مانند،ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل ،طالﺒوف و ...
از سوي ديگر ،فساد و ناكارآمدي دربار قاجار ،به ويژه بدهيهاي كمرشكﻦ دولت ناصرالديﻦ شاه قاجار به دول روس و
انگليس و واگذاري امتيازات بي حدو حصر به خارجيان نظير تﺤويل گمركات به بلژيكيها ،بستر تﻐييرات شگرفي چون
انقﻼب مشروطه و تﻦ دادن دولت قاجار به تدويﻦ قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي ملي را هموار نمود.
اما ديري نپاييد كه ايﻦ مهمتريﻦ دستاورد در پهنه سياسي اجتماعي ميهﻦ تﺤت تاثير توطئه وطﻦ فروشان و سرسپردگان
امپرياليسم به تاراج رفت و زمينه به قدرت رسيدن عواملي خودكامه چون رضاخان شد كه در پوش برقراري مدرنيزاسيون
غربي ،استﺒداد را حاكم كرد و قانون اساسي كه خون بهاي هزاران جان شيفته آزادي و عدالتخواهي بود را به نوعي
فرماليزاسيون غير قابل تضميﻦ تقليل داد.
مصدق كه از منتقدان رضاشاه بوده و سلطنت پهلوي را دست پخت انگلستان مي دانست ،در زمان حكومت او زندان رفته و
مدتي را در تﺒعيد گذرانيد .او پس از سقوط رضاشاه از تﺒعيد به عرصه سياست بازگشت و در سال  ١٣٢٨جﺒهه ملي را
ايجاد كرد .مصدق پس از رسيدن به نخست وزيري ،رهﺒري جنﺒش ملي شدن نفت را به دست گرفت و به هميﻦ دليل
طرح سقوط دولت او توسط انگلستان )كه تا قﺒل از ملي شدن صنعت نفت ،صاحب عمده نفت ايران بود( ريخته شد و
سرانجام در كودتاي  ٢٨مرداد كه توسط سازمان سيا و ام آي  ٦و با حمايت شاه و روحانيون و ارتش انجام شد ،دولت
مصدق بركنار گرديد و بديﻦ ترتيب آخريﻦ ميخ بر تابوت قانون اساسي دوران مشروطه زده شد .پس از كودتا ،مﺤمدرضا
شاه گامهاي سريعتري را پايمالي مشروطه و پي افكندن رژيمي خودكامه برداشت و اختناق مطلق را بر كشور حاكم كرد،
آنچنانكه مي توان آن دوران را يخﺒندان سپهر سياسي وطﻦ ناميد.
در ورطه آن اختناق سياه ،هر نﻐمه مخالفي سركوب مي شد ،احزاب و جمعيتهاي موجود حذف شده و امكان ايجاد
تشكلهاي سياسي ،صنفي و اجتماعي جديد از ميان رفته بود .توده از ارعاب و اقتدار ساواك نمي توانست نفس برآورد و هر
اعتراضي در نطفه خاموش مي شد .هيچ فضايي ولو اندك براي هر شكلي از اعتراضات اجتماعي يا ديگر اشكال مخالفت
سياسي مسالمت آميز وجود نداشت .بديﻦ روي ،شرايط تﺤميلي فضاي فاشيستي در برابر جوانان پرشور انقﻼبي راه ديگري
جز ايستادگي و مﺒارزه مسلﺤانه در برابر ستم باقي نگذاشته بود .از يكسو شرف انقﻼبي و آرمانخواهي آنان بيداد روا شده بر
طﺒقه كارگر و زحمتكشان جامعه را تاب نمي آورد و از سوي ديگر ،زبان مسالمت و گفتگو با حاكمان بيدادگر بي حاصل
مي نمود ،لذا نيروي پيشاهنگ با انتخاب مشي مسلﺤانه ،به درستي نقش تاريخي خويش را ايفا كرده و بديﻦ طريق،
سازمان پر افتخار چريكهاي فدايي خلق ايران در اوج خودكامگي رژيم ستم شاهي سر برآورد.
در دهه هاي  ٤٠و  ٥٠خورشيدي) ،برابر  ٦١تا  ٧١ميﻼدي( جمعي از جوانان پرشور و انقﻼبي كه اكثرا از پيكره دانشگاهي
كشور بودند ،بر پايه عدالتخواهي اجتماعي ،آرمانهاي انساني و الﺒته با الهام از جنﺒشهاي عدالتخواهي و انقﻼبي ديگر
خلقهاي جهان ،به سازماندهي و تشكل يابي براي مﺒارزه با رژيم ديكتاتوري شاه برخاستند.
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در سال  ،١٣٤٢رفيق جزني با تعدادي از رفقايش همچون رفيق حسﻦ ضياء ظريفي و رفيق عﺒاس سوركي هسته اصلي
گروهي را تشكيل دادند كه بعدها به نام "گروه جزني – ضياء ظريفي" معروف شد.
در همان سالها رفقا مسعود احمد زاده و امير پرويز پويان ،دو همشهري مشهدي به جان آمده از ستم با خصوصيات اخﻼقي
و انساني برجسته ،دوميﻦ گروه پايه گذار سازمان چريكهاي فدايي خلق بودند كه پس از رستاخيز سياهكل با هم ادغام
شدند.
فدائيان  ،فرزندان راستيﻦ خلق ،با بي اعتنايي به هوچي گران آن دوران مشﻐول تدارك جنگ چريكي شدند و تيم
روستايي يا كوهستان براي ايجاد پايگاهي به كوهستانهاي گيﻼن روانه شدند با ايﻦ باور كه در ايﻦ خطه سابقه مﺒارزه وجود
دارد و جايگاه مناسﺒي براي شروع عمليات است.
برنامه اصلي تيم كوهستان مستلزم تداركات دقيق ،زندگي با شﺒانان كوهستان ،ايجاد ارتﺒاط با روستاييان و جذب نيروي
رزمنده از مردم مﺤلي بود.
چنيﻦ بود كه در روز دوشنﺒه  ١٩بهمﻦ  ١٣٤٩در كوههاي ديلمان و در شهرك سياهكل يك دسته كوچك چريكي به
فرماندهي رفيق علي اكﺒر صفائي فراهاني به پاسگاه ژاندارمري سياهكل حمله كرده و آن را خلع سﻼح كردند .مﺤمد
رضاشاه با شنيدن ايﻦ خﺒر شوكه شده و واكنش بسيار شديدي نشان داد ،بطوريكه برادرش را در راس يك گروه ضربت،
متشكل از اكيپهاي كماندو مجهز به هلي كوپتر ،در همكاري با نفرات شهرباني ،ژاندارمري ،ارتش و ساواك به مﺤل عمليات
گسيل و اعﻼم كرد كه پس از تعقيب و گريز سه هفته اي همه چريكها نابود شده اند.
در ايﻦ سلسله در گيريهاي نابرابر پس از  ١٩بهمﻦ ،رفقا مهدي اسﺤاقي و مﺤمد رحيم سماعي در نﺒرد با مزدوران به
شهادت رسيده و شش رزمنده ديگر به اسارت درآمدند كه همراه هفت تﻦ ديگر كه در روزهاي پيش از  ١٩بهمﻦ دستگير
شده بودند ،پس از شكنجه هاي بسيار ،در بيدادگاههاي فرمايشي مﺤاكمه و در سپيده دم روز چهارشنﺒه  ٢٦اسفند ١٣٤٩
به جوخه هاي اعدام سپرده شدند.
حماسه سازان فدايي با عمل شجاعانه خود بﻦ بست سياسي را شكسته و آغاز دوران جديدي در جنﺒش كمونيستي و
رهاييﺒخش مردم ايران را به ثﺒت رسانند ،آنان يك ضربه سياسي  -رواني به فضاي خفقان و اختناقي كه ديكتاتوري شاه
طي سالهاي پس از كودتاي ننگيﻦ  ٢٨مرداد  ١٣٣٢ايجاد كرده بود وارد كردند و ايﻦ رويداد بزرگ نقطه آغاز تﻐيير تعادل
قوا به نفع مردم شد.
چريكهاي فدايي با نثار گوهر گران بهاي زندگي و با پيكاري بي امان ،به عهد خود به رهايي كارگران و زحمتكشان از
چنگال خونيﻦ حكام خودكامه وفا كردند .آنها در راه هموار نمودن مسير انقﻼب و خيزش عمومي توده ها و براي تﺤقق
آرمانهاي انقﻼبي و هدف ارزشمند كار ،مسكﻦ و آزادي براي همه آحاد ملت ايران ،با خلوص و فداي حداكثر جانفشاني
كردند و چنان در آسمان ظلماني ميهﻦ درخشيدند كه زبان و قلم از وصف ايثارشان عاجز است.
در پنجاهميﻦ سالگرد بنيانگذاري سازمان پرافتخار چريكهاي فدايي خلق ايران ،در راستاي تﺤقق آرمانهاي انقﻼبي
بنيانگذاران شجاع و پاكﺒاز سازمان با آنها هم قسم شده و تجديد پيمان مي كنيم كه تا سرنگوني رژيم فاشيست مذهﺒي
آخوندي و رهايي خلق ستمديده ايران از پاي ننشينيم.
درود بر آزادي پاينده باد ايران
مرگ بر ارتجاع ،هم پيمان امپرياليسم جهاني

بﻪ راديو پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
www.radiopishgam.com
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زنان در مسيﺮ رهايي )ﺑﻬﻤﻦ (٩٩

اسد طاهري

بﺮاي نﺨستين بﺎر يك زن ﻣديﺮ اطﻼعﺎت ﻣلي ايﺎﻻت ﻣتﺤده آﻣﺮيكﺎ ﺷد
مجلس سناي آمريكا با رياست "آوريل هينس" به عنوان مدير اطﻼعات ملي آمريكا ،از پستهاي ارشد اطﻼعاتي ايﻦ كشور،
موافقت كرد.
آوريل هينس با كسب  ٨٤راي مثﺒت در مقابل  ١٠راي منفي توانست نظر مثﺒت سنا را به دست آورد .هم دموكراتها و هم
جمهوريخواهان سنا با انتشار بيانيه اي از كانديداتوري وي حمايت كردند.
هينس در جلسه سنا گفت كه آمريكا بايد موضعي جدي در قﺒال تهديدها از سوي چيﻦ اتخاذ كند.
ﻣﺤﺮوﻣيﺖ داور زن ﻓوﺗبﺎل بﻪ دليل پژوﻫش گﺮي
مﺤروميت زنان از داوري در مسابقات
در ايران تازگي ندارد ،اما در
جديدتريﻦ مﺤدوديت براي زنان،
منﺒع حكومتي "ايسنا" از مﺤروميت
يك داور زن فوتﺒال به دليل تﺤقيقات
و پژوهش گزارش داده است.
آسو جواهري يكي از داوران باتجربه
فوتﺒال زنان است و دكتراي جامعه
شناسي اقتصادي دارد و در تز دكتراي
خود اقتصاد سياسي فوتﺒال ايران را
مورد بررسي قرار داده است .او
همچنيﻦ در زمينه مطالعات جنسيت
و ورزش و تﺒعيض و نابرابريها نيز مطالعات و پژوهشهايي كرده است.
آسو جواهري مي گويد رييس دپارتمان داوري به او گفته است كه "حق مصاحﺒه" و "حق گفتﻦ و نوشتﻦ در مورد فوتﺒال
زنان را ندارد" و هيچ نقدي هم به تﺒعيضها و نابرابريهاي جنسيتي در فوتﺒال ايران نداشته باشد.
آسو جواهري به ايﻦ مقام حكومتي توضيح داده است كه او عﻼوه بر داوري مﺤقق و جامعه شناس است .او به رييس كميته
داوري گفته "مﻦ جامعه شناسم نه مداح" و وي در پاسخ گفته" :پس بايد بيﻦ داوري و پژوهشگري يكي را انتخاب كني".
اعﻼم وضعيﺖ ﻓوق العﺎده در پورﺗوريكو بﻪ دليل
خشونﺖ گستﺮده عليﻪ زنﺎن
در پي انتقادات گسترده فعاﻻن حقوق بشر نسﺒت به
خشونت گسترده عليه زنان در مجمع الجزاير پورتوريكو،
دولت وضعيت فوق العاده اعﻼم كرد.
فرماندار پورتوريكو در اطﻼعيه اي كه روز يكشنﺒه ٢٤
ژانويه ٥ /بهمﻦ منتشر شد ،گفت" :زمان زيادي است كه
افراد نيازمند مﺤافظت كه قرباني پيامدهاي مردساﻻري

12

سيستماتيك ،نابرابري و تﺒعيض هستند ،از كمﺒود آموزش ،اطﻼع رساني و بيش از همه كمﺒود گفتگو در رنجند".
به گفته فرمانداري پورتوريكو ،اعﻼم وضعيت اضطراري مي تواند ابزارهاي بيشتري براي مقابله با خشونتهاي مﺒتني بر
جنسيت فراهم كرده و تعييﻦ مسووﻻن ويژه براي ايﻦ امر را تسهيل كند .فرماندار پورتوريكو همچنيﻦ از برنامه اي براي
جذب زنان در بازار كار خﺒر داده است.
"پدرو پيرلوئيسي" روز سوم نوامﺒر همزمان با انتخابات رياست جمهوري آمريكا در انتخابات پورتوريكو پيروز شد و از دوم
ژانويه قدرت را در ايﻦ مجمع الجزاير در دست دارد.
پورتوريكو با سه ميليون جمعيت در منطقه كاراييب و خارج از قلمرو ارضي اياﻻت متﺤده قرار دارد .به گزارش سازمان
نظارت بر برابري جنسيتي ) ،(OEGدر ايﻦ مجمع الجزاير در سال گذشته ميﻼدي  ٦٠مورد قتل زنان به دليل جنسيت
شان و شش مورد قتل افراد تراجنسيتي رخ داده است.
ﺗغييﺮ قﺎنون ﻣﻤﻨوعيﺖ ﺳقﻂ ﺟﻨين در ﻫﻨدوراس ﻣﻤﻨوع ﻣي ﺷود
هندوراس قصد دارد قانوني وضع كند كه مجاز كردن سقط جنيﻦ را در آينده تقريﺒا ناممكﻦ مي كند .فعاﻻن هشدار مي
دهند كه دولت “جنگ عليه زنان" را آغاز كرده است.
ايﻦ كشور آمريكاي مركزي يكي از شديدتريﻦ سياستها را نسﺒت به سقط جنيﻦ در جهان دارد و انجام آن در هر شرايط،
حتي در موارد تجاوز جنسي يا نزديكي جنسي با اعضاي خانواده ،ممنوع است.
قانون جديد كه قرار است هفته آينده با دور دوم راي گيري به تصويب برسد ،مسير قانوني تﻐيير قوانيﻦ سقط جنيﻦ را
مشروط به راي سه چهارم اعضاي كنگره كرده است و در غير ايﻦ صورت ،راهي براي تﻐيير قانون فعلي وجود نخواهد
داشت .تا پيش از ايﻦ ،تﻐيير قانون با راي اكثريت دو سوم كنگره ممكﻦ بود
 ٨٨قانونگذار از ايﻦ اقدام حمايت كردند ٢٨ ،نفر راي مخالف ،و  ٧نفر راي ممتنع دادند.
كنشگران هشدار مي دهند كه ايﻦ اقدام پاسخي مستقيم به كشور آرژانتيﻦ است كه پس از كارزاري طوﻻني از سوي
حاميان حقوق زنان ،به عنوان اوليﻦ كشور مهم در آمريكاي ﻻتيﻦ سقط جنيﻦ را در پايان ماه دسامﺒر قانوني اعﻼم كرد.
لهستﺎن قﺎنون ﻣﻤﻨوعيﺖ نزديك بﻪ عﺎم ﺳقﻂ ﺟﻨين را بﻪ اﺟﺮا در آورد
دولت لهستان اعﻼم كرد كه قانون جنجالي
ممنوعيت نزديك به عام سقط جنيﻦ در ايﻦ كشور
از نيمه شب چهارشنﺒه اعمال شده است.
سقط جنيﻦ در حال حاضر فقط در موارد تجاوز
جنسي يا در پي رابطه جنسي با افراد خانواده يا در
صورتي كه حاملگي زندگي مادر را تهديد كند،
مجاز است .اكثريت لهستانيها با ممنوعيت شديدتر
مخالف هستند و عصر چهارشنﺒه تظاهراتي در
شهرهاي لهستان برگزار شد.
دادگاه قانون اساسي در ماه اكتﺒر در حكمي اعﻼم
كرد كه قانون سال  ١٩٩٣كه سقط جنيﻦ را در
موارد ناهنجاريهاي شديد و غير قابل برگشت جنيﻦ مجاز مي داند ،مﻐاير قانون اساسي است .در سال ٩٨ ،٢٠١٩درصد
موارد سقط جنيﻦ به هميﻦ دليل انجام شد و حكم دادگاه قانون اساسي به ايﻦ معني است كه در واقع اكثريت قريب به
اتفاق ختم بارداريها ممنوع شده است.
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ايﻦ حكم موجب خشم طرفداران حق سقط جنيﻦ شد .اما دولت مﺤافظه كار لهستان كه ارتﺒاط عيمقي با كليساي
كاتوليك قدرتمند ايﻦ كشور دارد ،از ايﻦ حكم حمايت مي كند.
"گابريﻼ استپ نياك" ،يكي از معترضان به خﺒرگزاري رويترز گفت" :ما مي خواهيم كه حقوق اساسي خود را داشته
باشيم ،حق تصميم گيري درباره بدن خود را داشته باشيم ،حق تصميم گيري درباره آنچه مي خواهيم انجام دهيم و ايﻦ
كه آيا مي خواهيم بچه دار شويم و در چه شرايطي بچه دار شويم".
شهردار ورشو" ،رافاژ ترزاسكوفسكي" ،با انتشار توئيتي مخالفت خود را با ايﻦ اقدام اعﻼم كرد و زنان را فراخواند براي
اعتراض به خيابان بيايند.
رواج قتلهﺎي نﺎﻣوﺳي در كﺮدﺳتﺎن
روز چهارشنﺒه  ١٥بهمﻦ  ٣/فوريه ،يك زن  ٣٢ساله اهل روستاي "گنگچيﻦ" از توابع بخش صوماي برادوست اروميه به نام
عشرت نيكخويي به بهانه آنچه كه "حفظ ناموس" خوانده شده ،توسط افراد خانواده خود به طرز فجيعي به قتل رسيد.
به گفته يك منﺒع مطلع از اروميه ،برادر و پدر عشرت نيكخويي ابتدا وي را به قتل رسانده و سپس جسد وي را به آتش
كشيده اند .جسد سوخته ايﻦ زن هم اكنون در پزشك قانوني اروميه نگهداري مي شود.
ايﻦ منﺒع در ادامه اعﻼم كرد كه عشرت متاهل و مادر سه فرزند بوده كه مدتي پيش و پس از انتشار فيلم خصوصي از
رابطه وي با يك مرد ديگر ،همسرش وي را طﻼق داده و به منزل پدريش بازگشته بود.
از ابتداي سال  ١٣٩٩تاكنون ) ١١ماه( دستكم هفت زن در كردستان به دﻻيل ناموسي توسط اعضاي خانواده خود به قتل
رسيده اند آمار قتلهاي ناموسي در ايران ،بر اساس فرهنگ مردساﻻرانه غالب در جامعه ،تﺒليغ "ناموس پرستي" توسط
حكومت و آسان گيري قضايي با عامﻼن ايﻦ جنايات به شكل فاجعه باري رو به گسترش است.
قتل ناموسي ،مهر خونﺒاري است كه مردان جامعه بر سند مالكيت بر زن مي زنند .مقابله با زن ستيزي و پايان دادن به
مالكيت بر بدن و زندگي زن ،تنها از راه مﺒارزات آگاهانه و متشكل زنان ممكﻦ مي شود.
ﻫﺮ ﺷبﺎنﻪ روز  ١٠٠ازدواج زيﺮ  ١٥ﺳﺎل
گزارش فصلي مركز
آمار ايران نشان مي
دهد با وجود كاهش
نسﺒي ازدواج در ايران،
پديده كودك همسري
چشمگير
افزايشي
داشته و درسه ماهه
تابستان امسال نرخ
همسري
كودك
ركوردي تازه ثﺒت كرد.
از سوي ديگر آمار
جديد نشان مي دهد
توزيع كودك همسري
در استانهاي ايران
يكسان نيست و نمي توان فقط عوامل اقتصادي را باعث ترويج آن پنداشت.
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ايﻦ ارقام تكان دهنده مربوط به تابستان امسال است؛ فصلي غمگيﻦ براي كودكاني كه به جاي مدرسه و بازي ،سر سفره
عقد نشانده شده اند.
به گزارش منﺒع دولتي مزبور ،آمار رسمي ازدواج كودكان در نيمه نخست امسال به  ١٦هزار و  ٣٨٢مورد رسيده كه مي
توان آن را سياه تريﻦ آمار كودك همسري در ايﻦ سالها خواند.
ماده  ١٠٤١قانون مدني ايران ازدواج دختران زير  ١٣سال و پسران زير  ١٥سال را آزاد و مشروط به "رعايت مصلﺤت با
تشخيص دادگاه صالح" كرده است؛ شرطي كه به ظاهر تاثير چنداني در مهار بﺤران ازدواج دختران پيش از رسيدن به سﻦ
قانوني نداشته است.
لغو حجﺎب اﺟبﺎري در ﻣدارس بزرگتﺮين كشور بﺎ ﺟﻤعيﺖ ﻣسلﻤﺎن
اندونزي اجﺒار دانش آموزان دختر به پوشيدن حجاب اسﻼمي در مدارس را ممنوع اعﻼم كرد .ايﻦ تصميم در پي جنجال به
پا شده به دليل اجﺒار يك دانش آموز مسيﺤي به استفاده از حجاب در ايﻦ بزرگتريﻦ كشور با جمعيت مسلمان روي داد.
تصميم مزبور با تﺤسيﻦ گروه هاي حقوق بشري در ايﻦ كشور روبرو شده است كه ضمﻦ مخالفت با حجاب اجﺒاري ،مي
گويند سالهاست دانش آموزان دختر غيرمسلمان در بسياري از نواحي سنتي تر اندونزي وادار به استفاده از حجاب مي
شوند.
مدارس دولتي در ايﻦ كشور  ٢٧٠ميليون نفري كه اكثريتي مسلمان دارد ،در صورت اجرا نكردن ايﻦ قانون جديد جريمه
خواهند شد" .نديم مكاريم" ،وزير آموزش و پرورش اندونزي ،با اعﻼم ايﻦ خﺒر گفت پوشش مذهﺒي يك انتخاب شخصي
است و مدارس "نمي توانند آن را اجﺒاري كنند".
دولت اندونزي به مدارس ايﻦ كشور  ٣٠روز براي اجراي ايﻦ قانون مهلت داده است و به گفته وزير آموزش و پرورش،
مدارسي كه از ايﻦ قانون سرپيچي كنند ،ممكﻦ است بودجه شان قطع شود يا كاهش يابد.
ﺳﻨﺖ ﺷكﻨي كليسﺎ؛ انتصﺎب يك زن بﻪ ﻣقﺎم ارﺷد
پاپ فرانسيس ،رهﺒر كاتوليكهاي جهان ،روز شنﺒه هفتم فوريه ١٨ /بهمﻦ ،در اقدامي بي سابقه و بر خﻼف سنت كليسا،
براي نخستيﻦ بار يك زن را به مقامي
ارشد در شوراي كليسايي اسقفها منصوب
كرد.
"ناتالي بكَر" پيش از ايﻦ نيز با شوراي
كليسايي اسقفها به عنوان مشاور همكاري
داشت .شوراي كليسايي اسقفها نهادي
متشكل از اسقفهاي كليساي كاتوليك
است كه مسائل اصلي تعاليم مذهﺒي را
مورد مطالعه قرار مي دهد .خانم ب بكَر
اكنون به فرد شماره دو ايﻦ شورا تﺒديل
شده است.
انتصاب وي به ايﻦ مقام يك واقعه مهم و حتي انقﻼبي در تاريخ كليساي كاتوليك خوانده شده است .در واقع ،وي نخستيﻦ
زني است كه مي تواند در مورد متون مورد بﺤث در شوراي كليسايي اسقفها راي دهد.
خﺒر انتصاب ناتالي بِكَر در حالي منتشر مي شود كه پاپ فرانسيس يك ماه پيش نيز با تﻐيير قوانيﻦ كليسا ،از نقش زنان در
انجام مراسم مذهﺒي حمايت كرد بود .با ايﻦ حال ،وي تاكيد كرده بود كه مقام كشيشي كماكان متعلق به مردان خواهد
ماند.
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ناتالي بِكَر متولد سال  ١٩٦٩در شهر "فونتنﺒلو" در فرانسه است .وي تﺤصيﻼت خود را در دانشگاه سوربﻦ در رشته فلسفه
و مدرس عالي "مطالعات عالي بازرگاني" پاريس به پايان رسانده است .ايﻦ راهﺒه  ٥٢ساله زندگي روحاني خود را در سال
 ١٩٩٥با وارد شدن به يك موسسه مذهﺒي كاتوليك آغاز كرد.
آزادي ﻓعﺎل عﺮبستﺎني
"لجيﻦ الهذلول" ،يكي از فعاﻻن حقوق زنان عربستان كه از  ٢٦اكتﺒر  ٥ /٢٠٢٠آبان  ١٣٩٩در اعتصاب غذا به سر مي برد،
از زندان آزاد شد .او به همراه ده فمينيست ديگر در ماه مي  /٢٠١٨خرداد  ١٣٩٧بازداشت شده بود.
خانم هذلول از فعاﻻن حقوق زنان عربستان سعودي از جمله كسب حق رانندگي براي آنان است.
بازداشت و حﺒس لجيﻦ الهذلول انعكاس گسترده اي در سطح جهاني داشت و دولت سعودي را كه به تازگي برنامه اي
براي اصﻼحات اجتماعي اعﻼم كرده بود ،در معرض انتقاد شديد قرار داد.
مقامهاي عربستان اصرار داشتند كه دستگيري او با كارزار رفع ممنوعيت رانندگي زنان ارتﺒاطي ندارد .به گفته آنها
دستگيري خانم هذلول به تماس او با ديپلماتهاي خارجي ،رسانه ها و گروه هاي كنشگر ديگر مرتﺒط بوده است.
 ١٥ﻣﺎه زندان بﻪ دليل اﻓشﺎي ﺗسﺖ بكﺎرت از زنﺎن زنداني
دادگاه تجديدنظر استان تهران ،پريسا رفيعي،
دانشجوي  ٢٤ساله رشته هنر و فعال صنفي
دانشگاه تهران و مﺤﺒوس در زندان اويﻦ ،را به
 ١٥ماه حﺒس تعزيري مﺤكوم كرد .ايﻦ حكم
به خاطر نامه اي است كه رفيعي در باره
گرفتﻦ تست بكارت از زندانيان زن نوشته
است .او قﺒﻼ تﺒرئه شده بود.
پريسا رفيعي در آن نامه افشاگرانه از جمله
پرسيده بود" :انجام آزمايش بكارت ،مساله
كامﻼ شخصي زندانيان زن ،چه ارتﺒاطي به
دستگاه امنيتي و مﺤتواي بازجويي دارد كه
كارشناسان پرونده بيشرمانه اجازه اعمال چنيﻦ احكامي را از طريق مراجع رسمي پزشك قانوني مي يابند و حتي براي آن
حكم قضايي صادر مي شود؟"
او پس از دستگيري در اسفند  ٩٦در يك تجمع دانشجويي ،در تابستان  ٩٧به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي و فعاليت
تﺒليﻐي عليه نظام" به هفت سال حﺒس مﺤكوم شده بود .ايﻦ حكم كه  ٧٤ضربه شﻼق ،دو سال ممنوع الخروجي و
مﺤروميت از عضويت در گروه ها و احزاب را نيز شامل مي شد ،در آبان  ٩٨به تاييد ديوان عالي كشور رسيد اما در ماه آذر
مطابق "عفو موردي" به يك سال حﺒس تعزيري كاهش يافت.
)منابع :هرانا ،دويچه وله ،راديو فرانسه ،بي بي سي ،ايسنا ،اسپوتنيك ،ايران واير ،راديو فردا ،ايندپندنت فارسي ،هه نگاو(

بﺮاي اﺷتﺮاك نسﺨﻪ چﺎپي نبﺮد خلق بﺎ آدرس زيﺮ ﺗﻤﺎس بﮕيﺮيد
nabard@iran-nabard.com
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رويدادهاي هﻨري ماه )بهمن (٩٩

فتح اﷲ كيائيها

حريف مجلس ما خود هميشه دل مي برد
علي الخصوص كه پيرايه اي بر او بستند
)سعدي(
اينكه مي دانستيم و مي گفتيم ساليان درازي است كه خﺒرچينان و هويت سازان بي هويت قصد غارت فكر و جان و مال
ما را داشته و دارند و هر روز و هر شب و هر ساعت و هر ثانيه مشﻐول روايت سازيهاي كذب از تاريخ و فرهنگ ايﻦ مملكت
و ديار و حقير و كوچك شمردن بزرگان علم و ادب و مﺒارزان استﺒداد ستيز و آزاديخواه هستند ،بر كسي پوشيده نﺒوده و
نيست .اما اينك ايﻦ نه روايت ما از واقعيت پنهان در تاريكخانه جنايتكاران ،كه دسته گلي است به آب داده توسط وزير
بدنام وزارت بدنام تر اطﻼعاتش ،با هم بخوانيم:
وزيﺮ اطﻼعﺎت لو داد :ﻓيلﻢ و ﺳﺮيﺎل ﻣي ﺳﺎزيﻢ
سيد مﺤمود علوي در برنامه گفتگوي ويژه خﺒري دوشنﺒه
شب شﺒكه دوم سيما در بخشي از صﺤﺒتهاي خود فاش كرد
كه وزارت اطﻼعات در ساخت برخي فيلمها و سريالهاي
ايراني به طور هدفمند همكاري داشته است و از ايﻦ آثار نيز
نام برد.
وزير اطﻼعات در ايﻦ باره گفت" :بﺎ ﺗجﺮبيﺎت خود وزارت
اطﻼعﺎت را وارد كﺎر ﺳﺎخﺖ ﻓيلﻢ و ﺳﺮيﺎل كﺮديﻢ تا
افزون بر آموزش عمومي و صيانت در برابر جاسوسي ،اهداف
اطﻼعاتي را مﺤقق كنيم".
وي افزود" :ﻓيلﻤهﺎي "روبﺎه"" ،ﻣﺎﺟﺮاي نيﻤﺮوز"،
"ﺳيﺎنور"" ،اﻣكﺎن ﻣيﻨﺎ"" ،روز صفﺮ"" ،ﺷبي كﻪ ﻣﺎه كﺎﻣل ﺷد" و ﺳﺮيﺎلهﺎي "پﺎزل"" ،ﺗعبيﺮ وارونﻪ يك
رويﺎ"" ،ﺳﺎرق روح" و "خﺎنﻪ اﻣن" ،ﻣﺤصول اين رويكﺮد بود".
خﺎنﻪ احﻤد ﻣﺤﻤود ،زﻣين ﺳوختﻪ ﺷد!
چندي پيش بيلهاي مكانيكي شهرداري استان خوزستان به جان خانه
"احمد مﺤمود" ،نويسنده شهير و چيره دست ،افتاده و آن را با خاك
يكسان كردند.
اگرچه ايﻦ عمل قﺒيح و ضد فرهنگي در تاريخ چهل و دو ساله حكومت
جانيان و آدمكشان عملي بي سابقه نﺒوده و احتماﻻ در آينده هم نخواهد
بود ،اما سوال اساسي شايد ايﻦ باشد كه علت دشمني ديوانه وار وﻻيت
جنايت با صاحﺒان انديشه و روشنفكران و نويسندگان مردمي ايﻦ
سرزميﻦ در چيست و براي چيست؟ سوالي كه پاسخش بر همگان بسيار روشﻦ و واضح است؛ پاسخي كه الﺒته ما بدان
نپرداخته ايم بلكه خود حكومت با رفتار ويرانگر و جنايتكارانه اش و در طول همه ايﻦ سالهاي سياه بدان جواب مي دهد.
ازجمله معروف امام جنايتكارشان خميني" :اقتصاد مال خر است" و يا قاضي القضات روان پريش و ضد بشرش خلخالي كه
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به جان بناها و آثار باستاني قرون و اعصار گذشته افتاده بود ،بگيريد تا رهﺒر ناقص المﻐزش خامنه اي خودشيفته و
ماليخوليايي كه به تنهايي در همه امور علمي ،فرهنگي ،هنري ،پزشكي ،جنگي ،سياست و تنظيم خانواده دخالت كرده و با
فتواهاي بﻼهت بارش ،تهي مﻐزي و خام انديشي و افكار پوچ قرون وسطاييش را به تماشاي عام مي گذارد .بهتر است به
خﻼصه اي از ايﻦ گزارش توجه كنيم:
بيل مكانيكي خانه مﺤل تولد و دوران كودكي خالق "همسايه ها" را با خاك يكي كرد تا از نام و يادگارهاي بنيانگذار سﺒك
رئاليسم اجتماعي ادبيات ايران ،در شهر زادگاهش چيزي باقي نماند.
چهارده مهر هميﻦ امسال" ،شرق" در گزارشي با تيتر "چوب حراج بر خانه راوي روزگار تهيدستان" از فروش خانه پدري
احمد مﺤمود خﺒر داد و خطاب به مسووﻻن استان خوزستان و دوستداران فرهنگ كشور هشدار داد كه مالك جديد ايﻦ
خانه قصد تخريب ملك و ساخت ملكي تجاري در بافت فرسوده اهواز را دارد .اكنون حدود چهار ماه پس از آن گزارش ،ايﻦ
خانه با بيل مكانيكي تخريب شد و از خانه اي تاريخي با ارزش فرهنگي فراوان و زيرزميني كه فضاي رمان "زميﻦ سوخته"
در آن مي گذرد ،چيزي نمانده است.
ميراث فرهنگي و مديران استان خوزستان از غافلگيري و نگراني درباره تخريب ايﻦ خانه مي گويند ،اما خواهرزاده مﺤمود
ايﻦ ادعاها را نمي پذيرد" :ما سالها تﻼش كرديم ايﻦ خانه حفظ شود ،ولي هيچ كاري انجام نشد .چرا هيچ نامي از احمد
مﺤمود در ايﻦ شهر نيست؟ مگر قرار نﺒود ميداني در ايﻦ شهر به نام مﺤمود شود ،اما نام ديگري برايش انتخاب شد؟ اگر
مي خواستند ،هر كاري انجام شدني بود ،اما نخواستند".
درست دو روز پيش ،اره برقي بدنه تناور درخت كُناري را كه به افتخار تولد "احمد عطا" كاشته شده بود ،بريد و
ريشههايش هم خشكانده شد.
احمد مﺤمود حاﻻ در اهواز غريب است و چيزي از خانه مﺤل تولدش و زيرزميني كه فضاي رمان "زميﻦ سوخته" در آن
مي گذرد ،باقي نمانده است.
ﺳﺎنسور اردوغﺎني كتﺎب در ﺗﺮكيﻪ
به تازگي انجمﻦ ناشران تركيه خﻼصه اي از گزارشي را منتشر كرده
كه وضع صنعت كتاب و نشر را در سال  ٢٠٢٠و در تركيه به نمايش
مي گذارد .در ايﻦ گزارش گفته شده كه آزادي بيان و مطﺒوعات در
تركيه بيش از پيش مﺤدود و سانسور دولتي در دوران رياست
جمهوري اردوغان به شكل پيوسته افزايش يافته است.
در دوره صدارت اردوغان سانسور كتاب در تركيه شامل بسياري
حوزه ها مي شود :كتابهاي كودكان ،كتابهاي فمينيستي ،كتابهايي كه از فساد در دولت اردوغان پرده برمي دارد و يا
سوالهايي را پيرامون كودتاي  ٢٠١٦مطرح مي كند.
بنا به ايﻦ گزارش ،سانسور دولتي در سال گذشته از انتشار دو كتاب با موضوع فمينيسم كه توسط سازمان عفو بيﻦ الملل
منتشر شده ،جلوگيري كرده است .در پي ايﻦ ممنوعيت ،دادستاني عمومي تركيه كيفرخواستي با عنوان "فتنه افروزي"
عليه "تانر كيليچ" ،مسوول عفو بيﻦ الملل در تركيه صادر كرد.
دولت تركيه با كتابهاي "بوكت اوزونر" ،نويسنده زن مطرح ايﻦ كشور ،نيز مشكل دارد .دو كتاب او به اتهام "فﺤاشي" يا
"اشاعه ناهنجاري" توقيف شده  .ايﻦ توقيف با انتقادات گسترده اي روبرو شد .خود نويسنده نيز در حساب توييتري اش به
ايﻦ سانسور اعتراض كرد.
افزايش سانسور در دوره زمامداري "رجب طيب اردوغان" به رسانه هاي چاپي مﺤدود نمي شود .سال گذشته يك قسمت
از سريال "بازمانده برگزيده" ) (Designated survivorپخش شده از شﺒكه اينترنتي نتفليكس)، (Netflix
سانسور شد  ...دليل؟ يك شخصيت در سريال بيش از حد اردوغان را تداعي مي كند!

18

كﺮونﺎ و بﺎزار داغ كتﺎبهﺎي ديجيتﺎلي
اگرچه كرونا توانست بازار كتابفروشيها را كساد كند ،اما با همه ايﻦ تواناييهاي مخرب نتوانست حريف دنياي ديجيتالي و
الكترونيكي شود .براساس گزارش پايگاه اطﻼع رساني "گيزمودو" ،آمار منتشر شده از سوي انجمﻦ ناشران آمريكا از رشد
 ١٥و  ٢دهم درصدي بازار كتابهاي الكترونيك در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي حكايت دارد .در سال گذشته ميﻼدي ،با وجود
خسارتهاي اقتصادي كه شيوع كرونا به بخشها و صنايع مختلف زد ،ارزش ايﻦ بازار به يك ميليارد دﻻر افزايش يافت.
سال گذشته ميﻼدي مجموع درآمد تمام دسته بنديها ،از كتاب كودك و نوجوان گرفته تا كتابهاي دانشگاهي ،در مقايسه با
نوامﺒر سال ) ٢٠١٩آبان -آذر  ٢٤ (٩٨و  ٥دهم درصد افزايش يافت.
"كريستﻦ مك لينپگ از شركت تﺤقيقات بازار "ان پي دي گروپ" مي گويد :پس از افتي ناخوشايند در ماه هاي ابتدايي
همهگيري كرونا ،بازار كتاب آمريكا در سال  ٢٠٢٠از خود استقامت قابل تﺤسيني نشان داد و حتي در بخش ديجيتال،
مانند كتابهاي الكترونيك و صوتي نيز رشد چشمگيري كرد".
الﺒته رونق بازار كرونايي كتاب تنها به آمريكا مﺤدود نمي شود .كتابفروشيهاي انگليس ماه ژوئﻦ )خرداد-تير  (٩٩پس از
حدود سه ماه تعطيلي بازگشايي شدند .با وجود مقررات سختگيرانه فاصله گذاري اجتماعي ،قرنطينه كتابهايي كه توسط
مشتريان لمس مي شدند و وجود گالنهاي مﺤلول ضدعفوني كننده دست ،كتابدوستان در بازگشت به كتابفروشيها ذره اي
تعلل نكردند .در اوليﻦ هفته بازگشايي ٣ ،ميليون و  ٨٠٠جلد كتاب به ارزش  ٣٣ميليون پوند فروخته شد كه در مقايسه با
بازه زماني مشابه در سال گذشته ٣١درصد بيشتر بود .با گذشت هشت هفته از بازگشايي ،فروش كتابهاي چاپي ٩درصد و
درآمد حاصل از آن ١١درصد در مقايسه با سال  ٢٠١٩بيشتر بود.
در دوره انزواي اجﺒاري ناشي از شيوع كرونا ،بازار كتابفروشيهاي مستقل بارسلونا نيز با اقﺒال عمومي روبهرو شد و رونق
گرفت .چندي پيش روزنامه "گارديﻦ" چاپ لندن از افزايش فروش كتابفروشيهاي بارسلونا خﺒر داد و نوشت برخﻼف
انتظارات ،در ايﻦ دوره حتي كتابفروشيهاي جديدي هم در ايﻦ شهر افتتاح شده اند.
نﮕهداري دولﺖ ايتﺎليﺎ از كتﺎبﺨﺎنﻪ اوﻣبﺮﺗو اكو
"اومﺒرتو اكو" ،نويسنده فقيد ايتاليايي ،كه معتقد بود "اگر خدا
وجود داشت ،يك كتابخانه بود" ،در يك كتابخانه افسانه اي
زندگي مي كرد.
در پي توافقي كه سه سال به درازا انجاميد ،باﻻخره كتابهاي
كتابخانه افسانه اي ايﻦ فيلسوف ايتاليايي كه اسفند  ١٣٩٤در
 ٨٤سالگي درگذشت ،اكنون از آپارتمانش در شهر ميﻼن خارج
مي شود و در اختيار دولت ايتاليا قرار مي گيرد .كتابخانه
اومﺒرتو اكو شامل  ٣٠هزار عنوان و سند از جمله كتابهاي نفيس
و ناياب و نوشته ها و اسناد خود اوست.
وزارت فرهنگ ايتاليا و خانواده ايﻦ نويسنده براساس وصيتي كه از او بر جاي مانده ،توافق كردند كه كتابخانه او را به
همراه اسناد موجود در آن براي مدت  ٩٠سال به دانشگاه دولتي "بولونيا" ،جايي كه اومﺒرتو اكو در آنجا كرسي نشانه
شناسي داشت ،به امانت بگذارند.
بر اساس بيانيه اي كه وزارت فرهنگ ايتاليا منتشر كرده ،دولت ايﻦ كشور حفاظت و ارائه مناسب و امكان استفاده ايﻦ
كتابها براي دانشجويان و دانشگاهيان را تضميﻦ خواهد كرد.
همچنيﻦ يك كميته علمي متشكل از پنج عضو ،از جمله دو عضو منصوب از طرف وارثان اكو و دو عضو ديگر از طرف
وزارت فرهنگ ،مسوول تدويﻦ شرايط حفظ ايﻦ آثار خواهند شد.
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چﺎلش كﺮونﺎ بﺮاي صﻨعﺖ ﺳيﻨﻤﺎي آﻣﺮيكﺎ
سينماهاي آمريكا دوران سختي را پشت سر ميگذارند .دور جديد تاخير در تاريخ اكرانها ،اميد سينماداران نسﺒت به ايﻦ
كه ميزان بليت فروشي در سال جديد ميﻼدي به سطح پيش از شيوع كرونا برگردد را به ياس بدل كرده است.
اوايل ماه ژانويه )دي  (٩٩استوديو مترو گلدن ماير ) (MGMاكران قسمت جديد از مجموعه فيلمهاي "جيمز باند" با
عنوان "زماني براي مردن نيست" را از آوريل )فرورديﻦ -ارديﺒهشت  (١٤٠٠به ماه اكتﺒر )مهر -آبان  (١٤٠٠موكول كرد.
ايﻦ تصميم استوديوهاي رقيب را نيز برآن داشت تا يك بار ديگر تاريخ اكران فيلمهاي مورد انتظار خود از جمله
"موربيوس"" ،شكارچيان روح :پس از زندگي"" ،سيندرﻻ" و قسمت دوم از سينمايي "يك مكان ساكت" را تﻐيير دهند.
همچنيﻦ انتظار مي رود استوديو "يونيورسال" اكران "سريع و خشﻦ  "٩كه قرار بود  ٢٨مه ) ٧خرداد  (١٤٠٠روي پرده
برود را به تعويق انداخته و ديزني "بيوه سياه" را از جدول اكران خارج كند .اگر ايﻦ اتفاق بيفتند ،وضع براي دست
اندركاران صنعت سينماداري بﻐرنج خواهد شد .با تابستان امسال يك سال است كه سينماهاي آمريكا شرايط غيرعادي را
تجربه مي كنند .بسياري از سينماهاي ايﻦ كشور  ١٠ماه گذشته را با حداقل فروش يا درآمد نزديك به صفر سركرده اند.
تﺤليلگران پيش بيني مي كنند گيشه در سال  ٢٠٢٢به وضع عادي برگردد" .ديويد گراس" ،مدير شركت مشاوره
"فرنچايز اينترتيمنت ريسرچ" ،معتقد است روند واكسيناسيون با افزايش عرضه ،در فصل بهار سرعت مي گيرد و با از بيﻦ
رفتﻦ تهديد كرونا ،مردم به سينماها بازخواهند گشت.
"قصيده گﺎو ﺳفيد" در بﺮليﻨﺎلﻪ
جشنواره برليناله امسال به صورت آنﻼيﻦ و تنها براي تماشاگران
تخصصي سينما از اول تا نهم مارس برگزار مي شود .مراسم فرش
قرمز و اعطاي جوايز براي تابستان پيشبيني شده است .مﺤمد
رسول اف نيز جزو هيات داوران امسال است.
در ايﻦ جشنواره چنديﻦ فيلم آلماني و غير آلماني در بخش
مسابقه بر سر تصاحب خرس طﻼيي با يكديگر رقابت ميكنند .در ميان  ١٥فيلم ايﻦ بخش ،يك فيلم ايراني نيز وجود
دارد؛ "قصيده گاو سفيد" به كارگرداني بهتاش صناعيها و فيلمنامه مشترك صناعيها و مريم مقدم .موضوع ايﻦ فيلم قانون
قصاص است .صناعيها در نشست اكران ايﻦ فيلم در ايران كه سال گذشته در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد گفت
كه سازندگان ايﻦ فيلم قصد نداشته اند قانون قصاص را زير سوال بﺒرند ،بلكه درباره يك خﻼء قانوني فيلم ساخته اند.
فيلم ) Introductionمقدمه/معرفي( ساخته كارگردان كره اي "هونگ سان سو" كه بخشي از آن در شهر برليﻦ
فيلمﺒرداري شده و فيلم ) Petite Mamanمامان كوچولو( از كارگردان فرانسوي" ،سليﻦ سياما" ،فيلمهاي غير آلماني
ديگر بخش مسابقه برليناله امسال هستند.
از جمله فيلمهاي آلماني بخش مسابقه برليناله مي توان به "همسايه ديوار به ديوار" ) (Nebenanاشاره كرد كه اوليﻦ
كار كارگرداني هنرپيشه آلماني" ،دانيل برول" است .ايﻦ فيلم درباره يك هنرپيشه ساكﻦ برليﻦ است كه از سوي همسايه
بﻐلي اش تهديد به افشاگري اي مي شود كه مي تواند شهرت و اعتﺒار او را از بيﻦ بﺒرد.
"كارلو چاتريان" ،مدير هنري برليناله ،گفته تنها معدودي فيلم به طور مستقيم با موضوع پاندمي كرونا ارتﺒاط دارند،
هرچند تمامي فيلمها در سايه ايﻦ پاندمي توليد شده اند.
"ببﺮ ﺳفيد" ،نﺎﻣزد ﺟﺎيزه ﻓيلﻤﻨﺎنﻪ نويسي آﻣﺮيكﺎ
انجمﻦ نويسندگان آمريكا ،نامزدهاي امسال جوايز فيلمنامه نويسي خود را در بخش آثار غيراقتﺒاسي ،اقتﺒاسي و مستند
اعﻼم كرد .راميﻦ بﺤراني ،سينماگر ايراني  -آمريكايي ،يكي از نامزدهاي دريافت جايزه انجمﻦ نويسندگان آمريكا است .او
در بخش فيلمنامه اقتﺒاسي براي "بﺒر سفيد" نامزد دريافت ايﻦ جايزه شده است.
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با توجه به اهميت حرفهاي انجمﻦ نويسندگان آمريكا ،به احتمال زياد تعدادي از ايﻦ اسامي ،نامزدهاي جايزه اسكار نيز
خواهند بود .راميﻦ بﺤراني ،فيلمنامه بﺒر سفيد را با اقتﺒاس
از كتاب پرفروشي به هميﻦ نام ،از "آراويند آديگا"،
نويسنده هندي ،نوشت و ايﻦ اثر را كارگرداني كرد .ايﻦ
كتاب جايزه بوكر گرفت و مدتها در فهرست پرفروشهاي
نشريه "نيويورك تايمز" قرار داشت .فيلم "بﺒر سفيد" نيز با
استقﺒال زيادي از سوي تماشاگران همراه شد و يكي از آثار
پربيننده شﺒكه اينترنتي "نتفليكس" است.
راميﻦ بﺤراني از فيلمسازان برجسته مستقل نسل جديد سينماي آمريكا است .از آثار موفق ايﻦ سينماگر ايراني تﺒار مي
توان به "فارنهايت  ٩٩" ،"٤٥١خانه"" ،به هرقيمتي" و "كيسه پﻼستيكي" اشاره كرد .او به زودي فيلم جديدي با عنوان
"عفو" براي شﺒكه اينترنتي "نتفليكس" مي سازد كه اقتﺒاسي از كتاب ديگر آراويند آديگا خواهد بود.
از ديگر فيلمهاي نامزد شده در بخش فيلمنامه اقتﺒاسي مي توان به "بورات " ،"٢مارينيز بلك باتم"" ،اخﺒار جهان" ،و
"شﺒي در ميامي" اشاره كرد .در بخش فيلمنامه غيراقتﺒاسي" ،يهودا و مسيح سياه"" ،پالم اسپرينگز"" ،زن جوان خوش
آتيه"" ،آواي متال" ،و "دادگاه شيكاگو  "٧نامزد دريافت جايزه انجمﻦ نويسندگان آمريكا هستند.
اسامي برندگان ايﻦ جايزه شنﺒه  ٢٠مارس ) ٣٠اسفند( اعﻼم خواهد شد.
ﺷعﺮ ﻣﺎه
نﺎم ﺷعﺮ اين ﻣﺎه "نويد بهﺎر" اﺳﺖ كﻪ نيلوﻓﺮ خلعﺖ بﺮي بﺎ ﺗﺨلص "نيلوﻓﺮ آبي" و بﻪ اﻣيد آزادي ابﺮان بﻪ
رﺷتﻪ ﺗﺤﺮيﺮ در آورده اﺳﺖ .بﺎ ﻫﻢ ﻣي خوانيﻢ:
آسمان را
هراسي نيست از ظلمتي
كه مﻐضوب هزاران
تير ستاره مي شود
و نه جنگل را پروايي
از غريو پوشالي تير
كه بر تﻦ سترگ درخت
مﻐلوب زنگار مي شود
بساط سست زمستان
برچيدني ست
با هر جوانه اي كه نويد بهار مي دهد
ايﻦ زميﻦ بخواب رفته
از طلسم انجماد
با بوسه بذر سپيده
بيدار مي شود.
)منابع :جنگ خﺒر ،دويچه وله ،صداي آمريكا ،شرق ،ايرنا ،بهار نيوز ،راديو فردا(
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داﺳتﺎن كوﺗﺎه

بوي ﻧان

م  .وحيدي

ازغروب گذشته بود و شب اندك اندك از راه مي رسيد .دانه هاي ريز برف آرام آرام در زمينه روشنايي چراغهاي خيابان
پاييﻦ مي آمدند و زميﻦ را سپيدپوش مي كردند .عابران با عجله درپياده روها گام برمي داشتند و شـهر در تاريكي و
سردي فرو مي رفت.
پسرك از عرض خيابان گذشت و به طرف در پياده رو رفت .مي لرزيد و راه كه مي رفت گـردنش از نازكي روي شانه
هايش لق لق مي خورد.
در پياده رو،چشمش به گاري لﺒوفـروشي افتاد كه دو نفر زيرسقف
نايلوني آن ايستاده و لﺒو مي خوردند .بوي لﺒوي داغ در پياده رو پيچيده
بود و اشتهاي آدمي را تﺤريك مي كرد .پسرك قدمهايش آهسته تر شد.
لﺤظاتي ايستاد .آب دهانش ترشح كرد و شكمش به قار و قور افتاد.
دوست داشت يك بشقاب لﺒوي داغ جلويش بود و مثل آن دو نفر با
چنگال آرام آرام مي خورد و دلي از عزا درمي آورد .ازصﺒح چيزي
نخورده بود و ديگر ناي قدم برداشتﻦ نداشت .در حال خودش بودكه لﺒو
فروش باصداي بمش بلند گفت:
ـ»برو بچه!...برو ايﻦ جا واينستا«!
لﺒو فروش هيكل درشتي داشت و آدم از سيﺒلهاي پهﻦ و كلفتش مي ترسيد .پـسرك خشكش زد .يعني انتظار نداشت
كسي حرفي به او بزند .لﺒو فروش دوباره داد زد:
ـ»با توام! گفتم برو پي كارت! اينجا واينستا«!
برف تندتر مي باريد و رهگذران تك و توك در پياده روهـا ديده مي شدند .يكي از مشتريها كه جواني فربه بود ،با دهان
پر گفت:
ـ»چيكارش داري داداش!...به تو كه كاري نداره«!
مشتري ديگر كه سﻦ و سال كمتري داشت ،چنگالش را در تكه اي از لﺒو فرو برد و گفت:
ـ»راس ميگه بابا...چيكارش داري؟!...به تو كه كاري نداره ...وايستاده آنجا ديگه«!
ماشيني از وسط خيابان عﺒوركرد و صداي موسيقي اش بلند بود .لﺒوفروش با ابرواني درهم ،ايﻦ پا و آن پا كرد و گفت:
ـ»چي چي رو به تو كاري نداره!...همينها ديروز اومدن دخل منو زدن...شما كه نميدونيد آخه ...همينطوري حرف مي
زنيد«!
مكث كوتاهي كرد و با ناراحتي ادامه داد:
ـ»اون موقع شما كجا بوديد بياييد بﺒينيد دخل منو باجاش بردن...همه اينا دزدن...هركي دور و بر مﻦ مي چرخه دزده«.
و با تلخي مﻼقه اش رابرداشت و از آب جوشان وسط سيني رو لﺒوهايي كه دور سيني اش چيده شده بود ريخت .لﺒوها در
زير نور چراغ خيابان برق مي زدند.
جوان فربه بشقابش را خالي كرد و گفت:
ـ»حاﻻ بي خيال شو بابا!...همه كه دُز نمي شﻦ«!
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آن يكي جوان گفت:
ـ»صﺒح تا شب تو ايﻦ مملكت دارن كﻼن كﻼن دزدي مي كنﻦ حاﻻ تو يقه اينو گرفتي«؟
و پول از جيب درآورد كه حساب كند برود .لﺒوفروش مﻼقه اش را لب سيني گذاشت و گفت:
ـ»از مﻦ كه روا نيس بدزدن داداش!...خدا را خوش مياد دو تومﻦ كاسﺒي منون بيان يك جا بﺒرن؟ اقﻼً برن از گنده ترهاش
بدزدن...چرا زورشون به مﻦ رسيده«؟!
جوان فربه گفت:
ـ»مملكت دزد بازاره داداش! خشك و تر باهم مي سوزه...اينام دستشون به هميﻦ جاها مي رسه نمي تونﻦ برن دكل نفتي
بدزدن كه«! و گذاشت رفت .پسرك سرش را پاييﻦ انداخت و دور شد .سرما اذيتش مي كرد و تو كفشش آب رفته بود و لچ
و لچ مي كرد .به چهار راهي رسيد .ايﻦ ور آن ور را نگاه كرد و رفت آن دست چهار راه .از روبـرو ،بـوي نـان تازه حس كرد.
عطر نان داغ حواسش را به خود جلب كرد .دل مالش گرفت .شمكش از گرسنگي داشت سوراخ مي شد .نانوايي بَر يك
خيابان بود ،با تعدادي مشتري كـه بيرون دكانش صف كشيده بودند.
پسرك قدمهايش را كند كرد .بدنش مي لرزيد و لﺒاسهايش خيس شده بودند .زير يك طاقي ايستاد .مضطرب بود.فكرش
كار نمي كرد .قلﺒش تند مي زد .برف امان نمي داد .ماشيني آرام جلو نانوايي توقف كرد .آخوندي پياده شد و رفت تو و
چند لﺤظه بعد با دسته اي نان بيرون آمد و سوار شد رفت .فضاي خيابان در سكوت بود و تردد ماشيني ديده نمي شد.
پسرك با ديدن آخوند ياد صﺒح افتاد كه رفته بود شهرداري بساط سيگارش را پس بگيرد و بهش نداده بودند .هرچه
التماس كرده بود ،پاسخي نگرفته بود تا ايﻦ كه آخوندي پنجره بالكﻦ را باز كرده و فرياد زده بود از آنجا بيرونش كنند و دو
سه نفر ريخته بودند سرش و با پس گردني و مشت و لگد از مﺤوطه شهرداري بيرونش كرده بودند.
آهي كشيد و راه افتاد به طرف نانوايي .آرام قدم بر مي داشت و اطراف را مي پاييد.حاﻻ مثل شكارچيهايي كه شكاري را
زيرنظرگرفته باشند ،مستقيم به پنجره نانوايي نگاه مي كرد .نزديك شد و در يك چشم به هم زدن دست برد و اوليﻦ ناني
كه جلو پنجره افتاده بود را چنگ زد و با عجله فراركرد.
دكاندار كه مرد ميان سالي بود بلند شد و دويد بيرون .اما تابجنﺒد ،پسرك فاصله زيادي گرفته و رسيده بود دم چهارراه.
دكاندار وسط راه ايستادو شروع كرد به ناسزا گفتﻦ:
ـ»بي پدر و مادر حروم زاده...مگه اينكه بدستم نيفتي«!
و با تلخي برگشت تو دكان و شروع به غرزدن كرد؛ طوري كه مشتريها هم بشنوند:
ـ»امروز بار دومه ازم نان مي دزن  ...خدايا چه مملكتي شده«!
ازميان مشتريهايي كه هاج و واج نگاه مي كردند ،خانم ميان سالي گفت:
ـ»اشكالي نداره آقا...مﻦ حساب مي كنم«!
مﻐازه دار با بهم ريختگي گفت:
ـ»خانم ايﻦ بساط هر روز ماست!...صﺒح هم يكي ديگه شون آمد يه نون دزديد رفت«.
پسرك به چهارراه رسيده بود و نفس نفس مي زد .بدون نگــاه كردن به ايﻦ طرف و آن طرف وارد خيابان شد .اما هنوز به
آنطرف نرسيده بود كه ماشيني به سرعت از راه رسيد و مﺤكم زد به بهش.
ـ»گرومپ !«...
پسرك بلند شد رو هوا و چند متر آن طرفتر آمد پاييﻦ و سرش مﺤكم خورد زميﻦ .ناني كه دستش بود ،تكه تكه شد.
ماشيﻦ فراركرد و در غﺒار برف گم شد .سكوت مثل بختك افتاده تو خيابان .خون گرم و جوشاني از سر پسرك بر زميﻦ
جاري بود و قطره هاي آن شتك زده بود رو برفهاي كنار خيابان .هيچ رهگذري درپياده رو ديده نمي شد.
خون سرخ و گرم پسرك زير نور چراغ خيابان برق مي زد و برف همچنان مي باريد.

در سفره نان ندارد
در سفره نان ندارد
كودك كه جان ندارد
مادر به گريه گويد
ديگر توان ندارد
ويرانه گشت ايران
خشك است دشت و رودش
دزدان بيشماري
بردند زاد و رودش
غارتگران گرفتند
خاك مرا گروگان
تاراج كرده ميهﻦ
چيزي نماند از ايران
از ريشه ها بريدند
سرو و صنوبران را
از دشت و كوه و جنگل
ماند صد كوير بر جا
هر ثروت خدا داد
اي داد رفته بر باد
در بﻐضهاي خاموش
فريادها زبيداد
هر جان عاشقي را
بر خاك و خون كشاندند
بر قلب بي قراران
تيري زكيﻦ نشاندند
صدها هزار مادر
از داغ سوگواران
بايد دهان بﺒندند
در ماتم عزيزان

مرجان

آزاد كﻦ وطﻦ را
اي خلق مﻦ زجا خيز
با دشمنان ميهﻦ
با عزم و رزم بستيز
فرزند آرشي تو
نسل سياوشي تو
بر ريشه ستمگر
سوزنده آتشي تو
بهمﻦ ٩٩

ميعاد در فردا
روياهاي زنجير شده
در گوشه تاريك جهان
عﺒور كﻦ از پلهاي ديروز!
از خاطرات منجمد
و قداست واژه ها
عاطفه ها
تكامل نمي يابند
و در مرداب
ماهي آزاد صيد نمي شود
سفركﻦ
و دلتنگيهايت را ويران كﻦ!
انتظار
جاده ايست ﻻيتناهي
چشمانت را
با پرتو ستارگان بشوي!
در ارتفاع ايستادن
ريشه هايت به افق مي رسند
مشهد بهمﻦ ٩٩

س .پگاه
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آفتاب نيمه شب

م  .وحيدي )م .صﺒح(

براي »شوراي ملي مقاومت« ديرپاتريﻦ ائتﻼف تاريخ ايران در آستانه چهلميﻦ سالگرد تاسيس آن
آبشاري زﻻل
دركام تشنگي زميﻦ
چشمه اي جوشان
از حقيقت و آفتاب
عطر پونه ها
صداي توست
ميان آبيها
ترجيع جويﺒاري و ترانه
و آفرينش جهاني
كه فصلهايش
ترنم فرداست
چنان كه
رود و سنگ و گياه
با شاخه هاشان
بال و پر مي سازند
وقتي
ازپس هزاره ظلمت
طلوع مي كني
مسافران كوير
از فﻼت رنج
عﺒور مي كنند
سفرت سﺒز!
غزلت پر رونق باد!

در دقايق آخريﻦ
كه جهان
از بودن تهي مي شود
و صليﺒها
به اهتزاز آمده اند
روز را
زبان لﺤظه هايي
با انديشه آسماني
كه در تو
وسيع تر مي شود
ميﻼدت
تﻦ پوش سربازاني ست
كه از فتح
بازمي گردند
كهكشانها
در زير پوست تو
مي دوند
با باران شراره هايي
كه زميﻦ را
از شب و مه
مي رانند

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

كامران عالمي نژاد

ﺗجﻤع ﻓﺎرغ التﺤصيﻼن رﺷتﻪ بهداﺷﺖ و دﻫﺎن اﺳتﺎن كهﮕيلويﻪ و بويﺮاحﻤد
جمعي از فارغ التﺤصيﻼن كارداني رشته بهداشت و دهان در اعتراض به عدم استخدام و بيكاري خود ،در روز يكشنﺒه ٥
بهمﻦ ،مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.
يكي از معترضان در ايﻦ خصوص گفت" :فارغ التﺤصيل از رشته كارداني بهداشت دهان از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
هستيم )بورسيه و متعهد به خدمت  ٦ساله به مناطق مﺤروم استان( كه سال  ٩٧فارغ التﺤصيل شديم و طﺒق تعهد بايد
بﻼفاصله به كار گرفته مي شديم .اما بعد از استعفاي وزير سابق كه حامي ايﻦ رشته كاربردي بود ،شرايط كشوري تﻐيير
كرد و اجراي تعهد ما نسﺒت به خدمت در مناطق روستايي به تعويق افتاد".
وي افزود" :به تدريج فارغ التﺤصيﻼن ايﻦ رشته در استانها با حمايت دانشگاههاي علوم پزشكي جذب شدند و هم اكنون
در اكثر استانها فارغ التﺤصيﻼن ايﻦ رشته مشﻐول به كار هستند .با وجود مراجعات مكرر و درخواست از مسئوﻻن براي
اعﻼم نياز به وزارت ،حاضر به همكاري نيستند و ما همچنان بﻼ تكليف هستيم".
ﺗجﻤع كﺎركﻨﺎن و اعضﺎي ﻫيﺎت علﻤي دانشﮕﺎه آزاد بﻨﺎب
روز يكشنﺒه  ٥بهمﻦ ،تعدادي از كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد بناب ،در ساختمان اداري ايﻦ دانشگاه دست
به تجمع اعتراضي زدند.
معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم دريافت مطالﺒات مزدي دو ماهه خود عنوان كردند.
ﻣهﺎﺟﺮت  ٣٠درصد اﺳتﺎدان دانشﮕﺎﻫهﺎ
حسيﻦ انصاري ،معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسي
مشهد ،روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،با بيان ايﻦ كه برخي گروههاي
دانشگاهي كشور مانند مكانيك و كامپيوتر »تا  ٣٠درصد«
استادان خود را از دست داده اند ،از ايﻦكه »مسئوﻻن
چشمان خود را بر مهاجرت اعضاي هيات علمي بسته اند«
انتقاد كرد.
او درآمد »بسيار پاييﻦ« اعضاي هيات علمي دانشگاهها را
»يكي از بزرگ تريﻦ چالشهاي كشور« خواند و گفت عدم
حمايت از اعضاي هيات علمي باعث شده مهاجرت نخﺒگان در سطح اساتيد دانشگاههايِ سطح يك رشد كند.
پول ﻣي گيﺮيﻢ ،اﻣتﺤﺎن ﻣي دﻫيﻢ
كرونا و شيوع آن در كشور ،نه تنها نظام آموزشي را با چالش مواجه كرد ،بلكه در بستر تقلب نوآوريهايي رقم زده شد.
با مجازي شدن آموزش در مدارس و دانشگاهها راههاي نويني پيش پاي متقلﺒان باز شد و افرادي كه به هر دليلي در
كﻼسهاي آنﻼيﻦ حضور نيافته يا آمادگي حضور در جلسه هاي امتﺤاني را نداشتند به روشهاي مختلف سعي در نمره آوري
در امتﺤانات داشتند.
حضور والديﻦ به جاي دانش آموز در كﻼسهاي آنﻼيﻦ ،استفاده از كتاب در حيﻦ امتﺤان با علم به اينكه معلم از پشت
دوربيﻦ اطﻼع ندارد ،حضور دسته جمعي دانش آموزان در يك مكان هم زمان با شروع يك امتﺤان درسي و تقلب از
يكديگر و مواردي از ايﻦ قﺒيل تعدادي از شيوه هايي است كه شيوع كرونا و آموزش آنﻼيﻦ آنها را رواج داده است.
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اما در شيوه اي جديد ،برخي از افراد با راه
انداختﻦ كانالهاي تلگرامي مدلي از شﻐلهاي
فصلي و متﻐير را راه اندازي كرده اند و با
استفاده از تواناييهاي خود در حوزه تدريس و يا
دسترسي به سوالهاي امتﺤاني ،به افرادي كه
آمادگي امتﺤان دادن را ندارند پيشنهاد مي
دهند در ازاي دريافت وجه به جاي آنان
امتﺤان داده بدون آنكه معلم ،استاد و مسئوﻻن
آموزشي متوجه شوند.
نكته مهمي كه در صﺤﺒتهاي ايﻦ ادمينها بر
روي آن تأكيد مي شد تضميني بودن قﺒولي
امتﺤان و همچنيﻦ رقم توافقي بود كه بيشتر سعي داشتند تا به قول
معروف »مشتري« از دست شان نپرد.
با ايﻦحال رواج قارچ گونه كانالهاي تقلب در فضاي مجازي بيشتر از
آنكه هشداري براي نظام آموزشي كشور باشد زنگ خطري در خصوص
ايجاد اشتﻐال كاذب در فضاي مجازي است كه اگر به ايﻦ موضوع توجه
نشود آسيﺒهايي را در دراز مدت چه در بخش آموزش و چه در حوزه
كسب و كارهاي اينترنتي ايجاد خواهد كرد.
ابتﻼي  ١١درصد دانشجويﺎن علوم پزﺷكي بﻪ كﺮونﺎ
همزمان با ابراز اميدواري حسﻦ روحاني براي شروع واكسيناسيون »كادر درمان و افراد پُر ريسك« از ابتداي اسفند ماه،
سخنگوي وزارت بهداشت از ابتﻼي ١١درصد دانشجويان علوم پزشكي به كرونا خﺒر داد.
سيما سادات ﻻري در روز سه شنﺒه  ١٤بهمﻦ گفت :تعداد كل دانشجويان پزشكي در ايران  ٢٤٠هزار نفر است كه بيﻦ ٦٠
تا  ٧٠هزار نفر از آنها ساكﻦ خوابگاههاي دانشگاهي هستند.
ميانگيﻦ ابتﻼ به كرونا در خوابگاهها نيز  ١٠درصد گزارش شده كه به آمار كلي شيوع كرونا در ميان دانشجويان نزديك
است.
آمارهاي رسمي وزارت بهداشت درباره كرونا همواره از سوي برخي منابع ديگر مورد ترديد قرار گرفته و مقامهاي سازمان
نظام پزشكي ايران ،آمار واقعي قربانيان كرونا را سه تا چهار برابر آمار رسمي برآورد كردهاند.
ﻣﺤكوﻣيﺖ اﺳتﺎد دانشﮕﺎه بﻪ »حبﺲ و ﻣﺤﺮوﻣيﺖ از ﺗدريﺲ«
يك مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري اعﻼم كرد كه؛ رضا اسﻼمي ،استاد دانشگاه بهشتي كه از ارديﺒهشت سال جاري
در بازداشت به سر مي برد ،به اتهام »همكاري با دولت متخاصم« به هفت سال حﺒس ،مﺤروميت از تدريس و ممنوع
الخروجي مﺤكوم شد.
روز دوشنﺒه  ٢٠بهمﻦ ،علي اكﺒر گرجي ،وكيل و معاون ارتﺒاطات و پيگيري اجراي قانون اساسي ،با نقل ايﻦ خﺒر از وكيل
آقاي اسﻼمي ،نوشت" :تدريس مﺒاحث مربوط به حاكميت قانون در هيچ كجاي دنيا نمي تواند از مصاديق نفوذ يا همكاري
با دول متخاصم باشد".
رضا اسﻼمي استاد حقوق بشر و حقوق مﺤيط زيست و عضو هيات علمي دانشگاه بهشتي است كه  ٢٣ارديﺒهشت سال
جاري توسط نيروهاي وزارت اطﻼعات بازداشت شد.
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مقامات قضايي دليل بازداشت او را اعﻼم نكردند ،اما مدتي بعد برخي نزديكان آقاي اسﻼمي گفتند ،اتهام او برگزاري دوره
آموزشي چند روزه حقوق در جمهوري چك بوده كه ادعا شده »حامي مالي آن يك سازمان غيردولتي آمريكايي« است.
ايﻦ در حالي است كه خود آقاي اسﻼمي در مرداد ماه فايلي صوتي منتشر كرد كه در آن »هرگونه تماس با فرد يا نهاد
ﻼ واهي و بياساس« خواند.
دولتي آمريكايي« را رد كرد و اتهامات خود را نيز »كام ً
رضا اسﻼمي مدرك دكتراي حقوق از دانشگاه مك گيل كانادا دارد و شهروند دوتابعيتي ايراني-كانادايي به شمار مي آيد.
زيﺮ و بﻢ ﺳهﻤيﻪ ﻫﺎي كﻨكور ١٤٠٠
مدتهاست كه موضوع تاثير سهميه ها در آزمونهاي
سراسري بسيار حاشيه ساز شده و تعداد زيادي از
داوطلﺒان خواستار اصﻼح آن شده اند .در ايﻦ ميان
سازمان سنجش آموزش كشور ﻻيﺤه اي را از سوي
دولت تدويﻦ كرد تا بر اساس آن سهميه ها اصﻼح
شوند .اما از آنجايي كه سهميه ها از سوي نهادهاي
مختلف نظير دولت ،مجلس و شوراي عالي انقﻼب
فرهنگي وضع شده است تنها سازمان سنجش از
جانب دولت امكان اصﻼح سهميه ها را نداشت به
هميﻦ دليل موضوع اصﻼح سهميه ها به شوراي عالي
انقﻼب فرهنگي ارجاع شد .شوراي عالي انقﻼب
فرهنگي آن را به زيرمجموعه خود يعني شوراي اسﻼمي دانشگاهها واگذار كرد.
بر مﺒناي جلساتي كه تاكنون برگزار شده تنها درباره سهميه بومي گزيني بﺤثهاي نهايي صورت گرفته و هنوز بﺤثهاي
كارشناسي به مابقي سهميه ها نرسيده است .به هميﻦ دليل و به خاطر نيمهكار ماندن اصﻼح سهميه ها اجراي آن به
سالهاي آينده موكول شده است و آزمونهاي سال  ١٤٠٠بر اساس سهميه هاي فعلي برگزار مي شود.
بر ايﻦ اساس در كنكور سراسري  ٣نوع سهميه شامل سهميه ايثارگران ،مناطق و بهياران ،مﻼك پذيرش دانشجويان قرار
ميگيرد.
ﺷش ﺳﺎل زندان بﺮاي ﺳهﺎ ﻣﺮﺗضﺎيي ،ﻓعﺎل دانشجويي
مﺤكوميت سها مرتضايي ،فعال دانشجويي و دبير پيشيﻦ
شوراي صنفي دانشگاه تهران ،در روز سه شنﺒه  ٢١بهمﻦ،
از سوي شعﺒه  ٥٤دادگاه تجديد نظر استان تهران عيناً
تاييد شد.
خانم مرتضايي به اتهام »اجتماع و تﺒاني به قصد اقدام عليه
امنيت كشور »توسط شعﺒه  ١٥دادگاه انقﻼب تهران به
رياست قاضي صلواتي به تﺤمل شش سال زندان مﺤكوم
شده بود.
دادگاه در صدور ايﻦ حكم به مصاديق اتهامي خانم
مرتضايي شامل تﺤصﻦ در دانشگاه تهران در اعتراض به
مﺤروميت از تﺤصيل در مقطع دكترا ،شركت در اعتراضات
سراسري آبان  ٩٨و تجمع اعتراضي نسﺒت به ﻻيﺤه
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پوشش در دانشگاه تهران و فعاليت در شوراي صنفي دانشگاه تهران ،استناد كرده است.
ايﻦ فعال دانشجويي در تاريخ  ٢٦آبان  ٩٨به بازداشتگاه اطﻼعات سپاه موسوم به بند  ٢الف زندان اويﻦ منتقل شد و دوم
بهمﻦ ماه همان سال با توديع قرار وثيقه  ٥٠٠ميليون توماني به صورت موقت و تا پايان مراحل دادرسي از زندان قرچك
وراميﻦ آزاد شد.
سال پيش خانم مرتضايي پس از كسب رتﺒه  ١٠كنكور دكتراي علوم سياسي ،به بهانه »نقص در پرونده« از ادامه تﺤصيل
باز ماند و نامش به فهرست دانشجويان ستاره دار كه از تﺤصيل مﺤروم شده اند ،اضافه شد.
او در اعتراض به ايﻦ موضوع ،به مدت  ٢١روز مقابل كتابخانه مركزي دانشگاه تهران دست به تﺤصﻦ انفرادي زد .ايﻦ فعال
دانشجويي پيش از ايﻦ نيز در يك پرونده مرتﺒط با اعتراضهاي دي ماه  ٩٦بازداشت و به يك سال حﺒس مﺤكوم شده بود.
چهﺎرﻣين روز ﺗﺤصن دانشجوي داراي ﻣعلوليﺖ
روز سه شنﺒه  ٢١بهمﻦ براي چهارميﻦ روز متوالي ،ابراهيم عﺒاسي دانشجوي داراي معلوليت در اعتراض به عدم اجراي
ماده  ٩قانون معلوﻻن )پرداخت شهريه دانشگاه( ماده  ٢٤كنوانسيون بيﻦالمللي معلوﻻن )به رسميت شناختﻦ حق آموزش(
و ماده ١١١حقوق شهروندي )عدم مﺤروميت از تﺤصيل به دليل معلوليت( به تﺤصنش مقابل ساختمان مركزي ديوان
عدالت اداري در تهران،ادامه داد.
ﻣﺤكوﻣيﺖ پﺮيسﺎ رﻓيعي بﻪ دليل اﻓشﺎي ﺗسﺖ بكﺎرت از زنﺎن زنداني
پريسا رفيعي ،دانشجوي  ٢٤ساله رشته هنر و فعال
صنفي دانشگاه تهران ،در پرونده جديدي با اتهام
"تﺒليغ عليه نظام" ،يك سال و سه ماه حكم دريافت
كرد .ايﻦ پرونده به شكايت دادستان و به خاطر نامه
افشاگرانه اي است كه رفيعي از تجربيات بازداشت و
بود.
نوشته
زنداني
زنان
بر
فشار
او پس از دستگيري در اسفند  ٩٦در يك تجمع
دانشجويي ،در تابستان  ٩٧به اتهام "اقدام عليه
امنيت ملي و فعاليت تﺒليﻐي عليه نظام" به هفت
سال حﺒس مﺤكوم شده بود .ايﻦ حكم كه  ٧٤ضربه
شﻼق ،دو سال ممنوع الخروجي و مﺤروميت از عضويت در گروهها و احزاب را نيز شامل مي شد ،در آبان  ٩٨به تاييد
ديوان عالي كشور رسيد اما در ماه آذر مطابق "عفو موردي" به يك سال حﺒس تعزيري كاهش يافت.
پريسا رفيعي در  ١٩اردبيهشت  ٩٨در نامه اي ،به شرح شرايط بازداشتگاه انفرادي و گرفتﻦ تست بكارت از زنان زنداني
پرداخت .ايﻦ نامه اما مﺒناي شكايت دادستان و دادسراي اويﻦ قرار گرفته و شعﺒه  ٣٦دادگاه تجديدنظر او را به اتهام
كرد.
مﺤكوم
حﺒس
ماه
١٥
به
نوشته،
ايﻦ
توسط
نظام"
عليه
"تﺒليغ
پريسا رفيعي در آن نامه افشاگرانه از جمله پرسيده بود» :انجام آزمايش بكارت ،مساله كامﻼ شخصي زندانيان زن چه
ارتﺒاطي به دستگاه امنيتي و مﺤتواي بازجويي دارد كه كارشناسان پرونده بي شرمانه اجازه اعمال چنيﻦ احكامي را از
طريق مراجع رسمي پزشك قانوني مي يابند و حتي براي آن حكم قضايي صادر مي شود؟«
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ﻣﺤكوﻣيﺖ ﻣﺮﺟﺎن اﺳﺤﺎقي بﻪ  ٥ﺳﺎل حبﺲ
دادگاه تجديدنظر استان تهران در روز يكشنﺒه ٢٦
بهمﻦ ،مﺤكوميت مرجان اسﺤاقي ،دانشجوي رشته
علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي از بازداشت شدگان
اعتراضات آبان  ٩٨را عيناً تاييد كرد .خانم اسﺤاقي
پيشتر در مرحله بدوي توسط شعﺒه  ١٥دادگاه انقﻼب
تهران به  ١سال حﺒس تعزيري و  ٤سال حﺒس
تعليقي مﺤكوم شد.
بر اساس ايﻦ حكم كه توسط دادگاه تجديدنظر استان
تهران صادر و اخيرا به وي ابﻼغ شده است ،مرجان
اسﺤاقي به اتهام اجتماع و تﺒاني عليه امنيت ملي به ٤
سال حﺒس تعليقي و  ١سال حﺒس تعزيري مﺤكوم
شده است .دادگاه در خصوص مصداق ايﻦ اتهام به
مواردي از جمله حضور خانم اسﺤاقي در تجمعات دانشجويي اعتراضات آبان  ٩٨استناد كرده است.
ﺗجﻤع اﺳﺎﺗيد و كﺎرﻣﻨدان دانشﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣي
جمعي از اعضاي هيات علمي و كارمندان دانشگاه آزاد در اعتراض به عدم همسان سازي حقوق با دانشگاههاي دولتي و
ساماندهي شخصيت حقوقي ايﻦ دانشگاه ،روز يكشنﺒه  ٢٦بهمﻦ ،مقابل سازمان مركزي دانشگاه مشهد تجمع كردند.
اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد اسﻼمي در دي ماه سال جاري در نامه اي با بيش از  ٢هزار و  ٣٠٠امضا از رئيس مجلس
درخواست كردند كه به مشكﻼت آنها رسيدگي كند .امضاكنندگان ايﻦ نامه خواستار رسيدگي به مشكﻼت شديد معيشتي
و شﻐلي خود شده و خواستند كه تا پيش از دير شدن و وخيم شدن وضعيت موجود كه پيامدهاي آن غير قابل پيشبيني
است ،قدم موثري براي رفع ايﻦ مشكﻼت بردارد.
كﺎﻣيﺎر ذوقي بﻪ  ٥ﺳﺎل حبﺲ ﻣﺤكوم ﺷد
حكم حﺒس كاميار ذوقي دانشجوي رشته انسان شناسي دانشگاه تهران و يكي از
بازداشت شدگان اعتراضات آبان  ٩٨در روز دوشنﺒه  ٢٧بهمﻦ ،توسط دادگاه تجديد
نظر عيناً تائيد شد .او در آبان ماه امسال توسط شعﺒه  ١٥دادگاه انقﻼب تهران به ٤
سال حﺒس تعليقي و  ١سال حﺒس تعزيري مﺤكوم شده بود.
كاميار ذوقي در آبان ماه  ٩٩در مرحله بدوي توسط دادگاه انقﻼب تهران به  ٥سال
حﺒس مﺤكوم شد.

)منابع استفاده شده براي تهيه ايﻦ مجموعه :تسنيم ،ايسنا ،آنا ،خﺒرنامه دانشجويان ايران ،هرانا ،راديو فردا ،دانشجو ،دويچه
وله(
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چالشهاي معلمان )بهمن (٩٩

ﻓﺮنﮕيﺲ بﺎيقﺮه

آﺗش ﺳوزي ﻣدرﺳﻪ كﺎنكسي در دزﻓول
حادثه آتش سوزي در يك مدرسه
كانكسي در بخش سردشت شهرستان
دزفول منجر به سوختگي تعدادي از
معلمان و دانش آموزان شد.
بخشدار سردشت دزفول از فوت يكي از
مصدومان حادثه آتش سوزي مدرسه
كانكسي ايﻦ شهر خﺒر داد .به گفته وي
مصدومان ديگر ايﻦ حادثه نيز ،كه بيﻦ
 ٥٠تا  ٨٠درصد دچار سوختگي شده اند،
وضعيت جسمي خوبي ندارند.
نيما همتي چالگرد يكي از اهالي
كنگرستان از توابع سردشت دزفول با
حدود  ١٥سال سﻦ كه در حادثه آتش
سوزي مدرسه كانكسي سردشت دزفول دچار سوختگي  ٥٠درصد شده بود در بيمارستان طالقاني اهواز جان باخت.
اخﺮاج يك ﻣعلﻢ اﻫل ﺳﻨﺖ در ﺳﻨﻨدج
مﺤمد منصوري ،معلم اهل سنت شاغل در يكي از هنرستانهاي شهرستان
سنندج ،با حكم هيات مركزي گزينش استان كردستان از مﺤل كار خود اخراج
شد .حكم صادره در ديوان عدالت اداري نيز تاييد شده است .شوراي مديريت
مكتب قرآن ،ضمﻦ مﺤكوم كردن ايﻦ برخوردها كه صرفا عقيدتي است ،بارها
موضع شفاف خود مﺒني بر تزكيه و دعوت و هدايت ديگران بدون فعاليتهاي
سياسي را سرلوحه كار خود قرار داده و قضاوت و عدالت خواهي را به خالق مدبّر
اﻻمر ميسپارد.
مﺤمد منصوري ،از اعضاي مكتب قرآن سنندج است كه  ٦سال سابقه كار به
عنوان دبير هنرستان صنعتگران نايسر سنندج داشته است.
قﺎنون رﺗبﻪ بﻨدي ﻣعلﻤﺎن از حﺮف ﺗﺎ عﻤل
يكي از نمايندگان استان ايﻼم در مجلس گفت :باتوجه به اينكه معلمان در بﺤث آموزش و تربيت نقش بسيار مهم و موثري
دارند لذا اجراي قانون رتﺒه بندي معلمان بسيار مهم است .وي روز چهارشنﺒه  ٨بهمﻦ در ديدار با وزير آموزش وپرورش
گفت استان ايﻼم يكي از استانهاي مﺤروم و مرزي است و مطالﺒات فرهنگيان شاغل و بازنشسته استان بابت كمك هزينه
ازدواج و مهد كودكها و پرسنلي و غيرپرسنلي ،اضافه كاري اداري و تدريس ،بدهي ناشي از احكام صادره ديوان عدالت و
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ساير احكام قضائي ،پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال  ٩٨و مطالﺒات و معلمان اعزام به خارج از مهتريﻦ مشكﻼت در
استان ايﻼم است
روز پنجشنﺒه  ٣٠بهمﻦ ،معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ضمﻦ اعﻼم آخريﻦ وضعيت تصويب ﻻيﺤه
رتﺒه بندي معلمان گفت :جذب  ٨٨هزار معلم حق التدريس ،مربيان پيش دبستاني ،نهضتي و خريد خدماتي را از طريق
تﺒصره  ١٠ماده  ١٧هماهنگ كرديم كه براي  ٥٥هزار و  ٤٩٧نفر از سازمان استخدامي مجوز گرفتيم .تاكنون وضعيت ٢٤
هزار و  ٥٩٧نفر مشخص شده و مابقي تا هفته آينده مشخص خواهد شد و به زودي راهي دانشگاه فرهنگيان شده و دوره
يكساله را طي مي كنند.
وي درباره رتﺒه بندي معلمان گفت :بر اساس ماده  ٦٣برنامه ششم توسعه مجلس اعﻼم كرد كه بايد نظام رتﺒه بندي را
اجرا كنيم .در ادوار گذشته مﺒالﻐي به حقوق معلمان اضافه شد كه در اصل رتﺒه بندي نﺒود .اخيرا اقدامات خوبي براي
ﻻيﺤه رتﺒه بندي در حال انجام است .چون وزير آموزش و پرورش بيش از شش سال دبير هيات دولت بود از ابزارهاي
ارتﺒاطاتش با دولت به خوبي استفاده كرد .اگر قرار بود ﻻيﺤه اي را عادي به صﺤﻦ دولت بﺒريم يك سال طول مي كشيد
چون بايد در كميسيون هاي مختلف در دستوركار قرار مي گرفت .اما اكنون همه مسير را طي كرده ايم و وزير نشست
هايي نيز با عناصر تاثير گذار دولت از جمله معاون اول ،رئيس سازمان برنامه و رئيس سازمان اموري اداري استخدامي
داشته و هماهنگي هاي ﻻزم انجام شده است.
وي ادامه داد :اميد است ﻻيﺤه ظرف هفته پيش رو يا هفته آينده در دولت به نتيجه برسد و راهي مجلس بشود .هرچند
مجلس در كوران تصويب بودجه است؛ اما اكنون بهتريﻦ زمان ارائه است چون رتﺒه بندي بايد در بودجه سنواتي لﺤاظ
شود.
با ايﻦ سخنان بازهم مساله رتﺒه بندي معلمان پشت در بوروكراسي دولت ،مجلس و شوراي نگهﺒان تا مدتي نامعلوم معطل
خواهد ماند.

حرکتهای اعتراضی معلمان
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن نهضﺖ ﺳواد آﻣوزي و پيش دبستﺎني در يﺎزدﻫﻤين روز
گروهي از معلمان نهضت سواد آموزي و پيش دبستاني كه از شهرستانهاي مختلف كشور به تهران آمده بودند ،براي
يازدهميﻦ روز اعتراض پيرامون تعييﻦ تكليف وضعيت استخدامي خود ،روز چهارشنﺒه  ١بهمﻦ ،مقابل ساختمان مجلس
تجمع اعتراضي برگزار كردند .گفته مي شود ايﻦ معلمان معترض ،كه بسياري از آنها به همراه خانواده هاي شان در ايﻦ
تجمعات حضور داشتند ،در آن روزهاي سرد زمستاني شﺒها را در پارك مقابل مجلس شوراي اسﻼمي سپري مي كردند.

ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني خوزﺳتﺎن
روز پنج شنﺒه  ٢بهمﻦ همزمان با سفر وزير آموزش
وپرورش به شادگان براي افتتاح طرحهاي
آموزشي،جمعي از آموزشياران نهضت سواد آموزي و
مربيان پيش دبستاني شهرهاي خوزستان ازجمله
خرمشهر ،ماهشهر و شادگان براي اعتراض به عدم
تﺒديل وضعيت دست به تجمع در ايﻦ شهرستان زدند.
همچنيﻦ جمعي از مربيان پيش دبستاني خوزستان
ازجمله شهرستان ايذه براي اعتراض به اخراج از آموزش
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و پرورش مقابل ساختمان ايﻦ استانداري تجمع كرند.
تجمع كنندگان مقابل استانداري گفتند :استاندار خوزستان ،وزير را از درب ديگري خارج كرده و مربيان معترض اخراج
شده بيش از  ٤ساعت در سرما و در انتظار خروج وزير ماندند!
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و ﻣﺮبيﺎن ﺳيﺮﺟﺎن و الشتﺮ
شماري از معلمان حق التدريسي و مربيان نهضت سواد آموزي شهرستانهاي سيرجان و الشتر روز يكشنﺒه  ٥بهمﻦ در
مﺤوطه آموزش و پرورش ايﻦ شهرستانها تجمع اعتراضي برگزار كردند.
آنها دليل تجمع خود را عدم استخدام عليرغم سابقه شان و آنچه كه تعييﻦ تكليف امور استخدامي و برگزاري دورههاي
تابستاني خوانده شده ،اعﻼم كردند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيشدبستﺎني بﺎغﻤلك
روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،شماري از مربيان پيش دبستاني اخراج شده در شهرستان باغملك استان خوزستان ،با برگزاري تجمع
اعتراضي مقابل فرمانداري ايﻦ شهر خواستار بازگشت به كار و امنيت شﻐلي شدند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن حق التدريﺲ آبﺎدان
جمعي از معلمان حق التدريس شهرستان آّبادان روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،مقابل ساختمان مقابل آموزش وپرورش ايﻦ شهر
تجمع كردند .آنان به قرار
نگرفتﻦ اسامي خود در ليست
و سهميه استخدام وزارت
آموزش و پرورش اعتراض
دارند.
معترضان گفتند؛ اصلي تريﻦ
خواسته صنفي معلمان خريد
خدمت ،تﺒديل وضعيت
استخدامي است .سالهاست كه
نمايندگان مجلس در ايﻦ
مورد وعده مي دهند؛ اما
تاكنون موفق نشده اند كه
مسئوﻻن وزارت آمورش و
پرورش را براي استخدامي
پيماني معلمان خريد خدمت قانع كنند و ايﻦ وزارتخانه هم ما را به رسميت نميشناسد.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺎت يزد
جمعي از معلمان خريد خدمات يزد روز شنﺒه  ١١بهمﻦ ،مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش ايﻦ شهر تجمع كردند.
ايﻦ معلمان دليل تجمع خود را اعتراض به تعويق در پرداخت مطالﺒات شان و نيز بﻼتكليفي وضعيت شﻐلي خود عنوان
كردند.
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ﺗجﻤع آﻣوزﺷيﺎران نهضﺖ ﺳواد آﻣوزي ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
جمعي از معلمان تازه استخدامي و گروهي از
آموزشياران نهضت سوادآموزي به صورت جداگانه
در روز يكشنﺒه  ١٢بهمﻦ ،مقابل مجلس تجمع
كردند و خواستار رسيدگي به مطالﺒات شان شدند.
يكي از ايﻦ آموزشياران با ناعادﻻنه خواندن آزمون
آموزشياران نهضت سوادآموزي و مقايسه با نيروهاي
حق التدريس پيش دبستاني و سرباز معلمان ،گفت:
بعد از تجمعات مختلف مقابل ساختمان مجلس و
پيگيري اعضاي كميسيون آموزش متاسفانه تا به
امروز نتيجهاي از عملكرد نمايندگان مجلس
نگرفتهايم.
شش هزار نفر از مجموع حدود  ٢٤هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي موفق نشدند با كسب حد نصاب نمره در آزمون
استخدامي قﺒول شوند .بنابرايﻦ شماري از ايﻦ افراد كه اكثرا زنان سرپرست خانوار هستند ،در اعتراض به آنچه بﻼتكليفي
در وضعيت شﻐلي خود بعد از  ١٠تا  ١٥سال خدمت در مناطق مﺤروم عنوان مي كنند طي يك سال گذشته چنديﻦ بار
مقابل ساختمان مجلس تجمع صنفي برگزار كردند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن قﺮاردادي در ﺗهﺮان
روز سه شنﺒه  ١٤بهمﻦ ،گروهي از معلمان قراردادي در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل ساختمان
مجلس دست به تجمع اعتراضي زدند .معلمان معترض كه داراي كارنامه قﺒولي در آزمون استخدامي هستند ،با در دست
داشتﻦ پﻼكارد هايي ،خواستار تعييﻦ تكليف وضعيت تﺒديل قرارداد خود شدند.
ﺗجﻤع دوبﺎره آﻣوزش دﻫﻨدگﺎن نهضﺖ ﺳواد آﻣوزي
جمعي از آموزش دهندگان قﺒل از سال  ٩٢نهضت سواد آموزي
كه در حال حاضر هم فعاليت دارند در اعتراض به عدم تﺒديل
وضعيت و بﻼتكليفي شﻐلي خود ،روز يكشنﺒه  ١٩بهمﻦ ،مقابل
مجلس تجمع كردند.
يكي از معلمان شركت كننده در ايﻦ تجمع گفت :ده سال است
كه به طور مداوم مشﻐول به كار هستم اما چون يك شاگرد
كمتر از اصﻼحيه سال  ٩٢دارم نمي توانم استخدام شوم و ايﻦ
واقعا براي ما ظلم است كه در بعضي از موارد كه براي تدريس
مي رويم با جان خودمان بازي ميكنيم .وي ادامه داد :فرق
كسي كه يك شاگرد دارد با كسي كه دو شاگرد و تنها بخشهاي از سال را سر كار است با ما كه به طور مستمر و مداوم
سركار خود حاضر مي شويم چيست؟
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨي و حﺮﻓﻪ اي
روز يكشنﺒه  ١٩بهمﻦ ،جمعي از مربيان سازمان فني و حرفه اي مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند .مربيان
معترض خواستار تﺒديل وضعيت خود و توجه به ايﻦ موضوع از سوي نمايندگان مجلس شدند.
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ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني گيﻼن ﻣقﺎبل اﺳتﺎنداري
جمعي از بانوان مربي پيش دبستاني بامداد روز سه شنﺒه  ٢١بهمﻦ ،مقابل استانداري گيﻼن تجمع كردند.
معترضان عنوان كردند :انتظار شان آن است تا پس از سالها كاركردن به عنوان مربي پيش دبستاني جذب آموزش و
پرورش شوند ،آموزش و پرورش نيز بايد قوانيﻦ مصوبات مجلس را رعايت كرده و آنها را با شرايط و مرحله به مرحله جذب
كند.
بر اساس مصوبه مجلس نيروهاي مربي پيش دبستاني داراي سابقه و مدارك فعاليت ،با گزينش و احراز صﻼحيت آموزش و
پرورش مشﻐول به فعاليت مي شوند.
بر اساس آمارهاي آموزش و پرورش بيش از هزار مربي پيش دبستاني در استان گيﻼن چنيﻦ شرايطي دارند.
استان گيﻼن داراي حدود  ٣٦٨هزار دانش آموز است.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن ﻣدارس غيﺮانتفﺎعي ﻣقﺎبل ﻣجلﺲ
روز يكشنﺒه  ٢٦بهمﻦ ،جمعي از معلمان مدارس
غيرانتفاعي از سراسر كشور با برگزاري تجمع اعتراضي
مقابل مجلس خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود
شدند .معلمان معترض خواستار برخورداري از سهميه
استخدام در آموزش و پرورش ،بيمه حمايتي دولتي و
امنيت شﻐلي هستند.
ايﻦ معلمان همچنيﻦ از نمايندگان درخواست كردند
كه از بيمه حمايتي دولت استفاده كرده و بيمههاي
آنها به سالهاي قﺒل برگردد .همچنيﻦ عﻼوه بر داشتﻦ
سهميه استخدام در آموزش و پرورش ،امنيت شﻐلي
نيز داشته باشند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيشدبستﺎني ﺷهﺮﺳتﺎن ايﺬه
روز سه شنﺒه  ٢٨بهمﻦ ،شماري از خانوادههاي مربيان پيشدبستاني شهرستان ايذه به همراه فرزندان خود ،با برگزاري
تجمع اعتراضي در مﺤل اداره آموزش و پرورش ايﻦ شهرستان ،خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند.
ايﻦ مربيان خواستار روشﻦ شدن وضعيت استخدامي خود هستند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن ﻓﺎرس ،اصفهﺎن و ﺗهﺮان
روز سه شنﺒه  ٢٨بهمﻦ ،شماري از معلمان شاغل مقابل اداره آموزش و پرورش استان فارس تجمع اعتراضي برگزار كردند.
معلمان معترض دليل تجمع خود را عدم پرداخت حقوق اضافه تدريس عنوان كردند.
در هميﻦ روز شماري از معلمان حق التدريس اصفهان و تهران با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل اداره كل آموزش و
پرورش خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند .ايﻦ معلمان خواستار اجراي مصوبات و طرحهاي مربوطه به خودشان از
سوي مسئوﻻن ايﻦ نهاد هستند.
)منابع استفاده شده براي تهيه ايﻦ مجموعه :ايلنا ،ايسنا ،مهر ،عصر جنوب ،هرانا ،همشهري ،ايرنا ،اتﺤاديه آزاد كارگران
ايران ،مكتب قرآن ،پشتيﺒان(
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كارورزان سﻼمت )بهمن (٩٩

اميد برهاني

پﺮﺳتﺎران ﻣوش آزﻣﺎيشﮕﺎﻫي نيستﻨد
مﺤمد شريفي مقدم دبير كل خانه پرستار در روز شنﺒه  ١١بهمﻦ با بيان ايﻦ كه قرار است واكسﻦ كرونا به صورت رايگان
به دست پرستاران برسد ،گفت :صﺤﺒت درباره واكسﻦ كرونا نياز به اظهار نظر تخصصي دارد يعني كساني كه در كميته
ايمني واكسﻦ هستند مي توانند درباره واكسﻦ كرونا به صورت خاص اظهار نظر كنند ولي به صورت عام اعتقاد دارم كه
تزريق دوز اول واكسﻦ ممكﻦ است فرد
دريافت كننده را دچار مشكل كند همانطور
كه در آمريكا هم زماني كه واكسﻦ كرونا
تزريق شد براي برخي افراد عوارضي ايجاد
كرد كه الﺒته ايﻦ مساله طﺒيعي است و تعداد
ايﻦ افرادي كه دچار عوارض واكسﻦ شدند ،هم
كم است.
وي در ادامه گفت :در خصوص واكسﻦ روسي
كرونا كه قرار است به كشور وارد شود ايﻦ
واكسﻦ هنوز مورد تاييد سازمان بهداشت
جهاني قرار نگرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه حاضر به تزريق واكسﻦ روسي كرونا نيستم ،گفت :پرستاران حق شان ايﻦ نيست كه واكسني به آنها
تزريق شود كه هنوز تاييديه سازمان بهداشت جهاني را ندارد چه واكسﻦ روسي باشد چه واكسﻦ كوبايي.
وي خاطرنشان كرد :پرستاران حق دارند زير بار تزريق واكسني كه هنوز تاييديه سازمان بهداشت جهاني را ندارد ،نروند .راه
حل چيست؟ بايد واكسنهاي مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني را وارد كنند .قﺒﻼ براي وارد نكردن واكسﻦ كرونا بﺤث
تﺤريم را داشتند كه سازمان بهداشت جهاني ايﻦ مسئله را تكذيب كرد و اعﻼم كرد كه در خصوص واكسﻦ كرونا هيچ
مﺤدوديتي براي هيچ كشور دنيا وجود ندارد .مسئوﻻن خودشان هم موضع متفاوتي در قﺒال خريد و واردات واكسﻦ در
پيش گرفته اند .ابتدا اعﻼم كردند كه تعدادي واكسﻦ كروناي فايزر را پيش خريد كرده اند بعد اعﻼم كردند خودمان در
حال ساخت واكسﻦ كرونا هستيم .بايد گفت ما بيش از  ١٠٥نفر جوان پرستار را از دست داده ايم كه جان پرستاران هم
بسيار ارزش دارد.
وي تاكيد كرد :تعداد پرستاران  ١٥٠هزار است كه  ٥٠درصد آنها به كرونا مﺒتﻼ شده اند و به واكسﻦ كرونا نيازي ندارند
الﺒته ممكﻦ است آمار پرستاران مﺒتﻼ به كرونا بيش از ايﻦ باشد به دليل اينكه ممكﻦ است يك سري از پرستاران بدون
عﻼمت باشند .براي بقيه كادر پرستاري يعني ٧٠هزار نفر واردات واكسﻦ تاييد شده رقمي نيست و پرستاران موش
آزمايشگاهي نيستند كه واكسنهاي بدون تاييديه را بخواهند بر روي آنها تست كنند و حق شان ايﻦ نيست و از نظر اخﻼقي
هم درست نيست كه واكسني كه هنوز تاييد نشده را بخواهند بر روي پرستاران تست كنند.
بﺎزي بﺎ قﺎنون ﺗعﺮﻓﻪ خدﻣﺎت پﺮﺳتﺎري
پرستاران با حداقل انگيزه هاي حمايتي ،بيشتريﻦ خدمت را در نظام سﻼمت كشور عهده دار هستند و همواره در خط
مقدم مقابله با بيماريها قرار دارند .يك سالي است كه كرونا آمده و ايﻦ پرستاران هستند كه در كنار كادر پزشكي و… ،در
مﺒارزه با ايﻦ ويروس ايستادهاند .الﺒته در ايﻦ بيﻦ ،تلفاتي هم داده اند و تعداد زيادي از پرستاران در ايﻦ مدت گرفتار ايﻦ
ويروس شده و حتي جان خود را از دست داده اند .با تمام ايﻦ تفاسير و مشكﻼت و مصائب حرفه پرستاري ،اما پرستاران با
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روحيه اي مثال زدني ،همچنان بر باليﻦ بيماران حاضر ميشوند .جامعه پرستاري كشور و در واقع بدنه پرستاري كه بار
مشقات و مشكﻼت حرفه پرستاري را بر دوش گرفته كمر خم نكرده است ،يك انتظار به حق و قانوني از دستاندركاران
نظام سﻼمت و متوليان امر دارد و آن ايﻦ است كه به حقوق قانوني آنها توجه شود .مريم .خ ،با  ١٥سال سابقه خدمت در
بيمارستانهاي دولتي پايتخت ،ميگويد :كرونا واقعاً همه ما را اذيت كرده است ،اما يك واقعيت را بيش از پيش براي
همگان روشﻦ كرد و آن ،مشقت و رنج و درد حرفه پرستاري است .روزهاي اول كه بيماري آمده بود ،پرستاران واقعاً با
دست خالي و بدون هيچ تجربه اي از نﺤوه مقابله با ايﻦ ويروس ،به جنگ بيماري رفتند و توانستند از جان بيماران مراقﺒت
كنند.
وقتي نزديك به  ٧٠هزار نفر از همكاران ما درگير بيماري شدند و تعدادي نيز جان خود را از دست دادند ،مشخص شد كه
جايگاه پرستاري در مراقﺒت از سﻼمت مردم ،از اهميت زيادي برخوردار است و نﺒايد ايﻦ جايگاه و حرفه را ناديده گرفت.
ايﻦ پرستار با سابقه ،به شدت از شرايط حاكم بر حرفه پرستاري گﻼيه دارد و مي گويد :چرا پرستاران نﺒايد مثل كادر
پزشكي براي خدماتي كه ارائه ميدهند ،تعرفه بگيرند .مگر چه فرقي بيﻦ كادر درمان وجود دارد .اگر پرستار نﺒاشد ،پزشك
به تنهايي كاري پيش نمي برد و الﺒته پرستاران هم در كنار كادر پزشكي است كه بيشتر ديده ميشوند .بنابرايﻦ ،حرف مﻦ
ايﻦ است كه چرا ما نﺒايد از حقوق قانوني كه براي پرستاران وضع شده است ،استفاده كنيم.
بنا به گزارشهاي منتشر شده در روز دوشنﺒه  ١٣بهمﻦ ،وزير بهداشت دستور داده كه مسائل فني قانون تعرفه گذاري
خدمات پرستاري مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان هر چه سريع تر ايﻦ قانون را اجرا كرد ،در حالي كه تمامي قواعد اجرايي
ايﻦ قانون آماده است و وزير بهداشت وعده سرخرمﻦ مي دهد و معلوم نيست چه زماني به ايﻦ وعده عمل مي شود.
كﻤبودِ پﺮﺳتﺎر در بيﻤﺎرﺳتﺎن پيﺎﻣبﺮ اعظﻢ قشﻢ
مرتضي حكمتي رييس خانه پرستار استان هرمزگان از بﺤران نيروي پرستار در پي ابتﻼي تعداد زيادي از پرستاران بخش
اورژانس بيمارستان پيامﺒر اعظم قشم خﺒر داد و و در روز چهارشنﺒه  ١٥بهمﻦ گفت ١٤ :نفر از پرستاران بخش اورژانس
ايﻦ بيمارستان در چند روز اخير به كرونا مﺒتﻼ شده اند از هميﻦ رو ،ايﻦ بيمارستان با بﺤران كمﺒود نيروي پرستار در امرِ
خدمت رساني به بيماران با مشكﻼت جدي مواجه شده است.
وي اظهار داشت :با توجه به تماسهاي مكرر همكارانِ ايﻦ بيمارستان با خانه پرستار استان ،از بي توجهي مسووﻻن به تاميﻦ
و جايگزيني نيروهاي مﺒتﻼ به كوويد ١٩در بخش اورژانس ايﻦ بيمارستان گﻼيه مند بودند.
اعتﺮاض ﺳﺎزﻣﺎن نظﺎم پﺮﺳتﺎري بﻪ اخﺮاج پﺮﺳتﺎران در بيﻤﺎرﺳتﺎنهﺎي خصوصي
رئيس كل سازمان نظام پرستاري ،در نامه اي به وزير بهداشت با اعتراض به
اخراج پرستاران در بيمارستانهاي خصوصي به بهانه كرونا ،خواستار دخالت
وزير ،برخورد و لﻐو مجوز ايﻦ مراكز درصورت اصرار بر تصميمات ايﻦ نوع
بيمارستانها شد و ايﻦ اقدام آنان را در شرايط كنوني لكه اي ننگ و
قدرناشناسانه اعﻼم كرد كه در تاريخ كشور مي ماند.
در بخشي از ايﻦ نامه كه روز دوشنﺒه  ٢٠بهمﻦ پوشش رسانه اي پيدا كرد در
مورد اخراج پرستاران آمده است" :سازمان نظام پرستاري و پرستاران كشور
به ويژه پرستاران بيمارستانهاي مذكور از جنابعالي؛ به عنوان مدير عالي نظام
سﻼمت كشور انتظار دارند ،هر چه سريعتر مقرر فرمائيد از مسئوﻻن مﺤترم
بيمارستانهاي ياد شده مواخذه به عمل آيد كه چرا در ايﻦ شرايط كرونايي
و فداكاري بي حد و مظلومانه پرستاران ،با آنها اينگونه رفتار ميكنند؟ آن
هم در بيمارستانهايي كه سالهاست ازمﺤل تﻼش و كوشش پرستاران عزيز و به مدد تعرفه هاي سنگيﻦ و چند برابري
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خدمات و مراقﺒتهاي سﻼمت؛ ميليارد ها تومان سود و درآمد ،عايد سهامداران مﺤترم و مسئوﻻن ايﻦ گونه بيمارستانها
گرديده است ،به طوري كه انتظار مي رفت حتي اگر نياز باشد نه تنها چند ماه؛ بلكه سالها ،پرسنل خود را حمايت همه
جانﺒه و به ويژه حفاظت مالي نمايند ،اما اكنون نه تنها ايﻦ اقدام را نمي كنند ،بلكه در كمال تعجب و نا باوري به طور
گسترده اي شروع به اخراج ،تعديل و خانه نشيﻦ كردن پرستاراني نموده اند؛ كه بهتريﻦ سالهاي عمر خود را در خدمت
ايﻦ بيمارستانها بوده اند".
واگيﺮي  ١١درصد دانشجويﺎن علوم پزﺷكي بﻪ كﺮونﺎ
همزمان با ابراز اميدواري حسﻦ روحاني براي شروع واكسيناسيون »كادر درمان و افراد پرريسك« از ابتداي اسفند ماه،
سخنگوي وزارت بهداشت از ابتﻼي ١١درصد دانشجويان علوم پزشكي به كرونا خﺒر داد.
به گفته سيما سادات ﻻري ،تعداد كل دانشجويان پزشكي در ايران  ٢٤٠هزار نفر است كه بيﻦ  ٦٠تا  ٧٠هزار نفر از آنها
ساكﻦ خوابگاههاي دانشگاهي هستند.
ميانگيﻦ ابتﻼ به كرونا در خوابگاهها نيز  ١٠درصد گزارش شده كه به آمار كلي شيوع كرونا در ميان دانشجويان نزديك
است .كادر درمان در ايران و ساير كشورهاي جهان به دليل رابطه نزديك با بيماران مﺒتﻼ به كرونا در معرض آسيب جدي
قرار داشته اند و درصد قابل توجهي از آنها مﺒتﻼ شده يا جان باخته اند.
آمارهاي رسمي وزارت بهداشت درباره كرونا همواره از سوي برخي منابع ديگر مورد ترديد قرار گرفته و مقامهاي سازمان
نظام پزشكي ايران ،آمار واقعي قربانيان كرونا را سه تا چهار برابر آمار رسمي برآورد كرده اند.
حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي پﺮﺳتﺎران و كﺎدر درﻣﺎني در ﻣﺎه بهﻤن
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن ﻣيﻼد
پرستاران بيمارستان ميﻼد تهران در اعتراض به
عدم اجراي قوانيﻦ پرستاري روز يكشنﺒه  ٥بهمﻦ
تجمع كردند .ايﻦ پرستاران در دي ماه نيز تجمع
اعتراضي ترتيب دادند و نسﺒت به عدم دريافت
حق كرونا و عدم افزايش دستمزد اعتراض كردند.
مدير عامل بيمارستان ميﻼد ،خودكفا و شركتي
بودن بيمارستان و كمﺒود درآمد را دليل عدم
پرداخت حق كروناي پرستاران اعﻼم كرد.
معترضان كه در مﺤوطه بيمارستان تجمع كرده
بودند ،با بيان ايﻦ كه حق كرونا به ما پرداخت
نشده گفتند :كارانه ما مدتهاست ثابت مانده و
افزايش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است .پرستاران در عيﻦ حال ،خواستار اجراي قوانيﻦ برزميﻦ مانده مانند
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري شدند و افزودند كه :ايﻦ قانون عليرغم گذشت چهارده سال از تصويب ،هنوز اجرايي
نشده است.
ﺗجﻤع ﻓﺎرغ التﺤصيﻼن رﺷتﻪ بهداﺷﺖ و دﻫﺎن اﺳتﺎن كهﮕيلويﻪ و بويﺮاحﻤد
روز يكشنﺒه  ٥بهمﻦ ،جمعي از فارغ التﺤصيﻼن كارداني رشته بهداشت و دهان در اعتراض به عدم استخدام و بيكاري
خود ،مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.
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يكي از معترضان در ايﻦ خصوص گفت :فارغ التﺤصيل از رشته كارداني بهداشت دهان از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
هستيم )بورسيه و متعهد به خدمت  ٦ساله به مناطق مﺤروم استان( كه سال  ٩٧فارغ التﺤصيل شديم و طﺒق تعهد بايد
بﻼفاصله به كار گرفته مي شديم .اما بعد از استعفاي وزير سابق كه حامي ايﻦ رشته كاربردي بود ،شرايط كشوري تﻐيير
كرد و اجراي تعهد ما نسﺒت به خدمت در مناطق روستايي به تعويق افتاد.
ﺗجﻤع پﺮﺳتﺎران بيﻤﺎرﺳتﺎن ﻣﺮكزي ﺷيﺮاز
جمعي از پرستاران بيمارستان مركزي شيراز روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،در مﺤوطه داخلي ايﻦ بيمارستان تجمع اعتراضي برگزار
كردند .پرستاران معترض اعﻼم كردند؛
مسئوﻻن بيمارستان بايد مطالﺒات آنها را
طﺒق قوانيﻦ و بخشنامه هاي موجود پرداخت
كنند .اخيرا نيز بخشنامه اي از سوي وزارت
كار براي افزايش حقوق كاركنان بيمارستاني
صادر شده اما متاسفانه بيمارستان اهمينت
نمي دهد.
يكي از پرستاران با بيان اينكه بيشتريﻦ بار
بيماري كرونا بر دوش كادر درمان و به
خصوص جامعه پرستاري است ،از پاييﻦ بودن
مزاياي مزدي پرستاران انتقاد كرد و گفت :اگر در ايﻦ شرايط ،حتي دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ،بازهم
كم و ناكافي است .پرستاران جان خود را سر دست گرفته و براي تاميﻦ سﻼمت مردم تﻼش ميكنند.
آنها با بيان ايﻦ كه بيمارستان مركزي شيراز يك بيمارستان خصوصي است و كاركنان و پرستاران آن مشمول مقررات
قانون كار و بيمه اجتماعي هستند ،در ادامه درباره چند خواسته اصلي خود افزودند :ارتقاي مزد و كارانه و بهﺒود شرايط
شﻐلي مطالﺒه اي است كه ما كاركنان و پرستاران بخش خصوصي ايﻦ بيمارستان خواستار تﺤقق آنها هستيم.
ﺗجﻤع اعتﺮاضي كﺎدر درﻣﺎن بيﻤﺎرﺳتﺎن اﻣﺎم حسن ﻣجتبي نظﺮآبﺎد كﺮج
به دنﺒال كﻼهﺒرداري علي ساماني پور ،مسئول امور رفاهي بيمارستان امام حسﻦ مجتﺒي نظرآباد وابسته به دانشگاه علوم
پزشكي الﺒرز ،شماري از كادر درمان ايﻦ بيمارستان روز شنﺒه  ٢٥بهمﻦ روبروي خانه وي دست به تجمع اعتراضي زدند.
ساماني پور با وعده هاي دروغيﻦ و اغفال و فريب پرسنل و با اطﻼع مسئوﻻن ايﻦ بيمارستان سواستفاده از موقعيت و
جايگاه شﻐلي خويش اقدام به دريافت مﺒالغ هنگفتي "نزديك به  ٩ميليارد و پ ٥٠٠هزار تومان" از پرسنل بيمارستان كه
اكثرا پرسنل باليني و پرستاران زحمتكش هستند نموده است .در پي ايﻦ كﻼهﺒرداري كادر درمان با مشكﻼت جدي
روحي ،اقتصادي و خانوادگي مواجه گرديده اند .سوال ايﻦ است كه چرا به ايﻦ كﻼهﺒرداري رسيدگي نمي كنند؟ چرا با
مسووﻻن متخلف ايﻦ بيمارستان برخورد نمي شود؟ آيا ايﻦ كﻼهﺒردار هم از خوديها است؟

جانباختگان کادر درمانی در ماه بهمن
پزﺷك ﻓوق ﺗﺨصص بيﻤﺎرﺳتﺎن خورﺷيد اصفهﺎن ﺟﺎنبﺎخﺖ
مﺤمد گلشﻦ ،پزشك فوق تخصص ريه بيمارستان خورشيد اصفهان ،به دليل ابتﻼ به كرونا جانباخت.
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در روز آدينه  ٣بهمﻦ ايﻦ خﺒر را اعﻼم كرد .ايﻦ دانشگاه افزود كه مﺤمد گلشﻦ با وجود
حتي بازنشستگي در بيمارستان خورشيد به بيماران خدمت كرد و پس از ابتﻼ به كرونا ،خود نيز بيست روز در ايﻦ
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بيمارستان بستري شد تا سرانجام بر اثر ابتﻼ به كرونا جان خود را از دست داد .بنا بر اعﻼم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،
تاكنون  ١٣نفر از پزشكان و پرستاران در بيمارستانهاي تﺤت پوش ايﻦ دانشگاه بر اثر ابتﻼ به كرونا جانﺒاخته اند و بيش از
يك هزار و  ٨٥٠نفر از كادر درمان استان اصفهان نيز به ايﻦ ويروس مﺒتﻼ شده اند.
ﺟﺎنبﺎختن دو پﺮﺳتﺎران در بوﺷهﺮ و ايﻼم
دو نفر از پرستاران مراكز درماني در بيمارستان كنگان بوشهر و در مانگاه روستاي صيد نظري عليا ايﻼم به ترتيب بر اثر
ابتﻼ به كرونا و ايست قلﺒي جان باختند .به گزارش منتشر شده در روز يكشنﺒه  ٥بهمﻦ» ،فاطمه فيروزي« پرستار متعهد
بيمارستان كنگان بوشهر بر اثر ايست قلﺒي و »فرحناز قلي زاده« از كاركنان زحمتكش در خانه بهداشت روستاي
صيدنظري عليا در شهرستان چرداول ،بر اثر ابتﻼ به كرونا طي ٤٨ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
دو پﺮﺳتﺎر ﻣﺮاكز درﻣﺎني ﺗهﺮان و اﻫﺮ ﺟﺎنبﺎختﻨد
دو نفر از پرستاران مراكز درماني در بيمارستان كودكان بهرامي تهران و اورژانس
بيمارستان اهر بر اثر ابتﻼ به كرونا و پانكراتيت جان باختند .بنا به گزارشهاي منتشر
شده در روز دوشنﺒه  ٢٠بهمﻦ ،طيﺒه ابر كوهي ،پرستار متعهد بيمارستان كودكان
بهرامي تهران بر اثر ابتﻼ به كرونا و فريﺒا اسمعيلي ،كمك بهيار و پرستار بيمارستان
اهر در استان آذربايجان شرقي بر اثر ابتﻼ به پانكراتيت طي ٢٤ساعت گذشته جان
خود را از دست دادند.
ايﻦ دو از پرستاران باسابقه و متعهد مراكز بيمارستاني كنگان بوشهر ،بهرامي تهران و
بيمارستان اهر در استان آذربايجان شرقي بودند.
ﺟﺎن بﺎختن دو پﺮﺳتﺎر بيﻤﺎرﺳتﺎنهﺎي اﻣﺎم ﺗهﺮان و رازي رﺷﺖ
طي روزهاي دوشنﺒه و سه شنﺒه  ٢٧و  ٢٨بهمﻦ ،دو تﻦ از پرستاران مراكز بيمارستاني خميني در تهران و رازي رشت بر
اثر ايست قلﺒي ناشي از فشار كار جان خود را از دست دادند .هويت آنها سعيد سليماني پرستار بيمارستان خميني در
تهران و مريم سادات رشيدي نيا پرستار واحد فيزيوتراپي بيمارستان رازي رشت در گيﻼن ،احراز شده است.
ايﻦ پرستاران از كاركنان با سابقه مراكز بيمارستاني بودند كه از قرار معلوم سابقه هيچ نوع بيماري خاصي نداشتهاند.
مرگ پرستاران براثر ايست قلﺒي و در حيﻦ شيفت كاري ،مسﺒوق به سابقه است.
يك پﺮﺳتﺎر بﺎردار ﺟﺎن بﺎخﺖ
روز شنﺒه  ٢٥بهمﻦ ،مهشيد گودرز ،پرستار باردار بخش كروناي بيمارستان لقمان
بر اثر كرونا و شدت استثمار درگذشت .او باردار بود و اكنون نوزادي از او به يادگار
مانده كه هميشه يقه صاحﺒان قدرت را خواهد گرفت كه چرا به موقع مرزها را
نﺒستيد و چرا واكسﻦ تهيه نكرديد؟ چه چيزي مهمتر از جان انسانها بود؟

)منابع مورد استفاده در تدويﻦ ايﻦ مجموعه :ايلنا ،تسنيم ،ايرنا ،راديو فردا،
سﻼمت نيوز ،دويچه وله فارسي ،ايران اينترنشنال ،هرانا ،موج هرمزگان ،اردوي
كار ،جماران(
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اهميت راهبردي قطعﻨامﻪ ﻧمايﻨدگان آمريكا و حكم تاريخي محكوميت اسداﷲ اسدي
زينت ميرهاشمي
فراسوي خﺒر  ...يكشنﺒه  ٢٦بهمﻦ
مجكوميت ديپلمات تروريست رژيم در بلژيك ،بازداشت كارمند كنسولگري رژيم در تركيه به علت نقش او در ترور يك
مخالف ايراني ،شكست پيام رسان خامنه اي ،پاسدار قاليﺒاف در روسيه ،موضع گيريهاي پايوران دولت بايدن و كنشهاي
تروئيكاي اروپايي بعد از گزارش آژانس جهاني انرژي اتمي نشان دهنده بي ثمر بودن كاربرد سياست باجگيري و تهديد از
جانب جمهوري اسﻼمي در ماههاي گذشته است.
عﺒور رژيم وﻻيت قثيه از تعهدات برجامي و تهديد پلكاني حتا تا رسيدن به مرز ساخت »جنگ افزارهاي هسته اي« )از
منظر طرفهاي اروپايي( دقيقا سياستهاي تهديدآميز رژيم براي پاييﻦ آوردن هزينه مذاكره احتمالي و برگرداندن شرايط به
دوره پيشا برجام است.
به ايﻦ معنا كه رژيم خطر را براي طرفهاي مقابل آنچنان آشكار و جدي مي كند كه طرفهاي مقابل به موضوع پسا برجام و
به روز كردن آن نپردازند .يعني دوره اي از كشاكش براي خريد زمان به سود ساخت سﻼح اتمي و تﺤميل آن به طرفهاي
مقابل .الﺒته تا لﺤظه كنوني ،مجموعه رويدادهايي كه بر شمرديم ،نشان دهنده ناكامي رژيم است.
به نظر مي رسد كه ارزيابيهاي رژيم از خروجي رويدادهايي كه منجر به ايزوله تر شدنش شد ،غلط بود .به عنوان مثال در
زمينه ديپلمات تروريست خود ،تﻼش بسيار براي دور زدن كردن دادگاه و معامله با كارت زندانيان دو تابﻐيتي گروگان
گرفته شده كرد و سرانجام ناكام ماند.
بر ايﻦ منظر نتيجه رويدادهاي اخير خوشﺒختانه به سود جنﺒش دادخواهي و مردم ايران رقم خورده است .به ويژه حكم
تاريخي مﺤكوميت ديپلمات تروريست ،اسداﷲ اسدي و سه مامور نفوذي رژيم به حﺒسهاي طوﻻني را مي توان آغازي براي
خنثي كردن و قطع تروريسم دولتي رژيم مﻼيان برشمرد.
الﺒته دستاورد فوق مﺤصول كارزاري عظيم از فعاليتهاي نيروهاي مقاومت و فعاﻻن جنﺒش دادخواهي و به طور برجسته
فعاليت سازمان مجاهديﻦ خلق ايران است.
دستاورد رويدادهاي اخير دقيقا به نفع مردم و همه آزاديخواهان و جنﺒش ضد ديكتاتوري در ايران و جهان است .ايﻦ
دستاورد ،راهﺒردي است براي فشار آوردن بيشتر به رژيم براي رعايت حقوق بشر ،آزادي زندانيان سياسي ،قطع فعاليت
جاسوسان رژيم در خارج از مرزها و جلوگيري از ترور مخالفان ايراني در خارج از كشور و...
در ادامه حكم تاريخي دادگاه بلژيك ،قطعنامه  ١١٢نفر از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دموكرات و جمهوري
خواه بسيار مهم است .در قطعنامه حمايت از مردم ايران با تكيه بر مﺤكوميت اسدي در بلژيك ،بيانيه هاي عفو بيﻦ الملل
پيرامون نقض فاحش حقوق بشر ،اعدام پهلوان نويد افكاري ،كشتار و سركوب زورنامه نگاران ،خشونت حكومتي در سركوب
مردم ،از مقاومت مردم ايران در برابر ديكتاتوري وﻻيت فقيه و برنامه  ١٠ماده اي خانم رجوي حمايت شده است .نمايندگا
مجلس از دو حزب خواستار به رسميت شناخته شدن حق مردم ايران براي رسيدن به يك جمهوري سكوﻻر ،دموكراتيك و
غير اتمي شده اند.
در رويدادي ديگر ،هشدار سه كشور فرانسه ،بريتانيا و آلمان به رژيم در رابطه با زيرپا گذاشتﻦ جدي تعهدات برجامي است.
نكته مهم در بيانيه سه كشور اروپايي موضوعي است كه سالها نيروهاي اپوزيسون و مقاومت ايران بر آن تاكيد كرده اند .در
بياينه هشدار آميز سه كشور به درستي تاكيد شده؛ توليد اورانيوم فلزي »قدمي جدي در مسير ساخت جنگ افزار هسته
اي« و »فاقد هر گونه توجيه غير نظامي معتﺒر« است.
با تاكيد بر ايﻦ امر كه ايﻦ مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنهاست كه سرنوشت رژيم وﻻيت فقيه را رقم مي زند بايد از
همه دستاوردهاي حقوق بشري دفاع كرد و از آنها براي پيشﺒرد جنﺒش آزاديخواهي مردم ايران سود جست.
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بُحران خارجی ُمﻼها در دوره انتقالی

ﻣﻨصور اﻣﺎن

ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...پﻨجشﻨبﻪ  ٩بهﻤن
بُﺤران خارجي رژيم ج.ا پا به يك دوران انتقالي گذاشته است .دوره اي كه ويژگيهاي اصلي آن را دولت آقاي ترامپ تعييﻦ
مي كرد بسرآمده و دوره جديد هنوز شروع نشده است .جُملگي بازيگران در حال بُر زدن دوباره كارتهاي خود و وارسي
حريف يا حريفان هستند و در جُستُجوي مكان مناسب دور ميزي كه چيده خواهد شد ،به تﺤرُك آمده اند.
هُشدار رييس ستاد ارتش اسراييل مﺒني بر تدارُك طرح حمله به مراكز هسته اي مُﻼها بخشي از ايﻦ تﺤوُﻻت است،
همانگونه كه ابراز نگراني پايوران اُروپايي از ماجراجوييهاي اتُمي حاكمان ايران و تاكيد بر پايﺒندي به تعهُدات ويﻦ نيز
بخش ديگر آن را تشكيل مي دهد.
در سوي ديگر ،رژيم وﻻيت فقيه هم به نوبه خود در تﻼش براي فهم و تاثيرگذاري بر عصر پسا ترامپ به شيوه خود است؛
كُنش و واكُنشي كه به گونه انﺤصاري در دايره قهر و تﺒهكاري دولتي جريان مي يابد و در گوهره باجگيرانه و در عمل
تخريﺒگرانه است .يك نگاه گُذرا به فهرست تدبيرهايي كه رژيم وﻻيت فقيه طي ايﻦ مُدت كوتاه به ثﺒت رسانده ،نه فقط
خصلت بُﺤران زاي آنها را نشان مي دهد ،بلكه بيانگر آن است كه "نظام" در همان نُقطه اي كه بود درجا مي زند و از نظر
تاكتيكي گرد خويش سرگيجه مي رود.
راهزني نفتكش كره جُنوبي ،ارسال پيام ساخت جنگ افزار هسته اي با اعﻼم غني سازي ٢٠درصدي اورانيوم و تهديد به
اخراج بازرسان آژانس شُماري از راهكارهاي مُﻼها در دوره انتقالي است كه در انتها بيشتر از آنكه به آنها ياري برساند ،به
ابزاري براي افزايش فشار بر مُﺒتكرانش تﺒديل خواهد شد.
رهﺒران رژيم وﻻيت فقيه شرايط گذراي كُنوني را با خﻼء قُدرت يكسان مي انگارند و بر هميﻦ اساس تصوُر مي كنند بايد
مُهر خود را بر تﺤوﻻت جاري كوبيده و فاكتهاي ثابت ايجاد كنند .سرچشمه رويكرد تهاجُمي آنها هميﻦ انگاشت خام و
كوته بينانه است.
آقاي خامنه اي و همدستانش نشان داده اند كه در پروراندن و تعقيب چنيﻦ توهُماتي استعداد سرشار و بي پاياني دارند .از
ايﻦ رو آنچه كه تاكُنون از ايﻦ انﺒان به ميدان افكنده اند ،آخريﻦ پرده شلنگ اندازي ذهنيات مُخرب آنها نيست و
درگيريهاي ديگر در هر سه پهنه هسته اي ،منطقه اي و تروريسم دولتي در نوبت ظاهر شدن به انتظار نشسته است.

***
جﻨبش رﻧگين كمان بيشماران )بهمن (٩٩

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

گزارشهاي فراواني در ماه بهمﻦ در رسانه هاي حكومتي منتشر شده كه بيان كننده زندگي فﻼكتﺒار اكثريت مردم و
اختﻼف طﺒقاتي بي سابقه است .به گزارش فارس ،عليرضا زاكاني روز پنجشنﺒه  ٢بهمﻦ گفت ٧٠» :درصد سپرده هاي
بانكي براي يك درصد و  ٩٠درصد از آنها براي  ٤درصد جامعه است «.ايﻦ به معني است كه تنها  ١٠درصد سپرده هاي
بانكي متعلق به  ٩٦درصد جامعه است .به گفته ايﻦ كارگزار حكومت »بيﻦ كمتريﻦ و بيشتريﻦ مصرف گوشت در سال به
صورت ميانگيﻦ براي هر نفر در خانواده هاي فقير يك كيلو گوشت و براي خانواده هاي ثروتمند تا  ٩٦كيلو در سال مصرف
وجود دارد «.اگر خانواده را  ٤نفر در نظر بگيريم ،هريك از اعضاي خانواده فقير روزانه كمتر از يك گرم گوشت نصيب شان
مي شود.
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ايﻦ فقر و اختﻼف طﺒقاتي آن چنان زندگي مردم را تﺒاه كرده كه كارگزاران حكومتي بخشهايي از آن را بيان مي كنند.
مسعود خوانساري ،رئيس اتاق بازرگاني تهران در توصيف وضعيت فعلي اقتصاد گفت» :اقتصاد ايران كوچك شده ،فقر
افزايش يافته ،سرمايه گذاري به پاييﻦ تريﻦ ميزان خود رسيده ،خروج سرمايه از كشور افزايش يافته و تعامل با اقتصاد
جهاني نيز به حداقل رسيده است  ....براي گزير از افق غﺒارآلود پيشِ رو بايد اقدامات شجاعانه اي انجام داد) «.دويچه وله
فارسي ،سه شنﺒه  ٧بهمﻦ( ايﻦ »افق غﺒارآلود« همان چشم انداز شورش و قيام تهيدستان است كه حكومتيها بارها به
وقوع آن هشدار مي دهند.
يكي از مسايلي كه در چند ماه آخر سال براي نيروهاي كار مطرح است ،تعييﻦ حداقل دستمزد براي سال بعد است.
واقعيت نشان داده كه ميزان حداقل دستمزد حداقل يك سوم خط فقر تعييﻦ شده است .نمايندگان و تشكلهاي مستقل
كارگري ميانگيﻦ هزينه سﺒد معيشت كارگران در تهران را  ١١ميليون تومان و در سطح كشور ايﻦ ميانگيﻦ را  ١٠ميليون
تومان تعييﻦ كرده اند .واضح است كه شوراي عالي فرمايشي كار ،حداقل دستمزد براي سال آينده را حدود يك سوم
ميانگيﻦ هزينه سﺒد معيشت تعييﻦ خواهد كرد.
در چنيﻦ شرايط فﻼكتﺒار براي زندگي و معيشت نيروهاي كار ،شاهد حركتهاي اعتراضي به طور روزانه هستيم كه در
مجموعه زير خﻼصه دستكم  ٢١٥حركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران در ماه بهمﻦ  ٩٩را خواهيد خواند .اخﺒار
حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در ايﻦ ماه به طور جداگانه در ماهنامه نﺒردخلق منتشر مي شود.
حﺮكتهﺎي ﺳﺮاﺳﺮي بﺎزنشستﮕﺎن ﺗﺎﻣين اﺟتﻤﺎعي
در ماه بهمﻦ بازنشستگان و مستمري بگيران تاميﻦ اجتماعي چنديﻦ بار در شهرهاي مختلف دست به تجمع و اعتراض
زدند .بنا به گزارشهاي منتشر شده در ايلنا و هرانا و برخي از رسانه هاي تصويري ئ شﺒكه هاي اجتماعي ،در ايﻦ ماه
بازنشستگان دستكم  ٧١حركت اعتراضي در شهرهاي مختلف به قرار زير انجام داده اند .روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،شماري از

بازنشستگان تاميﻦ اجتماعي دستكم در  ٦استان از جمله تهران،
مازندران ،قزويﻦ ،يزد ،اصفهان و گيﻼن در اعتراض به عدم رسيدگي
به مطالﺒاتشان مقابل ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزي و
استانداري ايﻦ استانها ،دست به تجمع اعتراضي زدند.
روز سه شنﺒه  ٧بهمﻦ ،شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران
تاميﻦ اجتماعي دستكم در  ٢٠شهر شامل :كرمانشاه ،ايﻼم ،رشت،
ساري ،تﺒريز ،كرج ،سنندج ،اردبيل ،كرمان ،شوش ،هفت تپه،
نيشابور ،اراك ،خرم آباد ،مشهد ،اصفهان ،قزويﻦ ،بجنورد و اهواز در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒاتشان ،مقابل
ساختمان تاميﻦ اجتماعي ،استانداري و فرمانداري شهر خود و در تهران مقابل وزارت كار و رفاه اجتماعي تجمعات
اعتراضي برپا كردند .روز چهارشنﺒه  ١٥بهمﻦ ،شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تاميﻦ اجتماعي عﻼوه بر تهران
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در بسياري از شهرهاي ديگر كشور از جمله در مشهد ،نيشابور ،تﺒريز ،شيراز  ،كرمانشاه ،اصفهان ،اراك ،رشت ،يزد ،اهواز،
سنندج ،زنجان ،ابهر ،اردبيل ،خرم آباد ،ايﻼم ،كرج ،بابل و شوشتر
مقابل ادارات تأميﻦ اجتماعي استانها ،تجمع كردند.
روز شنﺒه  ١٨بهمﻦ ،بازنشستگان تاميﻦ اجتماعي ،در اعتراض به
عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،در ساختمان كانون بازنشستگان
تﺒريز دست به تجمع اعتراضي زدند .تجمع بازنشستگان با دخالت
نيروهاي انتظامي همراه بود.
روز يكشنﺒه  ١٩بهمﻦ ،بازنشستگان تاميﻦ اجتماعي در اهواز براي
اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،پس از راهپيمايي در
ايﻦ شهر مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به تجمع
زدند.
روز يكشنﺒه  ٢٦بهمﻦ ،بازنشستگان و مستمري بگيران تاميﻦ اجتماعي دستكم در  ٢٤شهر شامل ايﻼم ،تهران ،نيشابور،
كرج ،شيراز ،اصفهان ،يزد ،اراك ،اردبيل ،كرمان ،سنندج ،قزويﻦ،
تﺒريز ،خرم آباد ،اهواز ،همدان ،مشهد ،شوش دانيال ،دزفول ،قم،
بجنورد و زنجان در مقابل ساختمان اداره كل تاميﻦ اجتماعي
شهر خود ،همچنيﻦ شماري از بازنشستگان تاميﻦ اجتماعي از
سراسر كشور در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بوجه ،تجمعات
اعتراضي برپا كردند.
روز چهارشنﺒه  ٢٩بهمﻦ ،شماري از بازنشستگان و مستمري
بگيران تاميﻦ اجتماعي در تهران ،رشت ،اهواز،
زنجان ،گرگان ،سنندج و مشهد ،تجمعات اعتراضي برپا كردند.
بازنشستگان خوزستان در شرايط قرمز كرونايي و گرد و خاك
براي پيگيري مطالﺒات خود مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع اعتراضي زدند.
بازنشستگان ضمﻦ رو نمايي از بنرهاي اعتراضي ،شعار هايي از قﺒيل :بازنشسته مي ميرد ،ذلت نمي پذيرد /امنيت ،معيشت،
حق مسلم ماست /بازنشسته بيدار است ،از تﺒعيض بيزار است /خطر فقر  ١٠ميليون ،حقوق ما  ٢ميليون /حقوق ما ريالي،
هزينه ها دﻻري /تا حق خود نگيريم ،آرام نمي نشينيم سر دادند.
بازنشستگان معترض اهم مطالﺒات خود را افزايش مستمريهاي دريافتي در موازات خط فقر ،اجراي قانون همسان سازي
حقوق ،اجراي دقيق ماده  ٩٦قانون تاميﻦ اجتماعي ،رفع مشكﻼت بيمه تكميلي ،پرداخت پاداش آخر سال و همچنيﻦ
مﺤاسﺒه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در مﺤاسﺒات متناسب سازي عنوان كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١بهﻤن
*كارگران بخش نظافت شهري شهرداري كوت عﺒداﷲ  ٢٠روز و كارگران اجراييات ايﻦ شهرداري در استان خوزستان ٢٨
روز در حال اعتصاب بوده و در هميﻦ رابطه زباله ها از سطح شهر جمع آوري نشد .روز چهارشنﺒه  ١بهمﻦ شهردار كوت
عﺒداﷲ به خﺒرنگار ايمنا در مورد دليل اعتصاب كارگران گفت :اختﻼف با پيمانكار جديد است و وضعيت نظافت شهر كوت
عﺒداله خوب نيست اما در حال كار هستيم و با توجه به اعتصاب كارگران نظافت ،اكنون زباله ها به وسيله لودر و كاميون با
كمك بخشي از كارگران جمع آوري ميشود كه ايﻦ كار روزانه تا بامداد ادامه دارد.
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*شماري از كارگران پتروشيمي گچساران ،در اعتراض به چنديﻦ ماه حقوق معوقه خود ،مقابل ساختمان ايﻦ پتروشيمي
دست به تجمع زدند .به گزارش هرانا ،كارگران پتروشيمي گچساران  ٤ماه حقوق معوقه دارند ،كه از بابت عدم رسيدگي به
مطالﺒات شان ،پيش از ايﻦ نيز تجمعاتي اعتراض آميز برگزار كرده اند.
*گروهي از كارمندان شهرداريهاي استان كهگيلويه و بويراحمد ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل
ساختمان استانداري دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش تسنيم ،كارمندان معترض ضمﻦ رونمايي از نوشته هايي،
خواهان تعييﻦ تكليف وضعيت شﻐلي خود شدند .يكي از ايﻦ افراد كه بيش از  ١٤سال سابقه كار در شهرداري را دارد
گفت :در سالهاي گذشته نوع قرارداد منعقد شده به صورت قرارداد مُعيﻦ بود كه با ابﻼغ دستورالعملي قرارداد كاري ما به
موقت تﺒديل شد .كارمند ديگري گفت :با ايﻦ تﻐيير بيش از يك ميليون و نيم از حقوق ما كم ميشود.
*شماري از رانندگان شركت خصوصي اتوبوسراني »تاكسي و اتوبوس بيسيم ايرانيان« ،در اعتراض به عدم رسيدگي به
مطالﺒات شان ،در ميدان شير پاستوريزه تهران دست به اعتصاب و تجمع زدند .به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه ،رانندگان معترض اهم مطالﺒات خود را پرداخت حقوق معوقه و واگذاري  ٢دانگ از امتياز
اتوبوسها به رانندگان عنوان كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢بهﻤن
*جمعي از كارگران كارخانه نگيﻦ نخ سمنان در اعتراضي به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل درب ساختمان
دادگستري ايﻦ شهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران با بيان اينكه حدود  ٥٠كارگر در كارخانه رنگيﻦ نخ
حضور دارند كه از سال  ٩٢سنوات پايان خدمت و ساير معوقات مزدي  ،همزمان با تعطيلي كارخانه پرداخت نشده است
گفت :در حالي معوقاتمان با بي توجهي كارفرما پرداخت نشده كه ساير مسئوﻻن استاني نيز اقدامات قابل توجه براي
پيگيري مشكﻼتمان انجام نداده اند.
*شماري از كاركنان شهرداري الوند در مﺤوطه ايﻦ شهرداري دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،ايﻦ كاركنان
دليل تجمع خود را اعتراض به پلمب شهرداري در پي استيضاح شهردار الوند ،عنوان كردند.
ﺷﻨبﻪ  ٤بهﻤن
*رانندگان معدن آنومالي شمالي بافق )شركت شهداب( كه از روز يكشنﺒه  ٢٨دي براي اعتراض به سطح پاييﻦ حقوق و
قرارداد كاري شان در اعتصاب بسر مي بردند به دليل ممنوع الورود شدن به مﺤل كارشان دست به تجمع مقابل فرمانداري
شهرستان بافق زدند .به گزارش بافق فردا ،يكي از رانندگان گفت :راننده فوق سنگيﻦ با پايه حقوق  ١ميليون و  ٩٠٠هزار
تومان در ايﻦ معدن مشﻐول به كارم و دريافتي ماهيانه ما  ٣ميليون و  ٥٠٠تا  ٤ميليون تومان و نهايتا  ٥ميليون تومان
است .يكي ديگر ازكارگران معترض ايﻦ معدن گفت :مدير عامل ايﻦ شركت بر سر ما منت مي گذارد كه اگر نان شما بريده
نمي شد حتما از اينجا مي رفتم خواهش مي كنم به او بگوئيد اگر برايش صرف نمي كند برود!!
*كارگران حمل ونقل بار و مسافر ياسوج با تجمع و قفل زدن به درب ساختمان ايﻦ سازمان به عدم پرداخت  ١١ماه حقوق
اعتراض كردند و تﻼشهاي معاون مالي شهرداري ياسوج براي باز كردن درب بي نتيجه ماند .به گزارش ايسنا ،رئيس
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري ياسوج در ايﻦ زمينه گفت :حقوق فروديﻦ ماه كاركنان ايﻦ سازمان پرداخت شد
اما مابقي هنوز مانده و به علت بدهي گذشته و مشكﻼت شهرداري همچنان معوق هستند و پرداخت نشد.
*جمعي از اهالي روستاي ﻻت )احمد آباد( از توابع بخش رودبار شهرستان قزويﻦ ،در اعتراض به نداشتﻦ آب آشاميدني،
مقابل استانداري قزويﻦ تجمع كردند .به گزارش ايلنا ٤ ،كيلومتر مسير كوهستاني از مسير لوله كشي ايﻦ روستا توسط
اهالي روستايي در مﺤدوده استان گيﻼن قطع شده است .يكي از تجمع كنندگان در ايﻦ خصوص گفت :اﻻن نزديك به
يك دهه است كه بيﻦ روستاي ﻻت در الموت قزويﻦ و نوده گيﻼن اختﻼف مرزي و آبي وجود دارد و اهالي روستاي نوده
در دي ماه سال جاري با بريدن و تخريب لوله هاي آب ،مشكﻼت بسياري را براي روستاييان ايجاد كردهاند.
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*شماري از كاركنان قراردادي شركت پاﻻيش نفت آبادان ،با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل پاﻻيشگاه آبادان خواستار تﻐيير
وضعيت شﻐلي خود شدند .به گزارش خﺒرنگاران جوان ،آنها در ايﻦ خصوص گفتند :ايﻦ روزها شاهد تﺒعيض در اعمال ايﻦ
قانون هستيم .همچنان منتظر تﻐيير قراردادهاي خود هستيم .ايﻦ كاركنان كه افزون بر  ٣٠٠نفر هستند ضمﻦ اشاره به
سوابق كاري بيش از سه سال خود ادامه دادند :برخي از ما حتي ١٥سال سابقه كار داريم
*گروهي از كاميونداران شهرستان سراوان در اعتراض به ابطال كارتهاي سوخت خود مقابل ساختمان فرمانداري ايﻦ
شهرستان تجمع كردند .به گزارش كمپيﻦ فعاﻻن بلوچ،
كاميونداران در ايﻦ تجمع خواستار رفع كدينگ و رسيدگي به علت ابطال كارتهاي سوخت خود شدند .براي چندميﻦ بار
متوالي است كه كارتهاي سوخت كاميونداران را باطل و كدينگ مي كنند ،كه هر بار كاميونداران با پرداخت جريمه و مﺒالغ
هنگفت آنها را فعال مي كنند.
*كارگران خطوط ابنيه فني راه آهﻦ اراك طي سه روز متوالي در اعتراض به عملكرد بخش خصوصي و مشخص شدن
وضعيت مطالﺒات معوقه خود در ايﻦ شركت دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،دليل برپايي ايﻦ تجمع
اعتراضي چند روزه ،بيتفاوتي كارفرما و مسئوﻻن راه آهﻦ در قﺒال درخواست كارگران براي حذف بخش خصوصي و
پرداخت مطالﺒات مزدي كارگران است.
يكشﻨبﻪ  ٥بهﻤن
*شماري از كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به دليل نامشخص بودن وضعيت شﻐلي و مطالﺒات معوقه خود مقابل
ساختمان سازمان خصوصي سازي واقع در خيابان ايران زميﻦ شهرك غرب حضور يافتند .به گزارش ايلنا ،ايﻦ گروه از
كارگران كه از استانها و شهرستانهاي مختلف براي پيگيري وضعيت شﻐلي خود عازم تهران شده بودند ،گفتند :پس از
١٤سال و فعاليت در  ٣٥٣دفاتر شركتهاي تعاوني سهام عدالت در اقصي نقاط كشور ،هنوز وضعيت شﻐلي و پرداخت
مطالﺒاتمان مشخص نشده است .در عيﻦ حال مطالﺒات مزدي ،بيمه و سنواتي ما از سال  ٩٧تا پايان  ٩٨به تاخير افتاده
است.
*گروهي از شهروندان ساكﻦ ايرانشهر در اعتراض به تخريب مصﻼي اهل سنت ايﻦ شهر مقابل مسجد جامع نور ايرانشهر
تجمع كردند .به گزارش كمپيﻦ فعاﻻن بلوچ ،مصﻼي اهل سنت ايﻦ شهر با حكم مصطفي مﺤامي نماينده ولي فقيه در
استان سيستان و بلوچستان و با همكاري شوراي تاميﻦ و نيروهاي مسلح تخريب شده است.
دوﺷﻨبﻪ  ٦بهﻤن
*براي دوميﻦ روز متوالي جمعي از پيمانكاران طرف قرار داد شركت توزيع برق خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت
مطالﺒات مزدي خود مقابل ساختمان ايﻦ شركت تجمع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از پيمانكاران در ايﻦ خصوص گفت:
حدود  ٥٠پيمانكار با ايﻦ شركت همكاري دارند و برخي از آنها از سال  ٩٥نيز مطالﺒاتي از ايﻦ شركت در خصوص پروژه
هاي اجرا شده ،طلب دارند.
*كارگران ميدانهاي نفتي پايدار غرب و آبان دهلران )شركت ايران افق( براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطالب و
نامشخص بودن قرارداد كار دست از كاركشيدند و در مﺤل كارشان تجمع كردند .رئيس اداره كار دهلران در ايﻦ رابطه به
خﺒرنگار تابناك گفت :مشكل كاركنان ايران افق باحضور مسئوﻻن ارشد شهرستان و نمايندگان شركت ايران افق طي يك
جلسه پيگيري و بررسي خواهد شد.
*شماري از كارگران روزمزد ساختماني زاهدان براي اعتراض به بيكاري و نداشتﻦ ثﺒات شﻐلي دست به تجمع زدند .به
گزارش رسانك ،كارگران معترض با در دست داشتﻦ پﻼكاردهايي از بيكاري ،نداشتﻦ بيمه ،امنيت شﻐلي و وضعيت بد
معيشتي خود گﻼيه داشتند.
معترضان گفتند :روزانه صﺒح اول وقت سر فلكه حاضر شده و تا ظهر بدون كار ايستاده و كار براي شان وجود ندارد.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٧بهﻤن
*براي سوميﻦ روز متوالي ،كارگران شهرداري جاسك در استان هرمزگان براي اعتراض به تﻐيير ساعات كاري از رفتﻦ
برسركار خودداري كردند .به گزارش ايمنا ،اخيرا شهردار جاسك طي نامه اي از ايﻦ كارگران خواسته كه به صورت دو
شيفت كار كنند ،در حالي كه حقوق آنان يك شيفت مﺤاسﺒه مي شود .يكي از كارگران به نمايندگي همكارانش گفت :اكثر
ما از روستاهاي اطراف به اينجا مي آييم و اگر بخواهيم دو شيفت كار كنيم و حقوق يك شيفت دريافت نماييم به اندازه
كرايه رفت و آمد ما هم نمي شود.
*جمعي از اهالي روستاي چشمه كﺒود بيستون براي اعتراض به نﺤوه واگذاري و عملكرد اكتشافي بهره بردار معدن مقابل
فرمانداري كرمانشاه تجمع كردند .به گزارش بيستون نسوز ،اخيرا اعتراض به نﺤوه واگذاري معادن استان كرمانشاه و عدم
نظارت كافي بر نﺤوه بهره برداري كه گاها منابع طﺒيعي و حريم مناطق مسكوني را به مخاطره انداخته است و موجب
اعتراضات زيادي به مديريت اداره صَمت استان به عنوان متولي ايﻦ امر شده است.
*شماري از گوجه كاران شهرستان ميناب ،در اعتراض به پاييﻦ بودن نرخ توليد مﺤصوﻻت شان ،در منطقه هشت بندي
ايﻦ شهرستان ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش فارس ،كشاورزان به نرخ پاييﻦ خريد گوجه در فصل جاري و نﺒود
مشتري براي گوجه هاي به دست آمده در ايﻦ منطقه اعتراض كردند.
*جمعي از ميني بوس داران شهرستان سيريك در شرق هرمزگان ،براي اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل
ساختمان فرمانداري ايﻦ شهر دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش فارس ،شركت پخش و پاﻻيش فرآورده هاي نفتي،
بدون در نظر گرفتﻦ ميزان پيمايش آنان اقدام به سوزاندن كارتهاي سوخت رانندگان كرده و ايﻦ كار را اقدامي در راستاي
مﺒارزه با قاچاق سوخت بيان مي كند.
*اعتصاب كارگران و رانندگان معدن سنگ آهﻦ آنومالي شمالي به دنﺒال عقد قرارداد پس از  ١٠روز خاتمه يافت .به
گزارش بافق فردا ،پس جلسه اي كه روز سه شنﺒه به درخواست كارگران و رانندگان معدن سنگ آهﻦ آنومالي شمالي و با
حضور فرماندار بافق ،پيمانكار و نمايندگان كارگران ايﻦ معدن در مﺤل فرمانداري بافق برگزار شد و مسائل و مشكﻼت
كارگران و رانندگان مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت ،با انعقاد قرارداد و بازگشت كارگران آنومالي شمالي به كار،
اعتصاب كارگران پايان گرفت.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٨بهﻤن
*گروهي از دستفروشان سنندج در اعتراض به تصميم مسئوﻻن در طرح ساماندهي دستفروشان خيابان فردوسي ،مقابل
استانداري كردستان تجمع كردند .به گزارش تسنيم،
دستفروشان حاضر در ايﻦ تجمع خواستار افزايش ساعت فعاليت شان در خيابان فردوسي شدند .معترضان گفتند:
دستفروشي از ساعت  ١٨و  ٣٠دقيقه به بعد برايمان سودي ندارد و مسئوﻻن شهري به ما اجازه دهند كه حداقل از ساعت
 ٤عصر فعاليت مان را آغاز كنيم.
*به گزارش رسانك ،جمعي از كاميونداران و رانندگان چابهار در اعتراض به قطع سهميه سوخت كاميونهاي خود در ايﻦ
شهر تجمع كردند .در پي قطع سهميه سوخت ماشينهاي سنگيﻦ در شهرهاي بلوچستان ،صدها نفر بيكار شدند.
آديﻨﻪ  ١٠بهﻤن
*گروهي از شهروندان ساكﻦ ايرانشهر در مﺤل مصﻼي اهل سنت ايﻦ شهر بار ديگر دست به تجمع اعتراضي زدند .به
گزارش كمپيﻦ فعاﻻن بلوچ ،علت اجتماع ايﻦ افراد اعتراض به تخريب مصﻼي اهل سنت ايرانشهر عنوان شده است.
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ﺷﻨبﻪ  ١١بهﻤن
*براي دوميﻦ روز ،كارگران ايران خودرو تﺒريز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و اخراج تعدادي از كارگران ايﻦ كارخانه
اعتصاب كردند .به گزارش ايران كارگر ،بنا به گفته منابع كارگري در ايران خودرو تﺒريز ،عدم دريافت حقوق و اخراج
تعدادي از پرسنل كارخانه ايران خودرو تﺒريز ،دليل اعتصاب ايﻦ كارگران است .كارگران ايران خودرو تﺒريز به تﺒعيض
صورت گرفته در پرداخت حقوق شان اشاره كرده و افزودند :عﻼوه بر پرداخت نشدن حقوق ،در ايران خودرو تﺒريز حقوق
پرسنل به نسﺒت ديگر سايتهاي ايرانخودرو كمتر است
*به گزارش تسنيم ،همزمان با سفر اسﺤاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به بندر امام ،جمعي از اهالي ايﻦ شهر با
برپايي تجمع ،برافراشتﻦ بنرها و سردادن شعارهايي به بيكاري و عدم استخدام جوانان در مجتمعهاي پتروشيمي ،مديران
پروازي و عدم تﺒديل وضعيت ايﻦ شهر به شهرستان اعتراض كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٣بهﻤن
*شماري از كاركنان شهرداري تﺒريز براي اعتراض به نداشتﻦ امنيت شﻐلي ومعيشتي براي سوميﻦ روز متوالي و بار چهارم
در ماه بهمﻦ ،دست به تجمع مقابل ساختمان مركزي شهرداري تﺒريز زدند .به گزارش ايلنا ،كاركنان شهرداري تﺒريز چند
روز پيش هم تجمع اعتراضي در هميﻦ رابطه مقابل شوراي فرمايشي شهر برپا كرده بودند .يكي از معترضان گفت :پس از
تجمع چند روز پيش مقابل شوراي شهر تﺒريز از طرف مسئوﻻن وعده حل مشكل قرارداد كادر مربيان داده شد .او ادامه
داد :ايﻦ مساله متاسفانه با گذشت حدودا دو هفته حل نشده است .به گزارش ايسنا ،معترضان با برافراشتﻦ بنرهايي
ازجمله» :سالها وعده و وعيد كافي است لطفا عمل كنيد« خواستار پاسخگويي مسئوﻻن ذيربط شدند.
*كارگران روزمزد زاهدان ،در اعتراض به مشكﻼت شﻐلي و معيتشي ،بار ديگر در برابر سازمان تاميﻦ اجتماعي ايﻦ شهر
تجمع برگزار شد .به گزارش رسانك ،كارگران روزمزد زاهدان ،با در دست داشتﻦ دست نوشته و بنرهايي كه بر روي آنها
نوشته شده بود» :فرياد كارگران گرسنه«» ،انقﻼب گرسنگان« و »بيكاريم« ،اعتراض خود نشان داده و به بيان مشكﻼت
خود پرداختند .يكي از ايﻦ كارگران معترض گفت :ما بچه داريم بچه هايي كه نياز به شيرخشك دارند ،كرايه نشيﻦ
هستيم ،اما هر چه دنﺒال كار مي رويم ،كاري نيست و يا در نهايت كار با مزد كم پيدا ميشود؛  ٥٠هزار تومان تا  ١٠٠هزار
تومان كه نان شب ما هم نميشود.
*جمعي از اهالي عﺒاس آباد براي اعتراض به تخريب امﻼك شان مقابل اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان اجتماع
كردند .به گزارش كرمان نو ،عﺒاس آباد در مﺤور
هفت باغ علوي قرار دارد و آن طور كه معترضان
مي گويند ايﻦ آبادي  ٣٠سال پيش كد روستايي
دريافت كرده است .به گفته يكي از تجمع
كنندگان ،شركت عمران علوي ،شهركي را در ايﻦ
آبادي احداث كرده و آب ندارد به ايﻦ شهرك
بدهد و مي خواهند پروانه چاه ايﻦ آبادي را باطل
كنند.
*كاركنان پارس جنوبي با تجمع مقابل سازمان
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،خواستار
رسيدگي به وضعيت استخدامي و حقوقي خود
شدند .به گزارش مهر ،از جمله مهمتريﻦ خواسته
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هاي كاركنان معترض سازمان منطقه ويژه پارس؛ حذف مدت موقت و تﺒديل وضعيت و همسان سازي حقوق )مطابق
تﺒصره  ٣ماده  ٢٩برنامه ششم( ،پرداخت آيتمهاي كارمندان وزارت نفت )مطابق ابﻼغيه وزير نفت( و اجراي بند سياستهاي
كلي نظام اداري ،است.
*تعدادي از خﺒرنگاران و فعاﻻن اجتماعي شهرستان اروميه در اعتراض به نامگذاري بيمارستان جامع زنان اروميه به نام
همسر رئيس دانشگاه علوم پزشكي ،مقابل ايﻦ بيمارستان تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان با پﻼكاردهايي كه
در دست داشتند به نامگذاري ايﻦ بيمارستان به نام همسر رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه اعتراض كرده و خواهان
تﻐيير هرچه سريعتر ايﻦ نامگذاري شدند.
*شماري از سهامداران شركت تعاوني مسكﻦ جماران با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل شهرداري تﺒريز ،خواستار رسيدگي
به مطالﺒات خود شدند .به گزارش تلگرام اتﺤاد ،با وجود گذشت  ٢٠سال آنها همچنان در انتظار تﺤويل مَسكنهاي خود
توسط ايﻦ تعاوني هستند.
*جمعي از متقاضيان مسكﻦ مهر گلﺒار مقابل اداره تعاون مشهد تجمع كردند .به گزارش اتﺤاديه آزاد كارگران ايران ،با
وجود گذشت  ١٣سال منازل متقاضيان مسكﻦ مهر گلﺒار تﺤويل داده نشده و آنها كماكان در بﻼتكليفي به سر مي برند.
*شماري از مردم اهالي روستاي تركآباد از توابع شهرستان اردكان واقع در استان يزد ،در اعتراض به وجود آﻻيندگي و
پساب شهرك صنعتي اردكان كه در مجاورت مﺤل سكونت آنهاست ،در ساختمان فرمانداري ايﻦ شهر دست به تجمع
اعتراضي زدند .به گزارش ايسنا ،آﻻيندگي شهرك صنعتي اردكان كه در مجاورت ايﻦ شهر است ،دير زماني است كه
موجﺒات نارضايتي مردم اردكان به ويژه روستاي ترك آباد كه در مجاورت ايﻦ شهرك واقع شده را فراهم آورده است.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٤بهﻤن
*كارگران كارخانه قند ياسوج در ادامه اعتراض به بﻼتكليفي شﻐلي و معيشتي دست به تجمع مقابل استانداري كهگيلويه و
بويراحمد و بانك تجارت زدند و خواستار تعييﻦ تكليف هر چه سريعتر وضعيت ايﻦ كارخانه و بازپس گيريش توسط بانك
تجارت شدند .به گزارش كُﺒنا ،كارگران كارخانه قند ياسوج گفتند :چنديﻦ ماه از آخريﻦ حكم ابطال معامله كارخانه مي
گذرد ،اما بانك به دﻻيل نامعلوم براي پس گرفتﻦ كارخانه تعلل و سهل انگاري ميكند.
*آبداران كهگيلويه و بويراحمد در ادامه اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و نداشتﻦ قراردادكاري بارديگر مقابل
استانداري در شهر ياسوج تجمع برپاكردند .به گزارش تسنيم ،يكي از آبداران حاضر در تجمع با انتقاد از عدم پرداخت ٨
ماه حقوق  ٢٠٠آبدار استان كهگيلويه و بويراحمد گفت :با توجه به قرار گرفتﻦ ايستگاههاي پمپاژ در مناطق خطرناك و
احتمال مسموميت و  ،...هيچ گونه قرارداد نگهﺒاني با نيروها در شب ندارند و قرارداد نگهﺒان به عنوان آبدار و روزانه منعقد
مي شود.
*گروهي از سهامداران زيان ديده بازار بورس ،در اعتراض به افت شاخصها ،در خيابانهاي اطراف سازمان بورس و ميدان
ونك واقع در تهران ،تجمع اعتراضي برپا كردند .به گزارش هرانا ،مالﺒاختگان در ابتدا قصد تجمع در مقابل ساختمان بورس
و اوراق بهادار را داشتند ،كه با دخالت و ممانعت نيروهاي انتظامي ،مﺤل مذكور را ترك و فرياد هاي اعتراضي خود را در
خيابانهاي مجاور ايﻦ سازمان سر دادند.
*شماري از كاركنان و بازنشستگان شركت هواپيمايي هما در اعتراض به عدم دريافت معوقات مزدي خود ،مقابل ساختمان
دفتر ايﻦ هواپيمايي دست به تجمع زدند .به گزارش اتﺤاديه آزاد كارگران ايران ،معترضان حاضر در ايﻦ تجمع  ،ضمﻦ سر
دادن شعار هايي از قﺒيل »سفره ما خاليه وعده وعيد كافيه«» ،مسئول بي كفايت اخراج بايد گردد« خواستار پرداخت
حقوق معوقه خود شدند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٥بهﻤن
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*جمعي از مرغداران سقز براي اعتراض به ماندن مرغها روي دست شان مقابل فرمانداري ايﻦ شهرستان دراستان
كردستان تجمع كردند .به گزارش كرد پرس ،دامپزشكي و ساير نهادهاي مرتﺒط از خروج مرغ از استان جهت كشتار
جلوگيري مي كنند و فروش و عرضه مرغ زنده هم ممنوع اعﻼم شده است .ايﻦ در حاليست كه در چند ماه گذشته
كشتارگاه مرغ سقز نيز توسط دامپزشكي تعطيل شده و همچنيﻦ كشتارگاههاي بانه و سنندج نيز ظرفيت پذيرش مرغ
شهرستان سقز را ندارند.
*كارگران پتروشيمي شيمي بافت در ماهشهر ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل درب اصلي ايﻦ شركت
تجمع اعتراضي برگزار كردند .به گزارش عصر ما خوزستان ،كارگران معترض اهم مطالﺒات خود را رفع تﺒعيض در پرداخت
حقوق و مزايا ،اجراي صﺤيح و كامل طرح طﺒقه بندي مشاغل ،ارائه خدمات رفاهي و انگيزشي و داشتﻦ امنيت شﻐلي
عنوان كرده اند .كارگران حاضر در ايﻦ تجمع گفتند :ما كارگران پتروشيمي شيمي بافت ،از سوي مديران ايﻦ شركت
مجﺒور به امضاي تعهدنامه هايي شده ايم كه نقض حقوق ماست و ما را وادار به سكوت در مقابل تﺒعيضهاي صورت گرفته
مي كند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٦بهﻤن
*جمعي از مرغداران ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل ساختمان وزارت كشاورزي دست به تجمع
زدند .به گزارش آفتاب نيوز ،ايﻦ شهروندان دوميﻦ هفته است كه جلوي وزارتخانه تجمع مي كنند و فقط يك بار توانسته
اند با يكي از مديران مياني وزارتخانه گفتگوي بي حاصلي داشته باشند .يكي از مرغداران گفت :بﺒينيد چه به سر توليد
آورده اند كه ما پيرمردها را مجﺒور كرده اند با حال وخيم و در ايﻦ شرايط شيوع كرونا تجمع كنيم.
*جمعي از كشاورزان زاهدان در زمينهاي خود دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش رسانك ،ايﻦ كشاورزان دليل
تجمع خود را اعتراض به بيكاري ،عدم حمايت دولت و نداشتﻦ بيمه عنوان كردند .كشاورزان زاهدان كه به دليل نﺒود
بارندگي و خشك بودن زمينهاي شان در وضعيت بد معيشتي به سر مي برند ،خواستار رسيدگي به مطالﺒات شان شدند.
يكشﻨبﻪ  ١٩بهﻤن
*گروهي از سرايداران و خدمتگزاران مدارس دولتي تهران و الﺒرز با تجمع مقابل مجلس خواهان رسيدگي به مطالﺒات خود
شدند .به گزارش هرانا ،ايﻦ شهروندان اعم مطالﺒات خود را از اجراي طرح طﺒقه بندي نيروهاي خدماتي ،همسان سازي
حقوق ،احتساب عنوان شﻐلي به مشاغل زيان آور ،تﻐيير وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني و رسمي ،عنوان كردند.
*كارگران ابنيه فني نواحي زاگرس و انديمشك ،در اعتراض به احتمال واگذاري دوباره شركت تراورس به بخش خصوصي و
عدم امنيت شﻐلي شان در مﺤل كار خود دست به تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،اگر قرار بود بعد از ده سال تﻼش كارگران
براي تﻐيير مديريت تراورس ،دولت مجددا ايﻦ شركت را كه به تازگي از مديريت خانواده اميرمنصور آريا )پيمانكار سابق(
منفك شده ،به بخش خصوصي ديگري واگذار كند ،چرا كارگران ايﻦ همه براي تاميﻦ امنيت شﻐلي خود تﻼش كردند؟ پس
وعده هاي دولت براي سامان دادن به وضعيت هفت هزار كارگر ابنيه فني چه ميشود؟
*براي دوميﻦ روز متوالي ،جمعي از نيروهاي پيمانكاري شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي بندر
ماهشهر ،در اعتراض به وضعيت شﻐلي خود ،مقابل حراست شهرك بعثت ايﻦ شهر ،تجمع اعتراضي برپا كردند .به گزارش
عصر جنوب ،ايﻦ كارگران معترض ،خواستار اجراي كامل طرح طﺒقه بندي مشاغل در ايﻦ شركت هستند .بر اساس ايﻦ
گزارش ،قرار است كه در آينده اي نزديك ،قريب به  ٣٠٠نفر از پرسنل خدمات و امور ورزش پتروشيمي بندر امام به ايﻦ
شركت اضافه مي شوند و بابت هميﻦ موضوع امنيت شﻐلي افراد عمليات در خطر است.

50

دوﺷﻨبﻪ  ٢٠بهﻤن
*تعدادي از بازنشستگان شركت مخابرات استان زنجان با برگزاري تجمع اعتراضي در ساختمان جديد ارتﺒاطات و فناوري
اطﻼعات ،خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند .به گزارش ايلنا ،آنها در ايﻦ تجمع خواستار رسيدگي به مطالﺒات
گذشته ،امور رفاهي و پرداخت حق سنوات خود شدند.
*شماري از پرسنل اركان ثالث سازمان منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر در شهرك بعثت براي دوميﻦ روز تجمع كردند .به
گزارش نفير نفت ،آنها دليل تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي صﺤيح طرح طﺒقه بندي مشاغل و تﺒعيض در پرداخت
مزاياي شﻐلي پرسنل عنوان كردند.
به گفته معترضان ،نمايندگان كارگران از سوي حراست تهديد مي شوند .همچنيﻦ برخي از نمايندگان در پي تهديد
حراست با تﻐيير شﻐل روبرو شده اند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢١بهﻤن
*شماري از كاركنان اداره آب و فاضﻼب شهرستان رامشير در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل ايﻦ اداره
دست به تجمع زدند .به گزارش عصرما خوزستان ،ايﻦ كاركنان دليل تجمع خود را عدم پرداخت  ٧ماه حقوق معوقه خود
عنوان كردند.
*كاركنان عوارضي قزويﻦ ،در اعتراض به تداوم بيكاري به دنﺒال الكترونيكي شدن عوارضيها ،براي چهارميﻦ روز متوالي،
مقابل ساختمان استانداري ايﻦ شهر ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش صﺒح قزويﻦ و ايلنا ،مشكﻼت كاركنان
عوارضي قزويﻦ كه از اسفند ماه سال  ٩٧و همزمان با الكترونيكي شدن عوارضيها آغاز شده ،پس از كش و قوسهاي بسيار
همچنان پابرجاست و ايﻦ كاركنان در انتظار تصميمات نهايي مسئوﻻن استاني و كشوري ذيربط هستند.
ﺷﻨبﻪ  ٢٥بهﻤن
*جمعي از دستفروشان پياده راه فردوسي سنندج ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،مقابل ساختمان
استانداري كردستان دست به تجمع زدند .به گزارش همشهري ،دستفروشان اهم مطالﺒات خود را در خصوص ساعت
فعاليت و همچنيﻦ ميزان كرايه ماهانه اي كه به شهرداري بايد بپردازند عنوان كردند.
*شماري از خانواده هاي جانﺒاختگان
هواپيماي مسافربري اوكرايني مقابل
مجتمع قضايي نيروهاي مسلح دست
به تجمع زدند .به گزارش بي بي سي،
تجمع كنندگان به احضار نشدن
اميرعلي حاجي زاده ،فرمانده نيروي
هوا فضاي سپاه پاسداران انقﻼب
اسﻼمي به دادگاه اعتراض دارند و او را
از مسﺒﺒان اصلي دستور شليك به
هواپيماي مسافري اوكرايﻦ مي دانند.
*تعدادي از آبداران روستايي
شهرستان ايذه ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالﺒات مزدي شان ،مقابل ساختمان فرمانداري و اداره آب و فاضﻼب
شهرستان ايذه ،تجمع اعتراضي برپا كردند .به گزارش مهر ،يكي از آبداران روستايي در ايﻦ خصوص گفت :ما قراردادي
نداريم و اكنون به مدت يك سال است كه حقوقي دريافت نكرده ايم .فقط دو ماه حقوق علي الﺤساب به ما دادند كه
مشخص نيست مربوط به چه ماهي است.
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*شماري از كارگران شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهﻦ زاگرس كه تﺤت مسئوليت شركت پيمانكاري
تراورس مشﻐول به كارند ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالﺒات مزدي و بيمه اي خود ،در مﺤدوده مﺤل كارشان دست به
تجمع زدند .به گزارش ايلنا ،پرداخت مطالﺒات مزدي و بيمه اي آنها چنديﻦ ماه به تاخير افتاده است .يكي ديگر از
مشكﻼت صنفي كارگران نداشتﻦ امنيت شﻐلي به سﺒب داشتﻦ قرارداد هاي كوتاه مدت است كه باعث نگراني بيشتر
كارگران شده است.
*گروهي از خانواده هاي بيماران  ،SMAدر اعتراض به عدم واردات دارو براي ايﻦ بيماران ،در مقابل ساختمان وزارت
بهداشت واقع در تهران ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش تﺒنا،
ايﻦ سوميﻦ سالي است كه داروي بيماري  SMAدر دنيا وجود دارد .سوميﻦ دارو هم سال گذشته تاييديه سازمان
بيﻦالمللي غذا و دارو آمريكا را كسب كرد .سه سال پيش هم داروي »اسپينرانزا« به عنوان اوليﻦ دارو تاييديه هاي ﻻزم را
كسب كرد .ايﻦ دارو به عنوان گران تريﻦ داروي قرن معروف شد .وزير بهداشت آن سالها گفته بود :مردم ما راضي نيستند
كه براي بچهاي پول خرج كنيم كه دو سال بيشتر زنده نميماند .با گذشت سه سال و فوت بيش از صد كودك مﺒتﻼ به
 ،SMAوزارت بهداشت هنوز هيچ اقدامي بابت حل ايﻦ معضل نكرده است.
*جمعي از اهالي شهر سي سخت ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،در مقابل يكي از مساجد ايﻦ شهر دست
به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش تابناك ،شهروندان حاضر در تجمع ،اهم مطالﺒات خود را تاخير و كارشكني در احداث و
تعريض جاده ارتﺒاطي ايﻦ شهر به مركز استان عنوان كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٧بهﻤن
*شماري از متقاضيان طرح اقدام ملي مسكﻦ شهرستان گچساران ،در اعتراض به روند پرداختها ،هزينه ها و مشكﻼت ايﻦ
طرح ،در گچساران تجمع كردند .به گزارش بلﺒل دنا ،معترضان علت اجتماع خود را نامشخص بودن هزينه ساخت و غير
واقعي بودن آن ،عدم فاصله زماني در پرداخت اقساط پيش پرداخت ،عنوان كرده و خواستار رسيدگي به مطالﺒات شان
شدند.
*كارگران شهرداري بيجار براي اعتراض به عدم پرداخت  ٣ماه حقوق و  ١٠ماه اضافه كار از جمع آوري زباله ها از سطح
شهر خودداري كردن و براي سوميﻦ روز مقابل ساختمان شوراي ايﻦ شهر در استان كردستان اجتماع كردند .به گزارش
كُرد تودي ،كارگران اعتصابي گفتند :بارها به مسئوﻻن شهرداري مراجعه كرده ايم و هر چه اعتراض مي كنيم به جايي نمي
رسد ،ما هم انسان هستيم و حق زندگي كردن داريم ،اﻻن  ١٠ماه است كه اضافه كار و  ٣ماه حقوق دريافت نكرديم و ايﻦ
چنيﻦ كه مسئوﻻن بي توجهند ما مﺤكوم به مرگ تدريجي هستيم.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٨بهﻤن
*خريداران مﺤصوﻻت گروه صنعت خودرو آذربايجان )آذويكو( با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان وزارت صنعت،
معدن و تجارت خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند .به گزارش فارس ،آنها از رزم حسيني وزير صنعت خواستار
مداخله براي دريافت خودروهاي پيش خريد خود شدند ،كه پس از سه سال واريز وجه هنوز دريافت نكرده اند.
*كشاورزان سمنان براي اعتراض به قطع آب چاههاي كشاورزي مقابل فرمانداري ايﻦ شهرستان تجمع كردند .به گزارش
مرآت ،تجمع كنندگان گفتند :كشاورزي استان سمنان با مشكﻼت زيادي روبروست و ممنوعيت استفاده از آب چاهها نيز
بر مشكﻼت افزوده است .كشاورزان تأكيد كردند كه قطع آب چاه ،مرگ كامل كشاورزي سمنان را رقم خواهد زد.
كشاورزان دو راه پيشنهاد دادند كه يكي خريد چاهها براي حفظ ذخيره آّب و دوم حفظ سهميه مناسب استفاده از آب و
عدم قطع آن.
*كارگران اداره آب و فاضﻼب خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل ساختمان اداره آب و
فاضﻼب ايﻦ شهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،ايﻦ كارگران حدود  ٤ماه حقوق معوقه طلب دارند .كارگران معترض
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گفتند :مطالﺒات دهها نفر از كارگران شﺒكه آب و فاضﻼب خرمشهر چند ماه است پرداخت نشده و ما در ايﻦ شرايط سخت
كرونايي بارها خواستار پرداخت ايﻦ مطالﺒات شدهايم.
*جمعي از پرسنل پتروشيمي بندر امام ،در اعتراض به مديريت سليقه اي و عدم اعمال مﺤدوديتها و شيوه نامه هاي
بهداشتي از سوي مديرعامل شركت ،در مﺤوطه ايﻦ شركت دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،بعد از گذشت
چند روز از اعﻼم وضعيت قرمز و بﺤراني كرونا و همچنيﻦ ابﻼغ مﺤدوديتهاي جديد از سوي مدير ارشد شرايط اضطراري
منطقه ويژه اقتصادي بندر امام ،حميدرضا رستمي با بيتوجهي به ايﻦ مهم ،حاضر به پذيرش اعمال مﺤدوديتها تا ايﻦ
لﺤظه نشده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٩بهﻤن
*كارگران شركت تهران جنوب فعال در پروژه بندر مجيديه ماهشهر ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان ،براي
چهارميﻦ روز اعتصاب كرده و مقابل درب ايﻦ شركت دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش عصر جنوب ،كارگران
اعتراض خود را در خصوص اخراج  ٢٥تﻦ از همكاران شان عنوان كردند .اخراج كارگران بومي در حالي اتفاق افتاده كه
كارگران بسياري از ساير نقاط كشور در ايﻦ شركت مشﻐول به كار هستند اما در پي تصميم مديران ايﻦ مجموعه ،فقط
نيروهاي بومي اخراج شده اند .كارگران شركت تهران جنوب دربندر مجيديه ماهشهر با بازگشت به كار  ٢٥همكار اخراجي
شان به اعتصاب شان خاتمه دادند و برسر كارشان بازگشتند.
*اهالي شهرك انديشه قزويﻦ در ادامه اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت زمينهاي شان براي باري ديگر دست به تجمع
مقابل استانداري زدند .به گزارش تسنيم ،يكي از تجمع كنندگان گفت :مﻦ و بسياري از ساكنان ايﻦ شهرك ،زمينها را از
٢٥سال گذشته خريداري كرده ايم و زمينها داراي سند است؛ اما دستگاههاي اجرايي و اداري در ايﻦ بيﻦ مشكﻼتي را
ايجاد كردند كه ما اطﻼعي از آن نداريم؛ زماني هم كه براي حل مشكل به دادسرا مراجعه مي كنيم جواب مشخصي
دريافت نمي كنيم .ايﻦ شهرك كه ١٠٠٠مالك دارد در ٥كيلومتري شهر قزويﻦ قرار دارد.
دوﺷﻨبﻪ ﻫﺎي اعتﺮاضي كشﺎورزان اصفهﺎن
كشاورزان اصفهان همچنان براي حقآبه مﺒارزه و تﻼش مي كنند .به نظر مي رسد كه حكومت با بي اعتنايي به خواست
كشاورزان در صدد است تا آنها را خسته و نااميد كند .بنا به گزارشهاي منتشر شده در شﺒكه هاي اجتماعي و خﺒرگزاريهاي
حكومتي همچون ايمنا ،ايلنا ،فارس و
...در ماه بهمﻦ كشاورزان أصفهان
همچنان به مﺒارزه براي حق مسلم
خود ادامه دادند.
روز دوشنﺒه  ٦بهمﻦ ،صدها تﻦ از
كشاورزان شرق اصفهان با برگزاري
تجمع اعتراضي مقابل استانداري
اصفهان خواستار تعييﻦ تكليف حقابه
ها براساس طومار شيخ بهايي و اجراي
مصوبات قانوني دولت در مورد زاينده
رود شدند.
روز چهارشنﺒه  ٨بهمﻦ ،جمعي از
اهالي روستاي ورتون ،در اعتراض به
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واگذاري زمينهاي منابع طﺒيعي به افراد شخصي با هدف توسعه گردشگري ،مقابل ساختمان استانداري اصفهان دست به
تجمع اعتراضي زدند.
زميﻦ هاي ايﻦ منطقه كه داراي چشمه هاي آب گرم
معدني است ،قرار است با هدف توسعه گردشگري به
فردي واگذار شود كه روستائيان ضمﻦ مخالفت با ايﻦ
موضوع ،معتقدند كه ايﻦ واگذاري ،تخريب منابع
طﺒيعي را نيز در پي دارد.
همزمان شماري از كشاورزان ورزنه اصفهان ،در
اعتراض به عدم دريافت حقابه ،در سطح شهر دست به
تجمع اعتراضي زدند.
روز دوشنﺒه  ٢٠بهمﻦ ،گروهي از كشاورزان شهرستان
مورچه خورت واقع در استان اصفهان ،در مﺤل
زمينهاي خود تجمع اعتراضي برگزار كردند .كشاورزان
معترض دليل تجمع خود را اعتراض به قطع درختان و
تخريب تاسيسات آبرساني زمينهاي خود توسط
ماموران اداره آب عنوان كردند.
روز دوشنﺒه  ٢٧بهمﻦ ،تعدادي از كشاورزان معترض
شرق اصفهان ،در تجمع اعتراضي خواستار رسيدگي به
مطالﺒات شان شدند .نيروهاي انتظامي به تجمع
كنندگان يورش برد و كشاورزان خشمگيﻦ اصفهان
چوب به دست در برابرشان مقاومت كردند.
ويدوهايي از ايﻦ درگيري در شﺒكه هاي اجتماعي
منتشر شده است كه در آنها كشاورزان ميگويند
ماموران انتظامي به سوي آنها گاز اشك آور شليك كرده اند.
حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي كﺎرگﺮان ﻫپكو
*گروهي از كارگران هپكو اراك به نمايندگي از جانب ديگر همكاران شان ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات خود،
در روز شنﺒه  ١٨بهمﻦ ،مقابل ساختمان تاميﻦ اجتماعي و وزارت كار واقع در تهران ،تجمع اعتراضي برگزار كردند .به
گزارش ايلنا ،شماري ديگر از كارگران هپكو نيز همزمان با سفر نمايندگان شان به تهران ،زير پل بختياري در اراك دست
به تجمع اعتراضي زدند .كارگران هپكو در روز يكشنﺒه  ١٩بهمﻦ ،براي دوميﻦ روز مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع
زدند .روز شنﺒه  ٢٥بهمﻦ ،كارگران كارخانه معترض در ادامه اعتراض به نداشتﻦ امنيت شﻐلي و معيشتي براي بارديگر زير
پل بختياري تجمع كردند .كارگران ايﻦ واحد بزرگ توليدي در روز دوشنﺒه  ٢٧بهمﻦ ،در مسير راه آهﻦ اراك ،تجمع
كردند و در روز چهار شنﺒه  ٢٩بهمﻦ ،در مﺤوطه مجتمع تجمع كردند و قصد بيرون رفتﻦ داشتند كه با وساطت يكي از
مديران اسﺒق ايﻦ مجموعه ،منصرف شدند.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اﺟتﻤﺎعي
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١بهﻤن :جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس ،در اعتراض به افت شاخصها ،مقابل ساختمان وزارت
اقتصاد در تهران تجمع كردند /.تجمع كارگران شركت سيمان دهلران ،در اعتراض به عدم دريافت مطالﺒات مزدي خود،
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مقابل درب ايﻦ كارخانه /.تجمع جمعي از وكﻼي دادگستري كرمانشاه در حياط ساختمان كانون وكﻼ واقع در ميدان
مركزي شهرستان كرمانشاه /.تجمع متقاضيان مسكﻦ مهر هشتگرد براي اعتراضي به عدم اتمام زمان تهييﻦ شده پروژه و
تﺤويل مسكﻦ مقابل ساختمان شركت عمران شهر جديد هشتگرد.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢بهﻤن :تجمع جمعي از اعضاي تعاوني مسكﻦ كاركنان گمرك ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان
مقابل دفتر رئيس قوه قضاييه در تهران.
ﺷﻨبﻪ  ٤بهﻤن :كاركنان شركت نفت جهت پيگيري مطالﺒات صنفي شان از قﺒيل اجراي ماده ده معيشتي ،درمان،
تﺤصيل و تعديل مدرك سازمان بازنشستگي مقابل وزارت نفت در خيابان طالقاني تهران با برخورد نيروهاي انتظامي مواجه
شده و عده اي را بازداشت كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ٦بهﻤن :تجمع گروهي از مهندسان ساختمان استان الﺒرز ،براي اعتراض به عدم آزادسازي حق الزحمه مهندسان
ناظر و تجميع دستمزدها در حسابهاي غيرشفاف نظام مهندسي در مﺤوطه سازمان نظام مهندسي ايﻦ استان.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٨بهﻤن :تجمع حواله داران داماي  x7براي اعتراض به بي تعهدي »ياران خودرو اروند« مقابل وزارت
صنعت /.شماري از سهامداران زيان ديده بازار بورس ،در اعتراض به افت شاخصها ،مقابل ساختمان اصلي بورس اوراق
بهادار واقع در تهران ،تجمع اعتراضي برپا كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٩بهﻤن :تجمع گروهي از مالﺒاختگان موسسات مالي كاسپيﻦ و فرشتگان ،در اعتراض به عدم رسيدگي به
مطالﺒات شان مقابل ساختمان هيات تسويه واقع در تهران /.تجمع شماري از مهاجران كشور افﻐانستان براي اعتراض به
مسدود شدن كارتهاي بانكي شان مقابل يكي از شعب بانك صادرات در شهرهاي تهران و مشهد.
آديﻨﻪ  ١٠بهﻤن :شماري از مالﺒاختگان شركت شهرخودرو در اصفهان ،با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل هتل آسمان ،مﺤل
استقرار تيم فوتﺒال شهرخودرو ،خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند.
يكشﻨبﻪ  ١٢بهﻤن :شماري از مالكان منطقه عظيميه قزويﻦ براي اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت و ساز با وجود جواز
ساخت ،دست به تجمع اعتراضي زدند /.بيش از  ٢٠٠كارگر فصلي معدن طﻼي آق دره به دنﺒال عدم تمديد قراردادهاي
شان براي چندميﻦ بار دست به تجمع اعتراضي زدند /.جمعي از غارت شدگان شهرك نگيﻦ اصفهان با برگزاري تجمع
اعتراضي در ايﻦ شهر ،خواستار رسيدگي به مطالﺒات خود شدند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٣بهﻤن :تجمع جمعي از كارگران نيروگاه سيكل تركيﺒي اروميه ،در اعتراض به عدم دريافت مطالﺒات مزدي
شان ،مقابل درب ورودي ايﻦ نيروگاه.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٤بهﻤن :تجمع شماري از سهامداران پديده شانديز )گشان( در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالﺒات شان
مقابل دفتر ايﻦ شركت در مشهد دست به تجمع اعتراضي زدند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٥بهﻤن :جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس ،در اعتراض به افت شاخص ها و از دست دادن اموالشان،
در مقابل ساختمان تاﻻر بورس در تهران دست به تجمع زدند /.كارگران گروه صنعتي شيشه كاوه شهرستان ساوه ،در
اعتراض به اخراج شماري از همكاران شان ،در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٦بهﻤن :تجمع گروهي از مالﺒاختگان بورس به همراه خانواده هاي شان مقابل سازمان بازرسي كل كشور/.
تجمع تعدادي از مالكان زمينهاي معروف به كوه سياه در رباط كريم در اعتراض به تصرف غير قانوني زمينهاي شان توسط
نوروزي نماينده رباط كريم در مجلس ،تﺤت عنوان جنگلكاري /.تجمع اعضاي تعاوني مسكﻦ جهاد كشاورزي كردستان
براي اعتراض به متوقف شدن پروژه ساخت مسكﻦ ،مقابل استانداري كردستان.
آديﻨﻪ  ١٧بهﻤن :تجمع شماري از مالكان زمينهاي شانديز مشهد در اعتراض به تصرف زمينهاي شان توسط نيروي
انتظامي ،در ابتداي جاده شانديز دست به تجمع اعتراضي زدند.
ﺷﻨبﻪ  ١٨بهﻤن :تجمع پيمانكاران و طلبكاران شهرداري ساري مقابل ساختمان شهرداري ايﻦ شهر.
يكشﻨبﻪ  ١٩بهﻤن :تجمع كارگران مهمانسراهاي نفت و گاز گچساران مقابل ساختمان اداري ايﻦ شركت در اعتراض به
عدم اجراي طرح طﺒقه بندي مشاغل و تﺒديل وضعيت.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢١بهﻤن :تجمع سهامداران بانك مهر اقتصاد در اعتراض به قيمت گذاري سهام هاي شان مقابل ساختمان
دادگستري و بانك مركزي.
ﺷﻨبﻪ  ٢٥بهﻤن :صاحﺒان ماشيﻦ آﻻت راهسازي دشستان از قﺒيل؛ لودر ،بيل مكانيكي ،گريدر ،غلطك و ...دست به تجمع
مقابل دفتر مجلس نشيﻦ ايﻦ شهر در استان بوشهر زدند /.جمعي از جوانان جوياي كار روستاي شهرويي از توابع بهﺒهان،
مقابل درب ورودي پاﻻيشگاه بيدبلند  ٢ايﻦ شهرستان ،تجمع كردند .تجمع كنندگان به بيكاري و نﺒود شﻐل اعتراض كرده
و خواستار اشتﻐال زايي در ايﻦ منطقه شدند.
يكشﻨبﻪ  ٢٦بهﻤن :سپردهگذاران موسسه ثامﻦ الﺤجج مقابل مجلس تجمع اعتراضي برگزار كردند .دليل تجمع ايﻦ
سپرده گذاران عدم دريافت اصل پول و سود  ١٠ساله پولهاي شان توسط دولت و بانك مركزي عنوان شده است /.شماري
از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما مقابل دفتر مركزي ايﻦ شركت تجمع كردند /.بازنشستگان هواپيمايي هما دليل
تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي طرح همسان سازي و عدم پرداخت مطالﺒات معوقه خود عنوان كردند /.جمعي از
رانندگان و حوالهداران ولوو مقابل شركت خودروسازي سايپا ديزل تجمع كرده و به عدم تﺤويل خودروهاي ثﺒت نام شده از
سال  ٩٦تاكنون ،اعتراض كردند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٨بهﻤن :رانندگان خودروهاي استيجاري مركز بهداشت شوش براي اعتراض به نداشتﻦ امنيت شﻐلي وعدم
پرداخت به موقع حقوق مقابل مركز بهداشت ايﻦ شهرستان در استان خوزستان اجتماع كردند /.سازندگان مﺒلمان در
شهركرد ،به علت برگزاري نمايشگاه در شرايط كرونايي ،در مقابل استانداري چهارمﺤال و بختياري تجمع اعتراضي برگزار
كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٩بهﻤن :براي پنجميﻦ روز ،تعدادي از كارگران كشت و صنعت هفت تپه براي اعتراض به عدم اعﻼم راي
شوراي حل اختﻼف به تجمع شان مقابل اداره كارشهرستان شوش ادامه دادند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٣٠بهﻤن:مردم زلزله زده شهرستان سي سخت در استان كهگيلويه و بوير احمد در اعتراض به بي توجهي
مقامات و عدم امداد رساني به اهالي ايﻦ شهر دست به تجمع اعتراضي زدند.
زلزله زدگان سي سخت دربرف و سرماي شديد بي سرپناه در خيابان مانده اند.

با اﻧدوه فراوان ،رفيق رحيم كريميان رفت
در ساعت  ٤بامداد امروز پنجشنﺒه  ٣٠بهمﻦ ،قلب رفيق
مهربان ،رحيم كريميان از طپش بازايستاد .زنده ياد رحيم
كريميان مدتها درگير بيماري بود و آخريﻦ لﺤظات عمرش در
بيمارستاني در آلمان سپري شد .رفيق رحيم از جمله
چريكهاي فدايي بود كه در سال  ١٣٥٠دستگير و در
بيدادگاههاي نظامي شاه به  ٦سال زندان مﺤكوم شد .زنده نام
رحيم كريميان پس از انقﻼب بهمﻦ در صف چريكهاي فدايي
خلق ايران و در مرزبندي با خط دفاع از حاكمان ستمكار ايران
به مﺒارزه ادامه داد.
رفيق رحيم در سالهاي گذشته از كار تشكيﻼتي كناره گرفت ،اما همواره خود را در جﺒهه ضد جمهوري اسﻼمي و مدافع
آزادي و سوسياليسم تعريف مي كرد.
فقدان ايﻦ رفيق مهربان را از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،به خانواده و دوستانش و به همه
آزاديخواهان تسليت مي گويم.
مهدي سامع /پنجشنﺒه  ٣٠بهمﻦ  ١٣٩٩ـ  ١٨فوريه ٢٠٢١
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يادواره شهيدان فدايي

رفيق عباس مفتاحي
گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

فدايي شهيد رفيق عﺒاس مفتاحي متولد سال  ١٣٢٤در ساري است .وي پس پايان دوره دبيرستان وارد دانشكده فني
دانشگاه تهران شد .وي همراه با تعداد ديگري يك مﺤفل مطالعاتي در مازندران و تهران تشكيل داد .رفقا اسداﷲ مفتاحي،
احمد فرهودي ،چنگيز قﺒادي ،مهرنوش ابراهيمي و  ...از
جمله اعضاي اوليه ايﻦ مﺤفل بودند .در سال  ١٣٤٧رفيق
عﺒاس از طريق رفيق امير پرويز پويان با رفيق مسعود احمد
زاده آشنا شد و هسته اوليه گروه را تشكيل دادند.
ايﻦ گروه در سال ١٣٤٨پس از يك سلسله مطالعات تئوريك،
سياسي و اجتماعي خط مشي مﺒارزه مسلﺤانه را در دستور
كار خود قرار داد .گروه با فعاليت خستگي ناپذير رفيق عﺒاس
مفتاحي گسترش زيادي پيدا كرد.
در سال  ،١٣٤٨ارتﺒاط اوليه بيﻦ ايﻦ گروه با گروه جنگل از
طريق رفيق ناصر سيف دليل صفايي برقرار مي شود و ايﻦ
ارتﺒاط پس از مدتي به همكاري بيﻦ دوگروه منجر مي شود
و در ايﻦ همكاري فدايي شهيد رفيق احمد فرهودي به تيم
جنگل مي پيوندد .همچنيﻦ رفيق عﺒاس در شهر ساري با
رفيق علي اكﺒر صفايي فراهاني آشنا شده بود و ايﻦ آشنايي
در پروسه همكاري دوگروه نقش موثري داشت.
پس از رستاخيز سياهكل و اعﻼم »چريكهاي فدايي خلق«
رفيق عﺒاس از جمله اعضاي اوليﻦ كميته مركزي چريكها بود
كه نقش برجسته اي در سازماندهي داشت.
به دنﺒال دستگيريهاي سال  ،١٣٥٠رفيق عﺒاس در يك قرار
خياباني شناسايي و مورد حمله امنيتيها قرار مي گيرد و طي درگيري سﻼح وي دچار مشكل شده و گير مي كند و
بﻼفاصله پس از دستگيري به شكنجه گاه منتقل مي شود .شكنجه هاي مختلف تاثيري بر اراده فدايي خلق عﺒاس مفتاحي
نداشت .رفيق عﺒاس در بيدادگاه نظامي شاه به اعدام مﺤكوم شد .روز يازدهم اسفند سال  ١٣٥٠رفقا عﺒاس و اسداﷲ
مفتاحي ،مسعود و مجيد احمد زاده ،حميد توكلي و غﻼمرضا گلوي در ميدان تير چيتگر تيرباران شدند.
ترانه »تو باروني« با صداي زنده ياد رامش ،كه از سروده هاي مينا اسدي و در مورد رفقا عﺒاس و اسداﷲ مفتاحي است.

نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني – زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم
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شهداي فدايي در اسفند ماه

رفقا :رحيم سماعي  -مهدي اسﺤاقي  -علي اكﺒر صفايي فراهاني – غفور حسﻦ پور
اصيل  -احمد فرهودي  -جليل انفرادي  -اسكندر رحيمي  -هادي فاضلي  -اسماعيل
معيني عراقي  -شعاع الديﻦ مشيدي  -هادي بنده خدا لنگرودي  -عﺒاس دانش
بهزادي – مﺤمد علي مﺤدث قندچي  -هوشنگ نيري  -ناصر صيف دليل صفايي -
مسعود احمدزاده  -عﺒاس مفتاحي  -اسداﷲ مفتاحي  -مجيد احمدزاده  -مهدي
سواﻻني  -حميد توكلي  -غﻼمرضا گلوي  -بهمﻦ آژنگ  -سعيد آريان  -عﺒدالكريم
حاجيان سه پله  -مناف فلكي  -علي رضا نابدل  -يﺤيي اميﻦ نيا  -جعفر اردبيلچي –
مﺤمد علي تقي زاده  -اصﻐر عرب هريسي  -اكﺒر مؤيد  -علي نقي آرش  -حسﻦ
سركاري – مجتﺒي خرم آبادي – ابراهيم پور رضا خليق  -صﺒا بيژن زاده  -بهنام
اميري دوان  -هوشنگ پوركريمي درياكناري  -عﺒدالرضا كﻼنتر نيسانكي  -احمد
غﻼميان لنگرودي – مﺤمد رضا بهكيش  -يداﷲ گل مژده  -حميد آزادي  -جعفر پنجه شاهي – مﺤمد علي معتقد  -جواد
غفوريان  -جليل حواري نسب  -سعيد عقيقي  -علي خليقي  -هوشنگ افﺒالي  -عﺒدالرحيم صﺒوري  -تيمور ستاري -
منصور سعيدي  -اقﺒال طاهرخو  -بهاء الديﻦ نگهداري  -خسرو قره داغي  -سيروس خرده بيﻦ  -قنﺒر پيشدست  -ناصر
نجم الديني  -داود امير احمدي  -هاشم احمدزاده  -شاپور تقربي  -حميد رضوان  -عليرضا ظريفي باميان چوبداري -
يعقوب شكرالهي  -فريﺒرز كشاورز  -رضا حشمت زاده  -مهشيد معتضد  -موسي مكاري  -حميد آقاوردي زاده  -غﻼمرضا
باقري آق بابا  -فريده يوسفي  -فرهاد سليماني  -منوچهر مميز شهادت  -علي بيگلري  -قدرت اﷲ ارجمندي – مﺤمد
رضا راستي  -حشمت خداداد  -منصوره حﺒيﺒي زاده  -طي سالهاي  ٤٩تا كنون در مﺒارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع ،در
مﺒارزه عليه رژيمهاي شاه و خميني و براي تﺤقق دموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسيدند.
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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در شبکه جهانی اينترنت
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