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  کيست؟ »شکافها، ُگَسلها و پرتگاهها«اصلی  مسئول
 مهدي سامع

 

ص ايراهيم رئيسي، خصوص منصوب ولي فقيه بر مسند رياست جمهوري، مشغول در حالي كه كارگزاران نظام و به خصو
سفر درماني هستند، همزمان رسانه هاي حكومتي برخي از حقايق تلخ جامعه ايران را پوشش مي دهند. گرچه آنچه رسانه 

فرصت را ايجاد مي كند  هاي حكومتي برمال مي كنند از ديد جامعه به فالكت كشيده شده پنهان نيست، اما انتشار آن اين
تا درد مشترك جامعه و همزمان وحدت حاكمان براي چپاول و سركوب به طور شفاف برجسته شود. وقتي يك عضو 

رتبه بندي [معلمان] سبب مطالبه مي شود كه «مجلس ارتجاع در مخالفت با حداقل خواست معلمان مطرح مي كند كه 
مهر)، فرهنگيان  ٢٩(نادران، همشهري، پنجشنبه » مقابل دولت قرار مي دهد چندين ميليون نفر از عزيزان فرهنگي را در

از جانب يك مجلس نشين براي آن به زبان آورده مي شود كه » عزيزان فرهنگي«كشور به خوبي پي مي برند كه گفتن 
برحق خود نباشند. را پشت يك خواست حداقلي به شكلي قفل كنند كه دنبال مطالبه گري براي خواستهاي » عزيزان«اين 

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 

خواهي بگو اول شماها زايي پيگير حق ما نشويد من تروريستم به هر كسي ميمير«مجلس از اصفهان فرياد مي زنند كه: 
تون كنه ... من مجلس را به مرده شور باغ رضوان كُشم .... لعنت بر آن مديران و رئيسها، خدا لعنت رو بعد خودم را مي 

  *...»اصفهان تشبيه مي كنم 
شكافها تبديل به «روزنامه جهان اقتصاد، مقاله اي با عنوان  مهر در ٢٨مهدي نظيفي، تحليلگر اقتصادي روز چهارشنبه 

را مطرح كرده است. او در مورد » ونزوئاليي شدن اقتصاد ايران«نوشته و در آن چشم انداز » گُسَلها و پرتگاهها مي شود
شود را با ست باز مي اند كه عادت كرده اند گرهي كه با دافرادي اكنون بر سر كار آمده «تركيب دولت رئيسي مي نويسد: 

هاي بسيار باز كنند و از سوي ديگر به شرايط مردم و مصالح كشور بي اعتنا باشند. اكنون در شرايطي كه دندان و با هزينه 
ايم بسياري از كارشناسان نسبت به بازگشت انبوه نظاميان به به ركوردهاي جديدي از بكارگيري نظاميان در دولت رسيده 

كنند. اين در شرايطي است كه كشور با بحرانهاي پرشمار ي اقتصادي به ويژه سيستم بانكي ابراز نگراني مي عرصه فعاليتها
كند و هر روز هم با چالش جديدي مواجه است، در نتيجه، پيچيده تر شدن انبوه چالشها، پنجه نرم ميو اقتصادي دست 

  ».كندصادي ميگيريهاي اقتفعاالن اقتصادي را دچار انفعال در تصميم 
درحالي كه تيم اقتصادي دولت رفقاي دوران دانشجويي خودشان در «وي عمق فاجعه را پيش بيني كرده و مي نويسد: 

دهند، درحالي كه تعدادي از آنها در دولتهاي دانشگاه امام صادق را يكي پس از ديگري در پستهاي حساس دولتي قرار مي 
وقت عمق ماجرا بيشتر ويژه در عملكرد اقتصادي بجاي گذاشتند، آن اشتباهات فاحش به سابق مجموعه آثار زيانباري را از 

آن چه نويسنده اين مقاله مطرح نكرده، سياست نظام و به بيان دقيق تر سياست ولي فقيه نظام است. آن » شود. آشكار مي
ي فقيه و مجري اصلي آن سپاه پاسداران است كه طراح آن ول» دولت جوان حزب الهي«چه او مي نويسد، تصوير روشن از 

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.

 ٢٦رداخته و آن را با سَفر درماني تكميل كرده است. او در دوشنبه طي اين چند ماه رئيسي به تكرار حرفهاي خامنه اي پ
ما كار اقتصاد مقاومتي را انشااهللا دنبال خواهيم كرد و سفره و «: گفت »مقاومتي اقتصاد« مهر در تلويزيون حكومتي با طرح
  »اين مذاكرات.زنيم به بازار و نان مردم را هم گره نمي 

كه » شكافها، گُسَلها و پرتگاهها«گونه موارد به وفور ديده مي شود. راهكار حكومت در برابر  در رسانه هاي حكومتي از اين
زمينه ساز شورش، خيزش و قيام است، به طور اساسي بر سركوب استوار است. حكومت به موازات سركوب، كالن تبليغات 
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 آگاه خوبي به تضادها عمق و تحوالت سرعت به يمرژ را اجرايي مي كند. » تغيير«دروغ و انحرافي به منظور ايجاد ترس از 
ا براي جلوگيري از كُنِش گسترده مردم ر جديدي طرح روز هر همين براي. كند مقابله بايد مردم با كه داند مي و است

اي االنبيبه وسيله قرارگاه خاتم» كفالت اجتماعي«يا » قرارگاه اجتماعي«اندازي طرح راه  سامان مي دهد كه آخرين آن
و گويي زاده، معاون اجتماعي شهرداري تهران، در گفت سپاه پاسداران و با كمك مساجد و ائمه جمعه است. امين توكلي 

 اين در«: گفت پايتخت در »بحراني نقطه« پنج وجود به اشاره با كرد منتشر مهر، ٢٨ روز چهارشنبه،» پيام ما«كه روزنامه 
اين طرح را شامل سه  او.» شود بيشتري رسيدگي هم شهر روح و جان به شهر لبدكا به رسيدگي كنار در است قرار دوره

عنوان كرد. به نظر مي رسد كه اين طرح بهانه اي » نيروهاي جهادي«و » نهادهاي انقالبي«، »دستگاههاي دولتي«ضلع 
يام باشد. زيرا خود اين طرح براي ورود مستقيم بسيج در كنار نيروي انتظامي و به نوعي مانور حكومت نظامي در شرايط ق

  به شكلي كه مطرح شده از همان ابتدا با چالش جدي روبرو شد.
با عنوانهاي؛ ايجاد نا » تغيير«هميشگي ولي فقيه و ترساندن مردم از » حقانيت«در عرصه تبليغات، سياست نظام تمركز بر 

ازيهاي نهادهاي امنيتي رژيم با كمك مستقيم امني، سوريه اي شدن، تجزيه كشور، گسترش خشونت و ... است. گفتمان س
و غير مستقيم اصالح طلبان حكومتي و نفوذيهاي آنها در ميان مخالفان اجرايي مي شود. بخش اول اين تدبير، يعني 

هميشگي ولي فقيه نقش محوري دارد. حاميان سينه چاك ولي فقيه و ذوب شدگان در واليت كه اكنون » برحق بودن«
  را تشكيل مي دهند، ولي فقيه را به عَرش مي برند و البته سود خود را مي برند.شاكِلِه دولت 

آخوند احمد خاتمي عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه كشور، با بيان اين كه همراهي با واليت ستون فقرات سياست ما 
كشورها، وجود فرمانده معظم  يكي از تفاوتهاي اساسي و بسيار مهم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي با ساير«است گفت: 

كل قوا در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران است كه فردي مجتهد، فقيه، عارف و عاشق اهل بيت (ع) است و اين در 
  مهر) ٨پنجشنبه  (ايرنا،» هيچ جاي جهان ديده نمي شود.

نيم در اين دو سه جمله كوتاه مقام در حقيقت اگر ما درست توجه ك«مهر گفت:  ٩الهدي در نماز جمعه روز آخوند علم 
معظم رهبري فرماني را صادر كردند و دستور يك حركت جهادي به همه دادند به تعبير ديگر يك فرمان جهاد بود و يك 

هاي مطبوعاتي و رسانه حكم جهادي بود كه مقام معظم رهبري در اين چند جمله صادر فرمودند ... جهاد براي همه رسانه 
جازي فرمان جهاد به همه اينها بود فرمان جهاد به همه آمران به معروف و ناهيان از منكر اونهم جهاد تبيين هاي فضاي م

.... برادران خواهران فرمان رهبري است فرمان جهاد است دقيقاً شما در مقابل اين مسائل بايستيد مقابله كنيد برخورد 
(تلويزيون آستان قدس » شت خودتان بر حسب تحليل خودتان.كنيد تبيين كنيد و روشن كنيد روشنگري بر حسب بردا

  رضوي)
خواهشمند «از خامنه اي بدين شرح پرسش كردند: » استفتاء«چند سال پيش تعدادي از طرفداران گمنام مقام معظم يك 

ه جانشين برحق است در خصوص التزام به واليت فقيه توضيح دهيد. به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نمائيم تا بدانيم كه ب
 جامع مجتهد  واليت فقيه به معناي حاكميت«پاسخ خامنه اي چنين است: » آقا امام زمان اعتقاد و التزام كامل داريم.

 از كه همين و باشد مي اهللا رسول واليت همان كه اطهار ائمه واليت از است اي شعبه و است غيبت عصر در الشرايط
  ».است آن به كامل التزام نشانگر كنيد، اطاعت مسلمين امر ولي حكومتي دستورات

بودن خامنه اي را تاييد كرده اند، مساله اصلي نيست. مساله اصلي » الشرايط مجتهد جامع«به گُمانم اين كه چه كساني 
ه اين است كه او در راس حكومت و صاحب اختيار مطلق است. بنابراين نظام حاكم در كليت آن كه جمهوري اسالمي ناميد

شكافها، گُسَلها و پرتگاههايي است كه جامعه  مي شود و استبداد مذهبي واليت فقيه و در راس آن ولي فقيه مسئول اصلي
  ايران را به تباهي و مردم را به فالكت كشانده است.

  
* https://www.youtube.com/watch?v=TeGvtbjy01o 
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  با وجود رژيم حاكم بر ايرانفقر و فالكت ادامه 
   زينت ميرهاشمي

 يك پيروزي

اتحاد و همبستگي موفق شدند كه دو فعال كارگري اين شركت را سركار برگردانند. كانال  كارگران نيشكر هفت تپه با
با حكم صادر شده توسط اداره كار شوش «مهر اعالم كرد كه:  ٢٤در روز شنبه  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپهتلگرام 

بر اساس  است. اعالم شدهگران بدون دليل اخراج كاردر اين حكم  .بازگشتندبه كار » محمد خنيفر آقايان ايمان اخضري و
كارگران هفت تپه مي دانستند كه اخراج همكاران كارگر بدون هيچ دليلي بوده است، پس بايد از اين به بعد «اين گزارش 

بايد بتوانيم با همكاري و  نگذاريم  كه كاركران بنا بر خواست مديران و يا صاحبان شركت، اخراج كارگران صورت گيرد.
  »بستگي از اخراج سازي تحت هر بهانه اي جلوگيري كنيم.هم

سنديكاي كارگران اين پيروزي كارگران هفت تپه موجب خوشحالي همه حق طلبان و مدافعان آزادي و عدالت شده است. 
ني نيشكر هفت تپه ضمن تبريك براي بازگشت به كار  اين دو كارگر، خواهان بازگشت به كار اسماعيل بخشي و ساالر بيژ

  شده است.
  

  فالكت و فقر مطلق
بيداد فقر و فالكت زندگي اكثريت جامعه را به تباهي كشانده 
است. بر طبق اخباري كه در ماه گذشته در رسانه هاي 

درصد مردم ايران در فقر  ٣٠حكومتي منتشر شد، بيش از 
مطلق هستند. هرچند اين ارزيابي با واقعيت فاصله دارد، اما 

صد از جامعه در فقر مطلق، تكاندهنده و در ٣٠تصور وجود 
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. 
م كه در حال بايد توجه داشته باشي) گفت: ١٤٠٠مهر  ٣( شنبه گو با ايلنا  و استاد اقتصاد دانشگاه در گفت ،حسين راغفر

شود به طوري كه تنها سود  اي خصولتي پرداخت ميهاي به بنگاه هاي گسترده حاضر منابع متعددي از جمله يارانه
وي  هزار ميليارد تومان بوده كه معادل با كسري بودجه دولت است. ٢٥٠بالغ بر  ١٣٩٩بنگاه بزرگ رانتي سال  ٢٠خالص 

هاي پرداخت شده به آنها را به  ماليات متناسب با سود و درآمد دريافت كند و يارانه ادامه داد: دولت بايد از اين بنگاهها
 افزايش با همچنان دولت باشد نداشته   وي تاكيد كرد: تا زماني كه عزم سياسي وجود شكل مشاركت در سود دريافت كند.

  كند. مي مردم جيب در دست بودجه كسري جبران براي بنزين مانند انرژي حاملهاي و ارز قيمت
دهند و هيچ يك از اين شركتها و  راغفر افزود: امروز معادن بزرگ كشور در اختيار نورچشميهايي است كه ماليات هم نمي

كنند كه  كنند كه متعلق به همه مردم است. اما سعي ميمي  استحصال را كشور طبيعي منابع افراد توليدي نيستند بلكه 
توانند منابع بسيار  دهند چراكه از اين طريق ميمي  ادامه را پنهانكاري اين و نيايد جامعه و اين موارد به چشم مردم 

  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. 

  . فقيرترين دهك، زن هستندخانواده در نيمي از سرپرستان نوشت؛  مهر ٢٧نبه سه شروزنامه نود اقتصادي در شماره روز 
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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 

ندارد، روش پلكاني بهانه اي براي پايين نگاه داشتن حقوق هيچگاه همخواني با نرخ تورم و سبد معيشت نيروهاي كار 
دستمزد است. پلكاني يعني اين كه پايه حقوق يكسان افزايش پيدا نخواهد كرد. شكلي كه رئيس سازمان برنامه و بودجه 

بودجه درصد در بخشنامه  ١٠مهر به آن اشاره كرده و از افزايش حقوق كاركنان به طور متوسط  ٢٤رژيم، در تاريخ شنبه 
. برعكس بهانه هاي رژيم، داشت خواهد افزايش درصد ٣٠ تا ١٠ بين پلكاني طور به حقوقها حرف زد و اينكه  ١٤٠٠سال 

افزايش تورم در اثر افزايش دستمزدها نيست و اين مورد كمترين هزينه را در توليد دارد. بنابراين ابتدا بايد مزد عادالنه 
  مطالبات جدي نيروهاي كار است.پرداخت شود. موردي كه همواره از 

به نام اقتصاد مقاومتي است. او قرار است رانتهايي » پول به جيب و سفره مردم«طنز تلخ در وعده هاي رئيسي، برگرداندن 
توماني به جيب دالالني كه زير عبا و قباي حكومتيها حسابي خوردند و همچنان مي خورند را به سفره  ٤٢٠٠كه با ارز 

  اند.مردم بازگرد
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.
صادي مقاومتي در حالي كه افزايش عادالنه حقوق از خواسته هاي مردم تعرض در خيابان و كارخانه است، رژيم به نام اقت

مطالبات بر حق نيروهاي كار را پايمال مي كند. ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم، خبر از قرباني كردن حقوق 
مهر  ٢٤كاركنان دولت به بهانه كسري بودجه و كاهش هزينه هاي دولت داد. در گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا شنبه 

دستگاههاي دولتي مكلف شدند ميزان افزايش حقوق كاركنان را  ١٤٠١نامه بودجه سال در بخش«به نقل از وي آمده است: 
  »درصد در نظر بگيرند. ١٠به طور متوسط 

 ١١عدم تناسب افزايش مزد با افزايش تورم، راه فقيرتر كردن نيروهاي كار را هموار كرده است. خط فقر به طور تقريبي از 
هزار  ٦٥٥ميليون و  ٢درصدي،  ٣٩، با افزايش ١٤٠٠وق حداقل كارگران براي سال ميليونئ تومان در ماه مي گذرد و حق

درصد و ناهمخواني  ٥٠تومان معادل يك چهارم خط فقر است. سياستهاي رژيم براي جبران كسري بودجه با تورم باالي 
   .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 
درصد يعني  ٤,٣«گفت:  ٩٨صندوق بين المللي پول در سال 

درصد مردم در ايران زندگي فوق العاده دارند.... و  ٤حدود 
درصد  ١٦,٧درصد از مردم حقوق كارگري و حداقلي دارند و ٤٥

(خبر آنالين » جمعيت ايران نيز زير خط فقر زندگي مي كنند.
  )١٤٠٠شهريور  ٢٦

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 

جاع به هزينه كردن ميلياردها تومان براي راه اندازي اينترنت ارت
به اصطالح 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 
است. اين نماينده » ساعت زمان صرف شده ٧٠٠٠«طرح فوق گفته است در رابطه با جديت مجلس نشينان براي تصويب 

هاي حوزه علميه قم است. اينترنت ملي يعني ايجاد رانت و خرج كردن از بودجه » طلبه» «فقر مالي«ارتجاع ناراحت از 
  بري است.مردم براي فربه كردن جوجه مفتخوارهاي اين حوزه براي امنيت نظام ارتجاعي واليت فقيه در ارتش ساي

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 فعاالن كارگري و معلمان، باوجود سركوبگري رژيم، 

مهر يك تودهني به او زده و  ١٥شهر به درستي هنگام ورود رئيسي به اين شهر در چالش اصلي رژيم است. مردم شجاع بو
    آنها ناكامي سياست يكدست سازي قدرت را به رئيسي و خامنه اي گوشزد كردند.». عدالت دروغه«شعار دادند: 

خواهد مدال قهرماني اش با ترسيم تصوير تاريكي از وضعيت موجود و انداختن تقصير به گردن باند روحاني، مي  ٦٧جالد 
در حل تورم و بحران اقتصادي و كسري بودجه و... را بر گردن خودش آويزان كند. رئيسي قبل از برداشتن وزنه بحران 

  را تكرار مي كند. » گشايشهاي بيشتر«و » آينده بسيار روشن«كالن اقتصادي، قهرماني خودش را هورا كشيده و  
 ٦٧سفر درماني جالد 

با او در گفتار درماني  هايشارالتان بازي و ٦٧سفرهاي نمايشي قاتل  اعتصابها و حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار، همزمان با
ادامه دارد. سفرهاي استاني رئيسي براي حل مشكالت، وارد دور مسخره اي شده است. بايدهايي و نبايدها  فرمانها و بايدها

مردم، نه تنها هيچكدام واقعيت پيدا نكرده بلكه فالكت موجود را بيشتر  كه بر اساس داده هاي آماري و رندگي و معيشت
  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 
ارگران كشيده شده است.  يكي از وعده مشكالت مزمن كارگران و نيروهاي كار است. مشكلي كه تا كنون به خودكشي ك

روزه به شركتهاي پيمانكاري معدن طبس براي پرداخت حقوق كارگران اين معدن بود.  ٢٠هاي او دادن ضرب االجل 
  ماند.بر جاي شهريور  ١٩ضرب االجلي كه در همان محدوده گردشگري رئيسي در 

. اكثر واحدهاي توليدي تعطيل شده در استواحدهاي توليدي  يك نمونه ديگر از ضرب االجلهاي او به اصطالح راه اندازي
خصولتي شدن و بخشيدن به آقازاده ها، خودمانيها و... صورت گرفته است. كساني در راس اين واحدها هستند كه با رانت 

  ه و از كشور رفته اند. ارزانترين شكل واحد توليدي را خريده و به نام كارگران از بانكها وام گرفته بعد هم وام را باال كشيد
واحد  ١٠٤٣داد كه » دستور«مهر به وزراي اقتصاد و صمت و رئيس كل بانك مركزي  ١٤در روز چهارشنبه رئيسي 

واحد  ١٧٩٣از مجموع «توليد باز گردند. بنا بر گزارش معاون اقتصادي وزير كشور رژيم، توليدي غير فعال به چرخه 
 ٤٢  واحد و معادل ٧٥٠جاري، مطابق گزارشهاي موجود، تعداد  خرداد ماه سالبانك عامل تا  ١٦توليدي تحت تملك 

است. در اين گزارش » درصد است، غير فعال ٥٨واحد ديگر نيز كه معادل  ١٠٤٣صد از واحدهاي مذكور فعال و در
عال شوند؟ درصد واحدهاي توليدي چه بوده و حاال قرار است چگونه ف ٥٨مشخص نشده است كه علت غير فعال بودن 

احيا شود. احياي نهاد وابسته به سپاه و » جهاد سازندگي«روز گروه كار  ٢٠روز دستور داده كه ظرف اين در  ٦٧قاتل 
  است.» محروميت زدايي«بسيج، يعني ايجاد رانت و پركردن جيب عده اي به بهانه 

 توليد غارت، و فساد در سابقه ي امنيتي او با بر اين منظر، هدف وعده هاي بي پايه رئيسي با توجه به تركيب كابينه نظام
  اي پرخوري حكومتي است تا حل معيشت مردم و بحران اقتصادي.راهه همواركردن و بيشتر رانت

د. او با يك كر تكرار را مهر، باز هم يك سري حرفها و بايدها ٢٦دومين گفتگوي تلويزيوني خود در روز دوشنبه ئيسي در ر
  خش از سفردرمانيهاي خود، دادن اميد و آينده اي روشن را وعده داد.تصوير ساختگي تاثير ب
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او در تكرار دو اولويت خود، يكي را (بحران مرگ و مير كرونا و واكسيناسيون عمومي) به راحتي حل شده اعالم كرد. با 
وثري در اين زمينه نگاهي به داده هاي آماري و نظرات مختلف پزشكان و كارشناسان معلوم مي شود كه هيچ راهكار م

بذل و بخشش حكومت و به اسم ساخت واكسن » بركت«وجود ندارد و كرونا همچنان جان مردم را مي گيرد و عده اي به 
  و اين در حالي است كه ايران وارد موج ششم همه گيري ويروس كرونا شده است.فربه تر شده » بركت«داخلي 

 كسري بدون را ١٤٠١ سال بودجه كه شد مدعي او كه بگذريم، دروغ فهاي در مورد اولويت دوم او (معيشت مردم)، از حر
و با ارقام واقعي خواهد بست. اما چطور؟ جبران كسري بودجه از جانب رژيم چند راه مشخص و شناخته شده دارد كه 

دولتي، پايين تاكنون به آن عمل شده است. استقراض از بانك مركزي، برداشت از صندوق توسعه، خصولتي كردن اموال 
نگاه داشتن دستمزد و محروم كردن مردم از استانداردهاي زندگي عادالنه كه خروجي همه اين راهكارها دست كردن در 

نقدينگي و به دنبال آن افزايش نرخ جيب مردم است. يكي از شيوه هاي رايج رژِيم، چاپ پول بدون پشتوانه كه به باالرفتن 
  منجر خواهد شد.تورم و پايين آمدن ارزش ريال 

به سه هزار و  ١٤٠٠در مرداد ماه  يبانك مركز يآمارها نيترمطابق تازه ،ينگينقد زانبه گزارش رسانه هاي حكومتي، مي
 ينگنقدي آنكه وجود با درصد رشد داشته است. ٣٩از  شيكه نسبت به مرداد پارسال ب دهيتومان رس ونيليتر ٩٢١
استفاده كرده به » چاپ پول نيماش«به عنوان  يبودجه از بانك مركز يجبران كسر يدولت برا ست،عامل تورم ا نيترمهم
  برابر شده است. ١٢ يسال دولت حسن روحان ٨ يط ينگيكه حجم نقد يطور

نرخ  نيشتريو لبنان ب ناميسودان، سور مبابوه،يپس از ونزوئال، ز ٩٩در سال  رانيپول، ا يالمللنيصندوق ب يابارزي اساس بر
  كشور بدتر خواهد شد. تيشود وضع يم ينيب شيداشته و امسال هم پرا جهان  تورم در
ماهه  ٤بودجه در  يتومان كسر ارديليهزار م ٥٠اقتصاد گفته است كه  ريوز«: نوشتمهر  ١٧شنبه در روز  اطالعات روزنامه

. او معتقد است كه دهدي ن منشا زييرا در پا اشي شده و اثر تورم نيتأم ينخست سال از محل استقراض از بانك مركز
 يكشورها دسترس گريبلوكه شده كشور نزد د يهاييبه دارا م،يدرآمد حاصل از فروش نفت را باال ببر ديكنترل تورم با يبرا
  ».ميزيبپره ياز بانك مركز شتريو از استقراض ب ميابي

همه دولتها، در دوران ماه عسل مشغول  كه بر طبق روال ديمسئوالن دولت جد«اين رسانه حكومتي در ادامه مي نويسد: 
سوم  كي ده،يتومان رس ونيليم ١٠فراموش كنند كه خط فقر به  ديهستند، نبا ريدلپذ يهاو وعده بايز يگفتن سخنها

 يمرفه و جمع يتيو جز اقل دهندي را از دست م دشانيسوم قدرت خر كيخط فقر است، مردم ساالنه  ريكشور ز تيجمع
  ».زنندي دست و پا م يزندگ ندهيو فشار فرسا يشتيمع يمردم در تنگنا هيرانتخوار، بق

  
  برآمد

روشن است. بدون ترديد براي مردمي كه عزم كرده اند از تاريكي فقر و فالكت به اسم اقتصاد مقاومتي خود را رها سازند 
هايي براي تغيير و برون رفت از تاريكي اين تالشها را در كف خيابان در حركتهاي اعتراضي و... هر روزه مي توان ديد. كُنش

  فقر و فالكت، چشم اندازهاي تاريك براي رژيم را نويد مي دهد.
  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن 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
 مهر  ٣٠فراسوي خبر... پنجشنبه 

ششُمين موج مرگبار كُرونا در ايران به حركت 
مقام رسيدگي به درآمده است. ارشد ترين 

سالمت جامعه، وزير بهداشت ُمالها، آنچنان با 
خونسردي اين خبر را اعالم كرده كه گويي يك 
هواشناس وزش باد موسمي را به اطالع 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 

هند و در رسيدن يك موج تازه در پاييز و د
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 اعالم مي كند، به مردُم دلداري داده كه فقط 

مُصيبت روبرو است. او با اين دُروغ ناشيانه نه تنها كوشيده بر خودداري و كوتاهي  با اين "جهان"ايران درگير نيست و كُل 
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. 
ط اندك كشورهايي هستند كه زير موجهاي پياپي و بي وقفه كُرونا غرق شده اند. همگي اين كشورها، به جز فق "دُنيا"در 

وقوع كُشتار همگاني، با ايران يك ويژگي مُشترك ديگر هم دارند و آن حُكمراني يك رژيم مُستبد، فاشيستي و فاسد بر آنها 
 اي خامنه آقاي سياسي –را مي توان با خاطر آسوده برادر عقيدتي است. براي مثال آقاي بولسونارو، رييس جمهوري برزيل 

 آن عليه حفاظتي و پيشگيرانه تدابير اتخاذ از سپس كرد، انكار را كُرونا ويروس ابتدا ا.ج فقيه ولي همچون نيز او. دانست
اياالت خود به گونه مُستقل  دعي خطرناك بودن واكسن شد و مانع واردات آن گرديد و زماني ديرتر كهمُ بعدتر زد، باز سر

دست به تهيه واكسن زدند، آن را بيهوده ناميد و از هيچ كارشكني و ترفندي براي اخالل 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 

  ه مرگي فجيع جان مي سپردند و همچنان جان مي دهند. مردُم اين كشور ب
به تازگي ولي فقيه ج.ا يك ويژگي مُشترك ديگر نيز با رييس جمهوري برزيل پيدا كرده است؛ او هم مانند آقاي بولسونارو 

جنايت عليه "ام با اته "كوتاهي در مهار كُرونا"و  "نيرنگ كاري"در زُمره تنها رهبران كشورهايي قرار گرفته كه به دليل 
و درخواست مُحاكمه روبرو است. آقاي خامنه اي به خيال خود با دستگيري شش شهروند شُجاعي كه در حال  "بشريت

تنظيم شكايت عليه وي و رژيم اش بودند، صورت مساله را پاك كرده است. امروز اما مُطالبه پاسُخگويي حاكميت در برابر 
  هي را در هر گوشه كشور مي توان شنيد. اين فاجعه ي مُتصل و فرياد دادخوا

در غياب اُرگانها و نهادهاي رسمي در ج.ا كه بتوانند اين خواسته را در دستور كار خود قرار دهند، وظيفه جامعه مدني چه 
جدان 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 وُ

    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

  !!كرديم خب ما اشتباه مي
تعجب نداره، مگه قراره هر كي وكيل و وزير و... قس عليهذا بشه بايد دو كالم درس خونده باشه؟ تحصيلكرده باشه؟ تو 

   خودش اگه از همه سر تر نباشه الاقل كم نياره؟ رشته
  ،بدونه كجا چي بگه ،رفتارش با وقار باشه، كي گفته بايد چهار تا زبان خارجي بلد باشه

در مديريت كالن كشور ، سالها سابقه مديريت و كار اجرايي موفق داشته باشه ،به دانش روز مسلط باشه ،اقتدار داشته باشه
  !بله خب اشتباه كرديمباشه .... ته حرفي واسه گفتن داش

  نمونه اش اين وزير شيرين زبان خوش بيان كه قباي وزارت خارجه به دوشش انداختن
ميليارد دالر ما رو به ما برنگردونين، ديگه فيلم هاتون  ٧لپ وزير خارجه كره جنوبي رو تهديد كرده كه: اگه رفته با اِهن و تُ

  !!كنيم رو از سيماي ميلي مون پخش نمي
 ك درست كردند كه هيمنه وزارت فخيمه خارجه را با خاك يكخيلي ها اول فكر كردن اين معاندين!! واسه آقاي وزير جُ 

البته با توجه به اينكه ما مردم ايران با اكثريت مردم جهان ارتباطي نداريم و مثال پاسپورت مون در رده  كنند.سان 
اما مردم هوشمند ما از اين دسته گل بر آب داده جناب  .زارت امور خارجه نداريمبوركينافاسو ارزش داره كال نيازي به و

  : بخوانيم. وزير ساده نگذشته و با زبان طنز خدمت آقاي امير عبداللهيان رسيدند
  !!كنه لعنتي يكي جلوي امير عبداللهي رو بگيره، داره كره جنوبي رو نابود مي-
كنيم... اونم گفته به جهنم برين همون  رو نميدين پس سريال هاتونم پخش نميفكر كن به طرف كره اي گفته پولمون -

البد طرف  قباي وزارت به تن امير عبداللهيان خيلي گشاده!!  تا حاال ديپلماسي كرده؟ جداً /!بدبختياتون رو پخش كنين
  بهش گفته: خب به درك

  !!ريم .... سريالهاي تركي قطع بشه به فنا مي يه نكنهتو رو خدا به اين وزير خارجه بگيد از اين تهديد ها با ترك-
  !!خاطر وطنم جومونگ نبينم!! شما براي وطنتون چكار كردينه من تصميم گرفتم ديگه ب-
طور كامل و بدون ه آقاي امير عبداللهيان، به وزير خارجه ژاپن هم هشدار بدهيد كه اگر پولمان را ندهند، اوشين را ب-

  !!شان برود تا آبروي كنيم سانسور پخش مي
مرد حسابي يه حرف سنجيده بزن يه طرح محترمانه آبرومندانه بريز كه طرف شرمنده بشه جامعه جهاني هم خوشش -

هويي دستگير و گروگان بگيرين تا پوالمون  نفر افراد تيم كره را يه ٢٠مثال تو بازي ايران و كره  ،بياد طرف شما رو بگيره
  مياين و هيجان داره ش برسَ... از پَ رو بدن

  !!!.... جواني يادت بخير يادش بخير اول انقالب چه حالي داد سفارت آمريكا رو گرفتيد
  !!ميليارد دالر ارزش داره، خودشم نميدونسته ٧دونستيم جومونگ  واال ما نمي-

 تا سوتي ديگر از قدرت اول منطقه، بدرود

  
  

  رد خلقکانال  تلگرام نب
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  )١٤٠٠رويدادهاي هنري (مهر 
  تح اهللا كياپيهاگردآوري و تنظيم: ف

  ادبيات
 فاتح جايزه ادبي نوبل "عبدالرزاق قرنح"

او يك پناهجوي زنگباري است كه در پس انقالبي خونين و در سن هجده 
آنچه كه مرا به "سالگي از خانه و كاشانه اش بدور افتاده. قرنج مي گويد: 

زنگبار به  دادن جايگاهم در دنيا بود. من از داشت، ايده از دست نوشتن وامي
با يك شورش خشونت  ١٩٦٤اي كوچك كه در سال بريتانيا آمدم؛ از جزيره 

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 

جاي ماند، حكومت وحشت با  هايي كه از شورش بهكردند. سپس در ويرانه 
سال بعد از اتمام تحصيالت دبيرستاني، فرار كردم. بسياري ديگر از  ميل به انتقامجويي برقرار شد. در هجده سالگي، يك

  "هموطنانم هم فرار كرده بودند و برخي از آنها بازداشت و مفقود شدند. بسياري هم خود را به ساحل امني رساندند.
كشيدم، از وحشيگريها و  ناميدم. من از كشورم خجالت مي من هرگز خود را پناهجو يا پناهنده نمي"يد: او در ادامه مي گو

  "وحشتي كه در آنجا حاكم بود.
پوست است كه موفق به دريافت جايزه نوبل  ) اولين نويسنده سياه١٩٩٣( "موريسون توني"سال دارد، بعد از  ٧٢قرنح كه 

سكوت "و  "خاطره عزيمت"آيد. در رمانهاي ترين مضامين آثار او به شمار مي  يت از مهمشود. تبعيد و هوادبي مي 
  تجربه پناهجويي نمود بيشتري دارد. "كنار دريا"، "برانگيزتحسين 

  
  گشايش مجدد نمايشگاه كتاب فرانكفورت

هفتاد و دومين دوره نمايشگاه كتاب فرانكفورت به شكل تلفيقي (حضوري و 
آغاز  "وصل دوباره"حضور ناشران و نويسندگاني از سراسر جهان با شعار مجازي) با 
  به كار كرد.

گيري ويروس كرونا به شكل سبب همه  سال گذشته نمايشگاه كتاب فرانكفورت به
مجازي برگزار شد. در سال جاري هنوز اوضاع به حالت عادي برنگشته، تعداد 

و تعداد بازديدكنندگان هم محدود  ناشران حاضر كمتر از دوران قبل از كروناست
  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.

صنعت "گيري ويروس كرونا در سخناني گفت: ، رييس نمايشگاه در مراسم افتتاحيه با اشاره به بحران همه "يورگن بوس"
ترين مشكالت و چالشهاي طول تاريخ بشريت بوده است. سعي كرديم دوباره نمايشگاه  كتاب در حال گذار از يكي از سخت

 ٣٠٠هزار نفر از نمايشگاه بازديد خواهند كرد. حدود  ٢٥صورت محدود تنها روزانه به حالت عادي بازگردد، ولي فعالً به 
  "برنامه در طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد. ١٤٠٠ويسنده از سراسر جهان به آلمان سفر كرده اند و بيش از ن
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گيري كرونا فروش  نمايشگاه كتاب فرانكفورت بيشتر جنبه تجاري دارد و براي اقتصاد نشر جهاني مهم است. در دوران همه
  حسوسي افزايش يافت و ناشران با رونق اقتصادي مواجه شدند.طور مكتاب در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي به 

  
  شد "زن آبي"جايزه كتاب آلمان نصيب 

هزار يورويي  ٢٥با اين رمان برنده جايزه  "آنتيه راويك اشتروبل"
كتاب آلمان شد. هيات داوران اثر او را اين چنين توصيف كرد: 

برخورد مي رماني كه با نيروي هستي و دقتي شاعرانه با جهان "
  "كند.

نويسنده هشت سال روي اين رمان كار كرده است و درباره زني است كه پس از تجربه تجاوز به دنبال راهي براي ادامه 
شود كه بازتابي از شكاف جنسيتي قدرت است. اشتروبل تبديل مي  زندگي است و به داستان يك خود توانمند سازي زنانه

  آميزد.تجاوز قرار گرفته با پرسشهاي اساسي در مورد سوو استفاده از قدرت درهم مي مبارزه فردي زني را كه مورد 
زند؛ رابطه ميان نهادها و  رود و به ساختارهاي قدرت نقب ميصفحه از به تصوير كشيدن تجاوز فراتر مي  ٤٢٠نويسنده در 

 ٢٠٠٤تثمار مردم در اروپاي به ظاهر متحد سال حكومتها، شكاف فرهنگي ميان شرق و غرب اروپا، رابطه پول و اقتدار و اس
  ميالدي.

شود آنچه را تجربي موفق مي  - در سبكي روايي "كه  قرار گرفته "رماني تكان دهنده"هيات داوران مي گويد تحت تاثير 
ادبيات به  با وجود همه نااميديها، از "زن آبي". نويسنده در گفتگو با شخصيت خيالي "كه غيرقابل وصف است، بيان كند

  برد. عدالتي و خشونت بهره مي عنوان قدرتي شكننده براي مقابله با بي
اي كه آموخت كتابفروشي بود و سپس روانشناسي و ادبيات را متولد شد. اولين حرفه  "پوتسدام"در  ١٩٧٤اشتروبل سال 

  لس و هلسينكي زندگي كرده است.در پوتسدام و نيويورك فرا گرفت. او مدتي با دريافت بورسيه تحصيلي در لس آنج
  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 

كارهاي تملك به انجام رسيد و توانستند خانه را "گفت:  "ايسنا"
خواست بلند شود. زيرا كسي كه ساكن بود، سخت مي  بگيرند،

قبالً هم كارهاي ثبت ملي اين خانه انجام شده است و از هفته 
آينده كارهاي مرمت آغاز و به زودي به روي عالقمندان باز مي 

   "شود.
رت من انجام شود، زيرا قرار شد كارهاي مرمت توسط سازمان زيباسازي شهرداري تهران و با نظا"او در ادامه مي افزايد: 

ترين فرد خانواده بود و دائم به آن خانه مي  داند. همسر من كوچكتقريبا آخرين كسي هستم كه همه مسائل را مي 
ام و اميدوارم خانه هرچه زودتر به روز اول  رفتيم، توضيحات را داريم، از قبل هم نقشه اوليه را براي شهرداري آماده كرده

  "اي  براي آيندگان شود.برگردد و موزه 
نگار از تخريب خانه فروغ فرخزاد در محله دروس تهران  هوشنگ گلمكاني، منتقد سينما و روزنامه ٩٥پيش از اين، در آبان 

اش را در اين خانه گذرانده بود. پس از درگذشت فروغ، كاوه گلستان مدتي در خبر داده بود. فروغ سالهاي پاياني زندگي 
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متروك درآمد و سرانجام به فروش  كرد و بعد از درگذشت اين هنرمند عكاس، خانه به شكل نيمه دگي مياين خانه زن
  برآورد.رسيد، تخريب شد و به جاي آن يك آپارتمان سه طبقه با پاركينگ سر 

  سينما
 ، نظاره گر خاموش سانسور در سينماي ايران"اسكار"

وتاه تهران، چند روز مانده به برگزاري جشنواره فيلم ك
فيلمسازان زيادي از حذف آثارشان به دليل سانسور از اين 

  دهند. جشنواره خبر مي 
جشنواره فيلم كوتاه تهران از سال گذشته مورد تاييد آكادمي 

تواند به عنوان يكي اسكار قرار گرفت و فيلم منتخب آن مي 
از نامزدهاي اوليه اسكار بهترين فيلم كوتاه در نظر گرفته 

د. اما  فيلمسازان زيادي از حذف و پذيرفته نشدن آثارشان شو
گويند مسووالن نظارتي، بسياري از فيلمهاي متقاضي را كه  دهند. آنها ميبه دليل سانسور از اين جشنواره خبر مي 
  اند.ها حذف كرده  مضامين و پرداختي متفاوت دارند، از برنامه

رو شده است. از جمله  ش برخي سينماگران فعال در زمينه ساخت فيلم كوتاه روبهسانسور و حذف در اين جشنواره با واكن
علي عسگري، از فيلمسازان حاضر در چند جشنواره خارجي كه عضو آكادمي اسكار در بخش فيلم كوتاه است، مي گويد به 

ن شناخته شده، از فيلمسازان فيلم فيلم منتخب جشنواره فيلم كوتاه تهران  راي نخواهد داد و محمد شيرواني، از فيلمسازا
  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 
اي هرساله اعتراض به سانسور و حذفهاي سليقه " پستي اينستاگرامي نوشت كه به عنوان يكي از اعضاي آكادمي اسكار در

اي با امضا و حمايت اعضا و خانواده فيلم كوتاه تهيه خواهد كرد و آكادمي اسكار و ، نامه"در جشنواره فيلم كوتاه تهران
  اعضايش را در جريان اتفاقات رخ داده در جشنواره فيلم كوتاه تهران قرار خواهد داد.

  گلشيفته فراهاني آغاز شد بازي با "هجوم"پخش 
آغاز شد. اين  "اپل تي وي پالس"اكتبر در شبكه اينترنتي  ٢٢از جمعه  "هجوم"سرانجام پخش سريال داستاني تخيلي 

ميليون دالر توليد  ٢٠٠اي حدود  شود كه با بودجهمجموعه ده قسمتي، يكي از آثار مهم اين شبكه اينترنتي محسوب مي 
، "شمير اندرسون"، "سم نيل"حضور دارند. گلشيفته فراهاني، بازيگر مشهور ايراني،  رشناسي در آنشده است و بازيگران س

  از جمله بازيگران نقشهاي اصلي هستند. "شيولي كاتسونا"و  "فيراس ناصر"
را  ، هستند كه اشغال كره زمين توسط موجودات فضايي"ديويد ول"و  "سيمون كينبرگ"انگير  خالق اين سريال هيجان

هاي هجوم در شهرهاي نيويورك، منچستر و كشورهاي كشد. صحنه هاي مختلف جهان به تصوير مي از ديدگاه مردم قاره 
  مراكش و ژاپن فيلمبرداري شده است.
  كند.  ، يكي از شخصيتهاي كليدي داستان را بازي مي"انيشا ملك"گلشيفته فراهاني در اين سريال نقش 

كه با او در باره  اين  سريال گفتگو كرده مي نويسد گلشيفته فراهاني افزون بر تجربه بازي در  "زنيويورك تايم"روزنامه 
اي درخشاني برخوردار است و به عنوان يك اي، با هنرنمايي در آثار غيرتجاري و مستقل، از كارنامه حرفه  فيلمهاي حادثه

  ستاگرام خود دارد. ميليون طرفدار در صفحه اين ١٢المللي بيش از  چهره بين
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شود. به گفته اين  محسوب مي اي براي اواين نخستين بازي گلشيفته فراهاني در يك سريال تلويزيوني است و تجربه تازه 
گرفت چون  به فيلم و سينما بود و پيشنهاد بازي در سريالها را جدي نمي "دايناسورهاي وفادار"بازيگر جوان، او يكي از 

را با شك و ترديد پذيرفت و به عقيده سيمون كينبرگ،  "هجوم"را زنده نگاه دارد. او بازي در  خواست سينما مي
اين سريال درباره تهاجم بيگانگان به زمين است، "گويد: هنرنمايي درخشاني داشت. اين كارگردان به نيويورك تايمز مي 

داند  و اين چيزهايي است كه گلشيفته فراهاني مي پذيري، و انسانيت شخصيتها است. اما در اصل درباره ظرافت، آسيب
  "كند. چطور بازي كند و مهم نيست كه كجا بازي مي

  
 ؛ افسانه مردي كه مرغ شد"پرها"

(الجونه)، يكي  "الگونا"از سينماي مصر است كه در بخش مسابقه جشنواره  ، فيلمي ديدني"عمر الزهيري"ساخته  "پرها"
هاي سينمايي ترين جشنواره از بزرگ 

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.
دهنده آغاز  فيلم از يك خودسوزي تكان

اي سياه ما فقط چند شود. در زمينه  مي
شنويم و بعد شاهد يك  كالم مي

اي  زمينه خودسوزي وحشتناك در پس
  دهد. تيره و تاريك هستيم كه فضاي اصلي اثر را تا انتها شكل مي

خالصه داستان و پس از چند نماي كوتاه و تامل برانگيز اوليه، روايت دردناك زندگي خانواده اي ست كه مرد آن براي يكي 
اي خواهد كه به داخل صندوقچه  باز از او ميباز دعوت كرده است. شعبده  شعبده از پسرهايش جشن تولد گرفته و يك

بازي اشتباهي رخ داده و مرد به آورد، اما گويا در طول اين شعبده برود و پس از بستن درِ آن، يك مرغ از آن بيرون مي 
  يك مرغ بدل شده است!

دقت بسيار اي ندارد. با صبر تمام و به در روايت آن هيچ عجله دهنده كه كارگردان اين سرآغاز داستاني است تكان 
چيند و با دوربيني كه در تمام فيلم بدون استثنا ثابت است، نظاره گر زني است كه حاال بايد هم بار  نماهايش را مي

ت زني است در جامعه اش را به زندگي برگرداند. اين فيلم سرنوششده زندگي را به دوش بكشد و هم تالش كند مرد مرغ 
تواند جوامع مختلفي را دربر بگيرد و تنها مختص مصر نيست. او در تمام طول فيلم چند جمله بيشتر  اي پدرساالر كه مي

  شورد.  شود كه عليه شرايط اطرافش ميرفته به زني بدل مي رسد، اما رفته آورد و اغلب منفعل به نظر مي به زبان نمي 
  

  ن و كرونادر اسارت ناكارآمدي مسووال سينماهاي كشور
ناكارآمدي مسووالن بهداشتي ، فشار همه جانبه كرونا، فيلمهاي بنجل و هنرمندان سفارشي اطالعات دست در دست 

  يكديگر سينماهاي كشور را به ورطه ورشكستگي كشانده اند. به گزارشي كوتاه در اين باره توجه كنيد:
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سينماهاي بيشتر كشورهاي جهان بازگشايي شده اند، دو ساله شدن تعطيلي  "كرين ديلياس"در حالي كه به نوشته سايت 
فروش  شده است.  "ورشكستگي كامل سينماها"كرونايي سينماها در ايران به گفته رييس انجمن سينماداران ايران موجب 

ر كرده بود كه با افزوده شدن سينماهاي سينماداران ايران را اميدوا ٩٨ميليارد توماني سينماهاي ايران در سال  ٣٠٠عادي 
ميليارد تومان افزايش يابد. اما  ٥٠٠، فروش گيشه به ٩٩بيشتر و احتمال آزاد شدن نمايش فيلمهاي خارجي در سال 

  سالن سينما شد. ٦٣١واحد سينمايي با  ٣٥١گيري كرونا، باعث بسته شدن  تعطيلي سينماها به دليل همه
درصدي سالنهاي سينما  ٩٨ينماداران كشور، يكي از داليل كسادي گيشه در ايران اختصاص به گفته مسووالن انجمن س

به فيلمهاي ايراني و ممنوعيت اكران فيلمهاي خارجي از جمله سينماي هاليوود است. در چنين شرايطي مخارج كمرشكن 
تهران، با جايگاه واالي فرهنگي در  "عصر جديد"نگهداري سالنهاي بسته شده سينما باعث شده تا براي مثال سينما 

  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 

گويند، اين سياست جز ورشكستگي، كسادي و د و مي دانننمايش عمومي فيلم از سالنهاي سينما به گوشي كاربران مي 
  بيكاري بيشتر در حوزه فرهنگي دستاورد ديگري نداشته است.

  موسيقي
 سكوت را شكست "ادل"وآنگاه 

، ترانه "ادل"شكست سكوت  "به من سخت نگير"
خوان انگليسي، است. اگر چه تا انتشار آلبوم جديد او 

نك با انتشار تك چند هفته اي باقي مانده  ولي اي
بار ديگر به  "٣٠"و آلبوم  "به من سخت نگير"ترانه 

ادل خود گفته است  عالم موسقي بازگشته است.   
روايتي از زندگي او در سالهاي اخير  "٣٠"كه آلبوم 

هاي اين آلبوم در قالب موسيقي است و او در ترانه 
به موضوعاتي چون ازدواج، طالق، مادر شدن، 

از همسرش،  "به من سخت نگير"از همسرش جدا شد و در ترانه  ٢٠١٩پردازد. ادل در سال  طراب ميافسردگي و اض
چهارمين آلبوم ادل محسوب  "٣٠"خواسته است، او را درك كنند. آلبوم  "آنجرلو"و همچنين فرزندش،  "سايمون كونكي"

  شود.مي 
گذشته ميالدي در آمريكا به وجود آمد و ريشه در  قرن ٥٠مي خواند؛ سبكي كه در دهه  "سول"اين خواننده در سبك 

  دارد.  "آر اند بي"موسيقي كليسايي و 
  
(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
عذاب كشيده بود  از بس سختي و رنـج و درد و صداش مي كردند.» عصمت خون جيگر«ولي همه  بود» عصمت « اسمش

  مثل پنجاه شصت ساله ها مي نمود. و شكسته شده بود و خــاطر همين  صورتش زود پيره و زندگي زجرآوري داشت؛ ب
  زندگي اش را بچرخاند. شاد كردن مردم  با دوره گردي كند و آوازه خواني و براي گذران زندگي مجبور بود

مردم  خواند و آدمها را شاد مي كرد و با دايره كوچكي كه داشت مي زد و مي محله ها و و كوچه ها روزها راه مي افتاد تو
  مي گشت به خانه. برزنبيل پر  او شادمانه با كيسه و غذا مي دادند و پول و او دلسوزي به هم از سر

حاشيه در  شوهري معتاد نيم قد و و بچه قد حاال با سه چارتا د شوهرش داده بودند وسواد نداشت و زو اهل روستا بود و
و صورت ورم كرده   ك مي زد و عصمت گاه با سرتَبه بهانه هاي مختلف او را كُ بود و شوهرش بيكار زندگي مي كرد. شهر

  مي رفت.  كوچه ها آواز مي خواند و مي آمد تو محله ها و
 عصمت خون جگير مامان، مامان!« من دويدم رفتم مادرم را صدا كردم و با خوشحالي گفتم: ،ه ماكوچ آن روزكه آمد تو

  »! آمده
بيرون آمدند و دورش را مي گرفتند و باهاش شوخي مي كردند و عصمت غش غش مي از خانه با همسايه ها  راهمادرم هم

  خنديد وشروع مي كرد به زدن وخواندن:
  نازنين گل من! /آخ جان/ نازنين گل من /آخ جان/ شتبلنديه دو زلفونت مرا ك«ـ

  نازنين گل من! /آخ جان/ نازنين گل من /آخ جان/ چشمونت مراكشت سياهيه دو
  /آخ جان ديوانه بودم.../ من ازروز ازل ديوانه بودم

خانه او را به گاه همسايه ها خصوصي  سرور مي آورد. به وجد و شادي مي داد و آدمها را مردم دلگرمي و بينحضورش 
  و براي آنها آواز مي خواند و بعد از مدتي بيرون مي آمد و مي رفت پي كارش.مي بردن شان يها

خم تَ خم واَ خودش را به ما رساند و با ته كوچه پيداش شد و كوچه دورش جمع  بوديم، يكهو طالن خانم از كه تو روز يك
به  يگوش ن. با دستهاي سنگينش اگر يك توكرددمها ازش دوري مي آ ت وشبدقواره اي دا هيكل گنده و .ايساد به تماشا

  ازش حساب مي بردند.. براي همين كسي مي زد طرف دو سه دور دورخــودش مي چرخيد و راهش را گم مي كرد
  جاسوسي همسايه ها را مي كرد. بروبيايي داشت و حزب اللهي شد و دستگاه رژيم و بعد از انقالب هم رفت تو دم و

همسايه ها به  كوچه و شوهرش هرروز دعوا و بگو مگو داشت و چيزي در خانه شان مي شكست و صـداش مي پيچيد تو با
اغلب  داد و انقالب هم ادامه مي از بعد شوهرش عرق خور بود و كسي دخالت نمي كرد. اين وضعيت عادت كرده بودند و

شوهرش از  راست دعوا مي كردند. چپ و چيزها را نداشت وطالن كه نماز خوان شده بود تحمل اين  مست مي آمد خانه و
  حياط داد مي كشيد: تو
و  »تسبيح مي اندازن! من مي شينن عرق مي خورن و كه با خود چرا يقه منو مي گيري زنيكه...برو يقه باالييها رو بگير«ـ

  ؟!»مي خونن ي رن نمازمن مي شينن عرق مي خورن وبعد م اسم بدم كه با خود مي خواي چن تاشونو« مي گفت:
گاه  رك نمي شد وتَاين كارش و مي كرد دعاي كميل و روضه خواني برپا  طالن خانم شب جمعه ها سفره حضرت رقيه و

  داد. ساتي هم مي سور و
 وه شان را مي آوردند نِ گريه مي كردند و مي رفتند نَ تلنگري بهشان مي خورد، لوس بارآورده بود و ر ونُبچه هاش را نُ او

  راست مي كرد و مي فرستاد خانه شان.  كوچه، بچه بخت برگشته را چپ و طالن مي آمد تو
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  ».االن يه چيزي مي شه« گفتم: چسباندم به مادرم و خودم را تنم لرزيد و روزكه نزديك ما شد من تو نخش بودم و يك
د دقيقه بعد حاج صادق پيداش شد چن. همراهي اش مي كرديم مي خواند و ما هم كف مي زديم و عصمت داشت مي زد و

موهاي آشفته سپيد و  دمپايي و با پيژامه و دور نگاهش به ما بود. از كي راه مي رفت وجَج كَكه خيلي خرمقدس بود و كَ 
  ابروهاي توهم كه دنبال شر بود. قباي كهنه اي كه بردوش داشت و

همسايه ها هم به دنبالش روانه ، نهوخ بردش تو گرفت و دست عصمت را مادرم كه آنها را ديد دوزاري اش افتاد و رفت جلو
عصمت سنگ تمام گذاشته بود كه  شادي بوديم و گرم رقص و وسط حياط، بكوب ادامه پيداكرد. بزن و حياط ما شدند و
  زد:  طالن داد شد و شونپيدا درآستانه  درادق صطالن و بعدحاج  درحياط باز شد و

  ».شماها؟! خجالت نمي كشيد كاواره باز كرديد؟اينجا چه خبره؟!  آهاي...!«ـ 
باشماها هستم...آهاي!...چه خبره اينجا؟! اين سرو صداها چيه؟...ما « ـ داد زد: بلندتر صداش تو هياهوي آدمها گم شد و

  ».حياتون كجا رفته؟! شهيد داديم كه شماها اينجا بزنيد برقصيد!...شرم و
دندان به هم  يكي يكي برگشت به سمت طالن كه دست به كمر ايستاده بود وصداها يواش يواش فروكش كرد و نگاهها 

كسي جرات حرف  و بي حركت شد و لبخندها رو لبها خشكيد خاموش و مجلس سرد و چهره اش قاطي بود. مي ساييد و
  گفت: او قدمي جلوتر گذاشت و زدن نداشت.

  ».رم كنيد؟!...شسالمي نيست...اين كارها چيه...مگه مملكت ا چلو راه داده اينجا؟! ل وكي اين زنيكه خُ«ـ 
  غريد: و حاج صادق آمدكنارش ايستاد

قي كرديد ديگه!...اقال از شهدا خجالت بكشيد!...از امام  حيا را رمو خورديد وخوبه بابا! ...خيلي خوبه!...چشمم روشن!...شَ«ـ 
  ».عب را!...لَ هو وخجالت بكشيد!...جمع كنيد اين بساط لَ

 ترسان وهم همسايه ها ، كند و چه واكنشي نشان دهد چكاركه  مات زده بود حيران و ايره اش رو هوا مانده وعصمت د
   .كردند مي رفتند خجالت زده يكي يكي دورش را خالي  مي

ويج مانده بود. مادرم رفت تو اتاق و با  گيج و عصمت كه تو خودش جمع شده بود و مادرم وسط حياط و من ماندم و
طوري كه  حاج صادق برگشت وسط كوچه و حياط و عصمت  را راهي اش كرد رفت. ري پول و ميوه برگشت آمد تومقدا

  همه بشنوند گفت:
خدا يه بار ديگه اين زنيكه فاسق رو اينجا ببينم حسابتون با كرام الكاتبينه! ... چطور غيرتتون قبول مي كنه اين ه ب«ـ 

  ...».آخرتون باشه اونو اينجا مي بينم ها!  عه اول وراه بديد اينجا؟!...دف زنيكه فاسد و
  مادرم درحالي كه درحياط را مي بست گفت:

  ». زودتر همه تون نابود بشيد تا ملت يه نفس راحتي بكشه! چهايشاهللا هر«ـ 
در  ه اش راداير كوچه اي و كه ديدم رفت چند محله دورتر، تو ؛رهمن دنبال عصمت راه افتادم رفتم سركوچه ببينم كجا مي

  ازخانه ها بيرون كشيد به تماشا: خواندن و همسايه ها را به زدن و آورد و شروع كرد
  نازنين گل من!  /آخ جان/نازنين گل من  /آخ جان/كشت  همين امروز و فردايت مرا«ـ 

  »!ديوانه بودم /آخ جان/من از روز ازل ديوانه بودم 
***  

تا  همديگر سراغش را مي گرفتند ولي كسي ردي ازش نداشت. و همه از سه چهار ماهي گذشت و خبري از عصمت نشد 
تحكم حرف مي زند و حرف از عصمت است.  اينكه يك روز سركوچه بودم كه ديدم حاج صادق دارد با چند نفر ديگر با

براداران  خونه اش را پيدا نمي كرديم...تا اينكه با« كه مي گفت: گوش سپردم ببينم چه مي گويد نزديك تر شدم و
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رفتيم سراغش...تو حاشيه شهربود...تو يه بيغوله...دستشو گرفتيم كشيديمش بيرون   منكراتي بعد از چن هفته پيدا كرديم و
دنبالمان راه افتاده بودن كه  از اين حرفها ...بچه هاش هم گريه مي كردند و گفت من كاري نكردم ولم كنيد و كه هي مي

ماهي زندون بود و بعد هم با  ماشينش كرديم آورديم تحويل منكرات داديم...يكي دو سوار نبريمش...كه توجهي نكرديم و
و با خنده مشمئز  ».حكم حاج آقا...دامادمان فرستاديمش او دنيا ...االن تو قبرستون داره مي زنه مي خونه و مي رقصه

  كننده اي ادامه داد:
 من خيلي زودتر ند كشيده بود...همه جا را به گَ  ام را برده بود...پاك آبروي نظ اسمش عصمت بود ولي عصمت نداشت...«ـ 

تا اينكه  چن هفته پيش ديگه تصميم قطعي گرفتم و  برديم كار  از اينها مي خواستم كلكش را بكنم ولي فرصت نداشتم...
  »!از شرش راحت شديم... خدايا مارا به راه راست هدايت كن تموم كرديم و را
  ***  

  
  )١٤٠٠مهر ( سالمتكارورزان 

  اميد برهاني
 پرستاران به شدت خسته و به توجه فوري نياز دارند

عضو شوراي عالي نظام پرستاري با ي، حامد ساران
بيان اينكه در دوران كرونا فشار جسمي، رواني و 
كمبود نيروي پرستاري به مراتب افزايش يافته 
است، افزود: بسياري از وعده ها براي افزايش 

و استخدام نيرو اجرا نشده، پرستاران به  پرداخت
نبود  به توجه فوري نيازدارند. شدت خسته هستند و

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.

مهر  ٤صحبتهايش كه روز يكشنبه  وي در ادامه
گفت: پرستاري جزو مشاغل حساس است، پرستاران با زندگي و سالمت جسمي و رواني افراد  پوشش رسانه اي داشت،

سر و كار دارند، اما با وجود اين حساسيتها در گروه پرستاري تسهيالت شغلي با حداقل استانداردهاي هم فاصله  جامعه
 زيادي دارد.

فزود: با شروع بحران كرونا حجم بيماران افزايش چشمگيري داشته است، ويروس كرونا عامل بيماري ناشناخته ساراني ا
است كه با مرگ و مير زيادي همراه بوده است. در ابتداي شيوع اين بيماري هنوز به طور كامل نحوه مراقب از بيمار و 

يم درماني در وضعيت نامطمئني قرار داشتند و همين مساله درمان دارويي وجود نداشت. پرستاران نيز در كنار ساير ت
شيفتهاي طوالني مدت و شبانه روزي، دوري از خانواده و . باعث ايجاد ترس و فشار جسمي  رواني براي پرستاران شد

ني پرستاران فرزندان، نگراني از ابتال به بيماري و سختي استفاده از وسايل حفاظتي، شهادت همكاران پرستار، آسيبهاي روا
  .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 
روزه وارد عرصه مبارزه با اين بيماري شدند؛ اما با وجود طوالني شدن دوران بيماري، محقق نشدن قولهاي  ٨٩قراردادهاي 

 ن بر افزايش فشارهاي رواني و خستگي مضاعف پرستاران دامن زد.مسئوال

عضو شوراي عالي نظام پرستاري درباره مهاجرت پرستاران گفت: توجه نكردن به مشكالت و مطالبات پرستاران باعث مي 
  شود تعداد زيادي از پرستاران مهاجرت كنند يا به شغلهايي غير از تخصص پرستاري بپردازند.

  
 جزو مشاغل سخت؛ قانوني كه روي كاغذ ماند پرستاري 

و استاد  ستيولوژيدمياپ ان،يونسيمسعود 
: شغل گفت تهران يدانشگاه علوم پزشك

پرستاري به دليل مواجهه با مخاطرات مختلف 
در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار دارد 

اي از اين رده  اما در عمل، پرستاران هيچ بهره
هاي شغل پرستاري بر سختي برند. بندي نمي

ساله كرونا  كسي پوشيده نيست اما پاندمي دو
باعث شد تا به دليل سخت تر شدن شرايط 
كاري و همچنين مواجهه با مخاطرات  و 
مشكالت متعددي كه براي پرستاران وجود 

 داشت، بيشتر از پيش به سختيهاي كار آنها پرداخته شود.

هم خوردن برنامه غذايي، نبود استراحت و تفريح و ... به كنار، مواجهه مستقيم با  خوابي، بهسختي و فشار كاري فراوان، كم
شان و از همه مهمتر مواجهه مداوم با بيماران بدحال و حتي  يك ويروس كشنده و نگراني آنها براي امكان ابتالي عزيزان

همه و همه گوشه اي از سختي كار پرستاراني فوت كردن تعداد زيادي از بيماران و ارتباط گرفتن با خانواده هاي داغدار؛ 
 شان هستند. است كه اين روزها در خط مقدم مبارزه با اين ويروس سرسخت، مشغول خدمت رساني صادقانه به هموطنان

: در تعريف علمي، شغل سخت و زيان آور به چند مخاطره شغلي عنوان گفترحيمي، عضو شوراي عالي نظام پرستاري 
شيميايي، فيزيكي، رواني و بيولوژيكي هستند. افرادي كه در معرض اين مخاطرات قرار داشته باشند  شود؛ مخاطراتمي

 جزو مشاغل سخت و زيان آور به حساب مي آيند و بايد از مزاياي مشخص اين مشاغل بهره مند شوند.

امل فوت بيماران و مواجهه با رحيمي ادامه داد: پرستاران در محيط كار با مخاطرات مختلفي مثل مخاطرات رواني كه ش
هاي همراهان بيمار و درگيريهايي كه در هاي تروما و مواجهه با قطع عضو و پرخاشگريهايي مثل كار در اورژانسبحران

 كند.شود، مواجه هستند،  همه اينها تنشهاي رواني را به پرستار تحميل ميمجموعه پرستاران ايجاد مي

ه جا به اين نكته اشاره شده كه پرستاري نيز جزو مشاغل سخت و زيان آور است. اولين جايي رحيمي افزود: در قانون در س
قانون تامين  ٦٦كه به اين نكته اشاره شده در قانون شرايط بازنشستگي جانبازان و معلوالن است. دومين جا در ماده 

المي به اين نكته اشاره شده كه بر اساس مجلس شوراي اس ٨٦اجتماعي و سوم در بند چهارم قانون بهره وري مصوب سال 
 قانون، شغل پرستاري جزو مشاغل سخت و زيان آور است.

كند و در  كند و يا اجرايي نمي او ادامه داد: اما طي ساليان هر دستگاه و نهادي اين قانون را به شكل ديگري تفسير مي
ن اجتماعي يا بيمارستانهاي دانشگاه آزاد شكايت كنند. شوند از نهادهايي مثل سازمان تامي نتيجه پرستاران ناچار مي
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سالي كه ميزان سابقه كار براي بازنشستگي مشاغل سخت است اضافه   ٢٠بيمارستانهاي دولتي هم پنج سال را به اين 
  سال را قبول ندارند.  ٢٠كرده اند و 

 دارند كه بسيار آزاردهنده است، زيرا نميله بازنشستگي ااو ادامه داد: در حال حاضر پرستاران يك سردرگمي براي مس
دانند دقيقاً چه قانون مصوب و مشخصي براي آنها وجود دارد و گاهي پرستار احساس مي كند هويت قانوني براي او وجود 

ه شود و قسمتي از تاييد كه نياز ب ندارد و عمالً هيچ قانوني در مورد مشاغل سخت و زيان آور براي پرستاران اعمال نمي
دهد و بازنشستگي پرستار را  شود و مدير مربوطه مسائل ديگر را دخالت مي اي اعمال مي مدير مافوق دارد، گاهاً سليقه

 كند. تاييد نمي

  
 كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج فارس مهاجرت پرستاران را تسهيل كرده اند

گفت: برخي كشورهاي اروپايي و حاشيه خليج مهر  ١١در روز يكشنبه مدير آموزش سازمان نظام پرستاري ي، محسن رازان
فارس، شرايط مهاجرت پرستاران به اين كشورها را تسهيل كرده اند و بي توجهي به نيازهاي پرستاران در داخل، فشار و 

: در مورد افزايش مهاجرت پرستاران اظهار كردوي  سختي كار و اجرا نشدن قوانين مصوب، به اين مساله دامن مي زند.
هاي اروپايي و حاشيه خليج فارس از نيروي كارآزموده پرستاري به ميزان كافي برخوردار نبودند، به همين برخي از كشور

ها ها بتوانند به راحتي به آن كشوراي تسهيل كردند تا پرستاران از ساير كشور دليل در اين دوران شرايط را به گونه
هاي بسيار قوي نيز ايجاد كردند و قوانين پيچيده مهاجرت را  شرايط، انگيزهوي گفت: در كنار تسهيل  مهاجرت كنند.

 له مهاجرت نداشته باشد.اتر كردند تا پرستاران مشكلي براي مس آسان

درصد پرستاران به كرونا مبتال شده اند و بسياري از  ٩٠تا  ٨٠وي ادامه داد: با همه گيري كرونا در دو سال گذشته حدود 
 هم دچار آسيبهاي ناشي از ابتال هستند. ها هنوزآن

رازاني گفت: مهمترين راهكار براي جلوگيري از مهاجرت پرستاران ايجاد انگيزه و توجه به مطالبات جامعه پرستاري است، 
له تبديل وضعيت پرستاران است. اين در شرايطي است اهايي كه بايد به آن توجه شود، مسبراي مثال يكي از مهمترين كار

برند و در مقابل دولتمردان قول تسهيل  روزه در انتظار استخدام به سر مي ٨٩هاي طرحي، شركتي، قراردادي و ه نيروك
 ها از بالتكليفي در بيايند، ولي تاكنون هيچ اتفاق مثبتي انجام نشده است.اند تا نيرو شرايط استخدام را داده

  
  از دولت مهمترين درخواست پرستاراني، قانون تعرفه گذار

گفت: پرستاران با وجود كمبود نيرو، شيفتهاي مهر  ١٤روز چهارشنبه ت مدير نظام پرستاري شيراز ارئيس هي، بهبود ترابي
طوالني، حقوق پايين و تبعيض بين نيروهاي شركتي و رسمي، ايثارگرانه مشغول خدمت به بيماران هستند اما خواسته 

 مهمترين درخواست پرستاران اجراي كامل قانون تعرفه گذاري است. هاي آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

سال مي گذرد، اما تاكنون اقدام عملياتي براي اجراي آن  ١٤افزود: از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاران  وي
د تا در اين دور جديد انجام نشده است. الزم است بار ديگر لزوم اجراي اين قانون به مسئوالن در دولت جديد يادآوري شو

شاهد اجراي اين قانون مهم و زيربنايي و احقاق حق پرستاران بعد از گذشته ، كه با رويكرد عدالت محوري آغاز شده است
 سالها انتظار باشيم.

رئيس هيئت مديره نظام پرستاري شيراز همچنين با اشاره به تبعيض بين پرستاران شركتي و رسمي در بيمارستانها گفت: 
فاوت بين پرستاران شركتي و رسمي عادالنه نيست و انگيزه خدمت پرستاران را در بيمارستانها كم مي كند. حل مشكالت ت
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تر دولت بر كادر مديريتي اين بيمارستانهاست تا قوانين حوزه  پرستاران شركتي در بيمارستانها مستلزم نظارت جدي
 هاي زير نظر وزارت بهداشت انجام شود.بهداشت و درمان به صورت يكسان در همه بيمارستان

  
 كمبود نيرو، پرستاران را خسته كرده است

ت مديره نظام پرستاري شوشتر گفت: در سالهاي اخير همواره با كمبود پرستار مواجه بوده و ارئيس هيي، كاظم نيپرو
هستيم. هرگز به اندازه افزايش تخت بيمارستاني، 

نيز اين مشكالت و پرستار جذب نشد. در دوران كرونا 
بي توجهي ها ادامه يافت. همه اين مسائل بر خستگي 

 و بي انگيزگي پرستاران دامن زده است.

افزود: در نظام سالمت وضعيت پرستاران به مراتب وي 
تر از گروههاي ديگر است. زيرا، نيروهاي  سخت

پرستاري در عين حال كه وقت بيشتري را در كنار 
در مقابل از مزاياي كمتري  كنند،بيماران سپري مي

له، انگيزه شغلي آنان را ابرخوردار هستند و همين مس
 كم كرده است.

وي با تاكيد بر لزوم اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري عنوان كرد: اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
ته باشيم اين قانون به درستي و با رعايت روال باعث هويت بخشي فعاليت پرستاران است؛ در اين خصوص بايد توجه داش

اداري منظمي اجرا شود، تا پرداختيها شفاف باشد و مانند طرح قاصدك امكان اعمال سليقه و تضييع حقوق پرستاران 
 فراهم نشود.

تبعات سنگيني تنها براي پرستاران بلكه براي جامعه  توجهي به پرستاران نه بي كهكاظمي تصريح كرد: تجربه نشان داده 
  شود. دارد و باعث ناكارآمدي نظام سالمت مي

پرستاران  نياز ا يكيكردند.  يماه خودكش تهران در مهر ينيخم مارستانيدو پرستار بكه، ركنا گزارش داد  يخبر گاهيپا
  داد انيخود پا يدر پارك الله به زندگ يگريدر خانه و د

  
  ستارهزار پر ١٠٠توافق همه دستگاهها بر كمبود 

رئيس كل سازمان نظام پرستاري اعالم كرد: همه دستگاههاي مسئول دولتي از جمله وزارت ي، گيرزابيدكتر محمد م
 هزار پرستار را قبول دارند. ١٠٠بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي كمبود حداقل 

د: تعيين استاندارد ملي نسبت پرستار به تخت از جمله در جلسه شوراي عالي نظام پرستاري افزومهر  ٢٤روز شنبه وي 
مهمترين اولويتهاي حوزه پرستاري است كه دنبال مي كنيم و حتي اگر به ايده آلها نرسيم در ماههاي آينده با اولويت 

 دنبال مي شود.

سوي سازمان نظام پرستاري با اشاره به لزوم اجراي فوق العاده خاص گفت: موضوع فوق العاده خاص براي اولين بار از  او
 مطرح شد و حتما موافق اجراي آن هستيم
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درصد  ٣٠ميرزابيگي ادامه داد: استخدام پرستار بر اساس نياز كشور بايد انجام شود، در موارد استخدام انجام شده حدود 
دانشگاهي قابل قبول  استخدامها از نيروهاي شركتي انجام شده است اما بكارگيري نيروي شركتي براي افراد تحصيلكرده

  نيست و فقط براي نيروهاي زير ديپلم قابل قبول است.
مشاغل در بحران كرونا گفت: به جز  ن سالمت با سايرادكتر ميرزابيگي با توضيح و مقايسه شغل پرستاري و مدافع

 و پيك كرونا فراهم است.ايام قرمز  ن سالمت؛ براي ديگران امكان دوركاري و استفاده از تعطيالت دراپرستاران و مدافع

وي افزود: اعطاي يكماه مرخصي در هر سال كرونايي پرداخت فوق العاده خاص و ساير امتيازات شبه ايثارگري؛ حداقل 
     ن از جان گذشته است.اقدرشناسي از مدافع

  
  هزار پرستار در ايران به كرونا مبتال شدند! ١٤٠

نمي دانيم واكسيناسيون پرستاران تا چه زماني آنها را ايمن نگه مي دارد و  ؛ت مديره نظام پرستاري تهران گفتارئيس هي
هزار  ١٤٠بايد بررسيهاي الزم انجام شود تا در صورت نياز دوز سوم به پرستاران تزريق شود. ما در كل كشور نزديك به 

فقط  پرستارهزار  ٦٠الي  ٥٠ي بيش از پرستار مبتال به كرونا داشتيم. در تهران با وجود آنكه آمار تفكيكي وجود ندارد، ول
در تهران به كرونا مبتال شدند و باالجبار از چرخه مراقبت از بيماران خارج شدند و اين بار بسيار مضاعفي را روي دوش 

  ا يك مقدار حداقل از نظر آمار مرگ و مير نداشتيم. هساير همكاران پرستار قرار داد. اما بعد از تزريق واكسن
  

  ارت بهداشت با استانداردهاي جهاني جذب نيروفاصله وز
با اشاره به كوتاهي وزارت مهر،  ٢٦روز دوشنبه  عضو شوراي عالي سازمان نظام پرستاري ايرانشهر، رضا ناصح محمود

اگر در بحران كرونا نيروي كافي پرستار وجود « وزش پزشكي در جذب نيروي پرستاري، يادآور شد:مبهداشت، درمان و آ
  . توانستيم مديريت كنيم تري مي پيكهاي متعدد را با ارائه خدمات مراقبتي با كيفيتداشت، 
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شود. اين مناطق در آزمون  افزود: كمبود نيروي انساني پرستار در مناطق محروم و مرزي كشور بيشتر حس ميوي 
خدامي به مناطق محروم توجه استخدامي از سهميه زيادي برخوردار نيستند؛ ضروري است، نسبت به افزايش ظرفيت است

  . اي شود ويژه
وي گفت: در استان سيستان و بلوچستان به جاي استخدام پرستار از نيروهاي تمديد طرحي، شركتي و قراردادي براي 

 شود سطح كيفيت خدمات پايين بيايند و پرستاران دچار بي كنند اين موضوع باعث مي خدمات پرستاري استفاده مي
 .ندانگيزگي شو

ترين  عضو شوراي عالي سازمان نظام پرستاري گفت: متاسفانه هنوز استان سيستان و بلوچستان يكي از ضعيف
زيرساختهاي بهداشت و درماني را در كل كشور دارد اما با همين زيرساختهاي محدود موفق به كسب موفقيتهاي بزرگ در 

  .ايم كرونا شدهحوزه بهداشت و درمان، به خصوص مديريت و كنترل بيماري 
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 بااليي از مهاجرتها كاهش 

 .يابدمي

هزار مجوز استخدام پرستار در وزارت بهداشت صادر  ٥٢يهاي سازمان نظام پرستاري حدود سال گذشته با پيگير در يك
هزار نفر از پرستاران در  ٣٥اند و استخدام حدود  هزار نفر استخدام شده ١٧شد اما به علل مختلف تاكنون فقط حدود 
 .رود مراحل مختلف گزينش به كندي پيش مي

  
  حرکتهای اعتراضی کادر درمانی

  
  استان  ٦مراكز جمع بازنشستگان وزارت بهداشت در ت

اي خوزستان، اصفهان، گيالن، گلستان و آذربايجان همهر، شماري از بازنشستگان وزارت بهداشت در استان ٦روز سه شنبه 
 بازنشستگان.ا دست به تجمع زدندهدر محوطه دانشگاه علوم پزشكي مركز اين استان غربي آذربايجان ،مازندران، شرقي

بازنشستگان .شدندشان  العاده و ديگر مطالبات درمان خواهان همسانسازي حقوقها، پرداخت پاداش و فوق بهداشت و
 /!مياز خود گذشته هست م،يما بازنشسته هست /!هيسفره ما خال ه،يكاف دي: وعده وعدادندي بهداشت و درمان اصفهان شعار م

  !مينينشي نم ياز پا م،يريتا حق خود نگ
  ما خاليه!سفره ، هيكاف ديوع وعده /حق مسلم ماست پاداش :دادندي شعار مدر رشت نشستگان معترض باز
  

  تجمع اعتراضي فارغ التحصيالن داروسازي 
جمعي از فارغ التحصيالن داروسازي كه در پي دريافت  مهر، ١٠شنبه  روز

 اندازي داروخانه هستند، براي اعتراض به انحصارِ  مجوز اشتغال و راه
مجوزداران مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تجمع 

جديد فعاليت  معترضان خواهان تسريع در اجرايي شدن آييننامه.كردند
ها و اجراي حكم ديوان عدالت اداري در زمينه برداشته شدنِ  داروخانه

 خواهند كه براياندازي داروخانه هستند و از قوه قضاييه ميممنوعيتهاي راه
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  .اجرايي شدن سريع و كامل آييننامه جديد و برخورد قضايي با متخلفان اقدام كند
  

   "ياس ام ا"خانواده نوزادان مبتال به تجمع 
) با تجمع SMAمبتال به ( مارانياز خانواده ب يمهر، شمار ١١ كشنبهي روز

 يبرا يماريب نيا يدارو يمقابل ساختمان مجلس، خواستار واردات فور
  خود شدند.نوزادان 

 يرا به نام آتروف "Spinal Muscular Atrophy" اي ياس ام ا يماريب
عضالت شل شده و اختالل  يماريب نيدر ا .شناسندي م زين ينخاع يعضالن

 در .شودي م جاديدر راه رفتن، كنترل سر و گردن و عملكرد بلع و تنفس ا
 ني به ادارو تا كنون باعث مرگ صدها كودك مبتال نيدسترس نبودن ا

  است. شده يماريب
  

   كرمانشاه يدرمان دانشگاه علوم پزشك كادرتجمع 
براي اعتراض به نحوه اجراي  كرمانشاه يدرمان در دانشگاه علوم پزشك كادر ثارگرانيا مهر، صدها نفر از ٢٠روز سه شنبه 

 انيپا يقول مساعد و و انشاهكرمي پزشك علوم دانشگاه سييبا حضور رتبديل وضعيت دست به تجمع زدند. اين تجمع 
را به  ثارگرانيا تيوضع ليتبد رامونيمصوب مجلس پ قانون كرمانشاهي پزشك علوم دانشگاه قابل يادآوري است كه .افتي

  آن نشده اند. شمولمشاغل در كرمانشاه  ثارگريا از كادردرمان ياريبس  اياجرا نموده كه گو ينحو
 

 نتجمع بازنشستگان وزرات بهداشت گيال

 در واقع  گيالن مركز پزشكي علوم دانشگاه محوطه در گيالن بهداشت وزارت بازنشستگان مهر، شماري از ٢٢روز پنجشنبه 
 و معيشتي مشكالت به رسيدگي و حقوق همسانسازي خواهان درمان و بهداشت  بازنشستگان وزارت .كردند تجمع رشت

  .شدند خود درماني
  

اتحاديه آزاد كارگران ، نظام پرستاري، باشگاه خبرنگاران جوان، ايلناايرنا، مجموعه:  (منابع مورد استفاده در تهيه اين
 ايران كارگر) ايسنا، ايران،

 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  

  رد خلقکانال  تلگرام نب
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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 )١٤٠٠ر مهدانشگاه در ماهی که گذشت (

 نژاد يعالم كامران

  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي الرستان 
ه علوم پزشكي الرستان نسبت به عدم پاسخگويي مسئوالن به خواسته جمعي از دانشجويان دانشكد مهر، ٤روز يكشنبه 

شان مبني بر اجراي برنامه غذايي مشخص، رفع كمبود امكانات ورزشي و رفاهي، ايجاد امكانات رفاهي در خوابگاهها و  هاي
  اين واحد آموزش عالي زدند. ايجاد فضاي سبز مناسب دست به تجمع در

 

  از ايران تخصصآمار عجيب مهاجرت افراد م
هاي زيادي براي تربيت آنان  مهر، عباس عبدي گفت: بسياري از نيروهاي كارشناسي كشور كه سرمايه ٦روز سه شنبه 

سال گذشته بيش از دو  ٣جمعيت ايرانيان مهاجر در  .شوند هزينه شده است، به راحتي جذب اقتصاد كشورهاي ديگر مي
اي هستند و  دهند. بقيه نيز كمابيش افراد حرفه صد آنان را متخصصان تشكيل ميدر ٣٠برابر شده است. نكته مهم اينكه 

 .دهد درصد كل مهاجران ايراني را تشكيل مي ٧كاركنان مشاغل ساده فقط حدود 

مريكا در آدرصد ايرانيان حاضر در  ٦٠اند، داراي تحصيالت دانشگاهي هستند،  درصد آنان كه به اروپا رفته ٥٠باالي 
 .ل خوب از جمله در مشاغل مديريتي، كسب و كار و علوم و هنر فعال هستندمشاغ

توجهي به آنان بيش از هر چيز  وي در ادامه گفت: عوامل خروج آنان فقط پايين بودن دستمزد نيست، بلكه احساس بي
ر و باالتر ليست كنيم، توانيم مديران اصلي كشور را در قواي حكومتي در سطح معاون وزي دهنده است. مي ديگري عذاب

بعد ببينيم كه چند درصد جوانان و كارآفرينان و متخصصان اين كشور با آنان احساس مشترك دارند و آنان را نمايندگان 
 دانند.  واقعي خود مي

  
  مشكالت رفاهي دانشجويان در بدو بازگشايي دانشگاهها

ناصر مطيعي رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم روز 
مهر در شصت و هشتمين نشست سراسري  ٧هارشنبه چ

معاونان دانشجويي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور 
كه به منظور هماهنگي و برنامه ريزي براي آغاز سال 

 برگزار شده بود، گفت: يكي از حوزه ١٤٠٠ -١٤٠١تحصيلي 
هاي بسيار مهم خدمات رفاه دانشجويي تغذيه دانشجويي و 

ربوط به اسكان دانشجويان در خوابگاههاي ديگري امور م
ريزي مناسب براي مديريت دانشجويي است كه برنامه

 طلبد. چالشهاي پيش رو را مي

وي افزود: در حوزه تغذيه دانشجويي، موضوعي كه جاي نگراني دارد در صورت بازگشت همه دانشجويان مقاطع تحصيلي 
  ذيه است. سه گانه بحث افزايش قيمتها و كسري اعتبار تغ
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مطيعي ادامه داد: در حوزه خوابگاههاي دانشجويي اگر قرار باشد دانشگاهها حسب تاكيد كارشناسان دفتر مشاوره و سالمت 
را در دستور كار خود قرار دهند، معنايش اين است كه شايد ما  "هر اتاق يك دانشجو"و بر اساس پروتكلهاي بهداشتي 

  ارف و اسمي خوابگاه دانشجويي را نتوانيم در آغاز مهر ماه در اختيار داشته باشيم. درصد ظرفيت متع ٣٠تا  ٢٠بيشتر از 
  

  ورود زنان به دانشگاه كابل ممنوعيت
مهر، محمد اشرف  ٧روز چهارشنبه 

خيرات مشاور جديد طالبان در دانشگاه 
كابل در توييتر نوشت: تا زماني كه 
محيط اسالمي مناسب و حقيقي براي 

ود، زنان هرگز اجازه همه فراهم نش
نخواهند داشت به دانشگاهها بيايند يا 

  كار كنند. اول اسالم.
دو هفته پيش طالبان رئيس دانشگاه 

ساله به نام  ٣٤كابل را با يك فرد 
خيرات جايگزين كرد. با اين حال، سنديكاي اساتيد و معلمان در افغانستان در پيامي به دولت جديد افغانستان، خواستار 

نتصاب خيرات به عنوان رئيس دانشگاه كابل شدند و عنوان كردند كه وي تخصص الزم را براي تصدي اين سمت لغو ا
از سوي ديگر حميد الحميدي سخنگوي سابق وزارت آموزش عالي افغانستان كه استاد دانشكده مطبوعات دانشگاه  .ندارد

  .كامل در حال فروپاشي استسيستم آموزش عالي به طور  ،كابل نيز بوده گفت: اميدي نداريم
  

 بهايي  ١٨ممانعت از ادامه تحصيل دستكم 

بهايي در ايران  ١٨، تاكنون دستكم ١٤٠٠در پي اعالم نتايج كنكور سراسري سال 
 .اند كه از تحصيل در دانشگاههاي كشور بازداشته شده  اعالم كرده

د را تارا تمدني، مهر، منتشر شد هويت اين افرا ١٠در آخرين آماري كه روز شنبه 
دوست، سمير زكائي اراني، رزا مخلصي، نگار سبحاني عزابادي، الينا  نورا ترانه

قليزاده روشنكوهي، نورا نبي پوركلنكاري، مصباح ميثاقي، پارسا چرخند، فروزان 
نيكوكار، نسيم شهرياري، مهسا فروهري، فروتن رحماني، دنيا دهقاني، سايه آقائي، 

 .كرده است معرفيا بذرافكن و لنا كامجو اهورا مستقيم، روز

در كنكور رشته رياضي و فيزيك كسب كرده و مهسا فروهري براي دهمين  ١٠٩بنا بر اين گزارش، فروتن رحماني رتبه 
 .سال پياپي از ورود به دانشگاه منع شده است

 .اند امه تحصيل محروم شدهاز اد ٩٩بودند كه در جريان كنكور  شهروند بهايي اعالم كرده ٢١سال گذشته نيز 

شده باشد و بسياري از آنها به داليل امنيتي از  رسد آمار واقعي بهاييان بازمانده از تحصيل بيش از ارقام اعالم به نظر مي
 .كنند علني كردن هويت خود اجتناب مي

دخالت وزارت «اي گذشته، در پي تماس يكي از بهاييان بازمانده از تحصيل در دانشگاه با سازمان سنجش در روزه
صورت كتبي آن را به سازمان  عنوان و به او گفته شده كه در صورت اعتراض، به» مردود«دليل صدور پيغام » اطالعات
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 .سنجش اعالم كند تا آنها اين درخواست را به وزارت اطالعات ارجاع دهند

نقص «ن سنجش براي شركت در كنكور با گزينه شهروندان بهايي در سالهاي گذشته به هنگام ثبت نام در سايت سازما
  .نددش مواجه مي» پرونده

  
  قطع روابط علمي ايران با جهان/ فرصت مطالعاتي دانشجويان به صفر رسيد

ريزي مهر از برنامه ١١محمدعلي زلفي گل، وزير علوم روز يكشنبه 
براي حضور بيشتر دانشجويان دكتري و اساتيد در فرصتهاي 

ج از كشور و همايشهاي بين المللي براي انتقال علم مطالعاتي خار
 .و فناوري خبر داد

علي زلفي گل اظهار داشت: يكي از چالشهاي ما طي سال  محمد
 يافته خاتمه گذشته فرصت مطالعاتي خارج كشور است كه تقريباً

 به چهره ارتباط نبايد ريزي كنيم،برنامه  آن براي بايد ما. است
هاي خارج براي دستيابي به ديپلماسي علمي دانشگاه با ما چهره

 .قطع شود

 دو هر داخل و خارج بورس احكام  تعداد علوم، وزارت كشور از خارج دانشجويان امور و بورس كل اداره اعالم بر اساس
  اند.داشته  صفر به نزديك و كاهشي روندي

 در صفر  به ١٣٩٢مورد در سال  ٥٢ از خارج بورس احكام تعداد  پيش از اين اداره كل بورس وزارت علوم، اعالم كرده بود:
  كاهش يافته است. ١٣٩٩مورد در سال  ٩مورد به  ٩٦٧ از داخل بورس احكام تعداد و ١٣٩٩ سال

  
  تجمع دانشجويان و فارغ التحصيالن داروسازي 

مهر، جمعي از دانشجويان و فارغ  ١٢روز دوشنبه 
التحصيالن داروسازي مقابل ساختمان وزارت 

 .داشت واقع در تهران تجمع كردندبه

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 

اروخانه و تسهيل هايي بر اجراي دقيق قانون جديد تاسيس د تجمع كنندگان با در دست داشتن دست نوشته .گرفته است
در ايجاد داروخانه در همه مناطق به ويژه مناطق محروم در جهت ايجاد اشتغال براي داروسازان و فارغ التحيالن جوان 

اي خطاب به وزير بهداشت درخواست كردند تا وزير بهداشت دستورات  همچنين تجمع كنندگان در نامه .تاكيد كردند
هاي حداقلي داروسازان كشور براي ارتقاي نظام ر وزارت بهداشت كه از مهمترين خواستهالزم را جهت برقراري موارد ذيل د

  سالمت كشور است، صادر كند.
تسريع در اجرايي شدن آيين نامه جديد، حذف تمام داروخانه هاي دولتي، حذف تمام قوانين انحصار گرايانه و حداقل 

سال و حداكثر تعداد نسخ قابل پذيرش،  ٣٠گذاشتن سن بازنشستگي فاصله، افزايش و تقويت بازرسيها از داروخانه ها، 
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 . استاداره داروخانه ها توسط داروسازان از جمله ديگر خواسته هاي اين دانشجويان 

  
  اعتراض دانشجويان كوي دانشگاه به وضعيت تغذيه خوابگاهي

مهر گفت: متاسفانه وضعيت تغذيه  ١٧محمد مهدي اسدي دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران روز شنبه 
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 

ر است. قيمت غذاي نسبت به سال گذشته دو براب
 .شده؛ اما تنوع غذاها كمتر شده است

مسئول شوراي صنفي دانشگاه تهران اضافه كرد: 
حقوق اساتيد دانشگاه تقريبا دو برابر شده و اين 

حقوق احتماال از بودجه دانشگاه است و تنها جايي كه مي تواند اين بودجه را تامين كند كاهش خدمات رفاهي به 
 .تحصيلي اين موارد به وضوح ديده مي شود دانشجويان است كه از ابتداي سال

 

  دانشجويان دانشگاه گيالن از معلمان كشور حمايت
جمعي از دانشجويان دانشگاه گيالن در حمايت از  ١٤٠٠مهر  ١٩روز دوشنبه 

شرح ذيل ه فراخوان تجمع فرهنگيان سراسر كشور بيانيه اي صادر كردند كه ب
  هموطنان عزيز ن، كارگران و همهِفرهنگيان، دانشجويان، بازنشستگا:است

دانيد در اين وضعيت بد اقتصادي، هيچ توجهي به نيازهاي  همانطور كه مي
  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 
ور جلوي ادارات آموزش و پرورش حقوق خورده شده مهر ماه با حض ٢٢پنجشنبه 

  ي خود را فرياد بزنند.
ما دانشجويان دانشگاه گيالن از همه قشرهاي جامعه از جمله دانشجويان، 
كارگران، بازنشستگان، كارمندان، اساتيد دانشگاه و ... مي خواهيم از اين تجمعات 

  برابري با صداي بلندتري به گوش حكومت آخوندي برسد. حمايت كرده و به معلمان بپيوندند تا فرياد عدالت و
  

  سردرگرمي دانشجويان با اظهارات ضد و نقيض مسئوالن
مجازي بعد از حدود دو سال از ورود كرونا به كشور و تعطيلي دانشگاهها در ايام كرونا، دانشجويان بعد از چند ترم آموزش 

ر حضوري شدن دانشگاهها را در طول دو سال گذشته را شنيدند. در باالخره در يك ماه اخير، جدي ترين اخبار مبني ب
يك ماه اخير اخبار زيادي مبني بر حضوري شدن كالسهاي درس دانشگاهها به گوش دانشجويان رسيد. به همين دليل 

  دانشجويان كم كم به فكر شروع سال جديد تحصيلي و حضور در كالسهاي درس افتادند.
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ن مربوطه است كه باالخره دانشجويان تعجب برانگيز است حرفها و صحبتهاي متناقض مسئوال چيزي كه اين روزها براي
دانشگاه حضوري است يا مجازي؟ آيا دانشگاههاي كشور زيرساختهاي الزم براي پذيرش دانشجو، آن هم در شرايط 

  كرونايي كه بايد پروتكلهاي بهداشتي رعايت بشود را دارند؟
گل، وزير علوم: در شرايط فعلي، كالسهاي دانشگاهها به صورت تركيبي (حضوري و مجازي) برگزار  مهر زلفي ٣روز شنبه 

  شود. مي
  مهر بازگشايي مي شوند.  ١٥مهر عين اللهي، وزير بهداشت گفت: تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي از  ٦روز سه شنبه 
ه هيچ عنوان حضوري نخواهند بود. اينكه معاون مهر سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفت: كالسها ب ١٣روز سه شنبه 

  وزيري بگويد كالسها حضوري است مالك انجام كارها نيست.
توان زماني قطعي براي آغاز آموزش حضوري  مهر خاكي صديق، معاون آموزشي وزارت علوم گفت: نمي ١٦روز جمعه 

  اعالم كرد و بناي ما براي ترم جاري، فعال آموزش مجازي خواهد بود.
مهر زلفي گل، وزير علوم گفت : براساس مصوبه ستاد كرونا، مقرر شد دانشجويان مقطع  ١٨روز يكشنبه 

ماه به صورت حضوري در كالسهاي درس  آبان ١٥مهرماه و مقطع كارشناسي از  ١٥تحصيالت تكميلي از 
  فعاليت داشته باشند.

اه آزاد براساس دستور ستاد مبارزه با كرونا عمل خواهد مهر حيدري، سخنگوي دانشگاه آزاد گفت: دانشگ ١٩روز دوشنبه 
شود. اين امكان وجود دارد كه  كرد و هر زمان كه براي بازگشايي دانشگاهها اعالم شود، دانشگاه آزاد نيز بازگشايي مي

  دانشگاه براي تمامي دانشجويان بازگشايي شود.
آبان  ١٥م گفت: الزامي براي بازگشايي تمامي دانشگاهها از مهر خاكي صديق، معاون آموزشي وزير علو ٢٠روز سه شنبه 

  ريزي كنند. توانند در جهت بازگشايي برنامه وجود ندارد. دانشگاهها از اين تاريخ مي
  

 » امر به معروف و نهي از منكر«اندازي رشته تحصيلي راه

اي به همين عنوان  ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار است رشته
 .اندازي كند ر مقطع كارشناسي ارشد و دكترا راهد

از  معروف و نهي قرارگاه احياي بينش امر به«مهران صمدي، رئيس 
 مهر در يك نشست مجازي هدف از راه ٢٥ شنبهكشامگاه ي» منكر

گري توسط اعضاي  تشكيل گروههاي مطالبه«اندازي اين رشته را 
عنوان كرده » ارشاد مسئوالنهيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و گشت 

 توضيح نداد اما گفت كساني كه مايل» گر گروههاي مطالبه«آقاي صمدي درباره جزئيات اين رشته و قدرت اجرايي .است
له مورد نظر خود را انتخاب و در سايتي با عنوان اتوانند حوزه كاري و مس تشكيل دهند، مي» گري گروههاي مطالبه«اند 

از منكر كشور  معروف و نهي روز با گرفتن مجوز قانوني و رسمي از ستاد امر به ١٠نام كنند و طي  ثبت» ميدان مطالبه«
 .كنند»گري مطالبه«توانند رسماً از مردم  مي

 .دانند له را ناقض حريم خصوصي شهروندان ميابسياري از فعاالن حقوق بشر اين مس

  
شفقنا، خبرگزاري هرانا، خبرگزاري فارس، نيوز ايران، خبرگزاري مهر،  :عه(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجمو 

  خبرنامه دانشجويان ايران، خبرگزاري ايرنا )
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (مهر 

 فرنگيس بايقره

 ساله در سنندج ١٣خودكشي يك نوجوان 

از طريق حلق آويز كردن اقدام به  مهر، ٣ساله در سنندج، در پي ممانعت از ادامه تحصيل، روز شنبه  ١٣يك دختر 
خودكشي كرد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ايراني از خودكشيهاي ساالنه از سوي سازمان پزشكي قانوني 

 درصد اعالم شده است. ٧بيش از 

هرستان سنندج از توابع منطقه ژاورود واقع در ش» درويشان«ساله و اهل روستاي  ١٣هويت اين نوجوان، سميرا سعيدي، 
خودكشي اين نوجوان كه امسال ورودي كالس هشتم بود، پس از ممانعت پدرش از ادامه تحصيل و مورد  عنوان شده است.

 ضرب و شتم قرار دادن او صورت گرفته است.

 

 صدور حكم بازخريد و اخراج محمد حبيبي، فعال صنفي معلمان

ش طي نامه اي به اداره اموزش و پرورش شهريار، با اعالم حكم هيات تجديد نظر بررسي تخلفات وزارت آموزش و پرور
 قطعي راي به بازخريد اجباري و اخراج محمد حبيبي فعال صنفي معلمان از آموزش و پرورش داد.

الزم به ذكر است، وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قريب به دو سال از سپري شدن دوران محكوميت آقاي حبيبي، 
ماه سال گذشته، حكم صادره عليه اين معلم اج اين فعال صنفي داده بود. در نهايت در تاريخ اول ارديبهشت راي به اخر

شكايت به . حكم صادره در پي ثبت ابالغ شد مبني بر بازخريد خدمت وي، در مرحله تجديدنظر تاييد و به وكيل ايشان
 ديوان عدالت اداري ارجاع داده شده و در نهايت بر اساس راي ديوان، اجراي اين حكم به صورت موقت متوقف شده بود.

، به همراه تعدادي ديگر از فعاالن صنفي و شركت كنندگان در جريان تجمع ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٠محمد حبيبي در تاريخ 
 اشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.اعتراضي معلمان توسط نيروهاي امنيتي بازد

بيدادگاه تهران به رياست قاضي احمدزاده از بابت اتهام اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم  ٢٦وي مدتي بعد توسط شعبه 
ماه حبس و به اتهام اخالل در نظم  ١٨سال و نيم حبس تعزيري، از بابت اتهام تبليغ عليه نظام به  ٧عليه امنيت ملي به 

هاي سياسي و سال ممنوعيت از فعاليت در احزاب، گروهها و دسته  ٢ضربه شالق و  ٧٤ماه حبس و  ١٨ومي به عم
توسط شعبه  ١٣٩٧اجتماعي و ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مجازات تكميلي محكوم شد. اين حكم نهايتا در دي ماه 

به طور كامل تائيد شد. از اين ميزان با استناد به ماده دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست قاضي احمد زرگر  ٣٦
 سال و نيم زندان در خصوص او قابل اجرا بود. ٧قانون مجازات اسالمي، مجازات اشد يعني  ١٣٤

 .آزاد شد ماه حبس در زندان تهران بزرگ به صورت زودهنگام از زندان ٣٠آقاي حبيبي پس از تحمل 

 

 عزيز قاسم زاده، فعال صنفي فرهنگيان گيالن بازداشت شد

مهر، عزيز قاسم زاده فعال صنفي فرهنگيان گيالن، توسط نيروهاي امنيتي در منزل پدري خود بازداشت و  ٤روز يكشنبه 
ي منزل كرده و شماري از لوازم شخصي وي را به مكان نامعلومي منتقل شد. ماموران در حين بازداشت اقدام به بازرس

 ضبط و با خود بردند.

روز از زمان دستگيري كماكان در  ٨مهر، عزيز قاسم زاده، فعال صنفي فرهنگيان گيالن باوجود گذشت  ١٢روز دوشنبه 
 بازداشتگاه اداره اطالعات شهرستان رودسر بسر مي برد.

 تلفني و مالقات محروم است و قرار بازداشت موقت او تمديد شده است. آقاي قاسم زاده از حق دسترسي به وكيل، تماس
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مهر، عزيز قاسم زاده، فعال صنفي فرهنگيان گيالن، به صورت موقت و تا پايان مراحل دادرسي از زندان  ١٩روز دوشنبه 
 رودسر آزاد شد. آزادي وي با توديع قرار وثيقه صورت گرفته است.

 

 حبوبه فرحزادي جلسه رسيدگي به اتهامات م

 ٢٠جلسه رسيدگي به اتهامات محبوبه فرحزادي، فعال صنفي معلمان و از اعضاي انجمن نداي زنان ايران، روز سه شنبه 
مهر، در دادگاه تهران برگزار شد. طي اين جلسه كه در دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي امين افشاري برگزار شده 

 محاكمه شد. "تبليغ عليه نظام"اماتي از جمله است، خانم فرحزادي از بابت اته

بازپرسي  ٧او ساعاتي بعد پس از تقهيم اتهام در شعبه  بازداشت ، در منزل خود١٤٠٠خرداد  ٨محبوبه فرحزادي روز شنبه 
 توماني بطور موقت آزاد شد. ميليون ٥٠دادسراي اوين با توديع قرار وثيقه 

 

 حرکتهای اعتراضی معلمان

 

 شهر  ٢٢تجمع معلمان و فرهنگيان دستكم در 

جمعي از معلمان و فرهنگيان در شهرهاي همدان، ساري، آبادان، زنجان، 
شاهرود، ممسني، ديواندره، اردبيل، يزد، قزوين، كوهدشت، كرمانشاه، مشهد، 

ن، شهركرد، مالير، اراك و ... در روز تبريز، كرج، دهدشت، سنندج، سمنا
مهر، مقابل ساختمان آموزش و پرورش و در شهر قم مقابل دفتر  ١پنجشنبه 

 نماينده مجلس تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.

اين معلمان ضمن رونمايي از بنرهاي اعتراضي با سر دادن شعارهايي همچون 
منزلت، معيشت حق مسلم “، ” بيزار استمعلم بيدار است، از تبعيض “

خواهان اجراي طرح ” يك اختالس كم بشه، مشكل ما حل ميشه“و ” ماست
درصد هيأت علمي براي معلمان شاغل، اجراي  ٨٠بندي به ميزان  رتبه

هاي خود همسانسازي حقوق براي معلمان بازنشسته و تحقق ديگر خواسته 
 هستند.

 

 نامه سبزها تجمع و تحصن شبانه روزي كار

مهر، معلمان كارنامه سبز براي بيستمين و دومين روز متوالي مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع  ٤روز يكشنبه 
 در تهران، دست به تجمع اعتراضي زدند.

سپري مي  اند و طول شب را نيز در مقابل وزارتخانهكنندگان از شهرهاي مختلف كشور به تهران آمده شماري از اين تجمع
كارنامه سبزها  تجمع كنندگان خواستار استخدام در آموزش و پرورش و رسيدگي به مطالبات ديگرشان هستند. كنند.

هستند كه به گفته اين شهروندان آموزش و پرورش عليرغم  ٢٨نفرات اول تا سوم پذيرفته شده آزمون استخدامي ماده 
 همچنان از نيروهاي بازنشسته استفاده مي كند. ها سرباز زده وكمبود نيروي شديد، از جذب آن
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 شهر ٤٣تجمع سراسري معلمان شاغل و بازنشسته در 

مهر، به دنبال فراخوان  ٣روز شنبه 
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي 
فرهنگيان ايران، معلمان و 
فرهنگيان شاغل و بازنشسته در 
شهرهاي مختلف كشور از جمله 
، سقز، انديمشك، المرد، شيراز

كرمانشاه، بجنورد، اصفهان، ساري، 
ايالم، آبادان، مريوان، اشكنان، 
ماهشهر، ياسوج، كوهدشت، يزد، 
كازرون، سنندج، بندرعباس، ايذه، 

آباد، دورود، زنجان، بهبهان، اهواز، تربت حيدريه، نورآباد، دلفان، اليگودرز، مشهد، اردبيل، گچساران، شهربابك، خرم
ان، كرج، ديواندره، خرمشهر، شيروان، رستم، ممسني، رشت و قزوين، مقابل ساختمان اداره كهگيلويه بويراحمد، تهر

آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع 
 زدند.در تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان دست به تجمع اعتراضي 

ي آن، اجراي نظام رتبه خواسته اصلي معلمان را مطرح كرده كه از جمله ١٠ تشكلهاي صنفي فرهنگيان، شوراي هماهنگي
هاي درصد حقوق هيات علمي دانشگاهها است. اين شورا همچنين اعالم كرده كه معلمان فريب وعده ٨٠بندي بر اساس 

 ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.ملي شدن خواسته پشتوانه و تكراري را نخواهند خورد و تا عبي

گوشي “، ”رتبه بندي اجرا نشه، كالسها تعطيل مي شه“معلمان و فرهنگيان معترض در تجمعهاي خود شعارهايي از قبيل 
دريس، نه نه ت“، ”معلم زنداني آزاد بايد گردد“، ”تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم“، ”و تبلت ما حريم شخصي ماست

 را سر دادند.” صدا و سيما كجاست صداي ما بي صداست“، ”معلم داد بزن حقتو فرياد بزن“، ”خواهش، رتبه بدون كاهش

امروز نيروي انتظامي قبل از «يكي از معلمان حاضر در تجمع قزوين در اعتراض به حضور گسترده نيروهاي انتظامي گفت: 
مامور وظيفه را به محل تجمع  ٢٠مگر ما آشوبگر هستيم كه دو ماشين با  حضور معلمان در محل تجمع حضور داشتند.

كنند!؟ در روز اول مهر نيروهاي انتظامي با باتوم به استقبال ما آمدند و اين بزرگترين توهين به شان و مقام معلم اعزام مي
 »است.

 

 استانهاي قم و مركزي تجمع معلمان و فرهنگيان

مهر، مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش  ٨ان استانهاي قم و مركزي، روز پنجشنبه شماري از معلمان و فرهنگي
معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجراي طرح  اين استانها، تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند.

ازي حقوق و تحقق ديگر خواسته درصد هيأت علمي و معلمان بازنشسته خواستار اجراي همسانس ٨٠بندي به ميزان رتبه
 هاي خود شدند.

 

 تجمع مربيان پيش دبستاني ايذه
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مهر، تعدادي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه، مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز،  ١٠روز شنبه 
با روي كار آمدن رئيس جديد اداره آموزش  ٩٩در سال "مربيان پيش دبستاني ايذه گفتند:  دست به تجمع اعتراضي زدند.

اند و با گذشت يك سال از انجام تمامي مراحل قانوني و تجمعات پي در پي، كماكان مطالبات و پرورش، از كار بيكار شده 
 »توجهي مسئوالن روبرو شده است.شان با بي

 

 شهر ١٧تجمع معلمان و فرهنگيان در 

ستگان تامين اجتماعي در تهران مقابل مجلس ارتجاع و در اصفهان، شيراز، اهواز، معلمان و بازنشمهر،  ١١روز يكشنبه 
كرمان، بندرعباس، زنجان و داراب مقابل ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. معلمان در اعتراض به تبعيض، 

معلمان شعار مي  كردند.حقوقهاي ناچيز و وضعيت سخت معيشتي و بي توجهي رژيم نسبت به مطالبات برحق شان تجمع 
و » معيشت منزلت، حق مسلم ماست«، »خوايم خوايم نميحرف مفت، نمي «، »معلم داد بزن، حقتو فرياد بزن«دادند: 

 ».آموزش رايگان، حق فرزندان ما«

شاه، كرج و همزمان بازنشستگان در تهران و شهرهاي مشهد، تبريز، اراك، خرم آباد، اهواز، اصفهان، قزوين، بروجرد، كرمان
بازنشسته مي «، »بترسيد بترسيد، ما همه با هم هستيم«رشت مقابل اداره تأمين اجتماعي برگزار شد. آنها شعار مي دادند: 

بازنشسته بيداراست، «، »تورم گراني، بالي جان مردم«، »ها توخاليه سفره ما خاليه، وعده«، »پذيردميرد، ذلت نمي 
 ». ه بازنشسته، حقوق طبق تورمخواست«و » ازتبعيض بيزاراست

 

 تجمع معلمان در استان فارس 

مهر، با فراخوان جمعي از معلمان فارس تجمع اعتراضي مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در  ١٩روز دوشنبه 
 را همخواني كردند. » ياور فرهنگي من«شيراز برگزار شد. در اين مراسم فرهنگيان سرود 

 

  ٩٩گان فرهنگي سال تجمع بازنشست

براي انعكاس هرچه بيشتر صداي اعتراض شان نسبت به  ٩٩مهر، جمعي از بازنشستگان فرهنگي سال  ٢٠روز سه شنبه 
 عدم پرداخت مطالبات براي باري ديگر دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند.

 

 تجمع معلمان خريد خدمت در چهارمحال و بختياري

مهر، شماري از معلمان خريد خدمت استان چهارمحال و بختياري، در اعتراض به تعديل نيرو و  ٢١ روز چهارشنبه
معترضان كه  همچنين عدم تبديل وضعيت معلمان، مقابل ساختمان استانداري واقع در شهركرد، دست به تجمع زدند.

 ليف و جذب به عنوان معلم رسمي هستند.سالها سابقه تدريس در مدارس مختلف اين استان را دارند؛ خواستار تعيين تك

تر از معلمان رسمي است، معلمان خريد خدماتي با اشاره به نبود امنيت شغلي و بيان اين كه دستمزد ما بسيار پايين 
به گفته معلمان حاضر در تجمع،  سازي حقوق و دستمزد كادر آموزشي و رفع تبعيض ميان آنها شدند.خواستار يكسان 

 ماه آنها كفاف يك هفته از هزينه هاي زندگي شان را نمي دهد.دستمزد يك 
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تجمع سراسري معلمان شاغل و بازنشسته در 
 شهر ٤٩

مهر، به دنبال فراخوان شوراي  ٢٢روز پنجشنبه 
هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، معلمان 
و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شهرهاي مختلف 

جلفا، جهرم، خرمشهر، كشور از جمله قم، رشت، 
انديمشك، شيراز، تاكستان، سقز، داراب، تبريز، 

كرمانشاه، بجنورد، اصفهان، ساري، ايالم، مريوان، 
ياسوج، سنندج، بندرعباس، ايذه، بهبهان، اهواز، 
فريدونكنار، شيروان، سلسله، نورآباد ممسني، 

آباد، پلدختر، بروجرد، اليگودرز، اردبيل، خرم 
تهران، ماهشهر، يزد، جوانرود، سلسله، همدان، شهركرد، مشهد، الشتر، كوهدشت، مالير، كرمان، بندرانزلي،  بوشهر،زنجان، 

اراك و قزوين، مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي تهران و البرز مقابل 
 مع اعتراضي زدند.ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران دست به تج

،  ”زاد بايد گرددمعلم زنداني آ“، ”يستجاي معلم زندان ن“معلمان و فرهنگيان معترض در اين تجمعها شعارهايي از قبيل 
دزدي هاي نجومي، فالكت “، ”نه سازش نه تسليم، همسان سازي بي خواهش“ ،”معلم بيدار است، از تبعيض بيزار است“

  را سر دادند.” عمومي

گزارشهاي منتشر شده معلمان و فرهنگيان شاغل و بازنشسته در اهواز ابتدا در مقابل ساختمان صدا و سيماي بر اساس 
مركز استان تجمع كردند كه در پي اعمال فشار توسط نيروهاي انتظامي به سمت اداره كل آموزش و پرورش اين استان 

در اسنپ كار مي كنم و روزانه دانش آموزان خودم را من “گويد: حركت كردند. يكي از معلمان حاضر در اين تجمع مي
 »سوار مي كنم، اين حرفها را به كي بگويم.

 

 تجمع معلمان نهضت سوادآموزي و پيش دبستاني كهگيلويه و بويراحمد 

مهر، همزمان با سفر سرپرست وزارت آموزش و پرورش كشور به استان كهگيلويه و بويراحمد،معلمان  ٢٩روز چهارشنبه 
ضت سوادآموزي و پيش دبستاني اين استان براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي دست به تجمع زده و رو در رو با نه

كاظمي سخن گفتند. يكي از معلمان نهضت سوادآموزي گفت: پرونده هاي نهضتيهاي فرزند جانباز و ايثارگر، در امور اداري 
 مان چه مي شود! برگشت مي خورد، ما بالتكليف مانده ايم كه پرونده

تاكنون كار مي كنم، سند مالي  ٨٥يكي از مربيان پيش دبستاني نيز گفت: يك بار هم كه شده حرف ما را بشنويد، از سال 
براي ما لحاظ نشده است. گزينش داده ام و بيمه دارم، دو فرزند يتيم دارم. وي ادامه داد: به ما مربيان پيش دبستاني ظلم 

 ولتي كار كرده ام ولي متأسفانه سند مالي نداريم.شده است. دو مدرسه د

 

(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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)١٤٠٠ رمه( ييرها ريزنان در مس  
يطاهر اسد  

 حضور داور زن ايراني در جام جهاني ليتواني

دو داور ايراني در جام جهاني 
ليتواني، در تيم داوري ديدار 
تيمهاي ملي فوتسال 
جمهوري چك و اسپانيا قرار 

زن  اندارند، يكي از اين داور
گالره ناظمي و ابراهيم  .است

 افشار به ترتيب به محرابي
داور سوم ديدار تيمهاي ملي اسپانيا و جمهوري چك انتخاب عنوان كمك داور رزرو و 

  شدند.
 داور زن براي قضاوت جام جهاني مردان استفاده كرده و اين اولين ٥بار از  فيفا براي اولين

  زنند. بار است كه دو داور از ايران در اين مسابقات سوت مي
است كه در كشور ليتواني از جام جهاني فوتسال  نهمين دوره ،٢٠٢١فوتسال  جهاني جام 

  شد.برگزار  ٢٠٢١اكتبر  ٣ يسپتامبر ال ١٢
  

  سال حبس محكوم شد ١٨يك فعال زن سعودي به 
زن فعال اجتماعي حكم  ''دالل الخليل''دادگاه كيفري رياض براي 

در زندان  ٢٠١٧ساله صادر كرد، اين فعال زن از سپتامبر  ١٨حبس 
 ازداشت است.القصيم ب الطرفيه واقع در منطقه
كرده،  امدادرساني و امور اجتماعي فعاليت مي دالل الخليل در زمينه

با يورش به منزل  ٢٠١٧تا اينكه نيروهاي امنيتي عربستان، سپتامبر 
  وي در القصيم، او و همسرش را بازداشت كردند.

ازداشت شده احترام بگذارند و آنها را سازمان صناد از مقامات دولتي ذيربط در عربستان خواسته است، كه به حقوق زنان ب
بدون محدوديت و شرايطي آزاد كنند، فعاليتهاي حقوق بشري، سركوب زنان سعودي به دليل ابراز عقيده يا اصالحات يا 

  فعاليتهاي حقوق بشري، توسط دولت را تحت تأثير قرار داده است.
نويسنده و چند توان به  مقامات سعودي قرار گرفتند، مي ايي كه مورد بازداشت خودسرانههترين گروه از جمله برجسته

  زن ديگر اشاره كرد. ٦٠نگار مانند زنا الشهري، مونا البيالي (معلم) و لينا الشريف (پزشك) و حدود  روزنامه
  

  راهپيمايي زنان در سراسر آمريكاي التين به نفع حقوق سقط جنين
) در چندين شهر آمريكاي التين به مناسبت روز جهاني اقدام براي دسترسي سپتامبر ٢٨مهر (  ٧شنبه  هزاران زن روز سه

 به سقط جنين ايمن و قانوني تظاهرات كردند.
زنان در مكزيكوسيتي، رو به مركز تاريخي اين شهر درحالي كه پليس با سپر و كاله ضد شورش در محل حضور داشت، 

ي را روي برخي ساختمانها و بناهاي تاريخي كه پيشتر در تظاهرات با هاي محافظنرده  شهر اين مقامات  راهپيمايي كردند.
  آميزي شده بودند، نصب كرد. اسپري رنگ
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روي يكي از اين تابلوها كه يك زن جوان روسري 
من هنوز "سبزي به گردنش بسته، نوشته شده بود 

 خواهم مادر شوم يا نه، اما مي دانم كه واقعا مي نمي
   يري را داشته باشم.گ تصميمخواهم حق 

انگاري  جرم مكزيك عالي دادگاه در اوايل ماه جاري،
سقط جنين را مغاير با قانون اساسي اعالم كرد و كمي 
بعد، دولت اعالم كرد كساني كه به اتهام سقط جنين 

  شوند. اند، آزاد مي زنداني شده
معترضان سالوادور با در دست داشتن بنرهايي همزمان 
، تالش كردند تا قانونگذاران را تحت "سقط جنين قانوني ايمن و رايگان"و  "ن حق ماست كه تصميم بگيريماي"با عنوان 

  فشار قرار دهند، 
 

  كشيد آتش به بنزين با را دخترش پدري قتل ناموسي در ايران؛

 مخدر مواد به فائزه ملكي شود پدرش او را با بنزين سوزانده است، در بيمارستان جان باخت. پدر دختر جواني كه گفته مي
 دادستان جباري، محمد حال اين با. كشيد آتش به بنزين با مرد، يك با ارتباط دليل به را خود دختر و داشت اعتياد

 خصوصي شاكي ده و چون پروندهبو »سوختگي حادثه« يك اين كه شده مدعي كردستان، استان مركز انقالب و عمومي
خودسوزي كرده يا پدرش مقصر بوده است. او همچنين برخورد با پزشكي كه با انتشار اين توان گفت كه فرد نمي  ندارد،

  .شد خواستار را درست كرده است» شايعه«در فضاي مجازي  خبر
در روزهاي گذشته ايمان نوابي، پزشك جراح، در صفحه 
شخصي خود در اينستاگرام، از بستري شدن دختر جواني در 

درصدي خبر داد. ايمان  ٨٥گي بيمارستان سنندج با سوخت
جوان با چشمهايش به نوابي در همين پست نوشت كه دختر 

 است كه نجاتش دهد. با اين حال، او پيش او التماس كرده
بيني كرده بود كه احتمال مرگ دختر جوان به دليل شدت 

مرداد، خبر داد  ١١سوختگي باال باشد. او صبح روز يكشنبه، 
  ده است.كه دختر جوان فوت كر

فائزه ملكي مدتي پيش ازدواج كرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جواني آشنا شد و قصد ازدواج داشتند 
ايي مبني بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر عكسه اين، وجود  اما خانواده پسر با اين ازدواج مخالفت كردند. با

    .زد آتش بنزين با را دخترش  ه پس از چند روزفائزه رسيد. در نهايت پدر فائز
  

نخستين انتخابات شوراي شهر قطر و عدم 
 موفقيت زنان

انتخابات شوراي شهر قطر برگزار شد و در ماه مهر 
اي در آن  ەدهندگان حضور گسترد ها و راينامزد

نظارت بر انتخابات اعالم كرد،  ەكميت داشتند.
 ميزان اين و است ەبود ٪٦٣.٥ميزان مشاركت 
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 هنگام آن در مشاركت ميزان شد، انجام ٢٠١٩ سال در ەك است شهرداري انتخابات در مشاركت از بيشتر بسيار مشاركت
  .بود ٪١٠ از كمتر

 ەزن در اين انتخابات نامزد شد ٢٨نفر شامل  ٢٨٤انتخابات شوراي شهر براي نخستين بار در كشور قطر برگزار شد و 
با اين حال هنوز اميدي براي كسب كرسي  .نبود آنان ميان در زني هيچ ەك شدند كرسي كسب ەب موفق نامزد ٣٠ بودند،

 يعني آن ديگر سوم يك و مردم را آن سوم دو ەك دارد عضو ٤٥ شهر شوراي ەشوراي شهر توسط زنان وجود دارد چرا ك
 همين ەييري در توازن سياسي ايجاد نكرد بنتايج اين انتخابات تغ .كرد خواهد انتخاب قطر امير را ەماند باقي كرسي ١٥

اي مثبت از  ەخواهد چهرمي  كشور اين در ٢٠٢٢ فوتبال جهاني جام برگزاري ەآستان در قطر معتقدند ناظران دليل
  حاكميت خود نشان دهد.

  
  كرددريافت صلح نوبل  جايزهكه  زنروزنامه نگار اولين 

 جايزه راتوف برندهماريا رسا و ديميتري مو ،نگار روزنامهدو 
به "نوبل گفت اين دو نفر  كميته شدند. ٢٠٢١صلح نوبل 

خود براي آزادي بيان در فيليپين و  شجاعانه خاطر مبارزه
آنها به خاطر  معتبر را دريافت كردند. اين جايزه "روسيه

تحقيقاتي كه خشم حاكمان كشورهاي خود را برانگيخته و 
  اند، مشهور هستند. برو شدهبا تهديدهاي قابل توجهي رو

 دليل به است، Rappler رسا، كه بنيانگذار سايت خبري
 خود، كشور در فزاينده اقتدارگرايي و خشونت از استفاده قدرت، از استفاده سوء افشاي" براي بيان آزادي از استفاده
  تقدير قرار گرفت. مورد "فيليپين
، دهها سال است كه از آزادي بيان در روسيه "نوايا گازتا"مستقل  ير روزنامهي نوبل گفت موراتوف، بنيانگذار و سردبكميته

  برانگيز دفاع كرده است. تحت شرايط چالش
 نگاري رايگان، مستقل و مبتني بر واقعيت براي محافظت در برابر سوءروزنامه": خود اعالم كرد اين كميته در بيانيه

آميز  بدون آزادي بيان و آزادي مطبوعات، ترويج موفقيت... شود استفاده مياستفاده از قدرت، دروغ و تبليغات جنگي 
  ".برادري بين ملتها، خلع سالح و نظم جهاني بهتر براي موفقيت در زمان ما دشوار خواهد بود

 شناخته نفيليپي مطبوعات آزادي براي آزمايشي عنوان به كه ايپرونده در  هگذشت سال جايزه، نگار برندهرسا، روزنامه
  .گرفت نوبل جايزه امسال كه بود زني اولين او. شد محكوم افترا جرم به شد،مي

صلح نوبل  دهد كه كميته اين نشان مي": اضافه كرداو  .، گفت كه بسيار شوكه شده است Rapplerرسا در پخش زنده 
  ".دريافت كه جهان بدون حقايق به معناي جهاني بدون حقيقت و اعتماد است

  

كرسي پارلمان  ٩٧راي نخستين بار زنان ب
  عراق را كسب كردند

نتايج  .ساز شدندزنان در انتخابات عراق تاريخ 
دهد مي  نشان عراق هنگام زود انتخاباتاوليه 

 كشور اين جديد پارلمانزن به  ٩٧ دستكم
 انتخابات يهبراساس نتايج اول يابند.مي  راه
 مهه سوم يك بههنگام عراق، نزديك  دزو
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 اهر پارلمان به زنان از ميزان اين كهخواهد بود. اين نخستين بار در تاريخ انتخابات عراق است از زنان  پارلمان كرسيهاي
  يابند.مي 

 با نه زنان اين و دهش تهكرسي) در نظر گرف ٨٣( ٪٣٠ حداكثر يهسهم زنان براي عراق، اساسي قانون براساس كه در حالي
يابند، اما در اين انتخابات براي نخستين بار زنان با راي مي  اهر پارلمان به ٪٣٠ يهسهم با كهبل شهروندان اعتماد راي

  اند. دهش دهبرگزي مجلس دهنماين عنوان بهاعتماد شهروندان 
 در زنان موفقيت"اي گفت،  يهت دولت عراق در بيانايسرا كريم محسن، مدير اداره توانمندسازي زنان در دبيرخانه هي

 فعال مشاركت براي را خود پشتكار و شجاعت كه است زناني از تهدس آن تالش طبيعي جهنتي جديد پارلمان به رسيدن
  ".است مهه افتخار يهما اين و است انتخابات در زنان پيروزي آن نتايج و دادند نشان
كرسي  ١٤ توانستند زنان ،يهلاو نتايج تحليل و يهتجز براساس" است دهوانمندسازي زنان همچنين آمت دفتر رئيس يهدربيان

  "خورد. مي چشم به نيز اقليتها زنان ميان اين در و كنند كسب را دهش تعيين يهبيشتر از سهم
پيام "و  ارلمان خواهند رفتپ به زنان يهسهم بهزن با كسب راي اعتماد شهروندان و بدون نياز  ٥٧ يهبراساس اين بيان

نخواهد بود بلكه بايد همه زنان به تالشهاي خود براي مشاركت در مراحل مختلف واقعي زنان محدود به ورود به پارلمان 
  ."گيري ادامه دهندفرايند سياسي و تصميم

  
 شد كلمب كريستف هتنديس زن مبارز اسپانيايي جايگزين مجسم

 است، دهگذاري ش نام "مقاومت مردم بومي"روز  به كه )اكتبر ١٢(مهر  ٢٠سه شنبه  اسپانيايي يك زن بومي روز همجسم
 بعد به آن از مكان اين"گفتند:  خود يهبيان در فعاالن شد، كلمب كريستف مجسمه جايگزين شهر اين فمنيستهاي توسط

 مجدد شدن قرباني و سركوب خشونت، با كشور سراسر در كهشود  مي دهدا اختصاص كساني به و است مبارز زنان راهي دو
  "اند. دهعدالتي روبرو ش بي يهعل

 نام به شهر اين شد، پيدا مكزيك خليج سواحل نزديك ،"هوستكا" منطقه در كشاورز يك توسط يهژانو ماه در مهاين مجس
 زيرا بكشد، تصوير به را كسي چه دهر بوقرا مهمجس اين كهچندان مشخص نيست  .شودمي  تهشناخ آمازاك جوان زن

 ەگويند يا اله اند، برخي مي تهرف بين از تهداش قرار مهمجس ناي روي تزيين عنوان به احتماال كه سنگهايي از بسياري
  .حاكمان و نخبگان طبقه از زني يا و است باروري
 دهاش مورد اعتراض مردم بو نههاي نژادپرستا دهآميز او با بوميان و اي تبعيض رفتارهاي دليل به كلمب كريستف همجسم
  .شد دهكشي ينپاي مخالفانش توسط پيش سال يك مهمجس اين است،

  
 دارد ادامه ناموس بهانهيكشي به زن

 زهو با انگي پدرش توسط است، دهنش مشخص وي هويت كهدختري از اهالي روستاي مهمانشهر رفسنجان در ماه گذشته 
 دهش متواري او رساندن قتل به ضمن جوان مردي با دخترش ارتباط داشتن ظن به قاتل است، دهرسي قتل به ناموسي

  .است
 مادر اما گيرد قرار رسيدگي مورد قتل دهكرد تا پرونمي  شكايت قاتل از خصوصي شاكي عنوان به مادر بايد كهحالي در 
  .است دهكر خودداري قاتل يهعل شكايت از نيز
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 همديگر با بار چند و تهاند: مدتي با پسري جوان ارتباط داش تهگف و تهداش سن سال ٢١ جوان دختر روستا، اهالي تهگف به
 عميقي اهچ درون را جسدش و دهرسان قتل به را دختر دليل همين به و دهاند، قاتل با اين ارتباط مخالف بو دهكر صحبت

  .است تهانداخ روستا اطراف در
 محل آن، روي بر بزرگ سنگ چند كردن رها و چاه عمق به خود دختر جسد انداختن از بعد قاتل روستا، ساكنان تهبه گف
  .است كرده فرار سپس و گفته همسرش به را جسد

 يم پدري جد يا و پدر كهبراساس اين قوانين در حالي  است. دهنمو را آسانقوانين مردساالر ايران فرزندكشي براي مردان 
 در خود كه نيز مادر مواقع اكثر است، مادر دارد شكايت حق كه كسي تنها برسانند قتل بهاي  نهبها هر بهتوانند فرزند را 

  .كندمي خودداري قاتل يهعل شكايت طرح از است دهكر رشد مردساالر ساختاري با شرايطي
  .شودمي متهم حبس سال ١٠ تا ٣ بهها تن و داشت نخواهد سنگيني مجازات او اما قاتل، يهدر صورت شكايت عل

، مرد را ارتجاعي حاكم هنگفر و قوانين كه چرا است، تهياف افزايش فرزندكشي ەويژ به و ناموس نهبها بهكشي اين روزها زن
  داند. چون و چراي زنان مي مالك بي

  

  زنان افعانستان در چالش با طالبان
  

 محدوديت جديد طالبان براي زنان

 كه داده هشدار شهري تاكسيهاي رانندگانطالبان به 
 زندان ونشاندن زنان در صندلي جلوي خودرو جريمه 

براي رانندگان طالبان در شهر ايبك محدوديتهايي  .دارد
كه بر اساس آن اگر در  تاكسيهاي شهري وضع كرده

هزار  ١٠،صندلي جلوي تاكسي دختر يا زن سوار كنند
 روز زندان محكوم مي ١٠يا به  و افغاني جريمه شده

 خالف"طالبان نشستن در صندلي جلو را  شوند.
  دانسته است. "شريعت

  
  دوستي و ترقي  زنان باني صلح، انسان

حركت خودجوش زنان مبارز «از زنان با عنوان  گروهي
، در كابل با تجمعي اعتراضي كه چهار ساعت »افغانستان

 و نيم به طول انجاميد، خواهان گشايش مدارس متوسطه
 دخترانه شدند.

اي خواهان گشايش هر در اين تجمع زنان با قرائت بيانيه 
  چه زودتر مدارس شدند. متن بيانيه به شرح زير است:

، در پي »حركت خودجوش زنان مبارز افغانستان«
منظور دفاع از حفظ حقوق بشري و تحوالت اخير، به 

صورت خودجوش ايجاد و اكنون زنان به  جايگاه شايسته
  شماري زيادي از زنان در سراسر افغانستان شجاعانه و متعهدانه در اين روند عضويت و فعاليت دارند.
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فراگيري دانش؛ يعني حق تحصيل  خصوص در عرصه حركت، غرض دفاع از جايگاه و حقوق زنان در كشور به گي از ايننمايندهما به 
درس بخوانند و  ١٢الي  ٧توانند از كالس كارآمدن حكومت سرپرست طالبان، زنان نمي نماييم. چنانچه با روي  و حق كار اعتراض مي

مبهم زنان هستيم. به اين  ترتيب ما  كار داده نشده است. بنابراين، ما نگران آينده در ادارات دولتي نيز به هيچ زني تاكنون اجازه
  ايم:طور خالصه گنجانيده ماده به  ١٢هاي خود را در پيشنهادها و انتقاد

  گيري براي ايجاد معارف اسالمي مترقي و متمدن هستند.زنان معارف افغانستان خواهان حق مشاركت در روند تصميم  -١
تعليم و تربيت و سهم دهي در تمامي ارگانهاي دولتي و خصوصي، با حفظ حقوق مساوي با مردان  حضور زنان و دختران در عرصه - ٢

  اهليت كار تعيين گردد.نظر به 
  در سراسر افغانستان هستيم. ١٢الي  ٧ما خواهان شروع هرچه سريع تر دروس كالسهاي  -٣
  احكام دين مبين اسالم قابل تطبيق باشد، نه براساس افراط گرايي و بنيادگرايي.به حد آموزش مضامين اسالمي مطابق  -٤
  معيارهاي جهاني در مدارس تعيين شود.حد آموزش زبانها مطابق با  -٥
  حد آموزش اجتماعيات عاري از هر نوع تبعيض زباني، قومي، نژادي و جنسيتي باشد. -٦
  المللي باشد.ضرورت علمي و بين به اضافه زبان دوم و سوم... و نظر به  زبان مادري وتطبيق دروس، مطابق به  -٧
  آموزان.داشتن يونيفورم اسالمي متعادل، مطابق به شريعت اسالمي براي معلمان و دانش -٨
  گردد. اللملي فراهم گردد؛ يعني حد آموزش مشخصشرايط استفاده از تكنولوژي مدرن و جهاني، مطابق به نورم ملي و بين -٩

  حضور شاگردان بدون تبعيض جنسيتي در مكانهاي تعليمي و تربيتي. - ١٠
  سپردن كار به اهل كار و رعايت حفظ حقوق انساني و اسالمي در مشخصات مدارس كشور. - ١١
ر به احكام دين داري، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... نظحكومت  اشتراك آن در عرصه جايگاه زن و اجازهاحترام به  - ١٢

    مبين اسالم.
  دهيم، تا از حقوق مسلم خودشان دفاع نمايند.آموزان زن، فراخوان مي  خصوص معلمان و دانشدر پايان به تمام زنان افغانستان به  

  
 زنان افغانستان در نشست مقر سازمان ملل حضور يافتند

 طالبان و ادامه پس از حاكميت دوباره
افغانستان براي كار و دادخواهي زنان در 

شنبه شماري از زنان افغان، روز پنج تحصيل،
اكتبر) در مقر سازمان ملل متحد  ٢١مهر ( ٢٩

 در نيويورك گردهم آمده و خواهان اعاده
 حقوق زنان از سوي طالبان شدند.

از مقر سازمان ملل در  اين روززناني كه در 
نيويورك ديدن كردند، فوزيه كوفي، سياستمدار 

صلح افغانستان، ناهيد  ابق و مذاكره كنندهس
فريد، سياستمدار سابق، آصيال وردك ديپلمات 

  نگار بودند.سابق و انيسه شهيد روزنامه 
اين بسيار ساده است. سازمان ملل متحد بايد اين صندلي را به كسي بدهد كه به حقوق همه در "فوزيه كوفي به خبرنگاران گفت: 

  "رد. افغانستان احترام بگذا
  
، (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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  )١٤٠٠جنبش رنگين كمان بيشماران (مهر 
 گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
ان مي كنند و البته زندگي فالكتبار اكثريت مردم ايران موضوعي است كه همه كارشناسان حكومتي و مستقل به آن اذع

 ٢٧پيرامون نتايج سياسي و اجتماعي اين وضع فاجعه بار هشدار مي دهند. وبسايت خبر آنالين در روز شماره روز يه شنبه 
در اين ، گزارشي نظرات برخي از كارشناسان اقتصادي در كالب هاوس اين وبسايت را منتشر كرده است.  ١٤٠٠مهر 

بينيم امروز بايد  ها را به دالر محاسبه كنيم، مي : اگر رقم يارانهه استس اقتصادي گفتخاني، كارشنا نشست ميثم هاشم
هاي نقدي با ارزش دالري يارانه در يازده  هزار تومان به هر نفر پرداخت شود تا يارانه ٣٠٠چيزي در حدود يك ميليون و 

  سال پيش برابري كنند.
بازرگاني آماري از وضعيت برخورداري جامعه ايران ارائه كرد و گفت: عضو هيات نمايندگان اتاق ، سيد حميد حسيني

 ١٣٩٨صندوق بين المللي پول درباره هرم جمعيتي و توزيع ثروت در ايران گزارشي جديد منتشر نكرده ولي در سال 
 نيدر ا اعالمي مفاد اساس . برموسسه آمريكايي بروكلين اثرات خروج ترامپ از برجام را بر زندگي مردم ايران مطالعه كرد

درصد  ١٩حال  نيدارند، در ع يالعاده خوب فوق يزندگ رانينفر از مردم در ا ونيليم ٤حدود  يعنيدرصد  ٤,٣گزارش 
 نيشان را تام يزندگ تواننديقرار دارند كه م نييدرصد در طبقه متوسط رو به پا ١٥طبقات متوسط رو به باال هستند و 

  كنند. يم
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حسيني  .كننديم يخط فقر زندگ ريز زين رانيا تيدرصد جمع ١٦,٧دارند و  يو حداقل يق كارگردرصد مردم حقو ٤٥
ميليون نفر  ٤٠: دولت در همين دوره زماني با حجم مشكالت مجبور به پرداخت يارانه است. در حالي كه نزديك اضافه كرد

  .هستنداي براي ادامه زندگي نيازمند  از مردم به كمكهاي معيشتي و يارانه
 مهر بر اساس ١٠در شماره روز شنبه  نقش اقتصادروزنامه ميليون شهروند ايران به يارانه نياز دارند،  ٤٠در حالي كه 

  است.  درصد ١٠ اريسوم درآمد كشور در اخت كاعالم كرد كه؛ ي گزارش مركز آمار
  طبقاتي است.  اين دو گزارش هم نشان از فالكت اكثريت جامعه دارد و هم بيان اختالف فاحش

در واكنش به اين شرايط فالكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند. در مجموعه خبرهاي كارگران و تهيدستان 
حركت از جانب كارگران، تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند. اخبار  ٢٣٣اين شماره نبرد خلق، خالصه دستكم 
  پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود. حركتهاي اعتراضي معلمان، دانشجويان و

  
  سنگ كرمان معادن زغال روزه كارگران ٢١اعتصاب و تجمع 

 استان كرمان سنگ شمال معادن زغالكارگران 
ازجمله عدم  حقوق نييبه سطح پادر اعتراض 

اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، لغو خصوصي 
وخالي مسئوالن شهرستان سازي و وعده هاي ت

و نماينده مجلس، به اعتصاب شان ادامه دادند. 
سنگ  معادن زغال خروجبه گزارش كرمان نو، 

طرح طبقه  يو اجرا يبه دولت ياز خصوص
مطابق معادن همجوار (شركت معادن  ،يبند

سنگ كرمان ومعدن خمرود) از خواسته  زغال
سنگ گلتوت شهرستان  كارگران معادن زغال

 يساز يخصوص تيواقع يراست به .استزرند 
 يهمه كارگر از ادامه آن م نيكه ا ستيزغال چ
 يخصوص ياز معادن زغال از دولت جدا و به شركتها ي: در دهه هفتاد تعدادمعترض گفت از كارگران يكي ؟هراسند

  .ديواگذار گرد يمعادن به اشخاص با نفوذ جناح يو بعض فيضع
كرمان در سه  يكارگران معادن زغال سنگ بخش خصوصهفتمين روز اعتصاب و تجمع مهر همزمان با  ١٢روز دوشنبه 

  ، نيروهاي انتطامي با آبپاش به تجمع خانوادگي شان يورش برده و تجمع كنندگان را پراكنده كردند.دشتخاك زرند يراه
اعتصاب و تحمع  هبكرمان  يكارگران معادن زغال سنگ بخش خصوص ، براي پانزدهين روز متوالي،مهر ٢٠سه شنبه روز 
  ادامه دادند.دشتخاك زرند  يدر سه راه شان

روز اعتصاب در شهرستان زرند مقابل ساختمان استانداري اين استان  ١٧ يدر پمعترض مهر، كارگران  ٢٢روز پنجشنبه 
 .تجمع كردنددر شهر كرمان 

درصدي حقوق را به  ٣٠سئوالن وعده افزايش ، مروز اعتصاب و تجمع ٢١، پس از مهر ٢٦دوشنبه به گزارش ايلنا، روز 
  ه و كارگران معترض به طور موقت به كار بازگشتند.كارگران داد
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  شركت هفت تپه حركتهاي اعتراضي كارگران
 .محوطه شركت و مقابل دفتر مديريت دست به تجمع و اعتصاب زدند مهر، كارگران شركت هفت تپه در ٦روز سه شنبه 

 يكايسندرام كانال تلگ گزارش هب
، تپه هفت شكريكارگران ن

م مطالبات هكارگران معترض ا
  :چنين بيان كردندخود را 

 تيريمد يفور فيتكل نييتع
نحوه و  يشركت و شفاف ساز

پرداخت  /شركت يواگذار متيق
در  عيتسر /معوقه يحقوقها يفور

 ميكشت و ترم اتيانجام عمل
در پرونده  يرستم-يگياسدب هيحكم صادر شده عل ياعالم و اجرا /هايرداد فصلقرا ديتمد /هايبازگشت به كار اخراج /كارخانه
  .كارگران هفت تپه ليوكي، البيمختومه شدن پرونده خانم فرزانه ز /اختالس

 .ل گرفتندشوراي اسالمي كار را گِمعترض درب ساختمان مهر، كارگران  ٧روز چهارشنبه 

مهر، كارگران  ١١روز يكشنبه 
در ششمين روز شركت هفت تپه، 

سطح بازار  شان، در از اعتصاب
شوش راهپيمايي كرده و مقابل 
ساختمان فرمانداري اين شهر 

 .دست به تجمع زدند

مهر، كارگران  ١٣روز سه شنبه 
شركت هفت تپه، در هشتمين 

شان، مقابل  روز از اعتصاب
ساختمان فرمانداري شوش دست 

سطح  به تجمع زدند و سپس در
  .اهپيمايي كردنداين شهرستان ر

مهر، كارگران  ١٧روز شنبه 
مرگ بر « ن شعارهايي از قبيلامعترض .شركت هفت تپه، براي دوازدهمين روز متوالي دست به تجمع و اعتصاب زدند

خوزستان بيچاره، مسئول خوب نداره را در جريان تجمع امروز سر  /دولت انقالبي، فقط شعار خالي /ستمگر، درود بر كارگر
 .دادند

مهر، گروهي از كارگران شركت هفت تپه، در شانزدهمين روز از اعتصاب خود، مقابل ساختمان اداره كار  ٢١روز چهارشنبه 
  .شوش، دست به تجمع اعتراضي زدند

؛ شعار با ييمايراهپ يدرون محوطه صنعتمعترض براي بيستمين روز متوالي اعتصاب كرده و  كارگرانمهر  ٢٥ كشنبهيروز 
  ، كردند.رديپذ يذلت نم رديم يكارگر م
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  داشتند ريو دفع آفات در تجمع امروز حضور چشمگ يشكريرنيغ كارگران
، در بيست و سومين روز از اعتصاب خود، در محوطه اين شركت دست به معترضمهر، كارگران  ٢٧شنبه روز سه

  .راهپيمايي و تجمع زدند
  

  ازاصفهان و اهو بازنشستگان فوالديكشنبه هاي اعتراضي 
اصفهان و خوزستان استانهاي فوالد در  يبازنشستگ صندوق رانيبگي از بازنشستگان و مستمر يجمع مهر ٤ كشنبهروز ي

  تجمع كردند.اصفهان و اهواز صندوق در  نيمقابل ساختمان ا
تر از خط هاي خود را برخورداري از مستمري باال ترين خواستهمهم معترضانگروه اتحاد بازنشستگان،  اساس گزارش بر

فقر، درمان رايگان، اصالح احكام همسانسازي حقوق، برخورداري از امكانات رفاهي، خدمات درماني يكپارچه و كارآمد طبق 
 .آيين نامه فوالد عنوان كردند

مهر، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان و خوزستان مقابل  ١١روز يكشنبه 
 .ان اين صندوق در مراكز اين استانها دست به تجمع زدندساختم

مهر، جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران  ١٨روز يكشنبه 
مقابل ساختمان اين  اهوازصندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان و 

 .ها تجمع كردندصندوق در مراكز اين استان

مطالبه چهار  يفوالد اصفهان، برا رانيبگ يبازنشستگان و مستمر
  در اصفهان و اهواز دست به تجمع زدند.  گريخود بار د ياصل

، جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران ٢٥روز يكشنبه 
صندوق بازنشستگي فوالد استان اصفهان در مقابل ساختمان اين 

 .صندوق در اصفهان تجمع كردند

  
  مهر ١ه پنجشنب

به نداشتن امنيت شغلي وعدم تبديل در اعتراض اي استان گيالن مخابرات و سازمان چشركتي تجمع اعتراضي كاركنان 
معيشتي مقابل فرمانداري  به بالتكليفي شغلي و در اعتراضتجمع كارگران سد شفارود ./ وضعيت همزمان با سفر قاليباف

به قطعي راض در اعت كشكسراي شهرستان مرند مقابل اداره آب و فاضالبتجمع اهالي بخش ./ براي چندمين بار رضوانشهر
  .طوالني مدت آب

  
  مهر ٢ آدينه

. مهر ١٠كارگران جوشكار در پايندان با خواست بسته شدن قراردادهاي كاري و تاكيد بر انجام آن تا روز شنبه *اعتصاب 
 هيعسلو ١٤در فاز  ريدر اكس يپروژه ا يمانيكارگران پ، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش 

نشود سر كار نخواهند رفت.  يو رسم يكتب اردادهاقر يو اعالم كرده اند كه تا وقت برندي ان در اعتصاب بسر مهمچن
فعال در  يبوشهر، شركتها يمي، پروژه جاسك، پتروش١٤فار  يشركتها گريبازگشت به اعتصاب در د يزمزمه ها همزمان

  .شودي م دهيشن زين يمان فارسسل يميآبادان، پارس فنل، پاد جم، ماهشهر پتروش شگاهيپاال
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  مهر ٣شنبه 
كارگران شهرداري شهرستان گيه در استان سيستان و بلوچستان، به دليل عدم دريافت حقوق و مزاياي خود دست به *

شهريور، به  ٣٠ن بلوچ، كارگران شهرداري شهرستان گيه، از روز سه شنبه بر اساس گزارش كمپين فعاال اعتصاب زدند.
ماه است هيچ  ٦ند؛ شهرداري شهرستان گيه، فتگاند. كارگران معترض  يافت حقوق و مزايا اعتصاب كردهدليل عدم در

  تفاوت هستند.حقوقي به آنها پرداخت نكرده و مسئوالن شهرداري نسبت به مطالبات آنها بي
  

 مسلح هستند يروهايته ناز كاركنان شاغل بازنشس يكه همگ النيگدر استان مسكن خزر سبز  يتعاون ياعضا*جمعي از 
شهر رشت واقع در بلوار مدرس  النيگ ي استاندادگستربيمقابل براي اعتراض به بالتكليفي خانه دارشدن دست به تجمع 

مركز  يلومتريك ٩واقع در  »ژدهيك« ييدر منطقه روستا نيزم ديسال از خر جدهيهگفتند:  معترضانزدند. به گزارش ايلنا، 
 نيزم دياقدام به خر يتعاون نيا قيكه از طر يافراد شمار .برندي به سر م يفيا همچنان در بالتكلام گذرد؛ يشهر رشت م

 يمسكون ينهايهكتار از زم ١٨آپارتمان نساختند بلكه  ماني؛ نه تنها براناند، حدود چهارهزار نفر است. به گفته آنا كرده
  .اند شده اشتسابق بازد رهيمد اتيه ياز اعضا يتعداد خاطر نيفروخته شده است. به هم يكاربر رييبا تغ يتعاون

  
  مهر ٤يكشنبه 

براي اعتراض  واقع در غرب شهرستان المرد بابا و چُخوها در يتُرمان، حسن آباد، بركه ماه بانو، قلعه عل *اهالي روستاهاي
از كمبود  يمعترضان با ابراز ناراحتبه بي آبي مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان فارس تجمع كردند. به گزارش برنا، 

چاه آبرسان و  يروبيو عدم ال يطرح محرم، خشك يساله آب در دهستان حومه شهرستان المرد، عدم آب كاف ٥ يو قطع
  .قلمداد كردند مردخانوار غرب ال ٥٠٠ يآب يب دياز عوامل تشدرا مربوطه  رانيهدفمند مد يزينبود برنامه ر

  
  مهر ٦سه شنبه 
براي اعتراض به فعاليت مخرب معدني دست به تجمع مقابل  سركانيتواهالي روستاي سنجوزان ازتوابع  *جمعي از

مشكالت  انيبا ب ينامه ا فرمانداري اين شهرستان در استان همدان زدند. به گزارش عصر همدان، تجمع كنندگان طي
كه  يجمله مشكالت از .معدن شدند نيجوز امعدن فعال در روستا خواستار لغو م نيدوم تيشده به واسطه فعال جاديا

آب شرب  يآلودگي/ صوت يآلودگي/ طيمح ستيز يآلودگ :موارد اشاره كرداين توان به  يعنوان شده م يتوسط اهال
 يبندها ليس يريرسوب گ /منطقه يو آلودگ زگردهاير شيافزا ي/كشاورز يهانيرفتن مراتع، باغات و زم نياز ب /روستا

 ديهابا خريبوم ديو كاهش قدرت خر يملك منطقه ا متيبرهم زدن توازن ق /روستا بيو تخر ليس سكير شيموجود و افزا
  … و واناتيح يعيطب ستگاهيرفتن ز نياز ب /نامتعارف امالك توسط بهره بردار معدن

  
 نيخواسته ان نيوز، اجتماع كردند. بر پايه گزارش تي هييمقابل قوه قضابار ديگر  براي مالباخته اسالمشهر وندارانيكام*

 كي ياعضا ياز سو شيماه پ ٤٠اسالمشهر است كه حدود  وندارانيبه پرونده موسوم به كام يدگيدر رس عيافراد تسر
  .قرار گرفتند يكرده بودند، مورد كالهبردار يشركت ماموت معرف يندگيخانواده كه خود را نما
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تجمع  يخود اقدام به برگزار يدستمزدها يچكان رداخت قطرهتراورس در اعتراض به پي فن هياز كارگران ابن يشمار*
 يكانال رسمبه گزارش  كردند.

خط و  يكارگران و كاركنان نگهدار
از كارگران  يكآهن،  ي راه يفن هيابن

اشاره كرده  يبه مشكالت مالمعترض 
سال است هر ماه  ني: چندگفتو 

شان را به صورت  از مطالبات يبخش
دو  يال كي رياخآنهم با ت يدرصد ٥٠

حال  ني. در عكنندي م افتيماهه در
روند پرداخت حقوق مشكالت  نيبا ا

 يشده است. و جاديآنها ا يبرا ياديز
 جهيكه در نت يبا اشاره به مشكالت

باتوجه به  يزندگ يها نهيشده، افزود: باال رفتن هز ليراه آهن تحم يفن هيپرداخت نشدن منظم حقوق به كارگران ابن
  به وجود آورده است. شاني هاكارگران و خانواده يرا برا يسخت طيماندن دستمزدها شرامعوق 

  
  مهر ٧چهارشنبه 

داران خودروهاي ثبت نامي از شركت شهرخودرو، در اعتراض به عدم دريافت خودروهاي خريداري شده، يجمعي از خر*
به گزارش صدا و سيما، اين پيش خريدكنندگان  .جاده مخصوص كرج، تجمع كردند ٩مقابل اين شركت واقع در كيلومتر 

ميليون تومان و برخي بيشتر، بابت خريد خودروي كوپا پرداخت كرده  ١٧٥هزار نفر هستند، هر كدام حدود  ٣كه تقريبا 
 .اند، اما تا امروز موفق به دريافت خودرو خود نشده اند

  
براي دومين روز متوالي ) LPG( عيوجود سوخت گاز ماجاده ساوه در اعتراض به عدم  يرهاياز رانندگان مس يتعداد*

را  ١٤٠٠زمستان  كارشناسان، رانيبازنشستگان ا يشورايم تجمع كردند. به گزارش كانال تلگرام رباط كر يمقابل فرماندار
 يقطع زيسال گذشته ن زمستان .دانندي م ديپر از چالشها و مشكالت جد يسال رانيا يروگاههايصنعت گاز و البته ن يبرا

گسترده برق  يشاهد قطع رانيا گريد ياز شهرها ياريموجب شد تا تهران و بس يگاز كليس يروگاههايگاز و خارج شدن ن
در  ييجابجا نيگاز كنند و ا نيگزيرا جا» مازوت«برق،  نيتام يبرا اههروگايگاز سبب شد تا ن يقطع كهيطوره شود، ب

  شد. رانينقاط ا از ياريد هوا در بسيشد يسوخت باعث آلودگ
  

  مهر ٩آدينه 
 در اسكله بحركان ياديص يقهايقا يآور جمع *جمعي از صيادان هنديجان براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي به دليل

اين شهر زدند. به گزارش صدا و سيما، يكي از  مسجد جامع دست به تجمع مقابل بندر ماهشهر يابانيماموران درتوسط 
 يبندر ماهشهر با حضور در منطقه ساحل يابانيدر گاهيماموران پا مهر، ٨پنجشنبه  روزگفت: از جمع صيادان حاضر در اين ت

  .دهند يخصوص به ما نم نيدر ا يحيتوض چيو ه كنندي م ياديص يقهايو انتقال قا فيبحركان اقدام به توق
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  مهر ١٠شنبه 
 در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتروز متوالي،  براي پنجمينكارگران معدن زغال سنگ پابدانا واقع در كرمان، *

ند: در اعتراض به تبعيض معترض گفتبه گزارش ايلنا، كارگران  .شان، در ورودي محل كار خود، دست به تجمع زدند
آنها در  .ايم و اميدواريم پاسخ مناسبي از مسئوالن دريافت كنيم حقوقي در ورودي معدن تجمع اعتراضي برگزار كرده

كنند،  دامه افزودند: در پابدانا چندين تونل و كارگاه معدني وجود دارد؛ كارگراني كه در كارگاههاي دولتي كار ميا
شان هفت يا هشت ميليون تومان است اما ما كه در بخشهاي  كنند؛ متوسط حقوقحقوقهاي بسيار بااليي دريافت مي

گيريم؛ دستمزد ما در حد حداقل حقوق ، حقوق بسيار پاييني ميكنيم خصوصي شده و براي كارفرماي پيمانكاري كار مي
  .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 *
همسانسازي حقوق و مزايا همتراز با «به گزارش ايلنا، كارگزاران معترض از مهمترين مطالبات خود را  .تراضي زدنداع

، از ديگر خواسته هاي كارگزاران مخابرات »عدالت مزدي و رفع تبعيض در پرداختيها«عنوان كردند.  »كاركنان رسمي شهر
 .رود روستايي به شمار مي

  
شان، مقابل ساختمان  و بازنشستگان شركت هواپيمايي هما، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتتعدادي از كاركنان *

 .وزارت راه و شهرسازي واقع در تهران، دست به تجمع زدند

اتحاديه آزاد كارگران ايران، كاركنان و بازنشستگان معترض از جمله مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدي،  گزارشه ب
  .شان عنوان كردند موقع دستمزد و همسانسازي حقوقهايواريز به 

  
شان،  در پروژه آزاد راه منجيل به رشت، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي» كاريز«كارگران شركت پيمانكاري *

 .دست به اعتصاب زده و كار در محل كارگاه خود را متوقف كردند

ماهه كارگران، عنوان كردند: بعد از گذشت  ٤توجهي كارفرما به معوقات مزدي به گزارش ايلنا، اين كارگران با اشاره به بي 
فقط حقوق فروردين و ارديبهشت ماه خود را دريافت » كاريز«شش ماه از آغاز سال جديد كارگران شركت پيمانكاري 

 .اندكرده

  
حقوق و  شيساران با  خواست افزاگچ يميمجتمع پتروش ليجرثق يو اپراتورها نيسبك و سنگ هياز رانندگان نقل يگروه*
، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش موقع دستمزد در هر ماه دست به اعتصاب زدند. ه ب افتيدر

 تيدر تقو ينقش مهم سپورتتران يشده و گسترده است. اعتصاب بخشها دهيكش گريد يدر نفت به بخشها هادامنه اعتراض
  رد.داكارگران  باعتصا

 

  مهر ١١ كشنبهي
برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در مناطق پارسيان،  كارگران واحد ترابري و رانندگان نقليه سبك و سنگين شركت بهره*

دست به براي دومين روز متوالي آغار و دالن، در محدوده كار خود و در منطقه نار و كنگان در ورودي اين منطقه عملياتي، 
ش هرانا، همزمان، رانندگان و و اپراتورهاي جرثقيل مجتمع پروشيمي گچساران نيز دست به اعتصاب به گزار .تجمع زدند
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رانندگان و كارگران واحد ترابري، به تداوم حذف آنها از سامانه ساپنا معترض  .خودداري كردندت زده و از ادامه فعالي
 .هستند

  
 آهك معدن به نه«ايي مبني بر اهميت حفظ محيط زيست و خوي با در دست داشتن پالكارده -اهالي روستاي سياباز *

احداث  نيسنگ آالت نيبا اسكورت ماش يانتظام يروين ژهيو گاني يروهاين گادتب، گزارش به دست به تجمع زدند.» سياباز
جه موا ابازيس ستيز طيمردم دوستدار مح ديكردند كه با اعتراض و مخالفت شد دايحضور پ ابازيس يمعدن در روستا

 يروهايروستا توسط ن ياز اهال يكي يو مردم عاد ستيز طيمح بگرانيتخر ،يانتظام يرويتقابل ن نيا يدر ط شدند.
در  ابازيس يمحل احداث معدن در روستا شده را آزاد كنند. ريشد كه مردم با اتحاد توانستند فرد دستگ ريسركوبگر دستگ

 يريناپذ آب قرار دارد كه با احداث معدن لطمه جبران يها و چشمه يكشاورز ينهايزم يكياحشام و در نزد يچراگاهها
  وارد خواهد شد. ابازيس يروستا ستيز طيبه مح

  
جمعي از نيروهاي شاغل در منطقه ويژه پتروشيمي در بندر امام و شركتهاي زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس در *

رش ايلنا، محمد صالحي پور باورصاد، دبير اتحاديه كارگران به گزا .اعتراض به تبعيض مزدي و حقوقي دست به تجمع زدند
قراردادي و پيماني بندرامام و ماهشهر در ارتباط با مطالبات كارگران گفت: مطالبه اصلي، بحث تبديل وضعيت نيروهاي 

خواستار عقد كاري است كه در مشاغلي با ماهيت مستمر، قرارداد موقت و پيمانكاري دارند؛ اين نيروها براساس قانون 
 .قرارداد مستقيم با شركتها هستند؛ در چنين مشاغلي نبايد پيمانكاران حضور داشته باشند

 

به در اعتراض ، تبريز و قزوين آباد، اصفهان، تهران، مشهدبازنشستگان تامين اجتماعي اهواز، رشت، كرمانشاه، خرم*
دست به نامناسب بازنشستگان  تيبه وضع يبازنشستگ يكانونها يياعتنا ينادرست و ب يو همسانساز يشتيبد مع تيوضع

 انيبازنشستگان مقابل مجلس تجمع كرده و آقاتن از  ١٠٠ به كيدر تهران نزد كا،يسند اميگزارش پ به تجمع زدند.
 يگريجمع صحبت كرده و بازنشستگان د يبرا يگرام لياسماع يانم ژاله همسر بازنشسته زندانو خ ييو نورا يناصرآغاجر

  كردند.  انيمشكالت خود را ب زين
  
شماري از كارگران شهرداري *

خرمشهر مقابل ساختمان فرمانداري 
 بر .اين شهر دست به تجمع زدند

 يشورا كانال تلگرام اساس گزارش
رگران كا اديفر، رانيبازنشستگان ا

 يها در جايدر شهردار يخدمات شهر
 يكارگرانمملكت بلند است.  نيا يجا

 نيشترياز ب ديشان با شغل ه علتكه ب
برخوردار  ژهيو ازاتيو امت طيو شرا ايمزا

توافق  زيباشند، حقوق و دستمزد ناچ
  . رنديگ يشده را هم نم
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شاغل در منطقه  يميارگران اركان ثالث مجتمع پتروشك، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورا*به گزارش 

زدند.  يه تجمع اعتراضبو با شعار اتحاد، اتحاد دست  يشتيو مع ينامناسب شغل تيبندر ماهشهر در اعتراض به وضع ژهيو
 همه كارگران  در مطالبه نياست و ا ميمستق يو  عقد قراردادها يمانكاريپ يكارگران حذف شركتها نيا يخواست فور

  صنعت نفت است. 
 ينابسامان كار تيو وضع شاني در اعتراض به متحقق نشدن خواستها ٢بلند ديگاز ب شگاهيكارگران پاالدر رويدادي ديكر 

 مانكارانيشدن بساط پ دهيدست به تجمع زدند. اعتراضات در نفت گسترده است. برچ شگاهيخود در درون پاال يشتيو مع
  است. كارگران نفت  يمطالبه سراسر كي

فارس در اعتراض به  جيخل نگيهلد رمجموعهيز يو شركتها يميپتروش ژهيو شاغل در منطقه يروهاياز ن يجمعهمزمان 
  دست به تجمع زدند. يحقوق ضاتيدر پرداخت دستمزد و تبع ينابرابر

  
  مهر ١٢دوشنبه 

صويب اليحه فوريتهاي اجتماعي تبديل وضعيت و ت هاي شركتي اورژانس اجتماعي بهزيستي با خواستهجمعي از نيرو*
ها و در دست داشتن ، شركت كنندگان در اين تجمع با سر دادن شعار٢٤به گزارش رويداد  .مقابل مجلس تجمع كردند

 .هايي خواهان تبديل وضعيت و تصويب اليحه فوريتهاي اجتماعي شدند ها و دست نوشتهبنر

تي توسط دولت و مجلس در دست بررسي است و در صورتي كه به هاي اجتماعي به گفته مسئوالن بهزيساليحه فوريت
تر كردن برنامه اورژانس اجتماعي، مشكالت شغلي پرسنل آن را نيز برطرف  تصويب نهايي برسد ضمن توسعه و تخصصي

  .هاي آن استكار گيري و تبديل وضعيت نيروه هاي آن بچرا كه يكي از بند شدخواهد 
 

مقابل سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع بار ديگر كاركنان شركت هواپيمايي هما  گروهي از بازنشستگان و*
هاي داده شده تاكنون حقوق شهريور ماه خود را دريافت  گويند: برخالف وعده به گزارش ايلنا، بازنشستگان مي .كردند
 .اند و خواهان پرداخت آن هستند نكرده

  
  مهر ١٣سه شنبه 

دن مس سونگون ورزقان، در اعتراض به سطح پايين دستمزدها و وضعيت نامناسب ااي پيمانكاري معهكتكارگران شر*
كنندگان كه ، تجمعراديو زمانه بر اساس گزارش .كاري و معيشتي، دست به اعتصاب زده و در محل كار خود تجمع كردند

 ٢٠تا  ١٥مبين، نوآوران و زحل بوده كه سوابق كاري نفر هستند، از نيروهاي شركتهاي پيمانكاري آجين، ندا،  ٥٠٠بالغ بر 
   .سال دارند

  
براي كنند  يكار م »صنعتكاران لير« يمانكاريشركت پ براي كه زاهدان راه آهن جنوب شرق كاركنان و *كارگران
  شان مقابل دفتر شركت تجمع كردند. و مطالبات يشغل تيبه وضعاعتراض 

شركت قصد داشته كه بدون  ، اينكردند »صنعت كاران لير«كه كارگران از شركت  ييهاتيشكا يط، وزين كارگربه گزارش 
 ژهيو بلوچستان: كارگران راه آهن و ستانيدر س مياز مسئوالن رژ يكياز آنجا فرار و دفترش را جمع كند. به گفته  هيتسو
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تحت  روهايدارند، كه ن مانكاريپ با شركت ايها و حقوق و مزايبر پرداخت ياختالفات مبن يكسريصنعتكاران  ليشركت ر
   كردند. تيحل اختالف طرح شكا يشركت به اداره تعاون مراجعه كرده و در مراجعه به شورا نيپوشش ا

  
  مهر ١٤چهارشنبه 

دادگستري اين شهر تجمع بين مدني شهر سنندج، در اعتراض به خشونت عليه زنان، مقابل ساختمان جمعي از فعاال*
: در سالهاي اخير پرونده هاي متعددي گفت تجمع اين در حاضر زنان از يكي اتحاديه آزاد كارگران ايران،به گزارش  .كردند

در مراجع قضايي اين شهرستان گشوده شده؛ ولي هيچكدام از آنها به نتيجه اي نرسيده است؛ در  »زن كشي«مربوط به 
وزهاي اخير به دستان پدرش به آتش كشيده شد و اي كه در رساله  ٢٢قرباني  »فائزه ملكي نيا«خصوص مورد آخر، 

 .جانباخت، پليس و سيستم قضايي، هيچ اقدامي انجام ندادند

  
به  .شماري از كارگران معدن مس سونگون، براي دومين روز متوالي، در محل كار خود دست به اعتصاب و تجمع زدند*

افزايش سطح  .شان و در همين محل سپري كردند درهايب گذشته را نيز در چامعترض شكارگران  گزارش اعتماد آنالين،
 .استدريافتيها و رسيدگي به وضعيت نامناسب قراردادهاي كاري كارگران، از جمله مطالبات مهم تجمع كنندگان 

  
 سطح پايين حقوق و نداشتن امنيت شغلي  دست به تجمع مقابلبه  براي اعتراض شيك يكارگران خدمات شهر*

خود  ياينسبت به كم بودن دستمزد و مزازدند. به گزارش ايرنا، كارگران تجمع كننده  شينطقه آزاد كساختمان سازمان م
 نيجمله نكات قابل توجه ا از .خود را در چند بند اعالم كردند ياعتراض داشتند و موارد اعتراض شيدر ك يزندگ يبرا

اماكن از حقوق كارگران خدمات  نيكسر خسارت وارده به ا«و  يدر پاركها و اماكن عموم ياز نبود نگهبان كاف هيموارد، گال
  است. »يشهر

  
  مهر ١٥پنجشنبه 

به گزارش  .تعدادي از زنان در شهرستان مريوان واقع در استان كردستان، در اعتراض به خشونت عليه زنان تجمع كردند*
زه ملكي، خواستار توقف خشونت عليه هرانا، تجمع كنندگان با در دست داشتن پالكاردهايي ضمن محكوم كردن قتل فائ

 .زنان شدند

بر  .جمعي از شهروندان خرمشهر در اعتراض به انباشت زباله در سطح اين شهر، مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند*
دان شهرون .هاي زباله را مقابل ساختمان شهرداري قرار دادند ، شهروندان مذكور به نشانه اعتراض كيسهايرنا اساس گزارش

بيشتر نقاط شهر خرمشهر مملو از زباله است و ضمن افزايش حشرات و حيوانات موذي بوي تعفن  ؛بيان كردندمعترض 
 .فضاي شهر را فراگرفته است

  
  مهر ١٧شنبه 

به  تجمع كردند. ياهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها مقابل شهردار ٦منطقه  يكارگران شهردار يها خانواده*
 يروبرو ابانيدر حال عبور خ يتجمع منجر شد كه راه بر خودروها نيا ،رانيبازنشستگان ا يشورانال تلگرام گزارش كا

  شود. جاديا ينيسنگ كيبسته شده و تراف يشهردار
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شان، در محل  اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات برايجمعي از كارگران سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گيالن، *
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران معترض عدم پرداخت مطالبات  .دست به اعتصاب و تجمع زدندكار خود 

 .شان را از داليل برگزاري اين تجمع عنوان كرده اندمزدي

  
به عدم  خوزستان يا ساختمان برق منطقه بارديگر با برپايي تجمع مقابل خوزستان يا برق منطقه يكاركنان حجم*
 يا برق منطقه يبرداران حجم بهرهديل وضعيت وكار يكسان و حقوق نابرابر اعتراض كردند. به گزارش برق نيوز، تب

 ريحق مدرك نظ و يرفاه زهيانگ افتيعدم در لياز قب يو رفاه يشتيبه مشكالت مع يدگيخوزستان در اعتراض به عدم رس
در  ينظم يسال گذشته، ب يحقوق و پرداخت بر مبنا يوز رسانعدم بر ،يليتكم مهيكشور، نداشتن ب يهمكاران حجم ريسا

  .خوزستان اقدام به تجمع كردند يارزرو و... در محل ساختمان برق منطقه يروينبود ن حقوق،پرداخت 
  

  مهر ١٩دوشنبه 
بر  .جمعي از كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي براي دومين روز متوالي در محل اين شركت تجمع كردند*

 .بندي مشاغل و بدعهدي كارفرما صورت گرفته است ، تجمع اين كارگران در اعتراض به طرح طبقهايلنا اساس گزارش
بندي مشاغل اعتراض  نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه) ٩٩كارگران گفتند: پيش از تجمع اخير، در دي ماه گذشته (سال 

كرد اما مسكوت ماند و از  از اجراي طرح در فروردين ماه حكايت مي ها كرديم و خواهان اجراي آن بوديم. اگرچه وعده
  مزاياي آن محروم شديم.

  
به  .جمعي از مرغداران چهارمحال و بختياري مقابل ساختمان استانداري اين استان واقع در شهركرد تجمع كردند*

جوجه و در عين حال قيمت پايين و غير  هاي دامي و گزارش صدا و سيما، تجمع اين افراد در اعتراض به گراني نهاده
ي مصوب مرغ گوشت متيبه ق ياريمرغداران استان چهارمحال و بخت ياعتراض تجمع .كارشناسي مرغ صورت گرفته است

استان تجمع  نيا يمرغ مقابل استاندار نييپا متيحال ق نيو جوجه و در ع يدام يها نهاده يگران ليمرغداران به دل
  كردند.

  
كارگران  .اي شركت ساپك شاغل در عسلويه دست از كار كشيده و در محوطه اين كارگاه تجمع كردند پروژه كارگران*

شان اعتراض  اند و نسبت به عدم پرداخت دستمزدهاي شركت ساپك حقوق ماههاي مرداد و شهريور را دريافت نكرده
 ريگيكار همچنان پ يها طيدر مح يپروژه ا كارگران، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش  .دارند

از  يكي. زنندي دست به اعتراض م و كنندي نم لقبو رديگي صورت م يمطالبات خود هستند و هر كجا كه اجحاف
  كارگران است. يحساب طلبها هيموقع حقوقها و تسوه نفت پرداخت ب يما كارگران اعتصاب يخواستها

  
مقابل براي دومين روز متوالي شهروندان اهل شهر رمشك در استان سيستان و بلوچستان به گزارش رسانك، شماري از *

شان جهت احداث معدن مس و  اين شهروندان در اعتراض به مصادره زمينهاي.معدن مس رمشك دست به تجمع زدند
پاسداران به بهانه كه سپاه  نديگو يمنطقه رمشك م شهروندان .عدم پرداخت خسارت به آنها دست به اين تجمع زدند

به آنها  يها را مصادره كرده و پس از پنج سال استخراج از معدن سهمنيزم ،پرداخت سهم از درآمد حاصل از معدن به آنها
  پرداخت نشده است.
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  مهر ٢٠ شنبهسه 
 يشغل طيشرا ، در اعتراض بهندفارس مشغول به كار جيخل نگيدر هلد شتريبندر امام و ماهشهر كه ب يمانكاريكارگران پ*

، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش  .زدند يدست به تجمع اعتراضمتوالي روز  براي دومينخود، 
كارگر و با  ندگانيرا با حضور نما خواست كارگرانملزم شد خارج از نوبت،  ژهيگفته كارگران، اداره كار سازمان منطقه وبه 

داده شد  ليبه اداره كار تحو ندگانينما حهيكه ال يماه از زمان كيو ظرف مدت  يبررس ندگانينما از طرف يارائه ادله قانون
صادر  يينها يو را ليتشك ونيسيشهرستان اعالم كند؛ مجددا جلسه كم يكارگر ونيسيخود را به كم ينظر كارشناس
  خواهد شد. 

  
  مهر ٢١چهارشنبه 

شان، در محوطه  پرورش استان قم، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتجمعي از خدمتگزاران و سرايداران آموزش و *
به گزارش صدا و سيما، اين شهروندان پايين بودن ميزان  .اداره كل آموزش و پرورش اين استان دست به تجمع زدند

اي تغييرات حقوق، اجباري بودن اضافه كاري و عدم پرداخت مزد آن، قطع شدن سهميه لباس كار و همچنين عدم اجر
شغلي براي خدمتكاران و سرايداراني كه تحصيالت دانشگاهي را سپري و مدارك آن را اخذ كرده اند را از داليل برگزاري 

  .اين تجمع عنوان كردند
ساله براي دريافت مطالبات و وعده هاي  ١٥در ادامه اعتراض به بالتكليفي  رازيمخابرات راه دور ش*كارگران بازنشسته 

 حدودمسئوالن طراز اول استاني و كشوري براي ديگر مقابل استانداري فارس تجمع كردند. بر اساس گزارش ايلنا،  توخالي
تومان طلب خود شدند كه از  ارديليم ٢٥٠اجتماع حضور داشتند و خواهان پرداخت اين بازنشستگان، در  نينفر از ا ٤٠٠
  . تاكنون پرداخت نشده است ٨٥سال 

  
در اعتراض  ران،يمس ا عيصنا يدست اول شركت مل مانكارانياز پ ،سازي و معدني مبين اري شركت راهكارگران پيمانك*

اين شركت  به گزارش ايلنا، كارگر مقابل اداره كار و اداره اماكن شهر بابك تجمع كردند. ٤خود و بازداشت  تيبه وضع
هده دارد. تاكنون مسائل و مشكالتي سبب ايجاد شهر بابك استان كرمان را برع» ميدوك«پيمانكاري، مسئوليت معدن 

نفر از  ٧اختالف ميان مديران شركت پيمانكاري و كارگران شده است. يكي از موارد اختالف كارگران و كارفرما اخراج 
نفر از  ٤نيروهاي شركت و درگيري ميان كارگران و يكي از مديران معدن است. به دليل اين درگيري و آسيب ديدن مدير، 

 .ندشد  كارگران نيز بازداشت

 چي. هميخود هست يها به خواسته يدگيو خواهان رس ميا دهيروز است كه دست از كار كش٢١گفتند: معترض  كارگران
  .ستنديها نخواسته دنياز مسئوالن شركت حاضر به مذاكره و شن كي

  
  مهر ٢٢پنجشنبه 

) از زنجان (غرب  كارگران راه آهن شمال، راه آهن يفن هيابن خط و يكارگران و كاركنان نگهدار يكانال رسم*به گزارش 
، براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و حذف بخشي از مطالبات ازجمله حق صنعت كاران ليرپيمانكاري شركت 

  اوالد دست از كاركشيدند. 
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مع اعتراضي شش روزه كارگران ابنيه فني منابع كارگري در ناحيه ريلي آذربايجان به خبرنگار ايلنا گفتند: به دنبال تج
كارفرما يك  ،مهر ٢١آذربايجان شاغل در خطوط ريلي شهرستانهاي سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند، عجبشير، روز پنجشنبه 

 .ماه از مطالبات دو ماهه آنان را پرداخت كرد و كارگران با برگشتن به كار، به اعتراض صنفي خود خاتمه دادند

كه نگران وضعيت فعلي محل كار و اشتغال خود هستند، گفتند: بابت يك ماه دستمزد از كارفرماي خود اين كارگران 
طلبكاريم كه روز پنجشنبه كارفرماي شركت پيمانكاري با تامين منابع مالي، يك ماه حقوق مرداد ماه كارگران را پرداخت 

  .كرد
 

قابل شهرداري اين شهر دست به تجمع اعتراضي زده و شماري از شهروندان سوسنگرد واقع در استان خوزستان، م*
به گزارش هرانا، شهروندان معترض با در دست داشتن پالكار و سر دادن  .شان شدند خواستار رسيدگي به مطالبات

شهر به دليل عمل نكردن به قالبي شعارهايي خواستار استعفاي فرماندار و شهردار اين شهر و همچنين انحالل شوراي 
حقوق بشر از شهر سوسنگرد گزارش دادند نيروهاى امنيتى زيادى در ورودىهاى شهر حاضر  منابع .هاي خود شدندوعده 

  ن را بازداشت كردند. اشدند و شمارى از معترض
  

  مهر ٢٣ه آدين
جمعي از كشاورزان اصفهان كه از كمبود آب و بارش باران رنج مي برند، در *

كه چندي پيش مدعي شينان از اصفهان ندفتر حسين ميرزايي يكي از مجلس 
، دست به تجمع اعتراضي »بيايد! بايد دعا كنيم و نماز بخوانيم تا باران«شد 
كنندگان با انتقاد از اين نماينده مجلس كه  به گزارش خبرآنالين، تجمع .زدند

جاي اقدامات عملي براي حل مشكالت مردم، ه در دفترش حضور نداشت و ب
كنيم آقاي نماينده ما صبر مي«و نماز تشويق كرده بود، گفتند: آنها را به دعا 

بيايد تا با وي نماز باران بخوانيم! ما تا آمدن باران به تحصنمان در اين دفتر 
 »م!دهيادامه مي

  
جمعي از كشاورزان اصفهان كه از *

كمبود آب و بارش باران رنج مي برند، در 
دفتر حسين ميرزايي يكي از مجلس 

كه چندي پيش مدعي ن از اصفهان نشينا
بايد دعا كنيم و نماز بخوانيم تا «شد 
، دست به تجمع اعتراضي »بيايد! باران
 به گزارش خبرآنالين، تجمع .زدند

كنندگان با انتقاد از اين نماينده مجلس 
جاي ه كه در دفترش حضور نداشت و ب

اقدامات عملي براي حل مشكالت مردم، 
از تشويق كرده بود، آنها را به دعا و نم
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كنيم آقاي نماينده بيايد تا با وي نماز باران بخوانيم! ما تا آمدن باران به تحصنمان در اين دفتر ادامه ما صبر مي«گفتند: 
 »م!دهيمي

  
  مهر ٢٤شنبه 

ان مجلس و شان، ابتدا مقابل ساختم گروهي از كارگران اخراجي شهرداري اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش هرانا، كارگران اجرايي اخراج شده  .سپس مقابل دفتر رياست جمهوري واقع در تهران، دست به تجمع زدند

كارگران  .شان هستند رسد، خواهان بازگشت به كار خود و ديگر همكاراننفر مي ٦٩شهرداري اهواز كه شمار آنها به 
ق هشتگانه اهواز، در اعتراض به بي توجهي اين نهاد و مسئوالن متولي آن شهرداري اهواز، تاكنون بارها در سطح مناط

 زده متعددي تجمعات به دست ،…نسبت به عدم پرداخت به موقع مطالبات، كم بودن حقوق و مزايا، اخراج همكاران و 
  .اند
 

دست به تجمع در  شان گرمطالباتيد يريگيحقوق و پ شيبه خاطر نداشتن قرارداد، عدم افزا ريكارگران شركت تنان*
اعتصاب  نيدر برابر ا، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش زدند.  هيعسلو يفرماندار يجلو

 شان را دادند. مطالبات يريگياز كارگران جلسه گرفتند و وعده پ ياز ترس گسترش اعتراض با تعداد يفرماندار نمسئوال
كنگان با تجمع در  ٢شاغل در پارس  يارياست نيسنك مهين ير از رانندگان خودروهانف  ٦٠حدود  زين شيروز پ چند

 ياعتصاب گسترده نفت اكنون كارگران هر جا كه خلف وعده ا دنباله ب حقوق خود شدند. شينخل خواستار افزا دانيم
  . شودي م ليتبد يدانيفورا به تجمع و اعتراض م شوندي به حقوق خود  روبرو م يكارگران با تعرض ايو  شودي م

نامناسب  طيدر اعتراض به شرا گريجنوب بار د زيمناطق نفت خ رمجموعهيز يشركتها حجمي و روزمزد كارگران همزمان
  خود دست به تجمع زدند. يشغل

  
  مهر ٢٥ كشنبهي

 .به اعتصاب زدند دست بارديگر و براي دومين روز متوالي راه منجيل به رشت،  جمعي از كارگران پروژه ساخت تونل آزاد*
راه منجيل به رشت گفت: به دنبال برپايي دور نخست  به گزارش ايلنا، يكي از كارگران پروژه ساخت ساخت تونل آزاد

عامل شركت  روز پيش اتفاق افتاد، مدير ١٥راه منجيل به رشت كه در حدود  اعتراضات كارگران ساخت تونل آزاد
ونل شماره سه و چهار محور منجيل به رشت در محدوده رودبار) با اعالن (مجري ساخت پروژه ت» كاريز«پيمانكاري 

او با  .ماهه مزدي آنها را پرداخت خواهد كرد ٤مهر ماه بخشي از معوقات  ٢٣نداشتن منابع مالي كافي وعده داد حداكثر تا 
د: زمان موردنظر با اعتماد به بيان اينكه تصور ما كارگران اين بود كه كارفرما به تعهدات خود عمل خواهد كرد، افزو

ست كه وضعيت مالي كارگران مناسب نيست هاي داده شده در نتيجه اعتراض صورت گرفته، خاتمه يافت اين درحاليوعده
 .اندو آنان در تامين معاش خود ناتوان شده

  
 .قضاييه در تهران تجمع كردند مقابل قوه ٣و  ٢تعدادي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني عضو تعاوني مسكن سپيدار *

هايي است كه يكي از آن پروژه ٣و  ٢به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، پروژه سپيدار 
سال همچنان اين پروژه نيمه كاره رها  ١٠براي صاحبخانه شدن رانندگان اتوبوسراني تعريف شد، اما با گذشت بيش از 

 ٢٤پروژه، به خبرنگار جامعه  نيا ياعضا ندهيو نما ياز رانندگان با سابقه شركت واحد اتوبوسران ،يضور داوود .شده است
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 ،يوقت شركت واحد قرار گرفت تا رانندگان اتوبوسران تيريمد اريدر اخت يكالن يسال قبل، منابع مال ١٢از  شيگفت: ب
سال  ١٠به  كيها بوده، حاال نزدواحد ليمقرر كه موعد تحو خيتار زشوند. ا يمتر ٦٥و  ٦٠ يهابا متراژ ييها صاحب خانه

  كه سرنوشت پول ما چه شد؟ ميبري به سر م يو ما هنوز در سردرگم گذردي م
  

براي اعتراض به تبعيض در پرداخت مطالبات دست به تجمع  رانيا يسازمان اسناد و كتابخانه مل *جمعي از كاركنان
اشخاص خاص بابت  يبه برخ رياخ ياز پرداخت پاداشها نا، معترضفارس اساس گزارش برمقابل ورودي اين سازمان زدند. 

  !پرداخت شود، نه كارمندان مجموعه رانيمد يسال برا انيسنوات م ديداشتند و عنوان شده چرا با هيكار نامعلوم گال
 

  مهر ٢٦دوشنبه 
به گزارش  .ب خوزستان دست به تجمع زدندجمعي از پرسنل شركت آبفاي اهواز، مقابل ساختمان شركت آب و فاضال*

به  .تجمع در اعتراض به ادغام اين شركت با آبفا استان و عدم پيگيري مطالبات ديگرشان صورت گرفته استاين ايلنا، 
رساني به شهروندان اهوازي را مختل  گفته اين كارگران، ادغام بدون مطالعه شركت آبفا اهواز و انحالل آن، چرخه خدمت

اين كارگران تصريح كردند: توان مالي اين شركت پاسخگوي تامين اقالم و  .ده و به يك بحران شديد تبديل خواهد شدكر
 .رساني به شهروندان نيست و كيفيت آب شرب شهر را نيز با مشكل مواجه خواهد كردتجهيزات مورد نياز براي خدمت

  
اجتماع  راحمديشهرستان بو ن راه ارتباطي مقابل فرمانداريبراي اعتراض به نداشت سرآبتاوه انيجيشهرك بس*اهالي 

واقع شده است،  راحمديو بو هيلويمركز استان كهگ اسوجيشهر  يلومتريك ٥سرآبتاوه در كردند. به گزارش صبح زاگروس، 
و اكنون با كنند  يم يمحله زندگ نيخانوار در ا ٣٠٠به  بينام دارد كه قر انيجيمنطقه شهرك بس نيا ياز محله ها يكي

منطقه همه آسفالت شده است اما  نيا يهايگفت: فرعتجمع كنندگان از  يكي .تندمواجه هس يمشكل راه دسترس
عبور  ابانيخ نياز هم ميهست هنوز آسفالت نشده و ما مجبور هست زيتلخسرو ن يروستا ميكه در حر ابانيخ كيمتاسفانه 

  .ميكن
  

  مهر ٢٧شنبه  سه
به گزارش هرانا، رويه  .اعتراض به قوانين خانواده و مهريه مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند شماري از شهروندان در*

ن مهريه را به موضوع روز تبديل كرده و بسياري معتقدند اقضايي و نوسانات شديد قيمت سكه معضل زندانيان و محكوم
 .نياز به بازنگري در قوانين ازدواج، بيش از پيش پررنگ شده است

تجمع  .، كارگران شركت حديد مبتكران واقع در تهران، مقابل اين شركت تجمع كردندگروه اتحاد بازنشستگانزارش به گ*
 .صورت گرفته است خود اين كارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق

  
برپا كردند و  ياقتصادبه جرائم  يدگيرس يتجمع خود را مقابل شعبه تخصص نيخودرو، چهل و ششم كوآذوي *مالباختگان

بر  كند.  يدگيرا خطاب قرار دادند تا به خواسته آنها رس هييقوه قضا سيرئ ،يا اژه يمحسن نيحسغالم شاني با شعارها
، اين تجمع كنندگان بيش از سه سال است كه مبالغي را جهت خريد خودرو به حساب شركت بي بي سي اساس گزارش

كنندگان شعار  تجمع .اند اما تاكنون اين شركت، خودرويي به آنها تحويل نداده است ردهآذويكو واريز و حواله دريافت ك
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 نياز سه سال است كه از ا شتريب كوآذوي مالباختگان !؟يديهنوز ند چطوري، بزرگ نيبه ا ي!  دزدي! اژه ايا اژه :دادندي م
  نكردند.  افتيدر ييخودرو چگاهيخودرو كردند، اما ه ديخرشيشركت پ

  
 به رسيدگي عدم به اعتراض در. …شركتهاي پرشين خودرو، رامك خودرو، سيف خودرو، كارما و داران مالباخته حواله*

داران چند سال است كه مبالغ به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين حواله .دست به تجمع زدند شكايتهاي شان
  .شان تحويل داده نشده است تا كنون خودروهاياند اما  زيادي را براي خريد خودرو پرداخت كرده

 

اي شركتهاي مختلف شاغل در پتروشيمي بوشهر از جمله شركتهاي سازه پاد، پارس قدرت، كيان نصب  كارگران پروژه*
روز استراحت، بهبود وضعيت  ١٠روز كار و  ٢٠افزايش دستمزد، تغيير نوبت كاري به  .مجدداً دست به اعتصاب زدند

، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش  .استا و غذا از جمله خواستهاي اين كارگران خوابگاهه
خردادماه سال جاري، جهت دست يافتن به  ٢٩ها، از روز شنبه هكارگران پيماني پااليشگاهها، پتروشيميها و نيروگا

را اندازي كردند و كارگران شاغل در بسياري از  »١٤٠٠سراسري بيست ده  كمپين«مطالبات خود كمپيني را تحت عنوان 
  .وستنديصنايع وابسته به صنعت نفت در حمايت از اين كمپين دست از كار كشيده و به اعتصابات پ

 

*كارگران كارخانه سبالن پارچه در استان اردبيل در آستانه سفر رئيسي به اين استان براي اعتراض به نداشتن امنيت 
كارگر كارخانه سبالن تهديد به اخراج همكاران حق طلب، تجمع كردند. به گزارش خبرآنالين يك  شغلي و معيشتي و

از كارگران ديگر  يك. يميهم مالقات كرد يو همزمان با چند مسئول استان ميبرگزار كرد يهفت تجمع صنف گفت: پارچه
 باوجودادامه دارد كه كارگران  شيپ سال كي از يدر حال ل،يروزمره شركت سبالن پارچه اردب تيسبالن پارچه گفت: فعال

  .ندارند تيخود رضا يشغل تينكردن دو تاسه ماه مطالبات خود، از امن افتيدر
  

  مهر ٢٨چهارشنبه 
تعدادي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، در پي بي اعتنايي مسئوالن و كارگزاران اين موسسه به مطالبه *

به گزارش هرانا، يكي از  .تصفيه واقع در سعادت آباد تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند تاگذاران، در ساختمان هيسپرده
ت ان در تجمع، ضمن انتقاد از رفتار مسئوالن و كارگزاران اين موسسه عنوان كرد: امروز ما مقابل ساختمان هياحاضر

آن، كارگزاران باوجود ختمان رفتيم، اما تصفيه تجمع كرديم و زماني كه حضور ما با بي توجهي مواجه شد، به داخل سا
  .ضمن بي توجهي به خواسته مالباختگان، برق ساختمان را به جهت بيرون راندن معترضان خاموش كردند

  
  مهر ٢٩پنجشنبه 

ماهه خود، مقابل ساختمان  ٣شماري از كارگران كارخانه سبالن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه *
گويند در محوطه كارخانه با صرف مبالغي  به گزارش تابناك، اين كارگران مي .ل دست به تجمع زدنداستانداري اردبي

ن و هيأت امورد تحت عناوين مشاوربي  سابق سياسيون تعدادي به و احداث …آالچيقهاي جذب گردشگري رستوران و
  .شود ي ميگيرد اما از پرداخت حقوق كارگران خوددار مي صورت پرداختهائي …مديره و

  
  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
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 ديتهد باوجود يسه متجاوز جنس هيشهر عل نيا  »سرچشمه«سردشت در فلكه  يمدن نفعاال تجمع: مهر ٣شنبه 
به مسدود بودن ثبت براي اعتراض  مازندران مهندسان ساختمانتجمع ./ به برخورد با تجمع كنندگان يتيامن ينهادها

كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج براي اعتراض به عدم  /.طراح و نظارت مهندسان ساختمان يشركتها يبرا ليفا
  .شان دست به تجمع در محوطه اين بيمارستان دراستان البرز زدند پرداخت مطالبات

اعتصاب و  /كردند. و در محل كار تحصن دنديكش تيجم دست از فعال سيكارگران مستغالت شهرك پرد:مهر ٤يكشنبه 
 از همكاران ياعتراض به اخراج تعدادبراي آن در محوطه شركت  رمجموعهيپارس و شركت ز تجمع كارگران شركت كاغذ

تپه در اعتراض به اخراج  سلولز هفت عتيآن، شركت پارس طب رمجموعهيكارگران شركت كاغذ پارس و شركت ز /شان.
  .به اعتصاب و تجمع زدند از همكاران در محوطه شركت دست يتعداد

./ تجمع كل استان بوشهر يدادگستربي مقابلمالباختگان حواله خودرو درجم  ياعتراض تجمع: مهر ٦شنبه  سه
در  زيمردم تبر./ تجمع جمعي از پروژه يدر برابر ساختمانها (استان تهران)» پرند«شهر  يمالباختگان پروژه خانه ساز

 عيكه از گاز ما يتجمع رانندگان./ زيتبر ينفت يها فراورده يمقابل شركت مل ع،ياز ماگ يبند هياعتراض به  نبودن سهم
تلفن  ينجوم يهاقبض افتياعتراض به در يبرا يمردم شهرر./ ميشهرستان رباط كر يمقابل فرماندار كنندياستفاده م

البرز واقع ي صنعت پامچال در شهرك پارس كارگران كارخانهتجمع  /قم تجمع كردند. - مقابل اداره مخابرات در جاده تهران
 ٦فاز  ياراض نيمالك./ جمعي از خود مواجه شده اند يتاكنون با مشكل پرداخت دستمزدها ٩٦كه از سال  نيدر استان قزو

مقابل وزارت راه و  ساله ٣٠استان تهران براي اعتراض به بالتكليفي  اريشهرستان شهر يدر بخش مركز شهياندشهر 
  مع كردند.ي تجشهرساز

 هاتجمع ني. اعيگاز ما عيو قرچك در اعتراض به نحوه توز نيورام شوا،يپ يشهرستانها مردمتجمع : مهر ٧ چهارشنبه
تعاون و  نيساله ا ١٤ يبدقول ليصاحبان مسكن مهر پرگان برازجان به دل ياعتراض تجمع./ بود يفرماندار يعمدتاً جلو

از  شيشان با وجود ب فرشتگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات-نيه كاسپمالباختگان موسس./ انجام شده يهايكوتاه
جلسات دادگاه و صدور حكم با توجه به  ليكه متعلق به سپرده گذاران است و عدم تشك ييتومان دارا ارديليهزار م ٢٢

 دامداران نطنزجمعي از  /تجمع كردند. ادواقع در سعادت آب هيتصف اتيپنج سال گذشته است، مقابل ساختمان ه نكهيا
ي اين شهرستان در استان جهاد كشاورزي دست به تجمع مقابل دام يها نهاده هيبه كاهش سهم براي اعتراض نسبت

موقع حقوق دست به تجمع مقابل ه كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي انديمشك براي اعتراض به عدم پرداخت باصفهان زدند./ 
  استان خوزستان زدند. ورودي اين واحد آموزش عالي در

 نيو پاداش ب ايدر پرداخت مزا ضيبه تبعدر اعتراض كارون واقع در استان خوزستان،  مانيكارگران س :مهر ٨پنجشنبه 
  كردند. يكارگران، كارشناسان و مهندسان اقدام به تجمع اعتراض

از اصفهان./ همزمان با سفر  رژيمنشين دفتر مجلس  مقابلكشاورزان اصفهان براي حق آبه خود، تجمع : مهر ٩ نهيآد
،جمعي ازاهالي اين استان براي اعتراض به بيكاري جوانان، بالتكليفي معيشتي، بي آبي، راحمديو بو هيلويكهگرئيسي به 

گسترش اعتياد و...دست به تجمع مقابل استانداري درياسوج زدند./ همزمان با سفر رئيسي به منطقه زلزله زده دنا و سي 
ي اين منطقه در اعتراض به ظلم بنياد مسكن دست به تجمع زدند و خشم شان را با فرياد به رئيسي نشان سخت، اهال

 دادند.

شهرستان تجمع  نيا يمقابل فرماندار يج يپ ال عياعتراض به نبود گاز ما يبرا ارشهري شهرستان مردممهر: ١٠ شنبه
گچساران با   يميمجتمع پتروش ليجرثق يو اپراتورها نيو سنگسبك  هياز رانندگان نقل يگروه /برگزار كردند. ياعتراض

از كارگران آب و فاضالب  يگروه /موقع دستمزد در هر ماه  دست به اعتصاب زدند.ه ب افتيحقوق و در شيخواست افزا
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به مطالبات خود دست  گريشهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و د نيمقابل شركت آب و فاضالب ا ذهيا ييروستا
 به عدم تحقق مطالبات براي اعتراض هيعسلوي پتروشيمي مانكاريپشركت  كارگرانسومين روز تحريم غذاي  /تجمع زدند.

ماه حقوق اعتصاب و  ٩./ كارگران شهر اللي دراستان خوزستان براي هفتمين روز متوالي در اعتراض به عدم پرداخت شان
ن محيط زيست سنندج در اعتراض به بوي نامطلوب آب جمعي از فعاال /ازجمع آوري زباله از سطح شهر خودداري كردند.

 .آشاميدني اين شهرستان، در جوار سد وحدت دست به تجمع زدند

خواستار  يتجمع ييبا برپا النيداماش واقع در شهرستان رودبار واقع در استان گي معدن كارگران آب: مهر ١٢دوشنبه 
 براي يدر برابر ساختمان شهردار پرند يتجمع كـارگران شهردار /خود شدند. ياخراج تن از همكاران ٦بازگشت به كار 

استان  يعطبي منابع كارمندان از نفر ١٦٠٠ تعداد /تجمع كردند. يكار ماه حقوق و اضافه ٢اعتراض به پرداخت نشدن 
برگزار  يكارمندان، تجمع اعتراض نياز ا يندگانياعتراض كرده و نما اند، دهيخر بار كيكه  يينهايزم ديبازخر ليدله فارس ب
پخش  يمقابل شركت مل »يج يال پ« عيمختلف استان تهران در اعتراض به نبود گاز ما يرانندگان شهرها /كردند.

مطالبات  يريگيپ يبرا جمهوري اسالمي يمايبازنشستگان صدا و س /زدند.  يدست به تجمع اعتراض ينفت يها فرآورده
آهن معدن  كه به حمل سنگ ينيرا وندارانياز كام يجمع /برگزار كردند. يتجمع اعتراض مايو س خود مقابل ساختمان صدا

جاده گزك اعتراض خود را نسبت به  يمشغول هستند ضمن تجمع در ابتدا رجانيزرند و س آباد گودر به مقصد جالل
 نيمسكن ا اديبن ياز سو نيزم يالمعمله سيف در اعتراض به نرخ اع يمردم روستا /حمل سنگ آهن اعالم كردند. هيكرا

روستاي عمله سيف يكي از روستاهاي تابعه بخش مركزي شهرستان شوش از  برگزار كردند. يشهرستان تجمع اعتراض
  .استان خوزستان است

حقوق خود در دفتر مس مزرعه واقع در  تياز كاركنان شركت مس مزرعه در اعتراض به وضع تعداديمهر: ١٤ چهارشنبه
چهارمين روز اعتصاب كارگران شهرداري اهواز براي اعتراض به بالتكليفي  /برگزار كردند. ين اهر تجمع اعتراضشهرستا

  اين كالنشهر. يهاابانيانباشته شدن زباله ها در خمعيشتي و 
كارگران شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در شهرك پرديس جم در محل كار اعتصاب و تجمع : مهر ١٥پنجشنبه 

   هيعسلو يميپتروش هيعسلو يجلو فرماندار يكارگران قرارداد يتجمع اعتراض /.خود
  تجمع جمعي از اهالي بوشهر مقابل استانداري و حوالي فرودگاه همزمان با بازديد رئيسي از ازاين استان.مهر:  ١٦آدينه 
جانبازان ./ اده مخصوص كرجشركت در ج نيمقابل دفتر ا زليد پايشدگان شركت سا غارت تجمع ندهمي: مهر ١٧شنبه 

و شرط قانون جامع  ديبدون ق تيحاكمبراي تاكيد مجدد برخواسته هاي شان  منجمله  فوالد خوزستان ثارگرانيو ا
  دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند. ثارگرانيبه ا يرسان خدمات

تمان بانك مركزي واقع در تهران، تجمع گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساخ: مهر ١٨يكشنبه 
تجمع ./ شان از همكاران يكيمرگ  يدر پ  ينيراننده فرودگاه خم ٣٠٠حدود  يتجمع اعتراض /.اعتراضي برگزار كردند

مقابل  ادارات ورزش و جوانان استان تهرانكاركنان  تجمعي./ الحجج مقابل بانك مركز مالباختگان موسسه ثامن ياعتراض
 يواحدها ليبه تحوي در اعتراض مقابل وزارت مسكن و شهرساز سيمالكان مسكن مهر پرد./ تجمع ش و جوانانوزارت ورز

الحجج در مالباختگان موسسه ثامنخانه ها./  ليدر تكم سيمكرر مسئوالن شركت عمران پرد يتمام و خلف وعده ها مهين
 /برگزار كردند. يتهران تجمع اعتراض يبل بانك مركزمقا شاني ها موسسه و سپرده نينشدن ا فيتكل نيياعتراض به تع

فقط دروغ  م،يديساله كه دو ٥: دادنديمؤسسه تجمع كردند. آنها شعار م نيمقابل دفتر ا رشت نيگزاران كاسپسپرده
، تجمع برگزار ١٤٠٠ماه در  ٦ يحقوق در ط افتيكارگران معدن زغال سنگ سرخس در اعتراض به عدم در /!ميديشن

  .كردند
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 سطح به شهر براي اعتراض اين مركزي شهرداري ساختمان مقابل اصفهان شهرداري تجمع كارگرانمهر:  ٢٠ شنبهسه 
  خود. مزدي مطالبات ديگر و حقوقها پايين

  شان.ماه مطالبات مزدي  ٦شماري از كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به عدم دريافت تجمع  :مهر ٢٢پنجشنبه 
   .معوقه خود يماه از دستمزدها نيبه عدم پرداخت چند در اعتراض شفارود سد مع كارگرانتج: مهر ٢٤شنبه 

تجمع  /.شماري از مالباختگان صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدندتجمع : مهر ٢٥ كشنبهي
  .نقل پارس جنوبي بوس و اتوبوسهاي سرويسهاي حمل و رانندگان ميني

تجمع   شود،يداران ممغازه يلنج كه باعث ورشكستگ هيكرا شيبندر گناوه  در اعتراض به افزا انيبازار: مهر ٢٦دوشنبه 
براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و بالتكليفي استخدامي دست  راحمديو بو هيلويآبداران كهگ /برگزار كردند. ياعتراض

از مالباختگان  يجمعوج زدند و خواهان تبديل وضعيت شدند./ به تجمع مقابل ساختمان استانداري اين استان درشهر ياس
مقابل قوه براي اعتراض به كندي رسيدگي به وضعيت شان خودرو  نيو نگ ايرتويا يپرونده كالهبردار يپرونده كالهبردار

  .اجتماع كردند و خواهان پاسخگويي مسئوالن ذيربط شدند هيقضائ
شان، مقابل دادسراي  پروژه آفتاب ري در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتگروهي از مالباختگان : مهر ٢٧سه شنبه 

جمعي از مرغداران مرغ گوشتي مقابل ساختمان وزارت جهاد كشاورزي در تهران دست به  /.شهر ري دست به تجمع زدند
  .تجمع زدند

 نندج دست به تجمع زدند.شهرك وحدت س ٢ارتش در فاز  يتعاون ينهاياز مالباختگان زم يشمار: مهر ٣٠آدينه 
  اند. اند، تاكنون موفق به كسب مجوز ساخت نشده كرده يداريرا خر نهايزم نيسال قبل ا٢٠به  كيكه نزد انيمتقاض

 
  انتخابات عراق؛ ادامه وضعيت موجود به شکل ديگر

   امان منصور
  مهر ٢٣آدينه خبر...  يفراسو

ن كشور در آن بسر مي برد را باز هم پيچيده تر كرده است. اين نتيجه از نتيجه انتخابات عراق موقعيت دوگانه اي كه اي
يكسو كشاكش نيروها در نظم سياسي حاكم را تشديد و از سوي ديگر، صف بندي جامعه عليه وضعيت موجود را صيقل 

كه بخشي فوري و بي داده. هر دوي اين تحوالت به زيان رژيم ج.ا عمل مي كند و آن را در برابر چالشهايي قرار مي دهد 
  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. اختالف آنها بر سر سهم 
بري از نظم فاسد عراق كه پيش از اين با تقسيم 

ت و قُدرت در سايه نگه داشته گوشت قُرباني ثرو
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. 

ج.ا، فاكتور  ميرژ ياخله گرو مُد يفرقه ا ستميسعليه  ي در دو سال گذشتهتظاهرات توده ا واقعيت آن است كه خيزشها و
ي را بي اسيآن ساختار فاسد س كيسكوالر و دموكرات يريعراق كرده كه جهتگ ياسيرا وارد صحنه س يرومنديو ن ديجد
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آثار اين مرزبندي خود را در انتخابات اخير از يك طرف با نرخ  .ساخته است داريرا ناپا اعتبار و جبهه تشكيل دهنده آن
  م عراق و از طرف ديگر، سُقوط آزاد مُزدوران پيشاني سفيد رژيم واليت فقيه به رُخ مي كشد. پايين مُشاركت مردُ

اجتماعي عراق را در دست دارد و آن را  –با اين همه نبايد از ياد برد كه سيستم فرقه اي و قومي همچنان مُقدرات سياسي 
وزيع قُدرت و ثروت را تعيين مي كند، گُذشته از رقم مي زند. تا هنگامي كه منافع دستجات مذهبي و قومي چگونگي ت

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.  

ماندند و آنهايي كه به طور فعال در دو سال گذشته  انتخابات يكشنبه براي اكثريت مردُم عراق، يعني آنها كه از آن بركنار
به اعتراض برخاستند، ادامه وضعيت موجود به شكل ديگر است. هيچيك از خواسته هاي آنها و مُهمترين شان، شكل گيري 

اينان يك رژيم دموكراتيك مدني و پايان  ُمداخالت خارجي برآورده نشده و تحقق آنها در چشم انداز قرار نگرفته. براي 
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. 
  
  

  دادامه دارقتلهاي خاموش زير شكنجه 
  زينت ميرهاشمي 

  شهريور  ٤فراسوي خبر ... يكشنبه 
جمهوري اسالمي گسرتش يافته و شكل زنجيره اي  يدر هفته هاي اخير، قتلهاي بي رحمانه و خاموش در شكنجه گاهها

به خود گرفته است. وادار به خودكشي كردن، به قتل رساندن زير شكنجه و آزار و اذيت براي اقرار گيري عليه خود و 
  رژيم است. هميشگي حميل مرگ به دليل محروم كردن از درمان و.... شيوه هاي ت

 تاموارد فوق عالوه بر كارگيري در مورد زندانيان سياسي، در مورد زندانيان با جرمهاي عادي هم به كار برده مي شود. 
وليت جان زندانيان از لحظه بازداشت كنون خانواده هاي اين زندانيان پاسخي در رابطه با علت مرگ دريافت نكرده اند. مسئ

گوشه هايي از  ،ارتباطات سيستموالن زندان و دستگاه قضائيه سركوبگر رژيم است. به ياري فضاي مجازي و ئبه عهده مس
قتلها در بازداشتگاهها و هنگام شكنجه براي اقرارگيري منتشر مي شود. رژيم در برابر انتشار نام قربانيان قتلهاي خاموش، 

ور به تاييد قتل شده اما با عدم اجازه كالبد شكافي به خانواده ها، قتل را به مرگ خودخواسته و ساده از طرف زنداني مجب
  توجيه مي كند. 

شوك قتل (حذف) زنده ياد شاهين ناصري در زندان فشافويه، انسان شجاعي كه جرمش هويدا كردن اسرار و دادن شهادت 
روز پنجشنبه خبر قتل . به دنبال اين جنايت استرا به اعتراض واداشته ، وجدانهاي بيدار شكنجه نويد افكاري بودمورد در 

ساله در همين زندان منتشر مي شود. اين جوان اهل روستاي لريني در استان ايالم بوده كه  ٢٢اميرحسين حاتمي، جواني 
شهريور اين  ٣٠«در زمان حقوق بشر كردستان ساس گزارش ساادر اثر ضربات باتوم در بازداشتگاه به قتل رسيده است. بر 

زنداني در يك تماس كوتاه تلفني با پدرش در حالي كه توان صحبت كردن نداشته، از ضرب و شتم خود توسط ماموران 
خانواده و بستگان اميرحسين حاتمي روز شنبه » .زندان خبر داد و و اعالم كرد قرار است او را به بيمارستان انتقال دهند

  شدند.  اپيهقضجنايتكار و فاسد برابر زندان فشافويه دست به اعتراض زده و خواستار پاسخگويي قوه در 
دو تعداد اين گونه قتلها هنگام دستگيري و يا در بازداشتگاهها در شهريور ماه چندين مورد بوده است. به عنوان مثال 

در زندان اروميه زير شكنجه مزدوران  ١٤٠٠ر ماه هموطن كرد به نامهاي اسعتد رامين و داوود رحيمي اوايل شهريو
اطالعات سپاه به قتل رسيدند. بر أساس گزارش هه نگاو خودروي اين دو نفر هنگام دستگيري توسط سپاه به رگبار بسته 
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رژيم در بحران و بن بستي كه محاصره شده اهرم سركوب و شكنجه در شكل بي رحمانه اي را  شده و زخمي شده بودند. 
  . مي پردازد ايجاد ارعاب و وحشت در ميان مردممداوم به با سركوب رژيم كار انداخته است.  به

سال گذشته به دليل  ١٠زنداني كه در  ٧٢، نام و مشخصات ١٤٠٠سازمان عفو بين الملل در گزارشي در شهريور ماه 
  رده است. در هنگام بازداشت جانشان را از دست داده اند، منتشر ك» شكنجه و بدرفتاري«

براين منظر، ايجاد كميته بين المللي براي رسيدگي به اين قتلهاي خاموش بايد هر چه زودتر شكل بگيرد. دبيرخانه شوراي 
كه  مقاومت ايران با تأكيد بر اين«يق بين المللي اعالم كرده است: قملي مقاومت طي فراخواني براي ايجاد كميته تح

ن يك روش معمول در زندانهاي فاشيسم ديني حاكم است، بار ديگر خواستار تشكيل كشتن و سربه نيست كردن زندانيا
المللي از سوي ملل متحد براي بازديد از زندانها و ديدار از زندانيان و تحقيق درباره جنايتهاي رژيم آخوندي يك هيات بين

  است.» ويژه چگونگي مرگ شاهين ناصريدر زندانها به
  

*** 
  

  آتش در آيينه
  صبح) يدي (م.م. وح

  لحظه هاي واپسين است

  ثانيه ها

  به شادي برخاسته اند

  درختزاران و

  از ميان حصارها

  چه خوش مي خوانند!

  از پس روزهاي تبعيدي

  بنفشه نيلوفر و

  به پرواز آمده اند

  و رودبارها

  گانشان مي جوشددر رَ 

  غروب 

  در آيينه مي سوزد

  خواب  و

  چشم خدايان شب از

  مي گريزد                    
  
  

  
  كتيبه درد 

  صبح) م. وحيدي (م. 
            

  بيدار شو!

  ـ خاك به من گفت:

  بر مي خيزم

  گرماي حنجره ام و

  سارها را  

  صدا مي كند              

  آنجا

  كه پرهاشان

  برساقه هاي پير پاييز 

  مي لغزد

  و ماه 

  بر حوض

  نقش مي بندد

  ماهيان

  به گردش مي آيند

  وموجها

  رم مي شوندهمسف 
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  ادواره شهيدان فدايي ي

  شهيد سوزان نيكزاد
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

  
در تهران متولد شد. او از چهارده سالگي در بهياري شاغل شد و هم زمان در رشته   ١٣٣٠رفيق سوزان نيكزاد در فروردين 

علوم بيمارستاني تحصيل مي كرد. سوزان توانست 
فته و به عنوان تكنسين فوق ليسانس پرستاري گر

  پزشكي (بيمارستاني) ارتقا يابد. 
سوزان با چهره خندان همواره مورد احترام و 

اعتماد همكارانش و راهگشا و راهنما دوستان و 
  اطرافيانش بود.

موجب  ١٣٥٧فضاي نيمه باز سياسي بعد از سال 
فعاليت بيشتر رفيق گرديد و با وجود مشكالت 

اما مانع مسئوليت  متعدد شغلي و خانوادگي
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 

بالفاصله زير بازجويي و شكنجه قرار گرفت. طبق 
گفته شاهدان وحشيانه ترين انواع شكنجه ها مثل 

داد زياد موجب از پا افتادن رفيق گرديد و براي نقل و انتقال وي از برانكارد استفاده ميشده و ضربه با كابل، كه به تع
دستبند قپاني به مدت طوالني همزمان آويزان كردن قرار گرفت، اما رفيق سوزان روحيه خود را حفظ كرده و حتي به 

  اطرافيان روحيه مي داده است.
از آن دست آدمهايي «اه و قبل از اعدام رفيق سوزان را ديده گفته است كه؛ سوزان كي از زندانيان سياسي كه در بازداشتگي

بود كه قلبي وسيع دارند و هميشه جائي براي عشق ورزي بيشتر در قلب شان يافتني است از سر همين عشقش به انسانها 
مي ديد ولي آنها را آنقدر كوچك مي بود كه مماشات با سلطه گران و استثمارگران را برنمي تابيد. سنگالخهاي زندگي را 

شمارد كه سنگالخ بيچاره شرمگينانه خود را جمع و فشرده مي كرد تا از سر راه به كناري زده شود. سوزان يك انسان 
  »دوست سوسياليست بود.

اي از كشتار را ، دژخيمان رژيم كه موج گسترده ١٣٦٠كمتر از يك ماه بعد از بازداشت، در يكي از روزهاي پاياني آبان ماه 
كي ديگر از هم بندان رفيق سوزان گفته است؛ موقعي يراه انداخته بودند اين انسان واال و عاشق را به جوخه اعدام سپردند. 

آبان نام وي را براي اعدام خواندند، او هنگام خروج از بند دستهايش را بلند كرد و به اين وسيله براي  ٢٨كه در غروب 
  راي بدرقه اش جمع شده بودند خداحافظي كرد و با لبخندي به لب از بند بيرون رفت.ساير زندانيان كه ب

 اد و نامش جاويداني
  

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



 62

  

  آبان ماهدايي در فشهداي 
 

 -  سپهرى فرهاد - هدايتي شاهرخ –رفقاى فدايي: سيروس سپهرى 
 –محمد رحيم خدادادى  - فرد دبيرى على -  چمنى محمدرضا

محمد (اصغر)  -مدائن  دداوُ  -عثمان كريمى  –بهنام موحد 
 –مريم دژآگاه  - عبدالرضا ماهيگير  -د نورى محمد داوُ  -سليمانى 

 داريوش – شريفي ابراهيم –مهران محمدى  -  راشدي مجيد
(موسى)  اهللا عزت - طغياني جهانبخش – طالبي منيژه -  مولوي

عبداهللا فيض  - مرتضى فخر طباطبايى  - جمشيد دژآگاه  - بهرامى 
 هوشنگ – نيكزاد سوزان – مقدم نصيري عبدالرضا –يگى اهللا ب
 -  صالحى عمر - بهروزي علي – پوراحمدي عزيز -  زاده والي

علي اصفر  – تربقان اسكندري منصور –حسين مدير شانه چى 
 – برنشان علي -  رئيسي نصرت –محمد حسين خادمى  - غالمي 
 افكن پيل احمد -  شادنژاد ناصر – زاده سهيلي مينا – قادري محمد

 اهللا عبد –مظفر قادري  - نبي (علي) جديدي  -مجيد شريفي  –
 شفيعي رضا علي – جهانگيري مهين – ركني حسين - كردستاني

 هوشنگ (همت) – نژاد نيك اهللا فرج – ذاكري اصغر علي  -
 -پرويز كرمي  -ي فهادي اشكا -محمد (اصغر) سليماني  –احمدي 

عزت اهللا  -ژيال رجايي  – نجفي جهانشاه –محمد جليلوند  
 -چگني همت  –علي ململي  - محمد بهرامي  -  (موسي) بهرامي

در پيكار عليه در ماه آيان تا كنون  ٥٠و.... از سال  علي موالئي - حسن جمالي  - مسعود شريفيان  -مستعان حسيني رضا 
  و خمينى به شهادت رسيدند. امپرياليسم و ارتجاع و براى دموكراسى، رهايى و سوسياليسم توسط رژيمهاى شاه

  

  

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

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
@radiopishgam 

https://telegram.me/radiopishgam 
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