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سلها و پرتگاهها« کيست؟
مسئول اصلی »شکافهاُ ،گ َ
ﻣهدي ﺳﺎﻣع
در حالي كه كارگزاران نظام و به خصوص ايراهيم رئيسي ،خصوص منصوب ولي فقيه بر مسند رياست جمهوري ،مشغول
سفر درماني هستند ،همزمان رسانه هاي حكومتي برخي از حقايق تلخ جامعه ايران را پوشش مي دهند .گرچه آنچه رسانه
هاي حكومتي برمﻼ مي كنند از ديد جامعه به فﻼكت كشيده شده پنهان نيست ،اما انتشار آن اين فرصت را ايجاد مي كند
تا درد مشترك جامعه و همزمان وحدت حاكمان براي چپاول و سركوب به طور شفاف برجسته شود .وقتي يك عضو
مجلس ارتجاع در مخالفت با حداقل خواست معلمان مطرح مي كند كه »رتبه بندي ]معلمان[ سبب مطالبه مي شود كه
چندين ميليون نفر از عزيزان فرهنگي را در مقابل دولت قرار مي دهد« )نادران ،همشهري ،پنجشنبه  ٢٩مهر( ،فرهنگيان
كشور به خوبي پي مي برند كه گفتن »عزيزان فرهنگي« از جانب يك مجلس نشين براي آن به زبان آورده مي شود كه
اين »عزيزان« را پشت يك خواست حداقلي به شكلي قفل كنند كه دنبال مطالبه گري براي خواستهاي برحق خود نباشند.
اين را مردم به خوبي درك مي كنند و براي همين است كه درست در روزي كه نادران در مجلس ارتجاع هشدار مي دهد
كه به حداقل خواست معلمان پاسخ ندهيد ،كشاورزان رنجديده و شجاع اصفهان در جلسه اي با حضور ميرزايي ،عضو
مجلس از اصفهان فرياد مي زنند كه» :ميرزايي پيگير حق ما نشويد من تروريستم به هر كسي ميخواهي بگو اول شماها
رو بعد خودم را مي كُشم  ....لعنت بر آن مديران و رئيسها ،خدا لعنت تون كنه  ...من مجلس را به مرده شور باغ رضوان
اصفهان تشبيه مي كنم «...
مهدي نظيفي ،تحليلگر اقتصادي روز چهارشنبه  ٢٨مهر در روزنامه جهان اقتصاد ،مقاله اي با عنوان »شكافها تبديل به
گُسَلها و پرتگاهها مي شود« نوشته و در آن چشم انداز »ونزوئﻼيي شدن اقتصاد ايران« را مطرح كرده است .او در مورد
تركيب دولت رئيسي مي نويسد» :افرادي اكنون بر سر كار آمده اند كه عادت كرده اند گرهي كه با دست باز مي شود را با
دندان و با هزينه هاي بسيار باز كنند و از سوي ديگر به شرايط مردم و مصالح كشور بي اعتنا باشند .اكنون در شرايطي كه
به ركوردهاي جديدي از بكارگيري نظاميان در دولت رسيده ايم بسياري از كارشناسان نسبت به بازگشت انبوه نظاميان به
عرصه فعاليتهاي اقتصادي به ويژه سيستم بانكي ابراز نگراني مي كنند .اين در شرايطي است كه كشور با بحرانهاي پرشمار
اقتصادي دست و پنجه نرم ميكند و هر روز هم با چالش جديدي مواجه است ،در نتيجه ،پيچيده تر شدن انبوه چالشها،
فعاﻻن اقتصادي را دچار انفعال در تصميم گيريهاي اقتصادي ميكند«.
وي عمق فاجعه را پيش بيني كرده و مي نويسد» :درحالي كه تيم اقتصادي دولت رفقاي دوران دانشجويي خودشان در
دانشگاه امام صادق را يكي پس از ديگري در پستهاي حساس دولتي قرار مي دهند ،درحالي كه تعدادي از آنها در دولتهاي
سابق مجموعه آثار زيانباري را از اشتباهات فاحش به ويژه در عملكرد اقتصادي بجاي گذاشتند ،آن وقت عمق ماجرا بيشتر
آشكار مي شود «.آن چه نويسنده اين مقاله مطرح نكرده ،سياست نظام و به بيان دقيق تر سياست ولي فقيه نظام است .آن
چه او مي نويسد ،تصوير روشن از »دولت جوان حزب الهي« است كه طراح آن ولي فقيه و مجري اصلي آن سپاه پاسداران
است .با انتصاب رئيسي بر مسند رياست جمهوري ،ولي فقيه و سپاه پاسداران اطمينان دارند كه يك مُهره گوش به فرمان
را در اختيار دارند و با ياغيگري از نوع احمدي نژاد روبرو نمي شوند.
طي اين چند ماه رئيسي به تكرار حرفهاي خامنه اي پرداخته و آن را با سَفر درماني تكميل كرده است .او در دوشنبه ٢٦
مهر در تلويزيون حكومتي با طرح »اقتصاد مقاومتي« گفت» :ما كار اقتصاد مقاومتي را انشااﷲ دنبال خواهيم كرد و سفره و
بازار و نان مردم را هم گره نمي زنيم به اين مذاكرات«.
در رسانه هاي حكومتي از اين گونه موارد به وفور ديده مي شود .راهكار حكومت در برابر »شكافها ،گُسَلها و پرتگاهها« كه
زمينه ساز شورش ،خيزش و قيام است ،به طور اساسي بر سركوب استوار است .حكومت به موازات سركوب ،كﻼن تبليغات
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دروغ و انحرافي به منظور ايجاد ترس از »تغيير« را اجرايي مي كند .رژيم به سرعت تحوﻻت و عمق تضادها به خوبي آگاه
است و مي داند كه با مردم بايد مقابله كند .براي همين هر روز طرح جديدي را براي جلوگيري از كُنِش گسترده مردم
سامان مي دهد كه آخرين آن راه اندازي طرح »قرارگاه اجتماعي« يا »كفالت اجتماعي« به وسيله قرارگاه خاتماﻻنبياي
سپاه پاسداران و با كمك مساجد و ائمه جمعه است .امين توكلي زاده ،معاون اجتماعي شهرداري تهران ،در گفت و گويي
كه روزنامه »پيام ما« روز چهارشنبه ٢٨ ،مهر ،منتشر كرد با اشاره به وجود پنﺞ »نقطه بحراني« در پايتخت گفت» :در اين
دوره قرار است در كنار رسيدگي به كالبد شهر به جان و روح شهر هم رسيدگي بيشتري شود «.او اين طرح را شامل سه
ضلﻊ »دستگاههاي دولتي«» ،نهادهاي انقﻼبي« و »نيروهاي جهادي« عنوان كرد .به نظر مي رسد كه اين طرح بهانه اي
براي ورود مستقيم بسيﺞ در كنار نيروي انتظامي و به نوعي مانور حكومت نظامي در شرايط قيام باشد .زيرا خود اين طرح
به شكلي كه مطرح شده از همان ابتدا با چالش جدي روبرو شد.
در عرصه تبليغات ،سياست نظام تمركز بر »حقانيت« هميشگي ولي فقيه و ترساندن مردم از »تغيير« با عنوانهاي؛ ايجاد نا
امني ،سوريه اي شدن ،تجزيه كشور ،گسترش خشونت و  ...است .گفتمان سازيهاي نهادهاي امنيتي رژيم با كمك مستقيم
و غير مستقيم اصﻼح طلبان حكومتي و نفوذيهاي آنها در ميان مخالفان اجرايي مي شود .بخش اول اين تدبير ،يعني
»برحق بودن« هميشگي ولي فقيه نقش محوري دارد .حاميان سينه چاك ولي فقيه و ذوب شدگان در وﻻيت كه اكنون
شاكِلِه دولت را تشكيل مي دهند ،ولي فقيه را به عَرش مي برند و البته سود خود را مي برند.
آخوند احمد خاتمي عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه كشور ،با بيان اين كه همراهي با وﻻيت ستون فقرات سياست ما
است گفت» :يكي از تفاوتهاي اساسي و بسيار مهم نيروهاي مسلح جمهوري اسﻼمي با ساير كشورها ،وجود فرمانده معظم
كل قوا در نيروهاي مسلح جمهوري اسﻼمي ايران است كه فردي مجتهد ،فقيه ،عارف و عاشق اهل بيت )ع( است و اين در
هيچ جاي جهان ديده نمي شود) «.ايرنا ،پنجشنبه  ٨مهر(
آخوند علم الهدي در نماز جمعه روز  ٩مهر گفت» :در حقيقت اگر ما درست توجه كنيم در اين دو سه جمله كوتاه مقام
معظم رهبري فرماني را صادر كردند و دستور يك حركت جهادي به همه دادند به تعبير ديگر يك فرمان جهاد بود و يك
حكم جهادي بود كه مقام معظم رهبري در اين چند جمله صادر فرمودند  ...جهاد براي همه رسانه هاي مطبوعاتي و رسانه
هاي فضاي مجازي فرمان جهاد به همه اينها بود فرمان جهاد به همه آمران به معروف و ناهيان از منكر اونهم جهاد تبيين
 ....برادران خواهران فرمان رهبري است فرمان جهاد است دقيقاً شما در مقابل اين مسائل بايستيد مقابله كنيد برخورد
كنيد تبيين كنيد و روشن كنيد روشنگري بر حسب برداشت خودتان بر حسب تحليل خودتان) «.تلويزيون آستان قدس
رضوي(
چند سال پيش تعدادي از طرفداران گمنام مقام معظم يك »استفتاء« از خامنه اي بدين شرح پرسش كردند» :خواهشمند
است در خصوص التزام به وﻻيت فقيه توضيح دهيد .به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نمائيم تا بدانيم كه به جانشين برحق
آقا امام زمان اعتقاد و التزام كامل داريم «.پاسخ خامنه اي چنين است» :وﻻيت فقيه به معناي حاكميت مجتهد جامﻊ
الشرايط در عصر غيبت است و شعبه اي است از وﻻيت ائمه اطهار كه همان وﻻيت رسول اﷲ مي باشد و همين كه از
دستورات حكومتي ولي امر مسلمين اطاعت كنيد ،نشانگر التزام كامل به آن است«.
به گُمانم اين كه چه كساني »مجتهد جامﻊ الشرايط« بودن خامنه اي را تاييد كرده اند ،مساله اصلي نيست .مساله اصلي
اين است كه او در راس حكومت و صاحب اختيار مطلق است .بنابراين نظام حاكم در كليت آن كه جمهوري اسﻼمي ناميده
مي شود و استبداد مذهبي وﻻيت فقيه و در راس آن ولي فقيه مسئول اصلي شكافها ،گُسَلها و پرتگاههايي است كه جامعه
ايران را به تباهي و مردم را به فﻼكت كشانده است.

*https://www.youtube.com/watch?v=TeGvtbjy01o
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ادامﻪ فقر و فﻼكت با وجود رژيم حاكم بر ايران

زينت ميرهاشمي

يك پيﺮوزي
كارگران نيشكر هفت تپه با اتحاد و همبستگي موفق شدند كه دو فعال كارگري اين شركت را سركار برگردانند .كانال
تلگرام سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه در روز شنبه  ٢٤مهر اعﻼم كرد كه» :با حكم صادر شده توسط اداره كار شوش
آقايان ايمان اخضري و محمد خنيفر« به كار بازگشتند .در اين حكم اخراج كارگران بدون دليل اعﻼم شده است .بر اساس
اين گزارش »كارگران هفت تپه مي دانستند كه اخراج همكاران كارگر بدون هيچ دليلي بوده است ،پس بايد از اين به بعد
نگذاريم كه كاركران بنا بر خواست مديران و يا صاحبان شركت ،اخراج كارگران صورت گيرد .بايد بتوانيم با همكاري و
همبستگي از اخراج سازي تحت هر بهانه اي جلوگيري كنيم«.
اين پيروزي كارگران هفت تپه موجب خوشحالي همه حق طلبان و مدافعان آزادي و عدالت شده است .سنديكاي كارگران
نيشكر هفت تپه ضمن تبريك براي بازگشت به كار اين دو كارگر ،خواهان بازگشت به كار اسماعيل بخشي و ساﻻر بيژني
شده است.
ﻓﻼكﺖ و ﻓقﺮ ﻣطلق
بيداد فقر و فﻼكت زندگي اكثريت جامعه را به تباهي كشانده
است .بر طبق اخباري كه در ماه گذشته در رسانه هاي
حكومتي منتشر شد ،بيش از  ٣٠درصد مردم ايران در فقر
مطلق هستند .هرچند اين ارزيابي با واقعيت فاصله دارد ،اما
تصور وجود  ٣٠درصد از جامعه در فقر مطلق ،تكاندهنده و
تاسف آور است .اين در حالي است كه پايوران نظام و وابستگان
به آنان به غارت مردم ادامه داده و مردم را به تباهي مي
كشانند.
حسين راغفر ،استاد اقتصاد دانشگاه در گفت و گو با ايلنا ) شنبه  ٣مهر  (١٤٠٠گفت :بايد توجه داشته باشيم كه در حال
حاضر منابﻊ متعددي از جمله يارانه هاي گسترده اي به بنگاههاي خصولتي پرداخت مي شود به طوري كه تنها سود
خالﺺ  ٢٠بنگاه بزرگ رانتي سال  ١٣٩٩بالﻎ بر  ٢٥٠هزار ميليارد تومان بوده كه معادل با كسري بودجه دولت است .وي
ادامه داد :دولت بايد از اين بنگاهها ماليات متناسب با سود و درآمد دريافت كند و يارانه هاي پرداخت شده به آنها را به
شكل مشاركت در سود دريافت كند .وي تاكيد كرد :تا زماني كه عزم سياسي وجود نداشته باشد دولت همچنان با افزايش
قيمت ارز و حاملهاي انرژي مانند بنزين براي جبران كسري بودجه دست در جيب مردم مي كند.
راغفر افزود :امروز معادن بزرگ كشور در اختيار نورچشميهايي است كه ماليات هم نمي دهند و هيچ يك از اين شركتها و
افراد توليدي نيستند بلكه منابﻊ طبيعي كشور را استحصال مي كنند كه متعلق به همه مردم است .اما سعي مي كنند كه
اين موارد به چشم مردم و جامعه نيايد و اين پنهانكاري را ادامه مي دهند چراكه از اين طريق مي توانند منابﻊ بسيار
بزرگي به جيب بزنند.
غارت و چپاولي كه اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي كند ،بيش از همه زندگي زنان و كودكان را به نابودي كشانده است.
روزنامه نود اقتصادي در شماره روز سه شنبه  ٢٧مهر نوشت؛ نيمي از سرپرستان خانواده در فقيرترين دهك ،زن هستند.
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بﺎزﻫﻢ كﺎﻫش دﺳتﻤزد
راهكار ظالمانه و غير انساني كه رئيسي بار ديگر بر آن تاكيد كرد پلكاني كردن افزايش حقوق است .در شرايطي كه افزايش
حقوق هيچگاه همخواني با نرخ تورم و سبد معيشت نيروهاي كار ندارد ،روش پلكاني بهانه اي براي پايين نگاه داشتن
دستمزد است .پلكاني يعني اين كه پايه حقوق يكسان افزايش پيدا نخواهد كرد .شكلي كه رئيس سازمان برنامه و بودجه
رژيم ،در تاريخ شنبه  ٢٤مهر به آن اشاره كرده و از افزايش حقوق كاركنان به طور متوسط  ١٠درصد در بخشنامه بودجه
سال  ١٤٠٠حرف زد و اينكه حقوقها به طور پلكاني بين  ١٠تا  ٣٠درصد افزايش خواهد داشت .برعكس بهانه هاي رژيم،
افزايش تورم در اثر افزايش دستمزدها نيست و اين مورد كمترين هزينه را در توليد دارد .بنابراين ابتدا بايد مزد عادﻻنه
پرداخت شود .موردي كه همواره از مطالبات جدي نيروهاي كار است.
طنز تلخ در وعده هاي رئيسي ،برگرداندن »پول به جيب و سفره مردم« به نام اقتصاد مقاومتي است .او قرار است رانتهايي
كه با ارز  ٤٢٠٠توماني به جيب دﻻﻻني كه زير عبا و قباي حكومتيها حسابي خوردند و همچنان مي خورند را به سفره
مردم بازگرداند.
سونامي فقر ،سفره هاي خالي مردم ،تفاوت فاحش دستمزد و هزينه معيشت و آسيبهاي ناشي از آن وضعيتي است كه به
نام اقتصاد مقاومتي از طرف رژيم به مردم تحميل شده است.
در حالي كه افزايش عادﻻنه حقوق از خواسته هاي مردم تعرض در خيابان و كارخانه است ،رژيم به نام اقتصادي مقاومتي
مطالبات بر حق نيروهاي كار را پايمال مي كند .ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم ،خبر از قرباني كردن حقوق
كاركنان دولت به بهانه كسري بودجه و كاهش هزينه هاي دولت داد .در گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا شنبه  ٢٤مهر
به نقل از وي آمده است» :در بخشنامه بودجه سال  ١٤٠١دستگاههاي دولتي مكلف شدند ميزان افزايش حقوق كاركنان را
به طور متوسط  ١٠درصد در نظر بگيرند«.
عدم تناسب افزايش مزد با افزايش تورم ،راه فقيرتر كردن نيروهاي كار را هموار كرده است .خط فقر به طور تقريبي از ١١
ميليونئ تومان در ماه مي گذرد و حقوق حداقل كارگران براي سال  ،١٤٠٠با افزايش  ٣٩درصدي ٢ ،ميليون و  ٦٥٥هزار
تومان معادل يك چهارم خط فقر است .سياستهاي رژيم براي جبران كسري بودجه با تورم باﻻي  ٥٠درصد و ناهمخواني
دستمزد با آن ،محروم كردن بيشتر مردم از دارو و غذا و امكانات اوليه زندگي خواهد بود.
حميد حسيني عضو هيات اتاق بازرگاني با توجه به گزارش
صندوق بين المللي پول در سال  ٩٨گفت ٤,٣» :درصد يعني
حدود  ٤درصد مردم در ايران زندگي فوق العاده دارند ....و
٤٥درصد از مردم حقوق كارگري و حداقلي دارند و  ١٦,٧درصد
جمعيت ايران نيز زير خط فقر زندگي مي كنند) «.خبر آنﻼين
 ٢٦شهريور (١٤٠٠
در هنگامه اي كه فرياد اعتراضي نيروهاي كار ،از كارگران شركت
هفت تپه ،كارگران معدنهاي خصوصي زرند ،كارگران اخراجي
شهرداري اهواز و  ...تا فرهنگيان و بازنشستگان در سراسر ايران
پيچيده است ،عده اي مفتخور و شكم سير چپاولگر در مجلس
ارتجاع به هزينه كردن ميلياردها تومان براي راه اندازي اينترنت
به اصطﻼح ملي و قطﻊ راههاي ارتباطي مردم ايران با شبكه هاي
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جهاني و كشيدن ديوارهاي جهل و تاريكي براي صيانت از رژيم مشغول هستند .رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ارتجاع
در رابطه با جديت مجلس نشينان براي تصويب طرح فوق گفته است » ٧٠٠٠ساعت زمان صرف شده« است .اين نماينده
ارتجاع ناراحت از »فقر مالي« »طلبه« هاي حوزه علميه قم است .اينترنت ملي يعني ايجاد رانت و خرج كردن از بودجه
مردم براي فربه كردن جوجه مفتخوارهاي اين حوزه براي امنيت نظام ارتجاعي وﻻيت فقيه در ارتش سايبري است.
رژيم در برابر حركتهاي اعتراضي و شعارهاي عدالتخواهانه و آزاديخواهانه نيروهاي كار ،سركوب و ناشنوايي را پيشه كرده
است .تداوم جنبشهاي اعتراضي و خواست آزادي زندانيان سياسي و فعاﻻن كارگري و معلمان ،باوجود سركوبگري رژيم،
چالش اصلي رژيم است .مردم شجاع بوشهر به درستي هنگام ورود رئيسي به اين شهر در  ١٥مهر يك تودهني به او زده و
شعار دادند» :عدالت دروغه« .آنها ناكامي سياست يكدست سازي قدرت را به رئيسي و خامنه اي گوشزد كردند.
جﻼد  ٦٧با ترسيم تصوير تاريكي از وضعيت موجود و انداختن تقصير به گردن باند روحاني ،مي خواهد مدال قهرماني اش
در حل تورم و بحران اقتصادي و كسري بودجه و ...را بر گردن خودش آويزان كند .رئيسي قبل از برداشتن وزنه بحران
كﻼن اقتصادي ،قهرماني خودش را هورا كشيده و »آينده بسيار روشن« و »گشايشهاي بيشتر« را تكرار مي كند.
ﺳفﺮ درﻣﺎني جﻼد ٦٧
همزمان با اعتصابها و حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار ،سفرهاي نمايشي قاتل  ٦٧و شارﻻتان بازيهاي در گفتار درماني او با
فرمانها و بايدها و نبايدها ادامه دارد .سفرهاي استاني رئيسي براي حل مشكﻼت ،وارد دور مسخره اي شده است .بايدهايي
كه بر اساس داده هاي آماري و رندگي و معيشت مردم ،نه تنها هيچكدام واقعيت پيدا نكرده بلكه فﻼكت موجود را بيشتر
دامن زده است.
او با بيشرمي تمام از پرداخت حقوق كارگران حرف زده در حالي كه عدم پرداخت مزد و طلبكاري كارگران همواره يكي از
مشكﻼت مزمن كارگران و نيروهاي كار است .مشكلي كه تا كنون به خودكشي كارگران كشيده شده است .يكي از وعده
هاي او دادن ضرب اﻻجل  ٢٠روزه به شركتهاي پيمانكاري معدن طبس براي پرداخت حقوق كارگران اين معدن بود.
ضرب اﻻجلي كه در همان محدوده گردشگري رئيسي در  ١٩شهريور بر جاي ماند.
يك نمونه ديگر از ضرب اﻻجلهاي او به اصطﻼح راه اندازي واحدهاي توليدي است .اكثر واحدهاي توليدي تعطيل شده در
خصولتي شدن و بخشيدن به آقازاده ها ،خودمانيها و ...صورت گرفته است .كساني در راس اين واحدها هستند كه با رانت
ارزانترين شكل واحد توليدي را خريده و به نام كارگران از بانكها وام گرفته بعد هم وام را باﻻ كشيده و از كشور رفته اند.
رئيسي در روز چهارشنبه  ١٤مهر به وزراي اقتصاد و صمت و رئيس كل بانك مركزي »دستور« داد كه  ١٠٤٣واحد
توليدي غير فعال به چرخه توليد باز گردند .بنا بر گزارش معاون اقتصادي وزير كشور رژيم» ،از مجموع  ١٧٩٣واحد
توليدي تحت تملك  ١٦بانك عامل تا خرداد ماه سال جاري ،مطابق گزارشهاي موجود ،تعداد  ٧٥٠واحد و معادل ٤٢
درصد از واحدهاي مذكور فعال و  ١٠٤٣واحد ديگر نيز كه معادل  ٥٨درصد است ،غير فعال« است .در اين گزارش
مشخﺺ نشده است كه علت غير فعال بودن  ٥٨درصد واحدهاي توليدي چه بوده و حاﻻ قرار است چگونه فعال شوند؟
قاتل  ٦٧در اين روز دستور داده كه ظرف  ٢٠روز گروه كار »جهاد سازندگي« احيا شود .احياي نهاد وابسته به سپاه و
بسيﺞ ،يعني ايجاد رانت و پركردن جيب عده اي به بهانه »محروميت زدايي« است.
بر اين منظر ،هدف وعده هاي بي پايه رئيسي با توجه به تركيب كابينه نظامي امنيتي او با سابقه در فساد و غارت ،توليد
رانت بيشتر و همواركردن راههاي پرخوري حكومتي است تا حل معيشت مردم و بحران اقتصادي.
رئيسي در دومين گفتگوي تلويزيوني خود در روز دوشنبه  ٢٦مهر ،باز هم يك سري حرفها و بايدها را تكرار كرد .او با يك
تصوير ساختگي تاثير بخش از سفردرمانيهاي خود ،دادن اميد و آينده اي روشن را وعده داد.
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او در تكرار دو اولويت خود ،يكي را )بحران مرگ و مير كرونا و واكسيناسيون عمومي( به راحتي حل شده اعﻼم كرد .با
نگاهي به داده هاي آماري و نظرات مختلف پزشكان و كارشناسان معلوم مي شود كه هيچ راهكار موثري در اين زمينه
وجود ندارد و كرونا همچنان جان مردم را مي گيرد و عده اي به »بركت« بذل و بخشش حكومت و به اسم ساخت واكسن
داخلي »بركت« فربه تر شده و اين در حالي است كه ايران وارد موج ششم همه گيري ويروس كرونا شده است.
در مورد اولويت دوم او )معيشت مردم( ،از حرفهاي دروغ او كه بگذريم ،مدعي شد كه بودجه سال  ١٤٠١را بدون كسري
و با ارقام واقعي خواهد بست .اما چطور؟ جبران كسري بودجه از جانب رژيم چند راه مشخﺺ و شناخته شده دارد كه
تاكنون به آن عمل شده است .استقراض از بانك مركزي ،برداشت از صندوق توسعه ،خصولتي كردن اموال دولتي ،پايين
نگاه داشتن دستمزد و محروم كردن مردم از استانداردهاي زندگي عادﻻنه كه خروجي همه اين راهكارها دست كردن در
جيب مردم است .يكي از شيوه هاي رايﺞ رژِيم ،چاپ پول بدون پشتوانه كه به باﻻرفتن نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ
تورم و پايين آمدن ارزش ريال منجر خواهد شد.
به گزارش رسانه هاي حكومتي ،ميزان نقدينگي ،مطابق تازهترين آمارهاي بانك مركزي در مرداد ماه  ١٤٠٠به سه هزار و
 ٩٢١تريليون تومان رسيده كه نسبت به مرداد پارسال بيش از  ٣٩درصد رشد داشته است .با وجود آنكه نقدينگي
مهمترين عامل تورم است ،دولت براي جبران كسري بودجه از بانك مركزي به عنوان »ماشين چاپ پول« استفاده كرده به
طوري كه حجم نقدينگي طي  ٨سال دولت حسن روحاني  ١٢برابر شده است.
بر اساس ارزيابي صندوق بينالمللي پول ،ايران در سال  ٩٩پس از ونزوئﻼ ،زيمبابوه ،سودان ،سورينام و لبنان بيشترين نرخ
تورم در جهان را داشته و امسال هم پيش بيني مي شود وضعيت كشور بدتر خواهد شد.
روزنامه اطﻼعات در روز شنبه  ١٧مهر نوشت» :وزير اقتصاد گفته است كه  ٥٠هزار ميليارد تومان كسري بودجه در  ٤ماهه
نخست سال از محل استقراض از بانك مركزي تﺄمين شده و اثر تورمي اش را در پاييز نشان مي دهد .او معتقد است كه
براي كنترل تورم بايد درآمد حاصل از فروش نفت را باﻻ ببريم ،به داراييهاي بلوكه شده كشور نزد ديگر كشورها دسترسي
يابيم و از استقراض بيشتر از بانك مركزي بپرهيزيم«.
اين رسانه حكومتي در ادامه مي نويسد» :مسئوﻻن دولت جديد كه بر طبق روال همه دولتها ،در دوران ماه عسل مشغول
گفتن سخنهاي زيبا و وعدههاي دلپذير هستند ،نبايد فراموش كنند كه خط فقر به  ١٠ميليون تومان رسيده ،يك سوم
جمعيت كشور زير خط فقر است ،مردم ساﻻنه يك سوم قدرت خريدشان را از دست مي دهند و جز اقليتي مرفه و جمعي
رانتخوار ،بقيه مردم در تنگناي معيشتي و فشار فرساينده زندگي دست و پا مي زنند«.
بﺮآﻣد
براي مردمي كه عزم كرده اند از تاريكي فقر و فﻼكت به اسم اقتصاد مقاومتي خود را رها سازند بدون ترديد روشن است.
اين تﻼشها را در كف خيابان در حركتهاي اعتراضي و ...هر روزه مي توان ديد .كُنشهايي براي تغيير و برون رفت از تاريكي
فقر و فﻼكت ،چشم اندازهاي تاريك براي رژيم را نويد مي دهد.

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

كﻨيﻢ.
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تازه ترين ويژگي مُشترك خامﻨﻪ اي و رييس جمهوري برزيل

ﻣﻨصور اﻣﺎن

ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...پﻨجشﻨبﻪ  ٣٠ﻣهﺮ
ششُمين موج مرگبار كُرونا در ايران به حركت
درآمده است .ارشد ترين مقام رسيدگي به
سﻼمت جامعه ،وزير بهداشت مُﻼها ،آنچنان با
خونسردي اين خبر را اعﻼم كرده كه گويي يك
هواشناس وزش باد موسمي را به اطﻼع مي
رساند .اين در حالي است كه كارشناسان و
مُتخصصان همه گير شناسي با نگراني نسبت به
تركيب ويروس كُرونا و فصل سرما هُشدار مي
دهند و در رسيدن يك موج تازه در پاييز و
زمستان را به مراتب كُشنده تر و با قُدرت شيوع
بيشتر طبقه بندي مي كنند.
آقاي عين اللهي با همان بي اعتنايي كه به راه افتادن موج ششم كُرونا را اعﻼم مي كند ،به مردُم دلداري داده كه فقط
ايران درگير نيست و كُل "جهان" با اين مُصيبت روبرو است .او با اين دُروغ ناشيانه نه تنها كوشيده بر خودداري و كوتاهي
جنايتكارانه حاكميت از حفاظت ،پيشگيري و درمان شهروندان ماله بكشد ،بلكه با عادي سازي و جهاني سازي موج تازه،
براي جا انداختن يك فاجعه دردناك تر از پيش زمينه سازي كند.
در "دُنيا" فقط اندك كشورهايي هستند كه زير موجهاي پياپي و بي وقفه كُرونا غرق شده اند .همگي اين كشورها ،به جز
وقوع كُشتار همگاني ،با ايران يك ويژگي مُشترك ديگر هم دارند و آن حُكمراني يك رژيم مُستبد ،فاشيستي و فاسد بر آنها
است .براي مثال آقاي بولسونارو ،رييس جمهوري برزيل را مي توان با خاطر آسوده برادر عقيدتي – سياسي آقاي خامنه اي
دانست .او نيز همچون ولي فقيه ج.ا ابتدا ويروس كُرونا را انكار كرد ،سپس از اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حفاظتي عليه آن
سر باز زد ،بعدتر مُدعي خطرناك بودن واكسن شد و مانﻊ واردات آن گرديد و زماني ديرتر كه اياﻻت خود به گونه مُستقل
دست به تهيه واكسن زدند ،آن را بيهوده ناميد و از هيچ كارشكني و ترفندي براي اخﻼل در روند واكسيناسيون فرو
نگذاشت .آقاي بولسونارو دُرُست مانند آقاي خامنه اي اين رويكرد مُخرب را در همان هنگامي پيش مي برد كه دسته دسته
مردُم اين كشور به مرگي فجيﻊ جان مي سپردند و همچنان جان مي دهند.
به تازگي ولي فقيه ج.ا يك ويژگي مُشترك ديگر نيز با رييس جمهوري برزيل پيدا كرده است؛ او هم مانند آقاي بولسونارو
در زُمره تنها رهبران كشورهايي قرار گرفته كه به دليل "نيرنگ كاري" و "كوتاهي در مهار كُرونا" با اتهام "جنايت عليه
بشريت" و درخواست مُحاكمه روبرو است .آقاي خامنه اي به خيال خود با دستگيري شش شهروند شُجاعي كه در حال
تنظيم شكايت عليه وي و رژيم اش بودند ،صورت مساله را پاك كرده است .امروز اما مُطالبه پاسُخگويي حاكميت در برابر
اين فاجعه ي مُتصل و فرياد دادخواهي را در هر گوشه كشور مي توان شنيد.
در غياب اُرگانها و نهادهاي رسمي در ج.ا كه بتوانند اين خواسته را در دستور كار خود قرار دهند ،وظيفه جامعه مدني چه
در داخل و چه در خارج از كشور است كه پرونده رهبر ج.ا و دستگاه تحت امر او را به جريان بيندازد و هم در برابر وُجدان
و داوري همگاني و هم روي ميز قضاوت نهادهاي بين المللي به داوري و دادخواهي بگذارد.
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سوتيهاي قدرت اول مﻨطقﻪ

مرجان

خب ما اشتباه مي كرديم!!
تعجب نداره ،مگه قراره هر كي وكيل و وزير و ...قس عليهذا بشه بايد دو كﻼم درس خونده باشه؟ تحصيلكرده باشه؟ تو
رشته خودش اگه از همه سر تر نباشه ﻻاقل كم نياره؟
كي گفته بايد چهار تا زبان خارجي بلد باشه ،رفتارش با وقار باشه ،بدونه كجا چي بگه،
اقتدار داشته باشه ،به دانش روز مسلط باشه ،سالها سابقه مديريت و كار اجرايي موفق داشته باشه ،در مديريت كﻼن كشور
حرفي واسه گفتن داشته باشه  ....بله خب اشتباه كرديم!
نمونه اش اين وزير شيرين زبان خوش بيان كه قباي وزارت خارجه به دوشش انداختن
رفته با اِهن و تُلپ وزير خارجه كره جنوبي رو تهديد كرده كه :اگه  ٧ميليارد دﻻر ما رو به ما برنگردونين ،ديگه فيلم هاتون
رو از سيماي ميلي مون پخش نمي كنيم!!
خيلي ها اول فكر كردن اين معاندين!! واسه آقاي وزير جُك درست كردند كه هيمنه وزارت فخيمه خارجه را با خاك يك
سان كنند .البته با توجه به اينكه ما مردم ايران با اكثريت مردم جهان ارتباطي نداريم و مثﻼ پاسپورت مون در رده
بوركينافاسو ارزش داره كﻼ نيازي به وزارت امور خارجه نداريم .اما مردم هوشمند ما از اين دسته گل بر آب داده جناب
وزير ساده نگذشته و با زبان طنز خدمت آقاي امير عبداللهيان رسيدند .بخوانيم:
يكي جلوي امير عبداللهي رو بگيره ،داره كره جنوبي رو نابود مي كنه لعنتي!!فكر كن به طرف كره اي گفته پولمون رو نميدين پس سريال هاتونم پخش نمي كنيم ...اونم گفته به جهنم برين همونبدبختياتون رو پخش كنين! /جداً قباي وزارت به تن امير عبداللهيان خيلي گشاده!! تا حاﻻ ديپلماسي كرده؟ ﻻبد طرف
بهش گفته :خب به درك
تو رو خدا به اين وزير خارجه بگيد از اين تهديد ها با تركيه نكنه  ....سريالهاي تركي قطﻊ بشه به فنا مي ريم!!من تصميم گرفتم ديگه به خاطر وطنم جومونگ نبينم!! شما براي وطنتون چكار كردين!!آقاي امير عبداللهيان ،به وزير خارجه ژاپن هم هشدار بدهيد كه اگر پولمان را ندهند ،اوشين را به طور كامل و بدونسانسور پخش مي كنيم تا آبروي شان برود!!
مرد حسابي يه حرف سنجيده بزن يه طرح محترمانه آبرومندانه بريز كه طرف شرمنده بشه جامعه جهاني هم خوششبياد طرف شما رو بگيره ،مثﻼ تو بازي ايران و كره  ٢٠نفر افراد تيم كره را يه هويي دستگير و گروگان بگيرين تا پوﻻمون
رو بدن  ...از پَسَش بر مياين و هيجان داره
يادش بخير اول انقﻼب چه حالي داد سفارت آمريكا رو گرفتيد  ....جواني يادت بخير!!!
واﻻ ما نمي دونستيم جومونگ  ٧ميليارد دﻻر ارزش داره ،خودشم نميدونسته!!تا سوتي ديگر از قدرت اول منطقه ،بدرود

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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رويدادهاي هﻨري )مهر (١٤٠٠
"عبدالﺮزاق قﺮنح" ﻓﺎﺗح جﺎيزه ادبي نوبل

گردآوري و تنظيم :فتح اﷲ كياپيها

ادبيﺎت

او يك پناهجوي زنگباري است كه در پس انقﻼبي خونين و در سن هجده
سالگي از خانه و كاشانه اش بدور افتاده .قرنﺞ مي گويد" :آنچه كه مرا به
نوشتن وامي داشت ،ايده از دست دادن جايگاهم در دنيا بود .من از زنگبار به
بريتانيا آمدم؛ از جزيره اي كوچك كه در سال  ١٩٦٤با يك شورش خشونت
آميز مواجه شده بود .هزاران نفر قصابي شدند ،بسياري از روستاييان از خانه و
كاشانه خود رانده شدند و صدها نفر را هم بازداشت و در زندانها محبوس
كردند .سپس در ويرانه هايي كه از شورش به جاي ماند ،حكومت وحشت با
ميل به انتقامجويي برقرار شد .در هجده سالگي ،يك سال بعد از اتمام تحصيﻼت دبيرستاني ،فرار كردم .بسياري ديگر از
هموطنانم هم فرار كرده بودند و برخي از آنها بازداشت و مفقود شدند .بسياري هم خود را به ساحل امني رساندند".
او در ادامه مي گويد" :من هرگز خود را پناهجو يا پناهنده نمي ناميدم .من از كشورم خجالت مي كشيدم ،از وحشيگريها و
وحشتي كه در آنجا حاكم بود".
قرنح كه  ٧٢سال دارد ،بعد از "توني موريسون" ) (١٩٩٣اولين نويسنده سياه پوست است كه موفق به دريافت جايزه نوبل
ادبي مي شود .تبعيد و هويت از مهم ترين مضامين آثار او به شمار مي آيد .در رمانهاي "خاطره عزيمت" و "سكوت
تحسين برانگيز"" ،كنار دريا" تجربه پناهجويي نمود بيشتري دارد.
گشﺎيش ﻣجدد نﻤﺎيشﮕﺎه كتﺎب ﻓﺮانكفورت
هفتاد و دومين دوره نمايشگاه كتاب فرانكفورت به شكل تلفيقي )حضوري و
مجازي( با حضور ناشران و نويسندگاني از سراسر جهان با شعار "وصل دوباره" آغاز
به كار كرد.
سال گذشته نمايشگاه كتاب فرانكفورت به سبب همه گيري ويروس كرونا به شكل
مجازي برگزار شد .در سال جاري هنوز اوضاع به حالت عادي برنگشته ،تعداد
ناشران حاضر كمتر از دوران قبل از كروناست و تعداد بازديدكنندگان هم محدود
شده است.
امسال حدود سيصد نويسنده از سراسر جهان در اين نمايشگاه شركت كرده اند كه در ميان آنها اسامي فريبا وفي و امير
حسن چهل تن )از ايران( به چشم مي خورد.
"يورگن بوس" ،رييس نمايشگاه در مراسم افتتاحيه با اشاره به بحران همه گيري ويروس كرونا در سخناني گفت" :صنعت
كتاب در حال گذار از يكي از سخت ترين مشكﻼت و چالشهاي طول تاريخ بشريت بوده است .سعي كرديم دوباره نمايشگاه
به حالت عادي بازگردد ،ولي فعﻼً به صورت محدود تنها روزانه  ٢٥هزار نفر از نمايشگاه بازديد خواهند كرد .حدود ٣٠٠
نويسنده از سراسر جهان به آلمان سفر كرده اند و بيش از  ١٤٠٠برنامه در طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد".

11

نمايشگاه كتاب فرانكفورت بيشتر جنبه تجاري دارد و براي اقتصاد نشر جهاني مهم است .در دوران همه گيري كرونا فروش
كتاب در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي به طور محسوسي افزايش يافت و ناشران با رونق اقتصادي مواجه شدند.
جﺎيزه كتﺎب آلﻤﺎن نصيب "زن آبي" ﺷد
"آنتيه راويك اشتروبل" با اين رمان برنده جايزه  ٢٥هزار يورويي
كتاب آلمان شد .هيات داوران اثر او را اين چنين توصيف كرد:
"رماني كه با نيروي هستي و دقتي شاعرانه با جهان برخورد مي
كند".
نويسنده هشت سال روي اين رمان كار كرده است و درباره زني است كه پس از تجربه تجاوز به دنبال راهي براي ادامه
زندگي است و به داستان يك خود توانمند سازي زنانه تبديل مي شود كه بازتابي از شكاف جنسيتي قدرت است .اشتروبل
مبارزه فردي زني را كه مورد تجاوز قرار گرفته با پرسشهاي اساسي در مورد سوو استفاده از قدرت درهم مي آميزد.
نويسنده در  ٤٢٠صفحه از به تصوير كشيدن تجاوز فراتر مي رود و به ساختارهاي قدرت نقب مي زند؛ رابطه ميان نهادها و
حكومتها ،شكاف فرهنگي ميان شرق و غرب اروپا ،رابطه پول و اقتدار و استثمار مردم در اروپاي به ظاهر متحد سال ٢٠٠٤
ميﻼدي.
هيات داوران مي گويد تحت تاثير "رماني تكان دهنده" قرار گرفته كه "در سبكي روايي  -تجربي موفق مي شود آنچه را
كه غيرقابل وصف است ،بيان كند" .نويسنده در گفتگو با شخصيت خيالي "زن آبي" با وجود همه نااميديها ،از ادبيات به
عنوان قدرتي شكننده براي مقابله با بي عدالتي و خشونت بهره مي برد.
اشتروبل سال  ١٩٧٤در "پوتسدام" متولد شد .اولين حرفه اي كه آموخت كتابفروشي بود و سپس روانشناسي و ادبيات را
در پوتسدام و نيويورك فرا گرفت .او مدتي با دريافت بورسيه تحصيلي در لس آنجلس و هلسينكي زندگي كرده است.
خﺎنﻪ پدري ﻓﺮوغ ﻓﺮخزاد از ويﺮاني نجﺎت يﺎﻓﺖ
ديانا قوقاسيان ،همسر مهرداد فرخزاد )برادر فروغ فرخزاد( ،كه
پيگير كارهاي خانه پدري فروغ فرخزاد بوده است ،در مصاحبه با
"ايسنا" گفت" :كارهاي تملك به انجام رسيد و توانستند خانه را
بگيرند ،زيرا كسي كه ساكن بود ،سخت مي خواست بلند شود.
قبﻼً هم كارهاي ثبت ملي اين خانه انجام شده است و از هفته
آينده كارهاي مرمت آغاز و به زودي به روي عﻼقمندان باز مي
شود".
او در ادامه مي افزايد" :قرار شد كارهاي مرمت توسط سازمان زيباسازي شهرداري تهران و با نظارت من انجام شود ،زيرا
تقريبا آخرين كسي هستم كه همه مسائل را مي داند .همسر من كوچك ترين فرد خانواده بود و دائم به آن خانه مي
رفتيم ،توضيحات را داريم ،از قبل هم نقشه اوليه را براي شهرداري آماده كرده ام و اميدوارم خانه هرچه زودتر به روز اول
برگردد و موزه اي براي آيندگان شود".
پيش از اين ،در آبان  ٩٥هوشنگ گلمكاني ،منتقد سينما و روزنامه نگار از تخريب خانه فروغ فرخزاد در محله دروس تهران
خبر داده بود .فروغ سالهاي پاياني زندگي اش را در اين خانه گذرانده بود .پس از درگذشت فروغ ،كاوه گلستان مدتي در
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اين خانه زندگي مي كرد و بعد از درگذشت اين هنرمند عكاس ،خانه به شكل نيمه متروك درآمد و سرانجام به فروش
رسيد ،تخريب شد و به جاي آن يك آپارتمان سه طبقه با پاركينگ سر برآورد.
ﺳيﻨﻤﺎ

"اﺳكﺎر" ،نظﺎره گﺮ خﺎﻣوش ﺳﺎنسور در ﺳيﻨﻤﺎي ايﺮان

چند روز مانده به برگزاري جشنواره فيلم كوتاه تهران،
فيلمسازان زيادي از حذف آثارشان به دليل سانسور از اين
جشنواره خبر مي دهند.
جشنواره فيلم كوتاه تهران از سال گذشته مورد تاييد آكادمي
اسكار قرار گرفت و فيلم منتخب آن مي تواند به عنوان يكي
از نامزدهاي اوليه اسكار بهترين فيلم كوتاه در نظر گرفته
شود .اما فيلمسازان زيادي از حذف و پذيرفته نشدن آثارشان
به دليل سانسور از اين جشنواره خبر مي دهند .آنها مي گويند مسووﻻن نظارتي ،بسياري از فيلمهاي متقاضي را كه
مضامين و پرداختي متفاوت دارند ،از برنامه ها حذف كرده اند.
سانسور و حذف در اين جشنواره با واكنش برخي سينماگران فعال در زمينه ساخت فيلم كوتاه روبه رو شده است .از جمله
علي عسگري ،از فيلمسازان حاضر در چند جشنواره خارجي كه عضو آكادمي اسكار در بخش فيلم كوتاه است ،مي گويد به
فيلم منتخب جشنواره فيلم كوتاه تهران راي نخواهد داد و محمد شيرواني ،از فيلمسازان شناخته شده ،از فيلمسازان فيلم
كوتاه دعوت كرده فيلمهاي شان را به صورت مجازي منتشر كنند.
فرنوش صمدي ،فيلمساز حاضر در چند جشنواره خارجي كه او هم عضو آكادمي اسكار در بخش فيلم كوتاه است ،با انتشار
پستي اينستاگرامي نوشت كه به عنوان يكي از اعضاي آكادمي اسكار در "اعتراض به سانسور و حذفهاي سليقه اي هرساله
در جشنواره فيلم كوتاه تهران" ،نامهاي با امضا و حمايت اعضا و خانواده فيلم كوتاه تهيه خواهد كرد و آكادمي اسكار و
اعضايش را در جريان اتفاقات رخ داده در جشنواره فيلم كوتاه تهران قرار خواهد داد.
پﺨش "ﻫجوم" بﺎ بﺎزي گلشيفتﻪ ﻓﺮاﻫﺎني آغﺎز ﺷد
سرانجام پخش سريال داستاني تخيلي "هجوم" از جمعه  ٢٢اكتبر در شبكه اينترنتي "اپل تي وي پﻼس" آغاز شد .اين
مجموعه ده قسمتي ،يكي از آثار مهم اين شبكه اينترنتي محسوب مي شود كه با بودجه اي حدود  ٢٠٠ميليون دﻻر توليد
شده است و بازيگران سرشناسي در آن حضور دارند .گلشيفته فراهاني ،بازيگر مشهور ايراني" ،سم نيل"" ،شمير اندرسون"،
"فيراس ناصر" و "شيولي كاتسونا" از جمله بازيگران نقشهاي اصلي هستند.
خالق اين سريال هيجان انگير "سيمون كينبرگ" و "ديويد ول" ،هستند كه اشغال كره زمين توسط موجودات فضايي را
از ديدگاه مردم قاره هاي مختلف جهان به تصوير مي كشد .صحنه هاي هجوم در شهرهاي نيويورك ،منچستر و كشورهاي
مراكش و ژاپن فيلمبرداري شده است.
گلشيفته فراهاني در اين سريال نقش "انيشا ملك" ،يكي از شخصيتهاي كليدي داستان را بازي مي كند.
روزنامه "نيويورك تايمز" كه با او در باره اين سريال گفتگو كرده مي نويسد گلشيفته فراهاني افزون بر تجربه بازي در
فيلمهاي حادثه اي ،با هنرنمايي در آثار غيرتجاري و مستقل ،از كارنامه حرفه اي درخشاني برخوردار است و به عنوان يك
چهره بين المللي بيش از  ١٢ميليون طرفدار در صفحه اينستاگرام خود دارد.
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اين نخستين بازي گلشيفته فراهاني در يك سريال تلويزيوني است و تجربه تازه اي براي او محسوب مي شود .به گفته اين
بازيگر جوان ،او يكي از "دايناسورهاي وفادار" به فيلم و سينما بود و پيشنهاد بازي در سريالها را جدي نمي گرفت چون
مي خواست سينما را زنده نگاه دارد .او بازي در "هجوم" را با شك و ترديد پذيرفت و به عقيده سيمون كينبرگ،
هنرنمايي درخشاني داشت .اين كارگردان به نيويورك تايمز مي گويد" :اين سريال درباره تهاجم بيگانگان به زمين است،
اما در اصل درباره ظرافت ،آسيب پذيري ،و انسانيت شخصيتها است .و اين چيزهايي است كه گلشيفته فراهاني مي داند
چطور بازي كند و مهم نيست كه كجا بازي مي كند".
"پﺮﻫﺎ"؛ اﻓسﺎنﻪ ﻣﺮدي كﻪ ﻣﺮغ ﺷد
"پرها" ساخته "عمر الزهيري" ،فيلمي ديدني از سينماي مصر است كه در بخش مسابقه جشنواره "الگونا" )الجونه( ،يكي
از بزرگ ترين جشنواره هاي سينمايي
خاورميانه كه در مصر در حال برگزاري
است ،به نمايش درآمد؛ فيلمي كه جايزه
بزرگ هفته منتقدان جشنواره كن
امسال و همينطور جايزه منتقدان بين
المللي را به خانه برده است.
فيلم از يك خودسوزي تكان دهنده آغاز
مي شود .در زمينه اي سياه ما فقط چند
كﻼم مي شنويم و بعد شاهد يك
خودسوزي وحشتناك در پس زمينه اي
تيره و تاريك هستيم كه فضاي اصلي اثر را تا انتها شكل مي دهد.
خﻼصه داستان و پس از چند نماي كوتاه و تامل برانگيز اوليه ،روايت دردناك زندگي خانواده اي ست كه مرد آن براي يكي
از پسرهايش جشن تولد گرفته و يك شعبده باز دعوت كرده است .شعبده باز از او مي خواهد كه به داخل صندوقچه اي
برود و پس از بستن درِ آن ،يك مرغ از آن بيرون مي آورد ،اما گويا در طول اين شعبده بازي اشتباهي رخ داده و مرد به
يك مرغ بدل شده است!
اين سرآغاز داستاني است تكان دهنده كه كارگردان در روايت آن هيچ عجله اي ندارد .با صبر تمام و به دقت بسيار
نماهايش را مي چيند و با دوربيني كه در تمام فيلم بدون استثنا ثابت است ،نظاره گر زني است كه حاﻻ بايد هم بار
زندگي را به دوش بكشد و هم تﻼش كند مرد مرغ شده اش را به زندگي برگرداند .اين فيلم سرنوشت زني است در جامعه
اي پدرساﻻر كه مي تواند جوامﻊ مختلفي را دربر بگيرد و تنها مختﺺ مصر نيست .او در تمام طول فيلم چند جمله بيشتر
به زبان نمي آورد و اغلب منفعل به نظر مي رسد ،اما رفته رفته به زني بدل مي شود كه عليه شرايط اطرافش مي شورد.
ﺳيﻨﻤﺎﻫﺎي كشور در اﺳﺎرت نﺎكﺎرآﻣدي ﻣسووﻻن و كﺮونﺎ
ناكارآمدي مسووﻻن بهداشتي  ،فشار همه جانبه كرونا ،فيلمهاي بنجل و هنرمندان سفارشي اطﻼعات دست در دست
يكديگر سينماهاي كشور را به ورطه ورشكستگي كشانده اند .به گزارشي كوتاه در اين باره توجه كنيد:
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در حالي كه به نوشته سايت "اسكرين ديلي" سينماهاي بيشتر كشورهاي جهان بازگشايي شده اند ،دو ساله شدن تعطيلي
كرونايي سينماها در ايران به گفته رييس انجمن سينماداران ايران موجب "ورشكستگي كامل سينماها" شده است .فروش
عادي  ٣٠٠ميليارد توماني سينماهاي ايران در سال  ٩٨سينماداران ايران را اميدوار كرده بود كه با افزوده شدن سينماهاي
بيشتر و احتمال آزاد شدن نمايش فيلمهاي خارجي در سال  ،٩٩فروش گيشه به  ٥٠٠ميليارد تومان افزايش يابد .اما
تعطيلي سينماها به دليل همه گيري كرونا ،باعث بسته شدن  ٣٥١واحد سينمايي با  ٦٣١سالن سينما شد.
به گفته مسووﻻن انجمن سينماداران كشور ،يكي از دﻻيل كسادي گيشه در ايران اختصاص  ٩٨درصدي سالنهاي سينما
به فيلمهاي ايراني و ممنوعيت اكران فيلمهاي خارجي از جمله سينماي هاليوود است .در چنين شرايطي مخارج كمرشكن
نگهداري سالنهاي بسته شده سينما باعث شده تا براي مثال سينما "عصر جديد" در تهران ،با جايگاه واﻻي فرهنگي
شناخته شده اش در ميان دوستداران فيلم ،آماده تغيير كاربري شود.
برخي از دوستداران سينما سياستهاي محدود كننده فرهنگي حاكميت و ترويﺞ ابتذال توسط آن را عامل مهمي در انتقال
نمايش عمومي فيلم از سالنهاي سينما به گوشي كاربران مي دانند و مي گويند ،اين سياست جز ورشكستگي ،كسادي و
بيكاري بيشتر در حوزه فرهنگي دستاورد ديگري نداشته است.
ﻣوﺳيقي

وآنﮕﺎه "ادل" ﺳكوت را ﺷكسﺖ
"به من سخت نگير" شكست سكوت "ادل" ،ترانه
خوان انگليسي ،است .اگر چه تا انتشار آلبوم جديد او
چند هفته اي باقي مانده ولي اينك با انتشار تك
ترانه "به من سخت نگير" و آلبوم " "٣٠بار ديگر به
عالم موسقي بازگشته است.

ادل خود گفته است

كه آلبوم " "٣٠روايتي از زندگي او در سالهاي اخير
در قالب موسيقي است و او در ترانه هاي اين آلبوم
به موضوعاتي چون ازدواج ،طﻼق ،مادر شدن،
افسردگي و اضطراب مي پردازد .ادل در سال  ٢٠١٩از همسرش جدا شد و در ترانه "به من سخت نگير" از همسرش،
"سايمون كونكي" و همچنين فرزندش" ،آنجرلو" خواسته است ،او را درك كنند .آلبوم " "٣٠چهارمين آلبوم ادل محسوب
مي شود.
اين خواننده در سبك "سول" مي خواند؛ سبكي كه در دهه  ٥٠قرن گذشته ميﻼدي در آمريكا به وجود آمد و ريشه در
موسيقي كليسايي و "آر اند بي" دارد.
)درتهيه اين مجموعه از تارنماهاي خبري :جنگ خبر ،صداي آمريكا ،دويچه وله ،راديو فردا ،راديو زمانه ،ايسنا بهره گرفته
ام(.

پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
https://soundcloud.com/radio-pishgam
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داستان كوتاه

عصمت خون جيگر

م .وحيدي

اسمش» عصمت « بود ولي همه »عصمت خون جيگر« صداش مي كردند .از بس سختي و رنـﺞ و درد و عذاب كشيده بود
و زندگي زجرآوري داشت؛ به خــاطر همين صورتش زود پير و شكسته شده بود و مثل پنجاه شصت ساله ها مي نمود.
براي گذران زندگي مجبور بود آوازه خواني و دوره گردي كند و با شاد كردن مردم زندگي اش را بچرخاند.
روزها راه مي افتاد تو كوچه ها و محله ها و با دايره كوچكي كه داشت مي زد و مي خواند و آدمها را شاد مي كرد و مردم
هم از سر دلسوزي به او پول و غذا مي دادند و او شادمانه با كيسه و زنبيل پر برمي گشت به خانه.
اهل روستا بود و سواد نداشت و زود شوهرش داده بودند و حاﻻ با سه چارتا بچه قد و نيم قد و شوهري معتاد در حاشيه
شهر زندگي مي كرد .شوهرش بيكار بود و به بهانه هاي مختلف او را كُتَك مي زد و عصمت گاه با سر و صورت ورم كرده
مي آمد تو محله ها و كوچه ها آواز مي خواند و مي رفت.
آن روزكه آمد تو كوچه ما ،من دويدم رفتم مادرم را صدا كردم و با خوشحالي گفتم» :مامان ،مامان! عصمت خون جگير
آمده«!
مادرم همراه با همسايه ها از خانه بيرون آمدند و دورش را مي گرفتند و باهاش شوخي مي كردند و عصمت غش غش مي
خنديد وشروع مي كرد به زدن وخواندن:
ـ»بلنديه دو زلفونت مرا كشت /آخ جان /نازنين گل من /آخ جان /نازنين گل من!
سياهيه دو چشمونت مراكشت /آخ جان /نازنين گل من /آخ جان /نازنين گل من!
من ازروز ازل ديوانه بودم /آخ جان ديوانه بودم/...
حضورش بين مردم دلگرمي و شادي مي داد و آدمها را به وجد و سرور مي آورد .گاه همسايه ها خصوصي او را به خانه
هايشان مي بردن و براي آنها آواز مي خواند و بعد از مدتي بيرون مي آمد و مي رفت پي كارش.
يك روز كه تو كوچه دورش جمﻊ بوديم ،يكهو طﻼن خانم از ته كوچه پيداش شد و خودش را به ما رساند و با اَخم و تَخم
به تماشا ايساد .هيكل گنده و بدقواره اي داشت و آدمها ازش دوري مي كردن .با دستهاي سنگينش اگر يك تو گوشي به
كسي مي زد طرف دو سه دور دورخــودش مي چرخيد و راهش را گم مي كرد .براي همين ازش حساب مي بردند.
بعد از انقﻼب هم رفت تو دم و دستگاه رژيم و حزب اللهي شد و بروبيايي داشت و جاسوسي همسايه ها را مي كرد.
با شوهرش هرروز دعوا و بگو مگو داشت و چيزي در خانه شان مي شكست و صـداش مي پيچيد تو كوچه و همسايه ها به
اين وضعيت عادت كرده بودند و كسي دخالت نمي كرد .شوهرش عرق خور بود و بعد از انقﻼب هم ادامه مي داد و اغلب
مست مي آمد خانه و طﻼن كه نماز خوان شده بود تحمل اين چيزها را نداشت و چپ و راست دعوا مي كردند .شوهرش از
تو حياط داد مي كشيد:
ـ»چرا يقه منو مي گيري زنيكه...برو يقه باﻻييها رو بگير كه با خود من مي شينن عرق مي خورن و تسبيح مي اندازن!« و
مي گفت» :مي خواي چن تاشونو اسم بدم كه با خود من مي شينن عرق مي خورن وبعد مي رن نماز مي خونن«؟!
طﻼن خانم شب جمعه ها سفره حضرت رقيه و دعاي كميل و روضه خواني برپا مي كرد و اين كارش تَرك نمي شد و گاه
سور و ساتي هم مي داد.
او بچه هاش را نُنُر و لوس بارآورده بود و تلنگري بهشان مي خورد ،گريه مي كردند و مي رفتند نَنِه شان را مي آوردند و
طﻼن مي آمد تو كوچه ،بچه بخت برگشته را چپ و راست مي كرد و مي فرستاد خانه شان.
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يك روزكه نزديك ما شد من تو نخش بودم و تنم لرزيد و خودم را چسباندم به مادرم و گفتم» :اﻻن يه چيزي مي شه«.
عصمت داشت مي زد و مي خواند و ما هم كف مي زديم و همراهي اش مي كرديم .چند دقيقه بعد حاج صادق پيداش شد
كه خيلي خرمقدس بود و كَﺞ كَجَكي راه مي رفت و از دور نگاهش به ما بود .با پيژامه و دمپايي و موهاي آشفته سپيد و
قباي كهنه اي كه بردوش داشت و ابروهاي توهم كه دنبال شر بود.
مادرم كه آنها را ديد دوزاري اش افتاد و رفت جلو دست عصمت را گرفت و بردش تو خونه ،همسايه ها هم به دنبالش روانه
حياط ما شدند و بزن و بكوب ادامه پيداكرد .وسط حياط ،گرم رقﺺ و شادي بوديم و عصمت سنگ تمام گذاشته بود كه
درحياط باز شد و طﻼن و بعدحاج صادق در آستانه در پيداشون شد و طﻼن داد زد:
ـ »آهاي !...اينجا چه خبره؟! كاواره باز كرديد؟ خجالت نمي كشيد شماها؟!«.
صداش تو هياهوي آدمها گم شد و بلندتر داد زد :ـ» باشماها هستم...آهاي!...چه خبره اينجا؟! اين سرو صداها چيه؟...ما
شهيد داديم كه شماها اينجا بزنيد برقصيد!...شرم و حياتون كجا رفته؟!«.
صداها يواش يواش فروكش كرد و نگاهها يكي يكي برگشت به سمت طﻼن كه دست به كمر ايستاده بود و دندان به هم
مي ساييد و چهره اش قاطي بود .مجلس سرد و خاموش و بي حركت شد و لبخندها رو لبها خشكيد و كسي جرات حرف
زدن نداشت .او قدمي جلوتر گذاشت و گفت:
ـ »كي اين زنيكه خُل و چلو راه داده اينجا؟! مگه مملكت اسﻼمي نيست...اين كارها چيه...شرم كنيد؟!.«...
حاج صادق آمدكنارش ايستاد و غريد:
ـ »خوبه بابا! ...خيلي خوبه!...چشمم روشن!...شَرمو خورديد و حيا را قي كرديد ديگه!...اقﻼ از شهدا خجالت بكشيد!...از امام
خجالت بكشيد!...جمﻊ كنيد اين بساط لَهو و لَعب را!.«...
عصمت دايره اش رو هوا مانده و حيران و مات زده بود كه چكار كند و چه واكنشي نشان دهد ،همسايه ها هم ترسان و
خجالت زده يكي يكي دورش را خالي مي كردند مي رفتند.
من ماندم و مادرم وسط حياط و عصمت كه تو خودش جمﻊ شده بود و گيﺞ و ويﺞ مانده بود .مادرم رفت تو اتاق و با
مقداري پول و ميوه برگشت آمد تو حياط و عصمت را راهي اش كرد رفت .حاج صادق برگشت وسط كوچه و طوري كه
همه بشنوند گفت:
ـ »به خدا يه بار ديگه اين زنيكه فاسق رو اينجا ببينم حسابتون با كرام الكاتبينه!  ...چطور غيرتتون قبول مي كنه اين
زنيكه فاسد و راه بديد اينجا؟!...دفعه اول و آخرتون باشه اونو اينجا مي بينم ها! .«...
مادرم درحالي كه درحياط را مي بست گفت:
ـ »ايشاﷲ هرچه زودتر همه تون نابود بشيد تا ملت يه نفس راحتي بكشه!«.
من دنبال عصمت راه افتادم رفتم سركوچه ببينم كجا ميره؛ كه ديدم رفت چند محله دورتر ،تو كوچه اي و دايره اش را در
آورد و شروع كرد به زدن و خواندن و همسايه ها را ازخانه ها بيرون كشيد به تماشا:
ـ »همين امروز و فردايت مرا كشت /آخ جان /نازنين گل من /آخ جان /نازنين گل من!
من از روز ازل ديوانه بودم /آخ جان /ديوانه بودم«!
***
سه چهار ماهي گذشت و خبري از عصمت نشد و همه از همديگر سراغش را مي گرفتند ولي كسي ردي ازش نداشت .تا
اينكه يك روز سركوچه بودم كه ديدم حاج صادق دارد با چند نفر ديگر با تحكم حرف مي زند و حرف از عصمت است.
نزديك تر شدم و گوش سپردم ببينم چه مي گويد كه مي گفت» :خونه اش را پيدا نمي كرديم...تا اينكه با براداران
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منكراتي بعد از چن هفته پيدا كرديم و رفتيم سراغش...تو حاشيه شهربود...تو يه بيغوله...دستشو گرفتيم كشيديمش بيرون
كه هي مي گفت من كاري نكردم ولم كنيد و از اين حرفها ...بچه هاش هم گريه مي كردند و دنبالمان راه افتاده بودن كه
نبريمش...كه توجهي نكرديم و سوار ماشينش كرديم آورديم تحويل منكرات داديم...يكي دو ماهي زندون بود و بعد هم با
حكم حاج آقا...دامادمان فرستاديمش او دنيا ...اﻻن تو قبرستون داره مي زنه مي خونه و مي رقصه« .و با خنده مشمئز
كننده اي ادامه داد:
ـ »اسمش عصمت بود ولي عصمت نداشت ...پاك آبروي نظام را برده بود ...همه جا را به گَند كشيده بود ...من خيلي زودتر
از اينها مي خواستم كلكش را بكنم ولي فرصت نداشتم ...تا اينكه چن هفته پيش ديگه تصميم قطعي گرفتم و برديم كار
را تموم كرديم و از شرش راحت شديم ...خدايا مارا به راه راست هدايت كن«!

***

كارورزان سﻼمت )مهر (١٤٠٠
پﺮﺳتﺎران بﻪ ﺷدت خستﻪ و بﻪ ﺗوجﻪ ﻓوري نيﺎز دارند

اﻣيد بﺮﻫﺎني

حامد ساراني ،عضو شوراي عالي نظام پرستاري با
بيان اينكه در دوران كرونا فشار جسمي ،رواني و
كمبود نيروي پرستاري به مراتب افزايش يافته
است ،افزود :بسياري از وعده ها براي افزايش
پرداخت و استخدام نيرو اجرا نشده ،پرستاران به
شدت خسته هستند و به توجه فوري نيازدارند .نبود
استراحت و مرخصي ،خدمات شبانه روزي به
بيماران ،سختي كار و فشار كاري مضاعف ،مشاهده
مرگ بيماران و كمبود نيرو ،پرستاران را خسته
كرده و به شدت به انگيزه نياز دارند.
وي در ادامه صحبتهايش كه روز يكشنبه  ٤مهر
پوشش رسانه اي داشت ،گفت :پرستاري جزو مشاغل حساس است ،پرستاران با زندگي و سﻼمت جسمي و رواني افراد
جامعه سر و كار دارند ،اما با وجود اين حساسيتها در گروه پرستاري تسهيﻼت شغلي با حداقل استانداردهاي هم فاصله
زيادي دارد.
ساراني افزود :با شروع بحران كرونا حجم بيماران افزايش چشمگيري داشته است ،ويروس كرونا عامل بيماري ناشناخته
است كه با مرگ و مير زيادي همراه بوده است .در ابتداي شيوع اين بيماري هنوز به طور كامل نحوه مراقب از بيمار و
درمان دارويي وجود نداشت .پرستاران نيز در كنار ساير تيم درماني در وضعيت نامطمئني قرار داشتند و همين مساله
باعث ايجاد ترس و فشار جسمي رواني براي پرستاران شد .شيفتهاي طوﻻني مدت و شبانه روزي ،دوري از خانواده و
فرزندان ،نگراني از ابتﻼ به بيماري و سختي استفاده از وسايل حفاظتي ،شهادت همكاران پرستار ،آسيبهاي رواني پرستاران
را بيشتر از گذشته كرد.
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ساراني بيان كرد :در بحران كرونا شاهد اين بوديم كه پرستاران داوطلبانه به صورت نيروهاي شركتي ،طرحي و حتي با
قراردادهاي  ٨٩روزه وارد عرصه مبارزه با اين بيماري شدند؛ اما با وجود طوﻻني شدن دوران بيماري ،محقق نشدن قولهاي
مسئوﻻن بر افزايش فشارهاي رواني و خستگي مضاعف پرستاران دامن زد.
عضو شوراي عالي نظام پرستاري درباره مهاجرت پرستاران گفت :توجه نكردن به مشكﻼت و مطالبات پرستاران باعث مي
شود تعداد زيادي از پرستاران مهاجرت كنند يا به شغلهايي غير از تخصﺺ پرستاري بپردازند.
پﺮﺳتﺎري جزو ﻣشﺎغل ﺳﺨﺖ؛ قﺎنوني كﻪ روي كﺎغﺬ ﻣﺎند
مسعود يونسيان ،اپيدميولوژيست و استاد
دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت :شغل
پرستاري به دليل مواجهه با مخاطرات مختلف
در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار دارد
اما در عمل ،پرستاران هيچ بهره اي از اين رده
بندي نمي برند .سختيهاي شغل پرستاري بر
كسي پوشيده نيست اما پاندمي دو ساله كرونا
باعث شد تا به دليل سخت تر شدن شرايط
كاري و همچنين مواجهه با مخاطرات

و

مشكﻼت متعددي كه براي پرستاران وجود
داشت ،بيشتر از پيش به سختيهاي كار آنها پرداخته شود.
سختي و فشار كاري فراوان ،كمخوابي ،به هم خوردن برنامه غذايي ،نبود استراحت و تفريح و  ...به كنار ،مواجهه مستقيم با
يك ويروس كشنده و نگراني آنها براي امكان ابتﻼي عزيزان شان و از همه مهمتر مواجهه مداوم با بيماران بدحال و حتي
فوت كردن تعداد زيادي از بيماران و ارتباط گرفتن با خانواده هاي داغدار؛ همه و همه گوشه اي از سختي كار پرستاراني
است كه اين روزها در خط مقدم مبارزه با اين ويروس سرسخت ،مشغول خدمت رساني صادقانه به هموطنان شان هستند.
رحيمي ،عضو شوراي عالي نظام پرستاري گفت :در تعريف علمي ،شغل سخت و زيان آور به چند مخاطره شغلي عنوان
ميشود؛ مخاطرات شيميايي ،فيزيكي ،رواني و بيولوژيكي هستند .افرادي كه در معرض اين مخاطرات قرار داشته باشند
جزو مشاغل سخت و زيان آور به حساب مي آيند و بايد از مزاياي مشخﺺ اين مشاغل بهره مند شوند.
رحيمي ادامه داد :پرستاران در محيط كار با مخاطرات مختلفي مثل مخاطرات رواني كه شامل فوت بيماران و مواجهه با
بحرانهايي مثل كار در اورژانسهاي تروما و مواجهه با قطﻊ عضو و پرخاشگريهاي همراهان بيمار و درگيريهايي كه در
مجموعه پرستاران ايجاد ميشود ،مواجه هستند ،همه اينها تنشهاي رواني را به پرستار تحميل ميكند.
رحيمي افزود :در قانون در سه جا به اين نكته اشاره شده كه پرستاري نيز جزو مشاغل سخت و زيان آور است .اولين جايي
كه به اين نكته اشاره شده در قانون شرايط بازنشستگي جانبازان و معلوﻻن است .دومين جا در ماده  ٦٦قانون تامين
اجتماعي و سوم در بند چهارم قانون بهره وري مصوب سال  ٨٦مجلس شوراي اسﻼمي به اين نكته اشاره شده كه بر اساس
قانون ،شغل پرستاري جزو مشاغل سخت و زيان آور است.
او ادامه داد :اما طي ساليان هر دستگاه و نهادي اين قانون را به شكل ديگري تفسير مي كند و يا اجرايي نمي كند و در
نتيجه پرستاران ناچار مي شوند از نهادهايي مثل سازمان تامين اجتماعي يا بيمارستانهاي دانشگاه آزاد شكايت كنند.
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بيمارستانهاي دولتي هم پنﺞ سال را به اين  ٢٠سالي كه ميزان سابقه كار براي بازنشستگي مشاغل سخت است اضافه
كرده اند و  ٢٠سال را قبول ندارند.
او ادامه داد :در حال حاضر پرستاران يك سردرگمي براي مساله بازنشستگي دارند كه بسيار آزاردهنده است ،زيرا نمي
دانند دقيقاً چه قانون مصوب و مشخصي براي آنها وجود دارد و گاهي پرستار احساس مي كند هويت قانوني براي او وجود
ندارد و عمﻼً هيچ قانوني در مورد مشاغل سخت و زيان آور براي پرستاران اعمال نمي شود و قسمتي از تاييد كه نياز به
مدير مافوق دارد ،گاهاً سليقه اي اعمال مي شود و مدير مربوطه مسائل ديگر را دخالت مي دهد و بازنشستگي پرستار را
تاييد نمي كند.
كشورﻫﺎي اروپﺎيي و حﺎﺷيﻪ خليج ﻓﺎرس ﻣهﺎجﺮت پﺮﺳتﺎران را ﺗسهيل كﺮده اند
محسن رازاني ،مدير آموزش سازمان نظام پرستاري در روز يكشنبه  ١١مهر گفت :برخي كشورهاي اروپايي و حاشيه خليﺞ
فارس ،شرايط مهاجرت پرستاران به اين كشورها را تسهيل كرده اند و بي توجهي به نيازهاي پرستاران در داخل ،فشار و
سختي كار و اجرا نشدن قوانين مصوب ،به اين مساله دامن مي زند .وي در مورد افزايش مهاجرت پرستاران اظهار كرد:
برخي از كشورهاي اروپايي و حاشيه خليﺞ فارس از نيروي كارآزموده پرستاري به ميزان كافي برخوردار نبودند ،به همين
دليل در اين دوران شرايط را به گونه اي تسهيل كردند تا پرستاران از ساير كشورها بتوانند به راحتي به آن كشورها
مهاجرت كنند .وي گفت :در كنار تسهيل شرايط ،انگيزه هاي بسيار قوي نيز ايجاد كردند و قوانين پيچيده مهاجرت را
آسان تر كردند تا پرستاران مشكلي براي مساله مهاجرت نداشته باشد.
وي ادامه داد :با همه گيري كرونا در دو سال گذشته حدود  ٨٠تا  ٩٠درصد پرستاران به كرونا مبتﻼ شده اند و بسياري از
آنها هنوز هم دچار آسيبهاي ناشي از ابتﻼ هستند.
رازاني گفت :مهمترين راهكار براي جلوگيري از مهاجرت پرستاران ايجاد انگيزه و توجه به مطالبات جامعه پرستاري است،
براي مثال يكي از مهمترين كارهايي كه بايد به آن توجه شود ،مساله تبديل وضعيت پرستاران است .اين در شرايطي است
كه نيروهاي طرحي ،شركتي ،قراردادي و  ٨٩روزه در انتظار استخدام به سر مي برند و در مقابل دولتمردان قول تسهيل
شرايط استخدام را داده اند تا نيروها از بﻼتكليفي در بيايند ،ولي تاكنون هيچ اتفاق مثبتي انجام نشده است.
قﺎنون ﺗعﺮﻓﻪ گﺬاري ،ﻣهﻤتﺮين درخواﺳﺖ پﺮﺳتﺎران از دولﺖ
بهبود ترابي ،رئيس هيات مدير نظام پرستاري شيراز روز چهارشنبه  ١٤مهر گفت :پرستاران با وجود كمبود نيرو ،شيفتهاي
طوﻻني ،حقوق پايين و تبعيض بين نيروهاي شركتي و رسمي ،ايثارگرانه مشغول خدمت به بيماران هستند اما خواسته
هاي آنها مورد توجه قرار نگرفته است .مهمترين درخواست پرستاران اجراي كامل قانون تعرفه گذاري است.
وي افزود :از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاران  ١٤سال مي گذرد ،اما تاكنون اقدام عملياتي براي اجراي آن
انجام نشده است .ﻻزم است بار ديگر لزوم اجراي اين قانون به مسئوﻻن در دولت جديد يادآوري شود تا در اين دور جديد
كه با رويكرد عدالت محوري آغاز شده است ،شاهد اجراي اين قانون مهم و زيربنايي و احقاق حق پرستاران بعد از گذشته
سالها انتظار باشيم.
رئيس هيئت مديره نظام پرستاري شيراز همچنين با اشاره به تبعيض بين پرستاران شركتي و رسمي در بيمارستانها گفت:
تفاوت بين پرستاران شركتي و رسمي عادﻻنه نيست و انگيزه خدمت پرستاران را در بيمارستانها كم مي كند .حل مشكﻼت
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پرستاران شركتي در بيمارستانها مستلزم نظارت جدي تر دولت بر كادر مديريتي اين بيمارستانهاست تا قوانين حوزه
بهداشت و درمان به صورت يكسان در همه بيمارستانهاي زير نظر وزارت بهداشت انجام شود.
كﻤبود نيﺮو ،پﺮﺳتﺎران را خستﻪ كﺮده اﺳﺖ
پروين كاظمي ،رئيس هيات مديره نظام پرستاري شوشتر گفت :در سالهاي اخير همواره با كمبود پرستار مواجه بوده و
هستيم .هرگز به اندازه افزايش تخت بيمارستاني،
پرستار جذب نشد .در دوران كرونا نيز اين مشكﻼت و
بي توجهي ها ادامه يافت .همه اين مسائل بر خستگي
و بي انگيزگي پرستاران دامن زده است.
وي افزود :در نظام سﻼمت وضعيت پرستاران به مراتب
سخت تر از گروههاي ديگر است .زيرا ،نيروهاي
پرستاري در عين حال كه وقت بيشتري را در كنار
بيماران سپري ميكنند ،در مقابل از مزاياي كمتري
برخوردار هستند و همين مساله ،انگيزه شغلي آنان را
كم كرده است.
وي با تاكيد بر لزوم اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري عنوان كرد :اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري
باعث هويت بخشي فعاليت پرستاران است؛ در اين خصوص بايد توجه داشته باشيم اين قانون به درستي و با رعايت روال
اداري منظمي اجرا شود ،تا پرداختيها شفاف باشد و مانند طرح قاصدك امكان اعمال سليقه و تضييﻊ حقوق پرستاران
فراهم نشود.
كاظمي تصريح كرد :تجربه نشان داده كه بي توجهي به پرستاران نه تنها براي پرستاران بلكه براي جامعه تبعات سنگيني
دارد و باعث ناكارآمدي نظام سﻼمت مي شود.
پايگاه خبري ركنا گزارش داد كه ،دو پرستار بيمارستان خميني تهران در مهر ماه خودكشي كردند .يكي از اين پرستاران
در خانه و ديگري در پارك ﻻله به زندگي خود پايان داد
ﺗواﻓق ﻫﻤﻪ دﺳتﮕﺎﻫهﺎ بﺮ كﻤبود  ١٠٠ﻫزار پﺮﺳتﺎر
دكتر محمد ميرزابيگي ،رئيس كل سازمان نظام پرستاري اعﻼم كرد :همه دستگاههاي مسئول دولتي از جمله وزارت
بهداشت ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي كمبود حداقل  ١٠٠هزار پرستار را قبول دارند.
وي روز شنبه  ٢٤مهر در جلسه شوراي عالي نظام پرستاري افزود :تعيين استاندارد ملي نسبت پرستار به تخت از جمله
مهمترين اولويتهاي حوزه پرستاري است كه دنبال مي كنيم و حتي اگر به ايده آلها نرسيم در ماههاي آينده با اولويت
دنبال مي شود.
او با اشاره به لزوم اجراي فوق العاده خاص گفت :موضوع فوق العاده خاص براي اولين بار از سوي سازمان نظام پرستاري
مطرح شد و حتما موافق اجراي آن هستيم
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ميرزابيگي ادامه داد :استخدام پرستار بر اساس نياز كشور بايد انجام شود ،در موارد استخدام انجام شده حدود  ٣٠درصد
استخدامها از نيروهاي شركتي انجام شده است اما بكارگيري نيروي شركتي براي افراد تحصيلكرده دانشگاهي قابل قبول
نيست و فقط براي نيروهاي زير ديپلم قابل قبول است.
دكتر ميرزابيگي با توضيح و مقايسه شغل پرستاري و مدافعان سﻼمت با ساير مشاغل در بحران كرونا گفت :به جز
پرستاران و مدافعان سﻼمت؛ براي ديگران امكان دوركاري و استفاده از تعطيﻼت در ايام قرمز و پيك كرونا فراهم است.
وي افزود :اعطاي يكماه مرخصي در هر سال كرونايي پرداخت فوق العاده خاص و ساير امتيازات شبه ايثارگري؛ حداقل
قدرشناسي از مدافعان از جان گذشته است.
 ١٤٠ﻫزار پﺮﺳتﺎر در ايﺮان بﻪ كﺮونﺎ ﻣبتﻼ ﺷدند!
رئيس هيات مديره نظام پرستاري تهران گفت؛ نمي دانيم واكسيناسيون پرستاران تا چه زماني آنها را ايمن نگه مي دارد و
بايد بررسيهاي ﻻزم انجام شود تا در صورت نياز دوز سوم به پرستاران تزريق شود .ما در كل كشور نزديك به  ١٤٠هزار
پرستار مبتﻼ به كرونا داشتيم .در تهران با وجود آنكه آمار تفكيكي وجود ندارد ،ولي بيش از  ٥٠الي  ٦٠هزار پرستار فقط
در تهران به كرونا مبتﻼ شدند و باﻻجبار از چرخه مراقبت از بيماران خارج شدند و اين بار بسيار مضاعفي را روي دوش
ساير همكاران پرستار قرار داد .اما بعد از تزريق واكسنها يك مقدار حداقل از نظر آمار مرگ و مير نداشتيم.
ﻓﺎصلﻪ وزارت بهداﺷﺖ بﺎ اﺳتﺎنداردﻫﺎي جهﺎني جﺬب نيﺮو
محمود رضا ناصح ،عضو شوراي عالي سازمان نظام پرستاري ايرانشهر روز دوشنبه  ٢٦مهر ،با اشاره به كوتاهي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جذب نيروي پرستاري ،يادآور شد» :اگر در بحران كرونا نيروي كافي پرستار وجود
داشت ،پيكهاي متعدد را با ارائه خدمات مراقبتي با كيفيت تري مي توانستيم مديريت كنيم.
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وي افزود :كمبود نيروي انساني پرستار در مناطق محروم و مرزي كشور بيشتر حس مي شود .اين مناطق در آزمون
استخدامي از سهميه زيادي برخوردار نيستند؛ ضروري است ،نسبت به افزايش ظرفيت استخدامي به مناطق محروم توجه
ويژه اي شود.
وي گفت :در استان سيستان و بلوچستان به جاي استخدام پرستار از نيروهاي تمديد طرحي ،شركتي و قراردادي براي
خدمات پرستاري استفاده مي كنند اين موضوع باعث مي شود سطح كيفيت خدمات پايين بيايند و پرستاران دچار بي
انگيزگي شوند.
عضو شوراي عالي سازمان نظام پرستاري گفت :متاسفانه هنوز استان سيستان و بلوچستان يكي از ضعيف ترين
زيرساختهاي بهداشت و درماني را در كل كشور دارد اما با همين زيرساختهاي محدود موفق به كسب موفقيتهاي بزرگ در
حوزه بهداشت و درمان ،به خصوص مديريت و كنترل بيماري كرونا شده ايم.
ناصح تصريح كرد :تنها راهكار كاهش مهاجرت پرستاران ،استخدام رسمي ،ترميم حقوق پرستاران و اجراي طرح فوق العاده
خاص است كه دولت جديد بايد به آن توجه كند .در صورت عملياتي شدن وعده ها ،درصد باﻻيي از مهاجرتها كاهش
مييابد.
در يك سال گذشته با پيگيريهاي سازمان نظام پرستاري حدود  ٥٢هزار مجوز استخدام پرستار در وزارت بهداشت صادر
شد اما به علل مختلف تاكنون فقط حدود  ١٧هزار نفر استخدام شده اند و استخدام حدود  ٣٥هزار نفر از پرستاران در
مراحل مختلف گزينش به كندي پيش مي رود.

حرکتهای اعتراضی کادر درمانی
ﺗجﻤع بﺎزنشستﮕﺎن وزارت بهداﺷﺖ در ﻣﺮاكز  ٦اﺳتﺎن
روز سه شنبه  ٦مهر ،شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت در استانهاي خوزستان ،اصفهان ،گيﻼن ،گلستان و آذربايجان
شرقي ،مازندران ،آذربايجان غربي در محوطه دانشگاه علوم پزشكي مركز اين استانها دست به تجمﻊ زدند.بازنشستگان
بهداشت و درمان خواهان همسانسازي حقوقها ،پرداخت پاداش و فوق العاده و ديگر مطالبات شان شدند.بازنشستگان
بهداشت و درمان اصفهان شعار مي دادند :وعده وعيد كافيه ،سفره ما خاليه! /ما بازنشسته هستيم ،از خود گذشته هستيم!/
تا حق خود نگيريم ،از پاي نمي نشينيم!
بازنشستگان معترض در رشت شعار مي دادند :پاداش حق مسلم ماست /وعده وعيد كافيه ،سفره ما خاليه!
ﺗجﻤع اعتﺮاضي ﻓﺎرغ التﺤصيﻼن داروﺳﺎزي
روز شنبه  ١٠مهر ،جمعي از فارغ التحصيﻼن داروسازي كه در پي دريافت
مجوز اشتغال و راه اندازي داروخانه هستند ،براي اعتراض به انحصارِ
مجوزداران مقابل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تجمﻊ
كردند.معترضان خواهان تسريﻊ در اجرايي شدن آييننامه جديد فعاليت
داروخانه ها و اجراي حكم ديوان عدالت اداري در زمينه برداشته شدنِ
ممنوعيتهاي راهاندازي داروخانه هستند و از قوه قضاييه ميخواهند كه براي
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اجرايي شدن سريﻊ و كامل آييننامه جديد و برخورد قضايي با متخلفان اقدام كند.
ﺗجﻤع خﺎنواده نوزادان ﻣبتﻼ بﻪ "اس ام اي"
روز يكشنبه  ١١مهر ،شماري از خانواده بيماران مبتﻼ به ) (SMAبا تجمﻊ
مقابل ساختمان مجلس ،خواستار واردات فوري داروي اين بيماري براي
نوزادان خود شدند.
بيماري اس ام اي يا " "Spinal Muscular Atrophyرا به نام آتروفي
عضﻼني نخاعي نيز مي شناسند .در اين بيماري عضﻼت شل شده و اختﻼل
در راه رفتن ،كنترل سر و گردن و عملكرد بلﻊ و تنفس ايجاد مي شود .در
دسترس نبودن اين دارو تا كنون باعث مرگ صدها كودك مبتﻼ به اين
بيماري شده است.
ﺗجﻤع كﺎدر درﻣﺎن دانشﮕﺎه علوم پزﺷكي كﺮﻣﺎنشﺎه
روز سه شنبه  ٢٠مهر ،صدها نفر از ايثارگران كادر درمان در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه براي اعتراض به نحوه اجراي
تبديل وضعيت دست به تجمﻊ زدند .اين تجمﻊ با حضور رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و قول مساعد وي پايان
يافت .قابل يادآوري است كه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه قانون مصوب مجلس پيرامون تبديل وضعيت ايثارگران را به
نحوي اجرا نموده كه گويا بسياري از كادردرمان ايثارگر شاغل در كرمانشاه مشمول آن نشده اند.
ﺗجﻤع بﺎزنشستﮕﺎن وزرات بهداﺷﺖ گيﻼن
روز پنجشنبه  ٢٢مهر ،شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت گيﻼن در محوطه دانشگاه علوم پزشكي مركز گيﻼن واقﻊ در
رشت تجمﻊ كردند .بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خواهان همسانسازي حقوق و رسيدگي به مشكﻼت معيشتي و
درماني خود شدند.
)منابﻊ مورد استفاده در تهيه اين مجموعه :ايرنا ،ايلنا ،نظام پرستاري ،باشگاه خبرنگاران جوان ،اتحاديه آزاد كارگران
ايران ،ايسنا ،ايران كارگر(

بﻪ راديو پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
https://soundcloud.com/radio-pishgam
کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh

24

دانشگاه در ماهی که گذشت )مهر (١٤٠٠
ﺗجﻤع اعتﺮاضي دانشجويﺎن دانشكده علوم پزﺷكي ﻻرﺳتﺎن

كﺎﻣﺮان عﺎلﻤي نژاد

روز يكشنبه  ٤مهر ،جمعي از دانشجويان دانشكده علوم پزشكي ﻻرستان نسبت به عدم پاسخگويي مسئوﻻن به خواسته
هاي شان مبني بر اجراي برنامه غذايي مشخﺺ ،رفﻊ كمبود امكانات ورزشي و رفاهي ،ايجاد امكانات رفاهي در خوابگاهها و
ايجاد فضاي سبز مناسب دست به تجمﻊ در اين واحد آموزش عالي زدند.
آﻣﺎر عجيب ﻣهﺎجﺮت اﻓﺮاد ﻣتﺨصﺺ از ايﺮان
روز سه شنبه  ٦مهر ،عباس عبدي گفت :بسياري از نيروهاي كارشناسي كشور كه سرمايه هاي زيادي براي تربيت آنان
هزينه شده است ،به راحتي جذب اقتصاد كشورهاي ديگر مي شوند .جمعيت ايرانيان مهاجر در  ٣سال گذشته بيش از دو
برابر شده است .نكته مهم اينكه  ٣٠درصد آنان را متخصصان تشكيل مي دهند .بقيه نيز كمابيش افراد حرفه اي هستند و
كاركنان مشاغل ساده فقط حدود  ٧درصد كل مهاجران ايراني را تشكيل مي دهد.
باﻻي  ٥٠درصد آنان كه به اروپا رفته اند ،داراي تحصيﻼت دانشگاهي هستند ٦٠ ،درصد ايرانيان حاضر در آمريكا در
مشاغل خوب از جمله در مشاغل مديريتي ،كسب و كار و علوم و هنر فعال هستند.
وي در ادامه گفت :عوامل خروج آنان فقط پايين بودن دستمزد نيست ،بلكه احساس بي توجهي به آنان بيش از هر چيز
ديگري عذاب دهنده است .مي توانيم مديران اصلي كشور را در قواي حكومتي در سطح معاون وزير و باﻻتر ليست كنيم،
بعد ببينيم كه چند درصد جوانان و كارآفرينان و متخصصان اين كشور با آنان احساس مشترك دارند و آنان را نمايندگان
واقعي خود مي دانند.
ﻣشكﻼت رﻓﺎﻫي دانشجويﺎن در بدو بﺎزگشﺎيي دانشﮕﺎﻫهﺎ
ناصر مطيعي رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم روز
چهارشنبه  ٧مهر در شصت و هشتمين نشست سراسري
معاونان دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
كه به منظور هماهنگي و برنامه ريزي براي آغاز سال
تحصيلي  ١٤٠٠ -١٤٠١برگزار شده بود ،گفت :يكي از حوزه
هاي بسيار مهم خدمات رفاه دانشجويي تغذيه دانشجويي و
ديگري امور مربوط به اسكان دانشجويان در خوابگاههاي
دانشجويي است كه برنامهريزي مناسب براي مديريت
چالشهاي پيش رو را مي طلبد.
وي افزود :در حوزه تغذيه دانشجويي ،موضوعي كه جاي نگراني دارد در صورت بازگشت همه دانشجويان مقاطﻊ تحصيلي
سه گانه بحث افزايش قيمتها و كسري اعتبار تغذيه است.
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مطيعي ادامه داد :در حوزه خوابگاههاي دانشجويي اگر قرار باشد دانشگاهها حسب تاكيد كارشناسان دفتر مشاوره و سﻼمت
و بر اساس پروتكلهاي بهداشتي "هر اتاق يك دانشجو" را در دستور كار خود قرار دهند ،معنايش اين است كه شايد ما
بيشتر از  ٢٠تا  ٣٠درصد ظرفيت متعارف و اسمي خوابگاه دانشجويي را نتوانيم در آغاز مهر ماه در اختيار داشته باشيم.
ﻣﻤﻨوعيﺖ ورود زنﺎن بﻪ دانشﮕﺎه كﺎبل
روز چهارشنبه  ٧مهر ،محمد اشرف
خيرات مشاور جديد طالبان در دانشگاه
كابل در توييتر نوشت :تا زماني كه
محيط اسﻼمي مناسب و حقيقي براي
همه فراهم نشود ،زنان هرگز اجازه
نخواهند داشت به دانشگاهها بيايند يا
كار كنند .اول اسﻼم.
دو هفته پيش طالبان رئيس دانشگاه
كابل را با يك فرد  ٣٤ساله به نام
خيرات جايگزين كرد .با اين حال ،سنديكاي اساتيد و معلمان در افغانستان در پيامي به دولت جديد افغانستان ،خواستار
لغو انتصاب خيرات به عنوان رئيس دانشگاه كابل شدند و عنوان كردند كه وي تخصﺺ ﻻزم را براي تصدي اين سمت
ندارد .از سوي ديگر حميد الحميدي سخنگوي سابق وزارت آموزش عالي افغانستان كه استاد دانشكده مطبوعات دانشگاه
كابل نيز بوده گفت :اميدي نداريم ،سيستم آموزش عالي به طور كامل در حال فروپاشي است.
ﻣﻤﺎنعﺖ از اداﻣﻪ ﺗﺤصيل دﺳتكﻢ  ١٨بهﺎيي
در پي اعﻼم نتايﺞ كنكور سراسري سال  ،١٤٠٠تاكنون دستكم  ١٨بهايي در ايران
اعﻼم كرده كه از تحصيل در دانشگاههاي كشور بازداشته شده اند.
در آخرين آماري كه روز شنبه  ١٠مهر ،منتشر شد هويت اين افراد را تارا تمدني،
نورا ترانه دوست ،سمير زكائي اراني ،رزا مخلصي ،نگار سبحاني عزابادي ،الينا
قليزاده روشنكوهي ،نورا نبي پوركلنكاري ،مصباح ميثاقي ،پارسا چرخند ،فروزان
نيكوكار ،نسيم شهرياري ،مهسا فروهري ،فروتن رحماني ،دنيا دهقاني ،سايه آقائي،
اهورا مستقيم ،روزا بذرافكن و لنا كامجو معرفي كرده است.
بنا بر اين گزارش ،فروتن رحماني رتبه  ١٠٩در كنكور رشته رياضي و فيزيك كسب كرده و مهسا فروهري براي دهمين
سال پياپي از ورود به دانشگاه منﻊ شده است.
سال گذشته نيز  ٢١شهروند بهايي اعﻼم كرده بودند كه در جريان كنكور  ٩٩از ادامه تحصيل محروم شده اند.
به نظر مي رسد آمار واقعي بهاييان بازمانده از تحصيل بيش از ارقام اعﻼم شده باشد و بسياري از آنها به دﻻيل امنيتي از
علني كردن هويت خود اجتناب مي كنند.
در پي تماس يكي از بهاييان بازمانده از تحصيل در دانشگاه با سازمان سنجش در روزهاي گذشته» ،دخالت وزارت
اطﻼعات« دليل صدور پيغام »مردود« عنوان و به او گفته شده كه در صورت اعتراض ،به صورت كتبي آن را به سازمان
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سنجش اعﻼم كند تا آنها اين درخواست را به وزارت اطﻼعات ارجاع دهند.
شهروندان بهايي در سالهاي گذشته به هنگام ثبت نام در سايت سازمان سنجش براي شركت در كنكور با گزينه »نقﺺ
پرونده« مواجه مي شدند.
قطع روابط علﻤي ايﺮان بﺎ جهﺎن /ﻓﺮصﺖ ﻣطﺎلعﺎﺗي دانشجويﺎن بﻪ صفﺮ رﺳيد
محمدعلي زلفي گل ،وزير علوم روز يكشنبه  ١١مهر از برنامهريزي
براي حضور بيشتر دانشجويان دكتري و اساتيد در فرصتهاي
مطالعاتي خارج از كشور و همايشهاي بين المللي براي انتقال علم
و فناوري خبر داد.
محمد علي زلفي گل اظهار داشت :يكي از چالشهاي ما طي سال
گذشته فرصت مطالعاتي خارج كشور است كه تقريباً خاتمه يافته
است .ما بايد براي آن برنامه ريزي كنيم ،نبايد ارتباط چهره به
چهره ما با دانشگاههاي خارج براي دستيابي به ديپلماسي علمي
قطﻊ شود.
بر اساس اعﻼم اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج از كشور وزارت علوم ،تعداد احكام بورس خارج و داخل هر دو
روندي كاهشي و نزديك به صفر داشته اند.
پيش از اين اداره كل بورس وزارت علوم ،اعﻼم كرده بود :تعداد احكام بورس خارج از  ٥٢مورد در سال  ١٣٩٢به صفر در
سال  ١٣٩٩و تعداد احكام بورس داخل از  ٩٦٧مورد به  ٩مورد در سال  ١٣٩٩كاهش يافته است.
ﺗجﻤع دانشجويﺎن و ﻓﺎرغ التﺤصيﻼن داروﺳﺎزي
روز دوشنبه  ١٢مهر ،جمعي از دانشجويان و فارغ
التحصيﻼن داروسازي مقابل ساختمان وزارت
بهداشت واقﻊ در تهران تجمﻊ كردند.
تجمﻊ اين افراد در حمايت از آئيننامه جديد تاسيس
داروخانه و تﺄكيد بر تسريﻊ اجراي آن و همچنين
مبارزه با انحصار گرايي در ايجاد داروخانه صورت
گرفته است .تجمﻊ كنندگان با در دست داشتن دست نوشته هايي بر اجراي دقيق قانون جديد تاسيس داروخانه و تسهيل
در ايجاد داروخانه در همه مناطق به ويژه مناطق محروم در جهت ايجاد اشتغال براي داروسازان و فارغ التحيﻼن جوان
تاكيد كردند .همچنين تجمﻊ كنندگان در نامه اي خطاب به وزير بهداشت درخواست كردند تا وزير بهداشت دستورات
ﻻزم را جهت برقراري موارد ذيل در وزارت بهداشت كه از مهمترين خواستههاي حداقلي داروسازان كشور براي ارتقاي نظام
سﻼمت كشور است ،صادر كند.
تسريﻊ در اجرايي شدن آيين نامه جديد ،حذف تمام داروخانه هاي دولتي ،حذف تمام قوانين انحصار گرايانه و حداقل
فاصله ،افزايش و تقويت بازرسيها از داروخانه ها ،گذاشتن سن بازنشستگي  ٣٠سال و حداكثر تعداد نسخ قابل پذيرش،
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اداره

داروخانه

ها

توسط

داروسازان

از

جمله

ديگر

خواسته

هاي

اين

دانشجويان

است.

اعتﺮاض دانشجويﺎن كوي دانشﮕﺎه بﻪ وضعيﺖ ﺗغﺬيﻪ خوابﮕﺎﻫي
محمد مهدي اسدي دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران روز شنبه  ١٧مهر گفت :متاسفانه وضعيت تغذيه
دانشجويان خوابگاهي كوي دانشگاه تهران بسيار
اسفناك است و دانشجويان اعتراضات زيادي در
اين خصوص دارند.
وي افزود :پيمانكار سلف هر روز حجم غذاها را
كمتر مي كند و كيفيت غذاها را نيز كاهش داده
است .قيمت غذاي نسبت به سال گذشته دو برابر
شده؛ اما تنوع غذاها كمتر شده است.
مسئول شوراي صنفي دانشگاه تهران اضافه كرد:
حقوق اساتيد دانشگاه تقريبا دو برابر شده و اين
حقوق احتماﻻ از بودجه دانشگاه است و تنها جايي كه مي تواند اين بودجه را تامين كند كاهش خدمات رفاهي به
دانشجويان است كه از ابتداي سال تحصيلي اين موارد به وضوح ديده مي شود.
حﻤﺎيﺖ دانشجويﺎن دانشﮕﺎه گيﻼن از ﻣعلﻤﺎن كشور
روز دوشنبه  ١٩مهر  ١٤٠٠جمعي از دانشجويان دانشگاه گيﻼن در حمايت از
فراخوان تجمﻊ فرهنگيان سراسر كشور بيانيه اي صادر كردند كه به شرح ذيل
است:فرهنگيان ،دانشجويان ،بازنشستگان ،كارگران و همهِ هموطنان عزيز
همانطور كه مي دانيد در اين وضعيت بد اقتصادي ،هيچ توجهي به نيازهاي
معيشتي و خواسته هاي فرهنگيان و بازنشستگان و كارگران و  ...نمي شود.
در همين رابطه فراخوان تجمﻊ معلمان سراسر كشور داده شده است كه در روز
پنجشنبه  ٢٢مهر ماه با حضور جلوي ادارات آموزش و پرورش حقوق خورده شده
ي خود را فرياد بزنند.
ما دانشجويان دانشگاه گيﻼن از همه قشرهاي جامعه از جمله دانشجويان،
كارگران ،بازنشستگان ،كارمندان ،اساتيد دانشگاه و  ...مي خواهيم از اين تجمعات
حمايت كرده و به معلمان بپيوندند تا فرياد عدالت و برابري با صداي بلندتري به گوش حكومت آخوندي برسد.
ﺳﺮدرگﺮﻣي دانشجويﺎن بﺎ اظهﺎرات ضد و نقيض ﻣسئوﻻن
بعد از حدود دو سال از ورود كرونا به كشور و تعطيلي دانشگاهها در ايام كرونا ،دانشجويان بعد از چند ترم آموزش مجازي
باﻻخره در يك ماه اخير ،جدي ترين اخبار مبني بر حضوري شدن دانشگاهها را در طول دو سال گذشته را شنيدند .در
يك ماه اخير اخبار زيادي مبني بر حضوري شدن كﻼسهاي درس دانشگاهها به گوش دانشجويان رسيد .به همين دليل
دانشجويان كم كم به فكر شروع سال جديد تحصيلي و حضور در كﻼسهاي درس افتادند.
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چيزي كه اين روزها براي دانشجويان تعجب برانگيز است حرفها و صحبتهاي متناقض مسئوﻻن مربوطه است كه باﻻخره
دانشگاه حضوري است يا مجازي؟ آيا دانشگاههاي كشور زيرساختهاي ﻻزم براي پذيرش دانشجو ،آن هم در شرايط
كرونايي كه بايد پروتكلهاي بهداشتي رعايت بشود را دارند؟
روز شنبه  ٣مهر زلفي گل ،وزير علوم :در شرايط فعلي ،كﻼسهاي دانشگاهها به صورت تركيبي )حضوري و مجازي( برگزار
مي شود.
روز سه شنبه  ٦مهر عين اللهي ،وزير بهداشت گفت :تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي از  ١٥مهر بازگشايي مي شوند.
روز سه شنبه  ١٣مهر سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفت :كﻼسها به هيچ عنوان حضوري نخواهند بود .اينكه معاون
وزيري بگويد كﻼسها حضوري است مﻼك انجام كارها نيست.
روز جمعه  ١٦مهر خاكي صديق ،معاون آموزشي وزارت علوم گفت :نمي توان زماني قطعي براي آغاز آموزش حضوري
اعﻼم كرد و بناي ما براي ترم جاري ،فعﻼ آموزش مجازي خواهد بود.
روز يكشﻨبﻪ  ١٨ﻣهﺮ زلفي گل ،وزيﺮ علوم گفﺖ  :بﺮاﺳﺎس ﻣصوبﻪ ﺳتﺎد كﺮونﺎ ،ﻣقﺮر ﺷد دانشجويﺎن ﻣقطع

ﺗﺤصيﻼت ﺗكﻤيلي از  ١٥ﻣهﺮﻣﺎه و ﻣقطع كﺎرﺷﻨﺎﺳي از  ١٥آبﺎن ﻣﺎه بﻪ صورت حضوري در كﻼﺳهﺎي درس

ﻓعﺎليﺖ داﺷتﻪ بﺎﺷﻨد.

روز دوشنبه  ١٩مهر حيدري ،سخنگوي دانشگاه آزاد گفت :دانشگاه آزاد براساس دستور ستاد مبارزه با كرونا عمل خواهد
كرد و هر زمان كه براي بازگشايي دانشگاهها اعﻼم شود ،دانشگاه آزاد نيز بازگشايي مي شود .اين امكان وجود دارد كه
دانشگاه براي تمامي دانشجويان بازگشايي شود.
روز سه شنبه  ٢٠مهر خاكي صديق ،معاون آموزشي وزير علوم گفت :الزامي براي بازگشايي تمامي دانشگاهها از  ١٥آبان
وجود ندارد .دانشگاهها از اين تاريخ مي توانند در جهت بازگشايي برنامه ريزي كنند.
راهاندازي رﺷتﻪ ﺗﺤصيلي »اﻣﺮ بﻪ ﻣعﺮوف و نهي از ﻣﻨكﺮ«
ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار است رشته اي به همين عنوان
در مقطﻊ كارشناسي ارشد و دكترا راه اندازي كند.
مهران صمدي ،رئيس »قرارگاه احياي بينش امر به معروف و نهي از
منكر« شامگاه يكشنبه  ٢٥مهر در يك نشست مجازي هدف از راه
اندازي اين رشته را »تشكيل گروههاي مطالبه گري توسط اعضاي
هيات علمي دانشگاه آزاد اسﻼمي و گشت ارشاد مسئوﻻن« عنوان كرده
است.آقاي صمدي درباره جزئيات اين رشته و قدرت اجرايي »گروههاي مطالبه گر« توضيح نداد اما گفت كساني كه مايل
اند »گروههاي مطالبه گري« تشكيل دهند ،مي توانند حوزه كاري و مساله مورد نظر خود را انتخاب و در سايتي با عنوان
»ميدان مطالبه« ثبت نام كنند و طي  ١٠روز با گرفتن مجوز قانوني و رسمي از ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور
مي توانند رسماً از مردم »مطالبه گري«كنند.
بسياري از فعاﻻن حقوق بشر اين مساله را ناقض حريم خصوصي شهروندان مي دانند.
)منابﻊ استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :نيوز ايران ،خبرگزاري مهر ،شفقنا ،خبرگزاري هرانا ،خبرگزاري فارس،
خبرنامه دانشجويان ايران ،خبرگزاري ايرنا (

29

چالشهاي معلمان )مهر (١٤٠٠
خودكشي يك نوجوان  ١٣ﺳﺎلﻪ در ﺳﻨﻨدج

فرنگيس بايقره

يك دختر  ١٣ساله در سنندج ،در پي ممانعت از ادامه تحصيل ،روز شنبه  ٣مهر ،از طريق حلق آويز كردن اقدام به
خودكشي كرد و جان خود را از دست داد .سهم نوجوانان ايراني از خودكشيهاي ساﻻنه از سوي سازمان پزشكي قانوني
بيش از  ٧درصد اعﻼم شده است.
هويت اين نوجوان ،سميرا سعيدي ١٣ ،ساله و اهل روستاي »درويشان« از توابﻊ منطقه ژاورود واقﻊ در شهرستان سنندج
عنوان شده است .خودكشي اين نوجوان كه امسال ورودي كﻼس هشتم بود ،پس از ممانعت پدرش از ادامه تحصيل و مورد
ضرب و شتم قرار دادن او صورت گرفته است.
صدور حكﻢ بﺎزخﺮيد و اخﺮاج ﻣﺤﻤد حبيبي ،ﻓعﺎل صﻨفي ﻣعلﻤﺎن
هيات تجديد نظر بررسي تخلفات وزارت آموزش و پرورش طي نامه اي به اداره اموزش و پرورش شهريار ،با اعﻼم حكم
قطعي راي به بازخريد اجباري و اخراج محمد حبيبي فعال صنفي معلمان از آموزش و پرورش داد.
ﻻزم به ذكر است ،وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قريب به دو سال از سپري شدن دوران محكوميت آقاي حبيبي،
راي به اخراج اين فعال صنفي داده بود .در نهايت در تاريخ اول ارديبهشت ماه سال گذشته ،حكم صادره عليه اين معلم
مبني بر بازخريد خدمت وي ،در مرحله تجديدنظر تاييد و به وكيل ايشان ابﻼغ شد .حكم صادره در پي ثبت شكايت به
ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده و در نهايت بر اساس راي ديوان ،اجراي اين حكم به صورت موقت متوقف شده بود.
محمد حبيبي در تاريخ  ٢٠ارديبهشت  ،١٣٩٧به همراه تعدادي ديگر از فعاﻻن صنفي و شركت كنندگان در جريان تجمﻊ
اعتراضي معلمان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وي مدتي بعد توسط شعبه  ٢٦بيدادگاه تهران به رياست قاضي احمدزاده از بابت اتهام اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم
عليه امنيت ملي به  ٧سال و نيم حبس تعزيري ،از بابت اتهام تبليﻎ عليه نظام به  ١٨ماه حبس و به اتهام اخﻼل در نظم
عمومي به  ١٨ماه حبس و  ٧٤ضربه شﻼق و  ٢سال ممنوعيت از فعاليت در احزاب ،گروهها و دسته هاي سياسي و
اجتماعي و ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مجازات تكميلي محكوم شد .اين حكم نهايتا در دي ماه  ١٣٩٧توسط شعبه
 ٣٦دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست قاضي احمد زرگر به طور كامل تائيد شد .از اين ميزان با استناد به ماده
 ١٣٤قانون مجازات اسﻼمي ،مجازات اشد يعني  ٧سال و نيم زندان در خصوص او قابل اجرا بود.
آقاي حبيبي پس از تحمل  ٣٠ماه حبس در زندان تهران بزرگ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد.
عزيز قﺎﺳﻢ زاده ،ﻓعﺎل صﻨفي ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن گيﻼن بﺎزداﺷﺖ ﺷد
روز يكشنبه  ٤مهر ،عزيز قاسم زاده فعال صنفي فرهنگيان گيﻼن ،توسط نيروهاي امنيتي در منزل پدري خود بازداشت و
به مكان نامعلومي منتقل شد .ماموران در حين بازداشت اقدام به بازرسي منزل كرده و شماري از لوازم شخصي وي را
ضبط و با خود بردند.
روز دوشنبه  ١٢مهر ،عزيز قاسم زاده ،فعال صنفي فرهنگيان گيﻼن باوجود گذشت  ٨روز از زمان دستگيري كماكان در
بازداشتگاه اداره اطﻼعات شهرستان رودسر بسر مي برد.
آقاي قاسم زاده از حق دسترسي به وكيل ،تماس تلفني و مﻼقات محروم است و قرار بازداشت موقت او تمديد شده است.
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روز دوشنبه  ١٩مهر ،عزيز قاسم زاده ،فعال صنفي فرهنگيان گيﻼن ،به صورت موقت و تا پايان مراحل دادرسي از زندان
رودسر آزاد شد .آزادي وي با توديﻊ قرار وثيقه صورت گرفته است.
جلسﻪ رﺳيدگي بﻪ اﺗهﺎﻣﺎت ﻣﺤبوبﻪ ﻓﺮحزادي
جلسه رسيدگي به اتهامات محبوبه فرحزادي ،فعال صنفي معلمان و از اعضاي انجمن نداي زنان ايران ،روز سه شنبه ٢٠
مهر ،در دادگاه تهران برگزار شد .طي اين جلسه كه در دادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي امين افشاري برگزار شده
است ،خانم فرحزادي از بابت اتهاماتي از جمله "تبليﻎ عليه نظام" محاكمه شد.
محبوبه فرحزادي روز شنبه  ٨خرداد  ،١٤٠٠در منزل خود بازداشت او ساعاتي بعد پس از تقهيم اتهام در شعبه  ٧بازپرسي
دادسراي اوين با توديﻊ قرار وثيقه  ٥٠ميليون توماني بطور موقت آزاد شد.

حرکتهای اعتراضی معلمان
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن دﺳتكﻢ در  ٢٢ﺷهﺮ
جمعي از معلمان و فرهنگيان در شهرهاي همدان ،ساري ،آبادان ،زنجان،
شاهرود ،ممسني ،ديواندره ،اردبيل ،يزد ،قزوين ،كوهدشت ،كرمانشاه ،مشهد،
تبريز ،كرج ،دهدشت ،سنندج ،سمنان ،شهركرد ،مﻼير ،اراك و  ...در روز
پنجشنبه  ١مهر ،مقابل ساختمان آموزش و پرورش و در شهر قم مقابل دفتر
نماينده مجلس تجمﻊ كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.
اين معلمان ضمن رونمايي از بنرهاي اعتراضي با سر دادن شعارهايي همچون
“معلم بيدار است ،از تبعيض بيزار است” “ ،منزلت ،معيشت حق مسلم
ماست” و “يك اختﻼس كم بشه ،مشكل ما حل ميشه” خواهان اجراي طرح
رتبه بندي به ميزان  ٨٠درصد هيﺄت علمي براي معلمان شاغل ،اجراي
همسانسازي حقوق براي معلمان بازنشسته و تحقق ديگر خواسته هاي خود
هستند.
ﺗجﻤع و ﺗﺤصن ﺷبﺎنﻪ روزي كﺎرنﺎﻣﻪ ﺳبزﻫﺎ
روز يكشنبه  ٤مهر ،معلمان كارنامه سبز براي بيستمين و دومين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقﻊ
در تهران ،دست به تجمﻊ اعتراضي زدند.
شماري از اين تجمﻊكنندگان از شهرهاي مختلف كشور به تهران آمده اند و طول شب را نيز در مقابل وزارتخانه سپري مي
كنند .تجمﻊ كنندگان خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رسيدگي به مطالبات ديگرشان هستند .كارنامه سبزها
نفرات اول تا سوم پذيرفته شده آزمون استخدامي ماده  ٢٨هستند كه به گفته اين شهروندان آموزش و پرورش عليرغم
كمبود نيروي شديد ،از جذب آنها سرباز زده و همچنان از نيروهاي بازنشسته استفاده مي كند.
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ﺗجﻤع ﺳﺮاﺳﺮي ﻣعلﻤﺎن ﺷﺎغل و بﺎزنشستﻪ در  ٤٣ﺷهﺮ
روز شنبه  ٣مهر ،به دنبال فراخوان
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي
فرهنگيان

ايران،

معلمان

و

فرهنگيان شاغل و بازنشسته در
شهرهاي مختلف كشور از جمله
سقز ،انديمشك ،ﻻمرد ،شيراز،
كرمانشاه ،بجنورد ،اصفهان ،ساري،
ايﻼم ،آبادان ،مريوان ،اشكنان،
ماهشهر ،ياسوج ،كوهدشت ،يزد،
كازرون ،سنندج ،بندرعباس ،ايذه،
بهبهان ،اهواز ،تربت حيدريه ،نورآباد ،دلفان ،اليگودرز ،مشهد ،اردبيل ،گچساران ،شهربابك ،خرمآباد ،دورود ،زنجان،
كهگيلويه بويراحمد ،تهران ،كرج ،ديواندره ،خرمشهر ،شيروان ،رستم ،ممسني ،رشت و قزوين ،مقابل ساختمان اداره
آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقﻊ
در تهران ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست به تجمﻊ اعتراضي زدند.
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ١٠ ،خواسته اصلي معلمان را مطرح كرده كه از جملهي آن ،اجراي نظام رتبه
بندي بر اساس  ٨٠درصد حقوق هيات علمي دانشگاهها است .اين شورا همچنين اعﻼم كرده كه معلمان فريب وعدههاي
بيپشتوانه و تكراري را نخواهند خورد و تا عملي شدن خواسته ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
معلمان و فرهنگيان معترض در تجمعهاي خود شعارهايي از قبيل “رتبه بندي اجرا نشه ،كﻼسها تعطيل مي شه”“ ،گوشي
و تبلت ما حريم شخصي ماست”“ ،تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم”“ ،معلم زنداني آزاد بايد گردد”“ ،نه تدريس ،نه
خواهش ،رتبه بدون كاهش”“ ،معلم داد بزن حقتو فرياد بزن”“ ،صدا و سيما كجاست صداي ما بي صداست” را سر دادند.
يكي از معلمان حاضر در تجمﻊ قزوين در اعتراض به حضور گسترده نيروهاي انتظامي گفت» :امروز نيروي انتظامي قبل از
حضور معلمان در محل تجمﻊ حضور داشتند .مگر ما آشوبگر هستيم كه دو ماشين با  ٢٠مامور وظيفه را به محل تجمﻊ
اعزام ميكنند!؟ در روز اول مهر نيروهاي انتظامي با باتوم به استقبال ما آمدند و اين بزرگترين توهين به شان و مقام معلم
است«.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن اﺳتﺎنهﺎي قﻢ و ﻣﺮكزي
شماري از معلمان و فرهنگيان استانهاي قم و مركزي ،روز پنجشنبه  ٨مهر ،مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش
اين استانها ،تجمﻊ كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند .معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجراي طرح
رتبهبندي به ميزان  ٨٠درصد هيﺄت علمي و معلمان بازنشسته خواستار اجراي همسانسازي حقوق و تحقق ديگر خواسته
هاي خود شدند.
ﺗجﻤع ﻣﺮبيﺎن پيش دبستﺎني ايﺬه
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روز شنبه  ١٠مهر ،تعدادي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه ،مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقﻊ در اهواز،
دست به تجمﻊ اعتراضي زدند .مربيان پيش دبستاني ايذه گفتند" :در سال  ٩٩با روي كار آمدن رئيس جديد اداره آموزش
و پرورش ،از كار بيكار شده اند و با گذشت يك سال از انجام تمامي مراحل قانوني و تجمعات پي در پي ،كماكان مطالبات
شان با بيتوجهي مسئوﻻن روبرو شده است«.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕيﺎن در  ١٧ﺷهﺮ
روز يكشنبه  ١١مهر ،معلمان و بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران مقابل مجلس ارتجاع و در اصفهان ،شيراز ،اهواز،
كرمان ،بندرعباس ،زنجان و داراب مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمﻊ زدند .معلمان در اعتراض به تبعيض،
حقوقهاي ناچيز و وضعيت سخت معيشتي و بي توجهي رژيم نسبت به مطالبات برحق شان تجمﻊ كردند .معلمان شعار مي
دادند» :معلم داد بزن ،حقتو فرياد بزن«» ،حرف مفت ،نمي خوايم نمي خوايم«» ،معيشت منزلت ،حق مسلم ماست« و
»آموزش رايگان ،حق فرزندان ما«.
همزمان بازنشستگان در تهران و شهرهاي مشهد ،تبريز ،اراك ،خرم آباد ،اهواز ،اصفهان ،قزوين ،بروجرد ،كرمانشاه ،كرج و
رشت مقابل اداره تﺄمين اجتماعي برگزار شد .آنها شعار مي دادند» :بترسيد بترسيد ،ما همه با هم هستيم«» ،بازنشسته مي
ميرد ،ذلت نمي پذيرد«» ،سفره ما خاليه ،وعده ها توخاليه«» ،تورم گراني ،بﻼي جان مردم«» ،بازنشسته بيداراست،
ازتبعيض بيزاراست« و »خواسته بازنشسته ،حقوق طبق تورم«.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن در اﺳتﺎن ﻓﺎرس
روز دوشنبه  ١٩مهر ،با فراخوان جمعي از معلمان فارس تجمﻊ اعتراضي مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در
شيراز برگزار شد .در اين مراسم فرهنگيان سرود »ياور فرهنگي من« را همخواني كردند.
ﺗجﻤع بﺎزنشستﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕي ﺳﺎل ٩٩
روز سه شنبه  ٢٠مهر ،جمعي از بازنشستگان فرهنگي سال  ٩٩براي انعكاس هرچه بيشتر صداي اعتراض شان نسبت به
عدم پرداخت مطالبات براي باري ديگر دست به تجمﻊ مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن خﺮيد خدﻣﺖ در چهﺎرﻣﺤﺎل و بﺨتيﺎري
روز چهارشنبه  ٢١مهر ،شماري از معلمان خريد خدمت استان چهارمحال و بختياري ،در اعتراض به تعديل نيرو و
همچنين عدم تبديل وضعيت معلمان ،مقابل ساختمان استانداري واقﻊ در شهركرد ،دست به تجمﻊ زدند .معترضان كه
سالها سابقه تدريس در مدارس مختلف اين استان را دارند؛ خواستار تعيين تكليف و جذب به عنوان معلم رسمي هستند.
معلمان خريد خدماتي با اشاره به نبود امنيت شغلي و بيان اين كه دستمزد ما بسيار پايين تر از معلمان رسمي است،
خواستار يكسان سازي حقوق و دستمزد كادر آموزشي و رفﻊ تبعيض ميان آنها شدند .به گفته معلمان حاضر در تجمﻊ،
دستمزد يك ماه آنها كفاف يك هفته از هزينه هاي زندگي شان را نمي دهد.
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ﺗجﻤع ﺳﺮاﺳﺮي ﻣعلﻤﺎن ﺷﺎغل و بﺎزنشستﻪ در
 ٤٩ﺷهﺮ

روز پنجشنبه  ٢٢مهر ،به دنبال فراخوان شوراي
هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،معلمان
و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف
كشور از جمله قم ،رشت ،جلفا ،جهرم ،خرمشهر،
تاكستان ،سقز ،داراب ،تبريز ،انديمشك ،شيراز،
كرمانشاه ،بجنورد ،اصفهان ،ساري ،ايﻼم ،مريوان،
ياسوج ،سنندج ،بندرعباس ،ايذه ،بهبهان ،اهواز،
فريدونكنار ،شيروان ،سلسله ،نورآباد ممسني،
پلدختر ،بروجرد ،اليگودرز ،اردبيل ،خرم آباد،
زنجان ،بوشهر ،مﻼير ،كرمان ،بندرانزلي ،تهران ،ماهشهر ،يزد ،جوانرود ،سلسله ،همدان ،شهركرد ،مشهد ،الشتر ،كوهدشت،
اراك و قزوين ،مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل
ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقﻊ در تهران دست به تجمﻊ اعتراضي زدند.
معلمان و فرهنگيان معترض در اين تجمعها شعارهايي از قبيل “جاي معلم زندان نيست”“ ،معلم زنداني آزاد بايد گردد” ،
“معلم بيدار است ،از تبعيض بيزار است”“ ،نه سازش نه تسليم ،همسان سازي بي خواهش”“ ،دزدي هاي نجومي ،فﻼكت
عمومي” را سر دادند.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در اهواز ابتدا در مقابل ساختمان صدا و سيماي
مركز استان تجمﻊ كردند كه در پي اعمال فشار توسط نيروهاي انتظامي به سمت اداره كل آموزش و پرورش اين استان
حركت كردند .يكي از معلمان حاضر در اين تجمﻊ ميگويد“ :من در اسنپ كار مي كنم و روزانه دانش آموزان خودم را
سوار مي كنم ،اين حرفها را به كي بگويم«.
ﺗجﻤع ﻣعلﻤﺎن نهضﺖ ﺳوادآﻣوزي و پيش دبستﺎني كهﮕيلويﻪ و بويﺮاحﻤد
روز چهارشنبه  ٢٩مهر ،همزمان با سفر سرپرست وزارت آموزش و پرورش كشور به استان كهگيلويه و بويراحمد،معلمان
نهضت سوادآموزي و پيش دبستاني اين استان براي اعتراض به بﻼتكليفي استخدامي دست به تجمﻊ زده و رو در رو با
كاظمي سخن گفتند .يكي از معلمان نهضت سوادآموزي گفت :پرونده هاي نهضتيهاي فرزند جانباز و ايثارگر ،در امور اداري
برگشت مي خورد ،ما بﻼتكليف مانده ايم كه پرونده مان چه مي شود!
يكي از مربيان پيش دبستاني نيز گفت :يك بار هم كه شده حرف ما را بشنويد ،از سال  ٨٥تاكنون كار مي كنم ،سند مالي
براي ما لحاظ نشده است .گزينش داده ام و بيمه دارم ،دو فرزند يتيم دارم .وي ادامه داد :به ما مربيان پيش دبستاني ظلم
شده است .دو مدرسه دولتي كار كرده ام ولي متﺄسفانه سند مالي نداريم.
)منابﻊ استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :كانال شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران ،كانال صنفي
معلمان ايران ،هرانا ،ايلنا ،اتحاديه آزاد كارگران ايران ،ركنا ،عصر جنوب(
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زنان در مسير رهايي )مهر (١٤٠٠
حضور داور زن ايﺮاني در جﺎم جهﺎني ليتواني

اسد طاهري

دو داور ايراني در جام جهاني
ليتواني ،در تيم داوري ديدار
تيمهاي ملي فوتسال
جمهوري چك و اسپانيا قرار
دارند ،يكي از اين داوران زن
است .گﻼره ناظمي و ابراهيم
محرابي افشار به ترتيب به
عنوان كمك داور رزرو و داور سوم ديدار تيمهاي ملي اسپانيا و جمهوري چك انتخاب
شدند.
فيفا براي اولين بار از  ٥داور زن براي قضاوت جام جهاني مردان استفاده كرده و اين اولين
بار است كه دو داور از ايران در اين مسابقات سوت مي زنند.
جام جهاني فوتسال  ،٢٠٢١نهمين دوره جام جهاني فوتسال است كه در كشور ليتواني از
 ١٢سپتامبر الي  ٣اكتبر  ٢٠٢١برگزار شد.

يك ﻓعﺎل زن ﺳعودي بﻪ  ١٨ﺳﺎل حبﺲ ﻣﺤكوم ﺷد

دادگاه كيفري رياض براي ''دﻻل الخليل'' زن فعال اجتماعي حكم
حبس  ١٨ساله صادر كرد ،اين فعال زن از سپتامبر  ٢٠١٧در زندان
الطرفيه واقﻊ در منطقه القصيم بازداشت است.
دﻻل الخليل در زمينه امدادرساني و امور اجتماعي فعاليت مي كرده،
تا اينكه نيروهاي امنيتي عربستان ،سپتامبر  ٢٠١٧با يورش به منزل
وي در القصيم ،او و همسرش را بازداشت كردند.
سازمان صناد از مقامات دولتي ذيربط در عربستان خواسته است ،كه به حقوق زنان بازداشت شده احترام بگذارند و آنها را
بدون محدوديت و شرايطي آزاد كنند ،فعاليتهاي حقوق بشري ،سركوب زنان سعودي به دليل ابراز عقيده يا اصﻼحات يا
فعاليتهاي حقوق بشري ،توسط دولت را تحت تﺄثير قرار داده است.
از جمله برجسته ترين گروههايي كه مورد بازداشت خودسرانه مقامات سعودي قرار گرفتند ،مي توان به چند نويسنده و
روزنامه نگار مانند زنا الشهري ،مونا البيالي )معلم( و لينا الشريف )پزشك( و حدود  ٦٠زن ديگر اشاره كرد.
راﻫپيﻤﺎيي زنﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮيكﺎي ﻻﺗين بﻪ نفع حقوق ﺳقط جﻨين

هزاران زن روز سه شنبه  ٧مهر )  ٢٨سپتامبر( در چندين شهر آمريكاي ﻻتين به مناسبت روز جهاني اقدام براي دسترسي
به سقط جنين ايمن و قانوني تظاهرات كردند.
زنان در مكزيكوسيتي ،رو به مركز تاريخي اين شهر درحالي كه پليس با سپر و كﻼه ضد شورش در محل حضور داشت،
راهپيمايي كردند .مقامات اين شهر نرده هاي محافظي را روي برخي ساختمانها و بناهاي تاريخي كه پيشتر در تظاهرات با
اسپري رنگ آميزي شده بودند ،نصب كرد.
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روي يكي از اين تابلوها كه يك زن جوان روسري
سبزي به گردنش بسته ،نوشته شده بود "من هنوز
نمي دانم كه واقعا مي خواهم مادر شوم يا نه ،اما مي
خواهم حق تصميم گيري را داشته باشم.
در اوايل ماه جاري ،دادگاه عالي مكزيك جرم انگاري
سقط جنين را مغاير با قانون اساسي اعﻼم كرد و كمي
بعد ،دولت اعﻼم كرد كساني كه به اتهام سقط جنين
زنداني شده اند ،آزاد مي شوند.
همزمان معترضان سالوادور با در دست داشتن بنرهايي
با عنوان "اين حق ماست كه تصميم بگيريم" و "سقط جنين قانوني ايمن و رايگان" ،تﻼش كردند تا قانونگذاران را تحت
فشار قرار دهند،
قتل نﺎﻣوﺳي در ايﺮان؛ پدري دختﺮش را بﺎ بﻨزين بﻪ آﺗش كشيد

دختر جواني كه گفته مي شود پدرش او را با بنزين سوزانده است ،در بيمارستان جان باخت .پدر فائزه ملكي به مواد مخدر
اعتياد داشت و دختر خود را به دليل ارتباط با يك مرد ،با بنزين به آتش كشيد .با اين حال محمد جباري ،دادستان
عمومي و انقﻼب مركز استان كردستان ،مدعي شده كه اين يك »حادثه سوختگي« بوده و چون پرونده شاكي خصوصي
ندارد ،نمي توان گفت كه فرد خودسوزي كرده يا پدرش مقصر بوده است .او همچنين برخورد با پزشكي كه با انتشار اين
خبر در فضاي مجازي »شايعه« درست كرده است را خواستار شد.
در روزهاي گذشته ايمان نوابي ،پزشك جراح ،در صفحه
شخصي خود در اينستاگرام ،از بستري شدن دختر جواني در
بيمارستان سنندج با سوختگي  ٨٥درصدي خبر داد .ايمان
نوابي در همين پست نوشت كه دختر جوان با چشمهايش به
او التماس كرده است كه نجاتش دهد .با اين حال ،او پيش
بيني كرده بود كه احتمال مرگ دختر جوان به دليل شدت
سوختگي باﻻ باشد .او صبح روز يكشنبه ١١ ،مرداد ،خبر داد
كه دختر جوان فوت كرده است.
فائزه ملكي مدتي پيش ازدواج كرده و از همسرش جدا شده بود .پس از آن با مرد جواني آشنا شد و قصد ازدواج داشتند
اما خانواده پسر با اين ازدواج مخالفت كردند .با وجود اين ،عكسهايي مبني بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر
فائزه رسيد .در نهايت پدر فائزه پس از چند روز دخترش را با بنزين آتش زد.
نﺨستين انتﺨﺎبﺎت ﺷوراي ﺷهﺮ قطﺮ و عدم
ﻣوﻓقيﺖ زنﺎن

در ماه مهر انتخابات شوراي شهر قطر برگزار شد و
نامزدها و راي دهندگان حضور گستردە اي در آن
داشتند .كميتە نظارت بر انتخابات اعﻼم كرد،
ميزان مشاركت  ٪٦٣.٥بودە است و اين ميزان
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مشاركت بسيار بيشتر از مشاركت در انتخابات شهرداري است كە در سال  ٢٠١٩انجام شد ،ميزان مشاركت در آن هنگام
كمتر از  ٪١٠بود.
انتخابات شوراي شهر براي نخستين بار در كشور قطر برگزار شد و  ٢٨٤نفر شامل  ٢٨زن در اين انتخابات نامزد شدە
بودند ٣٠ ،نامزد موفق بە كسب كرسي شدند كە هيچ زني در ميان آنان نبود .با اين حال هنوز اميدي براي كسب كرسي
شوراي شهر توسط زنان وجود دارد چرا كە شوراي شهر  ٤٥عضو دارد كە دو سوم آن را مردم و يك سوم ديگر آن يعني
 ١٥كرسي باقي ماندە را امير قطر انتخاب خواهد كرد .نتايﺞ اين انتخابات تغييري در توازن سياسي ايجاد نكرد بە همين
دليل ناظران معتقدند قطر در آستانە برگزاري جام جهاني فوتبال  ٢٠٢٢در اين كشور مي خواهد چهرە اي مثبت از
حاكميت خود نشان دهد.
اولين روزنﺎﻣﻪ نﮕﺎر زن كﻪ جﺎيزه صلح نوبل دريﺎﻓﺖ كﺮد

دو روزنامه نگار ،ماريا رسا و ديميتري موراتوف برنده جايزه
صلح نوبل  ٢٠٢١شدند .كميته نوبل گفت اين دو نفر "به
خاطر مبارزه شجاعانه خود براي آزادي بيان در فيليپين و
روسيه" اين جايزه معتبر را دريافت كردند .آنها به خاطر
تحقيقاتي كه خشم حاكمان كشورهاي خود را برانگيخته و
با تهديدهاي قابل توجهي روبرو شده اند ،مشهور هستند.

رسا ،كه بنيانگذار سايت خبري  Rapplerاست ،به دليل
استفاده از آزادي بيان براي "افشاي سوء استفاده از قدرت ،استفاده از خشونت و اقتدارگرايي فزاينده در كشور خود،
فيليپين" مورد تقدير قرار گرفت.
كميتهي نوبل گفت موراتوف ،بنيانگذار و سردبير روزنامه مستقل "نوايا گازتا" ،دهها سال است كه از آزادي بيان در روسيه
تحت شرايط چالش برانگيز دفاع كرده است.
اين كميته در بيانيه خود اعﻼم كرد" :روزنامهنگاري رايگان ،مستقل و مبتني بر واقعيت براي محافظت در برابر سوء
استفاده از قدرت ،دروغ و تبليغات جنگي استفاده مي شود ...بدون آزادي بيان و آزادي مطبوعات ،ترويﺞ موفقيت آميز
برادري بين ملتها ،خلﻊ سﻼح و نظم جهاني بهتر براي موفقيت در زمان ما دشوار خواهد بود".
رسا ،روزنامهنگار برنده جايزه ،سال گذشته در پروندهاي كه به عنوان آزمايشي براي آزادي مطبوعات فيليپين شناخته
ميشد ،به جرم افترا محكوم شد .او اولين زني بود كه امسال جايزه نوبل گرفت.
رسا در پخش زنده  ،Rapplerگفت كه بسيار شوكه شده است .او اضافه كرد" :اين نشان مي دهد كه كميته صلح نوبل
دريافت كه جهان بدون حقايق به معناي جهاني بدون حقيقت و اعتماد است".
بﺮاي نﺨستين بﺎر زنﺎن  ٩٧كﺮﺳي پﺎرلﻤﺎن
عﺮاق را كسب كﺮدند

زنان در انتخابات عراق تاريخ ساز شدند .نتايﺞ
اوليه انتخابات زود هنگام عراق نشان مي دهد
دستكم  ٩٧زن به پارلمان جديد اين كشور
راه مي يابند .براساس نتايﺞ اوليه انتخابات
زود هنگام عراق ،نزديك به يك سوم همه
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كرسيهاي پارلمان از زنان خواهد بود .اين نخستين بار در تاريخ انتخابات عراق است كه اين ميزان از زنان به پارلمان راه
مي يابند.
در حالي كه براساس قانون اساسي عراق ،براي زنان سهميه حداكثر  ٨٣) ٪٣٠كرسي( در نظر گرفته شده و اين زنان نه با
راي اعتماد شهروندان بلكه با سهميه  ٪٣٠به پارلمان راه مي يابند ،اما در اين انتخابات براي نخستين بار زنان با راي
اعتماد شهروندان به عنوان نماينده مجلس برگزيده شده اند.
يسرا كريم محسن ،مدير اداره توانمندسازي زنان در دبيرخانه هيات دولت عراق در بيانيه اي گفت" ،موفقيت زنان در
رسيدن به پارلمان جديد نتيجه طبيعي تﻼش آن دسته از زناني است كه شجاعت و پشتكار خود را براي مشاركت فعال
نشان دادند و نتايﺞ آن پيروزي زنان در انتخابات است و اين مايه افتخار همه است".
دربيانيه رئيس دفتر توانمندسازي زنان همچنين آمده است "براساس تجزيه و تحليل نتايﺞ اوليه ،زنان توانستند  ١٤كرسي
بيشتر از سهميه تعيين شده را كسب كنند و در اين ميان زنان اقليتها نيز به چشم مي خورد".
براساس اين بيانيه  ٥٧زن با كسب راي اعتماد شهروندان و بدون نياز به سهميه زنان به پارلمان خواهند رفت و "پيام
واقعي زنان محدود به ورود به پارلمان نخواهد بود بلكه بايد همه زنان به تﻼشهاي خود براي مشاركت در مراحل مختلف
فرايند سياسي و تصميمگيري ادامه دهند".
ﺗﻨديﺲ زن ﻣبﺎرز اﺳپﺎنيﺎيي جﺎيﮕزين ﻣجسﻤﻪ كﺮيستف كلﻤب ﺷد
مجسمه اسپانيايي يك زن بومي روز سه شنبه  ٢٠مهر ) ١٢اكتبر( كه به روز "مقاومت مردم بومي" نام گذاري شده است،
توسط فمنيستهاي اين شهر جايگزين مجسمه كريستف كلمب شد ،فعاﻻن در بيانيه خود گفتند" :اين مكان از آن به بعد
دو راهي زنان مبارز است و به كساني اختصاص داده مي شود كه در سراسر كشور با خشونت ،سركوب و قرباني شدن مجدد
عليه بي عدالتي روبرو شده اند".
اين مجسمه در ماه ژانويه توسط يك كشاورز در منطقه "هوستكا" ،نزديك سواحل خليﺞ مكزيك پيدا شد ،اين شهر به نام
زن جوان آمازاك شناخته مي شود .چندان مشخﺺ نيست كه اين مجسمه قرار بوده چه كسي را به تصوير بكشد ،زيرا
بسياري از سنگهايي كه احتماﻻ به عنوان تزيين روي اين مجسمه قرار داشته از بين رفته اند ،برخي مي گويند يا الهە
باروري است و يا زني از طبقه نخبگان و حاكمان.
مجسمه كريستف كلمب به دليل رفتارهاي تبعيض آميز او با بوميان و ايده هاي نژادپرستانه اش مورد اعتراض مردم بوده
است ،اين مجسمه يك سال پيش توسط مخالفانش پايين كشيده شد.
زنكشي بﻪ بهﺎنهي نﺎﻣوس اداﻣﻪ دارد
در ماه گذشته دختري از اهالي روستاي مهمانشهر رفسنجان كه هويت وي مشخﺺ نشده است ،توسط پدرش و با انگيزه
ناموسي به قتل رسيده است ،قاتل به ظن داشتن ارتباط دخترش با مردي جوان ضمن به قتل رساندن او متواري شده
است.
در حالي كه بايد مادر به عنوان شاكي خصوصي از قاتل شكايت مي كرد تا پرونده قتل مورد رسيدگي قرار گيرد اما مادر
نيز از شكايت عليه قاتل خودداري كرده است.
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به گفته اهالي روستا ،دختر جوان  ٢١سال سن داشته و گفته اند :مدتي با پسري جوان ارتباط داشته و چند بار با همديگر
صحبت كرده اند ،قاتل با اين ارتباط مخالف بوده و به همين دليل دختر را به قتل رسانده و جسدش را درون چاه عميقي
در اطراف روستا انداخته است.
به گفته ساكنان روستا ،قاتل بعد از انداختن جسد دختر خود به عمق چاه و رها كردن چند سنگ بزرگ بر روي آن ،محل
جسد را به همسرش گفته و سپس فرار كرده است.
قوانين مردساﻻر ايران فرزندكشي براي مردان را آسان نموده است .براساس اين قوانين در حالي كه پدر و يا جد پدري مي
توانند فرزند را به هر بهانه اي به قتل برسانند تنها كسي كه حق شكايت دارد مادر است ،اكثر مواقﻊ مادر نيز كه خود در
شرايطي با ساختاري مردساﻻر رشد كرده است از طرح شكايت عليه قاتل خودداري ميكند.
در صورت شكايت عليه قاتل ،اما او مجازات سنگيني نخواهد داشت و تنها به  ٣تا  ١٠سال حبس متهم ميشود.
اين روزها زنكشي به بهانه ناموس و به ويژە فرزندكشي افزايش يافته است ،چرا كه قوانين و فرهنگ ارتجاعي حاكم ،مرد را
مالك بي چون و چراي زنان مي داند.

زنان افعانستان در چالش با طالبان
ﻣﺤدوديﺖ جديد طﺎلبﺎن بﺮاي زنﺎن
طالبان به رانندگان تاكسيهاي شهري هشدار داده كه
نشاندن زنان در صندلي جلوي خودرو جريمه و زندان
دارد .طالبان در شهر ايبك محدوديتهايي براي رانندگان
تاكسيهاي شهري وضﻊ كرده كه بر اساس آن اگر در
صندلي جلوي تاكسي دختر يا زن سوار كنند ١٠،هزار
افغاني جريمه شده و يا به  ١٠روز زندان محكوم مي
شوند .طالبان نشستن در صندلي جلو را "خﻼف
شريعت" دانسته است.
زنان باني صلح ،انسان دوستي و ترقي
گروهي از زنان با عنوان »حركت خودجوش زنان مبارز
افغانستان« ،در كابل با تجمعي اعتراضي كه چهار ساعت
و نيم به طول انجاميد ،خواهان گشايش مدارس متوسطه
دخترانه شدند.
در اين تجمع زنان با قرائت بيانيه اي خواهان گشايش هر
چه زودتر مدارس شدند .متن بيانيه به شرح زير است:
»حركت خودجوش زنان مبارز افغانستان« ،در پي
تحوﻻت اخير ،به منظور دفاع از حفظ حقوق بشري و
جايگاه شايسته زنان به صورت خودجوش ايجاد و اكنون
شماري زيادي از زنان در سراسر افغانستان شجاعانه و متعهدانه در اين روند عضويت و فعاليت دارند.
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ما به نمايندهگي از اين حركت ،غرض دفاع از جايگاه و حقوق زنان در كشور به خصوص در عرصه فراگيري دانش؛ يعني حق تحصيل
و حق كار اعتراض مي نماييم .چنانچه با روي كارآمدن حكومت سرپرست طالبان ،زنان نمي توانند از كﻼس  ٧الي  ١٢درس بخوانند و
در ادارات دولتي نيز به هيچ زني تاكنون اجازه كار داده نشده است .بنابراين ،ما نگران آينده مبهم زنان هستيم .به اين ترتيب ما
پيشنهادها و انتقادهاي خود را در  ١٢ماده به طور خﻼصه گنجانيده ايم:
 -١زنان معارف افغانستان خواهان حق مشاركت در روند تصميم گيري براي ايجاد معارف اسﻼمي مترقي و متمدن هستند.
 -٢حضور زنان و دختران در عرصه تعليم و تربيت و سهم دهي در تمامي ارگانهاي دولتي و خصوصي ،با حفظ حقوق مساوي با مردان
نظر به اهليت كار تعيين گردد.
 -٣ما خواهان شروع هرچه سريع تر دروس كﻼسهاي  ٧الي  ١٢در سراسر افغانستان هستيم.
 -٤حد آموزش مضامين اسﻼمي مطابق به احكام دين مبين اسﻼم قابل تطبيق باشد ،نه براساس افراط گرايي و بنيادگرايي.
 -٥حد آموزش زبانها مطابق با معيارهاي جهاني در مدارس تعيين شود.
 -٦حد آموزش اجتماعيات عاري از هر نوع تبعيض زباني ،قومي ،نژادي و جنسيتي باشد.
 -٧تطبيق دروس ،مطابق به زبان مادري و به اضافه زبان دوم و سوم ...و نظر به ضرورت علمي و بين المللي باشد.
 -٨داشتن يونيفورم اسﻼمي متعادل ،مطابق به شريعت اسﻼمي براي معلمان و دانشآموزان.
 -٩شرايط استفاده از تكنولوژي مدرن و جهاني ،مطابق به نورم ملي و بيناللملي فراهم گردد؛ يعني حد آموزش مشخص گردد.
 -١٠حضور شاگردان بدون تبعيض جنسيتي در مكانهاي تعليمي و تربيتي.
 -١١سپردن كار به اهل كار و رعايت حفظ حقوق انساني و اسﻼمي در مشخصات مدارس كشور.
 -١٢احترام به جايگاه زن و اجازه اشتراك آن در عرصه حكومت داري ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و  ...نظر به احكام دين
مبين اسﻼم.
در پايان به تمام زنان افغانستان به خصوص معلمان و دانش آموزان زن ،فراخوان مي دهيم ،تا از حقوق مسلم خودشان دفاع نمايند.
زنان افغانستان در نشست مقر سازمان ملل حضور يافتند
پس از حاكميت دوباره طالبان و ادامه
دادخواهي زنان در افغانستان براي كار و
تحصيل ،شماري از زنان افغان ،روز پنجشنبه
 ٢٩مهر ) ٢١اكتبر( در مقر سازمان ملل متحد
در نيويورك گردهم آمده و خواهان اعاده
حقوق زنان از سوي طالبان شدند.
زناني كه در اين روز از مقر سازمان ملل در
نيويورك ديدن كردند ،فوزيه كوفي ،سياستمدار
سابق و مذاكره كننده صلح افغانستان ،ناهيد
فريد ،سياستمدار سابق ،آصيﻼ وردك ديپلمات
سابق و انيسه شهيد روزنامه نگار بودند.
فوزيه كوفي به خبرنگاران گفت" :اين بسيار ساده است .سازمان ملل متحد بايد اين صندلي را به كسي بدهد كه به حقوق همه در
افغانستان احترام بگذارد" .
)منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه :رويترز ،صداي افغان ،ايندپندنت فارسي ،ركنا ،صداي آمريكا ،راديو فردا ،ايران اينترنشنال،
يورونيوز ،آپارات ،ديچه وله(
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جنبش رنگين كمان بيشماران )مهر (١٤٠٠

گردآوري و تنظيم :پويا رضواني

زندگي فﻼكتبار اكثريت مردم ايران موضوعي است كه همه كارشناسان حكومتي و مستقل به آن اذعان مي كنند و البته
پيرامون نتايﺞ سياسي و اجتماعي اين وضﻊ فاجعه بار هشدار مي دهند .وبسايت خبر آنﻼين در روز شماره روز يه شنبه ٢٧
مهر  ،١٤٠٠گزارشي نظرات برخي از كارشناسان اقتصادي در كﻼب هاوس اين وبسايت را منتشر كرده است .در اين
نشست ميثم هاشم خاني ،كارشناس اقتصادي گفته است :اگر رقم يارانه ها را به دﻻر محاسبه كنيم ،مي بينيم امروز بايد
چيزي در حدود يك ميليون و  ٣٠٠هزار تومان به هر نفر پرداخت شود تا يارانه هاي نقدي با ارزش دﻻري يارانه در يازده

سال پيش برابري كنند.
سيد حميد حسيني ،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني آماري از وضعيت برخورداري جامعه ايران ارائه كرد و گفت:
صندوق بين المللي پول درباره هرم جمعيتي و توزيﻊ ثروت در ايران گزارشي جديد منتشر نكرده ولي در سال ١٣٩٨
موسسه آمريكايي بروكلين اثرات خروج ترامپ از برجام را بر زندگي مردم ايران مطالعه كرد .بر اساس مفاد اعﻼمي در اين
گزارش  ٤,٣درصد يعني حدود  ٤ميليون نفر از مردم در ايران زندگي فوق العاده خوبي دارند ،در عين حال  ١٩درصد
طبقات متوسط رو به باﻻ هستند و  ١٥درصد در طبقه متوسط رو به پايين قرار دارند كه ميتوانند زندگي شان را تامين
مي كنند.
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 ٤٥درصد مردم حقوق كارگري و حداقلي دارند و  ١٦,٧درصد جمعيت ايران نيز زير خط فقر زندگي ميكنند .حسيني
اضافه كرد :دولت در همين دوره زماني با حجم مشكﻼت مجبور به پرداخت يارانه است .در حالي كه نزديك  ٤٠ميليون نفر
از مردم به كمكهاي معيشتي و يارانه اي براي ادامه زندگي نيازمند هستند.
در حالي كه  ٤٠ميليون شهروند ايران به يارانه نياز دارند ،روزنامه نقش اقتصاد در شماره روز شنبه  ١٠مهر بر اساس
گزارش مركز آمار اعﻼم كرد كه؛ يك سوم درآمد كشور در اختيار  ١٠درصد است.
اين دو گزارش هم نشان از فﻼكت اكثريت جامعه دارد و هم بيان اختﻼف فاحش طبقاتي است.
كارگران و تهيدستان در واكنش به اين شرايط فﻼكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند .در مجموعه خبرهاي
اين شماره نبرد خلق ،خﻼصه دستكم  ٢٣٣حركت از جانب كارگران ،تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند .اخبار
حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
اعتصﺎب و ﺗجﻤع  ٢١روزه كﺎرگﺮان ﻣعﺎدن زغﺎل ﺳﻨگ كﺮﻣﺎن
كارگران معادن زغال سنگ شمال استان كرمان
در اعتراض به سطح پايين حقوق ازجمله عدم
اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ،لغو خصوصي
سازي و وعده هاي توخالي مسئوﻻن شهرستان
و نماينده مجلس ،به اعتصاب شان ادامه دادند.
به گزارش كرمان نو ،خروج معادن زغال سنگ
از خصوصي به دولتي و اجراي طرح طبقه
بندي ،مطابق معادن همجوار )شركت معادن
زغال سنگ كرمان ومعدن خمرود( از خواسته
كارگران معادن زغال سنگ گلتوت شهرستان
زرند است .به راستي واقعيت خصوصي سازي
زغال چيست كه اين همه كارگر از ادامه آن مي
هراسند؟ يكي از كارگران معترض گفت :در دهه هفتاد تعدادي از معادن زغال از دولت جدا و به شركتهاي خصوصي
ضعيف و بعضي معادن به اشخاص با نفوذ جناحي واگذار گرديد.
روز دوشنبه  ١٢مهر همزمان با هفتمين روز اعتصاب و تجمﻊ كارگران معادن زغال سنگ بخش خصوصي كرمان در سه
راهي دشتخاك زرند ،نيروهاي انتطامي با آبپاش به تجمﻊ خانوادگي شان يورش برده و تجمﻊ كنندگان را پراكنده كردند.
روز سه شنبه  ٢٠مهر ،براي پانزدهين روز متوالي ،كارگران معادن زغال سنگ بخش خصوصي كرمان به اعتصاب و تحمﻊ
شان در سه راهي دشتخاك زرند ادامه دادند.
روز پنجشنبه  ٢٢مهر ،كارگران معترض در پي  ١٧روز اعتصاب در شهرستان زرند مقابل ساختمان استانداري اين استان
در شهر كرمان تجمﻊ كردند.
به گزارش ايلنا ،روز دوشنبه  ٢٦مهر ،پس از  ٢١روز اعتصاب و تجمﻊ ،مسئوﻻن وعده افزايش  ٣٠درصدي حقوق را به
كارگران داده و كارگران معترض به طور موقت به كار بازگشتند.
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حﺮكتهﺎي اعتﺮاضي كﺎرگﺮان ﺷﺮكﺖ ﻫفﺖ ﺗپﻪ
روز سه شنبه  ٦مهر ،كارگران شركت هفت تپه در محوطه شركت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمﻊ و اعتصاب زدند .
به گزارش كانال تلگرام سنديكاي
كارگران

نيشكر

هفت

تپه،

كارگران معترض اهم مطالبات
خود را چنين بيان كردند:
تعيين تكليف فوري مديريت
شركت و شفاف سازي نحوه و
قيمت واگذاري شركت /پرداخت
فوري حقوقهاي معوقه /تسريﻊ در
انجام عمليات كشت و ترميم
كارخانه /بازگشت به كار اخراجيها /تمديد قرارداد فصليها /اعﻼم و اجراي حكم صادر شده عليه اسدبيگي-رستمي در پرونده
اختﻼس /مختومه شدن پرونده خانم فرزانه زيﻼبي ،وكيل كارگران هفت تپه.
روز چهارشنبه  ٧مهر ،كارگران معترض درب ساختمان شوراي اسﻼمي كار را گِل گرفتند.
روز يكشنبه  ١١مهر ،كارگران
شركت هفت تپه ،در ششمين روز
از اعتصاب شان ،در سطح بازار
شوش راهپيمايي كرده و مقابل
ساختمان فرمانداري اين شهر
دست به تجمﻊ زدند.
روز سه شنبه  ١٣مهر ،كارگران
شركت هفت تپه ،در هشتمين
روز از اعتصاب شان ،مقابل
ساختمان فرمانداري شوش دست
به تجمﻊ زدند و سپس در سطح
اين شهرستان راهپيمايي كردند.
روز شنبه  ١٧مهر ،كارگران
شركت هفت تپه ،براي دوازدهمين روز متوالي دست به تجمﻊ و اعتصاب زدند .معترضان شعارهايي از قبيل »مرگ بر
ستمگر ،درود بر كارگر /دولت انقﻼبي ،فقط شعار خالي /خوزستان بيچاره ،مسئول خوب نداره را در جريان تجمﻊ امروز سر
دادند.
روز چهارشنبه  ٢١مهر ،گروهي از كارگران شركت هفت تپه ،در شانزدهمين روز از اعتصاب خود ،مقابل ساختمان اداره كار
شوش ،دست به تجمﻊ اعتراضي زدند.
روز يكشنبه  ٢٥مهر كارگران معترض براي بيستمين روز متوالي اعتصاب كرده و درون محوطه صنعتي راهپيمايي با شعار؛
كارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد ،كردند.
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كارگران غيرنيشكري و دفﻊ آفات در تجمﻊ امروز حضور چشمگير داشتند
روز سهشنبه  ٢٧مهر ،كارگران معترض ،در بيست و سومين روز از اعتصاب خود ،در محوطه اين شركت دست به
راهپيمايي و تجمﻊ زدند.
يكشﻨبﻪ ﻫﺎي اعتﺮاضي بﺎزنشستﮕﺎن ﻓوﻻد اصفهﺎن و اﻫواز
روز يكشنبه  ٤مهر جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در استانهاي اصفهان و خوزستان
مقابل ساختمان اين صندوق در اصفهان و اهواز تجمﻊ كردند.
بر اساس گزارش گروه اتحاد بازنشستگان ،معترضان مهمترين خواسته هاي خود را برخورداري از مستمري باﻻتر از خط
فقر ،درمان رايگان ،اصﻼح احكام همسانسازي حقوق ،برخورداري از امكانات رفاهي ،خدمات درماني يكپارچه و كارآمد طبق
آيين نامه فوﻻد عنوان كردند.
روز يكشنبه  ١١مهر ،شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان و خوزستان مقابل
ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانها دست به تجمﻊ زدند.
روز يكشنبه  ١٨مهر ،جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران
صندوق بازنشستگي فوﻻد در اصفهان و اهواز مقابل ساختمان اين
صندوق در مراكز اين استانها تجمﻊ كردند.
بازنشستگان و مستمري بگيران فوﻻد اصفهان ،براي چهار مطالبه
اصلي خود بار ديگر در اصفهان و اهواز دست به تجمﻊ زدند.
روز يكشنبه  ،٢٥جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران
صندوق بازنشستگي فوﻻد استان اصفهان در مقابل ساختمان اين
صندوق در اصفهان تجمﻊ كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ١ﻣهﺮ
تجمﻊ اعتراضي كاركنان شركتي مخابرات و سازمان چاي استان گيﻼن در اعتراض به نداشتن امنيت شغلي وعدم تبديل
وضعيت همزمان با سفر قاليباف /.تجمﻊ كارگران سد شفارود در اعتراض به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي مقابل فرمانداري
رضوانشهر براي چندمين بار /.تجمﻊ اهالي بخش كشكسراي شهرستان مرند مقابل اداره آب و فاضﻼب در اعتراض به قطعي
طوﻻني مدت آب.
آديﻨﻪ  ٢ﻣهﺮ
*اعتصاب كارگران جوشكار در پايندان با خواست بسته شدن قراردادهاي كاري و تاكيد بر انجام آن تا روز شنبه  ١٠مهر.
به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت ،كارگران پيماني پروژه اي در اكسير در فاز  ١٤عسلويه
همچنان در اعتصاب بسر مي برند و اعﻼم كرده اند كه تا وقتي قراردادها كتبي و رسمي نشود سر كار نخواهند رفت.
همزمان زمزمه هاي بازگشت به اعتصاب در ديگر شركتهاي فار  ،١٤پروژه جاسك ،پتروشيمي بوشهر ،شركتهاي فعال در
پاﻻيشگاه آبادان ،پارس فنل ،پاد جم ،ماهشهر پتروشيمي سلمان فارسي نيز شنيده مي شود.
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ﺷﻨبﻪ  ٣ﻣهﺮ
*كارگران شهرداري شهرستان گيه در استان سيستان و بلوچستان ،به دليل عدم دريافت حقوق و مزاياي خود دست به
اعتصاب زدند .بر اساس گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،كارگران شهرداري شهرستان گيه ،از روز سه شنبه  ٣٠شهريور ،به
دليل عدم دريافت حقوق و مزايا اعتصاب كرده اند .كارگران معترض گفتند؛ شهرداري شهرستان گيه ٦ ،ماه است هيچ
حقوقي به آنها پرداخت نكرده و مسئوﻻن شهرداري نسبت به مطالبات آنها بيتفاوت هستند.
*جمعي از اعضاي تعاوني مسكن خزر سبز در استان گيﻼن كه همگي از كاركنان شاغل بازنشسته نيروهاي مسلح هستند
براي اعتراض به بﻼتكليفي خانه دارشدن دست به تجمﻊ مقابل بيدادگستري استان گيﻼن واقﻊ در بلوار مدرس شهر رشت
زدند .به گزارش ايلنا ،معترضان گفتند :هيجده سال از خريد زمين در منطقه روستايي »كيژده« واقﻊ در  ٩كيلومتري مركز
شهر رشت مي گذرد؛ اما همچنان در بﻼتكليفي به سر مي برند .شمار افرادي كه از طريق اين تعاوني اقدام به خريد زمين
كرده اند ،حدود چهارهزار نفر است .به گفته آنان؛ نه تنها برايمان آپارتمان نساختند بلكه  ١٨هكتار از زمينهاي مسكوني
تعاوني با تغيير كاربري فروخته شده است .به همين خاطر تعدادي از اعضاي هيات مديره سابق بازداشت شده اند.
يكشﻨبﻪ  ٤ﻣهﺮ
*اهالي روستاهاي تُرمان ،حسن آباد ،بركه ماه بانو ،قلعه علي بابا و چُخوها در واقﻊ در غرب شهرستان ﻻمرد براي اعتراض
به بي آبي مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان فارس تجمﻊ كردند .به گزارش برنا ،معترضان با ابراز ناراحتي از كمبود
و قطعي  ٥ساله آب در دهستان حومه شهرستان ﻻمرد ،عدم آب كافي طرح محرم ،خشكي و عدم ﻻيروبي چاه آبرسان و
نبود برنامه ريزي هدفمند مديران مربوطه را از عوامل تشديد بي آبي  ٥٠٠خانوار غرب ﻻمرد قلمداد كردند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٦ﻣهﺮ
*جمعي از اهالي روستاي سنجوزان ازتوابﻊ تويسركان براي اعتراض به فعاليت مخرب معدني دست به تجمﻊ مقابل
فرمانداري اين شهرستان در استان همدان زدند .به گزارش عصر همدان ،تجمﻊ كنندگان طي نامه اي با بيان مشكﻼت
ايجاد شده به واسطه فعاليت دومين معدن فعال در روستا خواستار لغو مجوز اين معدن شدند .از جمله مشكﻼتي كه
توسط اهالي عنوان شده مي توان به اين موارد اشاره كرد :آلودگي زيست محيطي /آلودگي صوتي /آلودگي آب شرب
روستا /از بين رفتن مراتﻊ ،باغات و زمينهاي كشاورزي /افزايش ريزگردها و آلودگي منطقه /رسوب گيري سيل بندهاي
موجود و افزايش ريسك سيل و تخريب روستا /برهم زدن توازن قيمت ملك منطقه اي و كاهش قدرت خريد بوميهابا خريد
نامتعارف امﻼك توسط بهره بردار معدن /از بين رفتن زيستگاه طبيعي حيوانات و…
*كاميونداران مالباخته اسﻼمشهر براي بار ديگر مقابل قوه قضاييه اجتماع كردند .بر پايه گزارش تين نيوز ،خواسته اين
افراد تسريﻊ در رسيدگي به پرونده موسوم به كاميونداران اسﻼمشهر است كه حدود  ٤٠ماه پيش از سوي اعضاي يك
خانواده كه خود را نمايندگي شركت ماموت معرفي كرده بودند ،مورد كﻼهبرداري قرار گرفتند.
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*شماري از كارگران ابنيه فني تراورس در اعتراض به پرداخت قطره چكاني دستمزدهاي خود اقدام به برگزاري تجمﻊ
كردند .به گزارش كانال رسمي
كارگران و كاركنان نگهداري خط و
ابنيه فني راه آهن ،يكي از كارگران
معترض به مشكﻼت مالي اشاره كرده
و گفت :چندين سال است هر ماه
بخشي از مطالبات شان را به صورت
 ٥٠درصدي آنهم با تاخير يك الي دو
ماهه دريافت مي كنند .در عين حال
با اين روند پرداخت حقوق مشكﻼت
زيادي براي آنها ايجاد شده است .وي
با اشاره به مشكﻼتي كه در نتيجه
پرداخت نشدن منظم حقوق به كارگران ابنيه فني راه آهن تحميل شده ،افزود :باﻻ رفتن هزينه هاي زندگي باتوجه به
معوق ماندن دستمزدها شرايط سختي را براي كارگران و خانوادههاي شان به وجود آورده است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٧ﻣهﺮ
*جمعي از خريداران خودروهاي ثبت نامي از شركت شهرخودرو ،در اعتراض به عدم دريافت خودروهاي خريداري شده،
مقابل اين شركت واقﻊ در كيلومتر  ٩جاده مخصوص كرج ،تجمﻊ كردند .به گزارش صدا و سيما ،اين پيش خريدكنندگان
كه تقريبا  ٣هزار نفر هستند ،هر كدام حدود  ١٧٥ميليون تومان و برخي بيشتر ،بابت خريد خودروي كوپا پرداخت كرده
اند ،اما تا امروز موفق به دريافت خودرو خود نشده اند.
*تعدادي از رانندگان مسيرهاي جاده ساوه در اعتراض به عدم وجود سوخت گاز مايﻊ ) (LPGبراي دومين روز متوالي
مقابل فرمانداري رباط كريم تجمﻊ كردند .به گزارش كانال تلگرام شوراي بازنشستگان ايران ،كارشناسان زمستان  ١٤٠٠را
براي صنعت گاز و البته نيروگاههاي ايران سالي پر از چالشها و مشكﻼت جديد مي دانند .زمستان سال گذشته نيز قطعي
گاز و خارج شدن نيروگاههاي سيكل گازي موجب شد تا تهران و بسياري از شهرهاي ديگر ايران شاهد قطعي گسترده برق
شود ،به طوريكه قطعي گاز سبب شد تا نيروگاهها براي تامين برق» ،مازوت« را جايگزين گاز كنند و اين جابجايي در
سوخت باعث آلودگي شديد هوا در بسياري از نقاط ايران شد.
آديﻨﻪ  ٩ﻣهﺮ
*جمعي از صيادان هنديجان براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي به دليل جمﻊ آوري قايقهاي صيادي در اسكله بحركان
توسط ماموران درياباني بندر ماهشهر دست به تجمﻊ مقابل مسجد جامﻊ اين شهر زدند .به گزارش صدا و سيما ،يكي از
صيادان حاضر در اين تجمﻊ گفت :از روز پنجشنبه  ٨مهر ،ماموران پايگاه درياباني بندر ماهشهر با حضور در منطقه ساحلي
بحركان اقدام به توقيف و انتقال قايقهاي صيادي مي كنند و هيچ توضيحي در اين خصوص به ما نمي دهند.
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ﺷﻨبﻪ  ١٠ﻣهﺮ
*كارگران معدن زغال سنگ پابدانا واقﻊ در كرمان ،براي پنجمين روز متوالي ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
شان ،در ورودي محل كار خود ،دست به تجمﻊ زدند .به گزارش ايلنا ،كارگران معترض گفتند :در اعتراض به تبعيض
حقوقي در ورودي معدن تجمﻊ اعتراضي برگزار كرده ايم و اميدواريم پاسخ مناسبي از مسئوﻻن دريافت كنيم .آنها در
ادامه افزودند :در پابدانا چندين تونل و كارگاه معدني وجود دارد؛ كارگراني كه در كارگاههاي دولتي كار مي كنند،
حقوقهاي بسيار باﻻيي دريافت ميكنند؛ متوسط حقوق شان هفت يا هشت ميليون تومان است اما ما كه در بخشهاي
خصوصي شده و براي كارفرماي پيمانكاري كار مي كنيم ،حقوق بسيار پاييني ميگيريم؛ دستمزد ما در حد حداقل حقوق
وزارت كار است و اين در حاليست كه ميزان توليد ما بعضاً از بخشهاي دولتي بسيار بيشتر است.
*گروهي از كارگزاران مخابرات روستايي سراسر كشور ،مقابل دفتر ستاد اجرايي فرمان امام واقﻊ در تهران ،دست به تجمﻊ
اعتراضي زدند .به گزارش ايلنا ،كارگزاران معترض از مهمترين مطالبات خود را »همسانسازي حقوق و مزايا همتراز با
كاركنان رسمي شهر« عنوان كردند» .عدالت مزدي و رفﻊ تبعيض در پرداختيها« ،از ديگر خواسته هاي كارگزاران مخابرات
روستايي به شمار مي رود.
*تعدادي از كاركنان و بازنشستگان شركت هواپيمايي هما ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل ساختمان
وزارت راه و شهرسازي واقﻊ در تهران ،دست به تجمﻊ زدند.
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،كاركنان و بازنشستگان معترض از جمله مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدي،
واريز به موقﻊ دستمزد و همسانسازي حقوقهاي شان عنوان كردند.
*كارگران شركت پيمانكاري »كاريز« در پروژه آزاد راه منجيل به رشت ،در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي شان،
دست به اعتصاب زده و كار در محل كارگاه خود را متوقف كردند.
به گزارش ايلنا ،اين كارگران با اشاره به بي توجهي كارفرما به معوقات مزدي  ٤ماهه كارگران ،عنوان كردند :بعد از گذشت
شش ماه از آغاز سال جديد كارگران شركت پيمانكاري »كاريز« فقط حقوق فروردين و ارديبهشت ماه خود را دريافت
كردهاند.
*گروهي از رانندگان نقليه سبك و سنگين و اپراتورهاي جرثقيل مجتمﻊ پتروشيمي گچساران با خواست افزايش حقوق و
دريافت به موقﻊ دستمزد در هر ماه دست به اعتصاب زدند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت،
دامنه اعتراضها در نفت به بخشهاي ديگر كشيده شده و گسترده است .اعتصاب بخشهاي ترانسپورت نقش مهمي در تقويت
اعتصاب كارگران دارد.
يكشﻨبﻪ  ١١ﻣهﺮ
*كارگران واحد ترابري و رانندگان نقليه سبك و سنگين شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در مناطق پارسيان،
آغار و دﻻن ،در محدوده كار خود و در منطقه نار و كنگان در ورودي اين منطقه عملياتي ،براي دومين روز متوالي دست به
تجمﻊ زدند .به گزارش هرانا ،همزمان ،رانندگان و و اپراتورهاي جرثقيل مجتمﻊ پروشيمي گچساران نيز دست به اعتصاب
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زده و از ادامه فعاليت خودداري كردند .رانندگان و كارگران واحد ترابري ،به تداوم حذف آنها از سامانه ساپنا معترض
هستند.
*اهالي روستاي سياباز  -خوي با در دست داشتن پﻼكاردهايي مبني بر اهميت حفظ محيط زيست و »نه به معدن آهك
سياباز« دست به تجمﻊ زدند .به گزارش گادتب ،نيروهاي يگان ويژه نيروي انتظامي با اسكورت ماشين آﻻت سنگين احداث
معدن در روستاي سياباز حضور پيدا كردند كه با اعتراض و مخالفت شديد مردم دوستدار محيط زيست سياباز مواجه
شدند .در طي اين تقابل نيروي انتظامي ،تخريبگران محيط زيست و مردم عادي يكي از اهالي روستا توسط نيروهاي
سركوبگر دستگير شد كه مردم با اتحاد توانستند فرد دستگير شده را آزاد كنند .محل احداث معدن در روستاي سياباز در
چراگاههاي احشام و در نزديكي زمينهاي كشاورزي و چشمه هاي آب قرار دارد كه با احداث معدن لطمه جبران ناپذيري
به محيط زيست روستاي سياباز وارد خواهد شد.
*جمعي از نيروهاي شاغل در منطقه ويژه پتروشيمي در بندر امام و شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ خليﺞ فارس در
اعتراض به تبعيض مزدي و حقوقي دست به تجمﻊ زدند .به گزارش ايلنا ،محمد صالحي پور باورصاد ،دبير اتحاديه كارگران
قراردادي و پيماني بندرامام و ماهشهر در ارتباط با مطالبات كارگران گفت :مطالبه اصلي ،بحث تبديل وضعيت نيروهاي
كاري است كه در مشاغلي با ماهيت مستمر ،قرارداد موقت و پيمانكاري دارند؛ اين نيروها براساس قانون خواستار عقد
قرارداد مستقيم با شركتها هستند؛ در چنين مشاغلي نبايد پيمانكاران حضور داشته باشند.
*بازنشستگان تامين اجتماعي اهواز ،رشت ،كرمانشاه ،خرمآباد ،اصفهان ،تهران ،مشهد ،تبريز و قزوين در اعتراض به
وضعيت بد معيشتي و همسانسازي نادرست و بي اعتنايي كانونهاي بازنشستگي به وضعيت نامناسب بازنشستگان دست به
تجمﻊ زدند .به گزارش پيام سنديكا ،در تهران نزديك به  ١٠٠تن از بازنشستگان مقابل مجلس تجمﻊ كرده و آقايان
ناصرآغاجري و نورايي و خانم ژاله همسر بازنشسته زنداني اسماعيل گرامي براي جمﻊ صحبت كرده و بازنشستگان ديگري
نيز مشكﻼت خود را بيان كردند.
*شماري

از

كارگران

شهرداري

خرمشهر مقابل ساختمان فرمانداري
اين شهر دست به تجمﻊ زدند .بر
اساس گزارش كانال تلگرام شوراي
بازنشستگان ايران ،فرياد كارگران
خدمات شهري در شهرداريها در جاي
جاي اين مملكت بلند است .كارگراني
كه به علت شغل شان بايد از بيشترين
مزايا و شرايط و امتيازات ويژه برخوردار
باشند ،حقوق و دستمزد ناچيز توافق
شده را هم نمي گيرند.
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*به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت ،كارگران اركان ثالث مجتمﻊ پتروشيمي شاغل در منطقه
ويژه بندر ماهشهر در اعتراض به وضعيت نامناسب شغلي و معيشتي و با شعار اتحاد ،اتحاد دست به تجمﻊ اعتراضي زدند.
خواست فوري اين كارگران حذف شركتهاي پيمانكاري و عقد قراردادهاي مستقيم است و اين مطالبه همه كارگران در
صنعت نفت است.
در رويدادي ديكر كارگران پاﻻيشگاه گاز بيد بلند ٢در اعتراض به متحقق نشدن خواستهاي شان و وضعيت نابسامان كاري
و معيشتي خود در درون پاﻻيشگاه دست به تجمﻊ زدند .اعتراضات در نفت گسترده است .برچيده شدن بساط پيمانكاران
يك مطالبه سراسري كارگران نفت است.
همزمان جمعي از نيروهاي شاغل در منطقه ويژه پتروشيمي و شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ خليﺞ فارس در اعتراض به
نابرابري در پرداخت دستمزد و تبعيضات حقوقي دست به تجمﻊ زدند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٢ﻣهﺮ
*جمعي از نيروهاي شركتي اورژانس اجتماعي بهزيستي با خواسته تبديل وضعيت و تصويب ﻻيحه فوريتهاي اجتماعي
مقابل مجلس تجمﻊ كردند .به گزارش رويداد  ،٢٤شركت كنندگان در اين تجمﻊ با سر دادن شعارها و در دست داشتن
بنرها و دست نوشته هايي خواهان تبديل وضعيت و تصويب ﻻيحه فوريتهاي اجتماعي شدند.
ﻻيحه فوريتهاي اجتماعي به گفته مسئوﻻن بهزيستي توسط دولت و مجلس در دست بررسي است و در صورتي كه به
تصويب نهايي برسد ضمن توسعه و تخصصي تر كردن برنامه اورژانس اجتماعي ،مشكﻼت شغلي پرسنل آن را نيز برطرف
خواهد شد چرا كه يكي از بندهاي آن به كار گيري و تبديل وضعيت نيروهاي آن است.
*گروهي از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما بار ديگر مقابل سازمان برنامه و بودجه واقﻊ در تهران تجمﻊ
كردند .به گزارش ايلنا ،بازنشستگان مي گويند :برخﻼف وعده هاي داده شده تاكنون حقوق شهريور ماه خود را دريافت
نكرده اند و خواهان پرداخت آن هستند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ١٣ﻣهﺮ
*كارگران شركتهاي پيمانكاري معادن مس سونگون ورزقان ،در اعتراض به سطح پايين دستمزدها و وضعيت نامناسب
كاري و معيشتي ،دست به اعتصاب زده و در محل كار خود تجمﻊ كردند .بر اساس گزارش راديو زمانه ،تجمﻊكنندگان كه
بالﻎ بر  ٥٠٠نفر هستند ،از نيروهاي شركتهاي پيمانكاري آجين ،ندا ،مبين ،نوآوران و زحل بوده كه سوابق كاري  ١٥تا ٢٠
سال دارند.
*كارگران و كاركنان راه آهن جنوب شرق زاهدان كه براي شركت پيمانكاري »ريل صنعتكاران« كار مي كنند براي
اعتراض به وضعيت شغلي و مطالبات شان مقابل دفتر شركت تجمﻊ كردند.
به گزارش كارگر نيوز ،طي شكايتهايي كه كارگران از شركت »ريل صنعت كاران« كردند ،اين شركت قصد داشته كه بدون
تسويه از آنجا فرار و دفترش را جمﻊ كند .به گفته يكي از مسئوﻻن رژيم در سيستان و بلوچستان :كارگران راه آهن ويژه
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شركت ريل صنعتكاران يكسري اختﻼفات مبني بر پرداختيها و حقوق و مزايا با شركت پيمانكار دارند ،كه نيروها تحت
پوشش اين شركت به اداره تعاون مراجعه كرده و در مراجعه به شوراي حل اختﻼف طرح شكايت كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ١٤ﻣهﺮ
*جمعي از فعاﻻن مدني شهر سنندج ،در اعتراض به خشونت عليه زنان ،مقابل ساختمان بيدادگستري اين شهر تجمﻊ
كردند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،يكي از زنان حاضر در اين تجمﻊ گفت :در سالهاي اخير پرونده هاي متعددي
مربوط به »زن كشي« در مراجﻊ قضايي اين شهرستان گشوده شده؛ ولي هيچكدام از آنها به نتيجه اي نرسيده است؛ در
خصوص مورد آخر» ،فائزه ملكي نيا« قرباني  ٢٢ساله اي كه در روزهاي اخير به دستان پدرش به آتش كشيده شد و
جانباخت ،پليس و سيستم قضايي ،هيچ اقدامي انجام ندادند.
*شماري از كارگران معدن مس سونگون ،براي دومين روز متوالي ،در محل كار خود دست به اعتصاب و تجمﻊ زدند .به
گزارش اعتماد آنﻼين ،كارگران معترض شب گذشته را نيز در چادرهاي شان و در همين محل سپري كردند .افزايش سطح
دريافتيها و رسيدگي به وضعيت نامناسب قراردادهاي كاري كارگران ،از جمله مطالبات مهم تجمﻊ كنندگان است.
*كارگران خدمات شهري كيش براي اعتراض به سطح پايين حقوق و نداشتن امنيت شغلي دست به تجمﻊ مقابل
ساختمان سازمان منطقه آزاد كيش زدند .به گزارش ايرنا ،كارگران تجمﻊ كننده نسبت به كم بودن دستمزد و مزاياي خود
براي زندگي در كيش اعتراض داشتند و موارد اعتراضي خود را در چند بند اعﻼم كردند .از جمله نكات قابل توجه اين
موارد ،گﻼيه از نبود نگهبان كافي در پاركها و اماكن عمومي و »كسر خسارت وارده به اين اماكن از حقوق كارگران خدمات
شهري« است.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٥ﻣهﺮ
*تعدادي از زنان در شهرستان مريوان واقﻊ در استان كردستان ،در اعتراض به خشونت عليه زنان تجمﻊ كردند .به گزارش
هرانا ،تجمﻊ كنندگان با در دست داشتن پﻼكاردهايي ضمن محكوم كردن قتل فائزه ملكي ،خواستار توقف خشونت عليه
زنان شدند.
*جمعي از شهروندان خرمشهر در اعتراض به انباشت زباله در سطح اين شهر ،مقابل ساختمان شهرداري تجمﻊ كردند .بر
اساس گزارش ايرنا ،شهروندان مذكور به نشانه اعتراض كيسه هاي زباله را مقابل ساختمان شهرداري قرار دادند .شهروندان
معترض بيان كردند؛ بيشتر نقاط شهر خرمشهر مملو از زباله است و ضمن افزايش حشرات و حيوانات موذي بوي تعفن
فضاي شهر را فراگرفته است.
ﺷﻨبﻪ  ١٧ﻣهﺮ
*خانواده هاي كارگران شهرداري منطقه  ٦اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها مقابل شهرداري تجمﻊ كردند .به
گزارش كانال تلگرام شوراي بازنشستگان ايران ،اين تجمﻊ منجر شد كه راه بر خودروهاي در حال عبور خيابان روبروي
شهرداري بسته شده و ترافيك سنگيني ايجاد شود.
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*جمعي از كارگران سد شفارود رضوانشهر واقﻊ در استان گيﻼن ،براي اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،در محل
كار خود دست به اعتصاب و تجمﻊ زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،كارگران معترض عدم پرداخت مطالبات
مزديشان را از دﻻيل برگزاري اين تجمﻊ عنوان كرده اند.
*كاركنان حجمي برق منطقه اي خوزستان بارديگر با برپايي تجمﻊ مقابل ساختمان برق منطقه اي خوزستان به عدم
تبديل وضعيت وكار يكسان و حقوق نابرابر اعتراض كردند .به گزارش برق نيوز ،بهره برداران حجمي برق منطقه اي
خوزستان در اعتراض به عدم رسيدگي به مشكﻼت معيشتي و رفاهي از قبيل عدم دريافت انگيزه رفاهي و حق مدرك نظير
ساير همكاران حجمي كشور ،نداشتن بيمه تكميلي ،عدم بروز رساني حقوق و پرداخت بر مبناي سال گذشته ،بي نظمي در
پرداخت حقوق ،نبود نيروي رزرو و ...در محل ساختمان برق منطقهاي خوزستان اقدام به تجمﻊ كردند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٩ﻣهﺮ
*جمعي از كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي دومين روز متوالي در محل اين شركت تجمﻊ كردند .بر
اساس گزارش ايلنا ،تجمﻊ اين كارگران در اعتراض به طرح طبقه بندي مشاغل و بدعهدي كارفرما صورت گرفته است.
كارگران گفتند :پيش از تجمﻊ اخير ،در دي ماه گذشته )سال  (٩٩نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندي مشاغل اعتراض
كرديم و خواهان اجراي آن بوديم .اگرچه وعده ها از اجراي طرح در فروردين ماه حكايت مي كرد اما مسكوت ماند و از
مزاياي آن محروم شديم.
*جمعي از مرغداران چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين استان واقﻊ در شهركرد تجمﻊ كردند .به
گزارش صدا و سيما ،تجمﻊ اين افراد در اعتراض به گراني نهاده هاي دامي و جوجه و در عين حال قيمت پايين و غير
كارشناسي مرغ صورت گرفته است .تجمﻊ اعتراضي مرغداران استان چهارمحال و بختياري به قيمت مصوب مرغ گوشتي
مرغداران به دليل گراني نهاده هاي دامي و جوجه و در عين حال قيمت پايين مرغ مقابل استانداري اين استان تجمﻊ
كردند.
*كارگران پروژه اي شركت ساپك شاغل در عسلويه دست از كار كشيده و در محوطه اين كارگاه تجمﻊ كردند .كارگران
شركت ساپك حقوق ماههاي مرداد و شهريور را دريافت نكرده اند و نسبت به عدم پرداخت دستمزدهاي شان اعتراض
دارند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت ،كارگران پروژه اي در محيط هاي كار همچنان پيگير
مطالبات خود هستند و هر كجا كه اجحافي صورت مي گيرد قبول نمي كنند و دست به اعتراض مي زنند .يكي از
خواستهاي ما كارگران اعتصابي نفت پرداخت به موقﻊ حقوقها و تسويه حساب طلبهاي كارگران است.
*به گزارش رسانك ،شماري از شهروندان اهل شهر رمشك در استان سيستان و بلوچستان براي دومين روز متوالي مقابل
معدن مس رمشك دست به تجمﻊ زدند.اين شهروندان در اعتراض به مصادره زمينهاي شان جهت احداث معدن مس و
عدم پرداخت خسارت به آنها دست به اين تجمﻊ زدند .شهروندان منطقه رمشك مي گويند كه سپاه پاسداران به بهانه
پرداخت سهم از درآمد حاصل از معدن به آنها ،زمينها را مصادره كرده و پس از پنﺞ سال استخراج از معدن سهمي به آنها
پرداخت نشده است.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٠ﻣهﺮ
*كارگران پيمانكاري بندر امام و ماهشهر كه بيشتر در هلدينگ خليﺞ فارس مشغول به كارند ،در اعتراض به شرايط شغلي
خود ،براي دومين روز متوالي دست به تجمﻊ اعتراضي زدند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت،
به گفته كارگران ،اداره كار سازمان منطقه ويژه ملزم شد خارج از نوبت ،خواست كارگران را با حضور نمايندگان كارگر و با
ارائه ادله قانوني از طرف نمايندگان بررسي و ظرف مدت يك ماه از زماني كه ﻻيحه نمايندگان به اداره كار تحويل داده شد
نظر كارشناسي خود را به كميسيون كارگري شهرستان اعﻼم كند؛ مجددا جلسه كميسيون تشكيل و راي نهايي صادر
خواهد شد.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢١ﻣهﺮ
*جمعي از خدمتگزاران و سرايداران آموزش و پرورش استان قم ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،در محوطه
اداره كل آموزش و پرورش اين استان دست به تجمﻊ زدند .به گزارش صدا و سيما ،اين شهروندان پايين بودن ميزان
حقوق ،اجباري بودن اضافه كاري و عدم پرداخت مزد آن ،قطﻊ شدن سهميه لباس كار و همچنين عدم اجراي تغييرات
شغلي براي خدمتكاران و سرايداراني كه تحصيﻼت دانشگاهي را سپري و مدارك آن را اخذ كرده اند را از دﻻيل برگزاري
اين تجمﻊ عنوان كردند.
*كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز در ادامه اعتراض به بﻼتكليفي  ١٥ساله براي دريافت مطالبات و وعده هاي
توخالي مسئوﻻن طراز اول استاني و كشوري براي ديگر مقابل استانداري فارس تجمﻊ كردند .بر اساس گزارش ايلنا ،حدود
 ٤٠٠نفر از اين بازنشستگان ،در اين اجتماع حضور داشتند و خواهان پرداخت  ٢٥٠ميليارد تومان طلب خود شدند كه از
سال  ٨٥تاكنون پرداخت نشده است.
*كارگران پيمانكاري شركت راه سازي و معدني مبين ،از پيمانكاران دست اول شركت ملي صنايﻊ مس ايران ،در اعتراض
به وضعيت خود و بازداشت  ٤كارگر مقابل اداره كار و اداره اماكن شهر بابك تجمﻊ كردند .به گزارش ايلنا ،اين شركت
پيمانكاري ،مسئوليت معدن »ميدوك« شهر بابك استان كرمان را برعهده دارد .تاكنون مسائل و مشكﻼتي سبب ايجاد
اختﻼف ميان مديران شركت پيمانكاري و كارگران شده است .يكي از موارد اختﻼف كارگران و كارفرما اخراج  ٧نفر از
نيروهاي شركت و درگيري ميان كارگران و يكي از مديران معدن است .به دليل اين درگيري و آسيب ديدن مدير ٤ ،نفر از
كارگران نيز بازداشت شدند.
كارگران معترض گفتند٢١ :روز است كه دست از كار كشيده ايم و خواهان رسيدگي به خواسته هاي خود هستيم .هيچ
يك از مسئوﻻن شركت حاضر به مذاكره و شنيدن خواستهها نيستند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٢ﻣهﺮ
*به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن ،كارگران راه آهن شمال غرب )زنجان ( از
شركت پيمانكاري ريل صنعت كاران ،براي اعتراض به عدم پرداخت به موقﻊ حقوق و حذف بخشي از مطالبات ازجمله حق
اوﻻد دست از كاركشيدند.
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منابﻊ كارگري در ناحيه ريلي آذربايجان به خبرنگار ايلنا گفتند :به دنبال تجمﻊ اعتراضي شش روزه كارگران ابنيه فني
آذربايجان شاغل در خطوط ريلي شهرستانهاي سلماس ،جلفا ،آذرشهر ،مرند ،عجبشير ،روز پنجشنبه  ٢١مهر ،كارفرما يك
ماه از مطالبات دو ماهه آنان را پرداخت كرد و كارگران با برگشتن به كار ،به اعتراض صنفي خود خاتمه دادند.
اين كارگران كه نگران وضعيت فعلي محل كار و اشتغال خود هستند ،گفتند :بابت يك ماه دستمزد از كارفرماي خود
طلبكاريم كه روز پنجشنبه كارفرماي شركت پيمانكاري با تامين منابﻊ مالي ،يك ماه حقوق مرداد ماه كارگران را پرداخت
كرد.
*شماري از شهروندان سوسنگرد واقﻊ در استان خوزستان ،مقابل شهرداري اين شهر دست به تجمﻊ اعتراضي زده و
خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند .به گزارش هرانا ،شهروندان معترض با در دست داشتن پﻼكار و سر دادن
شعارهايي خواستار استعفاي فرماندار و شهردار اين شهر و همچنين انحﻼل شوراي قﻼبي شهر به دليل عمل نكردن به
وعده هاي خود شدند .منابﻊ حقوق بشر از شهر سوسنگرد گزارش دادند نيروهاى امنيتى زيادى در ورودىهاى شهر حاضر
شدند و شمارى از معترضان را بازداشت كردند.
آديﻨﻪ  ٢٣ﻣهﺮ
*جمعي از كشاورزان اصفهان كه از كمبود آب و بارش باران رنﺞ مي برند ،در
دفتر حسين ميرزايي يكي از مجلس نشينان از اصفهان كه چندي پيش مدعي
شد »بايد دعا كنيم و نماز بخوانيم تا باران بيايد!« ،دست به تجمﻊ اعتراضي
زدند .به گزارش خبرآنﻼين ،تجمﻊ كنندگان با انتقاد از اين نماينده مجلس كه
در دفترش حضور نداشت و به جاي اقدامات عملي براي حل مشكﻼت مردم،
آنها را به دعا و نماز تشويق كرده بود ،گفتند» :ما صبر ميكنيم آقاي نماينده
بيايد تا با وي نماز باران بخوانيم! ما تا آمدن باران به تحصنمان در اين دفتر
ادامه ميدهيم!«
*جمعي از كشاورزان اصفهان كه از
كمبود آب و بارش باران رنﺞ مي برند ،در
دفتر حسين ميرزايي يكي از مجلس
نشينان از اصفهان كه چندي پيش مدعي
شد »بايد دعا كنيم و نماز بخوانيم تا
باران بيايد!« ،دست به تجمﻊ اعتراضي
زدند .به گزارش خبرآنﻼين ،تجمﻊ
كنندگان با انتقاد از اين نماينده مجلس
كه در دفترش حضور نداشت و به جاي
اقدامات عملي براي حل مشكﻼت مردم،
آنها را به دعا و نماز تشويق كرده بود،
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گفتند» :ما صبر ميكنيم آقاي نماينده بيايد تا با وي نماز باران بخوانيم! ما تا آمدن باران به تحصنمان در اين دفتر ادامه
ميدهيم!«
ﺷﻨبﻪ  ٢٤ﻣهﺮ
*گروهي از كارگران اخراجي شهرداري اهواز ،در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،ابتدا مقابل ساختمان مجلس و
سپس مقابل دفتر رياست جمهوري واقﻊ در تهران ،دست به تجمﻊ زدند .به گزارش هرانا ،كارگران اجرايي اخراج شده
شهرداري اهواز كه شمار آنها به  ٦٩نفر ميرسد ،خواهان بازگشت به كار خود و ديگر همكاران شان هستند .كارگران
شهرداري اهواز ،تاكنون بارها در سطح مناطق هشتگانه اهواز ،در اعتراض به بي توجهي اين نهاد و مسئوﻻن متولي آن
نسبت به عدم پرداخت به موقﻊ مطالبات ،كم بودن حقوق و مزايا ،اخراج همكاران و … ،دست به تجمعات متعددي زده
اند.
*كارگران شركت تنانير به خاطر نداشتن قرارداد ،عدم افزايش حقوق و پيگيري ديگرمطالبات شان دست به تجمﻊ در
جلوي فرمانداري عسلويه زدند .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت ،در برابر اين اعتصاب
مسئوﻻن فرمانداري از ترس گسترش اعتراض با تعدادي از كارگران جلسه گرفتند و وعده پيگيري مطالبات شان را دادند.
چند روز پيش نيز حدود  ٦٠نفر از رانندگان خودروهاي نيمه سنكين استياري شاغل در پارس  ٢كنگان با تجمﻊ در
ميدان نخل خواستار افزايش حقوق خود شدند .به دنبال اعتصاب گسترده نفت اكنون كارگران هر جا كه خلف وعده اي
مي شود و يا كارگران با تعرضي به حقوق خود روبرو مي شوند فورا به تجمﻊ و اعتراض ميداني تبديل مي شود.
همزمان كارگران روزمزد و حجمي شركتهاي زيرمجموعه مناطق نفت خيز جنوب بار ديگر در اعتراض به شرايط نامناسب
شغلي خود دست به تجمﻊ زدند.
يكشﻨبﻪ  ٢٥ﻣهﺮ
*جمعي از كارگران پروژه ساخت تونل آزاد راه منجيل به رشت ،بارديگر و براي دومين روز متوالي دست به اعتصاب زدند.
به گزارش ايلنا ،يكي از كارگران پروژه ساخت ساخت تونل آزاد راه منجيل به رشت گفت :به دنبال برپايي دور نخست
اعتراضات كارگران ساخت تونل آزاد راه منجيل به رشت كه در حدود  ١٥روز پيش اتفاق افتاد ،مدير عامل شركت
پيمانكاري »كاريز« )مجري ساخت پروژه تونل شماره سه و چهار محور منجيل به رشت در محدوده رودبار( با اعﻼن
نداشتن منابﻊ مالي كافي وعده داد حداكثر تا  ٢٣مهر ماه بخشي از معوقات  ٤ماهه مزدي آنها را پرداخت خواهد كرد .او با
بيان اينكه تصور ما كارگران اين بود كه كارفرما به تعهدات خود عمل خواهد كرد ،افزود :زمان موردنظر با اعتماد به
وعدههاي داده شده در نتيجه اعتراض صورت گرفته ،خاتمه يافت اين درحاليست كه وضعيت مالي كارگران مناسب نيست
و آنان در تامين معاش خود ناتوان شدهاند.
*تعدادي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني عضو تعاوني مسكن سپيدار  ٢و  ٣مقابل قوه قضاييه در تهران تجمﻊ كردند.
به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ،پروژه سپيدار  ٢و  ٣يكي از آن پروژههايي است كه
براي صاحبخانه شدن رانندگان اتوبوسراني تعريف شد ،اما با گذشت بيش از  ١٠سال همچنان اين پروژه نيمه كاره رها
شده است .داوود رضوي ،از رانندگان با سابقه شركت واحد اتوبوسراني و نماينده اعضاي اين پروژه ،به خبرنگار جامعه ٢٤
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گفت :بيش از  ١٢سال قبل ،منابﻊ مالي كﻼني در اختيار مديريت وقت شركت واحد قرار گرفت تا رانندگان اتوبوسراني،
صاحب خانه هايي با متراژهاي  ٦٠و  ٦٥متري شوند .از تاريخ مقرر كه موعد تحويل واحدها بوده ،حاﻻ نزديك به  ١٠سال
مي گذرد و ما هنوز در سردرگمي به سر مي بريم كه سرنوشت پول ما چه شد؟
*جمعي از كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران براي اعتراض به تبعيض در پرداخت مطالبات دست به تجمﻊ
مقابل ورودي اين سازمان زدند .بر اساس گزارش فارس ،معترضان از پرداخت پاداشهاي اخير به برخي اشخاص خاص بابت
كار نامعلوم گﻼيه داشتند و عنوان شده چرا بايد سنوات ميان سال براي مديران پرداخت شود ،نه كارمندان مجموعه!
دوﺷﻨبﻪ  ٢٦ﻣهﺮ
*جمعي از پرسنل شركت آبفاي اهواز ،مقابل ساختمان شركت آب و فاضﻼب خوزستان دست به تجمﻊ زدند .به گزارش
ايلنا ،اين تجمﻊ در اعتراض به ادغام اين شركت با آبفا استان و عدم پيگيري مطالبات ديگرشان صورت گرفته است .به
گفته اين كارگران ،ادغام بدون مطالعه شركت آبفا اهواز و انحﻼل آن ،چرخه خدمت رساني به شهروندان اهوازي را مختل
كرده و به يك بحران شديد تبديل خواهد شد .اين كارگران تصريح كردند :توان مالي اين شركت پاسخگوي تامين اقﻼم و
تجهيزات مورد نياز براي خدمترساني به شهروندان نيست و كيفيت آب شرب شهر را نيز با مشكل مواجه خواهد كرد.
*اهالي شهرك بسيجيان سرآبتاوه براي اعتراض به نداشتن راه ارتباطي مقابل فرمانداري شهرستان بويراحمد اجتماع
كردند .به گزارش صبح زاگروس ،سرآبتاوه در  ٥كيلومتري شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و بويراحمد واقﻊ شده است،
يكي از محله هاي اين منطقه شهرك بسيجيان نام دارد كه قريب به  ٣٠٠خانوار در اين محله زندگي مي كنند و اكنون با
مشكل راه دسترسي مواجه هستند .يكي از تجمﻊ كنندگان گفت :فرعيهاي اين منطقه همه آسفالت شده است اما
متاسفانه يك خيابان كه در حريم روستاي تلخسرو نيز هست هنوز آسفالت نشده و ما مجبور هستيم از همين خيابان عبور
كنيم.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٧ﻣهﺮ
*شماري از شهروندان در اعتراض به قوانين خانواده و مهريه مقابل ساختمان مجلس تجمﻊ كردند .به گزارش هرانا ،رويه
قضايي و نوسانات شديد قيمت سكه معضل زندانيان و محكومان مهريه را به موضوع روز تبديل كرده و بسياري معتقدند
نياز به بازنگري در قوانين ازدواج ،بيش از پيش پررنگ شده است.
*به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان ،كارگران شركت حديد مبتكران واقﻊ در تهران ،مقابل اين شركت تجمﻊ كردند .تجمﻊ
اين كارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود صورت گرفته است.
*مالباختگان آذويكو خودرو ،چهل و ششمين تجمﻊ خود را مقابل شعبه تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي برپا كردند و
با شعارهاي شان غﻼمحسين محسني اژه اي ،رئيس قوه قضاييه را خطاب قرار دادند تا به خواسته آنها رسيدگي كند .بر
اساس گزارش بي بي سي ،اين تجمﻊ كنندگان بيش از سه سال است كه مبالغي را جهت خريد خودرو به حساب شركت
آذويكو واريز و حواله دريافت كرده اند اما تاكنون اين شركت ،خودرويي به آنها تحويل نداده است .تجمﻊ كنندگان شعار

55

مي دادند :اژه اي! اژه اي! دزدي به اين بزرگي ،چطور هنوز نديدي؟! مالباختگان آذويكو بيشتر از سه سال است كه از اين
شركت پيشخريد خودرو كردند ،اما هيچگاه خودرويي دريافت نكردند.
*حواله داران مالباخته شركتهاي پرشين خودرو ،رامك خودرو ،سيف خودرو ،كارما و… .در اعتراض به عدم رسيدگي به
شكايتهاي شان دست به تجمﻊ زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،اين حوالهداران چند سال است كه مبالﻎ
زيادي را براي خريد خودرو پرداخت كرده اند اما تا كنون خودروهاي شان تحويل داده نشده است.
*كارگران پروژه اي شركتهاي مختلف شاغل در پتروشيمي بوشهر از جمله شركتهاي سازه پاد ،پارس قدرت ،كيان نصب
مجدداً دست به اعتصاب زدند .افزايش دستمزد ،تغيير نوبت كاري به  ٢٠روز كار و  ١٠روز استراحت ،بهبود وضعيت
خوابگاهها و غذا از جمله خواستهاي اين كارگران است .به گزارش شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت،
كارگران پيماني پاﻻيشگاهها ،پتروشيميها و نيروگاهها ،از روز شنبه  ٢٩خردادماه سال جاري ،جهت دست يافتن به
مطالبات خود كمپيني را تحت عنوان »كمپين سراسري بيست ده  «١٤٠٠را اندازي كردند و كارگران شاغل در بسياري از
صنايﻊ وابسته به صنعت نفت در حمايت از اين كمپين دست از كار كشيده و به اعتصابات پيوستند.
*كارگران كارخانه سبﻼن پارچه در استان اردبيل در آستانه سفر رئيسي به اين استان براي اعتراض به نداشتن امنيت
شغلي و معيشتي و تهديد به اخراج همكاران حق طلب ،تجمﻊ كردند .به گزارش خبرآنﻼين يك كارگر كارخانه سبﻼن
پارچه گفت :هفت تجمﻊ صنفي برگزار كرديم و همزمان با چند مسئول استاني هم مﻼقات كرديم .يكي ديگر از كارگران
سبﻼن پارچه گفت :فعاليت روزمره شركت سبﻼن پارچه اردبيل ،در حالي از يك سال پيش ادامه دارد كه كارگران باوجود
دريافت نكردن دو تاسه ماه مطالبات خود ،از امنيت شغلي خود رضايت ندارند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٢٨ﻣهﺮ
*تعدادي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،در پي بي اعتنايي مسئوﻻن و كارگزاران اين موسسه به مطالبه
سپردهگذاران ،در ساختمان هيات تصفيه واقﻊ در سعادت آباد تهران ،تجمﻊ اعتراضي برگزار كردند .به گزارش هرانا ،يكي از
حاضران در تجمﻊ ،ضمن انتقاد از رفتار مسئوﻻن و كارگزاران اين موسسه عنوان كرد :امروز ما مقابل ساختمان هيات
تصفيه تجمﻊ كرديم و زماني كه حضور ما با بي توجهي مواجه شد ،به داخل ساختمان رفتيم ،اما باوجود آن ،كارگزاران
ضمن بي توجهي به خواسته مالباختگان ،برق ساختمان را به جهت بيرون راندن معترضان خاموش كردند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٩ﻣهﺮ
*شماري از كارگران كارخانه سبﻼن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه  ٣ماهه خود ،مقابل ساختمان
استانداري اردبيل دست به تجمﻊ زدند .به گزارش تابناك ،اين كارگران مي گويند در محوطه كارخانه با صرف مبالغي
آﻻچيقهاي جذب گردشگري رستوران و… احداث و به تعدادي سياسيون سابق بي مورد تحت عناوين مشاوران و هيﺄت
مديره و… پرداختهائي صورت مي گيرد اما از پرداخت حقوق كارگران خودداري مي شود.
اخبﺎر كوﺗﺎه ﻣﻨتشﺮ ﺷده در ﺷبكﻪ ﻫﺎي اجتﻤﺎعي
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ﺷﻨبﻪ  ٣ﻣهﺮ :تجمﻊ فعاﻻن مدني سردشت در فلكه »سرچشمه« اين شهر عليه سه متجاوز جنسي باوجود تهديد
نهادهاي امنيتي به برخورد با تجمﻊ كنندگان /.تجمﻊ مهندسان ساختمان مازندران براي اعتراض به مسدود بودن ثبت
فايل براي شركتهاي طراح و نظارت مهندسان ساختمان/ .كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج براي اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات شان دست به تجمﻊ در محوطه اين بيمارستان دراستان البرز زدند.
يكشﻨبﻪ  ٤ﻣهﺮ:كارگران مستغﻼت شهرك پرديس جم دست از فعاليت كشيدند و در محل كار تحصن كردند /.اعتصاب و
تجمﻊ كارگران شركت كاغذ پارس و شركت زيرمجموعه آن در محوطه شركت براي اعتراض به اخراج تعدادي از همكاران
شان/ .كارگران شركت كاغذ پارس و شركت زيرمجموعه آن ،شركت پارس طبيعت سلولز هفت تپه در اعتراض به اخراج
تعدادي از همكاران در محوطه شركت دست به اعتصاب و تجمﻊ زدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٦ﻣهﺮ :تجمﻊ اعتراضي مالباختگان حواله خودرو درجم مقابل بيدادگستري كل استان بوشهر /.تجمﻊ
مالباختگان پروژه خانه سازي شهر »پرند« )استان تهران( در برابر ساختمانهاي پروژه /.تجمﻊ جمعي از مردم تبريز در
اعتراض به نبودن سهميه بندي گاز مايﻊ ،مقابل شركت ملي فراورده هاي نفتي تبريز /.تجمﻊ رانندگاني كه از گاز مايﻊ
استفاده ميكنند مقابل فرمانداري شهرستان رباط كريم /.مردم شهرري براي اعتراض به دريافت قبضهاي نجومي تلفن
مقابل اداره مخابرات در جاده تهران -قم تجمﻊ كردند /.تجمﻊ كارگران كارخانه پارس پامچال در شهرك صنعتي البرز واقﻊ
در استان قزوين كه از سال  ٩٦تاكنون با مشكل پرداخت دستمزدهاي خود مواجه شده اند /.جمعي از مالكين اراضي فاز ٦
شهر انديشه در بخش مركزي شهرستان شهريار استان تهران براي اعتراض به بﻼتكليفي  ٣٠ساله مقابل وزارت راه و
شهرسازي تجمﻊ كردند.
چهﺎرﺷﻨبﻪ  ٧ﻣهﺮ :تجمﻊ مردم شهرستانهاي پيشوا ،ورامين و قرچك در اعتراض به نحوه توزيﻊ گاز مايﻊ .اين تجمعها
عمدتاً جلوي فرمانداري بود /.تجمﻊ اعتراضي صاحبان مسكن مهر پرگان برازجان به دليل بدقولي  ١٤ساله اين تعاون و
كوتاهيهاي انجام شده /.مالباختگان موسسه كاسپين-فرشتگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان با وجود بيش از
 ٢٢هزار ميليارد تومان دارايي كه متعلق به سپرده گذاران است و عدم تشكيل جلسات دادگاه و صدور حكم با توجه به
اينكه پنﺞ سال گذشته است ،مقابل ساختمان هيات تصفيه واقﻊ در سعادت آباد تجمﻊ كردند /.جمعي از دامداران نطنز
براي اعتراض نسبت به كاهش سهميه نهاده هاي دامي دست به تجمﻊ مقابل جهاد كشاورزي اين شهرستان در استان
اصفهان زدند /.كاركنان دانشگاه آزاد اسﻼمي انديمشك براي اعتراض به عدم پرداخت به موقﻊ حقوق دست به تجمﻊ مقابل
ورودي اين واحد آموزش عالي در استان خوزستان زدند.
پﻨجشﻨبﻪ  ٨ﻣهﺮ :كارگران سيمان كارون واقﻊ در استان خوزستان ،در اعتراض به تبعيض در پرداخت مزايا و پاداش بين
كارگران ،كارشناسان و مهندسان اقدام به تجمﻊ اعتراضي كردند.
آديﻨﻪ  ٩ﻣهﺮ :تجمﻊ كشاورزان اصفهان براي حق آبه خود ،مقابل دفتر مجلس نشين رژيم از اصفهان /.همزمان با سفر
رئيسي به كهگيلويه و بويراحمد،جمعي ازاهالي اين استان براي اعتراض به بيكاري جوانان ،بﻼتكليفي معيشتي ،بي آبي،
گسترش اعتياد و...دست به تجمﻊ مقابل استانداري درياسوج زدند /.همزمان با سفر رئيسي به منطقه زلزله زده دنا و سي
سخت ،اهالي اين منطقه در اعتراض به ظلم بنياد مسكن دست به تجمﻊ زدند و خشم شان را با فرياد به رئيسي نشان
دادند.
ﺷﻨبﻪ ١٠ﻣهﺮ :مردم شهرستان شهريار براي اعتراض به نبود گاز مايﻊ ال پي جي مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمﻊ
اعتراضي برگزار كردند /.گروهي از رانندگان نقليه سبك و سنگين و اپراتورهاي جرثقيل مجتمﻊ پتروشيمي گچساران با
خواست افزايش حقوق و دريافت به موقﻊ دستمزد در هر ماه دست به اعتصاب زدند /.گروهي از كارگران آب و فاضﻼب
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روستايي ايذه مقابل شركت آب و فاضﻼب اين شهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و ديگر مطالبات خود دست به
تجمﻊ زدند /.سومين روز تحريم غذاي كارگران شركت پيمانكاري پتروشيمي عسلويه براي اعتراض به عدم تحقق مطالبات
شان /.كارگران شهر ﻻلي دراستان خوزستان براي هفتمين روز متوالي در اعتراض به عدم پرداخت  ٩ماه حقوق اعتصاب و
ازجمﻊ آوري زباله از سطح شهر خودداري كردند /.جمعي از فعاﻻن محيط زيست سنندج در اعتراض به بوي نامطلوب آب
آشاميدني اين شهرستان ،در جوار سد وحدت دست به تجمﻊ زدند.
دوﺷﻨبﻪ  ١٢ﻣهﺮ :كارگران آب معدني داماش واقﻊ در شهرستان رودبار واقﻊ در استان گيﻼن با برپايي تجمعي خواستار
بازگشت به كار  ٦تن از همكاران اخراجي خود شدند /.تجمﻊ كـارگران شهرداري پرند در برابر ساختمان شهرداري براي
اعتراض به پرداخت نشدن  ٢ماه حقوق و اضافه كاري تجمﻊ كردند /.تعداد  ١٦٠٠نفر از كارمندان منابﻊ طبيعي استان
فارس به دليل بازخريد زمينهايي كه يك بار خريده اند ،اعتراض كرده و نمايندگاني از اين كارمندان ،تجمﻊ اعتراضي برگزار
كردند /.رانندگان شهرهاي مختلف استان تهران در اعتراض به نبود گاز مايﻊ »ال پي جي« مقابل شركت ملي پخش
فرآورده هاي نفتي دست به تجمﻊ اعتراضي زدند /.بازنشستگان صدا و سيماي جمهوري اسﻼمي براي پيگيري مطالبات
خود مقابل ساختمان صدا و سيما تجمﻊ اعتراضي برگزار كردند /.جمعي از كاميونداران رايني كه به حمل سنگ آهن معدن
گودر به مقصد جﻼل آباد زرند و سيرجان مشغول هستند ضمن تجمﻊ در ابتداي جاده گزك اعتراض خود را نسبت به
كرايه حمل سنگ آهن اعﻼم كردند /.مردم روستاي عمله سيف در اعتراض به نرخ اعﻼمي زمين از سوي بنياد مسكن اين
شهرستان تجمﻊ اعتراضي برگزار كردند .روستاي عمله سيف يكي از روستاهاي تابعه بخش مركزي شهرستان شوش از
استان خوزستان است.
چهﺎرﺷﻨبﻪ ١٤ﻣهﺮ :تعدادي از كاركنان شركت مس مزرعه در اعتراض به وضعيت حقوق خود در دفتر مس مزرعه واقﻊ در
شهرستان اهر تجمﻊ اعتراضي برگزار كردند /.چهارمين روز اعتصاب كارگران شهرداري اهواز براي اعتراض به بﻼتكليفي
معيشتي و انباشته شدن زباله ها در خيابانهاي اين كﻼنشهر.
پﻨجشﻨبﻪ  ١٥ﻣهﺮ :اعتصاب و تجمﻊ كارگران شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در شهرك پرديس جم در محل كار
خود /.تجمﻊ اعتراضي كارگران قراردادي جلو فرمانداري عسلويه پتروشيمي عسلويه
آديﻨﻪ  ١٦ﻣهﺮ :تجمﻊ جمعي از اهالي بوشهر مقابل استانداري و حوالي فرودگاه همزمان با بازديد رئيسي از ازاين استان.

ﺷﻨبﻪ  ١٧ﻣهﺮ :دهمين تجمﻊ غارت شدگان شركت سايپا ديزل مقابل دفتر اين شركت در جاده مخصوص كرج /.جانبازان
و ايثارگران فوﻻد خوزستان براي تاكيد مجدد برخواسته هاي شان منجمله حاكميت بدون قيد و شرط قانون جامﻊ

خدمات رساني به ايثارگران دست به تجمﻊ مقابل استانداري خوزستان زدند.
يكشﻨبﻪ  ١٨ﻣهﺮ :گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين ،مقابل ساختمان بانك مركزي واقﻊ در تهران ،تجمﻊ
اعتراضي برگزار كردند /.تجمﻊ اعتراضي حدود  ٣٠٠راننده فرودگاه خميني در پي مرگ يكي از همكاران شان /.تجمﻊ
اعتراضي مالباختگان موسسه ثامن الحجﺞ مقابل بانك مركزي /.تجمﻊ كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران مقابل
وزارت ورزش و جوانان /.تجمﻊ مالكان مسكن مهر پرديس مقابل وزارت مسكن و شهرسازي در اعتراض به تحويل واحدهاي
نيمه تمام و خلف وعده هاي مكرر مسئوﻻن شركت عمران پرديس در تكميل خانه ها /.مالباختگان موسسه ثامنالحجﺞ در
اعتراض به تعيين تكليف نشدن اين موسسه و سپرده هاي شان مقابل بانك مركزي تهران تجمﻊ اعتراضي برگزار كردند/.
سپردهگزاران كاسپين رشت مقابل دفتر اين مؤسسه تجمﻊ كردند .آنها شعار ميدادند ٥ :ساله كه دويديم ،فقط دروغ
شنيديم! /كارگران معدن زغال سنگ سرخس در اعتراض به عدم دريافت حقوق در طي  ٦ماه در  ،١٤٠٠تجمﻊ برگزار
كردند.
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ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٠ﻣهﺮ :تجمﻊ كارگران شهرداري اصفهان مقابل ساختمان شهرداري مركزي اين شهر براي اعتراض به سطح
پايين حقوقها و ديگر مطالبات مزدي خود.
پﻨجشﻨبﻪ  ٢٢ﻣهﺮ :تجمﻊ شماري از كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به عدم دريافت  ٦ماه مطالبات مزدي شان.

ﺷﻨبﻪ  ٢٤ﻣهﺮ :تجمﻊ كارگران سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه از دستمزدهاي معوقه خود.

يكشﻨبﻪ  ٢٥ﻣهﺮ :تجمﻊ شماري از مالباختگان صرافي كريپتولند ،مقابل ساختمان مجلس دست به تجمﻊ زدند /.تجمﻊ

رانندگان ميني بوس و اتوبوسهاي سرويسهاي حمل و نقل پارس جنوبي.
دوﺷﻨبﻪ  ٢٦ﻣهﺮ :بازاريان بندر گناوه در اعتراض به افزايش كرايه لنﺞ كه باعث ورشكستگي مغازهداران ميشود ،تجمﻊ
اعتراضي برگزار كردند /.آبداران كهگيلويه و بويراحمد براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و بﻼتكليفي استخدامي دست
به تجمﻊ مقابل ساختمان استانداري اين استان درشهر ياسوج زدند و خواهان تبديل وضعيت شدند /.جمعي از مالباختگان
پرونده كﻼهبرداري پرونده كﻼهبرداري ايرتويا و نگين خودرو براي اعتراض به كندي رسيدگي به وضعيت شان مقابل قوه
قضائيه اجتماع كردند و خواهان پاسخگويي مسئوﻻن ذيربط شدند.
ﺳﻪ ﺷﻨبﻪ  ٢٧ﻣهﺮ :گروهي از مالباختگان پروژه آفتاب ري در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان ،مقابل دادسراي
شهر ري دست به تجمﻊ زدند /.جمعي از مرغداران مرغ گوشتي مقابل ساختمان وزارت جهاد كشاورزي در تهران دست به
تجمﻊ زدند.
آديﻨﻪ  ٣٠ﻣهﺮ :شماري از مالباختگان زمينهاي تعاوني ارتش در فاز  ٢شهرك وحدت سنندج دست به تجمﻊ زدند.
متقاضيان كه نزديك به ٢٠سال قبل اين زمينها را خريداري كرده اند ،تاكنون موفق به كسب مجوز ساخت نشده اند.

انتخابات عراق؛ ادامه وضعيت موجود به شکل ديگر
ﻣﻨصور اﻣﺎن

ﻓﺮاﺳوي خبﺮ ...آديﻨﻪ  ٢٣ﻣهﺮ
نتيجه انتخابات عراق موقعيت دوگانه اي كه اين كشور در آن بسر مي برد را باز هم پيچيده تر كرده است .اين نتيجه از
يكسو كشاكش نيروها در نظم سياسي حاكم را تشديد و از سوي ديگر ،صف بندي جامعه عليه وضعيت موجود را صيقل
داده .هر دوي اين تحوﻻت به زيان رژيم ج.ا عمل مي كند و آن را در برابر چالشهايي قرار مي دهد كه بخشي فوري و بي
واسطه و بخش ديگر در اُفق نمايان شده است.
خُروجي انتخابات يكشنبه ،رقابت بين گروه هاي و
دستجات شيعي وابسته يا گوش به فرمان ج.ا را به
مرتبه تازه اي فراز داد .اختﻼف آنها بر سر سهم
بري از نظم فاسد عراق كه پيش از اين با تقسيم
گوشت قُرباني ثروت و قُدرت در سايه نگه داشته
مي شد ،اينك با تغيير توازُن انتخاباتي بين اين
نيروها ،به شكل يك جنگ قُدرت داخلي كُنترُل
نشده درآمده است.
تجزيه اين طيف يك روند خود به خودي نيست.
واقعيت آن است كه خيزشها و تظاهرات توده اي در دو سال گذشته عليه سيستم فرقه اي و مُداخله گري رژيم ج.ا ،فاكتور
جديد و نيرومندي را وارد صحنه سياسي عراق كرده كه جهتگيري سكوﻻر و دموكراتيك آن ساختار فاسد سياسي را بي
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اعتبار و جبهه تشكيل دهنده آن را ناپايدار ساخته است .آثار اين مرزبندي خود را در انتخابات اخير از يك طرف با نرخ
پايين مُشاركت مردُم عراق و از طرف ديگر ،سُقوط آزاد مُزدوران پيشاني سفيد رژيم وﻻيت فقيه به رُخ مي كشد.
با اين همه نبايد از ياد برد كه سيستم فرقه اي و قومي همچنان مُقدرات سياسي – اجتماعي عراق را در دست دارد و آن را
رقم مي زند .تا هنگامي كه منافﻊ دستجات مذهبي و قومي چگونگي توزيﻊ قُدرت و ثروت را تعيين مي كند ،گُذشته از
آنكه دستگاه سياسي عراق چه آرايشي داشته باشد ،فساد ،ناكارآمدي ،بي عدالتي ،آنارشي داخلي و مُداخله گري خارجي
اجزاي واقعيت جاري اين كشور خواهد بود.
انتخابات يكشنبه براي اكثريت مردُم عراق ،يعني آنها كه از آن بركنار ماندند و آنهايي كه به طور فعال در دو سال گذشته
به اعتراض برخاستند ،ادامه وضعيت موجود به شكل ديگر است .هيچيك از خواسته هاي آنها و مُهمترين شان ،شكل گيري
يك رژيم دموكراتيك مدني و پايان مُداخﻼت خارجي برآورده نشده و تحقق آنها در چشم انداز قرار نگرفته .براي اينان
انتخابات بر پايه سيستم كنوني يك گُزينه مُشاركت در سياست به حساب نمي آيد ،از اين رو ،تنها راهي كه در برابر خود
مي بينند ،گرفتن اُمور به دست خويش است .جُنبشهاي اعتراضي جديد ،گُسترده تر و خشمناك تر از پيش در راه است.

قتلهاي خاموش زير شكﻨجﻪ ادامﻪ دارد

زينت ميرهاشمي

فراسوي خبر  ...يكشنبه  ٤شهريور
در هفته هاي اخير ،قتلهاي بي رحمانه و خاموش در شكنجه گاههاي جمهوري اسﻼمي گسرتش يافته و شكل زنجيره اي
به خود گرفته است .وادار به خودكشي كردن ،به قتل رساندن زير شكنجه و آزار و اذيت براي اقرار گيري عليه خود و
تحميل مرگ به دليل محروم كردن از درمان و ....شيوه هاي هميشگي رژيم است.
موارد فوق عﻼوه بر كارگيري در مورد زندانيان سياسي ،در مورد زندانيان با جرمهاي عادي هم به كار برده مي شود .تا
كنون خانواده هاي اين زندانيان پاسخي در رابطه با علت مرگ دريافت نكرده اند .مسئوليت جان زندانيان از لحظه بازداشت
به عهده مسئوﻻن زندان و دستگاه قضائيه سركوبگر رژيم است .به ياري فضاي مجازي و سيستم ارتباطات ،گوشه هايي از
قتلها در بازداشتگاهها و هنگام شكنجه براي اقرارگيري منتشر مي شود .رژيم در برابر انتشار نام قربانيان قتلهاي خاموش،
مجبور به تاييد قتل شده اما با عدم اجازه كالبد شكافي به خانواده ها ،قتل را به مرگ خودخواسته و ساده از طرف زنداني
توجيه مي كند.
شوك قتل )حذف( زنده ياد شاهين ناصري در زندان فشافويه ،انسان شجاعي كه جرمش هويدا كردن اسرار و دادن شهادت
در مورد شكنجه نويد افكاري بود ،وجدانهاي بيدار را به اعتراض واداشته است .به دنبال اين جنايت روز پنجشنبه خبر قتل
اميرحسين حاتمي ،جواني  ٢٢ساله در همين زندان منتشر مي شود .اين جوان اهل روستاي لريني در استان ايﻼم بوده كه
در اثر ضربات باتوم در بازداشتگاه به قتل رسيده است .بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر كردستان در » ٣٠شهريور اين
زنداني در يك تماس كوتاه تلفني با پدرش در حالي كه توان صحبت كردن نداشته ،از ضرب و شتم خود توسط ماموران
زندان خبر داد و و اعﻼم كرد قرار است او را به بيمارستان انتقال دهند «.خانواده و بستگان اميرحسين حاتمي روز شنبه
در برابر زندان فشافويه دست به اعتراض زده و خواستار پاسخگويي قوه جنايتكار و فاسد قضاپيه شدند.
تعداد اين گونه قتلها هنگام دستگيري و يا در بازداشتگاهها در شهريور ماه چندين مورد بوده است .به عنوان مثال دو
هموطن كرد به نامهاي اسعتد رامين و داوود رحيمي اوايل شهريور ماه  ١٤٠٠در زندان اروميه زير شكنجه مزدوران
اطﻼعات سپاه به قتل رسيدند .بر أساس گزارش هه نگاو خودروي اين دو نفر هنگام دستگيري توسط سپاه به رگبار بسته
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شده و زخمي شده بودند .رژيم در بحران و بن بستي كه محاصره شده اهرم سركوب و شكنجه در شكل بي رحمانه اي را
به كار انداخته است .رژيم با سركوب مداوم به ايجاد ارعاب و وحشت در ميان مردم مي پردازد.
سازمان عفو بين الملل در گزارشي در شهريور ماه  ،١٤٠٠نام و مشخصات  ٧٢زنداني كه در  ١٠سال گذشته به دليل
»شكنجه و بدرفتاري« در هنگام بازداشت جانشان را از دست داده اند ،منتشر كرده است.
براين منظر ،ايجاد كميته بين المللي براي رسيدگي به اين قتلهاي خاموش بايد هر چه زودتر شكل بگيرد .دبيرخانه شوراي
ملي مقاومت طي فراخواني براي ايجاد كميته تحقيق بين المللي اعﻼم كرده است» :مقاومت ايران با تﺄكيد بر اين كه
كشتن و سربه نيست كردن زندانيان يك روش معمول در زندانهاي فاشيسم ديني حاكم است ،بار ديگر خواستار تشكيل
يك هيات بينالمللي از سوي ملل متحد براي بازديد از زندانها و ديدار از زندانيان و تحقيق درباره جنايتهاي رژيم آخوندي
در زندانها بهويژه چگونگي مرگ شاهين ناصري« است.

***
آتش در آييﻨﻪ

كتيﺒﻪ درد

م .وحيدي )م .صبح(
لحظه هاي واپسين است
ثانيه ها
به شادي برخاسته اند
و درختزاران

بيدار شو!
ـ خاك به من گفت:
بر مي خيزم
و گرماي حنجره ام

از ميان حصارها
چه خوش مي خوانند!
از پس روزهاي تبعيدي
نيلوفر و بنفشه

سارها را
صدا مي كند
آنجا
كه پرهاشان

به پرواز آمده اند

برساقه هاي پير پاييز

و رودبارها
در رَگانشان مي جوشد
غروب
در آيينه مي سوزد
و خواب
از چشم خدايان شب
مي گريزد

مي لغزد
و ماه
بر حوض
نقش مي بندد
ماهيان
به گردش مي آيند
وموجها
همسفرم مي شوند

م .وحيدي )م .صبح(
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يادواره شهيدان فدايي

شهيد سوزان نيكزاد

گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي

رفيق سوزان نيكزاد در فروردين  ١٣٣٠در تهران متولد شد .او از چهارده سالگي در بهياري شاغل شد و هم زمان در رشته
علوم بيمارستاني تحصيل مي كرد .سوزان توانست
فوق ليسانس پرستاري گرفته و به عنوان تكنسين
پزشكي )بيمارستاني( ارتقا يابد.
سوزان با چهره خندان همواره مورد احترام و
اعتماد همكارانش و راهگشا و راهنما دوستان و
اطرافيانش بود.
فضاي نيمه باز سياسي بعد از سال  ١٣٥٧موجب
فعاليت بيشتر رفيق گرديد و با وجود مشكﻼت
متعدد شغلي و خانوادگي اما مانﻊ مسئوليت
پذيري او نشد .رفيق سوزان در ارتباط با توزيﻊ
نشريه كار كه آن زمان ارگان سازمان بود مورد
شناسايي ماموران قرار گرفت و بازداشت شد و
بﻼفاصله زير بازجويي و شكنجه قرار گرفت .طبق
گفته شاهدان وحشيانه ترين انواع شكنجه ها مثل
ضربه با كابل ،كه به تعداد زياد موجب از پا افتادن رفيق گرديد و براي نقل و انتقال وي از برانكارد استفاده ميشده و
دستبند قپاني به مدت طوﻻني همزمان آويزان كردن قرار گرفت ،اما رفيق سوزان روحيه خود را حفظ كرده و حتي به
اطرافيان روحيه مي داده است.
يكي از زندانيان سياسي كه در بازداشتگاه و قبل از اعدام رفيق سوزان را ديده گفته است كه؛ سوزان »از آن دست آدمهايي
بود كه قلبي وسيﻊ دارند و هميشه جائي براي عشق ورزي بيشتر در قلب شان يافتني است از سر همين عشقش به انسانها
بود كه مماشات با سلطه گران و استثمارگران را برنمي تابيد .سنگﻼخهاي زندگي را مي ديد ولي آنها را آنقدر كوچك مي
شمارد كه سنگﻼخ بيچاره شرمگينانه خود را جمﻊ و فشرده مي كرد تا از سر راه به كناري زده شود .سوزان يك انسان
دوست سوسياليست بود«.
كمتر از يك ماه بعد از بازداشت ،در يكي از روزهاي پاياني آبان ماه  ،١٣٦٠دژخيمان رژيم كه موج گسترده اي از كشتار را
راه انداخته بودند اين انسان واﻻ و عاشق را به جوخه اعدام سپردند .يكي ديگر از هم بندان رفيق سوزان گفته است؛ موقعي
كه در غروب  ٢٨آبان نام وي را براي اعدام خواندند ،او هنگام خروج از بند دستهايش را بلند كرد و به اين وسيله براي
ساير زندانيان كه براي بدرقه اش جمﻊ شده بودند خداحافظي كرد و با لبخندي به لب از بند بيرون رفت.
ياد و نامش جاويدان
بﺮاي اﺷتﺮاك نسﺨﻪ چﺎپي نبﺮد خلق بﺎ آدرس زيﺮ ﺗﻤﺎس بﮕيﺮيد
nabard@iran-nabard.com
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شهداي ﻓدايي در آبان ماه
رفقاى فدايي :سيروس سپهرى – شاهرخ هدايتي  -فرهاد سپهرى -
محمدرضا چمنى  -على دبيرى فرد -محمد رحيم خدادادى –
بهنام موحد – عثمان كريمى  -داوُد مدائن  -محمد )اصغر(
سليمانى  -محمد داوُد نورى  -عبدالرضا ماهيگير  -مريم دژآگاه –
مجيد راشدي  -مهران محمدى – ابراهيم شريفي – داريوش
مولوي  -منيژه طالبي – جهانبخش طغياني  -عزت اﷲ )موسى(
بهرامى  -جمشيد دژآگاه  -مرتضى فخر طباطبايى  -عبداﷲ فيض
اﷲ بيگى – عبدالرضا نصيري مقدم – سوزان نيكزاد – هوشنگ
والي زاده  -عزيز پوراحمدي – علي بهروزي  -عمر صالحى -
حسين مدير شانه چى – منصور اسكندري تربقان – علي اصفر
غﻼمي  -محمد حسين خادمى – نصرت رئيسي  -علي برنشان –
محمد قادري – مينا سهيلي زاده – ناصر شادنژاد  -احمد پيل افكن
– مجيد شريفي  -نبي )علي( جديدي  -مظفر قادري – عبد اﷲ
كردستاني  -حسين ركني – مهين جهانگيري – علي رضا شفيعي
 علي اصغر ذاكري – فرج اﷲ نيك نژاد – هوشنگ )همت(احمدي – محمد )اصغر( سليماني  -هادي اشكافي  -پرويز كرمي -
محمد جليلوند – جهانشاه نجفي – ژيﻼ رجايي  -عزت اﷲ
)موسي( بهرامي  -محمد بهرامي  -علي ململي – همت چگني -
رضا حسيني مستعان  -مسعود شريفيان  -حسن جمالي  -علي موﻻئي و ....از سال  ٥٠تا كنون در ماه آيان در پيكار عليه
امپرياليسم و ارتجاع و براى دموكراسى ،رهايى و سوسياليسم توسط رژيمهاى شاه و خمينى به شهادت رسيدند.

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

كﻨيﻢ.

بﻪ راديو پيشﮕﺎم در آدرس زيﺮ گوش كﻨيد
https://soundcloud.com/radio-pishgam
کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
https://telegram.me/radiopishgam
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نﺒرد خلق

ارگﺎن ﺳﺎزﻣﺎن چﺮيكهﺎي ﻓدايي خلق ايﺮان

 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
 مهدي سامﻊ، زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات تحريريه
 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه

 انجﻤن ﻓﺮﻫﻨﮕي نبﺮد: چﺎپ
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