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  پولي سازي آموزش/ گفتار درمانيهاي ناموفق
  زينت ميرهاشمي 

 
، دست پرورده خامنه اي در خوش خدمتي به اربابش، در هر سخنراني، براي اثبات حرفهاي خود يادآوري ٦٧رئيسي قاتل 

همين است. بيچاره دست آموز خامنه اي در روياي پوشيدن لباس ولي فقيه تا جايي پيش مي كند كه نظر ولي فقيه هم 
براي اين شيوه اين و كار را به بقيه واگذار كند.  صادرمدام دستور و فرمان  خامنه ايند به تقليد از كمي رود كه تالش مي 

صدور فرمان جنايتكارانه خامنه اي در مورد  .دادمبه گردن ديگران بياندازد و بگويد من كه دستور است كه عدم موفقيت را 
حاال تمام دستگاه تبليغات  .آمريكا و انگلستان را و نعل وارونه آن فراموش نمي شودتحريم واكسنهاي معتبر از كشورهاي 

  كنند. سازي خامنه اي را سفيد و سياه  بارانهحكم جتا رژيم به كار افتاده 
 هم رئيسي در گفتار درماني دست بقيه

ش را از پشت بسته است. او بدون مسلكان
برنامه براي برون رفت از بحران اقتصادي و 
وضعيت فالكتبار معيشت مردم، فرمان به 
واردات واكسن، واكسينه شدن عمومي تا 

.  فرمانهايي بدون ه استپايان شهريور داد
پشتوانه عملي كه مورد تمسخر باندهاي 

لي كه حكومتي هم قرار گرفته است. در حا
ميزان مرگ ناشي از كرونا در ايران 

رابطه با واردات  در همچنان باال است
  واكسن، همچنان آمارهاي ضد و نقيض داده مي شود. 

شروع كرد. سفر به ظاهر سر زده رئيسي به استان سيستان و بلوچستان و حضور كارش را رئيسي با سفرهاي نمايشي 
ان، حكايت از آغاز نمايش يك شارالتان دارد كه پايان تراژيك آن را خيلي از اين است» جمع كپرنشينان«نمايشي او در 

  .كارگردانها و بازيگران نمايش او تاكنون گوشزد كرده اند
آنچنان وسعت  اشهرهكالن در حالي كه به بركت رژيم واليت فقيه كپرنشيني، مدرسه هاي كپري و حاشيه نشيني در كنار 

» شناخت«ان رسانه هاي حكومتي هم راه يافته، رئيسي به همراه كابينه اش براي به اصطالح يافته كه گزارشهاي آن به مي
نيازهاي مردم به ديدار از نزديك شتافته است. اين كه به جاي بردن نان به سفره مردم و ايجاد كار، آخوند رئيسي همراه با 

خود حكايتي دردناك و بي چشم انداز براي مردمان بروند  جاييهياتي از كارگزاران و تيم محافظش براي گفتار درماني 
 محروم اين استان است. سفرها ادامه دارد و وضعيت مردم استانهاي محروم همچنان ادامه دارد.

بايد تا پايان سال «كرده و گقته سريعا » ناراحتي«ي هم ارتقا يافته از ديدن كپرنشينان اظهار » دكتر«رئيسي كه به درجه 
او در سفر سازمان يافته و از قبل طراحي شده با دوربينها و محافظان در پشت بامها، صندليهاي ». ان يابدوضعيت آنان سام

تا پايان سال » هزار واحد مسكوني«وعده ساخت » مرادآباد«كارگزاران و همراهان در رديف جلو نشسته در روستاي محروم 
ري هم چاشني گشت و گذار آخوند رئيسي به استان سيستان و را داد. البته در كنار وعده مسكن، وعده هاي توخالي ديگ

  بلوچستان بود.
تيتر روزنامه جوان وابسته به  تيترهاي برجسته روزنامه هاي حكومتي چرايي مانور سفرهاي رئيسي را گواهي مي دهند.

 ووزنامه نتيجه سفر اين ر». دولت در كنار ولي نعمت«سپاه پاسداران اين سيرك نمايشي را چنين توصيف كرده است: 
حضور يك رئيس جمهور در كنار يك كپر معناي خود را دارد و ديگر نمي «گفتار درماني او را چنين وصف كرده است: 
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ديدار با كپر نشينها را ارج بايد «و » توان مانند صد سال پيش شاهانه و در كاخهاي نياوران و سعدآباد كشور را اداره كرد
كومت كرد و براي هر ريال بيت المال، قرار درست گذاشت و هر قراري غير از منافع عموم مردم را نهاد و بايد علي گونه ح

به هم ريخت و زير ميز اشرافيت دولتي زد كه اين كار مرز عمل و مرد خدا مي خواهد. سفر به استانها براي شناخت 
  »مشكالت مردم.

سير ندارد. حاشيه نشيني و كپر نشيني از لطف علي خامنه اي و خوشبختانه وصفي كه اين روزنامه كرده است احتياج به تف
بيت خامنه اي و » زير ميز اشرافيت«ثروتهاي بادآورده او و حكومتش است. مگر مي شود دست نشانده علي خامنه اي، 

اي زنده بر» سفر«و » شناخت«مي شود در حد » علي گونه«اعوان و انصارش بزند؟ البته ميز به هم زدن را هم به شكل 
تفسير كرد، آن طور كه تحليلگر سپاه پاسداران نوشته است. رئيسي كه از وضعيت محرومان ظاهرا ناراحت » اميد«كردن 

  ».فقر و تبعيض زيبنده ملت ما نيست از تهديدها فرصت مي سازيم«: ه استشده گفت
انداز روشني را ترسيم نمي كنند. گويه  حكومتي، چشم هاي توصيه هاي مسئوالن و كارشناسان اقتصادي و فلم زنان رسانه

 درصدي اقتصاد ايران نمي دانند.  ٥٧هاي آنها شعارهاي تكراري رئيسي را راهكار عالج سقوط 
به قيمت جاري  ٩٦توليد ناخالص داخلي كشور كه در سال  :«غالمحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني رژيم گفته است 

...سقوط توليد ناخالص داخلي رتبه .تنزل يافت ٩٩ميليارد دالر در سال  ١٩١اهش به درصد ك ٥٧ميليارد دالر بود، با  ٤٤٥
است.  داده» تقليل يافته ٥١به پله  ٧٠٢٠در  سال  ٢٦ان از لحاظ بزرگي اقتصاد از پله هايران را در ميان كشورهاي ج

  )١٤٠٠شهريور  ٢٩دوشنبه  ،(راديو فردا
خامنه اي است، توصيه هاي ظالمانه » اقتصاد مقاومتي«كه مثل همان » عذاييامنيت «به عنوان مثال يك نمونه مديريت 

صحبت كرده و به مردم توصيه كرده است كه » امنيت غذايي«رئيس انجمن تغذيه است. او در رابطه با آسيب ديدگي 
حبوبات بخورند. يعني به جاي گوشت » ئين گياهي را جايگزين كنند.تمردم مي توانند به جاي پروتئين حيواني، پرو«

) البته او خودش به خوبي آگاه است كه گوشتها بر سر سفره هاي چه كسي است، از ١٤٠٠شهريور  ٣١ ،(آفتاب نيوز
  قيمتهاي سرسام آور حبوبات هم خبر دارد. 

است،  نظام فاسد با اين گفتار درمانيها تالش مي كند براي فرار از تهديدها كه همان قيامها و شورشهاي مردمي پيش رو
ايجاد كند. بي اعتمادي مردم و عدم باور به شعارهاي حكومتي، خود را در تداوم حركتهاي اعتراضي كارگران، » فرصت«

  فرهنگيان، بازنشستگان و.... نشان مي دهد. 
وضعيت فاجعه بار جامعه را مشخص مي كند.  ١٤٠٠شهريور    ٢٩دو شنبه  تيتر برخي از روزنامه هاي حكومتي در روز 

دستمزد «: نوشت ابرار اقتصاديروزنامه » .فقر مطلق در كشور به مرز هشدار رسيده است«: مي نويسد صنعتوزنامه ر
پيامدهاي حذف  غذاي نوزادان از «: نوشت نقش اقتصادروزنامه » .درصد خانوار را پوشش مي دهد ٣٠كارگران فقط 

  است.» نتوماني بازي ارزي با شيرخشك كودكا ٤٢٠٠كاالهاي مشمول ارز 
   

  ركورد در پولي سازي آموزش و توليد كودكان كار
هيواليي به نام خميني كه قرار بود آب و برق را مجاني كند و پول نفت را به سفره هاي محرومان ببرد، نظامي را پايه 

شت سر گذاشته تا گذاري كرد كه وارثان او در كااليي كردن آموزش و سالمت بي دنده و ترمز همه نظامهاي نئوليبرال را پ
  جايي كه ميزان خصوصي سازي و پولي سازي آموزش در ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار باالست.

رعايت نمي كند. در حالي كه بر  خودشان و مورد تائيد خميني هم بود رارژيم واليت فقيه حتا قانون اساسي را كه ساخته 
 قانون ٤٤ اصل از سالمت و آموزش مقوله   رايگان و» ش و پرورشآموز«قانون اساسي جمهوري اسالمي  ٣٠اساس اصل 

 پنهان و آشكار شكل به فاسد، رژيم بركت به دهه ٤ طي پرورش و آموزش است، مجزا) سازي خصوصي به مربوط( اساسي
  ي، با عناوين مختلف از خانواده ها پول طلب مي كنند.دولت مدارس حتا و شده پولي
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هش هزينه هايش دستبرد به آموزش و بهداشت است. دستاورد خصوصي سازي و پولي كردن اولين كار حكومت براي كا
آموزش و پرورش، تقويت شكاف طبقاتي و نهادينه كردن آن توسط حكومت است. تمايز در تحصيل با اتكا به پول، ورود به 

ين تمايز و شانسهاي نابرابر در تحصيل و تحصيالت عالي و در پي آن ورود به بازار كار را هم به دنبال خواهد داشت. گرچه ا
كار در ذات سرمايه داري و در همه كشورها رايج است اما در ايران، اين نابرابري و تبعيض به دليل ساختار فاسد حكومت 

  بيداد مي كند.
آموزش و و نسبت سرانه دانش آموز در مقايسه با كشورهاي ديگر اهميت  داخليسهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص 

  پرورش و توسعه را مي توان ديد. 
نايب رئيس كميسيون 
آموزش و تحقيقات 
مجلس ارتجاع در آبان 

به سهم آموزش و  ٩٩
از توليد ناخالص پرورش 

در ايران و جهان  داخلي
سهم «پرداخت و گفت: 

آموزش و پرورش در دنيا 
 از توليد ناخالص ملي

درصد  ٤,٦ [داخلي]
است، در حالي كه در 

ما كمتر از دو  كشور
درصد است. البته به 
نظرم با توجه به تورم و 

  »پايين آمدن ارزش ريال، اين سهم كمتر از دو درصد در سال پيش است.
ساس آمار سازمان اسرانه دانش آوزان در ايران را با كشورهاي ديگر بر  ٩٨ذر سال روزنامه حكومتي خراسان در آ

   .ه كرده و نوشته كه سرانه دانش آموزي ايران يك پانزدهم ميانگين جهاني استمقايس »همكاريهاي اقتصادي و توسعه«
حتا در برخي رسانه هاي حكومتي سرانه دانش آموزي را به كشورهاي آفريقايي نزديك دانسته اند تا كشورهاي اروپايي يا 

  مثال ژاپن.
درصدي بودجه آموزش و پرورش  ١٣,٤فزايش از ا ١٣٩٩معاون توسعه و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در پايان سال 

اما عالوه بر پايين بودن سرانه دانش آموزان، رژيم به داليل كسري بودجه همين مقدار تعيين  .خبر داد ١٤٠٠در سال 
 شده را هم به مدارس نمي پردازد.

ان مدرسه بار هزينه ها را از طرفي وزارت آموزش و پرورش اعالم مي كند كه شهريه در مدارس دولتي گرفته نشود.  مدير
روي خانواده ها انداخته و به بهانه هاي متفاوت طلب پول مي كنند. مدارس به توصيه حكومت چشم به جيب مردم و 

  مي دوزند.  »رهايِخَ«كمكهاي مالي 
را بپردازد.  رعايت اصل آموزش و پرورش رايگان در قانون اساسي رژيم احتياج به منابع مالي دارد كه رژيم حاضر نيست آن

و مزدوران نيابتي در كشورهاي  تياين حق ابتدايي و انساني و حقوق شهروندي قرباني سياستهاي جنگ طلبانه، تروريس
  محور مقاومت براي حفظ امنيت رژيم مي شود. 
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در و د رژيم آموزش و پرورش را هزينه بر تلقي مي كنند و هر جا كسري مي آورند از بودجه آموزش و پرورش كم مي كنن
  نتيجه اين حق ابتدايي و انساني آموزش رايگان را زير پا مي گذارد.

براي همين سياست آنها خصوصي كردن و يا تكيه به  و هر جا كه بودجه داشت از بودجه آموزش و پرورش كم كردرژيم 
  در مدارس دولتي هم نوعي خصوصي سازي پنهان وجود دارد.  ،جيب مردم است

گفته درباره عوامل تاثيرگذار در كاهش بودجه آموزش  ٩٩آموز و تحقيقات مجلس ارتجاع در آبان نايب رئيس كميسيون 
هزار نفر در آموزش  ١٠٠اين نگاه در دولت به وجود آمد كه آموزش و پرورش را به سمت بخش خصوصي ببرد؛ به «گفت: 

  ».و پرورش كمترين حقوق را پرداخت كنند
يعني هزينه نكردن براي آموزش و پرورش كه به حقوق فرهنگيان و عدم استخدام خصوصي سازي مدارس از طرف دولت، 

دم مي خواهد كه به داد روستاهاي فقير برسند و آنجا مدرسه درست كنند در رآنها بر مي گردد. اين حكومت فاسد ار م
و فرهنگيان را هم با  حالي كه اين وظيفه حكومت است.  بودجه پايين آموزش و پرورش معيشت و امنيت كاري معلمان

فاجعه و بحران روبرو كرده است. حركتهاي اعتراضي معلمان و خواسته هاي بر حق آنها تبديل به حركتهاي روزمره شده 
  است. 

كودكان كار، كودكان خياباني، كودكان خانواده هاي فقير و... محصول نظامي است كه در آن آموزش و پروش اجباري و 
  ت وجود ندارد.رايگان تحت حمايت دول

درصد از دانش آموزان به دليل عدم تامين امكانات اوليه در سال گذشته از تحصيل باز  ٣٧بنا بر آمار پايوران رژيم ، حداقل 
شهريور) در سال گذشته شاهد چندين خودكشي از طرف كودكاني  ٣١مانده اند. (روزنامه حكومتي آرمان ملي، چهارشنبه 

  امكانات، گوشي تلفن و تبلت و فقر به زندگي خود پايان دادند.بوديم كه به دليل نداشتن 
و فقط فاسد چشم انداز مثبتي ندارد. اينها برادرهاي ناتني طالبان و داعش هستند توسعه كيفي آموزش و پرورش در رژيم 

 ٤٢ل مي كند رژيم . رفتاري كه طالبان با آموزش و تحصيدارندشان فرق  رنگ لباسو  ها عمامه لباس بيدر فرم عمامه و 
سال است همواره براي توسعه آموزش و پرورش مانع تراشي كرده است. از رفتار طالباني و داعشي تا تحريف كتابهاي تاريخ 

آموزش و پرورش اهميتي ندارد كه بودجه  ،و اعمال ايدئولوژي اسالمي حكومتي و...  براي اين رژيم دزدساالر و مردساالر
  بگذارد. 

، نداشتن تبلت و تلفن، فقر و بيكاري به دليل كرونا و... دانش آموزان بسياري را از »شاد«ه اينترنت و شبكه عدم دسترسي ب
درصد هزينه  ٣٥تحصيل محروم كرده است. بنا به آمار جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستمزد كارگران معادل 

تبديل به كودكان كار مي شوند.  ،، كودكان به جاي فراگيري دانشخانوار است. مي توان تصور كرد وقتي سفره خالي باشد
شان يتيم شده اند خبر  هزار كودك كه به دليل همه گيري كرونا و از دست دادن والدين ٥٠معاون يهزيستي از دستكم 

بهترين حالت هزار كودك در سال جاري از تحصيل باز مي مانند و به صف كودكان كار و در  ٥٠داده است. يعني بيش از 
  به بهزيستي منتقل خواهند شد كه مسئول آن گفته است ما توانايي پذيرش اين حجم را نداريم.

  دستاورد خصوصي سازي و پولي كردن آموزش و پرورش، تقويت شكاف طبقاتي و نهادينه كردن آن توسط حكومت است. 
هستند كه توان هزينه پرداخت پول كارنامه  اين تبعيض در استانهاي محروم و روستاها فاجعه مي كند. روستاهايي

روزنامه حكومتي جمهوري اسالمي گزارشي از صحبتهاي يك مدير مدرسه روستايي در استان فرزندشان را ندارند. 
امسال دانش آموزان حتي «شهريور درج كرده است. در اين گزارش مدير مدرسه مي گويد:  ٣١خوزستان در روز چهارشنبه 

هزار تومان هزينه چاپ كارنامه شان را نداشتند.... بسياري از دانش آموزان ما كفش ندارند و در باران و  ٥توان پرداخت 
 »نفرشان نيازمندند. ٨٠دانش آموز  ١٥٣سرما با دمپايي به مدرسه مي آيند. اكثر اهالي اين روستا فقيرند و از 
آينده را تشكيل مي دهند كيست؟ آيا به جز حكومتي مسئول اين نابساماني و سرنوشت دردناك اين كودكان كه جوانان 

 كه در راس آن خامنه اي است. 
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 »شاهين«آزادي با پرواز » نويد«
  مرجان

 
   بر سيم هاي خاردار سبز خواهيم شد

   كه ريشه در خون داريم
سال مقاومت و مبارزه عليه  ٤٣بعد از 

ديگر همه آن راز مگو را  ،سرير جنايت
  .دانند مي

يا عدم اتحاد بين مردم يا به  ناآگاهي
 هيچ، فرض تدبير و دانايي طرف مقابل

كه در آنچنان  ،مانع پيروزي يك
 ،انتخابات اخير و جمعه قهر ثابت شد

  . نيست حاكمان له و گره كورامس
روي و راز سكوت را  بين مردم كه مي

كه سدي  با يك پديده،شوي  جويا مي
 ،جريان خروشان خلق شده است برابر
   : ترسورد مي كنيبرخ

زيرا در اين مورد خاص همه متفق القول هستند كه دشمن براي حفظ قدرت خويش از هيچ جنايتي نه تنها ابايي ندارد كه 
 دشمني با ما دشمني با خداست و حكم دشمن خدا هم كه واضح و مبرهن ؛بالد كه كند و به خود مي ميهم به آن افتخار 

  است.
  . ترس ند مردم شده و مجسمه وار نظاره گرشان ساخته، ترس است،بله اين طلسمي كه زبان ب

اكنون زماني است كه ما به ققنوسهايي شجاع نيازمنديم، به شيردالني كه هيبت مرگ را در هم شكسته و با گردني 
  .برافراشته يك گام به عقب ننهند و ترس را به بازي بگيرند

مردي كه حتي اتهام سياسي ندارد اما براي دفاع از حق يك مظلوم . است »شاهين ناصري«مردان  يكي از اين دالور
تهديدش كردند ذره اي عقب و هر چه آزارش دادند . شهادت داد »نويد افكاري« سرسختانه ايستاد و بر شكنجه هاي

و ن. باطل السحر ترس شدمسير گر چه خانواده اش چشم به راه بازگشت او بودند اما راهش را انتخاب كرد: . ننشست
  .سخنورانه از زندان پيام داد كه اي مردم نتيجه سكوت طناب داري است كه به نوبت به همه خواهد رسيد

دانست نبايد پا  فقط ميآموخته يود، نه علم مبارزه و زد  نه سياسي بود نه ميان كتابهاي سنگين و رنگين دست و پا مي
و اين قصه سر پايان ندارد و از گوشه گوشه كرد  خون خويش معاملهروي عدالت بگذارد و آزادي و شكوه آينده ايران را با 

  . سها را براندازندركَاين خاك اسير شاهينهايي به پرواز درخواهند آمد كه نسل الشخورها و كَ
واي بر شما كه يك متهم  .كند و بيچاره دشمن كه براي تخريب شخصيت وااليش، او را متهم مالي و كالهبردار خطاب مي

   .پس با مبارزان و عاشقان خلق چه خواهيد كرد ،كشد چنين شيرمردانه شمشير حق خواهي به روي شما مي عادي
  .روحش شاد كه نويد انتقام را فرياد زد تا پژواكش جهانگير گردد

 
  رد خلقکانال  تلگرام نب

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 
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 )١٤٠٠رويدادهاي هنري (شهريور 
 فتح اهللا كياپيها

 
  ميكيس تئودوراكيس جاودانه شد.

د انعكاس يك خشم و هر خشم هر نُت يك فرياد و هر فريا
يك طغيان. او بازيگوشي نُتها را مي شناخت و جاي جاي 
شان را در مِلودي مقاومت سختگيرانه تعيين مي كرد. چونان 
فرمانده اي كه با يكايك سربازانش پيوندي عاطفي و قول و 
قراري رفيقانه دارد. نُتهاي او اشغالگر، ياوه سرا و متجاوز 

ر شكوه مادراني هستند كه فرزندان شان نيستند، تپش قلب پ
را لباس مقاومت مي پوشانند و از زرين خوشهِ خورشيد، بر 
لبان شان شهد شهادت مي فشانند تا آزادي و آزادگي در بند 

  نماند. 
تهايش را زير پاي نُتهايش در هم بشكند و ديكتاتور خون آشام را به زانو در آورد. سربازان نُ  حكومت نظامياو مي تواند 

، رقصي چنان ميانهِ ميدان در مي افكنند تا ترانه صلح و برابري و آزادي را در زورباي يونانيگوش بفرمانند و همچون 
و در اعتراض شديد به  "Ta Nea" درمصاحبه با روزنامه بورژوائيچهار گوشهِ عالم زمزمه نيم شب مستان كنند. او در 

من به . ري ضد كمونيستي كه روزنامه هاي شما را پُر كرده است وحشت دارممن از هيست«مي گويد:  جو آنتي كمونيستي
براي دستيابي به آزادي و  و EAM عنوان يك كمونيست جوان، اين افتخار را داشتم كه در صفوف جبهه آزاديبخش

. زه ادامه دهمدوران خونتاي نظامي (حكومت سرهنگان) درجبهه ميهني به مبار آن در بعد از دموكراسي مبارزه كنم، و
آنكه تا  براي ناسيوناليستها و رسانه هاي بورژوازي تمامي فعاليتهاي چپ هرقدر هم كه مهم باشند، ارزشي ندارند، فارغ از

جنگ داخلي و  افتخار آفرين باشند! تنها چيزي كه براي شما مهم است، شكست ما در چه حد به مردم ما كمك كرده و
كند و  اين همه آزار و شكنجه همچنان وجود دارند، عمل مي كه ايده هاي چپ پس ازناراحتي و نگرانيتان اين است 

  »!تأثيرگذار است
او مي داند كه چگونه جهان سرمايه را به چالشي بزرگ در افكند چنانكه با آرامش و تاني خاطر سالهاي زندان را از سر مي 

باشد. نتهايش را چنان پرورانده كه حَبس شدني نيستند. گذراند و مي داند كه مقاومت پيروز است و بايد هم كه چنين 
نفس گرم مادراني را با آنها همراه كرده كه ساليان سال را با عشق وصال فرزند مي گذرانند و هر تاولي بر زخم زمين را با 

  شمع و الله عجين مي كنند، مباد كه در آنجا، نازكاي قلب جگر گوشه هاي شان، آرميده باشد.
نستوه و خستگي ناپذير كه در چهار گوشه عالم از زمين مي رويند و با صبري مادرانه درخت تناور قضاوت خلق را مادراني 

  .مادراني نستوه چونان مادران خاورانبا اشگ چشم آبياري مي كنند. 
توان از گام به گام  او در زندگي سرشار و پر بار هنري اش هرگز از ايده هاي سياسي اش فارغ و جدا نبود.  اين ادعا را مي

موسيقي اش دريافت كرد. موسيقي اي كه پرده در پرده زندگي رنجبران و زحمتكشان را در تالش براي ساختن دنيايي 
  بهتر و انساني تر به تصوير مي كشد. 

شد و بر پرده هاي سينماهاي ايران اكران  ١٣٥٧(كه در ابتداي انقالب حكومت نظامي را ميتوان در فيلمهاي تئودور 
(درامي سرشار از تصاوير تكاندهنده مردم فقير و زورباي يوناني مورد توجه اكثر دانشجويان مبارز و فعال قرار گرفت) 

باز شناخت. فيلمهايي كه بدون شك يكي از رازهاي محبوبيت و اشتهارشان در سرپيكو، و  زدتنگدستان جامعه ي يونان) 
  ست.نهفته اميكيس تئودوراكيس موسيقي جادويي 
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او در تمامي آثار هنريش در كارنامهِ هنري او مي توان به عنوان دهها موسيقي براي فيلم، تاتر، سمفوني و اپرا اشاره كرد. 
تا بدانجا كه در هر كجا مقاومتي عليه بيداد و  هرگز از ايجاد اميد، ميل به مقاومت و عشق به انسان دست برنداشت

ذير موسيقي اش قابل مشاهده است. از دگر كارهاي او در زمينه موسيقي فيلم مي توان ظلم ديده مي شود، رد پاي انكار ناپ
ماه عسل، فدرا، پنج مايل مانده به نيمه شب، الكترا، نبرد سوتيسكا، نامه هايي از به نامهاي ديگري چون: 

 اشاره كرد. ماروسيا و ايفيگنيا،
و با صداي زنده ياد احمد » ترانه هاي ميهن تلخ«ش در اينك در ميان ما نيست ولي موسيقي ا ميكيس تئودوراكيس

  شاملو، با ماست. يادش گرامي و ماندگاريش البته جاودان خواهد بود. 
  بدرود رفيق، بدرود.

  
 برو سوراخ موش بخر

آنان از حقيقت مي ترسند و مي خواهند با پاك كردن صورت مساله، 
ر ساده ولي حقيقي، مساله را حل كنند. فارغ از آنكه اين شعار بسيا

برو «اين روزها ورد زبان هر خرد و كالن و زن و مرد ايراني است؛ 
  ».سوراخ موش بخر

توماج صالحي جوان برازنده، هنرمند، دلير و سازنده اين ترانه اينك 
در بند دژخيمان ضحاك زمانه است. اين جوان اصفهاني در ترانه ها، 

بلند مي خواند، همه از  اشعار و موسيقي اش، آنچه را كه با صداي
درد و رنج مردم محروم است و نيش سخنش بيشتر با كساني است كه به اسم هنرمند و جايزه بگير اسكار و غيره و غيره، 
  نه تنها مرحمي بر زخمهاي مردم نيستند كه بر عكس با شعله ور تر كردن كورهِ دژخيم، نمكپاش دل ريش مردم محرومند.

اگر خودت را به خواب « زند كه در آنها بر شنونده نهيب ميكه  يهاي ترانه بارپ اعتراضي است توماج صالحي، خواننده 
  .»ريختند، تو هم همدست ظالم هستي ا را ميهزدي، وقتي خون

در اين روزهاي تاريك و سياه كشورمان برخالف اكثر رپرهاي ايراني كه از او «يكي از دوستدارانش در باره اش مي گويد: 
  ».آن هم در دل ايران نه در لندن و لس آنجلس ... خوانند، از درد وطن خواند. بازي مي و داف كوك

  
  روزي افتاد فتنه در افغان

گويند موسيقي ممنوع است،  آيند و به شما مي قرن بيست و يكم است و ناگهان گروهي از ناكجاآباد به كشور شما مي«
اي قرار بگيرند و منزوي بشوند. ما چنين  ، هنرمندان زن فقط بايد در گوشهسينما ممنوع است، كار هنري ممنوع است

  ».خواهندخواهيم. نسل من چنين وضعي را نمي وضعيتي را نمي
تصويري تلخ از  .در يك نشست خبري در جشنواره فيلم ونيزاست  صحرا كريمي و صحرا ماني، كارگردانان افغاناين پيام 

  .افتد اق ميآنچه كه در افغانستان اتف
من و تيمم مشغول در آن روز شوم «كريمي در ادامه مي گويد: 

توليد فيلم ديگري بوديم. دو مستند تاريخي بسيار مهم در  پيش
مرحله پس از توليد بودند و همچنين براي اولين بار در تاريخ فيلم 

-Docs-in مستند مستقل در سازمانافغانستان، يك فيلم 
Progress ه فيلم كن داشتيم. يازده فيلم كوتاه، در جشنوار

داستاني، و اقتباسي از داستانها و ادبيات افغانستان در دست توليد 
، در حال آماده شدن براي دومين ٢٠٢٠بود. همچنين پس از سال 
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و در تالش بوديم اندازي كرده بوديم  دوره جوايز ملي فيلم خودمان بوديم. ما تازه اولين جشنواره آزمايشي فيلم كوتاه را راه
  ».نامه داشته باشيم كه با آكادمي فيلم كانادا و ساير آكادميهاي ملي يك تفاهم

اين فيلمساز، كه رئيس سازمان فيلم افغانستان نيز بود، روابط محكمي با جشنواره فيلم ونيز دارد. اولين فيلم او در سال 
 ١٥ونيز، به نمايش گذاشته شد. زماني كه جنگجويان طالبان در بخش افقهاي جشنواره » حوا، مريم، عايشه«با نام  ٢٠١٩

ناگهان همه چيز به گونه اي ديگر كليد «. در ادامه مي گويد: اوت وارد كابل شدند، او در حال ساخت دومين فيلم خود بود
فيلمسازان مستقل بسياري از فيلمسازان، به ويژه  و اكنون در كنترل طالبان است ما يترين آرشيوها غني خورد: و اينك

همه اين  ند. ه ااند، مجبور به ترك كشور شد هاي فيلم داشته كه در پنج سال گذشته جايگاه سينمايي بزرگي در جشنواره
؛ تصور كنيد كه ما وقت نداشتيم حتي وسايل شخصي خود را جمع اتفاق افتاد تنها در عرض چند ساعتوقايع تنها و 

  ».كنيم
  ».بينيد شما فروپاشي روياهايتان، فروپاشي كشورتان را جلوي چشم خود ميدردناك آنجاست كه «او در پايان مي گويد:  

  
  لئونارد كوهن، يك سفر و يك ترانه

دانيل گلر و داينا گلدفاين كه نام مستندي است ساختهِ 
اثر  "لويا هله"معروف و جاوداني  داستان خلق ترانهِ

ئونارد كوهن را دنبال اي، ل سراي افسانه خواننده و ترانه
  .كند مي

، ٢٠١٣فيلم با تصويري از آخرين كنسرت كوهن در سال 
شود در حالي كه نداي  سه سال پيش از مرگش، آغاز مي

اش تماشاگر را  سر داده و با صداي جادويي "لويا هله"
اجرا در  ٣٧٩كند. اين تور پس از پنج سال با  مسخ مي

به پايان رسيد و نام اين اش  سالگي ٧٩سراسر جهان در 
شده را بيش از پيش بر سر زبانها  ستايش خوانندهِ
 .انداخت

طور  هاي مختلف و همين هاي گوناگون در دهه فيلم مملو است از تصاوير آرشيوي ديدني از اجراهاي مختلف تا مصاحبه
ترين مصاحبه را با او انجام  نگاري كه معروف نامهاش تا روز ترين افراد به او؛ از شريك زندگي گوهاي تازه با نزديك و گفت

  .داده است
دهد، مردي است با وقار و بسيار متين، با كالمي بسيار آراسته و دلنشين. در واقع  تصويري كه فيلم از كوهن ارائه مي

د تصويري را كه در توان اش مي هاي مختلف زندگي تماشاگر با تماشاي اين فيلم و گوش كردن به حرفهاي او در دوره
  .كرده است گونه بيابد كه تصور مي ها را همان ذهن از اين هنرمند برجسته داشته كامل كند و مردِ پشت اين ترانه

از زيبايي و استحكام مستند مي كاهد. اما قامت استوار و دلنشين  "هله لويا"اگر چه پرداختن بيش از حد فيلمساز به 
شيخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرين بر نظر خود مي پوشاند كه حافظ گفته بود: كوهن اين ضعف را چنان در 

  پاك و خطا پوشش باد.
كند؛ زماني كه در كوهن را تصوير مي حساس و شكنندهِ فيلم روحيهِ شايد يكي از نقاط قوت اين مستند در آن باشد كه:

 شود، با چمدان كوچكي به سوي كوهستان به راه مي و مير به از محيط اطرافش خسته و با مشكل الكل رو ١٩٩٣سال 
 .يابد افتد و تمرين مديتيشني كه تا سالها ادامه مي

انگيز است، از جمله  هرچند شكنندگي كوهن در اشعارش هم هويداست، اما شنيدن اين حساسيتها از زبان خودش شگفت
تونه معنايي داشته باشه،  بيني جهان وارد شدني نيست و نمي ميكني و  به اطراف نگاه مي«حرفهاي بسيار زيباي پاياني: 

  ».؛ من سعي كردم هر دو رو انجام بدم"لوياهله"كني يا ميگي  حاال يا مشتت رو بلند مي
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  جشنوارِه ونيز و غيبت ايران

مدند ي آن به نمايش درآفيلم در بخش رقابتي اصل ٢١و  شداز اول تا يازدهم سپتامبر برگزار  ٢٠٢١ جشنواره ونيز سال 
 ٩پس از و سينماي ايران براي نخستين بار  كه

اي در بخش رقابتي اين  نمايندههيچ سال 
  .ي نداشتالمللجشنواره مهم بين

آلبرتو باربرا، مدير جشنواره ونيز همراه با روبرتو 
چيكوتو، رئيس دوساالنه ونيز در يك نشست 

ا بر خبري با معرفي فيلمهاي بخش اصلي رقابته
سر شير طاليي، پيشاپيش به تحسين كيفيت 

و گفت ظاهرا پاندمي  هعالي اين فيلمها پرداخت
 .كرونا باعث جوشش خالقيتها شده است

روند. آوران سينماي امروز جهان به شمار مي كه همه از نام بودت داوران اين دوره از چهار زن و سه مرد تشكيل شده اهي
 "هاآواره  سرزمين" فيلم  ت است كه سال گذشته بااآمريكايي يكي ديگر از اعضاي اين هي- كلوئي ژائو، كارگردان چيني

  ه بود.شير طاليي همين جشنواره را برد و امسال اسكار بهترين كارگردان و بهترين فيلم را از آن خود كرد
شد. در پايان لمادوار افتتاح بخش رقابتي هفتاد و هشتمين جشنواره ونيز با نمايش فيلم مادران موازي ساخته پدرو آ

ت داوران عالوه بر انتخاب برندگان شير طاليي در بخشهاي بهترين فيلم، كارگرداني و بازيگري برنده جايزه ارقابتها هي
  كردند.ويژه بهترين بازيگر نوظهور را هم معرفي  "مارچلو ماستروياني"

  رسيد. "دفيلم فرانسوي رويدا"در اين جشنواره جايزه شير طاليي به 
 
  سقط جنين و شير طاليي جشنوارهِ ونيز "رويداد"
ت داوران جشنواره فيلم ونيز جايزه بهترين اهي

را به يك درام فرانسوي درباره  ٢٠٢١فيلم سال 
در حالي اين  "رويداد"سقط جنين اهدا كرد. فيلم 

جايزه را دريافت كرد كه در ايالت تگزاس آمريكا 
  .جنين تصويب شدقانوني جنجالي در مورد سقط 

 (L'événement) "واقعه"يا  "رويداد"
ماجراي دراماتيك زن جوان دانشجويي در فرانسه 
دهه شصت ميالدي است كه قصد دارد سقط 
جنين كند؛ زماني كه اين كار هنوز در فرانسه و 

 .اغلب كشورهاي پيشرفته غيرقانوني بود
برانگيز است  له همچنان چالشاكشورها ديگر وجود ندارد اين مسگرچه قوانين سختگيرانه عليه سقط جنين در بسياري از 

اي از آن قانوني جنجالي است كه به تازگي در ايالت تگزاس آمريكا به تصويب رسيد و سقط جنين را محدود و در  و نمونه
 .كندمواردي ممنوع مي

اش ابراز تاسف كرد كه همچنان كار درباره  هسينماگر فرانسوي برنده شير طاليي جشنواره امسال ونيز هنگام دريافت جايز
و با تمام وجود  "خشم و شور"شود. او تاكيد كرد كه فيلم رويداد را با  سقط جنين به بخشي از اخبار روز تبديل مي

 .ساخته است
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  درخشش زنان در هفتاد و هشتمين جشنواره فيلم ونيز
ونيز مراسم اختتاميه هفتاد و هشتمين دوره جشنواره فيلم 

شب گذشته برگزار شد و با معرفي بهترينها به كار خود 
پايان داد. زاالوا، تنها فيلم ايراني جشنواره ونيز، توانست 

طور جايزه منتقدان بين المللي را به  جايزه بزرگ و همين
 .دست بياورد

هفتاد و هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز در 
هاي كه تمركز موضوعي فيلمحالي به كار خود پايان داد 

جشنواره امسال بر روي زنان بود. و البته كه زنان فيلمساز 
كارگرداني اُدري ديوان، به  "رويداد"به فيلم  ٢٠٢١جايزه شير طاليي جشنواره ونيز  .در جشنواره خوش درخشيدند

اواخر دهه پنجاه ميالدي در فرانسه جنين غيرقانوني در سقط  "رويداد"فيلمساز زن فرانسوي، اهدا شد. چارچوب فيلم 
 .است؛ موضوعي تكرارشده، اما با پرداختي منحصر به كارگردان

كارگرداني پدرو  به "مادران موازي"آفريني در فيلم اسپانيايي  لوپه كروز، براي نقش جايزه بهترين بازيگر زن به پنه
زنان و زايمان بيمارستاني در دهه سي ميالدي و در دوران  مادران موازي، داستان دوستي دو مادر در بخش .آلمودوار رسيد

 .كندوقايع جنگ داخلي اسپانيا را روايت مي
 

  جايزه ساالنه انجمن قلم آمريكا براي سه نويسنده زنداني در ايران
سه نويسنده ايراني محبوس در اوين برگزيدگان جايزه ساالنه 

پاس دفاع از آزادي انجمن قلم آمريكا (پن) هستند. اين جايزه به 
  شود.  بيان و به خاطر مبارزه با پيگرد نويسندگان اهدا مي

نگار،  نويس و روزنامه كيوان باژن، رمانبرندگان اين جايزه: 
بكتاش آبتين، نويسنده و كارگردان و رضا خندان مهابادي 

، مي باشند كه با شكايت وزارت اطالعات نويسنده و منتقد ادبي
اينك محبوس در زندان اوين هستند و   جمهوري اسالمي،

  .اند ماه حبس محكوم شده ١٨٦مجموعا به 
 گفته و خوانده انجمن اين كارهاي "روح تجسم"اي اين سه را  سوزان نوسل، مدير اجرايي انجمن قلم آمريكا در بيانيه

 براي و دانندمي خود تكليف را ترس از فارغ زندگي بلكه انديشه، و نوشته فقط نه كه هستند نويسندگاني آنها«: است
 ».گذرنديم خود از خالقيت و فرهنگ هنر، فكر، آزادي زيربناي به خدمت

داشتن مشعل جامعه ادبي ايران، چراغ راه بسياري ديگر از اهل قلم و اهل  كند كه اين سه با زنده نگاه بيانيه تاكيد مي
پرخطر تنها نيستند براي تخيل، مرزشكني و به چالش كشيدن  شوند كه با آگاهي به اين كه در اين مسير انديشه مي

 .گيرند سركوبها در كار خود، نيرو مي
  

  در حمايت از مردم سانسور مي شوم
  اين عصاره مطلبي است كه منيژه حكمت در باره سانسور فيلم جديدش با مردم در ميان مي گذارد.

به كارگرداني  "١٩"دقيقه فيلم  ٨٠دقيقه از  ٤٠ارشاد دليل سانسور منيژه حكمت، كارگردان سينما اعالم كرده كه وزارت 
 .خوانده است "هموطنان مظلوم و محروم"هايي در حمايت از  او را امضا بيانيه

اي نديده جز آن كه سانسور روا داشته شده بر فيلم تازه خود را به حيطه  او در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت، چاره
و از  "زمان سينماييسا ارعاب و تهديد سياست با مقابله" دليل به سو يك از است گفته كارگردان اين .عمومي بكشاند
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يادآوري رفتارهاي فرافكنانه و "ديگرسو به دليل 
را  "پايان معضالتي بي"است كه هر بار  "بدعهدي ايشان

  .دآورن مانند او پديد مي "مستقلفيلمسازان "براي 
 د خانم حكمت همهموضوع ششمين فيلم بلن

ساله نقاش و  ٥٧ زني ميترا، آن در كه كروناست  گيري
شده و به اغما  ١٩مجرد كه دچار بيماري كوويد ـ 

آگاه خود به فرورفته در لحظات پيش از مرگ، در ناخود
 .كند همه جا سفر مي

منيژه حكمت پيش از اين در باره سانسور اين فيلم 
پيدا كند، به عنوان اگر اين روند ادامه «گفته بود: 

  ».فيلمساز مستقل، ديگر نه پروانه ساخت خواهم گرفت و نه پروانه نمايش
  

  براي وزير تازه ارشاد، دختران را قرباني كردند
 تصوير مثبتي ارائه مي "حيا زن بي"وزير ارشاد دولت رئيسي چند روز قبل گفته بود آثار نمايشي و فيلمها در ايران از 

تفاقي نيست كه خبر تعطيلي رشته نمايش در هنرستان دخترانه سوره روز راي اعتماد به همين وزير اعالم كنند. ظاهرا ا
  .شد

روز در خبر تعطيلي رشته تئاتر در هنرستان دختران سوره 
نگاران و  شهريور) ابتدا از سوي برخي روزنامه ٣(چهارشنبه 

 .فعاالن هنرهاي نمايشي منتشر شد
حوزه هنري، وابسته به سازمان  اين هنرستان زير نظر

كند و تنها هنرستاني است كه  تبليغات اسالمي فعاليت مي
 .توانند در آن در رشته نمايش تحصيل كنند دختران مي

نگار حوزه هنر در يك پيام توئيتري  بهمن بابازاده، روزنامه
ضمن بازنشر خبر حذف رشته تئاتر براي دختران نوشته 

 .كنند اي شدن خبر به شدت تالش مي ي جلوگيري از رسانهمسئوالن هنرستان برا
توان به طور قاطع پاسخ داد اما  آيا اين اتفاق با روي كار آمدن دولت ابراهيم رئيسي ارتباط دارد؟ به اين سوال هنوز نمي

حيت وزيران نام از دختران در رشته تئاتر در سال تحصيلي جديد همزمان با بررسي صال انتشار خبر ممنوعيت ثبت
 .پيشنهادي رئيسي در مجلس شوراي اسالمي رخ داد

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،نماينده مجلس ١٨١با راي موافق شهريور  ٣مهدي اسماعيلي كه روز چهارشنبه  محمد
عالم دولت سيزدهم شد، يكي از مخالفان سرسخت بازيگري زنان است و نظرش در اين باره را نيز به تازگي به صراحت ا

متهم كرد و نهادهاي صنفي  "حياتصوير مثبت از زن بي"در برنامه خود آثار سينمايي و نمايشي را به ارائه   او .كرده است
. سخناني كه او را در افكار عمومي رقيبي قدر قدرت براي پيشي خواند "فاقد وجاهت قانوني"مهمي مانند خانه سينما را 
  گرفتن از طالبان دانسته اند.

  
  رتهيه اين مجموعه از تارنماهاي خبري: دويچه وله، جنگ خبر، راديو زمانه ، راديو فردا و صداي آمريكا بهره گرفته ام.)(د
  
  
  



 بغض ساعت
  م. وحيدي (م. صبح)

  
  كوهها را 

  در بر مي گيرم
  تا سرماي تن را
  بزدايم                  

  بادها
  عطر چشمانم را
  ربوده اند                  

  كهايم خاموشندوپِل
  يادهاي دور 

  غريبه گي ام را  
  فرياد مي زنند             

  من چه تنهايم! 
  و شب برفي 

  با جاذبه غريب
  بر پوستم مي لغزد

  صخره ها را
  دوست دارم

  تا چهره ات را
  اي آزادي!

  برسينه و دستهاشان
 حكاكي كنم                

 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  در تبسم اتفاق
  م. وحيدي (م. صبح)

  
  در البالي فاجعه 

  به  جستجوي 
  تو بودم            

  در تبسم يك اتفاق
  انعكاس  و

  شبنم دور افتاده 
  از دشت

  تو آن خليجي
  كه موجهايت

  رودهاي خروشان را
  مي بلعد                   

  وحُبابهاي تهي را
  باخود

 به اعماق مي برد        
 
  
  



 14

 )١٤٠٠ شهريوردانشگاه در ماهي كه گذشت (
  نژاد يعالم امرانك

  ا؟هچه خبر از واكسيناسيون دانشگاه
قرار بود واكسيناسيون دانشجويان از اول شهريور آغاز شود تا بخشي از 

ماه وارد دانشگاهها شوند. اما اكنون به دهه اول  دانشجويان بتوانند از مهر
شويم هنوز سهميه واكسن دانشجويان تأمين نشده و  نزديك مي شهريور
 شگاهي واكسيناسيون دانشجويان را آغاز نكرده است.هيچ دان

زاده معاون دانشجويي دانشگاه  عمادالدين فاطميشهريور،  ٧روز دوشنبه 
» متأسفانه هنوز واكسيناسيون دانشجويان انجام نشده است.«شريف گفت: 
واكسيناسيون در دانشگاه شريف از طريق مركز بهداشت «دهد:  وي ادامه مي
ماه واكسيناسيون دانشجويان تحصيالت تكميلي  شود، احتماالً از اواخر شهريور پزشكي غرب تهران انجام مي دانشگاه علوم

  »از طريق اين مركز انجام شود.
وزارت بهداشت در اين زمينه «: كردعلي خاكي صديق، معاون آموزشي وزارت علوم درباره واكسيناسيون دانشجويان تأكيد 

ماه انجام شود. سند ملي  عالم نكرد، اما متعهد شد واكسيناسيون دانشجويان شهريورروز خاصي را براي شروع ا
ترين سطوح ملي تهيه شده است، انجام واكسيناسيون را منوط به تأمين به موقع آن كرد. در  واكسيناسيون كه در عالي

  »خصوص واكسيناسيون دانشجويان نيز وزارت علوم مرجع تأمين واكسن نيست.
ز اول واكسن دُ  شهريور ٧ دانشجويان واكسن دريافت نكرده و اگر روز شهريور ٧ال آنچه واضح است اين است كه با اين ح

رسد كه تا ايجاد ايمني  شود بنابراين به نظر مي ز دوم واكسن به اين دانشجويان تزريق ميآينده دُ در ماهرا دريافت كنند 
  .ي از نيمسال اول سپري شده باشدمناسب در ميان دانشجويان ايجاد شود حدود نيم

 
 نفر از فعاالن صنفي، دانشجويي، سياسي و مدني در حمايت از دادخواهان قصور مديريت كرونا  ٥٧٥بيانيه 

 تيرياز قصور مد ياز دادخواه تيدر حما يو مدن ياسيس ،ييدانشجو ،ينفر از فعاالن صنف ٥٧٥ وريشهر ٨روز دوشنبه 
 آمده است:  هيانيب نياز ا يصادر كردند. در بخش يا هيانيوكال ب يقانون ريغ يريكرونا و دستگ

 تالشگران عرصه دفاع از حقوق مردم يدرود و احترام به تمام با
كرونا در سراسر جهان به  يماريآمار فوت شدگان بر اثر ب ريبهداشت در دو، سه ماه اخ يسازمان جهان يآمار رسم طبق

كرده  دايپ انيجر ينسبتاً عاد يكشورها زندگ شتريداشته است و در ب يريچشمگ رايكاهش بس يهمگان ونيناسيعلت واكس
] فوت شيبه كرونا و متاسفانه [افزا انيو فاجعه بار مبتال ريمگچش شيشاهد افزا رانياست كه در ا يدر حال نياست. ا

 .ميشدگان هست
و به موقع  يهمگان ونيناسيعدم واكس ريه ماه اخس -در دو رانيو فوت شدگان در ا انيتعداد مبتال شيعلت افزا نيتر مهم

 ازياز ن شيب يواكسن در كشور حت ديدرباره توان تول حيناصح ينابجا و ادعا ديتاك يكيدر كشور است. كه به دو علت 
بهداشت و  ريرهبر، اطاعت وز ياز سو يسيو انگل ييكايواكسن آمر اتوارد تيصدور فرمان ممنوع يگريو د يمصرف داخل

هزار پرستار و ١٠از  شيپزشك و ب ٢٥٠٠فرمان و به دنبال آن دو نامه *منتسب* به  نيمجلس از ا ندهينما ٢٠٠ تيحما
و آسترازنكا  زريفا يدر صدور مجوز واردات واكسنها رياخ يروزها ميكه تصم ينظر رهبر بود. فرمان دييكادر درمان در تا

همه مردم را  بانيدارد كه امروز گر نيشيبودن فرمان پ ياسيو س يعلم ريكارشناسانه، غ ريآشكارا نشان از نادرست، غ
 گرفته است.

ششم  كيكرونا و ورود به پ روسيو خطرناكتر و ديجد يها هيسو وعياحتمال ش ينيب شيبا پ ژهيبه و ط،يشرا نيا در
 م است. *همه* مرد يفور ونيناسيالزم و واكس زانيواكسن به م عياقدام واردات سر نيتر يضرور يماريب
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چند  يبا برگزار ياز وكال و فعاالن مدن يتعداد ،يا حرفه يو حت يشهروند ،ياخالق ،يانسان فهيانجام وظ نيهم يراستا در
و اگر بنا بر طرح  ر؟يخ ايطرح بشود  يتيشكا نهيزم نيدر ا ايبودند كه آ ميدرصدد اتخاذ تصم يجلسه گفتگو و مشورت

 رد؟يصورت بگ سئوالنم ايئول از كدام مس تيشكا نيباشد، ا تيشكا
افراد ورود كرده و اقدام به بازداشت و  نيبه محل نشست ا يقانون ريبه شكل غ يتيامن يروهاين يمياز هر تصم شيپ اما

 اند.نداده  يانتخاب ليبه وك يافراد اجازه دسترس نيقانون به ا حيبرخالف نص صر زيآنها نموده و ن يرقانونيكردن غ يزندان
انجام  ياقدام چيگرفته بودند و نه ه يميهنوز نه تصم زانيعز نياست كه ا نيتعجب آور است ا اريبس انيم نيادر  آنچه

 يقانون اساس نيهم ١٠٧گرفته شده بود، طبق اصل  زياز رهبر ن تيبه شكا ميداده بودند كه اگر انجام هم شده بود و تصم
 يافراد كشور مساو ريبا سا نيرهبر در برابر قوان«حت آمده است به صرا ددانن يو مدافع آن م يخود را حام انيكه آقا
صورت نگرفته است  زانيعز نيا ياز سو ياگونه اقدام مجرمانه  چيه زياز رهبر ن تيدر صورت طرح شكا يحت يعني» است

 و برخورد با آنها را داشته باشد. يرياجازه دستگ ييكه ضابط قضا
از  شيبا مقصران و عامالن مرگ ب صالحيدر مراجع ذ ييو قضا يخواستار برخورد قانون زيكه ما ن ميكن يضمن اعالم م در
كرونا  يماريمسئوالن در مقابله با ب حيو مواجهه ناصح فيضع تيريخود كه بر اثر مد گناهيهزار نفر از هموطنان ب كصدي

 .مياند، هستجان خود را از دست داده
  

  در خوابگاهها يد و دكترامكان اسكان دانشجويان جديد ارشنبود 
 وريشهر ٩مدرس روز سه شنبه  تيدانشگاه ترب ييمعاونت دانشجو

امكان  يكرونا تا اطالع ثانو روسيو وعيش لياعالم كرد: به دل
 يو ارشد در خوابگاهها يدكتر دالوروديجد انياسكان دانشجو

  .وجود ندارد ييدانشجو
و  ينه (دكتردوره روزا دالوروديجد انياعالم كرد؛ دانشجو يو

 وعيش ليدر حال حاضر به دل ،يخوابگاه مجرد يارشد) متقاض
وجود ندارد و  يخوابگاه مجرد يكرونا امكان واگذار روسيو

  .است يعاد طيخوابگاه منوط بازگشت به شرا صيتخص
  

  غيرانتفاعي فرهمند -مؤسسه آموزش عالي غيردولتيانحالل 
معاون  قيصد يخاك يعل ور،يشهر ١٠روز چهارشنبه 

 يوزارت علوم از انحالل مؤسسه آموزش عال يآموزش
استمرار تخلفات  ليفرهمند به دل يرانتفاعيغ - يردولتيغ

  .خبر داد يآموزش
نامه آورده است؛ با توجه  نيوزارت علوم، در ا يآموزش معاون

در خصوص  يابيمتعدد مركز نظارت و ارز يبه گزارشها
 -يولترديغ يتخلفات گسترده مؤسسه آموزش عال

و  ياز استمرار تخلفات آموزش يفرهمند كه حاك يرانتفاعيغ
حاكم بر دانشگاهها  يارتكاب اعمال مخالف با مقررات آموزش

جلسات مربوط  ليبر عدم تشك يدر مؤسسه، مبن ريوز ندهيارائه شده نما يكشور است و گزارشها يآموزش عال ساتو مؤس
به آن مؤسسه داده  ينظارت يهابه صورت مكرر اخطار نكهيو با توجه به ا يفرد ماتيمؤسسه و اتخاذ تصم يامنا اتيبه ه

خود  هينسبت به اصالح رو ديو با افتهيدانشجو در آن مؤسسه كاهش  رشيپذ تيدو مرحله ظرف يشده بود كه تاكنون ط
  .اقدام كند
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 اعتراض دختران دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

وعده هاي پيشين خود، اعالم كرد كه خوابگاه به دانشجويان دختر نخواهد  باوجودالي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شم
 ١١داد و اين مساله باعث اعتراض دانشجويان در روز پنجشنبه 

 .شهريور و در آستانه شروع ترم شده است
تأمين خوابگاه به ويژه براي دختران دانشگاه علوم پزشكي 

شود؛ زيرا  ميخراسان شمالي يك مشكل اساسي محسوب 
هاي دانشجويي روي آورند كه  دانشجويان يا مجبورند به خانه

هاي عجيب و غريب  هزاران خطر به همراه دارد و يا تن به هزينه
  .خوابگاههاي خودگردان بدهند

اي نوشت: با  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در اطالعيه
دولتي الزهرا  توجه به عدم وجود فضاي خوابگاهي در خوابگاههاي

آذر و همچنين نظر به اينكه دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه اين دانشجويان تعهدي ندارد؛ شايسته است دانشجويان  ١٦و 
  .محترم جهت ترم آينده نسبت به تأمين خوابگاه خودگردان و اسكان خود اقدامات الزم را انجام دهند

موظف است شرايط تحصيل براي دانشجويان را مهيا كند اما اكنون حتي  اين در حاليست كه دانشجويان معتقدند دانشگاه
 .به امكانات و شرايط خوابگاههاي خودگردان نيز نظارتي ندارد

لم در همين خصوص مهدي قربانيان، معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي گفت: دانشجويان دختر با عِ
  .كنند بگاه ندارد، تحصيل در اين دانشگاه را انتخاب ميبه اينكه دانشگاه امكان اختصاص خوا

  
  اعتراض هزاران دانشجوي دانشگاه آزاد به افزايش دوباره شهريه

 هيرو يب شيدانشگاه آزاد به افزا انياعتراض دانشجو
بار  نياست، اما ا يشگيموضوع هم كيها  هيشهر

ها را  هيدو بار شهر يليسال تحص كيدانشگاه آزاد در 
دانشگاه  نيا انيكه دانشجو يداده است، موضوع شيفزاا

  .به آن اعتراض دارند يكارزار ياندازبا راه 
 نيا هيموسس دانشگاه آزاد، شهر اتياساس مصوبه ه بر

كند، اما در  دايپ شيبه صورت ساالنه افزا ديدانشگاه با
 دايپ شيافزا هيتاكنون دو بار شهر يجار يليسال تحص
  .كرده است

هزار نفر آن  ٣٦از  شيكه تاكنون ب يكارزار ياندازدانشگاه با راه نيا انيدانشجو ور،يشهر ١١اساس روز پنجشنبه  نيهم بر
 .انددانشگاه آزاد اعتراض كرده  هيرو نياند به ارا امضا كرده 

  
  بودجه سال جاري دانشگاه صنعتي اميركبير كافي نيست

ن امور مالي دانشگاه شهريور، مسعود صبايي، معاو ١٨روز پنجشنبه 
دانشگاه صنعتي  ١٤٠٠صنعتي اميركبير درباره بودجه سال 

اميركبير گفت: بودجه سال جاري دانشگاه صنعتي اميركبير نسبت 
درصد افزايش داشته كه با توجه به  ٥٠به مدت مشابه سال گذشته 

 هاي دانشگاه بودجه لحاظ شده كافي نيست. برنامه



 17

المللي و امور گاه صنعتي اميركبير بر اساس سه اصل تربيت نيروي انساني، امور پژوهشي و بينهاي دانش وي گفت: برنامه
اي در اين راستا در نظر گرفته  دانشجويي و فرهنگي است و با توجه به اهميت امور تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه بودجه

  ها به بهترين نحوه اجرا خواهند شد. رنامهاست، بنابراين اگر بودجه لحاظ شده كفاف نيازهاي دانشگاه را دهد ب
  

  ها درصدي ميزان شهريه دانشگاه ٢٥تا  ١٥افزايش 
شهريور گفت: بر اساس بررسيهاي  ١٩روز جمعه  انتفاعي كشور غير موسسات و دانشگاهها اتحاديه علي آهو منش، رئيس

شان  ن شرايط هياتهاي امنا مطابق شرايطدرصد پيشنهاد شده است كه در اي ٢٥تا  ١٥انجام شده افزايش شهريه بين 
وي افزود: بر اساس ارائه اختيارات از سوي وزارت علوم افزايش شهريه فقط جزو اختيارات هيات امنا . تصميم گيري كنند

 .است. بنابراين اتحاديه دانشگاهها و موسسات غير انتفاعي در افزايش يا كاهش نرخ شهريه تاثيرگذار نيست
هاي تعيين شده  ه واحدهاي عملي و نظري افزود: افزايش قيمت واحدهاي عملي و نظري هم بر اساس تعرفهاو درباره هزين

گيري  توانند در مقاطع مختلف و واحدهاي نظري و عملي تصميم شود. براي مثال هر يك از هياتهاي امنا مي انجام مي
  .كنند

  
 تجمع  هيات علمي دانشگاه فرهنگيان 

از اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان در اعتراض به عدم صدور حكم همسان  تن ١٧٠بيش از  هريور،ش ٢١يكشنبه  روز
   .شان در محوطه سازمان مركزي اين دانشگاه تجمع كردند سازي حقوق

سازي حقوق اعضاي  قانون همسان ١٤٠٠اليحه بودجه سال  ٢از بند (و) تبصره  ٢مجلس شوراي اسالمي در قالب جز 
لمي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي هيأت علمي غير باليني دانشگاههاي هيأت ع

  .وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به تصويب رساند
يك قانون  اين در حالي است كه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي تابع ماده

مانند كنند و لذا الزم است هاي توسعه بوده و از ضوابط و مقررات حاكم بر وزارت عطف تبعيت مي احكام دائمي برنامه
  برخوردار باشند. لومسابق از حقوق و مزاياي يكساني با اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت ع

 
 مشهد تجمع دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد

 يها اقدام به برگزار هيشهر شيدر اعتراض به افزا وريشهر ٢٢دانشگاه آزاد مشهد روز دوشنبه  يپزشك انياز دانشجو يجمع
  .تجمع كردند

مالقات با سرپرست دانشگاه  يبرا انيدانشجو ندگانيمكرر نما يصورت گرفت كه درخواستها يدر حال يتجمع اعتراض نيا
مختلف كشور  يكه امسال در دانشگاهها ييمانده بود. در تجمعات و اعتراضات دانشجوپاسخ  يب يآزاد خراسان رضو

بابت كار  يحذف پرداخت نيشدن دانشگاهها بود. عالوه بر ا يولاعتراض به پ ان،يدانشجو يصورت گرفت، شعار و مطالبه اصل
  .بود انياز موارد مورد اعتراض دانشجو گريد يكيآذر  ٢١ مارستانيدر ب

  
  ش چشمگير نرخ غذاي دانشجوييافزاي

شهريور، براساس اعالم صندوق رفاه  ٢٢روز دوشنبه 
دانشجويان وزارت علوم قيمت غذاي دانشجويي در سال 

طي بخشنامه اي به دانشگاهها ) ١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي جديد (
  .ابالغ شد

بر اين اساس قيمت غذاها نسبت به سال گذشته افزايش 
  چشمگيري داشته است:
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ناهار و شام (غذاي كم هزينه) در سال گذشته  ريال ١٦٠٠٠ريال و در سال جاري  ١١٢٠٠ر سال گذشته صبحانه د
   .ريال ٢١٠٠٠ريال و در سال جاري  ١٥٠٠٠

   
  التحصيل رشته روانشناسي در كشور  هزار فارغ ٣٠٠بيكاري بيش از 

شهريور، مسعود كمبراني، رئيس جهاد دانشگاهي  ٢٧روز شنبه 
هزار  ٣٠٠بر اساس بررسيهاي انجام شده «گفت: استان تهران 

التحصيل رشته روانشناسي در كشور بيكار هستند يا در  فارغ
  »رشته خودشان صاحب شغل نيستند.

در ايران با توجه به «كمبراني در همين زمينه تاكيد كرد: 
شرايط موجود در مقوله كرونا و مشكالت اقتصادي نياز به 

  »راوان است.هاي روانشناسي ف مشاوره
رئيس جهاد دانشگاهي استان تهران ديدگاهها فرهنگي را از 
جمله داليل عدم مراجعه يا كمبود مراجعان به روانشناسان و 

دليل مسائل فرهنگي براي دريافت خدمات مشاوره مراجعه مشاوران دانست و گفت: براي مثال اگر هر فردي در كشور به
تواند از نند، در صورتي كه هر فرد بايد مشاوره داشته و در صورت بروز هر مشكل ميزكند حتماً انگ ديوانگي به او مي

  مند شود.اي بهرهخدمات مشاوره
  

  الخروجي رئيس و معاونان سازمان سنجش  درخواست ممنوع
احمد نادري، رئيس هيات تحقيق و تفحص از سازمان سنجش و نايب رئيس كميسيون 

اي از دادستان كل كشور خواست، رئيس  هريور در نامهش ٢٨آموزش مجلس روز يكشنبه 
 .الخروج شوند و معاونان سازمان سنجش ممنوع
 :متن اين نامه به شرح ذيل است

 با سالم و تحيات
نظر به تصويب قاطع نمايندگان مردم شريف ايران در صحن مجلس شوراي اسالمي مبني 

توجه به شكايات و مستندات و  بر تحقيق و تفحص از سازمان سنجش آموزش كشور و با
بررسيهاي اوليه انجام شده نسبت به سوء عملكرد و تخلفات رئيس و مديران اين سازمان، 
متأسفانه باخبر شديم آقاي ابراهيم خدايي (رئيس سازمان) به بهانه فرصت مطالعاتي 
ا قصد خروج از كشور دارند. همچنين شائبه خروج برخي از مديران اين سازمان نيز ب

عنايت به شكايات و تخلفات گسترده وجود دارد. لهذا، خواهشمند است دستور مقتضي 
المال رخ  خواهي مردم و صيانت از حقوق بيتالخروج شدن ايشان را صادر فرماييد تا خللي در فرآيند تظلم جهت ممنوع

 .نداده و امكان فرار از بار مسئوليت و پاسخگويي براي اين فرد ميسر نگردد
   
  )كارگرنيوزخبرگزاري آنا، خبرگزاري مهر، خبرگزاري دانشجو،  :منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه(

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (شهريور 

 فرنگيس بايقره

 
 هزار دانش آموز عشايري كشور از تحصيل بازمانده اند ٣بيش از 

مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير وزارت 
دانش آموز بازمانده از  ٦٢٦وزش و پرورش از وجود سه هزار و آم

 تحصيل در ميان دانش آموزان عشاير خبر داد.

دانش آموز بازمانده از تحصيل در  ٦٢٦وي از وجود سه هزار و 
ميان دانش آموزان عشاير خبر داد. به گفته وي بيشترين تعداد 

ذربايجان غربي دانش آموزان بازمانده از تحصيل مربوط به استان آ
دانش آموز و كرمان با  ٥٦٦دانش آموز، استان لرستان با  ١٠٦١با 

 دانش آموز است. ٢٦٥

نفر از دانش آموزان عشايري به دليل نبود زير ساختهاي الزم، از اتصال به شبكه  ٧٤٣هزار و  ٧٥وي افزود: اكنون بيش از 
درصد مدارس عشايري ما خدمات آموزشِ  ٧٢ي كه گذشت شاد، جهت استفاده از آموزش مجازي محروم هستند و در سال

 حضوري ارائه دادند. 

عدم توانايي در خريد كتاب درسي از  آموزان عشايري استان آذربايجان غربي به علتوي همچنين با بيان اينكه دانش 
ان پژوهش انتقال داديم عدم دسترسي دانش آموزان عشايري به كتب درسي را به سازم آموزش جاماندند، گفت: ما موضوع

و از آنها خواستيم به مناطق الزم التوجه در جهت تهيه كتابهاي درسي كمك شود. متاسفانه سازمان پژوهش در اين زمينه 
گونه همكاري با ما نداشته، ما پيگيريهاي زيادي كرديم كه براي مناطق دو زبانه، مرزي و مناطقي كه محروميت  هيچ

 رايگان تهيه شود، ولي اين كار انجام نشد. شديد دارند، كتاب درسي

 

 خودكشي يك معلم در فارس به دليل تنگدستي

غالم عباس يحيي پور، معلم رياضي در شهرستان گراش واقع در استان فارس، به دليل 
مشكالت معيشتي از طريق حلق آويز كردن دست به خودكشي زد و جان خود را از 

 دست داد.

 وند از خودكشي، مشكالت معيشتي عنوان شده است.دليل و انگيزه اين شهر

ميليون تومان وام  ٥٠بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه ها، او از از بانك تقاضاي 
 ميليون تومان سپرده (پيش شرط بانك براي دادن وام) نبود. ٥كرده اما قادر به تامين 

هزار تومان قرض  ٢٠٠در اين گزارش آمده است كه وي با درخواست يك ميليون و 
خواهد آرامش خانواده خطاب به يكي از دوستانش نوشته؛ زجر فراواني كشيده اما نمي 

  اش را برهم بزند.
 

 شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران  بيانيه

 شهريور به مناسبت  ٢١شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران در روز يكشنبه 

آمده است: » ملت بزرگ ايران، همكاران عزيز«يد بيانيه مهمي صادر كرد. در اين بيانيه با عنوان آغاز سال تحصيلي جد
طور كه روشن است جهان بعد از كرونا  بحرانهاي گوناگوني را پشت سرنهاده و يا سپري مي كند. اما مردم ايران  همان«

كند. بعد از كرونا آموزش دچار مشكالت  ميتي تحمل ميبارتري را به خاطر سياستهاي غلط حاك ەبحرانهاي بزرگتر و فاجع
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عديده شده است. به خاطر نبود امكانات و زيرساختهاي ضروري براي معلمان و دانشجويان و كيفيت پايين اپليكيشن شاد، 
 اند.  ەآموزان ترك تحصيل كرددرصد از دانش  ٣٠حدود 

اند كه آموزش به صورت مجازي باشد، وظيفه حاكميت اين گرفته  با كرونا تصميم ەمبارز حال كه وزارتخانه و ستادملي
 آموزان و معلمان مهيا سازد. است كه زيرساختهاي ضروري از جمله گوشي هوشمند و اينترنت رايگان را براي دانش 

سال  ١٢زان باالي آموالزم به ذكر است در هر مقطعي از سال اگر قرار بر بازگشايي مدارس باشد بايد تمام معلمان و دانش 
واكسينه شوند بازگشايي مدارس بدون توجه به تزريق واكسن مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني، واگذاري هر ميز و 

براي دانش آموزان و معلمان،  ەنيمكت تنها براي يك دانش آموز، تامين و توزيع روزانه ماسك و مواد ضدعفوني كنند
 منتهي به فاجعه مي گردد. 

فرهنگيان صرفا معضالت آموزش مجازي نيست، بلكه معلمان مانند اكثر زحمتكشان با معضالت فراوان معيشتي  اما مشكل
ميليون تومان است، در  ەروبرو هستند حقوق معلمان با تورم و گراني افسارگسيخته هم خواني ندارد. خط فقر رسمي دوازد

گيرند و معلمان خريد خدمت با استثمار مضاعف روبرو  وق نميحالي كه معلمان تازه استخدام سه و نيم ميليون بيشتر حق
التدريس هستند و حتي يك ميليون تومان نيز حقوق دريافت نمي كنند! معلمان نهضت سوادآموزي ، پيش دبستاني و حق 

تجمعات فراوان  سبز، با شدگان كارنامهامنيت شغلي ندارند و با اينكه آموزش و پرورش با كمبود نيرو روبروست پذيرفته 
اند به حق خود برسند. فرهنگيان بازنشسته نيز با حقوق زير خط فقر قادر به تامين معيشت و سالمت خود هنوز نتوانسته 

 نيستند.

سبزها بارها دست به است طي يك سال گذشته معلمان از بازنشستگان تا شاغالن و كارنامه اين وضعيت ناگوار باعث شده  
اي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ضمن اعالم حمايت از  تمامي خواسته هاي معلمان، از تجمع بزنند. شور

 دارد:كند و اعالم مي رو فرهنگيان حمايت مي اعتراضات صنفي و تجمعات پيش 

ي منظور اجراي نظام رتبه بندي براي شاغالن و همسانساز ە. دولت و مجلس به جاي مشخص كردن منابع پايدار ب١
 كشي زدند.... بازنشستگان در طي سالهاي گذشته دست به وقت

بندي بر مبناي هشتاد درصد حقوق هيات علمي دانشگاه را مصوب و از اول فروردين . دولت و مجلس موظفند رتبه ٢
مجلس  شهريور كميسيون آموزش ٢٣شنبه  بندي در جلسه سهآن را اجرا نمايند. ما نسبت به تصويب  ناقص رتبه  ١٤٠٠

گوييم: دهيم و همراه با بدنه معلم مي بندي ناقص تن نمي دهيم و به رتبه و حذف هشتاد درصد هيات علمي هشدار مي 
 نه تسليم نه سازش/ رتبه بدون خواهش. 

. افزايش حقوق فرهنگيان بازنشسته بايد بر مبناي همسانسازي و مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به ٣
 كه حقوق اين عزيزان به باالي خط فقر برسد. ..... طوري

 استانها و شهرستانها انتظار دارد، براي وادار كردن حاكميت  ِدر پايان شوراي هماهنگي از فرهنگيان  سراسر كشور در همه
به رياست  هاي قانوني خود، به طور گروهيبندي و همسانسازي حقوق بازنشستگان و ساير خواسته به اجراي نظام رتبه 

تامين تجهيزات  ەهاي صنفي و به حق خود از جملآموزش پرورش هر ناحيه نامه نوشته و با امضاي زنده، پيگير خواسته 
 مناسب براي آموزش مجازي باشند.

 فرهنگيان ستمديده اعالم پشتيباني نموده و از فرهنگيان، با هرنامي درخواست مي  ِدر اين راستا شوراي هماهنگي از همه
كند براي همبستگي هرچه بيشتر، به كانونها و انجمنهاي صنفي شهرستان و استان خود بپيوندند، يا براي تشكيل صنف 

 »شهرستان خود اقدام نموده و با دبيرخانه شوراي هماهنگي در تماس باشند.

 
 استعفاي دسته جمعي كاركنان ادارات آموزش و پرورش

في معلمان ايران منتشر شده است، كاركنان شاغل در پستهاي اداري آموزش و بنابر بر گزارشي كه در كانال انجمن صن
اين  پرورش كشور در اعتراض به بي عدالتي در پرداختها، استعفاي دسته جمعي خود را تقديم مديران ادارات نمودند. 

ادارات سراسر كشور استعفاي دسته جمعي كه از شهرستان سميرم استان اصفهان كليد خورده در كمتر از يك روز به 
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رسيده است. در قسمتي از نامه كاركنان اداره آموزش و پرورش سميرم آمده است، عدم تناسب حقوق پرداختي متناسب با 
ساعت مي باشد و حذف پي در پي پستهاي مصوب عدم پرداخت فوق العاده ويژه و عدم اعمال  ٤٤ساعت كاري اداري كه 

 ه موقع از داليل اساسي استعفاي خود عنوان نموده اند. مدرك دوم عدم پرداخت اضافه كاري ب

 
 حرکتهای اعتراضی معلمان

 
 ادامه تجمع معلمان قرآني 

روز دوشنبه اول شهريور بارديگر، معلمان قرآني كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند تا به بالتكليفي استخدامي 
 اعتراض كنند.

تهران آمده اند گفتند: ما با وجود اينكه تاييد شده اداره كل استانها  معلمان معترض كه از شهرهاي مختلف كشور به
انگاري مسئوالن مربوطه در ارسال با تاخير اسامي به وزارت آموزش و پرورش از شركت در آزمون هستيم اما به دليل سهل 

 انگاري را داريم.استخدامي يكم مرداد جا مانديم و درخواست رسيدگي به اين سهل 

ها وفا كنيد در دست داشتند با استناد به قانون تعيين تكليف كنندگان كه پالكاردهايي تحت عنوان به وعده تجمع 
 استخدامي معلمان قرآن خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند. 

 
 تجمع معلمان و فرهنگيان در تهران

ان عدالت اداري واقع در تهران دست به تجمع شهريور، شماري از معلمان و فرهنگيان مقابل ساختمان ديو ٦روز شنبه 
را در جريان اين تجمع سر دادند. به دنبال ” معلم داد بزن، حقتو فرياد بزن“شهروندان معترض شعارهايي از قبيل  زدند.

 هزار تومان از آنها كسر شده است كه معلمان معترض نسبت به اعمال كسري در ٢٠٠واريز حقوق مرداد ماه معلمان، مبلغ 
 دريافتيهاي خود اعتراض دارند.

  

 تجمع مربيان پيش دبستاني ايذه 

شهريور، تعدادي از مربيان پيش دبستاني ايذه براي پيگيري بازگشت به كار خود مقابل ساختمان  ١٤روز يكشنبه 
 استانداري خوزستان واقع در اهواز تجمع كردند.

اي در مدارس دولتي مشغول بكار شديم و پرورش و طي ابالغيه از طريق اداره كل آموزش و  ٩٧اين مربيان گفتند: سال 
 كرديم.هزار تومان از جيب خودمان بابت بيمه پرداخت مي ٧٠٠ماهيانه 

و با روي كار آمدن رئيس جديد اداره آموزش و پرورش ايذه تمامي مربيان بيكار شده و بعد از  ٩٩به گفته آنها در سال 
قانوني و تجمعات پي در پي و حتي حضور در وزارت آموزش و پرورش منبع مشكل گذشت يك سال و طي كردن مراحل 

 در شهرستان ايذه عنوان شد.

 
 تجمع فرهنگيان طرح مهرآفرين در تهران

شهريور، جمعي از فرهنگيان طرح مهرآفرين از چند  ١٤روز يكشنبه 
استان كشور، مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي در تهران تجمع 

  كردند.

سال  ٢٠فرهنگيان طرح مهرآفرين گفتند: هر فرهنگي مهرآفرين قريب به 
سابقهِ تدريس دارد، اما تا كنون تبديل وضعيت نشده است. به گفته آنها، 
وزارت آموزش و پرورش، شرط تبديل عضويت را گذراندن آزمون 
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ا آزمون ورودي وارد وادي تدريس شده استخدامي اعالم كرده است واين درحالي ست كه اكثر فرهنگيان طرح مهرآفرين ب
 اند.و تمام مراحل و فيلترهاي گزينش و استخدام را با موفقيت رد كرده 

 
 تجمع معلمان قرآني كشور مقابل مجلس 

 شهريور، معلمان قرآني كشور دست به تجمع مقابل مجلس زدند تا به بالتكليفي استخدامي اعتراض كنند. ١٤روز يكشنبه 

ها در از آزمون استخدامي اخير آموزش و پرورش جامانده و دليل اين اتفاق را معلق نگه داشتن پرونده  كنندگان تجمع
اند. در واقع اداره كل  ادارات كل استانها، عدم ارسال به موقع به وزارت خانه و اعمال سليقه در ارسال اسامي عنوان كرده

خانه ارسال كنند اما در  ط  شركت در آزمون استخدامي را به وزارتاستانها موظف بودند اسامي معلمان قرآني واجد شراي
 اند. عمل به وظيفه كوتاهي كرده

 
 تجمع معلمان خريد خدمات در يزد

شهريور، جمعي از معلمان خريد خدمت مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استان يزد دست به  ١٤روز يكشنبه 
 ماه حقوق معوقه و ديگر مطالبات آنها اعتراض كردند. ٤به عدم پرداخت تجمع اعتراضي زدند. معلمان نسبت 

 
 نشدگان آزمون نهضت سوادآموزي تجمع پذيرفته 

نشدگان  شهريور، جمعي از پذيرفته ١٥روز دو شنبه 
آزمون استخدامي آموزشياران نهضت سوادآموزي براي 
سومين روز متوالي مقابل ساختمان مجلس تجمع 

 كردند.

ز آموزشياران نهضت سوادآموزي گفت: در ادامه يكي ا
تجمع ديروز، تعدادي از آموزشياران و آموزش 
دهندگان نهضت سوادآموزي شب گذشته را در خيابان 
و پارك حوالي ساختمان مجلس سپري كردند و صبح 

 شان ادامه دادند. امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضي

ساله در مناطق محروم ١٥تا  ١٠دهند كه با سوابق سوادآموزي را افرادي تشكيل ميوي ادامه داد: آموزشياران نهضت 
تر وعده پيگيري وضعيت شغلي آنها را با بنا به اظهارات معترضان، برخي نمايندگان مجلس پيش  اند.كشور خدمت كرده 

ها براي آزمون نيمي از نهضتي جذب همه شش هزار نهضتي را در آزمون يكم مرداد مطرح كرده بودند كه متاسفانه بعد
 اند. ادامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش جا مانده

در همين روز آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي شهرستان دزفول با حضور در دفتر نماينده اين شهرستان در مجلس 
 شوراي اسالمي خواستار رسيدگي و پيگيري مسئوالن براي تبديل وضعيت خود شدند.

 
 فرهنگيان در ورامين تجمع

شهريور، جمعي از فرهنگيان ورامين مقابل شهرداري اين شهرستان تجمع اعتراضي برگزار كردند. اين  ١٥روز دوشنبه 
 تجمع در اعتراض به بي كفايتي مسئوالن شهر در واگذاري زمين براي ساخت مسكن فرهنگيان صورت گرفته است.

 
 تجمع معلمان كشور مقابل مجلس

شهريور، شماري از معلمان با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ساختمان مجلس خواستار رسيدگي به  ١٧شنبه روز چهار
 بندي معلمان عنوان كردند. مطالبات خود شدند. تجمع كنندگان دليل تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي طرح رتبه
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ول اين طرح را داد و با تاييد دولت اولين گام وزارت آموزش و پرورش خبر از اجراي مرحله ا ٩٤درحالي كه در سال 
عنوان شده، بالتكليف مانده است. معلمان ” فقدان رديف بودجه“برداشته شد، اين طرح پس از آن به دليل آنچه كه 

 معترض شعار مي دادند:

 فرياد بزن.نه تسليم نه سازش، رتبه بدون خواهش/ معلم بيدار است، از تبعيض بيزار است/ معلم داد بزن حقتو 

 
 تجمع معلمان اهواز، شيراز و تهران

بندي معلمان مقابل ساختمان اداره  شهريور، گروهي از معلمان اهواز در اعتراض به عدم اجراي طرح رتبه ٢٠روز شنبه 
در شرايطي كه كارمندان ساير «معلمان حاضر در تجمع اظهار داشتند:  .آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع كردند

 ».شود بندي عادالنه و براساس قانون، مخالفت ميهاي دولتي، حقوقهاي مكفي دارند، چرا با رتبه ارتخانه وز

اند، خواستار پرداخت هرچه سريعتر بازنشست شده  ٩٩در عين حال، جمعي از بازنشستگان فرهنگي اين استان كه سال 
رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه كشور، هنوز پاداشها عليرغم وعده «پاداش پايان خدمت خود شدند و اعالم كردند: 

پرداخت نشده؛ ما انتظار داشتيم معوقات خود را قبل از پايان مردادماه دريافت كنيم؛ حاال شهريور هم دارد به پايان 
 ».رسد و خبري از پرداخت نيستمي

اين تجمع  .رورش اين دو شهر تجمع كردندهمزمان شماري از معلمان شيراز و تهران مقابل ساختمان اداره آموزش و پ
 .بندي معلمان عنوان كردند كنندگان دليل تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي طرح رتبه

 
 تجمع همزمان معلمان در تهران، خوزستان، كرمانشاه و لرستان 

حقوق هيأت علمي همزمان درصد  ٨٠بندي كامل مطابق با  شهريور، براي اعتراض به عدم اجراي رتبه ٢٣روز سه شنبه 
معلمان تهران مقابل مجلس و معلمان كرمانشاه، خوزستان و لرستان مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين دو استان تجمع 

براي اعتراض به عدم پرداخت پاداش دست به تجمع مقابل مجلس زدند.   ٩٩در همين روز معلمان بازنشسته سال  كردند.
 »پاداش حقمونه، يك جا و بي بهونه«رمي دادند: تجمع كنندگان ازجمله شعا

همزمان جمعي از آموزگاران نهضت سوادآموزي براي باري ديگر براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل مجلس 
 اجتماع كردند.

 
 استان ١٣تجمع معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته دستكم در 

آباد)، البرز، ايالم هنگيان شاغل و بازنشسته در شيراز، اصفهان، لرستان (خرمشهريور، شماري از معلمان و فر ٢٧روز شنبه 
(ياسوج)، كهگيلويه و بويراحمد (دهدشت)، قم، تبريز، اردبيل، كرمانشاه، بندرعباس، چهارمحال بختياري (شهركرد)، و اهواز 

 .زدندمقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استانهاي خود، دست به تجمع اعتراضي 

شماري از معلمان شاغل و بازنشسته مشهد مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين شهر دست به  شهريور، ٢٨روز يكشنبه 
در سند تحول بنيادين آموزش و ” بندي معلمان رتبه“فرهنگيان حاضر در اين تجمعات، به عدم اجراي طرح تجمع زدند.

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان و همچنين  فرهنگي به تصويب رسيد،توسط شوراي عالي انقالب  ٩٠پرورش كه در سال 
 .وضعيت بد شغلي و معيشتي خود معترض هستند

درصدي حقوق  ٨٠همتراز شدن “ماده توسط مجلس در حال پيگيري است، با اين حال  ١٠در ” بندي معلمانرتبه“اليحه 
است كه تا به حال اقدامي عملي در اين خصوص صورت ، مستلزم اختصاص بودجه اي ”معلمان با هيات علمي دانشگاهها

 .نگرفته است

 دادند:فرهنگيان و معلمان در تجمعهاي خود از جمله شعار مي 

نشيني ما، ظلمي است در حق ما/ تصويب  گيريم/ خونهمعلم زنداني، آزاد بايد گردد/ حتي اگر بميريم، حق خود را مي
نه سازش، رتبه بدون خواهش/ نه تسليم، نه سازش، مزد بدون خواهش/ معلم داد  بندي، حق مسلم ماست/ نه تسليم،رتبه
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حل نشه، كالسها تعطيل ميشه/ صدا و سيما كجاست،  ٪ ٨٠پذيرد/ ميرد، تبعيض نمي بزن، حقتو فرياد بزن/ فرهنگي مي 
كالس نميريم/ معلم بيدار است، از بندي والسالم/ تا حقمون نگيريم، سر  كالم، رتبهصداست/ خواسته ما يك صداي ما بي 

 تبعيض بيزار است

 
 شهر ١٤تجمع معلمان و فرهنگيان دستكم در 

شهريور، جمعي معلمان و فرهنگيان در شهرهاي كرمانشاه،  ٣٠روز سه شنبه 
آباد، اهواز، آبادان، اليگودرز، ازنا، سنندج، ايذه، مشهد، تهران، دورود، خرم 

د و ... مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش سبزوار، تربت حيدريه، بروجر
اين استانها و در شهرهاي آبادان، ايذه و اليگودرز مقابل ساختمان اداره آموزش 

 .و پرورش، دست به تجمع اعتراضي زدند

درصد  ٨٠بندي به ميزان  معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجراي طرح رتبه
سازي حقوق براي معلمان  همسانهيأت علمي براي معلمان شاغل، اجراي 

 .هاي خود هستندبازنشسته و تحقق ديگر خواسته 

 

 تجمع و تحصن معلمان كارنامه سبز براي نوزدهمين روز

 ٩٩دامي سال شدگان آزمون استخشهريور، قبول  ٣١روز چهارشنبه 
پرورش موسوم به كارنامه سبز براي نوزدهمين روز متوالي در  آموزش و

اعتراض به عدم استخدام مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش 
كارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذيرفته شده  تجمع برگزار كردند.

هستند كه به گفته اين شهروندان آموزش و  ٢٨آزمون استخدامي ماده 
ها سرباز زده و رورش عليرغم كمبود نيروي شديد، از جذب آنپ

 .همچنان از نيروهاي بازنشسته استفاده مي كند

كنندگان كه از شهرهاي مختلف كشور به تهران آمده عده اي از تجمع 
در آموزش و  كنند. تجمع كنندگان خواهان استخداماند تحصنهاي شبانه داشته و شب را نيز مقابل وزارتخانه سپري مي 

شان از سال گذشته تاكنون تجمعهاي اعتراضي متعددي مطالبات كارنامه سبزها در اعتراض به عدم تحقق پرورش هستند.
 شان رسيدگي نشده است.اند اما تاكنون به مشكالت  را برگزار كرده

برخي از شعارهايي كه معلمان معترض در مقابل وزارت آموزش وپرورش سر 
 ن است:مي دادند چني

حمايت از مافيا، حمايت از ظالم است/ مافيا استخدام، مشكل اصلي ماست/ يا 
اين همه بي عدالتي،  /مرگ يا استخدام/ اين ماه، ماه خون، مافيا سرنگون

كفايت، هرگزنديده ملتي/ نه مجلس نه دولت، نيستند به فكر ملت/ مسئول بي
فت/ مسئول بي لياقت، كفايت، عامل خوار و خنماد ضعف و خفت/ مسئول بي

عامل فقر و خفت/ كارنامه سبز مي ميرد، ذلت نمي پذيرد/ سكوت فايده نداره، 
 كارنامه سبز بيداره/ كارنامه سبز داد بزن، حقتو فرياد بزن

 
اتحاديه آزاد  عصر ما خوزستان،(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: ايلنا، كانال صنفي معلمان ايران، هرانا، 

 صدا و سيما، كانال ورامين پرس، ايسكانيوز) كارگران ايران،
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 )١٤٠٠كارورزان سالمت (شهريور 
 اميد برهاني 

  طرح مباحث كارشناسي كرونا براي عموم مردم را منع كردرئيسي 
كسن پس از افشاگريهاي پي در پي پيرامون نقص فني خط توليد وادر منصب رئيس حمهور، گماشته نظام  يرئيسابراهيم 

  چيني و امكان فاسد شدن مواد اوليه آن، خواستار عدم طرح مباحث مربوط به واكسن و بيماري كرونا شد.
بايد توجه داشته باشيم كه جاي طرح مباحث "عام در جلسه ستاد كرونا گفت:  اهللا قتل شهريور، آيت ١١روز پنجشنبه 

  "تخصصي است.كارشناسي، نه در فضاي عمومي جامعه، بلكه مجامع و محافل 
پيشتر عليرضا  ،مدعي شد تاكنون مشكلي در تامين منابع مالي الزم براي واردات واكسن وجود نداشتهكه وي در حالي 

  زالي رئيس ستاد مقابله با كرونا در تهران، عدم واردات واكسن را به دليل گراني اين محصول دانسته بود.
  .يممير را از سازمان جهاني بهداشت پنهان كرد و هاي مرگسابقه اعالم كرد: آمارزالي طي يك افشاگري بي

  
  افزايش مهاجرت كادر درماني

طي پيرامون مهاجرت كادر درماني  دكتر ظفرقندي رئيس سازمان نظام پزشكي
كرده اند.  "مهاجرت از كشور درخواستپزشك  سه هزار "گفت: سال گذشته  يك

الن و حاكميت بدانند كه ارزش اين خيلي مهم است كه مملكت، مسئو"وي افزود 
جامعه پزشكي و كادر درمان بايد هميشه باال باشد. اگر اين اتفاق نيفتد، ما هم در 

خصوص جوانان  التحصيالن و به افراد و فارغ كه شويم و هم اين بحرانها گرفتار مي
 شوند، به شان قائل مي بينند اگر جاي ديگري ارزش بيشتري براي اين جامعه مي

در . ترين خسارتي است كه نگران آن هستيم كنند و اين بزرگ آنجا مهاجرت مي
كه بايد در  سال گذشته ميزان درخواست براي مهاجرت و آن مراحل قانونييك

سازمان نظام پزشكي طي شود، افزايش داشته است. پزشكان براي مهاجرت بايد از 
نگ بگيرند كه اين درخواست رو سازمان نظام پزشكي مدركي را به نام گود استندي

جز اين بحرانها هم ارزش علم، ارزش خدمت، درمان، تسكين آالم مردم  به افزايش است؛ بنابراين خوب بود كه هميشه و به
  "نشان داده شده و به آن بها داده شود.

با شيوع كرونا و دلزدگي " شهريور گفت: ١٤در روز يكشنبه مقدم دبيركل خانه پرستار درباره مهاجرت پرستاران  شريفي
پرستاران بيشتر نسبت به گذشته براي  .شوند پرستار از كشور خارج مي١٥٠تا  ١٠٠آمده، ماهانه بين  آنها از وضع پيش

گيرند. اگر سالمت مردم براي  شان تصميم به مهاجرت مي مزاياي كشور مقصد و مشكالت كشور مبدأ خالف ميل
شد تا آنها كشور را ترك نكنند. البته متأسفانه در كشور ما جان  ستاران حمايت بيشتري ميمسئوالن مهم بود بايد از پر

   ".آدميزاد فاقد ارزش است
  

  پرستاران دلداده دشمن كرونا

 ويروس با ايثارگرانه مصاف در شد،  مواجه مرگبار شدت به ولي كوچك العاده فوق دشمني با ناگهان غربت، اوج در پرستار
 پيامدهاي و مصائب همه با كرونا. شد كشورها همه و سرزمين اين نجيب پرستاران مبلغ دشمن اين كه بود وناكر منحوس

 . بكشد تصوير به را بيماران و مردم با همراهي در پرستاران و پزشكان فداكاري و تحمل عمق توانست خود، ناگوار
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اي بازگرداندن بيماران به زندگي شناخته مي شود. در همه كشورها، حرفه پرستاري با عشق به نوعدوستي و جهاد بر
اهميت انساني كار پرستاران و پزشكان در آن حدي است كه وارد شده براي آغاز كار اين قشر فداكار، بايد با سوگندنامهاي 

همراه شود تا در همواره زمان، اين  
سوگند مايه آرامش و خودانگيختگي و 

و دوام و بقا در مسير مقدس پرستاري 
 درماني باشد.  

كرونا با اشكال متفاوت خود ظرف دو سال 
اخير، بيش از همه به  قشر فداكار پزشكي 
و پرستاري آسيب وارد كرد و عالوه بر 
گرفتن قرباني از ميان آنها، زحمات 
نگهداري و درمان همه مبتاليان را نيز 

 متوجه پزشكان و پرستاران ساخت. 
فته ها تالش شبانهروزي پرستاراني كه ه

موفق به  ديدار فرزندان و همسران و 
والدين شان نمي شدند و تمام وقت خود را در بيمارستانها مصروف درمان بيماران كرونايي مي كردند، زحمات و فداكاري 
شان به يك طرف، تحمل از دست رفتن جان بيماران براي پرستاران از سوي  ديگر، اين قشر زحمتكش را به شدت دچار 

 رده كه براي ترميم روحيه آنان بايد فكر و اقدامي كرد. آسيب ك
  

 مي شوند  "پَرپَر"مدافعان سالمت يكي پس از ديگري 

به دليل  بي توجهيها و ساده انگاريها  ،در حالي كه استان فارس روزهاي سخت و طاقت فرساي كرونايي را سپري مي كند
 كادر درمان خسته و افسرده شدند. 

ر مقياسي بزرگتر ترس، احساساتي است كه وقتي ما آدمهاي عادي مي خواهيم به بيمارستانهاي دلهره، استرس و د
كرونايي وارد شويم تجربه مي كنيم. بسياري از ما كه به دليل شغل يا هر كار ديگري مجبور به حضور در اجتماعات هستيم 

يم است به خدمت رساني مشغول هستند، يك همواره نگران خانواده هايمان هستيم اما سپيدپوشان سالمت يك سال و ن
سال و نيم است كه سالمت خود و خانواده 
هايشان را فدا كردند تا ما با آرامش اين 

 روزها را بگذرانيم.  
يك سال و نيم است كه شاهد پرپر شدن 
دوستان و همكاران شان بودند اما خستگي 
ناپذير با ايثار و فداكاري با وجود اينكه گاه 

ونا مثبت شدند اما دست از تالش خود كر
براي مقابله با بيماري برنداشتند. يك سال 
و نيم است كه تقريباً نيمي از روز يا يك 
روز كامل با لباسهاي مخصوص، بيماران را 

چون اعضاي خانواده خود مراقبت مي كنند در حالي كه پوشيدن همان لباس تنها براي ساعتي و تهيه گزارش نفسمان را 
   بريد.
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ساعت در لباسهاي مخصوص هستند و تالش  دارند  ١٢به گفته يك پزشك؛ كادر درمان يك سال و نيم است كه روزانه 
ما هم خانواده داريم و «بهترين خدمت را به  مردم ارائه دهند. بنابراين مردم هم كادر درمان را درك كنند و بدانند كه 

 ماه است كه  پدر و مادرم را نديدم.  ٢ت باشند، من االن دوست داريم كه خانواده هايمان در صحت و سالم
يكي ديگر از پرستاران بيمارستان علي اصغر در باره سختي كار و كمبود نيرو مي گويد: دو ماه است كه خانه نرفتيم. در 

كه مبتال مي همه شيفتهاي ما يكي از بچهها عالمتدار شده يا زير سرم هستند حتي تخت براي پرستاران و كادر درمان 
شوند، نيست. اين وضعيت فقط با قرنطينه حل مي شود در غير اين صورت به جاي اينكه ما كرونا را شكست دهيم كرونا ما 

 را شكست مي دهد.  
 

 پرستاران با هنرشان اميد زندگي را به من برگرداندند 

دچار نااميدي مي شوند. اما جنگيدن با بيماري  بسياري از بيماران از جمله افراد مبتال به سرطان به علت ترس از بيماري
اميد و انگيزه مي خواهد، اميدي كه پرستاران با توانايي، 
هنر و تالش خستگي ناپذيرشان به بيماران هديه مي 

 كنند.
ساله اهوازي كه توانست با كمك  ٤٠كبرا علي زاده بانوي 

پرستاران و پزشكان بر بيماري سرطان پيروز شود، كتاب 
نوشته است. » با من همراه شو«ات خود را به نام خاطر

واكنش شما وقتي متوجه بيماري "وي در پاسخ به سوال 
سالگي متوجه  ٣٧گفت: در سن  "خود شديد چه بود؟

شدم بيماري سرطان دارم، اوايل ديدگاهم به اين بيماري 
فقط  مرگ بود، شايد اين نگاه، به خاطر مرگ خواهرم 

از نزديك يماري فوت شد. من  بود كه به علت همين ب
شاهد روزهايي بودم كه خواهرم فقط  درد داشت و درد... 
شاهد روزهايي بودم كه جز گريه نمي توانست كاري 

 بكند. طبيعي بود در ابتداي اين بيماري بترسم و چيزي جز مرگ براي آينده خودم تصور نكنم.
نتوانستم بدون  ،وژي من هم مثبت است و به سرطان مبتال شده امدر كمال ناباوري وقتي متوجه شدم جواب آزمايش پاتول

هيچ گونه تالش و جنگيدن شكست را بپذيرم و منتظر مرگ باشم. شايد يكي از داليلي كه مُحكَم و استوار براي مقابله با 
انگيزه من براي  اين بيماري جنگيدم، وجود پسر ده ساله و دختر هفت ساله ام بود. حس مادري تنها حسي قوي و علت و

 مبارزه سرسختانه با اين بيماري شد.   
گفت: يك سالي از  "از چه زماني نوشتن كتاب را شروع كرديد؟"در پاسخ به سوال  "با من همراز شو"نويسنده كتاب 

تصميم بيماري ام مي گذشت، با تمام دردها و رنجهاي من اطرافيان هم درد مي كشيدند. براي آنكه آنان ناراحت نشوند، 
كه از سختي روزهاي بيماريم تا اين گرفتم بنويسم و تمام روزهاي سختم را با نوشتن آرام كنم. نوشته هايم تبديل شد به 

  مهرباني پرستاراني كه هميشه براي من اميد بخش بودند.
  

 بيمار با يك پرستار  ٢۵فاجعه كمبود پرستار در پيك پنجم كرونا/ مديريت 
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با اشاره به مهمترين مشكالت ، شهريور ١٦سه شنبه منابع سازمان نظام پرستاري در روز  معاون توسعه و مديريت
پرستاران، كمبود نيرو را معضلي بسيار جدي خواند و گفت: مهمترين مشكل در پيك پنجم كرونا موضوع كمبود نيرو بود 

 بيمار را يك پرستار مديريت مي كند.  ٢۵تا حدي كه از برخي استانها و شهرستانها گزارشهايي به دستمان مي رسيد كه 
سال گذشته وزارت  ۴حميد رضا عزيزي با اشاره به معضل كمبود نيروي پرستاري در كشور، گفت: متاسفانه  در حدود 

بهداشت جذب نيروي مناسبي نداشته است و تنها در مقاطع كوتاه و تعداد كم جذب صورت گرفته است كه در برابر ميزان 
بازنشستگي، استعالجيها، مهاجرت و... بسيار ناچيز بوده است. در حال حاضر تعداد پرستار نسبت به تخت  خروجي ناشي از

به ازاي هر تخت است. اين عدد در شهرهاي محروم نظير زاهدان  "0.8"بيمارستاني در كشور در بدترين حالت و حدود 
 رسيده است كه يك فاجعه خواهد بود.   "٠.٥"و... به 

پرستار به ازاي يك تخت است. ما در پايين  "٤"ستاندارد موجود نسبت پرستار به تخت در برخي نقاط دنيا وي گفت: ا
  پرستار به ازاي هر تخت را در  نظر گرفتيم كه حتي به اين عدد هم نرسيديم.  "٢.٥"ترين حد استاندارد 

بيمار بد حال توسط يك ١۵برخي بخشها وي گفت: كمبود پرستار به كالنشهرها هم رسيده است و در همين تهران در 
پرستار رسيدگي مي شدند و اين فاجعه است. مسئوالن سال گذشته قولهايي براي استخدام دادند كه وزارت بهداشت در 

ماه اخير بدترين شرايط جنگي با كرونا را داشتيم و  ٧يا  ۶اوج بي تدبيري باوجود برگزاري آزمون آن هم در حالي كه  در 
  ابتال و مرگ و مير شكسته شد، حتي يك نفر از آن تعداد را به سيستم تزريق نكرده است. ركوردهاي

  
 نفر است١٥٠٠تا  ٨٠٠آمار مرگ و مير روزانه بين 

: قراردادهاي خريد واكسن در زمان آقاي روحاني گفت وريشهر ٢٣سه شنبه روز عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
د. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در دولت قبل اگر جرات دارد در اين رابطه حرف بزند بسته شده و پولها داده شده بو

 مان باشد. و روشنگري كند. امكان ندارد بدون سفارش بتوانيم جنس وارد كنيم حتي اگر پول دست
ه در جريان بودند يس مجلس پيشين در مورد داليل سياسي واردات واكسن گفت: اين را بايد از كساني پرسيد كئنايب ر

 توانم حدس بزنم. باالخره روندي كه وجود داشت روند هماهنگي براي حل مشكل نبود.من كه در جريان نبودم و فقط مي
دكتر پزشكيان با انتقاد از تاخير در روند كنترل بيماري و واكسيناسيون، تاكيد كرد: بايد همان روز اول در قم حكومت 

كردند اما اين كارها را انجام ندادند. ماه كل كشور را قرنطينه مي د كه از قم پخش شد يككردند و بعنظامي اعالم مي
كنهاي ما براي مقابله با  كن سفت شلميليون نفر جمعيت داشت. كل جمعيت را قرنطينه كردند، اما  ٢٥٠يوهان در چين 

كنند و انگار نه انگار كه آدمها  نفر اعالم مي ٧٠٠تا  ٦٠٠كرونا زياد بود تا جايي كه االن آمار مرگ و مير را روزانه 
نفر است.  ١٥٠٠مير روزانه در اثر ابتال به بيماري كرونا در كشور باالتر از وي ادامه داد: البته آمار واقعي مرگ و ميرند.مي

 ١٢٠٠تا  ٨٠٠زانه بين هزار مبتال رو ٤٠شوند وجود داشته باشد با اگر دو درصد مرگ و مير در تعداد كساني كه مبتال مي
  دهند آن هم اگر درست درمان و مراقبت كنيم. شان را از دست مي نفر جان

  
 فشار رواني بيش از خستگي جسمي پرستاران را آزار مي دهد 

گفت: شهريور  ٢٤رئيس هيات مديره نظام پرستاري مالير در روز چهارشنبه 
را تجربه مي كنند، پرستاران در بحران كرونا سخت ترين شرايط كاري 

مشكالت آنان فقط كمبود نيرو و فرسودگي جسمي نيست، فشارها و 
 خستگيهاي رواني بيشتر آنان را آزار مي دهد. 

غالمرضا مباشري در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاري افزود: 
همچنان در شرايط بحران كرونا قرار داريم و فشار كاري زيادي بر دوش كادر 
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وي  ن است. پرستاران به مدت دو سال است شبانه روزي با شيفتهاي طوالني مشغول ارائه خدمات به بيماران هستند. درما
 با اشاره به تحقيقي كه اخيرا درباره آسيبهاي اجتماعي پرستاران منتشر شده گفت: 

و با بيماري و مرگ بيماران مواجه در چنين شرايطي كه پرستاران با فشارهاي سنگين جسمي و رواني، اضافه كاريهاي زياد 
هستند. انتشار مطالبي ناقص و غير معتبر درباره افكار خودكشي بين پرستاران در بيمارستانهاي مالير باعث آسيب روحي و 

وي ادامه داد: اخيرا پژوهشي در خصو ص افزايش افكار خودكشي در پرستاران  رواني بيشتر پرستاران شده است. 
ير منتشر شده كه داده هاي آن نامشخص و اندك است و به هيچ وجه  ادعاها و آمارهاي مطرح در اين بيمارستانهاي مال

 تحقيق قابل تاييد و تعميم نيست. 
مباشري گفت: بررسيهاي ميداني نشان مي دهد خستگي رواني پرستاران بيشتر از خستگي جسمي آنان است، اما اين 

ار خودكشي نيست. پرستاران تحت فشار كاري زياد هستند، فوت بيماران و عزيزان مساله به هيچوجه به معناي افزايش افك
شان را مشاهده مي كنند و سختي كار در بيمارستان و فشار رواني باالست اما نتيجه گيري اشتباه از اين وضعيت اقدامي 

 غير علمي و زيانبار است. 

 حرکتهای اعتراضی پرستاران و کادر درمانی
  

  و بابل ساري، ران تامين اجتماعي در شهرهاي تهرانتجمع پرستا
شهريور، جمعي از پرستاران تامين اجتماعي در شهرهاي تهران و ساري، در مقابل سازمان تامين اجتماعي  ١روز دوشنبه 

معترضان خواهان همسانسازي حقوق خود با پرستاران شاغل در علوم پزشكي  .اين شهرها دست به تجمع اعتراضي زدند
بر اين اساس،  .برابر كادر تامين اجتماعي است ٢پزشكيها بر اساس سوابق كاري يكسان تا  كه حقوق علوم ؛ چراندشد

اما به گفته  هستند العاده ويژه براي خود همانند كادر درمان علوم پزشكي فوق پرستاران تامين اجتماعي خواهان برقراري
احكام فوق العاده جذب را از حكم حقوقي خارج كرد، آيتمهاي  ٨٦سال  آنها به دليل اينكه سازمان تامين اجتماعي از

به همين دليل حقوق پرستاران تامين اجتماعي قابليت ترميم  .العاده خاص امكان اعمال را ندارندالعاده ويژه و فوقفوق
 .ميليون توماني را ندارد ١٠هاي معيشتي و خط فقر متناسب با واقعيت

در اين تجمع اعالم كردند كه حقوق آنها زير خط فقر قرار دارد و سازمان بايد براي ترميم  اعي حاضرپرستاران تامين اجتم
  .هستند» پيك پنجم كرونا« اينكه پرستاران درگير ويژهه آن، آستين باال بزند؛ ب

  
  خوزستان تحول سالمتتجمع نيروهاي طرح 

ه شهريور، پرسنل طرح تحول سالمت خوزستان ب ٨روز دوشنبه 
در اهواز شان در برابر استانداري  هاي دليل برآورده نشدن خواسته

شان  دست به تجمع زدند. آنان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق
شيفت كار كردن اقدام به پهن كردن كاري و چند  از بابت اضافه

 .سفره خالي نمودند
   ».عدالتي دانشگاه علوم پزشكي اهواز به بي نه«معترضان پالكاردي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: 

 
  كاركنان مركز بهداشت شهرستان شيراز 

 تجمع .شهريورماه، شماري از كاركنان مركز بهداشت شيراز، در محل اين مركز دست به تجمع زدند ٩شنبه  روز سه
از مطالبات مالي آنان، پرداخت نشده  اعالم شده از سوي مسئوالن، هنوز بخشي هاي وعده باوجوداعالم كردند كه  كنندگان

 .است
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مكاتبات، يادداشتها و   سال و نيم گذشته كاركنان معترض مركز بهداشت شهرستان شيراز، با يادآوري اينكه طي مدت يك
در خصوص توجه به دغدغه هاي معيشتي مدافعان سالمت انجام شده است، اعالم كردند كه  درخواستهاي متعدد و مكرري

پرداخت به موقع معوقات مالي شامل اضافه كار و كارانه، پرداخت سختي كرونا و ديگر  ن مطالبات اين گروه،از مهمتري
تجمع كنندگان با اشاره به اينكه معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سال گذشته  .موارد قانوني است

گاههاي علوم پزشكي هم صادر كرد، اعالم كردند كه اين اي مبني بر پرداخت حق كرونا به پرسنل ستادي دانش نامه
 .موضوع نيز به دليل نبود اعتبار و منابع مالي، تنها در حد همان نامه ماند و عملياتي نشد

  
  تجمع دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد

به افزايش شهريه ها اقدام به برگزاري شهريور در اعتراض  ٢٢آزاد مشهد روز دوشنبه  پزشكي دانشگاه جمعي از دانشجويان
اين تجمع اعتراضي در حالي صورت گرفت كه درخواستهاي مكرر نمايندگان دانشجويان براي مالقات با  تجمع كردند.

دانشجويي كه امسال در دانشگاههاي  هاو اعتراض هارضوي بي پاسخ مانده بود. در تجمع سرپرست دانشگاه آزاد خراسان
ر و مطالبه اصلي دانشجويان، اعتراض به پولي شدن دانشگاهها بود. عالوه بر اين حذف پرداختي بابت مختلف كشور، شعا
  آذر يكي ديگر از موارد مورد اعتراض دانشجويان بود. ٢١كار در بيمارستان 

  
  كارورزان پزشكي بيمارستان مفيد تجمعتجمع 

 بيمارستان تجمع كرده و خواهان برنامه داخلدر  ريورشه ٢٥پنجشنبه جمعي از كارورزان پزشكي بيمارستان مفيد روز 
  .ريزي صحيح براي حضور اينترنها در بيمارستان و اصالح آييننامه شرح وظايف كارورزان شدند

اي مبني بر ارسال كارورز از بيمارستان مفيد به بيمارستان مسيح دانشوري شده و  خواستار لغو تصميمات سليقه معترضان
ريزيهاي الزم در  اگر بنا بر حضور صد درصدي دانشجويان اينترن در بيمارستانها است بايد از قبل برنامهاعالم كردند: 

  .راستاي تامين امكانات آموزشي، رفاهي و پاويونها در نظر گرفته شود
تها با اينترنها و كارورزان در اين تجمع مطالباتي مانند اصالح آييننامه شرح وظايف و تغيير نحوه برخورد اساتيد و رزيدن

  .پذيرفتن حق اعتراض دانشجويان توسط مسئوالن را مطرح كردند
  

 تجمع كادر درمان شركتي شهرستان باشت

شهريور، جمعي از كادر درمان شركتي شهرستان باشت ياسوج واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد، در  ٢٧روز شنبه 
كادر درمان معترض از جمله مطالبات خود را  .ي برگزار كردندساختمان شبكه بهداشت اين شهرستان، تجمع اعتراض

 .ماه حقوق معوقه و تعيين تكليف وضعيت شغلي خود عنوان كردند ٧پرداخت 
: يك ماه از سال قبل و شش ماه سپري شده از سال جاري، حتي يك ريال به گفتندنيروهاي شركتي شبكه درمان باشت 

كادر درمان  .اي ندارد شويم، هيچ فايده كنيم و به اين مساله معترض مي راجعه مياند و هرچه م حساب ما واريز نكرده
معترض از مديران شبكه بهداشت تقاضا دارند هرچه سريعتر مطالبات معوق پرسنل را بپردازند و نسبت به پرداخت حق 

 .هاي معوق مانده اقدام كنند بيمه
  

  تجمع اعتراضي بهورزان در تهران
سال  ٢شهريور با برپايي تجمعي از وزير بهداشت خواستند تا براي پذيرش  ٢٩دوشنبه در روز ورزان در تهران شماري از به

كردند،  مبهورزان خطاب به وزير بهداشت اعال سنوات خدمت و اعمال سخت و زيان آوري اين شغل، اقدام فوري كند.
مات خود پس از پذيرش در آزمون استخدامي وزارت سال سنوات خد ٢نيروهاي درمان و آموزش پزشكي خواستار محاسبه 
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آور مي باشند. آنها از وزيربهداشت رژيم خواستند اين دوره  بهداشت و قرار گرفتن اين شغل در رده مشاغل سخت و زيان
مانند دوره تربيت معلم به عنوان سنوات خدمتي محسوب شده و در ضمن نسبت به اعطاي مدرك تحصيلي فوق ديپلم 

  اقدام شود.  بهورزي
  جانباختگان كادر سالمت

دوشنبه اول مظاهريان، رزيدنت قلب بيمارستان خميني تهران، روز  مهديه*خانم 
اين نهمين رزيدنت جوان  .درگذشتدر اثر ايست قلبي  ، همزمان با روز پزشك،شهريور

 دكتر مهديه فوت مي كند!  ١٤٠٠سال و كادر پزشكي و درماني است كه از ابتداي 
 پيشمدتي و  نخبه و فداكار به مهرباني و پرتالش بودن شهره بودپزشگ ظاهريان، م

  شده بود.اعالم هم تست كروناي وي مثبت 
  
  

پرستار شاغل در بيمارستان محمدي  ،فاطمه عامري، خانم شهريور ٣چهارشنبه *روز 
و ان پرستار جونباخت. اين بندرعباس در استان هرمزگان بر اثر ابتال به كرونا جا

   .متاهل و داراي فرزند استمهربان، 
  
  
  
پزشكي رفسنجان و دانشجوي مهماني دانشگاه علوم پزشكي  پزشكي دانشگاه علوم ١٠صابر مولودي دانشجوي ترم آقاي *

 .بر اثر ابتال به ويروس كرونا درگذشت شهريور ١٨ پنجشنبهز رو اروميه
  
جان  شهريور ١٨ پنجشنبهز رو سينا، يمارستانب اورژانس طب دستيار شهراسبي، آناهيتا دكتر*

آناهيتا شهراسبي، رزيدنت طب اورژانس بيمارستان سينا تهران، در خانم  خود را از دست داد.
پيشتر به دليل  باخت. وياثر ايست قلبي ناشي از فشار كاري زياد در بخش اورژانس كرونا، جان

  يافت كرده بود.كرونا، تقديرنامه در عملكرد موفق در بخش اورژانس
  
  

يكشنبه در روز  كودكان و نوزادانقلب تخصصي فوق دكتر  كازروني فرح پيرويان*خانم 
عضو انجمن قلب كودكان جانباخت. وي بر اثر ابتال به ويروس كرونا در شيراز  شهريور ٢١

چندين هفته با اين  بود. دكتر فرح پيرويان ن كودكان فارساعضو انجمن متخصصو  ايران
  . ري مهلك درگير بودبيما

  
  
  
  
روزنامه ، جهان صنعت، عصر ايران، پرستاري نظام، ايسنا، بالغ، برنا، تسنيم، ايلنا(منابع مورد استفاده در تهيه اين مجموعه:  

  )شرق
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 )١۴٠٠زنان در مسير رهايی (شهريور 
  اسد طاهري

  يك زن سياهپوست در آرامگاه مشاهير فرانسه دفن 
نرمند و يكي از شخصيتهاي تاثيرگذار پيكر ژوزفين بيكر، ه

  جنبش فرانسه به آرامگاه پانتئون پاريس منتقل خواهد شد. 
فرانسوي و نماد مبارزه براي -ژوزفين بيكر، هنرمند آمريكايي

 ەدرگذشت، ب ١٩٧٥برابري و عليه نژادپرستي كه در سال 
عنوان نخستين زن سياهپوست پيكرش به پانتئون پاريس 

وي يكي از  شود. فرانسوي) منتقل مي (آرمگاه مشاهير
هاي تاثيرگذار جنبش فرانسه بود كه با پايان جنگ تشخصي

  اش ادامه داد.نشان لژيون دونور را دريافت كرد و حتي بعد از جنگ نيز به مبارزه 
 آنان ەاز جملزن در بين آنهاست كه سميون وي نيز  ٥اند تنها  ەاي كه در پانتئون پاريس، دفن شد چهره ٨٠در ميان 

  .شد منتقل به اين آرامگاه  ٢٠١٨است كه پيكرش در سال 
   

 افزايش حضور زنان در بازار كار عربستان سعودي

انداز چشم«عربستان سعودي در راستاي رسيدن به برنامه 
 در نظر دارد آمار زنان شاغل را باال ببرد.» ٢٠٣٠

با افزايش  هاي بزرگي در رابطهبااينكه در چند سال گذشته قدم
ها شده است و پيشرفتحضور زنان در بازار كار برداشته

مشاهده است، اما زمينه براي بهبود بيشتر وجود دارد تا قابل
نگر به يك تحول زماني كه اين تغييرات از يك برنامه آينده

  پايدار و گسترده تبديل شود.
هاي شغلي است و شامل ورود زنان به دفاتر كار در تمام رده

ها نيز خواهد بود. عربستان سعودي در راه رسيدن به توسعه پايدار در چند سال گذشته با در نظر مديره شركتهيئت
توان به اين هدف رسيد، برابري جنسيتي را يكي از اهداف اصلي تالش بهبود گرفتن اينكه بدون حضور زنان نمي

  است. )ESGمحيطي، اجتماعي و حكمراني كرده (استانداردهاي زيست
  

 روز برابري زنان در آمريكا

 ١٩صورت اصل  به ١٩٢٠سالگرد برخورداري زنان آمريكا از حق رأي دادن است كه در سال  سهريور) ٥( اوت ٢٦روز 
 متمم قانون اساسي به تصويب قانونگذاران آمريكايي رسيد.

موفق به تصويب قانوني براي  ،ر جنبش زنانكنگره و رهب ، بال آبزوگ، حقوقدان، فعال حقوق زنان، نماينده١٩٧١در سال 
شد. به موجب اين قانون، هرساله رؤساي  ''روز برابري زنان''عنوان  به رسميت شناختن سالروز تصويب حق رأي زنان به

  اي منتشر كنند. زنان را در بيانيه جمهور اياالت متحده موظفند شرح فعاليتها و دستاوردهاي خود در حوزه
، پنج زن در ١٨٤٨ژوئيه سال  ١٣در سنكا فالز نيويورك برگزار شد، روز  ١٨٤٨انس حقوق زنان در سال نخستين كنفر

العاده  آمريكايي سخت آزرده بودند به كاري خارق شمال ايالت نيويورك گرد هم آمدند، آنان كه از سرنوشت زنان در جامعه
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وضعيت اجتماعي، مدني و مذهبي و  ه منظور بحث دربارهگردهمايي ب''براي  آگهييك محلي  دست زدند، در روزنامه
  .نيويورك برگزار شد ''سنكا فالز''منتشر كردند و شش روز بعد اين همايش در  ''حقوقي زنان

ما اين حقايق مسلم را قبول ''شد: صادر شد كه چنين آغاز مي ''احساسات  ِاعالميه''اي با نام  در پايان اين همايش قطعنامه
زنان  خواستار حق رأي براي همه ي اين قطعنامه آنان. يكي از بندها''اند مردان و زنان برابر به دنيا آمده كه همهداريم 

شارلوت ''يكصد مرد و زن از قشرهاي مختلف جامعه اين اعالميه را امضا كردند، اما تنها يكي از آنان،  ند.جهان شد
  به چشم ببيند.را پيروزي زنان در كسب حق راي  ١٩٢٠ر سال نوزده ساله، آنقدر زنده ماند تا د ''وودوارد

 
 تعداد نامزدهاي زن در ليست انتخابات عراق به نصف رسيد

هنگام پارلمان عراق كه قرار  تعداد نامزدهاي زن براي انتخابات زود
به نصف  ٢٠١٨شود، نسبت به سال  برگزاربود در ماه اكتبر آينده 

 كاهش يافت.
گزارش شهريور  ٤پنجشنبه روز نتخابات عراق منابع كميسيون ا

نامزد زن در حال رقابت  ٩٦٣دادند كه در انتخابات كنوني حدود 
كه تعداد نامزدهاي زن در آخرين انتخابات سال  هستند، در حالي

  رسيد. ٢٠١٤كه به ميزان زياد تحريم شد، به حدود سال  ٢٠١٨
انتخابيه بر  تعداد نامزدهاي احزاب بستگي به تعداد كرسيهاي حوزه"جمانه الغالي، سخنگوي كميسيون انتخابات گفت: 

اساس قانون جديد انتخابات دارد، قبالً احزاب حق داشتند نامزدها را با دو برابر تعداد كرسيها معرفي كنند و براي اين 
  "شويم. منظور ما تفاوت تعداد نامزدها، از جمله زنان را متوجه مي

، ٢٠٠٣آمريكا به عراق در سال  خود بعد از حمله زن براي انتخابات آينده، در پنجمين دوره اگرچه تعداد نامزدهاي
  نامزدهاي زن مستقل وجود دارد. هاي مثبتي از پديده كمترين تعداد است، اما ناظران و سياستمداران معتقدند كه نشانه

قانوني، اجتماعي و سياسي است، زيرا زنان نامزد از كاهش تعداد نامزدهاي زن براي انتخابات پارلماني به دليل موانع 
  حمايت كمتري نسبت به مردان در كشور برخوردار هستند.

زن عراقي مدارك خود را براي  ٩٦٣نامزد، حدود  ٥٣٢٣دهد كه از ارقام رسمي كميسيون انتخابات در عراق نشان مي
اند. به اين معنا كه آنها به هيچ حزب يا  تقل درخواست دادهنفر به طور مس ١٦٢اند كه از اين تعداد  نامزدي ارسال كرده

  گرايان هستند. نهاد سياسي تعلق ندارند و اكثر آنها وابسته به نيروهاي مدني، غيرمذهبي يا ملي
اي اجرايي در جهان اولويت داشت، امروز از عدم حضور زنان در پارلمان هسال پيش در دسترسي زنان به پست ٦٠ عراق كه

بندي براي زنان در شوراهاي خود را اجرا  برد. اين يكي از معدود كشورهاي عربي است كه سيستم سهميه ولت رنج ميو د
  كرده است.

ي سهميه"انتخاباتي در سراسر شهرهاي عراق، در چارچوب آنچه  ناحيه ٨٣امروز، نامزدهاي زن براي تصاحب يكي از 
انتخاباتي داراي سه كرسي پارلماني است كه يكي از آنها  كنند، كه بر اساس آن هر ناحيه شود، رقابت مي ناميده مي "زنان

  براي زنان است.
  

 فروشد كتابفروشي كه فقط كتابهاي نويسندگان زن را مي

ريچل وود ساكن شهر ادينبورگ اسكاتلند، كتابفروشي است كه فقط 
  .ندرساند كه زنان نگاشته باش كتابهايي را به فروش مي

كتابفروشي در شهر  ٢٠٢٠اوت  ٦به گزارش ليت هاب، ريچل وود در 
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رساند كه توسط نويسندگان  ادينبورگ اسكاتلند افتتاح كرده است كه با نام پرندگان كمياب تنها كتابهايي را به فروش مي
رش بوده است و اعتقاد اش حمايت از نويسندگان زن در كشو گويد تنها انگيزه زن نوشته شده باشند، ريچل خودش مي

  شوند. دارد خوانندگان كتابهاي زن شمار زيادي را شامل مي
زند؛ ولي ماموريت من  هنوز هم تعصب جنسيتي در ادبيات موج مي''ساندي پست اسكاتلند گفت:  او در گفتگو با روزنامه

كه ليست پرفروشها هميشه با  له شده بودماحمايت از نويسندگان زن است؛ چون از دوران دانشگاه متوجه اين مس
  .''مرد اشغال شده است؛ ولي نويسندگان زن تواناييهاي زيادي دارند كه تا امروز ناديده گرفته شده است گاننويسند

درصد رشد فروش داشته و استقبال  ٢٠٤ حدود گذشته سال يك در كتابفروشي اين تاسيس زمان از گويدمي ريچل 
 ٩٧آيند؛ ولي  گويد هرچند مردها هم براي خريد كتاب مي ين كتابفروشي شده است. او مياي موجود در اهزيادي از كتاب

  .دهند درصد مشتريها را زنان تشكيل مي
  

 كودكان به مادران آنها ممنوع شد  ِدادن كارنامه

شدت نقض  ەكشورهايي است كه در آن حقوق زنان ب ازجملهايران 
هاي ديگر حقوق  ەالم و بهانشود و زير لواي قانون و شريعت اس مي

 شوند. شود و در بسياري از مواقع ناديده گرفته مي آنها پايمال مي
شروع سال تحصيلي جديد مشكالت جديدي دامنگير  در آستانه

يك پدر رسميت   ِمادران شده است، مصيبتي كه در آن مادر به اندازه
  افت كند.فرزندش را دري  ِو اعتبار ندارد كه پرونده يا كارنامه

آموزان را تنها  دانش  ِاي، متني به اولياي مدارس سپرده شده كه پرونده و كارنامه در پي بخشنامه ١٤٠٠ارديبهشت سال 
توانند اين مدارك را دريافت كنند، اين امر سبب نارضايتي و  آموزان تحويل دهند و مادران نمي توانند به پدر دانش مي

  .شد مادران ويژهەها ب ەاعتراض بسياري از خانواد
ها هم قابل استناد  بودن در ايران است، حتي امضاي آنها براي اردو رفتن بچه زن، اين حقيقت تلخ مادر فعاالن ەبه گفت

تحصيلي فرزندشان وجود   ِآن در پرونده  ِد و برگهننامه پر كرده باش نيست، بايد حتماً امضاي پدر باشد، مگر اينكه قيم
  عنوان مادر هيچ حقي ندارند. در غير اين صورت بهداشته باشد، 

 
 تعداد اندك زنان در مجمع عمومي سازمان ملل

 ەشنبەهفتاد و ششمين مجمع عمومي سازمان ملل، روز س
اين نشست  .كار خود را آغاز كردشهريور)  ٣٠( سپتامبر ٢١
كنند يك  سران كشورها در آن سخنراني ميبرخي از كه 

 داشت. هفته ادامه خواهد
مسائلي نظير تبعيض نژادي، نابرابري، تغييرات اقليمي، فقر، 
گرسنگي، درگيريهاي مسلحانه و همچنين موضوعات ديگري 

شناسد از  كه سازمان ملل آنها را چالشي در دنياي امروز مي
  مسائل مورد بحث كشورها خواهد بود.

مع عمومي سازمان ملل، تنها چهار زن به عنوان رئيس ، طي هفتاد و شش سال فعاليت مجهاي منتشر شدهبر اساس گزارش
دهند و  عضو مجمع عمومي را زنان تشكيل مي ١٩٣كشور از  ٢٢اين نهاد انتخاب شده اند. از سوي ديگر نمايندگان 

   سازمان ملل هيچگاه يك دبير كل زن نداشته است.
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كه به عنوان رئيس مجمع عمومي  بودهاولين زني  بر اساس اسناد و مدارك سازمان ملل، ويجايا الكشمي پانديت از هند
  .رئيس هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود ١٩٥٣او در سال  ه است.انتخاب شد

 سال در متحد ملل سازمان عمومي مجمع زن رئيس دومين عنوان ەآنجي بروكس، حقوقدان و ديپلمات ليبريايي، ب
  .مي اين نهاد بين المللي شدشد. او رئيس بيست و چهارمين مجمع عمو ١٩٦٩

شيخا حي راشد آل خليفه از بحرين رئيس شصت و يكمين مجمع عمومي سازمان ملل بود، وي سومين زن از زمان 
  .رئيس شصت و يكمين مجمع عمومي سازمان ملل شد ٢٠٠٦كه در سال  استتاسيس سازمان ملل متحد 

سازمان ملل بود كه به عنوان رياست   ِ ەسال ٧٣زن در تاريخ ماريا فرناندا اسپينوزا گارسس، چهارمين  ٢٠١٨در سال 
  .مجمع عمومي انتخاب شد، وي رئيس هفتاد و سومين مجمع عمومي سازمان ملل شد

هاي تاريخي در خصوص برابري جنسيتي بوده است، اما هنوز اين  اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل شاهد برگزاري برنامه
  رفته است.رويداد به طور فراگير شكل نگ

  

  زنان و برآمد جديد طالبان در افغانستان
  

  هستيم هم با ەنترسيد نترسيد ما هم زنان افغانستان:
 حاكميت ەزنان هرات در اعتراض ب، شهريور ٨روز دوشنبه 

و ممانعت از حضور  )امارت اسالمي افغانستان( طالبان
 حقوق بازپسگيري براي و ەآمد خيابانها ەاجتماعي زنان ب

 ،"هستيم هم با ەنترسيد نترسيد ما هم"دادند:  شعار خود
 بود شعارهايي ەجمل از "خشونت بر نفرين امنيت، امنيت"

 و ەرفت دست از حقوق خواهان آنها دادند، سر زنان اين ەك
د، حق كار، آموزش و شدن خود مشاغل ەبازگشت ب  ِەاجاز

  آزادي از مهمترين خواستهاي زنان بود.
به نامه عهرات با صادر كردن قط تجمع اعتراضي بانوان

ما بر حقوق حقه خود تاكيد كرده و خواهان حفظ اين حقوق حركت اعتراضي خود پايان دادند. در اين قطعنامه آمده است: 
ما اكنون در افغانستان با جمعيتي از  /صر، هماهنگ و استوار هستيم.در احقاق حقوق خود مُ ستانما زنان افغان /هستيم.

رو هستيم كه تحصيل كرده، آگاه و با ظرفيت اشتراك در جامعه هستند. با اين جمعيت چه معامله اي خواهد  زنان رو به
حضور ما تنها در مكاتب،  /شد؟ آيا اين زنان به حاشيه رفته و ناديده گرفته خواهند شد!؟ اين براي ما غير قابل قبول است.

ي افغانستان هستيم و حضورمان در عرصه هاي عمومي از از جامعهدانشگاهها و مراكز صحي ضروري نيست. ما زنان نيمي 
ها ضروري است، چيزي غير از اين براي ما پذيرفتني  در تمام اين حوزه قبيل  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و فعاليت

ك در ما خواهان اشترا /ما خواهان حمايت و نظارت جامعه جهاني هستيم. /حفظ حقوق زنان خواست ماست. /نيست.
ما خواهان  /ما خواهان ادامه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود هستيم. /گيرهاي كالن حكومتي هستيم. تصميم

ما خواهان حق برخورداري از امنيت و آزادي  /بازگشايي مكاتب و دانشگاهها و برخورداري از تمام امكانات آموزشي هستيم.
  هستيم.
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 قدم مبارزه عليه طالبان  زنان در أفغانستان در صف م

زنان افغانستان بارها در به دنبال به قدرت رسيدن مجدد طالبان، 
اقدام به تظاهرات و گردهمآيي كشور اين شهرهاي مختلف 

  كردند.
كه طالبان تظاهرات در شهرهاي كابل، هرات  يك روز پس از آن

و مزارشريف، مركز واليت بلخ را به خشونت كشيد، زنان روز 
شهر كابل و  در چندين نقطه )سپتامبر ٨(شهريور  ١٧شنبه چهار

واليت بدخشان بار ديگر دست به راهپيماييهاي اعتراضي زدند. 
بنا به اين گزارش، زنان با سردادن شعارهايي در دفاع از حقوق 

برچي كابل به خيابان آمدند. آنها از مردم  خود و آزادي، در دشت
شكل مشترك خود را به هاي تهخواستند كه همراه شوند و خواس

 اعتنايي جامعه مطرح كنند. زنان در كابل همچنين از بي
حق آموزش و تحصيل، كار و آزاديهاي فردي » كند!مان مييرحمانه تماشا دنيا چقدر بي«المللي انتقاد كردند و گفتند: بين

  ترضان است. هاي مع ترين خواسته زنان و مشاركت آنها در ساختار دولت از عمده
  

  طالبان: طبق قرآن و شريعت وزير زن نداريم
دولت جديد در افغانستان  ؛اهللا مجاهد، سخنگوي طالبان گفتذبيح

 به زودي تشكيل خواهد شد اما هيچ وزير زني در كابينه نخواهد بود.
ايتاليايي الريپابليكا گفت: در   ِاهللا مجاهد، در مصاحبه با روزنامه ذبيح

 ت ممكن دولت جديد وحدت ملي تشكيل خواهد شد، مياولين فرص
خواهيم دولتي تشكيل دهيم كه تنها نيمي از افراد آن از وزراي 

توانند  : طبق قرآن و شريعت زنان نميكهوي خبر داد . پيشين باشند
  .عنوان دستيار كار كنندها، پليس و دادگاهها به توانند در وزارتخانه وزير شوند اما مي

را  كه در آن زنان ت وزيران كرداوزير و هي در كنفرانس خبري اقدام به معرفي نخستته پس از اين اظهار نظر وي يك هف
 اقليتها، از كه بود داده وعده افغانستان مردم به طالبان آنچه خالف اينكه ديگر ەسياست خارج كردند و نكت مجموعهاز 

 از اتفاق ەولتش استفاده نمايد عملي نشد و اعضاي كابينه قريب بها، اديان مذاهب و طيفهاي ديگر سياسي در داتيك
  حقاني هستند.  ِەشبك و طالبان گروه اعضاي

  
 حق تحصيل زنان افغانستان در خطر است

سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) 
حق تحصيل: در افغانستان چه چيزي ''در گزارش خود با عنوان 

اعالم كرد كه سيستم آموزشي افغانستان، با   ''در خطر است؟
خطر جدي مواجه است و با افزايش آوارگان داخلي و محروميت 

نيز افزايش يافته است و  ''نسلي  ِفاجعه''كودكان از آموزش، خطر 
پايدار كشور در سالهاي آينده تأثير منفي خواهد   ِبر توسعه

 .گذاشت
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ش مختلط و آموزش زنان توسط مردان اعمال شود، تأثيرات منفي روي مشاركت اين نهاد گفته است اگر ممنوعيت آموز
فقدان   ِ يونسكوەبه گفت .كه آموزش مختلط پايان خواهد يافت گذارد. طالبان اعالم كردهزنان در تحصيالت عالي مي

پيامدهاي فوري و جدي  تواندالمللي، ميمعلمان زن، محدوديتهاي شديد براي پرداخت حقوق معلمان و قطع كمكهاي بين
  .براي تداوم آموزش در افغانستان داشته باشد

  
 زن كه در خاموشي دست به اعتراض زده است "مرسل علي"

به اين  ٢٠٠٩مرسل علي پناهجوي افغانستاني كه از سال 
كند، بعد از سقوط مزارشريف به  زندگي مي ئيسسو درسو

رد و تنهايي با در دست گرفتن پالكا ەدست طالبان ب
 اعتراض به دست آنها ەعكسهايي از جنايات طالبان علي

روز مرسل بعد از اينكه نتوانست در تجمعي كه  .است زده
عليه طالبان در سوئيس شكل گرفت شركت كند  اوت ١٦

يازده دالر با به   ِەاز آن موقع تاكنون هر روز با صرف هزين
از جنايات طالبان در  دست گرفتن پالكارد و عكس

  هاي عمومي شهرهاي سوئيس دست به اعتراض تك نفره زده است.مكان
، به تنهايي دست به اعتراض زده وو دفتر سازمان ملل متحد در ژن ومرسل علي در مكانهايي چون پارلمان سوئيس، شهر ژن

ده و خودش فكريش نيست چون او همزمان مادر دو كودك بو  ِوي گفت كه تنها مبارزه براي مردم افغانستان دغدغه .است
كند سودمند است و صداي  س كه فكر ميئيمرسل در محلهاي گوناگون شهرهاي سو. كند خواند و كار مي نيز درس مي
هاي او  نژاد لحظه ايستد، اما دوست ايراني او مهديه علي ساعت تا چهار ساعت بدون صدا مي شود روزانه دو آن شنيده مي

  سازد. را ثبت و ماندگار مي
  

 ن افغانستان حق ندارند كنار مردان كار كنندزنا

المللي در مورد حق تحصيل و كار زنان، حكومت  بين  ِيكي از مقامهاي ارشد طالبان، گفته است با وجود فشارهاي جامعه
  .اين گروه به زودي اجراي قوانين شريعت را آغاز خواهد كرد
هاي كار طاي و ساير محي دارات دولتي، بانكها، موسسات رسانهاگر اين قانون اجرايي شود، در نتيجه اشتغال زنان در ا

  .ممنوع خواهد شد
شناسد. معناي دقيق  طالبان به محض تصرف قدرت اعالم كرد كه حقوق زنان را در چارچوب شريعت اسالم به رسميت مي

طالبان   ِمشخص نبود. ولي سابقه امروزي افغانستان كه زنان از حق تحصيل و كار برخوردار هستند  ِاين سياست براي جامعه
دهد كه بر اساس تفسير آنها از شريعت اسالم، زنان در بيرون از  نشان مي ٢٠٠١تا  ١٩٩٦در دوران حكومت بين سالهاي 

  .ها تقريبا از هيچ حق اجتماعي برخوردار نيستند چهار ديواري خانه
سخنگوي اين گروه گفت زنان بخش مهمي از جامعه در اولين روزهاي تصرف قدرت توسط طالبان، ذبيح اهللا مجاهد 

 كار كنند. او در عين حال اشاره كرد كه تمامي كارمندان زن نهادهاي دولتي مي» بخشهاي ديگر«توانند در  هستند و مي
  .توانند سر كار برگردند
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 آموز و معلم زن افغان ميليون دانش ٣.٥بالتكليفي سرنوشت 

و پرورش افغانستان در سخنگوي سابق وزارت آموزش 
 روز كشور اين ەپسران مدارس بازگشايي ەواكنش ب

ميليون  ٣.٥اعالم كرد، بيش از شهريور  ٢٧ ەشنب
هزار معلم در بالتكليفي قرار  ٧٢آموز و بيش از  دانش

  شان مشخص نيست. دارند و سرنوشت
 مدارس بازگشايي عدم ەب ەاشار با نزهت، ەنوري

 دختران و پسران مدارس كه درحالي: گفت ەدختران
آموزان دانش  و بود جدا هم اين از پيش افغانستان در

يافتند، اما اكنون ممانعت طالبان از بازگشايي مدارس  درصد اسالمي در كالسهاي درس حضور مي ١٠٠دختر با پوشش 
  دخترانه، جز بهانه چيزي ديگري نيست.

ميالدي برگشته و آنها از آموزش و پرورش  ٩٠  ِدهه وضعيت به ناناكنون زندگي زأفغانستان؛  پيشين مقام اين ەگفت ەب
  .اند محروم شده

  
 كنند زنان قاضي در افغانستان در خفا زندگي مي

زنان قاضي و فعاالن زن از جمله كساني هستند  .طالبان بعد از به قدرت رسيدن زنان را در راس سركوبهاي خود قرار دادند
 دن از طرف طالبان قرار دارند.كه در معرض تهديد و كشته ش

، دو قاضي دادگاه عالي ٢٠٢١ قضات زن افغانستان پيش از بازگشت طالبان به قدرت نيز در معرض خطر بودند، در ژانويه
در كابل به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس كشته شدند، هرچند طالبان هرگونه مسئوليت در اين حمله را رد كرد، از آن 

  اند تشديد شده است. تهديد عليه زنان افغان و كساني كه با دولت پيشين ارتباط داشتهزمان به بعد، 
قاضي زن افغانستان  ٢٥٠نبيله يكي از 

است كه دستور داده شده است به سر كار 
ها  ەگو با رسان و وي در گفت ،بازنگردند

كنيم،  االن احساس امنيت نمي''گفت: 
همان مجرمان درصدد جان من، جان 

آيند، خدا نكند بخواهند  ام برمي انوادهخ
  .''انتقام بگيرند

ترسد  گويد از انتقام جوييها مي نبيله مي
نه فقط از جانب بنيادگراها، بلكه از جانب 

هاي زندانها را باز و هزاران شان صادر كرده بود، طالبان وقتي به قدرت رسيد، در مرداني كه او زماني حكم زندان براي
هاي خشونت عليه زنان از جمله تجاوز، قتل و  بسياري از قضات زن، رسيدگي به بدترين پرونده .آزاد كردندمجرم را 

اند، از افغانستان بگريزند. يك قاضي باسابقه فقط شماري از قضات زن تاكنون توانسته .خشونت خانگي را بر عهده داشتند
  ا شود و به لهستان برود.هاش سوار يكي از پروازموفق شده است همراه خانواده

  
، صداي راديو زمانهايندپندنت فارسي، خبرگزاري فرانسه، ايلنا، رويترز، شرق،  منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه:(
  )مريكا، وال استريت ژورنال، راديو فرداآ
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  )١٤٠٠جنبش رنگين كمان بيشماران (شهريور 
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
رئيسي جالد براي رسيدگي به زندگي و معيست تهيدستان و فرودستان خيلي زود در برابر فرياد حق نيروهاي كار هياهوي 

مَحو شد. وقتي شريك تجاري وزير كار، سرپرست صندوق بازنشستگي كه اندوخته كارگران است مي شود، زحمتكشان در 
  ومتي را چگونه بين خود تقسيم مي كنند.مي يابند كه باندهاي درون قدرت براي غارت مردم، پُستهاي حك

 ٤شنبه وقتي روز پنج
شهريور، در پي يورش 
نيروهاي انتظامي به 
كاسبكاران محالت 

در ” نصرآباد“و ” ناژوان“
اصفهان دهها تن از  آنان 
بازداشت و دكه هاي 
شان به آتش كشيده مي 
شود، مردم ستمديده به 
خوبي در مي يابند كه 
وظيفه نيروهاي 

  بگر يگان پليس ضدشورش و ماموران انتظامي نه دفاع از مردم محروم، بلكه حمايت از غارتگران است.سركو
درصد كارگران ايران، از داشتن هر نوع بيمه محروم هستند،  ٦٠طبق آمار مركز پژوهشهاي مجلس رژيم، بيش از وقتي 

بي بهره هستند، بلكه سالها كار كردن آنان در سوابق كار نه تنها از مزاياي بيمه «معلوم مي شود كه ميليونها تن از كارگران 
  »ماند.نصيب مي شود و در زمان بازنشستگي و يا نياز به بيمه بيكاري، از هر دوي اين موارد بي آنان محسوب نمي 

در  آبادبر اساس ويدئوهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي، به دليل وجود يك معدن سنگ آهن در روستاي حسين 
زنجان و افزايش آلودگي محيط زيست در اثر ايجاد گرد و خاك كه تاثير مخرب بر محصوالت كشاورزي دارد، اهالي روستا 
طي چندين روز در دهه اول ماه شهريور، به نشانه اعتراض جاده منتهي به معدن را با هدف ممانعت از ادامه فعاليت آن 

تن از اهالي مصدوم و  ٨وهاي يگان ويژه مواجه شدند. در جريان اين درگيري مسدود كردند كه با واكنش جنايتكارانه نير
  نفر ديگر نيز بازداشت شدند. ١٥

اين خبرها بيان فالكتي است كه جمهوري اسالمي و نظام واليت فقيه به بارآوزده است. اين وضعيت را يك اقتصادان 
  حكومتي چنين ارزيابي مي كند.

نيلي، اقتصاددان حكومتي در گفت و گويي تفصيلي با هفته نامه تجارت فردا در مورد بحران شهريور، مسعود  ٦روز شنبه 
  كرونا كه اين روزها جان شهروندان را به خطر انداخته، همه گيري كرونا را با تورم مقايسه كرده است.

دنيا از نظر درگيري با اين  متاسفانه روندي كه طي شده است اكنون ما را در شمار چند كشور نخست«وي گفته است كه : 
بگذاريد. باز هم مي » تورم«جايش را برداريد و به » كرونا«، كلمه »بحران كرونا«بيماري قرار داده است. حاال شما از گزاره 

، »بيكاري جوانان«را برداريد و به جاي آن بنويسيد » تورم«بينيد ما در همان چند كشور نخست درگير اين مساله هستيم. 
بيكاري زنان جوان «، »بيكاري جوانان تحصيلكرده«گيريم. بنويسيد هم در بين كشورهاي صدر جدول قرار مي  باز

كننده گيريم. اين وضعيت به ما يك سيگنال نگران  و ... باز جزو همان چند كشور اول درگير قرار مي» تحصيلكرده
  »شود.نيست، ماندگار و مزمن مي  آيد، رفتنيدهد؛ اين كه وقتي در كشور ما مشكلي پيش مي مي
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نيروهاي كار در واكنش به اين شرايط فالكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند. در مجموعه خبرهاي اين شماره 
حركت از جانب كارگران، تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند. اخبار حركتهاي  ٢٣٥نبرد خلق، خالصه دستكم 

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

 شهريور ١دوشنبه 
*كارگران فضاي سبز سازمان منطقه ويژه پارس (عسلويه) در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  معوقه خود اقدام به 

و  ٩٩بندي مشاغل، پرداخت پاداش نيمه دوم سال  هبرگزاري تجمع كردند. به گزارش ايلنا، اجرا و پرداخت طرح طبق
. معترضان مي گويند تا كنون چندين بار جهت تحقق استهاي اين كارگران  اجراي طرح بيمه تكميلي از خواسته

مطالبات شان به نهادهاي مختلف دولتي مراجعه كرده اند ولي تاكنون اقدامي جهت رسيدگي به خواسته هاي شان انجام 
  .نشده است

جمعي از اهالي اهواز براي اعتراض به گراني ميوه و تره بار دست به تجمع  مقابل ساختمان شهرداري اين كالنشهر زدند. *
بر اساس هشت امروز، جمعي از تجمع كنندگان از شهرداري اهواز به عنوان متولي ميدان ميوه و تره بار الغدير خواستند كه 

همچنين برخي از آنها خواستار توضيح مسئوالن شهرداري اهواز در عدم  .ابله كندمقابل پديده داللي در اين ميدان مق
  .ها شدنداجراي احكام قطعي دادگاه مبني بر تخليه برخي از غرفه 

سال پيش به منظور كاهش معضالت اجتماعي، بهداشتي و ترافيكي ساخته شد اما به  ٢٠ميدان ميوه و تره بار الغدير اهواز 
  .الن در اين ميدان مشكالت بهداشتي و اجتماعي در اين ميدان بيشتر شده استدليل تجمع دال

  
  شهريور ٢شنبه  سه

*گروهي از كارگران شهرداري بستان واقع در شهرستان دشت آزادگان از استان خوزستان مقابل ساختمان اين 
بخش فضاي سبز و خدماتي به گزارش ايلنا، كارگران شهرداري بستان شاغل در  .شهرداري دست به تجمع زدند

گويند: عالوه بر دستمزد كارگران شهرداري بستان مي .ماه دستمزد و سه سال بيمه معوقه دارند ١٤شهرداري، حدود 
هايي هستيم كه به موقع به حساب سازمان پرداخت نشده، مزاياي مزدي معوقه نيز داريم. همچنين نگران حق بيمه

  شود.تامين اجتماعي واريز نمي
ماري از رانندگان اتوبوسراني الوند، محمديه و مهرگان  در قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع *ش

بر اساس گزارش تين نيوز، تجمع اين شهروندان در اعتراض به عدم حمايت از رانندگان اتوبوس در دوران  .كردند
 .بحراني كرونا صورت گرفته است

گذرد سال كه از شيوع كرونا مي ٢ايم؛ طي براي گرفتن حقمان تجمع كرده يكي از رانندگان در تجمع گفت: 
  اند. اي دريافت نكرده ماشين هستند هيچ يارانه ٤٠اتوبوسهاي زيباشهر، الوند و مهرگان كه در مجموع 

داري در براي باري ديگر،كارگران شهرداري بستان در شهرستان دشت آزادگان دست به تجمع مقابل ساختمان اين شهر*
به گزارش ايلنا، كارگران شهرداري بستان معوقات مزدي پرداخت نشده دارند. اين كارگران كه در استان خوزستان زدند. 

  .ماه دستمزد و سه سال بيمه معوق دارند ١٤بخش فضاي سبز و خدماتي شهرداري مشغول كارند، حدود 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بيمه  ١٩ري كوويد يكي از كارگران شهرداري بستان به دليل مبتالشدن به بيما

و نداشتن پول براي درمان مقابل در ورودي ساختمان شهرداري بستان خوابيد و ازهمكاران ش خواست براي حفظ 
  محت اداره را ترك كنند. ١٩سالمتي خود و دچار نشدن به كوويد 

  
  شهريور ٣چهارشنبه 

روميه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان مقابل ساختمان شهرداري تجمع *جمعي از رانندگان اتوبوسراني ا
رانندگان معترض داليل برگزاري اين تجمع را عدم پرداخت معوقات مزدي خود عنوان  به گزارش تسنيم، .كردند
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ر اروميه، دست اين شهروندان روز گذشته نيز در راستاي مطالبه خواهي خود مقابل ساختمان استانداري د. كردند
  .تجمع اعتراضي زده بودند  به

گذرد و ماه از اين امر مي  ٩رانندگان معترض از آذر ماه سال گذشته پيگير مطالبات خود هستند كه متاسفانه حدود 
گاهي به حالت اعتراض خودروهاي خود را از چرخه حمل و نقل عمومي شهر اروميه خارج و    هنوز هم بالتكليف بوده و

گردند و اين امر سبب شده تا حمل شود دو باره به چرخه فعاليت بازمي  اميد اينكه مطالبات شان پرداخت مي گاهي به
اي مواجه شود و در اين بين همشهريان عالوه بر پرداخت هزينه گزاف رفت و آمد و نقل عمومي شهر با مشكل عديده 

وانند از اتوبوسهاي انگشت شماري كه در سطح شهر براي س معطل بمانند تا شايد بتبايد ساعتها در ايستگاه اتوبو
  .جايي در نظر گرفته شده استفاده كنندجابه

*گروهي از كارگران اجرايي اخراج شده در شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي فرمايشي شهر، تجمع اعتراضي برگزار 
ه صدور نامه اخراج توسط شهرداري مركز و ابالغ آن به گزارش عصر ما خوزستان، تجمع اين كارگران در اعتراض ب .كردند

 .به پيمانكاران مربوطه صورت گرفته است
آباد زنجان، ساكنان روستا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به *نيروهاي سركوبگر يگان ويژه با يورش به روستاي حسين 

نيز بازداشت شدند. به دليل وجود يك معدن سنگ نفر  ١٥و  تن از اهالي مصدوم و راهي بيمارستان شده ٨اي كه گونه 
آباد و افزايش آلودگي محيط زيست در اثر ايجاد گرد و خاك كه تاثير مخرب بر محصوالت آهن در روستاي حسين 

كشاورزي دارد، اهالي روستا به نشانه اعتراض جاده منتهي به معدن را با هدف ممانعت از ادامه فعاليت آن مسدود كرده 
كه با واكنش وحشيانه نيروهاي سركوبگر يگان ويژه مواجه شدند. ويدئويي از اين حركت اعتراضي را در زير مشاهده بودند 
  كنيد.

https://www.youtube.com/watch?v=cUtVsMmYoUc  
  

  شهريور ٧يكشنبه 
باري ديگر دست به سال حق بيمه براي  ٣ماه حقوق و  ١٤*كارگران شهرداري بستان در ادامه اعتراض به عدم پرداخت 

به گزارش باشگاه خبرنگاران  در استان خوزستان زدند. در شهرستان دشت آزادگانتجمع مقابل ساختمان اين شهرداري 
جوان، يكي از كارگران حاضر درتجمع به گفت: پرداخت نشدن حقوق موجب شده كه كارگران براي تمشيت امور زندگي 

كنند كه با توجه به طوالني شدن مدت زمان پرداخت و تراكم بدهي حتي  خود به صورت نسيه از مغازه داران خريد
فروشندگان نيز ديگر حاضر به دادن نسيه نيستند، همچنين پرداخت نشدن حقوق موجب به تاخير افتادن بازپرداخت وامها 

  .گشته استشده كه اين مشكل براي ضامنين نيز دشواريهايي ايجاد و موجب شرمندگي كارگران نزد اين افراد 
به علت  *اهالي روستاي سيه باز واقع در شهرستان خوي از استان آذربايجان غربي در اعتراض به تخريب محيط زيست،

شروع كار معدن آهك واقع در حد فاصل شهر اِيو اوغلي  و روستاي سيه باز، تجمع كردند. به گزارش ايران كارگر، 
جوز برداشت آهك از اين معدن به سبب نزديكي آن به زمينهاي كشاورزي و روستائيان در اين تجمع خواهان باطل كردن م

منطقه مسكوني شدند. بنا به اظهارات فعاالن محيط زيست با شروع بهره برداري اين معدن آهك شهر ايو اوغلي و روستاي 
  دها قرار خواهند گرفت.هزار نفر دارند،  تحت تاثير ذرات آهكي و فلزات سنگين ريزگر ٧سيه باز كه جمعيتي بالغ بر 

  
  شهريور ٩سه شنبه 

*جمعي از ناظران كشاورزي استان كرمان براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل استانداري اجتماع كردند. به به 
گزارش ايرنا، تجمع كندگان گفتند: مشكل شان با تصويب طرح مربوط به فعاليت ناظران كشاورزي در مجلس و اختصاص 

تخدام در سطح كشوري قابل حل و پيگيري است و با هدف اطالع رساني مشكالت شان در اين محل حضور سهميه اس
  .يافته اند

  نفر است. ٤٠٠آنها افزودند: شمار كل ناظران كشاورزي در استان كرمان حدود 
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  شهريور ١٠چهارشنبه 

رسيدگي به مطالبات شان مقابل ساختمان  *جمعي از كارگران شركتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در اعتراض به عدم
بر اساس گزارش فارس، افراد حاضر در اين تجمع كه شمار آنها  .استانداري كردستان واقع در سنندج، دست به تجمع زدند

نفر مي رسد، اهم مطالبات خود را تاخير در  ١٥٠به حدود 
  .پرداخت و عدم افزايش حقوق شان عنوان كردند

شهرداري اميديه در اعتراض به عدم *شماري از كارگران 
رسيدگي به مطالبات شان براي پنجمين روز متوالي مقابل 
ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز دست به تجمع 

ايلنا، در ادامه اعترض چهار روز به گزارش  .اعتراضي زدند
گذشته كارگران در محل كار خود و ساختمان فرمانداري، روز 

از محدوده  ران تصميم گرفتنند براي اعتراضچهارشنبه كارگ
محل كار و ساختمان فرمانداري در شهرستان اميديه به مقابل 

مهمترين موضوع مورد اعتراض كارگران مشخص شدن وضعيت  .ساختمان استانداري خوزستان در شهر اهواز انتقال دهند
   .رداخت منظم حقوق كارگران استشهرداري با انتخاب شهردار جديد و انجام برنامه مدون در خصوص پ

*تعدادي از كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان مقابل ساختمان فرمانداري خرمشهر 
ماه گذشته خود را  ٦به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران شهرداري خرمشهر، حقوق  .دست به تجمع زدند

 .دريافت نكرده اند
  

  شهريور ١٣شنبه 
*جمعي از نيروهاي خدمات شهري شهرداري ياسوج با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد 

به گزارش فارس، كارگران شهرداري با اشاره به اينكه فقط فروردين ماه حقوق  .خواستار پرداخت معوقات مزدي خود شدند
ايم و زندگي برايمان به ماه است حقوق دريافت نكرده  ٥معيشتي و بيماري كرونا گرفتند گفتند: در اين وضعيت سخت 

گذرد. چند ماه است كه براي پرداخت سختي مي
دهند اما اتفاقي نمي حقوق ما وعده امروز و فردا مي

افتد و ما هر روز بيشتر از ديروز شرمنده خانواده 
  .شويمهايمان مي

ئيات شهرداري *شماري از كارگران اخراجي اجرا
اهواز در اعتراض به صدور نامه اخراج از سوي 
شهرداري مركز، بار ديگر مقابل ساختمان شوراي 

به گزارش عصر  .شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
ما خوزستان، اين كارگران اخراجي كه داراي سوابق 

سال خدمت هستند، در اين تجمع ضمن  ٦الي  ٤
ي مسئوالن به اين بيان مطالبات خود خواهان رسيدگ

 .موضوع شدند
جمعي از پرسنل جهاد نصر كرمانشاه بار ديگر با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل استانداري كرمانشاه خواستار رسيدگي به *

ماه  ١٣به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين تجمع كنندگان دليل تجمع خود را عدم پرداخت  .مطالبات خود شدند
 .و سنوات عنوان كردندحقوق، عيدي 
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 شهريور ١٤يكشنبه 

شهرستان منوجان در اعتراض به تخريب منازل و آلودگي آب توسط معدن آهك بنياد  *اهالي روستاي بنك از توابع
مستضعفان چندين بار دست به تجمع زدند. در اين تجمع اعتراضي چند نفر از اهالي حق طلب روستا به اتهام امنيتي 

   بازداشت شدند.
بر اساس گزارش دانشجو، معدن آهك منوجان يكي 
از شركتهاي وابسته به شركت كاوه از زير مجموعه 
هاي بنياد مستضعفان در يك كيلومتري و باالدست 
اين روستاها قرار دارد. آن طور كه از مصاحبه هاي 

اعتراضهاي مردم مشخص است بهره وري از محلي و 
صادي براي بنياد اين معدن عالوه بر اينكه توجيه اقت

مستضعفان دارد عوايد و آلودگيهاي حاصل از 
استفاده از اين معدن آب خوراكي و كشاورزي روستا 
را نيز آلوده و سالمت ساكنان را به مخاطره انداخته 

  .است
بنا به گفته اهالي منطقه بنياد مجوزهاي الزم زيست 
محيطي را براي ادامه كار اين معدن در اختيار ندارد 

  .البته اخيرا اين مشكل را به نحوي حل كرده استكه 
  

  شهريور ١٥دوشنبه 
*جمعي از اهالي روستاي غياضي شادگان با تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان نسبت به نبود مدرسه در اين روستا 

، دختران و به گزارش عصر ما خوزستان .اعتراض و خواهان تكميل پروژه نيمه تعطيل ساخت تنها مدرسه غياضي شدند
مدتي  .پسران اين روستا براي ادامه تحصيل مجبور به ثبت نام در مدارس آباديهاي اطراف و شهر شادگان (فالحيه) هستند

 .پيش اهالي اين روستا در اعتراض به نبود آب شرب سالم نيز تجمع كرده بودند
  

  شهريور ١٦سه شنبه 
ماه حقوق، حق بيمه و همچنين عدم تبديل وضعيت شغلي  ٦خت *كارگران شهرداري مياندوآب در اعتراض به عدم پردا

شان، براي نهمين روز پياپي تجمع كردند. به گزارش ايلنا، در اين تجمع اعتراضي كه مقابل ساختمان شهرداري برگزار شد 
ما خواهد  ماهه يك تومن هم حقوق نگرفته ايم! كجاي اين انصافه! چه كسي پاسخگوي ٦آقا «كارگران فرياد مي زدند: 
  »ماهه دستمزد و حق بيمه ما را نمي دهند! ٦بود؟ اي ملت، اي انسانها 

ماه حقوق عقب مانده كارگران خدمات شهري/ ما كارگران خدمات شهرداري  ٦▪كارگران بر پالكاردهاي خود نوشته اند: 
  شهري نياز به پول دارند.امنيت شغلي نداريم (تبديل وضعيت شغلي)/ خانواده ما كارگران خدمات نان نداريم/ 

بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خود اقدام به » سامان كاشي«*گروهي از كارگران بازنشسته كارخانه 
برگزاري تجمع كردند. به گزارش كارگر نيوز، درحالي كه قرار بود بخشي از مطالبات مزدي كارگران بازنشسته سامان كاشي 

هاي مسئوالن، اين پرداختي هنوز انجام نشده است. اين كارگران كه تعداد  داخت شود و باوجود وعدهدر روزهاي گذشته پر
بعد از تعطيلي اين واحد توليدي با وجود صدور حكم توقيف اموال كارخانه هنوز  ٩٣اسفند سال  ٢٥نفر است، از  ٣٥٠آنها 

  دريافت كنند.اند مطالبات معوقه حقوقي و حق سنوات خدمت خود را نتوانسته
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  شهريور ١٧چهارشنبه 
*جمعي از نيروهاي شركتي مخابرات در دومين روز متوالي با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل ستاد اجرايي فرمان امام، 

به گزارش ايلنا، اين پرسنل شركتي در خصوص داليل تجمع خود اظهار  .خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند
خواهيم هرچه زودتر ايثارگران شركتي مخابرات ايم و از مقامات مي ز دست به اعتراض صنفي زده داشتند: براي دومين رو

را تبديل وضعيت كنند. تبديل وضعيت به رسمي و قرارداد دائم، حق قانوني ايثارگران است و مخابرات بايد به قانون مصوب 
  .مجلس تمكين كند

زيتون در سرخه حصار توسط سپاه پاسداران، شمار زيادي از اهالي اين *در جريان تصرف زمينهاي بازنشستگان در شهرك 
شهرك جلوي وزارت راه و شهرسازي دست به تجمع زدند. به گزارش كانال تلگرام كارگر نيوز، يكي از معترصان در اين 

روش زمينهاي هاي برخوردار از رانت در ميان كارگزاران حكومتي به ف سال پيش برخي از واسطه ٣٢خصوص گفت، در 
آوردند. پولهاي بسياري از مردم گرفتند و به آنها سندهايي ارائه دادند كه مربوط به زمينهاي اين منطقه اين منطقه روي 

بود. اما اكنون سازمان محيط زيست معتقد است كه اين زمينها مجوز ساخت و ساز ندارند و حريم كمربند سبز تهران 
  شوند.محسوب مي 

 
  هريورش ١٨پنجشنبه 

*جمعي از شهروندان و فعاالن مدني در رابطه با تحوالت اخير كشور افغانستان در شهرهاي تهران، مشهد، بوشهر و كرمان 
دست به تجمع اعتراضي زدند. معترضان با به همراه داشتن پالكاردها و سردادن شعارهايي هايي نسبت به تحوالت اخير 

 .افغانستان واكنش نشان دادند
در تهران جمعي  .اندبي بي سي، در مواردي نيروهاي امنيتي گوشيهاي موبايل شهروندان معترض را ضبط كرده به گزارش 

از شهروندان و فعاالن مدني در رابطه با تحوالت اخير كشور افغانستان، در خيابان ميرداماد تهران دست به تجمع اعتراضي 
  زدند.

  
  شهريور ١٩آدينه 

وستاي بنك از توابع *براي چندمين بار، مردم ر
شهرستان منوجان در استان كرمان در اعتراض 
به شروع كار دوباره معدن آهك پس از يك سال 

به گزارش كانال  تعطيلي دست به اعتراض زدند.
اندازي گويند راهتلگرام اتحاد، اهالي روستا مي 

دوباره اين معدن، آلودگي آب روستا و نابودي 
واهد داشت. به نخلستانهاي شان را در پي خ

گفته يكي از اهالي اين روستا، پسماند 
آيد و آب فعاليتهاي معدني به داخل روستا مي 

ماند. گفتني شود. وي همچنين گفت با ادامه كار اين معدن، زميني براي كشاورزي و دامداري نمي رودخانه مسموم مي 
آمدن زبان چند كودك شد و تعدادي از ناميت باعث بند است سال گذشته با شروع ناگهاني كار معدن، انفجار ناگهاني دي

  ها نيز ترك برداشت.خانه 
  

  شهريور ٢٠شنبه 
*شماري از كارگران پيماني فضاي سبز شهرداري مناطق يك، دو و سه آبادان و منطقه آزاد اروند در اعتراض به مشكالت 

به گزارش ايلنا،  .البي شهر آبادان تجمع كردندصنفي خود، همزمان مقابل ساختمان شهرداري مركزي و دفتر شوراي ق
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كارگران فضاي سبز حاضر در اين اجتماع صنفي اظهار داشتند كه مطالبات مزديشان از ابتداي سال جاري به تاخير افتاده 
ساب پايه الحاند) هر ماه به صورت علي است. به گفته آنها؛ از فروردين تا تير ماه (كه آخرين حقوق خود را دريافت كرده 

 .اندكاري و نوبت كاري محروم بوده  اند و از ساير مزاياي حقوقي خود همانند اضافهحقوق دريافت كرده 
به  .*شماري از كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري هويزه در محوطه ساختمان شهرداري اين شهر تجمع كردند

ماه حقوق معوقه آنها صورت  ٣و دم پرداخت حق بيمه تجمع اين كارگران در اعتراض به ع گزارش عصر ما خوزستان،
وضعيت بسيار نامساعد كارگران شهرداريهاي سراسر كشور كه در چنگ شركتهاي پيمانكاري واسطه اي  .گرفته است

  اسيرند به اعتراض سراسري اين كارگران در سالهاي اخير تبديل شده است.
مع اعتراضي مقابل استانداري خوزستان در اهواز، خواستار رسيدگي به *جمعي از مالباختگان صندوق امين با برگزاري تج

كفايت، نميخوايم، نميخوايم!/ دادند: مسئول بي آنها شعارميبه گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،  .مطالبات خود شدند
گان صندوق خانم قلندري خواستار باختخوزستان بيچاره، مسئول خوب نداره. و در روي پالكارد آنها نوشته شده بود: ما مال

  گيري آن هستيم، ما را ياري كنيد.ارزش شدن آن و بازپس تكليف... بي  تعيين
ميليوني، تجمع اعتراضي  ٢آب سوسنگرددراعتراض به عدم  پرداخت معوقات بيمه و حقوق  ٔ◌ *شماري از كارمندان اداره

آب و فاضالب سوسنگرد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات  ارهكارمندان اد به گزارش عصر ما خوزستان، برگزار كردند.
آب و فاضالب خوزستان دست به تجمع زدند. كارمندان اداره آب و فاضالب سوسنگرد به  اي و حقوق مقابل اداره بيمه

ميليون  ٢دليل عدم پاسخگويي مسئوالن استاني و شهرستاني نسبت به عدم پرداخت معوقات بيمه و از همه مهمتر حقوق 
  توماني دست به تجمع اعتراضي زدند

  
  شهريور ٢١يكشنبه 

بگيران فوالد اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي دست به تجمع زدند. به گزارش كانال *بازنشستگان و مستمري 
زي بازنشستگان ميليون تومان از حقوق همسانسا ٢حاضران در اين تجمع نسبت به كسر اتحاد بازنشستگان ايران، تلگرام 

بگيران صندوق بازنشستگي فوالد خوزستان مقابل ساختمان اين همزمان جمعي از بازنشستگان و مستمري  اعتراض كردند.
  صندوق در اهواز تجمع كردند. اين بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معيشتي و حقوقي خود هستند.

نامي، مقابل اين  در اعتراض به عدم تحويل كاميونهاي ثبت يزلداران شركت سايپا دحواله *شماري از مالباختگان و
در طرح ساماندهي و  ١٣٩٥به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، شهروندان معترض در سال  .شركت تجمع كردند

 .خوردروهاي شان تحويل داده شود ٩٦نام كرده بودند و قرار بود سال تعويض خودروهاي فرسوده ثبت 
ز كارگران معدن زغال سنگ گلتون براي سومين روز متوالي مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان زرند تجمع *شماري ا

به گزارش ايلنا، كارگران معدن زغال سنگ گلتون گفتند: به سبب حضور پيمانكار بخش خصوصي، آنها از دريافت  .كردند
ه بهانه كمبود منابع مالي دستمزد كارگران را به صورت حداقلي اند. در عين حال كارفرما ببهره همه مزاياي قانوني كار بي 

 .كند ها پرداخت ميبدون درنظر گرفتن اضافه كاري
جلوي  ماه معوقات مزدي و حق بيمه ٥*كارگران شهرداري الشتر واقع در استان لرستان در اعتراض به عدم پرداخت 

كارگر به صورت جمعي در مجموعه شهرداري اَلِشتر  ١١٠دود ساختمان شهرداري تجمع كردند. به گزارش كارگرنيوز، ح
كنند كه جدا از حقوق در سال جاري مطالباتي از سالهاي گذشته بابت حقوق عقب افتاده طلبكارند كه به حدود كار مي 

  رسد.ماه مي  ٢٠
  

  شهريور ٢٣سه شنبه 
جمين بار در اين ماه، مقابل صرافي كريپتولند واقع در *كاربران كريپتولند براي اعتراض به توقف پرداخت داراييها براي پن
ماه از دستگيري مديرعامل صرافي رمزارز كريپتولند و  ٣برج نگار ميدان ونك تهران تجمع كردند. به گزارش هرانا، بيش از 

  گذرد.بلوكه شدن داراييهاي كاربران اين صرافي مي
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  شهريور ٢٧شنبه 

آزادي، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي شان، مقابل ساختمان وزارت *شماري از كارگران مجموعه ورزشي 
نفر از كارگران اين  ٤٠بر اساس گزارش فارس، حدود  .ورزش و جوانان واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند

 .الزحمه خود شدند ماهه خود گاليه مندند و خواهان پرداخت به موقع حق ٧مجموعه، از عدم پرداخت مطالبات مزدي 
  

  شهريور ٢٨يكشنبه 
*جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي خوزستان، اصفهان و تهران مقابل 

هاي ترين خواسته به گزارش ايلنا، اين بازنشستگان، مهم  .ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها تجمع كردند
ري از مستمري باالتر از خط فقر، درمان رايگان، اصالح احكام همسانسازي حقوق، برخورداري از خود را برخوردا

 .امكانات رفاهي، خدمات درماني يكپارچه و كارآمد طبق آيين نامه فوالد عنوان كردند
  

  شهريور ٣٠سه شنبه 
اي ششمين بار در اين ماه مقابل عدم پرداخت معوقات مزدي خود، بر *كارگران شهرداري كوت عبداهللا در اعتراض به

به گزارش ايلنا، يكي از اين  .استانداري خوزستان خوزستان و شوراي فرمايشي شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند
اي نگرفتيم به همين دليل، مقابل كارگران گفت: در روزهاي گذشته هرچه از فرمانداري كارون پيگيري كرديم، نتيجه

خواهيم بدانيم پاسخ مسئوالن به اين بريم و ميماه است كه بدون حقوق و بيمه به سر ميشوراي شهر آمديم؛ چهار 
وضعيت ناراحت كننده چيست؟ يكي از اين كارگران گفت: در روزهاي گذشته هرچه از فرمانداري كارون پيگيري 

بريم حقوق و بيمه به سر مي ماه است كه بدون  ٤اي نگرفتيم به همين دليل، مقابل شوراي شهر آمديم؛ كرديم، نتيجه
  كننده چيست؟خواهيم بدانيم پاسخ مسئوالن به اين وضعيت ناراحتو مي 

  
به  .*شماري از ساكنان روستاي انجالس از توابع همدان مقابل ساختمان فرمانداري همدان دست به تجمع زدند

اين در  .نهاي شان صورت گرفته استگزارش ايسنا، تجمع اين شهروندان در اعتراض به فعاليت شركت برق در زمي
كل منابع طبيعي استان است و زمين شخصي افراد حالي است كه فرماندار همدان مدعي شد: زمينها متعلق به اداره 

 .نيست
 

بر اساس  .خط متروي تهران مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند ٤*جمعي از كارگران پيماني پله برقيهاي 
 .كارگران نسبت به تعويق سه ماهه در پرداخت حقوق خود از سوي شركت پيمانكار اعتراض دارند گزارش ايلنا، ، اين

ما نيز واريز  ٩٩يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت: سه ماه است كه حقوق نگرفتيم. سنوات و هنوز عيدي سال 
ما را هم واريز  ٩٩خرداد ماه سال  او گفت: همچنين حق بيمه .نشده و خرداد ماه آخرين حقوقي بود كه دريافت كرديم

 .نكردند، شكايت كرديم، اما به جايي نرسيديم
ماه حقوق دست ازكاركشيدند و در محوطه اين اداره در  ٦*كارگران شهرداري نيكشهر براي اعتراض به عدم پرداخت 

وجود اينكه ما كارگران  استان سيستان و بلوچستان تجمع كردند. به گزارش رسانك، يكي از كارگران معترض گفت: با
شهرداري در شرايط حاد كرونايي با به خطر انداختن جان خود در محل كار حاضر شديم، اما مسئوالن اين نهاد از 

  .دادن حق و حقوق و مزاياي ما خودداري مي كنند
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  شهريور ٣١چهارشنبه 
ارداد و سطح پايين حقوق دست به  تجمع *رانندگان خودروهاي استيجاري شهرداري اروميه براي اعتراض به عدم عقد قر

مقابل باغ رضوان شهر مركزي استان آذربايجان غربي زدند. به گزارش تسنيم، تعدادي از رانندگان معترض گفتند: پيش از 
تجمع آنان و اعتراض به دليل عدم تحقق مطالبات شان، شهردار جديد اروميه آنان را تهديد كرده و گفته است هيچ 

شود و متاسفانه مسئوالن به جاي حل مشكالت شهر و اند بسته نمي ا افرادي كه دست به اعتراض زده قراردادي ب
  .كنندشهروندان، صورت مساله را با تهديد پاك مي 

  
  ادامه اعتصاب كارگران پيماني نفت و پتروشيمي

كت پيمانكاري صالحي) در اعتراض به روز دوشنبه اول شهريور، كارگران تلمبه خونه (مركز انتقال نفت ) بندر عباس (شر
خلف وعده پيمانكار مبني برپرداخت حقوق معوقه دست از كاركشيدند. حقوق كارگران اين تلمبه خونه واقع در جنب 

  پااليشگاه بزرگ بندرعباس از ارديبهشت سال جاري از طرف شركت پيمانكاري صالحي پرداخت نشده است.
) در روز دوشنبه اول شهريور اعالم كرد: "شساكپن"پيماني نفت (از اين پس  شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران

تماسها با همكاران ما از سوي پيمانكاران براي بازگشت به كار هر روز بيشتر مي شود. بعضا با دادن وعده هايي در «
  »صاب را تضعيف كنند.تماسهايي كه گرفته مي شود، تالش مي شود همكاران ما را به محل كار بكشانند، تا صف اعت

در پارس جنوبي از روز اول شهريور به  ٢كارگر پيماني شركت جم  ٤٠« "شساكپن"بنابر گزارش خبرهاي دريافتي به 
  اعتصاب دهها هزار نفره كارگران پروژه اي پيماني نفت پيوستند.

به گزارش روز چهارشنبه 
در « "شساكپن"شهريور ٣

 ايذه امروز در شصت و
از آغاز هفتمين روز 

اي اعتصاب كارگران پروژه
نفت، شمار كثيري از 
كارگران پروژه اي ساكن 
اين شهر،در محوطه 
اشكفت سليمان مجمع 
عمومي خود را برگزار 

  »كردند.
شهريور،  ٦روز شنبه 

جمعي از كارگران اركان 
ثالث شركت ملي حفاري، 
مقابل ساختمان اين 

به  .شركت تجمع كردند
ران معترض از جمله مطالبات خود را اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، همسانسازي حقوق و حذف گزارش نفير نفت، كارگ

 .پيمانكار نيروي انساني عنوان كردند
كارگران پيماني شركت ملي حفاري با تجمع مقابل ساختمان شركت در اهواز به عدم اجراي طرح طبقه در همين روز 

  بندي مشاغل اعتراض كردند.
اي ما در شهريور بنا بر فراخواني از قبل اعالم شده جمعي از همكاران پروژه ٩شنبه  ، روز سه"نشساكپ"به گزارش 

  شهرستان ايذه در راستاي پيگيري مطالبات خود مقابل فرمانداري شهرستان ايذه تجمع برگزار كردند.
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ض به عدم افزايش دستمزدها پااليشگاه اصفهان در اعترا ODCCاي شاغل ما در شركت در همين روز كارگران پروژه 
مجدداً دست به اعتصاب زدند. اين كارگران از جمله كارگران اعتصابي بودند كه بعد از وعده هاي پيمانكار مبني بر افزايش 

روز مرخصي سر كار بازگشته بودند. اما با توجه به اينكه كارفرما به  وعده خود عمل نكرد  ١٠روز كار و  ٢٠دستمزدها و  
  دوباره به اعتصاب برگشتند.كارگران 

شهريور، كاربران كريپتولند شركت تهران جنوب در اسكله مجيديه با مطالبه تعيين  ١٣، روز شنبه "شساكپن"به گزارش 
  تكليف وضعيت نابسامان شغلي و معيشتي و در اعتراض به عدم پاسخ مسئوالن به خواستهاي شان تجمع كردند.

شدگان آزمون استخدامي نفت سنگين پااليشگاه قشم در اعتراض به دادي از پذيرفتهبه گزارش ايلنا، در همين روز تع
  بالتكليفي وضعيت استخدامي خود، مقابل ساختمان شركت تابان انرژي پاسارگاد تجمع كردند

  شهريور، كاركنان پتروشيمي كاويان اعتصاب خود را از سر گرفتند ١٥روز دوشنبه 
شهريور ، شماري از كاركنان پتروشيمي بندر امام مقابل اين شركت دست به  ١٦به روز سه شن، "شساكپن"به گزارش 

 .تجمع اعتراضي زدند
  شهريور، هشتاد روز از اعتصاب شكوهمند كارگران پيماني صنايع نفت گذشت. ١٦سه شنبه  روز

برگزاري تجمع اعتراضي  شهريور، شماري از كارگران پروژه هاي نفت و گاز با ١٧روز چهارشنبه ، "شساكپن"به گزارش 
 .مقابل ساختمان مجلس، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

مركز در حال اعتصاب مجبور شدند تا با بخشي از خواستهاي  ١٠٠شركت پيمانكاري از مجموع بيش از  ٣٠تاكنون 
  كارگران اعتصابي كه افزايش حقوق پايه بخش مهمي از اين خواستها است توافق كنند.

منطقه  شهريور گروهي از كارگران شركت اكسين صنعت و همكارانمان در پروژه توسعه ميدان زياليي كه در ٢٠شنبه روز 
هفت شيدان مشغول به كار هستند با تجمع روبروي فرمانداري مسجدسليمان خواستار رسيدگي فوري به مطالبات خود 

 .شدند
بح پااليشگاه فجر جم از رفتن به سر كار خودداري كرده و مقابل شهريور، كارگران اركان ثالث شيفت ص ٢٣شنبه  روز سه

  .درب پااليشگاه دست به تجمع زدند
شهريور، همكاران اركان ثالث ما در شيفت صبح پااليشگاه فجر جم در اعتراض به تعرضات هر روزه به  ٢٣شنبه  روز سه

ا ديگر شركتهاي گازي و نفتي همجوار و حذف زندگي و معيشت شان از جمله عدم پرداخت مطالبات بك پي يك سان ب
  اضافه كاري غير موظفي دست از كار كشيده  و مقابل درب پااليشگاه تجمع كردند.

بند، نصاب،  اي از مشاغل جوشكار، فيتر، سيويل، داربستشهريور، كارگران پروژه ٢٣شنبه  روز سه ،"شساكپن"به گزارش 
هاي پيمانكار  م شاغل در سايت يك پتروشيمي بوشهر در اعتراض به عدم تحقق وعدهريز در شركت استي بند و بتونقالب 

  دست به اعتصاب زدند.
شهريور، براي دومين روز متوالي، كارگران شركت مارون صنعت تهران واقع در شهرك صنعتي اشترجان  ٢٤روز چهارشنبه 

شان خودداري كردند و مقابل درب ورودي محل اصفهان براي اعتراض به عدم تحقق مطالبات شان از رفتن برسركار
  كارشان تجمع كردند.

نفر از كارگران به زير نظر شركت  ٣٠٠شهريور، جمعي از كاركنان پتروشيمي بندر امام در اعتراض به  انتقال  ٢٧روز شنبه 
  ه تجمع اعتراضي زدند.عمليات غيرصنعتي بندر ماهشهر، در نهمين روز اعتراض خود در مقابل پتروشيمي بندر امام دست ب

در اعتراض به خلف وعده پيمانكاران  مجدداً  ١٠٨و  ١٠٦نيروهاي اكسير در بخش  ١٤در همين روز كارگران شاغل در فاز 
دست به اعتصاب زده و با شعار نترسيد، نترسيد ما همه با هم هستيم به طرف دفتر مديريت مپنا حركت كرده و در آنجا 

  تجمع كردند.
هي از كارگران شركت پيمانكاري پارس قدرت شاغل در پتروپااليش كنگان، دست به اعتصاب زده و از ادامه همزمان گرو

 .فعاليت شان خودداري كردند
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بيش از سه ماه اعتصاب ما كارگران پروژه اي نفت تا همين امروز دستاوردهاي مهمي داشته و « ،"شساكپن"به گزارش 
  »قرار داده است و امروز نيز اعتراضات در ميان بخشهاي مختلف نفت گسترده است.پيمانكاران را در موقعيت ضعيف تري 

شهريور، تعدادي از كارگران پااليشگاه گاز فجر جم نسبت به پايين بودن دستمزدها و شرايط شغلي خود  ٢٩روز دوشنبه 
 .اعتراض كرده و در محوطه اين پااليشگاه تجمع كردند

هاي خود را حذف اضافه كاري غيرموظفي و پرداخت نشدن حقوق معوقه  ندگان خواستهبر اساس گزارش ايلنا، تجمع كن
 .يك سان با ديگر شركتهاي گازي و نفتي همجوار اعالم كردند

شهريور جمعي از كارگران پتروشيمي بندر امام در اعتراض به اقدام اين شركت نسبت به قراردادن  ٣٠شنبه روز سه
پرسنل به زير نظر شركت عمليات غيرصنعتي بندر ماهشهر، براي چندمين بار دست به تجمع  نفر از ٣٠٠وضعيت و انتقال 

  اعتراضي زدند.
كارون در اعتراض به همكاران پروژه اي ما در شركت توليد برق غرب «شهريور  ٣١ چهارشنبه روز ،"شساكپن"به گزارش 

كارگران در هر كجا كه با خلف وعده ها روبرو مي شوند دوباره وارد ...   خُلف وعده كارفرما مجدداً دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب مي شوند و در محل نيز پيگير ديگر مطالبات خود هستند. بدين ترتيب اعتصاب و اعتراض در ميان كارگران نفت 

  تيب اعتصاب و تجمع كارگران برخي از شركتهاي پيماني براي نود و پنجمين روز ادامه پيدا كرد.بدين تر» ادامه دارد.
  

  كُنِشهاي اعتراضي كارگران هفت تپه
شهريور، كارگران اخراجي حراست هفت تپه با  ٢روز سه شنبه  به گزارش كانال تلگرام سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،

  خواستار بازگشت به كار ادامه شدند.تجمع اعتراضي در دفتر مديريت 
تپه، در اعتراض به  شهريور، جمعي از كارگران اخراجي غيرنيشكري و دفع آفات مجتمع نيشكر هفت ١٠روز چهارشنبه 

 .عدم رسيدگي به مطالبات شان، در محوطه اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند
ه در اعتراض به عدم تعيين تكليف مالكيت و مديريت شركت و شهريور جمعي از كارگران شركت هفت تپ ١٥روز دوشنبه 

شركت تجمع و راهپيمايي  عزل و نصبهايي كه توسط مديران اسدبيگي صورت مي گيرد دست به اعتراض زده و در محوطه
  تند.كردند. كارگران معترض همچنين مديران شركت را از دپارتمان مديريت بيرون كرده و درب دپارتمان مديريت را بس

شهريور، جمعي از كارگران شركت هفت تپه در اعتراض به عدم پاسخگويي مقامات به خواسته هاي شان  ١٦روز سه شنبه  
  دست به تجمع زدند.

تپه، در اعتراض به شهريور، جمعي از كارگران اخراجي غير نيشكري مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت ٢٧روز شنبه 
كارگران معترض خواهان .محوطه اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدندعدم رسيدگي به مطالبات شان، در 

 .بازگشت به كار، تبديل وضعيت شغلي خود و همچنين تمديد قراردادهاي شان هستند
  

  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
  ين شركتمقابل دفتر ا تجمع مالباختگان شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس رشتشهريور:  ١دوشنبه 

رانندگان اتوبوس شركت واحد شهرستان ساوه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي شهريور:  ٣چهارشنبه 
مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر تجمع اعتراضي برپا كردند./ براي سومين روز متوالي كاميونداران و رانندگان 

ترين مطالبات رانندگان كاميون و و امنيت شغلي مهم  ها كاميون در مرز باشماق اعتصاب كردند. افزايش كرايه
  رود.كاميونداران در چند سال اخير به شمار مي

جمعي از كشاورزان شرق اصفهان مقابل دفتر يكي از مجلس نشينان اين شهر، در اعتراض به عدم شهريور:  ٤پنجشنبه 
طاهر در فرمانداري ضي كارگران و پرسنل تونل سياه تجمع اعترا /.رسيدگي به مطالبه حقآبه دست به تجمع اعتراضي زدند

  اند.ماه است كه حقوقي دريافت نكرده  ٦شهرستان ثالث باباجاني از توابع استان كرمانشاه. كارگران تونل سياه طاهر 
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ي شان را هاشماري از نانوايان در برابر ساختمان استانداري يزد دست به تجمع اعتراضي زدند و خواسته شهريور: ٦شنبه 
نشان دادند./ شماري از اهالي مريوان در اعتراض به كمبود آب در برابر ساختمان اداره آب و فاضالب تجمع كرده و خيابان 
اصلي را مسدود كنند./ تجمع هواداران تيم فوتبال تراكتور در محوطه استاديوم تختي تبريز در اعتراض به وضعيت بحراني 

ماه حقوق عقب افتاده  ٥هرداري رودبار با تجمع مقابل ساختمان شهرداري خواستار پرداخت جمعي از كارگران شاين تيم./ 
  خود شدند.
كارگران شهرداري بستان در اعتراض به عدم پرداخت بيش از يك سال مزد دست به تجمع زدند./ شهريور:  ٧يكشنبه 

راض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود كارگران شهرداري بستان  واقع در دشت آزادگان براي چندمين بار در اعت
كارگران سد شفارود رضوانشهر در استان گيالن براي اعتراض به مقابل ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند./ 

شماري از كاركنان شركت نصر كرمانشاه با پهن كرد سفر هاي  /ماه حقوق دست به تجمع در جاده زدند. ٦عدم پرداخت 
تجمع كارگران خطوط ابنيه  /.ت به عدم پرداخت مطالبات مزدي خود مقابل ساختمان استانداري تجمع كردندخالي، نسب

جمعي از مالباختگان شركت ريگان خودرو آهن آذربايجان در اعتراض به  تاخير در پرداخت معوقات تجمع كردند./  فني راه
 .بل ساختمان اين شركت در تهران تجمع كردندو شهر خودرو در اعتراض به عدم رسيدگي به مشكالت شان مقا

صدها تن از اهالي محله بازار چشمه علي مسجد سليمان با تجمع مقابل بانك ملي شعبه چشمه علي شهريور:  ٨دوشنبه 
  به تعطيلي اين شعبه اعتراض كردند.

به وضعيت آشغالهاي  ٥طقه توجهي مسئوالن شهرداري منجهت اعتراض به بي  شهروندان زاهدانشهريور:  ١٠چهارشنبه 
انباشته شده در سطح شهر، جلوي درب اين اداره را با آشغال مسدود كردند./ كارگران شركتي شهرداري سراوان  براي 

استان  ماه حقوق و عدم پاسخگويي مسئوالن دست به تجمع در دفتر شهردار اين شهر در ٥اعتراض به عدم پرداخت 
  سيستان و بلوچستان زدند.

براي چهارمين روز متوالي، اهالي روستاي پادوك از دهستان ليشتر با تجمع به تغيير مرز شهريور:  ١١به پنجشن
كهگيلويه و  شهريور، مقابل فرمانداري گچساران و استانداري ٨جغرافيايي به تجمع ادامه دادند. اين تجمع از روز دوشنبه 

  بويراحمد برپا شد.
هران جنوب در بندر مجيديه. كارگران اعتصابي در هواي گرم و شرجي هوا جايي اعتصاب كارگران تشهريور:  ١٣شنبه 

هم براي استراحت ندارند./ كارگران غار علي صدر براي اعتراض نسبت به بالتكليفي شغلي به دنبال تعطيلي اين مجموعه 
  ردند.، مقابل استانداري همدان اجتماع ك١٩سياحتي در چارچوب مقابله با شيوع بيماري كوويد 

شان بار ديگر  جمعي از كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقهشهريور:  ١٤يكشنبه 
در  اعتصاب دامنه دار كارگران شركت بلند طبقه  شهرستان نيكشهر /.مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند

تجمع رانندگان فرودگاه امام در اعتراض به ماه حقوق./  ٦خت استان سيستان و بلوچستان براي اعتراض به عدم پردا
براي چندمين بار در سال جاري، جمعي از اهالي مسكن مهر  /بالتكليفي شغلي و معيشتي مقابل دادسراي اين فرودگاه.

اي احداث دررود در استان خراسان رضوي، براي اعتراض به تغيير كاربري فضاي سبز اين منطقه و تبديل آن به محلي بر
  .مسكن ملي تجمع كردند

: تجمع كارگزاران مخابرات روستايي در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود مقابل اداره شهريور ١٥دوشنبه 
  كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اهواز.

يمه اي خود تجمع شماري از كارگران نگهداري مترو هشتگرد بار ديگر در اعتراض به مشكل بشهريور: ١٦سه شنبه 
مردم و بازنشستگان شهرك زيتون سرخه حصار (شرق تهران) در اعتراض به تصرف و غارت زمينهاي شان هر روز كردند./ 

شماري از كارگران بازنشسته معدن سنگرود در واحد مقابل وزارت راه و شهرسازي در بلوار آفريقا دست به تجمع مي زنند./ 
  لس تجمع كردند.البرز غربي مقابل ساختمان مج

دور دوم تجمع اعتراضي كارگران شهرداري اميديه براي پنجمين روز متوالي مقابل ساختمان شهريور:  ١٧چهارشنبه 
جمعي از رانندگان مالباخته طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل مقابل ساختمان وزارت استانداري خوزستان برگزار كردند./ 
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مريوان براي اعتراض به عدم ساماندهي  ٨رانندگان تاكسي كد  /.برگزار كردندصنعت، معدن و تجارت، تجمع اعتراضي 
وضعيت تردد در سازمان تاكسيراني اين شهرستان در استان كردستان دست به تجمع زدند./ جمعي از اهالي روستاي 

خالي مسئوالن در چمژيه از توابع شهرستان چوار براي انعكاس صداي اعتراض به نداشتن جاده مناسب و وعده هاي تو
ساختمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم تجمع كردند./ تجمع اعتراضي باشگاهداران چهارمحال و بختياري 

  نسبت به يالتكليفي معيشتي درپي تعطلي كرونايي مقابل استانداري.
ارمين روز متوالي در اعتراض به فساد شماري از مالباختگان پروژه ساختماني استان البرز براي چهشهريور:  ١٨پنج شنبه 

  قوه قضائيه، مقابل اين نهاد تجمع كردند.
تجمع  اعتراضي متقاضيان مسكن مقابل فرمانداري شهرستان ساوه./ تجمع  اعتراضي مالباختگان شهريور:  ٢٠شنبه 

  شركت سايپا ديزل در اعتراض به عدم تحويل خودرو.
ن شركت صنعتي خودرو آذربايجان (آذويكو) مقابل بيدادسراي رژيم تجمع شماري از مالباختگاشهريور:  ٢١يكشنبه 

 توجهي و پايين بودن كرايهخاطر بي اعتراضي برگزار كردند./ رانندگان استان خراسان رضوي در فوالد سبزوار (جوين) به 
چيده ابالغ شده براي فروش فروشان تبريزي در اعتراض به ريلهاي اداري پيها دست به تجمع و اعتصاب زدند./ مصالح 

مصالح مقابل استانداري آذربايجان شرقي تجمع اعتراضي برگزار كردند./ جمعي از نانوايان سمنان در اعتراض به پايين 
  بودن نرخ نان، مقابل استانداري سمنان تجمع كردند.

قه شان دوباره جلوي اين كارگران سد شفارود رضوانشهر در پي بدقولي در پرداخت حقوق معوشهريور:  ٢٢دوشنبه 
پروژه پارس سرزمين ماهان شهرك ابريشم استان البرز براي  ٢٩شركت تجمع كردند./ جمعي از اعضاي مسكن مهر 

  اعتراض به ادامه بي خانماني مقابل وزارت كشور تجمع كردند.
يجان آذويكو با برپايي براي چندمين بار، حواله داران شركت خودروسازي صنعت خودرو آذرباشهريور:  ٢٤چهارشنبه 

  شان اعتراض كردند. تجمع مقابل وزارت صنعت معدن و تجارت به عدم تحويل خودروهاي
همزمان با بازديد قاليباف از بندر اميرآباد و منطقه ويژه اقتصادي شهرستان بهشهر در استان شهريور:  ٢٥پنجشنبه 

امنيت شغلي،سطح پايين حقوق، بيمه هاي نامتناسب با  مازندران، كارگران ورانندگان رودرو  در اعتراض به نداشتن
  وضعيت و سختي كار تجمع كردند.

ماه حقوق دست به تجمع  ١١كارگران كيسون در پروژه قطارشهري اهواز به علت عدم دريافت شهريور:  ٢٧شنبه 
و قطعي مكرر آب اعتراضي زدند./ مردم شهر كشك سرا واقع در بخش مركزي شهرستان مرند در اعتراض به كمبود 

مسير راه بين المللي تبريز بازرگان را مسدود كردند./ تجمع اعتراضي كاركنان بانكهاي ادغامي در بانك سپه مقابل 
  ساختمان بانك سپه مركزي در تهران تجمع اعتراضي برپا كردند.

به مشكالت شان، مقابل مالباختگان مجتمع تجاري قائم در تهران در اعتراض به عدم رسيدگي شهريور:  ٢٨يكشنبه 
جمعي از كارگران خدمات شهري شهرداري دهدشت مقابل  /.ساختمان شهرداري يافت آباد دست به تجمع زدند

گروهي از كارگران شركتي مخابرات خوزستان در اعتراض به تداوم  /.ساختمان فرمانداري كهگيلويه تجمع كردند
رگزاري تجمع كردند./ كارگران شاغل در بخشهاي مختلف سير و بالتكليفي خود و نوع قراردادهاي شان اقدام به ب

  حركت راه آهن تهران، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود اقدام به برگزاري تجمع كردند.
شماري از كارگران اخراجي واحد اجرائيات شهرداري اهواز مقابل ساختمان شوراي شهر اهواز شهريور:  ٢٩دوشنبه 

 .كارگران معترض خواستار بازگشت به كار خود شدند .زدنددست به تجمع 
گروهي از حواله داران شركت آذويكو، مقابل ساختمان وزارت صمت در تهران، دست به تجمع شهريور:  ٣٠سه شنبه 

اهالي قلعه چنعان در خوزستان در اعتراض به استخدام نيروهاي غيربومي در شركت فوالد خوزستان و  /.اعتراضي زدند
يكاري جوانان اين منطقه تجمع اعتراضي برگزار كردند. فاصله روستاي قلعه چنعان با شركت فوالد خوزستان يك ب

كيلومتر است./ گروهي از كاركنان بانكهاي ادغام شده در شهرهاي تهران و تبريز مقابل شعبه مركزي بانك سپه اين 
 .شهرها تجمع كردند
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  دامه مي دهدباند تبهكار حاكم به قتل عام مردم ا
  مهدي سامع

  
يكي از مشخصات غير قابل تغيير حكومتي كه به شكل ظالمانه بر مردم ايران حكومت مي كند، دروغگويي و پنهانكاري 
است. دو سخنراني اخير ابراهيم رئيسي، منصوب ولي فقيه در مقام رياست جمهوري، نمونه برجسته و آشكار اين دو 

در بيست و يكمين اجالس سران سازمان همكاري شانگهاي كه شهريور امسال  ٢٦ خصوصيت است. رئيسي در روز جمعه
در پايتخت تاجيكستان برگزار شد براي سفيد كاري سياست ضد انساني رژيم در مورد همه گيري ويروس كرونا گفت: 

د حقوق بشر و جنايت هرگونه اختالل در روند كمك به سالمت انسانها از طريق واكسيناسيون جهاني به بهانه تحريم، ض«
در سخنراني ويدئويي خود براي هفتاد و ششمين مجمع عمومي شهريور امسال  ٣٠سه شنبه وي روز » عليه بشريت است.
جمهوري اسالمي ايران در عين اينكه از ابتدا اهتمام به خريد و واردات واكسن از طرفهاي معتبر «ملل متحد گفت: 

ويي مقابل ملت ايران قرار گرفت و لذا از همان ابتدا به فكر تأمين پايدار واكسن از المللي داشت، اما تحريمهاي داربين
  »طريق توليد داخلي قرار گرفتيم.

خطاب اين سخنان دروغ چه كساني هستند. پُر روشن است كه اكثريت قاطع مردم ايران به اين  ٦٧معلوم نيست قاتل 
وش نكرده اند كه دروغهاي بي شرمانه با نفرت نگاه مي كنند و فرام

ولي فقيه نظام در آغاز استفاده عمومي مردم جهان از واكسن معتبر 
، پخش ١٣٩٩دي  ١٩تلويزيوني كه روز جمعه در يك سخنراني 

ورود واكسن آمريكايي و انگليسي به كشور ممنوع « شد، گفت:
  »است.

شهريور امسال در جلسه ستاد  ١١ابراهيم رييسي در روز پنجشنبه 
پنهانكاري و رسانه اي نكردن واقعيتها پرداخت و تاكيد كرد  كرونا به

رساني درباره وجوه مختلف بيماري و مسائل مرتبط با اطالع «كه: 
آن بايد با هدف ايجاد اميدواري حداكثري و پرهيز از ايجاد نگراني و 
ترس در مردم سامان يابد. ... بايد توجه داشته باشيم كه جاي طرح 

نه در فضاي عمومي جامعه، بلكه مجامع و  مباحث كارشناسي،
محافل تخصصي است. ... نبايد مباحثي را كه به طور طبيعي 

درعرصه تخصصي علوم مختلف از جمله علم پزشكي جريان دارد، در ساحت افكار عمومي طرح كرده و باعث ايجاد نگراني 
كارشناسي، نه در فضاي عمومي جامعه، بلكه مجامع بايد توجه داشته باشيم كه جاي طرح مباحث و ترس نزد مردم شد. ... 
 از اين آشكارتر نمي توان به پنهانكاري دستور داد.» .و محافل تخصصي است

را تشريح كردم. اين سياست از مَنظر » ايمني گله اي«در شماره پيش ماهنامه نبرد خلق راهبرد اصلي حاكميت بر اساس 
كرونا در جهت امنيت نظام است. بسياري بدون » فرصت«گاهانه براي استفاده از آ» تدبيري«كه » بي تدبيري«ولي فقيه نه 

را ناشي از بي تدبيري كارگزاران نظام ارزيابي مي كنند و البته به ميزاني واقعيت را بيان  بار آن سياست فاجعهاين توجه به 
يكي از ضعفها اين «كرونا گفته است كه: دكتر حميد سوري، رئيس كميته اپيدميولوژيي درباره وضعيت بيماري مي كنند. 

آيد. است كه هنوز كرونا جزو اولويتهاي اصلي كشور نيست. مديريت اپيدمي كرونا به تنهايي از عهده وزارت بهداشت برنمي 
 ٥(ايسنا جمعه » وزير بهداشت ديگر هم تغيير كند، اما ساختار ثابت بماند، همين روند تكراري را خواهيم داشت. ١٠٠اگر 

  ).١٤٠٠شهريور
در لرستان مردم از جستجوي تخت خالي در بيمارستانها به قبر «متاسفانه ابعاد فاجعه كرونا به حدي رسيده كه براي مثال 

 )١٤٠٠شهريور١٧(تسنيم، چهارشنبه » اندخالي در قبرستانها رسيده
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تاكنون، كارگزاران  ١٣٩٨روز اول اسفند  ابتداي همه گيري ويروس كرونا و اعالم با تاخير آن توسط رژيم در اولين ساعت
  نظام تركيبي از درغگويي و پنهانكاري را مورد استفاده قرار داده اند. 

براي روشن شدن گوشه هايي از اين واقعيت چند راه وجود دارد. بررسي و انتشار گزارشهاي ميداني، دست يافتن به اسناد 
كومتي. در اين يادداشت از مورد سوم كه در دسترس است، اخبار و طبقه بندي شده حكومت و استناد به رسانه هاي ح

  گزارشهاي منتشر شده در رسانه حكومتي در ماه شهريور، استفاده شده است.
  

  كمبود دستگاه اكسيژن
در حالي كه مهمترين مساله براي بيمار كرونا نگهداري و اكسيژن است، كمبود دستگاه اكسيژن روزانه دهها انسان را تلف 

  )١٤٠٠شهريور ٨است. (همشهري دوشنبه » به مرحله حاد رسيده«كمبود اكسيژن  مي كند.
سوال مهمي كه درغگويي رئيسي را برمال مي كند اين است كه آيا كمبود زياد دستگاه اكسيژن هم ناشي از تحريمها است؟ 

روژه ساخت كپسول اكسيژن و آيا رژيم به جاي سرمايه گذاري و ساخت موشك و گرم كردن تنور جنگهاي نيابتي، پ
  سيستم الزم براي اين دستگاه را در دستور كار قرار مي داد، دهها هزار زن و مرد ايراني جان نمي باختند؟ 

رئيس كميسيون بهداشت مجلس ارتجاع سال جاري از قول  شهريور ٣روزنامه حكومتي مردم ساالري در روز چهارشنبه  
كه در سيستان و بلوچستان بر سر مزار فرزندش اشك مي ريخت و فرياد ميزد؛  مگر مي شود ضجه هاي مادري«نوشت: 

  »را نشنيده باشيد؟ "بچه من به خاطر نبود اكسيژن مرد"
ساله در بيمارستان به سمتم دويد. كمربندم را گرفت و  ٨پسري «رئيس يكي از بيمارستانهاي مركز مازندران اعالم كرد: 

كشيد، ماسك اكسيژن وصل كنيم. با كمبود اكسيژن مواجه شده درش كه سخت نفس مي خواست تا به پدائم از من مي 
اش را برآورده كنم. شب را با گريه از اين ناتواني گذراندم. فرداي آن روز با همكارانم مقداري پول  بوديم. نتوانستم خواسته

  )١٤٠٠شهريور ٨(همشهري، دوشنبه » روي هم گذاشتيم و يك كپسول براي بيمارستان خريديم
با توجه به حجم باالي بستريهاي بيمارستانهاي جنوب غرب خوزستان و رطوبت «معاون دانشگاه پزشكي آبادان مي گويد: 

باالي هوا دستگاههاي اكسيژن ساز بيمارستاني جوابگوي نياز بيماران نيست و با كمبود شديد كپسول اكسيژن مواجه 
طالقاني آبادان و بيمارستان وليعصر خرمشهر از كار افتاده و براي تامين اكسيژن هستيم. دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان 

  ) ١٤٠٠شهريور ٩(ايرنا، سه شنبه » كپسول اكسيژن نياز است ٢٠٠بيماران به بيش از 
الي خريد كپسول اكسيژن اقدام و يا با كمك م از همه مردم تقاضامنديم به«روابط عمومي دانشگاه پزشكي قم اعالم كرد: 

طي يك ماه گذشته  .تير ماه در رديف مناطق پرخطر و قرمز قرار دارد ٢٣بيماران كرونايي كمك كنند. قم از خود، به 
 ١٦(ايرنا، سه شنبه » بيماري كه نتيجه آزمايش كروناي آنها مثبت شده بود، جان خود را در قم از دست دادند ٦١١

 ).١٤٠٠شهريور 
  

  ختگاندروغگويي در مورد تعداد جانبا
دانشگاه علوم پزشكي تهران  به گفته كوروش هالكويي نائيني، استاد گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده بهداشت

است. مديريتي براي كرونا وجود ندارد. ما دست ويروس را باز گذاشته اتفاق نيفتاده  ٩٨اسفند  ٦هيچ تغييري نسبت به «
كنند. حريرچي گفته است آمار و براي شان مهم نيست مردم هزار تا هزار تا فوت مي برند اي از آن سود مي ايم و عده 

هايي كه ابتداي گويم شما آمار فوتيها را تا هفت برابر كنيد! طبق آمارفوت را بايد دو و نيم تا سه برابر كرد. اما من مي 
توانيم آمار رسمي را هفت برابر كنيم تا ناطق ميكردم، متوجه شدم در برخي از مشروع كرونا از مناطق مختلف دريافت مي

 اي مهندسي ميها را به گونه هزار مرگ را داشتيم، اما داده  ٣٥٠به آمار واقعي برسيم. در شهريور سال گذشته ما برآورد 
  )١٤٠٠شهريور ٢(روزنامه جوان، سه شنبه » كنند كه اگر از من سندي بخواهيد سندي ندارم.

آمار رسمي منتشر شده در خصوص «روزنامه حكومتي همدلي از قول يك كارشناس نوشت:  ١٤٠٠ريور شه ٧روز يكشنبه 
دهد و بيماري كرونا در ايران چون محرمانه و دور از دسترس حتي مراجع سالمت كشور است تنها نوك كوه يخ را نشان مي
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انشگاه علوم پزشكي تهران، آمار واقعي بيماري بر اساس دو منبع و مرجع رسمي و تأييد شده اپيدميولوژي از داخل خود د
  »كرونا در كشور بين چندين برابر آمار موجود است.

از : «مديرعامل بهشت زهرا در مورد تعداد جانباختگان در تهران و بحران در آرامستان بهشت زهرا مي گويدسعيد خال، 
سال گذشته نظير اين  ٥٠قابل تصوري شد كه در درگير بحراني بي سابقه و غير سازمان بهشت زهرا ٩٨ابتداي اسفند 

(اقتصاد  »انجام شده استكرونايي توسط بهشت زهرا متوفاي  ٤١٥٩١بحران را تجربه نكرده بود. ... تا ديشب خدمات به 
  )١٤٠٠شهريور ١٠نيوز، چهارشنبه 

مار در اثر كرونا در استان اصفهان هزار بي ١٤از ابتداي پاندمي كرونا تاكنون «معاون دانشگاه پزشكي اصفهان گفته است: 
  )١٤٠٠شهريور ١٠(ايسنا، چهارشنبه » فوت شده اند

؛ براساس آمار ١٤٠٠روز بيست و نهم مرداد سال «نوشت:  ١٤٠٠شهريور ١١روزنامه حكومتي شرق، در روز پنجشنبه 
ه، از صدهزار نفر گذر كرد ماه گذشت ١٨رسمي وزارت بهداشت، ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري كرونا در ايران در 

برابر تخمين زده مي شود). طبق گزارش  ٢,٥(درحالي كه در آمار غيررسمي، براساس نظر كارشناسان، اين ميزان تا 
سازمان بهداشت جهاني وابسته به سازمان ملل متحد، در دو هفته گذشته، ايران سياه ترين وضعيت را از نظر بيماري كرونا 

نفر  ٦٥٠گ و مير روزانه ناشي از بيماري كرونا در ايران براساس آمار رسمي وزارت بهداشت از مرز داشته است. ميزان مر
دقيقه يك نفر فوت مي كند و اين يك فاجعه انساني است (براساس آمار غير رسمي؛ اين  ٢,٥عبور كرده است؛ يعني هر 

  » برابر است). ٢,٥رقم از نظر كارشناسان امر، حداقل 
نفر در خوزستان بر اثر كرونا  ٦٠به طور متوسط روزانه «ستان در مورد وضعيت كرونا در خوزستان مي گويد: خوزاستاندار 

(فارس، » دهد وضعيت خوب نيست.ايم كه نشان مي  هزار فوتي در خوزستان داشته ١٠كنند. مجموعا بيش از فوت مي 
 )١٤٠٠شهريور  ١٢جمعه 

آمار «شهريور سال جاري در مورد آمار جانباختگان از ويروس كرونا نوشت:  ٢١به روزنامه حكومتي مردم ساالري روز يكشن
 ٢,٥هوايپما در روز است. به تاييد مسئوالن ذيربط آمار واقعي  ٣مرگ و مير به طور متوسط و روزانه معادل سقوط رسمي 

  » .تفاوت بودتوان به راحتي از كنار اين موضوع گذشت و بي برابر است و نمي  ٣تا 
نفر در  ١٥٠٠مسعود پزشكيان عضو كميسيون بهداشت مجلس ارتجاع اذعان مي كند كه شمار جانباختگان كرونا بيش از 

ماه كردند و بعد كه از قم پخش شد يك بايد همان روز اول در قم حكومت نظامي اعالم مي«روز است. وي اعالم كرد كه: 
كنهاي ما براي مقابله با كرونا زياد بود. االن كن سفت  را انجام ندادند. شل كردند اما اين كارها كل كشور را قرنطينه مي

مير ميرند. البته آمار واقعي مرگ و كنند و انگار نه انگار آدمها مي نفر اعالم مي ٧٠٠تا  ٦٠٠آمار مرگ و مير را روزانه 
شوند وجود داشته  ر در تعداد كساني كه مبتال مينفر است. اگر دو درصد مرگ و مي ١٥٠٠روزانه ناشي از كرونا باالتر از 

دهند، آن هم اگر درست درمان و مراقبت شان را از دست مي نفر جان  ١٢٠٠تا  ٨٠٠هزار مبتال روزانه بين  ٤٠باشد با 
   ) ١٤٠٠شهريور ٢٣(عصر ايران، سه شنبه  » كنيم

آمارهاي دقيق و واقعي را «مارستان لواساني نوشت: رئيس بيشهريور امسال، سايت انتخاب به نقل از  ٢٣روز سه شنبه 
آزمايي كنيم. ... بنابراين آمارهاي واقعي فوت افراد دو برابر آن چيزي است كه وزارت بهداشت توانيم راستي هيچگاه نمي 

  )١٤٠٠شهريور ٢٤(سالمت نيوز، چهارشنبه » كند.به صورت رسمي اعالم مي
به طور قطع آمار واقعي فوتيهاي كرونا بيشتر از آماري «مسيح دانشوري گفت:  بيمارستان ICUتخصص  هاشميان فوق

را دو برابر اعالم كرد و  كند. از قضا مدتي پيش معاون وزير بهداشت سابق اين اختالفاست كه وزارت بهداشت اعالم مي 
الم كردند. آمارهاي واقعي چهار برابر است؛ چند روز بعد از اين اعالم اعضاي وزارت بهداشت آمار واقعي را دو و نيم برابر اع

  ).١٤٠٠شهريور ٢٤(جهان صنعت، چهارشنبه » البته چهار برابري آمار براساس وضعيت موجود دور از انتظار نيست.
در زمينه جانباختگان از ويروس كرونا خبرهاي تكاندهنده اي منتشر مي شود كه نشان مي دهد تهيدستان بيشترين 

مسعودي فريد معاون سازمان بهزيستي در جعه بوده و كودكان بسياري از آنان بدون سرپرست رها شده اند. قربانيان اين فا
اند كه نياز به حمايت هزار كودك، پدر يا مادرشان را از دست داده  ٥١شود كه برآورد مي«مورد پيامدهاي كرونا گفت: 
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  )١٤٠٠شهريور ٢٧(سالمت نيوز، شنبه » دارند.
آماري كه اخيرا سازمان «رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي با اشاره به آسيبهاي پسا كرونا مي گويد:  مصطفي اقليما

بهزيستي درخصوص يتيمي كودكان ناشي از كرونا اعالم كرده، اشتباه است، چرا كه آمار فوتيهاي كرونا دقيق نيست. 
(جهان صنعت، » شود.تر از آن چيزي است كه بيان مي بنابراين آمار دقيق يتيم شدن كودكان ناشي از كرونا بسيار بيش

 )١٤٠٠شهريور ٢٩دوشنبه 
 ٨٨١شهريور امسال، فرماندار و رئيس ستاد كروناي رشت گفت در اين شهرستان با  ٣٠بنا به گزارش ايرنا در روز سه شنبه 
نا فوت كردند. اگر اين نسبت را به نفر يعني حدود نيم درصد جمعيت بر اثر كرو ٤٣٠٣هزار جمعيت از آغاز كرونا تاكنون، 

هزار نفر بالغ مي شود. اين در حاليست كه مردم شهرها و  ٤٢٠كل كشور تعميم دهيم شمار جان باختگان به حدود 
روستاهاي دورافتاده به دليل امكانات كمتر بهداشتي و درماني بسيار آسيب پذيرتر هستند و ضريب فوت در آنها بسيار 

جه به اين گزارش كه جانباختگان را نيم درصد جمعيت كشور اعالم مي كند و با توجه به آمار با تو» بيشتر است.
جانباختگان برخي از استانها كه در باال به برخي از آنها اشاره شده، بايد آمار ارايه شده از جانب سازمان مجاهدين خلق 

 د.  ايران را واقعي دانست، هرچند اين آمار هم محتاطانه اعالم مي شو
  

  واكسن و رسوايي رژيم 
از البالي رسانه هاي حكومتي چنين نتيجه گرفته مي شود كه تاخير در وارد كردن واكسن معتبر به راهبرد ايمني گله اي 

پاسدار سالمي سركرده سپاه  ياري رسانده و همزمان جيب مافياي دارو با ادعاي ساخت واكسن داخلي را پُر كرده است.
خيليها دوست داشتند كه ما در اين شرايط بيماري به سوي دشمنانمان دست دراز «مدعي مي شود كه:  پاسداران به دروغ

توانيم اعتماد هستيم ما نمي  كنيم و نيازهايمان را به اونها ارجاع بدهيم و از اونها كمك بخواهيم در حالي كه ما به اونها بي
استفاده از سالحهاي بيولوژيك جزيي از استراتژي مواجهه اونها با دست دشمناني بسپاريم كه  مان را به سالمت جامعه

) واضح است كه حرفهاي بيهوده براي سرگرم كردن مزدوران ١٤٠٠شهريور١٢(تلويزيون رژيم، جمعه » شان است.دشمنان 
به مردم خامنه اي است. اكنون ديگر روشن شده كه تهيه واكسن داخلي فقط براي چپاول بوده و تاكنون هيچ كمكي 

  نكرده و حكومت تحت فشار افكار عمومي مجبور به وارد كردن واكسن شده است.
شهريور امسال از قول رئيس كميسيون بهداشت مجلس ارتجاع در باره  ٣روزنامه مردم ساالري در شماره روز چهارشنبه 

رونا از دست مي دهد. ركورد فوتيها در هر دو دقيقه يك نفر جان خــود را بر اثر ك«دليل تاخير در خريد واكسن نوشت: 
هر روز در حال شكسته شدن است. سهل انگاري كشور ما را در ميان جهان در رده باالترين ميزان مرگ و مير بر اثر كرونا 
قرار داده است. مسئولين [بخوانيد خامنه اي] در صدا و سيما مقابل دوربين ايستادند و ورود واكسن خارجي را توطئه اي از 

ي غرب اعالم كردند كه قرار است بنياد كشور، جامعه و سالمتي مردم را به خطر بياندازد. حتي درباره واردات واكسن سو
خارجي گفتنــد؛ چه تضميني وجود دارد كه آمريكا واكسن فلج كننده به ما ندهد و ملت مارا در آينده با مشكل رو به رو 

ت واكسن داخلي به نهاد مربوطه اهدا شد و سرانجام واكسني تحت عنوان هزار ميليارد تومان بودجه براي ساخ ٣نكند؟ 
بركت در ميان مردم عرضه شد كه متاسفانه هنوز اثرگذاري دقيق آن مشخص نيست. در حال حاضر، پيش پا افتاده ترين 

ميليون واكسن به روسيه  ٦٠موارد درماني يك سِرُم ساده در كشور ما حكم طال را دارد. ... ميلياردها ميليارد تومان براي 
هزار واكسن وارد شد كه آن هم نصيب اقشار خاصي از جامعه شد. آيا اين هم توطئه غرب است؟  ٩٠٠پرداخت شد، فقط 

  » ... حال بايد منتظر امواج بعـدي ويروس باشيم كه مطمئنًا كشور را در شمار عظيمي از مرگ و مير غرق خواهد كرد.
 ٤كساني كه دو دز واكسن دريافت كردند جمعيت شان به «نشگاه پزشكي تهران مي گويد: يونسيان عضو هيات علمي دا

 ٤(روزنامه جوان، پنجشنبه » تر هستندكشور دنيا از نظر نسبت واكسيناسيون از ما باال ١٠٠درصد هم نرسيده است، 
  )١٤٠٠شهريور 

شد، جلوي اين حجم از مرگ و به مردم تزريق مي اگر اين واكسنها در اسفند ماه «رئيس بيمارستان سيناي تهران گفت: 
  ).١٤٠٠شهريور  ١٠(همشهري، چهارشنبه » شدمير گرفته مي 
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رئيس مركز بهداشت كرمانشاه از تعطيلي برخي از مراكز واكسيناسيون در شهر كرمانشاه به دليل كمبود واكسن خبر داد و 
  )١٤٠٠شهريور ١٠بعدي تعطيل است. (ايرنا، چهارشنبه  تا اطالعگفت: سه مركز واكسيناسيون از امروز چهارشنبه 

اگر پرسيده شود كه چه عواملي باعث بروز اين وضعيت «نوشت:  ١٤٠٠شهريور ١١روزنامه حكومتي شرق، در روز پنجشنبه 
ارتباط شده اند و چرا ايران بدترين وضعيت را در بين همه كشورهاي دنيا در دو هفته گذشته داشته است؛ مي توان در اين 

حداقل به دو علت اساسي اشاره كرد: مهم ترين علت وضعيت فعلي، شايد اهمال دولت و وزارت بهداشت در تهيه به موقع 
واكسن و فرايند واكسيناسيون عمومي باشد كه ناشي از ناهماهنگي بين دستگاههاي مختلف بوده است كه هركدام تقصير 

ت امروز بيماري كرونا در ايران ناشي از سوگيري نگرش مسئوالن وزارت را بر گردن ديگري مي اندازد. در واقع وضعي
بهداشت و ديگر اجزا [بخوانيد نهاد ولي فقيه] بوده است كه به جاي تاكيد بر واردكردن واكسن، اعتبارات تخصيص داده 

  ».زم محقق نشدشده را به سمت توليد واكسن داخلي هدايت كردند و آن چنان كه پيش بيني شده بود، در زمان ال
 ٧٠حدود  .اندشود، واكسن نزده ) كشيده مي ICUبيشتر كساني كه كارشان به ( «معاون دانشگاه پزشكي تهران گفت: 

 ١٢(ايرنا، جمعه » درصد جامعه بايد واكسن دريافت كنند تا ايمني مناسبي براي جلوگيري از انتشار ويروس فراهم شود
  )١٤٠٠شهريور 
درستي با شركت اكتوور قرارداد  روسها به«رارگاه پدافند زيستي رژيم در اعترافي تكان دهنده گفت: نيا ، معاون قكريمي
اند تا واكسن اسپوتنيك در ايران توليد و به روسيه تحويل شود نه ايران! در واقع روسيه براي توليد واكسن برون بسته 

دوز واكسن اسپوتنيك در ماه در ايران بين شركت اكتووركو و ميليون  ٢به طور نمونه قرارداد توليد  .است سپاري كرده
ميليون دوز واكسن  ٢زودي ماهي شود كه بهاي و به همه كشور اعالم مياسپوتنيك روسيه بسته و در سطح گسترده رسانه

كند كه روسها سر ما  كنيم اما در تيرماه رئيسي، معاون بهداشتي وزارتخانه اعالم مياسپوتنيك را به بازار ايران عرضه مي 
 ١٣(ايسنا، شنبه » گوييد؟كنيد؟ چرا واقعيت را به مردم نمي  المللي شكايت نميكاله گذاشتند. چرا به مراجع بين

  ).١٤٠٠شهريور
و مير و داستان ويروس كرونا در ايران فراتر از مرگ «نوشت:  ١٤٠٠شهريور ١٤روزنامه حكومتي همدلي در روز يكشنبه 

مبتاليان است. ابعاد جديدي از رانتهاي پزشكي، مافياي دارو، نبود استراتژي درمان، ضعفهاي مديريتي و  آمار باالي
هزار ميليارد تومان به  ٣كند. مافياي دارو با فروش سِرُم و برخي داروهاي كرونا در ماه ديپلماسي و غيره را آشكار مي 

فعاليت مافياي دارو نيست، آنان با نفوذ در دستگاههاي ربط به  ا نير بيتعويق افتادن خريد واكسن كرونآورد.  به دست مي 
گير خريد واكسن را عقب انداختند يا دستور خريد بيشتر واكسن را ندادند تا سود بيشتري كسب ساز و تصميم  تصميم

  »كنند
باهات مرگبار برخي از مسئوالن هاي غلط و اشت با وعده«شهريور امسال نوشت:  ١٧روزنامه جهان صنعت روز چهارشنبه 

توجهي به پيشگيريهاي حياتي در مهار ويروس كرونا هزاران تن از مبتاليان را به كشتن در تامين واكسن مورد نياز و بي 
جمهوري درباره واكسن توليد داخل و جلوگيري درازمدت دادند. ... تاكيد دور از واقعيت مسئوالني چون معاون اول رئيس 

اند. ... مسئوالن واكسن خارجي سبب شد هزاران تن از بيماران مبتال به ويروس قرباني اين خطاي مرگبار شدهاز ورود 
  »گناه در دادگاه عمومي محاكمه شوند.عامل اين فاجعه انساني بايد به اتهام ارتكاب جرم در قتل غيرعمد هزاران انسان بي 

آمار واكسيناسيون در كشور، هنوز با آمار جهاني فاصله «نوشت:  ١٤٠٠شهريور  ٢٠روزنامه حكومتي اعتماد روز شنبه 
تنها در مقايسه با دهد كه حجم واكسنهاي تزريق شده در ايران نه  بسيار دارد. مشاهده آمار واكسيناسيون جهاني نشان مي

كشورهاي منطقه  آمار واكسيناسيون كشورهاي پيشرفته، شبيه يك شوخي است، حتي با حجم واكسنهاي تزريق شده در
  »هم فاصله بسيار داريم.

واكسن وارداتي حتما بايد مجوز سازمان بهداشت جهاني را «مينو محرز در مورد واكسن اسپوتنيگ و واكسن داخلي گفت: 
شود چون مسئوالن اند!. اينكه گفته مي دانيم كه چه ساخته داشته باشد، هنوز اسپوتنيك اين مجوز را ندارد و ما چه مي

كت قول توليد ميليوني واكسن را دادند، وزارت بهداشت واكسن وارد نكرد، حرف درستي نيست، مسئوالن وزارت بر
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 كردند و بايد فكري براي واردات بيشتر واكسن ميبهداشت نبايد از همان ابتدا، روي واكسن توليد داخل حساب باز مي
  )١٤٠٠شهريور ٢٥(ركنا، پنجشنبه » كردند

مصطفي معين رئيس شوراي عالي نظام پزشكي نوشت: امسال به نقل از شهريور  ٢٧ر شماره روز شنبه روزنامه آرمان د
زدگي بود. ترين عامل در اين زمينه سياست تأخير در واكسيناسيون سبب شد به الگوي منفي در دنيا تبديل شويم و مهم«

ونا از جمله تأخير در واكسيناسيون ايرانيان بحث ترين عوامل عدم موفقيت كشور در مديريت بحران كر ... يكي از مهم
اي براي ويژه در امور پزشكي است. زماني كه علم وسيله زدگي و نيز ايدئولوژيك كردن علم و مسائل تخصصي به  سياست

  » سياست بازيها قرار گيرد نتيجه خوبي نخواهد داشت.
  

  هزينه نكردن براي استخدام كادر درماني الزم
ي كشور در دوران همه گيري ويروس كرونا جانفشانيهاي بسيار كرده و تعداد زيادي از كادر درماني و به كادر درمان

خصوص پرستاران در راه انجام وظيفه جانباخته اند. كمبود پرستار به پرستاراني كه مشغول كار هستند فشار غير قابل 
آوار سياستهاي «تار در باره كمبود پرستار مي گويد: مقدم، دبيركل خانه پرسمحمد شريفي  توضيح وارد كرده است.  

ريزد. در سيستم وزارت بهداشت كشور ما بحث پيشگيري اهميتي نابخردانه و واكسيناسيون ضعيف بر سر پرستاران مي 
تا بدين  اي در اين است كه مردم مريض شوند شود زيرا منافع عدهها صرف دارو و درمان بيماران مي ندارد و بيشتر هزينه 

(آفتاب يزد، » كم نيست و در تمام سطوح كمبود پرستار وجود دارد ICUوسيله كسب سود و درآمد كنند. پرستار فقط در 
مشكل اصلي ما كمبود نيروي انساني به ويژه «رئيس دانشگاه علوم پزشكي آبادان گفت:  )١٤٠٠شهريور ١١پنجشنبه 

 )١٤٠٠شهريور  ١٢(فارس، جمعه » كار نيست پرستار است و نيروي فعلي جوابگوي نياز و حجم
تا  ١٠٠آمده، ماهانه بين با شيوع كرونا و دلزدگي آنها از وضع پيش «دبيركل خانه پرستار درباره مهاجرت پرستاران گفت: 

پرستاران بيشتر نسبت به گذشته براي مزاياي كشور مقصد و مشكالت كشور مبدأ .شوند  پرستار از كشور خارج مي١٥٠
گيرند. اگر سالمت مردم براي مسئوالن مهم بود بايد از پرستاران حمايت بيشتري  شان تصميم به مهاجرت ميف ميل خال
 ١٤(جهان صنعت، يكشنبه » شد تا آنها كشور را ترك نكنند. البته متأسفانه در كشور ما جان آدميزاد فاقد ارزش استمي 

  ).١٤٠٠شهريور
در حال حاضر تعداد پرستار نسبت به «: گفت و خواند جدي بسيار معضلي را نيرو ودكمب معاون سازمان نظام پرستاري

به ازاي هر تخت است. اين عدد در شهرهاي محروم نظير زاهدان  ٠,٨تخت بيمارستاني در كشور در بدترين حالت و حدود 
سبب شد تا نسبت پرستار به  اهمال كاري مسئولين وزارت بهداشت.رسيده است كه يك فاجعه خواهد بود  ٠,٥و ... به 

بيمار را يك  ٢٥رسيد كه تخت روز به روز كمتر شود تا حدي كه از برخي استانها و شهرستانها گزارشاتي به دستمان مي 
بيمار بد حال توسط يك  ١٥كند و اين شرايط اصال خوب نيست. در همين تهران در برخي بخشها  پرستار مديريت مي

  )١٤٠٠شهريور ١٦(ايسنا، سه شنبه » د و اين فاجعه استشدنپرستار رسيدگي مي 
هاي پزشكي در سازمان هزار نيروي كاردان و كارشناس فوريت ٢٠در حال حاضر «خالدي سخنگوي اورژانس كشور گفت: 

نس وجود هزار نفر يك آمبوال ٥٠هزار نيرو نياز داريم. در ايران براي هر  ٣٠دهند اما حداقل به اورژانس، خدمات ارائه مي
  )١٤٠٠شهريور ٢٨(فارس، يكشنبه » هزار نفر يك آمبوالنس داشته باشيم. ١٢دارد، در حاليكه بايد براي هر 

  
  برآمد

همه گيري ويروس كرونا خسرانهاي زيادي بر مردم ايران وارد كرده كه مسئوليت آن با رژيم و در راس آن با ولي فقيه 
انباختگان از ويروس كرونا هرگز حكم خامنه اي كه وارد كردن واكسن معتبر را است. مردم ايران و به ويژه خانواده هاي ج

ممنوع كرد را فراموش نمي كنند. مردم ايران همچنين بارها با شيوه هاي مختلف اعالم كرده اند كه به حرفهاي حكومت 
امروز آنچه كه متاسفانه در بين «: اعتماد ندارند. به اين بي اعتمادي وزير بهداشت دولت رئيسي اعتراف مي كند و مي گويد

 )١٤٠٠شهريور ٣٠(ايسنا، سه شنبه  »ايم، اعتماد است. من به عنوان وزير مردم به حرفم اعتماد ندارند.مردم از دست داده 
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  کشتار کولبران، قتل عمد فرودستان توسط حکومت!

  زينت ميرهاشمي
 شهريور ١٨فراسوي خبر ... پنجشنبه 

نهاي محرومي كه از ثروت ايران زمين محروم و سرمايه شان شانه هاي پر دردشان براي ادامه زندگي كشتار كولبران، انسا
است. آنان همچنان به وسيله پاسداران يا به قتل مي رسند و يا زخمي و خانه نشين مي شوند. كشتار و حذف فيزيكي 

   .ساده ترين شيوه رژيم براي پاسخگويي به هر مشكل و مهار هر بحران است
كشتن و زخمي كردن كولبران و حتا حيوانات باربر آنها، جنايت سازمان يافته و نهادينه شده است. با وجود اعتراضها و 
انعكاس فقر و بيكاري و تن دادن اجباري مردم به كولبري، رژيم نه تنها هيچ اقدامي براي حل معضل بيكاري و فقر در 

به امري معمول تبديل كرده است. خبر كشتار و يا زخمي شدن كولبران در مناطق مرزي نكرده است بلكه كشتار آنها را 
  رديف اخبار روزانه است.

شهريور، پاسداران مناطق مرزي به گروهي از كولبران در در ارتفاعات مرزي مريوان، شليك كردند. در  ١٧روز چهارشنبه 
  در مريوان جانش را از دست داد.» جشني آباد« اثر شليك به كولبران، يكي از كولبران به نام گلزاري، اهل روستاي

شهريور هم كولبري ديگر به نام محمد خالد عبداهللا زاده پدر دو فرزند و اهل پيرانشهر، با شليك پاسداران  ١٤روز يكشنبه 
  مرزي جان خود را از دست داد.

امنيت خود و حفظ باندهاي مافياي در استانهاي سيستان و بلوچستان و كردستان، رژيم زندگي و جان مردم را قرباني 
ثروت و قدرت كرده است. كولبري و سوختبري محصول فقر و بيكاري و شغلي تحميل شده به مردم مناطق محروم مرزي 
و بخشي از دكترين اقتصاد مقاومتي ولي فقيه است كه به مردم ايران تحميل شده است. حكومت فاسد و باندهاي مافيايي 

  كردن راه براي پولبران، كولبران فرودست را به رگبار مي بندند. پاسداران براي هموار
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  موشك باران پيشمرگان كرد و قتل زير شكنجه
  زينت ميرهاشمي

 شهريور ٢٥ پنجشنبه...  خبر فراسوي 
ش پيرامون »رهبر«توصيه   در پست جديد و در خدمت به ولي فقيه رسالت خودش را به انجام رساند و  ٦٧رئيسي قاتل 

و ايجاد اميد را با موشك باران و توپ باران مناطق مرزي كردستان عراق براي قتل پيشمرگان و » ميم اعتماد مردمتر«
پناهندگان كرد، را 

   نشان داد.
موشك باران مخالفان 
كُرد براي مانور قدرت 

ولي «و جلب اعتماد 
، محكوم و »فقيه

مشكلي از چالشهاي 
رژيم را حل نخواهد 

از سوي ديگر  كرد.
عمل رژيم، نقض 
حقوق و قوانين بين 
المللي و تجاوز به 
خاك كشور همسايه 

  است.
دروغ، انكار و وارونه نشان دادن واقعيت از شگردهاي رژيم واليت فقيه است. وضعيت رژيم گونه اي است كه هر چه گويد را 

  كسي باور ندارد.
ايتي كه كرده است، با أنواع شگردها به توجيه آن مي رژيم از يك سو مي كُشَد و از سويي ديگر براي كم كردن هزينه جن

پردازد. نمونه آن در سالگرد به قتل رساندن نويد افكاري، به پخش كليپي پر از تناقض و اعترافهاي اجباري دست زده است. 
نده سياسي چرايي اين تبليغات چندش آور، به خاطر اعدام پر هزينه زنده ياد نويد است. رژيم نويد را يك مجرم و پرو

شركت در تظاهرات و اعدام او را قصاص نفس توجيه مي كند. اما شيوه هاي رژيم در اعترافهاي اجباري زير شديدترين 
  شكنجه ها كارايي براي باورمندكردن مردم ندارد.

طالعات ساله اهل پيرانشهر، زير شكنجه در اداره ا ٣١به قتل رساندن ياسر منگوري، كارگر جوشكار و زنداني سياسي 
  شهرستان اروميه، نه اولين جنايت رژيم است و نه آخرين آن.

انجام جنايت و پوشاندن آن با سناريو سازي حكومتي، شيوه متداول است. رژيم در برابر پخش گسترده خبر قتل اين كارگر 
» هه نگاو«وبسايت  جوشكار، مدعي شد كه وي در دو ماه قبل در درگيري مسلحانه با ماموران كشته شده است. در حالي

  اعالم كرد اين زنداني در زير شكنجه به شهادت رسيده است.
قتل اين زنداني در بازداشت و زير شكنجه، يك قتل عمد حكومتي و محكوم است. شگرد رژيم در تكذيب آن هم در رديف 

    دروغها و انكارهاي رايج حكومتي است كه يكي از مشخصات آن دروغگويي است. 
  

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

@radiopishgam 
https://telegram.me/radiopishgam 
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  يدان فدايی يادواره شه
  شهيد محمد (حمه) كسنزاني

  گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي
در روستاي كسنزان از  ١٣٣٨فدايي شهيد رفيق محمد (حمه) كسنزاني در سال 

توابع شهرستان سقز متولد شد. اين روستا در نقطه اي صعب العبور و فقير در 
فت و تا دوم نظري كردستان قرار دارد. رفيق محمد براي تحصيل به سقز مي ر

درس خواند و پس از آن براي گذران امور زندگي مجبور به ترك تحصيل و يافتن 
  شغل گرديد.

و ايجاد مقر سازمان در شهرستان سقز از جمله ١٣٥٧همزمان با انقالب بهمن 
  اولين فعاالني بود كه در ستاد مستقر شد.

ه فعاليتهايي بود كه با ايجاد كميته هاي دهقاني و بعد هسته هاي مقاومت از جمل
تالش شبانه روزي رفقايي همچون حمه امكانپذير گرديد. در حمالت پاسداران به 
كردستان كه از اولين روزهاي انقالب انجام شد هسته هاي مقاومت نقش مهم و 

  موثري داشتند. 
كه چهل روز طول كشيد و مقاومت  -١٣٥٩نوروز -در تعرض دوم به كردستان 

ك فرمانده يز را رقم زد، رفيق محمد توانست در مسئوليت حماسي مردم سق
نظامي، مورد اعتماد و حمايت مردم قرار گرفته و در عمل بدرخشد. وي پس از آن 

  هم در كميته نظامي بخش كردستان سازمان نقش مهمي داشت.
بانه، آنان به  -هنگام عبور پيشمرگان فدايي از جاده سقز ١٣٦٢شامگاه پانزده مهر 

پاسداران افتادند و رفيق محمد توانست همه پيشمرگان را به سالمت از  كمين
كمين عبور داده و در آخرين لحظه توسط يك تك تيرانداز سپاه پاسداران مورد 

  هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد.
  اد و نامش جاودان  ي

  
  
  

  توضيح:
احمد رضا شعاعي ماهنامه نبرد خلق، شرح كوتاهي پيرامون زندگي رفيق  ٤٤١در شماره 

  نائيني
منتشر شد. در مورد فعاليت اين رفيق اين نكته را بايد اضافه كرد كه وي پس از انشعاب 
اكثريت و اقليت به جناح چپ پيوست و پس از كنگره اول سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  يوست.و تصويب مصوبِه وحدت با جناج چپ، همراه با بخشي از اعضاي جناح چپ به سچخفا پ
  
  
  
  
  
  



 61

  ماه مهردر شهداي فدايي 
مهرنوش ، سيد نوزادي، حسين ي سالميلمحمدع، رفقاي فدايي: چنگيز قبادي

عبدالحسين علي دبيري فرد،  ،حسن حامدي مقدم، منوچهر بهايي پور، ابراهيمي
رحمت ، حسين عليزاده، غالمرضا صفري ،يودپرويز داو ، محمد رضا همتي،براتي

جهانشاه سميعي ي، بابائرضا محمود ، لقمان مدائن، نيحسن جاللي نائي، شريفي
، رحيم خدادادي، پروين فاطمي، سياب(ژاله)  ژيال، رضا فرشاد محمد، اصفهاني

جهانبخش ، زهرا بيدشهري، تورج حيدري بيگوند، اسماعيل بيدشهريفرشاد فرجاد، 
، زاهد سجادي، رامت قباديك، الري (سعيد) سيد احمد، مصطفي رسولي، آبياري

، صفري(حميد) عليرضا ، مسعود بريري، سيامك اسديان (اسكندر)، سيامك بهروزي
، محمد كس نزاني، علي حسن پور، ايراهيم شريفي، گيالكجائي فريبا شفيعي

، غالمرضا ساالري، سروش نيكخواه، عارف بلوكي، ماشااهللا وندادنژاد زيني غالمحسين
اسالمي جوزاني، احمد نادمي،  ي، احمدبهرام ديسعپورطرق، محمد سعيد خرامي، 

، فتح اهللا فربد، طاهره قاسمي، نژاد يرهبر ديمجبين،  حسن بشيري، محمد امين ترابي، محمود خدادادزاده، فاطمه رخ
مهدي  ،عبدالحميد شباني، پرويز عندليبيانناصر مرادي، محمد فيروزي، يداهللا ساالري، موسي پيشداد، مهوش جوكار، 

  لياسماعي، كهرازه ميسل، عباس مكاري، علي محمدنژاد، عبداهللا يزداني، خيراهللا حسن وندي، هوشنگ اژدر، خانزاده
ي، اسالم يمرتض، رمضان قرباني، سيد ربيع حسيني، قربان قريبي، عزت اهللا معلم، فاطمه روغنچي، مريم توسلي، انيعل

، احمد سليماني، غالمحسين مجيديد حيدريه، ، محمروح اهللا الماسي، لوكيهب (عارف)بهرام ، جعفر دلير، شهسوار شفيعي
احمد كياني، ، فرشيد فرجاد، كامران علوي، حسن جان لنگرودي، جانيد سامان احمد، حسن سبعت، عباس گودرزي
، بيژن مهنود، بهرام زماني، محمد جعفر دليلي (دلير)، محمد رضا فرشباف محمدي، محمدعلي ابرنديفرشيد راجي، 

تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و  ١٣٥٠از سال و ....  سروشيان (بيژن) فرهاد، مير صياديا، كامران حكيم علوي
  براي دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند.

  
  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
  سياليسمزنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سو
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  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
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