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  ج.ا با رئيسی به کجا می رود؟
  منصور امان

 
ت جمهوري مُالها مطرح مي شود، مسيري است كه رژيم واليت فقيه بيشترين پُرسشي كه پس از جابجايي در منصب رياس

خواهد پيمود. آنچه كه اين پُرسش را به منبع دلمشغوليها و گمانه زنيهاي بسياري بدل كرده از يكسو عُمق و گُستره 
به گونه همه است كه  "نظام"رويدادهايي است كه به برنشاندن آقاي رئيسي انجاميده و از سوي ديگر، بُحران خارجي 

  جانبه اي اقتصاد و معيشت جامعه را آماج خود ساخته است. 
  دور باطل

اگرچه پيش درآمدهاي انتصاب آقاي رئيسي و شخصيت خود وي به ظاهر مالطهاي تازه اي به صحنه سياسي ج.ا افزوده، 
تازه به حساب نمي آيد، حتي  اما با يك نگاه دقيق تر آشكار مي شود كه اين امر يك روند جديد و برآمد آن يك تحول

، نيز تكراري است و تجديد خاطره اي است با يك خيز ناكام ديگر آقاي خامنه اي و "يكدست سازي"تابلوي اين جابجايي، 
هم مي توان  "مُهندسي انتخابات"همدستانش براي حذف رُقبا و حُكمراني بي شريك و مُدعي. همين ويژگي مُكرر را در 

  وجه ثابت جُملگي نمايشهاي انتخاباتي رژيم واليت فقيه بوده است. مُشاهده كرد كه يك
تنها تغييري كه در اين پروسه قابل اندازه گيري است، بيشتر در سطح تشكيالتي و مُهره ها انباشته شده و به حوزه 

دوباره بُر خورده، دسته سياست به مفهوم فراگير آن ربط پيدا نمي كند. به اين معنا كه در سطح مُديريتي و اجرايي ورقها 
، دولت "دولت تُفنگ بدست"بنديها و باندهايي جاي خود را به رُقبايشان داده اند، مُنتقدان ديروز، مُتصديان امروز شده اند، 

  كيف به دست شده و همه اينها بدون آنكه در سياست كالن تغييري صورت بگيرد. 
  سياستهاي كالن

تهاي رژيم ج.ا، يعني بُحران خارجي و سركوب داخلي در تمام دوره هاي حيات آن، دو وجه اصلي و تغيير ناپذير سياس
گذشته از آنكه چه جناح يا باندي، قُدرت حُقوقي مُركب از سه قُوه را پايش مي كرده، نقش غالب را داشته است. آمد و شد 

آن دسته و رياست افراد مُختلف بر رووساي جمهور از باندهاي گوناگون، كسب اكثريت در مجلس مُالها توسُط اين يا 
در دو پهنه ياد شده نداشته و سياست داخلي و خارجي آن همانگونه كه در  "نظام"دستگاه قضايي، تاثيري در سمتگيري 

نيز سويه هاي بُحران زا و  "اُصول گرايان مُعتدل"يا  "اصالح طلبان"، در خالل رياست "اُصول گرايان"دوره صدارت 
  را حفظ كرده است. سركوبگرانه اش 

در برابر هشت سال مُناسبات تنش آلود خارجي در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، شش سال مُناسبات تنش 
آلود خارجي در دوره رياست جمهوري آقاي روحاني قرار دارد. در تمام طول حيات ج.ا تحريمهاي اقتصادي، مجازاتهاي 

گوناگون بخش ثابت در مُناسبات خارجي آن بوده، همچنانكه به سفارتخانه ها مالي و گنجانده شدن در ليستهاي سياه 
حمله شده است، روابط با كشورهاي عربي همسايه گام به گام تيره تر و تنش آلود تر گرديده، صُدور بُنيادگرايي و تروريسم 

  رده تري پيدا كرده است. در سطح خاورميانه و فراتر از آن تداوم يافته و در طول فرآيند حركتش ابعاد گُست
حاكمان ايران را پي گرفته اند و در راستاي  "تغيير رفتار"اين در حالي است كه آمريكا و اُروپا دهه هاست كه سياست 

در دستگاه حاكم پيش رفته اند. چراغ سبز آنها براي  "مُدره"و  "ميانه رو"تقويت و توجيه اين سياست، حتي تا مرز اختراع 
گُفُتگوي "آقاي رفسنجاني،  "پراگماتيسم"اني، خاتمي و روحاني سالها چشمك زده است، بدون آنكه آقايان رفسنج

  را حتي به چهارراه تغيير مسير نزديك كند.  "نظام"آقاي روحاني بتواند گاري  "اعتدال"ي آقاي خاتمي و "تمدنها
كم حتي از اين برادر دوقلوي خود نيز جان سخت تر سياست سركوب مُنتقدان و مُعترضان به مثابه پايه بقا و اقتدار نظم حا

است. اگر رژيم واليت فقيه در پهنه سياست خارجي گاه و بيگاه در برابر فشار خارج از تحمُل ناچار به نرمشهاي ظاهري و 
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و اين موقت شده، در پهنه سركوب مُطالبات بخشهاي گوناگون جامعه و پايمالي خُشونت بار حُقوق آنها ثابت قدم بوده 
  رويكرد دستور كار دائمي در همگي دولتهاي آن مُستقل از شناسنامه سياسي شان به حساب مي آمده. 

در دوره جانشين او، آقاي احمدي نژاد، قرار  ٨٨در دوره صدارت آقاي خاتمي، در برابر سركوب قيام  ٧٨خيزش تير ماه 
همراه بوده است. در تمام طول اين  ٤٠٠و  ٩٨، ٩٦اي گرفته و رياست نفر بعدي، آقاي حسن روحاني، با سركوب قيامه

دوره ها، پيگرد، آزار و حتي ترور مُنتقدان و مُعترضان كه از هنگام به قُدرت رسيدن آقاي خُميني و مُريدانش به جريان 
  است. افتاده، ادامه داشته و قهر دولتي با كوشندگان مدني، مذهبي، صنفي، زنان، زيست مُحيطي و ملي سُخن گفته 

  رشد سيستماتيك ُبحران 
در خالل سالهاي پشت سر گذاشته شده، تغييري اگر در سياستهاي كالن رژيم واليت فقيه روي داده باشد، در شدت و 

  دامنه آن است. بدين گونه كه در نقشه راه ج.ا مي توان يك مدار فرازيابنده را در هر دو مسير مُشاهده كرد: 
يري به طور مُنظم و سيستماتيك افزايش پيدا كرده است. رژيم واليت فقيه از گروگانگيري در پهنه خارجي شدت درگ -١

كارمندان سفارت آمريكا در تهران به انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در بيروت رسيده و از جنگ لفظي با عربستان و اُروپا، 
. در همين كيبندر آنتورپ بلژو موشكهاي جنگي به ي رانيبا كاروان حجاج ا يانتقال مواد منفجره به عربستان سعودبه 

حال پروژه هسته اي به عُنوان يك از مُهمترين محورهاي اختالف غرب و كشورهاي همسايه با ج.ا، از هنگامي كه در دوره 
نه درصد و آستا٩٠رياست آقاي خاتمي فاش گرديد، به گونه پيوسته و بي تنفُس توسعه يافته و اكنون به مرز غني سازي 

  عيني بُمب اتُمي رسيده است. 
در عصر آقاي  "ُصدور انقالب"از سوي ديگر، دامنه مُداخله گري خارجي كه از سياست محدود و تا ُحدودي ايدئولوژيك 

خُميني آغاز گرديد، اينك ابعاد مُقايسه ناپذيري با دوره جنيني خود يافته است. دخالتگري مُستقيم در عراق در دوره 
كه يك نُقطه عطف در اين سياست به حساب مي آيد، با تجاوُز مُستقيم نظامي و لشكركشي به  "طلبان اصالح"رياست 

پُشت سر گذاشته شده است. به همين گونه، تروريسم دولتي ج.ا از سطح استخدام دستجات  "اعتداليون"سوريه در دوره 
هزار نفري در لُبنان و عراق رسيده است كه با صرف هزينه پراكنده بُنيادگرا يا مُزدور، به بام راه اندازي گروههاي چند ده 

  گزاف آنها را تغذيه مالي و تسليحاتي مي كند. 
در پهنه داخلي سركوب بي وقفه تداوم داشته و دستگاه اجرايي آن از نظر سازماني و تشكيالتي ابعاد غول آسايي يافته  -٢

قارچ وار تكثير شده اند، در همان حال كه كانونهاي غيررسمي است. دهها سازمان و اُرگان اطالعاتي و امنيتي رسمي 
جاسوسي و فشار نيز به كار خود ادامه داده اند. همزمان، صف آرايي نظامي حاكميت در برابر جامعه رُشد بي پيشينه اي 

ويژه و قاتل  داشته است. به مُوازات دو بازوي اصلي سركوب، سپاه پاسداران و بسيج، حاكميت دست به تشكيل نيروهاي
  زده، لشكر ضد شورش به صف كرده و اراذل و اوباش را سازماندهي مي كند. 

  صالحيتهاي منفي يك مُباشر
آقاي ابراهيم رئيسي در چنين سازوكاري به رياست جمهوري گُمارده شده است. او و كساني كه همراهش به محل كار 

بلكه وارد مجموعه اي مي شوند كه مرزهاي تحُرك و تصميمات در  جديد خود مي روند، پا به عمارت تازه اي نمي گذارند،
آن از هر طرف تعيين شده، خُطوطي كه مي تواند روي آن گام زد، ترسيم گرديده و مناطق ممنوعه نشانه گذاري شده. 

آقاي روحاني بودن، همين مُعادله را تشريح مي كند، همچنانكه  "تدارُكچي"تعريف آقاي خاتمي از موقعيت خود مبني بر 
  خواندن خود نُكته ديگري را بازگو نكرده.  "فرمانده بي سرباز و تُفنگ"نيز با 

هيچ نشانه اي وُجود ندارد كه حاكي از آن باشد آقاي رئيسي در آينده نزديك قصد يا توانايي بر هم زدن اين مُناسبات 
ه به مرحمت قُدرت حقيقي و جر زني و مُهندسي يكطرفه را داشته باشد. او جايگاه جديدش را نه به اتكاي خويش، بلك

انتخاباتي آن به دست آورده است. در همين حال او برخالف آقايان خاتمي و روحاني، در هيرارشي باندي كه به آن تعلُق 
ي دارد (باند حاكم واليت)، چهره شاخص هيچيك از دسته بنديهاي دروني آن نيست و به اين دليل پُشتيبان مُهمي نيز برا
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آنكه فيلش ياد هندوستان كند ندارد. اگرچه آقاي علم الهدي، امام جُمعه مشهد، و طايفه اش از آقاي رئيسي حمايت مي 
كنند، اما در اينجا نيز رابطه حاكم، تحت الحمايگي است و نه رهبري، ضمن آنكه مقامهاي محلي در پهنه سياستگذاريهاي 

  مركزي تاثيرگذار نيستند. 
كه در محافل عُمومي ظاهر شده، بي اطالعي خود حتي از  رصيت و پيشينه آقاي رئيسي است. او هر بافاكتور ديگر شخ

مسائل روزمره و ابتدايي و تسلط نداشتن بر اُموري كه در باره شان مايل است صُحبت كند را به نمايش گذاشته. با چنين 
درت حقيقي ديكته كرده، تصوُرپذير نيست. بضاعت ناچيزي، تدارُك و جانداختن طرحهاي ديگري جُز آنچه كه قُ

  بُلندپروازي با بالهاي نداشته كار دُشواري مي تواند باشد. 
در همين حال مساله بدنامي بين المللي آقاي رئيسي كه به عُنوان يكي از عامالن قتل دسته جمعي هزاران زنداني سياسي 

خارج شدن احتمالي از خط رسمي بسيار محدود و مهار مي شناخته مي شود، عامل ديگري است كه او را در  ٦٧در سال 
  كند. 

چنين مي نمايد اين دو ويژگي منفي همان امتيازاتي باشد كه وي را در ميان ساير نامزدها، براي آقاي خامنه اي و 
اكنون، بلكه  همدستانش به نامزد مطلوب و صالحيت دار بدل كرده است؛ ويژگيهايي كه به گمان آنها نه فقط براي امروز و

  نيز مفيد خواهد بود.  "رهبر"براي دوره طرح مساله جانشيني 
  بي تاثير در سياست، تاثيرگذار در ساختار 

در مجموع، دو فاكتور پايه اي امكان به وجود آمدن تغييرات توجُه پذير در سياستهاي داخلي و خارجي رژيم واليت فقيه را 
  نفي مي كند: 

ه و ثابت بودن سياستهاي كالن حاكميت از يكطرف و از طرف ديگر، بي اختياري رووساي تجربه چهار دهه گذشت -١
  جمهور و نداشتن نقش موثر در تدوين و تصميم گيري در اين زمين 

  شخصيت، توانايي، ميزان نُفوذ و جايگاه محفلي آقاي رئيسي  -٢
 "نظام"تغييري سطحي و بر وجوه اصلي سياست به همان اندازه كه گُمارده شدن آقاي رئيسي بر منصب رياست جمهوري 

بي تاثير است، در چگونگي تركيب و توازُن نيروها در باند حاكم و آينده آن داراي تاثيرات عميقي خواهد بود. به اين معنا 
ن كه تضادها و اختالف منافعي كه تا پيش از اين روي جناح ميانه حُكومت و دولت آن مُتمركز شده بود، با خارج كرد

دولت از دست رقيب و به چنگ آوردن غنيمت، اينك به داخل باند حاكم سر ريز مي شود كه در پي خود پايان همزيستي 
  دسته بنديهاي داخلي اين باند، بيرون زدن اختالفات و دامنه يافتن آن و نيز درگير شدن طيفهاي بيشتري در آن است. 

امي و امنيتي اش براي يكپارچه سازي قُدرت و قورت دادن آن دُرُست به اين ترتيب نقشه آقاي خامنه اي و همدستان نظ
  از همان نُقطه اي كه آغاز مي شود، رو به زوال مي گذارد. 

  برآمد
نبود امكان دگرگوني و تحول در رژيم حاكم همان نتيجه گيري است كه اكثريت قاطع مردُم ايران بر پايه اش نمايش 

به واسطه انتخابات فرمايشي و  "نظام"م كردند و بر گُزاره تغيير ناپذيري و اصالح نشدني انتخابات رياست جمهوري را تحري
محصوالت آن، مُهر و امضاي خود را گذاشتند. جامعه مسير ديگري را براي تغيير وضعيت خود انتخاب كرده كه به تازگي 

  ان جامعه از بسياري از صنفها نشان دادند. آن را مردُم خوزستان، شهرهايي كه به حمايت از آنها برخاستند و فرهيختگ
رژيم واليت فقيه در دوران رياست جمهوري جديد خود نيز ويرايش تازه اي نخواهد يافت. روندهايي كه ده هاست در دو 
پهنه سياست كالن جريان دارد، همچنان در مسير پيشين به حركت خويش ادامه خواهد داد. دستگاه حاكم نه مي تواند 

خارجي را كنار بگذارد و نه در سركوب داخلي تخفيف دهد. اين رويكرد در پهنه بُحران خارجي تمامي عوارض منفي بُحران 
و مُخرب خود براي زندگي، معيشت و سالمت جامعه را تقويت خواهد كرد و در پهنه سياست داخلي، رويارويي با جُنبشها 

 تشديد مي كند. اعتراضي، خيزشهاي توده اي و كوشندگان و پيشروان را 
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  خيزشهامهار  واليت؛ سركوب بيشتر، تعرض به معيشت مردم و »گام دوم«
  زينت ميرهاشمي 

 
راهبرد خود براي خروج از بحران را در بيانيه  ، به مناسبت چهلمين سالگرد سرنگوني رژيم پهلوي،١٣٩٧خامنه اي در سال 

براندازانه و  با مضمونكوتاه زماني فاصله  هار خيزشهاي مردمي كهماز اين راهبرد اعالم نمود. هدف او » گام دوم انقالب«
  روي مي دهد، بود. فراگير

، ايزوله شدن بيشتر در جامعه عيت اقتصاديضبه موازات اوج گيري اعتراضهاي مردمي در كف خيابان، وخيم تر شدن و
 برايدر بن بست و ناتواني خود را هر زمان  و... رژيم بيش از »مقاومت محور«جامعه جهاني و به خطر افتادن پايگاههاي 

  خود را نشان داد.  دقيقاً» گام دوم انقالب«خروج از بحران ديد. اين بن بست و ناتواني در بيانيه 
جهاد بزرگ براي «بيانيه اين در 

و ايجاد » ساختن ايران اسالمي بزرگ
فصل جديد زندگي جمهوري «

شده است. اين  طرح...  و» اسالمي
خيزشهاي گسترده و  پس از بيانيه

و  ٩٦ و ٨٨سال  دربزرگ مردمي، 
 ٩٨ پيش از قيام بزرگ توده اي در 

صادر شده است. خامنه اي شكست 
احمدي  باخود در يكدست سازي 

د را با يكدست سازي در سال انژ
تكميل كرد. اگر اين منطق را  ١٤٠٠

ر روانشناسي مردم براي تغيير وضع موجود، هر چقدر بپذيريم كه در دوره خيزشهاي مردمي و قدرت گيري هر چه بيشت
شكاف درون هرم قدرت بيشتر و تضادهاي آن بر سر تقسيم ثروت و قدرت بيشتر باشد به نفع جنبشهاي مردمي و به ضرر 
حكومت است، پس خيز خامنه اي براي جراحي سرنشينان قطار حكومت حتا با له كردن بي دنده و ترمز بعضي از ياران 

هميشه عليه مردم است، اما آنها وقتي در بحران  ديكتاتورهاراهبردهاي بود.  موجودبه وضعيت او ، پاسخ ضروري شكنزدي
   مي گيرند كه به زيان خودشان مي شود.تصميمهايي  سرنكوني هستند،

از جمله انتخابات ر و امو. بقيه ردچفت باشند دا به طور كاملخامنه اي احتياج به عده اي فرمانبر كه با نقشه راهبردي اش 
فرمهاي نمايشي است. مجلس يكدست با رياست پاسدار قاليباف، با پرونده هاي آشكار دزدي و چهره اي بي نهايت منفور 

به عنوان رياست دولت و محسن اژه اي در جايگاه رياست قوه  ٦٧بدون راي مردمي تشكيل شد.  ابراهيم رئيسي قاتل 
قرار است در ركاب ، هستندغارتگران و سركوبگران مجموعه اي از كه كابينه رئيسي چينش وزراي منصوب شد، قضائيه 

  به سرانجام برسانند.براي خليفه ارتجاع را » گام دوم«گوش به فرمان او، راهبرد و  خامنه اي
  

 مسئوليت يك قاتل براي اجراي گام دوم
و » اقتصاد مقاومتي«است. محور حرفهاي او بر پايه كرده اعالم ابراهيم رئيسي وظيفه خود را اجراي بيانيه خامنه اي 

عدالت براي بزك كردن نقشه و  است و بقيه سخن پراكنيهاي بي سر و تهش در رابطه با معيشت مردم »جهادي«حركت 
بر همه مي آيد، بازهم ون يرب ابراهيم رئيسي ،خامنه اي است.  همانطور كه بر همه روشن بود كه از صندوق خليفه ارتجاع

روشن است كه همه مردساالراني كه قرار است زير چتر رئيسي فرمانبر باشند، مورد تاييد خامنه اي هستند. اين را هم 
  رئيسي و هم قاليباف در روز بررسي صالحيت وزرا اعالم كردند. 
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تكميل كننده مرداد آغاز شد،  ٣٠بر اين منظر خروجي نمايش سيرك بررسي صالحيتها در مجلس ارتجاع كه از روز شنبه 
با مديريت ظاهري رئيسي است. مخالفتهايي هم كه در مجلس واليي در » گام دوم انقالب«نقشه خامنه اي در مسير 

در رابطه با وزير پيشنهادي بهداشت و » طب سنتي«نمايش فوق شده است از موضع ارتجاعي تر در زمينه عدم كارگيري 
البته خامنه اي حساب برقراري توازن در پيشنهادي اطالعات بود. عدم سركوب كافي خيزشهاي مردمي از طرف وزير 

بي قوي با هم دارند بَبي و سَسَمجلس را دارد. نتيجه اين كه در چينش كابينه رئيسي، امنيتي نظاميهاي هستند كه سابقه نَ
و بقيه نيز وفادار خامنه اي نفرشان قبال در مقام وزير يا معاون در دوران احمدي نژاد در خدمت به ولي فقيه بودند  ١٠و 

   .هستند
چالش مهار مي دو اين تركيب وزار  نه  با رئيسي قاتل، اولويت اول خود را كرونا و دوم اقتصاد اعالم كرد. دو موردي كه

مروري بر سابقه چند وزير كه نقش كليدي در رابطه با معيشت مردم دارند تاكيدي شود و نه وضعيت مردم بهبود مي يابد. 
  اين امر است. بر 

پيشينه همه وزاري پيشنهادي، خوش خدمتي به بارگاه ولي فقيه و كارتلهاي مالي و نظامي تحت كنترل او، سپاه 
 .است....  و االنبيا خاتم قرارگاه قم، علميه حوزه تروريستي پاسداران و قدس، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، 

و، رئيس ستاد فرمان اجرايي امام و مجري فرمان خامنه اي در تحريم واكسنهاي معتبر به پاسدار محمد مخبر، معاون اول ا
  .ويروس كرونا نقش دارد همه گيري گستردهبهانه ساخت واكسن بركت بوده و در 

ي در رد كيست؟ بهرام عين اللهي..از مجريان فتواي خامنه ابوزير بهداشت كه قرار است اولويت اول برنامه رئيسي را پيش ب
عين اللهي از ول كشتار سازمانيافته و آگاهانه مردم است. ئرابطه با تحريم واكسنهاي معتبر است. او همراه خامنه اي مس

جمله امضا كنندگان نامه سرگشاده در حمايت از فتواي خامنه اي در تحريم واكسنهاي معتبر انگليس و آمريكا بود. در 
رود از حضرتعالي انتظار مي«منتشر شد، خطاب به روحاني آمده است:  ٣٩٩١دي  ٢٣بخشي از اين نامه سرگشاده كه 

از سه كشور آمريكا، انگليس و فرانسه...مراقبت بفرماييد كه واكسنهاي توليدي اين  عالوه بر اعالم ممنوعيت ورود واكسن
ر ثالث نيز وارد كشور نشده و گري كشو كشورها و هر گونه واكسن توليد شده از سوي مراكز غيرقابل اعتماد، به واسطه

دار  لهابرخي واكسنهاي مربوط به سازوكار كوواكس نيز كه ماهيت مورد شبهه و مشكوك به ارتباط با جريانات كامال مس
  »المللي دارد، خريداري نشود.بين

 ؟رئيسي كه در رابطه مستقيم با توزيع ثروت و رانت نقش دارند چه كساني هستندديگر دو وزير 
با يك ميليون تومن هم مي «اهللا عبدالمالكي وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توييتر خود نوشته است: حجت 

 از يعني. است  FATF مخالفان پيوستن ايران بهاز و » اقتصاد مقاومتي«او از نظريه پردازان » شود كار توليدي كرد.
  نيابتي. نيروهاي نفع به پولشويي موافقان
ز منابع دست اندازي به ثروت و چپاول مردم، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. اين وزارتخانه بزرگترين يكي ا

در مديريت سازمان تامين  است. وبنگاهدار دولت 
اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، بهزيستي كشور، 

 دولتهاي تمامي   آموزش فني و حرفه اي و... نقش دارد.
زي به سازمان تامين اجتماعي، به طور دست درا با قبلي

مستقيم دست در جيب كارگران و مزدبگيران كرده و 
ذخيره ناشي از حق بيمه اي كه كارگران پرداخته اند را 

   به جيب زده اند.
هاجر چنازاني گفت:  ،مجلس نشين از نيشابور

 كار، پيشنهادي وزير اي صفحه ٧٠ برنامه از صفحه ٣٠«
  »طالبي كه عبدالملكي در برنامه پيشنهادي آورده با يك سرچ در اينترنت پيدا مي شود.ياري مبس و است عكس
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احسان خاندوزي است. مجلس نشين عباس زاده از مشكين شهر در رابطه با حرفهاي بي  ،وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي
توضيح دهيد و به طور دقيق و با آمار به  آقاي خاندوزي شما بايد در باره نرخ منفي رشد اقتصادي«سر و ته خاندوزي گفت: 

  ».اي براي اين موضوع داريد تا ما بتوانيم به ارزيابي آن بپردازيم نمايندگان بگوييد كه چه برنامه
جايي  يعني. دارد كشور در   معرفي كرد. اين وزارتخانه نقش مهم» شايسته براي جريان گام دوم«احسان خاندوزي خود را كارگزاري 

. جايي كه ساماندهي و إصالحات نظام مالياتي، مكانيزم بازار سرمايه، تامين مالي داخلي و است ثروت و نظارت بر توزيع آن كه منبع
ساماندهي «خارجي، مديريت بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب و كار، ساماندهي و سياستگذاري صنعت و بيمه را بر عهده دارد. اما 

ر يك رژيم فاسد امكان ندارد. زيرا اولين گام براي اصالح نظام مالياتي شفافيت و پرداخت ماليات از د» مالياتي و اصالح نظام مالياتي
  طرف كارتلها و نهادهاي اقتصادي وابسته به ولي فقيه و سپاه پاسداران است.

  
  ول تيم هماهنگي اقتصادي ئمس، محمد مخبر

: رئيس بنياد ستاد اجرايي فرمان خميني، معاونت بنياد معاون اول رئيسي بدين قرار است ،بخشي از سابقه محمد مخبر
مستضعفان، كه اين هر دو از امپراطوريهاي مالي خامنه اي است، معاونت استانداري خوزستان، مدير عامل مخابرات دزفول 

  .و رياست هيات مديره بانك سينا متعلق به سپاه پاسداران
تاد اجرايي امام شناخته شده  است. او رياست شركت دارويي بركت همچنين محمد مخبر به تئوريسين واكسن بركت در س

مور افعاليتهاي اقتصادي به بهانه انجام  است كه را به عهده دارد. بنياد بركت از زير مجموعه هاي ستاد اجرايي فرمان امام
  را به عهده دارد. رژِيم المنفعه و به بيان دقيقعام المنفعه 

مرداد، در دومين روز بررسي صالحيت وزاري  ٣١خامنه اي در كيهان روز يكشنبه  ماينده، نپاسدار حسين شريعتمداري
سو با  كنند كه چرا رئيسي اعضاي كابينه خود را از ميان افراد همفكر و همبرخي اعتراض مي« پيشنهادي رئيسي نوشت:

شد؟. . كابينه، مسابقه فوتبال نيست كه اين بااز  است! كه بايد پرسيد مگر قرار است غير هديدگاههاي خود انتخاب كرد
را  اي از آن رسد تكيه بدون حضور تيم مقابل امكان برگزاري آن نباشد و گوشت نذري هم نيست كه هر كس از راه مي

  اين لپ كالم خامنه اي است.  »بردارد.
ير را با سرنگوني رژيم مي دانند غلبه اما آيا رژيم و در راس آن خامنه اي مي تواند با نقشه فوق، بر اراده مردمي كه تغي

ميليوني، مشكل مزدبگيران، كارگران، پرستاران، كادرهاي درمان و  ١٠درصدي، خط فقر  ٥٠كند؟ آيا مي تواند تورم 
حقوقهاي پرداخت نشده آنها، مشكل كودكان كار، كودكان خياباني، بيكاري و سفره هاي خالي، و.... را حل كند. آيا حتا مي 

فقي را در برنامه هاي حكومت ديد؟ اين سوالي است كه حتا پايوران رژيم از همين حاال به آن نه گفته اند چه برسد توان ا
  به مردمي كه فساد سيستماتيك و ساختاري رژيم را با گوشت و پوست خود لمس كرده اند. 

  
  جنبش اعتراضي غيرقابل مهار

در سپهر سياسي ايران خروش بيشتر را شها و خيزشهاي مردمي كه و مهار جنبسركوب  برايراهبرد خامنه اي  در مورد
تير امسال منتشر شد،  ١٢گويا است. در اين مقاله كه در روز ، فرازي از يك مقاله در روزنامه حكومتي آرمان نويد مي دهد
از  كي چياما ه د،برنيمختلف در اعتصاب و اعتراض به سر م ينفت يها ها است كه كارگران حوزه هفته«مي خوانيم: 

 نيموضوعات دارند كه اگر داشتند امروز شاهد چن نيدرباره ا يحل و نه راه كنند يباره نه صحبت م نيمسئوالن در ا
شان خم  بار نخواندن دخل و خرج ريو كمرشان ز زيلبر طيشرا نيكاسه صبر كارگران از ا. ... مياز اعتراضات نبود يحجم

سهم بخش  ديبا ضيو تورم و تبع يگران ايرا ادامه داد؟ آ يا سخت و ناعادالنه طيشرا نينچ تواني م يشده است. تا ك
كرده و كاركنان چند واحد  دايادامه پ رانيدر ا يميسابقه كارگران صنعت نفت، گاز و پتروش كم ياعتراضها؟ باشد يكارگر
نرسند اعتصاب  شاني ها كه به خواسته يدر صورت نديگوي . معترضان ماند وستهيكنندگان پ به اعتصاب زين گريد يصنعت

 ياعتراضات نيهم شاهد چن گريد يدر بخشها ستيبخش ن نياعتراضات صرفا مختص هم نيرا گسترش خواهند داد؛ ا
  اين جنين است كه نقشه خامنه اي براي مهار جنبش، جوشش و خيزش توده اي نقش بر آب مي شود.» .ميهست
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  چرا سونامي كرونا در ايران؟
  مهدي سامع

  
اي پياپي كرونا رها شده اند، موجب اعتراف شرايط غم انگيز و تاسف آوري كه مردم ايران بدون دفاع موثر در طوفان موجه

برخي از كارگزاران و رسانه هاي حكومتي به برخي از حقايق شده است. مهمترين سوال در اين رابطه اين است؛ چرا در 
شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان مسير كاهش و كنترل كرونا پيش مي رود، در ايران با چنين وضعي روبرو هستيم؟ 

ساعت منتهي به ظهر  ٢٤تي نشان مي دهد كه در آمار حكوم
تن از مردم ايران به علت آلوده شدن به  ٦٨٤مرداد،  ٣١يكشنبه 

ويروس كرونا جانباخته اند. آمار واقعي بسي بيش از اين است و 
  در اين مورد گزارشهاي گوناگوني منتشر شده است.

ش قبل از اين كه به پاسخ سوال پرداخته شود، الزم است گزار
  يك رسانه حكومتي را مرور كنيم. 

شرق گزارشي پيرامون  روزنامه حكومتيمرداد،  ٣١روز يكشنبه 
منتشر كرد. در ابتداي اين مشهد وضعيت فاجعه بار كرونا در 

بارد؛ مثل  اينجا از در و ديوار مرگ مي «: گزارش مي خوانيم
 اش نصيب كسي مي فشاني كه فوران كرده و هر گدازه آتش
تابد،  حسابي نمي و . حوالي صبح كه خورشيد هنوز درستشود

اند. چادرهاي سياه و چشمهاي  ها پشت سر هم قطار شده جنازه
نگرند. نگريستن به مرگ شايد  اند و به مرگ مي اي نشسته كنند. هركدام گوشه شان را بدرقه مي آلود همه، عزيزان خون

تر پيداست، خاك بر سر و صورتش  طرف زند آن ه ميجِ عزادارند. صداي زني كه ضَقبال واهمه داشت، اما حاال همه شهر 
شمار  كند. مرگ ديگر براي پيرمردها نيست، جوانان ناكام انگشت ريزد و قصه سوزناك رفتن يارش را روايت مي مي

در ادامه آمده » ر به سر آمده است.مي و ها هم از اين مرگ نيستند. اشكها هم فقط براي جوانان نيست و طاقت دنياديده
نهاي تاكسي قدر حجم جنازه زياد است كه وَ كنند. آن اند و جنازه پشت جنازه را خالي مي آمبوالنسها صف بسته«است: 

اي در آن نباشد. صداي  ا جوابگو نيستند. ديگر تابوتي نيست كه جنازههاند. ديگر آمبوالنس مشهدي هم دست به كار شده
شدن با كساني كه  گيرد. همراه رسد؛ گويي مرگ بيش از همه اين روزها جان مياز هر گوشه اينجا به گوش ميشيون 
گويند آمار  مي«و در قسمت پاياني گزارش از قول مردم آمده است: » بار است.گيرند، غم شان را تحويل مي هاي جنازه
گويند حساب  مي گويند. اين آماري است كه مسئوالن ميهاي كرونايي مشهد روزانه باالي صد نفر است؛  كشته

  .»انگشتي ما حداقل دو، سه برابر استسر
  به سوالي كه در ابتدا مطرح شد برگرديم: چرا...؟

راهبردي ترين سياست نظام پيرامون همه گيري كرونا است. نظام به طور عام و مقام اول آن به طور خاص  علت اول،
را براي مقابله با آن به منظور جلوگيري از برآمد توده اي » ايمني گله اي«لقي كرده و سياست كرونا را يك فرصت ت

گسترده، اتخاذ كرده است. اين راهبرد به ولي فقيه فرصت مي دهد تا با درگير كردن مردم، مانع بروز خيزش شوند. 
نمايش درختكاري او را پخش مي كرد اين  ،شبكه يك، هنگامي كه تلويزيون ١٣٩٨اسفند  ١٣صحبتهاي خامنه اي در روز 

  ادعا را ثابت مي كند.
اين «براي درمان كرونا، گفت: » دعا با توسالت و با طلب شفاعت و وساطت«ولي فقيه نظام در مورد كرونا با طرح مساله 

در كشور مواردي را بال به نظر ما بالي آنچنان بزرگي نيست، از اين بالها بزرگتر هم وجود داشته و داره، خودمان هم 
تواند با دعا با توسالت و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار (ع) و طلب كمك از آن بزرگواران و  مشاهده كرديم. مي
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له گذرا است، اله يك مسامس...  توسل به ائمه اطهار (ع) و نبي مكرم اسالم مي توانند خيلي از مشكالت را برطرف كنند،
له را خيلي كوچك بگيرم، اما اخواهم مس آيد، البته من نمي نيست، از اين حوادث در كشور پيش مييك چيز فوق العاده 

اين  له را. يك قضيه يي است پيش آمده، يك مدتي كه انشااهللا خيلي طوالني نخواهد بود،اخيلي هم بزرگش نكنيم مس
ي تواند تجريباتي كه ما در اين زمينه بدست رود و م بندد و مي براي كشور وجود خواهد داشت بعد همه رخت برمي

كنند و در واقع يك رزمايشي، رزمايش عمومي در اين زمينه انجام آوريم و فعاليتي كه مردم مي كنند، دستگاهها ميمي
   »تواند يك دستاورد باشد. مي گيرد اين مي

عتراف كند، البته با تاخير زياد، خامنه اي روز پس از آن كه حكومت مجبور شد به وجود كرونا ا ١٥تا اين نقطه، يعني 
روز پس از آن هم ولي فقيه در  ٢٠حرف مي زند. » دستاورد«ارزيابي نمي كند و تازه از » چندان مهمي» «مساله«كرونا را 

آمريكاييها « :اعالم كرد كه پخش شدحكومت  هاياز تلويزيون ، در سخنراني نوروزي كه١٣٩٩فروردين  ٣يكشنبه روز 
اي عجيب است. اوال فهاند فقط شما از ما بخواهيد. اين از حر اند حاضرند كمك دارويي به ايران كنند و گفته ار گفتهچندب

  »خودتان دچار كمبود هستيد. اگر دستتان باز است خودتان استفاده كنيد.
رد حكومت و در راس آن ولي اين سخنان همراه با پنهانكاريهاي روزمره و نمايشهاي منزجر كننده نشان مي دهد كه راهب

يك كرونا است. نمايش مسخره » فرصت«و استفاده از » ايمني گله اي«فقيه در كلي ترين و اساسي ترين خطوط آن 
از جانب سركرده كل سپاه پاسداران از ابتكارات به عنوان دستگاه تشخيص كرونا » ١١٠مستعان «وسيله تقلبي به نام 

  بود. مبتذل تبهكاران حاكم بر ايران
دانست و ديديم كه چه خسرانهايي به مردم و كشور وارد كرد. او نيز جنگ را فرصت براي » نعمت«خميني نيز جنگ را 

سركوب نيروهاي مترقي دانست و با تكيه به جنگ و ادامه آن، مخالفان جدي حكومت را سركوب و در آخرين پرده از 
  .جنايتهايش، اقدام به قتل عام زندانيان سياسي كرد

اين فاجعه، عدم تخصيص بودجه الزم براي تجهيز كادر درماني، خريد ابزار الزم، قرنطينه كردن قُم و .... است.  علت دوم
به ياد داريم كه اختصاص يك ميليارد دالر از صندوق ذخيره ارزي با چه رويدادهايي همراه شد و وزير بهداشت مجبور شد 

آن به وزارت بهداشت رسيده است و بقيه آن به مافياي دارو اختصاص داده شده تا  هزار دالر از ٣٠٠اعتراف كند كه تنها 
  براي خريد داروهاي غير موثر هزينه كنند.  

به ديدار خامنه اي اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا ، ١٣٩٩آبان  ٣ماه پس از ورود كرونا به ايران، روز شنبه  ٩حدود 
وضعيت تأسف بار بيماري كرونا در كشور و لزوم تالش مضاعف و بكارگيري «را  ديدار هدف از تشكيل اينرفتند. ولي فقيه 

در اين ديدار خامنه اي در مورد كمك به مردمي كه بيكار شده اند، » .ابتكارات جديد براي مواجهه با اين ويروس، بيان كرد
هاي حمايتي را در نظر  ه دولت بايد بستهدر اين زمين«توپ را در زمين مردم انداخت و از آنان كمك خواست. او گفت: 

بگيرد، ضمن آنكه خيّرين و مردم نيز بايد وارد ميدان شوند و به كمك اين افراد بيايند چرا كه اين كار جزو بهترين كارها و 
راي دفع وار دعا، توسل و استغفار ب اهميت معجزه«و البته مقام معظم بازهم به » برترين وسايل نزديك شدن به خدا است.

تاكيد كرد. اين در شرايطي است كه كرونا در ايران كشتار مي كند و از قرنطينه جدي و كمك به كساني كه مجبور به » بال
ترك كار هستند خبري نيست. صدها ميليارد دالر سرمايه تحت اختيار ولي فقيه و سپاه پاسداران دست نخورده باقي مي 

  كارانه تر اين كه با حرف و حديث هاي پوچ، نمك بر زخمِ تن و روان مردم مي ريزند.ماند و مردم قرباني مي شوند و جنايت
بودن ورود واكسن معتبر به ايران است. يكي از پيشرفتهاي بزرگ بشريت، ساخت واكسن است » ممنوع«مساله  علت سوم

سودهاي سرشار به جيب مي زنند و در مورد كرونا اين امر با سرعت زياد پيش رفت. اين كه كمپانيهاي سازنده واكسن، 
نبايد موجب انكار نقش تعيين كننده واكسن در مهار كرونا شود. استفاده از واكسنهاي معتبر سبب آن شد كه همه گيري 
ويروس كرونا در مقياس قابل توجه مهار شود. اما مقام معظم كه هميشه كارهاي مسئوالن را نقد مي كند و گويي هيچ 

ورود واكسن معتبر را ممنوع اعالم كرد. وي در يك » ايمني گله اي«ندارد، براي پيشبرد راهبرد  نقشي در اداره امور
ورود واكسن آمريكايي و انگليسي به كشور ممنوع « ، پخش شد، گفت:١٣٩٩ دي ١٩تلويزيوني كه روز جمعه سخنراني 

تواند واكسن درست  ريكاييها فايزرشان ميگويم. اگر آم است. اين را من به مسئولين گفتم االن هم به طور عمومي مي
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تواند واكسن درست كند، اول براي  اگر كارخانه فايزر آنان مي. ... خودشان مصرف كنند. انگليس هم همينجور ،كند
ولي فقيه در همين سخنراني از » .خواهند واكسن را روي ملتهاي ديگر آزمايش كنند اينها مي....  خودشان مصرف كنند.

واكسني كه براي كرونا آماده شد مايه افتخار و عزت كشور است. سعي نكنند « نساخته داخلي تمجيد كرد و گفت: واكسن 
رويدادهاي پس از سخنراني نشان داد كه همه حرفهاي او  فاقد اعتبار بوده و البته با تاكيد بايد گفت » .اين را انكار كنند

ايمني گله اي است. به دنبال سخنان خامنه اي، رئيس صليب سرخ جمهوري  كه اين هم آگاهانه و عامدانه جزيي از راهبرد
هزار واكسن  ١٥٠چندي پيش از سوي انجمن خيرين ايرانيان مقيم در آمريكا اعالم شده بود « به ايلنا گفت:اسالمي 

اين واكسن پرداخت نكرده  اي براي ورود ما هيچ هزينه .تك را در اختيار جمعيت هالل احمر قرار دهند بيون-كروناي فايزر
  »بوديم و حال هم ورود آن منتفي است.

در حالي كه حكم حكومتي خامنه اي موجب خشم و نفرت همگاني شد و حتي تعدادي از كارگزاران كنوني و سابق نظام 
» درايت آقا«را ناشي از  بدان انتقاد كردند، عَمَلِه و اَكَرِه ولي فقيه موضوع تحريم دارو را به ميان كشيده و دستور ولي فقيه

كرد، برمال شد و البته پخش » معاف«از تحريمها را خريد واكسن اعالم كردند. بهانه تحريم با اعالم موضع دولت ترامپ كه 
معلق » مقامات«كه رژيم همكاري با آن را پس از دريافت مقداري واكسن فايزر براي » كواكس«كننده اصلي واكسن نهاد 

  كرد.
ه در باال ذكر شد، دليل فاجعه ايست كه پس از حكم حكومتي ولي فقيه به سونامي تبديل شد. در حالي كه سه موردي ك

مرداد، در پيامي كه از تلويزيون پخش  ٢٠روز چهارشنبه  خامنه اي درهزار تن قرباني كرونا مي شوند،  ٢روزانه دستكم 
. خامنه اي كه پيش از اين سن به هر شكل ممكن شدتامين گسترده واكحرف قبلي خود را پس گرفت و خواستار شد، 

كشور اعالم كرد. پيش از اين  »فوتي فوري مساله« و »نظام اولله امس«كرونا را چندان مهم ندانسته بود، اين بار كرونا را 
در ايران نظام سالمت «اعالم كرد كه اي  اي خطاب به خامنه مرداد با ارسال نامه ١٠روز يكشنبه  رژيموزير بهداشت 

  » .خسته و گرفتار است و احتمال فروپاشي آن بسيار جدي است
  پس از اين عقب نشيني موج افشاگري و تنفر از خامنه اي افزايش بي سابقه اي پيدا كرد. 

مرداد رسانه اي  ٢٠كه در همان روز چهارشنبه  كرونا در تهران تيريستاد مد سركرده ،يزال رضايعلاعترافهاي تكاندهنده 
 ديكرونا چند برابر واردات واكسن شده است، اما اجازه خر يداروها نهيهز«، بازتاب گسترده اي پيدا كرد. وي گفت: شد

 يدر حالشد، و پزشكان بدون مرز از فرودگاه برگردانده  يجهان يكمكها...  كردند گران است. يواكسن ندادند چون فكر م
كارشناسان سازمان  يوقت. .... مياستفاده نكرد يالمللنيب يها مشاوره و از مينداشت روسيدرباره و يكه اطالعات چندان

 فيتعر رانيها از نظام سالمت ا در رسانه ميخواستيمشورت با آنها مدام از آنها م يآمدند ما به جا رانيبهداشت به ا يجهان
  تلگرام تجارت نيوز)(كانال » .ميبهداشت پنهان كرد يرا از سازمان جهان ريمرگ و م يكنند. ما آمارها

، به طور غير مستقيم به ايمني گله اي اشاره مي كند. ديدگاه او كه در روزنامه آرمان شريفي مقدم دبيركل خانه پرستار
گذارند  نظر من، مسئوالن به صورت آگاهانه مي به«پوشش داده شده چنين است:  ١٤٠٠مرداد  ٣٠ملي، شماره روز شنبه 

منافع برخي در گرو شيوع كروناست، اين موضوع به دليل وجود ...  ريق اين دارو به ثروت برسند.مردم بيمار شوند و از ط
 هاي وحشتناك وارد كردند. وقتي از منافع عده تاثير براي درمان كرونا با هزينه مافياي دارو در ايران است كه داروهاي بي

رسيم كه سال گذشته يك ميليارد دالر از  نتيجه مي گوييم، به اين اي در گسترش بيماري در ميان مردم سخن مي
صندوق توسعه ملي براي مهار كرونا برداشت شد. واكسنهاي چيني سينوفارم حدود سه تا پنج دالر است و با يك ميليارد 

ه) را سال ٨٠شد تا پيرمرد  توان خريد كه كل جمعيت ايران (از طفلي كه متولد مي مي واكسن دُز ميليون دويست دالر،
توانند دُز سوم را دريافت كنند، و اگر اين اتفاق سال گذشته  درصد جمعيت نيز مي ٥٠توان واكسيناسيون كرد و حتي  مي

   ».داد، حاال كرونا در ايران تمام شده بود رخ مي
دو هفته گذشته  ايران در«بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، دريغا كه به جاي مهار كامل كرونا در ايران، اكنون 

  .». تترين نقطه دنيا به كرونا بوده اس آلوده
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بسياري از فعاالن سياسي اجتماعي به طور آشكار مسئوليت سونامي كرونا را ولي فقيه اعالم كردند. تعدادي از وكال به 
شدند. به دنبال  مرداد سال جاري توسط مزدوران خامنه اي بازداشت ٢٣دنبال شكايت از خامنه اي بودند كه روز شنبه 

اين بازداشت، دهها تن از وكال به اين بازداشت اعتراض كردند. در رويدادي ديگر جمعي از فعاالن سياسي و مدني در ايران 
با انتشار بيانيه اي به جانباختن هزاران ايراني به خاطر مديريت نااليق مبارزه با كرونا اعتراض كرده و تاكيد كردند كه 

در » راس نظام«موجب فاجعه كنوني شده و تصميم شخص » ، منش خودكامه و روش سركوبگرانهرويكرد مستبدانه«
  نشانده است.» سوگ ملي«ممانعت از ورود واكسن سبب مرگ هزاران ايراني شده و ايرانيان را به 

دون لُكنَت زبان، به گرچه جامعه در ابعاد كالن به اين امر آگاهي دارد اما موضع گيري علني و نشانه گرفتن ولي فقيه، ب
  عنوان مسئول اول سونامي كرونا، نشان ديگري از شكست نظام براي به تسليم كشاندن جامعه است. 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

  فکر گرا) در زنجيرپرومته (نماد انسان ت
  فتح اهللا كيائيها

 
جاذبهِ علم در آينه كه در هر جواب هزاران سوال ديگه پيدا مي كنه، خوب مي دونه كه در اين دايره به هيچ قطعيتي نمي «

رسه ولي كنجكاوه كه اين حلقه رو سراسر طي كنه، به پايان رسيدن، براش يك جورايي مُردنه، زندگي در تكاپو معني مي 
  و دانش راه واقعي اين تكاپوست.ده 

من براي همه كساني كه در اين راه جان باختند، ارزش و احترام ويژه اي قايلم. آنها رهروان طريقتي بودند كه به انتها 
رسيدن مطلوب نظرشان نبود، آنها چالشها را با آغوش باز مي پذيرفتند و براي يافتن سوالهايي در دل هر پاسخ به تكاپو و 

  .شوق مي رسيدند شور و
اگر قرار است كه تسليم سرنوشت شويم، همان مرگ بهتر است، اما شور و شوق يافتن و طي طريق دو صد راه طي نشده، 

  .تمرد بشر است
پرومته در زنجير سرنوشت بشر است در يافتن سوالهاي بيشتر، نه تسليم شدن در پذيرش يك پاسخ ساده، بچه گانه و 

  ».سرشار از مكر و فريب
  كه بزودي منتشر خواهد شد)» آري من يك جالدم«(قطعه كوتاهي از داستان 

گفته اند كه او را فرمان به مهيا سازي همه چيز براي انسان بود جز آتش كه سمبل روشنايي و دانش است و روزنه اي به 
روخت و تاريكي غار خرافه را از خروج از تاريكي، سياهي، ادبار و اسارت. گفته اند بر زندگي زميني عاشق شد و شعله برف

هم دراند و مغضوب خدايان شد؛ پاي در زنجير بر فراز بلندترين قله ها و عقابي جگر خوار كه هر روز به خوردن جگرش 
  پرواز اختيار كرده و او را هر شب جگري تازه، پاي به رشد بر نهاده.

هيچ چشم اندازي به پايان. اما او فرياد كرده بود كه: روزي خدايان خوب انديشيده بودند به عذابي دردناك و مداوم، بدون 
  خواهد آمد كه پادشاهي و خدائيت از ميان برود.

است كه نسب نامه اي از خدايان جابر را در قالب افسانه اي اينگونه تكان دهنده بيان مي كند. » هزيود«اين روايت تراژيك 
ما گونه پنهان شده، تالش انساني است كه بي وقفه براي رهايي خود از قيد و اما آنچه در دل اين سطور عامداً و عامالً و مع

  بندهاي مذهب و خدايان پوشالي و نمايندگان جنايتكارش بر زمين مي كوشد.
تاريكي و سياهي پرورشگاه اوهام و خرافه و ترس و جهل است كه نتيجه اش بردگي انسان مي شود و استثمار بي حد و 

ا رندي و مكاري چراغي (سرقت آتش) به دست پرومته (خداي گردنكش بارگاه زئوس) قرار مي دهد تا مرزش. پس هزيود ب
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(فروغ دانش و تعقل) را به آدمي بياموزد. او با توسل بر خدايان به جنگ خدايان مي رود چرا كه خوب مي داند درگير 
ايان وجود دارد، تهي دستي تهيدستان كارساز شدن با چنين قدرت و ثروت و جنايتكاري كه در دستان دولت/ مذهب و خد

نيست. او سياستمدارانه پرومته را به جنگ زئوس مي برد نه با شمشير و نيزه هاي سم اندود كه در فروغ آتش و روشنايي 
  .كه هم سياهي را پس مي زند و هم گرما بخش شبهاي سرد و بي پناه تهي دستان مي شود

هرمان بپرورد، او راه قهرماني را نشان مي دهد و اينكه آگاهي جمعي، قدرت برتر و قهرماني او قرار نيست قهرمان بيابد يا ق
فوق تصور است كه مي تواند سپاه خدايان تاريك انديش را به زانو در آورد و بدين سان است كه از زبان اين خداي مرتد 

  فرياد مي كشد: روزي خواهد آمد كه پادشاهي و خدائيت از ميان برود.
ولي نمي كشد كه پيش بيني او به حقيقت مي پيوندد و هركول (نماد انسان قدرتمند شده در سايه علم) عقاب را مي ط

  .كشد و بند از دست و پاي پرومته (انسان در بند ولي متمرد و عاصي) بر مي گسلد
ديگري مي دهد. رنسانسي  فروغ آتش تاريكي خدايان دروغ را پس مي زند و خورشيد رنسانس بر چهرهِ زمين رنگ و بوي

كه بيگمان و به زودي زود طومار سلطنت جنايتكاران بر بساط ايران زمين را در هم خواهد كوبيد و فروغ آگاهي و آزادي از 
  خاوران خونين، زنجير از پاي پرومته هاي ايران زمين و سراسر منطقه خاورميانه بر خواهد چيد.

نيست. اين پرومته بايد و بايد هر شب و روز به شكار دانش بيشتر به پردازد. او يك  اما اين تازه اول راه است. توقف ممكن
شكارچي است. شكارچي آگاهي. پس (پرومته اي) مي شود كه عذاب الهي را به روزنه اي براي آگاهي بيشتر تبديل مي 

  .كند. او مي تواند كه عقاب را رام خود كند و از جگر خواريش بهره ها بر گيرد
انسان را پرومته اي يافته ام كه هنوز هم شوق رهايي در سايه علم و آگاهي را دنبال » آري من يك جالدم«رمان بلند  در 

مي كند. او مي داند كه تا انسان باقي است مبارزه با سياهيها و تاريكيها وظيفه اوست پس آگاهانه و خداي گونه عقاب 
: جگرِ (افكار، انديشه ها و يافته هاي) كهنه شده اش را از هم بدرد تا هر (تفكر و تجدد خواهي اش) را مامور مي كند كه

اش هر روز قوي تر و قوي تر » هركول«شامگاه افكار و انديشه و يافته هاي جديد تري را جايگزين كند. او مي داند كه 
  .خواهد شد و بدينسان است كه او خداي حاكم بر سرنوشتش مي شود

***  
 مردم كرونا و جنگ كثيف عليه

 مرجان
  » شوند به نام مبارزه با كرونا معادني عميق و سرشار كه در رگ و پوست و گوشت مردم، حفر مي«

نزديك به دو سال است كه مردم ما همزمان با 
ن كره زمين گرفتار بليه اي خوفناك اديگر ساكن

  شده است.به نام ويروس كرونا 
، شروع  از همان ابتدا قطار مبارزه با كرونا در ايران

  .كرد به برعكس حركت كردن
پرواز هواپيماها از چين را متوقف  يگفت اگر مي

مي زدند. حاكمان بي تفاوت خود را به كري  ،كنيد
اينجا هر  را شروع كردند و درقرنطينه  كشورها

شان بود عليه قرنطينه به كار  در توانكه آنچه 
بردند حتي جناب رييس جمهور فرمودند: ما اصال 

  !؟به نام قرنطينه نداريم چيزي
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چقدر در داروخانه ها به جستجوي ماسك و دستكش و وسايل  .مبارزه بعدي به نفع كرونا جمع كردن وسايل پيشگيري بود
  .از ذهن مان زدودني نيست »نيستماسك موجود «ضد عفوني گشتيم و خاطره تابلوي منحوس 

 »قرض«نت به هر خانواده ايراني يك ميليون تومان كمك معيشت وقتي حاكمان به قرنطينه تن دادند با هزار مسرانجام 
كم كم بعد از تجربه موفق كمبود ماسك و . كه شاهد چك هاي هزار دالري براي مردم ممالك كفر!! بوديم دادند در حالي

   .اد آوردهشان غنج رفت براي ثروتهاي ب مافياي دارو و چقدر دل؛ به راههاي جالب تري انديشيدند ،سودهاي بي حساب
ابتدا زشت ترين رفتار عليه مردم شروع شد و درست هنگامي كه همه منتظر آغاز واكيسناسيون در كشور بودند واردات 

  .ديگر از اين حيرت انگيز تر امكان نداشت، واكسن ممنوع شد
ند كه ما خودمان واكسن كرد، ادعا كرد به بهانه توليد داخلي در كشوري كه سنجاق و چوب بستني اش را از چين وارد مي

و مردم همچنان در حال جدال با مرگ بدون حمايت دولت تن به  اصال بازار جهان را تصرف خواهيم كرد ،كنيم توليد مي
  .سپردند خاك مي

ستاند تا انواع واكسنها را به بازار عرضه كند در حاليكه خط هاي توليد فرضي روي  مافيا هر روز ميلياردها تومان پول مي
شان فقط يك عدد  و آمار فوتيهاي كرونا براي دادند غذ هم كشيده نشده بود و همچنان شعار به مبتاليان تحويل ميكا

  بود.
  نگريست.به تقالي مردم وحشتزده با آرامش مي  و اكسن فايزر زدوو اما هر كه خودي بود 

هنوز با جان سوخته ملت و  كسن به باد دادميليون واكسن آسترازنكا را در پروژه هاي بي حاصل ساخت وا ٦٠٠مافيا پول 
  .كارها داشت

ميليون دالر داروي رمديسيور را خريداري كرد و با قيمتهاي ميليوني روانه بازار شد و براي گرمي بازار ، كمياب اش  ٧٦٠
  .گال كرونا برهاندفروخت تا بيمارش را از چن و هر خانواده اي كه اسير بيمارستانها شد بايد فرش زير پايش را مي. كردند

گشود راست و مستقيم در سرزمين ما به  متصديان امور هر روز بر وعده افزودند و هر كروناي جديدي كه پر و بال مي
  .زمين مينشست تا كاشف به عمل آمد كه مردم ما تبديل به موشهاي آزمايشگاهي كروناهاي مختلف شده اند

شروع كرد به جمع كردن ابتدايي ترين داروهاي كرونا حتي  ا مي كردپيدبلعيد عطشي افزون تر  مافيا كه هر چه مي
  . دانستند از ابتالي فرزند يا پدر و مادر بنالند يا از نبود دارو بر سر بكوبند بي پناه مردم كه نميكرد و  سرمهاي خوراكي

دند و در وصف هولناكي اين ابتدا در گوشه و كنار خبرش را پخش كر، مافيا بازي جديدي شروع كرده: شيوع قارچ سياه
اينكه دارويي وجود ندارد يا الاقل در آسيا موجود نيست و ما مجبور به قطع عضو گرفتار ، بيماري نو ظهور گفتند و گفتند

هزار تومان بوده اكنون  ٣٠٠هنوز دو روزي نگذشته كه نه تنها دارو موجود شد!! بلكه اعالم كردند قيمت قبلي بود. خواهيم 
  . ميليون رسيده استبه چهار 

و كالمي گفته يشود از خفت گدايي واكسن مجاني از اين كشور و آن كشور  واز رسوايي واكسن در ارمنستان بهتر است 
  .گرنه اين بي آبرويي قرن را نهايتي متصور نيست

عزيز مردم به پول است  با باال ترين آمار مرگ و مير، با حاكميت وحشت كرونا بين مردم، مافيا همچنان در پي تبديل جان
 .و ما تنها كشوري هستيم كه حاكمان آن عليه سرزمين و مردم تحت انقيادش جنگي كثيف پيشه كرده است

 
  

  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس
  در شبکه جهانی اينترنت

  و جهان  ايران تحليل مسائل روزو فراسوی خبر، نشريه نيرد خلق، اخبار 
nabard.com-www.iran  
khabar.com-www.jonge  
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (مرداد 
 فرنگيس بايقره

 
 حقوق معلمان چقدر اضافه شد؟

ر احكام فوق العاده ويژه معلمان بر اساس صدو ١٤٠٠مرداد  ١٨بر اساس آخرين اخبار فوق العاده ويژه فرهنگيان، دوشنبه 
 احكام جديد به اتمام رسيده است.

درصدي بر اساس رتبه و  ٢٧تا  ٢١در آخرين نامه رييس سازمان برنامه و بودجه، مجوز اعمال امتياز فوق العاده ويژه 
لعاده ويژه به تناسب رتبه هاي سنوات خدمت معلمان صادر شده بود. ميزان افزايش دريافتي معلمان ناشي از اعمال فوق ا

 هزار تومان و به شرح زير است: ٧٠٠تا  ٢٠٠فعلي از 
 هزار تومان ٧٠٠تا  ٦٠٠رتبه مقدماتي: بين 

 هزار تومان ٤٠٠حدود : ١رتبه 
 هزار تومان ٤٠٠تا  ٣٠٠بين : ٢رتبه 
 هزار تومان ٣٠٠حدود : ٣رتبه 
 هزار تومان ٣٠٠تا  ٢٠٠حدود : ٥و  ٤رتبه 

است، افزايش فوق العاده ويژه جديد فقط شامل طرح  شايان ذكر 
طبقه بندي مشاغل معلمان (كادر آموزشي مدارس) بوده و نيروهاي ستادي و اداري مناطق و همچنين نيروهاي خدماتي 

 مدارس مشمول اين افزايش نخواهند شد.
 

 فعال احكام معلمان تمام وقت لغو نشده 
ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره وضعيت طرح معلمان تمام ه مرداد، معاون برنام ٢٠روز چهارشنبه 

وقت گفت: هنوز پرونده باز است و در حال رايزني با ديوان عدالت اداري هستيم، فعال هيچ كدام از احكام معلمان تمام وقت 
درصد براي شان  ١٧,٥همان فوق العاده ويژه  اي برسد و ايم. رايزنيهاي ما ادامه دارد و اميد است به نتيجهرا لغو نكرده 

 ادامه يابد.
علي الهيار تركمن با اشاره به آخرين وضعيت اجراي قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريسي، خريد خدمتي، مربيان 

كامل شده پيش دبستاني و آموزشياران نهضت سوادآموزي اظهار كرد: پرونده تمام كساني كه قانون به ما تكليف كرده بود 
 است.

 اند و گروه سوم نيز آماده معرفي به دانشگاه فرهنگيان هستند.وي افزود: دو گروه به دانشگاه فرهنگيان معرفي شده
ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه براي استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي طبق معاون برنامه

نفر اعتراض داشتند كه به علت  ٦٠٠٠كرديم گفت: اين آزمون يك مرتبه برگزار شده بود و  قانون بايد آزمون برگزار مي
شرايط كرونا نتوانستند در آزمون شركت كنند كه با پيگيريهاي انجام شده مجوزي دريافت كرديم تا از تعداد باقي مانده 

 دوباره آزمون بگيريم.
درصد حدنصاب نمره  ٥٠رگزار و پرونده آزمون بسته شد. هركس قبول شود و الهيار ادامه داد: آزمون مذكور، ابتداي مرداد ب

 شود. را كسب كند براي گذراندن دوره به دانشگاه فرهنگيان معرفي مي
 

 زمان واريز حقوق مرداد ماه فرهنگيان
غ جديد فوق العاده مرداد انجام شد. در حقوق مرداد مبل ٣١و يكشنبه  ٣٠واريز حقوق مرداد ماه فرهنگيان طي روز شنبه 

 ويژه فرهنگيان واريز خواهد شد.
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، شاغالن رسمي و پيماني به صورت ١٤٠٠بر اساس اطالعيه واريز حقوق مرداد ماه فرهنگيان فرآيند پرداخت حقوق مرداد 
اعمال  نظام هماهنگ (پايا) انجام  شد. حقوق مرداد فرهنگيان با ويژگيهاي جديد ارسال شده است كه يكي از اين ويژگيها

فوق العاده ويژه براي تمامي معلمان به جز نيروهاي خدماتي، حق التدريس و پرسنل وظيفه است كه تاريخ اجراي آن از 
 خواهد بود.   ١٤٠٠اول فروردين 

 
 تجمع معلمان قرآن نهضت سواد آموزي

ي به مطالبات شان، مقابل مرداد، شماري از معلمان قرآن نهضت سواد آموزي، در اعتراض به عدم رسيدگ ٢٣روز شنبه 
 ساختمان مجلس، دست به تجمع اعتراضي زدند.

تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود و رفع تبعيضهاي موجود در “معلمان معترض ضمن سردادن شعارهايي، خواستار 
 شدند.” اين خصوص

 
 (منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: شايانيوز، ايسنا، راهبرد معاصر) 
 

*** 
  )١٤٠٠(مرداد  رورزان سالمتكا

  اميد برهاني
  

  ي و .... زال رضايعلحرفهاي خامنه اي، 
مساله اول و  كرونا«نمي دانست، اعالم كرد كه » چندان مهمي«مرداد، خامنه اي كه قبال كرونا را مساله  ٢٠روز چهارشنبه 

  ». هر شكل ممكن تأمين شودواكسن چه از راه واردات و چه با توليد داخلي بايد به «و  »كشور است يفور
ميليون نفر دو نوبت واكسن را دريافت  ٣/٣ميليون جمعيت ايران، تنها  ٨٣از بنا به گزارشهاي رسمي، تا نيمه ماه مرداد 

  اند.  كرده
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران در جمع خبرنگاران  يزال رضايعل

مورد كرونا در قم  نياول يوقت گوشه اي از حقابق را برمال كرد. او گفت؛
 ليقم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعط نهيمشاهده شد خواهان قرنط

 يرا براحت يماريب نيمرا مسخره كردند و گفتند ا هايشود، اما بعض
كرونا  يداروها نهيهز«به گفته اين كارگزار جكومت  .ميكني م ترلكن

واكسن ندادند چون  ديچند برابر واردات واكسن شده است اما اجازه خر
او در مورد شمار قربانيان كرونا گفت: » كردند گران است. يفكر م

  ».ميبهداشت پنهان كرد يرا از سازمان جهان ريمرگ و م يهاآمار«
و  يالمللنيب يواردات واكسن و بازگرداندن كمكها تيممنوع«به  يزال

 او. داشاره كر »ياز سازمان بهداشت جهان هايپنهان كردن آمار فوت
 يمشورت با آنها مدام از آنها م يآمدند ما به جا رانيبهداشت به ا يكارشناسان سازمان جهان يوقت«گفت:  نيهمچن
  كنند.  فيتعر رانيها از نظام سالمت ا در رسانه ميخواست

هزار نفر  ستيجان دو تابستان امسال مهيكرونا تا ن يريگ همه ؛ي اعالم كرد كهفارس يس يبي ب، مرداد ٢٠چهارشنبه  روز 
  . گرفته است رانيرا در ا
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» ماسك«و » گان«كشور با كمبود  يمارستانهاياز ب ياريبس ؛گفته رانيخانه پرستار ا ركليمقدم، دب يفيمحمدرضا شر
موجب شده در  زاتياو كمبود تجه شود. طبق گفته ينم دايپ N95ماسك  اصالً مارستانهايمواجه هستند و در عمده ب

باز هم  ونيناسيپرستاران با وجود واكس ليدل نينشود و به هم تيوجه رعا چيبه ه يبهداشت يپروتكلها مارستانهايب شتريب
كار  يخاطر فشار باالاز پرستاران به ياريبس يو روان يو مشكالت روح ياز افسردگ ني. او همچنشونديبه كرونا مبتال م
نفر از  ١٢٠گفته تاكنون  يپرستار يروين ديا اشاره به كمبود شدكشور ب يسازمان نظام پرستار سيرئ خبر داده است.

محاسبه  زيرا ن يمرتبط با پرستار يهاروياند و اگر ن مبارزه با كرونا جان خود را از دست داده ريدر مس يجامعه پرستار
ست كه كادر  يزيمتر از چك اريبس يدولت يآمار ها ي هيآمار درست مانند بق نيا . ميا راه خدمت داشته ديشه ١٤٠ ميكن

  .شان گفته اند پراكنده، از مرگ همكاران يدرمان در خبرها
آن بر  ريو تأث رانيدر ا ويروس كرونا  همه كيري يمرداد  نسبت به گستردگ ٢٨روز پنجشنبه  يسازمان بهداشت جهان

  كرد. يمردم ابراز نگران شتيمع تيو وضع يزندگ
 يدياعالم كرد كه ركورد جد ريهفته اخ يط كندي در اثر كرونا را اعالم م ريم و رگم يكه آمار رسم رانيبهداشت ا وزارت

  بر اثر ابتال به كرونا در كشور ثبت شده است. ريابتال و مرگ و م زانياز م
پر  يمراكز درمان ي: همه تختهامرداد گفت ٢٥در روز دوشنبه  اصفهان گفت يدانشگاه علوم پزشك سيرئ ز،يچنگ طاهره
و بعد  مارستانيب اطيدر ح ميمجبور يو به زود ميكنيم دايهندوستان پ هيشب يتيوضع م،يبه داد آن نرس«اگر  شده و

همه  يمرداد  نسبت به گستردگ ٢٨روز پنجشنبه  يسازمان بهداشت جهان ».ميكن يبستر ماريب ابانياز آن كنار خ
  كرد. يمردم ابراز نگران شتيمع تيو وضع يآن بر زندگ ريو تأث رانيدر ا ويروس كرونا  كيري
اعالم كرد كه ركورد  ريهفته اخ يط كندي در اثر كرونا را اعالم م ريم و مرگ يكه آمار رسم رانيبهداشت ا وزارت

  بر اثر ابتال به كرونا در كشور ثبت شده است. ريابتال و مرگ و م زانياز م يديجد
  

 خستگي كادر درمان در پيك پنجم
دانشگاه علوم پزشكي تهران در پي موج  دفتر امور داوطلبان

از داوطلبان رشته هاي علوم  در روز آدينه اول مرداد پنجم كرونا
رساني در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي  پزشكي براي ياري
 تهران دعوت كرد.

دكتر خورشيد وسكويي عضو هيات رئيسه و مشاور رئيس 
رار گرفتن در پيك دانشگاه در امور بانوان گفت: با توجه به ق

پنجم كرونا، كادر درمان خسته هستند. به همين دليل از همه 
داوطلبان از جمله پزشك، پرستار، كارشناس بيهوشي، كارشناس اتاق عمل و كمك پرستار دعوت مي شود تا به ياري 

عاليت داوطلبانه در وي خاطرنشان كرد: همچنين دانشجويان رشته هاي يادشده كه تمايل به ف هموطنان خود بشتابند.
  شرايط فعلي را دارند نيز مي توانند اعالم آمادگي كنند

  
 مشكل كمبود نيروي پرستاري از شروع بحران كرونا

: پيك پنجم كرونا به علت عدم رعايت مرداد گفت ٤روز دوشنبه عالي سازمان نظام پرستاري  محمد رضا ناصح عضو شوراي
خصوص استان سيستان و بلوچستان كه هم مرز با كشور پاكستان ه از استانها بپروتكلهاي بهداشتي شروع شده و برخي 

عدم  ، در شرايط بحراني قرار دارد. باتوجه به خستگي پرستاران در پيك قبلي و وجود شيفتهاي طوالني مدت،است
شده اند. از وزارت ...، اين عزيزان در آستانه پيك جديد كرونا با افزايش مجدد فعاليتها به شدت فرسوده  مرخصي و

 بهداشت در خواست داريم توجه ويژه اي در اين پيك نفس گير به بيمارستانها و كادر درمان داشته باشد.
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ناصح گفت: كمبود نيروي پرستاري از شروع بحران كرونا مطرح بوده است؛ در آغاز پيك پنجم كرونا موضوع كمبود نيروي 
در بعضي از استانها مخصوصا در استان سيستان و بلوچستان نياز است هرچه  پرستاري  را پر رنگ تر كرده است. همچنين

 سريع تر براي بهبود خدمات و جلوگيري از خستگي پرستاران جذب نيروي پرستاري انجام شود.
  

 كرونا برابردست خالي كادر درمان در 
جواب نمانده است. تاكنون، جمعيت وطلب، بياز ابتداي پاندمي كرونا تاكنون، فراخوانهاي متعدد براي جذب كادر درمان دا

اند. نيروهاي داوطلب از  قابل توجهي از كادر درمان براي كار داوطلبانه در مراكز درمان بيماران كرونا اعالم همكاري كرده
 اند. ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون همواره در كنار كادر درمان بوده

بهياران و ساير كادر درمان در شهرهاي مختلف نيز داوطلبانه به ميدان ، پزشكان ان،همچنين گروه قابل توجهي از  پرستار
لم به اينكه ممكن است به كرونا مبتال شوند و در شرايطي كه هيچ اند تا بحران كرونا را مهار كنند. آنها با عِ خدمت آمده

اجباري براي درمان بيماران كرونا ندارند، اما خدمت در شرايط 
را در اولويت باالتري نسبت به حفظ سالمت خود قرار بحراني 

 اند. داده
اين روزها نفسهاي كادر درمان به شماره افتاده و جامعه پزشكي 

اي روبرو است. در خيلي از مراكز درماني  سابقه با فشار كاري بي
كنند، كمبود نيرو به  كه به بيماران مبتال به كرونا خدمت مي

و گاهي يك نفر همزمان به جاي چندين شكل جدي وجود دارد 
 كند. نيرو به بيماران مبتال به كرونا رسيدگي مي

نمايندگان جامعه پزشكي بر اين باورند كه اگر فكر اساسي براي 
رفع كمبود نيروي انساني در حوزه درمان نشود و فقط روي داوطلبان درمانگر، حساب باز كنيم، افزايش خستگي و 

 ن، دور از انتظار نخواهد بود.فرسودگي كادر درما
كه جذب  كردتاكيد اسفند  ٦در روز چهارشنبه نويد ناصري، استاد دانشگاه و عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي شيراز 

 درمانگران داوطلب در مراكز درماني، اقدامي بسيار خوب در راستاي مهار بيماري كرونا است، اما اين اقدام به تنهايي نمي
اند و جمع قابل توجهي از  كادر درماني فرسوده شده«دهد: او توضيح مي فشار كاري را از دوش كادر درمان بردارد.تواند 

  اند. گروه ديگري از فداكاران جامعه پزشكي نيز بر اثر كرونا فوت شدند.  آنها نيز به ويروس كرونا مبتال شده
يروهاي داوطلب در عرصه درمان بيماران كرونا، اتفاق مثبتي است گويند اگرچه حضور نبرخي از فعاالن جامعه پزشكي مي

كه بايد آن را به فال نيك گرفت، اما در عين حال بايد فكر اساسي براي جبران كمبود نيرو شود. به اعتقاد آنها براي جبران 
مهيداتي انديشيده شود تا كمبود درمانگر در حوزه كرونا نبايد فقط روي نيروهاي داوطلب، حساب باز كرد، بلكه بايد ت

تر بتوانند بعد از مدتها خستگي و نيروهاي تازه نفس به شكل فوري به سيستم درماني جذب شوند تا نيروهاي قديمي
 فرسودگي، تجديد قوا كنند.

 
  تفاوت نيروي شركتي و رسمي در گروه پرستاري آسيب 

 انپرستار ب زننده است، در حال حاضر بخش عظيمي ازتفاوت بين نيروهاي شركتي و رسمي در گروه پرستاري بسيار آسي
دهند كه با نبود عدالت در پرداختيها موجب رنجش و كاهش انگيزه اين عزيزان  بيمارستان را نيرويهاي شركتي تشكيل مي

  شده است.
و عدم گفت: تجمعات انتخاباتي مرداد  ٦، روز چهارشنبه شورايعالي سازمان نظام پرستاري عادل علي نشان عضو

. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم با آغاز فصل استواكسيناسون عمومي براي آحاد مردم علت شروع پيك پنجم كرونا 
  پاييز و سرد شدن هوا، اوج گيري كرونا و بروز پيكهاي بعدي شدت مي يابد.
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البات پرستاران كه سالهاي طوالني علي نشان بيان كرد: با تالشهاي مسئوالن سازمان نظام پرستاري برخي از مطعادل 
كه به مرحله تصويب  استفراموش شده بود محقق شد، اهم اين مطالبات اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 

  شوراي عالي بيمه رسيده است، اميدواريم هرچه سريع تر اين قانون اجرايي شود.
  

 مات پرستاري نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري خد آيينتصويب و ابالغ 
 به رياست روحاني ، تشكيل جلسه داد و تصميماتي را اتخاذ كرد.مرداد  ٦هيات وزيران در جلسه صبح روز چهارشنبه 

مورد از مصوبات شوراي  ٧تصميم گيري درخصوص تعدادي از مصوبات شوراي عالي بيمه سالمت دولت در اين جلسه، 
مصوبات مذكور شامل آيين نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري خدمات  عالي بيمه سالمت را بررسي و به تصويب رساند.

پرستاري و تعديل كارانه هاي پرستاري، پوشش بيمه اي تعرفه خدمات بانك شير مادر، حذف فرانشيز خدمات تشخيص 
ارمند هنگام سرطانهاي روده بزرگ، پستان و دهانه رحم، پرداخت مشوق براي آماده سازي و ثبت گزارشهاي ساخت زود

پاتولوژي سرطان، تعرفه خدمات مشاوره و روانشناسي، پوشش بيمه اي تعرفه تشويقي نسخ الكترونيك و بازنگري تعرفه 
  ارايه خدمات درماني در منزل هستند.
، آئين نامه اجرايي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و مرداد ١٠روز يكشنبه  پايگاه اطالع رساني دفتر هيات دولت

  هاي پرستاري با امضاي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد. كارانهتعديل 
  

 موج پنجم كرونا در آذربايجان غربي با كمبود پرستار همراه شد
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي با اشاره به آغاز موج پنجم كرونا در استان گفت: 

سيار سريع در حال انتشار است و ويروس دلتا در بين بيماري كرونا ب
مبتاليان غالب است. اكنون تختهاي بيمارستاني در استان در حال پر 

 شدن است و كمبود پرستار هم در بيمارستانها وجود دارد.
مرداد  ١٦در روز شنبه جلسه اورژانسي قرارگاه دانشگاهي مبارزه با كرونا 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  با حضور رئيس دانشگاه علوم
آذربايجان غربي، اعضاي قرارگاه كرونا در خصوص وضعيت قرمز استان 

صدي به بيماران كرونا  در آذربايجان غربي و طرق ارائه خدمات صد
   برگزار شد.

دكتر جواد آقازاده در خصوص افزايش بيماران كرونا در استان گفت: 
برابر شده است و بيماران كروناي بستري شده در بيمارستانها  ٣تا  ٢,٥ساعته  ١٦به مراكز  بيماران كرونا مراجعه كننده

 افزايش يافته است.
آقازاده تاكيد كرد: در صورت عدم رعايت پروتكلها و تعطيل نكردن مراكز پر ازدحام به زودي با مشكل تخت در 

 بيمارستانهاي استان مواجه خواهيم شد.
  

 در درمانيحركتهاي اعتراضي كا
  

 تجمع كاركنان بيمارستان امام كرج
مرداد ، شماري از كاركنان بيمارستان خميني، مقابل ساختمانش سازمان همياري شهرداريهاي البرز واقع  ٤روز دوشنبه 

 .در كرج تجمع كردند
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 .گرفته استتجمع اين كاركنان در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي و وضعيت نامناسب اين بيمارستان صورت 
اندازي راه معترضان در اين تجمع خواستار پرداخت حقوق و مطالبات كارگران شاغل و بازنشسته خود شدند. همچنين

هاي كاركنان اين بيمارستان در  كامل بيمارستان و عدم اجاره بخش قلب بيمارستان به بخش خصوصي از ديگر خواسته
ه به صدور حكم قطعي ابطال واگذاري بيمارستان خميني كرج گفت: خواهان يكي از معترضان؛ با اشار .تجمع امروز بود

تعيين تكليف وضعيت مالكيت بيمارستان هستيم كه مشخص نيست در آينده به چه نهادي يا اشخاصي قرار است واگذار 
  .شود

  
   داروسازان استان فارستجمع اعتراضي دوباره 

اجتماع كردند و باسردادن  رازيش يدر دانشگاه علوم پزشك ازان استان فارسداروس مرداد، براي باري ديگر ٦روز چهارشنبه 
  نشان دادند. ٢٠ماده  ونيسيكم ليداروخانه و تشك سيتاس نامه نييبه آشعارهايي اعتراض شان 

  
   اسوجيو  مشهد، آباد،، كرمانشاه، خرمهمدان، كرمان راز،يتجمع پزشكان در تهران، ش

شماري از پزشكان در اعتراض به شرايط طاقت فرساي كاري و فقدان امنيت شغلي دريك  مرداد، ١٠صبح روز يكشنبه 
اقدام مشترك در تهران، شيراز، همدان، كرمان، ياسوج، كرمانشاه، خرم آباد و مشهد دست به تجمع زدند. اين تجمع در 

هداشتي و درماني استان برگزار شد. تهران در مقابل مجلس و در ساير شهرها مقابل شعب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب
اسارت «پزشكان معترض پالكاردهايي با خود حمل مي كردند كه اعتراض آنها را نسبت به وضعيت غير انساني پزشكان و 

  منعكس مي كرد. » تحت مافياي پزشكي
  

 تجمع دانشجويان پزشكي كرمانشاه
، در كرمانشاه براي دومين روز متوالي، مقابل دانشگاه مرداد، گروهي از دانشجويان پزشكي (اينترن) ١٧روز يكشنبه 

دانشجويان حاضر در اين تجمع با در دست داشتن بنرهايي از جمله  .علوم پزشكي كرمانشاه دست به تجمع زدند
اينترن نيروي آموزشي است يا درماني؟ جايگاه خود را “و ” داري نويننه به برده“، ”پذيردميرد، ذلت نميدانشجو مي“

  .معيشتي خود اعتراض كردند ، به شرايط شغلي، آموزشي و”پس خواهيم گرفت
  

 ها در همدانتجمع اعتراضي اينترنها و استاژر
مرداد كارورزان و كاراموزان و دانشجويان علوم پزشكي همدان براي پيگيري مطالبات خود دست به ٢١روز پنجشنبه 

 نه به برده /پذيردميرد ذلت نمي نوشته بودند بودند: دانشجو مي آنها روي پالكاردهاي بزرگي تجمع اعتراضي زدند.
 اينترن كدام است؟ /نيروي كار حقوق و بيمه دارد! /رود!نيروي آموزشي بخش اضافه نمي /داري نوين

 
  پرستاران بيمارستان خميني  تجمع

ستاري و اضافه كاري اجباري در محوطه پرستاران بيمارستان خميني در اعتراض به كمبود پرسنل پرمرداد،  ٣٠روز شنبه 
دبيركل خانه پرستار درباره جزئيات اعتراض صنفي پرستاران گفت:  ،محمد شريفي مقدم اين بيمارستان تجمع كردند.

سال پيش است با كمبود پرسنل پرستاري  ٥٠اش كه مربوط به  بيمارستان خميني به دليل قديمي بودن چارت كاري
 ٢با اشاره به اينكه با توسعه بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي نياز بيماران به مراقبتهاي پرستاري وي   مواجه  شده است.

برابر شده است، افزود: از همين رو كمبود پرسنل در بيمارستان خميني به علت دارا بودن بخشهاي تخصصي و غير  ٣تا 
   تر است.تخصصي نسبت به مراكز درماني ديگر حاد

 
  )انتخاب، ايسنا، فارس، نيشفا آنال، هرانا، اتحاد، رناياايلنا، مجموعه:  نيا نياده در تدومنابع مورد استف( 
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 )١٤٠٠ مرداددانشگاه در ماهي كه گذشت (

 نژاد يعالم كامران
  درصد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد پزشكي غايب بودند ٣٦
نام كرده  هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد پزشكي ثبت ٧٢
 .درصد غايب بودند ٣٦ند كه پس از برگزار آزمون مشخص شد بود

در  ١٤٠٠هاي گروه پزشكي سال  آزمون كارشناسي ارشد رشته
هزار و  ٧٢و اول مرداد برگزار شد. در اين آزمون  تير ٣١روزهاي 

نفر در جلسه  ٤٩٩هزار و  ٢٦نام كرده بودند كه نفر ثبت ٨١٦
 آزمون حاضر نشدند.

داوطلب مبتال به  ٤٥٣اظهاري تكميل شده اي خود همرطبق فُ
كرونا در ميان داوطلبان آزمون حضور داشتند كه براي حفظ 

  هاي جداگانه حاضر شدند. سالمتي ساير داوطلبان، در حوزه
  

 دانشجويان سوريه در دانشگاه مذاهب اسالمي پذيرش مي شوند
مي با حضور در سفارت سوريه با شفيق ديوب سفير مرداد، سيد محمد حسيني رئيس دانشگاه مذاهب اسال ٣روز يكشنبه 

  كرد.جديد اين كشور در ايران ديدار 
رئيس دانشگاه مذاهب اسالمي با اعالم آمادگي براي پذيرش دانشجويان سوري در دانشگاه مذاهب اسالمي در تمامي 

  يت محور مقاومت تأكيد كرد.مقاطع تحصيلي بر گسترش روابط علمي، فرهنگي و دانشگاهي بين دو كشور و همچنين تقو
شفيق ديوب سفير سوريه در اين نشست ضمن حائز اهميت دانستن همكاريهاي علمي گفت: روابط استراتژيك ايران و 

  هاي اقتصادي، علمي و سالمتي در حد انتظار نيست.سوريه خوب است، اما اين روابط در حوزه
  

  تعطيالتتاكيد شوراي صنفي دانشجويي برضرورت توزيع غذا در 
اي ههمرداد، شوراهاي صنفي دانشگا ٤روز دوشنبه 

اي به معاون فرهنگي و  علوم پزشكي با ارسال نامه
دانشجويي وزارت بهداشت، خواستار توزيع غذا در 
روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي بين دانشجويان 

 .خوابگاهي شدند
در نامه اعضاي شوراهاي صنفي دانشگاههاي علوم 

با توجه به ادامه شرايط ويژه «ت: پزشكي آمده اس
حاصل از شيوع كرونا در سطح كشور و به دنبال 
ابالغ آييننامه جديد تغذيه كه در آن مشابه با 
آييننامه پيشين، ارائه غذا در روز جمعه و تعطيالت 

  .رسمي منع شده است، ذكر برخي نكات قابل تامل است
ئه و طبخ غذا در روز جمعه موجب تمايل مراجعه دانشجويان به سمت از جمله اينكه در شرايط بحراني كشور، عدم ارا

خريد از مراكز مختلف شهري و در نتيجه افزايش خطر انتقال و چرخش بيماري در خوابگاههاي دانشجويي خواهد بود و 
  .لذا اين موضوع حداقل در دوره كرونا بر خالف سياستهاي حوزه سالمت وزارت بهداشت است
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  شان مراقبت كنندداوطلبان خود
 هزار نفر برگزار ٦٣٤در حالي كه بسياري از شهرهاي كشور در وضعيت قرمز قرار دارند، آزمون كارشناسي ارشد با حضور 

  .شد
شد. اولين نوبت اين آزمون پرجمعيت برگزار  مرداد ٦روز چهارشنبه 

نفر  ٣٥٦به  مرداد ٥فوتيهاي روز  رسمي اين در حالي است كه آمار
گذشته به ويروس كرونا ساعت  ٢٤در نفر هزار  ٣٤و بيش از  رسيد

 مبتال شدند.
اكنون تست  بهار رضوي يكي از داوطلبان آزمون ارشد كه هم

كه مهلت تكميل  داند كه بايد چه كند چرا كرونايش مثبت شده نمي
توانند به اين  اظهاري به پايان رسيده و ديگر داوطلبان نمي فرم خود

  داشته باشند.فرم دسترسي 
 از با اين وضعيت اگر آزمون برگزار شود، حتماً استرس آزمون بيش«گويد: مريم احمدي داوطلب ديگر آزمون ارشد مي

كه حضور صدها نفر در فضاي سرپوشيده و بدون تهويه مناسب براي چند ساعت حتي با وجود  پيش خواهد بود چرا
  »آميز است.هاستفاده از ماسك و فاصله بين صندليها مخاطر

شهر در وضع  ١١٧شهر كشور در وضع قرمز،  ٢٣٢حاضر  مرداد ٦تا روز كرونا در ايران، رسمي بر اساس آخرين آمار 
 شهر در وضع زرد قرار دارند.  ٩٩نارنجي و 

سازمان سنجش فعالً موظف بوده كه «گويد: در همين رابطه فاطمه زرين آميزي سخنگوي سازمان سنجش كشور مي
  »كه تا اين لحظه تصميمي براي لغو اين آزمون اتخاذ نشده است. كارشناسي ارشد را برگزار كند، چراآزمون 

شهر كشور  ٨٤هاي بهداشتي در با رعايت پروتكل ٩٩ماه نيز آزمون وكالت  تير ٢٥همچنين «د: كرزرين آميزي تصريح 
  »برگزار شد.

  
  هزار ميليارد توماني موسسات كنكور  ١٥درآمد 
سليمي، عضو هيات رئيسه  عليرضا

 ٧مجلس شوراي اسالمي روز پنجشنبه 
مرداد در رابطه با اقدامات كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس در دوره دهم 
گفت: مافياي كنكور به دليل گردش 
مالي واقعاً نجومي و غيرقابل باوري كه 
امروز در اين حوزه دارد، تمايل به حذف 

درآمد كنكور ندارد، باالخره صحبت از 
هزار ميليارد تومان  ١٥تا  ١٠حداقل 

كنكور تأكيد فراواني داشت و حتي وي در ادامه اضافه كرد: مجلس در دوره دهم بر حذف  .است، كه مؤسسات كنكور دارند
اين موضوع در كميسيون بحث و تبديل به قانون شد. در مورد حذف كنكور جلسات متعددي با وزراي علوم، آموزش و 

خواهيم تا قانون حذف كنكور را اجرا كنيم  زار كرديم. در اين جلسات آقايان ابتدا گفتند يك سال فرصت ميپرورش برگ
اما بعد گفتند نه، يك سال كم است و اين مدت را يك مقدار افزايش دادند، آنها حتي گفتند ما آمادگي داريم زيرساختها 

 رسد بحثي به نام تعارض منافع وجود دارد.  ذف كنكور به نظر ميوي ادامه داد: نكته دوم اينكه در مورد ح فراهم شود.
نكته سوم اين است كه مافياي كنكور به دليل گردش مالي واقعاً نجومي و غيرقابل باوري كه امروز در اين حوزه دارد، 

  تمايل به حذف كنكور ندارد، باالخره صحبت از درآمد هزاران هزار ميلياردي است. 
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 ان از اعتراضات كارگري در ايرانحمايت دانشجوي

تن از دانشجويان سراسر  ٨٠٠به امضاي بيش از  هكاي  مرداد در بيانيه ٨شوراي صنفي دانشجويان ايران شامگاه جمعه 
 سازي و به حراج گذاشتن منابع و نيروي كار مردمان اين سرزمين ضربات جبران نفوذ خصوصي«كشور رسيد، اعالم كرد: 

 ».خشهاي گوناگون جامعه و به كارگران زده و حيات جمعي را به خطر انداخته استناپذيري به ب
مناسبات ضد اجتماعي موجود و سازوكارهاي ناعادالنه، اعتراض بخش وسيعي از جامعه «در اين بيانيه همچنين آمده است: 

دانشجويان در اين .»عام شده است گي طبقهه بهر دنبال داشته و تجميع منافع در دست گروههاي خاص منجر به بيرا به 
مهار هولناك خصوصي سازيها و پيمانكاريها، حق داشتن تشكل مستقل صنفي، افزايش دستمزدها مطابق «بيانيه خواستار 

 .شدند» با واقعيت زندگي، پرداخت معوقات مزدي و پرداخت به موقع دستمزد كارگران
دي عادالنه آن، محكوم كردن اخراج كارگران و درخواست بازگشت به بهبود شرايط كار از جمله زمانمن«آنها همچنين بر 

 .تاكيد كردند» كار كارگران اخراج شده
محكوم كردن برخورد قضايي با كارگران معترض، ايجاد امنيت شغلي و حذف قراردادهاي موقت و ظالمانه، «دانشجويان 

هاي برحق، ضروري و انكار ناشدني براي  را خواسته» هيبرخورداري از حق همگاني مسكن، امكانات آموزشي، درماني و رفا
 .كارگران به شمار آوردند

  
 اندازه كل اروپا واحد دانشگاهي دارد به ايران

مرداد  ١٠محمد زاهدي اصل استاد دانشگاه ، روز يكشنبه 
 در حالي مدرك«گرايي در كشور گفت:  درباره معضل مدرك

هنوز نظام آموزش عالي  گرايي در كشور ما ريشه دوانده كه
آموزي و كارآفريني در حين  كشور راهكاري براي مهارت

  »تحصيل دانشجو لحاظ نكرده است.
كارفرما هم براي كارمند، دوره كارآموزي يا «وي افزود: 

 كند تا بتوان در ارتقاي آموزش و مهارت كارورزي ايجاد نمي
  »رد.كردهِ جامعه كاري از پيش ب آموزي افرادِ تحصيل

اندازه كل اروپا واحد كشور ما به«زاهدي اصل تأكيد كرد: 
اند. دانشگاههايي با عناوين پيام نور،  سازي تبديل شده هاي مدرك دانشگاهي دارد. تمامي واحدهاي دانشگاهي به كارخانه

  »يط در اين مراكز.اندازي شده است، اما دريغ از فعاليت يك نفر هيات علمي واجد شرا علمي كاربردي و ... راه
 ميليون دانشجو در كشور و واحدهاي دانشگاهي متعدد افتخار مي ٥از يك سو به تحصيل «به گفته اين استاد دانشگاه؛ 

كنيم. از سوي ديگر بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اين حجم انبوه توليد دانشجو با كداميك از نيازهاي جامعه هماهنگ 
  »است؟

شان ت التحصيالن دانشگاهي شاغل نيستند يا اشتغال آنها به تحصيال درصد فارغ ٧٠«تصريح كرد: اين استاد دانشگاه 
  »مرتبط نيست.

  
 اي در اولويت آخر واكسيناسيون دانشجويان دانشگاه فني و حرفه

ناسيون در باره نحوه واكسي مرداد  ١٧روز يكشنبه  اي رضا مهدي معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه فني و حرفه
كه دانشجويان دكتري براي واكسيناسيون تابع وزارت علوم و بهداشت هستيم، توافق بر اين است «دانشجويان گفت: 

 واكسينه شوند و بعد از آن به ترتيب دانشجويان كارشناسي ارشد، كارشناسي و در آخر نوبت به دانشجويان كارداني مي
 »رسد.
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اي در رديف آخر  ني و حرفهدانشجويان دانشگاه ف« وي ادامه داد: 
 بندي دريافت واكسن هستند البته طي يك ماه گذشته در نامه اولويت

اي به وزير پيگير اين موضوع شديم اما هنوز نتيجه مثبتي دريافت 
  »نشده است.

اي براي گذراندن دانشجويان دانشگاه فني و حرفه«وي اظهار كرد:
بندي  ارند و اكنون با اولويتدروس خود نياز به كارگاه و آزمايشگاه د

كه آموزش آنها با  گرفته نگران اين دانشجويان هستيم چرا صورت
  »شود.مشكل مواجه مي

  
  تجمع دانشجويان پزشكي كرمانشاه

مرداد، گروهي از دانشجويان پزشكي (اينترن)، در كرمانشاه براي دومين روز متوالي، در اعتراض به شرايط  ١٧روز يكشنبه 
معيشتي خود مقابل دانشگاه علوم پزشكي  كاري و

  كرمانشاه دست به تجمع اعتراضي زدند. 
دانشجويان حاضر در اين تجمع با در دست داشتن بنرهايي 

 نه به برده“، ”پذيرد ميرد، ذلت نمي دانشجو مي“از جمله 
اينترن نيروي آموزشي است يا درماني؟ “و ” داري نوين

، به شرايط شغلي، ”تجايگاه خود را پس خواهيم گرف
 .معيشتي خود اعتراض كردند آموزشي و

 
  شوند دانشجويان فعال واكسينه نمي

مرداد، دكتر سيمين خياط زاده مدير گروه پيشگيري از  ٢٣روز شنبه 
 يك در واكسن نبود: گفت  بيماريهاي واگير دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 نيست، استاني سئوالنم و استان مشكل وجه هيچ به استان يك يا و شهر
  .له تاخير در توزيع واكسن از سوي تهران استمسا بلكه

وي با اشاره به بخشنامه دكتر عليرضا رئيسي، معاون وزير بهداشت كشور 
ها تا زمان اعالم همبني بر عدم اقدام به واكسيناسيون دانشجويان دانشگا

ههاي رسمي، اظهار كرد: ما اكنون در حال تكميل واكسيناسيون گرو
اي براي دانشجويان اختصاص نيافته است،  شغلي حساس و گروههاي سني جديد هستيم و هنوز سهميه

  .ري، هيچ اقدامي در راستاي واكسيناسيون دانشجويان انجام دهندسراس اعالم زمان تا نبايد فعال دانشگاهها بنابراين
  

  يابد ظرفيت پذيرش دانشجو كاهش مي
زشي وزير علوم، تحقيقات و علي خاكي صديق معاون آمو

مرداد درباره سياست جديد وزارت علوم و  ٢٣فناوري روز شنبه 
دانشگاهها در ساماندهي ظرفيتهاي پذيرش، گفت: در گذشته 

طبق مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، در كنار ارايه مجوز 
رشته و مقطع تحصيلي، امكان جذب تعدادي دانشجو هم به 

 .آمدوجود مي
مجوز رشته دريافت كند،  ١٠توانست در سال شگاهي مياگر دان
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شد. همچنين در مدل ظرفيت پذيرش به شيوه گذشته، تعداد اعضاي هيأت  نفر ظرفيت پذيرش ايجاد مي ٦٠٠حدود 
 .علمي در دانشگاهها يا امكانات دانشگاه براي راه اندازي رشته و مقطع، مطرح نبود

در شوراي گسترش آموزش عالي مطرح شد. در  ٩٨پيشنهاد اصالح اين روش سال معاون آموزشي وزير علوم تصريح كرد: 
شود بايد تابعي از اعضاي هيأت علمي و مرتبه  روش جديد ظرفيت دادن به دانشگاهها، وقتي ظرفيتي به دانشگاه داده مي

 .علمي آنها باشد
هاي غيردولتي است، چون مباحث وي گفت: مشكل اصلي پياده كردن اين شيوه پذيرش دانشجو در بخش دانشگاه

اقتصادي در اين دانشگاهها اولويت دارد. وقتي با كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو مواجه شوند، ابتدا به مالحظات اقتصادي 
 .كنندنگاه مي

  
  ١٤٠٠مرداد  ٢٩

  اعتراض به پذيرش انتقاليها از خارج
شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي در نامه اي 

سبت به دور زدن قانون و كنكور از به رئيس مجلس ن
سوي برخي از دانشجويان انتقالي از خارج براي 
تحصيل در سه رشته مهم گروه پزشكي هشدار داده 

 .و اعتراض كردند
در بخشي از نامه اي كه از سوي دبيران شوراهاي 
صنفي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور 
 خطاب به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس نوشته

در سالهاي اخير صدور اجازه «اند، تاكيد كرده اند: 
ورود دانشجويان انتقالي خارج از كشور به 

دانشگاههاي سراسر كشور به داليلي واهي همانند افزايش قيمت ارز موجب بروز مشكالت جدي براي دانشجويان 
  دانشگاههاي علوم پزشكي در كشور شده است.

هاي رفاهي همانند خوابگاه و فضاي آموزشي همانند كالسهاي وم پزشكي در حوزدر حال حاضر امكانات دانشگاههاي عل
درسي و فضاي آموزشي باليني بيمارستانها و كلينيكها پاسخگوي نياز دانشجويان نيست و اين موضوع به شدت كيفيت 

  آموزش باليني را در تمام رشته ها تحت تاثير قرار داده است.
ته هاي علوم پزشكي به ويژه در سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي بدون توجه به افزايش هرچه بيشتر ظرفيت رش

 ».نياز واقعي كشور و امكانات دانشگاهها جهت تربيت دانشجو موجب تهديد آشكار سالمت مردم ايران زمين مي شود
 
برنا، ، اتحاديه آزاد كارگران ايرانويان ايران، ، خبرنامه دانشجمهر، العربيه ،: آنا منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه( 

 ايسنا، دانشجو)
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  
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  )١٤٠٠مرداد (رويدادهاي هنري 
  فتح اهللا كيائيها

  

  كرونا و جامعه هنري:

  واكسنهاي استاندارد و مورد تائيد سازماني جهاني بهداشت حق مردم ايران است
علمي ورود واكسنهاي  كينه ورزانه و بدون هيچ پايهِرهبر ام القرا طي سخناني جنون آميز و  ١٣٩٩ُماه سال  در دي

دست موسساتي كامال ه آمريكايي و اروپايي را ممنوع اعالم كرد و در تالشي احمقانه حمايت از توليد واكس داخلي آن هم ب
دست رفتن مورد تائيد قرار داد. انديشه اي نا بخردانه و البته سود جويانه كه موجب از را غير علمي و پزشكي داخلي 

بسياري از سرمايه هاي ارزي كشور شد و حاصلش حضور واكسنهاي تقلبي چيني و غير استاندار و در بسياري از موارد آب 
  مقطر شد. 

طور تصاعدي ه آمار روزانه مرگ و مير ناشي از كرونا و مبتاليان جديد ب ،به موجب اين تصميم ضد بشري رهبر جنايتكاران
  .باالگرفت

 طور روزانه شاهد از دست رفتن دردناك عزيزانه تصميم دغلكارانه و رياكارانه، مردم محروم و ستمزده ايران ب در پيآمد اين
انبوه جنازه ها را مي ديدند كه عازم خوابگاه ابدي خود مي شدند. اين  صفو در خيابانهاي منتهي به گورستانها ه شان شد

ديك به يقين ايشان و ارازل و اوباش بارگاه شيطاني اش از همان ابتدا و شايعات نزبسيار خبرها  بنا بردر حالي است كه 
مريكا را براي استفاده خود و اعضاي فاميل خود در انحصار به خصوص آواكسنهاي مرغوب و اهدا شده از طرف غرب و 

برادران قاچاقچي و گرفته و سهم مردم درد مند ايران واكسنهاي تقلبي چيني و در بسياري موارد آب مقطر بود كه توسط 
در روزهاي اخير  متاسفانهصورت غير رسمي و با قيمتهايي گزاف در بازار سياه فروخته مي شد. ه نهم بآجنايتكارش و 

احتماال ، (هفتاد درصد از بيماراني كه دوز دوم واكسنهاي بركت بر اساس آن؛ كه هستيمشاهد اخبار دردآلود و غم انگيزي 
ني رهبر قاتل و سينه چاكان اختالسگرش) را تزريق كرده اند، پس از چند روز جان خود را از پر ناشد بركت براي كيسهِ 

  دست داده اند.

ين روزهاي سياه محرم بيشتر ا مردمي كه در. عام عمدي و دستجمعي مردم ايران دارد دردناك حكايت از قتل اخباراين 
  ها.آخوندگويي غعزادار خانواده و فاميل خود هستند تا سينه زني براي درو
كشور و ابراز اندوه و همدلي با خانواده هاي قربانيان تصميم ضد  در اين كوتاه ضمن همدردي با مردم محروم و ماتمزدهِ 

، به واكنشهاي بعضي از مجامع هنري عليه اين قتلعام تاريخي كه كوره هاي آدم سوزي را تداعي مي كند، خامنه اي بشري
   :مي پردازيم

تدبيري بي«اي به يكي از اين نهادهاي سينمايي است كه با صدور بيانيهارگردانان سينماي مستند انجمن صنفي ك

 .در مواجهه به شيوع كرونا و كشته شدن مردم اعتراض كرده است» دروغگويي وزارت بهداشت«و » مسئوالن ارشد

مستند منتشر شده است، به اسامي تعدادي مرداد در سايت انجمن صنفي كارگردانان سينماي  ٢٢كه روز جمعه  اين بيانيه
خش، خسرو بَم اند، از جمله منوچهر طياب، كيومرث در كند كه قرباني ويروس كرونا شدهاز مستندسازان ايراني اشاره مي

 .سينايي، اكبر عالمي، هوشنگ ميرزائي و محمد معتمدكيان

 گشتيم. اين روزگار سياه و اتفاقات ناگوار به يقين نتيجه بيبسياري از ما تا لب مرگ رفتيم و بر« در اين بيانيه آمده است:
درحالي كه با دلسوزي و مديريت هوشمندانه و . هاي دروغين وزارت بهداشت بوده است تدبيري مديران ارشد كشور و وعده
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هستيم، راحتي از اين فجايع تلخ كه هر روز شاهدش  شد به درست، همچون بسياري از كشورهاي ديگر جهان، مي
 »..پيشگيري كرد

هاي مطبوعاتي متعدد جهت  هاي متعدد و مصاحبه ن وزارت بهداشت و نامهانتيجه خود با معاوناين انجمن به ديدار بي
و مي  ايم واكسن براي مستندسازان اشاره كرده و گفته است نگران جان مردم ايران هستيم ودر كنار ملت ايستاده سهميه

يك مردم ايران در اسرع وقت واكسن تهيه شود. واكسنهاي استاندارد و مورد تائيد سازماني جهاني خواهيم كه براي يكا
  بهداشت حق مردم ايران است.

سال و نيم  اي گفته است وزير بهداشت كشور در اين يكنيز همزمان با انتشار بيانيه كارگردانان سينماي ايران كانون

پايه و اساس و  گوييهاي بيگزافه«ع ايران، مدام ناكارآمدي خود و مديرانش را پشت دفادشوار و طاقت فرسا براي مردم بي
 .پنهان كرد» وعده توليد و توزيع سريع چندين واكسن داخلي و ادعاي مديريت جهاني كرونا

 
فت، جامعه اي خواستار واكسيناسيون گسترده مردم كشور شد و گ نيز با انتشار بيانيه انجمن بازيگران سينماي ايران

هنري كشور در كنار همه مردم ايران اين روزهاي پر درد و رنج را فراموش نخواهند كرد؛ روزهايي كه بيماري مرگبار كرونا 
روزها را در » ترين سياه«پناه كشورمان را گرفته و  جان هزاران تن از مردم بي» لياقت بي كفايت و بي«با همراهي مديران 

ها در پي درخواست جعفر پناهي، كارگردان سرشناس ايراني از رهبر جمهوري اين بيانيه .زده است تاريخ اين سرزمين رقم
 .اسالمي براي پاسخگويي به وضعيت شيوع كرونا در كشور منتشر شده است

جمهوري اي، رهبر اهللا خامنه آقاي پناهي روز جمعه با انتشار پيامي در شبكه اينستاگرام خواستار پاسخگويي مستقيم آيت
 .اسالمي، در قبال تصميمات و سخنانش درباره بيماري كرونا و بحران ناشي از آن در كشور شد

 
 ن◌ٓ ا وقت يا◌ٓ ا« در قالب ويدئويي كوتاه پرسيده است: خامنه ايوي در اين پيام با اشاره به بخشهايي از سخنرانيهاي 

 پنج و هشتاد جان انداختن خطر به يا◌ٓ ود باشند و انقيض خو  ضد سخنان پاسخگوي شده كه هم بار يك براي كه نرسيده
 »ندارد؟ پاسخگويي ارزش نفر هزار صدها مرگ و ايران جمعيت ميليون

 .اف، ديگر سينماگر برجسته ايراني، نيز ساعتي بعد همين ويدئو را در توييتر منتشر كرد محمد رسول

رفتن آمار مرگ و مير ناشي از كرونا و روند كند پيش از آنها نرگس محمدي، فعال حقوق بشر، با اشاره به اوج گ
 .دانسته بود اسالمي واكسيناسيون در كشور مسئوليت آن را بر عهده رهبر جمهوري

 
  موضعگيري خانه تاتر در مقابل سياستهاي ضد انساني وزارت بهداشت

پناهِ ايران از فاجعه  شت كه كارِ مردمِ بياي با انتقاد از عملكرد حكومت در مديريت كرونا نو خانه تئاتر ايران در بيانيه
 .گذشته و به آمار تبديل شده است

دادند و ندادند، قضاوت  بايد انجام مي آنچه ◌ٔ هنري خطاب به مقامات تأكيد كرد كه تاريخ درباره -اين مؤسسه فرهنگي 
 گانه، وزارتخانه ان بيانيه از قواي سهامضاكنندگ.» هر دو دقيقه، جان باختن يك ايراني حق ما نبود«خواهد كرد و افزود: 

 .ربط خواستند براي جلوگيري از آنچه فاجعه قرن در ايران خواندند، تالش كننديها، سازمانها و نهادهاي ذ

بيمار مبتال به ويروس كرونا  ٦١٠ماه مرداد روز  بر اساس آخرين آمار رسمي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، در شبانه
  .انباختند. اين آمار رسمي همواره با ترديد كارشناسان و حتي برخي از مقامهاي بهداشتي ايران قرار گرفته استدر ايران ج
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  رئيسي جالد و وزير ارشادشموضعگيري هنرمندان در مورد 

محمد مهدي اسماعيلي وزير ارشاد پيشنهادي رئيسي قاتل براي وزارت ارشاد از همان ابتدا مورد اعتراض جمعي از 
ايشان در ابتداي كانديداتوري خويش و طي افاضاتي در يك برنامه هشتاد و سه صفحه اي و در  .نرمندان قرار گرفته

فاقد وجاهت «نهادهاي صنفي مانند خانه سينما را تاخت و تازي قابل پيش بيني به وضعيت فرهنگي كشور گفت كه: 
 .مي داند» ترين مركز توليد بحران مهم«و خانه موسيقي را » قانوني

فيلم  ٧٧، از ١٣٩٧در سال «او در بخشي از اين برنامه با ارائه آماري از توليد فيلمهاي سينمايي در ايران نوشته است كه 
كننده  فيلم ارائه ٦١فيلم مروج سبك زندگي غير اسالمي ايراني و تخريب كننده انقالب اسالمي،  ٥٩رصد و تحليل شده، 

او ». فيلم القا كننده واگرايي ديني و ملي بوده است ٥٥فيلم مروج وادادگي و تحقير ملي و  ٦٠حيا،  تصوير مثبت از زن بي
توليد فيلمهاي ضدارزش، غير انقالبي و غير اخالقي و عدم اتخاذ «همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را متهم به 

كه كرده است » مايي همسو با اهداف دشمنانهاي سين موضع شفاف و برخورد در برابر فعاليت محكومين امنيتي و چهره
  در اين مختصر به واكنش بعضي از هنرمندان نسبت به افاضات ارتجاعي و طالباني وزير ضد فرهنگ دولت مي پردازيم:

تواند سينما را سي كه هنوز وزير ارشاد نشده، اتحاديه اصناف سينما را غيرقانوني بخواند، نميك: نمصطفي قاسميا

  .كندمديريت 

و » وادادگي«در واكنش به سخنان گزينه ابراهيم رئيسي براي وزارت ارشاد درباره كارگردان،  همايون اسعديان،

كمي دير آمديد... راستي خبر داريد دوستانتان وارد « در فيلمهاي سينمايي، در اينستاگرامش نوشت:» تخريب انقالب«
  ».كابل شدند؟

از كجا پيدايت شده؟، در چهل سال فضاي هنري : ي وزير پيشنهادي فرهنگبه ادعاهازاده همايون غني واكنش تند

ايران، وزيري چنين عقب مانده از قافله  فرهنگ و هنر نديده ام. زماني كه ساز حمايت از طالب و طالبان در ديپلماسي 
 .شود، در ديپلماسي فرهنگي هم بايد منتظر افرادي اندازه تو بودايران كوك مي

اي خطاب به وزير پيشنهادي فرهنگ نوشته: شخص  نيز طي بيانيه سراسري كارگردانان تئاتر ايرانانجمن صنفي 

 شده را از نزديك نديده و هر آنچه تهمت و افترا به ما زده ايد به دوستان بولتن» رصد«شما حتي يكي از اين نمايشهاي 
 .گرددسازت برمي

ترين  مهم«انتقاد كرده، خانه موسيقي را » گروههاي خارجي« ولناك وروداين وزير نوبرانه در باره موسيقي از افزايش ه
اي، عدم  شاهد اعطاي مجوز به موسيقي راك و متال يا خوانندگان تركيه« :خوانده و نوشته است» مركز توليد بحران

اي هنر و هنرمندان حضور هنرمندان انقالبي در شوراهاي موسيقي، اعطاي مجوز به هنرمندان ضدارزش ساكن خارج و احي
  ».پيش از انقالب هستيم

  

 حمله دولت نوبنياد به مجسمه هنرمندان

» افراد ناشناس«مرداد، در شهر مهاباد توسط  ٢٠، شامگاه چهارشنبه »ژار هه«تنديس عبدالرحمان شرفكندي، متخلص به 
ضايي براي شناسايي و دستگيري مرداد، ضمن اشاره به دستور ق ٢١مهراب پوراكبر روز پنجشنبه  .به آتش كشيده شد

سوزي بر اثر روشن كردن چند تاير فرسوده زير اين تنديس صورت گرفته و  فوري عامالن اين حادثه به گفت كه اين آتش
 .در پي آن قسمتهايي از پيكره اين تنديس تخريب شده و رنگ خود را از دست داده است
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 .درگذشت ١٣٦٩يسنده و مترجم كُرد در سال ژار، شاعر، نو عبدالرحمان شرفكندي متخلص به هه

تر او به نام صادق  خواهي كردستان عراق به رهبري مصطفي بارزاني مشاركت داشته و برادر بزرگاو در جنبش آزادي
  جانباخت.ميكونوس در برلين  عمليات تروريستي رژيم در رستورانشرفكندي سياستمدار كُرد بود كه در 

  

  رداريد! ( خروش ويرانگر در راه است ).از دشمني با ملت دست ب

اين جمله ايست كه معني و مفهوم آنرا مي توان از محتواي نامه اعتراضي جامعه صنفي تهيه كنندگان  سينما نسبت به 
دولت اعدام دريافت كرد. اين جامعه در اعتراض به طرح فوق الذكر كه به نوعي سانسور بر گردش آزاد اخبار و  طرح صيانت

يافته سالمت  در شرايطي كه تورم افسارگسيخته معيشت مردم، كروناي جهش ات در دنياي مجازي است مي نويسد:اطالع
آبي جان مردم و محيط زيست كشور را نشانه رفته، نمايندگاني كه مشخص نيست چه نسبتي با اين مردم و  مردم و بي

اي غيرعلني به  داراي اشكاالت عديده فراوان را در جلسه جغرافياي اين سرزمين دارند، طرحي غيركارشناسي، غيراصولي و
برانگيز و قابل تفسير به  قانون اساسي ارجاع دادند تا عواقب اجرايي شدن چنين طرحي همانند مفاد آن ابهام ٨٥اصل 

 اص بيروي كار آمده و اكنون شاهد هستيم كه خو "آزادي"و  "استقالل"آراي شخصي باشد. جمهوري اسالمي با شعار 
 .را نيز با اين طرح جاهالنه زيرپا گذاشتند "آزادي"، اصل "استقالل"بصيرت پس از 

 
  جاني دپ: هاليوود مرا بايكوت كرده است

جاني دپ بازيگر مشهور آمريكايي سرانجام سكوت خود را شكست و در جريان يك مصاحبه جنجالي به شدت از هاليوود 
 .انتقاد كرد

جاني دپ در مصاحبه با نشريه 
گفت كه با توجه به » ساندي تايمز«

عدم اكران فيلم جديدش 
كند كه  ، احساس مي»ميناماتا«

 .هاليوود او را بايكوت كرده است

اين هنرمند آمريكايي كه از سوي 
امبر هرد، همسر پيشين خود، به 
خشونت خانگي متهم شده است از 
دست دادن جايگاه مورد احترام 

 .توصيف كرد» ايرسانه  معني بودن محاسبات بي«ود در هاليوود را ناشي از خ

به كارگرداني اندرو لويتاس، جاني دپ در نقش دبليو يوجين اسميت، عكاس خبري آمريكايي، » ميناماتا«در فيلم 
 .را افشا كرد ١٩٧٠ه امع ساحلي ژاپن در دهجو در جيوه با مسموميت انگيزغم پيامدهاي كه كند؛ عكاسي هنرنمايي مي

شكست خورد. اين روزنامه در گزارش » سان«جاني دپ سال گذشته در شكايت حقوقي خود عليه روزنامه انگليسي 
 كرده توصيف »زندمردي كه زنش را كتك مي«مفصلي درباره رابطه جاني دپ و همسر پيشين او، اين بازيگر را به عنوان 

  .بود

حد زيادي درست «د و شواهد مختلف در نهايت نتيجه گرفت كه محتواي مقاله مذكور تا قاضي دادگاه پس از بررسي اسنا
 .است افتاده اتفاق و دوازده مورد از چهارده مورد خشونت خانگي ادعايي، واقعا» است
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  كتاب و نشريات ادبي

  

  مصدق، نهضت ملي و رويدادهاي تاريخ معاصر ايران

صورت رايگان از آدرس زير ه است كه مي توانيد آنرا ب جواد صفري است نوشته اين كتاب كه نوزدهمين جلد ازين مجموعه
 https://alisedarat.com/e-book/دانلود كرده و مطالعه كنيد: 

: حاال كه استعلي صدارت در مقدمه اي كه براي معرفي اين كتاب نوشته 
 خرداد ٢٨در » انتخابات«و » گيري راي«هاي  وطنان با تحريم حوزه هم

، در جنبش خودجوش خودداري از مشروعيت دادن به رژيم واليت ١٤٠٠
هاي متزلزل رژيم  فقيه، بيش از پيش مشاركت نمودند و بدين ترتيب پايه

كردند، جنگ رواني قدرتها عليه مردم باال گرفته واليت فقيه را نااستوارتر 
در است. قدرتهاي داخلي از يك سو، و قدرتهاي خارجي از سويي ديگر، 

اند تا  سو شده ها و دستگاه پروپگاندا و مغزشويي خود، با يكديگر هم رسانه
  .پيشه، چند صباحي بيافزايند آميز اين رژيم جنايت به عمر فاجعه

نمايي شعارهايي است كه براي تطهير پرده جديد نمايش جنگ رواني، بزرگ
. جاي تعجب است و تغسيل رژيم واليت مطلقه پهلوي تهيه و منتشر شده

نيست كه شعارهاي آنچناني، بيشتر در مناطق امنيتي (قم و مشهد و...) 
آفرين نخواهد بود اگر ساخته و پرداخته شدن اين گونه شعارها (كه قطعا در ادامه حيات رژيم  شگفتي .شوند شنيده مي

اميدواريم كه هر . امنيتي رژيم باشدواليت مطلقه نقش مثبتي خواهند داشت) توسط سربازان گمنام امام زمان اطالعاتي 
كدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، با انتشار و با بازنشر توليداتي كه پشت به قدرت و روي به ملت دارند، براي دفاع از 

  ميهنان، تالشها را افزون كنيم. به اميد آزادي و استقالل ايران و ايرانيان. خود و ساير هم
  

  ماهنامه ادبيات داستاني چوك منتشر شد. دومين  و سي و صد

سال فعاليت اعضاي كانون فرهنگي  ١٥داستان و داستانك است كه طي  ٥٠٠بانك مجموعه داستان چوك شامل حدود 
شماره ماهنامه ادبيات داستاني چوك منتشر شده است. حاال در قالب يك مجموعه داستان  ١١٢چوك انجام گرفته و در 

نظير  مي توانيد اين مجموعه بي ن مي شود كه مي توانيد آنرا براي دوستان خود هم ارسال كنيد. شماتقديم شما عالقمندا
 را در آدرس زير دانلود كنيد

500.html-mahnameh/15989-http://www.chouk.ir/download  
  

  اي زريهمه تكه پاره ه
اين كتاب، دفتر تكه پاره هاي خاطرات زني است كه همسرش در بيدادگاههاي جمهوري اسالمي به اعدام محكوم مي شود 

  .و خود او پس از گذران دوراني سخت و طاقت فرسا مي تواند از ايران گريخته و در آلمان ساكن شود
  .ي به رشته تحرير در آمده استهمه تكه پاره هاي زري شانزده فصل است كه توسط اكبر سردوزام
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و چهار سال بيش نداشت و از  زري در پي انقالب، زماني كه بيست-
شود، شش ماه  فعاالن سازمان پيكار بود، پيش از سي خرداد بازداشت مي

برد، اما در موقعيتي مناسب، هنگامي كه به  در زندان رشت به سر مي
 .گريزد شود، ميبيمارستان براي درمان اعزام مي

زري پس از چند سال فعاليت مخفي و حضور در چند خانه تيمي، 
سرانجام در موقعيتي بسيار خطرناك، به ناگزيز از كشور فرار مي كند. 

پس از شش ماه  ٦٢آذر سال  ١١همسر زري، حسن جهانگيري را در 
كنند. آن دو بيش از چند  سالگي اعدام مي ٢٧زندان و شكنجه در سن 

هم در جنگ و گريز، در تعقيب و فرار.  ترك نداشتند، آنماه زندگي مش
 .شنود زري در تركيه است كه خبر مرگ او را مي

گونه كه مرسوم  باره مي گويد: صداي زري را آن اكبر سردوزامي در اين
پاره  ام. صداي زري كه خيلي روزمره است و گاهي تكه است اديت نكرده

  تر و زيباتر از صداهاي مصنوعي ادبي است.  و انگار نامفهوم، براي من زنده
خواندن اين كتاب را كه از انتشارات نشر باران است به عالقمندان توصيه 

  مي كنم.
  

  موسيقي، رقص و هنرهاي نمايشي در آوينيون فرانسه

  رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست

خاطر كرونا طبق معمول برگزار  ك سال وقفه بهاي در ستايش هنرهاي نمايشي كه پس از ي جشنواره آوينيون،جشنواره 
اين شهر تاريخي و زيباي فرانسه را  ،رماه ژوئيه نفره د شد. اين جشنواره با هزاران نمايش، رقص، اپرا، كنسرت و كمدي تك

  در آغوش گرم خود گرفت.
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بزرگ  ادينبورگ كنار در كه يونآوين ◌ٔ هنرهاي نمايشي بيش از هر هنر ديگري در دوران كرونا آسيب ديد و حاال جشنواره
 شكل بسيار كوچك و محافظه بهامسال و برخالف ادينبورگ  شود،مي  محسوب جهان نمايشي هنرهاي ◌ٔ ترين جشنواره

  .صورت كامل برگزار شد تا حيات دوباره اين هنر را وعده دهد كارانه اي برگزار خواهد شد، به

اثر كورنل موندروچكو از  هاي يك زن تكه اثر ماركوس مورائو از اسپانيا/ ماسونودر اين جشنواره معتبر و با نشاط : 

 و اجراي كالسيك سه اثر مولير/ و در بخش آف گاليور آخرين سفر اثر گروه اف سي برگمان/ آواز گوسفند لهستان/

(Off)  ايراني ساكن پاريس، با كه در كنار بخش اصلي ميزبان اجراي هزاران اثر نمايشي است، آيدا اصغرزاده، هنرمند

 كه آن مشكالت و مهاجرت انقالب، ايران، ◌ٔ حضور داشت؛ اثري درباره عروسكهاي ايرانينويسندگي و بازي در نمايش 

  .دزنمي پيوند هم به شخصيتهايش دنياي در را فرانسه و ايران
 

  دلنوشته ها

اد خموش بسياري از ماست. فريادي كه بيگمان را مي خوانيم كه فري »ي. صفايي«در پايان اين حكايت دلنوشته اي از 
روزي آتشفشان خشمي مي شود ستم سوز و حكومت متوليان ظلم و جور و جنايت را پس از چندين قرن و يكبار براي 

 خوزستان........ با هم بخوانيم: . هميشه از دامان روزگار ما و روزگار خاورميانه خونين بر خواهد چيد

 
 قلبم مي تپد

 م احساسات در هجو

 تشنه لب

 تا سرودي بخواند

 وطنم، در آتش 

 و بغض ترك خورده

 فرياد ميزند

 تو خود، معجزه اي 
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 برخيز

 
پيچم، شعرهايم را به كدامين خطه اين خاك فرش كنم تا سرودي  درهجوم احساسات اين مردم لب تشنه بخود مي

 بخوانند؟

 شكند و فرياد مي صاب، بغض ترك خورده اش را ميسوزد و كارگرش در اعت وطنم در عطش و آتش و گلوله مي
 !!.....زند

 هموطن،

زند كه نان را در زباله ها جستجو  ايران مان در چنگال دژخيمان خون آشام است، سكوت تو گريه هاي كودكاني را رقم مي
يز و پرچم آزادي را با امروز بپاخيز كه فردا دير است! منتظر كدامين معجزه هستي؟! تو خود، معجزه اي! برخ .كنند مي

شور و هيجان جواني ات بدست بگير و كاخ اين حراميان را بر سرشان خراب كن. كف خيابانها در انتظار توست تا لگد 
 !كوبش كني و ميليونها قلب افسرده را براي آزادي فرداي ميهن دوباره به شور درآوري

و در قلبش فريادهاي مردم را با جان و دل براي فرداي روشن  دهد زندگي اين بار لبخند زنان، صلح و آزادي را نويد مي
 .سپارد تاريخ ميه كودكانمان ب

فشارد، دستهايتان را يكي كنيد، امروز همان روزيست كه منتظرش بوديد!  هم مهين! دستهاي تو گلوي جالدان زمان را مي
م. د كه همه ما منتظر سقوط عفريت اسالم هستيجرقه! بله، جرقه از طرف مردم بجان رسيده زده شد. بپاخيزيد، بپاخيزي

 .دست شما دالوران استه سقوط نظام، آغاز تولدي نوين ب

 .راميهاي بيگانه را بر سرشان ويران كنيدپس براي نجات نسل آينده، خوزستان را فرياد و حمايت كنيد و كاخ اين حَ

 !سكوت ما، پيروزي اين حراميان است

 !ران گرسنه در اعتصاب و ايران مچاله شده در دست فاشيستهاي مذهبي استخوزستان تشنه لب است، كارگ

 ....مردم! وحدت ملي را در اتحاد خود ياري كنيد

 تا كي به خوف و وحشت بار ستم كشيدن

 تا كي ز بار نفرت پشت وطن خميدن

 شالق و بند و زنجير، فرياد كودك و پير

 تا كي ز دست دژخيم فرياد بركشيدن

  وشيد، اي قوم برخروشيداي قوم برخر

  
فارسي، دويچه وله ، همشهري آنالين، ايرنا، راديو فردا، : جنگ خبرمجموعهدر گرد آوري و تنظيم اين منابع استفاده شده 

  )»ورايتي«تارنماي هنري و صداي آمريكا 
  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
@radiopishgam 

https://telegram.me/radiopishgam 
  
  



  ريشه در نمكزار
  صبح) (م. وحيدي م.

  در پرنيان شب 
  روياهايم را

  دنبال مي كردم
  كرانه ها

  سفرم بودندهم
  و تصويرجواني مرا

  مي ساختند                
  با  دورترين نسل انسان

  در برودتي معلق و
  دور افتاده

  لها مي گذشتيمپُاز 
  و به روز

  نمي رسيديم
  اما

  توقف نكرديم     
 درخارزار نشستيم
  و جراحت خود را

  بافتيم
  تا از نمكزاران  

  عبور كنيم              
  برگي لرزان 

  اهبرمان شد ر
  تاسالها را

  پشت سرگذاريم
  و به بلوغ جهان رسيم

  پيوستگي دستها و
  شايد

  تجربه نسيم
  آخرين پرنده باغ آواز

  باشد                        
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شب زنده داران
  صبح) (م. وحيدي م.

  
  خودنويسم را جوهر

  بر شب مي پاشم 
  صبح مي شود

  و پيله تنهايي ام
  مي شكند                 

  داراني  با شب زنده
  كه نان شان را

  با زنان گرسنه خياباني
  تقسيم مي كنند              
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  خوزستان، پهلوان خونين
  براي خوزستان تشنه لب و شهرهاي بپاخاسته 

  صبح) وحيدي (م. م.
  

  بربلنداي شعله و فرياد 
  مان ايستاده ستسپيده دَ

  گلوي تشنه خاك 
  رب و آتش با سُ

  سيراب مي شود
  خوزستان

  جدا مانده از آب ماهي
  در فصلي بيرحم

  با نخلهايش
  جامه سياه مي پوشد

  و زخمهايش 
  شهر به شهر

  سفر مي كنند            
  اينگونه 

  شب
  در محاصره ستارگان

  رنگ مي بازد
  و پرتو افق

  سپيداران را 
  روشن مي كند

  آسمان 
  گرم تماشاي

  آبهاي روشن است
  با سينه اي جوشان

  و راهباني نستوه
  يوار معبدها شانكه برد

  شكل آزادي را
  ترسيم مي كنند           
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 )١٤٠٠زنان در مسير رهايي (مرداد 
 اسد طاهري

   سيما و صدا مجريهاي توسطسانسور نام كيميا عليزاده 
 با عليزاده كيميا بخشي از فيلم مبارزه

 كردن بش و خوش و وي ايراني حريف
روبوسي با مربي ايراني از سوي صدا و  و

سيماي جمهوري اسالمي سانسور شد. 
در جريان رقابتها ميان اين دو بازيكن 
نام كيميا سانسور شد و پس از پايان 
 مسابقات وي را مورد توهين قرار دادند.

رقابت دو بازيكن تكواندوكار ايراني يكي 
 و المپيك در ايران نماينده عنوانبه 

 حاشيه پناهندگان، تيم عضو ديگري
    آفرين شد.

 رفتند، هم مصاف به پناهندگان تيم عضو عليزاده كيميا و ايران از نمايندگيجريان رقابتهاي المپيك ناهيد كياني به در 
  .يافت پايان عليزاده كيميا نفع به و بود دوستانه دو اين بازي

 مربي با رينگ از رفتن پايين از پس وي كرد، بش و خوش و روبوسي خود حريف با مسابقه پايان از پسكيميا عليزاده 
  ي كرد، اما اين تصاوير از سوي صدا و سيماي رژيم سانسور شد.روبوس نيز ايراني

شد بيژن  مي پخش زنده صورت به كه مسابقات جريان در بلكه نكرد، اكتفا كيميا تصاوير سانسورصدا و سيما تنها به 
اين گزارشگر صدا و  كرد، خوددارياسم كيميا عليزاده ي كيميا عليزاده و ناهيد كياني، از آوردن خراساني، گزارشگر مسابقه

  .كردمي خطاب او و خودش رقيب، حريف،سيما كيميا را با عناوين مختلف از جمله 
  

  موفقيت چشمگير دختران ايراني در المپيادهاي علمي 
آموز دختر ايراني در المپيادهاي دو دانش

علمي جهان افتخارآفرين شدند. سازمان 
استعدادهاي درخشان، از ملي پرورش 

افتخار آفريني تيمهاي ملي المپيادهاي 
با  ٢٠٢١المللي علمي در رقابتهاي بين

 مدال طال، نقره و برنز در حوزه ١٥كسب 
هاي زيست شناسي، رياضي و فيزيك 

  .خبر داد
آموز اردبيلي در اين نيا دانشزهرا حسيني

شناسي مدال  زيست هالمپياد در رشت
آموزي فيزيك توانست مدال نقره را كسب كرد و نيكا زاهدي از تهران، عضو تيم ملي المپياد علمي دانش  طالي مسابقات
  را دريافت كند.

  .شد برگزار جهان سراسر از آموزدانش ٤٥٠ حضور با و كشور ٩٠ شركت با و ليتواني در ٢٠٢١ المپياد 
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  افزايش خشونت عليه زنان در فرانسه
فرانسه و انتشار آمار نگران كننده از خشونت عليه زنان در 

در اين كشور،  "زن كُشي"خشونت عليه زنان از جمله پديده 
معضل بزرگي است كه اينك گريبانگير مقامات دولت فرانسه 

 شده است.
وزير كشور فرانسه با توجه به روند صعودي آمار خشونتهاي 

خانگي، از نيروهاي امنيتي و پليس اين كشور خواست تا 
دگي به شكايات مربوط به خشونتهاي خانگي را نسبت به رسي

دزدي، قاچاق مواد مخدر و غيره در تمام جرائم ديگر از جمله، 
 اولويت دستور كار خود قرار دهند.

مورد زن كشي ثبت شده اما در مقايسه با سال  ١٠٢ميالدي  ٢٠٢٠همچنين خاطرنشان كرد: اگرچه در سال وزير كشور 
قم كمتر بوده است؛ افزون بر آن، بحران شيوع كرونا منجر به اعمال دو دوره قرنطينه در سال گذشته ميالدي اين ر ٢٠١٩

وزير كشور فرانسه همچنين اعالم كرد: در پي افزايش انتقادها درمورد  و به دنبال آن، تشديد خشونتهاي خانگي شده است.
 درصد افزايش يابد. ٢٥يد كندي جريان قضايي و جنايي پرونده ها، شمار افسران قضايي با

جلوگيري از "زن ديگر دو سال گذشته دادخواستي را با هدف تالش براي  ٨٨بازيگر فرانسوي به همراه  "موريِل روبَن"
در فرانسه امضاء كرده بودند. در اين درخواست آمده بود كه هر سه روز يكبار يك زن در  "مرگ قربانيان خشونت خانگي

 و آزار جسمي همسر و شريك زندگي فعلي يا قبلي خود مي ميرد.اين كشور بر اثر فشار 
    

  حق انتخاب، سبب كاهش نوزادان دختر نسبت به پسر
دهد به دليل حق انتخاب جنسيت نوزاد در بعضي از كشورها، تولد  نتايج تحقيقاتي كه به تازگي انجام شده نشان مي

اين اتفاق به معضلي براي  ٢٠٣٠. محققان معتقدند در سال داشت خواهد كاهش ميليون ٤,٧آينده  نوزادان دختر در دهه
 .مردان جوان تبديل خواهد شد

طور كه اظهارنظرهاي اخير نشان مي در سالهاي اخير افزايش جمعيت در ايران با چالشهاي جدي مواجه شده است، آن 
كند، يكي از اين موارد تولد بيشتر نوزادان پسر تواند بحران جمعيت در ايران را تشديد دهد بعضي از تغييرات جمعيتي مي 

نسبت به نوزادان دختران است كه اين امر به معني كاهش تدريجي جمعيت و در نهايت انقراض نسل است. تبعات 
  .كرد خواهد مخاطره دچار را هفرهنگي، اجتماعي و سياسي در آينده جامع

  
  اعتراض زنان در المپيك عليه تبعيض جنسيتي

اي گذشته شاهد اعتراضات زيادي نسبت به پوشش زنان در ساله
، به ٢٠٢٠و جنسيتي بودن آن در سراسر دنيا بوديم، المپيك 

محلي براي اعتراض به اين قوانين تبديل شده و در اين رقابتها 
كار آلماني با لباس سراسر پوشيده حاضر  زنان ژيمناستيك

در  ''اه جنسينگ''شدند. آلمان اعالم كرد كه براي اعتراض به 
 ورزش اين لباسها را انتخاب كرده است، اين لباسها در شبكه

 هاي اجتماعي مورد تحسين و استقبال قرار گرفت.
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گردد، در اين بازيها تيم نروژ به جاي ماجراي زنان هندباليست نيز به قبل از المپيك و بازيهاي قهرماني اروپا برمي 
 در شامل لباس دو تكه و كوتاه است، از شورتهايي با پوشش بلندتر استفاده كرد. لباسهاي معمول و هميشگي اين بازي كه

 به اروپا هندبال فدراسيون شد، برگزار آنها پوشش شدن بلند نظر از بازيكنان براي مشكلي هيچ بدون بازيها اين كه حالي
    يورو جريمه كرد. ١٥٠نروژي را  كنانبازي از هركدام شد، عنوان بازي اين پوشش قوانين گذاشتن زيرپا آنچه دليل

اي از كارشناسان ورزشي و زنان اين خبر و نوع مواجهه فدراسيون هندبال اروپا با آن حواشي زيادي به دنبال داشت، عده
هاي مختلف به اين كار فدراسيون هندبال معترض شدند و عنوان كردند كه وقتي اين پوشش آسيبي به فعال حوزه 

نان نرسانده است، عمال نقض قانوني هم رخ نداده است. خود بازيكنان نروژي نيز علت اين انتخاب حركات ورزشي بازيك
     . بودند كرده عنوان زنان براي هندبال فدراسيون مصوب پوشش بودن ''نامناسب، غير كاربردي و تحقيرآميز''خود را 

  
 زنان سوئيسي عليه تجاوزبسته اعتراض دست 

اي به دقيقه  ١١تن دست به تجاوز زن سوئيسي با بس ٥٠٠
دقيقه سكوت مقابل دادگاه شهر باسل  ١١يك زن با 

 .اعتراض سمبليك انجام دادند
 ساله ١٧و  ٣٢ساله توسط دو مرد  ٣٣چندي پيش زني 

اهل پرتغال مورد تجاوز قرار گرفت، با شكايت اين زن جلسه 
به  ماه زندان را ٣٦شده و قاضي اين پرونده  برگزار دادگاه

آنها داد، اين در حاليست كه قاضي اعالم كرد به علت اينكه 
  !ندارد سنگين حكم انجاميده طولتجاوز كوتاه بوده و يازده دقيقه به 

اله باعث آشوبي بزرگ در ميان احزاب راست و چپ در سوئيس شد و خشم مردم به ويژه زنان را برانگيخت، به مس اين 
  .دقيقه جلوي دادگاه اين شهر سكوت سمبليك كردند ١١خود زن با بستن دستان  ٥٠٠همين سبب 

  
 شوندزنان قرباني اسيدپاشي در مكزيك متحد مي 

قربانيان حمالت اسيدپاشي در مكزيك با وجود خشونتهاي بي 
شماري كه در اين كشور عليه زنان است گردهم آمدند تا 
بتوانند براي اصالح قانون صداي خود را به گوش دولت 

 .ندبرسان
بندي حمالت قربانيان اسيدپاشي در مكزيك خواهان طبقه 

اسيدپاشي و معرفي آن به عنوان اقدام به قتل هستند تا بشود 
مدافعان  شود و همچنين حمايتهاي رواني قربانيان كمك كنند. به گفتهبه جراحيهاي فراواني كه روي قربانيان انجام مي 

  .''شوند حتي اگر صورتشان درد كندخواهند ديده مي''اين قربانيان آنها 
تاسيس شده و هدفش اصالح قانون در جهت حمايت از قربانيان حمالت  ٢٠٢١كه در اوايل سال  ''كارمن سانچز''بنياد  

مورد از حمالت اسيدپاشي در مكزيك ثبت شده كه پنج مورد آن در سال  ٢٩اسيدپاشي است، اعالم كرد كه تاكنون 
  ند اين بنياد اعالم كرد كه اين آمار تنها بخشي از تعداد واقعي است.روي داده است هرچ ٢٠٢١

، در ميان قربانيان اسيدپاشي كودكان و مردان (ASTI) يافتگان از اسيدپاشيالمللي نجاتبين بر اساس گزارش موسسه
  .درصد آنها زن هستند ٨٠هم وجود دارند اما 
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اند. همچنين هزار نفر زخمي شده  ٣٣اول سال كشته و بيش از  نيمهزن در مكزيك در  ١٨٨٩بر اساس گزارشهاي دولتي، 
  .هزار مورد خشونت خانگي گزارش شده است ٢٤هزار مورد تجاوز جنسي و نزديك به  ١٠بيش از 

شماري از قربانيان اسيدپاشي و حاميان آنها در ماه ژوئن مقابل دادستاني پايتخت مكزيك تجمع كردند تا اعتراض خود را 
هاي شان ابراز كنند. با اين حال موارد جديد اسيدپاشي همچنان گزارش مي خصوص چگونگي رسيدگي به پرونده در 
  .شود

 شد خواهد نيويورك فرمانداركتي هوكول نخستين زني كه 
 زن، نخستين عنواندر ماه شهريور، كتي هوكول به 

د گرفت و جانشين اندرو خواه عهده به را نيويورك فرمانداري
 .داد استعفا جنسي آزار به اتهام دليل بهشود كه مو مي كو

تجارب و پشتكار كتي هوكول باعث شد تا وي از پست 
 كتي يابد، ارتقا فرماندار معاونشهرداري شمال نيويورك به 

 كومو اندرو استعفاي از پس بود نيويورك فرماندار معاون كه
  شد. انتخاب او جانشيني به

 نيويورك مردم نفعمن با تصميم فرماندار اندرو مبني بر استعفاي وي موافقم و اين به "شت: كتي هوكول در توييتي نو
  ".است

 پستهاي در خدماتم دليل به": گفت چنين است بوده هامبورگ شهر شوراي عضو سال ١٤ مدت بهكتي هوكول كه 
مين فرماندار نيويورك  ٥٧ مقام به تا ستمه آماده   رك نامزد شده ام ونيويو آينده فرمانداري دريافت براي اكنون حكومتي

  ".گيرم عهدهرا به 
 همچنين وي است، هداشت عهدهاي نيويورك را به  همنطق اقتصادي هات توسعهي رياست قبالساله  ٦٢كتي هاوكل 

 كسب به موفقكرد و نخستين عضو حزب دموكرات است كه هها را رهبري ميدانشگا در جنسي تجاوز عليه را كمپيني
    .استخواهان شده  اي از جمهوري يزهجا
  

 زنان شاغل و دانشجو در هرات مجبور به خانه نشيني شدند

طالبان با ورود به شهر هرات مانع حضور زنان در 
دانشگاهها و ادارات شدند و با سركوب و ايجاد رعب و 
وحشت، زنان را راهي خانه ها كردند. اين در حاليست كه 

 تشكيل زنان را هرات يشگاههادان دانشجويان درصد  ٦٠
 دهند. مي

سال كه تحت حمايت  ٢٠نظاميان مرتجع طالبان بعد از 
مالي و نظامي قدرتهاي منطقه و جهان پناه گرفته بودند با 

 با دين يوغ زير را افغانستان ،هگيري دو بار قدرت
اين حمله ها قرار گرفت زنان و دختران ، در اين يورشها اولين گروهي كه هدف آماج كشيدند خون و خاك به تجاوزگري

  بودند.
ويدوهايي كه در فضاي مجازي منتشر شده نشان مي دهد كه طالبان با تصرف هر شهر ابتدا قوانين ارتجاعي خويش را 

  وضع كرده و مردم، به ويژه زنان را مجبور به اطاعت از آنها مي كند.
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 جنگي غنايم عنوان به جوان زنان وساله  ١٢اسارت گرفتن كودكان  آنها با يورش به خانه هاي شهروندان و دزديدن و به
  وحشيگري را در اين كشور نمايان كرده اند. نهايت
. پناهجويان افغاني ساكن ايران است هرا در پي داشت كشور اين مردم اعتراض افغانستان شهرهاي تصرف و طالبانحمله 

 هطالبان و تصرف شهرهاي افغانستان را محكوم كردند و از جامع طي تجمعي مقابل دفتر سازمان ملل در تهران يوروش
    .نكنند سكوت ارتجاعي هگرو اين جنايات مقابل در تا خواستند جهاني

  
 افزايش آمار طالق پرستاران زن در دوران كرونا

 پرستار خانه رئيس حسيني، هفاطمسيده 
 زن پرستاران بر كاري فشار به ه، با اشارمشهد
 بازه در خانواده از دوري به جبارا: است هگفت

هاي زماني طوالني بيش از همه از نظر روحي 
به پرستاران فشار وارد كرده است، وي دوري 
زنان متاهل و پرستار در طول دوره كرونا از 

 فشار اصلي عوامل از را والدين خصوصاخانواده 
 .است هان پرستار دانستزن بر دروني

خود، عوارض وي همچنين در بخشي از سخنان 
 و حاد افسردگي مزمن، استرس با آنان كردن نرم پنجه و دست حاصل را زن پرستاران برجسمي و روحي شديد وارده 

  ر بوده ايم.پرستا زنان طالق آمار افزايش شاهد كرونا دوران در اين از نظر صرف است هگفت و هدانست كاري باالي فشار
 زن پرستاران ق طال آمار افزايش داليل ازرونا و عدم ارتباط عاطفي با خانواده هاي طوالني كاري پياپي در دوران كشيفت

 همانند حقوقي حتي ومند نشده  هبر اين پرستاران از مزاياي مختلفي همانند دوركاري بهر هشود، عالو مي محسوب
  د نشده اند.من هبهر نيز تشويقي يا عادي مرخصي از پرستاران وده نش داده آنها به "كار ساعات كسر"

 ٣٠ كار ساعت ٤٤ جاي به پرستاران كه بود هساخت مقرر بهداشت وزارت كه حالي در حسيني، هفاطم سيده هگفتبه 
 كار هاضاف حقوق پرداخت به حاضر حتي وههاي علوم پزشكي از انجام اين كار خودداري كرده دانشگا اما كنند كار ساعت

  .نشدند پرستاران
  

  بينم : رهايي را در آزادي زنان ميكايوش چالكمان گاولريلوف
 حلهاي هرا و اقليمي موانع مشكالت، و آمدند گردهم لبنان پايتخت بيروت در كنفرانسي طي آفريقا شمال وزنان خاورميانه 

را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.  ممكن
 زنان مشكالتكايوش چالكمان گاوريلوف نيز به 

 اخت.حلهاي ممكن پرد هرا و تركيه در
زن از كشورهاي مختلف با نژاد و  ١٠٠با حضور 

 شمال وزبانهاي متفاوت كنفرانس زنان خاورميانه 
 با" شعار با ژوئيه ٣١ و ٣٠ روزهاي در  آفريقا
 در "دمكراتيك انقالب سوي به پيش زنان اتحاد

  رگزار شد.ب بيروت
 كه مترجم وكايوش چالكمان گاوريلوف، نويسنده 
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 ديگري بخش در و "است من خوشحالي باعث كنفرانس اين"گوي اختصاصي گفت:  و گفت در ت،داش حضور كنفرانس در
  .پرداخت آنان مشكالت و زنان وضعيت به سخنانش از

 آفريقا شمال ودگاني در كنفرانس زنان خاورميانه نماين كه هستند خاورميانه ساكن باستاني ملتهايارمنيها از جمله 
 زندگي تركيه در من: گويدمي بود، كنفرانس اين در تركيه كشور نمايندگان از يكي است ارمني خود كه كايوش داشتند،

د و شومي مديريت فاشيستانه ذهنيتي با اكنون تركيه و است اينگونهخواهم بگويم فاشيست اما متاسفانه كنم، نمي  مي
    اند. هگرفت ما از را كشيدن نفس قدرت شويم، مواجه سخت شرايطي با اكنون ما كهاين باعث شده 
 چيزي هر فروپاشي خواهان دولت كرد تاكيد است نزديك خود پاياني گامهاي به تركيه دولت اينكه به هكايوش با اشار

 پاياني لحظات به حكومتافتد، واضح است كه مي  درخت از و نشده برداشتاي را تصور كنيد كه  ه. وي افزود: ميواست
 دهند، تكيه آن بر را خود كه هستند چيزي پي در سقوط هنگام چون واقفند، امر اين به نيز آنها خود و شده نزديك خود

  .كنيممي زندگي اينگونه كشور اين در ماخواهند هر چيز از هم بپاشد، بله  مي آنها متاسفانه
   

 شرط تمام مذاكرات با طالبان باشدبيانيه: حقوق زنان افغانستان پيش 

نگار در ايران و افغانستان با صدور يك بيانيه مشترك از جامعه جهاني خواستند كه روزنامه  فعال مدني و ١٢٠٠بيش از 
 شرط تمام مذاكرات با طالبان قرار دهد. حقوق زنان را پيش

مشروعيت بخشيدن به متهمان «و » زني براي كسب قدرت چانه«در اين بيانيه از مذاكرات صلح افغانستان به عنوان 
نام برده شده و از نبود نماينده جامعه مدني مستقل افغانستان در روند اين » و بانيان فجايع انساني جنايتهاي جنگي

  مذاكرات انتقاد شده است.
زنان افقانستان نبايد بار ديگر قرباني جنگهاي نيابتي شوند، زنان افغانستان شهرونداني برابر هستند و حقوق آنها مي «

 »نوان پيش شرط مطرح و مورد قبول طرفين قرار گيرد.بايست در هر مزاكرت صلحي به ع
در ادامه اين بيانيه، با اشاره به پيامدهاي جنگ چهل ساله كه زندگي زنان و كودكان را بيشتر مورد تهديد و تاثير قرار 

ج اجباري، از جمله تجاوز، ازدوا» يافته عليه زنان توسط طالبانخشونت سازمان «در پي » آينده تاريك«داده، درباره 
 خشونتهاي جنسي و جنسيتي هشدار داده شده است.

تا پيش «المللي خواسته شده همچنين از دبيركل سازمان ملل، شوراي حقوق بشر اين سازمان و نهادهاي حقوق بشري بين
مورد » يربس فوري بين طرفهاي درگآتش «درخواستهاي آنها از جمله » كه افغانستان به قتلگاه زنان تبديل شوداز آن 

هر تغيير در رژيم سياسي يا قانون اساسي اين كشور بر اساس انتخابات و نه از طريق جنگ و دخالتهاي «توجه قرار گيرد و 
 اعمال شود.» نظامي

تضمين حق حيات و امنيت، حقوق برابر، پايان دادن به تبعيض و خشونت عليه زنان و گروههاي قومي، مذهبي و «
از ديگر مواردي است كه در اين بيانيه به آن » مساوي همه كودكان دختر و پسر به آموزش دسترسي«، همچنين »جنسي

 اشاره شده است.
  
ابراز نگراني اتحاديه زنان سودان در مورد وضعيت زنان  

 افغانستان

نگراني خود را در مورد وضعيت زنان در كابل با توجه سودان  زنان اتحاديه
 كه دستگيريهايي و سواستفاده ظلم، و طالبان حكومت قبلي هسابق به

 .كندمي ابراز بودند، مواجه آن با زمان آن در زنان
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 قابل دستآوردهاي به هده دو طول در و برداشتند آزاديافغانستان گامهايي جهت رسيدن به  زنان هدر سالهاي گذشت
 دست از ترس بلكه دستآوردها اين تمام دادن دست از ترس تنها نه امروز يافتند، دست كار و تحصيل زمينه در توجهي

  .دارد وجود نيز جانشان دادن
 اعالم بشر حقوق مدافعان و فعاالن هويژما ضمن ابراز نگراني از وضعيت زنان در افغانستان، در اين شرايط سخت با آنها به 

    .كنيممي همبستگي
خواهيم تا  اي فشار و مدافعان حقوق بشر ميگروهه ،بشر حقوق از دفاعما از سازمان ملل متحد، سازمانهاي فعال در زمينه 

 از و شوند كشور اين مبارزان و زنانن مانع خشونت عليه افغانستا كنوني مقامات بر فشار با ودر اين مورد دخالت كرده 
  .كنند جلوگيري طالبان حكومت قبلي يتجربه تكرار
  !ط خواهد كردپرچم ظلم در هر جا و مكاني سقو -زنان  مبارزه بادزنده 

  
 تجمع اعتراضي زنان در كابل تصرف شده

 وزير اكبرخان شهر كابل دست به تجمع اعتراضي زدند. جمعي از زنان افغانستان، در منطقه
نظاميان تندروي طالبان افتاد اين گروه با وضع قوانيني  دست شبهبه  ديگري از پس يكي افغانستان شهرهاي اينكه از بعد 

اي تاريك و دردآوري كه بيست و پنج سال آينده  از زنان بين اين در اند،نان را به اجراي آن مجبور كردهويژه ز مردم به
  .دارندوحشت داشتند،  را آنپيش نيز تجربه 

در اين بين جمعي از زنان كابل در حالي كه شهرشان كامل در تصرف طالبان قرار گرفته بدون هيچ ترسي و با شجاعت در 
  تجمع اعتراضي زدند. اين شهر دست به

دست گرفتن پالكارد براي دادخواهي حقوق زنان افغانستان كه تحت حاكميت طالبان پايمال شده دست به  آنان با به
 هاي اجتماعي عمل شجاعانه آنها مورد استقبال گسترده در شبكهاعتراض زنان پس از نشر كليپ ويديويي  .اعتراض زدند

  .مردم قرار گرفت
  

  نامعلوم در برابر زنان افغانستان اي آينده
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نظاميان بر كابل براي مدتي در  دو روز پس از تصرف پايتخت افغانستان به دست طالبان، مجريان زن كه پس از تسلط شبه
 هاي تلويزيوني بازگشتند. كم به بعضي شبكهشدند بار ديگر دس صفحه تلويزيون ظاهر نمي

ست و به پخش تركيبي از مسابقات تلويزيوني، سريالهاي تلويزيوني و رقابتهاي تلويزيون طلوع كه يك كانال خصوصي ا
استعداديابي به سبك غربي مشغول بوده، گفته است كه پس از سقوط پايتخت اطمينان چنداني در مورد اتفاقات آتي 

  وجود نداشت و به همين خاطر، اين شبكه موقتا مجريان زن را كنار گذاشت.
با امكانات "گردد و  رسد همه چيز به حالت عادي باز مي خبري تلويزيون طلوع گفت كه به نظر ميسيار سيرت از بخش 

  "كنيم.شوند و ما از سراسر شهر گزارش پخش مي معمول در دفتر، زنان روي صفحه تلويزيون ظاهر مي
آنان هنوز بر صفحه تلويزيون  در حال حاضر يكي از سئواالت اصلي اين است كه وضعيت زنان افغانستان چه خواهد بود؟

 شوند و طالبان اطمينان داده حقوق آنان را رعايت خواهند كرد.ظاهر مي
  

  بايدن: اعتقادي به جنگ براي حمايت از حقوق زنان ندارم
ناپذير دانستن وقوع هرج و مرج در جريان خروج نيروهاي اياالت متحده از كابل تاكيد  رئيس جمهوري آمريكا با اجتناب

 .رد كه اعتقادي به حمايت از حقوق زنان از طريق به راه انداختن جنگ و نيروي نظامي نداردك
 اين ايده كه ما مي«سي گفت:  بي جو بايدن، رئيس جمهوري اياالت متحده در گفتگو با شبكه تلويزيوني آمريكايي اي

 ».مين كنيم، منطقي نيستتوانيم حقوق زنان در جهان را از طريق اعزام و عمليات نيروي نظامي تض
رئيس جمهوري دموكرات با تاكيد بر اين كه راه مبارزه با نقض حقوق زنان پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان 

وضعيت اويغورها در غرب چين و آن چه كه در ديگر نقاط جهان در حال وقوع است، اين «افزود: » تهاجم نظامي نيست«
المللي براي تغيير رفتار آنها روش مقابله با اين مشكل اعمال فشار اقتصادي، ديپلماتيك و بين كند كه ديدگاه را تاييد مي

 ».[ناقضان حقوق بشر] است
جو بايدن با اشاره به اين كه بسياري از زنان به دليل خروج نيروهاي آمريكايي با حضور در فرودگاه كابل سعي در ترك 

هاي آنها را نيز از  آنها را سوار هواپيما كنند و خانواده«وران خود خواسته است اند، گفت كه از مشا افغانستان داشته
 ».ما بايد تا آنجا كه ممكن است آنها را از افغانستان خارج كنيم«اوتصريح كرد: » افغانستان خارج كنند.

از وضعيت زنان در افغانستان از  اي مشترك با ابراز نگراني شديداتحاديه اروپا و اياالت متحده روز چهارشنبه در بيانيه
 .اجتناب كنند و حقوق آنها را رعايت كنند» هر گونه تبعيض عليه زنان و سوء استفاده از آنها«طالبان خواستند از 

توانست بهتر اداره شود و تصريح آقاي بايدن در ادامه اين گفتگو اذعان كرد كه خروج نيروهاي آمريكا از افغانستان نمي
 ».هرج و مرج اجتناب ناپذير بود وقوع«كرد: 

  
هرانا، ركنا، صداي آمريكا، ايندپندنت فارسي، راديوفردا، ايرنا، برخط نيوز، منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: (

 )دمكراسي نا،  بي بي سي، يرونيوز
  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )١٤٠٠جنبش رنگين كمان بيشماران (مرداد 
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

 
داد، ابعاد فقر و فالكت اكثريت مردم ايران به فراواني در رسانه هاي حكومتي پوشش خبري داشته است. بر همين در ماه مر

 دهينفر رس ونيليم ٢٥فقر مطلق به  نمشموال شماري؛ اجتماع نيپژوهش تام يموسسه عال سيرئ ،يروزبه كردوناساس 
  ندارد.را  يضرور يرپناه مناسب و خدمات بهداشتبه غذا، آب سالم، س يفرد امكان دسترس يعنيمطلق  فقر .است

با  رانيدرصد دارند، ا ٥ ريز يكشور جهان تورمها ١٥٠از  شيو ب يتك رقم يكشور جهان تورمها ١٧٠ شيكه ب يدر حال
  جهان را دارا است.  يهمه كشورها نيتورم باال در ب نينقطه به نقطه، ششم يدرصد ٤٨نرخ تورم 
هشدار داد.  وقوع جرم شيبر افزا داريتورم و اقتصاد نا پا رينسبت به تاثمرداد  ٢١روز پنجشنبه در شماره  سرآمدروزنامه 
 رياخ يخود در دهه ها »حالت نيتر ميوخ«در را  رانيا ياقتصاد تيوضع مرداد ١٧در شماره روز يكشنبه  ثروت روزنامه

  اعالم كرد.
در مجموعه خبرهاي اين شماره ل گوناگون دست به اعتراض زدند. نيروهاي كار در واكنش به اين شرايط فالكت بار به اشكا

از اين تعداد حدود و مزدبگيران را خواهيد خواند.  ، تهيدستانحركت از جانب كارگران ٤٤٦نبرد خلق، خالصه دستكم 
اعتراضي  اخبار حركتهايروز جركت اعتراضي به گارگران پروژه اي و پيماني صنايع نفت و پتروشيمي مربوط است.  ٣٠٠

  معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود. 
  

 اي نفتچهارمين روز از آغاز اعتصاب كارگران پروژه شصت و
ن خردادماه، جهت دست يافتن به مطالبات خود كمپيني را تحت عنوا ٢٩كارگران پيماني صنعت نفت كشور، از روز شنبه 

  راه اندازي كرده و اين كمپين رفته رفته به شهرهاي مختلف كشور كشيده شده است.  »١٤٠٠تخليه سراسري بيست ده «

 كارگران پروژه اي نفت در نقاط مختلف كشور و در شركتهاي مختلف اعتصاب و تجمع كردند. در تمام روزهاي ماه مرداد 
اعتصاب فراگير كارگران ، مرداد ٤دوشنبه  روز، ت كارگران پيماني نفتشوراي سازماندهي اعتراضابه گزارش كانال تلگرام 

 شان به كارگران متخصص) با پذيرش خواستهاي روزه شد. بخشي از دهها كارگر اعتصابي (عمدتاً ٣٧پيماني صنعت نفت 
   اند. گشته روز در ماه به سر كار باز ١٠ويژه دو برابر شدن دستمزد و افزايش روزهاي مرخصي به 
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از كارگران خواست براي حفظ دستاوردهاي  مرداد، موكداً ٤شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت دوشنبه 
كنوني و به نتيجه رسيدن اعتصاب، هر چه سريعتر در شركت و محل كار خود نمايندگان قابل اعتماد خود را انتخاب و 

 .پيمانكاران قرار بگيرندتشكل مستقلي ايجاد كنند و به شكل متحد در برابر 
شهركرد دست از  سفيد دشت در -  مرداد، كارگران شركت شهداد درپروژه زيرسازي راه آهن مباركه ٥سه شنبه  روز

 ٧پنجشنبه بنا به گزارشهاي منتشر شده در روز  به اعتصاب كارگران پيماني پروژه اي صنعت نفت پيوستند. كاركشيدند و
  .پيوستند ١٤٠٠شركت، مركز، كارگاه و بخشهاي كارگري به كمپين  ١١٧ گران صنعت نفتاعتصابات سراسري كارمرداد 

هاي نفتي و صنعتگران ساكن استان چهارمحال و بختياري با برگزاري تجمعي در مرداد، كارگران پروژه ١٠روز يكشنبه 
 .شهرستان هفشجان از تداوم اعتصابات كارگران نفت و پتروشيمي حمايت كردند

تري اعتصاب در حوزه كارگران نفت و گاز و  روز از آغاز بزرگترين و طوالني ٤٠با گذشت بيش از ، بهار نيوررش به گزا
 .اند پتروشيمي، هنوز جمعيت بزرگي از آنها به كار بازنگشته و خواستار اجراي كامل شروط خود براي كار شده

ران صنعت نفت و گاز همچنان در پااليشگاهها، صنايع روز اعتصاب كارگ نيو چهارم پنجاه مرداد، ٢٠روز چهارشنبه 
پتروشيمي، نيروگاهها و تأسيسات وابسته به اين صنعت در شهرهاي تهران، اراك، اصفهان، اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسك، 

  .دارد ادامه …عسلويه، گچساران و
ينيهاي متعدد شركتهاي پيمانكاري در نش در پي عقبمنتشر شد، مرداد  ٢٧چهارشنبه بنا به گزارشهايي كه در روز 

عامل شركت پااليشگاه نفت  بار مدير اي نفت پيوسته بودند اين بسياري از مناطقي كه به اعتصاب سراسري كارگران پروژه
كارگر اين شركت را از قرارداد موقت به قرارداد با مدت معين تغيير  ٥٤٠الوان وعده داده است كه شرايط استخدامي 

  داد.خواهند 
برابري مزد، بيست  هاي پيمانكاري با پذيرفتن برخي مطالبات كارگران اعتصابي مانند افزايش دوتاكنون بسياري از شركت

  روز كار و ده روز مرخصي و برخي بهبودها در اقامتگاههاي كارگري در برابر اعتصاب سراسري عقب نشسته بودند.
شركت نفتي  ٢٢مرداد كارگران پروژه اي  ٢٨از روز پنجشنبه  ،ماني نفتبه گزارش شوراي هماهنگي اعتراضات كارگران پي

  در عسلويه براي دومين روز با خواست واكسيناسيون رايگان دست به اعتصاب زدند.
برند در نشستي با  اي هفشجان كه در اعتصاب به سر مي نمايندگان صنعتگران و كارگران پروژه مرداد ٢٨روز پنجشنبه 
  اي نفت پرداختند.ان به مذاكره و بحث و گفتگو حول شرايط كار كارگران پروژهبرخي پيمانكار

با قبول بيست روز كار و ده روز مرخصي و افزايش دستمزد مورد توافق كارگران آخرين ليست از برخي مراكز كه در آنها 
( دشت ، انتقال گاز قم پارچين)شركت ايران آروين خط لوله ( :خود از سوي پيمانكار به كار بازگشته اند عبارتست از

( عسلويه     ،( ترمينال صادرات نفت سپاهان) ،(پااليشگاه اصفهان)، (محل پروژه: نيروگاه زنجان  اورهال)، آزادگان، هويزه)
(كنار  اينچ استان شيراز)، ٨(خط  ،اينچ  كهنوج) ١٢(خط  ،(كارگاه شركت تهران جنوب) ،( عسلويه) ،N.p.d ، جوشكار)

(پرهام ، (محل پروژه؛ جفير) )،شركت فالت قاره( ،(اسكله نفتي حرا قشم)، اينچ نجف اباد تيران) ٦٤(خط ، رازجان)تخته ب
  بقيه كارگران پروژه اي به اعتصاب خود ادامه دادند. .(پتروشيمي گچساران) ،(پترو پااليش مهرخليج) ،صنعت خوزستان)

  
  هفت تپه  شكريروز اعتصاب كارگران نو يك  چهل

روز آن در  ٣١مرداد، چهل و يك روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند كه  ٣١كارگران نيشكر هفت تپه در روز يكشنبه 
در اين كارگران معترض چندين بار در مقابل فرمانداري  به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،ماه مرداد بود. 

  . شوس تجمع و در مواردي در سطح شهر راهپيمايي كردند
  :است ريهفت تپه به قرار ز شكريكارگران ن يفور خواست

   ياز بخش خصوص ديشركت بعد از خلع  تيوضع فيتكل نييتع -
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  معوق شده يپرداخت حقوقها -
  همكاران اخراج شده يبازگشت به كار تمام -
 گريقرار داد كارگران دفع آفات و د ديتمد -

  كارگران 
گران كار ليوك ييمختومه شدن پرونده قضا -

  يالبيهفت تپه، خانم فرزانه ز
همگان در  گانيو را عيواكسيناسيون، سر -

  مقابل كرونا
خود را از  تيكارگران هفت تپه حما نهمچني

خواست به حق مردم خوزستان اعالم داشته و 
شده  ماليبه حقوق پا يفور يدگيخواستار رس

  باشند. يمنطقه م نيكارگران و زحمتكشان ا
مرداد، كارگران اخراجي بخش حراست شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در دفتر  ٣٠وز شنبه ردر رويدادي ديگر 

اين كارگران ضمن رونمايي از بنرهايي اعتراضي، خواستار بازگشت به  .مديريت اين شركت، دست به تجمع اعتراضي زدند
  كار خود و تبديل وضعيت كارگران قراردادي در اين شركت شدند

 
  حرکتهای اعتراضی برخی ديگر از

  

  مرداد ٢شنبه 
 كارگروهي از رانندگان اتوبوسهاي شهري شيراز، در اعتراض به وضعيت شغلي خود، دست به اعتصاب زده و از ادامه *

اين رانندگان مطالباتي مسبوق به سابقه دارند و با وجود برپايي تجمعاتي كه طي  به گزارش هرانا، .خودداري كردند
اند، مسئوالن متولي تنها وعده رسيدگي به خواسته هاي رانندگان را داده اند و در عمل اقدامي صورت  ماههاي اخير داشته

 .نگرفته است
اين كارگران در راستاي تشريح مطالبات خود عنوان كردند: با شرايطي كه سازمان حمل و نقل براي رانندگان تعيين كرده، 

شود و تعيين قيمت نمي  بسته هزينه جدول عرف، خالف بر شيراز در يست.صرفه نه كار كردن با اتوبوس براي ما مقرون ب
  .گذاري قطعات را ندارند اند كه اين افراد صالحيت قيمت قطعات را به كارشناسان دادگستري سپرده

 جمعي از كشاورزان بخش شُعيبيه شوشتر، در اعتراض به عدم پرداخت خسارت ناشي از خشكسالي براي كشت گندم آبي*
به  .توسط بيمه، مقابل ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خوزستان واقع در اهواز، تجمع اعتراضي برگزار كردند

گزارش ايلنا، اين كشاورزان در تشريح مطالبات خود گفتند: ستاد بحران و اداره كل هواشناسي، خشكسالي را در تمام 
نواي «اين خشكسالي و افت محصول اذعان داشتند ولي مديريت بيمه  خوزستان تاييد كرده اند و كارشناسان بيمه نيز به

در شوشتر از پرداخت خسارت سر باز مي زند و كشاورزان را به ستاد بحران براي دريافت خسارت ارجاع  »كشاورزان جنوب
 .مي دهد

و اجراي مفاد كامل قانون سازي حقوق  شماري از كارگران مخابرات آذربايجان شرقي، در اعتراض به عدم رعايت همسان*
به گزارش كارگر آنالين، كارگران در  .كار، مقابل ساختمان مديريت شركت مخابرات تبريز، دست به تجمع اعتراضي زدند

جريان اين تجمع خواستار تعيين تكليف همكاران مشمول صندوق كشوري و پرداخت كليه معوقات اعم از حق جذب، رفاه 
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آنها همچنين بر  مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي شدند.وري از  و پاداشهاي بهره
 .تبديل وضعيت استخدامي همكاران قراردادي تأكيد كردند

همزمان با تجمع كارگران مخابرات آذربايجان شرقي، كارگران مخابرات چهارمحال و بختياري نيز در اعتراض به عدم 
ان، مقابل ساختمان مديريت شركت مخابرات چهارمحال و بختياري واقع در شهركرد، تجمع ش رسيدگي به مطالبات

سازي حقوق و اجراي مفاد كامل قانون كار  معترض، اهم مطالبات خود را رعايت همسان كارگران .اعتراضي برپا كردند
 .عنوان كردند

به گزارش ايلنا،  .، تجمع اعتراضي برگزار كردندشماري از كاركنان مجتمع پتروشيمي آبادان، مقابل درب اين مجتمع*
آنها گفتند:  .كاركنان معترض خواستار تشكيل شوراي اسالمي كار طبق قانون كار و بازگشت به كار همكاران خود هستند

ي كانديداي اين شورا را كه از كارگران همين پتروشيم ٤كند و در اقدامي كارفرما از تشكيل شوراي اسالمي ممانعت مي
 .هستند، اخراج كرده است

  مرداد ٣يكشنبه 
جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان *

هاي خود را  ترين خواسته بر اساس گزارش ايلنا، بازنشستگان، مهم .اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند
بودجه به  ٩سازي حقوق و انتقال از رديف  از مستمري باالتر از خط فقر، درمان رايگان و اصالح احكام همسانبرخورداري 

عنوان كردند و گفتند: دولت مكلف به اجراي تعهدات و پرداخت مطالبات قانوني بازنشستگان فوالد مطابق  ٧رديف 
 .آييننامه معتبر فوالد است

مخابرات منطقه همدان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل اين شركت تعدادي از كارگزاران روستايي *
به گزارش فارس، اين شهروندان همچنين خواستار دريافت تجهيزات و لوازمات ابزار كار، لوازم بهداشتي،  .تجمع كردند

 .تكميلي شدنداياب و ذهاب روستاهاي اقماري، تهيه لباس كار از سوي كارفرما و حل مشكالت بيمه 
براي سومين روز در اين ماه و بيست و سومين روز متوالي دست به اعتصاب و تجمع كارگران شهرداري كوت عبداهللا *

دست تير  ١٠ شان، از روز عدم پرداخت معوقات مزدي كارگران شهرداري كوت عبداهللا در اعتراض به به گزارش ايلنا،زدند. 
كارگران شهرداري كوت عبداهللا از برگزاري جلسه با شهردار و  .شان خودداري كردند به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت

  مشخصي نرسيديم.  اي كه با شهردار داشتيم عمال به نتيجه پيمانكار خبر دادند و گفتند: در جلسه
اقص رد كرده است. از كارگران شهرداري كوت عبداهللا اظهار داشتند: هم معوقات مزدي داريم و هم پيمانكار بيمه ما را ن

 نتيجه به امروز به تا متاسفانه اما ايم روز است كه دست از كار كشيده ٢٣ايم. پاسكاري بين شهردار و پيمانكار خسته شده
 .ايم نرسيده اي

  مرداد ٤دوشنبه 
ين شهرها تجمع شان در ا كاركنان آبفاي شهري و روستايي در باغملك و ايذه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

گزارش ايلنا، آبداران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حقوقي خود، شير فلكه تأسيسات آب روستاهاي اين  هب .كردند
گذرد و در سال  سال از آخرين پرداختي حقوق ما مي يكي از اين آبداران معترض گفت: بيش از يك .شهرها را بستند

اين آبدار روستايي ادامه داد: تا كنون بيش از ده بار  .ايم ها شدهقوق به حال خود رجاري بدون پيمانكار و حق بيمه و ح
هاي الكي ما را از  گيرند و با وعده ايم. هر بار با يك پرداخت ناچيز شعور و غرور ما را به بازي مي دست به تحصن زده

 .شودولي خبري از پرداخت معوقات و حق بيمه نميگردانند  اميدوارانه به سر كار باز مي ادامه تحصن منصرف كرده و
به گزارش رصد بلوچستان، شماري از مردم شهر آبدانان در استان ايالم، مقابل ساختمان اداره برق اين شهرستان در *

  تجمع گردند.مكرر آب و برق  اعتراض به قطعي
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  مرداد ٥سه شنبه 
شان دست به  عتراض به تعطيلي جايگاهها و عدم پرداخت مطالباتكارگران جايگاههاي سي ان جي شهرداري اروميه در ا*

تجمع با اشاره به معوقات پنج ماهه  در به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر زدند. اروميه تجمع مقابل اين شهرداري در
ساعت كار  ١٢ازاي حقوق اين كارگران گفت: كارگران جايگاههاي سي ان جي از حقوق قانون كار برخوردار نيستند و در 

  .هزار تومان حقوق دريافت مي كنند ٥٠٠روزانه فقط يك ميليون و 
به گزارش  ماه حقوق دست از كاركشيدند. ٣بار ديگر، كاركنان شركتي اورژانس بوشهر براي اعتراض به عدم پرداخت *

سه اين دانشگاه حقوق سه ماه ايرنا، در همين رابطه رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر گفت: براساس تصميم هيات رئي
اين استان كه قرار بود پايان تيرماه پرداخت شود به دليل انجام برخي كارهاي اداري با تاخير ١١٥كاركنان شركتي اورژانس 

  .شودچند روزه، امروز پرداخت مي

  مرداد ٦چهارشنبه 
به در اعتراض  تهران يمترو نيو همچنن ) در نواحي ورامين، لرستان، زاگرس، خراساشركت تروارس( كارگران راه آهن*

گذرد و  روز از آغاز سال مي ١٢٦به گزارش ايلنا، كارگران با بيان اينكه ي دست به تجمع زدند. شغل و يشتيمع يفيبالتكل
ات توجهي مسئوالن به مطالب : با بيگفتنداند،  كارگران ابنيه فني فقط نيمي از حقوق ارديبهشت ماه خود را دريافت كرده

كارگران درنهايت تصميم گرفتيم طبق فراخواني كه از قبل داده بوديم به اعتراضات صنفي خود در چارچوب قانون ادامه 
 .دهيم

  مرداد ٧پنجشنبه 
دست بار دوم  يبرا رازيش يدرون شهر يرانندگان اتوبوسها، هماهنگ كننده رانندگان سراسر كشور هياتحاد*به گزارش 

  شان شدند. به مشكالت و پرداخت مطالبات يدگير رسخواستااعتصاب كرده و 
كه در  يآنان ژهيو و به دارانونيكام يمشكالت صنفدر اعتراض به غرب كشور  وندارانيرانندگان كامدر رويدادي ديگر 

  كردند.اعتصاب  كنند، يم تيفعال رانيا يخارج از مرزها

  مرداد ٨ نهيآد
در ميدان آزادي تهران با در دست گرفتن عكسهاي عزيزان شان  ٩٨عتراضات آبان *تعدادي از خانواده هاي جان باختگان ا

تجمع كرده و سردادن شعار و سپس راه پيمايي كوتاه درخيابان آزادي از خيزش مردم خوزستان حمايت كردند. براساس 
 /اعتراض، اعتراض، خوزستان از آبان تا«خبرهاي منتشره در شبكه هاي اجتماعي، تجمع كنندگان از جمله شعار مي دادند، 

. نيروهاي سركوب به تحمع كنندگان درمترو صادقيه آبان فرزند ندارد ،خوزستان آب ندارد /اتحاد، اتحاد ،خوزستان تا تهران
  يورش بردند و با ضرب و شتم آنان، تعدادي را بازداشت كردند.

  مرداد ٩شنبه 
گروهي از هنرمندان و شهروندان  ،ستان و اعتراض به شرايط كشوربه دنبال انتشار يك فراخوان در حمايت از مردم خوز*

 .در تئاتر شهر تهران دست به تجمع اعتراضي زدند
در  .شهروندان معترض در جريان اين تجمع شعارهايي عليه خامنه اي و جمهوري اسالمي سردادندا، هران  به گزارش

 .آور توسط نيروهاي نظامي به گوش مي رسدشليك گاز اشك، صداي تيراندازي و يا هاي منتشر شده از اين تجمعويدئو
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افزون بر اين، شب گذشته نيز شهروندان معترض در شهرهاي تهران و گلستان واقع در استان تهران، دست به اعتراض 
موتور و  هاي تهران، نيروهاي نظامي باپس از قهرماني تيم پرسپوليس و در جريان حضور هواداران اين تيم در خيابان .زدند

 .باتوم وارد جمعيت شده و سعي در ضرب و شتم و متفرق كردن مردم را داشتند
اين همه سال جنايت، مرگ بر اين واليت و مرگ بر «در شهر گلستان، در جريان تجمع اعتراضي مردم، شعارهايي از قبيل 

 دند.سر دا »ديكتاتور

بر  .روندان، در بلوار ساحلى اهواز دست به تجمع اعتراضي زدندشماري از شهمرداد،  ٨روز آدينه امتداد نيوز، به گزارش 
شوشتر، در همين روز در شهرهاي  زن بازداشت شدند. ٢مرد و  ٤اساس اين گزارش، در جريان اين اعتراض دستكم 

  بهارستان، اراك، دهلران، هشتگرد، دزفول و قزوين نيز تظاهراتي با شعار مرگ بر ديكتاتور برگزار شد.
از كاركنان و مهندسان شاغل در نيروگاه برق حرارتي و گازي زير مجموعه شركت مديريت توليد برق آذربايجان  *شماري

، شهروندان معترض از داليل برگزاري ايلنا گزارش هب .شرقي، در محوطه اين شركت واقع در تبريز، دست به تجمع زدند
ادر نشدن احكام سال جديد و ترميم حقوق متناسب با تورم و هاي خود از سالهاي گذشته، ص كارانه حذف«اين تجمع را 

درصد  ٥هزينه زندگي، پرداخت نشدن برخي پاداشهاي سالهاي گذشته به همراه مزاياي انگيزشي و رفاهي و واگذار نشدن 
 .عنوان كردند »٩٤درصد سهام شركت در سال  ٤٩سهام ترجيحي به كاركنان از زمان واگذاري 

براي اعتراض به سطح پايين حقوق، منجمله عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل براي  ازنا اژيفروآل كارخانهكارگران *
 ي: در راستابه خبرنگار سفير افالك گفت لرستان ياداره تعاون، كار و رفاه اجتماع سيرئدومين بار دست به تجمع زدند. 

آن مشكالت  يدر نظر گرفته شد تا با اجرا يو مصوبات ليتاكنون تشك يازنا جلسات اژيبه مشكالت كارخانه فروآل يدگيرس
كه نسبت به آن معترض بودند، عدم  يديواحد تول نيخواسته كارگران ا نيمهمتر .برطرف گردد يديواحد تول نيا رياخ

طرح در  نيا ١٤٠٠ماه  وريشهر انيها و جلسات مصوب شد كه تا پايكه پس از بررس استمشاغل  يطرح طبقه بند ياجرا
  .شود ييخانه اجراكار
زدند تا به عدم  گاهيجا نيمقابل ادست به تجمع خود  ينيسوخت اهواز همراه با خانواده و دختر انسول گاهيكارگر جا ك*ي

نفر در  ٨حدود اين كارگر معترض گفت: : ماه حقوق كارگران اين جايگاه سوخت اعتراض كنند. به گزارش ايلنا ٩پرداخت 
ترس از اخراج در تجمع شركت  ليپرداخت نشده دارند اما به دل يهستند كه مطالبات حقوقمشغول به كار  گاهيجا نيا

  .نكردند
به مراجعه مرتب به پزشك دارد.  ازيبوده و ن ينياز آنها انسول يكيفرزند هستم كه  ٥ يكارگر افزود: من مستأجر و دارا نيا

  .شود دهيشن مانيتا بلكه صدا ميسوخت تجمع كن گاهيمجبورم كرد تا به همراه خانواده خود مقابل جا يمشكالت مال

  مرداد ١٠يكشنبه 
به گزارش هرانا، در جريان يك تجمع اعتراضي در حمايت از مردم خوزستان و اعتراض به شرايط كشور در مشهد، تعداي *

 از شهروندان از جمله جواد لعل
محمدي و فاطمه سپهري، فعاالن 
مدني، توسط نيروهاي امنيتي 

داشت شدند. اين تجمع در پارك باز
با ورود  و ملت مشهد برگزار شد

نيروهاي نظامي و امنيتي به خشونت 
  ه شد.كشيد

جمعي از بازنشستگان و مستمري *
بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در 
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اين بازنشستگان، ، ايلنا گزارش به .ها تجمع كردندنو تهران مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استااهواز اصفهان، 
سازي حقوق و  خود را برخورداري از مستمري باالتر از خط فقر، درمان رايگان و اصالح احكام همسان ترين خواستهمهم

  .عنوان كردند ٧بودجه به رديف  ٩انتقال از رديف 
ي سنواتي، قرارداد درمان ها هاي درماني بازنشسته فوالد از بودجه بازنشستگان همچنين خواستار پرداخت به موقع هزينه

هاي فوالد، بيمه عمر و حوادث برابر ديگر واحدهاي فوالدي و بكارگيري فرزند لبرابر آئيننامه استخدامي و دستورالعم
 .بازنشستگان در ذوب آهن و شركتهاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كاركنان فوالد هستند

ت تصفيه واقع در تهران، تجمع اي كاسپين، مقابل ساختمان هيبه گزارش هرانا، گروهي از مالباختگان موسسه مال*
شان شدند. به گفته  شهروندان معترض ضمن سردادن شعارهايي، خواستار رسيدگي به مطالبات .اعتراضي برگزار كردند

 .اند سال، سپرده گذاران اين موسسه به اصل، سود، و ضرر و زيان سرمايه خود نرسيده ٥گذشت  با وجودآنها 
گروهي از زيان ديدگان صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان دادسراي جرائم اقتصادي واقع در تهران،  ر رويدادي ديگر،د

 .دست به تجمع زدند

  مرداد ١٠يكشنبه 
دست از براي ششمين روز متوالي حق بيمه  براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و كارگران شهرداري رودبار

به گزارش ايلنا، كارگران معترض  استان گيالن تجمع كردند. وطه ساختمان موتوري اين شهرداري دركاركشيدند و در مح
شهرداري رودبار  گفتند: جمعي از كارگراني كه در مجموعه شهرداري شهرداري اين شهر تحت مسئوليت پيمانكار مشغول 

كارگران تصريح  .اري اين شهر تجمع كردندكارند، در اعتراض به معوقات مزدي خود در محوطه ساختمان موتوري شهرد
ايم كه در  الحساب دريافت كردهماه گذشته هر ماه بخشي كمي از حقوق خود را به صورت علي ٥كردند: در طول چهار تا 

 .ميليون تومان است ٦تا  ٥نهايت مجموع دريافتي آنها حدود 

  مرداد ١٢سه شنبه 
ر استان تهران در اعتراض به عدم افزايش قيمت نان مقابل ساختمان فرمانداري تعدادي از نانوايان شهرستان بهارستان د*

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به گفته شهروندان معترض: سه سال گذشته هزينه روزانه  .اين منطقه تجمع كردند
در اين گزارش آمده است، دولت  .استهزار تومان بود و اكنون سه برابر شده اما همچنان قيمت نان ثابت  ١٠٠كارگر مبلغ 

هيچگونه تسهيالت و ساز و كاري ايجاد نكرده است كه دستمزدهاي كارگران نانوايي بدون گران شدن نان افزايش پيدا كند 
 .و افزايش دستمزد نانوايان بستگي به نرخ نان دارد

  مرداد ١٣چهارشنبه 
شان، مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر، دست به  دگي به مطالباتگروهي از دامداران در ايذه، در اعتراض به عدم رسي*

، دامپروران شهرك دامپروري نوترگي شهرستان ايذه با توجه به نبود يك نرخنامه ايلنا گزارش به .تجمع اعتراضي زدند
ل كشور يك شود ك مگر مي؛ تجمع با طرح پرسشاين دامداران حاضر در  .برند مشخص فروش در سرگرداني به سر مي

 نامه ديگر؟ عنوان كردند: چرا در اين شهر كسي پاسخ درستي نميخنرخنامه واحد داشته باشد و شهرستان ايذه يك نر
خواهد به دامدار بدهد؟ مگر اين شهر قانونش با كل كشور فرق دارد؟ گاوداريها با هزاران مشكل و شرايط حاد دارند ادامه 

 .وجه منصفانه نيست هيچ كند كه شرايط فعلي براي ما به خواهد درك دهند ولي كسي نمي مي

  مرداد ١٧يكشنبه 
و تهران مقابل ساختمان اين  اهوازدر اصفهان، بار ديگر بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد *

سازي حقوق  ي عادالنه همسانه گزارش ايلنا، اين بازنشستگان خواستار اجراب .صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند
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تا پنج ميليون  وقتي كه خط فقر ده ميليون تومان اعالم شده، مستمري چهار. آنها گفتند؛ با رعايت موازين قانوني هستند
دهد، بنابراين  توماني كفاف زندگي بازنشستگان را نمي

سازي حقوق و انتقال آن  خواستار اصالح احكام همسان
  .هستيم ٧رديف بودجه به  ٩از رديف 

كارگران شركت آب و فاضالب هويزه براي اعتراض به *
سال حق بيمه دست به  ٣ماه حقوق و  ٨عدم پرداخت 

تجمع مقابل ساختمان آبفاي اين شهرستان دراستان 
 يكي از كارگران آبفاي هويزه به خبرنگار خوزستان زدند.

گفت: كارگران شاغل در آبفاي هويزه كه به عنوان  ايلنا
اي آب و فاضالب در هرگران خدمات و اپراتور ايستگاهكا

شهر هويزه مشغول به كار هستند، حدود ف مناطق مختل
  .ماه حقوق و حدود سه سال حق بيمه طلبكارند ٨

 ١٢سال سابقه كاري خود و همكارانش در آبفاي هويزه گفت: ما كارگران با روزي  ١٩تا  ١٥اين كارگر با اشاره به ميانگين 
مان هاي مزدي محروم هستيم و مسئوالن اداره آب و فاضالب هويزه به مشكالتر مداوم و سخت از حداقلساعت كا

  .كننداعتنايي نمي
خود خبر  ياز معوقات مزد يپرداخت بخش ياز وعده شهردار سابق برادر تجمع خود آبادان  ياز كارگران شهردار يجمع*

آبادان دستكم دو  يكرونا، حقوق كارگران شهردار ديتهدباوجود و  ياع اقتصاداوض نيگفتند: در ا به خبرنگار ايلنا دادند و
 نيكارگران ا نكهيا انيكارگران با ب نيا .ميحقوق كار كن افتيبدون در ميمجبور هايهمه سختبا افتاده و ما  ريماه به تاخ

كرده؛ وعده پرداخت حقوق  رييتغ راياخاند، گفتند: شهردار سابق كه نكرده افتيحقوق در يمجموعه از خرداد ماه سال جار
  .ميحقوق هست افتيشنبه منتظر در روزيكارگران را داده بود و ما كارگران از د

  مرداد ١٩سه شنبه 
شهروند ساكن جونقان، تعدادي از مردم اين شهر دست به تجمع  ،حبيب فدايي بازداشت با به گزارش هرانا، همزمان*

براساس  شهر را مسدود كردند. يبازداشت راههااين زنان جونقان در اعتراض به  .شدند اعتراضي زده و خواهان آزادي وي
ن همراه اويديوهاي منتشر شده، اعتراض اين شهروندان با خشونت نيروي انتظامي و شليك گاز اشك آور به سمت معترض

خواهان آزادي » قان اتحاداتحادجونقان جون«و » جبيب فداي آزادبايد گردد«معترضان با سردادن شعارهاي  .بوده است
 همشهري حق طلب شان شدند.

  بعد آزاد شد و مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت.روز  ييفدا بيحبآقاي  ،گسترده  مردم جونقاناعتراضات دنباله ب
در  ترپتروشيمي باخ نگيهُلدزير مجموعه شركت  ١٣از يكي  ،انيكاو يميپتروش يبهره بردار *صدها تن از كارگران

سه  يط تير دراعتراض نسبت به سطح پايين حقوق بسرمي برند و ٢٩از روز  ،(عسلويه) پارس يانرژ ياقتصاد ژهيمنطقه و
 يميپرسنل پتروش :گفت بازار يكي از كاركنان شركت كاويان به خبرنگار. برگزار كردند ييسه بار گردهما ريهفته اخ

سه بار  ريسه هفته اخ يط شود يساله خوانده م١١ يايدر حقوق و مزا رحمانهي در اعتراض به آنچه اجحاف ب انيكاو
  .شدند انيباختر كاو نگيهلد رانيمد ييبرگزار كردند و خواهان پاسخگو ييگردهما

  مرداد ٢٣شنبه 
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*شماري از مردم معترض به قطعي بي برنامه برق در شهرستان اسالمشهر واقع در استان تهران، دست به تجمع اعتراضي 
شهروندان معترض در  .به گزارش هرانا، اين تجمع به دنبال قطعي هشت ساعته برق در اسالمشهر صورت گرفت .دندز

 .را سر دادند »مرگ بر ديكتاتور و نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران«: جريان اين تجمع، شعارهايي از قبيل
به مقابله با » مسئول بي كفايت استعفا استعفا«عار: كرمان دست به تجمع زدند و با ش-در همين روز مردم معترض راور

  جمهوري اسالمي برخواستند.
مرگ برخامنه اي و مرگ بر  «مردم محله كشوري اصفهان هم پس از قطع برق بر روي پشت بامها شعار مي دادند؛ 

  سر دادند.» ديكتاتور
نكرده  دايپ يخاص، ابعاد رسانه ا ليالبته به دالكارخانه كه مدتها است شكل گرفته و  نيا يكارگر هايو تجمع هااعتراض*

 فهيكه براساس وظ ياداره كل كار و رفاه اجتماع بازرسان ،رسانه اي شد مرداد ٢٢ه روز آدينكه  يگزارش به بنااست. 
ته مجموعه را داشتند با درب بس نيپاسارگاد سرام قصد ورود به ا يكارگران كارخانه كاش تيوضع يبررس يمعمول خود برا

  .هستند يسكوت راض نياز ا زيو ظاهراً مسئوالن امر ن مواجه شدند

  مرداد ٢٤يكشنبه 
اعتراض به صدور  بابرپايي تجمع مقابل ساختمان شوراي كالنشهر اهواز ضمن اهواز يشهردار اتياجرائ*كارگران اخراجي 

عدم پرداخت مطالبات شان خواستار بازگشت  و مربوطه مناطق مانكارانيمركز و ابالغ آن به پ يشهردار ينامه اخراج از سو
است كه  يسال سابقه چند روز ٥اهواز هر كدام با متوسط  يشهردار اتيكارگر اجرائ ١٠٠از  شيب به رهياب،به كار شدند. 

 يپاسكاري شورا و شهردار انهيم يبوروكراس ندي، روشن نبودن سرنوشت قرارداد در فرا يجيصدور نامه اخراج تدر ليبدل
  .پرداخت نشده است زيو حقوق آن ها ن قياز كار تعل نكهيشوند ضمن ا يم

  مرداد ٢٦شنبه سه 
براي دومين روز و دستمزد  مهيتهران، در اعتراض به عدم پرداخت حق ب »شهر مينس«كارگران شركت پاژن واقع در *

كردن  زيدستمزد پرسنل، از وار از يكسر بخش باوجودشركت،  نيا تيريمد دست به تجمع زدند. يمجتع صنعت نيمقابل ا
به گزارش اتحاديه آزاد  دستمزد چند ماه كارگران را پرداخت نكرده است. نيامتناع كرده و همچن مهيپوشش ب يوجه برا

سال است كه دارند كار  ٢٠كه  يهستند كسان نجايا دهند،ي مان را نم حق و حقوق«از كارگران گفت:  يكيكارگران ايران، 
 نجايمن خودم دو سال است كه ا اند، ختهيرا ر مان مهيماه ب كيكال  ١٣٩٤را رفتند گرفتند، از سال  مهيمار بآ كنند،ي م

  .اند ختهيرا نر مان مهيماه ب ٦جمعا  كنميهستم فكر م

  مرداد ٢٧چهارشنبه 
در پرداخت مطالبات  ريخواقع در دشت آزادگان استان خوزستان در اعتراض به تا» بستان« ياز كارگران شهردار يجمع*

بستان مشغول كار  ينفر در مجموعه شهردار ١٧٠ حدودز، وين كارگربه گزارش  تجمع كردند. يخود اقدام به برگزار يمزد
  حدود سه سال پرداخت نشده است. زيا نهآن مهيباشند و ب يم يماه مطالبات معوقه مزد ١٤حدود  يهستند كه دارا

  مرداد  ٢٩ نهيآد
فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع  مقابل اورزان پارس آباد، در اعتراض به عدم دريافت حقآبه خود،جمعي از كش*

پارس آباد آنالين، كشاورزان پارس آبادي،  مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع  تلگرام به گزارش كانال .زدند
آب در كانالها و نرسيدن آن به زمينهاي كشاورزي،  تجمع اين كشاورزان در اعتراض به كاهش جريان .اعتراضي زدند

 .صورت گرفته است

  مرداد ٣٠شنبه 
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شان، دست به اعتصاب زده و در  جمعي از كارگران شركت آذركام اروميه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي*
شركت آذركام كه از عدم توجه  به گزارش ايلنا، چند نفر از كارگران .محوطه اين شركت تجمع اعتراضي برگزار كردند

مسئوالن به خواسته هاي صنفي كارگران گاليه مند هستند، اظهار داشتند: ما به چه زباني بگوييم مشكل داريم؛ اعتماد ما 
 .از كارفرما به دليل وعده هاي تو خالي سلب شده و با تغيير مديريت متاسفانه اين روال همچنان ادامه دارد

استانداري، فرمانداري، اداره كل كار و صمت خواستند يك بار هم كه شده به موضوع عدم پرداخت كارگران از مسئوالن 
 .حقوق كارگران رسيدگي كنند

چند ماه حقوق و مطالبات ديگر و بي تفاوتي مسئوالن طراز  اعتراض به عدم پرداخت كارگران كارخانه آذركام در *بارديگر،
لواشك  كنسانتره و وه،يكننده آبم ديواحد تول نيا اروميه دست ازكاركشيدند و در اول استان آذربايجان غربي و شهرستان

از  يندگيآذركام به نماكارخانه نفر از كارگران  چند به گزارش ايلنا، جاده مهاباد تجمع كردند.١٢ لومتريك هياروم واقع در
مشكل  مييبگو ي: ما به چه زبانگفتندي شان عدم توجه مسئوالن به خواسته ها تجمع كنندگان ضمن اعتراض به طرف 

  .ميدار

  ياجتماع يهااخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
  

 /ها مقابل استانداري. دو باره مرغداران يزد براي اعتراض به افزايش قيمتها و كمبود نهاده تجمع: مرداد ٣يكشنبه 
مع كرده و اين تجمع با حمله وحشيانه نيروهاي شهروندان بانه در اعتراض به كشته شدن يك كولبر مقابل فرمانداري تج

  سركوبگر به خشونت كشيده شد.
هاي  بار ديگر، دامداران و كشاورزان اصفهان براي اعتراض به هزينه باالي توليد از جمله گراني نهاده: مرداد ٤دوشنبه 

ل استانداري تجمع كرده و خواستار جمعي از مرغداران ايالم مقاب /شان مقابل استانداري تجمع كردند. دامي با دامهاي
ت مديره اتحاديه مرغداران استان ايالم در اين خصوص گفت: ارئيس هي .رعايت قيمت مصوب مرغ در اين استان شدند

سيما در  و جمعي از بازنشستگان صدا /.توليد كنندگان خواستار قيمت مصوب كشوري مرغ در استان ايالم هستند
 .سازي شدند و اجراي همسان خواستار افزايش حقوقه و ن دست به تجمع زدسازمان در تهرااين محدوده 

هاي توليد و پايين بودن  دامداران يزد در اعتراض به كمبود نهاده دامي، گراني علوفه، باال رفتن هزينه: مرداد ٥سه شنبه 
 .تجمع كردنددر يزد قيمت شير و گوشت مقابل ساختمان استانداري 

دست به ، با فراخوان قبلي شان شماري از كاميونداران اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات: مرداد ٦چهارشنبه 
./ يشهر بستان دشت آزادگان در غرب شهر اهواز در اعتراض به بى آب مردم /.خودداري كردند كاراعتصاب زده و از ادامه 

مقابل  (خاموشيها، فقدان واكسن و ...) موجود طيشرا استان زنجان به نشانه اعتراض بهدر از شهروندان ابهر  يجمع
 خوراك مرغ ينبود و گران مرغداران كرمان براي اعتراض به /شهرستان دست به تجمع زدند. نيا يساختمان فرماندار

  .ي تجمع كردندمقابل استاندار
سطح دستمزدها اعتصاب كرده و  نيروهاي بخش تعميرات پااليشگاه اصفهان در اعتراض به پايين بودن: مرداد ١٠ كشنبهي

 .در محوطه پااليشگاه دست به تجمع زدند

تجمع .اي اين شهر، تجمع كردند شماري از كشاورزان اصفهان،  مقابل شركت سهامي آب منطقه: مرداد ١١دوشنبه 
كشاورزي  كنندگان ضمن سردادن شعارهايي عليه شهرداري اين شهر، خواستار استفاده از آب زاينده رود جهت مصارف

 تيفيارتقا ك ،يهمسان ساز يدر رابطه با اجرا يمقابل مسجد بالل با مطالبات مايبازنشستگان و شاغالن صدا و س /.شدند
 شانينواند شيرو يشركت تعاون همالباختدهها  /... تجمع كردند.خط فقر و  ريز يبهداشت و درمان، اعتراض به مزدها
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 فيتكل نييو تع عيسر يدگيو خواستار رس در تهران زدند هييقضاه فاسد قو سيمقابل دفتر رئدست به تجمع خانوادگي 
  .دشدن

پيمانكاري فوالد مباركه اصفهان دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مركزي شماري از كارگران : مرداد ١٢سه شنبه 
  .فوالد مباركه تجمع كردند

شان  اصفهان در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات كاركنان حجمي شركت توزيع برق شهرستان: مرداد ١٥ نهيآد
تجمع برگزار كردند. اين كاركنان با قراردادهاي حجمي، از دريافت حقوق ثابت، عيدي، پاداش، سنوات و مزاياي سختي كار 

  محروم هستند.
 داخت مطالباتكارگران و پرسنل آب و فاضالب هويزه در استان خوزستان در اعتراض به عدم پر: مرداد ١٧يكشنبه 

ت امقابل ساختمان هيبار ديگر گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين،  /.مزدي خود مقابل اين اداره تجمع كردند
نشاني ساوه در اعتراض به عدم  جمعي از كاركنان سازمان آتش /.تصفيه واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند

اعتصاب رانندگان دور جديد  /.شوراي شهر ساوه تجمع اعتراضي برپا كردند شان در ساختمان رسيدگي به مطالبات
  شان براي هفتمين روز متوالي ادامه يافت. اعتراض به عدم پرداخت مطالبات يبرا هياروم يشهر ياتوبوسها

سياستهاي جمعي از نخلداران استان خوزستان در اعتراض به كم آبي، از بين رفتن نخلستانها و : مرداد ١٩سه شنبه 
شماري از  /.قيمت گذاري نادرست صورت گرفته در ساختمان سازمان جهاد كشاورزي اين استان دست به تجمع زدند

در  آمل مردم /.معيشتي مقابل ساختمان استانداري يزد دست به تجمع زدند نانوايان يزد در اعتراض به وضعيت بد كاري و
ي جارياست يرانندگان خودروهاتجمع  /تجمع كردند.نه مقابل اداره برق خا يبرق ليو سوختن وسا برق قطعي اعتراض به

پس از گذشت قريب ١٤٠٠شركت مخابرات استان خراسان رضوي در اعتراض به عدم اعالم نرخ خدمات خودرويي در سال 
ايش حقوق و در اعتراض به قرارداد مبني برعدم افز كنگان در استان بوشهر تنبك صنعت ريكارگران شركت اكس /ماه. ٥

  روز كار در ماه دست به اعتصاب دو باره زدند. ٢٠پذيرفته نشدن 
قطع براي اعتراض به  دزفول يو راهساز يكشاورز حيو تسط هيآالت ته نيماش جمعي از صاحبانمرداد:  ٢٣شنبه 

 يساز و راه حيطو تس هيته ،يكشاورز آالت نياز دارندگان ماش يجمع /ي اجتماع كردند.سوخت مقابل فرماندار هيسهم
 تجمع برپا كردند. شاني دستگاهها يبرا ليگازوئ هيسهم صيسوخت و تخص هيدزفول، در اعتراض به قطع سهم

شماري از كشاورزان اصفهان، مقابل ساختمان استانداري اصفهان در اعتراض به عدم رهاسازي مجدد : مرداد ٢٤يكشنبه 
براي اعتراض به عدم تحويل واحدهاي شان  شمياحبان مسكن مهر ابرص جمعي ازدست به تجمع زدند./ رود  آب زاينده

  زدند. استان البرز يو دادگستر يمقابل استانداردست به تجمع 
نهاد  ليخواستار تشك يتجمع ييبرق كشور با برپا عيتوز شركت يمانيپ مبانياز كارگران س جمعيمرداد:  ٢٥ دوشنبه

در محل كار خود خواستار  يتجمعات ييساوه با برپا يصنعت شهركهاي رگرانكا /مطالبات خود شدند. يريگيپ يبرا يصنف
از قطع  يريجلوگ براي ليدر استان اردب مغان آباد پارس در گوشلو دهستان مردم /كارگران شدند. عيسر ونيناسيواكس

  زدند. يساله چنار دست به تجمع اعتراض نيدرختان چند
 اين جريان در  به گزارش هرانا،  .دني در كرج، دست به تجمع اعتراضي زدندن مشماري از فعاال: مرداد ٢٧چهارشنبه 

 .ن مدني در محل جان باختن پويا بختياري در كرج بازداشت و ساعتي بعد آزاد شدندفعاال از تعدادي تجمع

 يد نقل و انتقاالتباشگاه به عملكر نيفوتبال استقالل با حضور مقابل ساختمان ا مياز هواداران ت يشمار: مرداد ٣٠شنبه 
از  جمعي /.ست به تجمع زدندد يمقابل استاندار زيتبر يتراكتورساز ميهواداران تهمزمان . اعتراض كردندباشگاه  نيا

نامناسب  تيوضع نيو همچن شاني مقامات به خواسته ها يدگيتهران در اعتراض به عدم رس يموتور كيرانندگان پ
  ردند.تجمع ك يخود اقدام به برگزار يشتيمع
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دست به نامناسب آب  عيو توز يقطعبراي اعتراض به  ركوهيز شهرستان آباد نيحس ياهال جمعي ازمرداد:  ٣١يكشنبه 
 جانيبا شعار آذربا زيتبر يتراكتورساز ميهواداران ت اعتراضي تجمع /ي زدند.خراسان جنوب ياستاندارتجمع مقابل 

 شهرستان كوت عبداهللا قلعه چنان يروستا جوانان بيكار /.جواب بده جانيآذربا نتراكتور رو ول نكرده و مسئوال ده،ينخواب
و وعده هاي توخالي براي باري  نسبت به روند استخدام ها در شركت فوالد خوزستان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان

 /جاده بندر امام زدند. ١٠ لومتريك اهواز، واقع در مجتمع نيتجمع مقابل اديگر با همراهي خانواده هاي شان دست به 
تجمع اين كارگران در  .شماري از كارگران فضاي سبز شهرداري كوت عبداهللا مقابل شهرداري اين شهر تجمع كردند

  .اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي و مطالبات ديگر آنها صورت گرفته است

*** 
  

  هدف کل نظامه اين آخرين کالمه،
  زينت ميرهاشمي 

  مرداد  ١٠به فراسوي خبر ... يكشن
سَردادن شعار مرگ بر خامنه اي در كانون هر تجمع اعتراضي، تشخيص درست مردم از جايگاه خامنه اي به عنوان نماد 
ديكتاتوري ديني و رژيم واليت فقيه است. مسئول اصلي وضعيت فالكت بار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، كل 

  حاكميت و در راس آن خامنه اي است.
سازمان يافته مردم بر اثر كرونا تا گلوله به جاي آب به مردم با فرمان مستقيم او انجام مي شود. او بود كه ورود از قتل 

  واكسن به ايران را ممنوع كرد و اكنون شاهد فاجعه كرونا در ايران هستيم.
ه و تقصير را به گردن ديگران اما خامنه اي همواره نقش خود را به عنوان تصميم گير اصلي و عمود خيمه نظام انكار كرد

مي اندازد. موضع گيري او در مورد خوزستان و صحبتهاي او در جلسه با هيات دولت روحاني به بهانه پايان كار اين دولت 
  اين سياست را برجسته مي كند.

ماموريت مثل  در حالي كه به گواهي پايوران رژيم، آنها وظيفه ماله كشي، پادويي و تداركچي دارند و پس از اجراي
دور انداخته مي شوند، ما بازهم در پايان كار هر دولت، ولي فقيه در نقش اپوزيسيون ظاهر مي » دستمال مصرف شده«

شود و ناتواني در حل مشكالت را به كارگزارانش نسبت مي دهد. خامنه اي با اين شيوه دجالگرانه مي خواهد باوجود 
باندها و جناحهاي حكومتي، نقطه اميدي را براي بهبود وضعيت موچود به مردم  يكدست كردن واليت، با فرق گذاشتن بين

  نويد دهد. زهي خيال باطل. مردم به درستي در خوزستان شعار دادند؛ اين آخرين كالمه، هدف كل نظامه 
نه اي و دفاع باوجود دستگيريهاي گسترده در شهرهاي استان خوزستان و قطع اينترنت در اين استان، صداي مرگ بر خام

مرداد، زمين زير پاي خامنه اي را به شدت ٩از مردم خوزستان در بسياري از شهرهاي ايران به شمول تهران در روز شنبه  
  لرزاند. 

مرداد راهپيمايي شجاعانه مادران دادخواه شهداي آبان خونين در ميدان آزادي و در مترو، همچنين  ٨رورز آدينه 
اتر شهر تهران كه با يورش ماموران سركوبگر روبرو شد، مشخص كرد كه صداي اعتراض راهپيمايي مردم در محل ت

تير، مردم به بهانه پيروزي تيم پرسپوليس جشن گرفتند و با شعار مرگ بر خامنه اي  ٨خاموش شدني نيست. آدينه شب 
  هران شنيده مي شود.جشن را به حركت اعتراضي تبديل كردند. فرياد مرگ بر خامنه اي شبانه در محله هاي ت

راهپيمائيها و گردهمائيهاي اعتراض به وضع موجود و همچنين حمايت از مردم خوزستان نشاني از اتحاد و همبستگي و 
نمايي از قدرت مردمي است كه با صداي بلند و در كف خيابان و به شفاف ترين شكل، اراده خود براي سرنگوني كل رژيم 

  را فرياد مي زنند. 
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  رانيو گورکن مردم ا اگورستانهپادشاه 
   امان منصور

  مرداد ٢١خبر... پنجشنبه  يفراسو
نزديك به شش ماه پس از آنكه آقاي خامنه اي واردات واكسن را ممنوع كرد و به ويروس كُرونا فُرصت داد تا از كُشته 

پُشته بسازد، اكنون مي گويد 
تصميم اش را عوض كرده و 
واكسن اجازه ورود به كشور 

دارد. ولي فقيه ج.ا بدون  را
آنكه به غلط و تباه بودن 
دستورش اعتراف كند يا 
دستكم از انبوه قُربانيان اين 
تصميم ضد انساني و خانواده 
هاي داغدار آنها پوزش 
بطلبد، با وقاحت به توجيه 
آن پرداخت و طلبكارانه به 
ارايه رهنمود و دادن تذكُر 

  براي مُبارزه با كُرونا دهان گشود. 
دُرُست در همان زماني كه با اعالم توليد واكسن، مردُم خسته و بي دفاع به پيدا شدن راهي براي حفاظت از خود و نجات 
جان و سالمتي شان اُميدوار شده بودند، آقاي خامنه اي فارغ از هر عقالنيت يا همدردي در برابر آنان ايستاد و واردات 

  واكسن را ممنوع كرد.
اكنون روزانه جان خود را از دست مي  -بنا به آمار رسمي  -نفري را صادر كرد كه  ٦٠٠فرمان مرگ او به اين وسيله 

هزار نفري انداخت كه بي دفاع و بي پناهگاه هر روز در گوشه اي از كشور  ٥٠ - تا اين لحظه  - دهند، او ويروس را به جان 
ف فاجعه اي كه در جريان است را نشان نمي دهد. فقط مي به آن مُبتال مي شوند. شوربختانه اين اعداد هولناك هنوز سق

شود حدس زد وقتي كه آمار سانسور و آرايش شده چنين ابعادي به خود گرفته، آمار واقعي تا چه اندازه دهشت انگيز و 
ز به بار نگران كننده مي تواند باشد. بذر مرگي كه او در دي ماه سال گذشته با جلوگيري از واردات واكسن كاشت، امرو

  نشسته است.  
آقاي خامنه اي يك فُرصت گرانبها براي جلوگيري از كُشتار كُنوني را آگاهانه سوزاند. يك نگاه گذار به وضعيت در 

خود را به سرعت آغاز كردند، گواهي مي دهد كه مرگ تلخ ايرانيان در دسته هاي چند  نكشورهايي كه واكسينه شهروندا
و رنجبار ده ها هزار از آنها مي توانست اتفاق نيفتد. در انگلستان آمار مرگ بين سالمندان صد نفري و ابتالي روزانه 

دهم درصد رسيده، در ايتاليا  ٧درصد كاهش يافته، در آمريكا ميزان مرگ كساني كه به طور كامل واكسينه شده اند به ٦٧
 ١٩-ديبه كوو انيبتالمار مُشُ ،دوز واكسن نينخست قيپنج هفته پس از تزركه وخيم ترين شرايط را در اُروپا داشت، تنها 

پيدا كرده، در اسپانيا رقم مرگ از چند صد درصد كاهش ٩٥مرگ تا  ميزاندرصد و ٨٠تا  - نيدر همه سن -  در بزرگساالن
  نفر به اعداد دو رقمي ريزش داشته است و ... . 

ن تاخت و تاز گُسترده تري پيدا كرده، تهاجُمي تر و كُشنده ويروس كُرونا افسار گسيخته و يله شده به همان اندازه كه ميدا
كه امروز مُسلسل وار جان ايرانيان را مي گيرد، پرورش و موفقيت خود را مديون همكاري بي  "دلتا"تر شده است. گونه 

ت و گوركن مردم تاج بر سر آقاي خامنه اي نشسته و او اكنون پادشاه گورستانهاس-دريغ نظام حاكم بر ايران است. ويروس
 ايران! 
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  نفرت انگيز رژيم والبت فقيه» طالبان شويی«
  زينت ميرهاشمي 

  مرداد  ٢٦سه شنبه  فراسوي خبر ...
سقوط آسان دولت فاسد، پوشالي و دست ساخته آمريكا در كابل و قدرت گيري طالبان، تراژدي دردناك براي مردم 

  خاورميانه است.  افغانستان و همه نيروهاي مترقي و دموكراتيك در
بايد به فرصتي براي احياي زندگي، امنيت و «ابراهيم رئيسي قاتل، خروج نيروهاي نظامي آمريكا را چنين تعبير كرد: اين 

طالبان را » فرصت«و دو ساله حكومت مرتجعان و قاتالن، معناي  ٤٠البته سابقه » صلح پايدار در اين كشور تبديل شود.
استقبال كرد و از » انتقال مسالمت آميز قدرت در افغانستان«ظريف وزير خارجه رژيم از  مشخص مي كند. محمد جواد

 كه طالبان آن را ناديده گرفت و تا كنون هيچ كاره است، حمايت كرد. » شوراي هماهنگي براي انتقال قدرت«
» طالبان شويي«مل به رژيم در ماههاي گذشته براي شستشوي دستهاي خونين طالبان آنچنان افراط كرد كه اين ع

معروف و مورد واكنش عده اي در درون حكومت شد. وقتي طالبان در جنگ با حكومت وقت و ترور زنان، خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، و ... بود، حكومت ايران با پذيرايي از آنها در تهران و دخالت فعال در رويدادهاي افغانستان جهت خود را 

تا جايي پيش رفت كه كارگزاران رژيم طالبان را جنبشي اصيل و فعاليتهاي تروريستي طالبان  مشخص كرد.  طالبان شويي
  عليه مردم افغانستان فعاليتي جهادي خواندند. 

قبل از پرداختن به هدف رژيم در حمايت از طالبان بايد گفت طالبان چهره عريان ديكتاتوري مذهي واليت فقيه در 
ني آن، است. پيش از اين هم مردم افغانستان تجريه قدرت گيري طالبان را داشتند و آنان كه افغانستان، البته در شكل سُ

از ستم طالبان به ايران پناهنده شدند، تجربه ديكتاتوري مذهبي واليت فقيه را هم كسب كردند. همه آنچه كه طالبان در 
ا و فعاالن مدني تحميل كرده، رژيم واليت فقيه بسا فَراز و فرودش بر مردم افغانستان و به خصوص در مورد زنان، رسانه ه

  بيشتر بر سر مردم در ايران آورده است. اين دو جريان ارتجاعي بنيادگرا فقط شكل عمامه ها و لباسشان متفاوت است. 
ول مردم يكي با بنيادگرايي سني و ديگري با بنيادگرايي شيعي، هر دو شريعت و قوانين قرون وسطايي را ابزاري براي چپا

حكومت «و يا » امارات اسالمي«در دست دارند. يكي با نام جمهوري اسالمي در قامت واليت مطلقه فقيه و ديگري با نام 
مرداد اعالم شد.  بر اين منظر نگرانيها، ترس، درد و رنج مردم افغان براي  ٢٦كه در روز روز دوشنبه » اسالمي فراگير

  ده افغانستان هم را مي توان حداقل در آستانه قدرت گيري طالبان تيره و تاريك ديد. ايرانيها آشنا است. چشم انداز آين
حمايت رژيم از طالبان در حقيقت يك همسويي براي خارج كردن نيروهاي نظامي آمريكا از افغانستان است. همان 

ه رژيم داد تا در آن گروههاي سياستي كه رژيم در عراق دارد. البته تفاوتهاي مهم در اين است كه آمريكا عراق را ب
  تروريستي مانند حشدالشعبي به مردم ظلم و ستم وارد كنند و در افغانستان  قدرت را به نيابت از پاكستان به طالبان داد. 

رژيم بنيادگراي واليت فقيه در روياي ايجاد امپراطوري اسالمي به رهبري خامنه اي در منطقه جوالن مي دهد و آن ديگر 
  را داده است مرز فراگيري اش را هم هنوز مشخص نكرده است. » حكومت اسالمي فراگير«عده ايجاد هم كه و

بر اين منظر اگر رژيم رويدادهاي افغانستان و خروج نظامي آمريكا و سقوط دولت فاسد و پوشالي افغانستان و قدرت گيري 
ي داند اما افق اين همسويي روشن نخواهد بود و به طالبان را فرصتي براي خود در رهايي از بن بست موجود در منطقه م

نظر مي آيد تنها وحدت اين دو يعني رژيم واليت فقيه و طالبان در سركوب نيروهاي مترقي و مخالفان باشد و همزيستي 
در  اين دو نيروي بنيادگراي اسالمي كوتاه مدت باشد. پارامتر حمايت احتمالي روسيه و چين از طالبان هم موضوعي مهم

  شكل گيري شرايط جديد است كه بايد آن را در نظر داشت.
طالبان «حمايت از مردم افغانستان به ويژه زنان افغانستاني وظيفه اي انساني و اخالقي است و تمامي تالشهاي رژيم در 

ده افغانستان محكوم است. جامعه جهاني نيز بايد از امكانات خود در جهت دفاع از حقوق بشر براي مردم رنجدي» شويي
 فوراً اقدام كند. 
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  پُشت ُمجريان فرمانش را خالی کرد واکسن؛ خامنه ای چطور
  امان منصور

 مرداد ٢٨خبر... پنجشنبه  يفراسو
عقب نشيني اجباري آقاي خامنه اي از تصميم ضدانساني اش مبني بر ممنوعيت واردات واكسن، هر چيزي جُز يك عقب 

اقعيت را جدال و مُشاجره داغ دسته بنديها و دستجات حُكومتي نشان مي دهد كه هر يك نشيني مُنظم بوده است. اين و
مسووليت مرگ روزانه صدها تن و ابتالي ده ها هزار تن ديگر به ويروس را به دوش ديگري افكنده و وي را گُناهكار و 

  مسوول مُعرفي مي كند.
بر پاندمي كُرونا شكل گرفته بود، همچون يك خانه كاغذي فرو ساختاري كه به اتكاي سياست مردُم ُكش رهبر ج.ا در برا

بخش "ريخته و از زير آوار آن دغلكاري، فساد و پرونده منافع كثيف سياسي و اقتصادي حاكميت بيرون زده است. 
بهداشت و  انگُشت اتهام را به سمت وزارتخانه هاي "ستاد مُبارزه با كُرونا"، وزارت بهداشت را مُتهم مي كند، "خُصوصي

معركه براه  "ستاد اجرايي فرمان ..."خارجه گرفته، سپاه پاسداران عليه رييس ستاد مزبور به ميدان آمده، صداوسيما عليه 
انداخته، نمايندگان مجلس مُالها بسته به تعلُق باندي خود، به رد وبدل كردن اتهامات مشغول شده اند و در انتها نيز 

مافياي دارو و "اب، پرده پستو باال زده شده و از وجود يك مافياي حُكومتي و اين بار همچون ديگر موارد تصفيه حس
  رونمايي شده است.  "واكسن

باوُجود گردوخاك برپا شده از سُخنان و اطالعات ناهمگوني كه در اين درگيريها ردوبدل مي شود، اما مردُم رنج كشيده 
صحنه سياست كُروناي حاكميت نظر ببيندازند و به گونه شفاف و روشن بينند ايران فُرصت بي مانندي يافته اند تا به پُشت 

در تمام طول دوره شيوع و كُشتار كُرونا به آنها در باره واكسن، قرنطينه، دارو و اختصاص  "نظام"و بشنوند كه چگونه 
ابر ويروس و درمان مُبتاليان مُعرفي بودجه دُروغ گُفته و چطور در همان هنگامي كه تحريمها را مانع حفاظت از مردُم در بر

  مي كرد، مشغول غارت منابع عُمومي و سودجويي ميليارد توماني از رنج و سختي انبوه مُبتاليان و خانواده هايشان بود.
نتيجه اين رويكرد تبهكارانه در بيمارستانها و گورستانها خودنمايي مي كند؛ انبوه مردُمي كه واكسن از آنها دريغ شده، 

ينك در نبود تخت بيمارستاني، كپسول اُكسيژن، ونتيالتور و حتي سرُم دسته دسته جان مي كنند. آمار مرگ اجتناب ا
نفر در روز (براساس آمار آرايش شده حُكومت) رسيده و بخشهاي بُزُرگي از مردم شهرها  ٧٠٠پذير شهروندان به نزديك به 

ان پرسه مي زند و آسوده خيال قُربانيانش را بيشتر از ميان تُهيدستان و به كُرونا مُبتال شده اند. مرگ در كوچه و خياب
طبقه كارورز انتخاب مي كند؛ كساني كه توانايي خريد امكانات حفاظتي و پيشگيرانه، واكسن بازار سياه، داروهاي ميليوني 

صوصي راه نمي يابند. مرگ با مترو سوارها را ندارند، به امكانات پزشكي همگاني وابسته اند و به بيمارستانها و كلينيكهاي خُ
و اُتوبوس سوارها همسفر شده، زير چتر سياه رژيم واليت فقيه فقط زندگي طبقاتي نيست، بلكه به مرگ نيز جامه طبقاتي 

  پوشانده شده. 
ليت فرار كرده آقاي خامنه اي همچون هميشه كه با نتيجه تصميمها و دستوراتش روبرو مي شود، بُزدالنه از پذيرفتن مسوو

و پُشت مُجريان فرمانش را خالي كرده است. اما هيچكس از عقب نشيني اين مُستبد آدمكُش دُچار اشتباه برداشت نمي 
شود؛ او نه از سر دلسوزي و همدردي، بلكه در هراس از خُروش جامعه مُعترض، از وحشت به جريان در آمدن يك خيزش 

كُرونا مجبور به پس گرفتن فرمانش گرديده. اين واقعيت كه عقب نشيني آقاي تازه بر اثر مُحرك همگاني و سراسري 
خامنه اي تنها سه هفته پس از خيزش خوزستان و همبستگي سراسري با آن صورت گرفت، يك اتفاق تصادُفي نيست. او 

  ضرب شست جامعه را چشيده و از تلخي آن بر خود مي لرزد.  
پادزهر سُموم و ويروسي كه رژيم واليت فقيه به تنش مي ريزد، مُبارزه و مُقاومت  جامعه يكبار ديگر تجربه مي كند كه

  ستمگر را تا پرتگاه سرنگوني عقب بنشاند.  "نظام"است. آري، تنها اراده و اعمال قُدرت توده است كه مي تواند 
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 ادواره شهيدان فداييي

  رفيق احمد رضا شعاعي نائيني
 گردآورنده : امير ابراهيمي

 
در حالي كه دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران  بود كه به خاطر فعاليت  ١٣٥٥فدايي شهيد رفيق احمدرضا در سال 

سياسي و ارتباط با سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران دستگير شد و به يازده سال 
  حبس محكوم شد.

ي امنيتي و فعاليتهاي وي در زندانهاي مشهد و تهران به طور پياپي با گزارشها
محدوديت براي وي منجر مي شد. بسياري از چهره هاي سياسي همبند اين رفيق 

  بودند كه برخي از آنان پس از انقالب كارگزار حكومت شدند.
از جمله فعاليتهاي داخل زندان برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف و اجراي 

ر آن موقع امده است. در جلسات بحث و گفنگو بود كه در گزارشهاي ماموران زندان د
يكي از گزارشها به آتِئيست شدن سه طلبه در زندان مشهد گرديده اشاره شده كه 

  موجب خشم و كينه مرتجعاني چون الجوردي گرديد. 
بر سر يك قرار تشكيالتي در شهرآرا تهران  ١٣٦٢رفيق احمد رضا در دي ماه 

  شكنجه و آزار قرار داد.  بازداشت شد و الجوردي جالد اين رفيق را به شدت تحت
ايستادگي و مقاومت رفيق احمدرضا منجر به از كار افتادن كليه هاي وي گرديد و شكنجه گران وي را براي دياليز به 

بيمارستان منتقل كردند. رفيق هوشيارانه از بيمارستان به همسرش پيام داد كه از كشور خارج شود و در آخرين مالقات 
تند حضوري او را ببينند، رفيق اخمد رضا با نشان دادن دست و پاي آسيب ديده خود، شكنجه كه خانواده او توانس

  وحشيانه خود را به خانواده اش اطالع مي دهد.
  رفيق احمد رضا شعاعي نائيني اعدام شد و جسدش را هم به خانواده اش تحويل ندادند. ١٣٦٤شهريور  ٢٨سرانجام در روز 

 ار ادش جاودان و نامش ماندگي

 

  شهريور ماهدر شهداي فدايي 
هاشم رفقاي فدايي: ايرج سپهري ـ اعظم السادات روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ 

پروين فاطمي ـ طهمورث اكبري ـ جميل  -  حسن جان لنگوري - باباعلي رحيمي 
محمود باباعلي ـ  - يوسف كيشي زادهعلي ميرشكاري ـ  -ناهيد يخچالي ـ شهريار 

محمد مجيدي ـ حميد رضا مالكي ـ احمد صادقي ـ محمدتقي برومند ـ  احسن ناهيد ـ
ـ محمدرضا فريدي ـ  قزلجه ميدانيبهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ يعقوب (امير) تقديري 

ـ كوتنائي سعيده كريمان ـ غالمحسين بيگي ـ حسن صالحي ـ علي رضا شاه بابايي 
ماهيگير ـ عباس كابلي ـ جواد اسي ـ حميدرضا پمحمد س - ناصر سليمي ناصر فتوتي ـ 
رضا پناهي ـ قاسم معروفي ـ انور اعظمي ـ ابوبكر  نوري ـ علي (جميله) كارشي ـ نادره

هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان پناه (سمكو) ـ بيژن جنتي ـ مرتضي خدامرادي  - آرمان
 -باقري ـ عبدالرضا غفوري ـ عزيز محمد رحيمي ـ مصطفي شمس الديني ـ قاسم سيد

تمدن ـ اصغر جعفري جزايري ـ خسرو مباركي ـ سعيد رهبري ـ عليرضا (فرشاد) د محم
 خسرو -  بهكيش) اشرف( زهرايراق چي ـ محمدرضا ستوده ـ احمدرضا شعاعي ـ مهدي سميعي ـ ابوالفضل غزل اياق ـ 
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 ناصري نفيسه - تهمتني عباس -محمود قاضي پور  – شيرمحمدي علي -محمد علي بهكيش  – صميمي اكبر - مباركي
 آل كنعان يداهللا - يزدانيان) فريد( فريدون -اسد اهللا اخوان  – يراقچي عليرضا – فرومند) همايون( تقي محمد -(نسترن) 

 -  فرشادفر مريم - همايون آزادي  – خاموشيان محمود - محسن رجب زاده  - مسعود عرفان  –احمد رضا بيك محمدي  –
ابوبكر  -  صفر لنگرودي -  ريفي دارستان) ظامير( نقي – ايماني دارستاني يوسف - بني احمد جواد - كريمي نصرت اهللا

كريم  - مقدم  يرينص درضايحم - مجيد ولي  –علي (مسعود) باختري  – علي توكلي - نبي اهللا عباسي  – حميدي
مهرداد  - عبدالرضا ايرواني - عبداهللا فيض اهللا بيگي -اسداهللا اخوان اقدم   -يزداني  عبداهللا –كيوان مصطفوي  – سعيدزاده

 -محمد دانايي فر  – عليرضا شاه بابائي كوتنائي - راهه محمد چشم ب -  محمدرضا مزيدي - احمد صادقي -  حيدري فرد
رشيد آهنگري ـ محمد تمدن ـ جمشيد ميرحيدري ـ يونس  -  حميدرضا مالكي - مهرداد پناهي شبستري  –ي كمال بهمن

تاكنون در مبارزه عليه  ١٣٥٠لي ابرندي ـ سياوش حسنوند ـ ايرج سليماني، از سال رمضاني ـ جالل فتاحي ـ محمدع
  امپرياليسم و ارتجاع و به وسيله مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند.

  
  

  
  نبرد خلق

  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشميم نتي: زريسردب

  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه
  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه

 هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان دي:امهينشر همكاران
  چاپ : انجمن فرهنگي نبرد

NABARD - E – KHALGH 

www.iran-nabard.com   
No: 441 /  23 Agust 2021 

Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 
Executive Editor: Zinat Mirhashemi 

Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 
Price:  $ 1 – 1 euros 

NABARD   / B.P. 77  /91130  Ris orangis  /FRANCE 
NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 

NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

E.Mail: nabard@iran-nabard.com 
Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION 

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
 

NABARD - E – KHALGH in Facebook 

https://www.facebook.com/mahnamenabardekhalgh/ 


